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Työeläkekuntoutuksen ratkaisu
käytännöt sekä kuntoutuksen  

toimivuus ja vaikuttavuus

Tämä selvitys perustuu työmarkkinajärjestöjen kesäkuussa 2019 tekemään sopimuk-
seen, jossa Eläketurvakeskusta pyydettiin selvittämään ammatillisen kuntoutuksen 
ratkaisukäytännön ja työeläkelainsäädännön vastaavuutta, prosessien toimivuutta se-
kä ammatillisen kuntoutuksen vaikuttavuutta. 

Selvityksessä käydään yksityiskohtaisesti läpi työeläkekuntoutukseen liittyvää lain-
säädäntöä sekä lain perusteluita ja soveltamisohjeita. Lisäksi selvitys sisältää kirjal-
lisuuskatsauksen työeläkekuntoutuksen vaikuttavuutta ja prosessien toimivuutta tar-
kastelevasta kotimaisesta tutkimuksesta. Työeläkekuntoutuksen ratkaisukäytäntöä 
suhteessa lainsäädäntöön ja lain soveltamisohjeisiin sekä työeläkekuntoutuksen kei-
nojen tarkoituksenmukaisuutta ja vaikuttavuutta ja jonkin verran myös kuntoutuksen 
prosessien toimivuutta käsitellään asiantuntijahaastatteluiden perusteella. Selvitystä 
varten haastateltiin työeläkelaitosten asiantuntijalääkäreitä ja kuntoutusasiantuntijoi-
ta sekä työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan asiantuntijoita.

Työeläkekuntoutuksen ratkaisukäytäntö
Asiantuntijahaastatteluissa korostuivat monin eri tavoin työeläkekuntoutuksen rat-
kaisukäytäntöön kuuluva kokonaisvaltainen harkinta ja sen monimutkaisuus. Ensin-
näkin työeläkekuntoutuksen edellytyksenä olevan työkyvyttömyyden uhkan todennä-
köisyyden määrittämistä ei pidetty yksiselitteisenä. Lain mukaan työkyvyttömyyden 
uhkan pitäisi olla todennäköinen, mutta joskus myös mahdolliseksi määritelty uhka 
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näyttää riittävän myönteisen kuntoutuspäätöksen saamiseen. Haastatteluiden perus-
teella työkyvyttömyyden uhkan tulkinta saattaa olla jonkin verran lieventynyt vuosien 
varrella, kun työeläkekuntoutus on yleistynyt ja varhaista kuntoutusta sekä työurien 
pidentämis tavoitteita on painotettu lisääntyvästi.

Toiseksi työkyvyttömyyden uhkan arviointi sisältää kokonaisvaltaista kohtuus- ja tar-
koituksenmukaisuusharkintaa. Lainsäädännön mukaan työkyvyttömyyden uhkaa arvi-
oitaessa tulee ottaa huomioon vähintään määräaikaisen osatyökyvyttömyyseläkkeen 
eli osakuntoutustuen todennäköisyys lähivuosina ja siten työntekijän jäljellä oleva ky-
ky hankkia itselleen ansiotuloja sellaisella saatavissa olevalla työllä, jota työntekijän 
voidaan kohtuudella edellyttää tekevän. Julkisilla aloilla työkyvyttömyyttä tulee palve-
lussuhteen kestäessä arvioida suhteessa omaan työhön. Haastatteluiden perusteella 
työkyvyttömyyden uhkaa ar vioi daan usein suhteessa omaan vakiintuneeseen työhön 
eli ammatillisesti. Näin näyttää olevan myös nuorempien henkilöiden kohdalla silloin, 
jos ammatti on vakiintunut eikä olemassa oleva koulutus mahdollista siirtymistä toi-
selle alalle. Kolmanneksi työeläkekuntoutuksen tarkoituksenmukaisuuden arviointiin 
sisältyvä eläkemenon säästön arviointi ei haastatteluiden perusteella ole helppoa ei-
kä kovin systemaattista.

Työeläkekuntoutuksen vaikuttavuus
Työeläkekuntoutuksen vaikuttavuuden tutkimus on vähäistä ja haastavaa, mutta 
a siaa on yritetty viime vuosina selvittää muutamissa tutkimuksissa. Tutkimusten pe-
rusteella kuntoutuksella on ainakin jonkinlaista vaikutusta työssä jatkamiseen, mut-
ta näyttöä kovin mittavasta vaikuttavuudesta ei ole saatu. Lyhytkestoisen kuntoutuk-
sen eli käytännössä työpaikkakuntoutuksen vaikutus työhön osallistumiseen näyttää 
tutkimusten perusteella hiipuvan pidemmällä aikavälillä. Pidempien kuntoutusjakso-
jen vaikutus tulee puolestaan näkyviin viipeellä. Pidemmät kuntoutusjaksot sisältä-
vät useimmiten uudelleenkoulutusta. Lyhytaikaiset työkokeilut ovat työeläkekuntou-
tuksen yleisin keino, mutta asiantuntijahaastatteluissa niiden vaikuttavuuteen suh-
tauduttiin varauksella etenkin silloin, jos työn muokkaamiseen ja jatkotoimenpitei-
siin kuntoutusjakson jälkeen ei kiinnitetä riittävästi huomiota. Haastatteluiden pe-
rusteella pidempiaikaiset toimenpiteet, kuten työhönvalmennus ja koulutus, näh-
dään entistä useammin järkeviksi vaihtoehdoiksi pitkäkestoisemman työllisyysvaiku-
tuksen näkö kulmasta.

Työeläkekuntoutuksen prosessien toimivuus
Tutkimusten mukaan kuntoutuksen oikea-aikaisuus, kuntoutujan motivaatio, toimi-
va yhteistyö kuntoutukseen osallistuvien tahojen välillä sekä kuntoutujan vaikutus-
mahdollisuudet kuntoutusprosessiin lisäävät kuntoutuksen tuloksellisuutta. Myös tä-
tä selvitystä varten tehdyissä haastatteluissa muun muassa kuntoutustoimien oikean-
lainen ajoitus nähtiin tärkeänä kuntoutuksen tulosten kannalta. Kuntoutuksen oikea-
aikaisuuden toteutuminen ei kuitenkaan ole haastatteluiden perusteella aina kovin 
yksinkertaista. Monissa tilanteissa ollaan liian myöhään liikkeellä, mutta joskus myös 
liian aikaisin.
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Useiden tutkimusten mukaan sekä ammattilaiset että kuntoutujat pitävät tärkeä-
nä asiakaslähtöistä yksilöllistä ohjausta ja seurantaa koko kuntoutusprosessin ajan 
suunnitelman tekemisestä kuntoutuksen jälkeiseen aikaan. Tutkimusten mukaan täl-
laisessa tuessa on kuitenkin puutteita niin työpaikoilla, terveydenhuollossa kuin elä-
kelaitoksissakin. Toinen tutkimuksissa usein toistuva teema on, että kuntoutuksen 
toimivuuden kannalta olennaista näyttää olevan ammattilaisten ja eri organisaatioi-
den saumaton yhteistyö ja kommunikaatio. Yhteistyössä nähdään kuitenkin sekä ai-
empien tutkimusten että tämän selvityksen haastatteluiden perusteella useita kehit-
tämiskohteita, esimerkiksi eri organisaatioiden vastuunjaossa ja tietojenvaihdossa.
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