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Laki
työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain muutta-

misesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain

(738/2009) 9 §:n 2 momentti sekä
muutetaan 2 §, 5 §:n otsikko ja 1 momentti, 8 §, 9 §:n 3 momentti, 10 §:n 1 momentti,

11 § ja 12 §:n 1 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 5 §:n otsikko ja 1 momentti laissa 1051/2014 ja 12 §:n 1 mo-

mentti laissa 979/2013, seuraavasti:

2 §

Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan seuraavien lakien ja säännösten (työeläkelait) nojalla myönnet-
tyyn työkyvyttömyyseläkkeeseen sen estämättä, mitä niissä säädetään työansioiden vaiku-
tuksesta työkyvyttömyyseläkkeeseen:

1) työntekijän eläkelaki (395/2006) ja työntekijän eläkelain voimaanpanolaki
(396/2006);

2) merimieseläkelaki (1290/2006) ja merimieseläkelain voimaanpanosta annettu laki
(1291/2006);

3) yrittäjän eläkelaki (1272/2006) ja yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annettu laki
(1273/2006);

4) maatalousyrittäjän eläkelaki (1280/2006) ja maatalousyrittäjän eläkelain voimaan-
panosta annettu laki (1281/2006);

5) julkisten alojen eläkelaki (81/2016);
6) ortodoksisesta kirkosta annetun lain (985/2006) 122 §:ssä tarkoitetut eläkesäännök-

set;
7) Suomen Pankista annetun lain (214/1998) 11 §:n 2 momentin 6 kohdan nojalla an-

nettu eläkesääntö.
Sen estämättä, mitä kansaneläkelain (568/2007) 17 §:ssä säädetään, tätä lakia sovelle-

taan myös kansaneläkelain perusteella myönnettyyn työkyvyttömyyseläkkeeseen, lukuun
ottamatta kansaneläkelain 12 §:n 4 momentin mukaan myönnettyä työkyvyttömyyselä-
kettä.

Tätä lakia sovelletaan myös takuueläkkeestä annetun lain (703/2010) 7 §:n 1 momentin
3 ja 4 kohdan sekä 2 momentin 2 kohdan perusteella työkyvyttömälle myönnettyyn ta-
kuueläkkeeseen.

Mitä tässä laissa säädetään kansaneläkelain mukaisesta työkyvyttömyyseläkkeestä,
koskee vastaavasti myös 3 momentissa tarkoitettua takuueläkettä.
HE 16/2015
StVM 5/2015
EV 37/2015
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5 §

Kansaneläkelaitoksen myöntämän työkyvyttömyyseläkkeen ansaintaraja ja eläkkeen 
jättäminen lepäämään

Kansaneläkelain mukaisen työkyvyttömyyseläkkeen ja takuueläkkeestä annetun lain
7 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdan sekä 2 momentin 2 kohdan mukaisen takuueläkkeen mak-
samiseen ei vaikuta, jos eläkkeensaajan työansiot ovat enintään 687,74 euroa kuukaudes-
sa. Jos eläkkeensaaja ansaitsee enemmän kuin 687,74 euroa kuukaudessa, työkyvyttö-
myyseläkkeen ja takuueläkkeen maksaminen keskeytetään ja eläke jätetään lepäämään
eläkkeensaajan ilmoituksesta tai Kansaneläkelaitoksen aloitteesta.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

8 §

Vammaistuen maksaminen eläkkeen lepäämisen ajalta

Jos henkilö on saanut välittömästi ennen 4 tai 5 §:ssä tarkoitettua työkyvyttömyyseläk-
keen tai työuraeläkkeen lepäämään jättämistä vammaisetuuksista annetun lain (570/2007)
mukaista eläkettä saavan hoitotukea, hänelle myönnetään mainitun lain 8 §:n 2 momentin
3 kohdan mukainen ylin vammaistuki ajalta, jolta eläkkeiden maksaminen on keskeyty-
neenä. Vammaistukea ei kuitenkaan makseta takautuvalta ajalta, jos eläke on jätetty lepää-
mään eläkelaitoksen aloitteesta taannehtivasti. Vammaistuen maksaa eläkkeen lepäämi-
sen ajalta Kansaneläkelaitos.

9 §

Työeläkkeen karttuminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Henkilöllä on oikeus työkyvyttömyyseläkkeensä aikana tekemänsä työn perusteella

karttuneeseen eläkkeeseen hakemuksesta, kun hänen työeläkelakien mukainen työkyvyt-
tömyyseläkkeensä muuttuu vanhuuseläkkeeksi, jos hän ei ole enää siinä työsuhteessa, jos-
ta hän on siirtymässä vanhuuseläkkeelle. Jos henkilö tekee työtä työkyvyttömyyseläkkeen
päätyttyä, hänellä on oikeus tämän työn perusteella karttuneeseen eläkkeeseen, kun hänel-
le myönnetään työeläkelakien mukainen vanhuuseläke, varhennettu vanhuuseläke, osittai-
nen varhennettu vanhuuseläke tai työuraeläke. Henkilöllä on oikeus työeläkelain mukai-
sen työkyvyttömyyseläkkeensä aikana tai sen päätyttyä tekemänsä työn perusteella kart-
tuneeseen eläkkeeseen myös silloin, kun hänelle myönnetään aikaisemman työkyvyttö-
myyseläkkeen päättymisen jälkeen uusi työkyvyttömyyseläke, johon ei sovelleta, mitä
työeläkelaeissa säädetään eläkkeen määräytymisestä entisin perustein.

10 §

Eläkkeen lepäämään jättämisen vaikutus eläkkeensaajan asumistukeen

Jos henkilö on välittömästi ennen työkyvyttömyyseläkkeen tai työuraeläkkeen lepää-
mään jättämistä saanut eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) mukaista
asumistukea, asumistuen maksamista jatketaan niin kauan kuin asumistuen saamisen edel-
lytykset mainitun lain mukaan muuten täyttyvät, vaikka työkyvyttömyyseläkettä tai työu-
raeläkettä ei makseta eläkkeen lepäämisen aikana.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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11 §

Sovellettavat säännökset

Jollei tästä laista muuta johdu, lain täytäntöönpanossa sovelletaan lisäksi, mitä 2 §:ssä
mainituissa työeläkelaeissa, kansaneläkelaissa, takuueläkkeestä annetussa laissa, vam-
maisetuuksista annetussa laissa ja eläkkeensaajan asumistuesta annetussa laissa sääde-
tään.

12 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010 ja on voimassa 31 päivään joulu-
kuuta 2020.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2016

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä
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