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Työkyvyttömyyseläke ja ansiotyö

RRAPORTTEJA

Työurien pidentämiseen liittyvässä keskustelussa on noussut esille myös työkyvyttömyyselä-
kettä saavien henkilöiden työssäkäynti. Huolimatta työkyvyn heikkenemisestä osalle eläk-
keeseen oikeutetuista kevennetty työnteko voi edelleen olla mahdollista.  

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kuinka suuri osa työkyvyttömyyseläkeläisistä tekee 
ansiotyötä ja toisaalta kuinka suuri osa niistä, jotka eivät ole ansiotyössä, haluaisi tehdä jonkin 
verran työtä. Lisäksi selvitettiin työkyvyttömyyseläkkeen ansaintarajojen merkitystä työnte-
olle. Tutkimusajankohtana, vuonna 2008, ansainta rajat olivat 60 prosenttia (osatyökyvyttö-
myyseläke) tai 40 prosenttia (täysi eläke) työkyvyttömyyttä edeltäneestä vakiintuneesta kes-
kiansiosta. Vuoden 2010 alusta ansaintarajaksi tuli 600 euroa kuukaudessa tai edellä mainitut 
60 ja 40 prosenttia.

Tutkimusaineiston muodostivat alle 63-vuotiaat, vuonna 2008 työeläkejärjestelmän työkyvyt-
tömyyseläkettä saaneet. Tiedot kerättiin kyselyllä, johon vastasi 2 315 henkilöä, 77 prosenttia 
otoksesta. Osa taustatiedoista poimittiin Eläketurvakeskuksen rekistereistä.

Keskimäärin työkyvyttömyyseläkeläiset arvioivat työkykynsä varsin huonoksi. Asteikol-
la 0–10, jossa 10 merkitsee työkykyä parhaimmillaan, kolme neljästä täyttä eläkettä saavasta 
ja lähes puolet osatyökyvyttömyyseläkeläisistä antoi työkyvylleen korkeintaan neljä pistettä, 
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eli arvioi työkykynsä melko huonoksi. Korkeampi koulutus taso ja asiantuntija-ammateissa 
työskentely liittyivät kohtalaisen hyväksi koettuun työkykyyn. Nämä tekijät olivat myös yh-
teydessä työssäkäyntiin ja työ halukkuuteen. 

Täyttä eläkettä saavista 5 prosenttia kävi työssä ja lisäksi 21 prosenttia halusi työhön. Valtaosa 
teki tai halusi tehdä satunnaista työtä ja vain muutamia tunteja viikossa. Osatyökyvyttömyys-
eläkettä saavista työssä kävi 68 prosenttia ja lisäksi työhön halusi 7 prosenttia. Työssäkäynti 
oli yleensä säännöllistä mutta osa-aikaista.

Osatyökyvyttömyyseläkeläisten työssäkäyntiä edistivät muun muassa kohtalaisen hyväksi 
koettu työkyky, työskentely myynti-, palvelu- ja kuljetustehtävissä tai erityisasiantuntijana, 
työskentely julkisella sektorilla sekä alle vuoden kestänyt eläkeaika. Täyttä eläkettä saavien 
työhalukkuuteen liittyi myönteinen näkemys työkyvyn kehityksestä sekä työskentely johto-, 
asiantuntija- ja erikoisasiantuntijatyössä tai korjaus- ja valmistustyössä. Iän myötä sekä työs-
säkäynti että työhalukkuus vähenivät. 

Työkyvyttömyyseläkkeen perusteena olevista suuremmista sairausryhmistä verenkierto-
elinten sairausryhmässä työssäkäynti oli yleisintä. Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien tai mie-
lenterveyden häiriöiden vuoksi eläkkeelle siirtyneet olivat osaeläkeläisistä vähiten työssä.

Osatyökyvyttömyyseläkettä saavista työssäkäyvät kokivat yleisimmin toimeentulonsa hel-
poksi. Sen sijaan täyttä eläkettä saavista työssäkäyvien ryhmässä oli kaikkein vähiten niitä, 
jotka kokivat toimeentulonsa helpoksi. 

Terveyden ja toimintakyvyn ongelmat sekä työn ruumiillinen kuormitus olivat työkyvyttö-
myyseläkeläisten yleisimpiä työssäkäynnin esteitä. Työhön haluavat mainitsivat lähes yhtä 
usein kuitenkin myös työmahdollisuuksien puutteen. Etenkin mielenterveyden häiriöiden 
vuoksi eläkkeelle siirtyneet kokivat työmahdollisuuksien puutteen työssäkäynnin esteeksi.

Kaikkiaan 18 prosenttia työkyvyttömyyseläkeläisistä ilmoitti, että eläkkeen ansaintarajat oli-
vat ainakin hiukan estäneet heidän työntekoaan. Työssä käyvistä täyden eläkkeen saajista 
lähes puolet ja osatyökyvyttömyyseläkeläisistä runsas neljännes olisi tehnyt ainakin vähän 
enemmän työtä, jos ansaintarajat olisivat sen sallineet. 

Kaikkiaan alle 63-vuotiaista työkyvyttömyyseläkeläisistä noin 19 000 teki jonkin verran 
ansio työtä ja yli 33 000 halusi pääosin satunnaiseen työhön. Työhön haluavia oli lukumääräi-
sesti eniten mielenterveyden häiriöiden sairausryhmässä. Mielenterveyssyiden vuoksi eläk-
keelle siirtyneistä noin 14 500 halusi työhön, kun vastaava lukumäärä tuki- ja liikuntaelinten 
sairauksien ryhmässä oli 7 600. Työssäkäyviä oli puolestaan enemmän tuki- ja liikuntaelinten 
sairauksien (6 800) kuin mielenterveyden häiriöiden (5 200) ryhmässä.



- 3 -

Finnish Centre for Pensions
FI-00065 ELÄKETURVAKESKUS, FINLAND
Tel. +358 10 7511  
Fax +358 9 148 1172

Eläketurvakeskus
00065 ELÄKETURVAKESKUS
Puhelin 010 7511
Faksi (09) 148 1172

Pensionsskyddscentralen
00065 PENSIONSSKYDDSCENTRALEN
Tfn 010 7511  
Fax (09) 148 1172

www.etk.fi
> Julkaisut

Lisätietoja:
Raija Gould
Sähköposti: raija.gould@etk.fi
Puhelin: 010 751 2154

Kasimir Kaliva
Sähköposti: kasimir.kaliva@etk.fi
Puhelin: 010 751 2322

Aineistotilaukset:
aineistotilaukset@etk.fi

ISBN 978-951-691-134-5 (sid.)
ISBN 978-951-691-135-2 (PDF)

ISSN-L 1238-5948
ISSN 1238-5948 (painettu)
ISSN 1798-7490 (verkkojulkaisu)

Mikäli työhön haluavat työkyvyttömyyseläkeläiset olisivat olleet työssä, vuoden 2008 työlli-
syysaste olisi kasvanut kaikkiaan noin yhden prosenttiyksikön verran ja 50 vuotta täyttäneillä 
runsaat kaksi prosenttiyksikköä. Tehtyjen työtuntien määrä olisi sen sijaan kasvanut selvästi 
vähemmän.

Tulosten mukaan jäljellä olevan työkyvyn hyödyntäminen osa-aikaisessa ja/tai satunnaisessa 
työssä on ollut mahdollista pienelle osalle työkyvyttömyyseläkettä saavista. Toteutumattomat 
työtoiveet kertovat, että mikäli työmahdollisuuksia olisi, halukkuutta työkyvyttömyyseläk-
keen ja pienimuotoisen työnteon yhdistämiseen olisi laajemminkin.


