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työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain muuttami-
sesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain

(738/2009) 3—5 § ja
lisätään lakiin uusi 10 a § seuraavasti:

3 §

Työeläkelakien mukaisen
työkyvyttömyyseläkkeen ansaintaraja

Työeläkelakien mukaista työkyvyttömyys-
eläkettä saavan työansiot eivät vaikuta työky-
vyttömyyseläkkeen maksamiseen, jos:

1) täyden työkyvyttömyyseläkkeen saajan
työansiot ovat enintään 40 prosenttia työky-
vyttömyyden alkamista edeltäneestä vakiintu-
neesta keskiansiosta tai, jos edellä tarkoitettu
40 prosenttia vakiintuneesta keskiansioista on
vähemmän kuin 687,74 euroa, enintään 687,
74 euroa kuukaudessa; tai

2) osatyökyvyttömyyseläkkeensaajan työ-
ansiot ovat enintään 60 prosenttia työkyvyttö-
myyden alkamista edeltäneestä vakiintuneesta
keskiansiosta tai, jos edellä tarkoitettu 60
prosenttia vakiintuneesta keskiansiosta on vä-
hemmän kuin 687,74 euroa, enintään 687,74
euroa kuukaudessa.

4 §

Työeläkelakien mukaisen työkyvyttömyys-
eläkkeen jättäminen lepäämään

Jos työeläkelakien mukaista työkyvyttö-
myyseläkettä saava on ansiotyössä ja tästä
työstä saadut työansiot ylittävät sekä 3 §:ssä
mainitun 687,74 euron ansaintarajan kuukau-
dessa että 60 prosenttia työkyvyttömyyden
alkamista edeltäneestä vakiintuneesta kes-
kiansiosta, työkyvyttömyyseläkkeen maksa-
minen keskeytetään ja eläke jätetään lepää-
mään eläkkeensaajan ilmoituksesta tai eläke-
laitoksen aloitteesta.

Työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen
aloitetaan eläkkeensaajan ilmoituksesta uu-
delleen, kun eläkkeensaaja lopettaa työnteon
tai hänen työansionsa vähenevät alle 1 mo-
mentissa tarkoitettujen ansaintarajojen.

Jos 1 momentissa tarkoitettujen työansioi-
den arvioidaan ylittävän yli vuoden ajan sekä
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3 §:n 1 kohdassa tarkoitetun 687,74 euron
ansaintarajan että 40 prosenttia työkyvyttö-
myyden alkamista edeltäneestä vakiintu-
neesta keskiansiosta, täysi työkyvyttömyys-
eläke muutetaan osatyökyvyttömyyseläk-
keeksi muutosta seuraavan kuukauden alusta.

5 §

Kansaneläkelain mukaisen työkyvyttömyys-
eläkkeen ansaintaraja ja eläkkeen jättäminen

lepäämään

Kansaneläkelain mukaisen työkyvyttö-
myyseläkkeen maksamiseen ei vaikuta, jos
eläkkeensaajan työansiot ovat enintään 687,
74 euroa kuukaudessa. Jos eläkkeensaaja an-
saitsee enemmän kuin 687,74 euroa kuukau-
dessa, työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen
keskeytetään ja eläke jätetään lepäämään
eläkkeensaajan ilmoituksesta tai Kansanelä-
kelaitoksen aloitteesta.

Työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen

aloitetaan eläkkeensaajan ilmoituksesta uu-
delleen, kun eläkkeensaaja lopettaa työnteon
tai hänen työansionsa vähenevät alle 1 mo-
mentissa säädetyn ansaintarajan.

10 a §

Indeksisidonnaisuus

Edellä 3—5 §:ssä säädetyt ansaintarajan
rahamäärät sidotaan hintatason muutoksiin
siten kuin kansaneläkeindeksistä annetussa
laissa (456/2001) säädetään.

Tässä laissa olevat rahamäärät vastaavat
kansaneläkeindeksin sitä pistelukua, jonka
mukaan vuoden 2011 tammikuussa maksetta-
vina olleiden kansaneläkkeiden suuruus on
laskettu.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2015.

Lakia sovelletaan kuitenkin 1 päivästä
tammikuuta 2014.
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