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Työkyvytön työnhakija

…eihän sellaista voi olla? Vai voiko…



Työntekijän eläkelaki
• Työntekijällä on oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen, jos hänen työkykynsä 

arvioidaan olevan heikentynyt sairauden, vian tai vamman vuoksi vähintään 
kahdella viidesosalla yhtäjaksoisesti ainakin vuoden ajan. Työkyvyttömyyseläke 
myönnetään täytenä eläkkeenä, jos työntekijän työkyky on heikentynyt vähintään 
kolmella viidesosalla. Muussa tapauksessa työkyvyttömyyseläke myönnetään 
osatyökyvyttömyyseläkkeenä.

• Työkyvyn heikentymistä arvioitaessa otetaan huomioon työntekijän jäljellä oleva 
kyky hankkia itselleen ansiotuloja sellaisella saatavissa olevalla työllä, jota 
työntekijän voidaan kohtuudella edellyttää tekevän. Tällöin otetaan huomioon 
myös työntekijän koulutus, aikaisempi toiminta, ikä, asuinpaikka ja muut näihin 
rinnastettavat seikat.



Julkisten alojen eläkelaki
• Työntekijällä on oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen:

• 1) jos hän on sairauden, vian tai vamman vuoksi yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajaksi tullut 
palvelussuhteen kestäessä kykenemättömäksi virkaansa tai työhönsä;

• 2) jos hän on sairauden vian tai vamman vuoksi yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajaksi tullut 
palvelussuhteen päätyttyä kykenemättömäksi, ottaen huomioon hänen jäljellä oleva työkykynsä, 
hankkimaan itselleen ansiotuloja sellaisella saatavissa olevalla työllä, jota hänen voidaan 
kohtuudella edellyttää tekevän; taikka

• 3) jos hänelle on myönnetty yksityisten alojen työeläkelain mukainen työkyvyttömyyseläke, tai 
hänelle on tämän lain alaisen palvelussuhteen päätettyä myönnetty myöhempään virka- tai 
työsuhteeseen perustuva muun kuin edellä mainitun työeläkelain mukainen työkyvyttömyyseläke.

• Sovellettaessa 1 momentin 2 kohtaa otetaan huomioon myös työntekijän koulutus, aikaisempi 
toiminta, ikä, asuinpaikka ja muut näihin rinnastettavat seikat.



Kansaneläkelaki
• Työkyvyttömänä pidetään tätä lakia sovellettaessa henkilöä, joka on sairauden, 

vian tai vamman takia kykenemätön tekemään tavallista työtään tai muuta 
siihen verrattavaa työtä, jota on pidettävä hänen ikänsä, ammattitaitonsa sekä 
muut seikat huomioon ottaen hänelle sopivana ja kohtuullisen toimeentulon 
turvaavana.

• Työkyvyttömyyseläke myönnetään aina pysyvästi sokealle tai liikuntakyvyttömälle, 
samoin kuin henkilölle, joka sairautensa, vikansa tai vammansa vuoksi on 
pysyvästi niin avuttomassa tilassa, ettei voi tulla toimeen ilman toisen henkilön 
apua.



Entä käytännössä?
• Vallitsevan tulkinnan mukaan henkilöllä pitää olla riittävän vakava vika, vamma tai 

sairaus, joka pääsääntöisesti pitää olla objektiivisesti todettavissa
• Kyseisen tulkinnan takia työkyvyttömiä eivät yleensä ole esim.:

• Henkilöt joiden diagnoosi on epäselvä (eläkelaitoksen mielestä)
• Henkilöt joiden vika, vamma tai sairaus ei ole vakava (eläkelaitoksen mielestä)
• Monisairaat
• Krooniset kipupotilaat

• Eläkeratkaisukäytäntö on siis ns. diagnoosiperustainen, eikä toimintakykyperustainen



Ja mitä siitä seuraa…?
• Henkilö voi olla vaikkapa vuoteeseen hoidettava mutta silti ”työkykyinen”
• Ammatillista kuntoutusta ei myönnetä jos ei ole työkyvyttömyyden uhkaa 

aiheuttavaa sairautta
• Ammatillisen kuntoutusselvityksen osoittaessa henkilön työkyvyttömäksi edes 

työkokeiluun, ei sillä ole mitään vaikutusta eläkeratkaisuun

Ja näin olemme löytäneet työkyvyttömän työnhakijan, jolle TE-toimisto ei edes 
tarjoa työtä, koska tietää henkilön työkyvyttömäksi



Erityisiä ongelmakysymyksiä
• Alkoholiriippuvuus ja muut päihdeongelmat
• Synnynnäisesti vajaakykyiset
• ”Vakava masennus”
• Kerran tehdyn päätöksen muuttaminen lähes mahdotonta!

Päätösten perustelut:
• ”Arviomme mukaan sinulla on kykyä…”
• ”Hoitoasi voidaan tehostaa…”
• ”Asiassa ei ole esitetty oleellista uutta…”

Eli miten musta muuttuu valkoiseksi kun lausuntoja luetaan eläkelaitoksessa???



Kolikolla on aina toinenkin puoli…
• On yleensä sekä henkilön itsensä että yhteiskunnan etu ettei joudu pysyvästi 

työkyvyttömäksi, ellei se ole väistämätöntä – eli jos esim. ammatillisella 
kuntoutuksella voidaan saada palaamaan työelämään, se on kaikkien etu

• On myös perusteltua ettei asiasta päätä hoitava lääkäri, jolla on erityinen 
luottamussuhde potilaaseen

Nämä eivät valitettavasti poista sitä usein räikeää ristiriitaa mikä todellisuudessa 
järjestelmässä vallitsee



Kenen ongelma?
Työkyvytön työnhakija
• Joutuu hakemaan toistuvia lääkärinlausuntoja
• Putoaa ansiosidonnaisen jälkeen (jos saa sellaista) työmarkkinatuelle ja 

peruspäivärahalle
• Menettää eläkekarttumaansa
• Masentuu? Turhautuu? Syrjäytyy?
• Saa ehkä myöhemmin (pienemmän) eläkkeen jos ”onnistuu” sairastumaan 

riittävän vakavasti (10 v saman sairauden takia työkyvyttömänä ennen kuin sai 
eläkkeen, joka samassa ajassa putosi n. kolmannekseen…)



Kenen ongelma?
Työkyvyttömän työnhakijan perhe/läheiset
• Joutuvat tekemään enemmän töitä?
• Köyhtyvät? 
• Kuormittuvat? 
• Stressaantuvat? 
• Sairastuvat?

Tai ehkä koko perhe hajoaa…
No, onhan työkyvytön perheenjäsen enemmän kotona, mutta niin hän olisi 
eläkettäkin saadessaan



Kenen ongelma?
Työeläkeyhtiö
• Joutuu käsittelemään lukuisia lääkärinlausuntoja ja antamaan ratkaisuja
• Joutuu antamaan ehkä vastineita valituksiin
• Säästää eläkekuluissa, sekä tilapäisesti että lopullisesti

Ja työntekijät/yhtiö saattavat saada ikäviä puheluita ja haukkuja mm. somessa…

Mutta virkamiehet kiittävät kun eläkkeelle jääneiden määrä on laskenut!



Kenen ongelma?
Kela
• Pienen kansaneläkeosuuden sijaan joutuu maksamaan työmarkkinatuen / 

peruspäivärahan / toimeentulotuen / toistuvia sairauspäivärahoja
• Joutuu tekemään suuren määrän paperityötä toistuvasti
• Kuormittuu myös toissijaisista vaikutuksista työkyvyttömään työnhakijaan ja hänen 

läheisiinsä



Kenen ongelma?
Terveydenhuolto
• Kuormittuu huomattavasti toistuvista lausunnoista (jotka eivät tuo lisää terveyttä)
• Kuormittuu lisääntyneestä sairastuvuudesta
• Turhautuu hyödyttömästä mutta pakollisesta työstä
• Menettää resursseja jotka voitaisiin käyttää tuottamaan terveyttä



Kenen ongelma?
Sosiaalitoimi
• Työllistyy negatiivisista vaikutuksista työkyvyttömään työnhakijaan ja hänen 

läheisiinsä
• Joutuu käyttämää riittämättömiä resurssejaan jotka ovat pois muualta



Kenen ongelma?
Työvoimaviranomaiset
• Kuormittuvat työstä joka ei johda työllisyyden lisääntymiseen
• Joutuvat käyttämään resursseja jotka ovat pois tuottavammasta työstä
• Saavat viranomaisnuhteita suuresta työttömien määrästä, jolle osin eivät voi itse 

yhtään mitään
• Koko hallinnonala kuormittuu ”työttömistä” jotka eivät koskaan tule olemaan 

työvoiman piirissä



Kenen ongelma?
Työnantajat
• Säästävät työeläkemaksuissa jos työeläkeyhtiöiden kulut vähenevät
• Yhteiskunnan suurempien kulujen takia joutuvat kovempaan verotuspaineeseen



Kenen ongelma?
AY-liike
• Rooli epäselvä – pitäisi ajaa työntekijöiden etua, myös niiden jotka eivät ole enää 

työssä
• Toisaalta ovat keskeisissä rooleissa työeläkeyhtiöissä 

Ajavat siis vain työssä olevien etuja??



Kenen ongelma?
Järjestöt ja yhdistykset
• Hyötyvät työttömien työpanoksesta – erityisesti Työttömät r.y. 
• Mitä enemmän työttömiä, sitä enemmän potentiaalisia jäseniä
• Työttömien yhdistysten päätehtävä lienee kuitenkin tehdä itsensä tarpeettomiksi…



Kenen ongelma?
Yhteiskunta
• Yhteiskunnan kokonaisedun kannalta ei todellakaan liene hyötyä siitä että 

työkyvyttömiä ”roikotetaan” työnhakijoina
• Lukemattomat suorat ja välilliset kustannukset terveydenhuollolle, 

sosiaalitoimelle, oikeusjärjestelmälle, Kelalle + alentuneet verotulot ja alentunut 
ostovoima ylittävät varmasti reippaasti työeläkeyhtiöille ja työnantajille koituvat 
hyödyt



Kenelle siis ongelma?
• Työkyvytön työnhakija on ongelma kaikille muille paitsi työeläkeyhtiöille ja 

työnantajille (+ ehkä AY-liikkeelle). Missään nimessä nykyinen tilanne ei ole 
yhteiskunnan kokonaisedun mukaista.

• Miksi asialle ei tehdä mitään?
• Koska seurausvaikutuksia ei ole selvitetty kattavasti
• Koska asiasta aiheutuvat ongelmat kohdistuvat niin monille tahoille
• Koska asiassa on taloudellisia intressejä vaikutusvaltaisilla tahoilla
• Koska asiassa on erilaisia poliittisia intressejä



Mitä pitäisi tehdä?
• Muuttaa työkyvyttömyyden määritelmä diagnoosiperusteisesta 

toimintakykyperusteiseksi
• Tehdä pysyvän työkyvyttömyyden päätökset potilasta tutkimalla esim. 

riippumattomassa työryhmässä eikä lausuntoja lukemalla
• Varmistaa etteivät työkyvyttömyyden kustannukset kohdistu millekään 

intressiryhmälle tai –taholle
• Varmistaa ettei mikään taho hyödy taloudellisesti siitä että 

työkyvyttömyyseläkepäätöstä lykätään
• Toteuttaa laeissa mainittu kohtuullisuusperiaate myös käytännössä


