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1 JOHDANTO 

Tässä työssä tutkitaan osatyökykyisen työntekijän tukemista niin, että pääpaino on ta-

loudellisessa tukemisessa. Työssä selvitetään, millaista tukea osatyökykyinen työnte-

kijä voi saada ansionmenetykseen, jos hän sairausloman sijasta tulee tekemään työtään 

työkykynsä mukaisesti osa-aikatyönä. Työssä tutkitaan myös muita taloudellisia tukia, 

mitä osatyökykyinen työntekijä voi saada pyrkiessään jatkamaan työntekoa. Työssä 

keskitytään vain sellaisiin tapauksiin, joissa henkilö on jo työsuhteessa ja tulee osatyö-

kykyiseksi, ei uuden osatyökykyisen palkkaamiseen liittyen.  

 

Opinnäytetyön aihe tuli minulle selvitettäväksi toimeksiantajan tarpeesta. Kyseisessä 

organisaatiossa on ollut ajatus tutkia tätä aihealuetta, jotta mahdollisilla osatyökykyi-

sillä työntekijöillä olisi matalampi kynnys palata sairauslomalta tekemään työtänsä, ja 

ilman taloudellista menetystä. Osatyökykyisen työntekijän tukemista on tutkittu pal-

jon, mutta lähinnä kuntoutumisen näkökulmasta. Taloudellista näkökulmaa painotta-

vat opinnäytetyöt ovat huomattavasti harvemmassa.  

 

Olen aina ollut kiinnostunut työhyvinvointiin liittyvistä asioista, ja liiketalouden opin-

noissa lähimpänä sydäntäni opetetuista aineista on ollut työoikeus. Olen kiinnostunut 

siitä, miten työelämä huomioi myös ne, joiden jaksaminen ei syystä tai toisesta riitä 

täysiaikaiseen työntekoon. Käydessäni keskustelua toimeksiantajani kanssa mahdolli-

sista opinnäytetyöaiheista, ilmi tuli juuri osatyökykyisen työntekijän taloudelliseen tu-

kemiseen liittyvät asiat. Oli ilahduttavaa huomata, että työnantaja haluaa kerätä tietoa 

siitä, mitä tukia osatyökykyinen voi saada, jotta voi sitten tarpeen tullen neuvoa itse 

työntekijöitään hakemaan mahdollisia tukia.  

 

Suomessa on muutenkin alettu kiinnittämään huomiota osatyökykyisten henkilöiden 

työnteko- ja koulutusmahdollisuuksiin mm. monin hankkein ja selvityksin. Pääminis-

teri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa oli Osatyökykyiset työssä -ohjelma (Osku), 

jota sosiaali- ja terveysministeriö toteutti vuosina 2013–2015. Tätä seurasi 
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pääministeri Juha Sipilän yksi kärkihankkeista eli Osatyökykyisille tie työelämään 

(OTE), jota toteutettiin vuosina 2015–2018. Myös nykyisen pääministerin Sanna Ma-

rinin hallituksen ohjelmassa on tarkoituksena toteuttaa osatyökykyisille suunnattu, 

heidän työllistymistään helpottava työkykyohjelma. Nyt myös yksityiset työnantajat, 

kuten toimeksiantajani, ovat kiinnostuneita lisäämään tietoutta siitä, millaisia tukia 

osatyökykyinen työntekijä voi saada, jotta tämä voisi palata takaisin työhönsä. 
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2 OPINNÄYTETYÖONGELMA JA KÄYTETYT MENETELMÄT 

2.1 Opinnäytetyöongelma 

Tässä opinnäytetyössä tutkitaan osatyökykyisen työntekijän tukemista. Aihe on rajattu 

koskemaan taloudellista tukemista. Tällä tarkoitetaan niitä tukia, esimerkiksi mahdol-

lisia etuuksia ja eläkkeitä, joita osatyökykyinen voi hakea ja saada, jotta pystyisi jat-

kamaan työntekoa. Opinnäytetyön tavoitteena on toimeksiantajan pyynnön mukaisesti 

lisätä työpaikalla tietoutta siitä, mitä taloudellisia tukia osatyökykyinen voi saada. 

 

Opinnäytetyön tulosten perusteella toimeksiantaja laatii vielä itse myöhemmin omat, 

yrityskulttuuriinsa ja työyhteisönsä toimintatapoihin liittyvät tarkemmat ohjeistukset, 

mutta käyttää silloin tätä työtä ohjeistustensa perustana. Tämä opinnäytetyö sisältää 

toimeksiantajan pyynnön mukaisesti pienen valmiin koonnin eri tuista lähiesimiehille 

jaettavaksi.  

 

Opinnäytetyöllä pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 

• Mitä taloudellista tukea osatyökykyinen työntekijä voi saada ansionmenetyk-

seen osa-aikaisena työntekijänä? 

• Millä edellytyksin taloudellista tukea osa-aikaisuuteen voi saada? 

• Mitä muuta rahallista tukea osatyökykyinen työntekijä voi saada tukeakseen 

työkykyään? 

2.2 Teoreettinen viitekehys 

Teoriaosaan eli viitekehykseen kerätään oman työn kannalta oleelliset teoriat, mallit 

ja tutkimukset, joihin opinnäytetyössä halutaan viitata ja vedota. Lähteiden avulla 

osoitetaan perehtyneisyyttä tutkimusongelman teoreettisiin taustoihin. Työssä esite-

tyillä teorioilla, malleilla ja dokumenteilla tulee siis olla kiinteä kytkös omaan opin-

näytetyön tutkimusongelmaan. (Kananen 2015, 115.) Opinnäytetyöni tarkoituksena on 

saada vastaus kysymykseen: Mitä taloudellista tukea osatyökykyisen on mahdollista 

saada? Oikeudenaloista sosiaalioikeus liittyy vahvimpana työhöni, koska näkökulma 

on siinä, mitä tukia työntekijä itse voi saada ja hakea. Jos tutkisin aihetta työnantajan 
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velvollisuuksien kautta, oikeudenalana olisi työoikeus. Keskeisenä asiana on tutkia 

osatyökykyiselle maksettavia tukia, joten isoon osaan teoriaosuutta nousevat erilaiset 

etuudet osatyökykyiselle. Sosiaalietuuksia myöntävänä tahona Kela, ja sen ohjeistuk-

set, ovat tärkeässä roolissa työssäni. Myös toimeksiantajani eläkelaitoksena toimivalla 

Kevalla on tärkeä rooli työssäni.  

 

Osatyökykyisyyteen liittyy paljon opinnäytetöitä, mutta lähinnä kuntoutuksen ja työ-

hön paluun tukemisen näkökulmasta. Sellaisesta näkökulmasta, jossa keskitytään osa-

työkykyisyyteen ansionmenetyksen ja taloudellisten tukien näkökulmasta, ei ole tullut 

vastaan. Työssäni en luo uutta teoriaa, vaan kuvaan ja tarkastelen ilmiötä jo olemassa 

olevan teorian avulla. Saadakseni vastauksen opinnäytetyöni ongelmaan, on minun 

tutkittava selvitettävän asian teoriaa. Opinnäytetyöni teoriaosassa kuvaan osatyöky-

kyisyyttä ilmiönä, ja käyn läpi etuudet, joita osatyökykyinen työntekijä voi saada osa-

aikatyötä tehdessään tai muuten työkykynsä tukemiseksi. Selvitän myös, mitä tukea 

työhön palaamiseen osatyökykyinen työntekijä voi saada. Kaikkea edellä mainittua 

tutkin pääasiassa lainsäädännön ja oikeuskirjallisuuden avulla. Empiriaosassa havain-

nollistan etuuspolkua kuvitellun osatyökykyisen työntekijän avulla, ja tätä varten mm. 

haastattelen Kevan erityisasiantuntijaa. 

 

Keskeisimpiä asiaan liittyviä lakeja, ja samalla työni tärkeimpiä lähteitä ovat sairaus-

vakuutuslaki 1224/2004 ja julkisten alojen eläkelaki 81/2016, sekä laki Kansaneläke-

laitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista 566/2005. Työssäni keskei-

siä käsitteitä ovat osatyökykyisyys, taloudellinen tuki, osa-aikatyö, työkyvyn tukemi-

nen. Tärkeimmät työhön liittyvät tuet ovat osasairauspäiväraha, työkyvyttömyyseläke 

ja osatyökyvyttömyyseläke, kuntoutustuki ja osakuntoutustuki sekä kuntoutusraha ja 

osakuntoutusraha. Koska tarkoituksena on tuottaa käytännönläheistä tietoa toimeksi-

antajalle erilaisista osatyökykyiselle maksettavista tuista, empiriaosuus sisältää asian-

tuntijahaastattelun, ja tietoa kerätään myös eri asiantuntijasivustoilta (pääasiassa Kela 

ja Keva), näiden omista ohjeistuksista. 
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Kuvio 1. Työn teoreettinen viitekehys 

 

Laadullisen tutkimuksen aineistonkeruussa tulee pyrkiä monikanavaisuuteen, esimer-

kiksi ottamalla mukaan haastatteluja (Pitkäranta 2014, 27). Työssäni haastatellaan Ke-

van erityisasiantuntijaa. Kirjallisuuden mukaan asiantuntijuus on monimuotoista, ja 

haastattelijan tehtävänä on pohtia mikä on oman työn kannalta oleellista asiantunti-

juutta, ja mitkä ovat juuri oman tutkimuksen keskeisimmät asiantuntijatahot. Asian-

tuntijana voidaan pitää sellaista henkilöä, jolla on erityistä tietoa tutkittavasta aiheesta, 

eikä samaa tietoa ole monella. Asiantuntijoita haastatellaan nimenomaan sen tiedon 

vuoksi, mitä heillä odotetaan olevan tutkittavasta aiheesta. (Hyvärinen, Nikander, 

Ruusuvuori & Aho 2017.) Työhöni saan paljon tietoa teoriaosaan eri laeista ja muusta 

kirjallisuudesta, mutta empiriaosan käytännön tieto ja soveltaminen on rajoitetumpaa 

– asiantuntijahaastattelu on lähes pakollinen syvällisemmän tiedon saamiseksi. Kysy-

mykset joihin käytännön tietoa kaivataan liittyvät Kevan etuuksien ja eläkkeiden 

myöntämiseen, joten paras haastateltava työhöni on Kevan erityisasiantuntija. Haas-

tattelua käytän, jotta pystyn selventämään ja syventämään tietoa tutkittavasta aiheesta 

(Hirsjärvi & Hurme 2008, 35).  
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Usein asiantuntijahaastattelu on teemahaastattelun eli puolistrukturoidun haastattelun 

muunnelma, ja tällainen on myös tässä työssä käytetty asiantuntijahaastattelun mene-

telmä. Teemahaastattelussa ei lyödä lukkoon tarkkoja haastattelukysymyksiä, vaan 

haastattelussa käsitellään keskeisiä teemoja. (Hyvärinen, Nikander, Ruusuvuori & 

Aho 2017.) Puolistrukturoidussa haastattelussa jokin näkökohta on lyöty lukkoon, 

muttei kaikkia (Hirsjärvi & Hurme 2008, 45). Tiettyjen teemojen lisäksi haastattelus-

sani on valmisteltu tarkkoja kysymyksiä, jotta työhön saataisiin lakia täydentämään 

mahdollisimman kattavasti käytännön tietoa. Haastattelu nauhoitetaan, jonka jälkeen 

se litteroidaan, ja materiaalia käytetään työssä täydentämään muuta aineistoa.  

2.3 Käytetyt menetelmät 

Tämä opinnäytetyö on tutkimusmenetelmältään lainopillinen työ. Enemmistö oikeus-

tieteellisistä tutkimuksista on lainoppia eli oikeusdogmatiikkaa. Oikeusdogmatiikka 

perustuu olemassa oleviin oikeuslähteisiin, ja tutkimuksessa niitä käytetään etusija- ja 

käyttöjärjestyssääntöjen mukaisesti. Lainopissa keskeisenä asiana on selvittää voi-

massa olevan oikeuden sisältöä. (Husa, Mutanen & Pohjolainen 2008, 20.)  

 

Lainoppi tutkii oikeusjärjestykseen kuuluvia sääntöjä, ja erityisesti se pyrkii sisällön 

selvittämiseen eli tulkintaan. Lainopin avulla pyritään saamaan vastaus siihen, miten 

ajankohtaisessa tilanteessa pitäisi toimia voimassa olevan oikeuden mukaan. Lainopin 

tehtävänä on myös tutkimuskohteen systematisointi, eli voimassa olevan oikeuden jä-

sentäminen. Systematisoinnin avulla voidaan mm. hahmottaa kokonaiskuvaa oikeu-

dellisista järjestelyistä ja niiden välisistä keskinäisistä suhteista. (Husa, Mutanen & 

Pohjolainen 2008, 20–21.) 

 

Suuntaudun opinnoissani oikeudelliseen osaamiseen, oikeustradenomiksi, ja opinnäy-

tetyöni on suuntautumiseni mukaisesti oikeudellinen opinnäytetyö. Tämä opinnäyte-

työ on ensisijaisesti lainopillinen, mutta oikeuskirjallisuuden lisäksi tukea lain tulkin-

taan on haettu asiantuntijasivustoilta sekä asiantuntijahaastattelusta. Asiantuntijasi-

vustoina on pääasiassa käytetty Kelan ja Kevan www-sivuja. Asiantuntijahaastatte-

lussa haastateltiin Kevan erityisasiantuntijaa. 
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Lainopilliseen tutkimusmenetelmään on yhdistetty myös empiirisen oikeustutkimuk-

sen menetelmiä.  Oikeudellisen empiirisen tutkimuksen kohteena on yhteiskunnallinen 

oikeudellinen ilmiö, ja tutkimuksessa tulee käyttää empiirisen tutkimuksen menetel-

miä. Oikeudellinen ilmiö voi olla esimerkiksi oikeudellisten toimijoiden päätöksen-

teko tai toimintatavat, ja tutkimuksen kohteena voi olla niin viranomainen kuin kansa-

lainenkin. Empiiristä menetelmää voidaan käyttää kuvailemaan vallitsevaa oikeudel-

lista tilaa. (Keinänen & Väätänen 2016, 249.) Empiirinen menetelmä voidaan jakaa 

laadulliseen eli kvalitatiiviseen menetelmään tai määrälliseen eli kvantitatiiviseen me-

netelmään. Empiiriseltä osaltaan tämä opinnäytetyö on kvalitatiivinen eli laadullinen. 

(Husa, Mutanen & Pohjolainen 2008, 25.) Kvalitatiivinen tutkimus pyrkii ymmärtä-

mään, selittämään ja tulkitsemaan tutkittavaa ilmiötä. Usein laadullisen tutkimuksen 

tavoitteena on myös ilmiön soveltaminen. (Pitkäranta 2014, 33.) Lainopin metodit ovat 

jo itsessään lähellä laadullista menetelmää (Husa, Mutanen & Pohjolainen 2008, 25). 
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3 OSATYÖKYKYISYYS ILMIÖNÄ JA LUKUINA 

Täysi työkyvyttömyys määritellään sairausvakuutuslain 1224/2004 mukaan sanatar-

kasti seuraavalla tavalla: ”työkyvyttömyydellä tarkoitetaan sellaista sairaudesta johtu-

vaa tilaa, jonka kestäessä vakuutettu on sairauden edelleen jatkuessa kykenemätön te-

kemään tavallista työtään tai työtä, joka on siihen läheisesti verrattavaa” (Sairausva-

kuutuslaki 8 luku 4 §). Työkyky itsessään liittyy työsuorituksiin, ja nimenomaan sel-

viytymiseen omasta työstään. Työkyvyttömyyden ammatillinen arvio tehdään sen työn 

perusteella, jota työntekijä teki ennen työkyvyttömyyttä. Työkykyisenä voidaan pitää 

sellaista työntekijää, jolla omat yksilölliset edellytykset ovat tasapainossa tekemänsä 

työn vaatimusten kanssa. (HE 50/2004, 40; Paanetoja, Kröger & Östman 2016, 25.) 

 

Osatyökykyisellä on vielä jäljellä työkykyä, mutta vaikeuksia selvitä omasta työstään 

kokonaisuudessaan. Ennen vuotta 2015 käytössä oli ”vajaakuntoinen” termi, joka esi-

tettiin korvattavaksi ”osatyökykyinen” käsitteellä. Osatyökykyinen terminä ei kuiten-

kaan tarkoita vain sairaudesta tai vammasta johtuvaa vajautta, vaan tähän voidaan lu-

kea mukaan myös esimerkiksi puutteellinen koulutus, ammattitaidon vanhentuminen 

tai ikääntyminen. (Paanetoja ym. 2016, 25.) Tässä työssä tarkastelen kuitenkin osatyö-

kykyisyyttä sairausvakuutuslain mukaisesti, ja toimeksiantajan toiveeseen pohjautuen 

lähinnä terveydentilan häiriöstä johtuvasta työkyvyn vajeesta. 

 

Osatyökykyisyys koskettaa varmasti useita työnantajia jossain kohtaa, sillä 1,9 mil-

joonalla suomalaisella työikäisellä on vähintään yksi pitkäaikaissairaus tai vamma. 

Henkilöiden itsensä arvioimana 600 000 kokee, että kyseinen sairaus tai vamma vai-

kuttaa omaan työhön tai työmahdollisuuksiin. Työssä edellisestä 600 000 joukosta on 

400 000, loput 200 000 kokonaan työelämän ulkopuolella. Liian usein jo pienikin työ-

kyvyn alenema tarkoittaa työmarkkinoilta poistumista. Olisi huomattava, että työky-

vyn heiketessä osa työkyvystä yleensä säilyy, eikä työmarkkinoilta tarvitsisi poistua 

kokonaan. (STM Osku 2015, 5.) Opinnäytetyössäni tarkastellaan niitä rahallisia kei-

noja ja etuuksia, joiden turvin osatyökykyinen voisi pyrkiä palaamaan, tai jatkamaan 

työssään.  
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3.1 Tilastotietoa 

Vuonna 2019 134 200 henkilöä sai työeläkejärjestelmästä työkyvyttömyyseläkettä. 

Heistä 17 prosenttia, eli 22 814 henkilöä sai osatyökyvyttömyyseläkettä. Työkyvyttö-

myyttä on eniten aiheuttanut mielenterveyden häiriöt, joka 43 prosentilla on suurin 

työkyvyttömyyttä aiheuttaneen sairauden ryhmä. Seuraavaksi eniten työkyvyttö-

myyttä on aiheuttanut tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (25 %), sekä hermoston sairau-

det (9 %) ja verenkiertoelinten sairaudet (6 %).  (Tilastokeskus 2020.) 

 

Osasairauspäivärahaa sai 2018 vuonna 20 876 henkilöä, ja keskimäärin työntekijä sai 

osasairauspäivärahaa 59 päivän ajalta. Osasairauspäivärahaa koskeva laki tuli voimaan 

2007, ja 2010 lakia muutettiin niin, että siitä poistettiin ehto, jonka mukaan työntekijän 

piti ennen osasairauspäivärahan saamista saada ensin 60 päivää sairauspäivärahaa. 

Hallituksen esityksen (HE 62/2009) mukaan suurin hylkäämisperuste osasairauspäi-

värahalle ennen lakimuutosta oli juuri se, ettei edeltävä 60 päivän sääntö täyttynyt. 

Kelan tilastojen mukaan osasairauspäivärahan saajien määrä onkin ollut tasaisesti nou-

susuuntainen 2010 vuoden lakiuudistuksen jälkeen. 2014 vuonna lakiin tuli vielä uu-

distus, joka pidensi osasairauspäivärahan enimmäisaikaa 72 arkipäivästä 120 arkipäi-

vään. Samalla saatiin oikeus osasairauspäivärahaan myös niille työntekijöille, jotka 

tekevät kahta tai useampaa osa-aikatyötä. Osasairauspäivärahalla tehtävä osa-aika-

työskentely on hyvä ratkaisu niin työntekijälle kuin työnantajallekin, ja on tärkeää, että 

tämä vaihtoehto tunnistetaan niin työpaikalla kuin työterveydessä. Aiheesta on tutki-

muksia, joiden mukaan osasairauspäiväraha voi olla auttamassa työntekijää palaamaan 

kokoaikaiseen työhön sairauspoissaolon jälkeen, ja etuuden lisääntyvä hyödyntäminen 

on positiivinen asia. (Sairausvakuutuslaki 8 luku 11–12 §; HE 62/2009, 7; Kelan www-

sivut 2021.)  

 

2019 vuonna Kela antoi 73 585 myönteistä kuntoutusrahapäätöstä, joista 51 365 teh-

tiin lain Kelan kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista nojalla. Kuntoutusrahaa 

saivat kyseisen lain perusteella samaisena 2019 vuonna 29 644 henkilöä, ja saajat ja-

kautuivat hyvin tasaisesti kaikkiin ikäluokkiin. (Kelan kuntoutustilasto 2019, 49–50.)  
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3.2 Lainsäädäntö 

Osatyökykyisen käsitettä ei sellaisenaan käytetä työlainsäädännössä, eikä Suomessa 

ole osatyökykyistä koskevaa erityislakia. Laeissa säädetään terveydentilan, työkyvyn, 

vammaisuuden, vamman ja sairauden vaikutuksista työsuhteessa. (Paanetoja ym. 

2016, 25, 28.) Sairausvakuutuslaissa määritellään työkyvytön, ja samaa määritelmää 

käytetään myös osatyökyvyttömyyden arvioimiseen ja arvioidessa oikeutta päiväraho-

jen saamiseen, kuten osasairauspäivärahan saamiseen (Sairausvakuutuslaki 8 luku 4 §; 

HE 227/2005, 9–10). Osatyökykyinen on ilmaisuna uudehko, mutta sitä käytetään ny-

kyään osatyökyvyttömän tilalla – ajatuksena on työkyvyn puutteiden sijasta korostaa 

jäljellä olevaa työkykyä (Paanetoja ym. 2016, 25–26).  

3.2.1 Tärkeimmät aiheeseen liittyvät lait 

Eläkelainsäädäntö voidaan jakaa kansaneläke- ja ansioeläkelakeihin, ja näissä etuuk-

sina ovat vanhuuseläkkeen lisäksi mm. työkyvyttömyyseläke, ansioeläkkeessä lisäksi 

osa-aikaeläke (nykyinen osittainen varhennettu vanhuuseläke) ja kuntoutus. Yksi kes-

keinen ansioeläkelaki on 1.1.2017 voimaan tullut julkisten alojen eläkelaki, jota toi-

meksiantajani organisaatiossa sovelletaan työntekijöihin. Tätä eläkelakia täydentää 

myös työtapaturma- ja ammattitautitilanteissa sovellettava työtapaturma- ja ammatti-

tautilaki 459/2015, mutta nämä työtapaturma- ja ammattitautitapaukset olen rajannut 

työni ulkopuolelle.  (Tuori & Kotkas 2016, 21–23.)  

 

Sairausvakuutuslaki liittyy hyvin olennaisesti työhöni, sillä sen soveltamispiiriin ulot-

tuvat sosiaaliset riskit mm. sairauden vuoksi. Sairauden osalta korvataan mm. ansion-

menetyksestä aiheutuneita kustannuksia sairauspäivärahoilla ja osasairauspäivära-

hoilla, joista jälkimmäisellä tuetaan työkyvyttömän työntekijän työhön paluuta. Sai-

rausvakuutuslaissa määritellään myös työkyvyttömyys, jonka perusteella näitä päivä-

rahoja on mahdollista saada. (Sairausvakuutuslaki 8 luku 1 §, 4 §, 11–13 §; Tuori & 

Kotkas 2016, 23.) 

 

Toimeksiantajani organisaatiossa työeläkeyhtiönä toimii Keva, ja sen kautta pääasi-

assa haetaan mm. kuntoutukset, ja sitä kautta kuntoutusetuudet ja kuntoutusrahat. Laki 

Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista voi tulla 
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sovellettavaksi, jos esimerkiksi työeläkelaitoksen tukeman ammatillisen kuntoutuksen 

kriteerit eivät täyty. 

 

Työaikalaissa (872/2019) säädetään työajoista ja sen lyhentämisestä, ja määritellään 

muun muassa työnantajan velvollisuus pyrkiä järjestämään osa-aikatyö, jos työntekijä 

sitä hakee vaikkapa terveyteensä liittyvistä syistä. Työhöni liittyy myös laki työkyvyt-

tömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä (738/2009). 

3.2.2 Sosiaalioikeus 

Oikeusjärjestys jaetaan tyypillisesti oikeudenaloihin, ja tässä työssä hallitseva oikeu-

denala on sosiaalioikeus. Sosiaalioikeuden alana voi määritellä koskemaan oikeudel-

lisia normistoja, jotka säätelevät sosiaaliturvaa. Sosiaaliturva jaetaan vielä koskemaan 

joko toimeentuloturvaa tai sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Tässä työssä tarkastellaan ni-

menomaan sosiaaliturvaa toimeentuloturvan kantilta. Suomen perustuslain 731/1999 

mukaisesti jokaiselle on turvattava oikeus perustoimeentuloon myös työttömyyden, 

sairauden ja työkyvyttömyyden kohdatessa. (Perustuslaki 731/1999, 19 §; Tuori & 

Kotkas 2016, 1, 3.)  

 

Yksilöille ja perheille ovat tärkeitä sosiaalioikeuden keinoista erinäiset sosiaaliset 

etuudet. Sosiaalietuudet voidaan jakaa kahteen ryhmään: toistuvaissuorituksiin ja ker-

tasuorituksiin. Kaikki toimeentuloturvat ovat luonteeltaan rahamääräisiä suorituksia, 

mutta etuudesta riippuen maksutapa vaihtelee. Esimerkiksi eläkkeet maksetaan toistu-

vaissuorituksina, kun taas kertasuorituksina voidaan maksaa korvaukset sairaanhoito-

kustannuksista. (Tuori & Kotkas 2016, 15.) 

 

Sosiaalivakuutus 

Sosiaalivakuutus on pakollinen vakuutus sosiaalisten riskien varalta, ja sosiaalivakuu-

tuksen etuudet liittyvät vahvasti tilanteisiin, jolloin työntekijä ei pysty tekemään an-

siotyötään. Kuten perustuslain 19 §:ssä on säädetty, työntekijän toimeentulo pitää pyr-

kiä turvaamaan mm. sairauden ja työkyvyttömyyden tilanteissa, ja näitä tilanteita tur-

vaamaan on ensisijaisesti sosiaalivakuutus. Etuuksia maksetaan neljän perusperiaat-

teen mukaisesti: tasakorvausperiaatteen, tarveperiaatteen, ansaintaperiaatteen sekä 
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täyden korvauksen periaatteen mukaisesti. (Perustuslaki 19 §; Tuori & Kotkas 2016, 

18–19.) 

 

Kela ja Keva 

Kansaneläkelaitos, eli Kela, on keskus- ja paikallishallintoineen toimeentuloturvajär-

jestelmän keskeisin organisaatio. Kansaneläkelaitos on se, joka päättää toimeentulo-

turvan etuuksista, kuten sairauspäivärahasta ja osasairauspäivärahasta. (Tuori & Kot-

kas 2016, 72.) Keva taas on Suomen suurin eläkevakuuttaja, ja sen toimintaa säätelee 

laki Kevasta 66/2016. Kevan tehtävänä on muun muassa hoitaa henkilöstön eläketur-

van toimeenpanoa ja työkyvyttömyysriskin vähentämiseen liittyvää toimintaa. (Laki 

Kevasta 2 §.) 
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4 ETUUDET OSATYÖKYKYISELLE 

Sosiaaliturva on tarkoitettu turvaamaan toimeentuloa, ja Suomessa on useita sosiaali-

turvan keinoja työkyvyn tukemisessa. Lain mukaan Suomessa ansioperusteinen eläke-

turva ja sairausvakuutus kuuluvat kaikille. (Tuori & Kotkas 2016, 18–19.) Myös pe-

rustoimeentulo on turvattava jokaiselle sairauden ja työkyvyttömyyden kohdatessa 

(Perustuslaki 19 §). Ansioeläkelakien mukaisia etuuksia ovat mm. vanhuuseläke, työ-

kyvyttömyyseläke, osittainen varhennettu vanhuuseläke (entinen osa-aikaeläke) ja 

kuntoutus, johon liittyen voidaan maksaa erilaisia etuuksia, kuten kuntoutusrahaa 

(Tuori & Kotkas 2016, 22, 25). Sairausvakuutuslain mukaisia päivärahaetuuksia ovat 

mm. sairauspäiväraha ja osasairauspäiväraha (Sairausvakuutuslaki 8 luku 1 §, 11 §; 

Tuori & Kotkas 2016, 23). Alla olevassa kuvassa havainnollistetaan työni kannalta 

merkittävimmät etuudet osatyökykyiselle (kuva 1).  

Kuva 1. Keskeiset etuudet osatyökykyiselle 
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4.1 Sairauspäiväraha 

Sairauspäiväraha on etuus, jota maksetaan työkyvyttömyyden aiheuttaman ansionme-

netyksen korvaamiseksi (Sairausvakuutuslaki 8 luku 1 §; HE 227/2005, 4). Sairaus-

päivärahaa voi saada 16–67-vuotias työntekijä, joka ei pysty tekemään työtään sairau-

desta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi (Sairausvakuutuslaki 8 luku 2 §, 4 §). Sai-

rauspäivärahaa voi saada enintään 300 arkipäivän ajan, eli käytännössä tämä tarkoittaa 

sitä, että sairauspäivärahaa voi saada noin vuoden ajan. Sairauspäivärahan enimmäis-

ajan katsotaan täyttyvän sen kalenterikuukauden lopussa, jota seuraavan kuukauden 

aikana sairauspäivärahapäivien määrä nousisi 300 arkipäivään. Enimmäisajan täytyt-

tyä työntekijä voi saada samasta sairaudesta sairauspäivärahaa vasta sitten, kun hän on 

ollut työkykyinen vuoden ajan. Työkyvyttömyyden jatkuessa saman sairauden perus-

teella voi Kela myöntää työntekijälle sairauspäivärahaa vielä enimmäisajan päättymis-

kuukauden loppuun. Sairauspäivärahaa voi saada taas alusta, jos sairastuu enimmäis-

ajan täytyttyä täysin uuteen sairauteen, joka ei ole ollut vaikuttamassa työkyvyttömyy-

teen edellisessä sairauspäivärahakaudessa. (Sairausvakuutuslaki 8 luku 8–9 §; Kelan 

www-sivut 2021.) 

 

Sairauspäivärahassa on pieni omavastuuaika: työkyvyttömyyden alkamispäivä, ja sitä 

seuraavat yhdeksän arkipäivää. Jos työntekijä tulee työkyvyttömäksi uudelleen 30 päi-

vän kuluessa viimeksi maksetusta sairauspäivärahasta saman sairauden vuoksi, sai-

rauspäivärahaa maksetaan työkyvyttömyyden alkamispäivää seuraavasta arkipäivästä. 

Jos taas työkyvyttömyys alkaa tai jatkuu heti sitä edeltävän kuntoutusrahan tai sairaus-

päivärahan jälkeen, ei omavastuuaikaa ole. (Sairausvakuutuslaki 8 luku 7 §.) 

 

Sairauspäiväraha ei sinänsä tue juuri osatyökykyistä, sillä sairauspäivärahan aikana 

ollaan kokonaan sairauslomalla, poissa työnteosta. Tämä etuus on kuitenkin tärkeä 

mainita työssäni, sillä se on usein ensimmäinen etuus mitä työkyvytön saa. Kela myös 

lähettää sairauspäivärahan saajalle 60 päivän ja 150 päivän jälkeen kirjeet, joissa ker-

rotaan kuntoutusmahdollisuuksista ja myöhemmin työkyvyttömyyseläkkeen hakemi-

sesta: jos sairaus jatkuu yli vuoden, työntekijä voi hakea työkyvyttömyyseläkettä. Työ-

suhteessa olevan työntekijän työterveyshuollosta on arvioitava työkykyä viimeistään, 

kun työntekijä on saanut sairauspäivärahaa 90 päivän ajan. (Kelan www-sivut 2021.) 
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4.2 Osasairauspäiväraha 

Osasairauspäiväraha on tarkoitettu tukemaan työkyvytöntä, 16–67-vuotiasta työnteki-

jää, jotta tämä pysyisi työelämässä ja palaisi kokoaikaiseen työhön (Sairausvakuutus-

laki 8 luku 11 §). Osasairauspäivärahan tavoitteena on tukea työkyvyttömän henkilön 

työssä pysymistä, sekä työhön paluuta takaisin omaan työhönsä. Osasairauspäivära-

hasta on kuitenkin sovittava erikseen, sillä sen käyttö perustuu vapaaehtoisuuteen: lain 

esitöiden mukaan etuuden tarkoituksena on tukea työntekijän oma-aloitteista ja vapaa-

ehtoista paluuta kokoaikatyöhön. Järjestely edellyttääkin sekä työnantajan, että työn-

tekijän suostumusta. (HE 62/2009, 7; Kela 2021, 1.) Huomioitavaa on, että osasairaus-

päivärahaa voi saada vain kokoaikaisesti palkkatyötä tekevä. Kokoaikatyöllä tarkoite-

taan sairausvakuutuslain mukaisesti sitä, että työntekijän työaika on työehtosopimuk-

sen mukainen kokoaikaisen työntekijän säännöllisen työajan pituinen. Osa-aikatyötä 

tekevä on oikeutettu osasairauspäivärahaan vain siinä tapauksessa, että hän työskente-

lee samanaikaisesti kahdessa tai useammassa osa-aikaisessa työsuhteessa, ja näiden 

yhteenlaskettu työaika on vähintään 35 tuntia viikossa: tämäkin katsotaan sairausva-

kuutuslain mukaan kokoaikaiseksi työskentelyksi. (Sairausvakuutuslaki 8 luku 11 §.)  

 

Tietotyöpaikassa, johon tämä opinnäytetyö tulee, on käytössä Avaintyönantajat 

AVAINTA ry:n työehtosopimus (AVAINTES). AVAINTES:n mukaisia työaikamuo-

toja ovat yleistyöaika, jaksotyöaika, keskeytymätön kolmivuorotyö sekä toimistotyö-

aika. Hallinto- ja toimistotyössä työskenteleviin työntekijöihin sovelletaan pääasiassa 

toimistotyöaikaa, ja täten myös toimeksiantajani organisaatiossa työntekijöillä on toi-

mistotyöaika. AVAINTES:n mukainen täysi työaika toimistotyöajassa on 36 tuntia 15 

minuuttia viikossa, tai keskimääräisesti tämä tuntimäärä 6 viikon työaikajaksossa syk-

systä 2020 alkaen. Arkipyhät huomioidaan siten, että ne lyhentävät työaikaa. (AVAIN-

TES 2020, 53, 68.)  

 

Osasairauspäivärahan saaminen edellyttää, että työntekijä pystyy hoitamaan osan työ-

tehtävistään niin, ettei se vaaranna hänen terveyttään tai toipumistaan. Työajan täytyy 

myös vähentyä työntekijältä kokoaikaisesta vähintään 40 % ja enintään 60 %, ja tätä 

osa-aikatyötä tulee tehdä koko osasairauspäivärahakauden ajan, vähintään 12 päivän 

ajan. Vähintään 35 tuntia viikossa osa-aikatyötä tekevän työntekijän on osasairauspäi-

värahan saamiseksi sovittava kaikkien työnantajiensa kanssa työn tekemisestä osa-
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aikaisena niin, että kokonaistyöaika vähentyy yhteensä kuten yllä kokoaikatyössä ku-

vattuna. (Sairausvakuutuslaki 8 luku 11 §.) 

 

Osasairauspäivärahaa voidaan maksaa enintään 120 arkipäivän ajalta. Enimmäisaikaa 

laskettaessa on otettava huomioon kaikki osasairauspäivärahat viimeisen kahden vuo-

den ajalta. Huomioon otetaan myös ne päivät, joilta työntekijälle on maksettu vanhem-

painpäivärahaa, eikä osasairauspäivärahaa ole samalta ajalta tästä syystä maksettu. Jos 

työntekijä on ollut työkykyinen yhtäjaksoisesti 12 kuukauden ajan, ei tätä jaksoa edel-

täviä osasairauspäivärahapäiviä oteta huomioon enimmäisaikaa laskettaessa. (Sairaus-

vakuutuslaki 8 luku 12 §.) 

 

Osasairauspäivärahassa omavastuuaika menee kuten sairauspäivärahassa: työkyvyttö-

myyden alkamispäivä, ja sitä seuraavat yhdeksän arkipäivää ovat omavastuuaikaa, 

jolta osasairauspäivärahaa ei makseta. Jos työntekijä tulee työkyvyttömäksi uudelleen 

30 päivän kuluessa viimeksi maksetusta osasairauspäivärahasta saman sairauden 

vuoksi, osasairauspäivärahaa maksetaan työkyvyttömyyden alkamispäivää seuraa-

vasta arkipäivästä. Jos taas työkyvyttömyys alkaa tai jatkuu heti sitä edeltävän kuntou-

tusrahan tai sairauspäivärahan jälkeen, ei omavastuuaikaa ole. (Sairausvakuutuslaki 8 

luku 7 §, 11 §.) Osasairauspäivärahan määrä on puolet sairauspäivärahan määrästä jo-

hon työntekijällä olisi oikeus. Sairauspäiväraha voidaan laskea työntekijän vuositu-

losta siten, että se on 70 prosenttia vuositulojen kolmassadasosasta, jos vuositulot eivät 

ylitä 26 898 euroa. Tämän ylittävältä osalta sairauspäivärahaa maksetaan 20 prosenttia 

vuositulon kolmassadasosasta. Vuositulona pidetään tarkastelussa sitä 12 kuukauden 

jaksoa, joka edelsi työkyvyttömyyden alkamista edeltävää kuukautta. Sairauspäivä-

raha on kuitenkin minimissään 26,62 euroa arkipäivää kohden. (Sairausvakuutuslaki 

11 luku 1–2 §, 10 §, 14 §.) 

4.3 Työkyvyttömyyseläke 

Työntekijällä on heikentyneen työkyvyn vuoksi oikeus saada työkyvyttömyyseläkettä, 

kunnes alin vanhuuseläkeikä tulee täyteen. Työkyvyttömyyseläke voi olla toistaiseksi 

voimassa, tai määräaikaisena, jolloin puhutaan kuntoutustuen saamisesta. (Julkisten 

alojen eläkelaki 32 §.) Oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen lain mukaan muodostuu, 
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jos työntekijä on ollut sairautensa vuoksi työkyvytön työhönsä vähintään vuoden ajan, 

ja työkyky arvioidaan heikentyneen vähintään kolmella viidesosalla (julkisten alojen 

eläkelaki 33 §).  

 

Työkyvyttömyyseläkkeellä olevan on mahdollista työskennellä samalla. Tällöin tulee 

kuitenkin ottaa huomioon ansaintaraja; täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä olevan 

bruttotulot voivat olla 40 prosenttia eläkettä edeltävästä keskiansiosta, tai vähintään 

837,59 euroa. Jos työansiot ovat 40–60 prosenttia vakiintuneesta keskiansiosta ja tämä 

muutos kestää ainakin vuoden, täyden työkyvyttömyyseläkkeen voi muuttaa osatyö-

kyvyttömyyseläkkeeksi. (Laki työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edis-

tämisestä 3 §; Kevan www-sivut 2021.) 

4.4 Osatyökyvyttömyyseläke 

Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää täytenä, tai vaihtoehtoisesti osatyökyvyttö-

myyseläkkeenä. Täyden työkyvyttömyyseläkkeen saamisen ehtona on, että työntekijä 

on työkyvytön työhönsä, tai työkyky on heikentynyt ainakin vuoden ajaksi vähintään 

kolmella viidesosalla. Osatyökyvyttömyyseläkettä saa, jos työkyky arvioidaan olevan 

heikentynyt vähemmän, mutta vähintään kaksi viidesosaa. (Julkisten alojen eläkelaki 

33 §.) 

 

Osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevan, työssäkäyvän bruttotulot saavat olla 60 prosent-

tia eläkettä edeltävästä keskiansiosta, tai vähintään 837,59 euroa kuukaudessa. Tarkka, 

henkilökohtainen ansaintaraja ilmoitetaan työntekijälle osatyökyvyttömyyseläkkeen 

ennakkopäätöksessä. Osatyökyvyttömyyseläke ei edellytä työssäkäyntiä, mutta myös 

tämän tuen avulla työntekijän työuraa on mahdollista pidentää, ja samalla työntekijä 

voi työkyvyn heikkenemisestä huolimatta kerryttää lisää eläkettä itselleen. (Laki työ-

kyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä 3 §; Kevan www-sivut 

2021.) 

Työkyvyttömyyseläkkeellä olevalla on eläkkeen lepäämään jättämisen mahdollisuus. 

Työntekijä voi kokeilla palata tekemään työntekoa niin, että ansiorajat ylittyvät. Täl-

löin työntekijä voi jättää eläkkeen lepäämään. Eläke pitää jättää lepäämään vähintään 

kolmeksi kuukaudeksi, ja enintään kahden vuoden ajaksi. Eläkkeen lepäämään 
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jättäminen tarkoittaa siis sitä, että työkyvyttömyys- tai osatyökyvyttömyyseläkkeen 

maksu keskeytetään siksi aikaa, kun työntekijä tekee enemmän ansiotyötä. Näin voi-

daan tukea työntekijää koittamaan jopa kokoaikaista työntekoa ilman eläkkeen menet-

tämisen pelkoa. Eläkkeen lepäämään jättämisen tavoitteena on osatyökykyisen työn-

tekijän palaaminen työelämään. Eläkkeen voi jättää lepäämään uudelleen vain kuu-

kauden tauon jälkeen. (Laki työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistä-

misestä 4–6 §; Kevan www-sivut 2021.) 

4.5 Kuntoutustuki ja osakuntoutustuki 

Työkyvyttömyyseläkettä voidaan myöntää työntekijälle toistaiseksi, tai vain määrä-

ajan ajaksi kuntoutustukena. Kuntoutustuki tarkoittaa siis määräaikaista työkyvyttö-

myyseläkettä. Työkyvyttömyyseläkkeen kestoaika määrittää, puhutaanko työkyvyttö-

myyseläkkeestä vai kuntoutustuesta. Lain mukaan työntekijällä on oikeus saada kun-

toutustukea, jos tämän työkyky on heikentynyt määräaikaisesti vähintään vuoden 

ajaksi. Kuntoutustukea myönnetään työkyvyn palauttamiseksi, ja sitä voi saada niin 

pitkältä ajalta, kun työntekijän arvioidaan olevan työkyvytön. Jos kuntoutustuen mak-

sajana toimii Keva, on sen ennen kuntoutustuen myöntämistä varmistettava, että työn-

tekijälle on laadittu hoito- tai kuntoutussuunnitelma. Keva voi kyllä myöntää kuntou-

tustukea myös hoito- tai kuntoutussuunnitelman valmistelun ajaksi. (Julkisten alojen 

eläkelaki 41 §.) 

 

Myös osatyökyvyttömyyseläke voidaan myöntää joko toistaiseksi jatkuvana tai mää-

räaikaisena. Määräaikaisesta osatyökyvyttömyyseläkkeestä puhuttaessa käytetään ter-

miä osakuntoutustuki. Osakuntoutustuen ansaintarajat ovat samat kuin toistaiseksi voi-

massa olevan osatyökyvyttömyyseläkkeen, eli enintään 60 prosenttia työkyvyttö-

myyttä edeltäneestä vakiintuneesta ansiotasosta. (Kevan www-sivut 2021.) 

4.6 Osittainen varhennettu vanhuuseläke 

Lähellä eläkeikää työntekijän on mahdollista jäädä osittaiselle varhennetulle vanhuus-

eläkkeelle. Oikeus tähän syntyy, kun lainmukainen syntymävuoden mukaan määräy-

tyvä alaikäraja tulee täyteen. Julkisten alojen eläkelain 15 §:ssä määritellään 
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alaikärajat: vuonna 1963 ja sitä ennen syntyneellä alaikäraja on 61 vuotta, vuonna 

1964 syntyneellä alaikäraja on 62 vuotta ja vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneellä 

osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen alaikäraja sopeutetaan eliniän muutokseen. 

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle voi siis jäädä, kun syntymävuoden mukaan määräy-

tynyt alaikäraja täyttyy. (Julkisten alojen eläkelaki 15 §.) Osittaisen varhennetun van-

huuseläkkeen määrä perustuu siihen, paljonko eläkkeen alkamista edeltäneen kalente-

rivuoden loppuun mennessä työeläkelakien mukaan ansaittu eläke on. (Julkisten alojen 

eläkelaki 16 §.) 

4.7 Ammatillinen kuntoutus 

Työntekijällä on oikeus saada työkyvyttömyyden estämiseksi tai työ- ja ansiokyvyn 

parantamiseksi ammatillista kuntoutusta. Edellytyksenä on, että työntekijällä on asi-

anmukaisesti todettu sairaus, vika tai vamma, joka todennäköisesti aiheuttaa sellaisen 

uhkan, että työntekijä tulee työkyvyttömäksi. (Julkisten alojen eläkelaki 22 §.) Amma-

tillisen kuntoutuksen ajalta voidaan työntekijälle maksaa kuntoutusrahaa. Tämä edel-

lyttää kuitenkin ensin sitä, että työntekijälle on muodostunut oikeus ammatilliseen 

kuntoutukseen. (Kevan www-sivut 2021.) 

 

Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen syntyy, jos työntekijällä on sairauden vuoksi 

uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina, eikä työntekijä ole täyttänyt alinta vanhuus-

eläkeikäänsä. Työntekijän on myös pitänyt olla vakiintuneesti työelämässä, eli hänellä 

on oltava ammatti ja työkokemusta useamman vuoden ajalta, ja työansioiden on pitä-

nyt olla viiden edeltävän kalenterivuoden aikana yhteensä vähintään 36 820,43 euroa. 

Ehtona on myös, että kuntoutuksen avulla työntekijän työssäjaksamista voidaan auttaa, 

ja ettei työntekijä ole oikeutettu ammatilliseen kuntoutukseen tapaturman tai liikenne-

vahingon perusteella. Kaikkien edellä mainittujen edellytysten on täytyttävä, jotta oi-

keuden ammatilliseen kuntoutukseen voi myöntää Keva. Muutoin työntekijä voi hakea 

ammatillista kuntoutusta Kelasta. (Kevan www-sivut 2021.) Kelasta on mahdollista 

saada mm. ammatillista KIILA-kuntoutusta työssä oleville. Myös sen tarkoituksena on 

parantaa työkykyä ja tukea pysymistä työelämässä. (Kelan www-sivut 2021.) 
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4.7.1 Kuntoutusraha 

Jos työntekijä on estynyt tekemään ansiotyötään ammatillisen kuntoutuksen vuoksi, 

hänelle muodostuu oikeus kuntoutusrahaan. Kuntoutusrahaa voi saada siltä ajalta, kun 

työntekijä on estynyt ansiotyön tekemiseltä, joko kokonaan tai osittain. Kuntoutusra-

han määrä muodostuu siten, että se on yhtä suuri kuin niiden työeläkkeiden yhteis-

määrä, jota työntekijä saisi, jos tämä olisi tullut täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen 

oikeuttavasti työkyvyttömäksi kuntoutushakemuksen tullessa vireille, mutta 33 pro-

sentin korotuksella. Jos taas työntekijä oli jo jäänyt sairauslomalle ja kuntoutustarve 

oli jo olemassa sairausloman alkaessa, lasketaan kuntoutusrahan määrä samalla lasku-

kaavalla kuin yllä mutta niin, että se katsotaan siitä hetkestä, kun sairausloma alkoi. 

(Julkisten alojen eläkelaki 26 §.) 

 

Jos kriteerit Kevan maksamaan kuntoutusrahaan eivät työntekijällä täyty, hän voi 

saada kuntoutusrahaa Kelasta. Tällöin kuntoutusrahan määrä on vähintään se määrä, 

jota työntekijä saisi sairauspäivärahana sairausvakuutuslain mukaisesti, jos hän olisi 

tullut työkyvyttömäksi kuntoutuksen alkaessa. Työntekijän kuntoutusraha ammatilli-

sen kuntoutuksen ajalta on päivässä 75 prosenttia sairausvakuutuslaissa tarkoitetun 

vuositulon, eli työkyvyttömyyden tai etuusoikeuden alkamista edeltävän 12 kuukau-

den aikaisen tarkastelujakson aikana maksetun palkkatulon, kolmassadasosasta. Eri-

tyistilanteissa voidaan käyttää laskukaavaa, jossa huomioidaan vain edeltävän kolmen 

kuukauden tulot. Vähimmäismäärä on kuitenkin aina sairausvakuutuslain 11 luvun 10 

§:n mukaisesti 26,62 euroa arkipäivältä. (Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuk-

sista ja kuntoutusrahaetuuksista 32 §; Sairausvakuutuslaki 11 luku 2 §, 10 §.) 

4.7.2 Osakuntoutusraha 

Jos työntekijällä on ammatillisen kuntoutuksen aikana paljon ansiotuloja, voidaan 

kuntoutusrahan sijasta maksaa työntekijälle osakuntoutusrahaa. Osakuntoutusraha tu-

lee kyseeseen, jos työntekijän ansiot ovat enemmän kuin puolet hänen vakiintuneesta 

ansiostaan ammatillisen kuntoutuksen aikana. Kuntoutusrahan määrä on tällöin puolet 

täydestä kuntoutusrahasta. (Julkisten alojen eläkelaki 27 §.) 
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Jos työntekijä ei ole oikeutettu Kevan maksamaan osakuntoutusrahaan, hän voi saada 

sitä kuntoutusrahan tapaan Kelasta. Kelalta osakuntoutusrahaa voi saada, jos kuntou-

tus estää työntekijää tekemästä työtä vähintään 40 prosenttia tämän päiväkohtaisesta 

normaalityöajasta (Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusra-

haetuuksista 23 §). Osakuntoutusrahan määrä on tällöin puolet siitä kuntoutusrahan 

määrästä, johon työntekijällä olisi ollut oikeus, kun hän tuli kuntoutuksen vuoksi es-

tyneeksi työstä kokopäiväisesti. Eläkkeen saajalle kuntoutusrahan määrä määräytyy 

lain Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista 34 §:n mu-

kaisesti. (Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista 

32 a §.) 
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5 OSATYÖKYKYISEN PALAAMINEN TYÖPAIKALLE 

Osatyökykyisen työhön palaamista voidaan tukea niin erilaisin etuuksin, kuin erilais-

ten työaikajärjestelyjen, kuten osa-aikatyön avulla. Työaikaa voidaan lyhentää muuten 

vain, mutta tässä työssä työajanlyhennykset ja etuudet liittyvät kiinteästi toisiinsa – 

osatyökykyinen kun on usein oikeutettu etuuksiin ansionmenetyksiä korvaamaan, kun 

kokoaikatyö ei onnistu. Tukea on mahdollista saada myös apuvälineisiin, tai jopa avun 

saamiseen toiselta työntekijältä työtehtävien tekemiseksi. Tässä kappaleessa esitellään 

muita tukikeinoja, kuin aiemmin lueteltuja etuuksia ja päivärahoja, osatyökykyisen 

työhön paluun tukemiseksi.  

5.1 Osa-aikatyö 

Työaikalain mukaan osa-aikatyö tarkoittaa sitä, että työntekijä tekee säännöllistä työ-

aikaa lyhyemmän ajan työtä. Jos työntekijä haluaa siirtyä tekemään lyhennettyä työai-

kaa sosiaalisista tai terveydellisistä syistä, tulee työaikalain 15 §:n mukaisesti työnan-

tajan pyrkiä järjestämään työt niin, että osa-aikatyö onnistuu. Esimerkkinä syistä lain 

alkuperäisissä perusteluissa (HE 34/1996) mainitaan mm. ikääntymisestä johtuva vä-

symys ja työvireyden lasku, sekä oma terveydenhoito (HE 34/1996, 49). Työaikalain 

mukaisesti osa-aikatyöstä tehdään tällöin määräaikainen sopimus, joka on kestoltaan 

enintään 26 viikkoa. Jos työnantaja kieltäytyy osa-aikatyön järjestämisestä, on tästä 

annettava perustelut. Tällä pyritään siihen, että työpaikalla todella selvitetään mahdol-

lisuus lyhentää työaikaa, ja oikeiden tosiasioiden perusteella. Työaikalain 15 § ei tar-

vitse soveltaa, jos molemmat osapuolet haluavat siirtyä osa-aikatyöhön – tällöin asia 

on vapaasti sovittavissa. (Työaikalaki 15 §; HE 158/2018, 93; Hietala, Kaivanto & 

Schön 2020, 139.) 

 

Työaikalaissa ei erikseen määritellä sitä, millaisesta osa-aikatyöstä on kyse. Oikeus-

kirjallisuuden mukaan tarkoituksena on lyhentää joko työntekijän säännöllistä vuoro-

kausittaista työaikaa, tai tämän viikoittaista työaikaa. Helpoin esimerkki tästä on ly-

hentää kahdeksantuntinen työpäivä kuusituntiseksi, tai viisipäiväisen työviikon muut-

taminen nelipäiväiseksi. Tämäkin sovitaan yhdessä työnantajan ja työntekijän kanssa. 

(Työaikalaki 15 §; Hietala ym. 2020, 139.) 
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Työaikalaissa mainitaan myös osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen tai osatyöky-

vyttömyyseläkkeen vuoksi osa-aikatyötä hakevan järjestelyistä. Lain mukaan, jos 

työntekijä haluaa osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen tai osatyökyvyttömyyseläk-

keen vuoksi tehdä osa-aikatyötä, tulee työnantajan pyrkiä järjestämään työt niin, että 

osa-aikatyön tekeminen mahdollistuu. Tavasta, jolla työaika lyhennetään, sovitaan yh-

dessä työntekijän ja työnantajan kanssa. Huomioon tulee ottaa niin työnantajan tuo-

tanto- ja palvelutoiminta kuin työntekijän omat tarpeet. (Työaikalaki 15 §; HE 

158/2018, 93.) 

5.2 Paluu työpaikalle 

Työnantajan on mahdollista saada työolosuhteiden järjestelytukea 4000 euroon asti, 

jos työssä olevan henkilön sairaus tai vamma edellyttää uusia työvälineitä, kalusteita 

tai muutostöitä työpaikalla. Huomioitavaa kuitenkin on, ettei tuki ole tarkoitettu työ-

paikan tavanomaisiin ergonomiaratkaisuihin. Tämän tuen myöntää työ- ja elin-

keinotoimisto, edistääkseen osatyökykyisen työntekoa. Työpaikalle on mahdollista pa-

lata myös vaikka tarvitsisi työn tekemiseen toisen työntekijän apua: TE-toimistolta voi 

saada korvausta toisen työntekijän antamasta avusta 20 työtunnille kuukaudessa, enin-

tään 18 kuukauden ajan. Tuki on 20 euroa tunnilta. (Paanetoja ym. 2016, 31; TE-pal-

veluiden www-sivut 2021.) Myös työntekijä itse voi saada Kelasta tukea apuvälinei-

siin: jos työntekijä ei sairauden tai vamman vuoksi selviydy työstään tai opinnoistaan 

ilman henkilökohtaisia apuvälineitä, Kela voi hankkia tarvittavia apuvälineitä vastaten 

samalla niiden käytön opastuksesta ja huollosta. (Kelan www-sivut 2021.) 

 

Yhdenvertaisuuslain 1325/2014 15 §:n mukaisesti työnantajan tulee tehdä kohtuullisia 

mukautuksia vammaisen henkilön yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi, jotta tämä voi 

suoriutua työtehtävistä ja edetä työuralla. Mukautusten tekeminen tulee ajankoh-

taiseksi, jos työntekijä vammautuu työsuhteen aikana. Myös silloin on syytä tarkastella 

mukautusten aiheellisuutta, jos vamma on jo tiedossa, ja sen vaikutukset työstä selviy-

tymiseen muuttuvat. Paanetoja, Kröger & Östman 2016 listaavat yhdenvertaisuuslain 

mukaisia mukautuksia; ne voivat liittyä työoloihin, työn organisointiin, työmenetel-

miin tai erityisiin työaikajärjestelyihin. Mukautus voi kohdistua myös apuvälineisiin, 

tai koulutukseen ja muuhun työtä koskevan opastuksen järjestämiseen. Käytännössä 
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mukautukset voivat mm. parantaa työntekijän liikkumista työpaikalla esimerkiksi ra-

kentamalla luiska tai ramppi, ja sijoittamalla työpiste paikkaan, josta kulku onnistuu 

helposti. Mukautus voi olla myös esimerkiksi työpaikan akustiikan muuttamista. Huo-

mioitavaa on kuitenkin, ettei yhdenvertaisuuslain mukautusvelvollisuus koske työnan-

tajaa, jos työntekijän työkyky on alentunut sairauden vuoksi. Tällöin työnantajan tulee 

perehtyä siihen, mitä työturvallisuuslaissa ja työterveyshuoltolaissa säädetään työnan-

tajan velvollisuudesta tehdä sairaudesta johtuvista syistä muutoksia työolosuhteisiin ja 

työvälineisiin. (Yhdenvertaisuuslaki 15 §; Paanetoja ym. 2016, 56–60.)  
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6 POLKUMALLI OSATYÖKYKYISEN ETUUKSISTA  

Työssäni käytän lainopillista menetelmää. Lainoppi ensinnäkin tutkii oikeusjärjestyk-

seen kuuluvia sääntöjä. Tärkeää lainopille on myös tulkinta – sillä pyritään sisällön 

selvittämiseen. Lainopin avulla pyritään saamaan vastaus siihen, miten ajankohtai-

sessa tilanteessa pitäisi toimia voimassa olevan oikeuden mukaan. Selvittelyn koh-

teena voi olla esimerkiksi se, miten jotain tiettyä säännöstä tulisi tulkita lakien, val-

misteluaineiston ja muun asiaa koskevan tutkimuksen valossa. (Husa, Mutanen & Poh-

jolainen 2008, 20.) Teoriaosassa olen käsitellyt aihetta voimassa olevan oikeuden eli 

oikeusjärjestyksen mukaan mm. lakien ja hallitusten esitysten avulla. Tässä osiossa 

työtäni sovellan teoriaa ja kuvaan, kuinka etuuksia myönnetään osatyökykyiselle. Pää-

asiassa kuvaan lainopillisesti sitä, kuinka etuuksia tulisi lain mukaan myöntää. 

 

Tätä osiota varten on kuitenkin haastateltu erityisasiantuntijaa, ja vastauksissa kuva-

taan myös käytännön polkua etuuksien saamiseen, eli sitä, kuinka käytännössä etuuk-

sia haetaan ja myönnetään. Tämän johdosta käytän myös oikeudellisen empiirisen tut-

kimuksen menetelmiä lainopillisen menetelmän rinnalla. Kuten Husa, Mutanen & 

Pohjolainen kirjoittavat, tulkintakäytäntöä ei ole mahdollista saada vain lukemalla sää-

döstekstejä ja lainvalmisteluaineistoa. Lainopillisessa menetelmässä selvitetään ja 

analysoidaan oikeudellista ongelmaa säännösmateriaalia ja kirjallisuutta vasten. Kun 

virallismateriaalin tai muun vastaavan tekstin analysointi ei yksinään anna vastausta, 

voidaan metodina tarvita lainopin lisäksi myös empiiristä menetelmää. (Husa, Muta-

nen & Pohjolainen 2008, 28.) 

 

Etuusviidakko on monimutkainen, ja se koetaan monesti hankalana ymmärtää. Koen, 

että sen avaaminen käytännön esimerkein ja kuvin auttaa lukijaa ymmärtämään ja hah-

mottamaan etuuspolkua paremmin. Tässä osiossa käydään siis esimerkin omaisesti 

läpi teoriaosassa esiteltyjä etuuksia, polkuajattelun mukaisesti. Esimerkkitapauksena 

käytetään kuvitteellista henkilöä, 45-vuotiasta nivelreumaa sairastavaa toimistotyön-

tekijä Tarua. Polkumallisesti tässä osiossa käydään kuvitellun toimistotyöntekijä Ta-

run avulla läpi kaikki työssä esitellyt etuudet, vaihtoehdot ja käytännön hakuprosessi 

vaiheittain kuvattuna. Uskon, että lukijan on helpompi hahmottaa etuuspolkua, kun 

työssä on mallihenkilö, johon voi hakijana samaistua ja ottaa mallia tämän 
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hakupolusta. Koska myös tämä ohjeistus on yleistys, ja etuuksia myönnetään hakijoi-

den taustan vuoksi eri lailla, olen miettinyt mahdollisimman tarkasti myös kuvitteelli-

sen henkilön työhistorian. Kuvitellusti työhistoriaa toimistotyössä Tarulle on kertynyt 

10 vuotta, joista viimeisimmät 6 vuotta toimeksiantajani organisaatiossa. 

 

Tämän osion tieto on kerätty pääasiassa etuuksia myöntäviltä tahoilta: Kelan ja Kevan 

ohjeistuksista, sekä asiantuntijahaastattelun avulla. Työn toimeksiantaja on tietotyö-

paikka, jossa tehdään pääasiassa toimistotyötä. Esimerkit on tehty kyseisen toimeksi-

antajan organisaatioon sopiviksi. Eläkkeet haetaan tässä polkumallissa Kevasta, esi-

merkkityöntekijän työhistorian vuoksi. 

 

 

Kuva 2. Etuuspolku käytännössä 

 

Kuten kuvassa 2 voidaan nähdä, sairauspäiväraha ja osasairauspäiväraha vaativat aina 

sairausloman. Yksi vaihtoehto on, että sairausloman ajalta saa vain sairauspäivärahaa. 

Sairauslomalla voi myös ensin saada sairauspäivärahaa, ja sairausloman aikana siirtyä 
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osasairauspäivärahalle. On myös mahdollista hakea sairauslomalta suoraan osasai-

rauspäivärahaa ilman, että saisi ensin sairauspäivärahaa. (Kelan www-sivut 2021.) 

 

Kuvan 2 mukaisesti työkyvyttömyyseläkettä ja kuntoutustukea edeltää yleensä sai-

rausloma ja sairauspäivärahan saaminen Kelasta. Ammatillista kuntoutusta, jonka 

ajalta maksetaan kuntoutusrahaa ja osakuntoutusrahaa, edeltää usein myös pitkä sai-

rausloma. (Kevan www-sivut 2021.) Tosin ammatillinen kuntoutus, ja sen ajalta mak-

settavan kuntoutusrahan tai osakuntoutusrahan saaminen ei välttämättä vaadi sairaus-

lomaa edeltävästi, jos työntekijällä on selkeästi olemassa sellainen sairaus, ettei hän 

pysty jatkamaan omassa työssään. Hyvin usein kuitenkin sairaus tai vamma aiheuttaa 

sairausloman, ja myös sairauspäivärahan tarvetta tai osasairauspäivärahaa tällöinkin 

edeltävästi. Kuntoutusrahaa tai osakuntoutusrahaa voi saada niin sairauspäivärahakau-

den kuin osa-sairauspäivärahakauden jälkeen. (Aromäki-Palmroos henkilökohtainen 

tiedonanto 22.4.2021.)  

 

Myös osatyökyvyttömyyseläkettä (kuva 2) voi hakea työssä ollessaan, kunhan työ-

kyky on heikentynyt vähintään vuoden ajan (Kevan www-sivut 2021). Tällöin kuiten-

kin ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuudet tulisi olla selvitettynä ensin (Aromäki-

Palmroos henkilökohtainen tiedonanto 22.4.2021). 

6.1 Etuuspolun alku 

Taru 45 vuotta sairastaa nivelreumaa, ja sairaus on aiheuttanut jonkin verran poissa-

oloja. Nyt käsissä olevan nivelreuman tulehdustilanne on niin paha, että Taru jää sai-

rauslomalle kokonaan. Taru on leikkausjonossa, ja lopulta hänet leikataan – sairaus-

poissaolo venyy kolmen kuukauden mittaiseksi. Aluksi Taru saa sairauspäivärahaa 

Kelasta, ja on kokonaan poissa työstä. Kun sairauslomaa on jäljellä vielä 1,5 kk, Taru 

kuulee esimieheltään osasairauspäivärahan mahdollisuudesta. Taru sopii työnantajan 

ja työterveyshuollon kanssa osa-aikatyön tekemisestä, ja samalla sovitaan myös työ-

aika ja -tehtävät.  

 

Osasairauspäivärahan maksajana Kela ei puutu siihen, miten työajanlyhennys järjes-

tetään – tärkeintä on pitää huoli siitä, että työaika vähenee vähintään 40 % ja enintään 
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60 % normaalista kokoaikatyöstä. Tarun tapauksessa kokoaikatyö on AVAINTES:n 

mukaisesti täysi toimistotyöaika eli 36 tuntia ja 15 minuuttia viikossa (AVAINTES 

2020, 68), ja osasairauspäivärahaa saadakseen työajan on vähennyttävä tästä 40–60 

prosenttiin. Työaikamallit voivat olla esimerkiksi 40/60 % eli 40 % työssä, 60 % sai-

rauslomalla, 50/50 % eli 50 % työssä ja 50 % sairauslomalla tai 60/40 % eli 60 % 

työssä ja 40 % sairauslomalla kokoaikatyöstä, ja työaika voi lyhentyä päivittäin tai 

viikoittain. (Sairausvakuutuslaki 8 luku 11 §; Kela 2021, 9.) Leikkauksen ja poissaolon 

jälkeen Taru palaa vointinsa mukaan osittain työhön, ja työnantajan kanssa sovitaan, 

että Taru tekee sairausloman loppuun 1,5 kuukauden ajan 50 % työaikaa. Taru hakee 

Kelasta osasairauspäivärahaa, ja hakemukseen hänen tulee liittää mukaan työterveys-

lääkärin B-lausunto. Työnantaja taas ilmoittaa Tarun osa-aikatyön tiedot Kelaan. 

Työnantajan maksaessa Tarulle osasairauspäivärahan ajalta kokoaikatyön palkkaa, 

osasairauspäiväraha maksetaan työnantajalle. Muutoin, kuten tässä tapauksessa, Tarun 

on haettava osasairauspäivärahaa itse, ja Kela maksaa sen työntekijälle eli Tarulle it-

selleen. (Kelan www-sivut 2021.) 

 

Tämän jälkeen Taru palaa tekemään kokopäivätyötä. Työnantajan kanssa on sovittu, 

että osasairauspäivärahakauden aikana työaikaa voidaan lisätä tai vähentää voinnin 

mukaan. Jos uusia sairauden pahenemisvaiheita tulee, Tarun on mahdollista hakea sil-

loin uudelleen osasairauspäivärahaa ja tehdä uudelleen osa-aikatyötä osasairauspäivä-

rahalla. Työnantaja ja Taru tietävät, että vaikka osasairauspäivärahaa varten tarvitaan 

sairauslomaa, ei sairauspäivärahaa tarvitse hakea edeltävästi – osasairauspäivärahaa 

voi hakea heti sairastuttua. (Kelan www-sivut 2021.) 

6.2 Ensimmäinen etuus Kevasta 

Mahdollisimman varhaisessa vaiheessa Tarun olisi hyvä keskustella esimiehensä ja 

työterveyshuollon kanssa tilanteestaan. Myös Kevan kuntoutusasiantuntija voi olla jo 

alkuvaiheessa Tarun apuna. Työntekijä voi itse ehdottaa työnantajalleen ns. työter-

veysneuvottelun pitämistä. Työterveysneuvottelu on keskustelu, jossa työntekijä, 

työnantaja ja työterveyshuollon edustaja yhdessä miettivät, miten työntekijän työssä-

jaksamista voitaisiin tukea. Neuvottelussa laaditaan jatkosuunnitelma: esimerkiksi 

Keva on taho, joka voi tukea työssä jaksamista mm. ammatillisen kuntoutuksen tai 
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osatyökyvyttömyyseläkkeen avulla. Työntekijän on syytä ottaa yhteyttä esimieheen 

matalalla kynnyksellä, tai vaihtoehtoisesti työterveyshuoltoon neuvottelun käynnistä-

miseksi. Ennen neuvottelua työntekijän kannattaa pohtia itse millaisista työtehtävistä 

selviytyy. Työterveysneuvottelun jälkeen työntekijä voi tehdä Kevaan ammatillisen 

kuntoutuksen tai osatyökyvyttömyyseläkkeen hakemuksen; Keva on taho, joka antaa 

päätöksen kuntoutuksesta tai eläkkeestä. Myöntävän päätöksen jälkeen työntekijän 

kohdalla kyseeseen voi tulla työkokeilua, uudelleenkoulutusta tai työn jatkumista osa-

aikaisena - ja näin työura saadaan jatkumaan. (Kevan www-sivut 2021.) 

 

Käsissä oleva nivelreuma hidastaa Tarun työtehokkuutta, sillä hänen työtehtävänänsä 

on kiireellinen tietotyö laskutuksen parissa. Työnteko ei meinaa sujua huonoina päi-

vinä lainkaan. Kevan ohjeen mukaisesti Taru keskustelee työterveyshuollossa tervey-

dentilaan sopivista työtehtävistä, ja sitten esimiehen ja henkilöstöhallinnon kanssa työ-

kykyä rajoittavista tekijöistä. Työnantajalla on tarjota muutoksia työtehtäviin, Taru saa 

perehdytyksen asiakaspalvelun puolelle. Koska työtehtävät painottuvat nyt puhetyö-

hön, Tarun kipeisiin käden niveliin kohdistuva rasitus vähenee, ja Taru selviytyy työn-

teosta. 

 

Jos työnantajalla ei olisi pienellä perehdytyksellä tarjota muita työjärjestelyitä, olisi 

Tarun mahdollista hakea Kevasta ammatillista kuntoutusta. Myöskin jos Tarulla olisi 

pidempi sairausloma takana, voisi olla aiheellista tukea työhön paluuta ammatillisen 

kuntoutuksen avulla. (Kevan www-sivut 2021.) Ammatillinen kuntoutus voi olla esi-

merkiksi työkokeilu. Käytännössä kuitenkin työkokeilua käytetään silloin, kun työn-

tekijän tilanne on sellainen, että hän tarvitsee ja hyötyy siitä että on ylimääräisenä, eikä 

niin sanotusti kuulu työpaikalla vahvuuteen työhönpaluuprosessin aikana. Takana on 

usein pitkittynyt sairauslomatilanne, esimerkiksi puolen vuoden sairausloma. Tarulla 

tilanne ei ole vielä niin pitkällä. (Aromäki-Palmroos henkilökohtainen tiedonanto 

22.4.2021.) 

 

Työterveysneuvottelussa kuunnellaan myös työntekijän omaa kantaa työkokeilun tar-

peelle. Taloudellisesta näkökulmasta ajateltuna Taru saisi kuntoutuksen ajalta joko 

palkkaa, tai sitten kuntoutusrahaa. Tarun työnantaja ottaa kantaa työkokeilun palkalli-

suudesta – joskin valtaosa kuntasektorilla toteutetuista työkokeiluista on palkattomia. 

Osasairauspäivärahalla palkka tulee osa-aikaisesta työstä, ja lisäksi maksetaan 
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osasairauspäivärahaa Kelasta. Jos Tarulla on terveydentilan kannalta hankalampi ti-

lanne taustalla ja tarvetta ylimääräisenä oloon työhön paluun yhteydessä, niin amma-

tillinen kuntoutus esimerkiksi työkokeiluna olisi silloin tarpeellinen. (Aromäki-Palm-

roos henkilökohtainen tiedonanto 22.4.2021.) 

 

Nyt Tarun sairaus on taas pahentunut, ja hänellä on takanaan pidempi sairausloma. 

Lain mukaan ammatillista kuntoutusta voidaan myöntää sellaiselle työntekijälle, jolla 

on vaikeuksia selvitä työstä terveydentilan takia – Tarun tapauksessa kuntoutuksen 

tarkoituksena olisi tukea häntä jatkamaan työelämässä. Kuntoutusta arvioidessa ote-

taan huomioon mm. työntekijän ikä, ammatti, aikaisempi toiminta ja se, johtaisiko 

kuntoutus työssä jatkamiseen tai työhön palaamiseen, ja eläkkeelle jäämisen lykkään-

tymiseen. Keva myöntää mielellään ammatillista kuntoutusta työkyvyttömyyseläk-

keen sijasta. Ammatillisesta kuntoutuksesta, ja sitä kautta työssä jatkamisesta, on Ta-

rulle hyötyä kuitenkin myös taloudellisesti. Ensinnäkin Taru saa työkokeilun tai kou-

lutuksen ajalta kuntoutusetuutta, ja toisekseen Tarun toimeentulo ammatillisen kun-

toutuksen aikana on parempi kuin olisi hänellä eläkkeellä ollessa. Kolmas hyöty am-

matillisesta kuntoutuksesta on tulevaisuuden näkökulmasta: Tarun vanhuuseläke on 

sitä suurempi, mitä pidempään hän jatkaa työelämässä. (Julkisten alojen eläkelaki 22 

§; Kevan www-sivut 2021.) 

 

Käytännössä ammatillinen kuntoutus voi olla Tarulle esimerkiksi sairausloman jäl-

keen 3kk työkokeilu omaan työhön. Jos oma työ ei onnistu ja Tarulle löytyy uusi työ-

tehtävä, mutta vielä osaamista siihen, ammatillinen kuntoutus voi olla myös työhön-

valmennusta. Ammatillista kuntoutusta voi saada myös koulutuksena kokonaan uu-

delle alalle. Työkokeilun tai koulutuksen kautta Tarulla on mahdollista uudistaa osaa-

mistaan, tai jopa saada itselleen uusi, sopivampi työ. Kevalla on tietyt, työn teoria-

osassa esitellyt kriteerit ammatillisesta kuntoutuksesta, ja niiden täyttyessä Taru voi 

hakea kuntoutusta ja kuntoutusrahaa Kevasta. (Kevan www-sivut 2021.) Hakemuksen 

käsittelijöiden näkökulmasta asia ei kuitenkaan ole täysin yksiselitteinen, sillä amma-

tillista kuntoutusta ratkaistaessa otetaan lääketieteellisen arvion lisäksi huomioon am-

matillisen kuntoutuksen tarkoituksenmukaisuus, ja tähän sisältyy mm. arviointi työ-

elämään kiinnittymisestä. Karkeana yleistyksenä voidaan pitää sitä, että koska Taru on 

yli 30-vuotias asiakas ja hänellä on 6 vuotta yhtäjaksoista työsuhdetta, sekä aiempaa 

työkokemusta, voidaan häntä pitää työelämään kiinnittyneenä ja että hän on 
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vakiintunut työelämään. Tällöin kriteerit oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen to-

dennäköisesti täyttyvät, ansiorajoineen. (Aromäki-Palmroos henkilökohtainen tie-

donanto 22.4.2021.) 

 

Ammatillisen kuntoutuksen saamiseksi Tarun pitää ensin olla yhteydessä työtervey-

teen, ja pyytää terveydentilastaan lääkärin B-lausunto. Tämän jälkeen Tarun tulee täyt-

tää hakemus Kevaan verkkopalvelun kautta tai postitse, ja liittää mukaan lääkäriltä 

saatu B-lausunto. Kuntoutuksesta tarvitaan kuntoutussuunnitelma, mutta päätöksen oi-

keudesta ammatilliseen kuntoutukseen Taru voi hakea jo tässä vaiheessa. Päätös am-

matillisesta kuntoutuksesta tulee noin kolmen viikon kuluessa, ja hyväksytty päätös on 

voimassa 9 kuukauden ajan. Tänä aikana Tarun tulee esittää suunnitelma Kevaan. Itse 

kuntoutussuunnitelma kannattaa laatia yhdessä työterveyshuollon ja työnantajan 

kanssa. Kun kuntoutussuunnitelma on laadittu, Tarun tulee joko täyttää suunnitelma-

hakemus Kevan verkkosivuilla, tai lähettää hakemus postitse. Jos suunnitelma hyväk-

sytään, saa Taru kuntoutusrahaa suunnitelman toteuttamisen ajalta. (Kevan www-sivut 

2021.) 

 

Ammatillisen kuntoutuksen aikana Keva maksaa Tarulle kuntoutusetuutta, kuntoutus-

rahaa, jonka määrä on karttunut eläke korotettuna 33 prosentilla. Ammatillisen kun-

toutuksen aikana Taru voi tehdä työtä, kunhan ei ylitä etuuksille annettuja ansiorajoja. 

Mahdollinen työnteko ei saa myöskään haitata Tarun ammatillista kuntoutusta, esi-

merkiksi hidastaa opintoja. Tulojen määrästä riippuen tuki voi olla kuntoutusrahaa tai 

osakuntoutusrahaa, kunhan tulot eivät vastaa aikaisempaa vakiintunutta ansiotasoa – 

tällöin kuntoutusrahaa ei makseta lainkaan. Jos Taru työskentelee ammatillisen kun-

toutuksen aikana, ja palkkatulot ylittävät lasketun ansiorajan, on hänellä siis mahdol-

lisuus saada kuntoutusrahan sijasta osakuntoutusrahaa, joka on puolet täyden kuntou-

tusrahan määrästä. Taru voi pyytää Kevasta etukäteen tarkan laskelman kuntoutu-

setuuden määrästä. Lisäksi Taru voi saada matkakuluista korvauksia ja avustusta opis-

kelukuluihin. (Julkisten alojen eläkelaki 26–27 §; Kevan www-sivut 2021.) 
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6.3 Sairaus pahenee - etuuksina eläkkeet 

Tarun työkyky on heikentynyt pidemmän aikaa nivelreuman vuoksi, eikä helpotusta 

näy. Taru kuulee, että Kevasta voi saada työkyvyttömyyseläkettä, jos työkyky on hei-

kentynyt sairauden vuoksi vähintään vuoden ajan, eikä hakija ole vielä vanhuuseläke-

iässä. Työkyvyttömyyseläkettä voi saada joko toistaiseksi tai määräaikaisesti, ja mää-

räaikaisesta työkyvyttömyyseläkkeestä käytetään nimeä kuntoutustuki. Kuntoutustuki 

myönnetään, jos uskotaan, että hakijan työkyky palautuisi hoidon tai kuntoutuksen 

avulla. Työkyvyttömyyseläkkeen määrässä otetaan huomioon sekä työkyvyttömyyden 

alkamiseen mennessä kertynyt eläke, että ns. tulevan ajan eläke. (Julkisten alojen elä-

kelaki 33 §; Kevan www-sivut 2021.) 

 

Tarulla on kuitenkin työkykyä sen verran jäljellä, ettei työkyvyttömyyseläke ole hänen 

kohdallaan vielä ajankohtainen vaihtoehto. Sen sijaan osatyökyvyttömyyseläkettä voi 

saada, jos työkyky on osittain heikentynyt sairauden vuoksi vähintään vuoden ajaksi 

ainakin kahdella viidesosalla, eikä hakija ole vielä vanhuuseläkeiässä. Myös osatyö-

kyvyttömyyseläke voi olla toistaiseksi jatkuva tai määräaikainen eli osakuntoutustuki, 

ja sitä saa, jos työkyvyn arvioidaan palautuvan hoidon tai kuntoutuksen avulla. Tätä 

Taru voisi saada työhön palaamisen tueksi esimerkiksi ammatillisen kuntoutuksen jäl-

keen. (Julkisten alojen eläkelaki 33 §; Kevan www-sivut 2021.) 

 

Taru voi saada osatyökyvyttömyyseläkettä, jos hänen työkykynsä on heikentynyt sai-

rauden vuoksi, mutta hän selviää omaa työtään kevyemmästä tai osa-aikaisesta työstä. 

Osatyökyvyttömyyseläkkeen saaminen ei vaadi sairauspoissaoloja, ja sille voikin siir-

tyä suoraan työstä. Osatyökyvyttömyyseläkkeellä työskennellessä ansiotason tulee 

laskea siten, että ansiota voi olla enintään kuusikymmentä prosenttia vakiintuneesta 

ansiotasosta. Tarulle Kevan maksama osatyökyvyttömyyseläke on taloudellisesti hyvä 

ratkaisu; työkyvyn heikkenemisestä huolimatta Taru pystyy pidentämään työuraansa 

kartuttaen samalla lisää eläkettä itselleen. Samalla Taru saa osatyökyvyttömyyselä-

kettä, joka on puolet täydestä työkyvyttömyyseläkkeestä. (Kevan www-sivut 2021.) 

Osatyökyvyttömyyseläkettä ennen tulee kuitenkin käytännössä aina selvittää ensin 

ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuudet (Aromäki-Palmroos henkilökohtainen tie-

donanto 22.4.2021), kuten Tarunkin kohdalla tehtiin. 
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Osatyökyvyttömyyseläkehakemukseen Taru tarvitsee ajankohtaisen lääkärin B-lau-

sunnon. Tarun kannattaa pyytää ja laittaa liitteeksi myös työnantajan lausunto työssä 

selviytymisestä, sekä mahdolliset työterveysneuvottelumuistiot hakemukseen mu-

kaan. Myönnetystä osatyökyvyttömyyseläkkeestä tulee ensin ennakkopäätös, joka on 

voimassa 10 kuukautta. Tänä aikana Tarun tulee sopia työnantajan kanssa työjärjeste-

lyistä ja osa-aikatyöstä. Osatyökyvyttömyyseläkkeen ennakkopäätöksessä ilmoite-

taan, mihin mennessä on siirryttävä myönnetylle osatyökyvyttömyyseläkkeelle tai osa-

kuntoutustuelle. Tarun tulee myös ilmoittaa Kevaan, kun hän on päättänyt siirtyä osa-

työkyvyttömyyseläkkeelle/osakuntoutustuelle. Nyt Taru voi tehdä osa-aikatyötä en-

nakkopäätöksessä ilmoitetun ansiorajansa puitteissa, vointinsa mukaisesti osatyöky-

kyisenä, tienaten samalla palkkatuloa ja etuutta. (Kevan www-sivut 2021.) 

 

Jos Tarun vointi sallii, hän voi tehdä myös enemmän työtä ja ylittää ansiorajansa. Täl-

löin Taru voi hyödyntää eläkkeen lepäämään jättämistä: eläkkeen maksaminen kes-

keytetään, mutta Tarun oikeus eläkkeeseen säilyy. Eläkkeen lepäämään jättäminen on-

nistuu Tarulta ilmoittamalla siitä Kevalle, kunhan hän huomioi, että eläke tulee jättää 

lepäämään vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi. (Laki työ-

kyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä 6 §; Kevan www-sivut 

2021.)  
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7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia osatyökykyisen työntekijän taloudellista tuke-

mista, joten opinnäytetyön teoriaosassa käytiin läpi osatyökykyisyyttä ja sen ilmiötä, 

sekä lainmukaisia eri etuuksia, joita osatyökykyisen työntekijän on mahdollista saada. 

Opinnäytetyön tavoitteena oli myös lisätä toimeksiantajan työpaikalla tietoutta siitä, 

mitä taloudellisia tukia osatyökykyinen työntekijä voi saada. 

 

Tutkimusmenetelmänä tässä opinnäytetyössä käytettiin lainopillista menetelmää. 

Koska lainoppi tutkii sitä, miten pitäisi toimia, tuli työssä käyttää käytännön osassa 

myös empiirisen oikeustutkimuksen menetelmiä. Lainopillinen menetelmä on itses-

sään lähellä kvalitatiivista eli laadullista menetelmää, ja myös empiirisen menetelmän 

osalta työssä käytettiin laadullista tutkimusmenetelmää. Käytetty tutkimusmenetelmä 

oli sopivin, koska asiaa tutkittiin ensinnäkin voimassa olevien lakien ja muiden oi-

keuslähteiden avulla: mitä etuuksia on, ja miten niitä pitäisi myöntää. Työssä kuvattiin 

myös, miten etuuksia käytännössä myönnetään, ja tätä laadullinen empiirisen oikeus-

tutkimuksen menetelmä oli sopivin tukemaan. Kyseinen menetelmä kun pyrkii tulkit-

semaan tutkittavaa yhteiskunnallista oikeudellista ilmiötä, ja kyseisen menetelmän tut-

kimuskohteena voi olla esimerkiksi oikeudellisten toimijoiden päätöksenteko tai toi-

mintatavat. Empiirisellä menetelmällä voidaan myös yleisesti kuvailla vallitsevaa oi-

keudellista tilaa. Lainopilla saatiin siis työhön se tieto, miten pitäisi toimia, ja empii-

risen oikeustutkimuksen avulla saatiin tieto käytännön toteutuksesta.  

 

Teorian ja asiantuntijasivustojen, sekä asiantuntijahaastattelun avulla osatyökykyisen 

työntekijän etuuksista tehtiin vielä polkumallinen, havainnollistava hakureitti kuvitel-

lun osatyökykyisen työntekijän avulla. Polkumallin tarkoituksena oli teorian lisäksi 

havainnollistaa, mitä etuuksia ja missä järjestyksessä osatyökykyinen käytännössä voi 

hakea ja saada ansionmenetykseen. Ensimmäiseksi etuudeksi osatyökykyiselle työn-

tekijälle ansionmenetykseen osa-aikaisena työntekijänä voi nostaa Kelan maksaman 

osasairauspäivärahan, sillä se on sairastumisen alkuvaiheessa jo käytettävissä työhön 

paluun tueksi. Hyvin usein, jos kyseessä on lyhyehkö, kuukauden parin mittainen sai-

rauslomajakso eikä työpaikalta olla vielä irtaantuneita, on osasairauspäiväraha kevein 

tapa toteuttaa työhön paluuta. Myös sairauspäiväraha kuuluu tiiviisti osatyökykyiselle 
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maksettaviin etuuksiin, sillä se voi olla ennen osasairauspäivärahaa etuus, jota osatyö-

kykyinen saa, mutta myös usein edeltävä etuus muille, pidempiä poissaoloja vaativille 

etuuksille.  

 

Kun sairaus vaivaa pahasti tai sairausloma pitkittyy, voidaan osatyökykyisen kohdalla 

alkaa miettiä muita etuuksia ja eläkkeitä. Kevalle ensisijaista on usein lähteä liikkeelle 

siitä, olisiko ammatillisesta kuntoutuksesta työntekijälle apua. Tällöin voidaan miettiä 

esimerkiksi työkokeilua omaan työhön. Ammatillisen kuntoutuksen ajalta työnteki-

jälle maksetaan kuntoutusrahaa tai osakuntoutusrahaa. Jos ammatillisen kuntoutuksen 

mahdollisuuksia ei ole, eli esimerkiksi työnantajalla ei ole tarjota soveltuvampaa työ-

tehtävää, tai tätä on jo yritetty, voi seuraavaksi miettiä osakuntoutustuen hakemista tai 

muita osatyökyvyttömyyseläkeratkaisuja Kevasta osatyökykyiselle työntekijälle. Osa-

työkyvyttömyyseläke on toistaiseksi voimassa oleva osittainen eläke, jonka ajatuksena 

on, että työntekijä jatkaa osa-aikaisesti työssä ja saa osa-aikaisesti eläkettä. Osakun-

toutustuessa on sama idea, mutta se on määräajan voimassa. 

 

Jos työntekijän kohdalla näyttää siltä, ettei osa-aikaisenkaan työ ole mahdollista, niin 

Kevan määräaikainen työkyvyttömyyseläke eli kuntoutustuki voisi olla seuraava tuke-

misen keino. Täyden työkyvyttömyyseläkkeen hakeminen edellyttää kuitenkin pää-

sääntöisesti sitä, että hakija on saanut Kelan sairaspäivärahaa enimmäismäärän eli 300 

päivää, tai määrä on juuri täyttymässä. Varsinainen työkyvyttömyyseläke on yleensä 

se viimeisin tukemisen keino, jota voi sitten saada vanhuuseläkkeeseen saakka.  

 

Tässä opinnäytetyöllä pyrittiin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: mitä taloudellista 

tukea osatyökykyinen työntekijä voi saada ansionmenetykseen osa-aikaisena työnte-

kijänä? Millä edellytyksin taloudellista tukea osa-aikaisuuteen voi saada? sekä mitä 

muuta rahallista tukea osatyökykyinen työntekijä voi saada tukeakseen työkykyään? 

Opinnäytetyössä vastattiin asetettuihin kysymyksiin selvitetyn teorian avulla, ja täy-

dennettiin niitä vielä käytännön esimerkein. Tutkimuskysymyksiin siis vastattiin, ja 

tavoitteisiin päästiin. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli toimeksiantajan pyynnön mukaisesti lisätä myös työpai-

kalla tietoutta siitä, mitä taloudellisia tukia osatyökykyinen voi saada. Opinnäytetyön 

teoriaosan pohjalta laadittiin lyhyt, parin A4 sivun kokoinen ohjeistus esimiehille 
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etuuksista, joita osatyökykyinen voi saada. Tarkoituksena ei siis ollut tuottaa opasleh-

tistä, vaan taulukon omainen helppo ja nopea tiivistys arkikäyttöön organisaation lä-

hiesimiehille. Ohjeistus on tämän opinnäytetyön liitteenä. Se on myös annettu organi-

saatioon henkilöstöpäällikölle, jotta tämä jakaa ja tallettaa ohjeistuksen työpaikalla 

kaikille lähiesimiehille.  

 

Tämä työ on ensisijaisesti tehty toimeksiantajani käyttöön. Työstä hyötyy myös yksit-

täinen työntekijä, sekä kaikki ne muut organisaatiot, jotka ovat julkisen puolen työn-

antajia. Toisin sanoen ne, joissa sovelletaan samaa lakia työntekijöihin eli julkisten 

alojen eläkelakia, ja joiden työeläkeyhtiönä toimii Keva. Muutkin voivat ottaa etuus-

polusta mallia, mutta tarkemmat ohjeistukset sekä hakuprosessit on nimenomaan tehty 

palvelemaan hakua Kevasta. Kaiken kaikkiaan uskon, että niin toimeksiantajani, kuin 

muut aiheesta kiinnostuneet hyötyvät työstäni. On aikaa vievää selvittää kaikkia etuuk-

sia ja tahoja, sekä tuoda yhteen sitä polkua, missä järjestyksessä ja mistä etuuksia tulee 

edes hakea. Varsinkin työnantajan näkökulmasta, jos työntekijän työkyky on jo hei-

kentynyt ja olisi kiire selvittää vaihtoehtoja, tai toisaalta työntekijän näkökulmasta, 

kun sairastuminen jo itsessään vie voimia ja nämä etuusasiat on muutenkin koettu ko-

vin monimutkaisiksi.  

 

Kuten asiantuntijahaastattelussakin nousi esiin, työterveysyhteistyö on tärkeä osa osa-

työkykyisen tukemista. Nykyään Kevastakin koitetaan ohjata siihen suuntaan, että ak-

tiivisesti työnantaja, työntekijä ja työterveyshuolto keskustelevat yhdessä tilanteesta. 

Nämä keskustelut ovat tänä päivänä tärkeä osa koko prosessia, ja toimeksiantajani mu-

kaan työterveysyhteistyön parantaminen olisi aiheellista. Jatkotutkimusaiheena voisi 

tutkia toimeksiantajani ja työterveyshuollon välistä yhteistyötä. Myös se, kuinka pal-

jon yleisesti työterveyshuolloissa on tietämystä tämän opinnäytetyön aihealueista, 

vaihtelee, ja tätä voisi sivuta myös jatkotutkimuksessa.  

 

Organisaation omien ohjeistusten merkitys on suuri, ja on tärkeää, että työnantajalla 

on selkeät säännöt siitä, miten työkykyhaastetilanteissa toimitaan. Olisi tärkeä olla oh-

jeistukset mm. siitä, kuinka monen sairauslomapäivän jälkeen esimies-alaiskeskustelu 

pidetään, ja miten toimitaan, jos on tarvetta miettiä laajempia toimenpiteitä. Työnan-

tajan tulisi osata toimia, jos keskustelussa huomataan, että työntekijällä tulee olemaan 

haasteita työhön paluussa. Tälle ei opiskelijan puolelta ole kuitenkaan 
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jatkotutkimukselle tarvetta, sillä organisaatiossa laaditaan itse nämä omaan yrityskult-

tuuriin ja työyhteisönsä toimintatapoihin sopivat tarkemmat ohjeistukset, tätä työtä oh-

jeistustensa perustana käyttäen.  

 

Opinnäytetyöprosessi alkoi syksyllä 2020 tutkimusosaamisen kurssin myötä, jossa 

opinnäytetyölle tehtiin suunnitelma. Tammikuussa 2021 pidettiin aloituspalaveri, 

maaliskuussa 2021 väliseminaari ja huhtikuun lopussa loppuseminaari. Koko työ oli 

palautusvalmis toukokuussa 2021. Opinnäytetyö eteni suunnitellusti koko prosessin 

ajan. 

 

Oma osaamiseni kehittyi, ja asiantuntijuus aiheesta lisääntyi huimasti työn tekemisen 

aikana, sillä lähes mikään etuuksista ei ollut ennestään minulle tuttu. Asiantuntijahaas-

tattelussa nousi esille työkykykoordinaattorien merkitys työpaikoilla, eli henkilön, 

joka on perehtynyt työkykyprosessiin ja siihen liittyviin asioihin: siis juuri näihin tut-

kimiini etuuksiin ja niitä myöntäviin tahoihin hieman syvällisemmin. Työn tehtyäni 

aihe kiinnostaa entisestään, ja aion perehtyä työkykykoordinaattorien koulutuksiin pa-

remmin – olisi mahtavaa, jos löytäisin itselleni mielenkiintoisen suuntautumisen työ-

elämässä opinnäytetyöni ansiosta. Kaiken kaikkiaan opinnäytetyöprosessi oli haas-

tava, mutta antoisa matka. 
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LIITE 1 

OHJE ESIMIEHILLE. 

OSATYÖKYKYISEN TYÖNTEKIJÄN TUKEMINEN JA PALUU TYÖHÖN - 

NÄITÄ ETUUKSIA VOIT OHJATA JA KANNUSTAA HAKEMAAN.  

 

  



 

 

Osasairauspäiväraha: tukemaan työkyvytöntä. Kela myöntää 16–67-vuotiaalle työn-

tekijälle, jotta tämä pysyisi työelämässä ja palaisi kokoaikaiseen työhön. Vaatii alle 

sairausloman, mutta ei sairauspäivärahaa -> voi hakea suoraan sairauslomalta. Edel-

lyttää yhdessä sopimista, ja tätä voi saada vain kokoaikaisesti työtä tekevä. Työajan 

tulee vähentyä kokoaikaisesta vähintään 40 % ja enintään 60 %, vähintään 12 päivän 

ajan. Kela maksaa enintään 120 arkipäivän ajalta.  

 

Työkyvyttömyyseläke: heikentyneen työkyvyn vuoksi työntekijällä oikeus saada työ-

kyvyttömyyseläkettä, kunnes alin vanhuuseläkeikä tulee täyteen. Huomioi, että sa-

malla voi kuitenkin tehdä myös työtä: ansaintarajaa ylittämättä työntekijä voi saada 

edelleen bruttotuloa 40 prosenttia eläkettä edeltävästä keskiansiosta, tai vähintään 

837,59 euroa.  

 

Osatyökyvyttömyyseläke: jos työntekijä pystyy työskennellä enemmän, niin että työ-

ansiot ovat 40–60 prosenttia vakiintuneesta keskiansiosta ja tämä muutos kestää aina-

kin vuoden, täyden työkyvyttömyyseläkkeen voi muuttaa osatyökyvyttömyyseläk-

keeksi. Näin työntekijä voi tehdä työtään 60 % työajalla, ja saada silti osatyökyvyttö-

myyseläkettä. Osatyökyvyttömyyseläke on ensisijainen työkyvyttömyyseläkkeeseen 

nähden, ja voi tulla kyseeseen, kunhan ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuus on 

ensin selvitetty.  

 

Eläkkeen lepäämään jättäminen: jos työntekijä haluaa kokeilla tehdä isompaa työ-

aikaa ja ansaita enemmän työansioita, voi neuvoa eläkkeen lepäämään jättämisen mah-

dollisuudesta. Työkyvyttömyys- tai osatyökyvyttömyyseläkkeen maksu keskeytetään 

(vähintään kolmeksi kuukaudeksi, ja enintään kahden vuoden ajaksi), ja näin isompaa 

työaikaa voi kokeilla ilman eläkkeen menettämisen pelkoa.  

 

Kuntoutustuki: Työkyvyttömyyseläke voi olla toistaiseksi, tai määräajan ajaksi 

myönnetty. Kuntoutustuki tarkoittaa määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä. Oikeus 

kuntoutustukeen muodostuu, jos työkyky on heikentynyt määräaikaisesti vähintään 

vuoden ajaksi. Myönnetään työkyvyn palauttamiseksi, Keva vaatii hoito- tai kuntou-

tussuunnitelman. 

 

Osakuntoutustuki: myös osatyökyvyttömyyseläke voidaan myöntää joko toistaiseksi 

jatkuvana tai määräaikaisena. Määräaikaista osatyökyvyttömyyseläkettä kutsutaan 

osakuntoutustueksi.  

 

Kuntoutusraha: Kuntoutusrahaa voi saada, jos työntekijä on estynyt tekemästä an-

siotyötään ammatillisen kuntoutuksen vuoksi. Tätä haetaan pääasiassa Kevasta (jos 

kriteerit täyttyvät). Muutoin voi ohjata hakemaan Kelasta.  

 

Osakuntoutusraha: Jos työntekijä on ammatillisessa kuntoutuksessa, mutta sen ai-

kana on paljon ansiotuloja, saa hän kuntoutusrahan sijasta osakuntoutusrahaa. Samalla 

tavalla kuin kuntoutusrahassa, jos kriteerit täytyvät maksajana Keva, muutoin Kela. 

Keva maksaa osakuntoutusrahaa, jos työntekijän ansiot ovat enemmän kuin puolet tä-

män vakiintuneesta ansiostaan ammatillisen kuntoutuksen aikana. Kelalta osakuntou-

tusrahaa voi saada, jos kuntoutus estää työntekijää tekemästä työtä vähintään 40 pro-

senttia tämän päiväkohtaisesta normaalityöajasta. Osakuntoutusrahan määrä on puolet 

täydestä kuntoutusrahasta. 
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