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Sosiaali- ja terveysministeriölle 
 
 
 
 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 11.4.2012 työryhmän ajalle 16.4.2012–30.6.2013 laatimaan toimin-
taohjelman osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi ja tekemään tarvittaessa esityksiä sen toteut-
tamiseksi. Työryhmän määräaikaa jatkettiin 31.10.2013 saakka. Työryhmän työskentelyä varten asetet-
tiin johtoryhmä ja kaksi alaryhmää, toinen sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle ja toinen työ- 
ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle. Asettamispäätöksen mukaisesti työryhmä laati välimietinnön, 
joka julkaistiin 22.2.2013.  
 
Toimeksiantonsa mukaisesti työryhmän on kiinnittänyt erityistä huomiota työnantajan kannusteisiin 
palkata ja pitää työssään osatyökykyisiä, osatyökykyisten tarvitseman tuen tarjoamiseen tämän elä-
mäntilanteeseen sopivan työllistämispolun löytämiseksi sekä työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulojen 
nykyistä kannustavampaan yhteensovittamiseen. Työryhmän tehtävänä oli selvittää ja arvioida keskei-
simmät osatyökykyisten työllistymistä vaikeuttavat tekijät sekä levittää ja juurruttaa osatyökykyisten 
työllistämisen hyviä käytäntöjä.  
 
Työryhmä on käsitellyt osatyökykyisten työllistymisen edistämistä sekä työelämässä että työelämän 
ulkopuolella olevien osatyökykyisten näkökulmasta. Osatyökykyisten asema työmarkkinoilla on nähty 
haastavaksi sekä työssä pysymisen että työhön pääsyn osalta. Ehdotettavien toimenpiteiden toteutus 
saattaa vaatia yhteiskunnan panostusta joidenkin vuosien ajan, mutta näiden kustannusten arvioidaan 
kuitenkin pienentyvän säästyvinä sosiaaliturvamenoina. 
 
Johtoryhmän ja STM-työryhmän puheenjohtajana toimi ylijohtaja Outi Antila sosiaali- ja terveysminis-
teriöstä ja varapuheenjohtajana hallitusneuvos Päivi Kerminen työ- ja elinkeinoministeriöstä. TEM-
työryhmän puheenjohtajana toimi hallitusneuvos Päivi Kerminen työ- ja elinkeinoministeriöstä ja 
varapuheenjohtajana johtaja Heikki Palm sosiaali- ja terveysministeriöstä.  
 
Työryhmän jäseniksi johtoryhmään nimitettiin finanssineuvos Elina Pylkkänen valtiovarainministeri-
östä, ylilääkäri Jan Schugk ja asiantuntija Johan Åström molemmat Elinkeinoelämän Keskusliitto 
EK:sta, työllisyysasioiden päällikkö Pirjo Väänänen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:stä, 
asiantuntija Riitta Työläjärvi Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:sta, työelämäasiamies Riina Länsikal-
lio Akavasta, työmarkkinalakimies Jouko Hämäläinen KT Kuntatyönantajista, lainopillinen asiamies 
Harri Hellstén Suomen Yrittäjistä, yhteyspäällikkö Janne Pulkkinen Eläketurvakeskuksesta sekä kun-
toutuspäällikkö Tiina Huusko Kansaneläkelaitoksesta.  
 
Työryhmän jäseniksi nimitettiin STM-työryhmään neuvotteleva virkamies Maritta Hirvi, neuvotteleva 
virkamies Eveliina Pöyhönen, johtaja Heikki Palm kaikki sosiaali- ja terveysministeriöstä, finanssi-
neuvos Elina Pylkkänen valtiovarainministeriöstä, ylilääkäri Jan Schugk ja asiantuntija Johan Åström 
molemmat Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:sta, ekonomisti Ilkka Kaukoranta Suomen Ammattiliitto-
jen Keskusjärjestö SAK:stä, asiantuntija Riitta Työläjärvi Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:sta, eri-
tyisasiantuntija Laura Lindeberg 13.8.2013 saakka ja hänen tilalleen 14.8.2013 alkaen lakimies Paula 
Ilveskivi molemmat Akavasta, työmarkkinalakimies Eeva Nypelö 28.4.2013 saakka ja hänen tilalleen 
29.4.2013 alkaen työmarkkinalakimies Markus Mankin molemmat KT Kuntatyönantajista, lainopilli-
nen asiamies Harri Hellstén Suomen Yrittäjistä, kehityspäällikkö Marjukka Hietaniemi Eläketurvakes-
kuksesta sekä kehittämispäällikkö Erkki Aaltonen Kansaneläkelaitoksesta.  
 
Työryhmän jäseniksi nimitettiin TEM-työryhmään kehitysjohtaja Elisabeth Heinonen, vanhempi halli-
tussihteeri Päivi Kantanen 31.12.2012 saakka ja hänen tilalleen 1.1.2013 alkaen neuvotteleva virka-
mies Sari Alho molemmat työ- ja elinkeinoministeriöstä, ylilääkäri Jan Schugk ja asiantuntija Mikko 
Räsänen molemmat Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:sta, työllisyysasioiden päällikkö Pirjo Väänänen 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:stä, asiantuntija Riitta Työläjärvi Toimihenkilökeskus-
järjestö STTK:sta, työelämäasiamies Riina Länsikallio Akavasta, työmarkkinalakimies Jouko Hämä-
läinen 31.7.2013 saakka ja hänen tilalleen 1.8.2013 alkaen työmarkkinalakimies Markus Mankin mo-
lemmat KT Kuntatyönantajista, työmarkkina-asioiden päällikkö Merja Hirvonen 26.9.2012 saakka ja 



 
hänen tilalleen 27.9.2012 alkaen johtaja Rauno Vanhanen molemmat Suomen Yrittäjistä, yhteyspääl-
likkö Janne Pulkkinen Eläketurvakeskuksesta kehittämispäällikkö Erkki Aaltonen Kansaneläkelaitok-
sesta, erityisasiantuntija Erja Lindberg 11.11.2012 saakka ja hänen tilalleen 12.11.2012 alkaen erityis-
asiantuntija Tommi Eskonen molemmat Suomen Kuntaliitosta, sosiaalijohtaja Jukka Laaksonen Tue-
tun- ja avotyön Etelä-Pohjanmaan alueverkostosta, toimitusjohtaja Marjatta Varanka 30.9.2012 saakka 
ja hänen tilalleen 1.10.2012 alkaen tutkija Simo Klem molemmat VATES-säätiöstä ja järjestöpäällikkö 
Anssi Kemppi Vammaisfoorumista. 
 
Työryhmän sihteereinä ovat toimineet hallitussihteeri Pia Nissinen, hallitussihteeri Hanna Tossavai-
nen, hallitussihteeri Pekka Paaermaa 31.1.2013 saakka ja 1.2.2013 alkaen neuvotteleva virkamies 
Pekka Humalto kaikki sosiaali- ja terveysministeriöstä, ylitarkastaja Patrik Tötterman ja ylitarkastaja 
Hanna Liski-Wallentowitz molemmat työ- ja elinkeinoministeriöstä.   
 
Työryhmät ovat kuulleet kokouksissaan asiantuntijoina seuraavia henkilöitä: tutkimusprofessori Eija 
Viikari-Juntura Työterveyslaitoksesta, lakimies Mari Kuuvalo Eläketurvakeskuksesta, lakimies Pasi 
Pajula, suunnittelija Ismo Hiljanen, päämatemaatikko Teemu Hänninen kaikki Kansaneläkelaitoksesta, 
hallituksen jäsen Anssi Kemppi Vammaisfoorumista, sihteeri Jaana Paanetoja ja sihteeri Ilkka Ruponen 
molemmat työneuvostosta, toimitusjohtaja Timo Haapoja Woodfox Oy:stä, ohjaaja Jyrki Rinta-Jouppi 
Mielenterveyden keskusliitosta, opetusneuvos Anne Mårtensson Opetushallituksesta ja rehtori Olli Daa-
vittila Keskuspuiston ammattiopistosta, sosiaalineuvos Eveliina Pöyhönen sosiaali- ja terveysministeri-
östä, hankepäällikkö Margita Klemetti työ- ja elinkeinoministeriöstä, erityisasiantuntija Heikki Seppälä 
ja Johanna Kinnunen molemmat Kehitysvammaliitosta, kehittämispäällikkö Tuure Inha K-
Kauppiasliitosta, työhyvinvointipäällikkö Reetta Hämäläinen ISS Palvelut Oy:stä, kuntoutuksen kehi-
tyspäällikkö Merja Valle Työeläkeyhtiö Varmasta, ryhmänohjaaja Tom Jacoby Luksia Länsi-
Uudenmaan ammattiopistosta ja lakimies Heidi Giss Kansaneläkelaitoksesta.  
 
Työryhmä luovuttaa loppuraporttinsa sosiaali- ja terveysministeriölle Helsingissä 28 päivänä marras-
kuuta 2013.  

 
 
 
 

Outi Antila  
 
 
Päivi Kerminen    Harri Hellstén 
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1 JOHDANTO  

Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen väestön ikääntyessä edellyttää muiden muassa 

nykyistä korkeampaa työllisyysastetta ja pidempiä työuria. Mitä korkeampi työllisyysaste ja mitä pi-

demmäksi ja eheämmäksi työurat muodostuvat, sitä pienemmäksi jää ikäsidonnaisten menojen tarve. 

Koulutuksen puuttuminen on keskeinen työelämästä ja koko yhteiskunnasta syrjäyttävä tekijä ja työ-

kyvyttömyys merkittävin työuraa lyhentävä tekijä. Työkyvyn ylläpitäminen ja työssä jaksaminen edel-

lyttävät työelämäasioiden jatkuvaa aktiivista kehittämistä. 

Vuosittain Suomessa jää työkyvyttömyyseläkkeelle noin 25 000 henkilöä. Tuki- ja liikuntaelinten 

sairaudet sekä mielenterveyden ongelmat ovat keskeiset työkyvyttömyyden syyt. Työkyvyttömyys-

eläkkeellä olevia työnhaluisia ja työkykyisiä henkilöitä on arvioitu olevan noin 30 000 ja työttöminä 

työnhakijoina olevia osatyökykyisiä on noin 40 000 henkilöä. Yhteen laskettuna potentiaali on yhden 

ikäluokan suuruinen. Osatyökykyiset muodostavat työvoimapotentiaalin, jonka käyttömahdollisuutta 

olisi edistettävä. Tällä hetkellä Suomessa on huolestuttava nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveys-

ongelmista johtuva opiskelu- ja työkyvyttömyys.  Liian pitkälle edennyt opiskelu- ja työkyvyttömyys 

korjautuu hitaasti ja edellyttää toteutuakseen osin raskaita toimenpiteitä.  Sen vuoksi on tärkeätä, että 

työkyvyttömyyteen voidaan puuttua oikea-aikaisesti. 

Osatyökykyisten itsensä kannalta työllistyminen edistää elämänhallintaa. Se merkitsee osallisuutta 

ja mahdollisuutta huolehtia omasta toimeentulosta. 

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan hyvinvointi syntyy työstä. Hallituksen ta-

voitteena on muun muassa varmistaa kaikille työhön kykeneville mahdollisuudet ja kannusteet työhön 

osallistumiseen sekä pidentää työuria. Vuoden 2013 alusta lähtien jokaiselle alle 25-vuotiaalle sekä 

alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaik-

ka viimeistään kolmen kuukauden kuluttua työttömäksi joutumisesta. Lisäksi jokaiselle peruskoulun 

päättäneelle taataan jatko-opintopaikka, työpajapaikka tai muu vastaava paikka (yhteiskuntatakuu). 

Hallitus painottaa työkyvyttömyyden ehkäisemistä ja osatyökykyisten työmahdollisuuksien paran-

tamista työurien pidentämisessä. Tämä edellyttää etenkin terveyden edistämisen sekä työterveyshuol-

lon, kuntoutuksen ja työelämän kehittämistä. Työttömien terveydenhuoltopalveluja kehitetään. Niissä 

pääpaino tulee olla työllistymistä tukevissa toimissa. Kuntoutuksen onnistumisen parantamiseksi var-

mistetaan oikea-aikaisen ja viivytyksettömän kuntoutuksen toteutuminen. Erityishuomio suunnataan 

varhaisvaiheen ennakoivan kuntoutustarpeen tunnistamiseen. Kuntoutus otetaan osaksi hoito- ja työ-

hönpaluuprosessia. Mahdollisuuksia tehdä osa-aikatyötä parannetaan edistämällä osittaisen sairauspäi-

värahan, osittaisen kuntoutustuen ja osatyökyvyttömyyseläkkeen käyttöä. Hallitus-ohjelmassa on lisäk-

si sovittu keskimääräisen eläkkeellesiirtymisiän nostamistavoitteeksi 59,4 ikä-vuodesta vähintään 62,4 

ikävuoteen vuoteen 2025 mennessä. Myös työmarkkinakeskusjärjestöt ovat 22 päivänä maaliskuuta 

2012 päivätyssä työurasopimuksessa sitoutuneet siinä mainituin linjauksin työurien pidentämiseen. 

Edellä mainittujen tavoitteiden kannalta on tärkeää löytää toimenpiteitä, joilla poistetaan osatyöky-

kyisten työnteon esteet ja työllistymisen kynnykset, lisätään työnteon kannattavuutta sekä edistetään 

työssä pysymistä. 

Edeltäviä selvityksiä 

Työkyvyttömyyseläkkeensaajia ja eläkkeelle siirtymistä on tutkittu aiemmin muun muassa Eläketurva-

keskuksessa, Kansaneläkelaitoksessa ja Työterveyslaitoksessa.  

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 11.11.2010 selvityshenkilön selvittämään osatyökykyisten työl-

listymisen esteitä. Selvityshenkilön tehtävänä oli selvittää osatyökykyisten asemaa työmarkkinoilla ja 

mitä pitäisi tehdä osatyökykyisten aseman parantamiseksi. Selvityshenkilönä toimi Markku Lehto. 

(Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:5) 

Selvityksen mukaan valtion, työmarkkinajärjestöjen, kuntien ja järjestöjen on sitouduttava pitkäjän-

teiseen ja järjestelmälliseen uudistustyöhön osatyökykyisten työllistämiseksi. Suurimpia esteitä osa-

työkykyisten työllistymiselle ovat ennakkoluulot sekä luottamuksen ja tiedon puute. Osatyökykyisten 
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asema työmarkkinoilla paranee vain jos työmarkkinat luottavat heihin ja heidän työpanoksensa tarpeel-

lisuuteen. 

Selvityksessä ensisijaisena ehdotuksena on, että keskeiset toimijat arvioivat, millaisen painon ne an-

tavat osatyökykyisten työllistymiselle. Jos osatyökykyisten työllistäminen arvioidaan tärkeäksi, on 

käynnistettävä usean vuoden kestävä kattava toimintaohjelma, joka vakiinnuttaa osatyökykyisille luon-

tevan aseman työmarkkinoilla. 

Selvityksessä ehdotettiin, että uudistuksessa edettäisiin useilla toimintalinjoilla: ensiksi osatyöky-

kyiset olisi nähtävä myönteisenä mahdollisuutena vastata työelämän muutoksiin; toiseksi yhteisen 

näkemyksen konkretisoimiseksi olisi käynnistettävä viestintä-, koulutus- ja tutkimusohjelma, joka 

lujittaa, selkeyttää ja uudistaa käsityksiä osatyökykyisten toimintamahdollisuuksista ja työllistymisen 

tarpeellisuudesta; kolmanneksi tulisi kehittää ja markkinoida järjestelmällisesti hyviä toimintamalleja; 

neljänneksi työntekijöiden elämänhallinnan ja omatoimisuuden parantamiseksi tulisi poistaa vääristä-

viä kannustimia ja luoda kattava tukiverkosto; viidenneksi palveluprosessin tehostamiseksi tulisi mää-

ritellä prosessin omistajuus ja organisointi siten, että valtasuhteet ovat selvät; kuudenneksi tulisi käyn-

nistää lainsäädännön arviointityö. 

Osatyökykyinen -käsite 

Käsitteenä osatyökykyisyys ja osatyökyvyttömyys tarkoittavat suunnilleen samaa asiaa. Ensin mainittu 

korostaa jäljellä olevaa työkykyä ja jälkimmäinen työkyvyn menetettyä osaa.  

Työkyky liittyy aina työsuorituksiin ja on määriteltävissä vain henkilön yksilöllisten edellytysten – 

kuten terveydentilan, osaamisen, iän ja sukupuolen – ja työn vaatimusten tasapainotilan kautta. Mikäli 

edellytykset ja vaatimukset ovat tasapainossa, on henkilö työkykyinen huolimatta pitkäaikaissairaudes-

taan tai vammastaan. ”Osatyökykyinen” ei näin ollen ole jokaisessa työssä osatyökykyinen. Ensisijai-

sesti osatyökykyisten kohdalla on etsittävä sellaisia mahdollisuuksia työmarkkinoilla, joissa vamma tai 

sairaus ei aiheuta työkyvyn tai tuottavuuden alentumista (so. osatyökykyisyyttä). Työkyvyn tai tuotta-

vuuden alentumisen kompensaatio niin yksilölle itselleen kuin mahdolliselle työnantajalle ovat aina 

toissijaisia etuuksia. Raportissa käsite ”osatyökykyinen” kuvaa henkilöitä, joilla on vammansa tai 

sairautensa vuoksi haasteita työmarkkinoilla. 

Käsite osatyökykyinen voi olla joissakin tilanteissa harhaanjohtava, koska sillä viitataan usein 

vammaan tai sairauteen ilman, että otetaan kantaa työkykyyn. Jos sanan tulkitaan merkitsevän alentu-

nutta työkykyä, syntyy väärä kuva henkilön mahdollisuuksista selviytyä työtehtävistä.  

Vamma tai sairaus ei automaattisesti tarkoita, että henkilö olisi osatyökykyinen tarjolla olevaan työ-

hön tai tehtävään. Em. vuoksi osatyökykyinen -käsitettä ei tulisi käyttää silloin, kun vamma tai sairaus 

ei vaikuta henkilön työkykyyn. 
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2 OSATYÖKYKYISTEN TYÖLLISTÄMISEN 
EDISTÄMISEN KOKONAISUUS 

Osatyökykyiset työssä -ohjelma 

Ikääntyvän yhteiskunnan haasteisiin ei voida vastata toimintatavoilla, joissa pienikin työkyvyn 

alenema johtaa kokonaan pois työmarkkinoilta. Jokaisella on oikeus tehdä työtä ja osallistua yhteis-

kunnan toimintaan tasa-arvoisesti. Työkyvyn heiketessä osa työkyvystä kuitenkin yleensä säilyy. Oi-

keilla toimilla osittaista työkykyä voidaan vahvistaa ja osatyökykyisen selviytymistä työelämässä mer-

kittävästi tukea.  Osatyökykyiset työssä -ohjelma antaa tukea ja tarjoaa välineitä osatyökykyisten työs-

sä jatkamiseen ja työllistymiseen. Ohjelma koskee sekä työelämässä että työelämän ulkopuolella olevia 

osatyökykyisiä. 

Osatyökykyiset työssä -ohjelman päätavoitteena on parantaa osatyökykyisten mahdollisuuksia jat-

kaa työssä tai työllistyä sekä vähentää osatyökykyisyyteen liittyviä ennakkoluuloja. 

Työkyvyttömyys on merkittävin työuraa lyhentävä tekijä. Työkyvyttömyyden ehkäiseminen ja osa-

työkykyisten työmahdollisuuksien parantaminen ovat sekä hallitusohjelman että sosiaali- ja terveyspo-

litiikan strategian tavoitteena. Ohjelma vaikuttaa työurien pidentymiseen alku-, keski- ja loppupäässä. 

Välillisesti ohjelmalla on vaikutusta myös yhdenvertaisuuden toteutumiseen ja syrjinnän vähenemiseen 

työelämässä. Osatyökykyiset työssä -ohjelma on osa Työelämä 2020 -hanketta, jonka tavoitteena on 

nostaa Suomen työelämä Euroopan parhaaksi vuoteen 2020 mennessä. Ohjelmalla tuetaan myös nuori-

sotakuun toteutumista. 

Ohjelma sisältää kaksi kokonaisuutta: 

1. Toimintakonsepti 

Työssä jatkamista ja osatyökykyisten työllistymistä edistävää toimintakonseptia on valmistellut sosiaa-

li- ja terveysministeri Paula Risikon johtama asiantuntijatyöryhmä. Osatyökykyisten työssä jatkami-

seksi ja työllistymiseksi on jo olemassa suuri määrä keinoja, mutta niitä käytetään hajanaisesti ja toisis-

taan irrallaan. Toimintakonseptin tarkoituksena on varmistaa, että osatyökykyisiä varten on saumaton 

palvelujen ketju, joka auttaa heitä pysymään työelämässä. 

Toimintakonseptin keinot voidaan jakaa kuuteen pääryhmään, joita ovat työpaikan keinot, tervey-

denhuolto ja sosiaalipalvelut, kuntoutus, koulutus, työvoimapalvelut sekä sosiaaliturva.  
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Osatyökykyiselle nimetään työkykykoordinaattori, joka räätälöi eri keinoista yhdessä osatyökykyisen 

kanssa juuri hänen tarpeittensa mukaisen kokonaisuuden, johon osatyökykyinen on sitoutunut. Työky-

kykoordinaattori laatii suunnitelman, jonka tavoitteena on työssä jatkaminen, työhön palaaminen tai 

työllistyminen. Työelämässä mukana olevalle koordinaattorin nimeää työnantaja, työelämän ulkopuo-

lella olevalle TE-toimisto. 

Toimintakonseptin soveltuvuutta ja toimivuutta testataan pilotoinnilla. Pilotoinnissa kokeillaan ja 

kehitetään työkykykoordinaattorin toimintamallia erilaisissa organisaatioissa, etsitään hyviä käytäntöjä 

ja levitetään niitä. Pilotoinnin tulosten perusteella konseptia kehitetään edelleen. Pilottikohteiksi vali-

taan yhteensä noin kymmenen yritystä, kuntaa, työterveyshuoltoa, TE-toimistoa tai työvoiman palve-

lukeskusta Pirkanmaalta (Tampereen seutu), Etelä-Pohjanmaalta ja Uudeltamaalta. Tällä hetkellä pilo-

toinnissa on mukana kahdeksan eri organisaatiota. 

Toimintakonseptiin käytön tueksi perustetaan kaikille avoin sähköinen verkkopalvelu, johon on 

koottu ajantasaiset tiedot kaikista palveluista ja etuuksista. Verkkopalvelun suunnittelu alkaa keväällä 

2014. 

2. Osatyökykyisten työllistymistä edistävien säädösmuutostarpeiden ja palvelujen 
arviointi 

Ohjelman toinen osuus muodostuu osatyökykyisten työllistymisen edistämisen toimintaohjelmaa val-

mistelevan työryhmän työstä. Työryhmässä valmistellaan ehdotuksia muun muassa lainsäädännöllisis-

tä muutoksista, joilla parannetaan osatyökykyisten mahdollisuuksia jatkaa työssä tai työllistyä. Samalla 

arvioidaan palvelujen toimivuutta ja tehdään parannusehdotuksia.   
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3 TYÖRYHMÄN VÄLIMIETINNÖN PERUSTEELLA 
TOTEUTETUT LAINSÄÄDÄNTÖHANKKEET 

3.1 OSASAIRAUSPÄIVÄRAHAN ENIMMÄISKESTON 
PIDENTÄMINEN 

Osasairauspäivärahaa koskeva lainsäädäntö tuli voimaan vuoden 2007 alusta. Uudistuksen taustalla oli 

ajatus siitä, että osittainen työskentely sairauspoissaolon aikana edistäisi henkilön kuntoutumista ja 

nopeuttaisi hänen toimintakykynsä palautumista. Tavoitteena oli luoda osasairauspäivärahajärjestelmä, 

joka mahdollistaisi työhön paluun yksilöllisen suunnittelun ja tukisi henkilön paluuta takaisin omaan 

työhönsä pitkähkön sairaus poissaolon jälkeen. Osasairauspäivärahan myöntämisen edellytyksenä oli 

aluksi, että vakuutettu oli ollut sairauspäivärahalla yhdenjaksoisesti vähintään 60 sairauspäivärahapäi-

vää. Käytännössä 60 sairauspäivärahapäivää tarkoitti noin kolmen kuukauden työkyvyttömyysaikaa. 

Lakia muutettiin vuoden 2010 alusta (532/2009) siten, että osasairauspäivärahaa voidaan maksaa jo 

sairausvakuutuslaissa säädettyä omavastuuaikaa seuraavasta arkipäivästä taikka osasairauspäivärahaa 

välittömästi edeltäneen sairauspäivärahan tai kuntoutusrahan jälkeen ilman omavastuuaikaa. Tällä 

muutoksella pyrittiin tukemaan työssä pysymistä. Osasairauspäivärahaa maksetaan enintään 72 arki-

päivältä. Nykyinen osasairauspäivärahan enimmäiskesto on kuitenkin osoittautunut olevan tavoittei-

siinsa nähden liian lyhyt. Tämä ilmenee erityisesti pitkäaikaisista sairauksista, esimerkiksi mielenter-

veyden häiriöistä toivuttaessa.  

Työryhmä on työnsä aikana valmistellut hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi sairausvakuutus-

lain muuttamisesta (HE 128/2013), joka on annettu eduskunnalle vuoden 2014 talousarvioesityksen 

yhteydessä.  Sen mukaan osasairauspäivärahan maksamisen enimmäisaikaa pidennetään nykyisestä 72 

arkipäivästä 120 arkipäivään. Laissa määritellään osasairauspäivärahaoikeuden edellytyksenä olevan 

kokoaikatyöajan määrä, jolloin oikeus osasairauspäivärahaan voi täyttyä myös osa-aikatyötä tekemällä. 

Osasairauspäivärahan edellytyksenä on lisäksi, että osa-aikatyöskentely on suunniteltu kestämään 

yhdenjaksoisesti vähintään 12 arkipäivää. 

Ehdotetut muutokset liittyvät hallituksen toimiin osatyökykyisten työllistymisen helpottamiseksi. 

Ne tukevat myös tavoitetta osatyökykyisten työllistymisen helpottamisesta ja siten työurien pidentämi-

sestä. Uudistus lisää sairausvakuutuksen työtulovakuutuksen kustannuksia noin 6,1 miljoonaa euroa 

vuodessa.  Kustannukset kohdentuvat pääasiassa työnantajien ja palkansaajien rahoittamaan osuuteen. 

Valtion rahoittamien vähimmäispäivärahamenojen osalta pidentämisen kustannusvaikutus on vähäi-

nen.  
 
Linkki esitykseen HE 128/2013 

3.2 TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEELLÄ OLEVIEN 
TYÖHÖNPALUUN EDISTÄMINEN 

Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annettua lakia on esitetty muutettavak-

si ja sen voimassaoloa jatkettavaksi vuoden 2016 loppuun saakka syyskuussa 2013 annetulla hallituk-

sen esityksellä (HE131/2013). Laki mahdollistaa työkyvyttömyyseläkkeen lepäämäänjättämisen, ja se 

koskee sekä työeläkelakien että kansaneläkelain mukaisia työkyvyttömyyseläkkeitä.  Lakia sovelletaan 

myös työkyvyttömyyseläkkeenä myönnettyihin takuueläkkeisiin.  

Lain tavoitteena on tukea työkyvyttömyyseläkkeellä olevien henkilöiden työhön palaamista. Lakia 

on muutettu siten, että työkyvyttömyyseläkkeen lepäämäänjättämisjaksojen välissä edellytettyä työky-

vyttömyyseläkkeen maksussaoloaikaa lyhennetään kolmesta kuukaudesta yhteen kuukauteen. Muutok-

sen tavoitteena on, että työkyvyttömyyseläkkeellä olevilla henkilöillä on paremmat mahdollisuudet 

satunnaisten ja lyhytaikaisten töiden vastaanottamiseen.  
 
Linkki esitykseen HE 131/2013 
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3.3 KANSANELÄKELAITOKSEN JÄRJESTÄMÄN AMMATILLI-
SEN KUNTOUTUKSEN MYÖNTÖEDELLYTYSTEN 
TARKISTAMINEN SEKÄ TE-TOIMISTON JA KANSAN-
ELÄKELAITOKSEN TYÖNJAON SELKEYTTÄMINEN 

Kansaneläkelaitoksen myöntämän ammatillisen kuntoutuksen myöntöedellytyksinä ovat työkyvyttö-

myyden uhka ja työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennainen heikentyminen. Ammatillisen kuntou-

tuksen myöntöedellytykset eivät ole kuitenkaan osoittautuneet soveltamiskäytännössä kaikille Kansan-

eläkelaitoksen kuntoutuksen kohderyhmään kuuluville toimiviksi. Kohderyhmän muodostavat muun 

muassa nuoret ja aikuiset, jotka eivät ole vakiintuneet työelämään.  

Työryhmä on valmistellut hallituksen esityksen laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja 

kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta (HE 128/2013), joka on annettu eduskunnalle 

vuoden 2014 talousarvioesityksen yhteydessä. Sen mukaan ammatillisen kuntoutuksen myöntöedelly-

tyksiä tarkistetaan siten, että ne mahdollistavat laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä varhaisen 

ammatillisen kuntoutuksen myöntämisen työelämään vakiintumattomille sekä työkykyä tukevan kun-

toutuksen työelämässä vakiintuneesti oleville henkilöille. Muutos liittyy hallituksen toimiin osatyöky-

kyisten työllistymisen helpottamiseksi.  Se tukee tavoitetta työurien pidentämisestä sekä edistää nuor-

ten yhteiskuntatakuun toteutumista. Ammatillisen kuntoutuksen varhaisen käynnistämisen tuloksena 

kuntoutus on entistä vaikuttavampaa ja tuloksellisempaa ja se ehkäisee työkyvyttömyyseläkkeelle 

siirtymisiä sekä säästää eläkemenoja. 

Kansaneläkelaitoksen ammatillisen kuntoutuksen myöntöedellytysten lieventämisen on arvioitu li-

säävän kuntoutujia arviolta 1 000 henkilöllä. Sen seurauksena vuotuiset kuntoutuskustannukset lisään-

tyvät arviolta 2,3 miljoonalla eurolla ja kuntoutusrahakustannukset 2,4 miljoonalla eurolla. Näistä 

valtion osuus on yhteensä arviolta 2,4 miljoonaa euroa. Valtion osuuden määrään vaikuttaa se, että 

kuntoutujista suuri osa on lainmuutoksen tavoitteiden mukaisesti työelämään kiinnittymättömiä, jolloin 

heidän kuntoutusrahansa määrä lasketaan vähimmäismääräisen kuntoutusrahan mukaan. 
 
Linkki esitykseen HE 128/2013 
 
Välimietinnössään työryhmä totesi, että eri toimijoiden välisen vastuunjaon ja yhteistyön pelisääntöjen 

epäselvyys vaikeuttaa kuntoutukseen pääsyä oikea-aikaisesti, heikentää kuntoutumismahdollisuuksia ja 

sitä kautta vaikeuttaa työllistymistä. Erityisesti epäselvyyttä koettiin olevan Kansaneläkelaitoksen ja 

TE-toimiston välisessä työnjaossa työttömyysetuutta saavien työttömien ammatillisessa kuntoutukses-

sa. Hallituksen esityksessä ehdotetaan TE-toimiston ja Kelan työnjakoa selkeytettäväksi poistamalla 

Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun laista viittaus julkisesta 

työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun lakiin. 

 

TYÖRYHMÄN KANTA 
 

Työryhmä katsoo, että Kelan kuntoutuslakiin esitetyt tarkistukset parantavat ammatillisen kuntoutuk-

sen oikea-aikaisuutta ja selkeyttävät Kelan ja TE-toimiston työnjakoa. Ammatillisen kuntoutuksen 

järjestämisvelvollisuus on lainsäädäntöön tehtävien muutosten jälkeen selkeästi Kelalla, jos ammatil-

lista kuntoutusta ei järjestetä työeläkelakien tai erityisopetusten säädösten mukaan. TE-toimisto tarjoaa 

julkisia työvoima- ja yrityspalveluja täydentämään ammatillista kuntoutusta.  

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Kela laativat alkuvuonna 2014 yhteisen ohjeen Kelan ammatillisen 

kuntoutuksen palveluista ja niihin ohjaamisesta. Ohje vahvistaa Kelan ja TE-toimiston yhteistyötä 

asiakasohjauksessa. 
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4 TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKETTÄ HAKEVIEN 
KUNTOUTUSMAHDOLLISUUKSIEN 
SELVITTÄMISEN ENSISIJAISUUS SUHTEESSA 
TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKERATKAISUUN 

Työryhmässä on käsitelty työkyvyttömyyseläkettä hakevien kuntoutusmahdollisuuksien selvittämisen 

ensisijaisuutta suhteessa työkyvyttömyyseläkeratkaisuun. Asiaa koskevia voimassa olevia säännöksiä 

ei ole nähty riittävän velvoittavina ja kuntoutuksen ensisijaisuutta on haluttu korostaa aiempaa enem-

män. 

Työryhmässä on keskusteltu mahdollisuudesta säätää laissa eläkelaitokselle velvollisuus antaa en-

nakkopäätös ammatillisesta kuntoutuksesta niissä tilanteissa, joissa oikeus siihen on olemassa. Tässä 

vaihtoehdossa eläkelaitoksen velvollisuus selvittää työkyvyttömyyseläkeratkaisun yhteydessä työnteki-

jän ja yrittäjän oikeus ammatilliseen kuntoutukseen olisi velvoittavampi kuin voimassaolevassa laissa. 

Voimassaolevan lain mukaan eläkettä ja ammatillista kuntoutusta on haettava (esim. TyEL 34 §, 

TyEL 101 §), jotta se voidaan myöntää. Ehdotuksen mukaan oikeus ammatilliseen kuntoutukseen 

voitaisiin ratkaista viranomaisaloitteisesti ilman erillistä kuntoutushakemusta niin, että työkyvyttö-

myyseläkeasian käsittelyn yhteydessä oikeus ammatilliseen kuntoutukseen tutkittaisiin aina ja asiasta 

annettaisiin myönteinen ennakkopäätös, jos oikeus olisi olemassa. Hylkäävää päätöstä ei kuitenkaan 

annettaisi ilman, että ammatillista kuntoutusta olisi haettu. 

Työryhmän välimietinnössä on kiinnitetty huomiota siihen, että automaattinen ennakkopäätös oi-

keudesta ammatilliseen kuntoutukseen voisi olla eläkelaitoksen kannalta ongelmallinen, kun henkilö 

on hakenut vain työkyvyttömyysetuutta ja ilmoittanut sen ratkaisemiseen tarvittavat tiedot. Kuntou-

tushakemuksessa kysytään eri tietoja kuin eläkehakemuksessa ja samoin lääkärinlausunto kuntoutusta 

varten on laadittu eri lähtökohdista kuin lääkärinlausunto eläkettä varten.  

Nykyisessä työkyvyttömyyseläkehakemuksessa kysytään ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuk-

sista ja myös nykyisessä B2-lääkärinlausunnossa kuntoutusmahdollisuuksiin tulisi ottaa kantaa, mutta 

näin ei ilmeisesti aina toimita. Työkyvyttömyyseläkehakemuksen tai lääkärinlausuntojen mahdollinen 

puutteellisuus ei kuitenkaan välttämättä olisi ongelma, koska ennakkopäätös ammatillisesta kuntoutuk-

sesta voitaisiin antaa aina, kun oikeus olisi olemassa terveydentilasta saatujen selvitysten perusteella. 

Jos terveydentilaselvitykset olisivat puutteelliset, eläkelaitos voisi tarvittaessa pyytää lisätietoja työky-

vyttömyyseläkkeen hakijalta. 

Kuntoutuksen ensisijaisuuden korostamiseksi työntekijän eläkelain 36 §:ää voitaisiin muuttaa esi-

merkiksi seuraavalla tavalla: 
 
TyEL 36 § 

Kuntoutusmahdollisuuksien selvittäminen 
 

Voimassaoleva laki: 
Ennen kuin eläkelaitos tekee päätöksen työkyvyttömyyseläkkeestä, sen on varmistet-
tava, että työntekijän mahdollisuudet kuntoutukseen on selvitetty.  

 
Ehdotus: 
Ennen kuin eläkelaitos tekee päätöksen työkyvyttömyyseläkkeestä, sen on selvitettävä, 
onko työntekijällä oikeus 25 §:n mukaiseen kuntoutukseen ja varmistettava, että työn-
tekijän mahdollisuudet muun lainsäädännön mukaiseen kuntoutukseen on selvitetty. 
Jos työntekijällä on oikeus 25 §:n mukaiseen kuntoutukseen, eläkelaitos antaa oikeu-
desta kuntoutukseen ennakkopäätöksen 27 §:n mukaan.  
 

Jos TyEL:n 36 §:ää muutettaisiin edellä esitetyllä tavalla, olisi huomioitava, että TyEL 34 §:n ja 101 

§:n mukaan työeläkekuntoutusta on haettava ETK:n vahvistamalla lomakkeella.  Työeläkekuntoutuk-
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sen hakemisesta on säädetty TyEL:n 34 §:ssä (viittaussäännös), jonka mukaan työeläkekuntoutuksen 

hakemista koskevat samat säännökset kuin työkyvyttömyyseläkkeen hakemista (TyEL:n 101 §)  

Tällöin myös TyEL:n 101 §:ää tulisi muuttaa esimerkiksi siten, että pykälään lisättäisiin uusi 2 mo-

mentti ja siirrettäisi nykyinen 2 momentti 3 momentiksi:  
 
TyEL 101 § 

Eläkehakemus 
 

Voimassaoleva laki: 
Eläkettä on haettava eläkelaitokselta Eläketurvakeskuksen sitä varten vahvistamalla 
lomakkeella. Hakemukseen on liitettävä eläkeasian ratkaisemiseksi tarvittava selvitys.  
 
Tarkemmat säännökset eläkkeen hakemiseen tarvittavista lomakkeista ja todistuksista 
annetaan valtioneuvoston asetuksella.  
 
Ehdotus uudeksi 2 momentiksi: 
Eläkelaitos voi kuitenkin antaa työkyvyttömyyseläkehakemuksen käsittelyn yhteydessä 
36 §:n perusteella ennakkopäätöksen työeläkekuntoutuksesta ilman kuntoutushake-
musta. 
 

Myönteinen kuntoutuspäätös voitaisiin antaa työkyvyttömyyseläkehakemuksen perusteella ilman eril-

listä kuntoutushakemusta, koska päätöksen voitaisiin katsoa olevan työntekijän eduksi. Automaattisen 

ennakkopäätöksen antaminen vähentäisi kuntoutuksen hakemiseen liittyvää hallinnollista työtä eläke-

laitoksissa ja kuntoutuksen hakijan osalta. Ns. automaattinen ennakkopäätös saattaisi myös nopeuttaa 

kuntoutukseen ohjaamista ja kuntoutuksen käynnistymistä. Muutoksilla ei puututtaisi työkyvyttömyys-

eläkeoikeuteen säätämällä ammatillisen kuntoutuksen hakemista ja käsittelyä pakolliseksi sellaisissa 

tilanteissa, joissa ammatillinen kuntoutus ei olisi tarkoituksenmukaista (tarve muuhun kuntoutukseen, 

parantuva sairaus tms.).  

Kuntoutusoikeudesta työkyvyttömyyseläkeratkaisun yhteydessä ei olisi tarkoituksenmukaista antaa 

hylkäävää ratkaisua ilman erillistä kuntoutushakemusta/kuulemisprosessia, koska ratkaisulla voisi olla 

kielteinen vaikutus työntekijän etuun, oikeuteen tai velvollisuuteen. Tarpeeton hylkäävä päätös ei to-

dennäköisesti myöskään edistäisi henkilön työllistymistä tai muun kuntoutusasian sujuvaa etenemistä.   

Työeläkekuntoutuksen osalta ensisijaisuuden tavoite toteutuisi edellä ehdotetuilla 36 §:n ja 101 §:n 

muutoksilla ja jo voimassaolevilla säännöksillä (TyEL 32 § 2 mom., TyEL 53 §). Kuntoutusmahdolli-

suudet tulisi edelleen selvittää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa silloin, kun sairaus alkaa haitata 

työssä selviytymistä (työterveyshuollon toimenpiteet, sv 60 päivän kuntoutustarpeen arviointi, sv 90 

päivän työterveyshuollon lausunto työssäjatkamismahdollisuuksista, työttömien terveystarkastusten 

tehostaminen, hoitoon ohjaus ja hoitoon pääsy, terveydenhuollon vastuu kuntoutusmahdollisuuksien ja 

kuntoutustarpeen havaitsemisessa jne.) Muutoksilla ei olisi tarkoitus muuttaa kuntoutukseen hakeutu-

misen käytäntöjä siten, että asia tulisi esille vasta työkyvyttömyyseläkeasian yhteydessä. Muutos sel-

keytettäisi kuntoutukseen ohjautumista ja kuntoutustoimenpiteiden käynnistymistä nykyistä tarkoituk-

senmukaisemmin vielä työkyvyttömyyseläkettä haettaessa. 

Jos TyEL:iin ja muihin työeläkelakeihin tehtäisiin em. muutokset, myös kansaneläkelakia tulisi 

muuttaa näitä vastaavasti esimerkiksi seuraavalla tavalla: 
 
KEL 13 § 

Kuntoutuksen varmistaminen 
 

Voimassaoleva laki: 
Ennen kuin Kansaneläkelaitos tekee päätöksen työkyvyttömyyseläkkeestä sen tulee 
tarvittaessa varmistaa, että hakijan mahdollisuudet kuntoutukseen on selvitetty. 
 
Jos eläkehakemus hylätään, Kansaneläkelaitoksen tehtävänä on huolehtia yhteistyössä 
kuntoutusta ja muita palveluja järjestävien tahojen kanssa siitä, että hakijalle annetaan 
tietoja kuntoutusmahdollisuuksista ja että hänet ohjataan kuntoutustarvettaan vastaa-
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vaan kuntoutukseen tai muiden palveluiden piiriin. Lisäksi noudatetaan, mitä kuntou-
tuksen asiakasyhteistyöstä annetussa laissa (497/2003) säädetään. 

 
Ehdotus uudeksi 13 §:n 1 momentiksi: 
Ennen kuin Kansaneläkelaitos tekee päätöksen työkyvyttömyyseläkkeestä, sen on selvi-
tettävä, onko hakijalla oikeus Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutus-
rahaetuuksista annetun lain mukaiseen kuntoutukseen ja tarvittaessa ohjattava hänet 
muun lainsäädännön mukaiseen kuntoutukseen.  
 

Työryhmässä on ollut esillä myös vaihtoehto, jonka mukaan työkyvyttömyyseläkkeen saamisen edelly-

tyksenä olisi ammatillisen kuntoutuksen hakeminen. 

Ammatillisen kuntoutuksen hakeminen ja päätöksen antaminen työkyvyttömyyseläkeasian käsitte-

lyssä ei aina ole tarkoituksenmukaista. Työkyvyttömyyseläkkeen hakijalla voi esimerkiksi olla parane-

va sairaus ja hänen työkykynsä voi palautua kuntoutustuen aikana tai hakijan hoito ja lääkinnällinen 

kuntoutus voivat olla kesken. Lisäksi kuntoutusmahdollisuuksien selvittäminen työkyvyttömyyseläke-

ratkaisun yhteydessä koskee myös muuta kuntoutusta kuin työeläkekuntoutusta. Jos työkyvyttömyys-

eläkkeen saamisen edellytyksenä olisi esimerkiksi, että työeläkekuntoutusta olisi aina pakko hakea 

ennen työkyvyttömyyseläkeratkaisun antamista, tämä voisi johtaa siihen, että työeläkekuntoutuksesta 

tulisi turhaan antaa valituksenalainen päätös. Tämä taas voisi johtaa tarpeettomiin hylkääviin päätök-

siin ja mahdollisesti turhiin valituksiin sekä hallinnollisten kustannusten kasvuun eikä se todennäköi-

sesti myöskään edistäisi hakijan muuta mahdollista kuntoutusta. Hakijalle voisi olla hämmentävää, että 

oikeus ammatilliseen kuntoutukseen olisi hylätty, mutta kuitenkin hakijalla voisi olla tarve ja mahdol-

lisesti oikeus esimerkiksi lääkinnälliseen kuntoutukseen ja hoitoon. Ei olisi tarkoituksenmukaista pa-

kottaa ammatillisen kuntoutuksen hakemiseen, jos olisi selvää, että oikeutta tai tarvetta ammatillinen 

kuntoutukseen ei ole (esim. parantuva sairaus, leikkaus tulossa, tarve muulle kuntoutukselle). 

Näistä syistä työryhmä on sitä mieltä, että ammatillisen kuntoutuksen hakeminen työkyvyttömyys-

eläkkeen saamisen edellytyksenä ei ole tarkoituksenmukaista. 

Taloudelliset vaikutukset 

Kuntoutuspäätöksen antaminen ilman hakemusta työkyvyttömyyseläkepäätöksen yhteydessä saattaisi 

saada kuntoutuksen piiriin tehokkaammin erityisesti sellaisia henkilöitä, joiden työsuhde on päättynyt, 

mutta kuntoutuksen työhistoria- ja ansioedellytykset täyttyvät. Nykyiset kuntoutukseen ohjaamisen 

keinot jo periaatteessa toimivat hakijoilla, joilla on vielä työsuhde voimassa. Joissain tilanteissa laki-

muutosehdotus saattaisi kuitenkin vielä tehostaa kuntoutuksen selvittämistä myös näissä viimeksi 

mainituissa tapauksissa. Esitetty menettely säästäisi aikaa ja hallintokustannuksia verrattuna tilantee-

seen, että kuntoutushakemus jätettäisiin eläkkeen hakijan tehtäväksi nykyiseen tapaan.  

Vuonna 2011 hylättyjä työkyvyttömyyseläkehakemuksia oli työeläkejärjestelmässä noin 6 900 ja 

kansaneläkejärjestelmässä noin 8 400. Arviolta enintään puolet hakijoista on ollut eläkehakemustilan-

teessa edelleen työsuhteessa. Työsuhteessa olevien kuntoutuksen edellytykset täyttyvät usein parem-

min kuin ei-työsuhteisten. Tämän perusteella voidaan arvioida, jos lukumäärät pysyvät vuoden 2011 

tasolla, että hylätyn työkyvyttömyyseläkepäätöksen saavista työeläkepuolella maksimissaan 3 000 

henkilölle ja Kelan ammatillisen kuntoutuksen osalta noin 1600 henkilölle voitaisiin antaa kuntoutuk-

sen ennakkopäätös. Näistä päätöksistä aktiiviseen kuntoutukseen johtaisi osa. Nykyisin myönteisiä 

kuntoutuspäätöksiä annetaan työeläkejärjestelmässä vuosittain noin 7 000 henkilölle ja Kela myöntää 

ammatillista kuntoutusta vuosittain noin 14 000 henkilölle. Muutoksen seurauksena kuntoutujien mää-

rän arvioidaan lisääntyvän. 

Keskimäärin työeläkekuntoutuksen kustannukset olivat 20 800 euroa onnistunutta kuntoutusohjel-

maa kohti v. 2012. Työkyvyttömyyseläkkeen keskikustannus oli 12 400 euroa, joten työeläkekuntou-

tukseen sijoitetut varat on keskimäärin saatu takaisin, jos kuntoutuja (joka ilman kuntoutusta olisi 

siirtynyt työkyvyttömyyseläkkeelle) on työssä vähintään 1,7 v. kuntoutuksen jälkeen. Kuntoutuskus-

tannusten suhde työuran jatkamisesta saatavaan eläkemenon säästöön hylkäystapauksissa on vaikea 

arvioida. Nuorten tuki- ja liikuntaelinsairauksien osalta saadaan yleensä parhaimpia tuloksia, mutta 

nuorempana kuntoutuskustannukset ovat tyypillisesti korkeampia kuin vanhempana.  
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Myönteisen kuntoutustukipäätöksen saaneista alle 10 prosenttia on työeläkejärjestelmässä saanut 

kuntoutuskorotusta eläkkeeseensä. Näin ollen kuntoutustuella ei juurikaan ole tehty aktiivisia työelä-

kekuntoutuksen toimenpiteitä. Tässä suhteessa voisi esitetty menettely tehostaa myös myönteisten 

kuntoutustukipäätöksen saaneiden kuntoutustoimenpiteisiin ryhtymistä. Kuntoutustuella olevien am-

matillisen kuntoutuksen tehostaminen edellyttää myös sitä, että hoitoon pääsy ja lääkinnällinen kuntou-

tus ajoittuvat siten, että kuntoutustukikausi ei tarpeettomasti pitene muun kuntoutuksen viiveiden 

vuoksi ja tarvittaessa työhönpaluun tukemiseen kuntoutuksen keinoin päästään aiempaa varhemmin. 
 

TYÖRYHMÄN KANTA 
 

Työryhmä ehdottaa, että työkyvyttömyyseläkettä hakevien kuntoutusmahdollisuuksien ensisijaisuutta 

suhteessa työkyvyttömyyseläkeratkaisuun korostetaan nykyistä enemmän säätämällä eläkelaitoksille 

velvollisuus antaa työkyvyttömyyseläkettä hakevalle henkilölle ns. viran puolesta ennakkopäätös oi-

keudesta ammatilliseen kuntoutukseen niissä tilanteissa, joissa oikeus kuntoutukseen on olemassa. 

Työryhmän käsityksen mukaan työkyvyttömyyseläkkeen hakemuslomaketta tulee uudistaa ehdo-

tuksen tavoitetta vastaavasti siten, että tieto eläkelaitoksen mahdollisuudesta antaa ennakkopäätös 

ehdotetulla tavalla ilmenee työkyvyttömyyseläkkeen hakemuslomakkeesta. 
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5 TYÖSSÄ PYSYMISTÄ EDISTÄVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ 

5.1 OSAKUNTOUTUSRAHAN MAHDOLLISTAMINEN 
KANSANELÄKEJÄRJESTELMÄSSÄ 

Kuntoutusrahasta säädetään Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista 

annetussa laissa. Kuntoutusrahan myöntämisen edellytyksenä on, että kuntoutus kestää kuntoutuspäi-

vänä vähintään 6 tuntia matkoineen ja että kuntoutuja on muutoin tosiasiallisesti estynyt tekemästä 

työtään. Kelan kuntoutusrahaa voidaan Kelan järjestämisvelvollisuuteen kuuluvan kuntoutuksen lisäksi 

myöntää myös muiden tahojen järjestämään kuntoutukseen. Esimerkiksi päihdehuoltolain mukainen 

päihdekuntoutus ja terveydenhuoltolain mukainen lääkinnällinen kuntoutus sekä työterveyshuoltolain 

perusteella järjestetty kuntoutus oikeuttaa kuntoutusrahaan samoin edellytyksin kuin Kelan kuntoutus.  

Kuntoutusrahan myöntämisedellytykset ovat pääpiirteissään pysyneet muuttumattomina pitkään. 

Kuntoutus on kuitenkin kehittynyt sisällöllisesti avomuotoisempaan ja kevyempään suuntaan. Nykyään 

korostetaan asiakaslähtöisyyttä, asiakkaan aktiivisuutta ja osallistumista tukevaa toimintatapaa, jossa 

auttamis- ja tukitoimet tuodaan lähelle kuntoutujan arkielämää, työtä ja elinympäristöä.  Kelan kuntou-

tuksen standardeissa on nykyään jo kokopäiväistä kuntoutusta lyhyempiä käyntikertoja, joiden ajalta 

kuntoutusrahaoikeutta ei ole. Kuntoutusrahaoikeuden puuttuminen tällaisissa tilanteissa voi olla on-

gelmallista kannustavuuden ja kuntoutujan toimeentulon kannalta. Kuntoutusrahan myöntämisedelly-

tykset eivät siten aina tue kuntoutuksen sisällöllistä kehittämistä parhaalla mahdollisella tavalla. 

Osakuntoutusraha 

Osakuntoutusrahalla mahdollistettaisiin kuntoutuksen sisällöllinen kehittäminen asiakaslähtöiseen ja 

avomuotoiseen suuntaan. Samalla mahdollistettaisiin kuntoutuksen ja työssäkäynnin yhteensovittami-

nen nykyistä paremmin: kuntoutuksen ei tarvitsisi toimeentuloturvan takia olla kokopäiväistä vaan 

toimenpiteestä riippuen kuntoutuksessa voisi käydä työpäivän aikana ja samalla voisi saada korvausta 

osapäiväisestä ansionmenetyksestä. 

Useimpien osakuntoutusrahan käyttäjien voidaan olettaa olevan niitä kuntoutujia, jotka osallistuvat 

työelämässä pysymiseen tähtäävään kuntoutukseen työn ohessa. Tarve kehittää kuntoutusta sisällölli-

sesti ei voi kuitenkaan rajautua vain työelämässä oleviin. Työelämän ulkopuolella olevien kuntoutujien 

osalta olisi tarpeen huomioida yhteensovitus muihin toimeentuloturvan muotoihin sekä kannustavuus 

kuntoutukseen osallistumiseen: kuntoutujan toimeentulon taso ei saa alentua osapäiväisen kuntoutuk-

sen vaikutuksesta eli olisi huolehdittava yhteensovituksesta kuntoutujan muun, pääasiallisesti toimeen-

tulon turvaavan tulon kanssa ja kannustaa kuntoutujaa osallistumaan työelämään pääsemistä tai sinne 

palaamista edistäviin toimenpiteisiin.  

Osakuntoutusrahan mahdollistamisella on myös vaikutusta työttömien kuntoutuspalveluihin esi-

merkiksi tilanteessa, jossa kuntoutuksella tähdätään osa-aikaiseen työllistymiseen. 

Osakuntoutusrahan myöntämisedellytyksistä 

Osakuntoutusrahan myöntämisedellytykset voisivat olla soveltuvin osin samat kuin kuntoutusrahassa. 

Oikeus osakuntoutusrahaan voisi olla kuntoutujalla, joka osallistuu työelämätavoitteiseen kuntoutuk-

seen ja on estynyt kuntoutuksen vuoksi työstään, työnhausta tai muusta toiminnasta (opiskelu, oman 

talouden hoitaminen ym.). Työstä estymisen kesto olisi lyhyempi kuin kuntoutusrahassa (6 h matkoi-

neen ja tosiasiallisesti koko päivältä), esimerkiksi 3 h matkoineen. Tosiasiallinen työskentely kuntou-

tuspäivänä muutoin olisi sallittu eikä sillä olisi vaikutusta osakuntoutusrahaoikeuteen. Työnantaja 

selvittäisi palkkailmoituksella palkanmaksun työstä poissaoloajalta ja osakuntoutusraha voitaisiin 

lähtökohtaisesti edellytysten täyttyessä maksaa palkkaa vastaavalta osalta työnantajalle.  



17 
 

Taloudelliset vaikutukset 

Suoraa säästöä tulisi kuntoutusrahamenojen pienenemisestä, kun kuntoutuspäivänä työskentely olisi 

mahdollista ja osa kuntoutuspäivän toimeentulosta saataisiin työstä. Tarkoitus ei kuitenkaan olisi pa-

kottaa kaikkia kuntoutujia töihin kuntoutuspäivinä, jos kuntoutus estäisi työn tekemisen kokopäiväises-

ti ja kuntoutusrahaan tulisi oikeus. Välillistä säästöä syntyisi kuntoutuspäivien lyhentämisestä ja laitos-

kuntoutusjaksoihin liittyvistä ylimääräisistä kustannuksista (täysihoito, matkakustannukset). Osakun-

toutusrahan avulla voitaisiin välttää työuran katkoksia, joten välillisesti vaikuttaa työuria pidentävästi 

ja kuntoutujan eläketurvaa kasvattavasti. 

Kustannuksia tulisi niistä osakuntoutusrahoista, jotka maksettaisiin käyntikertatyyppiseen tai muu-

hun ei-kokopäiväiseen kuntoutukseen osallistuville kuntoutujille, joilla ei tällä hetkellä ole kuntoutus-

rahaoikeutta. 

Kustannusvaikutuksia voidaan arvioida tarkemmin, kun etuuden myöntämisen edellytyksiä ja koh-

dentumista on tarkemmin rajattu. 
 

TYÖRYHMÄN KANTA 
 

Kelan myöntämällä osakuntoutusrahalla voitaisiin mahdollistaa kuntoutuksen joustavampi toteuttami-

nen eri elämäntilanteissa sekä kehittää kuntoutusta ja sen suunnittelua tukemaan paremmin myös kun-

toutuksen aikaista työssäkäyntiä. Työeläkejärjestelmässä osakuntoutusraha-etuus on käytössä. Työ-

ryhmä kannattaa Kelan osakuntoutusrahan mahdollistamista, mutta sen tarkoituksenmukainen toteut-

taminen vaatii vielä jatkovalmistelua, jota tulisi jatkaa sosiaali- ja terveysministeriössä mahdollisim-

man pian. 

 

5.2 AIKUISTEN KUNTOUTUSPSYKOTERAPIAN 
KORVAUSTASO 

Mielenterveysongelmat ovat keskeinen ja lisääntyvä syy työstä poissaoloille ja opintojen keskeytymi-

selle. Mielenterveysongelmat ovat myös suurin syy työkyvyttömyyseläkkeelle joutumisessa ja yli 

puolessa mielenterveyden häiriöiden perusteella alkavista työkyvyttömyyseläkkeistä masennus on 

tärkein työkyvyn heikkenemisen syynä oleva sairaus. 

Mielenterveyden häiriöiden johdosta maksettiin Kelasta ja työeläkelaitoksista vuonna 2012 yhteen-

sä 1,3 miljardin euron edestä työkyvyttömyyseläkkeitä. Pelkästään masennuksesta ja muista mieliala-

häiriöistä aiheutuneet työkyvyttömyyseläkekustannukset olivat vuonna 2012 yli 648 miljoonaa euroa. 

Mielenterveyden häiriöistä aiheutuneet sairauspäivärahamenot olivat vuonna 2012 yhteensä 176,7 

miljoonaa euroa, josta masennuksen osuus oli 123,5 miljoonaa euroa. Tutkimuksessa on todettu työhön 

paluun ja opiskelun edellytysten selvästi heikkenevän kuntoutusta edeltäneiden sairauspäivärahapäivi-

en lisääntyessä1. 
 

Kela Kela  Työeläke  Yhteensä 

Vuosi 2012 Vuosi 2012 Vuosi 2012 

Sairausryhmä Saajat euroa euroa euroa 
Kaikki mielenterveyden 
ja käyttäytymisen häi-
riöt F00 - F99 

 
 
88602 482 268 695  828 600 000 1 310 868 695 

Masennus + muut mie-
lialahäiriöt 
F30 - F39 27988 113 278 305  535 400 000 648 678 305 

                                                 
1 Lind J, Tuulio-Henriksson A, Autti-Rämö I; ”Kuntoutus parantaa työikäisten masennuspotilaiden työkykyä. Suomen Lääkärilehti 
43/2011 
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Kansaneläkelaitoksen korvaama kuntoutuspsykoterapia 

Kelan korvaamaa kuntoutuspsykoterapiaa sai vuonna 2012 yhteensä 20 374 kuntoutujaa. Kuntoutus-

psykoterapian tavoitteena on kuntoutujan työ- tai opiskelukyvyn tukeminen tai parantaminen, kun 

mielenterveydenhäiriö uhkaa henkilön työ- tai opiskelukykyä. Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiasta 

aiheutuneista kustannuksista kuntoutujalle valtioneuvoston asetuksella vahvistetun korvaustason mu-

kaisen määrän. Kuntoutujat jakautuvat kahteen ryhmään iän perusteella: nuoret (16-25v.) ja aikuiset 

(26-67v.). Nuorten ryhmässä yksilöterapiakäynnin korvaus on terapeutin koulutuksesta riippuen 52,14 

euroa tai 60,55 euroa. Vastaavasti aikuisten ryhmässä yksilöterapiakäynnin korvaus on 37,00 euroa tai 

45,41 euroa.  

Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa enintään kolmen vuoden ajan. Vuodessa korvataan enintään 80 

käyntikertaa ja kolmessa vuodessa yhteensä enintään 200 käyntikertaa. Aikarajoitteiset, potilaan hoi-

toon kuuluvat lyhytterapiat, eivät kuulu Kelan kuntoutuspsykoterapiana korvattaviin terapioihin, vaan 

ne kuuluvat julkisen terveydenhuollon vastuulle. Kuntoutuspsykoterapia voi kuitenkin toteutua myös 

lyhytkestoisena terapiana. Kun kuntoutuspsykoterapian myöntöedellytykset täyttyvät, Kela myöntää 

henkilölle 80 käyntikertaa, joista toteutetaan tarvittava määrä esimerkiksi 25 kertaa. 

Psykoterapian vaikuttavuus 

Psykoterapia on tutkimuksissa todettu vaikuttavaksi kuntoutustoimenpiteeksi. Kansaneläkelaitoksen 

tekemässä psykoterapiakuntoutuksen rekisteritutkimuksessa tarkasteltiin 16 - 30 -vuotiaiden Kelan 

tukemaa psykoterapiaa saaneiden opiskelu- ja työtilanteen muutosta psykoterapian päätyttyä. Rekiste-

ritietojen perusteella 3/4 niistä 16 vuotta täyttäneistä, jotka ennen psykoterapiaa opiskelivat tai olivat 

töissä, oli aloittanut tai jatkanut vuoden 2006 lopulla opiskelua tai oli ansiotyössä. Työttömistä tai 

työkyvyttömistä (sairauspäivärahaa tai kuntoutustukea saaneet ja työkyvyttömyyseläkkeellä olleet) 

keskimäärin joka toinen oli aloittanut opiskelun tai työllistynyt. Yli 16 -vuotta täyttäneiden masennus-

lääkkeiden käyttö oli vähentynyt vuoden 2006 lopulla selvästi verrattuna kuntoutukseen hakeutu-

misajankohtaan.2     

Helsingin psykoterapiatutkimuksessa verrattiin neljän psykoterapiamuodon vaikuttavuutta mieliala- 

ja ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa. Tutkimukseen valittiin 367 iältään 20 - 46 -vuotiasta mieliala- tai 

ahdistuneisuushäiriöstä kärsivää potilasta v. 1994 - 2000 aikana. Heidät satunnaistettiin neljään ryh-

mään (lyhyt voimavarasuuntautunut terapia, lyhyt psykodynaaminen psykoterapia, pitkä psykodynaa-

minen psykoterapia ja psykoanalyysi). Kaikissa neljässä ryhmässä oireiden määrä väheni ja työkyky 

parani seurannan aikana. Terapian osuus osoittautui tärkeäksi terapian vaikuttavuuden kannalta: lyhyet 

terapiat vaikuttivat nopeammin, mutta pidemmät hoitomuodot olivat vaikuttavampia pitkällä tähtäimel-

lä. Noin puolet mielialahäiriöistä kärsivistä ja 2/3 ahdistuneisuushäiriöistä kärsivistä toipui.3 

Psykoterapiaa saaneiden tarkempi diagnoosi sairauspääryhmän mukaan vuonna 2012 - harkinnanva-

rainen kuntoutus ja kuntoutuspsykoterapia 
 
  Kuntoutujat %-osuus  Aikuiset Nuoret 
  lkm %  lkm lkm  
Masennus  10 788   52,9  8 120 2 668 
Muut mielialahäiriöt   1 711    8,4   1 220   491 
Neuroosit    6 351  31,2   3 958 2393 
Persoonallisuus- ja käytöshäiriöt    681    3,3      311  370 
Psykoosit      240    1,2      148    92 
Muut mielenterveyden häiriöt     409    2,0     123  286 
Somaattinen sairaus ja  
mielenterveyden häiriö      194    1,0     166   28 
Yhteensä  2 0374 100,0  14 046 6 328 
 

                                                 
2 Nettiartikkeli: Lind J, Aaltonen T. Nuorilla opiskelu- ja työkyky paranevat ja masennuslääkitys vähenee psykoterapiakuntoutuksen 
jälkeen.( 5.3.2009 Kela tiedottaa ja sen liite tai www.kela.fi > Tutkimus > Julkaisut > 5.3.2009 
3 Knekt P, Lindfors O, Laaksonen M; Helsingin Psykoterapiatutkimus –psykoterapioiden vaikuttavuus viiden vuoden seurannassa. 
Raportti: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 33/2010 
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Kuntoutuspsykoterapian korvaustaso  

Kansaneläkelaitoksen korvaamassa kuntoutuspsykoterapiassa nuorten (16 - 25 -vuotiaiden) korvausta-

so on aikuisten (26 - 67 -vuotiaiden) korvaustasoa suurempi. Yli 26-vuotiaat, kuntoutuspsykoterapiaa 

saavat henkilöt joutuvat nykyisin maksamaan 800 - 1600 euron omavastuuosuuden vuosittain. Kolmen 

vuoden terapian aikana omavastuuosuuden kustannukset nousevat 2900 - 5800 euroon. Aikuisten kor-

vaustasoa on tarkistettu viimeksi yli 20 vuotta sitten. Nuorilla oma, korkeampi korvaustaso, on ollut 

vuodesta 2000 lähtien.  

Aikuisten psykoterapian suuri omavastuuosuus heikentää yli 26 - 67 -vuotiaiden mahdollisuutta 

käyttää psykoterapiapalveluita. Heikompaan asemaan jäävät erityisesti työttömät, pienituloiset ja yli 26 

-vuotiaat opiskelijat.  

Alhainen korvaustaso voi muodostua henkilölle esteeksi hakeutua kuntoutuspsykoterapiaan, vaikka 

myöntöedellytykset täyttyisivätkin. Kelassa tulee säännöllisesti esille tapauksia, joissa kuntoutuspsyko-

terapiaan oikeutettu ei voi käyttää kaikkia suositeltuja terapiakäyntejä taloudellisten syiden vuoksi. 

Kuntoutuspsykoterapian aikuisten ja nuorten korvaustasojen ero asettaa henkilöt myös eriarvoiseen 

asemaan iän perusteella.  

Julkisella terveydenhuollolla on ensisijainen vastuu mielenterveyspalveluiden ja kuntoutuksen jär-

jestämisestä psykoterapia mukaan lukien. Valitettavasti julkisen puolen resurssit eivät kuitenkaan 

mahdollista psykoterapiaan pääsyä kaikille psykoterapiaa tarvitseville. 

Aikuisten kuntoutuspsykoterapian korvaustason nostamisella tuettaisiin 26 - 67 -vuotiaiden kuntou-

tumista, mahdollistamalla kuntoutuspsykoterapia entistä useammalle sitä tarvitsevalle taloudellisesta 

tilanteesta huolimatta. Samalla ehkäistäisiin maksukyvyttömyydestä aiheutuvia kuntoutuspsykoterapi-

an keskeytyksiä. Aikuisten korvaustason nostaminen myös lisäisi mahdollisuuksia oikea-aikaisen psy-

koterapian saamiseen 

Masennuksen puutteellinen hoito on ainakin osatekijä työkyvyttömyyseläkkeelle hakeutumisessa. 

Masennuksen ja muiden mielenterveyden häiriöiden hyvällä ja oikea-aikaisella hoidolla voidaan tukea 

henkilöiden työelämässä jatkamista. Oikea-aikainen ja taloudellisesta tilanteesta riippumaton kuntou-

tuspsykoterapia tukisi työurien pidentämistä, ehkäisisi ennenaikaisia työkyvyttömyyseläkkeelle siirty-

misiä ja parantaisi mahdollisuuksia palata osatyökyvyttömyyseläkkeeltä työelämään. On arvioitu, että 

jos masennuksen perusteella työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien määrä saataisiin puolitettua, työurat 

pidentyisivät keskimäärin 0,3 vuodella. 4 

Taloudelliset vaikutukset 

Kelan rekisteriaineiston mukaan aikuisten kuntoutuspsykoterapian korvauskertojen perusteella 61 % 

kustannuksista muodostuu erityistason yksilöterapiasta, 37 % vaativan tason yksilöterapiasta ja noin 

1,2 % erityistason tai vaativan erityistason ryhmäterapiasta. Yksilöterapiasta muodostuu 97,2 % ja 

ryhmäterapiasta 1,2 % kustannuksista (Henri Riuttalan aineisto 12/2012, Kelan AT-osasto). 

Yllä mainitun aineiston mukaan menot kasvaisivat aikuisten osalta noin 38 %, jos aikuisten psyko-

terapian korvaustaso nostettaisiin nuorten korvaustasolle. Tämän lisäksi voidaan olettaa, että kuntou-

tuspsykoterapian käyttö lisääntyy hieman omavastuuosuuden pienentyessä. Joten oletus on, että kasvua 

menoihin tulee noin 41,5 %. 

Kun Kelan kuntoutuspsykoterapian saajien määrän aikuisten kuntoutuspsykoterapiassa oletetaan 

kasvavan 12 % vuonna 2013 ja 8,3 % vuonna 2014, nykyisen korvaustason kustannusten määräksi 

arvioidaan noin 22,4 miljoonaa euroa. Ehdotetun korotuksen jälkeen kustannusten arvioidaan olevan 

vuonna 2014 noin 31,8 miljoonaa euroa, jolloin kustannuslisäystä olisi noin 9,3 miljoonaa euroa.  

Kuntoutuspsykoterapiakorvaukset aiheuttavat nuorilla ja aikuisilla vuonna 2014 yhteensä arviolta 

38,3 miljoonan euron kustannukset nykyisellä korvaustasolla, jolloin kokonaiskustannukset tasokoro-

tuksen jälkeen olisivat nuorilla ja aikuisilla vuonna 2014 yhteensä noin 47,6 miljoonaa euroa. 

                                                 
4 STM:n selvityksiä 2010:16 
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Kuntoutuspsykoterapian aikuisten korvaustason nostaminen lisäisi siis kuntoutuspsykoterapian kus-

tannuksia noin 9,3 miljoonaa euroa. Nämä kustannukset ovat rahoitettavissa sairauspäiväraha- ja työ-

kyvyttömyyseläkekustannuksista saatavien säästöjen kautta. 
 

TYÖRYHMÄN KANTA 
 

Kuntoutuspsykoterapian avulla parannetaan henkilön työkykyä ja mahdollisuuksia jatkaa työssä. Ny-

kyään aikuisten kuntoutuspsykoterapian korvaukseen liittyvä suuri omavastuuosuus kuitenkin heiken-

tää esimerkiksi työttömien ja pienituloisten mahdollisuuksia päästä kuntoutuspsykoterapiaan. Henkilön 

mahdollisuus saada kuntoutuspsykoterapiaa tulisi perustua henkilön kuntoutuspsykoterapian tarpee-

seen eikä hänen maksukykyynsä. Työryhmän käsityksen mukaan osakuntoutusraha yhdessä aikuisten 

kuntoutuspsykoterapian korvaustason tasokorotuksen kanssa tukisivat tavoitetta osatyökykyisten työl-

listymisen edistämisestä. 

Työryhmä ehdottaa, että aikuisten kuntoutuspsykoterapian korvaustaso nostetaan samalle tasolle 

nuorten kuntoutuspsykoterapian korvaustason kanssa. Toimenpiteisiin korvaustason nostamiseksi tulisi 

ryhtyä mahdollisimman pian.  

 

5.3 OSATYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEEN MAHDOLLISTAMINEN 
KANSANELÄKEJÄRJESTELMÄSSÄ 

Työmarkkinajärjestöjen työurasopimuksessa (22.3.2012) on esitetty selvitettäväksi, miten työntekijän 

työssä jatkamista ja osa-aikaista työllistymistä voitaisiin edistää mahdollistamalla osatyökyvyttömyys-

eläke kansaneläkejärjestelmässä. Asiaa on käsitelty työryhmässä ja selvitetty väliraportissa mainitulla 

tavalla. Osatyökyvyttömyyseläkkeen mahdollistaminen kansaneläkejärjestelmässä liittyy osaltaan 

myös ns. lineaariseen malliin, jota käsitellään tässä raportissa kohdassa 6.1. 

Työeläkejärjestelmästä saatujen kokemusten mukaan osatyökyvyttömyyseläkettä käytetään etenkin 

työkyvyn heikkenemisprosessissa työuran pidentäjänä. Toisaalta osatyökyvyttömyyseläkettä käytetään 

jonkin verran myös työkyvyn palautumisprosessissa: täydeltä eläkkeeltä tai kuntoutustuelta siirrytään 

työkyvyn kohentuessa joko jatkuvalle osatyökyvyttömyyseläkkeelle tai osakuntoutustuelle. 

Työkyvyttömyyseläkejärjestelmän tulisi tukea vammaisten ja vajaakuntoisten mahdollisuuksia hyö-

dyntää jäljellä olevaa työkykyään ja osallistumista voimiensa ja halujensa mukaan työelämään. Työhön 

osallistumista tukeva järjestelmä ehkäisisi sosiaalista sekä taloudellista syrjäytymistä sekä antaisi osa-

työkykyisille paremmat mahdollisuudet kartuttaa tulevaa vanhuuseläkettä.  

Osatyökyvyttömyyseläke kansaneläkkeenä 

Kansaneläkkeenä myönnettävän osatyökyvyttömyyseläkkeen toteuttamisen kannalta tarkoituksenmu-

kaisinta olisi, että se muistuttaisi varsin pitkälle työeläkelakien mukaista osatyökyvyttömyyseläkettä. 

Työeläkelakien mukainen työkyvyttömyyseläke myönnetään nykyään täytenä eläkkeenä, jos työnteki-

jän työkyky on heikentynyt vähintään kolmella viidesosalla ja osatyökyvyttömyyseläkkeenä, jos työ-

kyky on heikentynyt vähintään kahdella viidesosalla. Kansaneläkejärjestelmässä olisi niin ikään täysi 

työkyvyttömyyseläke ja osatyökyvyttömyyseläke, joka edellyttäisi työeläkejärjestelmän tavoin vä-

hemmän sairautta kuin täysi työkyvyttömyyseläke.  

Kansaneläkejärjestelmässä työkyvyttömyyden arvioinnissa täyden eläkkeen osalta olennaista on, 

kykeneekö henkilö jäljellä olevalla työkyvyllään työhön, joka turvaa kohtuullisen toimeentulon. Osa-

työkyvyttömyyseläketilanteessa kohtuullinen toimeentulo saavutettaisiin osaeläkkeen ja työstä saata-

van palkan yhdistelmällä. Osatyökyvyttömyyseläkkeeseen oikeutettuna pidettäisiin henkilöä, jonka 

työkyky on sairauden, vian tai vamman takia heikentynyt siinä määrin, että hän ei kykene kohtuullisen 

toimeentulon turvaavaan työhön, mutta hän kykenee jäljellä olevalla työkyvyllä sellaiseen työhön, joka 

yhdessä osatyökyvyttömyyseläkkeen kanssa turvaa hänelle toimeentulon. Työkykyä arvioitaessa otet-

taisiin sairauden tai vamman lisäksi huomioon hakijan ikä ja ammattitaito ja se, että työ on hänelle 

sopivaa. 
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Työeläkelaitoksen myöntäessä osatyökyvyttömyyseläkkeen Kelassa tehtäisiin mahdollisuuksien 

mukaan yhtenevä ratkaisu silloin, kun kansaneläkkeen osatyökyvyttömyyseläkkeeseen jäisi eläkevä-

henteisenä oikeus. Osakansaneläkkeen laskentakaava on esitetty ns. lineaarista mallia koskevassa 

muistiossa.  

Kansaneläkejärjestelmässä olisi kuitenkin oma osatyökyvyttömyyden määritelmä ja ratkaisutoimin-

nassa sovellettaisiin täyden työkyvyttömyyseläkkeen tapaan ennakkoilmoitus- ja neuvottelumenettelyä, 

jolla pyrittäisiin ehkäisemään eriäviä työkyvyttömyyseläkeratkaisuja kansaneläke- ja työeläkejärjes-

telmän välillä. Kansaneläkkeen osaeläkkeen määrä laskettaisiin täyden eläkkeen tapaan sen jälkeen, 

kun työeläkkeen määrä olisi selvillä. Kansaneläkkeen osatyökyvyttömyyseläkkeen ansaintaraja nou-

dattaisi työeläkkeen osatyökyvyttömyyseläkkeen ansaintarajaa. Pienen työeläkkeen ja pelkkää osatyö-

kyvyttömyyseläkettä kansaneläkkeenä saavien asema osatyökyvyttömyyseläkkeen aikaisiin ansioihin 

puolestaan turvattaisiin säätämällä erityisestä vähimmäisrajasta, johon saakka henkilö voisi eläkkeellä 

ollessaan ansaita.  

Työeläkelakien mukaisen osatyökyvyttömyyseläkkeen myöntäminen ei edellytä työsuhteen voimas-

saoloa. Samaa periaatetta olisi selkeyden vuoksi hyvä soveltaa myös kansaneläkejärjestelmässä. Niin 

ikään osatyökyvyttömyyseläkkeelle tulisi voida siirtyä suoraan ilman edeltävää täyttä työkyvyttömyys-

eläkettä. Näin on myös työeläkejärjestelmässä. 

Työeläkelakien mukaan henkilöllä on oikeus saada ennakkopäätös siitä, täyttyvätkö osatyökyvyt-

tömyyseläkkeen saamisen edellytykset. Kansaneläkelakiin tarvittaisiin vastaavanlainen säännös, sillä 

ennakkopäätöksen perusteella henkilö saisi tiedon mahdollisesta osatyökyvyttömyyseläkeoikeudestaan 

ja tulevan eläkkeen määrästä. Henkilöllä olisi tällöin mahdollisuus arvioida muun muassa sitä, voisiko 

hän osatyökyvyttömyyseläkkeen avulla turvata toimeentulonsa. 

Taloudelliset vaikutukset 

Jos osatyökyvyttömyyseläke mahdollistettaisiin kansaneläkejärjestelmässä, etuusmenoiksi tulisi noin 

24 miljoonaa euroa vuodessa, kun osakansaneläkkeen määrä olisi puolet takuueläkkeen määrästä eli 

369,41 e/kk ja jos osakansaneläkettä maksettaisiin kaikille nykyisin työeläkepuolelta osatyökyvyttö-

myyseläkettä saaville heidän työeläketulojensa mukaisesti. Tällöin työeläkelakien mukaista osatyöky-

vyttömyyseläkettä saavia osakansaneläkeläisiä olisi 12 900 ja kustannukset heidän osaltaan olisivat 

noin 15,5 miljoonaa euroa. Pelkkää osakansaneläkettä saavia olisi 2 000 ja kustannukset heidän osal-

taan olisivat noin 8,9 miljoonaa euroa. Uusia kansaneläkkeensaajia tulisi vuosittain noin 1 800 kappa-

letta, mutta kiertonopeus olisi sen verran suuri, että vuotuinen osakansaneläkettä saavien määrä pysyisi 

noin 2 000 henkilössä. 

Jos osakansaneläkkeen suuruus olisi puolet kansaneläkkeestä, kustannukset olisivat yhteensä noin 

16 miljoonaa euroa vuodessa ilman lepäävien eläkkeiden huomioimista. Osatyöeläkettä saavia osakan-

saneläkeläisiä olisi 8 900 ja kustannukset heidän osaltaan noin 8,4 miljoonaa euroa. Pelkkää osakan-

saneläkettä saisi edelleen 2 000 henkilöä ja kustannukset heidän osaltaan olisivat noin 7,6 miljoonaa 

euroa. 

Palkkatulojen vaikutusta eläkkeen määrään ei ole otettu em. laskelmassa huomioon, joten todellinen 

etuusmeno olisi jonkin verran laskelmaa alhaisempi. Lisäksi muutos vähentäisi työttömyysturva-

menoja. 



22 
 

TYÖRYHMÄN KANTA 
 

Kansaneläkkeenä myönnettävä osatyökyvyttömyyseläke vähentäisi täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle 

siirtymisen tarvetta tuomalla portaan täyden eläkkeen ja työelämän välille. Täyden eläkkeen ansainta-

rajan ylitys ei aina johtaisi koko eläkkeen menettämiseen ja siten se voisi lisätä työkyvyttömyyseläk-

keellä olevien uskallusta ja mahdollisuuksia työntekoon tai sen lisäämiseen. Osatyökyvyttömyyseläke 

voisi myös mahdollistaa sellaisten eläkkeensaajien työelämään osallistumisen, joilla ei ole aiempaa 

työhistoriaa. 

Osatyökyvyttömyyseläkkeen mahdollistaminen kansaneläkejärjestelmässä kytkeytyy monin tavoin 

lineaarisen mallin yhteydessä pohdittaviin kysymyksiin. Osatyökyvyttömyyseläke voitaisiin toteuttaa 

kansaneläkejärjestelmässä myös lineaarisesta mallista erillisenä, mutta työryhmä pitää tarkoituksen-

mukaisena jatkaa asian selvittämistä tässä vaiheessa samassa yhteydessä lineaarisen mallin kanssa. 

Tällöin työn teon kannustavuuden parantamista tukevat vaihtoehdot voidaan ottaa paremmin huomioon 

ja lainsäädäntöön tehtävät muutokset ovat pidempiaikaisia. Myös muutosten yhteiskunnallisia ja henki-

lötason vaikutuksia sekä yhteensovittamista muun sosiaaliturvan kanssa voidaan tässä yhteydessä 

arvioida kokonaisuutena. 

 

 

5.4 AMMATILLISEN KUNTOUTUKSEN MAHDOLLISTAMINEN 
TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄSSÄ 68 VUODEN IKÄÄN 
SAAKKA 

Työmarkkinajärjestöjen työurasopimuksessa (22.3.2012) on esitetty selvitettäväksi, miten työntekijän 

työssä jatkamista ja osa-aikaista työllistymistä voitaisiin edistää työeläkekuntoutusta koskevan sovel-

tamisikärajan nostamisella 63:sta 68 vuoteen.  

ETK:ssa julkaistun tilastoraportin mukaan (ETK:n tilastoraportti 03/2013) onnistunut kuntoutusoh-

jelma maksoi keskimäärin 20 800 euroa, jolloin kuntoutuksen kustannukset on maksettu alle kahdessa 

vuodessa verrattuna siihen, että henkilö jäisi eläkkeelle. Vuonna 2012 työkyvyttömyyseläkkeelle siir-

tyneiden laskennallinen eläkekustannus oli 12 400 euroa/vuosi. 

 Kaikista kuntoutujista alle 35-vuotiaita oli 13 prosenttia ja yli 54-vuotiaita 18 prosenttia. Erityisesti 

55 vuotta täyttäneiden osuus kuntoutujista on ollut kasvava, sillä vuonna 1992 heidän osuutensa oli 

vain 1,5 prosenttia. Työeläkekuntoutujien suurin ikäluokka oli 45–54-vuotiaat (40 prosenttia). Kaikista 

kuntoutujista yli puolet oli naisia (52 prosenttia) ja heitä oli suhteellisesti enemmän vanhemmissa ikä-

ryhmissä. 

Vanhimmassa kuntoutujaikäryhmässä (55+) keskimääräiset kuntoutuskulut henkilöä kohti olivat 

pienimmät. Kuntoutuskustannukset olivat myös kasvaneet vähiten aikaisemmista tässä ikäryhmässä. 

Jos tarkastellaan vanhinta kuntoutettavien ikäryhmää, olivat heidän onnistuneen kuntoutuksensa kus-

tannukset 15 100 euroa. Heidän laskennalliset eläkekustannuksensa olivat 13 600 euroa vuodessa. Näin 

ollen jo noin vuoden lisätyöpanoksen jälkeen kuntoutus maksaa itsensä takaisin säästyneinä eläkekus-

tannuksina.  

Iäkkäämpien kuntoutusohjelmista 59 prosenttia onnistui siten, että seurauksena ei ollut eläke. Iäk-

käämmistä kuntoutujista 15 prosenttia päätyi kuntoutuksen jälkeen osatyökyvyttömyyseläkkeelle ja 14 

prosenttia täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle. Iäkkäimmillä kuntoutujilla eläkkeelle siirtyminen kun-

toutuksen jälkeen oli huomattavasti yleisempää kuin alle 55-vuotiailla. Samoin työhön palaavien osuus 

oli iäkkäimmässä ryhmässä keskimääräistä vähäisempää. Iäkkäimmät kuntoutujat ovat pääosin alle 60-

vuotiaita ja kuntoutus tässä ikäryhmässä on lyhytaikaista. Kuntoutus tapahtui pienin kustannuksin 

työpaikalla tyypillisesti työkokeiluna. Iäkkäimpien kuntoutettavien kuntoutus kesti tyypillisesti 3–6 

kuukautta.  

60 vuotta täyttäneitä kuntoutujia oli 259 henkilöä vuonna 2012. Vuonna 2012 annettiin 60 vuotta 

(60+) täyttäneille 207 kuntoutuspäätöstä. Näistä hylkäyksiä oli 28 (13 %), joista suurimmassa osassa 
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syynä oli se, että kuntoutus ei ollut tarkoituksenmukaista. Kaiken kaikkiaan 55 vuotta täyttäneitä kun-

toutujia oli 1 974 henkilöä vuonna 2012.  
 

 
 

63 vuotta täyttäneiden kuntoutuksen mahdollistaminen 

Käytettävissä olevan rekisteri- ja tilastotiedon perusteella voidaan todeta, että lähellä 63 ikää olevien 

kuntoutus on harvinaista. Yksivuotisikäluokittain tarkasteltuna voidaan havaita, että iän noustessa 

kuntoutettavien määrät suurin piirtein puolittuvat edelliseen ikäluokkaan verrattuna. Todennäköisesti 

myös 63 vuotta täyttäneitä kuntoutettavia olisi melko vähän, vaikka kuntoutusoikeus ja -etuudet tulisi-

vat heille mahdollisiksi, enintään joitakin kymmeniä henkilöitä vuosittain. Muun muassa sen vuoksi 

kuntouttamisen mahdollistaminen 63 vuotta täyttäneille tulisi toteuttaa mahdollisimman suppeilla 

säädösmuutoksilla ja muuttamatta järjestelmän perusteita.  

63 vuotta täyttäneiden kuntouttaminen nykyisessä järjestelmässä edellyttäisi ainakin seuraavien 

seikkojen ratkaisemista: kuinka pitkä kuntoutus olisi tarkoituksenmukainen, rahoitettaisiinko kuntoutus 

yhteisesti, mitä etuutta kuntoutujalle maksettaisiin, kertyisikö kuntoutuksen ajalta eläkettä, maksettai-

siinko kuntoutusajan etuus työnantajalle vai kuntoutettavalle ja vaikuttaisiko mahdollinen palkanmak-

su etuuteen. 

Kuntoutuksen edellytykset 

Voimassa olevassa työeläkekuntoutusta koskevassa lainsäädännössä kuntoutuksen myöntäminen edel-

lyttää työkyvyttömyyden uhkaa. Sitä ei kuitenkaan voida nykyisessä järjestelmässä määritellä 63 vuot-

ta täyttäneelle. Lisäksi henkilön on mahdollista jäädä vanhuuseläkkeelle koska tahansa 63 vuoden iän 

täyttämisen jälkeen.  

Näin ollen, jos 63 vuotta täyttäneiden henkilöiden kuntoutus mahdollistettaisiin, olisi työeläkekun-

toutuksen edellytyksiä koskevia lainkohtia muutettava siten, että niissä otettaisiin huomioon työkyvyt-

tömyyden uhkan lisäksi myös uhka henkilön mahdollisesta siirtymisestä vanhuuseläkkeelle.  

Iäkkäämpien työntekijöiden kohdalla kuntoutus ei välttämättä olisi työeläkelakien tarkoittamassa 

merkityksessä tarkoituksenmukaista, jos 63 vuotta täyttäneen henkilön työkyvyttömyyden arvioitaisiin 

kestävän pidempään kuin muutaman kuukauden. Kysymykseen voisikin silloin tarvittaessa tulla lähin-

nä nykyisen kuntoutusrahan tyyppisen etuuden ja muiden kuntoutuspalvelujen myöntäminen 63 vuotta 

täyttäneille hyvin lyhytaikaiseen kuntoutustarpeeseen.  
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Jotta kuntoutuksen voisi ajatella olevan tarkoituksenmukaista, tarkoittaisi se myös sitä, että 63 vuot-

ta täyttäneen henkilön kuntoutus voisi tulla kysymykseen vain silloin, kun hänellä on työpaikka ole-

massa, mihin palata tai missä jatkaa kuntoutuksen jälkeen.  

Jos lyhytaikainen kuntoutus katsottaisiin tarkoituksenmukaiseksi, tulisi pohdittavaksi, olisiko kun-

toutujalle määrättävä jokin karenssiaika, jonka jälkeen hän voisi siirtyä vanhuuseläkkeelle kuntoutuk-

sen jälkeen. Mahdollinen karenssi voisi kuitenkin myös vähentää kiinnostusta edes aloittaa kuntoutus-

ta. Toisaalta kuntoutus ei aina muutoinkaan johda haluttuihin tuloksiin, jolloin ainoa vaihtoehto olisi 

vanhuuseläke. Mitä vanhemmasta kuntoutujasta olisi kysymys, sitä todennäköisempää nykytilastojen 

valossa olisi, että henkilö siirtyisi kuntoutuksen jälkeen joka tapauksessa vanhuuseläkkeelle.  

Kuntoutusetuus 

Työelämässä oleville kuntoutujille maksetaan nykyisin kuntoutusrahaa. Kuntoutusraha määräytyy 

voimassa olevan lain mukaan samoin kuin työkyvyttömyyseläke, ja sitä korotetaan lisäksi 33 prosentil-

la. Kuntoutusraha voidaan myös myöntää puolikkaana. Kuntoutusrahan ajalta karttuu myös uutta elä-

kettä sen pohjana olevan tulevan ajan ansion perusteella.  

Jos 63 vuotta täyttäneen kuntoutus mahdollistettaisiin, tulisi hänelle maksaa kuntoutuksen ajalta jo-

kin etuus. Tähän tarkoitukseen suoraan sopivia etuuksia ei kuitenkaan ole työeläkelaeissa. Yli 63-

vuotiaalle ei voida myöntää työkyvyttömyyseläkettä, joten etuus voisi perustua vain sen ikäiselle mah-

dolliseen vanhuuseläkkeen määrään. Vanhuuseläkkeen suuruisena maksettavan kuntoutusetuuden 

luominen tarkoittaisi useita muutoksia työeläkelakeihin. Vanhuuseläkettä ei esimerkiksi voi nykyään 

maksaa osaeläkkeenä, eikä 63 vuotta täyttäneille voida nykylaskentasääntöjen mukaan laskea tulevan 

ajan ansiota, josta kartuttaa uutta eläkettä.  

 

TYÖRYHMÄN KANTA 
 

Työssä jatkaminen yli 63-vuotiaana, jos se onnistuu kuntoutuksen avulla, on hyvin kannatettava ajatus. 

Yli 63-vuotiaiden kuntoutustarve koskisi kuitenkin hyvin harvalukuista joukkoa ihmisiä. Sen vuoksi 

suuria lainsäädännöllisiä ja periaatteellisia muutoksia ei ole syytä tämän johdosta työeläkelainsäädän-

töön tehdä. Vaikka yli 63-vuotiaiden mahdollisuus kuntoutukseen ja sen perusteella maksettaviin 

etuuksiin mahdollistettaisiin pienimmin mahdollisin muutoksin, tarkoittaisi se muutoksia joka tapauk-

sessa kymmeniin pykäliin työeläkelaeissa.  

Nykyisissä työeläkelaeissa on olemassa se mahdollisuus, että henkilö siirtyy vanhuuseläkkeelle ja 

jatkaa sen jälkeen uudessa tai muuttuneessa työssä. Tässä mielessä nykyisen lainsäädännön mukaan on 

jo mahdollisuus saada etuutta yli 63-vuotiaana tapahtuvan kuntoutumisen ajalle, jos se on kuntoutujalle 

toimeentulon kannalta tarpeen. Vanhuuseläke parantaisi toimeentuloa lisäksi siinä tilanteessa, että 

kuntoutuja ei enää saavuttaisi vastaavanlaisia ansioita kuin aikaisemmin. 

Erityisesti nyt, kun eläkejärjestelmän etuuksia ja eläkeiän määräytymistä ollaan pohtimassa vuoden 

2017 uudistusta varten, olisi syytä ensin katsoa, millä tavalla nykylain mukaisia etuuksia mahdollisesti 

uudistetaan ja mitä eläkeiälle tapahtuu. Jos sen jälkeen nähtäisiin edelleen tarve kohdentaa alimman 

eläkeiän ylittäneelle kuntoutusetuuksia tai -palveluja, tulisi nämä muutokset tehdä samassa yhteydessä, 

jotta vältyttäisiin lainsäädännön muuttamiselta hyvin lyhyen ajan sisällä uudestaan. 

 

 

5.5 OSATYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEEN MAHDOLLISTAMINEN 
TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄSSÄ 63 VUODEN IÄN 
TÄYTTÄMISEN JÄLKEEN 

Työmarkkinajärjestöjen työurasopimuksessa (22.3.2012) esitettiin selvitettäväksi, miten työntekijän 

työssä jatkamista ja osa-aikaista työllistymistä voitaisiin edistää osatyökyvyttömyyseläkettä koskevan 

soveltamisikärajan nostamisella 63:sta 68 vuoteen. Asiaa on käsitelty työryhmässä ja selvitetty välira-

portissa mainitulla tavalla. 
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Voimassa olevan lain mukaan työkyvyttömyyseläke muuttuu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi 63 

vuoden iässä. Osatyökyvyttömyyseläkkeen saajan kannalta se tarkoittaa maksussa olevan eläkkeen 

määrän muuttumista kaksinkertaiseksi. Siinä vaiheessa, kun henkilö lopettaa työnsä ja siirtyy vanhuus-

eläkkeelle, hän saa lisäksi osatyökyvyttömyysaikaisesta työstä karttuneen eläkkeensä hakemuksesta 

maksuun. Eläkettä karttuu työstä 1,5 prosenttia sekä osatyökyvyttömyyseläkkeen että vanhuuseläkkeen 

ajalta. Vanhuuseläke ei estä työskentelyä eikä rajoita ansioita. 

Osatyökyvyttömyyseläkkeen jatkuminen 63 ikävuoden jälkeen 

Osatyökyvyttömyyseläke voitaisiin niin haluttaessa ulottaa yli 63-vuotiaisiin pienimmin muutoksin 

siten, että ennen 63 vuoden ikää myönnetty osatyökyvyttömyyseläke jatkuisi muuttumattomana niin 

kauan kunnes eläkkeensaaja päättää hakea vanhuuseläkettä. Jotta kuitenkin osatyökyvyttömyyseläk-

keen jatkaminen 63 vuoden täyttämisen jälkeen olisi eläkkeensaajan kannalta kannattava vaihtoehto, 

olisi tarpeen muuttaa myös yli 63-vuotiaana jatkuvan osatyökyvyttömyyseläkkeen aikaisen työnteon 

karttumisprosentteja.  

Koska osa eläkkeestä olisi maksussa, 4,5 prosenttia olisi nykyisen karttumislogiikan mukaan yli-

kompensoiva, mutta 1,5 prosenttia taas liian matala, sillä saman karttuman saa silloinkin, kun työsken-

telee vanhuuseläkkeen aikana. Vaikka 63 vuoden iän täyttämisen jälkeen jatkettavan osatyökyvyttö-

myyseläkkeen rinnalla tehdystä työstä karttuisi em. 4,5 prosenttia uutta eläkettä, ei osatyökyvyttö-

myyseläkkeen jatkaminen työntekijän elinkaaritulon perusteella olisi kuitenkaan kannattavaa. Hänelle 

osa-aikainen työskentely samalla täyttä vanhuuseläkettä saaden olisi kannattavin vaihtoehto. 

Osatyökyvyttömyyseläkkeen myöntäminen 63 ikävuoden jälkeen 

Kun henkilö ei ole saanut alle 63-vuotiaana työkyvyttömyyseläkettä, vanhuuseläkkeen saaminen edel-

lyttää työsuhteen päättymistä. Vanhuuseläke voidaan kuitenkin myöntää, vaikka työntekijä jatkaisi 

saman työnantajan palveluksessa, jos työntekijän katsotaan olevan uudessa työsuhteessa. Esimerkiksi 

työsuhteen ehdot voivat muuttua siten, että henkilö siirtyy kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön. Niiden 

henkilöiden määrä, jotka haluaisivat ottaa osittaisen eläkkeen, kun se on mahdollista saada täytenäkin, 

olisi kuitenkin varmasti vähäinen.  

Jos osatyökyvyttömyyseläkkeen myöntäminen 63 vuoden iän täyttämisen jälkeen mahdollistettai-

siin, olisi moni työeläkejärjestelmän nykyiseen toimintaan liittyvä periaate pohdittava uudelleen. Täl-

laisia periaatteita ovat tulevan ajan pääteikä, eläkkeen määräytyminen ja osa-aikaisen työnteon karttu-

misen prosentit, työkyvyttömyyden arvioinnin ulottaminen nykyistä vanhempiin työntekijöihin sekä 

suhde muihin eläkkeisiin. Asiat kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa. Seuraavaksi käsitellään osaa näistä peri-

aatteista. 

Tulevan ajan pääteikä 

Työkyvyttömyyseläke lasketaan siten, että se sisältää työkyvyttömyyteen mennessä ansaitun eläkkeen 

lisäksi tulevan ajan eläkkeenosan. Tämä tulevan ajan eläkkeenosa lasketaan viiden työkyvyttömyyttä 

edeltävän vuoden keskiansion perusteella. Eläkettä karttuu tästä ansiosta 1,5 prosenttia tulevan ajan 

pääteikään eli 63 vuoden ikään asti.  

Jos osatyökyvyttömyyseläke olisi mahdollista aloittaa yli 63-vuotiaana, olisi harkittava tulevan ajan 

pääteiän korottamista, jotta eläkkeeseen voitaisiin myöntää entiseen tapaan tulevan ajan eläkkeenosa. 

Jos työkyvyttömyyseläkkeen määrä laskettaisiin jatkossa esimerkiksi 68 vuoden ikään asti, tarkoittaisi 

se huomattavaa työeläkekustannusten nousua ja työkyvyttömyyseläkkeen määrän mahdollista nouse-

mista yli 63 vuoden ikään työskennelleiden henkilöiden eläkkeen tason. Tulevan ajan pääteiän muut-

tamista nykyisestä 63 vuoden iästä ei voidakaan pitää tarkoituksenmukaisena nykyisessä työeläkejärje-

telmässä, kun vanhuuseläke on mahdollista ottaa joustavasti 63 vuoden iästä alkaen. 
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Osatyökyvyttömyyseläkkeen määrä 

Jos tulevan ajan pääteikää ei nostettaisi 63 vuodesta ja jos henkilö voisi aloittaa osatyökyvyttömyys-

eläkkeen 63 vuoden täyttämisen jälkeen, ei eläkkeeseen laskettaisi tulevan ajan eläkkeenosaa. Osa-

eläkkeen määrä olisi silloin sama kuin nykyinen vanhuuseläke puolikkaana. Kun jo nyt on mahdollista 

ottaa koko vanhuuseläke 63 vuoden iän jälkeen, ei todennäköisesti olisi montaakaan henkilöä, joka ei 

hakisi täyttä eläkettä, kun se on mahdollista.  

Työkyvyttömyyden arviointi 63 vuoden iän jälkeen 

Jos osittainen vanhuuseläke/osatyökyvyttömyyseläke olisi mahdollinen 63 vuoden iän jälkeen vain 

osatyökyvyttömyyseläkkeen kriteerit täyttävälle, tarkoittaisi se työkyvyttömyyden arvioinnin ulotta-

mista työeläkepuolelle 63 vuoden iän jälkeen. Työkyvyn arviointitilanteet lisääntyisivät.  Vuoden 2005 

uudistuksessa vanhuuseläkeoikeus säädettiin alkamaan 63 vuoden iästä, eikä työkyvyttömyyden arvi-

ointia sen jälkeen enää ollut tarpeen tehdä. Mainittu muutos yksinkertaisti järjestelmää ja vähensi hal-

lintokustannuksia. Olisikin mieluummin syytä harkita kaikille halukkaille mahdollista osittaisen van-

huuseläkkeen luomista työeläkejärjestelmään tai osa-aikaeläkkeen käyttöä yli 63-vuotiaana.  

Rahoitus 

Työkyvyttömyyseläkettä rahastoidaan 63 vuoden ikään saakka. Siihen asti eläkkeen rahastoitu osa on 

yksittäisten eläkelaitosten vastuulla. Jos osatyökyvyttömyyseläke jatkuisi 63 vuoden iän täyttämisen 

jälkeen, olisi päätettävä sen rahoituksesta, koska työkyvyttömyyseläkkeen ja vanhuuseläkkeen rahoi-

tustekniikat eroavat toisistaan. Osatyökyvyttömyyseläkkeen jatkaminen 63 vuoden iän jälkeen vaatisi-

kin merkittäviä muutoksia rahoitustekniikkaan. 
 
Ikääntyneille myönnettävien eri eläkemuotojen eroista 
 

Erot ja yhtäläisyydet Osatyökyvyttömyyseläke Osa-aikaeläke Vanhuuseläke 
Karttuma eläkeaikana 1,5 1,9/4,5 1,5 
Määrä (Karttunut eläke + tuleva aika 63 

asti)* 50 % 
Elinaikakerroin karttuneeseen osuu-
teen 

(Vakiintunut ansio - osa-
aikatyön ansio) * 50 % 
Elinaikakerroin vasta kun 
hakee vanhuuseläkettä 

Karttunut eläke ko-
konaan 
Elinaikakerroin koko 
eläkkeeseen 

Työskentelymahdollisuus Vakiintuneesta ansiosta 60 % 35 – 70 % vakiintuneesta 
ansiosta 

Rajaton 

Edellytykset Työkyvyn alenema 2/5 
 
 

- Kokoaikatyö ennen elä-
kettä 

- Pitkä työura 

Työsuhde päättynyt 

Muutokset etuudessa - Muuttuu 63v täydeksi 
- Voi lakata, jos tervehtyy tai 

ansiot ylittyvät 
- Voi jäädä lepäämään enintään 2 

vuodeksi 

- Voi lakata, jos työskente-
lyedellytykset ei täyty 

- Voi muuttua määrältään, 
jos työn määrä muuttuu 

-  Muuttuu nimeltään van-
huuseläkkeeksi 68-
vuotiaana, mutta jatkuu 
entisen suuruisena, jos ei 
hae vanhuuseläkettä 

- Ei voi päättyä kuin 
kuolemaan 

(poikk. lähellä 63 
ikää myönnetty kun-
toutustuki, joka jat-
kuu 63 yli) 
- Mahd. eläkeaikai-

nen karttuma lisä-
tään 
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TYÖRYHMÄN KANTA 
 

Työryhmässä on tullut esille, että joidenkin työntekijäkokemusten perusteella on ollut huolta siitä, että 

osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevat eivät voisi jatkaa 63 vuotta täytettyään osa-aikaisessa työssään. 

Muun muassa sen vuoksi osatyökyvyttömyyseläkkeen jatkamisen mahdollistaminen 63 vuoden täyt-

tämisen jälkeen on nähty perusteltuna. Työlainsäädännön mukaan 63 vuoden ikä ei kuitenkaan ole 

irtisanomisperuste eikä osatyökyvyttömyyseläkkeen muuttuminen vanhuuseläkkeeksi edellytä olemas-

sa olevan työsuhteen päättämistä. Henkilö voi siis jatkaa työntekoa, vaikka osatyökyvyttömyyseläke 

muuttuisi vanhuuseläkkeeksi.  

Oman ongelmansa muodostavat kuitenkin henkilöt, jotka haluaisivat jatkaa osa-aikaista työskente-

lyään, mutta joiden työsuhde sopimusehdon vuoksi päättyy osatyökyvyttömyyseläkkeen muuttuessa 

vanhuuseläkkeeksi. Työllistyminen kokonaan uuteen työsuhteeseen 63-vuotiaana on hyvin epätoden-

näköistä, joten tällaisten henkilöiden osalta pyrkimys työurien jatkumiseen ei toteudu. 

Yksinkertaisimmassakin muodossaan osatyökyvyttömyyseläkkeen mahdollistaminen yli 63-

vuotiaille vaatisi lukuisia säädösmuutoksia.  Niistä huolimatta osatyökyvyttömyyseläkkeen jatkaminen 

tai hakeminen 63 vuoden täyttämisen jälkeen olisi eläkkeen saajalle kannattamatonta, koska osatyöky-

vyttömyyseläkkeen vaihtoehtona on mahdollisuus saada täyttä vanhuuseläkettä ja jatkaa työskentelyä 

täysimääräisen eläkkeen rinnalla.  

Edellä sanotun järjestelyn säätäminen kannattavaksi edellyttäisi periaatteellisempia muutoksia elä-

kejärjestelmään. Tätä ei voida pitää tarkoituksenmukaisena ottaen huomioon, että etuus myös koskisi 

todennäköisesti hyvin suppeaa ihmisjoukkoa. Erityisesti nyt, kun eläkejärjestelmän etuuksia ja eläkeiän 

määräytymistä ollaan pohtimassa vuoden 2017 uudistusta varten, olisi syytä ensin katsoa, millä tavalla 

nykylain mukaisia etuuksia mahdollisesti uudistetaan ja mitä eläkeiälle tapahtuu. Jos sen jälkeen näh-

täisiin edelleen tarve mahdollistaa osatyökyvyttömyyseläke yli 63-vuotiaille, tulisi nämä muutokset 

tehdä samassa yhteydessä, jotta vältyttäisiin lainsäädännön muuttamiselta hyvin lyhyen ajan sisällä 

uudestaan. Edellä todettujen seikkojen vuoksi työryhmä ei pidä tässä vaiheessa perusteltuna viedä 

eteenpäin suunnitelmia mahdollistaa osatyökyvyttömyyseläke 63 vuoden iän täyttämisen jälkeen. 
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6 TYÖHÖN PÄÄSEMISTÄ EDISTÄVÄ 
LAINSÄÄDÄNTÖ 

6.1 TYÖANSIOIDEN JA ETUUKSIEN YHTEENSOVITTAMINEN 
NS. LINEAARISEN MALLIN MUKAAN 

Työkyvyttömyyseläkeaikaisen työnteon kannustavuuden lisäämiseksi työryhmässä on pohdittu ns. 

lineaarista mallia. Tämä tarkoittaa työansion ja eläkkeen yhteensovittamisen tapaa, jossa työansion 

lisääntyminen pienentäisi maksussa olevaa eläkettä portaattomasti. Tavoitteena on, että työtulon lisäys 

kasvattaisi aina kokonaistulon määrää, eikä johtaisi nykytilan mukaisiin kannustinloukkuihin.  

Nykytilan mukainen työtulojen ja eläkkeen yhteensovitus 

Nykyisin työeläke ja kansaneläke yhteensovitetaan työtulon kanssa omalla tavallaan kummassakin 

järjestelmässä. Työeläkejärjestelmässä täysi työkyvyttömyyseläke muutetaan osaeläkkeeksi, jos työan-

siot ylittävät eläkkeen aikana vuoden ajan 40 % aikaisemmasta vakiintuneesta ansiosta (tulevan ajan 

ansio).  Jos ansiot ylittävät 60 % aikaisemmasta ansiotasosta, työkyvyttömyyseläke jää lepäämään 

työnteon ajaksi. Jos työnteko jatkuu yli kahden vuoden ajan lepäämään jättämisestä, eläke lakkautetaan 

lepäämäänjättämisestä lukien. 

Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämistä koskevassa laissa (TyEdL) säädetään, 

että jos työansio on alle 733,80 euroa/kk (vuoden 2013 tasossa), työtulo ei vaikuta työkyvyttömyys-

eläkkeen määrään, vaikka työtulo ylittäisi edellä mainitut 40/60 % edeltävästä vakiintuneesta ansiosta.  

Kansaneläkkeenä myönnetään vain täysi työkyvyttömyyseläke. Työansiot pudottavat Kelan työky-

vyttömyyseläkkeen nollaan, kun työansiot ylittävät edellä mainitun 733,80 euron rajan. Työkyvyttö-

myyseläke voidaan muutoin jättää lepäämään kuten työeläkejärjestelmässä. 

Lineaarisen mallin toteuttamistavasta ja sen seurauksista 

Jos työansion ja eläkkeen yhteensovittamista muutettaisiin lineaarisen mallin suuntaan, työansio voisi 

alkaa pienentää maksussa olevan eläkkeen määrää joko heti ensimmäisestä ansaitusta eurosta tai jonkin 

prosentuaalisen rajan tai euromääräisen suojaosuuden jälkeen. Jos malli otettaisiin käyttöön ja jotta 

nykyisten eläkkeensaajien tulotaso ei laskisi uuden mallin vaikutuksesta, olisi mallissa syytä pitää 

alarajana vähintään nykyinen euroraja ja osuus vakiintuneesta ansiosta, jota pienemmät työansiot eivät 

vaikuttaisi eläkkeen määrään. Vähäisenkin työnteon kannustamiseksi ja hallinnollisen työn vähentämi-

seksi euromääräinen alaraja voisi olla jopa korkeampi kuin nykyinen. 

Jotta työnteko johtaisi aina suurempaan kokonaistulotasoon kuin ilman työntekoa, työansion aiheut-

tama eläkkeen alenemaprosentti ei saisi olla liian korkea. Tämä maltillinen alenemaprosentti yhdistet-

tynä kohtuullisen korkeaan alarajaan johtaa siihen, että työansioita voi vielä jonkin verran ansaita suu-

remmilla tuloilla kuin mitä vakiintunut ansio oli ilman, että eläke putoaa nollaan.  

Tästä seuraa se, että eläke jäisi lepäämään nykytilaa huomattavasti harvemmin. Jos lineaarinen mal-

li otettaisiin käyttöön, tulisi harkittavaksi lepäämäänjättämislain tarve.  

Jotta lineaarinen malli toimisi sen tavoitteiden mukaisesti, olisi työeläke- ja kansaneläkesäännöstö-

jen oltava yhdenmukaiset työnteon ja eläkkeen yhteensovittamisen kannalta. Tämä tarkoittaisi, että 

kansaneläkejärjestelmässä olisi myös oltava mahdollisuus osatyökyvyttömyyseläkkeeseen ja samojen 

ansiorajojen käyttöön kuin työeläkejärjestelmässä.  

Lineaarinen malli voi johtaa siihen, että eläke on määrältään jotain muuta kuin puolet tai täysi eläke.  

Se voi olla vaikkapa 37 % täydestä. Kun eläkkeen määrä vaihtelee työansioiden mukaan, on oleellista 

pohtia eläkkeen määrän suhde työkyvyn määritelmään. Nykyiset 3/5 ja 2/5 määritelmät työeläkkeissä 

tarkoittavat täyttä tai puolikasta eläkettä ja vastaavasti työansioita sallitaan eläkkeen pienentymättä 40 

tai 60 % vakiintuneesta ansiosta. Lineaarinen malli eläkkeen määrässä johtaisi joko myös lineaariseen 

työkyvyn määritelmään tai työkyvyn määritelmä eroaisi eläkkeen ja työansion määrästä niin, että ny-
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kyisinä pysyvillä määritelmillä ei olisi suoraa kytköstä eläkkeen ja työansion määrään ainakaan eläk-

keen alkamisen jälkeen. 

Lineaarista mallia ja siihen liittyviä kysymyksiä on kuvattu tarkemmin raportin liitteenä olevassa 

Eläketurvakeskuksen ja Kansaneläkelaitoksen 11.9.2013 päivätyssä muistiossa: Lineaarinen malli ja 

siihen liittyvät näkökohdat. 
 

TYÖRYHMÄN KANTA 
 

Nykyisessä eläkejärjestelmässä työnteon ja eläkkeen yhteensovittamiseen liittyy haasteita, joiden yh-

deksi ratkaisuksi on esitetty ns. lineaarista mallia. Lineaarisella mallilla olisi tarkoitus lisätä työnteon 

kannustavuutta siten, että työtulojen lisääntyminen kasvattaisi aina työntekijälle käteen jäävän koko-

naistulon määrää. Lineaarinen malli koskisi sekä työeläkkeitä että kansaneläkettä ja takuueläkettä. 

Työryhmän käsityksen mukaan työnteon kannustavuutta on parannettava. Lineaarinen malli tai muu 

vastaavalla tavalla työnteon kannustavuutta parantava eläkejärjestelmään liittyvä uudistus vaatii kui-

tenkin vielä perusteellisempaa jatkovalmistelua, jotta muutosten toteuttamista tukevat vaihtoehdot 

voidaan ottaa paremmin huomioon ja jotta muutokset olisivat pidempiaikaisia. Myös muutosten yh-

teiskunnallisia ja henkilötason vaikutuksia sekä yhteensovittamista muun sosiaaliturvan kanssa on 

arvioitava kokonaisuutena.  

Asia tulee valmistella yhdessä työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä anne-

tun määräaikaisen lain mahdollisen jatkamisen ja vuodelle 2017 suunniteltujen työeläkelakien muutos-

ten kanssa. 

 

6.2 NUOREN KUNTOUTUSRAHAN MÄÄRÄN KOROTTAMINEN 
JA IKÄRAJAN NOSTAMINEN 

Kuntoutusraha 

Kansaneläkelaitos maksaa vajaakuntoiselle 16–19 -vuotiaalle nuorelle kuntoutusrahaa ammatillisen 

kuntoutumisen varmistamiseksi ja työllistymisen edistämiseksi. Kuntoutusrahan maksaminen edellyt-

tää, että nuoren työkyky ja ansiomahdollisuudet tai mahdollisuudet valita ammatti ja työ ovat sairau-

den, vian tai vamman vuoksi olennaisesti heikentyneet ja että tästä aiheutuva toimintavajaus on niin 

suuri, että nuori tarvitsee tehostettua työkyvyn arviointia ja kuntoutusta. Tehostetulla työkyvyn arvi-

oinnilla ja kuntoutuksella tarkoitetaan kuntoutujan tarvetta erityisiin tukitoimiin opiskelunsa ja muun 

kuntoutuksen aikana. Lisäksi edellytetään, että nuorelle on kotikunnassa laadittu opiskelu- ja kuntou-

tumissuunnitelma.  

Nuoren kuntoutusrahaa maksetaan enintään sen kuukauden loppuun, jona vakuutettu täyttää 20 

vuotta. Jos vakuutettu 20 vuotta täyttäessään on kuntoutuksessa, kuntoutusrahan maksamista jatketaan 

sen kuukauden loppuun, jona meneillään oleva kuntoutus päättyy. Tällä tarkoitetaan koko sen opiske-

lu- ja kuntoutumissuunnitelman mukaisen tutkinnon suorittamista, johon vakuutettu on hyväksytty 

ennen kuin hän on täyttänyt 20 vuotta. 

Nuoren kuntoutusraha on alle 20-vuotiaalle työkyvyttömyyseläkkeeseen nähden ensisijainen. Työ-

kyvyttömyyseläke voidaan myöntää alle 20-vuotiaalle vasta, kun hänen mahdollisuutensa ammatilli-

seen kuntoutukseen on selvitetty. Nuoren kuntoutusrahan tavoitteena on kannustaa vajaakuntoisia ja 

vammaisia ihmisiä opiskelemaan ja pyrkimään työelämään.  Vuonna 2011 laaditun seurantatutkimuk-

sen5 mukaan yli puolet nuoren kuntoutusrahaa saaneista siirtyi työkyvyttömyyseläkkeelle viiden vuo-

den kuluessa nuoren kuntoutusrahan päättymisen jälkeen. Valtaosalla eläkkeelle siirtyneistä työkyvyt-

tömyyseläke oli alkanut jo nuoren kuntoutusrahan päättymisvuonna tai sitä seuraavana vuonna. Opis-

kelulla nuoren kuntoutusrahan turvin on eläkkeelle siirtyneidenkin osalta voinut olla paljon myönteisiä 

vaikutuksia nuoren elämään, kuten elämänhallinnan ja itsenäisyyden lisääntyminen, sosiaaliset suhteet 

ja tukiverkostot sekä toiminta-, opiskelu- ja työkyvyn edistyminen.  

                                                 
5 Koskenvuo, K., Hytti, H. & Autti-Rämö, I. (2011). Seurantatutkimus nuorten kuntoutusrahasta ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymi-
sestä. Kuntoutus (3/2011), 22–30 
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Nuoren vajaakuntoisen henkilön toimeentuloa turvaavat etuudet 
 

 Nuoren kuntoutusraha 16–19-
vuotiaalle  

Ammatillinen kuntoutus 
koulutukseen / kuntoutusra-
ha (16 v - ) 

Työkyvyttömyyseläke alle 20-
vuotiaalle 

Toimintakyky Sairauden, vian tai vamman 
vuoksi  
 
1) työkyky ja ansiomahdolli-

suudet tai mahdollisuudet 
valita ammatti ja työ olen-
naisesti heikentyneet 
 
 
 
 

JA 
 

2) tarvitsee tehostettua kun-
toutusta (tukitoimet) 

Sairauden, vian tai vamman 
vuoksi  
 
1) todennäköinen uhka, että 

vakuutettu tulee työkyvyt-
tömäksi 

 
TAI 

 
työkyky ja ansiomahdolli-
suudet olennaisesti hei-
kentyneet 

 
JA 
 

2) ammatillinen kuntoutus 
tarkoituksenmukaista 

 
(vireillä muutos HE 128/2013) 
 

Sairauden, vian tai vamman vuok-
si  
 
1) kykenemätön tekemään taval-

lista työtään tai muuta siihen 
verrattavaa työtä, jota on pi-
dettävä ikä, ammattitaito sekä 
muut seikat huomioon ottaen 
sopivana ja kohtuullisen toi-
meentulon turvaavana  
 

JA 
 

2) ammatillinen kuntoutus päät-
tynyt, sairauden vuoksi kes-
keytynyt tai päättynyt tulok-
settomana  
 

TAI 
 

selvitysten perusteella ei am-
matillisen kuntoutumisen 
mahdollisuuksia 

Peruste Kotikunnan laatima ja Kelan 
hyväksymä opiskelu- ja kuntou-
tumissuunnitelma 

Kelan kuntoutuspäätös 
 
Tullut valituksi koulutukseen 

Todettu työkyvyttömäksi lain 
edellyttämällä tavalla 
 
 

Tavoite Ammatillisen kuntoutumisen 
varmistaminen ja työllistymisen 
edistäminen 
 
Ainakin joitakin merkittäviä 
lisätuloja mahdollisen eläkkeen 
lisäksi 

Ammatillinen koulutus, joka 
turvaa toimeentulon tai josta 
saa toimeentulon kannalta 
olennaisia lisäansioita esimer-
kiksi eläkkeen lisäksi (palkka-
työ, yritystoiminta, tuettu työ) 

Toimeentulon turvaaminen jos ei 
itse kykene sitä omalla työllään 
sairauden, vian tai vamman vuok-
si hankkimaan 
 
Nuoren kuntoutusrahan tai amma-
tillisen koulutuksen tavoite ei 
täyty   

Aktiiviset 
toimenpiteet 

Koulutus tai muu työelämäta-
voitetta edistävä toiminta 
 
 

Koulutus 
 
Yleissivistävä koulutus (esim. 
lukio) vain uudelleenkoulu-
tuksessa 

- 
 
 
 
 

Määrä 594,25 € / kk (vähimmäismäärä) 
 
Verollista tuloa 
 

594,25 € / kk (vähimmäismää-
rä) 
 
Verollista tuloa 
 
Lisäksi koulutarvikemääräraha 
250 tai 350 € / vuosi sekä 
 
Matkakorvauksia koti- ja 
opiskelupaikkakunnan välillä 
(ei päivittäisiä) 

738,82 € / kk (takuueläke) 
 
 
Verollista tuloa 
 
Eläketulovähennys 

Säännökset KKRL 20 § KKRL 6 ja 18 § (vireillä muu-
tos HE 128/2013) 

KEL 12 ja 16 § 
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Nuoren kuntoutusrahan vähimmäismäärän tasokorotus 

 Kuntoutusraha voidaan määrittää kuntoutusta edeltäneiden työtulojen perusteella, jos se niiden perus-

teella määritettynä olisi vähimmäismäärää suurempi. Käytännössä nuoren kuntoutusrahan määrä on 

työtulojen puuttumisen vuoksi aina vähimmäismäärän suuruinen. Takuueläkkeen voimaantultua vuon-

na 2011 työkyvyttömyyseläke on ollut vajaakuntoiselle nuorelle taloudellisesti kannustavampi etuus 

kuin nuoren kuntoutusraha. Vuonna 2013 takuueläkkeen määrä on 738,82 euroa kuukaudessa kun 

nuoren kuntoutusrahan vähimmäismäärä on 594,25 euroa kuukaudessa. Lisäksi eläkkeensaaja saa 

hyväkseen eläketulovähennyksen, josta johtuen kuntoutusrahan saajan käteen jäävä määrä on suhteessa 

vielä pienempi eläkkeensaajaan nähden. Tämä rakenteellinen epäsuhta ei tue vajaakuntoisten nuorten -

aktivoinnin tavoitetta vaan kannustaa hakeutumaan työkyvyttömyyseläkkeelle paremman toimeentulon 

vuoksi. 

Opiskelun ajalta maksettavana toimeentulon turvana kuntoutusraha on asiakkaalle edullisempi kuin 

Kelan opintotuki. Opintorahan perusmäärä on 38,00–298,00 euroa kuukaudessa riippuen muun muassa 

opiskelijan asumis- ja perheolosuhteista ja opintoasteesta. Opintotukeen kuuluvat opintorahan lisäksi 

asumislisä (enintään 201,60 e/kk) ja opintolainan valtiontakaus (kotimaan opinnoissa 160,00–300,00 

e/kk).6 Nuoren kuntoutusrahan määrää ei kuitenkaan voi ensisijaisesti verrata opintotukeen, koska 

nuoren kuntoutusraha voidaan myöntää vain nuorelle, jonka työkyky ja ansiomahdollisuudet tai mah-

dollisuudet valita ammatti ja työ ovat sairauden, vian tai vamman vuoksi olennaisesti heikentyneet ja 

joka tehostetun työkyvynarvioinnin perusteella tarvitsee tehostettua kuntoutusta. Nuoren kuntoutusra-

haa hakeville vaihtoehtoinen etuus on siten tosiasiassa lähinnä työkyvyttömyyseläke ja takuueläke.  

Vuoden 2012 lopussa 16–19 -vuotiaita työkyvyttömyyseläkkeen saajia oli yhteensä 1 544. Toistai-

seksi myönnettyä eläkettä heistä sai 1 295 henkilöä, kun taas määräaikaista kuntoutustukea 249 henki-

löä. Takuueläke on myönnetty käytännössä kaikille 16–19 -vuotiaille työkyvyttömyyseläkkeen saajille. 

Nuoren kuntoutusrahaa sai koko vuoden 2012 aikana 5 724 henkilöä. Kuukausittain nuoren kuntoutus-

rahan saajia oli keskimäärin noin 3 700. 

Nuoren kuntoutusrahan tasokorotuksella lisättäisiin järjestelmän selkeyttä ja kannustavuutta. Ta-

kuueläkkeellä pyritään turvaamaan toimeentulo erityisesti lapsuudesta saakka sairaille ja vammaisille, 

jotka ovat kansaneläkkeen saajina pitkään. Samojen tai vastaavankaltaisten sairauksien ja vammojen 

perusteella nuoren kuntoutusrahaa saavien ja aktiivisesti ammatillisen kuntoutumisen eteen työskente-

levien nuorten toimeentulon turvaaminen on vähintään yhtä tärkeää, jotta järjestelmä säilyttäisi kan-

nustavuutensa.  Turvaamalla riittävä perustoimeentulon taso ehkäistäisiin myös tarvetta tukeutua tila-

päiseksi tarkoitettuun viimesijaiseen toimeentuloturvaan monivuotisten ammatillisten koulutusten 

aikana. 
 

Taloudelliset vaikutukset 
 

Nuoren kuntoutusrahan vähimmäismäärän korottaminen samalle tasolle takuueläkkeen kanssa aiheut-

taisi nettokustannuksia noin 7,5 miljoonaa euroa. Nettokustannukset on laskettu vuonna 2012 nuoren 

kuntoutusrahaa saaneiden määrän perusteella.  

Vaikka nuoren kuntoutusrahan tasokorotuksesta voidaan arvioida aiheutuvan edellä mainittu määrä 

välittömiä nettokustannuksia, on huomioitava myös siitä pitkällä aikavälillä koituvat säästöt: 

 Voidaan karkeasti arvioiden puhua jopa miljoonan euron vaihtoehtoiskustannuksesta jokaista 

sellaista nuorta kohden, joka ilman nuoren kuntoutusrahan tasokorotusta hakeutuisi ja siirtyisi 

passiivisena työkyvyttömyyseläkkeelle. Valtiontalouden tarkastusvirasto on vuonna 2007 las-

kenut yhden eläkkeelle siirtyvän ja kokonaan työelämästä pois jäävän nuoren kokonaiskus-

tannuksiksi noin 1,1 miljoonaa euroa.7   

 Vaikka nuori ei onnistuisikaan opiskelemalla välttämään eläkepolkua, työ- ja ansiokyvyn kas-

vaessa kasvavat myös valmiudet työskennellä eläkkeen rinnalla. Tästä koituu pitkällä aikavä-

lillä verotuloja, jotka jäävät saamatta jos nuori ei opiskele vaan siirtyy työkyvyttömyyseläk-

keelle järjestelmään sisältyvän negatiivisen kannustimen vuoksi.  

                                                 
6 Opintorahan ja asumislisän saajia oli vuonna 2012 yhteensä 329 534. 
7 VTV 146/2007 
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 On huomioitava myös se henkisen ja sosiaalisen pääoman arvo, joka nuoren kuntoutusrahalla 

opiskelevalle nuorelle kertyy sosiaalisten suhteiden ja turvaverkkojen kehittyessä verrattuna 

siihen, että nuori siirtyisi passiivisena työkyvyttömyyseläkkeelle. Sosiaalisesta hyvinvoinnista 

seuraa pitkällä aikavälillä sosiaali- ja terveyspalvelumenojen säästöä, jonka määrää on kuiten-

kin vaikea arvioida.  

Nuoren kuntoutusrahan vähimmäismäärän tasokorotuksen vaikutus Ke-
lan ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavan kuntoutusrahan vä-
himmäismäärään 

Edellä kuvattu tasokorotus johtaisi toteutuessaan siihen, että Kelan järjestämässä ammatillisessa kun-

toutuksessa oleva saisi pienemmän kuntoutusrahan kuin nuoren kuntoutusrahaa saava. Alle 20-vuotiaat 

kuntoutujat voivat saada opiskelun aikana kuntoutusrahaa nuoren kuntoutusrahana tai Kelan ammatilli-

sen kuntoutuksen kuntoutuspäätöksen perusteella. Jos tasokorotus tehdään nuoren kuntoutusrahaan, 

tulisi vastaava korotus tehdä myös ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavaan kuntoutusrahaan. 

Jos Kelan ammatillisen kuntoutuksen kuntoutusrahan vähimmäismäärää ei koroteta, nuoren kuntou-

tusrahan vähimmäismäärän tasokorotuksesta seuraa kannustin hakeutua Kelan ammatillisesta kuntou-

tuksesta nuoren kuntoutusrahan piiriin. Tällöin kuntiin ohjautuisi sellaisia kuntoutujia, jotka ovat ai-

emmin asioineet vain Kelassa, hakemaan opiskelu- ja kuntoutussuunnitelmaa nuoren kuntoutusrahaa 

varten.  
 

Taloudelliset vaikutukset 
 

Kelan ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavan kuntoutusrahan vähimmäismäärän nostaminen 

takuueläkkeen tasolle aiheuttaisi kustannuksia noin 1,9 miljoonaa euroa. 

Nuoren kuntoutusrahan yläikärajan nostaminen 

Kaikkien nuorten kuntoutustarve ei tule esille ennen 20-vuotissyntymäpäivää. Syrjäytymisvaarassa 

olevalla nuorella saattaa olla opiskelua vaikeuttava sairaus, joka havaitaan vasta nuoren täytettyä 20 

vuotta. Etenkin psyykkisten sairauksien ilmeneminen voi tapahtua vasta myöhäisemmällä iällä. Yli 20-

vuotiaan henkilön ammatillisen kuntoutuksen järjestämisvelvollisuus on Kansaneläkelaitoksella, ellei 

henkilö kuulu muun lakisääteisen kuntoutusjärjestelmän piiriin. Kelan kuntoutusrahaa ei voida kuiten-

kaan myöntää yleissivistävään koulutukseen, jos nuori ei ole hankkinut ammatillista tutkintoa eikä 

kyse siten ole uudelleen- tai jatkokoulutuksesta.  

 Nuoren kuntoutusrahan ikärajan nostamisen tavoite on yhdenmukainen pääministeri Jyrki Kataisen 

hallituksen linjaaman nuorisotakuun kanssa. Nuorisotakuun tavoitteena on edistää nuoren koulutuk-

seen ja työmarkkinoille sijoittumista, ehkäistä nuorten työttömyyttä pitkittymästä, tunnistaa nuorten 

syrjäytymisvaaraan liittyvät tekijät sekä tarjota nuorille tukea jo varhaisvaiheessa estämään nuorten 

syrjäytymiskehitystä ja ulkopuolisuutta. Nuorisotakuun keinoihin kuuluvat muun muassa toimivat 

kuntoutuspalvelut.  

Kelassa ratkaistiin vuonna 2012 ikäryhmässä 16–19-vuotiaat 820 uutta eläkehakemusta ja 239 kun-

toutustuen jatkohakemusta. 16–19-vuotiailla on selvitetty yleensä mahdollisuudet saada nuoren kun-

toutusrahaa. Ikäryhmässä 20–24-vuotiaat ratkaistiin 1255 uutta eläkehakemusta ja 2031 kuntoutustuen 

jatkohakemusta. Sellaisia 20–23-vuotiaana eläkepäätöksen saaneita, joilla ei ollut lainkaan edeltävää 

nuoren kuntoutusrahapäätöstä, oli 567 vuonna2012. Heidän joukossaan olisi todennäköisesti niitä 

nuoria, joilla nuoren kuntoutusrahaa voisi olla ensisijainen työkyvyttömyyseläkkeeseen tai kuntoutus-

tukeen nähden. 

 Nuoren kuntoutusrahan ikärajan korotuksen vaikutukset riippuvat siitä, kuinka onnistutaan löytä-

mään riittävän ajoissa ne nuoret, joilla on sairaudesta johtuva riski syrjäytyä ja jotka riittävien tukitoi-

mien avulla voisivat saavuttaa ammatillisen tutkinnon ja päästä työelämään.  
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Taloudelliset vaikutukset 
  

Nuoren kuntoutusrahan ikärajan korottaminen toisi nuoren kuntoutusrahan piiriin arvioiden mukaan 

joitakin satoja uusia etuudensaajia. Nämä etuusmenot ovat jostain muusta maksettavasta etuudesta 

pois, jolloin ikärajan korottamisella ei olisi kokonaisuutena merkittävää kustannusvaikutusta. Pitkän 

aikavälin hyödyt ovat merkittävät, jos yksikin nuori sen avulla saadaan syrjäytymiskierteestä irti ja 

kuntoutettua työelämään (ks. Taloudelliset vaikutukset nuoren kuntoutusrahan tasokorotuksen kohdal-

la). 

Nuoren kuntoutusrahan yläikärajan korottaminen 23 vuoteen ja kuntoutusrahan tasokorotus aiheut-

taisivat kuntoutusrahan osalta kustannuksia takuueläkkeen tasolla noin 3,9 miljoonaa euroa. 
 

TYÖRYHMÄN KANTA 
 

Nuoren asiakkaan kuntoutuksen selvittelyprosessia tulee tehostaa, jotta kuntoutuspolun ensisijaisuus 

vahvistuu työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen verrattuna. On tarpeellista myös vahvistaa moniam-

matillisia palveluverkostoja, jotka ovat nuoren tukena kuntoutuksen selvittelyn ja toteutuksen eri vai-

heissa. Asiantunteva, moniammatillinen ja motivoiva tiimi on kuntoutuksen käynnistymisen ja tulok-

sellisuuden kannalta olennainen tekijä. 

Nuoren kuntoutusrahan ja Kelan ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavan kuntoutusrahan vä-

himmäismäärän ja nuoren kuntoutusrahan yläikärajan korottaminen lisäisi nuoren mahdollisuuksia ja 

motivaatiota hakeutua hänen tilanteeseensa sopivaan kuntoutukseen työkyvyttömyyseläkkeen tai työt-

tömyysetuuden sijaan. Muutosten arvioidaan vähentävän nuorten syrjäytymisestä aiheutuvia kustan-

nuksia pitkällä aikavälillä. Nuoren kuntoutusrahan ja Kelan ammatillisen kuntoutuksen kuntoutusrahan 

vähimmäismäärä on 594,25 euroa kuukaudessa ja täyden takuueläkkeen määrä on 738,82 euroa kuu-

kaudessa (vuoden 2013 indeksitasossa).  

Työryhmä ehdottaa, että nuoren kuntoutusrahan ja Kelan järjestämän ammatillisen kuntoutuksen 

ajalta maksettavan kuntoutusrahan vähimmäismäärä korotetaan takuueläkkeen tasolle ja että nuoren 

kuntoutusrahan nykyinen 19 vuoden yläikäraja nostetaan 23 vuoteen.  
 
 

6.3 KANSANELÄKELAITOKSEN VAIKEAVAMMAISILLE 
TARKOITETUN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN 
UUDISTUSEHDOTUKSET 

Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen saamisedellytyksistä säädetään Kansaneläkelaitoksen 

kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetussa laissa. Sen mukaan vaikeavammaisella va-

kuutetulla, joka ei ole julkisessa laitoshoidossa, on oikeus saada työ- tai toimintakyvyn turvaamiseksi 

tai parantamiseksi tarpeellista lääkinnällistä kuntoutusta, jos hän saa alle 65-vuotiaana vammaisetuuk-

sista annetun lain perusteella korotettua tai ylintä alle 16-vuotiaan vammaistukea, korotettua tai ylintä 

16 vuotta täyttäneen vammaistukea, korotettua tai ylintä eläkettä saavan hoitotukea tai ylintä 16 vuotta 

täyttäneen vammaistukea työkyvyttömyyseläkkeen lepäämisajalta. Lisäksi edellytetään, että hänellä on 

sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuva yleinen lääketieteellinen ja toiminnallinen haitta, josta ai-

heutuu vähintään vuoden kestävä kuntoutustarve ja edellä mainittu haitta on niin suuri, että hänellä on 

sen vuoksi huomattavia vaikeuksia tai rasituksia selviytyä jokapäiväisistä toimistaan kotona, koulussa, 

työelämässä ja muissa elämäntilanteissa.  
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Aiemmin esillä olleet ehdotukset vaikeavammaisten lääkinnällisen kun-
toutuksen uudistuksista 

Ikäraja 
 

Kelan vastuu vaikeavammaisten lääkinnällisestä kuntoutuksesta päättyy nykyisin sen kuukauden lo-

pussa, jolloin asiakas täyttää 65 vuotta. Keskimääräisen eliniän noustessa ja mahdollisesti tulevan 

vanhuuseläkkeen ikärajan muuttumisen kannalta on pidetty tarkoituksenmukaisena nostaa sanottua 

ikärajaa. 
 

Vammaisetuuskytkentä 
 

Ennen vuoden 1991 kuntoutusuudistusta Kela on järjestänyt kuntoutusta kansaneläkelain ja sairausva-

kuutuslain säännösten nojalla. Tällöin vakuutetulla ei ollut subjektiivista oikeutta vaikeavammaisen 

lääkinnälliseen kuntoutukseen. Kelan järjestämän kuntoutuksen vastuunjaosta sopiminen ja subjektii-

visesta oikeudesta säätäminen edellyttivät kuitenkin täsmällisiä kriteereitä sen suhteen, ketä pidetään 

laissa tarkoitettuna vaikeavammaisena. Sen vuoksi vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen 

saamisedellytykset on nykyään sidottu vammaisetuuksien saamiskriteereihin. 

Osa vammaisetuuksia koskevista päätöksistä tehdään määräaikaisina, jolloin päätöksellä voi olla 

vaikutusta kuntoutuksen järjestämiseen. Toistaiseksi myönnettyjä vammaisetuuksia voidaan myös 

tarkistaa eri tasoille. Vammaisetuuden laskeminen perustasolle aiheuttaa kuntoutusvastuun siirtymisen 

Kelalta julkiselle terveydenhuollolle. Vastuun siirtyminen vaarantaa kuntoutuksen jatkuvuuden, koska 

terveydenhuolto järjestää kuntoutuksen joko omana toimintanaan tai maksusitoumuksen avulla ulko-

puoliselta palveluntuottajalta. Vammaisetuuksien hakemiseen ja muutoksiin kuluva aika vaikeuttaa 

kuntoutuksen oikea-aikaista toteuttamista, jolloin kuntoutuksen vaikuttavuus heikkenee. Muun muassa 

järjestämisvastuun tarpeettoman muuttumisen estämiseksi ja kuntoutuksen oikea-aikaisen toteutumisen 

varmistamiseksi Kelan lääkinnällisen kuntoutuksen kytkentää vammaisetuuksiin on esitetty poistetta-

vaksi. 

Lääkinnällisen kuntoutuksen ja vammaisetuuksien välisen kytkennän poistaminen voitaisiin toteut-

taa määrittelemällä kuntoutuksen myöntämisperusteet nykyistä tarkemmin Kelan kuntoutuslaissa. 

Lähtökohtana myöntämisedellytysten kehittämiselle voitaisiin käyttää esimerkiksi Kelan vaikeavam-

maisten lääkinnällisen kuntoutuksen kehittämishankkeen (VAKE-hanke) yhteydessä saatuja ehdotuk-

sia. Hankkeeseen osallistunut neuropsykologien asiantuntijaryhmä on ehdottanut, että vaikeavammai-

seksi katsotaan henkilö, jolla on a) sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuva haitta, josta aiheutuu 

vähintään puolen vuoden kestävä kuntoutustarve ja b) haitta esimerkiksi liikkumisessa, kommunikoin-

nissa, ajattelutoiminnoissa tai käyttäytymisessä on niin suuri, että hänellä tai hänen perheellään on sen 

vuoksi huomattavia vaikeuksia tai rasituksia selviytyä jokapäiväisistä toimistaan arjessa: kotona, kou-

lussa, työelämässä ja muissa elämäntilanteissa. 

Edellä mainitulla muutoksella olisi olennainen merkitys vaikeavammaisten kuntoutuksessa, koska 

vammaisetuuksissa tapahtuvat muutokset vaikuttavat kuntoutuksen myöntämiseen muista kuin kuntou-

tuksellisista lähtökohdista. Kuntoutustarpeen itsenäisellä ja vammaisetuuksista riippumattomalla arvi-

oinnilla kuntoutusta voitaisiin kohdentaa tehokkaammin ja oikea-aikaisesti sekä varmistaa riittävän 

kuntoutuksen jatkuminen vammaisetuudesta riippumatta.  

 

Puolen vuoden kuntoutuspäätös 
 

Vaikeavammaisen lääkinnällisen kuntoutuksen myöntäminen edellyttää nykyään vähintään vuoden 

kestävää kuntoutustarvetta. Edellytys voi olla ongelmallinen, jos sairaus tai vamma aiheuttaa äkillisen 

työ- ja toimintakyvyn menetyksen. Näissä tilanteissa on usein vaikeaa arvioida toimintakyvyn, haitan 

ja kuntoutustarpeen ennustetta pitkällä ajanjaksolla. Työ- ja toimintakyvyn palauttamiseksi olisi kui-

tenkin tärkeää järjestää ajoissa riittävät kuntoutustoimenpiteet, koska riittävän varhainen kuntoutuksen 

aloittaminen vaikuttaa merkittävästi työkyvyn palauttamiseen ja itsenäiseen selviytymiseen. Mahdolli-
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suus tehdä kuntoutuspäätös vuotta lyhyemmälle, kuten puolen vuoden ajalle on nähty yhtenä keinona 

edistää vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen oikea-aikaista toteutumista.  Tarkoituksena ei 

kuitenkaan olisi muuttaa varsinaiseen hoitoon kuuluvia vastuita vaan terveydenhuollon tulisi myös 

jatkossa vastata akuutin vaiheen hoidosta terveydenhuoltolain edellyttämällä tavalla. 
 

Taloudelliset vaikutukset  
 

Aiemmin esillä olleiden vaihtoehtojen pohjalta tehtyjen laskelmien mukaan vaikeavammaisten lääkin-

nällisen kuntoutuksen ikärajan nostaminen 68 vuoteen lisäisi kuntoutuskustannuksia arviolta noin 12,4 

miljoonaa euroa vuositasolla. Lisäksi vaikeavammaisen lääkinnällisen kuntoutuksen vammaisetuus-

kytkennän poistaminen aiheuttaisi arviolta 32 miljoonan euron kokonaiskustannukset (arviossa ikära-

jana on käytetty 65 vuotta). Harkinnanvaraisen kuntoutuksen varojen tarve puolestaan vähenisi arviolta 

noin 4 miljoonaa euroa vuodessa muutosten vaikutuksesta, kun osa harkinnanvaraisen kuntoutuksen 

asiakkaista siirtyy vaikeavammaisen kuntoutuksen piiriin. 

Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen uudistamisen toteutuk-
sen vaihtoehdot ja näihin liittyvät kustannuslaskelmien tarkennukset 

Kela on tarkentanut vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen lainmuutosesityksen kustannuslas-

kelmia ja arvioinut lainmuutoksen perusteita STM:n pyynnöstä. 

Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen uudistaminen voitaisiin toteuttaa myös siten, että 

kytkentää vammaistukiin ei kokonaan poistettaisi. Tässä vaihtoehdossa korotetun ja ylimmän vam-

maisetuuden saajien lisäksi kuntoutuksen piiriin tulisivat myös alimman vammaisetuuden saajat. Uusi-

en saajien määrä pienenisi alkuperäiseen esitykseen nähden. Kustannusten säästö verrattuna alkuperäi-

seen lainmuutosesitykseen olisi noin 2 miljoonaa euroa.  

Vaikeavammaisten kuntoutuksen kriteerejä ja kohderyhmää voitaisiin muutoksen yhteydessä tar-

kentaa paitsi kuntoutuksen varhentamisen myös kuntoutujan työ- tai toimintakyvyn turvaamisen ja 

näihin liittyvien kuntoutuksellisten tavoitteiden näkökulmasta. Nykyistä varhaisemmin aloitettu kun-

toutus parantaa kuntoutujan työ- ja toimintakykyä jo vähäisemmällä kuntoutuspalvelujen määrällä. 

Tällä tavalla voitaisiin vähentää kuntoutujakohtaisia kuntoutuskustannuksia. Kuntoutus tulisi myös olla 

mahdollista lopettaa tai kuntoutus evätä nykyistä varhemmassa vaiheessa silloin kun olennaisia kun-

toutuksellisia tavoitteita toiminta- tai työkyvyn kannalta ei kuntoutujan terveydentila ja muut seikat 

huomioiden enää voitaisi määritellä. Tällainen kriteerien tarkennus toisi arviolta noin 3 miljoonan 

euron vähennyksen aikaisemmin esitettyihin laskelmiin verrattuna. 

Uudistuksen toteutuksessa voitaisiin huomioida eriasteista vammaisetuutta saavien erilainen kun-

toutuksen tarve kuntoutuksen keston ja intensiteetin suhteen. Alinta vammaisetuutta saavilla kuntou-

tuksen tarve on todennäköisesti keskimäärin vähäisempi kuin korotettua ja ylintä vammaisetuutta saa-

villa.  Alinta vammaisetuutta saavien kuntoutuskustannukset olisivat arvion mukaan tällöin noin 22 % 

alemmat kuin korotettua vammaisetuutta saavien.  

Kelan vaikeavammaisille tarkoitetusta lääkinnällisestä kuntoutuksesta aiheutuvat kustannukset riip-

puvat siitä, kuinka selkeästi vammaisetuuden kytköksen poistamisen jälkeen tätä kuntoutusta suunna-

taan varhaisempaan vaiheeseen laissa jo nyt kirjattujen työ- ja toimintakyvyn tavoitteiden mukaisesti. 

Samalla voidaan selkeyttää työnjakoa ja päällekkäisyyttä Kelan ja kuntien vammaispalvelun välillä. 

Edellä mainituilla perusteilla kuntoutusta voitaisiin kohdentaa aktiivisille toimijoille, jotka hyötyvät 

kuntoutuksesta työkyvyn ylläpitämis- ja parantamistavoittein. Muutosehdotuksen kustannusvaikutuk-

sia arvioitaessa on huomioitava, että säästöt eläkemenoissa vähentäisivät merkittävästi muutoksesta 

aiheutuvia kustannuksia. Vuoden 2012 lopussa alimman hoitotuen saajissa oli työkyvyttömyyseläk-

keellä noin 30 000 ja näistä aivoverenkiertohäiriö (AVH) tai neurologisella diagnoosilla yhteensä noin 

5 000 alle 65-vuotiasta. Tuki- ja liikuntaelinsairauksia on noin 2 800 henkilöllä. Jos kaikkiin näihin 

kolmeen viimeksi mainittuun ryhmään kuuluvista henkilöistä 10 % voidaan tukea oikea-aikaisen kun-

toutuksen avulla palaamaan tai pysymään 1,7 vuotta työelämässä, säästöt eläkemenoissa olisivat arvi-

olta 16,0 miljoonaa euroa (aivoverenkiertohäiriö ja MS-tauti yksistään 5,0 milj. euroa). Työssä olles-
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saan nämä pitempään työelämässä olevat tai sinne palaavat maksavat veroja ja työeläkemaksuja. Näin 

ollen kustannukset yhteiskunnalle jäisivät hyvin vähäisiksi, noin 4 miljoonaan euroon.  

Muutoksen seurauksena Kelan vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen kustannukset nousi-

sivat arviolta 19,9 miljoonaa euroa. Arviossa on huomioitu työ- tai toimintakyvyn turvaamisen tavoit-

teita koskevalla tarkistuksella saavutettava 2,8 miljoonan euron säästö sekä harkinnanvaraisen kuntou-

tuksen määrärahasta tehtävänä säästönä 3 miljoonaa euroa. 
 

TYÖRYHMÄN KANTA 
 

Työryhmä suhtautuu myönteisesti vaikeavammaisen lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvään uudis-

tusehdotukseen poistaa vammaisetuuskytkentä vaikeavammaisen lääkinnällisen kuntoutuksen edelly-

tyksistä. Vammaisetuuskytkennän poistaminen edellyttää kuitenkin korvaavan arviointiperusteen mää-

rittelemistä lainsäädännössä.  

Vaikeavammaisten kuntoutuksen kriteerejä ja kohderyhmää voitaisiin muutoksen yhteydessä tar-

kentaa paitsi kuntoutuksen varhentamisen myös kuntoutujan työ- tai toimintakyvyn turvaamisen ja 

näihin liittyvien kuntoutuksellisten tavoitteiden näkökulmasta. Työryhmän käsityksen mukaan vam-

maisetuuskytkennän poistamista tuleekin jatkossa selvittää erikseen. Tähän työhön tulee osallistua 

tahoja, joilla on laaja-alaista ja syvällistä asiantuntemusta vammaisten henkilöiden työ- ja toimintaky-

kyyn liittyvistä kysymyksistä. Toimenpiteisiin vammaisetuuskytkennän poistamiseksi tulee ryhtyä 

mahdollisimman pian. 

 

 

6.4 OPISKELIJAN SAIRAUSPÄIVÄRAHA 

Nykyään opiskelijalle ei saa kertyä opintoja sairauspäivärahan aikana.  Päätoiminen opiskelija saattaa 

opintojen ohella työskennellessään tulla työkyvyttömäksi ”sivutyöhönsä”, jolloin hänen tulee sairaus-

päivärahaa saadakseen keskeyttää myös opiskelu. Tai pelkästään päätyötään eli opintojaan harjoittava 

opiskelija saattaa sairaudestaan huolimatta olla aika ajoin tai jossain määrin kykenevä suorittamaan 

opintojaan. 

Osapäiväisen opiskelun sairauden aikana on katsottu voivan edistää kuntoutumista. Sairastumisen 

vuoksi opiskelija voi olla pitkään poissa opintojen parista, jolloin myös kynnys jatkaa kokopäiväistä 

opiskelua voi nousta. Esimerkiksi masennuksen tai muiden mielenterveyden häiriöiden vuoksi sairaus-

lomalla olevien osittainen opintojen suorittaminen sairausloman aikana ja asteittainen paluu opintojen 

pariin voisi parantaa sairastuneen mahdollisuuksia jatkaa opintoja ja valmistua ammattiin sekä myö-

hemmin päästä työelämään nopeammin. Tämä osaltaan pidentää työuria. 

Sairauspäiväraha on tarkoitettu lyhytaikaisesta sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden ajan ansi-

onmenetyksen korvaamiseen. Työntekijälle voidaan myöntää osasairauspäivärahaa enintään 120 arki-

päivältä, kun hän sopii työnantajansa kanssa työskentelynsä vähentämisestä laissa säädetyllä tavalla.  

Päätoiminen opiskelija ei voi saada osasairauspäivärahaa. Sen vuoksi työryhmässä on tuotu esiin nä-

kemys, että opiskelijalle tulisi sallia oikeus rajalliseen opiskeluun sairauspäivärahan aikana. Tämä olisi 

mahdollista toteuttaa määrittelemällä laissa, tai laissa olevan valtuutuksen mukaisesti asetuksessa, ne 

edellytykset, jotka mahdollistaisivat opiskelijalle vähäisen opiskelun sairauspäivärahan aikana. 
 
Taloudelliset vaikutukset 
 

Opiskelijan sairauspäivärahaoikeuden muuttamisesta aiheutuvat taloudelliset vaikutukset tulee sel-

vittää asian jatkovalmistelun yhteydessä. Tässä tarkoitetun muutoksen ei kuitenkaan ole arvioitu lisää-

vän sairausvakuutuksen kustannuksia, koska opiskelija on jo sairauspäivärahalla eikä etuutta saavien 

opiskelijoiden määrän arvioida lisääntyvän suunnitellun muutoksen johdosta. 
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TYÖRYHMÄN KANTA 
 

Työryhmän käsityksen mukaan tulisi selvittää mahdollisuudet päätoimisen opiskelijan vähäiseen opis-

keluun hänen ollessaan sairauspäivärahalla.  
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7 PALVELUT JA PALVELUJÄRJESTELMÄ 

7.1 VAMMAN JA SAIRAUDEN HUOMIOIMINEN   

Suomessa työllistymistä edistävät ja tukevat palvelut pohjautuvat normalisaation ja inkluusion periaat-

teisiin, joissa korostetaan kaikkien vammaisten henkilöiden oikeutta yleisiin, kaikille avoimiin palve-

luihin sen sijaan, että heidät sijoitettaisiin omiin erillisiin palvelujärjestelmiinsä. Myös erilaisten ”eri-

tyispalveluiden” lähtökohtana on niiden toissijaisuus yleisiin palveluihin nähden. Esimerkiksi vam-

maispalvelulain (380/1987) 7 § 1 momentin mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että kunnan yleiset 

palvelut soveltuvat myös vammaiselle henkilölle ja sosiaalihuoltolain (710/1982) 27 d § 2 momentin 

mukaan vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevaa toimintaa järjestetään henkilöille, jotka tarvit-

sevat työhallinnon palvelujen ja toimenpiteiden lisäksi tukitoimia työllistyäkseen avoimille työmarkki-

noille. 

Inkluusion ja normalisaation periaatteita on työvoimapalvelujen osalta toteutettu Suomessa niin, että 

samat palvelut ovat tarjolla kaikille, mutta palvelujen sisältöä voidaan räätälöidä ja siten ottaa huomi-

oon asiakkaan työllistymisen tuen erityiset tarpeet. Työolosuhteiden järjestelytuki on ainoa yksin-

omaan osatyökykyisille tarkoitettu TE-toimiston tuki. 

Suomen valitsema inkluusiota ja normalisaatiota korostava linja poikkeaa osittain muissa Pohjois-

maissa valitusta linjasta. Jenni Blomgren ja Helka Hytti8 tarkastelivat työkyvyttömyysetuuksien, rekis-

teröidyn työttömyyden sekä aktiiveille työvoimapoliittisille toimenpiteille osallistumisen yleisyyttä 

Pohjoismaiden työikäisissä väestöissä vuosina 2005 ja 2010. Heidän mukaan Suomen ja muiden Poh-

joismaiden välillä on huomattava ero siinä, että Suomessa ei ole käytössä suoraan osatyökykyisille 

kohdennettuja työvoimapoliittisia toimenpiteitä, kun taas Ruotsissa ja Tanskassa osatyökyisten työllis-

täminen koskee noin puoltatoista prosenttia työikäisistä.  

Muille Pohjoismaille on ollut tyypillistä työkyvyttömyysetuuksien ja työvoimapoliittisten toimenpi-

teiden hallinnollinen lähentäminen ja jopa osittainen yhteen sulauttaminen. Esimerkiksi Tanskassa on 

tarjolla kolmenlaisia osatyökykyisille kohdennettuja työllistämistoimenpiteitä: ns. joustotyö (fleksjob), 

ennenaikaiseläkkeellä olevien työhön osallistumisen tuki (skånejob) ja vastavalmistuneille vammaisille 

nuorille suunnattu työllistämistuki avoimilla työmarkkinoilla. Eläke myönnetään vain täyden työkyvyt-

tömyyden perusteella sen jälkeen, kun mahdollisuudet kuntoutumiseen tai tuetussa joustotyössä (fleks-

job) selviytymiseen on perusteellisesti selvitetty. Norjassa määräaikainen työkyvyttömyyseläke (tids-

begrenset uførestønad) irrotettiin eläkejärjestelmästä ja yhdistettiin vuonna 2010 sosiaalivakuutuksen 

ja työvoimahallinnon kuntoutusrahojen kanssa yhdeksi etuudeksi, jonka nimeksi tuli selvitystuki (ar-

beidsavklaringspenge).9 

Suomessa ja yleisesti ottaen laajemmin Euroopassa korostetaan osatyökykyisten integroitumista 

yleisillä työmarkkinoilla entisen suojatyön tarjoamisen sijaan. Suojatyöstä tai sen kaltaisesta työsuh-

teen ulkopuolella tapahtuvasta työstä ei ole kokonaan luovuttu. Esimerkiksi Ruotsissa suojatyötä jär-

jestetään julkisena suojatyönä (OSA) tai valtiollisessa Samhall-yrityksessä. Samhallin AB:n10 tehtävä-

nä on tuottaa tavaroita ja palveluja kysynnän ja tarpeen mukaan ja tämän avulla luoda mielekkäitä 

kehittäviä töitä vammaisille henkilöille. Työntekijät yritykseen osoittaa työnvälitys (Arbetsförmedlin-

gen). Suomessa kuntien sosiaalihuoltolain nojalla teettämä työtoiminta on tähän rinnastettavaa toimin-

taa, johon osallistuneiden määrä on Eurostatin tilastossa pysytellyt vuosittain noin 3000 henkilössä.  

                                                 
8 Jenni Blomgren ja Helka Hytti Työkyvyttömyydestä ja työttömyydestä aiheutuva työelämästä poissaolo sekä aktiivi-toimenpiteille 
osallistuminen Pohjoismaissa 2005 ja 2010.  Kelan työpapereita 48/2013. 
9 Esimerkkejä palvelurakenteeseen ja palvelujärjestelmiin Pohjoismaissa tehdyistä ratkaisuista on esitelty liitteessä. 
10 www.samhall.se, www.vates.fi 
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TYÖRYHMÄN KANTA 
 

Työryhmä pitää Suomessa valittua inkluusio -periaatetta hyvänä, koska olemassa olevien palvelujen 

räätälöinti mahdollistaa osatyökykyisen tarpeiden huomioimisen suunniteltaessa työtehtäviä ja järjes-

tettäessä koulutusta tai työllistämistä edistäviä palveluja. Palveluja tarjottaessa tavoitteena tulee olla, 

että henkilölle etsitään aina ensin mahdollisuuksia, joissa vammasta tai sairaudesta on mahdollisimman 

vähän haittaa.  

 

7.2 TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUT AJAN TASALLA 

Palvelutarpeen mukaiset TE-palvelut tarjolla kaikille työnhakijoille 

Julkisia työvoimapalveluja koskeva lainsäädäntö ja sen nojalla annettava ohjeistus uudistettiin 

1.1.2013 alkaen. Uudistukseen sisältyi palveluvalikoiman uudistaminen. Uudistuksen yhtenä tavoittee-

na on taata kaikille asiakkaille yhdenvertainen kohtelu ja palvelutarpeeseen perustuva palvelujen tar-

jonta. Julkisia työvoimapalveluja koskevasta lainsäädännöstä on poistettu työnhakijan työkykyä ja 

työmarkkinoiden käytettävissä oloa koskevat rajaukset, mikä parantaa erityisesti työkyvyttömyyseläk-

keellä ja kuntoutustuella olevien osatyökykyisten mahdollisuuksia saada TE-palveluja. Uudistuksen 

myötä lainsäädännöstä poistettiin leimaavaksi ja negatiiviseksi koettu käsite vajaakuntoinen. 

Osatyökykyisten työnhakijoiden työllistymistä tukevat erityisesti seuraavat yksittäisiin TE-

palveluihin tehdyt muutokset: 1) Palkkatuen myöntämisen ehtoja on selkeytetty ja hakemista yksinker-

taistettu ja 2) Työolosuhteiden järjestelytuen määrää on korotettu. Palkkatuen myöntämisen ehtojen 

selkeyttäminen ja työolosuhteiden järjestelytukeen tehdyt korotukset parantavat työnantajien taloudel-

lisia mahdollisuuksia rekrytoida osatyökykyisiä. Työhönvalmentajapalvelun laajentaminen ulottumaan 

myös työsuhteen alussa työntekijälle ja työnantajalle tarjottavaan tukeen vahvistaa työhön kiinnitty-

mistä ja työssä pysymistä 

Julkisen työvoimapalvelun uudistus vastaa Vammaispoliittisessa ohjelmassa ja SATA-komiteassa 

esiin nostettuihin kehittämistarpeisiin. TE-palvelu-uudistus vastaa osaltaan myös niihin TE-palveluihin 

liittyviin kehittämistarpeisiin, jotka nousivat esille vuoden 2011 tutkimuksessa vajaakuntoisesta TE-

toimiston asiakkaana.11 

TE-toimistoissa oli lokakuussa 2013 asiakkaina noin 67 000 työnhakijaa, joilla vamman tai sairau-

den arvioitiin vaikeuttavan työn saamista. Näistä työttöminä oli 57 prosenttia ja palveluissa 20 prosent-

tia. Työnhakijoiksi oli rekisteröitynyt alle 500 henkilöä, joiden etuutena oli työkyvyttömyyseläke tai 

kuntoutustuki.  
 
Palvelulinjoittain TE-toimiston asiakkaat, joille merkitty työllistymiseen vaikuttava vamma tai sairaus 
(lokakuu 2013) 

 
 Työnvälitys- ja 

yrityspalvelut 
Osaamisen  
kehittämispalvelut 

Tuetun 
työllistymisen 
palvelut 

ei määriteltyä 
palvelulinjaa 

yhteensä 

työssä    3 141    1 209   1 606   15   5 971 
työttömänä1    7 391    8 201 22 072 390 38 054 
työvoiman ulkopuolella       633    1 607    6 986 141   9 367 
työttömyyseläkkeellä       193        25      145 137      500 
palveluissa2       697    3 545    8 932     7 13 181 
yhteensä  12 055  14 587  39 741  690 67 073 
      

1 
Sisältäen lomautetut ja lyhennetyllä työviikolla työssä olevat 

2 Sisältäen palkkatuetussa työssä, työllistymistä edistävissä palveluissa ja koulutuksessa olevat 

                                                 
11 Elina Vedenkannas – Tuomas Koskela – Matti Tuusa – Janne Jalava – Henna Harju – Mona Särkelä – Veijo Notkola: Vajaakuntoi-
nen TE-toimiston asiakkaana. TEM:n julkaisuja 31/2011 
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TE-toimistojen uudistettu palvelumalli tarjoaa asiakkaalle palvelutar-
peen mukaisen palvelun ja ohjaa asiakasta palvelujärjestelmässä 

Osana työvoima- ja yrityspalvelujen uudistamista toteutettiin 1.1.2013 alkaen TE-toimistojen palvelu-

rakenneuudistus. TE-toimiston uudistettu palvelumalli perustuu kolmeen palvelulinjaan: Työnvälitys- 

ja yrityspalvelut, Osaamisen kehittämispalvelut ja Tuetun työllistymisen palvelut. 

Palvelulinjoittain eriytyvän palvelumallin avulla varmistetaan asiakkaiden palvelutarpeen mukainen 

palvelu. Kaikkien palvelulinjojen ydintavoitteena on työvoiman saatavuuden turvaaminen ja työnhaki-

joiden nopea työllistyminen. Osatyökykyisiä työnhakijoita voi palvelutarpeen perusteella olla asiak-

kaina kaikilla palvelulinjoilla ja kaikki TE-palvelut ovat käytettävissä jokaisella linjalla. Palvelujen 

painotukset ja henkilökohtaisen palvelun osuus vaihtelevat palvelulinjoittain.  

Työnvälitys- ja yrityspalveluihin sijoittuvat asiakkaat, joiden osaaminen ja ammattitaito tarjoavat 

edellytykset sijoittua suoraan avoimille työmarkkinoille. Palvelulinjalla asiakkaana olevan osatyöky-

kyisen työnhakijan työllistymistä edistetään tarvittaessa työolosuhteiden järjestelytuella, työhönval-

mentajan tuella ja/tai rekrytontitukena käytettävällä palkkatuella. 

Osaamisen kehittämispalveluihin sijoittavat asiakkaat, joiden työllistyminen edellyttää ammatillisen 

osaamisen lisäämistä ja/tai tukea tavoitteiden ja vaihtoehtojen selvittämisessä (osaaminen on vanhen-

tunut tai riittämätön tarjolla oleviin tehtäviin). Ammatinvalinta- ja uraohjauspalvelut sekä koulutus 

ovat palvelulinjan keskeisiä palveluja. Osatyökykyisen asiakkaan käytettävissä palvelulinjalla ovat 

esimerkiksi uravalmennus, koulutus- ja työkokeilu, työvoimakoulutus ja työttömyysetuudella tuettu 

omaehtoinen koulutus. 

Tuetun työllistymisen palveluihin sijoittuvat asiakkaat, jotka tarvitsevat työllistymisensä tueksi kes-

kimääräistä enemmän yksilöllistä tukea ja/tai moniammatillista palvelua avoimille työmarkkinoille 

työllistyäkseen. Asiakkaan työllistymisen haasteet johtuvat avointen työpaikkojen tai osaamisen puut-

teiden lisäksi muista seikoista. Hänellä voi olla työllistymiseen vaikuttavia erilaisia työ- tai toiminta-

kyvyn rajoitteita, elämätilanteeseen liittyviä ongelmia tai useita yhtä aikaa vaikuttavia työllistymisen 

esteitä. Nykymuotoiset työvoiman palvelukeskukset ovat TE-toimiston näkökulmasta osa tuetun työl-

listymisen palveluja ja tarjoavat asiakkaille moniammatillista palveluyhteistyötä työllistymisen edistä-

miseksi.  
 

TYÖRYHMÄN KANTA  
 

Koska julkiset työvoimapalvelut on uudistettu vuoden 2013 alussa, työryhmä ei esitä niihin muutoksia. 

Työ- ja elinkeinoministeriön tulee seurata uudistetun palveluvalikoiman ja sitä koskevan lainsäädän-

nön toimivuutta osatyökykyisten työllistymisen edistämisessä ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin.  

Työryhmä pitää tärkeänä sitä, että palvelulinjoittain organisoidut TE-palvelut mahdollistavat henki-

lökohtaisen palvelun niille osatyökykyisille, jotka tarvitsevat keskimääräistä enemmän tukea työllisty-

miseen.  

Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien vähäinen rekisteröityminen työnhakijoiksi kertoo työryhmän ar-

vion mukaan siitä, että työkyvyttömyyseläkkeellä olevilla ei ole riittävästi tietoa mahdollisuuksistaan 

saada työvoimapalveluja. Työryhmä pitää tärkeänä, että työmarkkinoiden ulkopuolella oleville osatyö-

kykyisille tiedotetaan palveluista ja tässä työryhmä näkee vammaisjärjestöillä olevan keskeisen roolin. 

 

 

Työnvälityksen kautta avoimeksi ilmoitettuihin työpaikkoihin – muiden 
TE-palvelujen tuella piilotyöpaikkoihin 

Työnvälityksen ydintehtävänä on osuvien työtarjousten tekeminen ja työpaikkojen monipuolinen esit-

tely työnhakijoille kaikissa asiointi- ja yhteydenpitotilanteissa. Työtarjouksia tehdään kaikille työttö-

mille, joilla on riittävät työmarkkinavalmiudet. Työtarjousten tekemisessä tavoitteena on löytää ehdok-

kaita, joiden osaaminen, aiempi työhistoria ja koulutus vastaavat työnantajan rekrytointivaatimuksia. 

Ammattitaitoisen työnhakijan vamma tai sairaus ei saa olla esteenä työtarjouksen saamiselle.  
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TE-toimisto toimii tiiviissä yhteistyössä yritys- ja työnantaja-asiakkaiden kanssa. Toimintatapa 

mahdollistaa ns. piilotyöpaikkojen löytämisen ja TE-toimiston asiakkaiden markkinoinnin työnantajil-

le. Osatyökykyisten työllistymisen edistämisessä soveltuvien työpaikkojen etsimisellä on keskeinen 

merkitys. Näiden ns. piilotyöpaikkojen löytämiseen osatyökykyinen työnhakija voi saada apua TE-

toimistolta tai TE-toimiston hankkimalta työhönvalmentajalta.  

Työnvälitys tukee työnhakijoiden omatoimista työnhakua muun muassa tarjoamalla työnhakuval-

mennusta. Työnhakuvalmennuksen tavoitteena on työnhakijan työnhakutaitojen, aktiivisuuden sekä 

oman osaamisen markkinoinnin parantaminen. Monien ammattitaitoisten työnhakijoiden usko omiin 

kykyihin ja taitoihin vaatii aktivointia ja tukea. TE-toimisto voi palveluja hankkiessaan räätälöidä 

valmennuspalvelut niin, että ne huomioivat osatyökykyisen tuen tarpeen. 

Sekä avointen työpaikkojen että ns. piilopaikkojen kohdalla TE-toimisto voi madaltaa rekrytointi-

kynnystä myöntämällä palkkauskustannuksiin palkkatukea ja tarvittaessa myös työolosuhteiden järjes-

telytukea. Lisäksi TE-toimisto voi tarjota asiantuntija-apua rekrytoitavalle henkilölle ja työnantajalle 

työhönvalmennuksen muodossa. Jos osatyökykyinen ja/tai työnantaja on epävarma henkilön soveltu-

vuudesta tarjolla olevaan tehtävään, soveltuvuutta voidaan arvioida työkokeilulla, johon voidaan myös 

liittää työhönvalmennus. Työhönvalmentaja voi tarvittaessa olla työnantajan apuna räätälöimässä työ-

paikkaa osatyökykyiselle.  
 

TYÖRYHMÄN KANTA 
 

Työryhmä katsoo, että aktiivisella ja osuvalla työnvälityksellä voidaan lisätä osatyökykyisen työvoi-

man tarjontaa ja vaikuttaa myönteisesti kysyntään. Osatyökykyisten työllistymisen edistämisen näkö-

kulmasta on erittäin tärkeää, että TE-toimistot tekevät avoinna oleviin työpaikkoihin työtarjouksia 

niille osatyökykyisille, jotka täyttävät työpaikkaan liittyvät edellytykset. Em. lisäksi on tärkeää, että 

osatyökykyisiä esitellään työnantajille. Työ- ja elinkeinoministeriön tulee ohjeistaa TE-toimistoja 

asiassa ja seurata työnvälityksen toimintaa osatyökykyisten työllistymisen edistämisessä. 

Koska osa osatyökykyisistä tarvitsee tehostettua tukea työnhakuun, työ- ja elinkeinohallinnon tulee 

räätälöidä osatyökykyisille heidän työnhakuaan tukevia palvelukokonaisuuksia. Palvelukokonaisuu-

teen tulisi kuulua työnhakuvalmennuksen lisäksi työhönvalmentajan palvelu sekä tarvittaessa palkka-

tuki ja työolosuhteiden järjestelytuki. Palvelumallia voitaisiin kehittää esimerkiksi pilotoimalla sitä 

joissakin TE-toimistoissa. 

 

 

7.3 TYÖHÖNVALMENTAJA - YKSILÖLLINEN TUKI  

Yhdeksi keskeisimmäksi osatyökykyisten työllistymistä tukevaksi palveluksi on tunnistettu työnhaki-

jalle tai työntekijälle tarjottava riittävä yksilöllinen tuki. Tuen/tukihenkilön merkitys nousi vahvasti 

esille myös työryhmän kuulemisissa. Tuen tarve on yksilöllinen ja määräytyy sen mukaisesti, millai-

sesta vammasta ja osatyökykyisyyden asteesta on kysymys. 

Yksilöllinen tuki voi tarkoittaa työhönvalmentajaa tai muuta tukihenkilöä. Valmentajapalveluja 

hankkivat ja tuottavat tällä hetkellä eri tahot eikä työhönvalmentajan toimenkuvaa ole valtakunnallises-

ti standardoitu.12 Tukeen voi kuulua rinnalla kulkeminen, ohjauksellinen työote, ”saattaen vaihtami-

nen” tai erityyppinen koordinointi. Yksilöllinen tuki voi olla myös esimerkiksi työolojen sopeuttamista 

tai työssä tarvittavia apuvälineitä. Työhönvalmentajan tukea voi tarjota myös työnantajalle.13 

Osatyökykyisen työllistyminen edellyttää usein työpaikan luomista. Sekä kansainväliset tutkimukset 

että suomalaiset kokemukset tuloksellisesta työvalmennuksesta ovat osoittaneet, että toiminta, jossa 

työvalmentajan työpanos keskittyy määrätietoisesti työllistymisen tukemiseen ja sen edellyttämään 

työnantajayhteistyöhön, johtaa useammin toivottuun lopputulokseen - työllistymiseen. Tuloksellinen 

                                                 
12 TE-palveluna tarjottavan työhönvalmennuksen enimmäiskesto on 50 h vuoden aikana / henkilö. Työhönvalmennusta eri toimijoiden 
tuottamana on käsitelty työryhmän välimietinnössä. 
13 Yksilöllisen tuen merkitystä työpaikoilla on nostettu esiin myös ILO:n ohjeistossa, jossa viitataan työpaikkojen tukihenkilöjärjestel-
mään, jonka tehtävänä olisi varmistaa uusien työntekijöiden integroituminen työpaikkaansa. International Labour Office, ILO, Geneva 
“Managing disability in the workplace. An ILO code of practice”.2002 
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työnantajayhteistyö edellyttää työhönvalmentajalta tai muulta tukihenkilöltä aktiivisuutta ja jalkautu-

mista. Yhteistyössä tärkeää on oman alueen elinkeinoelämän ja työnantajien tuntemus. Työhönvalmen-

tajan tai vastaavan tulee myös tuntea monipuolisesti eri työllistämisen muodot ja työllistämisen tuki-

palvelut ja tarvittaessa tukea työnantajaa näiden palvelujen käyttöön otossa tai tukien hakemisessa. 

Työhönvalmentajalla voi olla tärkeä rooli myös työyhteisön valmentajana. 

Pauliina Lampinen ja Suvi Pikkusaari selvittivät vuonna 2012 työhönvalmennuksen tavoitteita, si-

sältöjä ja palveluorientaatiota Suomessa. Selvityksen mukaan tuetun työllistymisen työhönvalmennus 

(Supported Employment) on menetelmä, jolla on parhaat työllistymisvaikutukset ja menetelmän ny-

kyistä laajemmalla käyttöön otolla voitaisiin lisätä tukea tarvitsevien henkilöiden työllistymistä.14 

Tuetun työllistymisen työhönvalmennuksessa asiakkaalle tarjotaan yksilöllistä ja henkilökohtaista 

työhönvalmentajan tukea palveluprosessissa, joka johtaa työllistymiseen tavalliselle työpaikalle työ-

suhteeseen. Olennaista tuetun työllistymisen työhönvalmennuksessa on valmennuksen vieminen työ-

paikalle. Menetelmälle on julkaistu palvelustandardit vuonna 2000. Näyttöön perustuvan työvalmen-

nuksen työotteen15 käyttöönottoa on suositeltu myös EU:n tuoreessa raportissa (European Union 

2012), johon on kirjattu suosituksia sekä kansalliselle tasolle että palveluntuottajille. 

Tuetun työllistymisen työhönvalmennusprosessin tärkeimmiksi tekijöiksi nousevat kirjoittajien mu-

kaan selkeä tavoitteen asettaminen (työllistyminen) sekä työllistyjän että työnantajan toiveiden, osaa-

misen ja tarpeiden huolellinen kartoittaminen ja työhönvalmentajan osaaminen. Prosessia ohjaa tavoite 

työllistyä työsuhteeseen ja työhönvalmentajan tärkeintä osaamisaluetta on ratkaisujen etsiminen työl-

listymisen onnistumiseksi. Toiminnan perusteet eivät muutu asiakkaiden ominaisuuksien mukaan, 

joten menetelmä sopii sellaisenaan kaikenlaisille työllistymisessään tukea tarvitseville henkilöille.  

Työhönvalmennuksen kehittämistarpeita on nostettu esiin Lapin yliopiston ja Kuntoutussäätiön vie-

lä julkaisemattomassa tutkimuksessa16, jossa selvitettiin Kelan ja TE-toimistojen järjestämää työhön-

valmennusta. Kokonaisuutena arvioiden työhönvalmennuksen käytännön toteutus täytti toistaiseksi 

vain osin näyttöön perustuvan työvalmennuksen laatukriteerit. Avoimille työmarkkinoille työllistymi-

seen tähtäävä toiminta toteutuu tutkimuksen mukaan työ- ja elinkeinohallinnon työhönvalmennukses-

sa, kun työnhaku aloitetaan ripeästi ja asiakaskohtaisesta työajasta käytetään merkittävä osuus työpaik-

kojen etsintään. Työmarkkinasiirtymät työllisyyteen olivat kuitenkin sekä tutkimuksen rekisteri- että 

lomakekyselyaineistojen perusteella melko vaatimattomia.  

Etenkin palveluntuottajat toivat tutkimuksessa esille, että valmennukseen ohjattavien asiakkaiden 

valintaan tulee kiinnittää enemmän huomiota. Tavoitteena on, että asiakkaat ovat työhönvalmennuk-

seen soveltuvia ja että palvelua tarjotaan ”oikeaan aikaan” eli silloin, kun asiakkaan muita palvelutar-

peita on jo ratkaistu tai viety eteenpäin (esimerkiksi asunnottomuus, velkajärjestelyjen puute, tervey-

dellisten ongelmien käsittely). Niiden asiakkaiden kohdalla, joilla työhönvalmennus päättyy tulokset-

tomana, tulisi tutkimuksen mukaan huolehtia siitä, että tuloksettomuuteen johtaneet syyt käydään läpi 

ja asiakkaalle suunnitellaan selkeä jatkovaihe, jolla näihin syihin voidaan puuttua.   

Tutkimuksessa analysoitujen rekisteritietojen mukaan Kelan ammatillisena kuntoutuksena järjestet-

tävään työhönvalmennukseen osallistuneista asiakkaista oli valmennuksen jälkeen työssä 17 %. Erityi-

senä huolena tutkimuksessa nostettiin esiin työllistymisen tavoitteiden ja työelämälähtöisyyden puut-

teet työhönvalmennuksessa. Valmennukseen osallistuneet ilmoittivat yleisimmin osallistuneensa val-

mennusyksikössä toteutettuun työharjoitteluun, erilaiseen ryhmätoimintaan ja atk-taitojen harjoitte-

luun. Silloin kun työhönvalmennus oli sisältänyt avoimien työmarkkinoiden työpaikkojen hakemista, 

se käynnistyi usein useita kuukausia valmennuksen aloituksesta. Osaltaan työllistymiseen vaikutti se, 

etteivät asiakkaat olleet valmiita varsinaiseen ammatilliseen kuntoutukseen, vaan he olisivat todennä-

köisesti hyötyneet enemmän ns. esiammatillisesta valmennuksesta, jossa arkielämän taitojen ja elä-

mänhallinnan kohentuminen sekä tulevaisuuden tavoitteiden suunnittelu olisivat keskeisellä sijalla.  

                                                 
14 Pauliina Lampinen ja Suvi Pikkusaari: Työ(hön)valmennus pintaa syvemmältä. VATES-säätiö 2012. 
15 Näyttöön perustuvassa työhönvalmennuksessa toiminta perustuu sekä tutkimuksen tuottamaan että käytännön toiminnasta toteut-
tajilta ja asiakkailta saatuun tietoon. Näyttöön perustuvassa työhönvalmennuksessa annetaan suosituksia, ohjeita ja neuvoja siitä, 
kuinka asiakastyötä, yhteistyötä ja valmennusta tehdään. Alun perin Englannista (Evidence-Based Supported Employment). 
16 Kristiina Härkäpää, Jaakko Harkko, Tuula Lehikoinen: Työhönvalmennus ja sen kehittämistarpeet. Lapin yliopisto ja Kuntoutussää-
tiö 2012. Painossa. 
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Lampisen ja Pikkusaaren selvityksen sekä Lapin yliopiston ja Kuntoutussäätiön tutkimuksen perus-

teella työhönvalmennuksen vaikuttavuutta voidaan lisätä tuomalla työhönvalmennukseen seuraavia 

elementtejä: 

- Kaikissa työllistymistä ja työhön kuntoutusta edistävissä palveluissa otetaan käyttöön työllis-

tymiskeskeinen palveluorientaatio 

- Työhönvalmennuspalvelussa toteutetaan tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen menetel-

mää. 

- Otetaan käyttöön sisällölliset valmennustavoitteet 

- Käytetään ratkaisukeskeistä ja voimavaralähtöistä työotetta 

- Kehitetään tuen muotoja työelämän ja työelämätoimijoiden kanssa 

- Kiinnitetään enemmän huomiota työhönvalmennukseen osallistuvien valintaan ottaen huomi-

oon palvelun oikea-aikaisuus työllistymisen näkökulmasta 

- Kiinnitetään enemmän huomiota työhönvalmennuksen toteutuksen yksilölliseen räätälöintiin ja 

toteutuksen joustavuuteen  

- Varmistetaan työhönvalmennuksen jatkuminen tarpeiden mukaan myös työelämässä. 

 
Esimerkki onnistumisesta: Monenlaisia tuloksentekijöitä -hankkeen työhönvalmennus 
 
Kehitysvammaliiton ja K-kauppiasliiton yhteistyöhankkeessa Monenlaisia tuloksentekijöitä onnistuttiin 
2012 - 2013 löytämään työpaikkoja ja työllistämään kehitysvammaisia kaupan eri tehtäviin. Hankkeen 
loppuraportin17 mukaan osatyökykyisen henkilön työllistämisen kynnys voidaan ylittää, kun työnantaja 
saa ammattitaitoista ja selkeää käytännön apua rekrytointiin, työtehtävien määrittelyyn, työsopimuk-
sen laadintaan, byrokratiasta selviytymiseen ja työntekijän perehdyttämiseen. Hankkeen arvion mu-
kaan ilman työ(hön)valmentajia ei tällaisia työsuhteita helpolla synny. Työ- ja elinkeinohallinnon 
kautta saatava palkkatuki on hankkeen mukaan monessa tapauksessa edellytys työllistämiskynnyksen 
ylittämiselle. Hankkeesta saadut kokemukset ovat toteuttajien mukaan sovellettavissa myös muiden 
kuin kehitysvammaisten työllistämiseen. 
 
Hanke toteutettiin niin, että Kehitysvammaliitto palkkasi hanketta koordinoivaksi työntekijäksi käytän-
nön kokemusta ja tuoretta ammattitaitoa omaavan työvalmentajan. Työvalmentajan tehtävänä oli ottaa 
yhteyttä K-kauppiaisiin, tiedottaa hankkeesta ja saattaa K-kaupan töistä kiinnostuneet kehitysvammai-
set ja K-kauppiaat yhteen. Hankkeen työvalmentaja otti yhteyttä myös paikallisiin työvalmentajiin 
kunnissa. Työllistyminen määriteltiin tapahtuvaksi ns. tuettuna työnä.  
 
Tuetussa työssä työ räätälöidään sellaiseksi, että työntekijän kyvyt kohtaavat työnantajan tarpeet. 
Työvalmentaja tukee työntekijää työnhaussa, työsopimusneuvotteluissa, työtehtävien oppimisessa ja 
työyhteisöön tutustumisessa sekä pitkällä aikavälillä myös työssä kehittymisessä. Työnantajaa työval-
mentaja tukee sopivan työntekijän etsimisessä, työsopimusneuvotteluissa, työtehtävien määrittelyssä, 
työntekijän perehdyttämisessä työhön, työyhteisöön ja työyhteisön sääntöihin sekä vammaisen henkilön 
palkkaamiseen liittyvässä byrokratiassa (esim. palkkatuen tai työolosuhteiden järjestelytuen hakemi-
nen TE-toimistosta). Työvalmentajan tuki on työnantajalle maksutonta ja tarvittaessa pysyvää. Sen 
määrä ja laatu räätälöidään aina työntekijän, työnantajan ja työyhteisön yksilöllisten tarpeiden mu-
kaan.  
 
Perimmältään hankkeessa oli kyse työnantajan, työntekijän ja paikallisen työvalmentajan yhteen saat-
tamisesta. Näille annettiin tarvittavassa määrin taustatietoa ja jopa askel askeleelta opastusta työllis-
tämisprosessin läpi viemiseen. Se edellytti hankkeen työvalmentajalta usein lukuisia puhelinsoittoja ja 
sähköpostiviestejä puolin ja toisin. Paikkakunnan työvalmentajille ja avotyön ohjaajille lähetettiin 
mallikappaleet lomakkeista, joilla haetaan palkkatukea sekä ohjeita eläkkeen ja palkkatulon yhdistä-
miseen. Neuvot siihen, miten työtunnit ja palkkaus määritellään kaupan alan työehtosopimuksen mu-
kaisesti, olivat tärkeitä, kun laadittiin työsopimusta kauppiaan ja työnhakijan välillä. Työntekijän 
kanssa tehtiin työsopimus, joka noudattaa kaupan alan työehtosopimusta.. 
 
Hankkeen myötä tehtiin yhteensä 27 työsopimusta kauppiaan ja kehitysvammaisen henkilön välillä. 
TE-toimiston myöntämä palkkatuki auttoi työllistämiskynnyksen ylittämisessä lähes kaikissa tapauksis-
sa. Solmitut työsuhteet kulkevat ainakin alkuun käsi kädessä palkkatuen kanssa. Vuoden mittaisia tai 
sitä pitempiä työsopimuksia tehtiin lähes joka toiselle ja raportin julkaisuhetkellä syksyllä 2013 oli 
tiedossa jo kolme vakinaistettua työsuhdetta. Lähes kaikki työt ovat osa-aikaisia, 20 viikkotyötunnin 

                                                 
17 http://www.kehitysvammaliitto.fi/wp-content/uploads/monenlaisia_tuloksentekijoita_loppuraportti.pdf 
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molemmin puolin. K-kauppoihin on lisäksi luotu kehitysvammaisten työllistämiseen pysyvä toiminta-
malli ohjeistuksineen. Kaikki Suomen noin 1200 K-kauppiasyrittäjää ovat saaneet syksyllä 2013 op-
paan, jossa heitä neuvotaan kehitysvammaisten työllistämiseen liittyvissä asioissa 
 

TYÖRYHMÄN KANTA  
 

Työryhmän näkemyksen mukaan työhönvalmennus on osoittautunut tulokselliseksi tavaksi edistää 

osatyökykyisten työllistymistä, mistä johtuen kuntien, työeläkelaitosten, TE-toimiston ja Kelan tulisi 

lisätä valmennuksen käyttöä ja parantaa sen vaikuttavuutta mm. käyttämällä nykyistä laajemmin tuetun 

työllistymisen työhönvalmennuksen menetelmää. Menetelmässä olennaista on valmennuksen vieminen 

työpaikalle, mikä tukee työssä pysymistä ja mahdollistaa tuen tarvittaessa myös työnantajalle ja työyh-

teisöille. 

Työhönvalmennuksen tavoitteena tulisi nykyistä selkeämmin olla työllistyminen työsuhteeseen. Ta-

voitteen saavuttamista voidaan edistää esimerkiksi sitomalla osa ostopalveluna hankittavan työhön-

valmennuksen palkkiosta palvelun tuloksellisuuteen. 

 

 

7.4 TYÖNANTAJALLE PALKKAUKSESTA AIHEUTUVAT 
KUSTANNUKSET JA NIISSÄ TUKEMINEN  

Palkkatuki 

Osatyökykyisen rekrytointiin voidaan vaikuttaa työnantajalle myönnettävillä taloudellisilla tuilla. 

Suomessa palkkatuki on ainoa työnantajalle myönnettävä palkkauskustannuksia alentava tuki. Palkka-

tuen myöntäminen perustuu aina tapauskohtaiseen harkintaan. Palkattavan henkilön kohdalla harkinta 

koskee sitä, arvioidaanko tuottavuuden olevan siinä määrin alentunut, että taloudellinen tuki on rekry-

tointitilanteessa tarpeen. TE-toimisto voi myöntää palkkatuen työnantajalle pysyvänä, mikäli henkilön 

tuottavuuden arvioidaan alentuneen pysyvästi suhteessa tarjolla olevaan tehtävään.  

Palkkatukea koskevia hallinnollisia menettelyjä on jonkin verran arvosteltu ja katsottu niiden olevan 

este tuen käytölle. Palkkatuen hakumenettelyä on verkkopalvelujen kehittämisellä ja TE-palvelu-

uudistuksen yhteydessä kevennetty: Työnantaja voi hakea palkkatukea sähköisesti. TE-toimisto tutkii 

tuen myöntämiseen liittyvät työnantajaa koskevat tiedot viran puolesta, joten työnantajan ei tarvitse 

enää toimittaa tietoja hakemuksen liitteeksi. Palkkatuen maksatus siirtyy sähköisesti haettavaksi vuo-

den 2014 alussa. TEM selvittää vuoden 2014 aikana, voidaanko palkkatukea ja sen hakemista edelleen 

yksinkertaistaa. 

Työnantajan sivukulujen alennukset osatyökykyisten työllistymisen 
edistämiseksi 

Joissakin Euroopan maissa on päädytty edistämään osatyökykyisten työllistämistä alentamalla osatyö-

kykyisiä palkkaavien työnantajien sosiaaliturvamaksuja. Myös Suomessa on esitetty näkemyksiä, joi-

den mukaan työnantajien kustannuksiin kohdistetut toimet olisivat kaikkein vaikuttavimpia osatyöky-

kyisten työllistymisen edistämisessä. Suomessa työnantajan sosiaalivakuutusmaksut ovat keskimäärin 

23 prosenttia työntekijän bruttopalkasta. Yhtenä vaihtoehtona osatyökykyisten työllistymisen edistämi-

seksi voitaisiin määrätyllä summalla alentaa työnantajan sosiaaliturvamaksuja, kun se työllistää tietyt 

sovitut kriteerit omaavan henkilön. Keskustelussa on esitetty kohderyhmäksi esimerkiksi Kelan vam-

maisetuuden saajia, joita on yhteensä noin 12 000. 

Työeläkevakuutusmaksut  

Suomessa suuret työnantajat ovat vuoden 2009 alusta lähtien voineet vammaisen, osatyökykyisen tai 

vajaakuntoisen työnhakijan palkatessaan vakuuttaa hänet erillisessä työeläkevakuutuksessa. Erillisen 

vakuutuksen ehtona on, että työntekijälle on työsuhteen alkaessa työ- ja elinkeinohallinnon rekisteriin 
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merkitty työllistymiseen vaikuttava vamma tai sairaus.18 Erillisessä vakuutuksessa vakuutettujen työn-

tekijöiden mahdolliset työkyvyttömyyseläkkeet eivät nosta työnantajan päävakuutuksen työeläkemak-

suja. Työntekijän voi vakuuttaa erillisessä vakuutuksessa korkeintaan neljän vuoden ajan. Vakuutuk-

sessa maksun muut osat määräytyvät samoin, kuin jos kohderyhmän henkilöt olisivat vakuutettuina 

yrityksen päävakuutuksessa.  

Nykysäädöksissä suurten työnantajien tuleviin työeläkevakuutusmaksuihin vaikuttavat myönnetyt 

työkyvyttömyyseläkkeet. Vaikutus huomioidaan työeläkevakuutusmaksussa ns. maksuluokkamallilla. 

Mallia sovelletaan, mikäli työnantajan kahden vuoden takainen palkkasumma ylittää noin 2 miljoonaa 

euron rajan ja vaikutus huomioidaan täysimääräisesti palkkasumman ylittäessä noin 30 miljoonan 

euron rajan.  

TyEL:n työkyvyttömyyseläkkeiden maksuluokkamallissa yritykset jaetaan 11:een eri maksuluok-

kaan. Luokan määräytymisen perusteena on työnantajalle laskettu riskisuhde. Riskisuhde on myönnet-

tyjen uusien työkyvyttömyyseläkkeiden (pl. kuntoutustuet) menon suhde TyEL:n odotettuun työkyvyt-

tömyyseläkemenoon, joka on laskettu työnantajan työntekijöiden ikäprofiilin mukaan vastaamaan 

odotettua työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuutta. Maksuluokkamalli on suurille työnantajille taloudel-

linen kannustin työkyvyttömyyttä ehkäisevän toiminnan järjestämiseen. 

Työeläkeyhtiöissä vakuutetut pienet työnantajat (palkkasumma alle 2 miljoonaa euroa) eivät kuulu 

maksuluokkamallin piiriin. Pienten työnantajien työeläkevakuutusmaksun työkyvyttömyysosa määräy-

tyy odotetun työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuuden mukaan ja siihen ei vaikuta yrityksen yksittäisen 

työntekijän siirtyminen työkyvyttömyyseläkkeelle. Maksuluokkamallin ulottamista pienemmille työn-

antajille ja muita mahdollisia työnantajien kannustimia ylläpitää työntekijöidensä työkykyä on selvitet-

ty esimerkiksi Eläketurvakeskuksen Selvityksiä-sarjassa.19  

Jos lakisääteinen eläkevakuutus on järjestetty eläkesäätiössä tai eläkekassassa, työnantajan työky-

vyttömyyseläke- ja kuntoutuskustannukset määräytyvät suoraan syntyvien kustannusten mukaan. Elä-

kesäätiöissä ja -kassoissa vakuutusmaksu määräytyy kannatusmaksutyyppisesti. Vakuutusmaksuna 

peritään määrä, joka muiden tuottojen lisäksi tarvitaan eläkkeiden maksamiseen, eläkevastuun muutok-

seen sekä muiden kulujen peittämiseen. Eläkekassoissa ja yhteiseläkesäätiöissä kulut jaetaan työnanta-

jien kesken palkkasummien suhteessa.  

Kuntatyönantajille on kunnallisessa eläkejärjestelmässä käytössä varhaiseläkemenoperusteinen 

maksun osa. Tämä ns. varhe-maksu vastaa työeläkevakuutusyhtiöiden TyEL-vakuutuksissa käytettävää 

työkyvyttömyyseläkemaksun osaa. Erona työeläkevakuutusyhtiöiden vakuutuksiin verrattuna on, että 

varhe-maksussa ei huomioida osatyökyvyttömyyseläkkeitä. Sen sijaan kuntoutustuet huomioidaan. 

Valtion eläkejärjestelmässä työnantajille on käytössä työeläkeyhtiöiden maksuluokkamallia vastaava 

mekanismi. Työkyvyttömyystapauksista seuranneet kustannukset siis vaikuttavat valtiotyönantajille 

vastaavalla tavalla kuin työeläkeyhtiöistä TyEL-vakuutuksen ottaneille työnantajille. 
 

TYÖRYHMÄN KANTA  
 

Työryhmä pitää palkkatukea riittävänä kompensaationa työnantajalle työntekijän tuottavuuden alene-

masta. Palkkatuki on sosiaaliturvamaksujen alentamista parempi vaihtoehto, koska se pystytään koh-

dentamaan paremmin niiden henkilöiden työllistymisen edistämiseen, jotka sitä tarvitsevat. Työryhmä 

pitää hyvänä, että työ- ja elinkeinoministeriössä selvitetään, voidaanko palkkatukea ja sen hakemisme-

nettelyä edelleen yksinkertaistaa. 

Työryhmä ei pidä tarkoituksenmukaisena laajentaa työnantajan maksamien sosiaaliturvamaksujen 

alentamista nykyisestä suurille työnantajille mahdollisesta erillisestä työeläkevakuutuksesta. TyEL:n 

työkyvyttömyyseläkkeiden maksuluokkamalli on suurille työnantajille taloudellinen kannustin työky-

vyttömyyttä ehkäisevän toiminnan järjestämiseen.  

Työryhmä pitää selvittämisen arvoisena, voidaanko pienille työnantajille luoda muita kannustimia 

työkyvyn ylläpitämiseen kuin työkyvyttömyyseläkkeiden maksuluokkamalli. 

 

                                                 
18 Työeläkevakuutusta koskevissa teksteissä käytetään myös käsitettä vajaakuntoinen. 
19 Hannu Uusitalo, Mikko Kautto ja Christina Lindell (toim.): Myöhemmin eläkkeelle - selvityksiä ja laskelmia. Eläke-turvakeskuksen 
selvityksiä 2010:1 
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7.5 ERI TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN  

Osatyökykyisten työssä pysymistä ja työllistymistä tuetaan eri toimijoiden järjestämisvastuulla olevilla 

palveluilla. Välimietinnössään työryhmä totesi, että asiakkaan palvelutarpeen mukaisia siirtymiä palve-

lusta toiseen ei tapahdu riittävästi eivätkä siirtymät ole oikea-aikaisia. Työryhmä kiinnitti huomiota 

siihen, että eri toimijoiden välisen vastuunjaon ja yhteistyön pelisääntöjen epäselvyys vaikeuttaa oikea-

aikaista pääsyä erityisesti kuntoutuspalveluihin, heikentää kuntoutumismahdollisuuksia ja sitä kautta 

vaikeuttaa työllistymistä. Välimietinnössä tuotiin esille asiakasprosessin hallinnan tärkeys työllistymi-

sen edistämisessä.  

Työttömien terveystarkastukset  

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti työryhmän toukokuussa 2010 tekemään ehdotukset työttömien työ-

kyvyn arvioinnin ja terveyspalvelujen järjestämiseksi. Työryhmässä olivat mukana TEM:n, STM:n, 

Kelan, TELAn, Kuntaliiton, työmarkkinajärjestöjen (SAK, STTK, AKAVA, EK) ja paikallishallinnon 

edustajat (ELY, TE-toimisto, kunta).  

Työryhmän raportti sisälsi ehdotukset siitä, mitkä ovat TE-toimistojen, kuntien sosiaali- ja terveys-

toimen, Kelan, työ- ja elinkeinoministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, Suomen Kuntaliiton, työn-

antajien ja työterveyshuollon sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Työterveyslaitoksen tehtävät 

työttömien työkyvyn arvioinnissa ja terveystarkastuksiin ohjaamisessa.  

TE-toimiston tehtävänä on tunnistaa ne työttömät, joiden työkyky tulee arvioida ja ohjata heidät 

terveystarkastukseen. TE-toimiston tulee myös arvioida terveystarkastuksen jälkeen, miten tulokset 

vaikuttavat asiakkaan palvelutarpeeseen ja tarjota asiakkaalle palvelutarpeen mukaisia TE-palveluja tai 

ohjata muiden viranomaisten palveluihin. TE-toimiston tehtävänä on myös kutsua toimialueensa kun-

nat ja Kela sopimaan tarkemmin työkyvyn arviointiin liittyvästä käytännön yhteistyöstä. TEM antoi 

työryhmän ehdotusten pohjalta joulukuussa 2011 ohjeen TE-toimistoille työttömien terveystarkastuk-

siin ohjaamisesta.  

Huhtikuussa 2013 TEM teki TE-toimistoille kyselyn terveystarkastuksiin ohjaamisesta. Kyselyssä 

selvitettiin ohjauksia terveystarkastuksiin vuonna 2012 ja terveystarkastusten käynnistymistä ajalla 

tammikuu 2012–huhtikuu 2013. 

 Terveystarkastukset olivat käynnistyneet kaikkien TE-toimistojen alueella. Yksittäisissä kunnissa 

käynnistymisessä on ollut eroja, varsinkin suurissa kaupungeissa käynnistyminen on ollut hitaampaa. 

Joissakin suurissa kaupungeissa yhteistyöneuvottelut TE-toimiston kanssa olivat vielä kyselyn tekoai-

kana kesken.  

Kyselyyn vastanneet TE-toimistot arvioivat, että työttömistä työnhakijoista noin 30 % kuuluu ter-

veystarkastuksiin ohjattavien piiriin. Suurin osa ohjattavien piiriin kuuluvista on ollut pitkään työttö-

mänä.  

TE-toimistojen URA-asiakastietojärjestelmän mukaan terveystarkastuksiin ohjattiin vuonna 2012 

vajaat 4000 henkilöä. Toteutuneita terveystarkastuksia oli huhtikuun 2013 loppuun mennessä noin 

2300. Lisäksi työvoiman palvelukeskuksien TYPPI-asiakastietojärjestelmässä on vuodelta 2012 noin 

4200 merkintää asiakkaiden perusterveydenhuoltoon liittyvistä käynneistä tai terveystarkastuksista. 

Tiedot ovat osittain päällekkäisiä.  

Joulukuun 2012 työllisyyskatsauksen mukaan vuoden 2012 joulukuun lopussa yli vuoden yhtäjak-

soisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 66 000. Yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä 

olleita näistä oli 30 100. TE-toimistojen terveystarkastuksiin ohjausten määrää voi pitää vähäisenä 

suhteessa pitkään työttömänä olleiden työnhakijoiden määrään. 

Syiksi siihen, että asiakkaita ei ollut ohjattu terveystarkastukseen tai terveystarkastukset eivät olleet 

käynnistyneet, TE-toimistot kertoivat terveydenhuollon niukat resurssit, tiedon puutteen asiasta sekä 

kunnissa että TE-toimistoissa, yhteistyön hitaan käynnistymisen sekä organisatoriset muutokset joko 

TE-hallinnossa tai kuntaorganisaatiossa. Ohjausten määrään vaikuttaa myös se, että asiakkaiden ter-

veydentilan ollessa tiedossa terveystarkastuksia ei enää ole ollut tarkoituksenmukaista järjestää.  
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TE-toimistojen mukaan viranomaisyhteistyö terveystarkastusten jälkeisessä jatko-ohjauksessa ja 

asiakkaan palvelutarpeen mukaisessa palvelujen saannissa ei kaikilta osin toimi hyvin. Osittain toimis-

tot arvioivat asian johtuvan puutteellisista tiedoista toisen organisaation tarjolla olevista palveluista. 

Yleisimpänä syynä esitettiin kuitenkin, ettei palvelua ollut lainkaan saatavilla tai palveluun pääsyyn oli 

pitkät jonot tai toteutumiseen pitkä aika. Myös asiakkaan motivoitumattomuus jatkopalveluihin tuotiin 

vastauksissa esille.  

TE-toimistot kertoivat saavansa käytännössä aina palautteen terveystarkastuksesta. Toimivan palau-

tekäytännön voi arvioida vähentävän epäkohdaksi tunnistettua menettelyä, jossa työttömälle ei kirjoita 

sairauslomaa. Todistuksen kirjoittamatta jättäminen johtaa siihen, ettei työttömien kohdalla seurata 

sairauspäivärahapäivien kertymää eikä Kela pysty selvittämään kuntoutustarvetta ajoissa. TE-

toimistoissa on myös tunnistettu, että asiakkaat eivät hae sairauspäivärahaa taloudellisten menetysten 

pelossa. Tällöinkin kuntoutustarpeen selvittely Kelassa voi viivästyä. Terveystarkastuksen palautteen 

läpikäyminen TE-toimistossa antaa mahdollisuuden selvittää asiakkaalle kuntoutusprosessien etene-

mistä ja sairausloman merkitystä kuntoutustarpeen selvittelyssä.  

Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävänä on toteuttaa työttömien työkyvyn arvioimiseksi tar-

vittavat terveystarkastukset, hoitaa sairaudet ja tarjota tarvittavaa lääkinnällistä ja sosiaalista kuntou-

tusta. Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävänä on myös neuvoa ja ohjata työkyvyttömyyseläkettä hake-

vaa työtöntä eläke-edellytysten selvittämisessä, ohjata tarvittaessa työtön aktivointisuunnitelman teon 

yhteydessä terveystarkastukseen ja seurata työttömien terveyttä ja hyvinvointia terveydenhuoltolain 

edellyttämällä tavalla.  

Sosiaali- ja terveysministeriö lähetti elokuussa 2013 kunnille kirjeen terveystarkastuksien järjestä-

misestä. Kuntakirje valmisteltiin yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön, Kelan, Kuntaliiton, Työter-

veyslaitoksen (TTL) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) teki elokuussa 2013 terveyskeskuksille kyselyn terveystar-

kastusten järjestämisestä ajalla 2012 - 2013. Kyselyn tavoitteena oli selvittää työttömille tarjottavien 

kohdennettujen terveyspalvelujen toteutuksen nykytilaa ja niihin liittyviä käytäntöjä ja yhteistyötä. 

Lisäksi kartoitettiin kuntien osaamistarpeita ja jatkosuunnitelmia työttömien terveyspalvelujen toteut-

tamiseksi osana muita työttömien palveluja. Kyselyn tuloksista on ollut käytettävissä ennakkotietoa 

työryhmän raporttia varten, tulokset julkistetaan marraskuussa 2013.20 

Kyselyn mukaan valtaosassa kunnista on toteutettu työttömien terveystarkastuksia, kehitetty eri ta-

hojen välistä yhteistyötä ja tehty suunnitelma työttömien terveyspalvelun järjestämisestä. Vastaajista 

suurin osa ilmoitti, että terveystarkastuksia on toteutettu säännöllisesti. Vastaajista 6 % ilmoitti, että 

terveystarkastusten toteutusta ollaan aloittamassa ja 8 % ilmoitti, että terveystarkastuksia on tehty 

aiemmin 2000-luvulla21, mutta toiminta on keskeytynyt.  

Terveystarkastuksia ei toteutettu tai toiminta oli keskeytynyt eri syistä, joista yleisimpänä mainittiin 

resurssipula. Keskeytymisen syinä mainittiin myös vähäiset lähetteet ja asiakkaiden vähäinen osallis-

tuminen sekä TE-toimipisteen sulkeminen kunnassa. Yksittäisiä mainintoja oli myös siitä, että työttö-

mät pääsevät ilman tarkastuksiakin viivytyksettä lääkäriin tai työterveyshoitajalle. 

Vastaajista vain vähän yli puolet ilmoitti, että TE-toimiston järjestämisvastuulle nimetty yhteistyö-

kokous oli järjestetty. Kolmasosa vastaajista ei osannut sanoa, oliko kokousta järjestetty ja 13 % vas-

tanneista kunnista kokousta ei ollut vastaajan tietojen mukaan järjestetty. 

Valtaosa vastaajista kuitenkin kertoi, että terveystarkastukseen ohjaavista kriteereistä oli sovittu. 

TE-toimiston tai muun viranomaistahon tekemä tarvearvio oli yksi yleisimmin mainituista ohjauskri-

teereistä. Mikäli suunnitelmia palvelujen järjestämisestä oli tehty, ne oli yleensä tehty laajassa yhteis-

työssä eri sektorien kanssa. Vastaajista enemmistö ilmoitti, että suunnitelmien tekoon olivat osallistu-

neet ainakin terveydenhuolto, sosiaalitoimi ja TE-toimisto. Lisäksi viidennes vastanneista mainitsi 

Kelan, joka aikaisemmassa kyselyssä tuotiin esiin vain neljässä vastauksessa.  

                                                 
20 Hietapakka, Laura & Sinervo, Leini: Työttömien terveyspalvelut. Valtakunnallisen terveyskeskuskyselyn 2013 tulokset. Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitos. Työpaperi 41/2013. Helsinki. Kyselyyn vastasi 109 Manner-Suomen terveyskeskusta 150:sta. Vastausprosentti 
oli 72 ja vastaukset kattavat 211 kuntaa. Kyselyn vertailuaineistona oli vuonna 2009 toteutettu pitkäaikaistyöttömien terveystarkastuk-
sia koskeva kysely. 
21 Muun muassa PTT-hankkeessa (Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastukset –hanke) 
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Vuoden 2009 kyselyyn verrattuna yhä useampi vastaaja koki terveydenhuollon ja TE-hallinnon yh-

teistyön sekä terveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteistyön parantuneen. Selkeä enemmistö vastaajista 

ilmoitti, että asiakasohjauskäytännöistä oli sovittu yhdessä eri tahojen kanssa. Myös lähetepalautekäy-

tännöt todettiin valtaosin toimiviksi. Yleisimmin oli otettu käyttöön TEM:n/TE-toimiston laatima pa-

lautelomake tai laajemmassa yhteistyössä laadittu lähete-palautelomake. 

Parhaiten kuntavastaajat totesivat yhteistyön toimivan lakisääteisen kuntoutuksen asiakasyhteistyö-

ryhmän, mielenterveystoimiston tai psykiatrian palvelujen ja sosiaalitoimiston kanssa. Avovastauksissa 

yhteistyön todettiin toimivan hyvin myös nuorisoverkoston, terveydenedistämisen yksikön ja työllis-

tämishankkeiden kanssa. Kriittisimmät arviot yhteistyön toimivuudesta kohdistuivat Kelaan, kolman-

teen sektoriin ja työeläkeyhtiöihin. Yhteistyön koettiin toimivan hyvin erityisesti niissä kunnissa tai 

yhteistoiminta-alueilla, joiden työttömyysaste oli yli maan keskiarvon. 

Keskeisimmiksi toimenpiteiksi työttömien terveyden, hyvinvoinnin ja työllistymisedellytysten pa-

rantamiseksi kunnassa tai yhteistoiminta-alueella nimettiin välityömarkkinoiden kehittäminen, työttö-

mien terveystarkastukset ja -palvelut sekä monisektorisen yhteistyön lisääminen tai kehittäminen. 

Avovastuksissa keskeisiksi toimenpiteiksi mainittiin vajaatyökykyisten työpaikkojen lisääminen ja 

”terveyspalveluprosessin” aukottomuuden varmistaminen. 

Suuri osa vastaajista piti lisäkoulutusta työttömien terveyspalveluista tarpeellisena. Koulutusta toi-

vottiin muun muassa työkyvyn arvioinnista, eläkemahdollisuuksien selvittelystä, työttömien kuntou-

tusmahdollisuuksista ja kuntoutusjärjestelmään liittyvistä palveluista ja etuuksista. Kelan palvelut ja eri 

tukimuodot mainittiin usein ja osaamisvajeena tuotiin esiin hyvien Kelan b-lausuntojen laatiminen. 

Yhteisistä käytännöistä sopiminen, verkostotyö ja moniammatillisen yhteistyön kehittäminen ilmenivät 

koulutustarpeina kaikissa vastanneiden ammattiryhmissä. Kiinnostus kohdistui myös verkoston mui-

den toimijoiden palveluihin, toimintakäytäntöihin ja etuuksiin.  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoima TOIMIA asiantuntijaverkosto laati vuonna 2012 

suosituksen Työttömän toiminta- ja työkyvyn hyvästä arviointikäytännöstä terveydenhuollossa.22 

Vuonna 2013 TOIMIA-verkoston työikäisten asiantuntijaryhmällä on tarkoitus kartoittaa ja arvioida 

Työ- ja toimintakyvyn arviointi työssä -aihealueen menetelmät ja valita suositeltavat menetelmät. 
 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus 
 
Työryhmässä on noussut esille, että jonot ja viiveet sosiaali- ja terveyspalveluissa aiheuttavat työky-

kyyn vaikuttavien ongelmien kumuloitumista sekä työkyvyttömyyden pitkittymistä. Tarvittavan hoi-

don, tutkimuksen, terapian, lääkinnällisen eli toimintakykykuntoutuksen tai päihdehuollon palvelujen 

viivästyminen saattaa pitkittää ja pahentaa työkyvyttömyyttä.  Lopputuloksena voi olla jopa pysyvä 

työkyvyttömyys siksi, ettei palvelujärjestelmä ole kyennyt vastaamaan oikea-aikaisesti asiakkaan pal-

velutarpeeseen.  

                                                 
22 http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/suositus/30/, julkistettu 26.3.2012. Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallinen asiantunti-
javerkosto TOIMIA (www.toimia.fi) käynnistyi vuonna 2007. Verkoston tavoitteena on parantaa toimintakyvyn mittaamisen ja arvioin-
nin yhdenmukaisuutta ja laatua. 
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TYÖRYHMÄN KANTA   
 

Työttömien terveystarkastuksiin liittyvistä kyselyistä käy ilmi, etteivät terveystarkastukset ole toteutu-

neet vuonna 2010 toimineen työryhmän ehdotusten ja työ- ja elinkeinoministeriön TE-toimistoille 

vuonna 2011 antaman ohjeistuksen mukaisesti. Työryhmä korostaa, että kunnan, TE-toimiston, Kelan 

ja työeläkelaitosten tulee hoitaa työttömien terveystarkastusprosessiin kuuluvat tehtävät vastuualuei-

densa mukaisesti.  

TE-toimistojen tulee kiinnittää huomiota palvelutarpeen arvioinnissa työ- ja toimintakykyyn liitty-

viin seikkoihin ja tehostaa työttömien terveystarkastuksiin ohjaamista. TE-toimistojen tulee huolehtia, 

että asiakas ohjataan terveystarkastuksen perusteella tarpeelliseksi arvioituihin jatkopalveluihin. 

TE-toimiston tulee säännöllisesti kutsua paikalliset toimijat sopimaan terveystarkastuksiin liittyvistä 

yhteistyökäytännöistä ja niiden kehittämisestä. 

Työttömälle kirjoitettavan sairauslomatodistuksen merkitykseen kuntoutustarpeen selvityksessä ja 

kuntoutuksen käynnistymisessä on edelleen kiinnitettävä huomiota. Sosiaali- ja terveysministeriön 

tulee ohjeistaa ja tukea terveydenhuoltoa asiassa.  

Sosiaali- ja terveysministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön tulee huolehtia siitä, että terveystar-

kastusprosessissa toimivilla asiantuntijoilla on riittävä osaaminen.  

Työkykyä uhkaavissa tilanteissa sosiaali- ja terveyspalvelujen tulee nykyistä nopeammin reagoida 

asiakkaan palvelutarpeisiin. 

 

 

Palveluihin ohjaaminen ja palvelujen koordinointi                                                                   

TE-toimisto työttömän työkykykoordinaattorina 
 
Yhdeksi osatyökykyisten työllistymistä hankaloittavaksi tekijäksi on toistuvasti arvioitu vaikeasti hal-

littava, pirstaloitunut palvelujärjestelmä. Asiakkaalle tarjottavat palvelut eivät välttämättä tue työllis-

tymistä eikä palveluista muodostu työllistymiseen tähtäävää kokonaisuutta. Myöskään siirtymiä palve-

luista toiseen ei tapahdu riittävästi.  

TE-toimiston uudistetussa palvelukonseptissa asiakaspalvelu on järjestetty niin, että enemmän tukea 

työllistymisen edistämiseksi tarvitseville asiakkaille nimetään oma virkailija. TE-toimistoissa työsken-

telee tällä hetkellä eri palvelulinjoilla noin 450 kuntoutuksen asiantuntijaa ja 80 kuntoutuspsykologia. 

Suurin osa kuntoutuksen asiantuntijoista työskentelee tuetun työllistymisen palvelulinjalla. Palvelulin-

jan asiakkaalla on nimetty oma virkailija, joka vastaa asiakkaan prosessin etenemisestä. Tarvittaessa 

oma virkailija voi konsultoida toimiston kuntoutuksen asiantuntijoita. Työvoiman palvelukeskus -

toimintamallissa asiakkaalle on nimetty myös oma kunnan työntekijä. 

Tuetun työllistymisen palvelulinjalla palvelukonseptiin kuuluu olennaisesti myös työnhakijan työl-

listymisprosessin koordinointi. Osatyökykyisen kohdalla koordinointi edellyttää yhteistyötä eri viran-

omaisten ja palveluntuottajien kanssa. TE-toimiston sisäisessä työnjaossa tuetun työllistymisen palve-

lulinjalla on ammatilliseen kuntoutukseen liittyvien palvelujen koordinointivastuu ja palvelulinja tekee 

kiinteää yhteistyötä muun muassa Kelan ja kuntien sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Koordinointiin 

kuuluu muun muassa asiakkaan palvelutarpeiden tunnistaminen, TE-toimiston järjestämisvastuulle 

kuuluvien palvelun tarjoaminen ja ohjaaminen tarvittaessa muiden toimijoiden palveluihin sekä pro-

sessin etenemisen seuranta.  

Osatyökykyiset työssä -ohjelmassa esitetään työkykykoordinaattorien nimeämistä sekä työterveys-

huoltoon että TE-toimistoihin. Ohjelman mukaisesti koordinaattoritoimintaa pilotoidaan vuoden 2014 

alusta kolmessa TE-toimistossa: Uusimaa, Pirkanmaa ja Etelä-Pohjanmaa. TE-toimistojen palvelujen 

kehittämisessä hyödynnetään pilottitoimistoista saatavia kokemuksia.  
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Kelan työkykyneuvonta 
 
Kela on käynnistänyt omana toimintanaan työkykyneuvonnan vuonna 2012. Työkykyneuvonta on 

Kelan palvelu niille, jotka saavat sairauspäivärahaa ja tarvitsevat kuntoutusta. Neuvonnassa tarjotaan 

yksilöllistä tukea edistämään paluuta työelämään. Kelan työkykyneuvoja voi kutsua asiakkaan haastat-

teluun, kun asiakkaan työkyvyttömyys uhkaa pitkittyä ja hänen arvioidaan tarvitsevan tukea ja neuvoja 

työhön paluun tueksi sekä hyötyvän työkykyneuvonnasta.  

Poimintakriteereinä työkykyneuvontaan ovat: 

 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. Kysymyksessä ei 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 

 

Työkykyneuvonnan nykyiset poimintakriteerit edellyttävät pääsääntöisesti sairauspäivärahan hake-

mista, jolloin sellaiset työttömät, joille ei kirjoiteta sairauslomaa ja/tai jotka eivät hae sairauspäivära-

haa, jäävät palvelun ulkopuolelle.  Myöskään ne osatyökykyiset, jotka saavat työkyvyttömyyseläkettä 

tai kuntoutustukea, eivät ohjaudu työkykyneuvontaan. 
 

TYÖRYHMÄN KANTA  
 

Työryhmä pitää tärkeänä sitä, että TE-toimiston sisällä sovitaan selkeästi vastuut osatyökykyisten 

palveluiden järjestämisestä.   

TE-toimiston tulee nimetä henkilökohtaista tukea tarvitsevalle osatyökykyiselle oma vastuuvirkaili-

ja, joka koordinoi asiakkaan työllistymisprosessia. Niille osatyökykyisille, joille ei nimetä omaa virkai-

lijaa, TE-toimiston tulee esimerkiksi sisäisillä konsultaatiokäytännöillä varmistaa asiantunteva palvelu.  

Työryhmä pitää hyvänä, että TE-toimiston sisällä tuetun työllistymisen palvelulinjalla on vastuu 

ammatilliseen kuntoutukseen liittyvien palvelujen koordinoinnista. Selkeä vastuunjako luo edellytykset 

kehittää TE-toimiston, Kelan ja kuntien sosiaali- ja terveystoimen yhteistyöhön liittyviä prosesseja. 

Virkailijoiden asiantuntemuksen ylläpitämiseksi ja parantamiseksi työ- ja elinkeinohallinnon tulee 

tarjota riittävästi henkilöstökoulutusta osatyökykyisten työllistymisen edistämiseen liittyvistä seikoista. 

Asiakkaan oikea-aikaista palvelujen saantia ja asiakasyhteistyötä voitaisiin edelleen tehostaa sillä, 

että Kelan työkykyneuvojan palvelut olisivat nykyistä laajemmin tarjolla myös työttömille. Työttömien 

(ml. työkyvyttömyyseläkettä saavat) osalta poimintakriteerinä tulisi työryhmän näkemyksen mukaan 

olla sairauslomapäivien ohella tai lisäksi TE-toimiston tai asiakkaan taikka muun tahon tunnistama 

palvelutarve.  

 

 
Työvoiman palvelukeskus (TYP) -toimintamalli kokoaa pirstaleiset palvelut  
 
Hallitusohjelman mukaisesti työvoiman palvelukeskusten toimintamalli laajennetaan ulottumaan koko 

maahan ja toimintamallista säädetään lailla. TEM on asettanut työryhmän valmistelemaan toiminta-

mallia ja hallituksen esitys työvoiman palvelukeskuksista on tarkoitus antaa syksyllä 2014. Tavoite on, 

että laki työvoiman palvelukeskuksista tulisi voimaan vuoden 2015 alusta. 

Työvoiman palvelukeskus -toimintamallia valmisteleva työryhmä arvioi nykyisen TYP-

toimintamallin toimivuuden ja laatii toimintamallin valtakunnallistettavalle työvoiman palvelukeskus-

toiminnalle. TYP-toiminnan ydin muodostuu TE-toimiston, kunnan/kuntien ja Kelan tarjoamista työl-

listymistä edistävistä ja työhön kuntouttavista palveluista moniammatillista tukea tarvitseville pitkään 

työttömänä/työtä vailla olleille työnhakijoille. TYP-palvelussa keskeistä on asiakkaan ja mukana ole-
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vien toimijoiden yhdessä laatima työllistymissuunnitelma. Yhdessä laadittu suunnitelma varmistaa sen, 

että asiakkaan tarvitsemista palveluista muodostuu tarkoituksenmukainen kokonaisuus. 

Työvoiman palvelukeskuksessa taustaorganisaatioiden palveluista asiakkaille olisivat tarjolla kaikki 

TE-toimiston palvelut, Kelan kuntoutuspalvelut ja etuusneuvonta sekä kunnan sosiaali- ja terveyspal-

velut. Em. palvelujen lisäksi asiakkaalle voitaisiin tarjota esimerkiksi kunnan työllisyyspalveluja. 

Tällä hetkellä maassamme toimii 38 työvoiman palvelukeskusta ja toiminta perustuu vapaaehtoi-

suuteen. Toimintamallit vaihtelevat jonkin verran paikkakunnittain, mutta kaikissa mukana olevat 

toimijat ovat TE-toimisto ja kunta/kunnat. Kela on mukana työvoiman palvelukeskuksissa vähintään 

nimetyllä yhteyshenkilöllä ja läsnä 21:ssa työvoiman palvelukeskuksessa.23 Kelan mukaan tulo vahvis-

taa työvoiman palvelukeskusten roolia osatyökykyisten työllistymistä edistävien ja työhön kuntoutta-

vien palvelujen asiantuntijana. Kelan nykyistä vahvempi mukaantulo TYP-toimintaan vahvistaa myös 

TE-toimiston ja Kelan asiakasyhteistyötä. 

Tällä hetkellä työvoiman palvelukeskuksen asiakkaista vähintään puolet tulee olla työttömyysetuut-

ta 500 päivää saaneita moniammatillisia palveluja tarvitsevia työttömiä, minkä lisäksi palveluun voi 

ohjata myös muita moniammatillisesta palvelusta hyötyviä asiakkaita. TYP-toiminnan asiakkuuskritee-

rit määritellään ja vahvistetaan lakisääteistämisen yhteydessä. 

Palvelukeskusten palvelujen piirissä on vuosittain ollut noin 30 000 asiakasta. Noin kolmannes asi-

akkaista on ollut osatyökykyisiä eli asiakkaan vamman tai sairauden on arvioitu vaikuttavan työllisty-

miseen ja asiakkaan diagnoosi on merkitty asiakastietojärjestelmään. Osatyökykyisten asiakkaiden 

osuus nykyisten palvelukeskuksen asiakkaista vaihtelee palvelukeskuksittain 15 prosentista 65 prosent-

tiin.  

Työvoiman palvelukeskuksissa on joillakin paikkakunnilla huolehdittu myös kuntoutuksen asia-

kasyhteistyöhön liittyvistä asioista. TEM:n keväällä 2013 TE-toimistoille tekemän kyselyn yhteydessä 

TE-toimistot kertoivat, että joillakin alueilla työvoiman palvelukeskusten johto- tai ohjausryhmä on 

osittain korvannut kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien toiminnan. Työvoiman palvelukeskus -

yhteistyö on toistaiseksi perustunut vapaaehtoisiin sopimuksiin eikä siten voi nykytilanteessa korvata 

kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmiä. TYP-toimintamallin lakisääteistämisen valmistelussa on mah-

dollista tehdä kuntoutuksen asiakasyhteistyöhön liittyviä esityksiä. 
 

TYÖRYHMÄN KANTA 
 
Työryhmä pitää TYP-toimintamallia osatyökykyisten näkökulmasta hyvänä, koska se kokoaa yhteen 

pirstaleista palvelujärjestelmää. 

  

 
Ohjaus ammatillisessa koulutuksessa ja siirtymät työelämään 
 
Työryhmän välimietinnössä tuotiin esille kyselyyn24 perustuva näkemys siitä, että ammatillisessa eri-

tyisopetuksessa tunnistettu tieto osatyökykyisen tarvitsemasta tuesta ei siirtyisi muille toimijoille. Työ-

tehtävissä suoriutumisen arviointiin ja osatyökykyisten tarvitsemaan tukeen liittyvät hyvät toiminta-

mallit olivat vastaajien mukaan käytössä lähinnä erityisammattioppilaitoksissa eikä ammatillisissa 

oppilaitoksissa tunnistettu tuen tarve välity yhtä hyvin eteenpäin. 

Työryhmässä on tunnistettu opiskelun ja koulutuksen aikaisen ohjauksen merkitys henkilön työllis-

tymisen edistämisessä. Työryhmä on kuullut opetus- ja kulttuuriministeriön, opetushallituksen sekä 

oppilaitosten edustajia ammatillisten oppilaitosten ohjauksesta ja opiskelijoille tarjottavasta tuesta 

työryhmään siirtymisessä. Oppilaitoksien opiskelijoille tarjoama ohjaus työelämään ja sen kehittämi-

nen on keskeinen osa myös nuorisotakuun toimeenpanoa.  

Suomessa on seitsemän ammatillista erityisoppilaitosta. Oppilaitokset on tarkoitettu opiskelijoille, 

jotka vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsevat erityistä tukea. Ammatilliset erityisoppilai-

tokset muodostavat monenkeskisen kumppanuusverkoston, jolla on oma tehtävänsä sekä ammatillisen 

                                                 
23 Virkailijatieto on kesäkuulta 2013 
24 TEM-työryhmän kysely eri toimijoille osatyökykyisten työllistymisen edistämisestä, syksy 2012. 
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koulutuksen kentässä että laajemmin koko yhteiskunnassa. Ammatillisilla erityisoppilaitoksilla on 

järjestämisluvassa erityisopetuksen ohjaus-, tuki- ja kehittämistehtävä. Tavoitteena on edistää koulu-

tuksen saavutettavuutta, tukea yksilöllisten opintopolkujen toteutumista sekä opiskelijoiden työllisty-

mistä ja integroitumista yhteiskuntaan.  

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijoina erityisoppilaitokset toimivat myös osaamisen resurs-

sikeskuksina ja tarjoavat monipuolista tukea ammatillisille oppilaitoksille, joissa opiskelee erityistä 

tukea tarvitsevia oppilaita. Ammatillisten erityisoppilaitosten tehtäviin osaamisen resurssikeskuksina 

kuuluu muun muassa toteuttaa monipuolisesti koulutuksia ja konsultaatioita, tuottaa materiaaleja ja 

toimia kehittämishankkeissa.  

Vammaisfoorumi on työryhmässä tuonut esille opintoihin liittyvän työpajatoiminnan mahdollisuu-

tena edistää vammaisten nuorten työllistymistä. Työpajatoiminta edistää työllistymistä, jos pajalla on 

mahdollisuus saada oman alan työkokemusta ja ylläpitää ammattitaitoa.  

Mikäli opintoihin kuuluvia työssäoppimisjaksoja toteutettaisiin työpajoilla, työpajaorganisaatioon 

ohjautuisi vammaisia nuoria opiskelijana tekemään työssäoppimisjaksoa. Työssäoppimisjakson aikana 

opiskelija saisi tukitoimet (opettaja, työvalmentaja / ohjaaja) oppilaitoksen kautta, jolloin työpajan olisi 

helpompi ottaa opiskelija toimintaan mukaan. Näin saataisiin työpajaorganisaatioon tietoa ja kokemuk-

sia vammaisen opiskelijan ohjauksesta ja kynnys ottaa vammaisia pajalle madaltuisi.  
 
Esimerkki oppilaitoksessa erityistä tukea tarvitsevan henkilön työllistymisen edistämisestä 
 
Länsi-Uudenmaan ammattiopisto Luksian kokemusten mukaan erityisopiskelijan työllistymistä voidaan 
tukea tiiviillä ja pitkäkestoisella, opetukseen sisältyvällä erityisopiskelijan ohjaamisella. Olennaisen 
tärkeää työllistymisessä on kullekin opiskelijalle yksilöllisesti sopivan työssäoppimispaikan löytymi-
nen. Tärkeää on myös oppilaitoksen valmius tarjota opiskelijalle apua koko elämän hallinnassa ope-
tuksen keinoin ja muulla tuella. Opintojen valmistumisessa ja työllistymisessä onnistuminen edellyttää 
opettajalta ja muulta henkilöstöltä hyvää opiskelijatuntemusta sopivimman työn löytymisessä, opinto-
jen räätälöimistä yksilöllisten tarpeiden mukaan ja kiinteää kontaktia opiskelijaan. Avun ja tuen anta-
jalta edellytetään käytännössä valmiutta ja osaamista opiskelijaa hyvin läheltä ohjaavaan työottee-
seen.   
 

TYÖRYHMÄN KANTA 
 

Työryhmä näkee tärkeänä, että oppilaitoksessa järjestetään opiskelijalle riittävästi apua ja tukea opinto-

jen aikana ja työelämään siirtymisessä. Tällöin työllistymistulokset ovat hyviä eikä erityistä tukea 

tarvitseva nuori jää työttömäksi opintojen jälkeen. Osaksi nuorisotakuun toimeenpanoa tulisi kirjata 

oppilaitosten tehtävät vahvistaa opiskelijan siirtymistä työelämään tai työllistymistä tukeviin palvelui-

hin. 

Jos työllistyminen näyttää epätodennäköiseltä koulutuksen päättyessä, oppilaitoksen, opiskelijan ja 

TE-toimiston tulisi sopia TE-palvelujen hyödyntämisestä opintojen loppuvaiheessa. TE-toimiston tulisi 

arvioida, millä palveluilla parhaiten tuetaan opiskelijan sijoittumista työelämään. Opintojen loppupuo-

lelle sijoittuva työhönvalmennus voi olla osuvin palvelu. 

Erityisoppilaitosten lisäksi tavallisissa ammattioppilaitoksissa tulisi ylläpitää ja edelleen vahvistaa 

erityisoppijoiden tarvitsemaa ohjauksellista osaamista. Ammatillisten oppilaitosten opettajille tulee 

antaa mahdollisuus laajentaa omaa osaamistaan erityisoppilaitoksen osaamisesta ja saada niiltä hyviä 

käytänteitä. 

Työryhmä pitää kokeilemisen arvoisena työpajatoiminnan yhdistämistä ammatilliseen koulutuk-

seen. Ensisijaisesti vammaisia opiskelijoita tulee ohjata normaaleille työmarkkinoille ja työpajoja hyö-

dyntää vasta toissijaisesti. 

 

 

Työttömien kuntoutuspalvelujen kehittäminen  

Verrattuna työssä olevien ammatilliseen kuntoutukseen ei-työsuhteisten kuntoutustulokset ovat vaati-

mattomampia. Esimerkiksi työttömyystaustan omaavan työeläkekuntoutujan kuntoutuksen keskeyty-
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misen tai raukeamisen riski on työllistä suurempi ja työttömyystaustan omaava työhönpaluun todennä-

köisyys on pienempi.25 Onnistuneen työeläkekuntoutuksen kannalta on myös kuntoutujan eläketaustal-

la merkitystä. Niistä 2011 kuntoutuksensa päättäneistä henkilöistä, jotka tulivat työelämästä, lähes 70 

prosenttia palasi takaisin töihin, kun vastaavasti eläketaustaisista 51 prosenttia palasi työelämään.26 

Ammatillinen kuntoutus sisältää usein jossain muodossa ns. työpaikkakuntoutusta varmistaen asiak-

kaan näkökulmasta riittävän työelämälähtöisyyden. Ei-työsuhteisten työeläkekuntoutujien ja Kelan 

ammatillisen kuntoutuksen asiakkaiden kohdalla tätä mahdollisuutta ei usein ole tai sen toteuttaminen 

on sattumanvaraisempaa.  

Loppuvuonna 2008 julkaistussa OECD:n katsauksessa27 kritisoidaan Suomen pirstaloitunutta kun-

toutusjärjestelmää, joka on johtanut muun muassa siihen, että julkiset työvoimapalvelut tulevat työelä-

kekuntoutuksen ja Kelan ammatillisen kuntoutuksen kuntoutuja-asiakkaan käyttöön liian myöhään. 

Varsinaisten työnjakoon liittyvien ongelmakohtien lisäksi on OECD:n mukaan esiintynyt puutteita 

siinä, miten eri palvelut yhdistyvät asiakkaan kannalta toimiviksi kokonaisuuksiksi tavalla, joka opti-

maalisesti tukisi työelämään siirtymistä. Varsin usein eri toimijoiden järjestämät palvelut on toteutettu 

ajallisesti peräkkäin asiakkuuden siirtyessä vaikka työllistymisen kannalta samanaikainen palvelu olisi 

voinut olla tehokkaampaa.  

Asiakkaan mahdollisuuksia saada tarvitsemiaan palveluja, voi vaikeuttaa myös palvelun järjestämi-

seen liittyvät edellytykset. Muun muassa TE-palvelu-uudistuksen valmistelun yhteydessä ja pitkäai-

kaistyöttömyyden alentamiseen tähtäävässä kuntakokeilussa on noussut esille, että Kelan ammatillisen 

kuntoutuksen työkokeilu edellyttää alkukartoituksen jälkeen osallistumista työkokeiluun viitenä päivä-

nä viikossa. Jos ammatillisen kuntoutuksen piiriin kuuluva henkilö ei työ- ja toimintakykynsä vuoksi ei 

voi osallistua viitenä päivänä viikossa, hänelle ei järjestetä työkokeilua ammatillisena kuntoutuksena. 

Työkokeilu on tällaisessa tapauksessa voitu toteuttaa TE-palveluna, mikä ei ole tarkoituksenmukaista 

ottaen huomioon eri toimijoiden välinen lainsäädännössä määritelty työnjako.  
 

TYÖRYHMÄN KANTA 
 

Työllistymisen tuen käynnistäminen samanaikaisesti tai osittain samanaikaisesti ammatillisen kuntou-

tuksen kanssa edellyttää työeläkelaitosten, Kelan ja TE-toimiston nykyistä tiiviimpää yhteydenpitoa. 

TE-palvelujen kytkeminen Kelan ja työeläkelaitoksen palveluihin edellyttää virkailijayhteistyötä asi-

akkaan kuntoutussuunnitelman tekemisessä ja tapauskohtaista räätälöintiä. Virkailijayhteistyötä tulee 

edistää sopimalla yhteyshenkilöistä ja säännöllisestä yhteydenpidosta. 

Ammatillisen kuntoutuksen työelämälähtöisyyden parantamiseksi eläkelaitoksen, palveluntuottajien 

ja TE-toimiston välistä yhteistyötä tulee kehittää niiden kuntoutujien osalta, joilla ei ole työsuhdetta. 

Vakuutuskuntoutus VKK ry:n ylläpitämä työhönkuntoutuksen palveluverkosto tarjoaa yhteistyön ke-

hittämiseen ja hyvien käytäntöjen levittämiseen hyvän foorumin. Myös Kelan ja TE-toimiston välistä 

yhteistyötä palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä tulee jatkaa ja lisätä. 

Työryhmä esittää, että Kela arvioisi, voitaisiinko työkokeilun järjestämisen edellytyksiä muuttaa 

niin, että työkokeilu voitaisiin järjestää sellaiselle asiakkaalle, joka ei kykene työ- ja toimintakykynsä 

vuoksi osallistumaan työkokeiluun viitenä päivänä viikossa. 

Työryhmän näkemyksen mukaan työnvälityksellä voitaisiin tukea myös Kelan ja työeläkelaitosten 

työhönvalmennuksessa ja/tai työkokeilussa olevien työllistymistä. Työnvälitys tulisi liittää asiakkaan 

palveluprosessiin siinä vaiheessa, kun valmiudet työmarkkinoille siirtymiseen ovat olemassa. Kelan ja 

työeläkelaitosten tulisi myös hyödyntää TE-toimiston asiantuntemusta työkokeilupaikkojen etsimises-

sä. 

 

 

 

                                                 
25 Raija Gould, Kristiina Härkäpää ja Aila Järvikoski (toim.). Toimiiko työeläkekuntoutus. Eläketurvakeskuksen tutki-muksia 01/2012. 
26 Työeläkekuntoutus vuonna 2011. Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 03/2011 
27 Sickness, Disability and Work: Braking the Barriers. Vol. 3. Denmark, Finland, Ireland and The Netherlands 
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8 TYÖMAHDOLLISUUKSIEN LUOMINEN 

8.1 TYÖMAHDOLLISUUKSIEN LUOMINEN YRITYKSIIN 

Yritykset voivat tarjota työtä osatyökykyisille joko palkkaamalla heidät suoraan yrityksen palveluk-

seen tai tarjoamalla työmahdollisuuksia esimerkiksi työpankin kautta. 

Sosiaaliset yritykset  

Sosiaalisia yrityksiä koskeva laki tuli voimaan 1.1.2004. Sosiaalinen yritys tuottaa liiketaloudellisin 

periaattein hyödykkeitä ja tarjoaa työntekomahdollisuuksia erityisesti henkilöille, joilla vamma tai 

sairaus vaikeuttaa työllistymistä (=osatyökykyisiä). Muista yrityksistä sosiaalinen yritys eroaa siinä, 

että sen palveluksessa olevista työntekijöistä vähintään 30 prosenttia tulee olla osatyökykyisiä tai yh-

teensä vähintään 30 prosenttia osatyökykyisiä ja pitkäaikaistyöttömiä. Kompensaationa siitä, että osa-

työkykyisten ja/tai pitkäaikaistyöttömien osuus on vähintään 30 prosenttia, sosiaaliset yritykset saavat 

palkkatukea muita työnantajia edullisimmin ehdoin (ehdot koskevat tukitasoa ja tuen kestoa). 

Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä sosiaalisten yritysten rekisterissä oli 16.9.2013 rekiste-

röitynä 161 yritystä. Sosiaalisiin yrityksiin työllistyneiden osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien 

määrä on jäänyt selvästi pienemmäksi kuin, mitä sosiaalisia yrityksiä koskevassa hallituksen esitykses-

sä arvioitiin. Pitkälti palkkatuen käyttöön pohjautuva sosiaalisten yritysten toimintamalli ei ole osoit-

tautunut toimivaksi tavaksi edistää osatyökykyisten työllistymistä erityisesti yrityksiin. Työ- ja elin-

keinoministeriö arvioi kevääseen 2014 mennessä sosiaalisten yritysten toimintamallin toimivuutta ja 

suhdetta muihin työmarkkinoille integroiviin toimintamalleihin. 

Työpankkikokeilu  

 Työpankkikokeilu on sosiaali- ja terveysministeriön hanke työpankin liiketoimintamallin kehittämi-

seksi ja laajentamiseksi valtakunnalliseksi. Tavoite laajentamisesta sisältyy pääministeri Kataisen 

hallitusohjelmaan. Kokeilu käynnistyi vuonna 2009 ja laajentamisvaihe vuoden 2012 alusta. Kokeilu 

perustuu SATA-komitean linjauksiin ja sen toteuttavat sosiaali- ja terveysministeriö sekä työ- ja elin-

keinoministeriö yhteistyössä Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian kanssa (vuoteen 2013 asti 

yhteistyökumppanina Edupoli Oy). 

Työpankkikokeilussa kehitetään tapoja, joilla voidaan työllistää osatyökykyisiä, pitkäaikaistyöttö-

miä ja ilman perustutkintoa olevia nuoria avoimille työmarkkinoille.  Kokeilun tavoitteena on muun 

muassa kehittää liiketoiminnan ehdot ja yhteinen toiminta-ajatus työpankeille, kehittää työpooli osaksi 

työpankkitoimintaa, kehittää kannusteita työllistää heikossa työmarkkina-asemassa olevia, arvioida 

julkisen tuen roolia työpankkitoiminnassa ja organisoida työpankkitoiminta valtakunnallisesti. 

Työpankki on elinkeinotoimintaa harjoittava osakeyhtiö tai osuuskunta, joka tekee liiketoimintaa ja 

työllistää heikossa työmarkkina-asemassa olevia osatyökykyisiä, pitkäaikaistyöttömiä ja ilman perus-

tutkintoa olevia nuoria työntekijöitä omaan tuotantoonsa, alihankintatöihin, vuokraa työtä ja työllistää 

työntekijöitä suoraan asiakasyritykseen.  Työpankit kartoittavat ja pyrkivät kehittämään työnteki-

jöidensä osaamista työn ohessa ja vuokraavat työntekijöitä eteenpäin asiakasyritystensä tarpeiden mu-

kaisesti. Vuokrausjaksojen aikana työsuhde työntekijän ja työpankin välillä säilyy. Kun työntekijällä ei 

ole töitä, hän voi saada koulutusta tai valmennusta.  

Työpankkien on täytettävä tiettyjä kriteereitä. Työpankilta edellytetään uskottavaa liiketoiminta-

suunnitelmaa. Työpankin hinnoittelu ei saa vääristää markkinoita. Työpankin työntekijät ovat pääosin 

työsuhteisia. Ei-työsuhteisten henkilöiden määrä on rajoitettu 20 prosenttiin. Työntekijöistä vähintään 

30 % tulee olla pitkäaikaistyöttömiä tai osatyökykyisiä. Onnistuneesta heikossa työmarkkina-asemassa 

olevien työllistämisestä työpankille voidaan maksaa työllistämispalkkiota. Liikevaihdon tulee olla 

vähintään 350 000 euroa vuodessa tai sen on työllistettävä vähintään 15 henkilötyövuotta. Työpankki 

voi harjoittaa myös työpoolitoimintaa. Työpankkiyrityksen julkinen tuki voi olla enintään 50 prosenttia 

koko liikevaihdosta.  
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Työpankkeja on tällä hetkellä pääkaupunkiseudun lisäksi Seinäjoella, Vaasassa, Tampereella, Mik-

kelissä, Varkaudessa, Pieksämäellä, Kuopiossa, Lohjalla, Kaarinassa, Alavudella, Joensuussa ja Kan-

nonkoskella yhteensä 14. Niiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 25 milj. euroa, josta kaiken julki-

sen tuen osuus on noin 15 %. Työpankit työllistävät vuoden 2013 aikana työsuhteeseen omassa tuotan-

nossaan arviolta 1000 henkilöä, joista vuokralla asiakasyrityksissä on noin 270 henkilöä. Lisäksi työ-

pankit välittävät asiakasyrityksille työsuhteeseen noin 350 henkilöä. Työpankin työntekijöistä vuonna 

2013 on keskimäärin 70 % heikossa työmarkkina-asemassa olevia. 

Vuonna 2013 viisi työpankkia aloitti oppisopimuspalveluiden tarjonnan asiakasyrityksilleen. Työ-

pankki voi olla itse oppisopimustyönantaja, mutta oppimispaikkana toimii toinen yritys, jossa opiskeli-

ja on vuokralla. Toinen vaihtoehto on, että työpankki etsii asiakasyritykselleen opiskelijan, valmistelee 

sopimuksen, selvittää palkkatukimahdollisuudet ja auttaa yritystä oppisopimukseen ja palkkatukeen 

liittyvissä hallinnollisissa tehtävissä. Rohkaisevien tulosten perusteella toimintaa jatketaan ja laajenne-

taan vuonna 2014. 

Työpankkikokeilun tavoitteena on, että vuoteen 2016 mennessä omalla liiketoiminnallaan toimeen-

tulevat työpankit työllistävät tai edelleen sijoittavat jopa 3100 lähinnä osatyökykyistä ja pitkäaikaistyö-

töntä henkilöä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että vuoden 2015 lopussa Suomessa toimisi noin 

30 työpankkia.  

Työpankkikokeilulla on onnistuttu luomaan osatyökykyisille työmahdollisuuksia yrityksissä, jotka 

eivät ole olleet valmiita palkkaamaan osatyökykyisiä suoraan työsuhteeseen, mutta ovat olleet valmiita 

tarjoamaan työmahdollisuuksia maksamalla työsuorituksesta.  
 

Määräosuusjärjestelmä  

Määräosuusjärjestelmällä tarkoitetaan sitä, että tietyn osuuden työnantajan palkkaamasta henkilöstöstä 

tulee olla tietyn kohderyhmän edustajia (esim. naiskiintiöt, vammaiset työntekijät). EU-maista ainakin 

Belgiassa, Espanjassa, Italiassa, Itävallassa, Portugalissa, Puolassa, Romaniassa, Saksassa, Slovenias-

sa, Slovakiassa ja Unkarissa on käytössä työntekijän työkykyyn liittyvä määräosuusjärjestelmä yksityi-

sellä ja/tai julkisella sektorilla. 

Suurimmassa osassa em. maista kiintiöt ovat 1–10 % henkilöstöstä ja koskevat yrityksiä, joissa 

työntekijöitä on yli 20 – 25. Kiintiöiden noudattamatta jättämisestä työnantajalle määrätään sakko ja 

näin kertyvät varat kohdistetaan osatyökykyisten kuntoutumiseen ja työllistymistä edistäviin palvelui-

hin. 

Määräosuusjärjestelmän vaikutuksista ollaan eurooppalaisessa keskustelussa eri mieltä. Kriittisesti 

järjestelmään suhtautuvien mukaan kiintiöt eivät ole juurikaan lisänneet vammaisten tai työkyvyltään 

alentuneiden työnhakijoiden työhön pääsyä, koska työnantaja on maksanut sakon tai ilmoittanut kiinti-

öön jo palveluksessaan olevia työntekijöitä, joilla on jokin sairaus tai vamma. Myönteisemmissä arvi-

oissa määräosuusjärjestelmän hyötynä on pidetty ns. ovenavaajan roolia: Työhönvalmentajan on hel-

pompi esitellä osatyökykyinen työnhakija ja mahdolliset tuet, kun työnantajalla on velvoitteet tiedos-

saan.  

Suomessa määräosuusjärjestelmää ei ole ja sen käyttöön ottoon suhtaudutaan varauksellisesti. Sekä 

työnantajajärjestöt että vammaisjärjestöt vastustavat kiintiöintiä, tosin hieman eri syistä. Vammaisjär-

jestöt vastustavat kiintiöitä muun muassa sillä perusteella, että vamman tai sairauksien tarkastelu siir-

tää huomion pois osaamisesta ja jäljellä olevasta työkyvystä. Määräosuusjärjestelmän ei myöskään 

uskota merkittävästi edistävän osatyökykyisten työllistymistä, koska yritykset ovat kansainvälisten 

selvitysten mukaan monesti maksaneet mieluummin sakkoja kuin työllistäneet osatyökykyisiä. Työn-

antajia/yrityksiä edustavat järjestöt suhtautuvat kriittisesti velvoitteiden asettamiseen ja katsovat, että 

velvoitteiden sijasta tulisi käyttää kannusteita. 
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TYÖRYHMÄN KANTA  
 

Työryhmä pitää taloudellisiin kannustimiin perustuvaa järjestelmää velvoitteisiin nojautuvaa määrä-

osuusjärjestelmää parempana.  

Koska osatyökykyisten työllistymisen edistämisessä tarvitaan erilaisia malleja, työryhmä pitää hy-

vänä, että sosiaalisten yritysten toimintamallin toimivuutta arvioidaan, ja että samassa yhteydessä arvi-

oidaan työpankkikokeilun sisällön vakinaistaminen. Em. työn yhteydessä tulee myös arvioida, miten 

työpankkitoiminnalla voitaisiin nykyistä paremmin edistää osatyökykyisten työllistymistä 

 

 

8.3 SOSIAALISTEN NÄKÖKOHTIEN KÄYTTÄMINEN 
JULKISISSA HANKINNOISSA  

Sosiaalisten näkökohtien käytöllä julkisissa hankinnoissa voidaan luoda työllistymismahdollisuuksia 

muun muassa osatyökykyisille. Sosiaaliset näkökohdat julkisissa hankinnoissa voivat tukea pieniä ja 

keskisuuria yrityksiä esimerkiksi alihankkijoina, vähemmistöryhmien omistamia yrityksiä tai yritysten 

yhteiskuntavastuun huomioimista. Laki julkisista hankinnoista mahdollistaa myös kilpailutuksen koh-

distamisen työkeskuksille ja vastaaville yksiköille.  

Julkisissa hankinnoissa on toistaiseksi käytetty varsin vähän sosiaalisia näkökohtia. Etelä-Suomen 

palveluinnovaatiot (Espinno) -hankkeessa on selvitetty julkisia hankintoja, joissa sosiaalisia näkökoh-

tia on hyödynnetty.28 Tunnetuimpia ja hyödynnetyimpiä ovat olleet työllisyysnäkökulmat. Käytännös-

sä sosiaalisia näkökohtia voidaan hyödyntää kaikissa hankintaprosessin vaiheissa: hankinnan kohteen 

määrittelyssä, toimittajan soveltuvuuden arvioinnissa, tarjousten vertailuissa tai hankintasopimuksessa. 

Työllisyysnäkökulmat on Espinno-hankkeen selvityksen mukaan otettu yhdeksi hankintakriteeriksi 

muun muassa seuraavissa kunnan hankinnoissa: ikäihmisten asumispalvelut, esiopetukseen liittyvä 

varhaiskasvatus, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen, 

kehitysvammaisten lasten tilapäishoito, siivouspalvelut, rakennusten purku-urakat.  

Espoon kaupunki on käyttänyt työllisyyteen liittyviä näkökohtia kaupungin hankinnoissa useampa-

na vuonna. Kaupunki on uudistamassa työllisyydenhoitoaan ja yhteistyötään TE-toimiston kanssa ja 

osana työllistämisen uudistamista Espoo kasvattaa palveluntuottajiensa ja tavarantoimittajien roolia 

sosiaalisesti vastuullisina toimijoina. Vuodelle 2014 tavoitteeksi asetettu 60 hengen työllistäminen ja 

kilpailutuksen kohteena ovat palvelutuotannon avustavat tehtävät, muutot ja kuljetukset, siivouspalve-

lut, pesulapalvelut, ruoka- ja ateriapalvelut, vakuutussopimukset, katujen rakennusurakat ja raskaiden 

ajoneuvojen korityöt. Tarjouspyynnössä ja hankintasopimuksessa edellytetään, että yritys sitoutuu 

työllistämään tietyn määrän työllistettäviä henkilöitä.   

Työllistämiseen liittyvät kriteerit rakennetaan Espoossa koko hankintaprosessiin:  

- Työllistämistavoite kirjataan kaupungin ja TE-toimiston yhteistyösopimukseen. 

- Kilpailutuksen kohteen tulee olla sopiva sosiaalisten kriteerien käytölle, jolloin keskitytään 

volyymiltaan suuriin ja työvoimaintensiivisiin hankintoihin.  

- Ennen tarjouskilpailuvaihetta markkinatoimijoiden kanssa käytävässä teknisessä vuoropuhe-

lussa voi selvittää, millä tavoin hankinnassa olisi mahdollista ottaa sosiaaliset näkökohdat 

huomioon siten, että hankintasopimus olisi molemmille sopijapuolille edelleen kaupallisesti 

mahdollinen.  

- Työllistämisvelvoite kuvataan osana hankinnan kohdetta. Mahdollisuus TE-toimiston myön-

tämään palkkatukeen esitellään hankinnan kuvauksessa. 

- Kilpailun voittanut yritys sitoutuu tarjoamaan tietyn määrän työpaikkoja tietyt kriteerit täyttä-

ville työttömille. Yritys ilmoittaa sijoitusmahdollisuudet TE-toimistoon, joka etsii sopivia 

henkilöitä tehtäviin ja tekee päätökset palkkatuesta.   
 

                                                 
28 Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa–lähtökohtia, kokemuksia ja mahdollisuuksia. Espinno-hankkeen julkaisuja 2011. 
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Julkisia hankintoja tullaan mahdollisuuden mukaan hyödyntämään meneillään olevissa työvoimapo-

liittisissa kuntakokeiluissa.29 Julkisten hankintojen hyödyntäminen työmahdollisuuksien luomisessa on 

nostettu esille myös hallituksen elokuussa 2013 tekemässä rakennepoliittisessa ohjelmassa.  
 

TYÖRYHMÄN KANTA  
 

Koska työllistämisvelvoitteen sisällyttäminen valtion ja kuntien hankintoihin on yksi varteenotettava 

keino luoda työmahdollisuuksia osatyökykyisille, valtion ja kuntien tulee nykyistä laajemmin käyttää 

tätä keinoa. 

 

 

8.4 YRITTÄJYYS TYÖLLISTYMISVAIHTOEHTONA 

Yrittäjyys on osatyökykyiselle yksi työllistymisvaihtoehto. Yrittäjyys ei kuitenkaan voi olla ainoa tai 

viimesijainen vaihtoehto osatyökykyisen työllistymiseksi, vaan edellytykset kannattavalle yritystoi-

minnalle tulee olla olemassa työkyvyn mahdollisista rajoitteista huolimatta. Vammaisjärjestöjen ko-

kemuksien perusteella Suomessa on pitkä historia sille, että osa vammaisista on voinut kannattavasti 

työllistää itsensä yrittäjinä.  

Osatyökykyisillä ei ole riittävästi tietoa yrittäjyyteen liittyvistä palveluista ja taloudellisista tuista. 

TE-toimistoilla ja muilla yrityspalvelujen tarjoajilla ei ole riittävästi tietoa vammaisten yrittäjyyden 

erityispiirteistä eivätkä em. tahot osaa käyttää vammaisjärjestöjen asiantuntemusta. 

Yrittäjyyttä voidaan edistää myös mentoroinnilla. Vammaisyrittäjyyttä voitaisiin edistää kehittämäl-

lä vammaisyrittäjyyttä tukeva mentorointimalli. Mallin tarkoituksena olisi liiketoiminnan ammattilais-

ten osaamisen ja kokemuksen siirto yritystoimintaa aloittaville vammaisille ja osatyökykyisille henki-

lölle erityisesti yrityksen perustamis- ja käynnistämisvaiheessa. Suomen Yrittäjät voisi koota vammai-

set jäsenensä yhteen vammaisyrittäjien vertaistoiminnan kehittämiseksi. Tällä hetkellä heiltä puuttuu 

yhteinen foorumi. Työllisyyden ja yritystoiminnan näkökulmasta olisi tarkoituksenmukaista organisoi-

da tällaista toimintaa osaksi yrittäjäjärjestön toimintaa. Yrittäjyysneuvonnassa tulisi hyödyntää myös 

Yrityskummit ry:ä. 

Vammaisjärjestöjen kokemukset osoittavat, että monet vammaiset henkilöt ovat ammatillisen kou-

lutuksen jälkeen työllistäneet itsensä yrittäjinä. Vammaisyrittäjyydestä ilmiönä puuttuu kuitenkin sys-

temaattista tilasto- ja tutkimustietoa, jota olisi syytä kerätä lisää.  

 

TYÖRYHMÄN KANTA  
 

Vammaisten yritystoimintaan liittyvät ohjaus- ja neuvontapalvelut tulisi integroida olemassa oleviin 

yrityspalveluihin (mm. TE-hallinnon yrityspalvelut, YritysSuomi). Työ- ja elinkeinoministeriön tulee 

huolehtia, että sen vastuulle kuuluvien yrityspalveluiden käytössä on materiaalia vammaisten yrittä-

jyyden erityispiirteistä, ja että yrityspalvelut osaavat hyödyntää vammaisjärjestöjen työllisyys- ja yrit-

täjyysneuvontaa. 

Vammaisjärjestöjen tulisi ottaa työllistymistä edistävän toimintansa yhdeksi painopistealueeksi yrit-

täjyysmahdollisuuksista tiedottaminen. Suomen Yrittäjien tulisi kehittää vammaisyrittäjyyden mento-

rointimalli. 

Työ- ja elinkeinoministeriön, Suomen Yrittäjien ja vammaisjärjestöjen tulisi yhdessä hankkia tut-

kimus vammaisyrittäjyydestä. 

   

                                                 
29 Kuntakokeilu on hallitusohjelmahanke, johon osallistuu 26 hanketta eri puolelta Suomea. Kokeilu toteutetaan ajalla 1.9.2012 – 
31.12.2013. http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/aek/tyollisyys/kuntakokeilu/Sivut/default.aspx 
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9 TYÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA TYÖEHTOSOPIMUKSET   

Työsuhteen ehtojen määräytyminen 

Työryhmän tehtävänä oli arvioida, vastaavatko työlainsäädäntö ja siihen perustuvat työehtosopimukset 

niihin haasteisiin, joita osatyökykyisten työllistymisen edistämisessä on ja tarvittaessa tehdä ehdotuk-

set työlainsäädännön muuttamiseksi.  

Osatyökykyinen työntekijä on saman työoikeudellisen suojan piirissä kuin kaikki muutkin työnteki-

jät. Työehtosopimuksilla on käytännössä merkittävä asema työsuhteen ehtojen määräytymisessä. 

Kaikki euromääräiset etuudet perustuvat työssä sovellettavaksi tulevaan työehtosopimukseen tai sen 

puuttuessa työsopimukseen. Työnantajan on sovellettava työehtosopimusta myös osatyökykyisen työ-

suhteissa. Työntekijän alentunut työkyky voi vaikuttaa erityisesti palkkausmääräysten soveltamiseen. 

Eräissä työehtosopimuksissa palkkausmääräysten soveltaminen edellyttää työntekijältä täyttä työky-

kyä. Jos työntekijältä puuttuu ko. työssä täysi työkyky, voidaan työehtosopimuksen palkkausmääräys-

ten estämättä palkasta sopia yksilöllisesti. Tämä edellyttää kuitenkin nimenomaan työkyvyn alentu-

maa. Muutamassa työehtosopimuksessa on määräys, jonka mukaan osatyökykyiset jäävät kokonaan 

työehtosopimuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Jos työehtosopimusmääräys mahdollistaa yksilöllisen 

palkasta sopimisen työntekijän osatyökykyisyyden johdosta, voidaan palkan suuruudesta sopia työso-

pimuksella. 

Osa osatyökykyisistä haluaa ja/tai kykenee työkykynsä vuoksi tekemään vain osa-aikatyötä. Esi-

merkiksi osatyökykyisellä työkyvyttömyyseläkkeellä olevalla on mahdollisuus ansaita eläkkeen ohella 

eläkettä menettämättä. Eläkkeen ansiorajat mahdollistavat käytännössä osa-aikatyön tekemisen.  

Osa-aikaisuuteen liittyviä kysymyksiä on selvitetty työ- ja elinkeinoministeriön työryhmässä, jonka 

raportti valmistui tammikuussa 2013. Työryhmän tehtävänä oli selvittää sekä osa-aikatyön tarvetta 

työntekijöiden ja työnantajien kannalta että keinoja kohdistaa osa-aikatyö tarpeellisiin tilanteisiin. 

Tehtävänä oli myös kehittää osa-aikatyötä osana työurien pidentämistä, työssä jaksamista ja työn tuot-

tavuutta sekä tarkastella osa-aikatyöhön liittyvän lainsäädännön ajanmukaisuutta. Työryhmän työn 

ulkopuolelle rajattiin muun muassa osa-aikaisten sosiaaliturvaan liittyvät kysymykset ja osatyökykyis-

ten asema. Osatyökykyisten osalta raportissa viitataan työ- ja elinkeinoministeriöön asetettuun erilli-

seen työryhmään.30 

Työnantajan mahdollisuuksia palkata uusia työntekijöitä osa-aikaisiin työsuhteisiin rajoittaa työso-

pimuslaissa työnantajalle säädetty velvollisuus tarjota jo palveluksessa oleville osa-aikaisille työnteki-

jöille lisätyötä. Lisätyölle voi arvioida olevan tarvetta, sillä em. työryhmän selvityksen mukaan vajaa 

kolmannes osa-aikaisessa työsuhteessa olevista palkansaajista teki osa-aikatyötä vastentahtoisesti, 

koska kokoaikatyötä ei ollut tarjolla.  

Osatyökykyisten asemaa työehtosopimusmääräysten näkökulmasta ovat selvittäneet Jaana Paaneto-

ja ja Ilkka Ruponen.31 Väitöstutkimuksessaan vuonna 2013 Jaana Paanetoja on lisäksi tarkastellut 

vajaakuntoisen tekemän työn oikeudellista luonnetta.32 

Paanetojan ja Ruposen mukaan sellaisen työntekijän, jolla vamma tai sairaus vaikuttaa työn tekemi-

seen tai työllistymiseen, asemaan saattavat positiivisesti tai negatiivisesti vaikuttaa hyvinkin moninai-

set työehtosopimusten määräykset.  

Kaikki ammatillisen koulutuksen suorittaneet tai siihen osallistuneet osatyökykyiset eivät koulutuk-

sen jälkeen suoriudu ammattinsa edellyttämistä työtehtävistä. Tämä voi johtaa siihen, ettei työnantaja 

ole valmis rekrytoidaan heitä tehtäviin, jossa tehtävän vaativuus ja siitä maksettava palkka on määritel-

ty pitäen lähtökohtana täysin työkykyistä henkilöä. Em. tilanteissa osa-työkykyisten mahdollisuuksia 

työllistyä voivat rajoittaa työehtosopimusten määräykset tehtävistä ja niistä maksettavasta palkasta.  

                                                 
30 Osa-aikatyötä selvittäneen työryhmän muistio. TEM:n julkaisuja 6/2013. 
31 Jaana Paanetoja ja Ilkka Ruponen: Vajaakuntoisten ja vammaisten asema työehtosopimusmääräysten näkökulmasta. VATES-
säätiö 2005. Tutkimuksessa käytetään termejä vajaakuntoinen, vajaatyökykyinen ja vammainen. Raportissa termit on korvattu sanalla 
osatyökykyinen, ellei kyseessä ole suora lainaus tutkimuksesta. 
32 Jaana Paanetoja: Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? - Tutkimus vajaakuntoisen tekemän työn oikeudellisesta luonteesta: Syys-
kuu 2013." 
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Paanetojan ja Ruposen tutkimuksessa selvitettiin työehtosopimusten tulkintaa kuhunkin työehtoso-

pimukseen osallisilta liitoilta. Liittojen edustajien tietojen mukaan työehtosopimusmääräysten tulkin-

nasta oli erittäin harvoin syntynyt erimielisyyksiä työpaikoilla. Muutkaan tutkimuksen aikana saadut 

tiedot eivät osoittaneet, että mainittuja erimielisyyksiä olisi syntynyt työnantajan ja työntekijän välillä. 

Tämän perusteella vaikuttaisi tutkijoiden mukaan siltä, että työehtosopimusmääräysten sisältö ei käy-

tännössä aiheuttaisi tulkintaongelmia. 

Tutkimuksen mukaan ”työmarkkinoilla vaikuttaakin olevan vajaatyökykyisille sopivia työtehtäviä, 

mutta työehtosopimusten toimenkuvat ja palkkaluokittelut eivät välttämättä tue tällaisen henkilön 

työllistymistavoitetta”. Työryhmässä on noussut esille se, että työehtosopimuksissa määritellyt toi-

menkuvat eivät aina ole välttämättä sellaisia, joiden mukaisista työtehtävistä kaikki osatyökykyiset 

selviytyvät. Em. tarkoittaa, että toimenkuvia tulisi räätälöidä osatyökykyisille sopiviksi, mikä puoles-

taan voi johtaa siihen, että räätälöity toimenkuva pitäisi pystyä ottamaan huomioon palkan määräyty-

misessä.  

Työryhmän tiedossa on esimerkkejä, joissa työehtosopimuksessa määritelty tehtävä on ollut osatyö-

kykyiselle liian vaativa.33 Jos työehtosopimuksessa ei ole mahdollisuutta joustaa palkassa siten, että se 

vastaisi osatyökykyiselle räätälöityä työtä, työsuhde voi jäädä syntymättä tai työsuhteen sijasta työnan-

taja voi järjestää työmahdollisuuden ei-työsuhteisena työtoimintana, jossa työtoimintaan osallistuvan 

korvaus suorittamastaan työstä voi olla hyvinkin pieni.  

Osalla osatyökykyisistä työsuhteeseen työllistyminen edellyttäisi, että työehtosopimukset ottaisivat 

toimenkuvissa ja/tai palkan määrittelyssä nykyistä paremmin huomioon alentuneesta työkyvystä johtu-

van tarpeen tehtävien räätälöintiin. Räätälöintimahdollisuus tarkoittaisi sitä, että osalla osatyökykyisis-

tä nykyistä suurempi osa toimeentulosta voisi tulla esimerkiksi toimintarahan sijasta palkasta. 
 

TYÖRYHMÄN KANTA  
 

Osatyökykyisen työllistymisen edistämisessä tulee lähteä siitä, että ensisijaisesti osatyökykyistä tue-

taan työkykyä vastaavan työn saamisessa. Jos osatyökykyinen ei kykene työkykynsä vuoksi työskente-

lemään kokoaikaisesti, häntä tuetaan osa-aikaisen työn saamisessa. Em. tilanteissa palkkaus määräytyy 

samalla tavalla kuin täysin työkykyisellä työntekijällä. Jos osatyökykyinen ei ole täysin työkykyinen ja 

työehtosopimuksen määräykset mahdollistavat sen, että palkkauksesta voidaan osatyökykyisen kohdal-

la sopia muista työntekijöistä poikkeavasti, voidaan osatyökykyisyys ottaa huomioon palkan määräy-

tymisessä.  

Työehtosopimuksiin sisältyvistä asioista sopiminen on työmarkkinajärjestöjen asia. Osa osatyöky-

kyisistä hyötyisi todennäköisesti siitä, että heidän työkykynsä otettaisiin nykyistä paremmin huomioon 

työehtojen määräytymisestä. Mahdollisuus työkyvyn mukaisten työtehtävien räätälöintiin ja palkan 

määräytymiseen räätälöidyn tehtävän perusteella voisi lisätä osatyökykyisten työllistymismahdolli-

suuksia. Em. voisi myös siirtää osan ei-työsuhteisena työnä tehtävästä työtoiminnasta työsuhteiseksi 

työksi.  Työtehtävien räätälöinnin yhteydessä tulisi myös hyödyntää palkkausjärjestelmiin jo nykyisin 

sisältyviä liukumia. 

Jos työnantaja maksaa työehtosopimuksen tai työsopimuksen mukaan määräytyvän palkan työssä, 

jossa vamma tai sairaus vaikuttaa siten, että työn tuottavuus on alentunut, voidaan alentunutta tuotta-

vuutta kompensoida työnantajalle myönnettävällä palkkatuella. 

Työryhmä ei esitä muutosta työsopimuslain säännökseen, joka velvoittaa työnantajan tarjoamaan li-

sätyötä jo palveluksessa olevalle osa-aikaiselle työntekijälle ennen uusien työntekijöiden palkkaamista. 

Uuden työntekijän rekrytointitilanteessa ei ole tarkoituksenmukaista luoda etusijajärjestystä, jolla ase-

tettaisiin työkykynsä puolesta vain osa-aikatyöhön kykeneviä ja vasten tahtoaan osa-aikatyötä tekeviä 

kilpailemaan samoista tehtävistä.  

 

 

                                                 
33 Esimerkiksi kaupan alalla osatyökykyinen ei ehkä kykene myyjän tehtäviin kuuluvaan kassatyöskentelyyn, vaan kykenee tekemään 
vaativuudeltaan vähemmän vaativia tehtäviä (esim. tavaroiden hyllyttäminen, pullokoneen hoitaminen). Tällöin työnantaja voi olla 
haluton maksamaan työstä myyjän palkkaa. 
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Osatyökykyisten työllistämisperiaatteet osaksi henkilöstö- ja koulutus-
suunnitelmaa  

Hallitus on antanut hallituksen esityksen laiksi taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittä-

misestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 99/2013). Säännökset on tarkoitettu tulemaan voimaan 

1.1.2014. 

Laissa taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisessä ovat säännökset ammatillista 

osaamista edistävästä koulutuksesta ja työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseksi laaditta-

vasta koulutussuunnitelmasta. Suunnitelmien sisältö yhteistoimintalakien soveltamisen piirissä mää-

räytyisi mainittujen lakien mukaan ja yhteistoimintalakien soveltamisen ulkopuolella tässä laissa kou-

lutussuunnitelman sisällölle asetettujen vaatimusten mukaan. Tavoitteena on lisätä työntekijöiden, 

virkamiesten ja viranhaltijoiden osaamisen kehittämiseen liittyvää toimintaa ja tällä tavoin parantaa 

henkilöstön osaamisen tasoa vastaamaan työn muuttuvia vaatimuksia.  

Henkilöstön osaamisen kehittämiseen panostavilla työnantajilla olisi oikeus lisävähennykseen vero-

tuksessa tai sitä vastaavaan taloudelliseen kannusteeseen. 

Koulutussuunnitelmaan tulisi sisällyttää yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttö-

myysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöi-

den työmarkkinakelpoisuutta. Suunnitelmassa tulisi käydä ilmi, millä tavalla mainittujen ryhmien 

erityistarpeet on yleisellä tasolla otettu huomioon. Suunnitelmaa laadittaessa olisi kiinnitettävä huo-

miota osatyökykyisten työllistämisen periaatteisiin ja siihen, miten työnantajan palveluksessa työsken-

televien osatyökykyisten työntekijöiden työllistymismahdollisuuksia ja työpanosta voitaisiin parantaa.  

Yhteistoimintalakeihin esitettyjen täsmennysten mukaan osatyökykyisten työllistämisperiaatteet oli-

si otettava osaksi henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa koskevia yhteistoimintaneuvotteluja silloin, kun 

työnantajan palveluksessa on useampia osatyökykyisiä työntekijöitä. Tällöin osatyökykyisten työllis-

tämisperiaatteiden käsittely olisi tarpeellista muun muassa työntekijöiden yhdenvertaisen ja tasapuoli-

sen kohtelun turvaamiseksi. Lisäksi osatyökykyisten työllistämisperiaatteista voitaisiin keskustella 

työnantajan tai henkilöstön edustajan aloitteesta silloin, kun olisi ennakoitavissa, että työnantajalla 

tulee jatkossa työskentelemään osatyökykyisiä työntekijöitä. Neuvotteluissa voitaisiin käsitellä, työn-

antaja ja osatyökykyiset työntekijät huomioiden, esimerkiksi työhön paluun ja työskentelymahdolli-

suuksien edistämistä ja mahdollisuuksia sekä osatyökyvyttömyyseläkkeen järjestämisperiaatteita. 
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10 SOSIAALIPALVELUT TYÖELÄMÄOSALLISUUDEN 
LISÄÄJINÄ 

Sosiaalihuollon tehtäväkenttä työllistymisen tukemisessa on kasvanut merkittävästi 2000-luvulla. Sel-

keimmin tämä näkyy laissa kuntouttavassa työtoiminnassa (189/2001), jossa työ- ja elinkeinohallinto, 

kunta ja pitkään työttömänä ollut työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saava asiakas velvoitettiin 

tekemään yhdessä aktivointisuunnitelma. Lisäksi kunta velvoitettiin järjestämään asiakkaalle kuntout-

tavaa työtoimintaa tai muita sosiaali- ja terveyspalveluita silloin, kun työ- ja elinkeinohallinnolla ei ole 

osoittaa asiakkaalle omia, ensisijaisia palveluitaan kolmen kuukauden sisällä.  

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain (710/1982) mukainen sosiaalipalvelu, jonka tarkoitus 

on parantaa asiakkaan elämänhallintaa sekä luoda edellytyksiä työllistymiselle, ja jossa ei synny vir-

kasuhdetta eikä työsuhdetta henkilön ja toimintaa järjestävän ja toteuttavan tahon välille (laki kuntout-

tavasta työtoiminnasta 189/2001). Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuu vuosittain noin 15 000 hen-

kilöä. Tehtyjen selvitysten (sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:23) ja tutkimus-

ten (esim. THL 2010 ja 2011) mukaan kuntouttavan työtoiminnan asiakkailla on usein työ- ja toimin-

takykyyn liittyviä ongelmia, jotka heikentävät heidän työllistymismahdollisuuksiaan. Yleisimpiä ovat 

sosiaaliset ongelmat, päihdeongelmat ja mielenterveysongelmat. Asiakkailla on usein myös ikään 

liittyviä terveysongelmia, sillä kuntouttavan työtoiminnan asiakkaissa on paljon yli 50-vuotiaita työt-

tömiä. Haasteeksi onkin noussut se, että pelkkä työtoiminta ei riitä tukemaan asiakkaita heidän usein 

monisyisissä terveyteen, toimintakykyyn ja syrjäytymiseen liittyvissä ongelmissaan. Kunnat eivät 

myöskään pysty vastaamaan siihen päihde- ja mielenterveyspalveluiden tarpeeseen, joka kuntouttavan 

työtoiminnan asiakkailla usein on. Kuntouttavan työtoiminnan keskeyttäminen onkin yleistä juuri 

näihin ongelmiin liittyen. 

Kuntouttavassa työtoiminnassa asiakkailta löytyy terveysongelmia ja sairauksia, jotka ovat aiemmin 

jääneet piiloon. Tyypillisiä ovat muun muassa kehitysvammaisuus, neurologiset sairaudet, mielenter-

veysongelmat sekä päihdeongelmat. Tässä raportissa toisaalla esitellystä työ- ja elinkeinohallinnon ja 

kunnan terveydenhuollon yhteistoimintamallista on haettu ratkaisua työttömien terveysongelmien 

varhaisempaan tunnistamiseen. Avainasemassa ovat tällöin työ- ja elinkeinohallinnon virkailijoiden 

asiantuntemus tunnistamisessa ja ohjauksessa sekä kuntien kyky toteuttaa työttömien terveystarkastuk-

sia sekä terveydenhuoltoa laajemminkin. Työttömien työkykyyn liittyvien ongelmien toteamista han-

kaloittaa se, että työttömät eivät yleensä hae sairauslomaa eivätkä lääkärit sitä välttämättä heille kirjoi-

ta. Tämä heikentää työttömien mahdollisuuksia päästä sekä kuntoutukseen että työkyvyttömyyseläk-

keelle. Pitkäkestoisen työttömyyden vähentäminen ja sitä kautta työurien pidentäminen edellyttäisikin 

tarttumista juuri piilevän osatyökykyisyyden ongelmaan entistä voimakkaammin.  

Kuntouttavan työtoiminnan lisäksi kunnalla on velvollisuus järjestää työllistymistä tukevaa toimin-

taa ja työtoimintaa vammaisille henkilöille. Vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta on 

tarkoitettu henkilöille, joilla vamman tai sairauden tai muun vastaavan syyn johdosta on pitkäaikaisesti 

erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista ja jotka tarvitsevat TE-hallinnon 

palvelujen lisäksi kuntoutus- ja muita tukitoimia työllistyäkseen avoimille työmarkkinoille. Työllisty-

mistä tukevan toiminnan osana voidaan järjestää työtä, jossa työntekijä on työsopimuslaissa tarkoite-

tussa työsuhteessa palvelun tuottajaan. Vammaisten työllistymistä tukevaan toimintaan osallistuu vuo-

sittain arviolta noin 2 500 henkilöä (vuoden 2010 luku). Määrä on vähentynyt esimerkiksi vuodesta 

2006, jolloin asiakkaita oli tässä palvelussa yli 4000 henkilöä.34 

Kunta järjestää lisäksi vammaisten henkilöiden työtoimintaa, jolla tarkoitetaan toimintakyvyn yllä-

pitämistä ja sitä edistävää toimintaa. Työtoimintaa järjestetään työkyvyttömille henkilöille, joilla 

vammaisuudesta johtuen ei ole edellytyksiä osallistua vammaisten työllistymistä tukevaan toimintaan 

ja joiden toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin 

etuuksiin. Vammaisten henkilöiden työtoimintaan osallistuva henkilö ei ole työsuhteessa toiminnan 

järjestäjään tai palvelun tuottajaan.  

34 Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja 2011. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 
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Vammaisten henkilöiden työtoimintaan osallistuu vuosittain noin 16 000 henkilöä. Määrä on kasva-

nut esimerkiksi vuodesta 2006, jolloin palveluun osallistui runsas 11 000 henkilöä.35  

Kehitysvammaisten työtoiminnasta ja työhönvalmennuksesta säädetään laissa kehitysvammaisten 

erityishuollosta (519/1977). Sen mukaan erityishuoltoon kuuluvia palveluksia ovat muun muassa työ-

toiminnan ja asumisen järjestäminen sekä muu vastaava yhteiskunnallista sopeutumista edistävä toi-

minta. Erityishuollon tarpeessa olevalle on pyrittävä järjestämään työhönvalmennusta, työtoimintaa 

sekä muuta virikkeitä antavaa toimintaa. Kehitysvammaisten työtoimintaa järjestetään yleisimmin 

kuntien tai kuntayhtymien omissa työllistämisyksiköissä, mutta yhä enemmän myös nk. avotyötoimin-

tana tavallisilla työpaikoilla ml. yritykset. Kehitysvammaisten työtoimintaan ja työhönvalmennukseen 

osallistuu arviolta 7300 henkilöä vuodessa.36  

STM:n tilaaman selvityksen (sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:23) mu-

kaan sosiaalihuollon työllistymistä tukevilla palveluilla ja työtoiminnoilla tavoitellaan useimmiten 

toimintakyvyn ylläpitoa ja mielekkään päiväaikaisen toiminnan tarjoamista asiakkaille. Kuntouttavan 

työtoiminnan ja vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevan toiminnan tavoitteena on myös työllis-

tyminen avoimille työmarkkinoille. Parhaiten palvelut edistävät asiakkaiden hyvinvointia ja torjuvat 

syrjäytymistä. Siirtymät työ- ja elinkeinohallinnon palveluihin tai töihin toteutuvat jossain määrin, 

mutta yleisintä näyttää olevan se, että siirtymiä kohti avoimia työmarkkinoita ei tapahdu. Sosiaalihuol-

lon palveluilla voidaankin tässä suhteessa katsoa olevan vahvasti ”säilyttävä” vaikutus. Tämä korostuu 

erityisesti vammaisten henkilöiden kohdalla. Ilmeistä onkin, että vammaisten heikko työllistyminen 

avoimille työmarkkinoille perustuu osaltaan siihen, että heidän työllistämisensä on hoidettu perintei-

sesti sosiaalihuollon sosiaalisen työllistämisen palveluissa joko työsuhteisessa suojatyössä tai ei-

työsuhteisessa työtoiminnassa.   

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä arvioi työllistymistä tukevan toiminnan, työtoi-

minnan ja työhönvalmennuksen roolia sosiaalihuollossa (TEOS-työryhmä). TEOS-työryhmä on ollut 

tähänastisessa työskentelyssään (kokouskäsittelyt 29.10.2013 asti) yksimielinen siitä, että työ- ja elin-

keinohallinnolla on päävastuu työllistämispalveluiden järjestämisessä ja että sosiaalihuollon roolia 

asiakkaiden työllistymisedellytysten tukemisessa tulee selkiyttää. Myös sosiaalihuollossa päätavoittee-

na tulee olla asiakkaiden tukeminen työllistymään avoimille työmarkkinoille työsuhteiseen työhön. 

Tästä näkökulmasta nykymuotoinen työtoiminta nykyisessä laajuudessaan voi olla ongelmallista. TE-

OS-työryhmä on myös katsonut, että asiakkaiden jaottelu eri palveluihin - joiden sisältö kuitenkin on 

melko samanlainen - vamman laadun tai työttömyyden keston perusteella ei ole tarkoituksenmukaista, 

vaan palvelut pitäisi tarjota asiakkaan palvelutarpeen perusteella. Myös palveluiden sisältöä tulee ke-

hittää siten, että ne paremmin vastaavat asiakkaiden tarpeisiin. TEOS-työryhmän toimikausi päättyy 

31.12.2013, jolloin valmistuvat työryhmän varsinaiset esitykset lainsäädännön ja palvelujärjestelmän 

muutoksiksi. 

                                                 
35 Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja 2011,Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
36 Vammaisten palvelut 2010 - Kuntakyselyn osaraportti. THL tilastoraportti 35/2010 



63 
 

 

TYÖRYHMÄN KANTA 
 

Työryhmä pitää tärkeänä, että jatkossakin on tarjolla työtoimintaa niille henkilöille, joilla ei ole työky-

kynsä puolesta edellytyksiä työllistyä työsuhteeseen. Työtoiminnan sisältö tulee kuitenkin määritellä 

siten, että se erottuu selvästi työsuhteisesta työstä.  Siirtymiä työtoiminnasta työsuhteiseen työhön tulee 

tukea ja ne tulee tehdä mahdollisimman sujuviksi silloin kun henkilön työkyky mahdollistaa työnteon. 

Em. vuoksi sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työelämäosallisuuden edistämistä selvittävän 

työryhmän tulisi kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: 
 

- Ei-työsuhteisten työtoimintojen tavoitteiden ja sisältöjen määrittely niin, että työtoiminta eroaa 

selvästi työsuhteessa tehtävästä työstä. Työtoiminnalla voi olla kahtalainen tehtävä. Se voi tarjota 

osatyökykyisille mahdollisuuden parantaa valmiuksiaan siten, että työtoiminnasta on mahdollisuus 

siirtyä työvoimapalveluihin tai työhön. Vaihtoehtoinen tavoite voi olla niiden henkilöiden osalli-

suuden ja hyvinvoinnin tukeminen, joilla ei ole edellytyksiä työllistyä työsuhteeseen.  

- TE-palvelujen tunnetuksi tekeminen sosiaalihuollon työllistymistä edistävän toiminnan ja työtoi-

minnan ohjaajille ja muille vastuuhenkilöille 

- TE-palveluista tiedottaminen sosiaalipalveluissa oleville ja tarvittaessa sen asiakkaiden ohjaami-

nen TE-palveluihin 

- TE-toimiston ja kunnan yhteistyön lisääminen asiakkaiden siirtymien lisäämiseksi työvoimapalve-

luihin ja edelleen työmarkkinoille 
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11 VEROLAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOSTARPEET 
OSATYÖKYKYISTEN TYÖLLISYYDEN 
EDISTÄMISEKSI 

Ansiotuloverojärjestelmään on jo 1990-luvun alkupuolelta lähtien luotu taloudellisia kannusteita, joilla 

pyritään lisäämään erityisesti matala- ja keskipalkkaisten työhön osallistumista ja työtuntien määrää. 

Vain työtuloille myönnettäviä verovähennyksiä (kunnallisverotuksen ansiotulovähennys ja ensisijai-

sesti valtion veroista tehtävä työtulovähennys) on edelleen viimeisten parin vuosikymmenen aikana 

lähes vuosittain kohennettu ja parannettu. Matalilla ja keskitulotasoilla palkkatulon verotus on siten 

suhteellisesti huomattavasti keveämpää kuin vastaavan suuruisen päivärahatulon. Alla olevasta kuvios-

ta käy ilmi verojärjestelmämme kannustavuus työn tekemiseen. Kuviossa verrataan palkkatulon ja 

päivärahatulon keskimääräisiä veroasteita vuoden 2013 veroperusteilla ja keskimääräisellä kunnallis-

veroprosentilla.  
 
Kuviossa on palkkatulon (sinisellä) ja päivärahatulon (punaisella) keskimääräinen veroaste (%, 
pystyakselilla) eri tulotasoilla (€/vuosi, vaaka-akselilla) vuoden 2013 veroperusteilla (keskimää-
räinen kunnallisveroprosentti 19,38). Lähde: valtiovarainministeriö. 
 

 
 

Kuviosta ilmenee, että matalimmilla vuositulotasoilla keskimääräinen veroaste on palkkatuloa saa-

valla jopa yli 10 prosenttiyksikköä matalampi kuin vastaavan määrän päivärahatuloa saavalla. Kannus-

tinloukut työn tarjonnalle muodostuvatkin pääosin sosiaaliturvajärjestelmän tarveharkintaisten ja tulo-

vähenteisten etuuksien takia. Kannustinongelmia aiheuttavat erityisesti toimeentulotuki ja asumistuki. 

Vammaistuki on verovapaa etuus, eikä siten aiheuta negatiivista kannustinvaikutusta työllistymiselle. 

Työnteon taloudellisia kannustimia Suomessa on tarkasteltu monissa aiemmissa tutkimuksissa, muun 

muassa SATA-komitean raporteissa.  

Jos henkilöllä on sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutunut pysyvä haitta ansiotuloverotuksessa 

saa hakemuksesta verovähennystä invaliditeettiin liittyen sekä kunnallisverotuksessa että valtionvero-

tuksessa, kun henkilön pysyvä haitta-aste on 30 – 100 prosenttia. Kunnallisverotuksessa tuloista tehtä-

vä vähennys on invaliditeettiprosentin suuruinen osuus täydestä määrästä, joka on 440 euroa vuodessa. 

Henkilön saama taloudellinen hyöty kunnallisverotuksessa riippuu siten haitta-asteesta ja kunnallisve-

ron suuruudesta. Valtion ansiotuloverotuksessa verosta tehtävä vähennys on invaliditeettiprosentin 

suuruinen osuus 115 eurosta vuodessa. Koska vähennys tehdään valtiolle suoritettavasta tuloverosta, 

pienillä ansiotuloilla vähennystä ei voi saada, vaikka siihen periaatteessa olisi oikeutettu, koska valtion 

tuloveroa maksetaan vasta verotettavan tulon ollessa vähintään 16 100 euroa vuodessa.  
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Ansiotuloverotus ei siten aiheuta kannustinongelmaa työttömyyspäivärahaa saavan osatyökykyisen 

henkilön työllistymiselle. Myös silloin, kun osatyökykyinen saa eläketuloa perustoimeentulonaan, työn 

vastaanottaminen on taloudellisesti kannattavaa ansiotuloverotuksen osalta, koska työtulosta tehtävät 

verovähennykset myönnetään palkkatuloille tässäkin tapauksessa ja painottuvat suhteellisesti voimak-

kaimmin matalille ja keskisuurille tulotasoille.  

Arvonlisäverotuksessa sokeat, jotka myyvät valmistamiaan tuotteita tai työsuorituksia ovat vapau-

tettu verosta. Lisäksi myös muita osatyökykyisiä tuetaan elinkeinotoiminnan harjoittamisessa väliai-

kaisesti voimassa olevalla lailla (8.12.1995/1393), joka tarjoaa vaikeavammaisille yrittäjille vero-

huojennuksia. Verohuojennus koskee henkilöitä, joiden työ- ja toimintakyky on alentunut vähintään 70 

prosenttia. Kriteerit täyttävä henkilö ei ole arvonlisäverovelvollinen itse valmistamiensa tavaroiden tai 

oman työsuorituksensa myynnistä. Henkilöillä on kuitenkin oikeus hakeutua halutessaan arvonlisäve-

rovelvollisiksi, jolloin heillä on oikeus myös arvonlisäveron vähennyksiin ja palautuksiin. 

Vammaisten liikkumista on lisäksi edistetty vapauttamalla heidät ajoneuvoveron perusverosta 

vammaisuuden perusteella. Myös tällä verotuella voidaan katsoa olevan vammaisten työllisyyttä edis-

tävä vaikutus. 

Työnantajapuolella osatyökykyisen työvoiman kysyntää ei tueta vero- tai maksukannustimilla. 

Työvoimakustannukset ovat sektorikohtaisia ja riippuvat työntekijöiden määrästä, mutta ovat samat 

kaikille saman työnantajan työntekijöille. Jos työnantaja osallistuu osatyökykyisen työmatkakustan-

nuksiin, katsotaan tämä verotuksessa täydeltä arvoltaan työntekijän veronalaiseksi luontoiseduksi.    

Työnantajan järjestämät yksilöön kohdistuvat terveyden- ja sairaanhoidon palvelut ovat säädettyjen 

edellytysten täyttyessä arvonlisäverottomia. Sitä vastoin ryhmämuotoiset palvelut ovat pääsääntöisesti 

arvonlisäverollisia. Ryhmämuotoiseen kuntoutukseen liittyy usein vertaistuki, joka tehostaa kuntoutu-

mista.  

Epäkohtana pidetään sitä, että irtisanotun työvoiman työkykyä ylläpitävä kuntoutus on kuntoutujalle 

veronalainen etuus. Veronalaisuus heikentää taloudellista kannustinta työkyvyn ylläpitämiseen ja ko-

hentamiseen. 
 

TYÖRYHMÄN KANTA 
 

Työryhmän käsityksen mukaan jatkossa tulee selvittää mahdollisuuksia poistaa osatyökykyisten työl-

listymiseen vaikuttavia verolainsäädännössä havaittuja epäkohtia. Tällaisena on pidetty muun muassa 

sitä, että työnantajan tuki työmatkakustannuksiin sairaudesta tai vammasta aiheutuvan väliaikaisen 

liikkumisrajoitteen aikana on työntekijälle veronalaista etuutta. Samoin tällaisina on pidetty myös 

irtisanottujen työntekijöiden työterveyshuollon palveluiden osittaista veronalaisuutta ja heille tarkoite-

tun työkykyä ylläpitävän kuntoutuksen veronalaisuutta. 
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12 VIESTINTÄ 

Asenteilla osatyökykyisyyteen ja osatyökykyisiin voidaan vaikuttaa työkyvyttömyyseläkkeelle hakeu-

tumiseen tai joutumiseen. Asenteet vaikuttavat sekä työkyvyttömyysuhan alla olevien ihmisten että 

ympäröivien tahojen käyttäytymiseen. Esimerkiksi, työkyvyttömyysuhan alaiselle ihmiselle ei välttä-

mättä tule mieleen, että hän voisi jatkaa muussa työssä tai osa-aikaisessa työssä. Työnantajalle taas 

saattaisi olla järkevämpää pitää osatyökykyinen, kokenut työntekijä työssä kuin kouluttaa uusi työnte-

kijä. Myös lääkärin tulisi, arvioidessa työntekijän työkykyä, ottaa huomioon mahdollisuus, että henki-

löllä voi olla toimintakykyä jäljellä ja että hän kykenisi moneen muuhun työhön tai osa-aikaiseen työ-

hön täyden työkyvyttömyyden sijasta.  

Tämän työryhmän asettamiskirjeessä yhdeksi työryhmän tehtäväksi on kirjattu viestintäohjelman 

laatiminen. Kun hanke laajeni Osatyökykyiset työssä -ohjelmaksi ja tämän työryhmän työstä tuli osa 

tuota hanketta, laajemman viestintäohjelman tekeminen myös siirtyi ohjelman osaksi. 

Työnantajille tehtyjen kyselyn mukaan työnantajilla ei ole riittävästi tietoa niistä palveluista ja ta-

loudellisista tuista, joita työnantajat voivat saada palkatessaan osatyökykyisen. Osatyökykyiset työssä -

ohjelmaan sisältyvän tietopankin kerääminen ja ohjelmaan liittyvä viestintä vastaavat osittain tiedon-

tarpeisiin. Yleisen tiedottamisen lisäksi tarvitaan yksittäisille työnantajille suunnattua tiedon jakamista. 

Tiedonvälitystehtävä kuuluu TE-toimistojen lisäksi kaikille muillekin toimijoille, jotka tekevät työnan-

tajien kanssa yhteistyötä työvoimakysymyksissä. 

Myöskään työelämään pyrkivillä osatyökykyisillä ei aina ole riittävästi tietoa niistä palveluista ja 

mahdollisuuksista, joilla työllistymistä avoimille työmarkkinoille voidaan edistää. TE-toimistoissa on 

työnhakijoina vähän työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea saavia henkilöitä verrattuna eri tutki-

musten ja selvitysten antamaan arvioon sellaisten henkilöiden määrästä, jotka ovat halukkaita siirty-

mään tai palaamaan takaisin työelämään. Edellä mainittu ei välttämättä johdu tiedon puutteesta, vaan 

siitä, että osa työkyvyttömyysetuutta saavista työllistyy omatoimisesti tai TE-toimistojen palveluiden 

avulla. 

Tuloksellisinta viestintää on yleensä omassa viiteryhmässä tapahtuva tiedottaminen ja viestintä. 

Kollegan, liike- tai yhteistyökumppanin onnistuneet kokemukset osatyökykyisen työllistämisestä 

muokkaavat myönteistä asenneilmastoa osatyökykyisen työllistymiselle paremmin kuin pelkkä viran-

omaisviestintä.  

Osatyökykyiset työssä -ohjelman viestinnän tarkoituksena on tukea ohjelman tavoitteiden saavutta-

mista. Viestinnällä varmistetaan, että ohjelma ja sen tavoitteet saavat näkyvyyttä ja että osatyökykyi-

syyteen liittyvät asiat nousevat puheen- ja politiikanteon aiheiksi. 

Ohjelman yhdeksi päätavoitteeksi on asetettu osatyökykyisiin ja osatyökykyisyyteen liittyvien en-

nakkoluulojen poistaminen. Ohjelmakauden aikana pyritään avaamaan keskustelu ja nostamaan esiin 

erityisesti osatyökykyisten työllistymisen hyödyt sekä yhteiskunnan, työnantajien että osatyökykyisen 

itsensä kannalta.  

Tärkeimpiä viestinnän kohderyhmiä ovat työnantajat, päättäjät sekä media ja kansalaiset. 

Osatyökykyiset työssä -ohjelman lanseerausvaiheessa ohjelmaa ja sen tavoitteita tehdään tutuksi 

median kautta ja siten myös tavoitetaan ohjelman kannalta tärkeä vaikuttajaryhmä: kansalaiset. 

Työnantajille ja työntekijöille kohdennetussa viestinnässä tärkeintä on lisätä tietoa osatyökykyisten 

työllistämisen tuista sekä pyrkiä muuttamaan asenteita ja lisätä myönteistä suhtautumista osatyökykyi-

syyteen ja osatyökykyisiin työntekijöihin.  

Työnantajille tarkoitetuista osatyökykyisten työllistämisen tuista, muun muassa TE-toimiston 

myöntämä palkkatuki, on kerätty tietoa eri verkkopalveluihin, mutta ne eivät ole saaneet riittävästi 

näkyvyyttä. Asenteiden muuttaminen vaatii pitkäjänteistä ja suunnitelmallista viestintää, johon on 

sitoutettava kaikki alan toimijat kuten eri ministeriöt ja niiden hallinnonala, kunnat ja järjestöt. 

Osatyökykyiset työssä -ohjelman viestintä vaiheistetaan ohjelman etenemisen mukaisesti. Ensi vai-

heessa viestinnän tavoitteena on tietoisuus. Toimintakonseptin pilotoinnin edetessä ohjelman sisältöjä 

ja tavoitteita syvennetään ja tehdään tunnetuksi. Toisessa vaiheessa viestinnän tavoitteena on osallis-
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taminen. Kolmannessa vaiheessa tietoa lisätään kohderyhmittäin ja järjestetään mediakampanja. Täl-

löin tavoitteena on kohderyhmien osallistaminen ja sitouttaminen. 
 

TYÖRYHMÄN KANTA 
 

Työryhmä korostaa, että tiedon jakaminen osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi tarjolla olevis-

ta palveluista ja taloudellisista tuista on useiden eri tahojen tehtävä. Tiedon tulee olla helposti saatavil-

la ja sitä tulee jakaa osatyökykyisille, heitä edustaville yhteisöille, työnantajille, työpaikoille ja palve-

lujen tuottajille. Työnantajille kohdistettua tiedottamista tulee lisätä kaikissa työnantajayhteyksissä.  

 Työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Kansaneläkelaitos, Suomen Kuntaliitto, 

työeläkelaitokset, työmarkkinajärjestöt, Suomen Yrittäjät, VATES-säätiö ja Vammaisfoorumi ry pyr-

kivät edistämään osatyökykyisten työssä pysymistä ja työllistymistä sekä luomaan myönteistä asen-

neilmapiiriä eri keinoja käyttäen ja levittämällä tietoa tarjolla olevista palveluista ja taloudellista tuista. 

 Työ- ja elinkeinoministeriö päivittää työnantajille suunnatun ”Vammoista viis!” -oppaan ja julkai-

see sen verkkojulkaisuna. Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää kesäkuun 2014 loppuun mennessä TE-

toimistoille ja ELY-keskuksille tilaisuuden, jossa sovitaan, miten TE-hallinto nykyistä tehokkaammin 

edistää osatyökykyisten työllistymistä ja työssä pysymistä.  

 TE-toimistojen tulee yritys- ja työnantajakontakteissa tuoda esille ne palvelut, joilla osatyökykyis-

ten työllistymistä voidaan edistää. TE-toimistojen tulee työnantajille järjestettävissä tilaisuuksissa 

käyttää hyväksi osatyökykyisiä palkanneiden työnantajien asiantuntemusta esimerkiksi pyytämällä 

heitä kertomaan omista kokemuksistaan.  

 VATES-säätiö jatkaa aktiivista vaikuttamista, tiedottamista, kouluttamista sekä verkostojen luomis-

ta ja ylläpitämistä osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi. Vammaisfoorumi ry ja sen jäsenjär-

jestöt levittävät tietoa osatyökykyisten ja vammaisten työllistymisen ja myönteisen asenneilmapiirin 

merkityksestä ja kouluttavat työnantajia, työeläkelaitoksia, TE-hallintoa ja kansaneläkelaitosta. VA-

TES-säätiön ja vammaisjärjestöjen tulee viestinnässään kiinnittää huomioita siihen, miten työvoiman 

ulkopuolella olevat osatyökykyiset saavat tietoa työllistämistä edistävistä palveluista. 
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13 OSATYÖKYKYISTEN TYÖLLISTYMISEEN 
VAIKUTTAVIA MUITA HANKKEITA JA ESILLE 
NOUSSEITA ASIOITA 

Tässä luvussa on kuvattu työryhmässä esille nousseita hankkeita ja asioita, joiden on arvioitu olevan 

merkittäviä osatyökykyisten työllistymisen edistämisen kannalta ja joiden selvittely ja seuranta on 

myös jatkossa nähty tärkeänä. 

Lyhytkestoisen psykoterapian ja muiden kuin lääkäreiden antaman psy-
koterapian korvaaminen sairaanhoitovakuutuksesta 

Sairausvakuutuksen sairaanhoitovakuutuksen kehittämistyöryhmä (Savake-työryhmä) käsitteli työs-

sään lyhytkestoisen psykoterapian korvaamista sairaanhoitovakuutuksesta ja totesi raportissaan (Sosi-

aali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:34) seuraavaa: 

Rekisteröityjä, nimikesuojattuja psykoterapeutteja oli vuoden 2007 alussa 4 311. Psykoterapeutteja, 

joilla on taustalla jokin toinen terveydenhuollon ammatinharjoittamisoikeus, oli yhteensä 3 414. Heistä 

oli lääkäreitä 829 ja sairausvakuutuslain mukaisia terveydenhuollon muita ammattihenkilöitä 2 494. 

Savake-työryhmä ehdotti sairausvakuutuslain muuttamista siten, että terveydenhuollon ammatti-

henkilöistä annetun asetuksen (564/1994) 1 §:ssä tarkoitettujen nimikesuojattujen psykoterapeuttien 

antama psykoterapia saatettaisiin sairausvakuutuskorvauksen piiriin. Korvausta maksettaisiin siis mui-

denkin kuin lääkäreiden antaman psykoterapian kustannuksista. Tällöin muiden kuin lääkäreiden an-

tama psykoterapia olisi korvattavaa yksityisessä terveydenhuollossa toimivan lääkärin määräämänä, 

jos se olisi määrätty sairauden hoidon vuoksi. Toimenpidenimike ja siitä maksettava korvaus lisättäi-

siin tutkimuksen ja hoidon toimenpiteiden joukkoon. Lääkärin samalla kertaa määräämä terapia kor-

vattaisiin enintään 15 terapiakäynniltä edellyttäen, että terapia on annettu vuoden kuluessa määräyksen 

antamisesta.  

Savake-työryhmän mukaan muutoksen tavoitteena on turvata mielenterveyspalveluiden nopea saa-

tavuus, mikä tukee varhaisen puuttumisen ajatusta ja nykyistä matalampaa kynnystä hakeutua terapi-

aan. Palveluiden tarvitsijoille uudistus merkitsisi lisää valinnan vapautta ja vähentäisi alueellista epäta-

sa-arvoisuutta palveluiden saatavuudessa. Ajoissa saatu mielenterveyshoito edistää toipumista erilaisis-

ta vaikeista elämäntilanteista. Lyhytkestoinen terapia voi edeltää kuntoutuksena annettavaa pitkäkes-

toista psykoterapiaa ja se toimisi näin hoitona kuntoutuspäätöstä odottaessa. Kuntoutuspäätöksen te-

keminen on sairaanhoito korvauksien maksamista raskaampi menettely. Sairaanhoitokorvauksen mak-

samisen jälkeenkin potilaan omavastuu olisi suurempi kuin omavastuu kuntoutuksena saadusta terapi-

asta. 

Lyhytkestoisen psykoterapian korvattavuutta käsiteltiin myös Masto-hankkeessa, jossa esitettiin, et-

tä STM arvioi mahdollisuuden laajentaa lyhytpsykoterapian korvattavuutta Savake-työryhmän ehdo-

tuksen pohjalta. Lisäksi ns. Ahtelan työelämäryhmä kiirehti osana mielenterveyspalveluiden saatavuu-

den tehostamista sairaanhoitovakuutuksen kehittämisryhmän psykoterapian saatavuutta koskevien 

ehdotusten toteuttamista, jotta nopea hoitoon pääsy voidaan varmistaa. 

Sairausvakuutuksen roolia osana sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää selvittävä työryhmä (SV-

rooli työryhmä) käsitteli työssään kysymystä muiden kuin lääkäreiden antaman psykoterapian saatta-

misesta sairausvakuutuskorvattavuuden piiriin (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 

2012:34). 

SV-rooli työryhmä piti työurien pidentämisen ja palveluiden saatavuuden näkökulmasta ehdotusta 

muiden kuin lääkäreiden antaman psykoterapian saattamisesta sairausvakuutuskorvattavuuden piiriin 

perusteltuna. SV-rooli työryhmä kuitenkin korosti, että mielenterveyspalveluiden ja psykoterapian 

järjestämisen tulee tulevaisuudessakin olla ensisijaisesti julkisen terveydenhuollon vastuulla. Kansan-

eläkelaitoksen sairausvakuutuksesta korvaaman psykoterapian ja kuntoutuksena korvaaman kuntou-

tuspsykoterapian tehtävänä on täydentää julkisen terveydenhuollon järjestämisvelvollisuutta. Psykote-

rapian korvaamisen painopisteen siirtämisessä sairausvakuutuksesta korvattavaan yksityiseen tervey-
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denhuoltoon liittyy vaara koulutetun henkilöstön siirtymisestä yksityiseen terveydenhuoltoon ja julki-

sen terveydenhuollon palvelujen vähentämisestä. Palveluiden vähentyessä vaikeutuisi entisestään nii-

den henkilöiden pääsy psykoterapian piiriin, joiden varat eivät riitä yksityisen terveydenhuollon kor-

keisiin omavastuisiin. Tämän vuoksi SV-rooli työryhmä ehdotti, että psykoterapeuttien työmarkkinati-

lanne ja uudistuksen vaikutus psykoterapiapalveluiden saatavuuteen selvitettäisiin ennen uudistuksen 

mahdollista eteenpäinviemistä. 

Kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman 2009 - 2015 (Mieli) 
toimeenpano 

Mieli-suunnitelman arvioinnin mukaan (2012) heikoimmin suunnitelman toimenpiteistä ovat toteutu-

neet toimeentuloturvaa ja mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien työllistymisedellytyksiä kos-

kevat ehdotukset. Toimeentuloturvan osalta ehdotettiin hoito- ja kuntoutusajan toimeentuloturvan 

muotojen kehittämistä niin, että ne edistävät päihde- ja mielenterveyspotilaiden omaehtoista hakeutu-

mista ja sitoutumista hoitoon sekä edistävät työelämään paluuta kuntoutumisen edetessä. Työllisty-

misedellytysten osalta ehdotettiin mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien työttömien työkykyä 

uhkaaviin tekijöihin puuttumista ajoissa muun muassa työttömien terveystarkastustoimintaa ja kuntout-

tavaa työtoimintaa kehittämällä. Samalla tulisi parantaa työelämään pyrkivien työkyvyttömyyseläk-

keellä ja kuntoutustuella olevien mielenterveyskuntoutujien työllistymisedellytyksiä. 

Mieli-suunnitelman toimeenpanon ohjausryhmän työryhmälle 20.6.2013 antaman lausunnon mu-

kaan ohjausryhmä pitää hyvänä, että Osatyökykyisten työllistymisen edistämisen toimintaohjelmaa 

valmisteleva työryhmä on välimietinnössään (STM:n raportteja ja muistioita 2013:6) nostanut esiin 

muun muassa seuraavien asioiden selvittelytarpeen jatkotyöskentelyssään: työkyvyttömyyseläkkeen 

lepäämäänjättämisjärjestelmän kehittäminen siten, että se tukee työllistymistä joustavasti ja kannusta-

vasti, osatyökykyisyyteen liittyvien etuuksien kehittäminen (osasairauspäivärahan enimmäiskeston 

pidentäminen, osakuntoutusrahan mahdollistaminen Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemassa kuntou-

tuksessa, osatyökyvyttömyyseläkkeen mahdollistaminen kansaneläkejärjestelmästä), Kansaneläkelai-

toksen järjestämän ammatillisen kuntoutuksen myöntöedellytysten lieventäminen, nuoren kuntoutusra-

han määrän korottaminen ja ikärajan nostaminen sekä aikuisten kuntoutuspsykoterapian korvaustason 

nostaminen nuorten kuntoutuspsykoterapian korvaustasolle. 

Lausunnon mukaan ohjausryhmä pitää lisäksi tärkeänä, että tuetun työllistymisen mukaista työhön-

valmennuspalvelua kehitetään edelleen siten, että sitä on saatavissa kaikkialla Suomessa ja osana jul-

kista palvelujärjestelmää tai yhteistyössä sen kanssa tuotettuna, TE-toimistot kehittävät palkkatuen 

joustavaa käyttöä ja että työnantajien kynnystä rekrytoida osatyökykyisiä alennetaan kehittämällä 

työnantajille erilaisia tukipalveluita osatyökykyisten työllistämiseen.  

Masennuksen ehkäisyyn ja masennuksesta aiheutuvan työkyvyttömyy-
den vähentämiseen tähtäävä hanke (Masto) 

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti vuonna 2007 Masto-hankkeen edistämään työhyvinvointia lisääviä 

käytäntöjä työelämässä, masennuksen ehkäisyä, hyvää hoitoa ja kuntoutusta sekä työssä jatkamista ja 

työhön paluuta masennuksen yhteydessä, ja vähentämään masennusperusteista työkyvyttömyyttä. 

Masto-hankkeessa edistettiin erityisesti toimenpiteitä, jotka tukevat eri toimijoiden yhteistyötä ja hyvi-

en käytäntöjen leviämistä valtakunnallisesti. Hankkeen ohjausryhmässä olivat edustettuina keskeiset 

hallinnonalat, työmarkkinajärjestöt ja kolmas sektori. Ohjausryhmä laati vuosille 2008 - 2011 ajoittu-

van toimintaohjelman, johon koottiin 20 osahanketta ja toimenpidettä, joiden toteuttamisesta vastasivat 

hankkeessa mukana olleet organisaatiot. Hankkeen toimintaohjelma sisälsi neljä osa-aluetta: työhyvin-

voinnin ja mielenterveyden edistäminen, masennusta ehkäisevä toiminta, masennuksen varhainen 

tunnistaminen ja hoito sekä masennuksesta toipuvien kuntoutus ja työhönpaluu. 

 Masto-hanke pyrki edistämään työhyvinvointia tuomalla mielenterveyteen liittyviä teemoja työter-

veys- ja työsuojeluhenkilöstön koulutuksiin sekä esimiesvalmennuksiin. Yksi merkittävä hankkeeseen 

liittyvä kokonaisuus on työterveyshuollon toiminnan kehittäminen ja siihen liittyen työpaikan, työter-

veyshuollon ja psykiatrian yhteistoiminnan edistäminen. Keskeistä toiminnassa oli myös masennuksen 
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alkuvaiheen hoidon tukeminen peruspalveluissa. Masto-hankkeen loppuraportissa on kuvattu hankkeen 

toimintaa vuosina 2008 – 2011. Ohjausryhmä teki loppuraportissa myös monia ehdotuksia jatkotoi-

menpiteiksi. Ehdotukset koskevat työpaikkojen hyviä käytäntöjä, työterveyshuollon ja muun tervey-

denhuollon toimintaa, kuntoutusta ja työhön paluun tukea sekä nuorten opiskelu- ja työkyvyn tukitoi-

mia. Ohjausryhmä esitti lisäksi, että STM:n tulee huolehtia Masto-hankkeen esittämien ehdotusten 

toimeenpanemisesta ja arvioida esimerkiksi kolmen vuoden kuluttua jatkokehittämistarpeet. 
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14 YHTEENVETO 

14.1  TYÖRYHMÄN VÄLIMIETINNÖN PERUSTEELLA 
TOTEUTETUT LAINSÄÄDÄNTÖHANKKEET 

Osasairauspäivärahan enimmäiskeston pidentäminen HE 128/2013 vp 
 
Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistäminen HE131/2013 vp 
 
Kansaneläkelaitoksen järjestämän ammatillisen kuntoutuksen myöntöedellytysten tarkistaminen HE 

128/2013 vp 

14.2  TYÖRYHMÄN KANNANOTOT JA EHDOTUKSET 

TE-toimiston ja Kansaneläkelaitoksen työnjaon selkeyttäminen 

Työryhmä katsoo, että Kelan kuntoutuslakiin esitetyt tarkistukset parantavat ammatillisen kuntoutuk-

sen oikea-aikaisuutta ja selkeyttävät Kelan ja TE-toimiston työnjakoa. Ammatillisen kuntoutuksen 

järjestämisvelvollisuus on lainsäädäntöön tehtävien muutosten jälkeen selkeästi Kelalla, jos ammatil-

lista kuntoutusta ei järjestetä työeläkelakien tai erityisopetusten säädösten mukaan. TE-toimisto tarjoaa 

julkisia työvoima- ja yrityspalveluja täydentämään ammatillista kuntoutusta.  

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Kela laativat alkuvuonna 2014 yhteisen ohjeen Kelan ammatillisen 

kuntoutuksen palveluista ja niihin ohjaamisesta. Ohje vahvistaa Kelan ja TE-toimiston yhteistyötä 

asiakasohjauksessa. 

Työkyvyttömyyseläkettä hakevien kuntoutusmahdollisuuksien selvittä-
misen ensisijaisuus suhteessa työkyvyttömyyseläkeratkaisuun 

Työryhmä ehdottaa, että työkyvyttömyyseläkettä hakevien kuntoutusmahdollisuuksien ensisijaisuutta 

suhteessa työkyvyttömyyseläkeratkaisuun korostetaan nykyistä enemmän säätämällä eläkelaitoksille 

velvollisuus antaa työkyvyttömyyseläkettä hakevalle henkilölle ns. viran puolesta ennakkopäätös oi-

keudesta ammatilliseen kuntoutukseen niissä tilanteissa, joissa oikeus kuntoutukseen on olemassa. 

Työryhmän käsityksen mukaan tieto eläkelaitoksen mahdollisuudesta antaa ennakkopäätös ehdote-

tulla tavalla tulee mainita työkyvyttömyyseläkkeen hakemuslomakkeessa. 

Osakuntoutusrahan mahdollistaminen kansaneläkejärjestelmässä 

Kelan myöntämällä osakuntoutusrahalla voitaisiin mahdollistaa kuntoutuksen joustavampi toteuttami-

nen eri elämäntilanteissa sekä kehittää kuntoutusta ja sen suunnittelua tukemaan paremmin myös kun-

toutuksen aikaista työssäkäyntiä. Työeläkejärjestelmässä osakuntoutusraha-etuus on käytössä. Työ-

ryhmä kannattaa Kelan osakuntoutusrahan mahdollistamista, mutta sen tarkoituksenmukainen toteut-

taminen vaatii vielä jatkovalmistelua, jota tulisi jatkaa sosiaali- ja terveysministeriössä mahdollisim-

man pian. 

Aikuisten kuntoutuspsykoterapian korvaustaso 

Kuntoutuspsykoterapian avulla parannetaan henkilön työkykyä ja mahdollisuuksia jatkaa työssä. Ny-

kyään aikuisten kuntoutuspsykoterapian korvaukseen liittyvä suuri omavastuuosuus kuitenkin heiken-

tää esimerkiksi työttömien ja pienituloisten mahdollisuuksia päästä kuntoutuspsykoterapiaan. Henkilön 

mahdollisuus saada kuntoutuspsykoterapiaa tulisi perustua henkilön kuntoutuspsykoterapian tarpee-

seen eikä hänen maksukykyynsä. Työryhmän käsityksen mukaan osakuntoutusraha yhdessä aikuisten 

kuntoutuspsykoterapian korvaustason tasokorotuksen kanssa tukisivat tavoitetta osatyökykyisten työl-

listymisen edistämisestä. 
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Työryhmä ehdottaa, että aikuisten kuntoutuspsykoterapian korvaustaso nostetaan samalle tasolle 

nuorten kuntoutuspsykoterapian korvaustason kanssa. Toimenpiteisiin korvaustason nostamiseksi tulisi 

ryhtyä mahdollisimman pian. 

Osatyökyvyttömyyseläkkeen mahdollistaminen kansaneläkejärjestel-
mässä 

Kansaneläkkeenä myönnettävä osatyökyvyttömyyseläke vähentäisi täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle 

siirtymisen tarvetta tuomalla portaan täyden eläkkeen ja työelämän välille. Täyden eläkkeen ansainta-

rajan ylitys ei aina johtaisi koko eläkkeen menettämiseen ja siten se voisi lisätä työkyvyttömyyseläk-

keellä olevien uskallusta ja mahdollisuuksia työntekoon tai sen lisäämiseen. Osatyökyvyttömyyseläke 

voisi myös mahdollistaa sellaisten eläkkeensaajien työelämään osallistumisen, joilla ei ole aiempaa 

työhistoriaa. 

Osatyökyvyttömyyseläkkeen mahdollistaminen kansaneläkejärjestelmässä kytkeytyy monin tavoin 

lineaarisen mallin yhteydessä pohdittaviin kysymyksiin. Osatyökyvyttömyyseläke voitaisiin toteuttaa 

kansaneläkejärjestelmässä myös lineaarisesta mallista erillisenä, mutta työryhmä pitää tarkoituksen-

mukaisena jatkaa asian selvittämistä tässä vaiheessa samassa yhteydessä lineaarisen mallin kanssa. 

Tällöin työn teon kannustavuuden parantamista tukevat vaihtoehdot voidaan ottaa paremmin huomioon 

ja lainsäädäntöön tehtävät muutokset ovat pidempiaikaisia. Myös muutosten yhteiskunnallisia ja henki-

lötason vaikutuksia sekä yhteensovittamista muun sosiaaliturvan kanssa voidaan tässä yhteydessä 

arvioida kokonaisuutena. 

Ammatillisen kuntoutuksen mahdollistaminen työeläkejärjestelmässä 68 
vuoden ikään saakka 

Työssä jatkaminen yli 63-vuotiaana, jos se onnistuu kuntoutuksen avulla, on hyvin kannatettava ajatus. 

Yli 63-vuotiaiden kuntoutustarve koskisi kuitenkin hyvin harvalukuista joukkoa ihmisiä. Sen vuoksi 

suuria lainsäädännöllisiä ja periaatteellisia muutoksia ei ole syytä tämän johdosta työeläkelainsäädän-

töön tehdä. Vaikka yli 63-vuotiaiden mahdollisuus kuntoutukseen ja sen perusteella maksettaviin 

etuuksiin mahdollistettaisiin pienimmin mahdollisin muutoksin, tarkoittaisi se muutoksia joka tapauk-

sessa kymmeniin pykäliin työeläkelaeissa.  

Nykyisissä työeläkelaeissa on olemassa se mahdollisuus, että henkilö siirtyy vanhuuseläkkeelle ja 

jatkaa sen jälkeen uudessa tai muuttuneessa työssä. Tässä mielessä nykyisen lainsäädännön mukaan on 

jo mahdollisuus saada etuutta yli 63-vuotiaana tapahtuvan kuntoutumisen ajalle, jos se on kuntoutujalle 

toimeentulon kannalta tarpeen. Vanhuuseläke parantaisi toimeentuloa lisäksi siinä tilanteessa, että 

kuntoutuja ei enää saavuttaisi vastaavanlaisia ansioita kuin aikaisemmin. 

Erityisesti nyt, kun eläkejärjestelmän etuuksia ja eläkeiän määräytymistä ollaan pohtimassa vuoden 

2017 uudistusta varten, olisi syytä ensin katsoa, millä tavalla nykylain mukaisia etuuksia mahdollisesti 

uudistetaan ja mitä eläkeiälle tapahtuu. Jos sen jälkeen nähtäisiin edelleen tarve kohdentaa alimman 

eläkeiän ylittäneelle kuntoutusetuuksia tai -palveluja, tulisi nämä muutokset tehdä samassa yhteydessä, 

jotta vältyttäisiin lainsäädännön muuttamiselta hyvin lyhyen ajan sisällä uudestaan.   

Osatyökyvyttömyyseläkkeen mahdollistaminen työeläkejärjestelmässä 
63 vuoden iän täyttämisen jälkeen 

Yksinkertaisimmassakin muodossaan osatyökyvyttömyyseläkkeen mahdollistaminen yli 63-vuotiaille 

vaatisi lukuisia säädösmuutoksia.  Niistä huolimatta osatyökyvyttömyyseläkkeen jatkaminen tai hake-

minen 63 vuoden täyttämisen jälkeen olisi eläkkeen saajalle kannattamatonta, koska osatyökyvyttö-

myyseläkkeen vaihtoehtona on mahdollisuus saada täyttä vanhuuseläkettä ja jatkaa työskentelyä täy-

simääräisen eläkkeen rinnalla.  

Edellä sanotun järjestelyn säätäminen kannattavaksi edellyttäisi periaatteellisempia muutoksia elä-

kejärjestelmään. Tätä ei voida pitää tarkoituksenmukaisena ottaen huomioon, että etuus myös koskisi 

todennäköisesti hyvin suppeaa ihmisjoukkoa. Erityisesti nyt, kun eläkejärjestelmän etuuksia ja eläkeiän 
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määräytymistä ollaan pohtimassa vuoden 2017 uudistusta varten, olisi syytä ensin katsoa, millä tavalla 

nykylain mukaisia etuuksia mahdollisesti uudistetaan ja mitä eläkeiälle tapahtuu. Jos sen jälkeen näh-

täisiin edelleen tarve mahdollistaa osatyökyvyttömyyseläke yli 63-vuotiaille, tulisi nämä muutokset 

tehdä samassa yhteydessä, jotta vältyttäisiin lainsäädännön muuttamiselta hyvin lyhyen ajan sisällä 

uudestaan. Edellä todettujen seikkojen vuoksi työryhmä ei pidä tässä vaiheessa perusteltuna viedä 

eteenpäin suunnitelmia mahdollistaa osatyökyvyttömyyseläke 63 vuoden iän täyttämisen jälkeen. 

Työansioiden ja etuuksien yhteensovittaminen ns. lineaarisen mallin 
mukaan 

Nykyisessä eläkejärjestelmässä työnteon ja eläkkeen yhteensovittamiseen liittyy haasteita, joiden yh-

deksi ratkaisuksi on esitetty ns. lineaarista mallia. Lineaarisella mallilla olisi tarkoitus lisätä työnteon 

kannustavuutta siten, että työtulojen lisääntyminen kasvattaisi aina työntekijälle käteen jäävän koko-

naistulon määrää. Lineaarinen malli koskisi sekä työeläkkeitä että kansaneläkettä ja takuueläkettä. 

Työryhmän käsityksen mukaan työnteon kannustavuutta on parannettava. Lineaarinen malli tai muu 

vastaavalla tavalla työnteon kannustavuutta parantava eläkejärjestelmään liittyvä uudistus vaatii kui-

tenkin vielä perusteellisempaa jatkovalmistelua, jotta muutosten toteuttamista tukevat vaihtoehdot 

voidaan ottaa paremmin huomioon ja jotta muutokset olisivat pidempiaikaisia. Myös muutosten yh-

teiskunnallisia ja henkilötason vaikutuksia sekä yhteensovittamista muun sosiaaliturvan kanssa on 

arvioitava kokonaisuutena.  

Asia tulee valmistella yhdessä työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä anne-

tun määräaikaisen lain mahdollisen jatkamisen ja vuodelle 2017 suunniteltujen työeläkelakien muutos-

ten kanssa. 

Nuoren kuntoutusrahan määrän korottaminen ja ikärajan nostaminen 

Nuoren asiakkaan kuntoutuksen selvittelyprosessia tulee tehostaa, jotta kuntoutuspolun ensisijaisuus 

vahvistuu työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen verrattuna. On tarpeellista myös vahvistaa moniam-

matillisia palveluverkostoja, jotka ovat nuoren tukena kuntoutuksen selvittelyn ja toteutuksen eri vai-

heissa. Asiantunteva, moniammatillinen ja motivoiva tiimi on kuntoutuksen käynnistymisen ja tulok-

sellisuuden kannalta olennainen tekijä. 

Nuoren kuntoutusrahan ja Kelan ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavan kuntoutusrahan vä-

himmäismäärän ja nuoren kuntoutusrahan yläikärajan korottaminen lisäisi nuoren mahdollisuuksia ja 

motivaatiota hakeutua hänen tilanteeseensa sopivaan kuntoutukseen työkyvyttömyyseläkkeen tai työt-

tömyysetuuden sijaan. Muutosten arvioidaan vähentävän nuorten syrjäytymisestä aiheutuvia kustan-

nuksia pitkällä aikavälillä. Nuoren kuntoutusrahan ja Kelan ammatillisen kuntoutuksen kuntoutusrahan 

vähimmäismäärä on 594,25 euroa kuukaudessa ja täyden takuueläkkeen määrä on 738,82 euroa kuu-

kaudessa (vuoden 2013 indeksitasossa).  

Työryhmä ehdottaa, että nuoren kuntoutusrahan ja Kelan järjestämän ammatillisen kuntoutuksen 

ajalta maksettavan kuntoutusrahan vähimmäismäärä korotetaan takuueläkkeen tasolle ja että nuoren 

kuntoutusrahan nykyinen 19 vuoden yläikäraja nostetaan 23 vuoteen. 

Kansaneläkelaitoksen vaikeavammaisille tarkoitetun lääkinnällisen kun-
toutuksen uudistusehdotukset 

Työryhmä suhtautuu myönteisesti vaikeavammaisen lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvään uudis-

tusehdotukseen poistaa vammaisetuuskytkentä vaikeavammaisen lääkinnällisen kuntoutuksen edelly-

tyksistä. Vammaisetuuskytkennän poistaminen edellyttää kuitenkin korvaavan arviointiperusteen mää-

rittelemistä lainsäädännössä.  

Vaikeavammaisten kuntoutuksen kriteerejä ja kohderyhmää voitaisiin muutoksen yhteydessä tar-

kentaa paitsi kuntoutuksen varhentamisen myös kuntoutujan työ- tai toimintakyvyn turvaamisen ja 

näihin liittyvien kuntoutuksellisten tavoitteiden näkökulmasta. Työryhmän käsityksen mukaan vam-

maisetuuskytkennän poistamista tuleekin jatkossa selvittää erikseen. Tähän työhön tulee osallistua 
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tahoja, joilla on laaja-alaista ja syvällistä asiantuntemusta vammaisten henkilöiden työ- ja toimintaky-

kyyn liittyvistä kysymyksistä. Toimenpiteisiin vammaisetuuskytkennän poistamiseksi tulee ryhtyä 

mahdollisimman pian. 

Opiskelijan sairauspäiväraha 

Työryhmän käsityksen mukaan tulisi selvittää mahdollisuudet päätoimisen opiskelijan vähäiseen opis-

keluun hänen ollessaan sairauspäivärahalla. 

Vamman ja sairauden huomioiminen  

Työryhmä pitää Suomessa valittua inkluusio -periaatetta hyvänä, koska olemassa olevien palvelujen 

räätälöinti mahdollistaa osatyökykyisen tarpeiden huomioimisen suunniteltaessa työtehtäviä ja järjes-

tettäessä koulutusta tai työllistämistä edistäviä palveluja. Palveluja tarjottaessa tavoitteena tulee olla, 

että henkilölle etsitään aina ensin mahdollisuuksia, joissa vammasta tai sairaudesta on mahdollisimman 

vähän haittaa. 

Työvoima- ja yrityspalvelut ajan tasalla 

Koska julkiset työvoimapalvelut on uudistettu vuoden 2013 alussa, työryhmä ei esitä niihin muutoksia. 

Työ- ja elinkeinoministeriön tulee seurata uudistetun palveluvalikoiman ja sitä koskevan lainsäädän-

nön toimivuutta osatyökykyisten työllistymisen edistämisessä ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin.  

Työryhmä pitää tärkeänä sitä, että palvelulinjoittain organisoidut TE-palvelut mahdollistavat henki-

lökohtaisen palvelun niille osatyökykyisille, jotka tarvitsevat keskimääräistä enemmän tukea työllisty-

miseen.  

Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien vähäinen rekisteröityminen työnhakijoiksi kertoo työryhmän ar-

vion mukaan siitä, että työkyvyttömyyseläkkeellä olevilla ei ole riittävästi tietoa mahdollisuuksistaan 

saada työvoimapalveluja. Työryhmä pitää tärkeänä, että työmarkkinoiden ulkopuolella oleville osatyö-

kykyisille tiedotetaan palveluista ja tässä työryhmä näkee vammaisjärjestöillä olevan keskeisen roolin. 

Työnvälityksen kautta avoimeksi ilmoitettuihin työpaikkoihin – muiden 
TE-palvelujen tuella piilotyöpaikkoihin 

Työryhmä katsoo, että aktiivisella ja osuvalla työnvälityksellä voidaan lisätä osatyökykyisen työvoi-

man tarjontaa ja vaikuttaa myönteisesti kysyntään. Osatyökykyisten työllistymisen edistämisen näkö-

kulmasta on erittäin tärkeää, että TE-toimistot tekevät avoinna oleviin työpaikkoihin työtarjouksia 

niille osatyökykyisille, jotka täyttävät työpaikkaan liittyvät edellytykset. Em. lisäksi on tärkeää, että 

osatyökykyisiä esitellään työnantajille. Työ- ja elinkeinoministeriön tulee ohjeistaa TE-toimistoja 

asiassa ja seurata työnvälityksen toimintaa osatyökykyisten työllistymisen edistämisessä. 

Koska osa osatyökykyisistä tarvitsee tehostettua tukea työnhakuun, työ- ja elinkeinohallinnon tulee 

räätälöidä osatyökykyisille heidän työnhakuaan tukevia palvelukokonaisuuksia. Palvelukokonaisuu-

teen tulisi kuulua työnhakuvalmennuksen lisäksi työhönvalmentajan palvelu sekä tarvittaessa palkka-

tuki ja työolosuhteiden järjestelytuki. Palvelumallia voitaisiin kehittää esimerkiksi pilotoimalla sitä 

joissakin TE-toimistoissa. 

Työhönvalmentaja - yksilöllinen tuki 

Työryhmän näkemyksen mukaan työhönvalmennus on osoittautunut tulokselliseksi tavaksi edistää 

osatyökykyisten työllistymistä, mistä johtuen kuntien, työeläkelaitosten, TE-toimiston ja Kelan tulisi 

lisätä valmennuksen käyttöä ja parantaa sen vaikuttavuutta mm. käyttämällä nykyistä laajemmin tuetun 

työllistymisen työhönvalmennuksen menetelmää. Menetelmässä olennaista on valmennuksen vieminen 

työpaikalle, mikä tukee työssä pysymistä ja mahdollistaa tuen tarvittaessa myös työnantajalle ja työyh-

teisöille. 
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Työhönvalmennuksen tavoitteena tulisi nykyistä selkeämmin olla työllistyminen työsuhteeseen. Ta-

voitteen saavuttamista voidaan edistää esimerkiksi sitomalla osa ostopalveluna hankittavan työhön-

valmennuksen palkkiosta palvelun tuloksellisuuteen. 

Työnantajalle palkkauksesta aiheutuvat kustannukset ja niissä tukemi-
nen 

Työryhmä pitää palkkatukea riittävänä kompensaationa työnantajalle työntekijän tuottavuuden alene-

masta. Palkkatuki on sosiaaliturvamaksujen alentamista parempi vaihtoehto, koska se pystytään koh-

dentamaan paremmin niiden henkilöiden työllistymisen edistämiseen, jotka sitä tarvitsevat. Työryhmä 

pitää hyvänä, että työ- ja elinkeinoministeriössä selvitetään, voidaanko palkkatukea ja sen hakemisme-

nettelyä edelleen yksinkertaistaa. 

Työryhmä ei pidä tarkoituksenmukaisena laajentaa työnantajan maksamien sosiaaliturvamaksujen 

alentamista nykyisestä suurille työnantajille mahdollisesta erillisestä työeläkevakuutuksesta. TyEL:n 

työkyvyttömyyseläkkeiden maksuluokkamalli on suurille työnantajille taloudellinen kannustin työky-

vyttömyyttä ehkäisevän toiminnan järjestämiseen.  

Työryhmä pitää selvittämisen arvoisena, voidaanko pienille työnantajille luoda muita kannustimia 

työkyvyn ylläpitämiseen kuin työkyvyttömyyseläkkeiden maksuluokkamalli. 

Työttömien terveystarkastukset 

Työttömien terveystarkastuksiin liittyvistä kyselyistä käy ilmi, etteivät terveystarkastukset ole toteutu-

neet vuonna 2010 toimineen työryhmän ehdotusten ja työ- ja elinkeinoministeriön TE-toimistoille 

vuonna 2011 antaman ohjeistuksen mukaisesti. Työryhmä korostaa, että kunnan, TE-toimiston, Kelan 

ja työeläkelaitosten tulee hoitaa työttömien terveystarkastusprosessiin kuuluvat tehtävät vastuualuei-

densa mukaisesti.  

TE-toimistojen tulee kiinnittää huomiota palvelutarpeen arvioinnissa työ- ja toimintakykyyn liitty-

viin seikkoihin ja tehostaa työttömien terveystarkastuksiin ohjaamista. TE-toimistojen tulee huolehtia, 

että asiakas ohjataan terveystarkastuksen perusteella tarpeelliseksi arvioituihin jatkopalveluihin. 

TE-toimiston tulee säännöllisesti kutsua paikalliset toimijat sopimaan terveystarkastuksiin liittyvistä 

yhteistyökäytännöistä ja niiden kehittämisestä. 

Työttömälle kirjoitettavan sairauslomatodistuksen merkitykseen kuntoutustarpeen selvityksessä ja 

kuntoutuksen käynnistymisessä on edelleen kiinnitettävä huomiota. Sosiaali- ja terveysministeriön 

tulee ohjeistaa ja tukea terveydenhuoltoa asiassa.  

Sosiaali- ja terveysministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön tulee huolehtia siitä, että terveystar-

kastusprosessissa toimivilla asiantuntijoilla on riittävä osaaminen.  

Työkykyä uhkaavissa tilanteissa sosiaali- ja terveyspalvelujen tulee nykyistä nopeammin reagoida 

asiakkaan palvelutarpeisiin. 

Palveluihin ohjaaminen ja palvelujen koordinointi 

Työryhmä pitää tärkeänä sitä, että TE-toimiston sisällä sovitaan selkeästi vastuut osatyökykyisten 

palveluiden järjestämisestä.   

TE-toimiston tulee nimetä henkilökohtaista tukea tarvitsevalle osatyökykyiselle oma vastuuvirkaili-

ja, joka koordinoi asiakkaan työllistymisprosessia. Niille osatyökykyisille, joille ei nimetä omaa virkai-

lijaa, TE-toimiston tulee esimerkiksi sisäisillä konsultaatiokäytännöillä varmistaa asiantunteva palvelu.  

Työryhmä pitää hyvänä, että TE-toimiston sisällä tuetun työllistymisen palvelulinjalla on vastuu 

ammatilliseen kuntoutukseen liittyvien palvelujen koordinoinnista. Selkeä vastuunjako luo edellytykset 

kehittää TE-toimiston, Kelan ja kuntien sosiaali- ja terveystoimen yhteistyöhön liittyviä prosesseja. 

Virkailijoiden asiantuntemuksen ylläpitämiseksi ja parantamiseksi työ- ja elinkeinohallinnon tulee 

tarjota riittävästi henkilöstökoulutusta osatyökykyisten työllistymisen edistämiseen liittyvistä seikoista. 

Asiakkaan oikea-aikaista palvelujen saantia ja asiakasyhteistyötä voitaisiin edelleen tehostaa sillä, 

että Kelan työkykyneuvojan palvelut olisivat nykyistä laajemmin tarjolla myös työttömille. Työttömien 
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(ml. työkyvyttömyyseläkettä saavat) osalta poimintakriteerinä tulisi työryhmän näkemyksen mukaan 

olla sairauslomapäivien ohella tai lisäksi TE-toimiston tai asiakkaan taikka muun tahon tunnistama 

palvelutarve. 

Työvoiman palvelukeskus (TYP) -toimintamalli kokoaa pirstaleiset pal-
velut 

Työryhmä pitää TYP-toimintamallia osatyökykyisten näkökulmasta hyvänä, koska se kokoaa yhteen 

pirstaleista palvelujärjestelmää. 

Ohjaus ammatillisessa koulutuksessa ja siirtymät työelämään 

Työryhmä näkee tärkeänä, että oppilaitoksessa järjestetään opiskelijalle riittävästi apua ja tukea opinto-

jen aikana ja työelämään siirtymisessä. Tällöin työllistymistulokset ovat hyviä eikä erityistä tukea 

tarvitseva nuori jää työttömäksi opintojen jälkeen. Osaksi nuorisotakuun toimeenpanoa tulisi kirjata 

oppilaitosten tehtävät vahvistaa opiskelijan siirtymistä työelämään tai työllistymistä tukeviin palvelui-

hin. 

Jos työllistyminen näyttää epätodennäköiseltä koulutuksen päättyessä, oppilaitoksen, opiskelijan ja 

TE-toimiston tulisi sopia TE-palvelujen hyödyntämisestä opintojen loppuvaiheessa. TE-toimiston tulisi 

arvioida, millä palveluilla parhaiten tuetaan opiskelijan sijoittumista työelämään. Opintojen loppupuo-

lelle sijoittuva työhönvalmennus voi olla osuvin palvelu. 

Erityisoppilaitosten lisäksi tavallisissa ammattioppilaitoksissa tulisi ylläpitää ja edelleen vahvistaa 

erityisoppijoiden tarvitsemaa ohjauksellista osaamista. Ammatillisten oppilaitosten opettajille tulee 

antaa mahdollisuus laajentaa omaa osaamistaan erityisoppilaitoksen osaamisesta ja saada niiltä hyviä 

käytänteitä. 

Työryhmä pitää kokeilemisen arvoisena työpajatoiminnan yhdistämistä ammatilliseen koulutuk-

seen. Ensisijaisesti vammaisia opiskelijoita tulee ohjata normaaleille työmarkkinoille ja työpajoja hyö-

dyntää vasta toissijaisesti. 

Työttömien kuntoutuspalvelujen kehittäminen 

Työllistymisen tuen käynnistäminen samanaikaisesti tai osittain samanaikaisesti ammatillisen kuntou-

tuksen kanssa edellyttää työeläkelaitosten, Kelan ja TE-toimiston nykyistä tiiviimpää yhteydenpitoa. 

TE-palvelujen kytkeminen Kelan ja työeläkelaitoksen palveluihin edellyttää virkailijayhteistyötä asi-

akkaan kuntoutussuunnitelman tekemisessä ja tapauskohtaista räätälöintiä. Virkailijayhteistyötä tulee 

edistää sopimalla yhteyshenkilöistä ja säännöllisestä yhteydenpidosta. 

 Ammatillisen kuntoutuksen työelämälähtöisyyden parantamiseksi eläkelaitoksen, palveluntuottaji-

en ja TE-toimiston välistä yhteistyötä tulee kehittää niiden kuntoutujien osalta, joilla ei ole työsuhdetta. 

Vakuutuskuntoutus VKK ry:n ylläpitämä työhönkuntoutuksen palveluverkosto tarjoaa yhteistyön ke-

hittämiseen ja hyvien käytäntöjen levittämiseen hyvän foorumin. Myös Kelan ja TE-toimiston välistä 

yhteistyötä palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä tulee jatkaa ja lisätä. 

Työryhmä esittää, että Kela arvioisi, voitaisiinko työkokeilun järjestämisen edellytyksiä muuttaa 

niin, että työkokeilu voitaisiin järjestää sellaiselle asiakkaalle, joka ei kykene työ- ja toimintakykynsä 

vuoksi osallistumaan työkokeiluun viitenä päivänä viikossa. 

Työryhmän näkemyksen mukaan työnvälityksellä voitaisiin tukea myös Kelan ja työeläkelaitosten 

työhönvalmennuksessa ja/tai työkokeilussa olevien työllistymistä. Työnvälitys tulisi liittää asiakkaan 

palveluprosessiin siinä vaiheessa, kun valmiudet työmarkkinoille siirtymiseen ovat olemassa. Kelan ja 

työeläkelaitosten tulisi myös hyödyntää TE-toimiston asiantuntemusta työkokeilupaikkojen etsimises-

sä. 
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Työmahdollisuuksien luominen  

Työryhmä pitää taloudellisiin kannustimiin perustuvaa järjestelmää velvoitteisiin nojautuvaa määrä-

osuusjärjestelmää parempana.  

Koska osatyökykyisten työllistymisen edistämisessä tarvitaan erilaisia malleja, työryhmä pitää hy-

vänä, että sosiaalisten yritysten toimintamallin toimivuutta arvioidaan, ja että samassa yhteydessä arvi-

oidaan työpankkikokeilun sisällön vakinaistaminen. Em. työn yhteydessä tulee myös arvioida, miten 

työpankkitoiminnalla voitaisiin nykyistä paremmin edistää osatyökykyisten työllistymistä. 

Sosiaalisten näkökohtien käyttäminen julkisissa hankinnoissa 

Koska työllistämisvelvoitteen sisällyttäminen valtion ja kuntien hankintoihin on yksi varteenotettava 

keino luoda työmahdollisuuksia osatyökykyisille, valtion ja kuntien tulee nykyistä laajemmin käyttää 

tätä keinoa. 

Yrittäjyys työllistymisvaihtoehtona 

Vammaisten yritystoimintaan liittyvät ohjaus- ja neuvontapalvelut tulisi integroida olemassa oleviin 

yrityspalveluihin (mm. työ- ja elinkeinohallinnon yrityspalvelut, YritysSuomi). Työ- ja elinkeinominis-

teriön tulee huolehtia, että sen vastuulle kuuluvien yrityspalveluiden käytössä on materiaalia vammais-

ten yrittäjyyden erityispiirteistä, ja että yrityspalvelut osaavat hyödyntää vammaisjärjestöjen työllisyys- 

ja yrittäjyysneuvontaa. 

Vammaisjärjestöjen tulisi ottaa työllistymistä edistävän toimintansa yhdeksi painopistealueeksi yrit-

täjyysmahdollisuuksista tiedottaminen. Suomen Yrittäjien tulisi kehittää vammaisyrittäjyyden mento-

rointimalli. 

Työ- ja elinkeinoministeriön, Suomen Yrittäjien ja vammaisjärjestöjen tulisi yhdessä hankkia tut-

kimus vammaisyrittäjyydestä.   

Työlainsäädäntö ja työehtosopimukset   

Osatyökykyisen työllistymisen edistämisessä tulee lähteä siitä, että ensisijaisesti osatyökykyistä tue-

taan työkykyä vastaavan työn saamisessa. Jos osatyökykyinen ei kykene työkykynsä vuoksi työskente-

lemään kokoaikaisesti, häntä tuetaan osa-aikaisen työn saamisessa. Em. tilanteissa palkkaus määräytyy 

samalla tavalla kuin täysin työkykyisellä työntekijällä. Jos osatyökykyinen ei ole täysin työkykyinen ja 

työehtosopimuksen määräykset mahdollistavat sen, että palkkauksesta voidaan osatyökykyisen kohdal-

la sopia muista työntekijöistä poikkeavasti, voidaan osatyökykyisyys ottaa huomioon palkan määräy-

tymisessä.  

Työehtosopimuksiin sisältyvistä asioista sopiminen on työmarkkinajärjestöjen asia. Osa osatyöky-

kyisistä hyötyisi todennäköisesti siitä, että heidän työkykynsä otettaisiin nykyistä paremmin huomioon 

työehtojen määräytymisestä. Mahdollisuus työkyvyn mukaisten työtehtävien räätälöintiin ja palkan 

määräytymiseen räätälöidyn tehtävän perusteella voisi lisätä osatyökykyisten työllistymismahdolli-

suuksia. Em. voisi myös siirtää osan ei-työsuhteisena työnä tehtävästä työtoiminnasta työsuhteiseksi 

työksi.  Työtehtävien räätälöinnin yhteydessä tulisi myös hyödyntää palkkausjärjestelmiin jo nykyisin 

sisältyviä liukumia. 

Jos työnantaja maksaa työehtosopimuksen tai työsopimuksen mukaan määräytyvän palkan työssä, 

jossa vamma tai sairaus vaikuttaa siten, että työn tuottavuus on alentunut, voidaan alentunutta tuotta-

vuutta kompensoida työnantajalle myönnettävällä palkkatuella. 

Työryhmä ei esitä muutosta työsopimuslain säännökseen, joka velvoittaa työnantajan tarjoamaan li-

sätyötä jo palveluksessa olevalle osa-aikaiselle työntekijälle ennen uusien työntekijöiden palkkaamista. 

Uuden työntekijän rekrytointitilanteessa ei ole tarkoituksenmukaista luoda etusijajärjestystä, jolla ase-

tettaisiin työkykynsä puolesta vain osa-aikatyöhön kykeneviä ja vasten tahtoaan osa-aikatyötä tekeviä 

kilpailemaan samoista tehtävistä. 
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Sosiaalipalvelut työelämäosallisuuden lisääjinä 

Työryhmä pitää tärkeänä, että jatkossakin on tarjolla työtoimintaa niille henkilöille, joilla ei ole työky-

kynsä puolesta edellytyksiä työllistyä työsuhteeseen. Työtoiminnan sisältö tulee kuitenkin määritellä 

siten, että se erottuu selvästi työsuhteisesta työstä.  Siirtymiä työtoiminnasta työsuhteiseen työhön tulee 

tukea ja ne tulee tehdä mahdollisimman sujuviksi silloin kun henkilön työkyky mahdollistaa työnteon. 

Em. vuoksi sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työelämäosallisuuden edistämistä selvittävän 

työryhmän tulisi kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: 

- Ei-työsuhteisten työtoimintojen tavoitteiden ja sisältöjen määrittely niin, että työtoiminta ero-

aa selvästi työsuhteessa tehtävästä työstä. Työtoiminnalla voi olla kahtalainen tehtävä. Se voi 

tarjota osatyökykyisille mahdollisuuden parantaa valmiuksiaan siten, että työtoiminnasta on 

mahdollisuus siirtyä työvoimapalveluihin tai työhön. Vaihtoehtoinen tavoite voi olla niiden 

henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin tukeminen, joilla ei ole edellytyksiä työllistyä työ-

suhteeseen.  

- TE-palvelujen tunnetuksi tekeminen sosiaalihuollon työllistymistä edistävän toiminnan ja työ-

toiminnan ohjaajille ja muille vastuuhenkilöille 

- TE-palveluista tiedottaminen sosiaalipalveluissa oleville ja tarvittaessa sen asiakkaiden oh-

jaaminen TE-palveluihin 

- TE-toimiston ja kunnan yhteistyön lisääminen asiakkaiden siirtymien lisäämiseksi työvoima-

palveluihin ja edelleen työmarkkinoille 

Verolainsäädännön muutostarpeet osatyökykyisten työllisyyden edis-
tämiseksi 

Työryhmän käsityksen mukaan jatkossa tulee selvittää mahdollisuuksia poistaa osatyökykyisten työl-

listymiseen vaikuttavia verolainsäädännössä havaittuja epäkohtia. Tällaisena on pidetty muun muassa 

sitä, että työnantajan tuki työmatkakustannuksiin sairaudesta tai vammasta aiheutuvan väliaikaisen 

liikkumisrajoitteen aikana on työntekijälle veronalaista etuutta. Samoin tällaisina on pidetty myös 

irtisanottujen työntekijöiden työterveyshuollon palveluiden osittaista veronalaisuutta ja heille tarkoite-

tun työkykyä ylläpitävän kuntoutuksen veronalaisuutta. 

Viestintä 

Työryhmä korostaa, että tiedon jakaminen osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi tarjolla olevis-

ta palveluista ja taloudellisista tuista on useiden eri tahojen tehtävä. Tiedon tulee olla helposti saatavil-

la ja sitä tulee jakaa osatyökykyisille, heitä edustaville yhteisöille, työnantajille, työpaikoille ja palve-

lujen tuottajille. Työnantajille kohdistettua tiedottamista tulee lisätä kaikissa työnantajayhteyksissä.  

 Työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Kansaneläkelaitos, Suomen Kuntaliitto, 

työeläkelaitokset, työmarkkinajärjestöt, Suomen Yrittäjät, VATES-säätiö ja Vammaisfoorumi ry pyr-

kivät edistämään osatyökykyisten työssä pysymistä ja työllistymistä sekä luomaan myönteistä asen-

neilmapiiriä eri keinoja käyttäen ja levittämällä tietoa tarjolla olevista palveluista ja taloudellista tuista. 

 Työ- ja elinkeinoministeriö päivittää työnantajille suunnatun ”Vammoista viis!” -oppaan ja julkai-

see sen verkkojulkaisuna. Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää kesäkuun 2014 loppuun mennessä TE-

toimistoille ja ELY-keskuksille tilaisuuden, jossa sovitaan, miten TE-hallinto nykyistä tehokkaammin 

edistää osatyökykyisten työllistymistä ja työssä pysymistä.  

 TE-toimistojen tulee yritys- ja työnantajakontakteissa tuoda esille ne palvelut, joilla osatyökykyis-

ten työllistymistä voidaan edistää. TE-toimistojen tulee työnantajille järjestettävissä tilaisuuksissa 

käyttää hyväksi osatyökykyisiä palkanneiden työnantajien asiantuntemusta esimerkiksi pyytämällä 

heitä kertomaan omista kokemuksistaan.  

 VATES-säätiö jatkaa aktiivista vaikuttamista, tiedottamista, kouluttamista sekä verkostojen luomis-

ta ja ylläpitämistä osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi. Vammaisfoorumi ry ja sen jäsenjär-

jestöt levittävät tietoa osatyökykyisten ja vammaisten työllistymisen ja myönteisen asenneilmapiirin 

merkityksestä ja kouluttavat työnantajia, työeläkelaitoksia, TE-hallintoa ja kansaneläkelaitosta. VA-



79 
 

TES-säätiön ja vammaisjärjestöjen tulee viestinnässään kiinnittää huomioita siihen, miten työvoiman 

ulkopuolella olevat osatyökykyiset saavat tietoa työllistämistä edistävistä palveluista. 

Osatyökykyisten työllistymiseen vaikuttavia muita hankkeita ja esille 
nousseita asioita 

Työryhmässä on noussut esille hankkeita ja asioita, joiden on arvioitu olevan merkittäviä osatyöky-

kyisten työllistymisen edistämisen kannalta ja joiden selvittely ja seuranta on myös jatkossa nähty 

tärkeänä. Tällaisia ovat lyhytkestoisen psykoterapian ja muiden kuin lääkäreiden antaman psykoterapi-

an korvaaminen sairaanhoitovakuutuksesta, Kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman 2009 - 

2015 (Mieli) toimeenpano sekä Masennuksen ehkäisyyn ja masennuksesta aiheutuvan työkyvyttömyy-

den vähentämiseen tähtäävän hankkeen (Masto) seuranta ja toteutumisen arviointi. 
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LIITTEET 

Pohjoismaisia esimerkkejä palveluista ja palvelujärjestelmistä 

Suomalaisen palvelujärjestelmän keskeisenä lähtökohtana ovat normalisaation ja inkluusion periaat-

teet, jonka mukaan ensisijassa henkilö käyttää universaaleja kaikille tarkoitettuja palveluja ja vasta 

erityiset kriteerit täytettyään tulee oikeutetuksi erityispalveluihin. Esimerkiksi työolosuhteiden järjeste-

lytuki on ainoa yksinomaan osatyökykyisille tarkoitettu TE-toimiston tuki.  Osatyökykyisten työllis-

tymistä tukevat myös kunnan ja Kelan osatyökykyiselle myöntämät tuet ja palvelut. Kuntien tulee 

esimerkiksi tarjota vammaiselle tai sairaalle henkilökohtaista tukea (avustaja tai apuvälineitä), joka 

mahdollistaa opiskelun tai työssä käynnin. Kela voi tukea vammaista työntekijää muun muassa henki-

lökohtaisilla apuvälineillä.  

Muissa Pohjoismaissa osatyökykyisille on tarjolla erilaisia omia palveluja tai osatyökykyisten työl-

listymistä on edistetty palvelujärjestelmillä. Palvelut voivat olla työnantajille suunnattuja kuten pelkäs-

tään osatyökykyisten työllistämiseen tarkoitettu palkkatuki (Ruotsi, Norja). Työpaikkoja on mahdollis-

ta luoda osatyökykyisille myös huomioimalla vamma tai sairaus vahvuutena (Tanska, Ruotsi, Saksa). 

Eri Pohjoismaissa on karkeasti samantyyppisiä työkyvyttömyys- ja työttömyysajalta toimeentuloa 

turvaavia etuusjärjestelmiä. Esimerkiksi työkyvyttömyyteen vastataan jokaisessa maassa sairauspäivä-

rahoilla, työkyvyttömyyseläkkeillä ja niitä vastaavilla pitkäaikaisilla työkyvyttömyysetuuksilla sekä 

kuntoutuksella. Työttömyyteen vastataan puolestaan työvoimahallinnon palveluilla, työttömyysturvalla 

ja työmarkkinasyihin perustuvilla eläkkeillä sekä aktivointitoimenpiteillä. Yksityiskohdiltaan ja mää-

räytymisperusteiltaan maat poikkeavat kuitenkin monelta osin toisistaan. Eri pohjoismaissa muutosten 

määrä on vaihdellut ja muutoksia on viime vuosina tapahtunut etenkin Ruotsin ja Norjan työkyvyttö-

myysetuuksissa, mutta Suomessa ja Tanskassa muutokset ovat olleet vähäisempiä. Erityisesti muille 

Pohjoismaille yhteisenä piirteenä on työkyvyttömyysetuuksien ja työvoimapoliittisten toimenpiteiden 

hallinnollinen lähentäminen ja jopa osittainen yhteen sulauttaminen.  

Ruotsissa tiukennettiin viime vuosikymmenen lopulla työkyvyttömyyseläkkeiden sekä sairauspäi-

värahojen myöntökäytäntöjä. Tiukennukset ovat olleet varsin tehokkaita, kun mittarina käytetään työ-

kyvyttömyysetuuksilla olevien väestöosuutta. Työkyvyttömyysetuuksien käyttöä vähennettiin lähinnä 

kolmella uudistuksella. Ensiksi työkyvyttömyyseläkkeelle johtavaa virtaa hillittiin tiukentamalla pro-

sessia muun muassa siten, että sairauspoissaolon pidentyessä henkilön oli asteittain oltava valmis hy-

väksymään muutakin kuin entiseen ammattiinsa kuuluvaa työtä sekä ohjeistamalla sairauslomia kirjoit-

tavia lääkäreitä poissaolojen pituudesta eri sairausryhmissä. Toiseksi puututtiin suoraan voimassa ol-

leiden eläkkeiden (sairauskorvausten) määrään siirtämällä määräaikaisen sairauskorvauksen saajat 

asteittain vuoden 2010 alusta lähtien työvoimahallinnon vastuulle tähän tarkoitukseen varta vasten 

perustetulle ”johdatus työelämään” -toimenpiteelle. Kolmanneksi aktivointi- ja sairauskorvausten saa-

jille annettiin rajoittamaton oikeus mennä ansiotyöhön ja jättää eläkkeensä kokonaan tai osittain le-

päämään työnteon ajaksi. 

 Ruotsin lainsäädännössä laki tuesta ja erityisistä palveluista toimintarajoitteisille (Förordning (SFS 

2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga) 

määrittelee yksinomaan vammaisille tarjottavia palveluja. Julkiseen työvoimapalveluun sisältyy osa-

työkykyisille tarkoitettu oma työllisyysohjelma SIUS (Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd). 

Työvoimahallinnossa on erityisosaajiksi koulutettuja SIUS-neuvojia, jotka toimivat osatyökykyisen 

tukena. SIUS-neuvojan toimenkuvassa on yhtäläisyyksiä tuetun työllistymisen työhönvalmennuk-

seen.37 

Määräaikainen sairauskorvaus poistettiin Ruotsissa käytöstä asteittain vuodesta 2010 alkaen. Saira-

uskorvauksen päätyttyä kyseisen etuuden saajat siirrettiin työvoimahallinnon vastuulle, jolloin heille ja 

muille pitkään työelämästä poissa olleille, joiden etuus sairausvakuutuksessa päättyi, perustettiin erilli-

nen toimenpidekokonaisuus arbetslivsintroduktion. Tämä ”johdatus työelämään” kestää enintään 3 

                                                 
37 www.arbetsformedlingen.se 
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kuukautta, minkä jälkeen henkilö voi siirtyä esimerkiksi jollekin muulle toimenpiteelle, työttömäksi 

työnhakijaksi tai palata sairausvakuutusetuudelle. 

Avoimelle sektorille työllistettyjen vajaakuntoisten henkilöiden työnantajille voidaan Ruotsissa 

kompensoida enimmillään 100 prosenttia palkoista ja sivukuluista neljän vuoden ajalta, jos kyseessä 

on toimintakyvyltään vakavasti vammainen tai pitkäaikaissairas henkilö. Työehtosopimuksia vastaavat 

ehdot koskevat myös valtiollista, vajaakuntoisia työllistävää Samhall-korporaatiota sekä julkisten 

työnantajien psyykkisesti ja sosiaalisesti vaikeavammaisille järjestämää suojatyötä (OSA). Näissä 

molemmissa työnantajan saama korvaus voi nousta enimmillään 100 prosenttiin työllistämisen koko-

naiskuluista. Työnantajan korvausosuus palkasta ja sivukuluista neuvotellaan aina yksilöllisesti, jolloin 

mukana neuvottelussa ovat työnantajan ja työntekijän lisäksi myös työvoimaviranomaisten ja ammatti-

liiton edustajat. 

Tanskassa eläke myönnetään vain täyden työkyvyttömyyden perusteella sen jälkeen, kun mahdolli-

suudet kuntoutumiseen tai tuetussa joustotyössä (fleksjob) selviytymiseen on perusteellisesti selvitetty. 

Työkyvyttömyyseläke on Tanskassa aina pysyvä etuus. Työllistämistoimenpiteitä on tarjolla kolmen-

laisia: ns. joustotyö (fleksjob) ja ennenaikaiseläkkeellä olevien työhön osallistumisen tuki (skånejob) 

sekä vastavalmistuneille vammaisille nuorille suunnattu työllistämistuki avoimilla työmarkkinoilla. 

Näiden työllistämistukien lisäksi Tanskassa on tarjolla myös avoimelle sektorille suunnattuja palkka-

tukia, joiden tavoitteena on tuen piiriin kuuluvien työntekijöiden taito- ja kvalifikaatiotason nostami-

nen sekä käytännön työkokemuksen hankkiminen. 

Joustotyö on mahdollista niille henkilöille, joilla vaikea vamma tai sairaus rajoittaa työskentelyä. Se 

on normaali työsuhde, jossa työnantajan palkkauskustannuksia tuetaan valtion toimesta. Joustotyön 

työaika räätälöidään työntekijän työkyvyn mukaan. Joustotyö on mahdollistanut työtehtävien keventä-

misen työkyvyn alenemisen takia ilman että palkka ja työsuhde-edut olennaisesti pienenisivät täysin 

työkykyiseen verrattuna. Joustotyöhön henkilö on voinut hakeutua, kun mitkään hoito- tai kuntou-

tusyritykset eivät ole tuottaneet tulosta ja kun tilan ennustetaan olevan pysyvä. Joustotyötä tekevät 

voivat saada myös tähän tarkoitukseen räätälöityä erillistä työttömyysturvaa siltä ajalta, jolloin he 

joutuvat odottamaan sopivan työn löytymistä.  

Kunnilla on Tanskassa merkittävä portinvartijan rooli siinä, suositaanko etuuksia ja työvoimapoliit-

tisia toimenpiteitä koskevassa päätöksenteossa aktivointia vai passiivisia rahaetuuksia. Joustotyön 

osalta kuntien kannustimet ovat OECD:n mukaan kuitenkin toimineet osittain alkuperäisen tarkoitus-

peränsä vastaisesti, mistä on ollut seurauksena joustotyössä ja työkyvyttömyysetuuksilla olevien sa-

manaikainen kasvu. Kuntien on ollut edullista ohjata vajaakuntoisia joustotyöhön, koska kunnan valti-

olta saama korvaus on ollut suurempi aktiivitoimenpiteistä kuin työkyvyttömyysetuuksista. Käytännös-

sä tämä on johtanut siihen, että suhteellisen hyväkuntoiset ihmiset sijoittuivat joustotyöhön kun taas ne 

osatyökykyiset, jotka tuettua työtä olisivat kipeimmin tarvinneet, sijoitettiin pitkäkestoisesti fleksjob-

järjestelmään kuuluvalle erilliselle työttömyysturvalle (waiting benefit). Vuoden 2013 alusta Tanskassa 

astui voimaan huomattavia lainmuutoksia koskien työkyvyttömyyseläkkeen sekä siihen sidoksissa 

olevan joustotyön ehtoja sekä ko. etuuksien piiriin kuuluvien palveluita. Uudistusten tarkoituksena on 

suunnata yhteiskunnan tukitoimet kaikkein heikoimmassa asemassa oleville. 

Norja on nähtävä muihin pohjoismaihin verrattuna erikoistapauksena, koska lähes täystyöllisyyden 

ja työvoimapulan maana yksilön työmarkkinaongelmat ovat voimakkaammin yhteydessä terveyteen ja 

työkykyyn. Merkittävin 2000-luvun uudistus osatyökykyisten kannalta oli merkittävä hallinnollinen 

uudistus, jossa yhdistettiin työvoimahallinto ja kansanvakuutusvirasto yhdeksi virastoksi (NAV). Sosi-

aalietuuksien puolella määräaikainen työkyvyttömyyseläke (tidsbegrenset uførestønad) irrotettiin elä-

kejärjestelmästä ja yhdistettiin vuonna 2010 sosiaalivakuutuksen ja työvoimahallinnon kuntoutusraho-

jen kanssa yhdeksi etuudeksi, jonka nimeksi tuli selvitystuki (arbeidsavklaringspenge). Etuutta voidaan 

maksaa enintään neljän vuoden ajan niille, joiden työkyky on alentunut vähintään 50 prosentilla ja 

jotka tarvitsevat apua saadakseen työtä tai pystyäkseen jatkamaan työssään. Selvitystuki tarjoaa myös 

yksilön tarpeista lähtevää palvelua tilanteissa, jossa henkilö muuten olisi joutunut asioimaan eri viran-

omaisten kanssa. Työnantajalle myönnettävää palkkatukea osatyökykyisen työllistämiseen voidaan 

maksaa Norjassa ilman aikarajaa. 
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Lineaarinen malli ja siihen liittyvät näkökohdat  

1 Taustaa  

Osatyökykyisten työllistymisen edistämisen toimintaohjelmaa pohtivan työ-

ryhmän toimeksiannossa on yhtenä tehtävänä löytää työnteon ja eläkkeen yh-

teensovittamiseen työntekoon kannustavampi malli. Tähän liittyy läheisesti 

myös työryhmän toimeksiannossa ja jo SATA-komiteassa esitetty osatyöky-

vyttömyyseläkkeen mahdollistaminen kansaneläkejärjestelmässä. Työtulon ja 

eläkkeen yhteensovitus vaikuttaa myös eläkkeen lepäämäänjättämiseen ja sitä 

koskevan lain sisältöön (TyEdL), jota on myös viety eteenpäin työryhmässä. 

 

 Kannustavuuden lisäämiseksi on esitetty ns. lineaarista mallia. Tämä tarkoittaa 

työansion ja eläkkeen yhteensovittamisen tapaa, jossa työansio pienentää mak-

sussa olevaa eläkettä portaattomasti. Tavoitteena on, että työtulon lisäys kas-

vattaisi aina kokonaistulon määrää, eikä johtaisi nykytilan mukaisiin kannus-

tinloukkuihin. 

 

 Tässä muistiossa on tarkasteltu nykytilaa ja tavoitetilan mukaista lineaarista 

mallia Kelan osatyökyvyttömyyseläkkeen kanssa ja lineaarisen mallin mahdol-

lisuutta ja toimivuutta eläkejärjestelmässä.  

 

Asian pohtimiseen ovat osallistuneet ja muistion syntymiseen vaikuttaneet Ke-

lasta kehittämispäällikkö Erkki Aaltonen, suunnittelija Heidi Heikura, pääma-

temaatikko Teemu Hänninen ja etuuspäällikkö Marja-Leena Seppälä. Eläke-

turvakeskuksesta työhön ovat osallistuneet kehityspäällikkö Marjukka Hieta-

niemi, erityisasiantuntija Juha Knuuti, lakimies Mari Kuuvalo ja yhteyspääl-

likkö Janne Pulkkinen. 

2 Nykytilan mukainen työtulojen ja eläkkeen yhteensovitus 

 Nykyisin työeläke ja kansaneläke yhteensovitetaan työtulon kanssa omalla 

tavallaan kummassakin järjestelmässä. Tähän vaikuttaa mm. se, että kansan-

eläkejärjestelmässä ei ole osatyökyvyttömyyseläkettä ja ansioiden valvonta on 

kummassakin järjestelmässä hoidettu omalla tavallaan ja eri tietolähteisiin pe-

rustuen. 

2.1 Työeläkejärjestelmä 

 Työeläkkeenä voidaan myöntää täysi työkyvyttömyyseläke, jos työkyky on 

heikentynyt 3/5. Eläke myönnetään osaeläkkeenä, jos työkyky on heikentynyt 

2/5. Osaeläke on puolet täydestä eläkkeestä.  

 

 Jos työansiot eläkkeen aikana ylittävät vuoden ajan 40 % aikaisemmasta va-

kiintuneesta ansiosta (usein tulevan ajan ansio), täysi eläke muutetaan osa-

eläkkeeksi. Jos työansiot ylittävät 60 % aikaisemmasta vakiintuneesta ansiota-

sosta vähintään 3 kuukauden ajan, eläke jää lepäämään työnteon ajaksi. Jos 

työnteko jatkuu yli kahden vuoden ajan lepäämään jättämisestä, eläke lakkau-

tetaan lepäämäänjättämisestä lukien. 
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 Lepäämäänjättämistä koskevassa määräaikaisessa laissa (TyEdL) säädetään, 

että jos työansio on alle 733,80 euroa/kk (vuoden 2013 tasossa), työtulo ei 

vaikuta eläkkeen määrään, vaikka työtulo ylittäisi edellä mainitut 40/60 % 

edeltävästä vakiintuneesta ansiosta.  

2.2 Kansaneläkejärjestelmä 

 Kansaneläkkeenä myönnetään vain täysi työkyvyttömyyseläke. Työansiot vai-

kuttavat Kelan työkyvyttömyyseläkkeeseen määräaikaisen lepäämäänjättämis-

lain mukaan vasta sen jälkeen, kun ansiot ylittävät 733,80 euroa/kk samoin 

kuin työeläkejärjestelmässä. 

 

 Koska kansaneläkejärjestelmässä ei makseta osaeläkkeitä, kansaneläke putoaa 

nollaan ansioiden ylittäessä lepäämäänjättämislain mukaisen alarajan. Ennen 

lepäämäänjättämislakia kansaneläkelain mukainen ansaintaraja oli 588,65 eu-

roa kuukaudessa. 

2.3 Työansioiden ja eläkkeen yhteensovitus, kun eläkkeensaajalla on sekä työeläkettä että kan-

saneläkettä 

 Jos työeläkettä osaeläkkeenä saavan ei katsota olevan kansaneläkkeen täyteen 

työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeutettu, hän saa eläkettä ainoastaan työeläke-

järjestelmästä osaeläkkeenä.  

 

 Jos täyttä eläkettä Kelasta saavan henkilön työansiot nousevat yli euromääräi-

sen ansioalarajan, kansaneläke jää lepäämään. Jos ansiot kuitenkin jäävät alle 

vakiintuneesta ansiosta laskettavan prosenttimäärän, työeläkkeessä ei vielä ta-

pahdu mitään. Seuraava porras on työeläkkeen aleneminen osaeläkkeen tasol-

le, kun ansiot ovat vähintään vuoden ajan yli 40 %, mutta alle 60 % vakiintu-

neesta ansiosta.  

 

 Eläkkeen tason alenemisen portaisiin vaikuttavat edeltävä ansiotaso ja eläk-

keen määrä. Liitteessä 1 on esimerkkejä näistä portaista eri ansio- ja eläke-

tasoilla. 

3 Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työskentelystä 

3.1 Osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevat 

Työeläkejärjestelmässä osatyökyvyttömyyseläkkeellä oli vuoden 2012 lopussa 

21 803 henkilöä eli 11,3 prosenttia työkyvyttömyyseläkkeensaajista. Osuus on 

kasvanut koko 2000-luvun ajan. 
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Taulukko 1. Osatyökyvyttömyyseläkkeensaajien osuus kaikista työkyvyttömyyseläkkeensaajista (lähde: 

Eläketurvakeskus) 

 

 Luku- Osuus varsinaisista 

Vuosi määrä työkyvyttömyyseläkkeistä, % 

2000 12 154 6,3 

2001 12 587 6,5 

2002 13 360 6,8 

2003 14 100 7,0 

2004 14 983 7,3 

2005 15 967 7,6 

2006 16 917 8,0 

2007 17 934 8,3 

2008 19 025 8,7 

2009 19 974 9,2 

2010 20 773 9,8 

2011 21 713 10,7 

2012 21 803 11,3 

3.2 Työhalukkaat työkyvyttömyyseläkkeensaajat tutkimusten perusteella 

Raija Gouldin ja Kasimir Kalivan vuonna 2010 tekemä selvitys työeläkejärjes-

telmän työkyvyttömyyseläkettä saavien työssäkäynnistä ja halukkuudesta an-

siotyöhön kertoo, että täyttä eläkettä saavista 21 prosenttia halusi työhön. 

Täyttä eläkettä saavista työssäkäyvistä valtaosa teki tai halusi satunnaista työtä 

ja vain muutamia tunteja viikossa.  

 

Osatyökyvyttömyyseläkettä saavista ei-työssä olevista työhön halusi 7 pro-

senttia.  

 

Osatyökyvyttömyyseläkettä saavien työssäkäynti oli Gouldin ja Kalivan tut-

kimuksen mukaan yleensä säännöllistä, mutta osa-aikaista. Työssäkäyntiin ja 

työhalukkuuteen olivat yhteydessä mm. erityisasiantuntijatyössä toimiminen, 

kohtalaisen hyväksi koettu työkyky ja keskimääräistä nuorempi ikä.  

 

Kaikista työkyvyttömyyseläkkeen saajista 18 prosenttia (vuoden 2011 tilasto-

jen mukaan runsaat 30 000 henkilöä) arvioi eläkkeen ansaintarajojen vähentä-

neen työntekoa ainakin vähän. Täydellä työeläkejärjestelmän työkyvyttömyys-

eläkkeellä olevista ja samanaikaisesti työtä tekevistä vajaa puolet oli kokenut 

ansiorajojen estäneen jonkin verran työntekoa. Kaikista vuoden 2011aikana 

työssä olleista täyden työkyvyttömyyseläkkeen saajista tämä vastaa runsasta 

10 000 henkilöä.  

 

Kyseisen selvityksen mukaan useimpien ansiotyöhön haluavien tavoitteena ei 

ollut säännöllinen osa-aikatyö, vaan työtä haluttiin tehdä joustavasti pieniä 

määriä silloin, kun kunto sallii. Vuorelan selvityksen (2008) mukaan työkyvyt-

tömyyseläkkeeltä osa- tai kokoaikatyöhön haluavia oli arviolta noin 30 000. 
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3.3 Työssä olevat työkyvyttömyyseläkkeensaajat rekistereissä 

Eläketurvakeskuksen rekisteritietojen mukaan työeläkevakuutettuna vuoden 

2011 aikana oli noin 17 prosenttia täyden työkyvyttömyyseläkkeen saajista 

(vuoden lopussa työssä olleista eläkkeensaajista 10 % oli työssä) eli 28 940 

henkilöä (17 761 vuoden lopussa työssä ja eläkkeellä). 

 

Osatyökyvyttömyyseläkkeen saajista työeläkevakuutettuna oli vuoden 2011 

aikana ollut noin 84 prosenttia (75 % vuoden lopussa työssä ja eläkkeellä).  

 

Taulukko 2. Työssä ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä olleet 18–65-vuotiaat vuoden 2011 aikana 

 

Ikä vuoden 
lopussa 

Kaikki 

Töissä ja eläk-
keellä keskim. 

kuukausia 
Keskieläke 

€/kk 
Keskipalkka 

€/kk 
25–29 35 7,5 509 932 
30–34 151 9,0 657 1 181 
35–39 312 9,2 652 1 308 
40–44 662 9,7 650 1 317 
45–49 1 403 10,1 680 1 368 
50–54 3 024 10,0 687 1 372 
55–59 6 990 10,0 728 1 435 

60–65 5 742 9,6 733 1 402 

Kaikki 18 327 9,6 714 1 400 

 

Kevan tekemän tutkimuksen mukaan (Kevan tutkimuksia 5/2011) jopa 90 pro-

sentilla kunta-alan osatyökyvyttömyyseläkkeensaajista oli voimassaoleva työ- 

tai virkasuhde vuoden 2010 lopussa.  

3.3.1 ETK:n rekisteriselvitys työssäkäyvistä työkyvyttömyyseläkkeensaajista 

Eläketurvakeskuksen rekistereistä vuonna 2013 tehdyn selvityksen perusteella 

(ETK/Jukka Appelqvist, muistio 11.3.2013) voidaan tarkastella tarkemmin 

työssäkäyviä työkyvyttömyyseläkkeensaajia.  

 

Taulukossa 3 tarkastellaan vuonna 2006 tai sen jälkeen työkyvyttömäksi tullei-

ta, joilla oli palkkatuloja vuonna 2011. Heidät on ryhmitelty luokkiin sen mu-

kaan, miten heidän ansaintarekisteristä ilmenevät tulonsa vastasivat heidän 

omia henkilökohtaisia, työeläkettä koskevia ansaintarajojaan vuositasolla so-

vellettuna. Mukana ovat vain sellaiset henkilöt, joille rekisteriin on ilmoitettu 

tulevan ajan ansio. 

 

Taulukko 3. Ansiotuloluokat ja käteen jäävät tulot 

     
 

Luokka 1 tarkoittaa sitä, että vuosiansiot jäävät sen rajan alle, jonka ylittyessä 

työskentely vaikuttaa työeläkkeeseen. Luokka 2 tarkoittaa täyden eläkkeen 

Luokka TK osa-TK TK osa-TK

1 7429 7521 99,9 99,9

2 267 39,9

3 140 1537 16,9 54,9

N Lisätulo, %
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muuttumista osaeläkkeeksi. Luokka 3 tarkoittaa lepäämään jäämisen rajan yli-

tystä. 

 

Kullekin ryhmälle on myös laskettu ”lisätulo”, joka kertoo sen, kuinka suuri 

osuus ansaituista palkkatuloista henkilölle jää käteen palkan ja eläkkeen yh-

teensovittamisen jälkeen.  

 

Keskeinen havainto on, että varsin pieni osa tarkastelujoukosta tekee niin pal-

jon töitä, että se vaikuttaa eläkkeen suuruuteen. On mahdotonta sanoa, johtuu-

ko tämä kokonaan taustalla olevasta työkyvyttömyydestä vai osaltaan myös 

järjestelmän kannustinvaikutuksesta. Täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä ansi-

oiden tuoma ansiorajojen ylittävä lisätulo jää rekisteriaineistossa vähäiseksi, 

koska korkeat ansiotulot ovat harvinaisia. Osatyökyvyttömyyseläkkeiden osal-

ta tilanne on tässä suhteessa parempi. 

 

Alla olevassa taulukossa 4 on kuukausieläkkeiden ja vuosiansioiden jakaumia 

kuvaavia tunnuslukuja sekä täydellä eläkkeellä oleville että osaeläkeläisten 

ryhmälle. PP10 tarkoittaa rajaa, jonka alle jää 10 prosenttia havainnoista, PP25 

rajaa, jonka alle jää 25 prosenttia havainnoista jne. Toisin sanoen PP50 on 

ryhmän mediaani. 

 

Taulukko 4. Eläkkeiden ja ansioiden jakautuminen 

 
 

Taulukosta 4 näkyy, että työansiot ovat täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä 

olevilla harvinaisia ja määrältään vähäisiä, vaikka poikkeuksiakin on. Sen si-

jaan osatyökyvyttömien ryhmässä työskentely on yleistä ja selvästi yli puolella 

on melko suuria palkkatuloja. 

3.3.2 Työssä olevien työkyvyttömyyseläkkeensaajien kannustinloukku 

 ETK:ssa tehtyjen laskelmien mukaan voidaan todeta, että kannustinloukku 

realisoituu useimmiten nykyisillä osatyökyvyttömyyseläkkeensaajilla. Työaika 

ja näin ollen myös työtulot määritellään yleensä sallitun tuloalueen ylärajalle 

(ansio vastaa 60 % aikaisemmasta). Tällöin tulojen pienetkin lisäykset vaikka-

pa palkankorotuksen muodossa vievät tulot tulorajan yläpuolelle.  

 

 Täyden työkyvyttömyyseläkkeen saajista vain muutama prosentti ylittäisi 40 

%:n tai lepäämäänjättämislaissa säädetyn alarajan 733,80 e/kk, jos palkka nou-

sisi 100 tai 200 euroa kuukaudessa. Osatyökyvyttömyyseläkkeen saajista sen 

TK osa-TK TK osa-TK

PP10 698                 403           -             -               

PP25 855                 527           -             5 266          

Mediaani 1 081              659           -             13 921        

PP75 1 441              808           -             17 420        

PP90 1 885              1 020        1 493        22 031        

Keskiarvo 1 213              702           660           12 724        

Maksimi 17 337            3 444        80 000      101 486       

N 50 689            11 236       50 689      11 236        

Eläkkeet €/KK Ansiot €/V
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sijaan neljänneksen eläke jäisi lepäämään 100 euron korotuksesta ja vielä toi-

nen neljännes, jos korotus olisi 200 euroa kuukaudessa. 

 

 Täyden työkyvyttömyyseläkkeen tapauksessa euromääräisen alarajan mahdol-

linen korottaminen vähentäisi tulorajojen ylittämistä entisestään. Osatyökyvyt-

tömyyseläkkeensaajilla ei sillä olisi niin suurta vaikutusta.  

 

 Laskelmia tehtiin myös vaihtoehdosta, että osatyökyvyttömyyseläkkeen saajan 

ansaintarajaa korotettaisiin 70 tai 75 prosenttiin vakiintuneesta ansiosta. Jos 

ansioiden ylärajaa korotettaisiin 75 prosenttiin tulevan ajan ansiosta, niin ai-

neistossa vain 171 henkilön osalta osatyökyvyttömyyseläke tulisi jättää le-

päämään, joka vastaa noin 13 prosenttia siitä, mitä se olisi ollut 60 prosentin 

rajalla. 

3.3.3 Työkyvyttömyyseläkkeeltä toiselle siirtyneet ja lepäämään jääneet 

Alla olevassa kuvassa nähdään työkyvyttömyyseläkkeeltä toiselle siirtyneiden 

lukumäärien kehitys. Täydeltä työkyvyttömyyseläkkeeltä osatyökyvyttömyys-

eläkkeelle siirtyneitä on nykyisin hyvin vähän.  

 

Kuva 1. Täydeltä TK:lta tai kuntoutustuelta osatk:lle tai osakuntoutustuelle siirtyneiden henkilöiden lu-

kumäärät vuosina 1996–2012  

 

  
 

Lepäämään jääneitä eläkkeitä on työeläkejärjestelmässä vuosittain runsaat 500 

ja kansaneläkejärjestelmässä samaa luokkaa. Kansaneläkelaitoksen tilastojen 

mukaan kansaneläkelain perusteella myönnettyjä työkyvyttömyyseläkkeitä on 

määräaikaisen lain voimassaolon aikana jätetty lepäämään 1 058. Näistä noin 

50 on lakkautettu 2 vuoden enimmäisajan täyttymisen vuoksi. Eläketurvakes-

kuksen tilastojen mukaan työeläkelakien perusteella myönnettyjä työkyvyttö-

myyseläkkeitä on lain voimassaolon alusta jätetty lepäämään hieman alle 900. 

Näistä 107 on lakkautettu siksi, että ne ovat olleet lepäämässä 2 vuotta.  
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4 Lineaarinen malli 

4.1 Yleistä lineaarisesta mallista 

 Jotta olisi mahdollista arvioida jollain tavalla lineaarisen mallin toimintaa 

Suomen eläkejärjestelmässä, on ensin täsmennettävä, minkälainen malli voisi 

erilaiset reunaehdot huomioon ottaen olla. Tässä esitetty malli ei siten ole suo-

raan toteuttamisehdotus, vaan ajattelukehikko asian pohtimiseksi. 

 

Lineaarisessa mallissa eläke ja työansiot sovitetaan yhteen niin, että työansiot 

pienentävät tasaisesti maksussa olevaa eläkettä. Työansio voi alkaa pienentää 

maksussa olevan eläkkeen määrää joko heti ensimmäisestä ansaitusta eurosta 

tai jonkin prosentuaalisen rajan tai euromääräisen suojaosuuden jälkeen.  

 

Jotta jokainen työnteosta ansaittu euro kasvattaisi aina kokonaistulotasoa, työ-

ansion aiheuttama eläkkeen alenemaprosentti ei saisi olla liian korkea. Tämä 

maltillinen alenemaprosentti yhdistettynä kohtuullisen korkeaan alarajaan joh-

taa siihen, että työansioita voi vielä jonkin verran ansaita suuremmilla tuloilla 

kuin mitä aiempi vakiintunut ansio oli ilman, että eläke putoaa nollaan.  

 

Tästä seuraa se, että eläke jäisi lepäämään nykytilaa huomattavasti harvem-

min. Jos lineaarinen malli otettaisiin käyttöön, tulisi harkittavaksi lepäämään-

jättämislain tarve.   

 

Jotta lineaarinen malli toimisi sen tavoitteiden mukaisesti, olisi työeläke- ja 

kansaneläkesäännöstöjen oltava yhdenmukaiset työnteon ja eläkkeen yhteen-

sovittamisen kannalta. Tämä tarkoittaisi, että kansaneläkejärjestelmässä olisi 

myös oltava mahdollisuus osatyökyvyttömyyseläkkeeseen ja samojen ansiora-

jojen käyttöön kuin työeläkejärjestelmässä. 

  

Lineaarinen malli voi johtaa siihen, että eläke on määrältään jotain muuta kuin 

puolet tai täysi eläke. Se voi olla vaikkapa 37 % täydestä. Kun eläkkeen määrä 

vaihtelee työansioiden mukaan, on oleellista pohtia ansioiden huomioon otta-

minen työkyvyn ja eläkeoikeuden arvioinnissa.  

 

Lineaarisen mallin toteuttaminen johtaisi siihen, että työkyvyttömyyseläkeoi-

keutta arvioitaessa edellytyksenä ei voisi enää olla ansioiden alenemisvaati-

mus samaan tapaan kuin nykyisin. Mallin toteuttaminen edellyttäisi, että elä-

keoikeuden arviointi ja eläkkeen rinnalla saatujen ansioiden vaikutus eläkkeen 

määrään erotettaisiin toisistaan.  

 

Koska täyden työkyvyttömyyseläkkeen saaja työskentelee tyypillisesti hyvin 

vähän ja satunnaisesti verrattuna osatyökyvyttömyyseläkkeensaajaan, voisi ol-

la perusteltua erottaa täyden ja osatyökyvyttömyyseläkkeen valvonta ja työan-

sion yhteensovittamisen tapa näissä eläkkeissä toisistaan.  

 

Jotta malli voisi toimia halutunlaisin vaikutuksin, on tiedotus ja ihmisten asen-

teisiin vaikuttaminen oleellisen tärkeää.  
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Tarvittavat lakimuutokset ja niiden toimeenpano tulisi selvittää perusteellisesti 

ennen lineaariseen malliin siirtymistä.  

Alla käsitellään lineaarisen mallin parametreja tarkemmin. 

4.2  Minimiansioraja  

Jotta nykyisten eläkkeensaajien tulotaso ei laskisi uuden mallin vaikutuksesta, 

olisi mallissa syytä pitää alarajana vähintään nykyinen euroraja ja osuus va-

kiintuneesta ansiosta, jota pienemmät työansiot eivät vaikuttaisi eläkkeen mää-

rään. Vähäisenkin työnteon kannustamiseksi ja hallinnollisen työn vähentämi-

seksi euromääräinen alaraja voisi olla jopa korkeampi kuin nykyinen. 

 

Tässä mallissa minimiansioraja olisi 1,5-kertainen nykyiseen euromääräiseen 

ansiorajaan verrattuna (1 108,23 euroa v. 2013 ind.). Tällä minimirajan koro-

tuksella mahdollistettaisiin erityisesti täyden työkyvyttömyyseläkkeen aikaista 

pienimuotoista työskentelyä enemmän. Lisäksi hallinnollinen työ vähentyisi. 

 

Työeläkkeissä alaraja voi nykylainsäädännön mukaan olla lepäämäänjättämis-

laissa säädettyä 733,80 euron kuukausialarajaa korkeampi, jos 40 % vakiintu-

neesta ansiosta ylittää euromääräisen alarajan.  Myös tätä 40 %:n minimirajaa 

vakiintuneesta ansiosta voisi nostaa esimerkiksi 50 %:iin (sama kuin kuntou-

tusrahassa), jos tilannetta halutaan parantaa kaikilla eläkkeensaajilla. Samaa 

rajaa noudatettaisiin myös Kelan eläkettä saavilla.  

 

Tämän prosenttialarajan muutoksella on vaikutusta työkyvyn arvioinnissa käy-

tettyihin työkyvyn heikentymisen rajoihin. Työkyvyn heikentymistä (2/5, 3/5) 

arvioitaessa edellytetään lääketieteellisten seikkojen lisäksi, että eläkkeenhaki-

jan ansiot alenevat vastaavasti 40 % tai 60 %.  

 

Jos prosenttimääräisenä alarajana olisi 50 %, olisi luontevaa, että lineaarisessa 

mallissa työkyvyttömyyseläkkeen saamisen edellytyksiäkin muutettaisiin vas-

taavasti. Muuten voisi syntyä ristiriitaisia tilanteita, jos 40 % alenemisedelly-

tyksen johdosta eläke myönnettäisiin osa-eläkkeenä, mutta ansiot vaikuttaisi-

vat vasta ylittäessään 50 %:n rajan.  

 

Minimiansiorajan korottaminen hyödyttäisi erityisesti pienituloisia ei-

vakiintuneen työuran tehneiden eläkkeensaajien työskentelyedellytyksiä. Sa-

malla siitä voisi aiheutua ongelmia jo valmiiksi pienituloisten työkyvyn mää-

rittelyyn (esim. omaishoitajat). 

4.3 Eläkkeen alenemaprosentti 

Alarajaa korkeampien työtulojen eläkettä pienentävä vaikutus olisi mitoitetta-

va siten, että tulonlisäys kasvattaisi aina kokonaistuloa. Näin siis myöskään 

nykyisten osatyökyvyttömyyseläkkeensaajien ansiotasossa ei saisi näkyä muu-

toksen takia notkahdusta. Erilaisia sääntöjä ei pitäisi olla jo työskentelevien ja 

työntekoa vasta uuden lain jälkeen eläkkeellä aloittavien kesken. Tämä johtaisi 

vain tiedotukselliseen sekamelskaan ja turhiin hallinnollisiin kuluihin. 
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Kokonaistulotason paraneminen turvattaisiin siten, että alarajan ylittävästä tu-

losta otettaisiin huomioon 40 % eläkettä vähentävänä tulona. 

 

Tämä tarkoittaisi, että eläkettä maksettaisiin vielä nykyistä suuremmilla työtu-

loilla. Erityisesti Kelan eläkkeitä jäisi maksuun aikaisempaa huomattavasti 

useammin euromääräisesti hyvin pienenä. 

 

Nykyjärjestelmässä osatyökyvyttömyyseläkkeensaajan kokonaistulo kasvaa 

aina, kun ansiot nousevat, jos työansiot pysyvät 40–60 % rajoissa vakiintu-

neesta ansiosta. Jos lineaarista mallia ruvettaisiin soveltamaan myös osaeläk-

keisiin jo työtulon ylittäessä 40 %:n rajan vakiintuneesta ansiosta, osaeläk-

keensaajien kokonaistulon kasvu muuttuisi aikaisempaa hitaammaksi.  

 

Jotta vältyttäisiin huonontamasta osatyökyvyttömyyseläkkeensaajien työnteon 

kannusteita nykyjärjestelmään verrattuna, tulisi lineaarinen malli ottaa käyt-

töön osaeläkkeensaajilla vasta työtulojen ylittäessä 60 prosenttia vakiintunees-

ta ansiosta. Täyden työkyvyttömyyseläkkeen saajalla tulot alkaisivat vaikuttaa 

40 prosentin rajan ylittämisen jälkeen samalla kaavalla kuin osaeläkkeensaajil-

la. Siltä osin, kun työtulo ylittäisi tämän lajikohtaisen alarajan, lisätyötuloeu-

rosta 40 prosenttia pienentäisi maksussa olevaa eläkettä.  

 

Usein työnteko jatkuu osaeläkkeen rinnalla välittömästi saman työnantajan 

palveluksessa. Lähtökohtaisesti eläkkeen määrä voitaisiin näissä tilanteissa 

mitoittaa sen mukaan, mikä työansioiden määrä on eläkkeen alkaessa. Tällöin 

osaeläke olisi juuri 50 prosenttia täydestä, jos rinnalla ei olisi työskentelyä, ja 

muussa tapauksessa heti ansioiden mukaan määräytyvä osuus täydestä.  

 

Liitteessä 2 olevista kuvista voidaan havaita lineaarisen mallin takaavan aina 

suuremman kokonaistulon nykyiseen malliin verrattuna. Esimerkeissä on ku-

vattu vaihtoehdot, että kaikki työkyvyttömyyseläkkeet olisivat samassa lineaa-

risessa mallissa ja vaihtoehtoisesti niin, että täysille ja osatyökyvyttömyys-

eläkkeille olisi eri rajat.  

 

Esimerkeissä, joissa henkilö saa myös kansaneläkettä, eläke poistuu nykysään-

nöin useammassa osassa. Kansaneläke pysyy maksussa kunnes tulot ylittävät 

733 euroa, mutta työeläke tippuu puoleen, kun tulot ylittävät 40 prosenttia va-

kiintuneesta ansiotasosta. Jos työtulot eivät nouse reippaasti, voi olla taloudel-

lisesti kannattavampaa tehdä tietyissä tapauksissa vähemmän töitä. Lineaari-

sessa mallissa vastaavia kannustinloukkuja ei ole. Vaikka tällaisessa lineaari-

sessa mallissa vastaavia kannustinloukkuja ei ole, minimi/40 %:n rajan ylityk-

sen jälkeen työstä saatu lisätulon kannustin ei ole osaeläkkeensaajilla enää yh-

tä hyvä kuin aikaisemmin, jos rajaa ei muuteta. 

 

Alla on esitetty kuvat täyden ja osatyökyvyttömyyseläkkeen osalta erikseen 

tässä kuvatun mallin mukaisesti. Kuvissa on mukana myös asumistuki. Kuvas-

sa on myös efektiivinen marginaaliveroprosentti, joka kertoo sen, mitä verojen 

ja etuusjärjestelmien yhteensovituksen jälkeen lisätulosta jää yksilöltä saamat-

ta. 

  



Eläketurvakeskus Muistio 11 

KELA 

 11.9.2013 

 

Kuva 2. Esimerkki lineaarisesta mallista täyden eläkkeen tapauksessa 

 
Kuva 3. Esimerkki lineaarisesta mallista osaeläkkeen tapauksessa 
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4.4 Vakiintuneen ansion käsite 

Eläkkeen alenemaprosentin lisäksi asiassa vaikuttavat myös ne ansiot, joihin 

uusia työtuloja verrataan. Vaikka prosentti olisi mikä, jos vakiintunut ansio on 

muodostunut kovin satunnaisen työskentelyn perusteella, on tällaisen vakiin-

tuneen ansion käyttäminen tässä tilanteessa vaikea mieltää oikeutetuksi. Alara-

jan korottaminen auttaa tässä jonkin verran.  

 

Nykyisin työkyvyttömyyseläkkeessä ansioita ei verrata aina tulevan ajan ansi-

on perusteella laskettavaan vakiintuneeseen ansioon. Jos tulevan ajan ansio ei 

vastaa eläkkeenhakijan aikaisemman työhistorian ansiotasoa, vakiintunut kes-

kiansio voi olla myös muu kuin tulevan ajan ansio, esim. työttömyyttä, työstä 

poissaoloaikaa tai opiskeluaikaa edeltävän 5 vuoden ansioiden keskiansio. Va-

kiintunut keskiansio voi olla myös keskiansio, jonka perusteella työkyvyttö-

myyseläke on määrätty. Näin on esim. silloin, jos eläkkeenhakijan ansiotaso 

vaihtelee vuosittain niin, ettei ansiotaso ole vakiintunut tietylle tasolle.  

 

Voi käydä myös niin, että henkilöt, joilla on lyhyt työhistoria, mutta suhteelli-

sen hyvät työkyvyttömyyttä edeltävät vakiintuneet ansiot, voisivat saada työ-

eläkkeen pienuuden takia suhteellisen hyvän kansaneläkkeen, jossa ansaintara-

ja olisi vakiintuneen ansion mukaisesti melko korkea. Vastaavassa tilanteessa 

pitkän työuran tehnyt ja suhteellisen hyvän työeläkkeen kartuttanut henkilö 

voisi jäädä kokonaan vaille kansaneläkettä työeläkkeen suhteellisen hyvän ta-

son takia.  

 

Koska vakiintuneen ansion käsite ei ole yksiselitteinen, lineaarisessa mallissa 

voisi pitäytyä nykyisessä vakiintuneen ansion määrittelyssä eli tapauskohtai-

sesti haetaan se ansiotaso, mikä vastaa eläkkeenhakijan vakiintunutta ansiota.  

 

Eläkelaitos ilmoittaa eläkepäätöksen yhteydessä ansaintarajan. Tämän jälkeen 

se ilmoitetaan vuosittain kirjeellä. Jos työeläkejärjestelmän ja Kelan välillä 

olisi yhteiset vakiintuneeseen ansioon perustuvat rajat, olisi sovittava tietojen 

vaihtamisesta Kelan ja työeläkelaitosten välillä. 

4.5 Ansiovalvonta 

 Ansioiden valvonta ja siihen mahdollisesti liittyvät takaisinperinnät ovat erit-

täin työllistäviä, joten hallinnollista raskautta olisi syytä mahdollisimman pal-

jon välttää. Erityisesti Kelan maksamissa etuuksissa erilaisia valvontatapoja ja 

takaisinperintään liittyviä käytäntöjä on erilaisia. 

 

Nykylain mukaan työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisen edellytysten tulee 

olla olemassa koko eläkkeellä oloajan (kuukausittain). Työeläkelaitokset val-

vovat yhtiökohtaisten käytäntöjen mukaisesti työkyvyttömyyseläkkeensaajien 

ansioita ja sitä, onko työeläkkeensaaja edelleen oikeutettu hänelle myönnet-

tyyn työeläkkeeseen. Eläkelaitoksen ei ole lähtökohtaisesti tarpeen selvittää 

yksittäisinä kuukausina maksettujen ansioiden määrää, jos eläkkeensaajan 

vuosityöansiot eivät jälkikäteisessä ansiovalvonnassa ylitä työssäolokuukausi-

en perusteella yhteenlaskettua ansiorajaa. Mikäli ansiot ylittävät työssäolo-

kuukausien yhteenlasketun ansiorajan, eläkelaitos selvittää kunakin kuukaute-
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na maksetun ansion määrän ja tarvittaessa jättää eläkkeen lepäämään tai lak-

kauttaa sen takautuvasti. 

 

Vuosittaisen ansiovalvonnan lisäksi työeläkelaitokset valvovat ansioita ansain-

tarekistereistä tulevien hälytysten perusteella, työnantajilta saatujen tietojen 

perusteella, muilta työeläkelaitoksilta tai lääkärinlausunnoista saatujen tietojen 

perusteella.  

 

Kela valvoo eläkkeensaajien tuloja lähtökohtaisesti asiakkaiden omien ilmoi-

tusten mukaan, mutta lisäksi muiden etuuksien (sairauspäiväraha, eläkkeensaa-

jan asumistuki) tietojen, työeläkelaitoksilta saatujen tietojen, lääkärinlausunto-

jen ja verotietojen perusteella. 

 

 Täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä työskentely on usein satunnaista ja vähäis-

tä. Osatyökyvyttömyyseläkkeensaajilla taas on tyypillisesti vakituinen työ, jos-

ta saatava palkka on usein vakiintunut ja helposti ennakoitavissa oleva. Työ-

kyvyttömyyseläke on luonteeltaan pitkäaikainen etuus, jolloin kuukausittainen 

valvonta ei todennäköisesti loisi työntekoon kannustavaa ilmapiiriä. Kuukau-

sittainen valvonta työttömyysetuuksien tapaan olisi lisäksi hallinnollisesti to-

della raskas. 

 

Työkyvyttömyysetuuden luonteen vuoksi, mutta myös hallinnollisen raskau-

den välttämiseksi, olisi vuosivalvonta järkevin vaihtoehto. Vuosivalvonta voi-

taisiin lineaarisessa mallissa toteuttaa nykyisestä poiketen siten, että valvottava 

ansioraja olisi aina pelkkä vuosiansioraja, ts. ansioiden kuukausi-/ kausikoh-

taiset vaihtelut olisivat sallittuja, kunhan vuosiansioraja (ansaintaraja kk x 12) 

ei ylity.  

 

Täyden työkyvyttömyyseläkkeen saajien työskentelyn vähäisyydestä ja satun-

naisuudesta johtuen täyden eläkkeen saajilla ansioiden tarkasteluaika voisi olla 

kaksi vuotta ja osaeläkkeen osalta yksi vuosi. Toimeenpanon näkökulmasta 

taas yhtenäinen yhden vuoden valvontaperiodi olisi tarkoituksenmukaisempi 

sekä osaeläkkeessä että täydessä.  

 

Vuosiansioraja mahdollistaisi nykyistä huomattavasti paremmin esim. kausi-

luonteisen työn ja pätkätyön tekemisen, koska kuukausikohtaista edellytysten 

täyttymistä ei olisi. Vuosivalvonta ja lineaarisen mallin harkintaa sisältämätön 

kaava myös lisäisi eläkkeensaajien yhdenvertaista kohtelua, koska työskente-

lystä ennakolta ilmoittavat eläkkeensaajat eivät enää olisi huonommassa ase-

massa kuin ne eläkkeensaajat, joiden työskentely ilmenee vasta vuosivalvon-

nasta. 

 

Ansioita valvottaisiin jälkikäteisesti kerran vuodessa edellisen kalenterivuoden 

osalta. Eläkkeensaajalla tulisi olla mahdollisuus ilmoittaa ansioista myös etu-

käteen, jolloin muutokset voitaisiin tehdään ajassa eteenpäin. Näin ansiot oli-

sivat reaaliaikaisemmin etuutta vastaavia. 
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Esimerkki tulojen muutoksesta 

 

Vähentämätön eläke on myönnetty ja ollut maksussa koko kalenterivuoden. 

Seuraavana vuonna todetaan, että ansioita oli yli alarajan. Eläke muutetaan 

takautuvasti vastaamaan edellisenä vuonna todettuja ansioita ja liikaa mak-

settu osuus peritään takaisin Kelan ja työeläkejärjestelmän yhteisin säännöin. 

Jos eläkkeensaaja ilmoittaa jatkoa varten arvioidut seuraavan vuoden ansion-

sa, tuleva eläke maksetaan näiden arvioitujen ansioiden mukaisesti, eikä edel-

lisen vuoden ansioiden mukaisesti. 

 

Jos eläkkeensaaja on ilmoittanut arvioidut ansionsa etukäteen, toteutuneita 

ansioita verrataan arvioon.  

 

Ansioissa sovellettaisiin ns. HUMU-rajoja (huomattava muutos), jollaisia so-

velletaan nykyisin Kelan etuuksissa ja osa-aikaeläkkeessä. Silloin pienet toteu-

tuneiden tulojen poikkeamat aikaisempaan verrattuna eivät vielä johtaisi eläk-

keen määrän uudelleen laskemiseen.  

  

Esimerkki humu-rajojen soveltamisesta tulojen kasvaessa 

 

Oletetaan esimerkiksi, että tulojen noustessa huomattavan muutoksen raja on 

100 €/kk eli 1 200 €/v. 

 

Palkkatulojen perusteella vähennetty eläke on myönnetty ja ollut maksussa ko-

ko kalenterivuoden. Seuraavana vuonna todetaan, että ansioita oli 1 000 eu-

roa enemmän kuin vähennettyä eläkettä myönnettäessä oli arvioitu. Koska to-

dellisten tulojen ero eläkkeen määrää laskettaessa käytettyyn tuloon on alle 

humu-rajan, ei eläkkeen määrää muuteta takautuvasti. Eläkkeen tulevaa mää-

rää ei myöskään muuteta, ellei eläkkeensaaja arvioi seuraavan vuoden ansioi-

den kasvaneen yli 1 200 €/v. 

 

Oletetaan, että eläkettä ei ensimmäisen vuoden jälkeen muuteta humu-

säännön perusteella. Toisen vuoden jälkeen nähdään, että ansioita on silloin 

ollut 2 400 euroa enemmän kuin eläkkeen perusteena oli käytetty. Nyt eläkettä 

pienennetään takautuvasti toiselta vuodelta 40 % ylityksen määrästä eli 

2 400·0,4 = 960 €/v eli 80 €/kk.  

 

Tulojen pienentyessä humu-raja voi olla erisuuruinen, kuin tulojen kasvaessa.  

4.6 Takaisinperintä 

Takaisinperintöjen minimirajojen olisi hyvä olla samat kansan- ja työeläkejär-

jestelmissä, jos se olisi käytännön kannalta katsoen tarkoituksenmukaista.  

 

Takaisinperinnän yhdenmukaistaminen minimirajoineen Kelan ja työeläkelai-

tosten välillä voi kuitenkin olla ongelmallista. Esimerkiksi työeläkepuolella 

vähäiseksi katsottu määrä voi Kelan näkökulmasta olla iso ja asiakkaalla voi 

olla samanaikaisesti maksussa useita Kelan etuuksia, esim. eläkkeensaajan 

asumistuki ja eläkettä saavan hoitotuki yhdessä eläkkeen kanssa. Jos Kelassa 
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olisi yhdenmukaiset takaisinperinnän rajat työeläkelaitosten kanssa eläkkeiden 

osalta, voi tämä tarkoittaa sitä, että Kela ei perisi eläkkeiden liikamaksuja, 

mutta eläkkeensaajan asumistukea pitäisikin periä.  

 

Työeläkelakien mukaan eläkelaitoksen on perittävä aiheettomasti maksettu 

eläke takaisin, jos eläkettä on maksettu enemmän kuin mihin sen saajalla on 

oikeus. Lähtökohtaisesti aiheettomasti maksettu eläke on aina perittävä takai-

sin. Eläkelaitos voi kuitenkin lain mukaan luopua eläkkeen takaisinperinnästä 

silloin, kun takaisin perittävä määrä on vähäinen. Työeläkejärjestelmässä on 

vuonna 2012 sovittu yhteisestä 200 euron vähimmäismäärästä, jota pienempiä 

liikamaksuja ei peritä takaisin.  

 

Lain mukaan eläkelaitos voi luopua takaisinperinnästä kokonaan tai osittain 

myös silloin, kun tämä katsotaan kohtuulliseksi eikä eläkkeen maksaminen ole 

johtunut eläkkeensaajan tai hänen edustajansa vilpillisestä menettelystä. Koh-

tuullisuusharkinnassa merkitystä annetaan mm. sille, onko takaisinperinnässä 

kysymys eläkelaitoksen omasta virheestä vai ei. Eläkelaitoksen virheen perus-

teella takaisinperittävää määrää kohtuullistetaan helpommin.  

 

Jos tulorajojen ylitys on havaittu ansiovalvonnassa, takaisinperittävää määrää 

ei kohtuullisteta niin helposti kuin muissa tilanteissa. Osa-aikaeläkkeen liika-

maksussa kohtuullistaminen on harvinaisempaa kuin esim. työkyvyttömyys-

eläkkeissä.  

 

Jos eläkettä on maksettu liikaa pitkältä ajalta, takaisinperittävää määrää usein 

kohtuullistetaan.  Jos henkilöllä on eläke maksussa, liikamaksu peritään 

useimmiten takaisin kuin silloin, kun eläkettä ei ole maksussa. Maksussa ole-

vasta nettoeläkkeestä saa nykylain mukaan kuitata 1/6 ilman eläkkeensaajan 

suostumusta. 

 

Arvio takaisinperittävästä määrästä ja kohtuullistamisesta perustuu aina koko-

naisharkintaan, missä otetaan huomioon useita eri tekijöitä. Eri laitoksissa on 

käytössä myös erilaisia arviointiportaita takaisinperinnän kohtuullistamiselle 

(luovutaan 1/3, ½ tai kokonaan).  

 

Vilmatilanteissa vilmalaitos hoitaa aiheettomasti maksetun eläkkeen takaisin-

perinnän. TyEL:ssä on säädetty, että jos vilmalaitos on maksanut aiheettomasti 

julkisten alojen työeläkelakien mukaista eläkettä, takaisinperinnästä päättää 

asianomainen julkisten alojen eläkelaitos. Nykylain mukaan yksityisen puolen 

eläkelaitos ei siis voi ilman lakimuutosta päättää takaisinperinnästä julkisen 

eläkelaitoksen puolesta.  

 

Soveltamiskäytännössä on sovittu lausuntopyyntömenettelystä vilmatakaisin-

perinnöissä. Kun vilmalaitos haluaa luopua takaisinperinnästä ja järjestelmä-

kohtainen luovuttava määrä on enintään 1 000 euroa (toukokuusta 2012 luki-

en, ennen 500 euroa), vilmalaitoksen ei tarvitse pyytää toisen järjestelmän lai-

tokselta lausuntoa takaisinperinnästä luopumisesta. Jos luovuttava määrä on 

yli 1 000 euroa, vilmalaitoksen on pyydettävä lausunto niiltä eläkejärjestelmil-
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tä, joiden kustannettavan etuuden takaisinperinnästä luovuttaisiin yli 1 000 eu-

ron osalta. 

 

Edellisen perusteella voitaneen todeta, että yhteisiin takaisinperintäsääntöihin 

siirtyminen edellyttäisi lakimuutoksilla toteutettavaa laajahkoa muutosta nyky-

tilanteeseen verrattuna. Lakimuutoksissa tulisi ottaa huomioon myös vilmati-

lanteet ja niihin liittyvä nykyinen lausuntopyyntömenettely sekä oma erikseen 

neuvoteltava menettelynsä Kelan kanssa.  

 

Soveltamiskäytäntö mennee melko byrokraattiseksi, jos nykyinen kohtuullis-

tamissäännös säilytetään laissa. Näyttää siltä, että ainoa vaihtoehto olisi tiu-

kentaa nykyistä soveltamiskäytäntöä lakimuutoksella niin, että takaisinperin-

nästä voitaisiin luopua ainoastaan erittäin harvinaisissa ja poikkeuksellisissa ti-

lanteissa ja ehkä silloin, kun määrä on vähäinen, esim. alle 200 euroa. Tämä 

ratkaisu lisäisi työeläkepuolen hallinnollista työtä paljon. 

 

Lisäksi takaisinperinnät kansainvälisissä tilanteissa tulee miettiä erikseen, jos 

yhteisiin takaisinperintäsääntöihin työ- ja kansaneläkejärjestelmässä päädy-

tään. 

4.7 Kuka valvoo ja millä tiedoilla 

Kun on kyse pelkästään Kelan eläkettä tai pelkästään työeläkettä saavasta hen-

kilöstä, on luonnollista että eläkeaikaisia työansioita valvoo eläkettä maksava 

taho. Valvonta tilanteissa, joissa on sekä kansan- että työeläkettä, olisi mah-

dollista sopia.  

 

Vaikka kokonaisuuden kannalta olisi hyvä, että yksi taho hoitaisi yhden eläk-

keensaajan kokonaiseläkkeen valvonnan, edellyttäisi se suuria muutoksia ta-

kaisinperintäsäädöksiin jotta toinen järjestelmä voisi periä eläkkeitä takaisin 

toisen puolesta. Se, että toinen järjestelmä tekisi takaisinperinnän toisen puo-

lesta, johtaisi ylimääräiseen rahojen liikutteluun järjestelmästä toiseen ja olisi 

hallinnollisesti raskasta. Perintämenettelyt ja rajat pitäisi kuitenkin olla mah-

dollisimman yhtenäiset. Aiheetta maksettuja eläkkeitä on muissakin kuin työ-

kyvyttömyyseläkkeissä ja eri menettely eri eläkelajeissa olisi hankalaa.  

 

 Lineaarisen mallin mukainen työeläkkeen määrän laskenta voitaisiin toteuttaa 

työeläkejärjestelmän yhteisen eläkkeenlaskentaohjelman avulla.  Laskentaoh-

jelmat vaatisivat kuitenkin laajahkon muutoksen. 

 

Valvontaa varten tarvitaan ansiotietoja. Työeläkejärjestelmän valvontaan tar-

vittavat tiedot saadaan työeläkejärjestelmän ansiorekistereistä, joista ETK 

poimii ne työkyvyttömyyseläkkeensaajat, joilla ansioita on ja lähettää näistä 

hälytykset kyseisiin työeläkelaitoksiin. Työeläkejärjestelmän tiedot on saata-

vissa ansaintavuotta seuraavan vuoden alkupuolella.  

 

Kela valvoo ansioita mm. verottajalta saatavien tietojen perusteella. Tiedot on 

saatavissa ansaintavuotta seuraavan vuoden loppupuolella. Tietojen saaminen 

verottajalta reaaliaikaisemmin saattaa olla mahdollista vuosien kuluttua. 
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 Jotta eläkkeiden tarkistukset työtulojen vuoksi voitaisiin tehdä yhtäaikaisesti, 

olisi sovittava, minkä tietojen mukaan valvonta tapahtuisi. Työeläkejärjestel-

män ansiotiedot voisivat tässä toimia toistaiseksi paremmin kuin verottajan 

tiedot, sillä ne saadaan aikaisemmin. Silloin työeläkejärjestelmän olisi toimi-

tettava ansiotiedot Kelalle samalla, kun lineaarisen mallin laskentatulokset. 

4.8 Osatyökyvyttömyyseläke kansaneläkkeenä 

 Kansaneläkejärjestelmään olisi luotava säännökset osatyökyvyttömyyseläk-

keestä, jotta lineaarinen malli voisi toimia. 
 
 Osatyökyvyttömyyseläkkeeseen oikeutettuna pidettäisiin henkilöä, jonka työ-

kyky on sairauden, vian tai vamman takia heikentynyt siinä määrin, että hän ei 

kykene kohtuullisen toimeentulon turvaavaan työhön, mutta hän kykenee jäl-

jellä olevalla työkyvyllä sellaiseen työhön, joka yhdessä osatyökyvyttömyys-

eläkkeen kanssa turvaa hänelle toimeentulon. 

  

 Työeläkelaitoksen myöntäessä osatyökyvyttömyyseläkkeen Kelassa tehtäisiin 

mahdollisuuksien mukaan yhtenevä ratkaisu silloin, kun kansaneläkkeen osa-

työkyvyttömyyseläkkeeseen jäisi eläkevähenteisenä oikeus.  

 

Osakansaneläkkeen eläkevähenteisyyden voisi määritellä soveltuvin osin sa-

malla kaavalla kuin millä työeläke vähentää kansaneläkettä. Siis (vuoden 2013 

indeksitasossa) 

 

  OsaKE = 369,41 – 0,5·
 
(OsaTyöE – 27,79)

+
 

 

 missä (x)
 +  

= max{0 ; x} ja 

  

  369,41 e/kk = ½ · 738,82 e/kk,  

 

 missä 738,82 e/kk on takuueläkkeen määrä vuonna 2013, sekä 

 

  27,79 e/kk = 667 e/v / (12 · 2) 

 

 missä 667 e/v on (vuonna 2013) raja, jonka ylimenevä täysi työeläke vähentää 

täyttä kansaneläkettä. 

 

 Käytännössä osakansaneläkkeen täysi määrä olisi puolet takuueläkkeen mää-

rästä, jos osatyöeläkkeen määrä olisi korkeintaan 27,79 e/kk. Jos osatyöeläket-

tä saisi 753,23 e/kk, saisi vielä pienimmän maksettavan osakansaneläkkeen 

(6,69 e/kk). Jos osatyöeläke olisi 753,24 e/kk, ei osakansaneläkettä enää mak-

settaisi. 

 

 Osakansaneläkkeen täysi määrä laskettaisiin tällä kaavalla ainoastaan eläkettä 

myönnettäessä. Osatyöeläkkeen pieneneminen ansiotulojen kasvaessa ei joh-

taisi osakansaneläkkeen kasvuun tämän kaavan vuoksi. 
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4.9 Työkyvyn arviointi ja eläkeoikeuden tarkistaminen lineaarisessa mallissa 

Työkyvyttömyyseläkkeen saaminen edellyttää, että hakijan työkyky on hei-

kentynyt vähintään 2/5 yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan. Lisäksi edelly-

tetään, että ansiot alenevat vastaavasti. Työkyvyttömyyseläke myönnetään sen 

vuoksi, että hakijan ei voida kohtuudella enää edellyttää jatkavan aikaisempaa 

tai siihen verrattavaa työtä. 

 

Työkyvyn arvioinnissa ansaitsemismahdollisuus on yksi vaikuttava tekijä. Se 

ei kuitenkaan voi yksin ratkaista oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen tilan-

teissa, joissa henkilöllä on työansioita eläkkeen rinnalla. Siksi lineaarisen mal-

lin mukaiset ansiorajat lienee syytä pitää erillään varsinaisesta lääketieteelli-

sestä työkyvyn arvioinnista. Toisaalta eläkeoikeuden päättelyssä pelkästään 

lääketieteellisten seikkojen huomioon ottaminen olisi paluuta vanhaan.  

 

Jos ansiorajat ja lääketieteellinen työkyvyn arviointi erotetaan toisistaan, on 

selvitettävä lakimuutostarpeet työkyvyttömyyseläkeoikeuteen ja siitä seuraava 

käytännön toimeenpano ainakin seuraavien kysymysten osalta: 

 

- Työkyvyttömyyseläkkeen saaminen edellyttää ansioiden alenemista vähin-

tään 40 %. Lineaarisessa mallissa ansiot voivat kuitenkin heti olla mitä tahan-

sa. Miten ansioiden vähentymisvaatimusta arvioidaan lineaarisessa mallissa 

työkyvyttömyyseläkeoikeuden näkökulmasta, jos työskentely jatkuu heti eläk-

keen saamisen jälkeen? Tämä kysymys koskee sekä ensimmäistä myöntöä että 

kuntoutustuen jatkamista koskevaa ratkaisua. 

 

- Missä vaiheessa täysi työkyvyttömyyseläke muuttuu osaeläkkeeksi? Voiko 

enää olla täyttä ja osaeläkettä, jos täydellä eläkkeellä ansiot voivat olla mitä 

tahansa? Esim. tilanteessa, jossa on myönnetty täysi eläke, ansioiden takia 

eläkkeen määrä menee pienemmäksi kuin osaeläke, mutta terveydentilassa ei 

ole tapahtunut mitään muutosta. 

 

- Eläkkeen lakkauttaminen. Nykyisin työansiot ovat osa työkyvyn arviointia 

lääketieteellisen sairauden lisäksi. Jos ansiot ovat koko ajan tiettyjen rajojen 

yli, on tämä selkeä osoitus siitä, että työkyky on palautunut. Lineaarisessa 

mallissa ansioita voi olla miten paljon tahansa ilman, että sillä on vaikutusta 

eläkeoikeuteen.  

 

Tulisi ratkaista, missä vaiheessa korkeat ansiot johtavat siihen, että lääketie-

teellistä terveydentilaa ruvetaan selvittämään ja tulee arvioitavaksi, onko elä-

keoikeus edelleen olemassa. Tämä johtaa siihen, että työkyvyttömyyseläk-

keensaajat eivät lineaarisenkaan mallin voimassaoloaikana välttämättä uskalla 

eläkkeen menettämisen pelossa tehdä työtä niin paljon kun sitä olisi tarjolla ja 

terveydentila ja työkyky sallisi, jos pelkona on, että työkykyä ruvetaan selvit-

tämään korkeiden ansioiden vuoksi. Lineaariseen malliin siirtyminen edellyt-

tää nykyisten työkyvyn arviointia ja eläkkeen tarkistamista koskevien säännös-

ten periaatteellista muuttamista (mm. TyEL 35 §, 46 – 51 §). 
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Nykyisin edellytetään, että työkyky muuttuu vähintään vuodeksi, jotta työky-

vyttömyyseläke voisi muuttua joko täydeksi tai osaeläkkeeksi. Lineaarisessa 

mallissa eläkkeen muutokset voisivat olla joustavampia, koska muutokset ei-

vät vaikuttaisi niin paljon eläkkeen määrään.  

 

Täysi työkyvyttömyyseläke voisi muuttua osaeläkkeeksi, jos muutos työky-

vyssä kestäisi vähintään 6 kuukautta. Osatyökyvyttömyyseläke voisi kuitenkin 

muuttua täydeksi eläkkeeksi riippumatta muutoksen kestosta silloin, kun täy-

den eläkkeen saamisen edellytykset (lääketieteellinen työkyvyn alenema) täyt-

tyvät. 

 

Eläkeoikeuden muutokset eivät tapahtuisi pelkästään ansioiden muutoksen pe-

rusteella. Vaikka ansioiden mukaan vähennetty eläke lineaarisessa mallissa 

vastaisi osaeläkkeen suuruutta, ei tämä tarkoittaisi kuitenkaan sitä, että eläk-

keensaajan eläkeoikeus olisi muuttunut. Työkyvyn arviointi ja ansioiden vai-

kutus eläkkeen määrään toimisivat siis toisistaan erillään. Teoriassa tämä kuu-

lostaa hyvältä, mutta käytännön toimeenpanossa työkyvyn arviointi on ongel-

mallista. 

 

Yksi vaihtoehto olisi, että eläkkeensaajat toimittaisivat säännöllisin väliajoin 

eläkelaitokseen selvityksen terveydentilastaan. Jos terveydentila jatkuu ennal-

laan, eläkeoikeus säilyy ja muutetaan ainoastaan eläkkeen määrää. Olisi pää-

tettävä se, missä vaiheessa tulisi arvioitavaksi, muuttuuko eläke osaeläkkeeksi, 

kun pelkästään ansioiden muutoksen perusteella ei tehtäisi mitään eivätkä an-

sioiden muutokset edes ole suoraan osoitus työkyvyn muutoksesta. 

 

Jos henkilölle on myönnetty täysi työkyvyttömyyseläke tai osaeläke, hänen 

eläkkeensä voi nykyään ansiorajojen ylittymisen johdosta jäädä lepäämään. 

Eläkkeen saa takaisin maksuun, kun ansiot ovat rajoissa. Lepäämään jättämi-

sen jälkeen eläkeoikeus palaa entiselleen. Jos lepäämään jättäminen olisi edel-

leen mahdollista uudessa mallissa, maksuun palautettava eläke määräytyisi li-

neaarisen mallin kaavan mukaisesti.  

4.10 Muita asiaan vaikuttavia etuuksia ja verotus 

4.10.1 Verotus  

Liitteen 2 esimerkkilaskelmissa ja kuvissa 2 ja 3 (kohdassa 4.2) on esitetty ve-

rotuksen vaikutusta lineaarisessa mallissa. Yksi nettotuloon vaikuttava asia on 

invalidivähennyksen käyttäytyminen. Nykyisin invalidivähennyksen suuruus 

määräytyy sen mukaan, mikä on henkilön työkyvyttömyysaste verovuoden lo-

pussa. Jos halutaan kannustaa työntekoon paremmin, on jatkossa hyvä miettiä 

myös invalidivähennyksen portaita. 

 

Ansioiden muutos vaikuttaisi luonnollisesti verotukseen. Nykyinen minimian-

sioraja on 733,80 €/kk eli 8 805,60 €/v. Henkilö, joka saa osaeläkettä 700 €/kk 

ja ansiotuloja nykyisen vuosiansiorajan verran, maksaa veroja noin 1 065 €/v 

eli 6,7 %. Jos hän ansaitsisikin 12 000 €/v, hän maksaisi veroja noin 1 1700 

€/v, jolloin veroprosentti nousisi 9,4:ään. Noin 3 000 euron tulojen noususta 

noin 650 euroa eli reilu viidennes menisi veroihin. 
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4.10.2 Asumistuki 

Ansioiden muutoksella olisi vaikutusta myös asumistukeen. Eläkkeensaajan 

asumistuessa yksin asuvan lisäomavastuun raja on 8 633 €/v. Jos edellisen 

esimerkin henkilö saisi palkan kanssa (733,80 €/kk) täyttä työkyvyttömyyselä-

kettä, joka olisi yhteensä 700 €/kk, pienenisi hänen asumistukensa 293,51 

€/kk. Jos taas hänen ansiotulonsa kasvaisivat 1 000 euroon kuussa, olisi eläk-

keensaajan asumistuen tulovähennys nyt 384,02 €/kk.  

 

Täyttä työkyvyttömyyseläkettä saavat ovat oikeutettuja eläkkeensaajan asu-

mistukeen. Jos henkilö on ennen eläkkeen lepäämään jättämistä saanut eläk-

keensaajan asumistukea, oikeus siihen jatkuu eläkkeen lepäämisen ajan. Sen 

sijaan osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevalla ei ole ollut oikeutta eläkkeensaa-

jan asumistukeen, vaan hän voi saada yleistä asumistukea. 

 

 Jos lineaarinen malli tulisi voimaan, vähentäisi se lepäämään jättämisiä. Olisi-

kin ratkaistava, riittääkö vaikkapa 10 euron eläke eläkkeensaajan statukseen 

mm. eläkkeensaajan asumistuen ja hoitotuen saamisen kannalta. 

4.10.3 LITA-etuuksien yhteensovitus 

 Pienellä osalla työkyvyttömyyseläkkeensaajista on maksussa LITA-etuuksia. 

Jos lineaarinen malli otettaisiin käyttöön, olisi sen vaikutuksia pohdittava 

myös LITA-lainsäädännössä ja LITA-etuuksien yhteensovituksessa työeläk-

keiden kanssa. 

4.10.4 Sairauspäiväraha 

 Kansaneläkelain mukainen täysi työkyvyttömyyseläke on nykyisin sairauspäi-

värahasta vähennettävä etuus. Työeläkelakien mukaisen osatyökyvyttömyys-

eläkkeen ja sairauspäivärahan suhteesta säädetään sairausvakuutuslaissa. 

Työntekijän eläkelaissa on säädetty osatyökyvyttömyyseläkkeen alkamisesta 

sekä takautuvasti maksettavan eläkkeen suhteesta sairauspäivärahaan. Vastaa-

vasti tulee määritellä myös kansaneläkelain mukaisen osatyökyvyttömyys-

eläkkeen suhde sairauspäivärahaan ja osasairauspäivärahaan. 

 

Työeläkelakien mukainen osatyökyvyttömyyseläke myönnetään eläketapah-

tumaa seuraavan kuukauden alusta eikä siihen sovelleta sairauspäivärahan en-

sisijaisuussäännöksiä. Ensisijaisuussäännökset tulevat kuitenkin yleensä sovel-

lettavaksi silloin, jos osatyökyvyttömyyseläke muuttuu täydeksi työkyvyttö-

myyseläkkeeksi. Osatyökyvyttömyyseläkettä saava voi saada sairauspäivära-

haa. Osatyökyvyttömyyseläke joko vähennetään päivärahasta tai sitä ei vähen-

netä riippuen eläkkeen alkamisvuodesta ja siitä, käytetäänkö sairauspäivärahan 

perusteena työtuloja vai määräytyykö päiväraha edeltävän etuuden perusteella. 

 

Osasairauspäivärahan saaminen edellyttää, että osasairauspäivärahaa edeltää 

kokoaikainen työ. Osatyökyvyttömyyseläkkeellä oleva ei yleensä ole kokoai-

kaisessa työssä, joten lähtökohtaisesti etuuksia ei voi saada samanaikaisesti. 

Muutoin osasairauspäivärahan ja työeläkelain mukaisen osatyökyvyttömyys-

eläkkeen yhteensovittamisessa menetellään nykyisin kuten sairauspäivärahas-

sa.  



Eläketurvakeskus Muistio 21 

KELA 

 11.9.2013 

 

4.10.5 Työttömyyspäiväraha 

Täyden työkyvyttömyyden perusteella myönnetyt etuudet estävät työttömyys-

etuuden saamisen, koska työkyvyttömällä henkilöllä ei ole oikeutta työttö-

myysetuuteen. Työkyvyttömänä pidetään henkilöä, joka saa sairauspäivärahaa 

tai osasairauspäivärahaa, kansaneläkelain mukaista työkyvyttömyyseläkettä tai 

kuntoutustukea tai muuhun lakiin perustuvaa etuutta täyden työkyvyttömyy-

den perusteella. Työkyvyttömänä pidetään myös henkilöä, joka on todettu sai-

rausvakuutuslain tai kansaneläkelain perusteella annetulla päätöksellä työky-

vyttömäksi, mutta jolle etuutta ei ole myönnetty esim. sairauspäivärahan 

enimmäisajan täyttymisen vuoksi. Työkyvyttömänä pidetään myös henkilöä, 

jolle sairauspäiväraha on myönnetty, mutta sitä ei esimerkiksi päivärahan pe-

rusteena olevien työtulojen vähäisyyden vuoksi ole jäänyt maksettavaksi. 

Osatyökyvyttömyyseläkkeen saaminen sen sijaan ei estä työttömyysetuuden 

saamista.  Henkilö voi ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi jäljellä olevaa 

työkykyään vastaavaan työhön. Työ- ja elinkeinotoimisto tutkii hakijan työ-

voimapoliittiset edellytykset ja antaa maksajaa (työttömyyskassaa tai Kelaa) 

sitovan lausunnon, onko estettä työttömyysetuuden maksamiselle. Työttö-

myysetuudesta vähennetään hakijalle myönnetyn osatyökyvyttömyyseläkkeen 

määrä ns. vähentävänä sosiaalietuutena.     

Työttömyysturvajärjestelmässä henkilöä ei pidetä työkyvyttömänä sinä aikana, 

kun hänen työkyvyttömyyseläkkeensä on lepäämässä. Jos henkilö täyttää työt-

tömyysetuuden työvoimapoliittiset ja muut edellytykset, hänellä voi olla oike-

us soviteltuun työttömyysetuuteen lepäävän työkyvyttömyyseläkkeen ajalta. 

Työmarkkinatuki on tarveharkintainen etuus. Tarveharkinnassa otetaan huo-

mioon etuudensaajan omat tulot laajasti, mutta ei enää puolison tuloja 

1.1.2013 lukien. 

5 Mallin arviointia  

 Tavoitetilan mukaisella lineaarisella mallilla on mahdollisia positiivisia vaiku-

tuksia sekä eläkkeensaajan tulotasoon että työvoiman tarjontaan. Se saattaisi 

johtaa myös järjestelmän selkeytymiseen eläkkeensaajan näkökulmasta. Sa-

malla se toisi lisää hallinnollisia kustannuksia.   

 

 Ideaalisesti toimivan mallin saavuttaminen voi kuitenkin olla hankalaa. Jos 

mallia ei saada kaikilta osin toimimaan yhteen työ- ja kansaneläkejärjestel-

mässä, tavoitteet työvoiman tarjonnan ja järjestelmän selkeyden suhteen saat-

tavat jäädä saavuttamatta ja lopputuloksena on vain kallis ja hankalasti hallin-

noitava järjestelmä. Oleellista onkin viestittää eläkkeensaajille säännöllisesti 

vuosiansiorajoista ja ylityksen seurauksista. 

 

 Jos eläkkeensaaja ei ole ilmoittanut työskentelystään etukäteen ja valvonnassa 

huomataan ansioiden ylittäneen vuosialarajan, eläkkeen tasoon tulee portaita 

mahdollisesti joka tarkistustilanteessa. Eläkkeen määrän muutoksesta tulee 

annettavaksi aina uusi päätös, mistä eläkkeensaajalla on valitusoikeus. 

http://ratkaisu.kela.fi/in/rintranet/ratkaisutyotuki.nsf/NET/121108152820KL?openDocument&NavTDID=150408140247TK
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 Mallista seuraisi myös muutoksia työkyvyn arviointiin (ks. edellä esitetty). 

Muutoksia seuraisi myös aiheettomasti maksetun eläkkeen takaisinperintään, 

sekä eläkkeen laskentajärjestelmiin. 

5.1 Mallin arviointia työskentelyn lisääntymisen näkökulmasta 

 Nykyiseen ansioiden ja eläkkeen yhteensovittamisen tapaan verrattuna sekä 

osa- että täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä olevien palkkaus ja palkitsemista-

vat voisivat olla nykyistä joustavampia lineaarisen mallin avulla. Esimerkiksi 

palkankorotuksia ei ole aina voinut antaa osaeläkkeen saajalle eläkkeen menet-

tämisen pelossa. Palkkataso voi hyvin usein olla mitoitettu juuri sallitulle ylä-

rajalle. 

 

Työtä voisi uudistuksen jälkeen tehdä joustavammin esimerkiksi kausiluontoi-

sesti edellyttäen, että ansiot pysyvät vuositasolla rajoissa. Samoin ansioiden 

kuukausittaiset vaihtelut/ylitykset olisivat nykyistä laajemmin mahdollisia. 

Tämä sallisi sellaisten työskentelyn paremmin, joilla työkyky vaihtelee. 

 

Malli kannustaisi työntekoon ainakin teoriassa, koska ansaintarajat ovat kor-

keammat ja ylityksen jälkeen eläke muuttuu lineaarisesti, eikä jää heti lepää-

mään. Asian markkinointiin olisi kuitenkin panostettava paljon, että ymmärret-

täisiin, että todellisuudessa eläkkeeseen puututaan mallin nojalla vasta nykyis-

tä isompien ansioiden kohdalla ja silloinkin ainoastaan osittain. Oleellista on 

vakuuttaa eläkkeensaajat siitä, että henkilö ei menetä eläkeoikeuttaan työsken-

telyn takia.  

 

Huono ymmärrys mallista tai asenne voi edelleen rajoittaa työntekoa ja halut-

tua vaikutusta ei saada aikaiseksi. Asenne voi olla ongelmallinen, sillä vaikka 

kokonaistulo kasvaakin periaatteessa tällä mallilla, voi eläkkeensaaja silti 

mieltää menettelyn rankaisevaksi siksi, että työansio kuitenkin pienentää elä-

kettä. Kun eläkkeen uudelleenlaskenta toteutetaan vain vuosittain, on eläk-

keensaaja voinut ehtiä nauttia ylimääräisistä tuloistaan jo pidempään ja voi 

näin ollen kokea eläkkeen leikkauksen rankaisevana. 

 

Mallissa työ- ja kansaneläkejärjestelmän samat rajat olisivat varmastikin sel-

keitä eläkkeensaajan näkökulmasta ja edesauttaisivat tavoitteen saavuttamista. 

Jos ne eivät sitä olisi, sekavuus häiritsisi mallin toimivuutta. 

 

Vaikka työ- ja kansaneläkkeen kesken saavutettaisiinkin saumaton yhteistoi-

minta, säilyisi tapaturmaeläkkeessä mahdollisesti edelleen erilainen työn ja 

etuuden yhteensovitus, jollei myös niitä sovitettaisi yhteen muiden eläkkeiden 

kanssa. Jos muutoksia LITA-puolelle ei tehdä, kokonaistulo ei mahdollisesti 

kuitenkaan muuttuisi lineaarisesti silloin, kun mukana on LITA-etuuksia. Seu-

raavassa osiossa 5.2 esitellyn aineiston mukaan työssä olevista työkyvyttö-

myyseläkkeensaajista vajaalla prosentilla oli myös LITA-etuuksia.  

 



Eläketurvakeskus Muistio 23 

KELA 

 11.9.2013 

 

5.2 Työeläkemenoista 

Mallin arviointia varten kerättiin eläkerekisteristä aineisto vuonna 2011 täy-

dellä työkyvyttömyyseläkkeellä tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä olleista hen-

kilöistä, joiden eläketapahtuma on ollut vuonna 2006 tai sen jälkeen. Tarkas-

teltavaan ryhmään kuuluvat ovat olleet eläkkeellä koko vuoden ja ovat vuoden 

lopussa korkeintaan 63-vuotiaita. Aineistoa on rajattu lisäksi siten, että muka-

na ovat vain sellaiset henkilöt, joilla on ansiotuloja samaan aikaan maksussa 

olevan tk-eläkkeen tai kuntoutustuen kanssa, ja heillä on myös tulevan ajan 

ansio ilmoitettu rekisteriin. Lisäehtona on, että tulevan ajan ansion täytyy olla 

määrältään nollaa suurempi.  

 

Täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä olevan henkilön keskiansiot ovat tämän 

aineiston mukaan noin 370 euroa/kk, eläke 1 450 euroa/kk ja tulevan ajan an-

sio 2 590 euroa/kk. Vastaavasti osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevan henkilön 

keskiansiot ovat noin 1 330 euroa/kk, eläke 720 euroa/kk ja tulevan ajan ansio 

2 610 euroa/kk. Osatyökyvyttömyyseläkkeellä oleminen on yleisintä 55–59-

vuotiaiden joukossa, ja heidän osuutensa kaikista osatyökyvyttömyyseläkeläi-

sistä kannan mukaan oli vuonna 2011 vajaat 40 prosenttia.  

 

Vähimmäisansiorajalla on merkitystä, sillä käytetyn rekisteriaineiston perus-

teella noin kolme prosenttia täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä olevista henki-

löistä hyötyy takuueläkkeen määräisestä ansioiden alarajasta. Alarajan nosta-

minen täydessä työkyvyttömyyseläkkeessä 1,5-kertaiseksi suhteessa takuu-

eläkkeeseen jättäisi vajaan viiden prosentin työansiot alle alarajan.  

 

Osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevat ansaitsevat suhteessa enemmän ja siellä 

vain noin 0,1 prosenttia osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevista henkilöistä 

hyötyy takuueläkkeen määräisestä ansioiden alarajasta. Osatyökyvyttömyys-

eläkkeen alarajan nostaminen 1,5-kertaiseksi vaikuttaisi rekisteriaineiston pe-

rusteella noin prosenttiin niistä nykyisistä osatyökyvyttömyyseläkeläisistä, 

jotka työskentelevät eläkkeellä ollessaan. Ansioiden alarajan nosto 1,5-

kertaiseksi nykyisestä korottaisi työeläkemenoja arviolta joitakin miljoonia eu-

roja vuodessa.  

 

Täytyy muistaa, että rekisteriaineiston perusteella kaikki kyseiset henkilöt ovat 

saaneet täyttä tai osatyökyvyttömyyseläkettä, vaikka heidän ei kaavamaisesti 

laskien sitä kuuluisikaan saada. Työkyvyttömyyseläkkeeseen voidaan soveltaa 

harkintaa, jolloin pienet ansiorajojen ylitykset eivät automaattisesti johda 

eläkkeen lepäämään jättämiseen. 

 

Aineiston mukaan täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä olevista vajaa 8 % an-

saitsee yli 40 prosenttia tulevan ajan palkkaan suhteutettuna, mutta euromää-

räinen ansaintarajan yli ansaitsevia on noin 5 % täydellä työkyvyttömyyseläk-

keellä ja samaan aikaan työssä olevista henkilöistä.  

 

Vastaavasti osatyökyvyttömyyseläkeläisistä noin 16 % ansaitsee yli 60 pro-

senttia tulevan ajan palkkaan suhteutettuna, mutta näistä 10 % jää alle euro-
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määräisen ansaintarajan määrän. Näin ollen noin 6 % osatyökyvyttömyyselä-

keläisistä ansaitsee teoreettisesti tarkastellen liian paljon.   

 

Alarajan muuttaminen voi tuoda uusia osatyökyvyttömyystapauksia, joita täs-

sä aineistossa ei ole mukana. Aineistolla ei pysty tarkastelemaan, olisiko yli 

rajojen olevien osatyökyvyttömyyseläkkeiden maksaminen jatkunut missä 

määrin myös tulevaisuudessa vai olisiko ne jätetty lepäämään. Lepäämässä 

olevien eläkkeiden tulemista jälleen maksuun ei myöskään ole voitu selvittää. 

Tarkkaa kustannusten lisäystä on riittävän kattavan tietopohjan puutteessa erit-

täin vaikeaa arvioida. 

 

Rekisteriaineiston perusteella voidaan arvioida, että 200 euron/kk palkankoro-

tuksella täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä olevista henkilöistä noin 10 pro-

sentilla etuus muuttuisi osatyökyvyttömyyseläkkeeksi. Osatyökyvyttömyys-

eläkkeessä samantasoinen ansiotason nosto lakkauttaisi eläkkeen lähes puolel-

ta tästä joukosta. Tulos viittaa siihen, että osatyökyvyttömyyseläkkeellä työs-

kentelevät ovat todennäköisesti melko tarkkaan laskeneet, kuinka paljon he 

voivat tehdä töitä ilman, että menettävät kyseisen etuuden. Tämä voi tarkoittaa 

myös, että suuri osa osatyökyvyttömyyseläkeläisistä olisi valmis tekemään ny-

kyistä enemmän töitä, jos eläke ei sen takia poistuisi. Toisaalta työansiot on jo 

alkuvaiheessa määritelty melko lähelle ylärajaa.   

 

Alkuperäisellä takuueläkkeen määräisellä ansaintarajalla noin 35 prosenttia 

niistä henkilöistä, joiden ansiot ovat yli 40 prosenttia suhteessa tulevan ajan 

eläkkeeseen, saisi teoreettisesti tarkasteltuna vielä täyden työkyvyttömyys-

eläkkeen vähimmäisansiorajan turvin. Ansaintarajan korottaminen 1,5-

kertaiseksi aiheuttaisi sen, että lähes 60 prosenttia 40 prosentin ansaintarajan 

ylittävistä täyden työkyvyttömyyseläkkeensaajista on niin pienituloisia, että 

heidän ansionsa jäisivät alle euromääräisen ansaintarajan.  

 

Lineaarisen mallin käyttöönotto voisi myös lisätä eläkemenoja sitä kautta, että 

täysi työkyvyttömyyseläke ei enää puolittuisi osatyökyvyttömyyseläkkeeksi 

tulorajojen ylittämisen jälkeen, kuten nykyisin.  

 

Gouldin ja Kalivan (2010) kyselytutkimuksen mukaan kaikista ei-työssä-

käyvistä, mutta työhön halukkaista täyttä eläkettä saavista 30 prosenttia ja osa-

työkyvyttömyyseläkettä saavista 20 prosenttia arvioi, että työkyvyttömyys-

eläkkeen ansaintarajat olivat ainakin vähän estäneet työssäkäyntiä. Työssä-

käyvistä täyttä eläkettä saavista runsas 40 prosenttia ja osatyökyvyttömyyselä-

kettä saavista lähes 30 prosenttia olisi tehnyt ainakin vähän enemmän työtä il-

man ansaintarajoja. Vähintään kohtalaiseksi koettu työkyky ja vähintään kes-

kiasteen koulutus olivat yhteydessä siihen, että ansaintarajojen koettiin estä-

neen tai vähentäneen työssäkäyntiä.  

 

Lineaarinen malli voi säästää varsinkin osatyökyvyttömyyseläkkeen menoja, 

koska työntekijän on aina taloudellisesti kannattavaa ottaa vastaan työtä. Kun 

eläkettä leikataan ansiorajojen ylityksen jälkeen lineaarisesti 40 prosentilla an-

saittua lisäeuroa kohden, niin kokonaiseläkemeno voi tällöin pienentyä. Aikai-

semmin tuli vastaan tilanne, jossa työntekijän ei kannattanut ottaa vastaan 
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vaikkapa palkankorotusta etuuden menettämisen pelossa ja eläkejärjestelmä 

maksoi näin ollen maksimaalista eläkemenoa.  

 

Täyden työkyvyttömyyseläkkeen tapaus ei ole yhtä selvä, sillä aikaisemmin 

eläke puolittui osaeläkkeeksi muutettaessa tulorajojen ylittymisen jälkeen. Eh-

dotetussa lineaarisessa mallissa eläke pysyisi maksussa huomattavasti korke-

ammalla tasolla kuin nykyisessä järjestelmässä. Lisääntyneen työskentelyn 

johdosta eläkettä karttuisi enemmän, ja tulevat vanhuuseläkkeet olisivat siten 

hieman suurempia ja vanhuuseläkemeno kasvaisi näin ollen jonkin verran.   

 

Lineaarisessa mallissa ei olisi nykymallia vastaavaa vuoden aikaa, jonka ajan 

työkyvyn muutoksen arvioidaan kestävän (ansiot usein osoitus työkyvyn muu-

toksesta), jotta muutos eläkkeen määrään voitaisiin tehdä. Tältä osin joidenkin 

eläkkeensaajien tulotaso voi heikentyä nykyiseen verrattuna, koska lineaarista 

mallia sovellettaisiin aina kaavamaisesti menneen vuoden tulojen mukaan tai 

ajassa eteenpäin eläkkeensaajan ilmoittaessa muutoksista tuloissaan. 

5.3 Kansaneläkemenoista 

Osakansaneläkkeen etuusmenoiksi tulisi noin 24 miljoonaa euroa vuodessa, 

jos sitä maksettaisiin kaikille nykyisin työeläkepuolelta osatyökyvyttömyys-

eläkettä saaville heidän työeläketulojensa mukaisesti. Palkkatuloja ei ole tässä 

otettu huomioon, joten todellinen etuusmeno olisi laskelmaa alhaisempi. 

 

Työkyvyn perusteella hylättyjen kansaneläkehakemusten perusteella voi arvi-

oida, että uusia pelkkää osakansaneläkettä saavia tulisi noin 1 800 kappaletta 

vuodessa, ja vuotuinen pelkkää osakansaneläkettä saavien kanta olisi noin 

2 000 henkilöä. 

Taulukko 6.  

 

Tapaukset
Luku-

määrä

Osuus 

kaikista
Menot vuodessa Naiset Miehet

Osa-

kansan-

eläke, 

€/kk

Nykyinen 

eläke, €/kk

Kokonais-

eläke, €/kk

Kokonais-

eläkkeen 

kasvu

Uudet eläkkeensaajat 2 000 8,6 % 8 865 840,00 € 1 333 667 369,41 € 0,00 € 369,41 €

KE alle 50 €/kk 3 712 15,9 % 1 139 463,84 € 2 667 1 045 25,58 € 714,66 € 740,24 € 3,6 %+       

KE 50,00 - 99,99 € 3 669 15,7 % 3 248 785,20 € 2 910 759 73,79 € 619,04 € 692,83 € 11,9 %+     

KE 100,00 - 149,99 € 2 659 11,4 % 3 934 693,56 € 2 085 574 123,31 € 519,99 € 643,30 € 23,7 %+     

KE 150,00 - 199,99 € 1 518 6,5 % 3 124 695,36 € 1 155 363 171,54 € 423,54 € 595,08 € 40,5 %+     

KE 200,00 - 249,99 € 752 3,2 % 1 999 870,56 € 556 196 221,62 € 323,38 € 545,00 € 68,5 %+     

KE 250,00 - 299,99 € 354 1,5 % 1 153 281,48 € 259 95 271,49 € 223,64 € 495,13 € 121,4 %+    

KE 300,00 - 349,99 € 129 0,6 % 494 474,52 € 90 39 319,43 € 127,76 € 447,19 € 250,0 %+    

KE yli 350 €/kk 103 0,4 % 454 519,68 € 53 50 367,73 € 12,33 € 380,06 € 2983,5 %+  

Nyt osatk-työeläke, 

saa uutta eläkettä
12 896 55,2 % 15 549 784,20 € 9 775 3 121 100,48 € 565,27 € 665,75 € 17,8 %+     

Työeläke liian suuri 8 034 34,4 % 0,00 € 4 202 3 832 0,00 € 1 071,34 € 1 071,34 €  0,0 %

Täysi KE jo nykyisin 437 1,9 % 0,00 € 220 217 0,00 € 442,12 € 442,12 €  0,0 %

Nyt osatk-työeläke, 

ei saa uutta eläkettä
8 471 36,3 % 0,00 € 4 422 4 049 0,00 € 1 038,88 € 1 038,88 €  0,0 %

Yhteensä 23 367 100,0 % 24 415 624,20 € 15 530 7 837 87,07 € 688,58 € 775,66 € 12,7 %+     

Osakansaneläkkeen etuusmenot ilman palkkatulovähennyksiä
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5.4 Mallin arviointia hallinnollisen toteutuksen kannalta 

 Vähäisiä ansiotuloja saavien osalta malli vähentäisi uusia laskentatilanteita ja 

takaisinperintöjä, jos euromääräinen alaraja pidetään tarpeeksi korkeana. 

 

 Toisaalta taas ansioiden huomioon ottaminen lineaarisesti kasvattaisi uudel-

leenlaskentatilanteita kaikilla alarajan ylittäviä ansioita saavilla, jos malliin 

sovittava huomattavan muutoksen raja ylittyisi. Hallinnolliset kustannukset 

kokonaisuutena kasvaisivat. Tähän vaikuttaisivat lisääntynyt päätösten anta-

minen, Kelan ja työeläkejärjestelmän toimintojen uudelleenjärjestäminen ja 

valvontamekanismien muutos sekä laskentaohjelmien muutokset. Myös vali-

tusten määrät saattaisivat lisääntyä, koska päätöksiä annettaisiin huomattavasti 

useammin kuin nykyisin.  

 

 Erityisesti Kelan puolella lepäämis-/lakkautuspäätösten antaminen vähenisi 

todennäköisesti lähes olemattomiin, jos työeläkepuolen ansiorajat otettaisiin 

käyttöön. Kun eläke jää harvemmin lepäämään, eläkemenot kasvavat. Toisaal-

ta lisääntynyt työskentely toisi lisää eläkemaksuja ja verotuloja. 

 

Jos Kelan ja työeläkejärjestelmän toimintoja koordinoitaisiin esitetyllä tavalla, 

kokonaisuudesta tulee hankalasti hallittava. 

 

Yleisenä tavoitteena työeläkeuudistuksissa on ollut eläkejärjestelmän ja lain-

säädännön yksinkertaistaminen ja tekeminen läpinäkyvämmäksi. Eläkkeensaa-

jan näkökulmasta näin voi tapahtuakin, jos lineaarinen malli toteutuu esitetyllä 

tavalla. Hallinnollinen taustatyö tosin monimutkaistuu ja lainsäädäntöön tulee 

isoja muutoksia erityisesti työkyvyn arviointiin sekä eläkkeen tarkistamista ja 

takaisinperintää koskevien säännösten osalta. 

6 Johtopäätökset 

Lineaarinen malli on periaatteessa työntekoon paremmin kannustava kuin ny-

kyinen malli edellä esitetyillä parametreilla. Hallinnollisesti se on erittäin työ-

läs ja huomattavan paljon lakimuutoksia edellyttävä. 

 

Toisaalta nykyjärjestelmässä on olemassa mahdollisuus ansaita työansioita ti-

lapäisesti eläkkeen siitä muuttumatta. Suuri osa työkyvyttömyyseläkeläisistä 

on tutkimusten mukaan valmiita tekemään työtä juuri tilapäisesti ja vähäisiä 

määriä. 

 

Hallinnollisesti helpoin ja nopein ratkaisu lisätä ansiomahdollisuuksia olisi 

nostaa ansioiden sallittua alarajaa, joka auttaisi erityisesti täyden työkyvyttö-

myyseläkkeen saajia. Tämän lisäksi voisi korottaa osaeläkkeen enimmäisan-

siorajaa esimerkiksi 75 prosenttiin vakiintuneesta ansiotasosta. Tämä ei poista 

nykyjärjestelmän kannustinloukkuja, mutta vähentää niitä, koska työansioiden 

ansaitsemisen mahdollisuudet kasvaisivat. Lisäksi tähänkin vaihtoehtoon liit-

tyy työkyvyn arvioinnin ongelma, jos edelleen edellytetään ansioiden alene-

mista vähintään 40 % (eli ovat enintään 60 % vakiintuneesta ansiosta) ja kui-

tenkin ansiot voivat eläkkeen myöntämisen jälkeen olla 75 %. 
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Toisaalta yksi ratkaisu olisi, että ansioiden edelleen edellytetään pääsääntöi-

sesti olevan alle 60 % vakiintuneesta ansiosta, mutta tilapäiset ylitykset 75 

%:iin asti tai yleisten ansiomuutosten johdosta aiheutuneet korotukset olisivat 

sallittuja. 

 

Lisäksi ansiovalvonnan voisi nopeallakin aikataululla muuttaa aidosti vuosira-

jaan perustuvaksi, jolloin kuukausittaiset ansiovaihtelut olisivat sallittuja ilman 

eläkkeen heikentymistä. Tällä olisi tosin vaikutusta lepäämäänjättämisestä an-

nettuun lakiin, koska enää esimerkiksi kolmen kuukauden kestoiset rajojen yli-

tykset eivät johtaisi lepäämään jättämiseen. 

 

Kohtuullisen lyhyellä aikavälillä olisi mahdollisesti toteutettavissa myös Kelan 

ja työeläkejärjestelmän yhteisten ansiorajojen käyttö.  

 

Pidemmällä tähtäyksellä voisi olla paikallaan kehittää kuntoutus- ja eläkejär-

jestelmää siten, että aina ensin myönnettäisiin pelkästään kuntoutusetuutta ja 

täysi työkyvyttömyyseläke myönnettäisiin vain sellaisille, joilla paranemisen 

mahdollisuuksia ja työkykyä ei enää ole. Silloin myöskään ansioiden ansait-

semista ei tarvitsisi pysyvän työkyvyttömyyseläkkeen osalta valvoa. Mallin to-

teuttaminen edellyttäisi koko nykyisen kuntoutusjärjestelmän kehittämistä en-

tistä tehokkaammaksi, toimivammaksi ja selkeämmäksi.  

 

 Jos lineaarista mallia halutaan edellä esitetyistä haasteista riippumatta edistää, 

olisi ensin neuvoteltava työkyvyn arvioinnin periaatteiden muuttamisen mah-

dollisuuksista. Se olisi suuri ja periaatteellinen muutos eläkejärjestelmässä. 

Muita jatkoselvitettäviä asioita olisivat mm. 

- ansioilla vähennettyjen eläkkeiden suhde muihin sosiaalietuuksiin 

- lepäämään jättämisen tarve ja mahdollisuudet 

- valvonnassa käytettävien ansiotietojen yhdenmukaisuus 

- takaisinperintään liittyvät kysymykset. 
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Työtulon vaikutus kokonaiseläkkeeseen vuonna 2013 

 

Esimerkkejä työeläkkeenä täyttä ja osaeläkettä saavan henkilön kokonaiseläk-

keen ja bruttotulojen muodostumisesta eläkeaikaisen työtulon kasvaessa, kun 

kertynyt täysi työeläke on 

(a) 300 euroa  

(b) 600 euroa ja  

(c) 1 302,30 euroa kuukaudessa  

ja vakiintuneet ansiot ennen eläkettä ovat 1 000 euroa/kk.  
(d) 1 000 euroa kuukaudessa ja vakiintunut ansio 2 000 euroa/kk  
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Esimerkkejä lineaarisesta mallista 

 

Seuraavissa esimerkkitapauksissa on kuvattu sekä brutto- että nettomäärät. 

Esimerkeissä on ilmoitettu vakiintuneen työtulon sekä karttuneen työ- ja kan-

saneläkkeen määrä. Laskelmissa on oletettu kaksi minimitasoa (nykyinen 733 

euroa ja ehdotettu 1 100 euroa), jonka verran palkkaa voisi vähintään ansaita 

ilman, että se vaikuttaa maksettavan eläkkeen tasoon.  

 

Esimerkeissä 1A ja 1B esitetään ensin tilanne, jossa sekä täysi työkyvyttö-

myyseläke ja osatyökyvyttömyyseläke toimivat molemmat samassa lineaari-

sessa mallissa ja tulot alkavat vaikuttaa heti, kun työtulot ylittävät joko euro-

alarajan tai 40 % vakiintuneesta ansiosta.  

 

Nykyistä järjestelmää verrataan lineaariseen malliin, jossa työkyvyttömyys-

eläke vain pienenee lineaarisesti tulojen ylittäessä 40 prosenttia vakiintuneesta 

työtulosta. Minimirajasäännöistä valitaan aina korkeampi. Nettolaskelmissa 

oletetaan tässä vaiheessa täysi 100 %:n invalidivähennys koko ajalle. Progres-

siivisen verotuksen takia nettomääräiset muutokset eivät ole yhtä suuria kuin 

bruttomääräiset.  

 

Seuraavissa kuvissa 2A ja 2B kuvataan tässä muistiossa ehdotettua mallia, jos-

sa varsinainen ja osatyökyvyttömyyseläke pysyisivät omina malleinaan. Näis-

sä ehdotuksissa eläke alkaisi lineaarisesti vähentyä 40 prosentilla tulorajojen 

ylityttyä. Varsinaisella työkyvyttömyyseläkkeellä oleva henkilö ei tämän takia 

tulorajan ylityttyä joutuisi kannustinloukkuun, vaan ainoastaan saisi hieman 

vähemmän eläkettä. Samaa periaatetta sovellettaisiin myös osatyökyvyttö-

myyseläkkeeseen. 

 

Valitut vakiintuneen ansion sekä eläkkeen tasot kuvaavat rekistereiden perus-

teella saatua keskimääräistä henkilöä. Täyden työkyvyttömyyseläkkeen määrä 

vähenee esimerkissä 40 prosentilla 40 prosentin/minimiansiorajan täyttymisen 

jälkeen. Toisessa esimerkissä kuvataan osatyökyvyttömyyseläkkeen tilanne 

sekä kokonaistuloissa että eläkkeen määrässä.  

 

Lisää esimerkkilaskelmia rekisteriaineiston perusteella tehtynä erillisessä 

muistiossa (ETK/Jukka Appelqvist, 11.3.2013). 
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Kuva 1A. Lineaarinen malli ja nykyinen järjestelmä. Vakiintunut ansio 2 500 €/kk ja tk-eläke 1 500 €/kk. 

Ansioraja 1 100 €/kk tai 40 % vakiintuneesta ansiosta.  

 

 
 

Kuva 1B. Lineaarinen malli ja nykyinen järjestelmä. Vakiintunut ansio 1 600 €/kk, tk-eläke 700 €/kk ja 

kansaneläke 308 €/kk. Ansioraja 1 100 €/kk tai 40 % vakiintuneesta ansiosta.  
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Kuva 2A. Täysi työkyvyttömyyseläke lineaarisessa mallissa sekä nykyinen järjestelmä 

 

 
 

Kuva 2B. Osatyökyvyttömyyseläke lineaarisessa mallissa sekä nykyinen järjestelmä 
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