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1 JOHDANTO 

Työeläkelakeja ovat yksityisten ja julkisten alojen työeläkelait. Yksityisalojen eläkelakeja 

ovat työntekijän eläkelaki (395/2006), yrittäjän eläkelaki (1272/2006), merimieseläkelaki 

(1290/2006) ja maatalousyrittäjän eläkelaki (1272/2006). Tutkielmassa tarkastellaan yksi-

tyisalojen eläkelakien mukaista, eläkelaitosten järjestämää työeläkekuntoutusta työoikeudel-

lisesta näkökulmasta. Työeläkekuntoutusta järjestetään työeläkevakuutuslaitosten asiak-

kaille, eli vakuutetuille. Työeläkekuntoutusprosessiin osallistuvia tahoja ovat kuntoutuja, 

työeläkevakuuttaja ja työhönsijoittaja1, joiden kaikkien asemaa tarkastellaan työoikeudelli-

sesta näkökulmasta.  

Työoikeudellisena kysymyksenä tarkastellaan sitä, toteutuuko työeläkekuntoutus työsopi-

muslain (TSL 55/2001) 1 luvun 1 § tarkoittamassa työsuhteessa ja keiden kuntoutusproses-

siin osallistuvien tahojen välille työsuhde mahdollisesti muodostuu. Tilanteessa, missä työ-

eläkekuntoutuksen ei katsota toteutuvan työsopimuslain soveltamisalaan kuuluvana työsuh-

teena, tarkastelun kohteena on, millä tavoilla työeläkekuntoutusprosessiin osallistuvien vel-

voitteet ja oikeudet ovat määritelty.  

Työntekoa tarkoittavan suhteen työoikeudellisen luonteen tunnistamisella on merkitystä, 

sillä samalla selviää pääpirteittäin koko työnlainsäädännön soveltuvuus, työlainsäädäntö so-

veltuu nimittäin pääosin vain työsopimuslain mukaisiin työsuhteisiin, mutta ei muihin työn 

suorittamista tarkoittaviin oikeussuhteisiin.2Yksityisalojen eläkelaeissa eikä niiden esitöissä 

ole otettu kantaa työeläkekuntoutuksen aikaiseen työsuhteisuuteen, eli siihen soveltuuko 

työsopimuslain 1 luvun 1 § työeläkekuntoutusmuotoihin. Suomessa useat eri välityömark-

kinoiden toimijat tarjoavat ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteitä, joko lakiin perustuvana 

osana sosiaalipalveluja tai lakiin perustumatta, esimerkiksi yhdistysten toimesta.3Työeläke-

kuntoutusta tarkastellaankin yhdessä ja vertaillen muiden ammatillisten kuntoutusmuotojen 

kanssa. Tarkastelun keskiössä on kuntoutujien työoikeudellinen asema ja sitä koskevat sään-

telyratkaisut muissa erityislaeissa. 

                                                           
1 Työhönsijoittajalla tarkoitetaan työeläkekuntoutuksen, kuten työkokeilun aikaista työnantaja-työpaikkaa, 
mutta TSL  1 luvun 1 § tarkoittaman työsuhteisuuden ollessa epäselvää, käytetään tutkielmassa työnantajan 
sijasta nimitystä työhönsijoittaja. 
2Poikkeuksena työturvallisuuslaki (TTurvL 738/2002), joka soveltuu 1 luvun 4 § mukaisesti myös työvoima-
poliittisena toimenpiteenä toteuttavaan työhön. 
3 Paanetoja, s.12 
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Johdannossa avataan tutkielman kannalta keskeisiä käsitteitä ja perehdytään suomalaisen 

työeläkejärjestelmän historiaan sen syntyhetkistä nykytilanteeseen asti, jonka jälkeen, toi-

sessa luvussa, siirrytään tarkastelemaan eri työeläkekuntoutusmuotoja yksitellen. Tutkiel-

mani on oikeusdogmaattinen eli lainopillinen, sillä tutkielmassa tarkastellaan lainsäädäntöä, 

sen mahdollisia kehitystarpeita ja vertaillaan eri ammatillista kuntoutusta sääntelevien eri-

tyislakien ratkaisuja keskenään. 

Halusin sitoa tutkielmani lähemmin myös käytäntöön, joten kolmannessa luvussa tarkastel-

laan kahden työeläkevakuuttajan (Varma ja Elo) käyttämiä työkokeilusopimuksia osana tut-

kimuskysymykseen vastaamista. Työeläkevakuuttajat ovat työkokeilusopimuksin sopineet 

käytännössä sellaisista asioista, jotka tavallisesti perustuvat lainsäädäntöön, kun työsopi-

muslain tarkoittama työsuhde katostaan olemassa olevaksi. Tästä syystä työkokeilusopimuk-

sia tarkastelemalla saadaan selville, miten työkokeilun aikaiset oikeudet ja velvollisuudet 

ovat määritelty käytännössä. Sopimuskäytäntöä arvioidaan työoikeudellisesta näkökul-

masta. 

Tutkimuskysymys: työeläkekuntoutuksen työoikeudellinen luonne, valikoitu sen ajankohtai-

suuden vuoksi, sillä esille on noussut kysymys työeläkejärjestelmämme kantokyvystä tule-

vaisuudessa, työtä tekevän ikäluokan ollessa eläkkeensaajien ikäluokkaa pienempi. Neljän-

nessä luvussa tarkastellaankin työeläkekuntoutusta osana laajempaa kokonaisuutta, eli työ-

eläkejärjestelmäämme, ja sitä kautta hyvinvointiyhteiskuntaamme, sillä työntekijöiden työ-

kyvyn ylläpitoon ja työurien pidentämiseen tähtäävä toiminta, kuten työeläkekuntoutus, on 

tärkeä osa aktiivisen työvoimapolitiikan toteuttamista. Lisäksi neljännessä luvussa huomiota 

kiinnitetään työeläkekuntoutujien asemaan perusoikeuksien näkökulmasta.4  

Työeläkekuntoutusmuotojen tarkastelu työoikeudellisesta näkökulmasta on kiinnostavaa 

myös, koska työoikeudellisessa tutkimuksessa on perinteisesti keskitytty tarkastelemaan 

työsuhteisen työn ja yrittäjä- tai harrastustoiminnan rajapintoja, jolloin kuntouttavan työn 

työoikeudellinen luonne on jäänyt vähemmälle huomiolle.5Tulevaisuudessa erilaiset työn 

tekemisen tavat tullevat yleistymään, jolloin työsuhteen oikeudellinen tunnistaminen on 

merkittävää myös työlainsäädännön soveltamisalaa koskevan harkinnan ja koko työlainsää-

dännön kehittämisen kannalta.  

                                                           
4 STM arviomuistio, s. 27. 
5 Tukityöllistämisen ja työsuhteisen työnteon rajanvedosta on kirjoittanut kuitenkin esimerkiksi OTT, Jaana 
Paanetoja väitöskirjassaan: Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Tutkimus vajaakuntoisen tekemän työn oi-
keudellisesta luonteesta. Perinteisesti työsuhteisen työnteon rajapintoja on oikeuskirjallisuudessa tarkasteltu 
pääosin suhteessa yritys- ja harrastustoimintaan. 



3 
 
1.1 Työsopimuslaki työsuhteen perustuslakina 

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) yleismaailmallisessa ihmisoikeuksien julistuksen (1948) 

23. artiklassa julistetaan, että jokaisella on oikeus työhön, työpaikan vapaaseen valintaan, 

oikeudenmukaisiin ja tyydyttäviin työehtoihin sekä suojaan työttömyyttä vastaan. Jokaisella 

on oikeus ilman minkäänlaista syrjintää samaan palkkaan samasta työstä, ja jokaisella työtä 

tekevällä on oikeus kohtuulliseen ja riittävään palkkaan, joka turvaa hänelle ja hänen per-

heelleen ihmisarvon mukaisen toimeentulon ja jota tarpeen vaatiessa täydentävät muut sosi-

aalisen suojelun keinot.  

Suomen perustuslaki (PL 731/1999) on lainsäädäntömme merkittävin laki. Perustuslain hei-

jastamat periaatteet ulottuvat läpi sitä alemman asteisten lakien ja säädösten. Perustusla-

kimme 2 luvussa luetellaan perusoikeudet. PL 2 luvun 6 § 2 momentin mukaan ketään ei saa 

ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, us-

konnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liit-

tyvän syyn perusteella. PL 2 luvun 18 § puolestaan takaa jokaiselle vapauden hankkia toi-

meentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Perustuslakimme heijastaa ih-

misoikeussopimuksen lisäksi myös eurooppalaisia perusoikeuksia, vaikkakin Euroopan ta-

lousyhteisön (ETY) alkuperäisenä perustamisajatuksena oli, nimensä mukaisesti, yhtenäisen 

talousalueen luominen, jolla taattiin tavaroiden, henkilöiden, palveluiden ja pääoman vapaan 

liikkuvuus. Yhteisen sosiaalipolitiikan kehittäminen  jäi alussa vähemmälle huomille.6Sit-

temmin Euroopan Unioni (EU) on luonut myös sosiaalisen ulottuvuutensa ja Euroopan 

Unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT)7 päivitetyn version myötä esimerkiksi Eu-

roopan perussopimuskirja muuttui sellaisenaan jäsenmaita sitovaksi ja jäsenmaiden yhteis-

työhön perustuvia, parhaan sosiaalipoliittisen toimintamallin malleja otettiin käyttöön.8  

 

 

                                                           
6 Tosin jo Rooman sopimuksessa oli sosiaalisten oikeuksien artikla, mutta sen käytännön merkitys jäi kuiten-
kin vähäiseksi. Barnard, s. 4. Sosiaalipoliittiset oikeudet jäivät vähemmälle huomille osittain siksi, että sen 
ajateltiin kuuluvan jäsenvaltioiden yksinomaisen toimivallan piiriin ja osittain uusliberalistisen ajattelutavan 
mukaan, missä toimiva markkinatalous tuottaa itsessään myös sosiaalista hyvinvointia. Barnard, s. 38-41. 
7 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto, astui voimaan 1.12.2009. Suomi 
ratifioi sopimuksen 11.6.2008.  
8 Esimerkkinä The Open Method of Coordination, eli OMC -menettely, missä jäsenvaltioille annetaan tavot-
teita, joiden saavuttamiseksi käytetään EU-tasoisen sitovan ja samalla jäykän sääntelyn sijaan erilaisia soft 
law- mekanismeja, kuten jäsenmaiden välistä vertaisarviointia, laadullisia mittareita ja parhaan toimintamal-
lin mekanismeja.  Barnard, s. 14-16 ja s. 43-44. 
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Työsopimuslakia voidaan syystä kutsua työsuhteiden perustuslaiksi, sillä sen soveltamisalaa 

koskevan 1 § 1 momentin oikeudellisten tunnusmerkkien on täytyttävä, jotta työskentelyä 

voitaisiin pitää lain tarkoittamana työsuhteena ja siten monen muun, työntekoa säätelevän 

lain soveltamisala on sidonnainen TSL 1 § soveltamisalaan. Esimerkiksi työaikalain (TAL 

605/1996) 1 §:n mukaan työaikalakia sovelletaan TSL 1 luvun 1 § tarkoitettuun työhön. 

Työsopimuslain soveltamisalasta riippumatta sovellettavaksi tulee ainoastaan työturvalli-

suuslaki (TTurvL 738/2002), joka soveltuu TTurvL 1 luvun 4 § 2 kohdan mukaisesti myös 

työvoimapoliittisena toimenpiteenä toteuttavaan työhön.9  

Työsopimuslain 1 luvun 1 §: ään sisältyy työsuhteen määritelmä, joka on sopimuksen perus-

teella tapahtuva henkilökohtainen, vastikkeellinen työn tekeminen työnantajan lukuun, työn-

antajan johdon- ja valvonnan alaisena. Työsopimuslain 1 luvun 1 §:n työsuhteen tunnus-

merkit ovat pakottavaa oikeutta, eli kaikkien sanottujen kriteereiden on täytyttävä, jotta työn-

tekoa tarkoittavaa oikeussuhdetta voitaisiin pitää työsopimuslain soveltamisalaan kuuluvana 

työsuhteena.10Koko työsopimuslaki on pääosiltaan pakottavaa oikeutta, josta voidaan poi-

keta vain laintasoisesti, mutta ei sitä alemman tasoisilla säännöksillä tai sopimuksilla. TSL 

1 luvun 2 §:ssä itsessään on säädetty poikkeuksista työsopimuslain soveltamisalaan, sillä 

lakia ei sovelleta julkisoikeudelliseen palvelussuhteeseen, tavanomaiseen harrastustoimin-

taan, eikä sellaiseen työsuoritusta edellyttävään sopimukseen, josta säädetään erikseen 

lailla.11Julkisoikeudellisella palvelusuhteella tarkoitetaan sopimukseen tai määräykseen pe-

rustuvaa julkisoikeudellisen virka- tai palvelussuhdetta. Työsopimuslakia ei täten sovelleta 

valtion virkamiehiin, kunnan viranhaltijoihin tai ortodoksisen kirkkokunnan tai evankelislu-

terilaisen kirkon viranhaltijoihin.12Tavanomaisen harrastustoiminnan erottaa työsuhteisesta 

työstä yleensä ainakin ansiotarkoituksen puutuminen. Suurehkojenkaan kulukorvausten ei 

oikeuskäytännössä ole katsottu osoittavan harrastustoiminnan muuttumisesta työsuhteiseksi 

työksi. Työsopimuslain ollessa yleislaki, sen soveltamisalan ulkopuolelle rajautuvat sellaiset 

työsuoritusta edellyttävät sopimukset, joista säädetään erikseen lailla. Työsopimuslain so-

veltamisalan ulkopuolelle jäävästä työnteosta on säädetty esimerkiksi työmarkkinatuesta an-

netussa laissa (1542/1993) sekä ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (AkL 

630/1998).13 

                                                           
9 Työaikalaki on työaikoja säätelevä yleislaki, joka soveltuu TAL 1 §:n mukaan TSL 1 luvun 1 §:ssä tarkoite-
tun työsopimuksen sekä virkasuhteen perusteella tehtävään työhön, jollei toisin säädetä. TAL 2 §:ssä sääde-
tään kattavasti poikkeuksista työaikalain soveltamisalaan.  
10 Suviranta, s. 234. 
11 HE 157/2000, s. 55. Ks. myös Paanetoja, s. 86. 
12 HE 157/2000, s. 58. ks. myös Paanetoja, s. 26. 
13 Hietala – Karhi – Kairinen – Kaivanto, s. 41-42. 
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TSL 1 luvun 1 §:n sopimustunnusmerkin on katsottu täyttyvän, kun työntekijä ja työnantaja 

sopivat kirjallisesti, sähköisesti tai suullisesti työsuhteen alkamisesta. On katsottu, että työ-

suhde voi syntyä myös konkludenttisesti14, eli ilman nimenomaista sopimusta. Myöskään 

työtä koskevan sopimuksen nimellä ei ole itsessään merkitystä, esimerkiksi lause ”tämä so-

pimus ei ole työsopimus” ei ole pätevä, jos TSL 1 luvun 1 § säädetyt työsuhteen tunnusmer-

kit kyseisessä työntekoa tarkoittavassa oikeussuhteessa tosiasiassa täyttyvät.15 

Työsopimuslain soveltamisalaa ei ole haluttu henkilöön liittyvistä sysitä rajata, joten TSL 1 

luvun 6 § 2 momentin mukaan vajaavaltaiseksi julistettu ja henkilö ja henkilö, jonka toimin-

takelpoisuutta on rajoitettu holhoustoimesta annetun lain (1999/442) nojalla, voi itse solmia, 

sanoa irti tai purkaa työsopimuksensa. Samoin nuorista työntekijöistä annetun lain 

(1993/998) 1 luvun 3 §:n nojalla 15- vuotta täyttänyt henkilö saa itse tehdä, irtisanoa ja pur-

kaa työsopimuksensa.16Myöskään muodollisia edellytyksiä työsopimukselle ei ole haluttu 

asettaa, jotta työsopimuslain soveltamisala ei jäisi tarpeettoman suppeaksi. Työsopimusta 

pidetäänkin yhtenä sopimuksena muiden joukossa, johon sovelletaan yleisiä sopimusoikeu-

dellisia periaatteita.17 

Työsopimuslain mukaisen vastikkeellisuustunnusmerkin perusteella voitaisiin ehkä ajatella, 

että täysin vastikkeetta tehtävä työ tai työ, josta vastiketta maksetaan esimerkiksi vapaaeh-

toisesti tai nimellisesti, ei täyttäsi työsuhteen tunnusmerkkejä, näin tavallaan onkin, sillä ta-

vanomainen harrastustoiminta ei kuulu työsopimuslain soveltamisalan piiriin.18Toisaalta 

vastikkeen laadusta, määrästä, saati työn tuottavuudesta ei ole säädetty laissa tai sen esitöissä 

mitään vähimmäisrajoja. Vastiketunnusmerkillä tarkoitettaneenkin, että työllä ylipäätään on 

ollut jotain taloudellista arvoa. Määritellyn vastikkeen sijaan voidaankin puhua mahdolli-

suuden tarjoamisesta vastikkeen ansaitsemiseen. Merkitystä ei ole annettu siis myöskään 

sille, mistä varoista vastike maksetaan. Vastikkeen nimellisyys on myös aina tapauskoh-

taista, esimerkiksi opiskelijalle pienehkökin korvaus tehdystä työstä, kuukausittaisen opin-

totuen päälle, nostanee elämänlaatua.19 

                                                           
14 Tarkoittaa ”hiljaisesti hyväksymällä”. Tällöin työsuhde ei luonnollisesti synny heti, vaan sen olemassaolo 
voidaan todeta vasta, kun työtä on jo tehty henkilökohtaisesti toisen lukuun, toisen johdon ja valvonnan alai-
sena. 
15 HE 157/2000 vp, ks. myös Suviranta, s. 239. 
16 Bruun –Von Koskull, s. 32-33. 
17 Saarinen, s. 280. 
18 Suviranta, s. 247. 
19 HE 157/200 vp, s.56. Ks. myös Tiitinen –  Kröger, s. 14, Paanetoja, s.148-149 ja Kaisto – Kallio, s.19-20. 
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Työn tekeminen henkilökohtaisesti työnantajan lukuun- tunnusmerkki pitää puolestaan si-

sällään sen, että työntekijä voi työsuhteessa olla vain luonnollinen henkilö, jonka henkilö-

kohtaista toimintaa työnantajan lukuun työn tekeminen on, eli työn tulos ja työn arvo mene-

vät työsuhteessa lähtökohtaisesti työnantajalle, erotuksena yritystoimintaam, missä työn 

hyöty ohjautuu perinteisesti yrittäjälle itselleen.20Suomessa työntekijän asema sekä toisen 

lukuun työn tekeminen ymmärretään kuitenkin suhteellisen laajasti, sillä esimerkiksi koti-

työntekijä tai työntekijä, joka tekee työtään omistamillaan koneilla, ovat TSL 1 § 1 momen-

tin 3 kohdan perusteella työntekijöitä, joihin sovelletaan työsopimuslakia.21Työsopimuslain 

soveltamisalasäännöksen mukaan useat työntekijät voivat myös yhdessä sitoutua tekemään 

työtä työnantajan lukuun, tällöin puhutaan työkunnasta. Kuitenkin myös työkunta-tapauk-

sissa työsuhde on työnantajan ja jokaisen työkunnan työntekijän välillä erillinen. Työtä tulee 

edellä sanotulla tavalla tehdä työnantajan lukuun, mutta suoraan työn tulokseen perustuvat 

työsopimussuhteet eivät ole kauhean tyypillisiä, vaan vastiketta maksetaan ylipäätään siitä, 

että työntekijä tekee työtä. Tämä myös erottaa niin sanotut urakkasopimukset22työsopimuk-

sista, sillä on katsottu olevan eroa sillä, onko sopimussuhteen päätavoitteena työnteko itses-

sään, vai esimerkiksi jonkun tietyn lopputuloksen, kuten rakennuksen, aikaansaaminen.  

Työsopimuslaissa määritellään työnantajakin vain välillisesti, työnantaja voi kuitenkin, 

työntekijästä poiketen, olla luonnollisen henkilön lisäksi myös muu oikeushenkilö, kuten 

yritys tai yhtiö. Työnantajan johto- ja valvontavallan alaisuudessa työskentelyyn riittääkin, 

että työnantajalla on halutessaan mahdollisuus käyttää johto- ja valvontaoikeuttaan. Direk-

tiotunnusmerkin kääntöpuolella on tietenkin työsuhteelle tyypillinen työntekijän velvolli-

suus noudattaa työnantajan antamia, työhön liittyviä käskyjä ja ohjeita. Työsuhteelle omi-

naista, joskin hyvin alakohtaisesti painotuksiltaan vaihtelevaa, onkin kahden sopijapuolen 

jokseenkin eriarvoinen asema.23Työsopimuslain tarkoittaman työsuhteen olemassaolon ar-

viointi perustuu aina tapauskohtaiseen kokonaisharkintaan, tietenkin niin, että TSL 1 luvun 

1 § mukaiset työsuhteen olemassaolon edellytykset ensin täyttyvät.24  

 

                                                           
20 Suviranta, s. 259. 
21 Bruun – Von Koskull, s. 32-33. 
22 Urakkasopimuksissa noudatetaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998).  
23 Suviranta, s. 260. 
24 HE 157/2000 vp, S.56. 
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1.2 Välityömarkkinat avointen työmarkkinoiden ja työttömyyden välimaastossa 

Nykyistenlaisten välityömarkkinoiden muotoutuminen alkoi Suomessa 90-luvun laman seu-

rauksena, jolloin työttömäksi jääneitä alettiin tuetusti ja enimmissä määrin työllistää kol-

mannelle sektorille.25Välityömarkkinat-käsitteenä otettiin Suomessa käyttöön tulopoliittisen 

valiokunnan, TUPO II-työryhmän julkaisun myötä vuonna 2006. Aikaisemmin välityömark-

kinoista on puhuttu muun muassa siirtymien työmarkkinoina. Vanhempikin nimitys oli si-

nällään osuva, sillä välityömarkkinoilla painotetaan siirtymiä, kuten siirtymiä työttömyy-

destä, työkyvyttömyyseläkkeeltä tai opiskelusta työelämään ja siirtymiä pois työelämästä 

esimerkiksi eläkkeelle. Siirtymätilanteissa yksilö saattaa korostetusti tarvita erilaisia sosiaa-

lipoliittisia palveluja, kuten erilaisia tuetun työllistämisen muotoja.26  

Välityömarkkinat onkin yleisnimitys kaikille työttömyyden ja avointen työmarkkinoiden27 

välissä oleville toiminnoille ja palveluille, joiden tarkoituksena on tarjota työllistymiseen 

mahdollisuuksia henkilöille, joilla on pitkäaikaisesti vaikeuksia työllistyä avoimille työ-

markkinoille. Välityömarkkinat muodostavat siten oman kentän täysipainoisen avoimilla 

työmarkkinoilla työskentelyn ja työttömyyden väliin. Vaikeuksia työllistymiseen tai työelä-

mässä pysymiseen voivat yksilölle aiheuttaa esimerkiksi vamma, vika, sairaus, ikääntymi-

nen, vajaakuntoisuus tai yleisemmin puutteellinen koulutus ja osaaminen. Välityömarkki-

noiden kaikkien palveluiden ajatuksena olisi, että ne olisivat siirtymävaihe kohti avoimia 

työmarkkinoita, toki läheskään aina näin ei ole edes realistista ajatella, sillä yksilön työnte-

koedellytykset eivät riitä vastaamaan avoimien työmarkkinoiden tarpeita. Lähtökohtana kui-

tenkin työmarkkinoille valmistaminen ja työntekoedellytysten parantaminen.28 

Välityömarkkinoita koordinoivat Työvoiman- ja elinkeinotoiminnan palvelukeskukset (TE-

keskukset).29Välityömarkkinoiden suunnittelu jakautuu sosiaali- ja terveysministeriölle, 

joka vastaa aktiivisesta sosiaalipolitiikasta ja työ- ja elinkeinoministeriölle, joka harjoittaa 

aktiivista työvoimapolitiikkaa. Ministeriöt toimivat aina kulloisenkin hallitusohjelman ta-

voitteiden mukaisesti. Suomen ollessa EU:n jäsenvaltio myös EU:n linjaukset ja strategiat                                                                                        

välityömarkkinoiden kehitystä.30Osa välityömarkkinoiden toiminnoista perustuu erityislain-

säädäntöön, jolloin kysymyksessä on joko kunnan sosiaalitoimen tai työhallinnon vastuulle 

                                                           
25 TEM 7/2013, s. 9. 
26 Väyliä työhön. Tupo 2 –työryhmän mietintö (2006). Työhallinnon julkaisuja 361. 
27 Avoimilla työmarkkinoilla tarkoitetaan työmarkkinoita, joilla palkkakustannuksiin ei käytettä yhteiskunnan 
taloudellista tukea, lisäksi avoimilla työmarkkinoilla toimitaan korostetusti työnantajasta tarpeista käsin, kun 
taas välityömarkkinoilla työntekijän yksilöllinen tilanne pyritään huomioimaan laajemmin osana työntekoa 
tarkoittavaa suhdetta. Paanetoja, s.10-12.                           
28 Paanetoja, s. 11. 
29 Väyliä työhön. Tupo 2 –työryhmän mietintö (2006). Työhallinnon julkaisuja 361. 
30 TEM 7/2013, s.1-4. 
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kuuluvista palveluista, joita tarjotaan lakiin perustuvina palveluina. Välityömarkkinoilla on 

tarjolla myös lakiin perustumattomia tuetun työllistämisen palveluita, kuten esimerkiksi 

mielenterveysyhdistysten jäsenilleen tarjoama erilaista työtoimintaa, joko yhdistyksen si-

sällä tai täysin avointen työmarkkinoiden työpaikoilla.31 

 

 

 

Kuvio 1. Välityömarkkinat työttömyyden ja avointen työmarkkinoiden välissä 

Välityömarkkinoiden sijainti työttömyyden ja avointen työmarkkinoiden välissä, aktiivisen työ-

voima- ja sosiaalipolitiikan vaikutus välityömarkkinoiden muotoutumiseen sekä välityömarkkinoi-

den jaottelu erilaisiin palveluita tuottaviin osa-alueisiin. 

1.3 Työeläkekuntoutus osana ammatillista kuntoutusta 

Kuntoutus jaotellaan lääkinnälliseen, kasvatukselliseen, sosiaaliseen ja ammatilliseen kun-

toutukseen. Kansanvälisen työjärjestön (ILO 2002) määritelmän mukaan ammatillinen kun-

toutus on prosessi, jonka avulla vajaakuntoiset henkilöt saavat tai pystyvät säilyttämään työn 

                                                           
31 Mielenterveysyhdistykset voivat esimerkiksi järjestää jäsentensä työskentelyn avointen työmarkkinoiden 
työpaikalla siten, että jos työntekijä ei saavu työpaikalleen yhdistys sitoutuu lähettämään sijaisen suoritta-
maan hänen työtään. Paanetoja, s. 12.  
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ja etenemään työssään, jolloin ammatillinen kuntoutus edistää samallaan heidän integroitu-

mistaan yhteiskuntaan laajemminkin. Ammatillisessa kuntoutuksessa kaikki kuntoutustoi-

minta toteutetaan kuitenkin siten, että se auttaa työntekijää pysymään nimenomaan työelä-

mässä, tai sen tarkoituksena voi olla kuntoutujan työelämään palaamisen edistäminen. Am-

matillinen kuntoutus on tehty vastaamana työelämän tarpeisiin, kuntoutujan tarpeista käsin, 

joten sitä toteutetaan suoraan työhön liittyvin toimenpitein, kuten esimerkiksi työkokeiluna 

tai työhön valmennuksena. Ammatillisen kuntoutuksen tapahtuessa työpaikoilla esimerkiksi 

työkokeilun tai työhönvalmennuksen tavoin, käytetään käsitettä työpaikkakuntoutus.32  

Suomessa kuntoutus on perinteisesti, aina 1960-luvulle asti, painottunut tiettyjen erityisryh-

mien, kuten invalidihuoltolain (907/1946) tarkoittamien siviili-invalidien ja sotainvalidien 

jatkohoitoon. Kuntoutusta toteutettiin konkreettisesti ja jälkikäteen tarjoamalla muun mu-

assa apuvälineitä invalideille. Vasta vuonna 1961 yleistyi niin sanottu normaaliusperiaate, 

jonka mukana kuntoutuspalvelut suunnattiin koko väestölle osana yleisiä sosiaali- ja tervey-

denhuollon palveluita. Kuntoutus alettiin nähdä kuntoutujaa osallistavana, ennaltaehkäise-

vänä ja kokonaisvaltaisena vaihtoehtona pelkän taloudellisen kompensaation, eli ansionme-

netyksen korvaamiseen perustuvaan ja vammakohtaisen hoidon malleille.33Kuntoutuksen 

kehitykseen vaikutti myös työmarkkinoiden tarve pitää työvoima työelämässä eläkeikään 

asti, tavoitteen toteutuminen tarkoittaa tietenkin vähintään alimpaan vanhuuseläkeikäänsä 

asti työkykyisiä työntekijöitä. Työmarkkinoiden vaatimukset ovat osaltaan sysänneet kun-

toutuskäsitteen laajentumista vammakohtaisesta kuntoutuksesta toiminta- ja sitä kautta työ-

kyvyn kokonaisvaltaiseen tukemiseen ja ennaltaehkäisyyn.34 

Työkyvyttömyyttä on Suomessa yritetty ehkäistä ammatillisen kuntoutuksen avulla jo vuo-

desta 1965, jolloin pantiin alulle työeläkelaitosten liiton (TELA) vapaaehtoinen kuntoutus-

toiminta, jonka painopiste oli ensimmäistä kertaa lääkinnällisen kuntoutuksen sijaan amma-

tillisessa kuntoutuksessa.35Vuonna 1992 toteutettiin koko kuntoutuskentän lakiuudistus, 

jonka seurauksena kahteenkymmeneenviiteen eri lakiin kirjattiin kuntoutusta koskevia muu-

toksia, erityisesti kiinnitettiin huomiota työikäisen väestön työssä jaksamiseen ja kuntoutuk-

sen työkyvyttömyyttä ennaltaehkäisevään sekä työkykyä ylläpitävään vaikutukseen.36Myös 

työeläkejärjestelmään sisältynyttä työeläkekuntoutusta koskeva lainsäädäntö uudistettiin 

                                                           
32 Gould – Härkäpää – Järvikoski, s. 14-15. 
33 Työ ei olekaan yksilön elämästä erotettavissa oleva itsenäinen osa-alue, vaan työ voi olla erittäinkin merki-
tyksellinen osa henkilön identiteettiä ja minäkuvaa, etenkin työllä on merkittävä yksilöä yhteiskuntaan integ-
roiva vaikutus. Suikkanen, s. 85 ja s. 99. 
34 Puumalainen – Vilkkumaa, s. 18. 
35 Rytklöä, s. 44. 
36 Rissanen – Järvisalo, s. 426. 
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vuonna 1991, olennaisin uudistus oli kuntoutusraha37, jonka taso ylitti ensimmäistä kertaa 

työkyvyttömyyseläkkeen määrän. Samalla työeläkelaitoksille asetettiin, näihin päiviin 

saakka säilynyt velvollisuus, selvittää työkyvyttömyyseläkettä hakevan kuntoutusmahdolli-

suudet ennen työkyvyttömyyseläkepäätöstä, ja kuntoutussuunnitelman laatimisvelvollisuus. 

Tällä pyrittiin korostamaan entisestään kuntoutuksen ensisijaisuutta työkyvyttömyyseläk-

keeseen nähden. Ammatillisen kuntoutuksen priorisoinnilla ja kuntoutusraha-uudistuksilla 

pyrittiin siihen, että työntekijän ammatillinen kuntoutus ja osaeläke olisivat sekä työnteki-

jälle itselleen, että työnantajalle aina edullisempia vaihtoehtoja, kuin työntekijän täysi eläke. 

Lähtökohtana on edelleen kuntoutuksen ensisijaisuus työkyvyttömyyseläkkeeseen nähden, 

ja vuonna 2004 työeläkekuntoutusta koskevaan päätökseen tuli yksilölle muutoksenhakuoi-

keus, ja vuonna 2007 myös itse kuntoutuksen sisältöön tuli muutoksenhakuoikeus. Tämä 

kaikki korostaa entisestään kuntoutujan merkitystä aktiivisena toimijana osana kuntoutus-

prosessin elinkaarta ja yksilön subjektiivista oikeutta kuntoutukseen.38  

Tutkimuksessa kysymyksessä olevan työeläkekuntoutuksen järjestämisestä vastaavat työ-

eläkevakuuttajat. Työeläkevakuuttajat järjestävät työeläkekuntoutusta työeläkelakien perus-

teella sellaisille henkilöille, jotka ovat kiinteästi työelämässä mukana. Työeläkevakuuttajien 

järjestämän työeläkekuntoutuksen tarkoituksena on, kaiken ammatillisen kuntoutuksen ta-

paan, vakuutetun työkyvyn säilyttäminen tai sen palauttaminen.39Tavoitteena on samaan ta-

paan ehkäistä työntekijän tai yrittäjän joutumista työkyvyttömyyseläkkeelle tai jo työkyvyt-

tömyyseläkkeellä olevan vakuutetun kuntouttaminen takaisin työelämään hänelle räätä-

löidyn kuntoutusmuodon avulla.40  

1.4 Ruotuhoidosta työeläkejärjestelmään 

Ennen ensimmäisiä, suomalaisia eläkejärjestelmiä ainoa turva työttömyyden aikana oli per-

heen ja muun yhteisön luoma tukiverkosto. Suomalainen sosiaaliturva kehittyi muihin Eu-

roopan maihin verrattuna verrattain hitaasti, ja kerjuu säilyi, sen rajoittamisyrityksistä huo-

limatta, viimesijaisen toimeentulon hankintakeinona vielä pitkälle 1800 luvulle.41 Myös 

                                                           
37 Kuntoutusraha turvaa toimeentulon, kun henkilö osallistuu työeläkekuntoutukseen. Työntekijän eläkelain 3 
luvun 28 §:n 2 momentin mukaan kuntoutusraha on yhtä suuri kuin niiden työeläkkeiden yhteismäärä koro-
tettuna 33 prosentilla, joihin työntekijällä olisi oikeus, jos hän olisi tullut täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen 
oikeuttavasti työkyvyttömäksi kuntoutushakemuksen tullessa vireille. 
38 Hanninkainen, s. 462-463. 
39 HE 116/2002 vp, s.2. 
40 TEM 7/2013, s. 9. Ks. myös Vuorela, s. 65. 
41 Van Aerschot, s. 40-41 ja s. 54-55. Ks. myös Kontio, s. 23 ja Paanetoja, s. 49-50. 
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Suomen elinkeinorakenne säilyi, eurooppalaisessa kontekstissa, verrattain pitkään alkutuo-

tantopainotteisena.42Elinkeinorakenteen modernisoituminen aloitti kuitenkin hiljalleen 

muuttoliikkeen maasta kaupunkeihin ja samalla syntyi uusi tilaton, palkollissuhteessa toi-

miva väestönosa. Työntekijät olivat teollistumisen alussa erityisen haavoittuvaisia muutok-

sille, sillä yhteiskunnan takaamaa turvaa työttömyyden varalle ei ollut ja kysymys vastuusta 

niistä, jotka eivät pystyneet itse toimeentuloaan hankkimaan, konkretisoitui entisestään.43 

1600-luvun lopulla köyhäinhoidon järjestämistavaksi kehittyi ruotujakolaitos, missä pitäjien 

talot ryhmiteltiin taloudellisen kantokykynsä mukaan samansuuruisiksi ruoduiksi, ja kulla-

kin ruodulla oli vuorollaan vastuu alueensa köyhäinavun järjestämisestä.44Ruodun sisällä 

olevat talot olivat vuoroillaan velvollisia elättämään yhtä tai useampaa, yleensä kirkkoherran 

johdolla toimivaa pitäjän- tai kirkonkokouksen sille määräämää köyhää. Ruotuhoidon mu-

kainen köyhäinapu ei ollut kuitenkaan ruotulaiselle vastikkeetonta, vaan vastineeksi tämän 

tuli tehdä voimiensa mukaan työtä avustuksestaan vastaavalle talolle. Ajatus siitä, että avun-

saajan tuli tehdä töitä kykyjensä mukaan vastineeksi köyhäinhoidosta, vaikka työttömyys 

itsessään olisikin ollut hänestä riippumatonta, oli yleinen ajatus vielä ensiaskelia kohti hy-

vinvointivaltiota ottaville eurooppalaisille maille.45  

1700-luvun köyhäinhoitoon kuuluivat ruotuosuuksien mukaisen hoidon lisäksi muun mu-

assa köyhäintuvat ja seurakuntien vaivaiskassat, joista maksettiin korvauksia yksityisille 

henkilöille muun muassa mielisairaiden, orpojen ja vammaisten elättämisestä, ns. eläte-

hoito.46Aikakauden köyhäinhoitoa leimasi edelleen vastikkeellisuusajattelu, koko köyhäin-

hoidon ollessa pitkälti yhä kansalaisten ja yhteisöjen vapaaehtoisuuden varassa.47Vuoden 

1852 vaivaishoitoasetuksessa seurakuntien velvollisuudeksi säädettiin avustaa alueensa köy-

hiä ja vaivaisia, kyseistä lakia on pidetty lakisääteisen sosiaalihuollon lähtölaukauksena, sillä 

sen myötä ensimmäistä kertaa vastuu köyhäinhoidosta määrättiin kohdennetusti julkiselle 

taholle.48Ehkä merkittävin muutos köyhäinhoidossa tapahtui kuitenkin 1800-luvun puolessa 

välissä, jolloin vastuu köyhäinhoidosta siirtyi seurakunnilta ja ruoduilta kuntien tehtäväksi. 

Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus yleisestä vaivaishoidosta Suomen suurruhtinas-

                                                           
42 Alkutuotannossa, eli aloilla, kuten maatalous, metsästys, kalastus ja kaivosala, työskenteli suurin osa suo-
malaisista vielä 1900-luvun alkupuolella. Hanninkainen, s. 15-17. 
43 Van Aerschot, s. 40-41 ja s. 54-55. Ks. myös Kontio, s. 23 ja Paanetoja, s. 49-50. 
44 Niemelä, s. 369.  
45 Van Aerschot, s. 41.  
46 Elätehoidossa vaivaiset huudettiin taloihin keskimäärin kerran vuodessa pidetyssä vaivaishuutokaupassa. 
Paanetoja, s. 50. Tuori – Kotkas, s. 78. Jaakola, s. 10. 
47 Paanetoja, s. 50. Van Aerschot, s 41. 
48 Paanetoja, s. 51. Vuolle, s.10. 
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kunnassa vuodelta 1879 velvoitti nimittäin kunnat huolehtimaan niistä, jotka eivät itse pys-

tyneet itseään työllä elättämään. Kunnat perustivatkin uuden lainsäädännön myötä, 1800-

luvun lopulla, vaivaistaloja ja tätä mukaan vastuu köyhäinhoidosta siirtyi hiljalleen julkiselle 

vallalle, joskin köyhäinhoidon piirissä olevien omaisilla ja työnantajilla säilyi yhä huolehti-

misvelvoitteita. Käytännössä asetuksen mukaisen kunnan köyhäinhoidon varaan jäivätkin 

lähinnä vain lapset, vanhukset ja erityisen sairaat henkilöt. Työhön kykenevät sen sijaan sai-

vat avustusta yhä vain työntekoa vastaan.49  

Merenkulkuun kehittyi omanlaisensa, suhteellisen edistyneet käytänteet vanhuuden ja työt-

tömyyden varalta jo 1700-luvulla. Merimieseläkkeistä muotoutuikin lakisääteisten työeläk-

keiden edelläkävijä. Vuonna 1879 Suomeen perustettiin merimiesten eläkelaitos ja vaikka 

se sittemmin, vuonna 1936, lakkautettiin eduskunnan päätöksellä, merimiesten eläkelaitok-

sen toiminta oli aikanaan edistyksellistä. Alussa eläkelaitostoimintaa rahoitettiin valtion-

avustuksen turvin, mutta myöhemmin varat kerättiin jäsenten maksamina eläkemaksuina, 

jäsenyyden ollessa kuitenkin vapaaehtoista. Edistyksellisintä lienee ollut, että jo ensimmäi-

set merimieseläkkeet olivat puhtaasti ansiopohjaisia50 sekä indeksiin sidottuja51. Nykyinen 

Merimieseläkekassa perustettiin vuonna 1955.52  

Yksityisalojen yrittäjien eläkelaeista maatalousyrittäjän eläkelaki (1280/2006) ja yrittäjän 

eläkelaki (1272/2006), astuivat ensimmäisen kerran voimaan 1970- luvun alusta.  Maaseu-

tuväestön eläketurva oli nojannut pitkään syytinkiin, mikä tarkoittaa sopimusta, missä omis-

taja luovuttaa maatilakiinteistönsä uudelle omistajalle, mutta saa, halutessaan, oikeuden asua 

tilalla ja nauttia elatusta uudelta tilanomistajalta kuolemaansa saakka. Syytinki saattoi sa-

malla olla keino pitää syytingin kohteena oleva tila omistajasuvun hallussa.53Syytingistä 

saatua tuloa ei, ansioeläkkeen tavoin, laskettu eläkettä määritettäessä, etuoikeutetuksi tu-

loksi, minkä vuoksi syytinki vähensi maatilallisen kansaneläkekertymää.54Ehdotus yrittäjien 

eläkelaeista hyväksyttiin vuonna 1969, ja uudistukseen sisältyi epäkohdan korjaaminen, eli 

                                                           
49 Paanetoja, s. 52, Tuori –Kotkas, s.76-77. 
50 Vuoden 2005 alusta työeläke on karttunut työntekijän kunakin vuonna saamien ansioiden 
perusteella ja yrittäjän eläke vahvistetun työtulon perusteella, kaikista niistä 
työansioista, joista työeläkevakuutusmaksut on peritty. Ennen vuotta 2005 työeläke laskettiin työsuhdekohtai-
sesti ja sen karttumiseen vaikutti karttumisprosentin ja työsuhteen viimeisten vuosien työansioiden mukaan 
lasketun eläkepalkan lisäksi myös työsuhteen kestoaika. HE 16/2015 vp, s. 11.  
51 Indeksiin sitominen on eläkejärjestelmän nykyiselläänkin käytössä oleva mekanismi, jonka tavoitteena on 
työuran aikaisen kulutustason kohtuullinen säilyminen myös eläkkeen aikana. Työeläkejärjestelmässämme 
nykyään käytössä olevat indeksit ovat työeläkeindeksi ja palkkakerroin, jotka molemmat määräytyvät kulut-
tajahintaindeksin ja ansiotasoindeksin vuotuisten muutosten perusteella. Sosiaali- ja terveysministeriö määrit-
tää indeksit erillisellä asetuksella kullekin kalenterivuodelle, ja työeläkelaitos indeksoi alkavat tai jo mak-
sussa olevat eläkkeet vuotuista tasoa vastaaviksi. HE 16/2015 vp, s. 12. 
52 Pentikäinen, s. 19-20. 
53 Rasila, s. 365-384.  
54 Hanninkainen, s.126. 
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syytingin muuttaminen etuoikeutetuksi tuloksi, jolloin syytinki ei enää vähentänyt maatilal-

listen kansaneläkkeen tulosidonnaista tukiosaa.55  

Vaikka vuoden 1922 köyhäinhoitolaki (145/1922) velvoitti edelleen kuntia elättämään kaik-

kia, jotka eivät työllään kyenneet itseään elättämään, oli vanhuuden tai muun työkyvyttö-

myyden aikainen elatus hyvin tapauskohtaista ja muiden vapaaehtoisuudesta riippuvaista, 

sillä toimivaa ja kattavaa työeläke- tai muuta köyhäinhoidon järjestämistapaa ei edelleen-

kään ollut. Köyhäinhoitolain 5 § sisälsi yksittäisen työnantajan huoltovelvoitteen 20 vuotta 

työsuhteessa olleita työntekijöitään kohtaan:  

"Jos työntekijä on ollut saman työantajan työssä taikka palvellut samassa liikkeessä tai yrityksessä 

vähintään kaksikymmentä vuotta ja sinä aikana tullut kivulloiseksi tahi muuten työhön kykenemät-

tömäksi, ettei hän enää voi itseään elättämään, olkoon oikeutettu voimainsa mukaisesti työtä vas-

taan saamaan kuolinpäiväänsä asti elatuksensa työnantajan tahi, jos niin kohtuullisesti harkitaan, 

hänen perillisiltään tahi liikkeen tai yrityksen omistajalta."  

Muuttumattomana säilyi kyseinen työnantajan elatusvelvollisuus myös vuoden 1955 huol-

toapulaiksi nimetyn lain 5 §:ssä.56Työnantajalla oli siis velvollisuus huolehtia pitkäaikai-

sesta työntekijästään ja tämä huolehtimisvelvollisuus säilyi myös 1957 alussa voimaan tul-

leessa huoltoapulaissa (116/1956), jonka 5 §:n mukaan elatuksesta huolehtimisen ehtona oli 

20 vuotta kestänyt työsuhde samalla työnantajalla, vanhuudesta tai sairaudesta johtuva työ-

kyvyttömyys ja se, että työntekijä ei voinut järjestää elatustaan muutoin, kuten omista va-

roistaan, aviopuolisonsa tai lastensa varoista. Elatuksensaajan tuli tehdä edelleen kohtuul-

lista ja voimavarojensa mukaista työtä työnantajalleen, eli voidaan nähdä ajatuksen olemas-

saolon siitä, että jopa perustoimeentuloa ansaitsee lähtökohtaisesti vain vastiketta vastaan. 

Työnantajan työntekijästään huolehtimisvelvollisuus ei ollut työntekijälle varma turva, edes 

edellä mainittujen ehtojen täyttyessä, sillä työntekijän vaihtaessa työpaikkaa siten, ettei hän 

ehtinyt olla uudessa työpaikassaan vaadittua 20 vuotta, ei hän säännöksen nojalla voinut 

saada apua uudelta eikä vanhalta työnantajaltaan. Sittemmin eläkejärjestelmä on kehittynyt 

ja on luotu niin sanottu koskemattomuusperiaate57, joka on merkittävä osa työeläkejärjestel-

män perustaa ja joka ilmenee muun muassa siten, että työpaikan vaihdokset eivät vaikuta 

eläketurvaan.58Lisäksi oli luonnollista, että eläkejärjestelmän ensimmäiset versiot eivät voi-

                                                           
55 Hanninkainen, s. 134. Ks. myös Paanetoja, s.53-54 ja Kontio, s.17. 
56 Hannikainen, s. 69. 
57 Koskemattomuusperiaate edisti työmarkkinoiden kehittymistä ja työvoiman vapaata liikkuvuutta. Sittem-
min periaatteeseen on viitattu myös, kun on puhuttu jo ansaittuihin eläkeoikeuksiin puuttumisesta taannehti-
vasti lainsäädännöllä. HE 63/2009 vp, s. 32. 
58 Ks. esimerkiksi Kontio, s. 17. 
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kaan olla toimivia enää nyky-yhteiskunnassa. Yhteiskunnan kehittyessä alkutuotantopainot-

teisesta teolliseksi ja sittemmin palvelu- ja tietoyhteiskunnaksi, syntyi tarve uudenlaisen yh-

teiskunnan uudenlaiselle työeläkejärjestelmälle.59 

Ensimmäinen laki eläke- ja muista avustuskassoista saatiin vuonna 1897. Erilaiset työeläke-

järjestelyt lisääntyivät kuitenkin vasta 1950-luvun loppupuolella, jolloin työnantajat laativat 

eläkesääntöjä ja perustivat eläkesäätiöitä työntekijöilleen. Eläkejärjestelmän toiminta oli al-

kuaikoina siten pisteittäistä, että eläkkeitä maksettiin, yrityskohtaisten eläkesääntöjen perus-

teella, suoraan yksittäisten yritysten kassasta yksittäiselle työntekijälle.60Työnantajayritys-

ten oli kuitenkin jo tuolloin mahdollista järjestää eläketurva käyttämällä ulkopuolista lai-

tosta, vaihtoehtoina olivat avustus- tai eläkekassa taikka vakuutusyhtiö. Kaikkien yksityisten 

työeläkejärjestelyiden kattavuus oli alhaista ja eläkejärjestelyt olivat työpaikkakohtaisia, 

jonka seurauksena työntekijä menetti eläkeoikeutensa työpaikan vaihdon yhteydessä. 

Vuonna 1955 astui voimaan uusi eläkesäätiölaki, joka sisälsi edeltäjiinsä nähden erittäin 

merkittäviä taloudellisia innovaatioita, joista tärkeimpänä voi mainita osittaisen rahastoin-

nin periaatteen61, jolla yksityisten alojen työntekijöiden työeläkkeet rahoitetaan nykyäänkin. 

Samalla yksityiset eläkekassat ja -säätiöt muotoutuivat osaksi nykyistä eläkejärjestel-

määmme.62 

Vuonna 1937 annettiin kansaneläkelaki (248/1937), joka astui voimaan vuoden 1939 alussa. En-

simmäiset työkyvyttömyyseläkkeet maksettiin vuonna 1942 ja vanhuuseläkkeet vuonna 

1949.63Edes lakisääteinen kansaneläkejärjestelmä ei kyennyt korvaamaan perheen ja työnantajan 

elatusvelvollisuutta. Suurin syy oli, että kansaneläkkeiden taso ei ollut aikanaan riittävä. Eläkevarat 

hupenivat vielä lapsen kengissä olevaan rahastonhoitoon sekä pahaan inflaatioon, myös eläkeva-

kuutusmaksut itsessään olivat riittämättömiä taatakseen kansaneläkkeiden kohtuullisen tason. 

Vuonna 1956 astui voimaan uusi kansaneläkelaki (347/1956), jonka perusideana oli, että kaikki 

suomessa asuvat 65-vuotiaat saavat tasaeläkkeen. Työeläkelain voimaantulon yhteydessä vuonna 

1962 palkansaajilla oli mahdollista vihdoin saada myös ansioihin sidottua eläkettä.64 

                                                           
59 Pietikäinen, s. 3. 
60 Pentikäinen, s. 21. 
61 Osittain rahastoivassa järjestelmässä osa työeläkevakuutusmaksusta siis menee rahastoitavaksi ja osa sinä 
vuonna maksettavien eläkkeiden maksuun, eli osa työntekijöiden ansaitsemista, vasta tulevaisuudessa mak-
suun tulevista eläkkeistä vuosittain rahastoidaan ja loppuosa rahoitetaan aikanaan, kun ko. eläkkeet ovat 
maksussa, silloin työssäkäyvän väestönosan kerryttämistä työeläkevakuutusmaksuista. HE 16/2015 vp, s. 13 
Ks. myös KM 1991:44, s.11 ja TELA: Työeläkkeiden rahoitus. 
62 Kontio, s. 16. Ks. myös Pietiläinen, s.4. 
63 Hanninkainen, s. 48. 
64 Pentikäinen, s. 22 ja 62. 
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Työeläkejärjestelmän kehityksestä ja uudistuksista huolimatta kansaneläke oli vielä 1950-

luvun lopulla suurimmalle osaa palkansaajista ainoa eläketurva ja sosiaalinen turva työttö-

myyden ja vanhuuden varalle.65Vuoden 1975 eläkkeiden tasokorotuksen yhteydessä tämä 

työeläkkeiden alikäyttäminen huomioitiin ja toteutettiin työeläkkeen ensisijaisuutta koros-

tava jako kansaneläkkeen ja työeläkkeen välillä, jolloin työeläketurvaa parannettiin tuntu-

vasti. Nykyään työeläke on ensisijainen eläketurva, kansaneläkkeen vähetessä aina eläk-

keensaajan työeläkekarttuman kasvaessa.66 

1.4.1 Työeläkejärjestelmä nykyään 

Suomalainen eläketurva koostuu lakisääteisestä työeläkkeestä, jonka tarkoitus on huolehtia 

työuran aikaisen elintason säilymisestä, kun ansiotyö tai yritystoiminta päättyy ja kansan-

eläkkeestä, joka varmistaa perustoimeentulon säilymisen silloinkin, kun riittävää työeläke-

turvaa ei ole kertynyt. Eläkejärjestelmämme tehtävänä on kokonaisuudessaan turvata toi-

meentulo vanhuuden ja työttömyyden varalta, ollen siten olennainen osa sosiaalitur-

vaamme.67Suomessa yksityisten alojen eläke- ja työttömyysturva voidaan nykyään järjestää 

työeläkeyhtiössä, eläkekassassa tai eläkesäätiössä, yhtenäinen nimike näille kaikille on työ-

eläkelaitos, jota jäljemmin tutkielmassa käytetään riippumatta siitä, mikä on eläkelaitoksen 

järjestäytymismuoto. Yksittäisenä työeläkevakuuttajana voi toimia esimerkiksi työeläkeva-

kuutusosakeyhtiö tai keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, jonka osakkaina on lain työeläke-

vakuutusyhtiöistä 3 luvun 6 c § (894/2008) mukaiset vakuutuksenottajat eli työnantajat ja 

vakuutetut eli työntekijät itse sekä, jos yhtiöjärjestyksessä niin määrätään, myös takuuosuuk-

sien omistajat. Useimmat työeläkevakuutusyhtiöt ovat kuitenkin keskinäisiä yhtiöitä.68 

Vakuutusyhtiöiden toimialaan kuuluvana kaikkiin työeläkeyhtiöihin sovelletaan sitä, mitä 

vakuutusyhtiölaissa (521/2008) säädetään henkivakuutuksesta ja henkivakuutusliikettä har-

joittavasta vakuutusyhtiöstä, kuitenkaan Euroopan Unionin 1. henkivakuutusdirektiivin 4 ar-

tiklaa ei, liittymissopimukseen otettuun poikkeusmääräykseen perustuen, sovelleta suoma-

laisiin työntekijän eläkelain tai muiden yksityisalojen eläkejärjestelmiä sääntelevien lakien 

                                                           
65 Eduskunnan kirjasto: Eläketurva ennen uudistusta. 
66 Työeläkkeeseen nähden ensisijaisia etuuksia ovat TyEL 5 luvun 92 §:n mukaiset erilaiset tapaturma- ja va-
hingonkorvaus-etuudet sekä perhe-eläkkeet. HE 16/2015 vp, s.322.  Ks. myös Kontio, s. 21. 
67 HE 16/2015 vp, s. 7. Ks. myös. Koskinen – Mikkola – Purola, s.121. 
68 FIVA, Finanssialan palveluntarjoajat: työeläkevakuutuksesta.  
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mukaisiin työeläkevakuutusyhtiöihin.69Työeläkevakuutusyhtiö tarvitsee aina valtioneuvos-

ton myöntämän luvan toiminnalleen.70Eläketurvaa voidaan järjestää myös vakuutuskassa-

lain (1164/1992) tarkoittaman eläkekassan muotoisesti tai eläkesäätiölaissa (1774/1995) tar-

koitettuna eläkesäätiönä, jolloin ei tarvita valtioneuvoston myöntämää toimilupaa, maata-

lousyrittäjien eläkelaitos ja Merimieseläkekassa ovat puolestaan lailla perustettuja, itsenäisiä 

eläkelaitoksia. Kaikki edellä mainitut eläkelaitosmuodot ovat Finanssivalvonnan (FIVA) 

alaisia, valvonnan kohteena ovat sekä niiden talous ja hallinto että menettelytavat.71Valvon-

nan tarkoituksena on vakuutettujen etujen turvaaminen sekä yleinen luottamus finanssimark-

kinoihin.72Vertailun vuoksi mainittakoon, että FIVA valvoo julkisen sektorin työeläketurvaa 

hoitavien Kuntien eläkevakuutuslaitos Kevaa, Valtion Eläkerahastoa ja Kirkon Keskusra-

hastoa ainoastaan niiden sijoitustoiminnan osalta.73 

Työeläkejärjestelmästämme tuli organisatorisesti, edellä kuvatun kaltaisesti, kovin hajau-

tettu, sillä vuoden 1961 työntekijän eläkelaissa (395/1961) säädettiin, että eläkkeistä huoleh-

tivat työeläkelaitokset eli tätä tarkoitusta varten perustetut säätiöt, kassat ja vakuutusyhtiöt. 

Kaikkien mainittujen organisaatioiden ja samalla eläkejärjestelmän koordinoivaksi keskus-

elimeksi säädettiin Eläketurvakeskus (ETK). Hajautettu malli syntyi osittain suomalaisen 

sosiaalivakuutusmallin mukaisesti, sillä esimerkiksi työtapaturmavakuutus, vanhimpana 

Suomessa lailla pakolliseksi säädettynä sosiaalivakuutuksena, korvaa aiheutuneet vahingot 

siten, että työnantajat rahoittavat järjestelmää maksamalla pakollisen vakuutusmaksun, työn-

antajan saadessa kuitenkin itse ratkaista sen, mistä vakuutusyhtiöstä vakuutuksen ottaa.74Li-

säksi syynä hajautetun mallin syntymiseen oli työmarkkinajärjestöjen halu pitää tuleva yk-

sityisalojen työeläkejärjestelmä hallinnollisesti erillään Kansaneläkelaitoksesta (Kela) tilan-

teessa, missä vuoden 1956 kansaneläkeuudistuksessa vanhan eläkejärjestelmän ansiosidon-

naiset elementit purettiin, mistä syystä tulevasta yksityisalojen eläkejärjestelmästä, vielä 

neuvottelemassa olleet työmarkkinajärjestöt, eivät kokeneet Kelaa luotettavana työeläkkeitä 

koordinoivana laitoksena. Yksityisalojen työeläkejärjestelmästä haluttiin luoda uudenlainen, 

yksityisen sektorin työntekijöiden asemaa parantava järjestelmä.75 

                                                           
69 HE 96/2014 vp, s. 3. Ks. myös Louekoski, s. 624-625. 
70 Finanssialan palveluntarjoajalta edellytetään toiminnalleen toimilupaa ja työeläkelaitokset ovat finans-
sialan palveluntarjoajia. HE 137/2017 vp, s. 10. 
71 Finanssivalvonnan tavoitteena on finanssimarkkinoiden vakauden edellyttämä eläkelaitosten vakaa toi-
minta, sillä kyse on suurista varoista, jotka vaikuttavat suomalaisiin pääomamarkkinoihin laajemminkin. 
FIVA, Finanssialan palveluntarjoajat: työeläkevakuutuksesta. 
72 HE 66/2008 vp, s. 155. 
73 FIVA, Finanssialan palveluntarjoajat: työeläkevakuutuksesta. 
74 Eglund, s. 8. 
75 ETK juhlajulkaisu: Eläketurvan kehitys, s. 13.  
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Myöhemmin hajautettua eläketurvan järjestämistapaa on perusteltu muun muassa sen tuo-

milla kilpailueduilla, sillä eläkelaitokset kilpailevat asiakkaista keskenään. Toisaalta, eläke-

laitosten välistä kilpailua on arvosteltu myös näennäiseksi tilanteessa, missä kilpailu tapah-

tuu lähinnä vakuutuksenottajalle jaettavilla asiakashyvitysmaksuilla76ja erilaisilla työhyvin-

vointipalveluilla, itse tuotteen: työeläkemaksun, ollessa ottajalleen joka tapauksessa pakol-

linen. Hinnallakaan eläkelaitokset eivät voi juuri kilpailla, sillä sosiaali- ja terveysministeriö 

(STM) määrittää vuotuisen työeläkemaksujen tason.77Lisäksi eläkelaitoksilla on yhteisvas-

tuu työeläkkeiden maksamisesta, eli siinäkin tapauksessa, kun vakuutetun oma työeläkelai-

tos joutuu konkurssiin, ei hänen eläketurvansa ole vaarassa. Eläkelaitosten yhteisvastuu il-

mentää jälleen osaltaan, edellä esiteltyä eläkkeiden koskemattomuusperiaatetta.78 

1.4.2  Työeläkevarat 

Suomalaiset työeläkevarat koostuvat pääosin työntekijöiden, työnantajien ja yrittäjien työ-

eläkevakuutusmaksuista. Työeläkevakuutus on kaikille työnantajille pakollinen, lakisäätei-

nen eläkevakuutus, joka kattaa vanhuuseläkkeen, työkyvyttömyyseläkkeen, osa-aikaeläk-

keen, perhe-eläkkeen ja joitain kuntoutusetuuksia. Yrittäjien, maatalousyrittäjien ja meri-

miesten eläkkeitä rahoitetaan osittain myös valtion osuuksilla. Työttömyysajalta kertynyt 

eläke rahoitetaan työntekijän eläkelain 182 §:n ja työttömyysetuuksien rahoituksesta 

(555/1998) annetun lain mukaisesti Työttömyysvakuutusrahaston suorituksilla. Kuten aiem-

min tuli ilmi, Suomessa eläkevaroja hallinnoidaan osittaisen rahastoinnin periaatteen mukai-

sesti. Tämä keventää tulevien eläkemaksujen korotuspaineita, koska rahastoituja eläkevaroja 

ja niille saatavaa sijoitustuottoja voidaan hyödyntää myöhempien eläkkeiden maksamisessa, 

tämä takasi etenkin eläkejärjestelmän alkuaikoina paremman eläketason, kuin muutoin olisi 

ollut mahdollista.79  

Eläkevaroja hallinnoidaan huolella, sillä ne ovat osa sosiaaliturvaamme ja koostuvat yhtei-

sistä varoista. Tulevaisuutta suunnitellaan tekemällä ennuste- ja vakavaraisuuslaskelmia 

määrittelemällä esimerkiksi ne varat, jotka tarvitaan niihin maksuihin tulevaisuudessa, joi-

den maksamiseen eläkelaitos on sitoutunut, kysymyksessä on eläkelaitosten vastuuvelka, 

                                                           
76Asiakashyvitysmaksut koostuvat sijoitustoiminnan tuotoista ja hoitokustannusylijäämästä. Rajaniemi, s. 96. 
77 Käytännössä markkinoilla on muutama iso toimija, jotka osaltaan vielä määrittävät kulloistakin hintakehi-
tystä. Myös alalle pääsy itsessään on hyvin säänneltyä, sillä kysymys on sosiaaliturvaamme liittyvästä toi-
minnasta. Rajaniemi, s. 96. 
78 Rajaniemi, s. 96. 
79 HE 16/2016 vp, s. 13.  
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jonka tulee olla joka hetki katettu.80Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoi-

tusten hajauttamisesta annettu laki (315/2015) koskee keskeisiltä osiltaan kaikkia yksityis-

alojen eläkelaitoksia. Lain tarkoituksena on taata eläkelaitosten vakavaraisuus ja riskienhal-

linta.81Ennuste- ja vakavaraisuuslaskelmia tehdään ottamalla huomioon eläkejärjestelmän 

kannalta olennaisia muuttujia.82Laskennassa otetaan huomioon lisäksi se, että sijoitetuille 

varoille saadaan tuottoa ajanjaksona, ennen kuin varat maksetaan vakuutetuille eläkkeinä. 

Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain (1997/354) 9 luvussa säädetään tarkemmin työelä-

kevakuutusyhtiön sijoitustoiminnasta ja se velvoittaa sijoittamaan työeläkevarat tuottavasti 

ja turvaavasti. Turvaavuuden on katsottu edellyttävän sijoitusten hajauttamista ja lakisäätei-

sen sijoitussuunnitelman tekemistä silmällä pitäen vakuutusliiketoiminnan roolia osana la-

kisääteistä sosiaaliturvaa.83 

Sijoitustuotot84 ovat osa eläkejärjestelmämme rahoituspohjaa ja sijoitustuottoennusteet osa vakava-

raisuuslaskemia, mutta ne eivät etuusperusteisessa järjestelmässä, itsessään vaikuta jo maksussa 

olevien eläkkeiden suuruuteen.85 

Huomioon tulee luonnollisesti myös ottaa, että vakuutetut saavat tulevaisuudessa eläkkeitä 

eripituisia aikoja, tai eivät ehdi saamaan eläkettä ollenkaan.86Työntekijän tai yrittäjän van-

huuseläke, joka ansaitaan ennen vanhuuseläkeikää, rahastoidaan ja siitä vastaa se eläkelai-

tos, jossa työntekijä tai yrittäjä on vakuutettuna. Tämän kyseisen, rahastoidun ja työuran 

aikana kerrytetyn, määrän tulisi keskimäärin riittää eläkkeen rahastoidun osan kustantami-

seen vakuutetun tulevan eläkkeen alkamishetkestä, tai jo maksussa olevan eläkkeen maksa-

misen loppuun saakka. Sen sijaan esimerkiksi TyEL 4 luvun 66 §:n mukaan työkyvyttö-

myyseläke sisältää myös tulevan ajan, eli työansio-vaatimuksen täyttyessä, eläkkeeseen oi-

keuttaa aika sen kalenterivuoden alusta, jona työntekijä on tullut työkyvyttömäksi, sen ka-

lenterikuukauden loppuun, jona työntekijä täyttää 63 vuotta. Tämän tulevan ajan eläkkeen 

maksusta vastaa vakuutetun eläkelaitos kokonaan, tosin eläkkeeseen mahdollisesti tulevat 

                                                           
80 Kuitenkaan kattamiseen käytetyllä varallisuudella ei ole enää nykyään merkitystä. KM 1991:44, s. 10-11. 
HE 279/2014 vp, s. 6. Ks. myös Majapuro, s. 46. 
81 HE 279/2014 vp, s. 4.5. 
82Tärkeitä muuttujia ovat esimerkiksi eläkevarojen sijoitusten keskimääräinen tuotto, tiettyihin välillisiin si-
joituksiin liittyvä velkaosuus ja yleisemmin väestörakenteen ja työllisyysasteen ylinen kehitys sekä reaalipalk-
kojen nousuvauhti. HE 279/2014, s. 13-14. 
83 Rahoitusmarkkinoilla lähtökohtaisesti maksetaan riskinotosta, joten tavoitteiden, eli voitontavoittelun ja 
varojen turvallisen hoitamisen välille tulee löytää tasapaino.  Majapuro, s. 38. 
84 Sijoitustuottoja saadaan eläkevarojen sijoittamisella eläkeyhtiöiden toimesta esimerkiksi pörssiosakkeisiin. 
85 HE 279/2014 vp, s. 14. Taas yksi eläkejärjestelmän koskemattomuusperiaatteen ilmenemismuoto. Ruot-
sissa on taas käytössä ns. kiinteä eläkkeen osa, mutta muutoin sijoitusten onnistumisen sekä inflaation vaiku-
tuksia kantavat sekä työssäkäyvät että jo työeläkkeellä olevat yhteisesti, sillä Ruotsissa ansaintaeläkkeet so-
peutetaan eläkejärjestelmän kulloiseenkin tilaan indeksimenettelyllä, jolloin osa eläkkeestä riippuu rahastojen 
sijoitustuotoista. ETK: Ruotsin eläkejärjestelmä. 
86 HE 279/2014 vp, s. 9-11. 
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indeksikorotukset sekä muut työkyvyttömyyseläkkeet eläkelaitokset kustantavat kuitenkin 

yhteisesti. Tutkimuksen kohteena olevan työeläkuntoutuksen avulla pyritään ehkäisemään 

ennenaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle jäämistä, millä on, edellä mainituista seikoista 

johtuen, vaikutusta myös eläkejärjestelmämme rahoituspohjan ja sitä kautta kantokyvyn nä-

kökulmasta. Vuodesta 2005 alkaen on rahastoitu osittain ennakkoon tulevia työkyvyttö-

myyseläkkeitä, sillä työeläkekuntoutuksen tai muun kuntoutuksen avulla ei valitettavasti 

pystytä täysin ehkäisemään työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisiä.87Eläkejärjestelmämme 

toimii, kun työtä tekevien ihmisten määrä kasvaa syntyvyyden- ja työikäisten työelämään 

saamisen ja siellä pysymisen myötä ja kun työeläkevarojen rahastoidut osuudet tuottavat 

hyvin.88Työttömyysaste Suomessa oli vuoden 2017 elokuussa 7,5 prosenttia, tämä luku ku-

vastaa osaltaan suomalaista, taloudellista huoltosuhdetta.89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
87Työeläkelaitokset kattavat työkyvyn ylläpitoon hupenevat varat ensisijaisesti työkyvyttömyysriskin hallin-
taosasta saatavalla rahoituksella ja toissijaisesti liikekuluistaan tai tasoitusvastuustaan. TELA: Työeläkkeiden 
rahoitus. 
88 KM 1991:44, s. 9-10.  
89 Taloudellinen huoltosuhde tarkoittaa työttömien ja muiden työvoiman ulkopuolella olevien määrän suh-
detta työllisten määrään. Tilastokeskus-työvoimatutkimus. 
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2 TYÖELÄKEKUNTOUTUS  

Työeläkekuntoutuksen järjestämisestä vastaavat kaikki työeläkevakuuttajat, eli työeläkelai-

tokset. Työeläkelaitokset järjestävät ammatillista kuntoutusta työeläkelakien perusteella 

henkilöille, jotka ovat kiinteästi työelämässä mukana. Työeläkekuntoutuksen tarkoituksena 

on vakuutetun työkyvyn säilyttäminen tai sen palauttaminen.90Kokonaisen työeläkekuntou-

tusohjelman hinnaksi on laskettu keskimäärin 19.000 euroa henkilöä kohden, työkyvyttö-

myyseläkkeiden keskimääräisten vuosikustannusten ollessa keskimäärin 11.600 euroa hen-

kilöä kohden. Voidaan siis nähdä, että työeläkekuntoutusohjelman kustannukset vastaavat 

noin puolentoista (1,5) vuoden työkyvyttömyyseläkekuluja.91Ennen alinta vanhuuseläkeikää 

työkyvyttömyyseläkkeelle jäämistä ehkäisevä ja työkykyä ylläpitävä ammatillinen kuntou-

tus on siis koko työeläkejärjestelmän toimivuuden kannalta tärkeä toimintamalli, jolla edes-

autetaan työikäisten työelämässä pysymistä heidän vanhuuseläkeikäänsä saakka.92 

Työeläkekuntoutusprosessi koostuu viidestä vaiheesta: työeläkekuntoutuksen hakemisesta 

tai muutoin asian vireille tulemisesta esimerkiksi työkyvyttömyyseläkehakemuksen yhtey-

dessä, työeläkevakuuttajan tekemästä työeläkekuntoutusoikeuden ratkaisemisesta, työeläke-

kuntoutus-suunnitelman laatimisesta, itse kuntoutusajasta ja kuntoutuksen lopputuloksesta. 

Työeläkekuntoutusta voidaan pitää onnistuneena silloin, kuin kuntoutuja palaa työsuhtei-

seen työhön avoimille työmarkkinoille työeläkekuntoutuksen jälkeen. Työeläkekuntoutuk-

sen tavoitteena on, että kuntoutuja työllistyisi avoimille työmarkkinoille kuntoutuksen jäl-

keen.93  

Suomalaisen seurantatutkimuksen perusteella henkilöistä, joiden työeläkekuntoutusohjelma 

päättyi vuonna 2005 työsuhteessa oli vuoden 2008 lopussa 70 %. Vuonna 2015 työeläke-

kuntotutujia oli Eläketurvakeskuksen tilastotietojen mukaan yhteensä 14.481, joista kuntou-

tuksensa päättäneistä 73 % oli kuntoutuksen jälkeen kokopäiväisesti töissä, teki eläkkeen 

rinnalla töitä tai jatkoi opiskeluaan. 94Merkityksellistä on kuitenkin myös työeläkekuntoutu-

jien työmarkkina-asema pidemmällä aikavälillä, ja suomalaistutkimusten seuranta-ajat ovat 

suhteellisen lyhyitä. Tulee kuitenkin muista, että työeläkekuntoutukseen ei hakeuduta, eikä 

                                                           
90 HE 116/2002 vp, s.2. 
91 Gould – Härkäpää – Järvikoski, s. 17. 
92 Hannikainen, s. 393-395. 
93 ELÄKETURVAKESKUS, s. 7.  
94 Tuomala, s. 182. 
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sitä eläkelaitosten toimesta myöskään myönnetä, syyttä. Tästä syystä jokainen lisävuosi työ-

elämässä voidaan nähdä työeläkekuntoutuksen onnistumisena, kun kuntoutuksen kohteena 

on henkilöitä, joiden työkyvyttömyysriski on todellinen.95 

Voimassa olevan työntekijän eläkelain 3 luvun 26 §:n mukaisella ammatillisella kuntoutuk-

sella tarkoitetaan joko työkokeilua, työhön valmennusta, työhön tai ammattiin johtavaa kou-

lutusta. Vakuutetun ollessa elinkeinonharjoittaja ammatillinen kuntoutus voi tarkoittaa myös 

tukea elinkeinotoiminnan aloittamiseen tai sen jatkamiseen. Saman sisältöisenä ammatilli-

nen kuntoutus määritellään myös yrittäjien eläkelain 3 luvun 23 §:ssä ja muissa yksityisalo-

jen eläkelaeissa. Työeläkekuntoutuksen painopiste on siirtynyt koulutuksesta työpaikkakun-

toutukseen, jota toteutetaan pääasiassa työkokeiluina sekä työhönvalmennuksina. Työpaik-

kakuntoutuksen muodoista, työkokeilu ja työhön valmennus, nimenomaan työkokeilu on ol-

lut käytetyin työeläkekuntoutusmuoto vuodesta 2006 lähtien. Työpaikkakuntoutus edistää-

kin seurantatutkimusten mukaan parhaiten kuntoutujien työllistymistä. Koulutuskin säilyt-

tänee asemansa tärkeänä työeläkekuntoutuksen muotona, sillä etenkin pidempien koulutus-

jaksojen työllistymisvaikutukset ovat olleet merkittäviä.96 Elinkeinotoiminnan tuki apuväli-

neiden muodossa nostaa parhaiten työllisyyttä sekä lyhyellä, että pitkällä seurantavälillä, 

mutta toisaalta elinkeinotoiminnan tuen saajamäärät ovat työkokeiluun ja koulutukseen osal-

listujiin verrattuna huomattavasti vähäisempiä.97 

Työpaikkakuntoutuksessa työhönsijoittajana voi toimia kuntoutujan oma, jo olemassa oleva 

työnantaja tai kokonaan uusi työhönsijoittaja. Uuteen työhönsijoittajaan päädytään, kun työ-

paikkakuntoutukseen siirrytään suoraan esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeeltä tai, jos 

omalla työnantajalla ei ole tarjota työeläkekuntoutuksen tarkoitukseen sopivaa työtä tai työ-

tapaa. Työpaikkakuntoutuksen aikana töitä nimittäin suoritetaan kuntoutujan työkyvylle so-

pivalla tavalla.98Joskus työpaikkakuntoutus nähdään jo työeläkekuntoutusprosessin suunnit-

teluvaiheessa riittämättömäksi kuntoutusmuodoksi ja tällöin voidaan harkita esimerkiksi va-

kuutetun ammatillista uudelleenkoulutusta. Yrittäjille suunnattuna työeläkekuntoutusmuo-

                                                           
95 Tuomala, s. 187-188. 
96 Gould – Härkäpää – Järvikoski, s. 38. 
97 Tuomala, s. 185. Työeläkekuntoutujien seurantatutkimustuloksia, vuoden 2004 lakiuudistukseen jälkeen. 
98 Ensisijainen vaihtoehto on työpaikkakuntoutuksen toteuttaminen kuntoutujan omalla työnantajalla, mutta 
aina tämä ei ole mahdollista, koska kuntoutujan työnantajalla ei välttämättä ole tarjota tämän työkyvylle sopi-
vampia työtehtäviä tai kuntoutuja ei ole laisinkaan työsuhteessa vaan esimerkiksi jo työkyvyttömyyseläk-
keellä työeläkekuntoutusprosessin alkaessa. 
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tona voi toimia, vaikuttavuutensa osalta aiemmin mainittu, elinkeinotoiminnan tuki. Elin-

keinotoiminnan tukeminen voi tarkoittaa esimerkiksi yritystoiminnassa käytettävien konei-

den tai laitteiden kuluissa avustamista työeläkevakuuttajan taholta.99 

Työntekijän tai yrittäjän ollessa ammatillisen kuntoutuksen vuoksi estynyt saamaan taval-

lista ansioitaan, maksaa eläkelaitos hänelle työeläkekuntoutusajalta kuntoutusrahaa. Mah-

dollista on myös, että työhönsijoittaja maksaa kuntoutujalle palkkaa ja eläkelaitos puolestaan 

työhönsijoittajalle korvausta kuntoutusrahaa vastaavan määrän. Muita työeläkekuntoutuk-

sen ajalta maksettavia etuuksia voivat olla osakuntoutusraha, työkyvyttömyyseläkkeen kun-

toutuskorotus ja harkinnanvarainen kuntoutusavustus.100 

Laintasoisesti työeläkekuntoutuksen aikaisesta vastuunjaosta on säädetty ainoastaan työta-

paturma- ja ammattitautilain (459/2015) 36 luvun 278 §, joka velvoittaa työeläkevakuuttajaa 

ottamaan tapaturmavakuutuksen työ- tai koulutuskokeilussa, työharjoittelussa, työhönval-

mennuksessa tai muussa vastaavassa ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteessä olevalle 

kuntoutujalle. Työeläkelaeissa, eikä niitä koskevissa hallituksen esityksissä ole otettu kantaa 

siihen, mikä on työeläkekuntoutuksen aikainen työoikeudellinen luonne, joten sovelletta-

vaksi sellaisenaan tulee työtapaturma- ja ammattitautilain 278 § lisäksi vain työturvallisuus-

laki (738/2011), joka soveltuu lain 1 luvun 4 § 1 momentin 2 kohdan mukaan myös työvoi-

mapoliittisena työnä tehtävään työhön. Tutkimuksessa lähdetään hakemana vastausta kysy-

mykseen nimenomaan työeläkekuntoutuksen aikaisesta oikeuksien- ja velvollisuuksien ja-

kautumisesta kuntoutusprosessin eri vaiheissa, kuntoutusprosessin eri tahojen kesken.101  

2.1 Kenellä on oikeus työeläkekuntoutukseen?  

Merimieseläkelakia sovelletaan sen 2 luvun 4 § 1 momentin mukaan työntekijään, joka tekee 

merityösopimuslaissa (756/2011) tarkoitettua työtä. Yrittäjän eläkelakia sovelletaan sen 1 § 

2 momentin mukaan Suomessa asuviin ja toimiviin tai EU- tai ETA-maassa asuviin, mutta 

Suomessa toimiviin yrittäjiin102. Maatalousyrittäjän eläkelain soveltamisalan piiriin kuulu-

vat lain 2 luvun 3 § mukaan maanviljelijät, jotka työskentelevät vähintään viiden hehtaarin 

suuruisella viljelmällä, ei-työsuhteiset ammattikalastajat ja poronomistajat, jotka omaan tai 

paliskunnan lukuun tekevät poronhoitotyötä sekä henkilöt, jotka tekevät edellä mainittuja 

                                                           
99 HE 116/2002 vp, s.6. 
100 HE 16/2015 vp, s. 10. 
101 HE 277/2014 vp, s. 263. 
102 Yrittäjien eläkelaissa yrittäjä määritellään henkilöksi, joka ei ole virka- tai muussa julkisoikeudellisessa 
toimi- eikä työsuhteessa ja tekee ansiotyötä. 
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töitä maatalousyrittäjän perheenjäsenenä.103Työntekijän eläkelain 2 luvun 4 § velvoittaa 

työnantajaa järjestämään työntekijälleen eläketurvan valitsemassaan eläkelaitoksessa. Edel-

lytyksenä ainoastaan, että työntekijälle on maksettu eläkkeeseen oikeuttavaa työansiota vä-

hintään 41,89 euroa kuukaudessa. Eläketurvakeskus (ETK) valvoo, että työnantaja täyttää 

tämän vakuuttamisvelvollisuutensa, jos työnantaja laiminlyö eläketurvan järjestämisvelvol-

lisuutensa, eikä korjaa tilannetta ETKn asettamassa määräajassa, voi ETK työntekijän elä-

kelain 186 § 2 momentin mukaisesti vakuuttaa työntekijän valitsemassaan eläkelaitoksessa. 

Kyseisissä pakkovakuutustilanteissa eläkelaitoksilla on oikeus periä työnantajalta korotettua 

vakuutusmaksua laiminlyönnin ajalta.104Kaikissa työeläkelaissa soveltamisalan edellytyk-

senä on, että vakuutettu on vähintään 18 vuotias. Oikeus työeläkelakien perusteella amma-

tillisena kuntoutuksena järjestettävään työeläkekuntoutukseen on siis niin palkansaajilla, 

yrittäjillä kuin maatalousyrittäjilläkin, jotka täyttävät yksityisten alojen työeläkelakien aset-

tamat edellytykset. Työntekijän eläkelain 3 luvun 25 § mukaan: 

Työntekijällä, joka ei ole täyttänyt alinta vanhuuseläkeikäänsä, on oikeus saada työkyvyttömyyden 

estämiseksi tai työ- ja ansiokyvyn parantamiseksi tarkoituksenmukaista ammatillista kuntoutusta, 

jos: 

1) asianmukaisesti todettu sairaus, vika tai vamma todennäköisesti aiheuttaa sellaisen uhan, että 

tulee työkyvyttömäksi 35 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. 

2) työntekijällä on työskentelystä saatuja vakuutettuja työansioita 76 §:ssä tarkoitettuna tulevan 

ajan tarkasteluaikana vähintään 25.133,40 euroa  

3) työntekijällä ei ole oikeutta kuntoutukseen tapaturmavakuutuksen tai liikennevakuutuksen kun-

toutusta koskevien säännösten perusteella. 

1 kohdan mukaan vakuutetulla voi olla oikeus työeläkekuntoutukseen, jos hänellä on asian-

mukaisesti todettu sairaus, vika tai vamma, joka todennäköisesti aiheuttaa työkyvyttömyy-

den uhan. Kohdasta 2 löytyy ansaintarajakriteeri, eli vakuutetulla tulee olla työkyvyttömyy-

den alkamisvuotta edeltäneiden viiden kalenterivuoden aikana työansioita vähintään 

25.133,40 euroa. Ansaintarajakriteerillä varmistetaan se, että työeläkekuntoutukseen piiriin 

hakeutuvat ja pääsevät vain sellaiset henkilöt, joiden liitännät työelämään ovat tosiasialli-

sesti kiinteät, erotuksena esimerkiksi Kelan järjestämään ammatilliseen kuntoutukseen, joka 

                                                           
103 Koskinen – Mikkola – Purola, s.121- 122.  
104 Korotus saa lain mukaan kuitenkin olla suuruudeltaan enintään kaksinkertainen, korotetun vakuutusmak-
sun määräämisessä tulee ottaa huomioon laiminlyöntiaika, laiminlyönnin toistuvuus ja muut moitittavuuden 
arviointiin vaikuttavat seikat. 
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on suunnattu koko työikäiselle väestölle. Kohdan 3 mukaan oikeus työeläkekuntoutukseen 

on niillä, jotka eivät ole oikeutettuja liikennevakuutuslain (626/1991) tai työtapaturma- ja 

ammattitautilain (495/2015) perusteella järjestettävään kuntoutukseen. Yksityisalojen työ-

eläkelakien perusteella järjestettävä työeläkekuntoutus on toissijaista työkyvyn ollessa hei-

kentynyt tai menetetty työtapaturmasta, liikennetapaturmasta tai ammattitaudista johtuen.  

Työkyvyttömyyden uhkaa arvioidaan työntekijän eläkelain 3 luvun 35 § työkyvyttömyys-

määritelmän mukaisesti. Työkyvyn tulee heiketä vähintään kahdella viidesosalla yhtäjaksoi-

sesti vähintään vuoden ajan. Työkyvyttömyyden uhan arvioinnilla tarkoitetaan sitä, että on 

todennäköistä, että vakuutetulle tulisi noin viiden vuoden aikana ilman työeläkekuntoutusta 

myönnettäväksi täysi- tai osatyökyvyttömyyseläke. Työkyvyttömyys on todennäköistä, kun 

kaikki kohtuulliset lääkinnällisen kuntoutuksen ja muun hoidon mahdollisuudet huomioon 

ottaenkin henkilön vamma, vika tai sairaus johtaisi työkyvyttömyyteen lähitulevaisuudessa 

ilman ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteitä.105Työkykyisyyden arviointi ja etenkin mah-

dollisen tulevan työkyvyttömyyden todennäköisyyden arviointi saattaa olla haastavaa ja ar-

vioinnissa tulisikin huomioida kuntoutujan oma käsitys työkyvystään ja hänen realistiset 

mahdollisuutensa työllistyä avoimille työmarkkinoille mahdollisen työeläkekuntoutuksen 

jälkeen.106  

Kun työeläkelakien mukaiset muodolliset edellytykset täyttyvät keskittyvät työeläkevakuut-

tajat arvioimaan kuntoutuksen tarkoituksenmukaisuutta, eli sitä hyötyisikö vakuutettu toden-

näköisesti hänelle sopivimmaksi katsotusta työeläkekuntoutusmuodosta. Arvioinnissa ote-

taan huomioon muodollisten edellytysten täyttymisen jälkeen muun muassa vakuutetun ikä, 

ammatti, aikaisempi työkokemus, koulutus, vakiintuminen työelämään, asuinpaikka sekä se, 

johtaako ammatillinen kuntoutus todennäköisesti työssä jatkamiseen tai työhön palaamiseen 

ja ennen kaikkea, että lykkäisikö ammatillinen kuntoutus hakijan ennenaikaista eläkkeelle 

jäämistä. Arvioinnin pohjana on aina lääkärintodistus vakuutetun terveydentilasta.107 

Arviointiin vaikuttaa niin ikään kyseessä olevan sairauden ennuste, tavoitteen ollessa aina 

työelämässä jatkaminen. Lisäksi tarkastellaan sitä, koostuuko vakuutetun työhistoria sa-

masta- tai samankaltaisesta työstä, eli mitä suppeampi ammattitaito hakijalla on, sitä enem-

män työkyvyttömyyden arvioinnissa painaa hakijan mahdollisuus jatkaa juuri nykyisessä 

                                                           
105  Rissanen – Järvisalo, s. 433- 434.  
106 Työmahdollisuuksien kliininen arviointi on pyritty objektiivisena arviointikäytäntönä.  
      Suikkanen, s. 83-86. 
107 HE 116/2002 vp, s.22. 
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työssään. Eli niillä, joilla on laaja osaamistausta ja siten mahdollisuuksia työllistyä muual-

lekin, kuin nykyiseen työhönsä, työkyvyttömyyden uhkaa arvioidaan suhteessa myös suh-

teessa tähän mahdolliseen muuhun työhön. Harkintaan liittyvän työn tulee kuitenkin olla 

sellainen, minkä suorittamiseen vakuutetulla olisi realistisia mahdollisuuksia ja minkä suo-

rittamista häneltä voidaan kohtuudella edellyttää.108 

Vakuutusoikeus (VakO) on arvioinut ratkaisussaan, VakO 3307:2015, henkilön oikeutta työeläke-

lakien mukaiseen ammatilliseen kuntoutukseen. Vakuutusoikeus katsoi, että vakuutetulla ei ole oi-

keutta ammatilliseen kuntoutukseen työeläkelainsäädännön nojalla, sillä työeläkelaissa tarkoitettu 

työkyvyttömyyden uhkaa koskeva työeläkekuntoutuksen edellytys ei täyty. Vakuutettu ei pystynyt, 

vuonna 2006 sattuneen tapaturman jälkeisten tuki- ja liikuntaelinvaivojen vuoksi, enää työskente-

lemään entisessä lihanleikkaajan työssään. Hän on kuitenkin vuodesta 2008 alkaen työllistynyt sa-

massa perheyrityksessä toimitusjohtajan tehtävissä. Lisäksi vakuutettu on toiminut toisessa yrityk-

sessä hallituksen jäsenenä. Koulutustaustana on ylioppilastutkinto ja taloushallinnon tradenomin 

opinnot lukuun ottamatta päättötyötä. Vakuutusoikeuden arvion mukaan vakuutettu kykenisi, hä-

nellä todetuista vammoista ja sairauksista aiheutuvista toiminnallisista rajoitteista huolimatta, edel-

leen työskentelemään sellaisissa fyysisesti kevyehköissä töissä, joihin hänen on työkokemuksensa 

ja koulutuksensa perusteella mahdollista sijoittua.  

Luonnollisesti vakuutetun ikä vaikuttaa kuntoutusharkintaan, sillä kaikkien yksityisalojen 

eläkelakien mukaan 60 vuotta täyttäneillä työkyvyttömyyden arvioinnissa otetaan huomioon 

muitakin seikkoja, sillä työkyky voi jossain määrin alentua luonnollisesti, ikääntymisestä 

johtuen. Työeläkekuntoutusta voidaan siten myöntää nuoremmalle vakuutetulle hieman ma-

talammalla kynnyksellä kuin jo lähellä vanhuuseläkeikää olevalle, jolloin kustannukset koh-

dentuvat koko työeläkejärjestelmän kannalta tehokkaimmin. Lisäksi työkyvyn heikkenemi-

sen ammatillisen ulottuvuuden tunnistamisella on merkitystä. Työntekijän eläkelain 35 §:n 

3 momentin mukaan 60 vuotta täyttäneen työntekijän oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen 

painotetaankin työkyvyttömyyden ammatillista luonnetta.109  

Iäkkäämmän kuntoutujan työeläkekuntoutus voi pitää sisällään esimerkiksi uusien työasen-

tojen opettelua työvalmentajan avulla tai vaikkapa apuvälineitä ammatin harjoittamiseen, 

pitkäkestoisen ammatillisen uudelleenkoulutuksen sijaan.110Koulutus, työeläkekuntoutuk-

                                                           
108 HE 116/2002 vp, s. 16. 
109 Valtion ja kuntien eläkelaeissa on työeläkelakeja laajempi, työuran pituuteen, työn vaativuuteen, työn vas-
tuullisuuteen sekä työn aiheuttamaan rasittuneisuuteen ja kuluneisuuteen viittaava työkyvyttömyyden määri-
telmä. Honkanen, s. 161. 
110 Eläketurvakeskus: työeläkelakipalvelu. Ks. myös. Saarnio, s.18. 
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sen toteutusmuotona, onkin yleisintä nuorempien, alle 35-vuotiaiden, kuntoutujien keskuu-

dessa. Tämä on luonnollista, sillä koulutus tukee seurantatutkimusten mukaan työllistymistä 

parhaiten nimenomaan pitkällä aikavälillä ja nuoremman henkilön kohdalla voidaan sitoutua 

pitempään koulutukseen kuin sellaisen henkilön kohdalla, jolla odotettavissa oleva työsken-

telyaika on vain muutamia vuosia, vanhuuseläkeiän odotellessa jo nurkan takana.111   

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan (TELK) 27.11.2012 annetun päätöksen 

(TELK/2232/3000/2012) mukaan 62-vuotiaalla puhelinmyyjällä ei ollut oikeutettu työkyvyttö-

myyseläkkeeseen. Viimeksi vuonna 2007 työsuhteessa olleen puhelinmyyjän tiedollinen ja taidol-

linen kokonaistaso todettiin vuoden 2011 neuropsykologisessa tutkimuksessa olevan heikkolahjai-

sen tasolla. Lisäksi hänellä todettiin persoonallisuudessa kapea-alaisuutta ja kypsymättömyyttä. 

Toimintakyvyn tasonlaskua tutkimuksessa ei todettu. TELK totesi, ettei A:n työkyvyssä ole tapah-

tunut olennaista heikentymistä, vaan hänellä on ollut samankaltaiset oireet vuosia työssä ollessaan. 

Työkyvyn arvioinnissa painotetaan työkyvyttömyyden ammatillista luonnetta. Vakuutusoikeus ei 

muuttanut TELK:n päätöstä. 

Aloite työeläkekuntoutukseen voi tulla vakuutetulta itseltään, työterveyshuollolta, esimie-

heltä, asianomaiselta työeläkelaitokselta tai esimerkiksi vakuutetun perheenjäseneltä. 

Useimmiten aloite kuntoutukseen tulee kuitenkin vakuutetun omalla kuntoutushakemuk-

sella, jonka jälkeen kuntoutusasiain selvittely lähtee vireille. Yleistä on myös, että kuntou-

tusasia tulee vireille työkyvyttömyyseläkkeen hakemisen yhteydessä, sillä kuten aiemmin 

on tullut ilmi, työeläkekuntoutus on aina ensisijaista työkyvyttömyyseläkkeeseen näh-

den.112Myös työterveyshuollon rooli työeläkekuntoutuksen pariin ohjaamisessa on merkit-

tävää. Työterveyshuoltolain (1383/2001) yksi keskeisimpiä tavoitteita on suunnata työter-

veydenhuollon toimenpiteitä työntekijöiden terveyttä ja työkykyä tukevaan suuntaan siten, 

että työntekijä pystyisi jatkamaan työelämässä vanhuuseläkeikäänsä asti. Työterveyshuolto-

lain 3 luvun 12 §:n 5 kohdan mukaan työterveyshuollon tehtävänä on seurata työntekijän 

työssä selviytymistä, antaa ammatillista kuntoutusta koskevaa neuvontaa ja tarpeen vaatiessa 

ohjata työntekijöitä työeläkekuntoutuksen piiriin. Työterveyshuollolla on yleisemminkin 

vastuuta työntekijöiden terveydentilan sekä työ- ja toimintakyvyn selvittämisessä, arvioin-

nissa, seurannassa ja hoitoon ohjaamisessa.113 

Työeläkevakuuttajat tekevät päätöksen työeläkekuntoutuksesta oma-aloitteisesti myös sel-

laisissa tilanteissa, missä työeläkekuntoutusta ei ole vakuutetun toimesta haettu, siksi, että 

                                                           
111 HE 116/2002 vp, s.16.  
112 HE 116/2002 vp, s. 5. 
113 HE 75/2011 vp, s.4-6. HE 114/2001 vp, s. 7. 
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työeläkekuntoutusmahdollisuus tulee tutkia ennen työkyvyttömyyseläkkeen myöntämistä. 

Tavoitteena on nopeuttaa kuntoutukseen pääsyä, sillä ammatillisen kuntoutus onnistuu tut-

kimusten mukaan todennäköisimmin ja parhaiten, kun se aloitetaan ajoissa.114Työeläkekun-

toutusta koskevasta päätöksestä voi valittaa työeläkeasioiden muutoksen hausta annetun lain 

(677/2005) mukaisesti työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan. Viimekädessä muu-

tosta voidaan hakea vakuutusoikeudelta, joka on samalla ylin muutoksenhakuaste. Työelä-

keasioiden muutoksenhakua koskevat säännökset löytyvät työeläkelaeista, kuten työntekijän 

eläkelain 9 luvusta.  

2.2 Työkokeilu 

Työkokeilu on työoikeudellisesta näkökulmasta mielenkiintoisin yksityisalojen työeläke-

kuntoutusmuoto. Työkokeilun avulla voidaan esimerkiksi tukea kuntoutujan työhön paluuta, 

kun hän on ollut poissa työmarkkinoilta esimerkiksi pitkän sairasloman tai perhevapaiden 

vuoksi. 115Työkokeilut kestävät 1-6 kuukautta ja niitä toteutetaan ensisijaisesti kuntotutujan 

työpaikalla, mutta jos työsuhdetta ei ole tai työnantajalla ei ole tarjolla sopivampaa työtä, 

voidaan työkokeilujakso toteuttaa myös uudella työhönsijoittajalla. Työkokeilujakso voi-

daan toteuttaa joko siten, että työhönsijoittaja maksaa palkkaa kuntoutujalle tai siten, että 

työeläkevakuuttaja maksaa kuntoutusetuuden kuntoutujalle. Kun työkokeilu toteutetaan uu-

della työhönsijoitttajalla, mutta työsuhde entiseen työpaikkaan jatkuu, tulee työkokeilijan 

toimittaa työnantajalleen tieto poissaololleen, kuten lääkärin B-lausunto, työnantajalla ei 

kuitenkaan ole palkanmaksuvelvollisuutta työeläkekuntoutusajalta vastaavalla tavalla kuin 

sairausajalta.116  

Työkokeilussa työaikaa kevennetään, yhdessä tai erikseen työtehtävien kanssa, jolloin työ-

kokeilu suoritetaan kevennetyssä työnkuvassa. Työkokeilujakso voidaan toteuttaa myös 

muokattuun työnkuvaan, jolloin kuntoutujan aikaisempia työtehtäviä muutetaan hänen ter-

veydentilalleen paremmin soveltuviksi. Tilanteessa, missä työnkuvan muuttaminen tai ke-

ventäminen eivät ole riittäviä keinoja kuntoutujan työkyvyn palauttamiseksi, voidaan työko-

keilujakson aikana kokeilla kokonaan uusia työtehtäviä.117Työkokeilua järjestetään muiden-

kin välityömarkkinoiden toimijoiden, kuten työhallinnon toimesta. Seuraavaksi esitellään 

                                                           
114Ehdottomasti oleellisinta on työeläkekuntoutuksen aloittaminen ajoissa, tulee kuitenkin huomata, että 
myöskään liian varhaisessa vaiheessa aloitettu kuntoutus ei takaa kuntoutuksen hyvää lopputulosta, vaan 
kuntoutus tulee nimenomaan aloittaa oikeaan aikaan. Gould – Härkäpää – Järvikoski, s. 86.  
115 HE 209/2016 vp, s. 8. 
116 Työkokeilijalla on työkokeilujakson ohessa mahdollista ansaita myös työsuhteisella työllä ansaintarajojen 
puitteissa, mikä tosin on harvinaisempaa, sillä voi herätä kysymys työeläkekuntoutuksen tarpeellisuudesta, 
Koponen: Muistio työkokeilusopimuksen merkityksestä, s. 3. 
117 HE 116/2002 vp, s.6-8. 
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lyhyesti työhallinnon ja Kelan työkokeilut sekä lisäksi uusi työkokeilumuoto: rekrytointiko-

keilu. Tämä siksi, että myöhemmin voidaan tarkastella työeläkelaitosten, yksityisalojen työ-

eläkelakien perusteella järjestettävän työkokeilun työoikeudellista asemaa myös vertaillen 

muiden työkokeilujen lainsäädännöllisiin ratkaisuihin. 

Työhallinto järjestää ammatillista kuntoutusta julkisteta työvoima- ja yrityspalvelusta anne-

tun lain perusteella (JTYPL 916/2012) silloin, kun se ei kuulu työeläkevakuutuslaitosten tai 

Kelan järjestämisvastuulle.118Työhallinnon työkokeilun tarkoituksena on myös tukea kun-

toutujan työhön paluuta esimerkiksi pitkän sairausloman jälkeen ja samalla selvittää henki-

lön soveltuvuus kyseessä olevalle alalle tai työnkuvaan. Toisin kuin työeläkelakien perus-

teella järjestettävästä työkokeilussa, työhallinnon työkokeilussa osapuolten työoikeudellinen 

asema on laintasoisesti säännelty. JTYPL 4 luvun 8 § 1 momentin mukaan työhallinnon jär-

jestämään työkokeiluun osallistuva ei ole työsuhteessa työkokeilun järjestäjään eikä myös-

kään Työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto). Vastapainoksi työkokeilun aikaset oikeudet 

ja velvollisuudet ovat tarkoin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa mää-

ritelty.  

Työhallinnon työkokeiluun sovelletaan, sen ei-työsuhteisuudesta huolimatta, monia samoja 

lakeja kuin työsopimuslain mukaisiin työsuhteisiin työntekijöihin, kuten esimerkiksi naisten 

ja miesten välisestä tasa-arvosta annettua lakia (609/1986), yhdenvertaisuuslakia (21/2004) 

ja soveltuvin osin yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain säännöksiä muun muassa 

henkilötietojen ja huumausaineiden käyttöä koskevien tietojen käsittelystä, kameravalvon-

nasta työpaikalla sekä työnantajalle kuuluvien sähköpostien hakemisesta ja avaamisesta 

(759/2004, työelämän tietosuojalaki). Työhallinnon työkokeilijalla on oikeus päivittäisiin 

taukoihin kuten työsuhteisilla työntekijöillä ja työkokeilun järjestäjän tulee ilmoittaa ja pe-

ruuttaa työvuorot samalla tavalla kuin työsuhteisille työntekijöilleen. Työkokeilun järjestä-

jän tulee vastata työkokeilijan työturvallisuudesta työturvallisuuslain (738/2002) ja nuorista 

työntekijöistä annetun lain (998/1993) mukaisesti.  

Osana pääministeri Juha Sipilän hallituksen strategista ohjelman- ja vuoden 2017 talousar-

vion toteuttamista työhallinnon työkokeilun käyttötarkoitusta on kuitenkin laajennettu siten, 

että työkokeilua on mahdollista käyttää potentiaalisen työntekijän soveltuvuuden arvioimi-

                                                           
118 HE 133/2012 vp, s.62. 
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seen tarjolla olevaan tehtävään ja työyhteisöön. Tällöin työkokeilusta käytetään termiä rek-

rytointikokeilu119.120Rekrytointikokeilun tarkoituksena on alentaa työnantajien palkkaamis-

kynnystä. Tämän tarkoituksen saavuttamiseksi rekrytointikokeilu on tavallista työhallinnon 

työkokeilua lyhytkestoisempi, ja kestää enintään kuukauden. Rekrytointikokeilua ei ole tar-

koituksenmukaista järjestää pidempikestoisena, koska TSL 1 luvun 4 §:ssä tarkoitettu koe-

aika on tarkoitettu soveltuvuusarviointiin työsuhteen alussa. Rekrytointikokeiluaika vähen-

netään koeajan pituudesta, jos työsuhde syntyy rekrytointikokeilun jälkeen.121  

Kelan kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (KKRL 566/2005) 6 §:n 

perusteella Kela järjestää ammatillista kuntoutusta vakuutetun työ- ja ansiokyvyn tuke-

miseksi tai parantamiseksi taikka työkyvyttömyyden estämiseksi, jos asianmukaisesti to-

dettu sairaus, vika tai vamma on aiheuttanut tai sen arvioidaan aiheuttavan lähivuosina va-

kuutetun työ- tai opiskelukyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymi-

sen.122Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus on vuodesta 2017 lukien korvannut 

Kelan järjestämän työkokeilun ja työhönvalmennuksen.  Työllistymistä edistävässä amma-

tillisessa kuntoutuksessa voidaan järjestää työkokeiluna, työhönvalmennuksena tai niiden 

yhdistelmänä, missä työkokeilu kestää 3–6 kuukautta, ja sen jälkeen jatkuu työhönvalmen-

nuksena. Työkokeilujen avulla voidaan tukea esimerkiksi sopivan ammatin löytymistä nuo-

relle ja samalla varmistua tämän soveltuvuudesta alalle.123 

Kelan järjestämien työ- tai koulutuskokeilujaksojen tarkoituksena voi olla myös ensimmäi-

sen sopivan työn tai alan löytyminen.124Kelalla onkin viimesijainen ammatillisen kuntou-

tuksen järjestämisen vastuu, Kelan lakisääteisen ammatillisen kuntoutuksen piiriin kuuluvat 

siten ensisijaisesti henkilöt, joiden osalta työeläkelaeissa säädetty ansiorajavaatimus ei täyty 

tai joiden työkyvyttömyyseläke ei sisällä tulevaa aikaa ja jotka eivät ole vakiintuneet työelä-

mään. Kelan järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain mukaisesti (610/1991) järjestetty am-

matillinen kuntoutus on siis suunnattu työikäiselle väestölle ilman työelämään liitännäisyy-

den kriteerejä, joten esimerkiksi nuoret, jotka eivät aikaisemmin ole työllistyneet työsuhtee-

seen avoimille työmarkkinoille voivat päästä työkokeiluun.125  

                                                           
119 Työkokeilun käyttötarkoitusta laajentamista koskeva lakimuutos on voimassa määräajan, vuoden 2017 
alusta vuoden 2018 loppuun. Tänä aikana arvioitaisiin, onko rekrytointikokeilu edistänyt työllisyyttä. HE 
209/2016 vp, s. 7-9. 
120 HE 209/2016 vp, s. 8 
121 HE 209/2016 vp, s. 41. 
122 KKRL 6 §:n 2 momentin mukaan kuntoutuksen järjestämisen velvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos sitä voi-
daan järjestää työeläkelakien tai erityisopetusta koskevien säännösten perusteella. 
123 HE 116/2002 vp, s. 3. 
124 HE 63/2014 vp, s. 20-22. 
125 HE 116/2002 vp, s.3. 
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Työeläkelaitosten järjestämä työkokeilu, jonka ei katsota toteutuvat TSL 1 luvun 1 § mukai-

sessa työsuhteessa ja josta ei ole erityislaeissa säännöksiä, ei kerrytä kuntoutujalle vuosilo-

maoikeutta, eikä työkokeilijalla ole oikeutta esimerkiksi työhönsijoittajan työsuhteisille 

työntekijöilleen järjestämään työterveyshuoltoon. Työkokeilijan vahingonkorvausvastuukin 

on vain yleistä vahingonkorvausvastuuta, ellei vahingonkorvausvastuun kohdentumista ei 

ole erikseen esimerkiksi työkokeilusopimuksessa sovittu. Yksityisalojen eläkelakien puut-

teita onkin paikattu solmimalla työkokeilusopimuksia, joissa voidaan sopia esimerkiksi työ-

eläkevakuuttajan ottamasta vastuuvakuutuksesta ja työkokeilun aikaisesta vastuunjaosta 

työkokeilijan, työhönsijoittajan ja työeläkevakuuttajan kesken. Työkokeilusopimuksia käsi-

tellään lähemmin luvussa 3. 

2.3 Työhönvalmennus 

Työhönvalmennuksen kesto on työkokeilua pidempi, yleensä ½ -1 vuotta kestävä työpaik-

kakuntoutuksen muoto, mutta työhönvalmennus kestää useimmiten käytännössä 6-18 kuu-

kautta. Työhönvalmennus tarkoittaakin pidempikestoista kuntoutujan perehdyttämistä uu-

teen työhön, jos työkokeilu ei riitä kuntoutujan työkyvyn ylläpitämiseen.126Työhönvalmen-

nuksessa voidaan opetella uusia työtehtäviä tai esimerkiksi uusia työasentoja, missä työval-

mentaja on apuna. Työhönvalmennus toteutetaan pääosin työpaikalla, mutta lisäksi on mah-

dollista järjestää kurssi- tai koulutusjaksoja työpaikan ulkopuolella. Työpaikkana on joko 

kuntoutujan valmiiksi olemassa oleva työpaikka tai kokonaan uusi työhönsijoittaja.127 

Työntekijä voi työsuhteessa olla vain luonnollinen henkilö, jonka henkilökohtaista toimintaa 

työnantajan lukuun TSL 1 luvun 1 § tarkoittaman työsuhteinen työn tekeminen on, kuten 

kappaleessa 1.1 on tuotu esiin työsopimuslain soveltamisalan yhteydessä. Työhönvalmen-

nuksessa työvalmentaja on ainakin ajoittain kuntoutujan apuna tekemässä työtä, jolloin työn 

henkilökohtaisesti tekemis-vaatimus ei välttämättä täyty, ja kuten aiemmin on todettu, kaik-

kien työsopimuslain soveltamisalan edellytysten tulee täyttyä yhtä aikaa, jotta työntekoa voi-

taisiin pitää työsopimuslain soveltamisalaan kuuluvana työsuhteisena työnä. Kuitenkin työ-

hönvalmentajien mukanaololla on varmasti isoja painotuseroja, jotka ilmenevät sekä kun-

toutujan tarpeen, että alan mukaan. Voinee olla niinkin, että työhönvalmentajan tuki ilmenee 

ensisijaisesti itse työajan ulkopuolella, ja työtehtävistään kuntoutuja suoriutuu itsenäisesti. 

Kuntoutuslainsäädännön kehittämisen kannalta jokaista yksittäistapausta on kuitenkin lähes 

                                                           
126 Tarvittaessa kuntoutujan työkokeilu voi jatkua työhönvalmennuksena. 
127 Väyrynen, s. 10. 



31 
 
mahdotonta ottaa huomioon, jolloin työhönvalmennus rajautunee työsuhteisuuden ulkopuo-

lelle siksi, että henkilökohtaisuus edellytys lähtökohtaisesti puuttuu. 

Työsopimuksesta johtuvien velvoitteiden jakautumista käsitellään työsopimuslaissa, jonka 

1 luvun 7 § 1 momentin mukaan työsopimuksen osapuolet eivät saa siirtää työsopimuksesta 

johtuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle ilman toisen sopijapuolen suostu-

musta, ellei jäljempänä säädetystä muuta johdu. Jäljempänä, TSL:n 1 luvun 8 § säädetään 

työntekijän avustajasta seuraavasti ”Jos työntekijä on työnantajan suostumuksella ottanut 

avustajan työsopimuksesta johtuvien velvoitteidensa täyttämiseksi, on myös avustajaksi 

otettu henkilö työsuhteessa suostumuksen antaneeseen työnantajaan” Työntekijä voi siis 

työnantajan suostumuksella käyttää avustajaa työssään menettämättä itse työntekijäase-

maansa, jolloin avustajakin tulee työntekijäasemaan suhteessa työnantajaan. Avustajan käy-

töstä sopiminen on sopimuksenvarainen säännös. 128Oikeuskirjallisuudessa avustajan käyt-

töä on lähestytty tarkastelemalla sitä, edellyttääkö kyseessä olevan työn- tai vastaavan alan 

vastaavan työn suorittaminen tavallisesti avustajan käyttöä, ja mikä on ollut osapuolten tar-

koitus avustajan käytön suhteen.129 

Työeläkelakien perusteella järjestettävän työhönvalmennuksessa kuntoutujan työoikeudelli-

nen asema ei ole tästä syystä epäselvä, sillä työhönvalmennuksessa tehtävä työ tuskin usein-

kaan lienee sellaista, missä avustajan käyttö on tyypillistä. Työhönvalmentajan käytön tarve 

syntyy työeläkekuntoutuksessa työn asettamien vaatimusten sijaan työntekijän omasta tar-

peesta. Tästä syystä työhönvalmennus rajautuu kategorisesti ja lähtökohtaisesti TSL 1 luvun 

1 § soveltamisalan ulkopuolelle. Tämä siksi, että työsuhteen tunnusmerkkejä koskevan, pa-

kottavaa oikeutta olevan lainkohdan vaatimukset eivät täyty työntekijän työsuoritusvelvol-

lisuuden henkilökohtaisuusvaatimuksen osalta ja toiseksi myös siksi, koska avustajan käyt-

töön oikeuttavan lain kohdan tulkinnan mukainen avustajan tyypillisyys ja tarpeellisuus- kri-

teeri ei useinkaan täyttyne. Tästä syystä tutkimuksessa tarkastellaan lähemmin työpaikka-

kuntoutusmuodoista nimenomaan työkokeilua, työhönvalmennuksen sijaan.  

2.4 Koulutus 

Työeläkekuntoutuksena toteutettava koulutus voi olla kurssi, ammatillinen tutkinto, ammat-

tikorkeakoulututkinto tai oppisopimuskoulutus. Yleisimmin työeläkekuntoutuksena toteut-

tava koulutusjakso on työhön tai ammattiin tähtäävää ammattikoulutusta. Suurimmalla 

osalla työeläkekuntoutujista on entuudestaan suoritettuna korkeintaan keski- tai perusasteen 

                                                           
128 Tiitinen –Kröger 2004, s. 69. Ks. myös Koskinen – Nieminen –Valkonen s, 307. 
129 Hietala – Kahri– Kairinen – Kaivanto, s. 100-101. 
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koulutus.130Niin sanottu vakuutetun pohjakoulutus ei yleisesti ottaen kuulu ammatillisen 

kuntoutuksen piiriin.131 

Koulutus ei ole työoikeudellisesta näkökulmasta niin kiinnostava työeläkekuntoutusmuoto, 

mutta koulutuksen sisältäessä työssäoppimisjaksoja, voi myös koulutuksen aikainen kuntou-

tujan työoikeudellinen asema tulla arvioinnin kohteeksi. Työeläkelaeista poiketen, oppiso-

pimussuhteiden aikaisesta työoikeudellisesta luonteesta on säädetty esimerkiksi ammatilli-

sesta koulutuksesta annetussa laissa (AkL 531/2017). Lain 8 luvun 70 § säädetään, että op-

pisopimuskoulutus perustuu 15 vuotta täyttäneen opiskelijan ja työnantajan väliseen kirjal-

liseen, määräaikaiseen työsopimukseen. AkL 8 luvun 71 §:n mukaan oppisopimuskoulutuk-

sen lisäksi työpaikalla tapahtuvaa koulutusta voidaan järjestää koulutussopimukseen perus-

tuvana koulutuksena, jolloin opiskelija ei ole työ- tai virkasuhteessa koulutussopimustyöpai-

kan tarjoavaan työnantajaan.  

Työeläkelaeissa ei puututa työeläkekuntoutuksena mahdollisesti järjestettävän oppisopimus-

koulutuksen aikaiseen oikeudelliseen luonteeseen. AkL 9 luvun 77 §:n nojalla on sen sijaan 

huolehdittu, että oppisopimukseen sovelletaan työsuhteessa tai virkasuhteessa sovellettavaa 

lainsäädäntöä. Tästä syystä työnantajan tulee maksaa oppisopimusopiskelijalle palkkaa tai 

muuta vastiketta ja oppisopimuskoulutuksessa olevaan opiskelijaan sovelletaan, mitä työn-

tekijän osalta säädetään työajasta, vuosilomasta, työturvallisuudesta ja työntekijän muusta 

suojelusta. Tavalliseen TSL 1 luvun 1 §:n mukaiseen työsuhteeseen nähden poikkeuksiakin 

löytyy, sillä AkL 8 luvun 75 §, joka on erillissäännös oppisopimuksen ja oppisopimuskou-

lutuksen purkamisesta sekä oppisopimuskoulutuksen keskeytymisestä työsopimuslaista 

poikkeavalla tavalla. Jäljempänä kappaleessa 3.2 tarkastellaan työeläkelakien perusteella 

järjestettävän työkokeilun päättämismenettelyä ja –edellytyksiä.132 

Yhteisöjen tuomioistuin katsoi ratkaisussaan C-66/85, että oppisopimuskoulutuksessa olevaa hen-

kilöä voidaan pitää työntekijänä, työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskevan artiklan soveltamis-

alan näkökulmasta. Perustelujen kohdan 17 mukaan ”…Työsuhteen olennainen ominaispiirre on 

kuitenkin se, että henkilö tekee toiselle tämän johdon ja valvonnan alaisena tietyn ajan työtä, josta 

hän saa vastikkeena palkkaa”.133Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen 45 artiklan 1 kohta 

turvaa työntekijöiden vapaan liikkuvuuden unionissa. Yhteisöjen tuomioistuin on siis suomalaisen 

ammatillisesta koulutuksesta annetun lainsäädännön kanssa yhteneväisellä linjalla sen suhteen, että 

                                                           
130 Gould – Härkäpää – Järvikoski, s. 16. 
131 HE 116/2002 vp, s. 6. 
132 HE 189/2017 vp, s. 3-4. 
133 Kaisto – Kallio, s. 24. 
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oppisopimuskoulutuksessa oleva työntekijä rinnastuu olennaisilta osin työsuhteiseen työntekijään 

ja säännösten tarkoituksen täyttämiseksi ei ole tarkoituksenmukaista sulkea heitä soveltamisalan 

ulkopuolelle. 

Työeläkekuntoutuksena järjestettävään koulutukseen voi sisältyä oppisopimuskoulutusta, 

jonka oikeudellinen luonne on jäänyt työeläkelaeissa täysin sääntelemättä. Hallituksen esi-

tyksessä eduskunnalle vuosilomalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (2004/238) löytyy 

maininta, että työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen yhteydessä tapahtuva työskentely on 

osa koulutusta, jonka tavoitteena on työssä oppiminen ja avoimille työ- markkinoille sijoit-

tumisen edistäminen, jolloin siihen, kuten ei työtoimintaan liittyvään työskentelyynkään, so-

velleta vuosilomalakia. Tästä voisi ehkä päätellä, että koulutuksen yhteydessä tapahtuvaan 

työskentelyyn ei sovellettaisi työlainsäädäntöä, toisaalta työeläkelakien perusteella järjestet-

tävään koulutukseen osallistuvat ovat jo valmiiksi kiinteästi työelämässä olevia tai olleita 

ihmisiä, joten heidän työoikeudellista asemaansa ei ole välttämättä tarkoituksenmukaista 

verrata vasta ensimmäisessä oppisopimusharjoittelussa olevan nuoren vastaavaan.134 

Kuten tuli ilmi, työeläkekuntoutuja voi suorittaa opintojaan oppisopimussuhteen lisäksi 

myös esimerkiksi kurssin-, ammatillisena perustutkinnon- tai ammattikorkeakoulututkinnon 

muodossa, jolloin hänen toimeentulonsa opiskelujen aikana koostuu kuntoutusrahasta tai 

kuntoutustuesta135 ja kuntoutuskorotuksesta136. Tällaisen perinteisen koulutuksen aikainen 

työoikeudellinen luonne ei ole kyseenalainen, sillä edellä mainitun opiskelu ei täytä TSL 1 

luvun 1 §:n tunnusmerkkejä, jolloin työsuhteen olemassaolo ei edes tule kokonaisharkinnan 

piiriin. 

2.5 Elinkeinotoiminnan tuki ja apuvälineet 

Elinkeinotuki ja apuvälineet elinkeinotoiminnan harjoittamiseen ovat sekä yrittäjien että 

työntekijöiden työeläkekuntoutuskeinoja. Elinkeinotoiminnan tuen avulla tuetaan esimer-

kiksi oman yrityksen perustamista tai yrityksen toiminnan muuttamista tai ammatin harjoit-

tamista, edellyttäen toki, että työeläkevakuuttaja näkee yritystoiminnan toimintaedellytyksiä 

                                                           
134 Työtoimintaan liittyvällä työskentelyllä viitataan hallituksen esityksessä julkisesta työvoimapalvelusta an-
netun lain, laintasoisesti ei-työsuhteisiksi määriteltyihin työmarkkinatoimenpiteisiin: työkokeiluun, työelämä-
valmennukseen ja työharjoitteluun, joihin ei sovelleta vuosilomalakia. HE 238/2004 vp, s.6. 
135 Työkyvyttömyyseläkettä voidaan maksaa kuntoutustukena, tämä edellyttää hoito- tai kuntoutussuunnitel-
man olemassaoloa. Työntekijän eläkelaki 176 §: ” Eläkelaitoksen vastuu kuntoutusrahasta on yhtä suuri kuin 
175 §:ssä tarkoitetulla tavalla määräytyvä eläkelaitoksen vastuu sellaisesta työkyvyttömyyseläkkeestä, johon 
vakuutetulla olisi oikeus, jos hän olisi tullut työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavasti työkyvyttömäksi 28 
§:ssä tarkoitetulla hetkellä.” 
136 Työntekijän eläkelain 30 §:n mukaan työkyvyttömyyseläkkeensaajalle maksetaan ammatillisen kuntou-
tuksen kestoajalta kuntoutuskorotusta, joka on 33 prosenttia työkyvyttömyyseläkkeen määrästä.  
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ylipäänsä olevan. Elinkeinotuki on rahallista, korotonta tai yleisen korkotason alittavaa lai-

naa tai avustusta. Elinkeinotoiminnan apuvälineet voivat olla mitä vain työntekijän tai yrit-

täjän työntekoa ja yritystoimintaa helpottavia apuvälineitä.137 Myös kansaneläkelaitoksen 

järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain (610/1991; KKL) 2 §:n mukaan myös Kelan on 

järjestettävä sellaiset kalliit apuvälineet, jotka ovat tarpeen vaikeavammaisen työkyvyn ja 

ansiomahdollisuuksien parantamiseksi tai säilyttämiseksi. Näissä tilanteissa Kelalle on siis 

säädetty ammatillisen kuntoutuksen järjestämisvelvollisuus. Apuvälineitä kustantavat myös 

kunnat vammaispalvelulain perusteella. Voidaan kuitenkin heti todeta, että työeläkelakien ja 

KKLn sekä vammaispalvelulain perusteella järjestettyjen apuvälineiden asiakaskunta on hy-

vin toisistaan poikkeavaa, joten pidemmälle menevä vertailu ei tässä kohtaa ole tarpeen.138 

Jo aiemmin mainittujen suomalaisten seurantatutkimuksen tulosten perusteella työtä helpot-

tavat apuvälineet olivat tilastollisesti merkittävin työeläkekuntoutuksen jälkeen työllistä-

mistä edistävä työeläkekuntoutusmuodoista sekä lyhyellä, että pitkällä seurantavälillä. Apu-

välineitä tai elinkeinotukea saavia työeläkekuntoutujia on kuitenkin verrattain vähän, muihin 

työeläkekuntoutujiin verrattuna. Tarkastelun kohteena olivat vuoden 2005 loppuun päätty-

neet kuntoutusohjelmat ja seurantavuosia oli vuoteen 2008 saakka, huomionarvoista oli kui-

tenkin, että apuvälineitä saavista kuntoutujista 90 % oli työssä työeläkekuntoutuksen hake-

misen aikaan, kun vuoden 2008 aikaan enää noin 80 % apuvälineitä saavista oli työsuhteessa, 

joten edes apuvälineet eivät takaa työllistymistä tai yritystoiminnan jatkamista pitkällä aika-

välillä.139 

Yrittäjä on usein vakuutettu yrittäjän eläkelain perusteella, koska TSL 1 luvun 1 § edelly-

tykset eivät yrittäjien osalta täyty ainakaan työtä toiselle, tämän johdon ja valvonnan alai-

sena -vaatimusten osalta. Toisaalta, eläketurvan kannalta työn suorittaja voi kuulua sekä 

yrittäjien eläkelain, että työntekijän eläkelain soveltamisalan piiriin, jolloin hänelle kertyy 

eläkettä kummankin eläkelain mukaan. Tällöin hänen työskentelynsä on osittain yrittäjänä 

ja osittain työntekijä-asemassa tapahtuvaa.140Apuvälineitä kuntoutusmuotona voi saada 

myös työntekijän eläkelain perusteella vakuutettu työntekijä, jolloin työeläkekuntoutuksena 

myönnetty apuväline itsessään ei vaikuttane kuntoutujan työoikeudelliseen asemaan. Yrittä-

jän työeläkekuntoutus voidaan toteuttaa vaihtoehtoisesti myös koulutuksena, työkokeiluna 

                                                           
137 Työeläkelakipalvelu: Työeläkekuntoutuksen keinot ja kuntoutussuunnitelma. 
138 HE 116/2002 vp, s. 3. 
139 Tuomala, s. 179-180. 
140 Koskinen – Mikkola –Purola, s. 122. 
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tai työhönvalmennuksena, jolloin työeläkekuntoutuksen aikainen oikeudellinen asema tulee 

tapauskohtaisen harkinnan kohteeksi.  

Työsopimuslain keskeisenä oikeuspoliittisena periaatteena on koko työoikeudellisen lain-

säädännön historian ajan ollut työntekijän suojelun periaate, ei jonkun toisen lain tai muun 

ulkoisen seikan, kuten yrittäjän eläketurvan, perusteella voida tehdä pitkälle meneviä johto-

päätöksiä työeläkekuntoutuksen aikaisesta työoikeudellisesta luonteesta.141 Yrittäjän työelä-

kekuntoutusta voidaan järjestää myös esimerkiksi työkokeiluna, jolloin vakuutettu voi olla 

työlainsäädännön suojan tarpeessa, vaikka hän olisi vakuutettu yrittäjän eläkelain perus-

teella.142Yhden lain soveltamisalasta ei voida yleisemminkään vetää pitkälle meneviä johto-

päätöksiä toisen lain soveltamisalaan, sillä eri lakien käyttötarkoitukset ovat erilaisia ja niillä 

suojataan ja tavoitellaan erilaisia asioita ja intressejä. Esimerkiksi jo mainittu työturvalli-

suuslain 2 luvun 8 § velvoittaa työnantajaa huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja 

terveydestä työssä ja tässä tarkoituksessa työnantajan on otettava huomioon työhön, työolo-

suhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyk-

siin liittyvät seikat. Työturvallisuuslaissa työntekijän suojeluperiaate on siten puhtaimmil-

laan, joten myös sen soveltamisala on suhteellisen laaja, sisältäen sellaisenaan myös työvoi-

mapoliittisena työnä tehtävän työn. 143  

2.6  Työtä vai kuntoutusta 

Hallituksen esityksessä työsopimuslaiksi (HE 157/2000) työsuhteen ulkopuolelle jääväksi 

mainitaan sellainen työ, jolla ei ole lainkaan ansiotarkoitusta. Työeläkelakien perusteella 

järjestettävässä työkokeilussa, työelämään kiinteästi kiinnittynyt vakuutettu, tekee työpai-

kalla yleisesti työsuhteessa tehtäviä töitä ja saa toiminnastaan vastikkeena vähintään hänelle 

määrätyn kuntoutusetuuden verran tai mahdollisesti enemmänkin, hänen toiminnallaan on 

kuntoutuksellisen tavoitteen lisäksi myös mainittu ansiotarkoitus.144Lisäksi työsopimuslain 

soveltamisalan ulkopuolelle jää hallituksen esityksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluna annettava työtoiminta ja muu terapia edellyttäen, että toiminta järjestetään koko-

naan tai pääasiallisesti hoito- tai kuntoutustavoitteisesti, jos työkykyä ylläpitävää toimintaa 

taas järjestetään avoimien työmarkkinoiden työpaikoilla, kysymys oikeussuhteen luonteesta 

olisi ratkaistava kaikkiin tunnusmerkkeihin kohdistuvalla kokonaisharkinnalla.145Puhutta-

                                                           
141 HE 157/2000 vp, s. 48. 
142 HE 157/2000 vp, s. 6.  
143 Kaisto – Kallio, s. 71 
144 Koponen, s. 7. 
145 HE 157/2000 vp, s. 56. Ks. myös Paanetoja, s. 24. 
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essa täysin hoito- tai kuntoutustavoitteisesta työllistämisestä ja työn tekemisestä, selvää lie-

nee, että vammaisuuden perusteella järjestetyistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 

(380/1987, vammaispalvelulaki), kehitysvammalain (519/1977) ja sosiaalihuoltolain 

(1301/2014) perusteella järjestettävä päivätoiminta jäänee TSL 1 luvun 1 § soveltamisalan 

ulkopuolelle. Päivätoiminnan sisältö on tosin määritelty ainoastaan vammaispalvelulaissa, 

jonka 8 b §:n mukaan päivätoimintaan kuuluu kodin ulkopuolella järjestettyä, itsenäistä elä-

mässä selviytymistä tukevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävää toimintaa.146Päivätoi-

minta on välityömarkkinoiden sisällä ehkä selviten hoito- ja kuntoutustavoitteista siten, että 

sen määrittely pitää sisällään- ja se tukee ja ylläpitää työnsuorittajan omaa toimintakykyä.147 

Kansaneläkelaitoksen (Kela) järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain mukaisesti (KKL 

610/1991) järjestetty ammatillinen kuntoutus on suunnattu koko työikäiselle väestölle, ilman 

työelämään liitännäisyyden kriteerejä. KKL 2 §:n mukaan Kelan on järjestettävä vakuute-

tulle, jonka työkyky ja ansiomahdollisuudet ovat sairauden, vian tai vamman vuoksi olen-

naisesti heikentyneet, tarvittava ammatillinen kuntoutus tai valmennus hänen työkykynsä 

säilyttämiseksi tai parantamiseksi, jollei sitä ole järjestetty muussa etuusjärjestelmästä.148 

Kelan ammatillisen kuntoutuksen piiriin kuuluvat siten henkilöt, joiden osalta työeläkela-

eissa säädetty ansiorajavaatimus ei täyty tai joiden ja jotka eivät ole vakiintuneet työelä-

mään. Tällaisia henkilöitä voivat olla esimerkiksi työelämään ensimmäistä kertaa astumassa 

olevat nuoret. 149 

Työntekijän eläkelain työeläkekuntoutuksen ansaintarajakriteerillä käänteisesti varmistetaan 

se, että työeläkelakien mukaisen ammatilliseen kuntoutukseen hakeutuvat ja pääsevät vain 

sellaiset henkilöt, joiden liitännät työelämään ovat tosiasiallisesti kiinteät. Työeläkelaitosten 

työkokeilija on siis jo valmiiksi työelämässä kiinteästi mukana oleva- tai ollut henkilö, jonka 

työkokeilu voi tapahtua tämän omalla työpaikalla siten, että työkokeilun aikana työtehtäviä 

suoritetaan kevennetyssä työnkuvassa siten, että esimerkiksi päivittäistä työssäoloaikaa on 

vähennetty. Tällöin työkokeilija rinnastuu mielestäni lähinnä työsuhteiseen, osa-aikaiseen 

työntekijään. Lisäksi esimerkiksi vajaakuntoisten tekemän työn työsuhteisuudesta väitöskir-

                                                           
146 Paanetoja, s. 17. 
147 Päivätoimintaa järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään työkyvytöntä henkilöä, jolla vamman tai sairau-
den aiheuttaman erittäin vaikean toimintarajoitteen vuoksi ei ole edellytyksiä osallistua sosiaalihuoltolain 
(710/1982) 27 e §:ssä tarkoitettuun työtoimintaan ja jonka toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työky-
vyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin.  
148 HE 116/2002 vp, s. 3. 
149 KKL 1 §:n 2 momentin mukaan lain mukaista ammatillista kuntoutusta korvataan ja järjestetään, jollei 
vakuutettu saa tarvitsemaansa kuntoutusta tapaturmavakuutuslain (625/91), liikennevakuutuslain (626/91), 
sotilasvammalain (404/48) tai sotilastapaturmalain (1211/90) nojalla.  

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19820710
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jan tehnyt OTT, Jaana Paanetoja on kiinnittänyt huomiota siihen, että vaikka työstä aiheu-

tuisikin työntekijälle hyötyä myös kuntoutumisen muodossa, mikä on ns. vähimmäismäärä 

sille, missä määrin työskentelyn tulisi tosiasiassa olla kuntouttavaa ja minkä verran tavan-

omaista työtä työnantajan lukuun, jotta kysymys työsuhteisuudesta voitaisiin ratkaista kun-

touttavuuden perusteella.150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
150 Paanetoja, s. 76. 
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3 TYÖKOKEILUSOPIMUS TYÖSOPIMUKSENA 

Työeläkelakien perusteella järjestettävän työkokeilun laintasosoisen sääntelyn puutetta on 

paikattu käytännössä laatimalla työkokeilusopimuksia, joissa pyritään määrittelemään osa-

puolten oikeudet ja velvollisuudet työkokeilun aikana. Voidaan siis nähdä, että työkokeilu-

sopimuksin sovitaan pitkälti asioista, joista sovitaan työsuhteissa työsopimuksin ja jotka tu-

levat automaattisesti sovellettaviksi, kun TSL 1 luvun 1 §:n mukaiset työsuhteen tunnusmer-

kit täyttyvät ja sitä kautta työsopimuslaki ja sen soveltamisalasta riippuvaiset muut työnte-

koa sääntelevät lait, sekä mahdollinen työehtosopimus tulevat sellaisenaan sovellettaviksi. 

Työeläkekuntoutuksen työkokeilusopimukset ovat työeläkevakuuttajien laatimia sopimuk-

sia, jotka työkokeilun muut osapuolet, työkokeilija ja työhönsijoittaja, hyväksyvät sellaise-

naan tai lähes sellaisenaan. Sopimusten syntymistilanteiden ideaali, vapaa sopiminen, tosin 

toteutuu työmarkkinoillakaan harvoin muulloinkaan, sillä työnhakija on lähtökohtaisesti hei-

kommassa neuvotteluasemassa työnantajaan nähden.151Sopimusvapaus on työmarkkinoilla 

siis aina suhteellista, joten tätä neuvotteluasemien epätasapainoa on pyritty tasapainottamaan 

työsuhteita sääntelevien lakien pakottavilla säännöksillä ja sovellettavaksi mahdollisesti tu-

levien työehtosopimusten sellaisilla sopimusehdoilla, joista ei voida työntekijän asemaa hei-

kentävästi paikallisesti sopia.152  

Työsopimuslain 1 luvun 1 §:n mukaan työsopimuksella tarkoitetaan sopimusta, missä toinen 

sopimuspuoli, työntekijä, sitoutuu tekemään työnantajalle, työtä tämän johdon ja valvonnan 

alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Työsopimus voidaan tehdä kaikenlaisesta 

työstä.153Työsopimusta pidetään yleisesti yhtenä sopimuksena muiden sopimusten joukossa, 

johon sovelletaan siten myös yleisiä, sopimusoikeudellisia periaatteita. Varallisuusoikeudel-

lisista oikeustoimista (oikeustoimilaki/ OikTL1929/228) annetun lain 3 luvussa säädetyt pä-

temättömyysperiaatteet koskevat työsopimuksenkin tekemistä ja sen mahdollista muutta-

mista. 154Voitaisiin ajatella, että kun yksityisalojen työeläkelaeissa ei tarkempia säännöksiä 

työkokeilusopimusten sisällöstä ole, rajat sille mistä kaikesta työkokeilusopimuksella voi-

daan sopia, asettavat täten ainakin yleiset sopimusoikeudelliset periaatteet. Oikeustoimilain 

                                                           
151 Virtanen, s.197. 
152 Kairinen – Hietala – Ojanen, s.19. 
153 HE 157/200 vp, s. 7. 
154 Koskinen – Nieminen – Valkonen, s. 306. 
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mukainen sopimus syntyy aina tarjouksesta ja siihen toisen osapuolen antamasta hyväksy-

västä vastauksesta. 155 

Työkokeilusopimukset perustuvat kuitenkin, perinteisistä työsopimuksista poiketen, kolmen 

eri tahon: työeläkevakuuttajan, työhönsijoittajan ja työkokeilijan välillä tehtävään sopimuk-

seen. Työkokeiluissa sopimusosapuolia on siis tyypillisen kahden sijasta kolme, eikä sopi-

mus synny useinkaan suoraan työnsuorittajan ja työhönsijoittajan välille, vaan eläkelaitok-

sen toimesta.156Vastaavanlainen kolmen eri osapuolen välille muodostuva sopimus on toi-

saalta nykyään, alati muuttuvilla työmarkkinoilla, muutoinkin yleistynyt. Työmarkkinoilla 

toimii esimerkiksi työvoiman vuokrausyrityksiä, jolloin vastuunjako työvoiman vuokrausta 

harjoittavan yrityksen, vuokratyöntekijän ja käyttäjäyrityksen välillä tulee työoikeudellisesti 

arvioitaviksi. Tämä on ratkaistu siten, että tilanteessa, missä työvoiman vuokrausyritys on 

velvollinen noudattamaan jonkin työehtosopimuksen ehtoja, sen on sovellettava kyseisen 

työehtosopimuksen määräyksiä myös työntekijöihinsä. Käytännössä näin ei kuitenkaan 

useinkaan tapahdu, koska toistaiseksi ole olemassa työvoiman vuokrausalaa koskevaa, 

yleistä, valtakunnallista työehtosopimusta. Tätä tilannetta on korjattu ottamalla TSL 2 luvun 

9 §:ään erityissäännös, minkä mukaan työvoiman vuokrausyrityksen on sovellettava vuok-

ratyöntekijään ainakin sitä käyttäjäyritystä sitovaa työehtosopimusta, jolle vuokrantyönte-

kijä on töissä.157  

Työlainsäädännön lisäksi siis myös työehtosopimukset määrittelevät osaltaan soveltamis-

alansa työsuhteiden vähimmäisehtoja. Työehtosopimus voi tulla sovellettavaksi kyseiseen 

työsuhteeseen joko työehtosopimuslain (436/1946) 4 §:n mukaisesti siten, että työnantaja on 

työehtosopimukseen nimenomaisesti, yleensä järjestäytymällä, sitoutunut, tai siten, että 

alalla on tullut noudatettavaksi valtakunnallinen, soveltamisalaltaan yleissitova158työehtoso-

pimus, josta säännellään TSL 2 luvun 7 §:ssä.159Työehtosopimuksissa määritetään usein esi-

merkiksi alakohtaista vähimmäispalkkatasoa, sillä laintasoisesti ei ole määriteltynä vähim-

mäispalkkoja millään alalla. TSL 2 luvun 10 §:ssä määritellään ainoastaan vähimmäispalkka 

tilanteessa, missä työsuhteeseen ei tule sovellettavaksi yleis- tai normaalisitova työehtoso-

pimus eivätkä työnantaja ja työntekijä ole keskenään sopineet työstä maksettavasta vastik-

keesta. Tällöin työntekijälle on maksettava tekemästään työstä tavanomainen ja kohtuullinen 

                                                           
155 Paanetoja, s. 146. 
156 Tiitinen – Kröger, s. 51, ks. myös Saarinen, s. 280. 
157 Koskinen– Nieminen – Valkonen, s. 366-367. 
158 Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistama, valtakunnallisesti edustava ja si-
ten soveltamisalaltaan yleissitova, työehtosopimus. 
159 Aina ei ole täysin selvää heikentäisikö vai parantaisiko paikallisesti toisin sopiminen työntekijän asemaa. 
Työntekijän kannalta edullisempien työsopimusehtojen tekeminen on aina sallittua. 
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palkka. Työsopimuksella tapahtuvaa työn tekemisen ehdoista sopimista rajoittavat työsopi-

muslain ja työaikalain pakottavien säännösten lisäksi siis myös työehtosopimusten vähim-

mäispakottavat määräykset ja työsopimuslain semidispositiiviset160säännökset.161Työsopi-

muslain soveltamisalaa koskeva kysymys nousee merkittäväksi edelleen työkokeilusopi-

musten sopimusehtojen määrittymisen osalta, kun työkokeilusopimusten sisältöä tai työelä-

kelakien perusteella järjestettävän työkokeilun pelisääntöjä ei erityislainsäädännöllä määri-

telty.162  

Työsopimuksen ja työsuhteen olemassaolon arviointi voi käytännössä tulla arvioitavaksi 

usealla eri foorumilla, kuten yleisissä tuomioistuimissa, eläketurvakeskuksessa, vakuutusoi-

keudessa ja työneuvostossa. Työsuhteen syntymisen punninta tapahtuu usein myös usean eri 

lain sekä kokonaisharkinnan perusteella.163Työneuvosto on esimerkiksi arvioinut työsuhteen 

syntymistä työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (763/1990) perusteella 

työelämään tutustuneen nuoren ja tutustumispaikan tarjonneen työnantajan välillä. Työneu-

vosto katsoi, että työsuhteen synnyttävän sopimuksen solmijoina ei välttämättä tarvitse olla 

työntekijä ja työnantaja. Työneuvoston mielestä yksin se, että sopimus oli syntynyt työvoi-

matoimiston ja työnantajan välillä, ei ollut esteenä työsuhteen syntymiselle (TN 1195-86).164  

Työsopimuksen tunnusmerkkejä ja olemassaoloa arvioi myös korkein oikeus ratkaisussaan KKO 

1987:4, missä Suomen Pesäpalloliitto oli järjestävän seuran pyynnöstä määrännyt erotuomarin pe-

säpallo-otteluun. Asiassa oli kysymys erotuomarin oikeudesta tapaturmakorvaukseen, joka evättiin. 

Korkein oikeus katsoi, että kun seuran ja erotuomarin välillä ei ollut sopimussuhdetta, ei erotuo-

marin täten katsottu olevan silloisen tapaturmavakuutuslain165 (TapVakL 1948/608) 1 §:ssä tarkoit-

tamassa työsopimussuhteessa seuraan. Silloinen TapVakL 1 § 1 momentti: ”Sillä, joka sopimuksen 

perusteella, työntekijänä, vastikkeesta tekee työtä toiselle, työnantajalle, tämän johdon ja valvonnan 

alaisena, on oikeus saada korvausta työtapaturmasta, sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. Vas-

tikkeeksi katsotaan jokainen etu, jolla on taloudellista arvoa.” Työsopimussuhdetta ei katsottu ole-

van erotuomarin ja seuran välillä, vaikka seura maksoi erotuomarille liiton ohjeiden mukaisen palk-

kion ja teki siitä ennakonpidätyksen. Eriä mieltä olevan jäsenen lausunnon mukaan erotuomarin 

tehtävän luonteen mukaista oli, että tehtävään oli valinnut ulkopuolinen, eli Suomen Pesäpalloliitto. 

Järjestävä seura oli kuitenkin jossain määrin valvonut erotuomarin työtä muun muassa määräämällä 

                                                           
160 Puolipakottavat säännöt, joista työehtosopimuksin saadaan poiketa, jos vähintään työntekijäpuolen sopi-
musneuvottelijana ollut järjestäytynyt yhteisö. TSL 13 luvun 7 § 1 momentissa on lueteltu tyhjentävästi ne 
asiat, joista työehtosopimuksin sopimalla saadaan poiketa työntekijän etuja ja oikeuksia vähentäen. 
161 Koskinen – Nieminen –Valkonen, s. 370- 371. 
162 Kairinen – Hietala – Ojanen, s. 111. 
163 Paanetoja, s. 88. 
164 Työneuvosto päätyi asiassa muilla perusteilla siihen ratkaisuun, ettei kyseinen työelämään tutustuminen 
tapahtunut TSL 1 luvun 1§ tarkoittamassa työsuhteessa. Paanetoja, s. 147. 
165 TapVakL korvattu sittemmin voimassaolevalla työtapaturma- ja ammattitautilailla (459/2015). 
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hänen työaikansa ja -paikkansa. Näillä perusteilla eri mieltä oleva jäsen katsoi, että erotuomari oli 

tapaturman sattuessa ollut tapaturmavakuutuslain 1 §:n 1 momentissa tarkoitetussa työsuhteessa 

järjestävään seuraan ja täten vakuutusoikeuden päätös tulisi kumota ja asia palauttaa vakuutusyhti-

ölle toimenpiteitä varten.166 

Työsopimussuhteen olemassaoloa ja työsopimussuhteen osapuolten merkitystä on oikeus-

käytännössä arvioitu jokseenkin ristiriitaisesti. Toisaalta keskenään erilaiset lopputulokset 

selittyvät osittain tapauskohtaisella harkinnalla, eli jokainen työsuhteisuuden rajapintatapaus 

arvioidaan omassa kontekstissaan ja yleensä useiden, tapauksessa olennaisten, eri lakien 

pohjalta. Kokonaisharkinnassa myös sopimussuhteen osapuolten aito, alkuperäinen tarkoi-

tusotetaan huomioon, jotta ei päädytä osapuolten kannalta kohtuuttomiin ja yllättäviin lop-

putuloksiin. JTYPL:ssä sen sijaan on tarkat säännökset myös työhallinnon järjestämän, työ-

suhteen ulkopuolelle jäävän, työkokeilun työkokeilusopimusten sisällöstä ja sopimusehtojen 

määräytymisestä.  

JTYPL 4 luvun 9 § mukaan työkokeilusopimuksessa tulee sopia ainakin seuraavista asi-

oista: työkokeilun tavoitteista, työkokeilun suoritusajasta ja – paikasta, työkokeilun päivit-

täisestä kestosta, joka voi olla vähintään neljä ja enintään kahdeksan tuntia, sekä ajoittu-

misesta, työkokeilun viikoittaisesta kestosta, joka voi olla enintään viisi päivää, sekä ajoit-

tumisesta ja tehtävistä, joita työkokeiluun osallistuva suorittaa työkokeilun aikana.  

Työkokeilusopimuksessa tulee lisäksi osoittaa työkokeiluun osallistuvan ohjauksesta ja val-

vonnasta työpaikalla vastaava henkilö, sekä työttömyysetuuden maksaja, jolle työkokeilun 

järjestäjän on ilmoitettava poissaoloista. TE- toimisto voi lisäksi työkokeilusopimuksessa 

asettaa työhönsijoittajalle työkokeilun toteuttamisen- tai siihen osallistuvan työkokeilijan 

kannalta tarpeellisia ehtoja. Lisäksi julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta annetussa laissa 

säädetään työkokeilujakson aikaisesta vastuusta, työturvallisuudesta ja tietosuojasta.167 

Kuten työhallinnon työkokeilusopimuksissa, myös työeläkekuntoutuksen työkokeilusopi-

muksin sovitaan käytännössä työhönsijoittajan, työkokeilijan ja työeläkevakuuttajan oikeuk-

sista ja velvollisuuksista työkokeilun aikana. Työkokeilusopimuksella voidaan esimerkiksi 

sopia työeläkevakuuttajan työkokeilun edistymisen seurannasta, työkokeilun työajasta ja 

työkokeilun keskeyttämisestä. Työkokeilusopimuksissa työhönsijoittajan velvollisuudeksi 

usein on sovittu ohjata ja valvoa kuntotutujan työskentelyä, työkokeilijan velvollisuudeksi 

                                                           
166 Tapauksen arvioinnista myös Paanetoja, s. 147. 
167 HE 209/2016 vp, s. 9. 
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noudattaa työpaikalla yleisiä työjärjestystä koskevia määräyksiä ja työeläkevakuuttajan vel-

vollisuudeksi maksaa työeläkekuntoutusetuus työkokeilijalle tai työhönsijoittajalle. Työelä-

kevakuuttajien laatimat työkokeilusopimukset eivät kuitenkaan, työhallinnon työkokeilun 

tavoin, perustu erityislainsäädäntöön. Työkokeilusopimusten työeläkevakuuttajakohtaisuus 

ja lakiin perustumattomuus voivat olla ongelmallisia työkokeilijoiden keskinäisen yhdenver-

taisuuden kannalta. Työkokeilijoiden yhdenvertaisuus ja työoikeudellinen asema nousevat 

kysymyksiksi siis sekä suhteessa työkokeilupaikan muihin, työsuhteisiin työntekijöihin, että 

myös suhteessa muihin työkokeilijoihin, joiden työkokeilun aikaiset sopimukset poikkeavat 

toisistaan. Jopa saman työeläkevakuuttajan työkokeilijat voivat olla keskenään eriarvoisessa 

asemassa, riippuen työeläkevakuuttajan työkokeilusopimuksia koskevasta käytännöstä. 

Työeläkelaitoksien työkokeilusopimuksia koskeva käytäntö vaihtelee eläkelaitosten sisällä 

esimerkiksi ainakin työkokeilun aikaisen vastikkeen maksajatahon perusteella. 

3.1 Työkokeilusopimuksia käytännössä (Varma, Elo) 

Työeläkelakien perusteella järjestettävään työkokeiluun laaditaan useimpien työeläkeva-

kuuttajien toimesta kahdentyyppisiä sopimuksia. Työkokeilusopimukset jaotellaan työeläke-

vakuuttajien luomassa käytännössä sellaisiin, joissa työeläkevakuuttaja maksaa kuntoutus-

tukea suoraan työkokeilijalle ja sellaisiin, joissa työhönsijoittaja maksaa palkkaa työkokei-

lijalle ja työeläkevakuuttaja maksaa kuntoutusetuuden168 työhönsijoittajalle.169 

 

Kuvio 2. Työkokeilusopimusten jaottelu kuntoutusetuuden maksureitin perusteella 

                                                           
168TyEL II osan 3 luvun 28 §:n mukainen kuntoutusraha. Työeläkevakuuttaja saattaa kuntoutusetuuden li-
säksi korvata työhönsjoittajalle työkokeiluaikana mahdollisesti kertyneet osuudet työkokeilijan lomakorvauk-
sesta ja lomarahasta, sosiaaliturvamaksujen osuutta ei kuitenkaan korvata.  
169 Ks. liitteet 1,2, 3 ja 4. 
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Työkokeilu on siis mahdollista toteuttaa joko siten, että työhönsijoittaja maksaa kuntoutus-

ajalta palkkaa työkokeilijalle ja työeläkevakuuttaja maksaa työhönsijoittajalle työkokeilijan 

kuntoutusetuuden tämän maksamaa palkkaa vastaavalta osin, kuitenkin enintään kuntoutu-

setuuden määrän. Tai siten, että työeläkevakuuttaja maksaa kuntoutusetuuden suoraan työ-

kokeilijalle, ilman, että työhönsijoittaja toimii tässä välikätenä. Työeläkevakuuttajat käytän-

nössä jaottelevat työkokeilusopimuksensa tämän jaon perustella. Työkokeilusopimukset 

näyttävät olevan erilaisia sekä muodollisesti, että myös sisällöllisesti siten, että työkokeiluun 

sovellettavat sopimusehdot ovat erilaisia riippuen kuntoutusetuuden maksajatahosta.170  

Työeläkevakuuttaja Varman työkokeilusopimuspohjat ovat jaoteltu otsikoin ”Palkallinen 

työkokeilusopimus” ja ”Palkaton työkokeilusopimus”.171Molemmissa Varman työkokeilu-

sopimuksessa työkokeilun tavoitteeksi on kirjattu sen selvittäminen, miten työkokeilusopi-

muksen mukaiset, sovitut työtehtävät soveltuvat kuntoutujalle ja niissä valtuutetaan työhön-

sijoittaja ja kuntoutuja sopimaan keskenään työajasta, työkokeilun erityispiirteet huomioon 

ottaen. Tarkemmin ei ole kuitenkaan aukaistu sitä, mitä nämä huomioon otettavat erityispiir-

teet mahdollisesti olisivat. Työhönsijoittaja sitoutuu, sekä Varman palkattoman-  että palkal-

lisen työkokeilusopimuksen sopimusehtojen mukaan tarjoamaan kuntoutujalle sovitun työn, 

sovitulle ajalle ja ohjaamaan, opastamaan ja valvomaan kuntoutujaa työssään sekä noudat-

tamaan työturvallisuutta koskevia säännöksiä.  

Huomionarvoista on, että työhönsijoittajalla on oikeus molempien Varman työkokeilusopi-

musten ehtojen mukaan keskeyttää työkokeilu sen sovitusta kestoajasta riippumatta, ilmoit-

tamalla siitä viipymättä muille osapuolille. Ilmoitusvelvollisuuden lisäksi muita rajoituksia 

tai ehtoja ei työkokeilun keskeyttämiselle ole asetettu. Sen sijaan JTYPL 4 luvun 10 § 1 

momentin mukaan TE- toimisto tekee päätöksen työhallinnon työkokeilua koskevan sopi-

muksen purkamisesta, jos luvattomia poissaoloja on yhdenjaksoisesti viisi tai muutoin niin 

paljon, että ne vaarantavat työkokeilulle asetetut tavoitteet. JTYPL 4 luvun 10 § 3 momentti 

oikeuttaa TE- toimistoa tai työkokeilun järjestäjää purkamaan työkokeilua koskevan sopi-

muksen myös muista kuin poissaoloihin liittyvistä syistä, ilmoittamalla siitä kirjallisesti 

muille osapuolille. Rajoitus on, että purkuperuste ei saa perustua yhdenvertaisuus- tai tasa-

                                                           
170 HE 116/2002 vp, s. 8. 
171 Ks. liitteet 1 ja 2. Varman ja Elon työkokeilusopimusmallit valikoituvat tutkielmassa vertailun kohteeksi, 
sillä heidän työkokeilun vakiosopimusmallinsa olivat tutkielman kannalta havainnollistavia, lisäksi rajasin 
vertailun kahteen työkokeilusopimusmalliin, lukijaystävällisyyden vuoksi. 
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arvolaissa kiellettyihin syrjintäperusteisiin tai muuhun epäasialliseen syyhyn. Työsopimus-

suhteen purkamiseen ja syrjintäperusteisiin syvennytään lähemmin tutkielman luvuissa 3.2 

ja 4.2 

Kuntoutujan tulee molempien Varman työkokeilusopimusten mukaan noudattaa sovittua 

työkokeilusuunnitelmaa ja työpaikan sääntöjä ja työturvallisuutta koskeva ohjeita ja mää-

räyksiä. Kuntoutujan tulee ilmoittaa Varmalle yli viikon sairauslomastaan, tai mikäli hän 

haluaa päättää työkokeilun kesken sopimuskauden. Työkokeilun päättämisestä tulee ilmoit-

taa kaikille osapuolille, mikäli kuntoutuja laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, voi laimin-

lyönnistä seurata kuntoutusetuuksien takaisinperiminen. Tarkennusta ei löydy siihen, kuinka 

pitkälti kuntoutusetuuksia voidaan takautuvasti takaisinperiä.  

Erojakin Varman työkokeilusopimusmallien väliltä löytyy. Varman palkallisen työkokeilu-

sopimuksen sopimusehdoissa löytyy maininta, että ”työhönsijoittajaa koskevat normaalit 

työsuhteesta aiheutuvat velvoitteet ja oikeudet”. Vastaavaa, työsuhteisuuteen viittaavaa koh-

taa ei palkattomassa työkokeilusopimuksessa ole. Lisäksi palkallisessa sopimusmallissa so-

pimusehtoihin sisältyy työhönsijoittajan palkanmaksuvelvollisuuden lisäksi muista ”laki-

sääteisistä maksuista ja velvollisuuksista huolehtiminen”. Palkattomasta työkokeilusopi-

muksesta ei löydy vastaavaa viittausta työhönsijoittajaa koskeviin, työsuhteesta johtuviin 

velvoitteisiin tai oikeuksiin. Palkattomassa sopimusmallissa ei myöskään mainita työhönsi-

joittajan vastuulla olevia, muita lakisääteisiä maksuja tai velvollisuuksia.  

Palkallisessa Varman työkokeilusopimuksessa on mainittu, että myös kuntoutujaa koskevat 

”yleiset työsuhteen oikeudet ja velvollisuudet”. Vastaavaa viittausta työsuhteessa noudatet-

taviin normeihin ei ole, kuntoutujankaan osalta, palkattomassa sopimuksessa. Tämä on olen-

nainen ero sopimusten välillä, sillä se antaa aihetta olettaa, että työeläkelaitosten luomassa 

käytännössä, palkalliset työkokeilut tapahtuisivat TSL 1 luvun 1 §:ssä tarkoitetussa työsuh-

teessa. Tämä siksi, että työlainsäädäntö soveltuu, työturvallisuuslakia- tai erityislaeilla teh-

tyjä poikkeuksia lukuun ottamatta, vain TSL 1 luvun 1 §:n tarkoittamiin työsuhteisiin, mutta 

ei muihin työn tekemisen tilanteisiin. Kuitenkin esimerkiksi työkokeilun päättämismenettely 

poikkeaa olennaisesti työsuhteisen työn päättämismenettelystä, mihin palataan tarkemmin 

seuraavassa luvussa.  
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Varman palkallinen- ja palkaton työkokeilusopimusmalli poikkeavat toisistaan myös siinä, että pal-

kattomassa sopimuksessa on maininta, että kuntoutuja tulee tapaturmavakuuttaa172 Varman toi-

mesta. Palkallisessa työkokeilusopimuksessa kuntoutujan vakuuttamisesta ei ole mitään mainintaa.  

Työkokeilijan vakuuttamisvelvollisuus tulee suoraan työtapaturma ja ammattitautilaista, jonka 127 

§ velvoittaa eläkelaitosta vakuuttamaan työkokeilijan.  

Myös Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo on jaotellut työkokeilu- ja työhönvalmen-

nussopimuksensa sen mukaan, maksaako työhönsijoittaja kuntoutujalle palkan suorittaako 

Elo kuntoutusetuuden suoraan kuntoutujalle. Työkokeilusopimukset ovat otsikoitu sopi-

muksiksi, missä ”Työnantaja maksaa palkan” ja missä ”Elo maksaa etuuden”.173Molem-

missa Elon sopimusmalleissa viitataan erilliseen kuntoutusohjelmaan, missä sovitaan kun-

toutuksen kestosta, työajasta, työtehtävistä ja mahdollisista kuntoutuksen aikaisista opin-

noista.  

Molemmissa Elon sopimusmalleissa työhönsijoittajan velvollisuudeksi on sovittu kuntou-

tusohjelman mukaisen työn tarjoaminen, työtehtävien opastaminen, - johtaminen ja - valvo-

minen sekä määräaikaisen, kirjallisen arvion antaminen Elolle kuntoutuksen onnistumisesta. 

Lisäksi työhönsijoittajan tulee, mahdollisesta kuntoutusohjelman keskeyttämisestä tai –päät-

tämisestä, antaa kirjallinen selvitys Elolle. Työhallinnon työkokeilua koskevaan sopimuk-

seen on JTYPL 4 luvun 9 §:n 2 momentin mukaan otettu vastaava ehto, jonka mukaan työ-

kokeilun järjestäjän tulee työkokeilun päätyttyä antaa työ- ja elinkeinotoimistolle arvio hen-

kilöasiakkaan soveltuvuudesta työhön, ammattiin tai alalle sekä, jos työkokeilu on järjestetty 

työmarkkinoille paluun tukemiseksi, työelämävalmiuksien ja osaamisen kehittämistarpeista. 

Ilman kyseisiä raportointivelvollisuuksia työkokeilun seurantaa olisi hankala järjestää, työ-

kokeilujen vaikuttavuutta seurata ja esimerkiksi toteutunutta työaikaa todentaa.174 Työko-

keilijan velvollisuus on puolestaan työturvallisuutta- ja työjärjestystä koskevien säännösten 

noudattaminen ja sovittuun kuntoutusohjelmaan sitoutuminen ja hänen tulee ilmoittaa Elolle 

yli kolme päivää kestäneestä poissaolostaan, tai mikäli hän päättää keskeyttää kuntoutuksen 

ennen sen sovittua päättymisaikaa. Päättymisen jälkeen myös kuntoutujan tulee antaa Elolle 

viikon kuluessa kirjallinen selvitys kuntoutuksen onnistumisesta. 

Elonkin sopimuksista löytyy eroja. Palkallisen sopimuksen mukaan työhönsijoittajan vel-

vollisuus on huolehtia palkanmaksun lisäksi ”työnantajan lakisääteisistä maksu- ja muista 

                                                           
172 Varmalla tulee olla vastuuvakuutus, josta korvataan kuntoutujan sairautensa vuoksi aiheuttamat henkilö- 
ja esinevahingot niiltä osin kun niitä ei korvata työhönsijoittajan oman vastuuvakuutuksen perusteella. 
173 Ks. liitteet 3 ja 4. 
174 HE 209/2016 vp, s. 9. 
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velvoitteista”. Vastaavaa lakisääteisyyteen viittaavaa kohtaa ei ole sopimuksessa, missä Elo 

maksaa etuuden suoraan kuntoutujalle. Elon palkattomassa sopimusmallissa on sen sijaan 

sopimusehto, minkä mukaan ”työhönsijoittaja ei suorita kuntoutujalle korvausta tehdystä 

työstä”. Sanamuoto on osin harhaanjohtava, sillä työhönsijoittaja ei tosiasiassa suorita kun-

toutujan korvausta palkallisessa työkokeilussakaan, ellei työhönsijoittajan maksama palkka 

ylitä kuntoutujalle myönnetyn kuntoutusetuuden määrää, jolloin työeläkevakuuttaja ei kor-

vaa mahdollista erotusta. Tällöinkin työhönsijoittaja vastaa työkokeilun vastikkeenmaksusta 

kuitenkin vain erotukselta vastaavin osin.  Huomionarvoista on myös työnantaja- termin 

käyttäminen palkallisen työkokeilusopimuksen kohdalla, mutta työhönsijoittaja- termin 

käyttäminen palkattomassa työkokeilusopimuksessa. Tämä antaa olettaa, että myös Elon 

luomassa käytännössä palkallinen työkokeilu tapahtuisi TSL 1 luvun 1 §:n tarkoittamassa 

työsuhteessa, ja palkaton puolestaan ei. 

Myös Elon sopimusmalleissa, silloin ja vain silloin, kun Elo maksaa etuuden suoraan kuntoutujalle, 

Elon velvollisuudeksi on mainittu kuntoutujan tapaturmavakuuttaminen tapaturmavakuutuslain 

(608/1948) 7 luvun 57 § 1 momentin vapaaehtoisen vakuutuksen perusteella. Edelleen työtapa-

turma- ja ammattitautilain 36 luvun 278 § velvoittaa eläkelaitoksia työeläkelakien mukaisessa, am-

matillisessa kuntoutuksessa olevan vakuuttamiseen kuntoutukseen sisältyvässä työ- tai koulutusko-

keilussa, työhön valmennuksessa ja työharjoittelussa sattuvan vahinkotapahtuman varalta. 

Työeläkevakuuttajat ovat luoneet käytännön, missä jaotellaan työkokeilusopimukset kah-

teen eri leiriin vastikkeen maksajatahon perusteella. Tällainen jako on keinotekoinen, sillä 

vaikka palkanmaksu on työnantajan päävelvoite, työsopimussuhteisuutta arvioitaessa mer-

kitystä ei ole oikeuskäytännössä tai oikeuskirjallisuudessa annettu sille, mistä varoista työn-

tekijän vastike maksetaan. Työntekijän palkka voi siis muodostua osaksi esimerkiksi yhteis-

kunnan maksamista tuista ilman, että se tekisi työntekoa tarkoittavasta suhteesta ei-työsopi-

mussuhteisen. Työkokeilusopimuksissa voidaan toki mainita palkan tai kuntoutusetuuden 

maksajataho tai - reitti, mutta sen ei tulisi sellaisenaan vaikuttaa työkokeilun sopimusehtoi-

hin.175 

3.2 Työkokeilun päättäminen 

Varman ja Elon palkallisten työkokeilusopimusten sanavalinnat viittaavat TSL 1 luvun 1 §:n 

mukaiseen työsuhteisuuteen176, jos palkallinen työkokeilu lopulta katsottaisiin TSL 1 luvun 

                                                           
175 Tiitinen – Kröger, s. 18. 
176 Elon palkallisessa työkokeilusopimuksessa puhutaan työnantajasta, kun taas työkokeilusopimuksessa, 
missä Elo maksaa kuntoutusetuuden suoraan työkokeilijalle, puhutaan työhösnsijoittajasta. Lisäksi työkokei-
lusopimuksissa, missä työhönsijoittaja maksaa palkkaa työkokeilijalle on mainittu, että työhönsijoittajaa ja 
kuntoutujaa koskevat yleiset työsuhteen oikeudet ja velvollisuudet. 
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1 §:n soveltamisalaan kuuluvaksi työsuhteessa tehtäväksi työksi, tulisivat kaikki työsopi-

muslain soveltamisalasta riippuvaiset muut työntekoa sääntelevät lait sekä mahdollinen 

alalla sovellettava työehtosopimus myös työkokeiluun sovellettaviksi. Työsopimuslain mu-

kaan työsuhteet voivat olla joko toistaiseksi voimassaolevia tai määräaikaisia. Työkokeilu-

jen kestojen ollessa ennalta määritelty (1-6 kk), voitaisiin työkokeilun ajatella siten olevan 

määräaikainen työsuhde. Määräaikainen työsopimus päättyy TSL 6 luvun 1 § mukaan ilman 

irtisanomista määräajan päättymiseen, tai sovitun työn valmistumiseen. Määräaikainen työ-

sopimus sitoo sopimusosapuolia siten koko määräajan ja se voidaan päättää vain työntekijän 

ja työnantajan yhteisestä sopimuksesta tai kun työsopimuksen päättämiseen on olemassa 

TSL 8 luvun 1 §:n tarkoittama purkuperuste. Mahdollista on ottaa määräaikaiseen työsopi-

mukseen irtisanomisehto177, jolloin se voidaan päättä, kuten toistaiseksi voimassaoleva työ-

sopimus.178Työnantaja ei voi irtisanoa toistaiseksi voimassaolevaa- tai irtisanomisehtoista 

määräaikaistakaan työsopimusta ilman työsopimuslain mukaisen irtisanomisperusteiden 

olemassaoloa. Irtisanomisperusteet voivat olla työntekijään henkilöön liittyviä tai tuotannol-

lis- taloudellisia. Lisäksi irtisanomisen yhteydessä noudatettavaksi tulevat aina TSL 6 luvun 

3 §:n mukaiset irtisanomisajat.179 

TSL 7 luvun 1 §:n mukaan työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassaolevan työsopimuk-

sen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Syyn asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa on 

otettava huomioon työnantajan ja työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan, eikä irtisano-

misperuste saa olla missään tilanteessa syrjivä.180 Työsopimuslaissa määritellyt irtisanomis-

ajat ovat siten sitovia, työsuhteen vähimmäisehtoja, ellei työsuhteeseen sovellettavassa työ-

ehtosopimuksessa ole sovittu siitä, että irtisanomisajoista voidaan paikallisesti sopimalla toi-

sin sopia. Ja se, mitä irtisanomisajoista on työsopimuslaissa säädetty, koskee sellaisenaan 

myös osa-aikaisia työntekijöitä, joten työkokeilun suorittaminen kevennetyssä työnkuvassa 

siten, että työssäoloaika on esimerkiksi 60 % kokoaikaisesta työstä, ei vaikuta työsopimus-

lain irtisanomisehtojen soveltamisalaan.181 

Työkokeilut voidaan kuitenkin Varman ja Elon työkokeilusopimusten182 sopimusehtojen 

mukaan keskeyttää ennen niiden sovittua päättymisajankohtaa esimerkiksi työkokeilijan 

                                                           
177 Ns. kombinoitu työsopimus, missä määräaikaisessa työsopimuksessa on sovittu, että sen voi irtisanoa lain 
mukaisilla irtisanomisperusteilla, kuten toistaiseksi voimassaolevan työsopimuksen. 
178 Moilanen, s. 166. 
179 TSL 6 luvun 3 §:n mukaan irtisanomisaika on 14 vuorokautta työnantaja irtisanoessa enintään vuoden jat-
kuneen työsuhteen, työntekijän irtisanoutuessa itse enintään viisi vuotta kestäneestä työsuhteestaan, irtisano-
misaika on 14 päivää. Työkokeilujen kesto on enintään 6 kk. 
180 HE 157/2000 vp, s. 48. 
181 Moilanen, s. 167. 
182 Ks. liitteet 1, 2, 3 ja 4. 
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toistuvien poissaolojen vuoksi. TSL 7 luvun 2 §:ssä käsitellään työntekijän henkilöön liitty-

viä irtisanomisperusteita, joita ovat: 

”työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden 

vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä sekä sellaisten työntekijän henkilöön liittyvien työn-

tekoedellytysten olennaista muuttumista, joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene selviyty-

mään työtehtävistään.” 

Työntekijän irtisanominen voi työsopimuslain mukaankin siis johtua toistuvista, luvatto-

mista poissaoloista. Luvatta poissaoleva työntekijä rikkoo työsuhteesta johtuvaa pääasial-

lista velvoitettaan, työntekovelvoitettaan. Työntekijälle tulisi kuitenkin lähtökohtaisesti an-

taa mahdollisuus korjata menettelyään ennen työsuhteen irtisanomista. Tähän tarkoitukseen 

soveltuu esimerkiksi varoitusmenettely.183 

TSL 7 luvun 2 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan asiallisena ja painavana irtisanomisperus-

teena ei voida sen sijaan pitää työntekijän sairautta, vammaa tai tapaturmaa, ellei työntekijä 

työkyky ole sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuen olennaisesti ja niin pitkäaikai-

sesti vähentynyt, ettei työnantajalta voida kohtuudella edellyttää työsopimussuhteen jatka-

mista. Työeläkekuntoutuksen myöntämisprosessissa itsessään on otettu jo huomioon työn-

tekijän alentunut työkyky, joten työkokeilun keskeyttäminen sairauden perusteella kertoo 

lähinnä epäonnistuneesta kuntouksen suunnittelusta. Toki voi olla, että työkokeilija päättää 

työkokeilusuhteensa ennen sen määrättyä päättymisajankohtaa myös omasta tahdostaan, jos 

hän kokee ettei hän ole riittävä työkykyinen työkokeilulle asetettujen vaatimusten täyttämi-

seen.184 

Kun työsuhde päättyy ilman irtisanomisaikaa, puhutaan aina työsuhteen purkamisesta. TSL 

8 luvussa säädetään työsuhteen purkamisperusteista. Työsopimuksen purkamisen edellytyk-

senä ovat työntekijän niin vakava sopimusrikkomus, laiminlyönti, epäasiallinen käyttäyty-

minen tai menettely, jotka vaarantavat työsopimuksen tarkoituksen toteutumisen. Esimerk-

kiluetteloa185purkamiseen oikeuttavista perusteista ei nykyisessä työsopimuslaissa ole, 

mutta purkuperusteiden tulee aina olla irtisanomisperusteita vakavammat.186Työkokeilut 

                                                           
183 HE 157/2000 vp, s. 97. 
184 HE 157/2000 vp, s. 95. 
185 Sen sijaan, työkokeilusopimuksen päättämiskynnystä arvioitaessa, vanhasta työsopimuslaista 
(320/1970) löytyy ”työsopimuksen purkamispykälä”, sillä 43 §: ään on otettu erityinen esimerkkiluettelo 
siitä, milloin työsopimuksen purkaminen saattaisi olla mahdollista.  
186 Tiitinen – Kröger, s. 656. 
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päättyvät nykykäytännön mukaan ilman irtisanomisaikaa, pelkästään jonkun työkokeiluosa-

puolen ilmoituksen perusteella, joten kysymys on, de facto, työkokeilusuhteen purkamisesta. 

Työeläkelakien perusteella järjestettävissä työkokeiluissa ei ole laintasoisesti määritelty 

edellytyksiä työkokeilun keskeyttämiselle, ennen sen sovittua päättymisajankohtaa. Varman 

ja Elon työkokeilusopimuksissa työeläkevakuuttajan oikeudeksi on sovittu työkokeilun lak-

kauttaminen, kun työkokeilun edellytykset eivät enää täyty. Esimerkiksi työkokeilusopi-

muksiin on otettu, työhallinnon työkokeilujen tapaan, työkokeilijan toistuvat poissaolot, 

mutta muita tarkempia edellytyksiä työkokeilun päättämiselle ei ole asetettu. Ketään ei kui-

tenkaan saisi PL 18 §:n 3 momentin mukaan erottaa työstään ilman lakiin perustuvaa syytä, 

joten myös perustuslain näkökulmasta voidaan kyseenalaistaa kaikkien työkokeiluosapuol-

ten oikeus keskeyttää työkokeilu päättymään heti, ennen sovittua päättymispäivää, ilman 

laintasoista sääntelyä asiasta. 

Työkokeilusopimusten mukaan työkokeilut voivat päättyvät siis työkokeilijoiden toistuvien 

poissaolojen myötä, tai kun työkokeilun tavoite ei enää muusta vastaavasta syystä täyty. Vä-

himmäismääriä poissaolojen määrälle ei ole kuitenkaan sovittu. JTYPL 4 luvun 10 §:n 1 

momentin mukaan työhallinnon työkokeilu tai työhönvalmennus voidaan keskeyttää, jos 

kuntotuuja on ollut luvatta poissa yhdenjaksoisesti viisi valmennus- tai kokeilupäivää tai jos 

poissaoloja on muutoin niin paljon, etteivät valmennukselle tai kokeilulle asetetut tavoitteet 

täyty. TE-toimisto tekee päätöksen työhön valmennuksen tai koulutuskokeilun keskeyttämi-

sestä tai työkokeilua koskevan sopimuksen purkamisesta kuntoutujan poissaolojen perus-

teella. Työhallinnon työkokeilun keskeyttämisestä käytetään siis työsopimuslain kanssa yh-

teneväistä käsitettä työkokeilua koskevan sopimuksen purkaminen. TSL 8 luvun 3 §:n mu-

kaan myös työsopimusta voidaan pitää purkautuneena, kun työntekijä on ollut poissa työstä 

vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta sinä aikana työnantajalle pätevää syytä poissaolol-

leen.  

Työeläkelakien perusteella järjestettävän työkokeilun ovat omalla ilmoituksellaan oikeutettu 

keskeyttämään työhönsijoittaja, työkokeilija ja työeläkevakuuttaja. Työkokeilut päättyvät 

käytännössä kulloisenkin osapuolen ilmoituksen perusteella, ilman irtisanomisaikaa. Tällöin 

työkokeilu rinnastunee päättymismenetelmiltään myös ammatillisesta kuntoutuksesta anne-

tun lain (AkL 630/1998) mukaiseen oppisopimussuhteeseen. AkL 3 luvun 18 §:ssä sääde-

tään, että oppisopimukseen sovelletaan työsopimuslakia, mutta työsopimuslaki soveltuu 17 

§:ssä tarkoitettuun oppisopimussuhteeseen kuitenkin tietyin poikkeuksin. Esimerkiksi AkL 

8 luvun 75 §:n mukaan työsopimuslain säännökset työsopimuksen päättämisestä jäävät op-



50 
 
pisopimussuhteessa soveltamatta kokonaisuudessaan. Oppisopimussuhde voidaankin pur-

kaa sellaisin edellytyksin, jotka työsopimuslain mukaisesti oikeuttaisivat purkamisen sijaan 

työsopimussuhteen irtisanomiseen, tällöin luonnollisesti soveltumatta jäävät myös työsopi-

muslain irtisanomisaikoja koskevat säännökset. Työeläkelakien perusteella järjestettävät 

työkokeilut päättyvät vastaavasti välittömästi, ilman irtisanomisaikaa, vaikka työsopimus-

lain mukaista työsuhteen purkamiseen oikeuttavaa perustetta ei välttämättä ole tapauksessa 

käsillä.187 

3.3 Työkokeilija työntekijänä 

Työkokeilussa kuntoutujan, eli työkokeilijan, asemaa tulee arvioida työkokeilusopimuksen 

tarkastelun lisäksi suhteessa muihin työsuhteen tunnusmerkkeihin. Työsuhteen tunnusmer-

kit ovat kappaleessa 1.1 esitelty. TSL 1 luvun 1 §:n mukaan työsuhde on sopimuksen perus-

teella tapahtuva henkilökohtainen, vastikkeellinen työn tekeminen työnantajan lukuun, työn-

antajan johdon- ja valvonnan alaisena. Tunnusmerkkien täyttyessä seurauksena on työsopi-

muslain soveltaminen kyseessä olevaan työn tekemistä tarkoittavaan oikeussuhteeseen. So-

veltamisalasta voidaan poiketa vain laintasoisesti säätämällä.188TSL 1 luvun 2 §:ssä sääde-

tään poikkeuksista työsopimuslain soveltamisalaan. Työeläkelakien perusteella järjestettävä 

työkokeilu ei kuitenkaan ole TSL 2 §:n 1 momentin 1 kohdan mukainen julkisoikeudellinen 

virka- tai palvelussuhde. Työkokeilu ei myöskään rinnastu TSL 2 §:n 1 momentin 2 kohdan 

tarkoittamaan tavanomaiseen harrastustoimintaan, sillä työkokeilija saa työtään vastaan vas-

tikkeena palkkaa tai kuntoutusetuutta, joten työkokeilusta ei puutu, harrastustoiminnan ta-

voin, työsuhteelle tyypillinen ansiotarkoitus.189 Työeläkelaeissa tai niiden esitöissä ei myös-

kään ole otettu kantaa työeläkekuntoutuksen työoikeudelliseen luonteeseen, joten se ei rin-

nastu TSL 2 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisesti, sellaiseen työsuoritusta edellyttävään 

sopimukseen, josta säädetään erikseen lailla.190 

Kaikki laintasoiset poikkeukset työsopimuslain soveltamisalaan jäävät siis työeläkelakien 

perusteella järjestettävän työkokeilun osalta soveltumatta. Tästä syystä työsuhteisuutta tulee 

tarkastellaan viimekädessä tapauskohtaisella kokonaisharkinnalla191, joka tarkoittaa muo-

                                                           
187 HE 189/2017 vp, s. 4. 
188 Suviranta, s. 234.  
189 Työsopimuslakia koskevan hallituksen esityksen mukaan työsopimuslain soveltamisalan ulkopuolelle 
jäävä harrastustoiminta voidaan tehdä muun muassa urheiluseuroissa sekä varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdis-
tyksissä. Myös vapaaehtoistoimintana järjestettävä tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta jaa työsopimuslain so-
veltamisalan ulkopuolelle. Toimintaa järjestetään muun muassa kuntien toimesta vammais- ja lastensuojelu-
lain perusteella, HE 157/2000, s. 59 ja Paanetoja, s. 224.  
190 HE 157/2000 vp, s. 58. 
191 HE 157/2000, s. 56. 
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dollisten edellytysten täyttymisen jälkeen tapahtuvaa työntekoa tarkoittavan suhteen koko-

naisvaltaista arviointia, joka sisältää myös osapuolten tarkoituksen. Seuraavissa alaluvuissa 

käydään tästä syystä läpi työsuhteen tunnusmerkit, aiemmin käsiteltyä sopimustunnusmerk-

kiä lukuun ottamatta, ja arvioidaan työkokeilun suhdetta tunnusmerkkien täyttymiseen, tä-

män jälkeen siirrytään kokonaisharkinta- kriteerin tarkastelemiseen.192 

3.3.1 Vastiketta vastaan 

Vastikkeellisuustunnusmerkin perusteella voitaisiin ehkä ajatella, että täysin vastikkeetta 

tehtävä työ tai työ, josta vastiketta maksetaan vapaaehtoisesti, ei täyttäsi työsuhteen tunnus-

merkkejä.193Palkanmaksuvelvollisuus on työnantajan päävelvoite, siinä missä työntekijän 

päävelvoite on työn tekeminen.194Työnantajalla tarkoitetaan sitä, jonka lukuun tehdystä 

työstä palkkaa maksetaan.195Vastikkeen ei tarvitse tulla, ainakaan kokonaan, työnantajan 

omista varoista, vaan se muodostua osittain esimerkiksi yhteiskunnan maksamista 

tuista.196Mikäli työntekoon ei liity lainkaan ansiotarkoitusta, kysymys ei lähtökohtaisesti ole 

työsuhteisesta työstä, sillä lähtökohtana on, että kukaan ei tekisi työtä täysin vastikkeetta.197  

Vastikkeen laadulla tai määrällä ei ole merkitystä työsuhteisuuden arvioinnin kannalta. 

Palkka voi olla mikä tahansa vastike, millä on työntekijälle jotain taloudellista arvoa. Raha-

palkan lisäksi työntekijä voi saada palkkansa esimerkiksi luontoissuorituksena, jonain 

muuna etuna tai näiden kaikkien yhdistelmänä.198Vastikkeen määräytymisperuste voi olla ja 

tyypillisimmin onkin aikaperusteinen, eli tehtyihin työtunteihin perustuva tuntipalkka, tai 

kiinteäksi sovittu kuukausipalkka. Palkka voi myös olla suoritusperusteinen siten, että 

palkka maksetaan työntekijän työtuloksen mukaan. Provisiopalkkauksessa työntekijän 

palkka voi määräytyä prosenttisuuteen esimerkiksi myyntiin sidotusti.199Työkokeilussa vas-

tikkeen maksajataho on asianomainen työeläkelaitos, mutta työhönsijoittaja voi maksaa työ-

kokeilijalle myös kuntoutusetuutta suurempaa palkkaa, jolloin työeläkelaitos korvaa työhön-

sijoittajalle vain kuntoutusetuutta vastaavan määrän. Työkokeilun ajalta maksettava kuntou-

tusraha on TyEL 3 luvun 28 §:n 2 momentin mukaan yhtä suuri kuin niiden työeläkkeiden 

yhteismäärä korotettuna 33 %:lla, joihin työntekijällä olisi oikeus, jos hän olisi tullut täyteen 

työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavasti työkyvyttömäksi kuntoutushakemuksen tullessa 

                                                           
192 HE 157/2000 vp. Ks. myös Paanetoja, s. 24. 
193 Suviranta, s. 247. Ks. myös Paanetoja, s 151. 
194 Koskinen– Ullakonoja, s. 83. 
195 Koskinen –Mikkola – Purola, s. 59. 
196 Paanetoja, s. 155. 
197 HE 157/2000 vp, s. 57. Ks. myös Suviranta, s. 247.  
198 HE 157/2000, s. 56. Ks. myös Sipilä, s. 498 ja Paanetoja, s. 152. 
199 Koskinen – Ullakonoja, s. 88-89. 



52 
 
vireille. Työkyvyttömyyseläkettä saavan kuntoutujan ammatillisen kuntoutuksen aikainen 

vastike on TyEL 3 luvun 30 §:n mukaan kuntoutuskorotus, jota maksetaan kuntoutuksen 

kestoajalta ja joka on 33 % työkyvyttömyyseläkkeen määrästä. Työkokeilulla voidaan nähdä 

olevan taloudellista lisäarvoa tekijälleen vastikkeen muodossa, vaikka vastikkeesta ei käy-

tettäisi aina nimikettä palkka. 

3.3.2 Henkilökohtaisesti työnantajan lukuun 

Työsuhteessa luonnollinen henkilö sitoutuu henkilökohtaisesti suorittamaan työntekovel-

voitteen piirissä olevan työnsä.200Työntekijä voi siten olla vain luonnollinen henkilö, jonka 

henkilökohtaista toimintaa työnantajan lukuun työn tekeminen on. TSL 1 luvun 7 § 1 mo-

mentin mukaan työsopimuksen osapuolet eivät saa siirtää työsopimuksesta johtuvia oikeuk-

siaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle ilman toisen sopijapuolen suostumusta. TSL 1 luvun 

8 § säädetään avustajaksi otetun työoikeudellisesta asemasta työntekijän avustajasta siten, 

että työnantajan suostumuksella otettu avustaja tulee myös työsuhteeseen alkuperäiseen 

työnantajaan. 201  

Työsuhteessa työtä sitoudutaan tekemään siis toiselle, eli työnantajan lukuun. Tämä tarkoit-

taa sitä, että työstä koituvan hyödyn tulee aiheutua työnantajan hyväksi ja työntekijä taas 

hyötyy työstään saamansa vastikkeen muodossa.202Työn tekeminen toiselle erottaa työsuh-

teisen työn esimerkiksi yrittäjänä tehtävästä työstä, sillä yrittäjätoiminnasta hyöty nähdään 

aiheutuvan yrittäjän omaan lukuun. Mikäli työn tekeminen kuntouttaa, eli parantaa työnte-

kijän työkykyä, voi se tuottaa hyötyä myös hänelle. Työntekijän saadessa työstä kuntoutus-

hyötyä, ei työn silti voitane katsoa tehtävän hänen itsensä lukuun, vaan yhä työsopimuslain 

tarkoittamalla tavalla työnantajan lukuun. Eri asia olisi, jos työntekijä tosiasiassa saisi myös 

työnsä tuottaman taloudellisen hyödyn suoraan omaan lukuunsa. Tällöinhän työnteko tältä 

osin rinnastuisi yrittäjänä tehtävään työhön ja tätä kautta rajautuisi työsopimuslain sovelta-

misalan ulkopuolelle. Työkokeiluissa näin ei kuitenkaan lähtökohtaisesti ole.203 

Työkokeilu onkin melko mahdoton erottaa muusta, työnantajan lukuun tehtävästä työstä, 

ainakaan vain sillä perusteella, että kysymyksessä on työkokeilu. Työkokeilussa työn suo-

rittaja tekee kuitenkin yleisesti työpaikoilla suoritettavia tehtäviä, sillä onhan kysymyksessä 

työpaikkakuntoutuksen yksi toteuttamismuoto. Työsuoritus näyttää siis ulospäin samalta 

                                                           
200 Tiitinen – Kröger, s. 13. 
201 Tiitinen –Kröger 2004, s. 69. Ks. myös Koskinen – Nieminen –Valkonen s, 307. 
202 Paanetoja, s. 148. 
203 Paanetoja, s. 198-199. 
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kuin, mikä tahansa muu vastaava suoritus vastaavasta työstä. Ulkoisten tunnusmerkkien pe-

rusteella ei työkokeilusta voida sanoa sitä, missä oikeussuhteessa työtä tehdään. Työsuori-

tuksen mahdollinen laadullinen vaihtelevuus ei enää kuuluu työsuhteen tunnusmerkkien ar-

viointikriteereihein. Työsuorituksen tasolle, työntekijän työkyvylle tai työn tuottavuudelle 

ei ole asetettu lainsäädännössä tai sen esitöissä mitään niin sanottua vähimmäisrajaa. Ylei-

semminkin työsuhteisesta työnteosta puhuttaessa vastiketta maksetaan siitä, että työtä yli-

päänsä tehdään. Samaan lopputulokseen päätyvän työsuorituksen voitaneen tehdä eri ta-

voilla, työn tekemisen tyylille ei ole asetettu useinkaan mitään vaatimuksia. Työn tuottavuus 

on ajankohtainen ja hyvä kysymys sinänsä, mutta ei voida kategorisesti sanoa, että työko-

keilussa työtä suorittavan työn laatu olisi niin heikkoa, että työsuhteen tunnusmerkit eivät 

tästä syystä täyttyisi. Kysymys on tällöin muusta kuin työsopimuslain soveltamisalan arvi-

oimisesta. Työkokeilun tarkoitus lisäksi on kuntouttaa työntekijä työkykyisesti. Lisäksi työ-

hönsijoittaja saa työeläkelaitokselta kuntoutusetuutta vastaavan määrän, jos hän maksaa 

palkkaa työkokeilijalle, joten lähtökohtaisesti myös työkokeilun tuottaman taloudellisen 

hyödyn voidaan päätellä menevän työhönsijoittajan lukuun.204 

3.3.3  Johto ja valvonta 

Työnantajan johto- ja valvontavallan205 alaisuudessa työskentelyyn riittää, että työnantajalla 

on halutessaan mahdollisuus käyttää direktiovaltaansa. Työnantajan johdolla tarkoitetaan 

työnantajan oikeutta määrätä missä, milloin ja miten työtä tehdään. Valvonnalla puolestaan 

tarkoitetaan työnantajan oikeutta seurata, että työntekijä noudattaa annettuja ohjeita ja mää-

räyksiä.206Työntekijällä onkin TSL  3 §:n 1 momentin mukainen velvollisuus noudattaa 

työnantajan antamia käskyjä ja ohjeita.207Lisäksi työntekijän tulee välttää kaikkea toimintaa, 

mikä on ristiriidassa sen kanssa, mitä hänen asemassaan olevalta työntekijältä voidaan koh-

tuudella vaatia.208 

Direktio-oikeuden piiriin nähtiin perinteisesti kuuluvan työnantajan ja työntekijän tietty fyy-

sinen läheisyys, jossa työnantaja kokoajan ohjaa ja valvoo työntekijää.209Tämä ei kuitenkaan 

enää ole todellisuutta, ainakaan kaikilla työelämän osa-alueilla. Tästä syystä juuri johdon- 

ja valvonnan alaisuus on käytännössä ongelmallisin työsuhteen tunnusmerkki, sillä työnan-

                                                           
204 Paanetoja, s. 149. 
205 Myöhemmin johot- ja valvontavallasta käytetään tutkielmassa synonyymia direktio-oikeus. 
206 Paanetoja, s. 156. 
207 Suviranta, s. 260. 
208 Koskinen – Ullakonoja, s. 77. 
209 Koskinen – Mikkola- purola, s.146. 
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tajan ei kuitenkaan edellytetä konkreettisesti johtavan ja valvovan jatkuvasti työntekijöi-

tään.210Direktio-tunnusmerkin ei voida siis enää nykyään katsoa puuttuvan vain siitä syystä, 

että työtä suoritetaan työntekijän kotona tai muussa vaihtuvassa paikassa, missä työnantaja 

ei itse ole läsnä, sillä työn tekemisen eri tavat ovat monimuotoistuneet, esimerkiksi suoritta-

vaan tehdastyöhön nähden, jolloin esimerkiksi työntekijän työpiste oli kiinteä. Direktiotun-

nusmerkin olemassaoloa puoltavia seikkoja ovat nykyään esimerkiksi työn tavanomaisuus 

työsuhdetyönä tai työnjohdon nimenomainen toteaminen sopimuksessa. Työkokeilussa työ-

kokeilijan tulee Varman ja Elon työkokeilusopimusten mukaan, noudattaa työpaikalla ylei-

siä sääntöjä ja määräyksiä, joten johdon- ja valvonnan alaisuudessa toimimisen tunnus-

merkki on työkokeilusopimuksissa nimenomaisesti todettu.211 

Työkokeilujen kohdalla voidaan kiinnittää huomioita myös siihen, vaikuttaako työntekijän 

lähtökohtaisesti heikommaksi arvioitu työkyky tai lähitulevaisuuden työkyvyttömyysriski 

siihen, että työkokeilussa työhönsijoittajalla olisikin itseasiassa korostunut velvollisuus oh-

jata ja valvoa työkokeilijan työtä. Tällöin päästään jälleen ajatukseen siitä, että olisiko työ-

hönsijoittajan vastuu työkokeilijaa kohtaan jopa siinä määrin korostunut, että se ei vastaa 

enää normaalia työsuhteista työtä, vaan ennemminkin huoltosuhdetta. Työnantajan vastuu 

korostuu työntekijöitään kohtaan tavallisesti suhteessa esimerkiksi uusiin sekä nuoriin työn-

tekijöihin, ilman, että se tekisi työsuhteesta työoikeudellisesti ei-työsuhteisen. Uutta työnte-

kijää tulee luonnollisesti hetkellisesti perehdyttää työhönsä intensiivisemmin, mutta se ei ole 

este työsuhteen olemassaololle. Lisäksi myös työkokeilijoiden asemaa tulisi mielestäni tar-

kastella tapauskohtaisesti, sillä direktiotunnusmerkin ilmeneminen on tavallisestikin alakoh-

taisesti hyvin vaihtelevaa, esimerkiksi luovassa- tai asiantuntijatyössä työnantajan johto- ja 

valvonta on vähäisempää, kuin suorittavammassa työssä.212 

                                                           
210 Hallituksen esityksessä työsopimuslaiksi työsuhteen ja tavanomaisen harrastustoiminnan erona on pidetty 
sitä, että harrastustoimintaa ei yleensä ohjata ja valvota taloudellisen tuloksen tavoittelun nimissä. Paanetoja 
kiinnittää huomiota siihen, että toteamus viittaisi direktiotunnusmerkin kytkeytymiseen taloudellisen tulok-
sen tavoitteluun siten, että jos tämä funktio jäisi puuttumaan, kyse ei voisi olla työsuhteesta. Paanetoja kui-
tenkin huomauttaa, että direktiotunnusmerkki on saanut oikeuskäytännössä suhteellisen vakiintuneen ja laa-
jemman sisällön, kuin mitä lain tai sen esitöiden sanamuodoista tai sanoista ” johto ja valvonta” voisi suoraan 
päätellä. HE 157/2000, s. 59 ja Paanetoja, s. 157.  
211 Koskinen – Mikkola – Purola, s. 7-8. 
212 Paanetoja, s. 157. 
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3.3.4  Kokonaisharkinta  

Työsopimuslain tarkoittaman työsuhteen olemassaolon arviointi perustuu viime kädessä 

aina tapauskohtaiseen kokonaisharkintaan, tietenkin niin, että TSL 1 luvun 1 § mukaiset työ-

suhteen olemassaolon edellytykset ensin täyttyvät.213Työeläkelakien perusteella järjestettä-

vissä työkokeiluissa on tosiasiallisesti usein muuttunut vain vastikkeenmaksajataho ja 

yleensä merkitystä ei työsopimussuhdetta arvioitaessa ole annettu sille, mistä varoista vas-

tike maksetaan. Työkokeilut pyritään ensisijaisesti nimittäin järjestämään työkokeilijan 

omalla työpaikalla, jos työkokeilijalla sellainen on ja se on mahdollista. Lisäksi, kuten aikai-

semmin käytiin läpi työntekijän palkka voi muodostua osaksi esimerkiksi yhteiskunnan 

maksamista tuista ilman, että se tekisi työntekoa tarkoittavasta suhteesta ei-työsopimussuh-

teisen.214 Toisaalta työeläkekuntoutuksena järjestettäviin työkokeiluihin liittyy paljon myös 

sellaisia asioita, mitkä eivät ole työsuhteisessa työskentelyssä yleisti ottaen olennaisia ja tyy-

pillisiä kuten se, että työeläkevakuuttaja on kolmantena osapuolena seuraamassa työeläke-

kuntoutuksen edistymistä. Toisaalta, kuten aiemmin mainittu työvoiman vuokrausyritykset, 

kevyt yrittäjyys ja freelancerina- tehtävä työ ovat tuoneet osaltaan kirjavuutta työmarkki-

noille, joten lähtökohtaisesti kiinteästi työelämässä mukana olevien työeläkevakuutettujen 

kuntoutusta ei tulisi liikaa rinnastaa välityömarkkinoiden muihin kuntouttaviin työtoimin-

toihin. Tapauskohtainen kokonaisharkinta on tärkeää ainakin niin kauan, kun työeläkelaeissa 

ei ole otettu kantaa työeläkekuntoutuksen työsuhteisuuteen.215 

Työneuvosto on tapauksessa TN 24/1993 arvioinut työtoimintaan osallistuvan työoikeudellista ase-

maa tilanteessa, missä kuntayhtymä oli irtisanonut työntekijän työsopimuksen ja siirtänyt hänet työ-

toimintaan, seurauksella, ettei hänen tekemäänsä työhön enää sovellettu työlainsäädäntöä. Työneu-

vosto katsoi, että koska lainsäädännössä ei oltu määritelty vajaatyökykyisille tarkoitetun työtoimin-

nan järjestäjien ja työtoimintaan osallistuvien välisiä oikeudellisia suhteita, suhteen oikeudellinen 

luonne tuli ratkaista tapauskohtaisesti. Tapauksessa työntekijän työjärjestelyt eivät olleet tosiasi-

assa muuttuneet työtoimintaan siirtymisen jälkeen, joten sillä seikalla, että työskentely perustui pal-

velusuunnitelma- nimiseen sopimukseen ei ollut merkitystä arvioitaessa työn suorittajan oikeudel-

lista asemaa. Työtoimintaan osallistuvaa pidettiin työsuhteisena työntekijänä.216 

Vastuiden ja velvollisuuksien määrittelyn kannalta työoikeudellisen aseman tunnistaminen 

on aina tärkeää. Työkokeilusopimuksessa voidaan sopia esimerkiksi työeläkevakuuttajan ot-

tamasta vastuuvakuutuksesta, mutta mikäli työkokeilusta ei ole sopimusta, missä on erikseen 

                                                           
213 HE 157/2000 vp, s.56. 
214 Tiitinen – Kröger, s. 18. 
215 Koponen, s. 6. 
216 Tiitinen – Kröger, s. 54. 
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mainittu vahingonkorvausvastuu217 voi vahingon sattuessa myös vahingon korvaajatahosta 

olla erilaisia näkemyksiä. Epäselvissä tilanteissa vahingonkorvausvastuu voidaan tulkita 

kuuluvaksi myös kolmannelle, kuten työeläkevakuuttajataholle.218Työkokeilijan vahingon-

korvausvastuukin on vain yleistä vahingonkorvauslain (412/ 1974) mukaista, sopimukseen 

perustuvaa vahingonkorvausvastuuta, vaikka työsuhteessa osapuolten välinen korvausvas-

tuu on säännelty ensisijassa työoikeuden normistossa. Mikäli työntekijä rikkoo tai laiminlyö 

työsopimuksesta tai työsopimuslaista hänelle johtuvia velvollisuuksiaan, tai aiheuttaa työs-

sään työnantajalle vahinkoa esimerkiksi esinevahinkojen tai tappioiden muodossa, tulee 

työntekijän TSL 12 luvun 1 §:n 3 momentin mukaan korvata työnantajalle aiheuttamansa 

vahinko.219 

3.4 Työkyky työsuhteen edellytyksenä? 

Seuraavaksi voidaan siirtyä pohtimaan sitä, onko työn tekemiseen velvoittautuneen henkilön 

henkilöön liittyvillä seikoilla itsenäistä merkitystä työsuhteisuuden arvioinnin kannalta, 

vaikka toisaalta, tällä asialla ei tulisi olla merkitystä, jos kaikki työsuhteen tunnusmerkit 

täyttyvät ja työsopimuslaki tulee siten suoraan sovellettavaksi kyseiseen oikeussuhtee-

seen.220Työsuhteen tunnusmerkkejä arvioitaessa ei oikeuskäytännössä tai oikeuskirjallisuu-

dessa ole annettu painoarvoa työtä tekevän henkilön ominaisuuksille. Edellytyksenä työlain-

säädännön tarjoaman suojan saamiseksi on ainoastaan työsuhteen TSL 1 luvun 1 § tunnus-

merkkien täyttyminen. Työntekijän ominaisuuksia huomioidaan kuitenkin esimerkiksi työ-

turvallisuuslaissa, mutta aina siten, että työntekijän mahdollinen heikompi asema, esimer-

kiksi raskaudesta johtuen, aiheuttaa korostunutta huolehtimisvelvollisuutta työnantajalle 

suhteessa työntekijän turvallisuudesta huolehtimiseen.221Työntekijän vajaakuntoisuuden222 

ei missään tapauksessa tulisi vaikutta ainakaan siten, että se tekisi työntekijästä suojatto-

mamman työmarkkinoilla, sillä työlainsäädäntö rakentuu työntekijän suojelun periaatteelle. 

Vajaakuntoisen henkilön jättäminen työlainsäädännön tarjoaman suojan ulkopuolelle aset-

tautuu erikoiseen valoon jo perusoikeuksienkin näkökulmasta. PL 6 § 2 momentin mukaan 

                                                           
217 Sopimusrikkomuskiin liittyvistä seurauksista tärkein on vahingonkorvaus, missä lähtökohtana on koko 
aiheutetun vahingon korvaaminen, vahingonkorvauslain perusteella. Kairinen – Hietanen – Ojanen, s. 188-
189. 
218 Kopopnen, s. 5. 
219 Kairinen – Hietanen – Ojanen, s. 197-198. 
220 Kaisto – Kallio, s. 73 
221 HE 59/ 2002 vp, s. 19. 
222 ILO:n yleissopimuksen (n:o 159) ammatillisesta kuntoutuksesta ja työllistämisestä (vajaakuntoiset henki-
löt) I osan 1 artiklan 1 kohdassa vajaakuntoinen määritellään henkilöksi, ”jonka mahdollisuudet sopivan työn 
saamiseen ja säilyttämiseen sekä työssä etenemiseen ovat huomattavasti vähentyneet asianmukaisesti todetun 
fyysisen tai psyykkisen vamman tai vajavuuden vuoksi” Paanetoja korostaa, ettei vajaakuntoinen ole aina sa-
malla vajaa-tai osatyökykyinen, sillä työkyky liittyy työsuorituksiin ja vajaakuntoisuus henkilöön ja tämän 
ominaisuuksiin. Paaneoja, s. 7-9. 
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ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, 

kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henki-

löön liittyvän syyn perusteella, joten tietyn työntekijäryhmän jättäminen, erityislakiin perus-

tumatta, työoikeudellisen suojan ulkopuolelle, on jo itsessään merkittävä yhteiskunnallinen 

kysymys.223 

Työntekijän työkykyä on arvioitu työsopimuslain esitöissä ainakin suhteessa irtisanomispe-

rusteeseen olemassaoloon. Irtisanomiseen oikeuttava työkyvyn olennainen heikkeneminen 

edellyttää sitä, että työntekijä ei sairauden, vamman tai tapaturman vuoksi pysty enää olen-

naisilta osin täyttämään työsopimuksesta johtuvia velvoitteitaan. Kääntäen vaikeakaan sai-

raus ei siten oikeuta päättämään työntekijän työsopimusta niin kauan, kun hän vielä kykenee 

suoriutumaan velvollisuuksistaan.224Irtisanomisperusteen olemassaoloa arvioitaessa huomi-

oidaan sairauden kesto ennen mahdollista irtisanomista ja sairauden lääketieteellinen en-

nuste sairauden kestosta ja työntekijän kuntoutumismahdollisuuksista. Tämän lisäksi huo-

mioidaan työntekijän edellytykset selvitä työpaikalla, kohtuullisten uudelleenjärjestelyjen 

puitteissa, tarjolla olevista muista työtehtävistä. Kaikkeen arviointiin vaikuttaa luonnollisesti 

työntekijän koulutus, ammattitaitonsa ja kokemus. Irtisanomistilanteiden työkyvyn arviointi 

pohjaa siis osittain samoihin teemoihin kuin työeläkekuntoutuksen harkinta.225 

Työkyky onkin aina useiden eri tekijöiden summa, johon vaikuttavat henkilön fyysiset- ja 

psyykkiset- sekä muut ominaisuudet. Työkykyä määriteltäessä painotetaan integroitua työ-

kyvyn käsitettä, missä yksilön työkyky ilmenee suhteessa tehtävään työhön. Työntekijä on 

työkykyinen silloin, kun hänen tiedot, koulutus, taidot ja voimavarat sekä työympäristön 

vaatimukset kohtaavat keskenään. Työntekijän työkyky tai työkyvyttömyys ilmenee aina suh-

teessa tehtävään työhön. Työkyky ei siis ole absoluuttinen, täysin objektiivisesti mitattavissa 

oleva käsite, eikä se synny tyhjiössä, vaan myös työpaikan vaatimukset ja kyky mukautua 

työntekijöidensä erityispiirteisiin on keskeisessä asemassa.226 

Työeläkekuntoutuksen seurantatutkimukseen227osallistuneet raportoivat kokeneensa työkykynsä 

hyväksi myöntävän kuntoutuspäätöstä seuraavana vuonna. Tämä voi osaltaan liittyä työntekijän 

pystyvyys-käsitykseen. Eli myös työntekijän käsityksellä itsestään ja osaamisesta samoin kuin ym-

päristön asettamilla vaatimuksilla ja tuella on merkitystä työkykyä määritettäessä. Tästä syystä työ-

                                                           
223 HE 157/2000 vp, s. 6.  Ks. myös Paanetoja, s. 242. 
224 HE 157/2000 vp, s. 97-99. 
225 HE 157/2000 vp, s. 98. 
226 Gould – Ilmarinen – Järvisalo – Koskinen, s. 20. ks. myös Suikkanen, s. 88. 
227 Tutkimuksesta ja sen tuloksista tarkemmin luvussa 4.1.  
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eläkekuntoutus tulisikin aloittaa riittävän ajoissa, jotta työntekijän usko omiin kykyihinsä työnteki-

jänä ei ehtisi liikaa horjua ja hän ei ehtisi identifioitua esimerkiksi työkyvyttömyyseläkeläiseksi. 

Työntekijän alentunut fyysinen terveydentila on siis tutkimustenkin vain yksi työkykyyn vaikuttava 

tekijä, ja esimerkiksi kuntoutusmotivaatiolla on iso merkitys työeläkekuntoutuksen onnistumi-

seen.228  

Kun kysymyksessä on työeläkelakien soveltamisalan piiriin kuuluva työntekijä, tämän työ-

kykyä on luonnollista peilata eri eläkelakien työkyvyttömyyden määritelmiin. Valtion elä-

kelain (1295/2006) 2 luvun 35 §:n mukaan työntekijä on oikeutettu työkyvyttömyyseläkkee-

seen, jos hän on palvelusuhteen kestäessä sairauden, vian tai vamman vuoksi tullut kykene-

mättömäksi virkaansa tai työhönsä. Tämä ammatillisen työkyvyttömyyden määritelmä sitoo 

työkyvyttömyyden, laintasoisestikin, siihen työhön tai virkaan, jossa henkilö työskentelee. 

Työkykyä arvioitaessa otetaan, työeläkelakien kanssa yhteneväisesti, huomioon myös pal-

veluksen jälkeinen, jäljellä oleva kyky hankkia itselleen ansiotuloja sellaisella saatavissa 

olevalla työllä, jota työntekijän voidaan kohtuudella edellyttää tekevän. Yksityisalojen työ-

eläkelakeihin, toisin kuin kansaneläkelakiin, sisältyy työkyvyttömyyden tarkka ja asteittai-

nen, matemaattinen määritelmä, mikä sisältää työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisen vä-

himmäisvaatimuksena työkyvyn heikkenemisen sairauden, vian tai vamman vuoksi vähin-

tään kahdella viidesosalla yhtäjaksoisesti vuoden ajan. Täysi työkyvyttömyyseläke edellyt-

tää puolestaan työkyvyn heikentymistä vähintään kolmella viidesosalla. Kansaneläkelaki ei 

määrittele työkyvyttömyyttä vastaavalla tavalla, mutta lain mukaan työkyvyttömyyseläke 

myönnetään aina pysyvästi sokealle tai liikuntakyvyttömälle, samoin kuin henkilölle, joka 

sairautensa, vikansa tai vammansa vuoksi on pysyvästi niin avuttomassa tilassa, ettei voi 

tulla toimeen ilman toisen henkilön apua. Vastaavaa työkyvyttömyyden ”kaatopykälää” ei 

muissa eläkelaeissa ole. Tämä voi selittyä osittain kansaneläkelain roolina turvata elintaso 

myös, kun työeläkettä ei ole kertynyt. 229  

Työkyky voidaan siis määritellä niin, että jos eläkelakien mukaiset työkyvyttömyys-määri-

telmät eivät täyty, kysymyksessä on työkykyinen henkilö. Asia ei tietenkään ole näin yksin-

kertainen, sillä työkyky on edellä kuvatun laisesti monitahoisempi käsite, mikä sisältää pal-

jon subjektiivisiakin tekijöitä, kuten työntekijän ja työpaikan välisen suhteen toimivuuden 

sekä työntekijän oman käsityksen työkyvystään. Tästä syystä yksittäinen henkilö ei olekaan 

aina tyytyväinen saamaansa kuntoutus- tai eläkepäätökseen, sillä jokaisen yksittäistapauksen 

erityispiirteitä on lähes mahdoton huomioida yksityiskohtaisesti. Tämä ei tietenkään tarkoita 

                                                           
228 Gould- Härkäpää – Järvisalo, s. 14. 
229 Honkanen, s. 161. 
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sitä, ettei tähän, eli mahdollisimman tapauskohtaiseen harkintaan, tulisi aina, esimerkiksi 

eläkelaitoksen toimesta pyrkiä.230  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
230 Honkanen, s. 161. 
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4 TYÖELÄKEKUNTOUTUS OSANA TOIMIVAA TYÖELÄKEJÄRJESTEL-
MÄÄ 

Työeläkejärjestelmä on osa sosiaaliturvaamme ja sosiaaliturvan tarkoituksena on tukea hei-

kommassa yhteiskunnallisessa asemassa olevia kansalaisia. Tukeminen voi tapahtua erilais-

ten julkisen vallan vastuulla olevien toimenpiteiden ja tulonsiirtojen avulla. Tavoitteena olisi 

saada työikäiset kansalaiset integroitumaan työelämään ja sitä kautta yhteiskuntaan 

yleensä.231Työlainsäädännön tarkoituksena on puolestaan suojata työntekijän asemaa työ-

hönotossa, työsuhteen kestäessä ja sen päättymistilanteissa.232Työeläkejärjestelmän osalli-

suus sosiaalipoliittisten tavoitteiden toteuttamiseen ei tulisi kuitenkaan estää työlainsäädän-

nön soveltamista työeläkekuntoutuksena tehtävään työhön, jos se nähdään tarkoituksenmu-

kaiseksi. Perinteisesti julkisoikeudellista sosiaaliturvaa ja yksityisoikeudellista työoikeutta 

on ollut hankala sujuvasti yhdistää. Tämä tulee hyvin esiin esimerkiksi niissä vanhemmissa 

kannanotoissa, joissa TSL 1 luvun 1 §:n tarkoittamaa työsuhdetta ei ole katsottu syntyneen 

sen vuoksi, että työn tekemistä tarkoittava sopimus ei ollut syntynyt suoraan työn suorittajan 

ja työnantajan välille tai, jos työnteko oli jonkin tietyn julkisoikeudellisen palveluntuottajan 

aloitteesta järjestettyä. Nykyään ei kuitenkaan enää ajatella, että työelämä voitaisiin täysin 

erottaa omaksi, itsenäiseksi osa-alueekseen muista oikeuden- tai elämän alueista.233 

Vertailun vuoksi esimerkiksi Arvo Sipilän luoma perussuhdeteoria, joka on osa työoikeudellisen 

kehityksen historiaa, eikä sitä tule tarkastella enää osana nykyistä työsuhteen arviointia. Sipilä kui-

tenkin korosti työoikeudellisen oikeussuhteen itsenäisyyttä suhteessa muihin työn tekemistä tar-

koittaviin oikeussuhteisiin ja muihin oikeudenaloihin. Sipilän mukaan ”Työoikeus ei ole pelkästään 

työntekijän oikeutta, vaan sanottu oikeusdisipliini on sekä työntekijän että työnantajan oikeutta. 

Työoikeus on kaikkien työsuhdetta koskevien ja siihen asiallisesti liittyvien oikeusnormien koko-

naisuus. ”  

Työeläkelakien mukainen työeläkekuntoutus on ennenaikaiselle eläkkeelle, työkyvyttö-

myyseläkkeelle, siirtymistä ehkäisevää, ammatillista kuntoutustoimintaa. Työkyvyttömyys-

eläke on tarkoitettu niille henkilöille, jotka eivät kykene ansaitsemaan työikäisenä toimeen-

tuloaan itse, ja se muuttuu vanhuuseläkkeeksi, kun eläkkeensaaja saavuttaa vanhuuseläke-

ikänsä. Työkyvyttömyyseläkkeiden maksaminen kuuluu Suomessa sekä kansaeläkejärjes-

telmän että työeläkejärjestelmän piiriin. Myös kaikissa EU-jäsenvaltioissa lähtökohtana on, 

                                                           
231 Ks. esimerkiksi Pylkkänen, s. 20-22. 
232 HE 157/2000, s. 47-49. 
233 Sipilä, s. 495-501. 
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että kaikille niille kansalaisille, joiden työkyky on heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi, 

korvataan työkyvyttömyydestä johtuvia ansiotulon menetyksiä.234Työikäisen väestön van-

heneminen ja syntyvyyden lasku ei ole yksinään suomalainen ongelma, vaan sama tilanne 

koskettaa koko Eurooppaa. Jo Luxemburgin julistus vuodelta 1997 terveyden edistämisestä 

työpaikoilla Euroopan Unionissa (ENWHP), korosti terveiden työntekijöiden olevan EU:n 

sosiaalisen- ja taloudellisen kehityksen avaintekijä ja työhyvinvoinnin lisäämisen kautta työ-

urien pidentämisen olevan haaste, johon ikääntyvän Euroopan tulee kyetä vastaamaan.235 

Uudempi, EU2020 strategia, tunnistaa myös jäsenvaltioiden väestöpohjan ikääntymisen 

haasteet hyvinvointivaltioiden rahoituspohjille. Strategian mukaan yli 60-vuotiaiden EU-

kansalaisten määrä kasvaa kaksi kertaa nopeampaa kuin vielä ennen vuotta 2007 ja alhai-

sesta syntyvyydestä johtuva työssäkäyvän väestönosan väheneminen yhdistettynä lisäänty-

vään eläkeläisten määrän kuormittaa kaikkia jäsenvaltioiden sosiaalisia järjestelmiä, joihin 

myös työeläkejärjestelmät kuuluvat. Vastalääkkeenä haasteeseen strategiassa mainittiin elin-

ikäinen oppiminen, hyvä työkyky, koulutus ja työvoiman vapaa liikkuvuus.236 

Tulevaisuutta ei toki voi ennustaa, mutta se ainakin näyttää selvältä, että tulevaisuuden työ 

tulee olemana yhtä monimuotoisempaa ja samalla työntekijöiltä tullaan vaatimaan, strategi-

assa mainittuja, elinikäisen oppimisen taitoja. Lisäksi työntekijät liikkuvat enenevässä mää-

rin työpaikkojen perässä myös eri jäsenvaltioiden välillä, joten työntekijää suojaavan lain-

säädännön yhdessä sosiaaliturvan luoman turvan kanssa, tulisi seurata perässä. Hyvä työ-

kyky puolestaan on edellytys työn tekemisille ylipäätään.237 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 48 artiklan perusteella unionille on an-

nettu, perinteisen kansallisen toimivallan alaan kuuluvan sosiaaliturvaa koskevaa lainsäädännöllistä 

toimivaltaa työntekijöiden vapaan liikkuvuuden toteuttamiseksi.238Sopimuksen 45 artikla takaa 

                                                           
234 Rissanen, s. 112. 
235 Turja, s. 11.  
236 Lisäksi EU:ssa on pyrkinyt ratkaisemaan työn tekemiseen liittyvien, ainakin näennäisesti ristiriitaisten in-
tressien yhteensovittamista. Ristiriidan on perinteisesti ajateltu olevan työntekijän turvan ja vapaan markkina-
talouden välillä. Mitä lähemmin intressiristiriitaa tarkastelee, huomaa kuitenkin, että työlainsäädännön ja 
viime kädessä sosiaaliturvan luoma tukiverkosto, takaa myös yrityksille parhaat mahdolliset työntekijät, sillä 
työpaikkoja uskalletaan vaihtaa ilman pelkoa toimeentulon täydellisestä vaarantumisesta. Täten tarpeellinen 
perusturvan taso takaa myös oikeiden työntekijöiden ja heille oikeiden työpaikkojen joustavan kohtaamisen. 
Eu-strategia2020. ks. myös Barnard, s. 106-110.  
237 Barnard, s. 498. 
238 Tätä tarkoitusta varten on annettu sosiaaliturva-asetus 883/2004 sekä sen täytäntöönpanoasetus (EY) 
987/2009. Asetukset ovat jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaksi tulevaa lainsäädäntöä, joilla on etusija kan-
salliseen lainsäädäntöön nähden, mikä tarkoittaa sitä, että kansallisen lain säännökset syrjäytyvät, jos ne ovat 
ristiriidassa EU:n sosiaaliturva-asetusten kanssa. Tuovinen, s. 40. 
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työntekijöiden vapaan liikkuvuuden Unionin alueella, mutta itse työntekijä-käsitettä ei kuitenkaan 

artiklassa tai itse sopimuksessa määritellä.239 

Pääministeri Juha Sipilän hallitus on kirjannut yhdeksi hallituskauden tavoitteeksi ja kilpai-

lukykyisen Suomen saavuttamiseksi muun muassa eläkeikien noston. Eläkeuudistusta kos-

kevaan hallituksen esitykseen (HE 16/2015 vp) sisältyneet lait astuivat voimaan tammi-

kuussa 2017. Keskeisin uudistus on, että vanhuuseläkeikä nousee asteittain 65 ikävuoteen.240 

Vuodesta 2030 alkaen eläkeikä muuttuu vielä uudelleen, jolloin se sidotaan elinajan kehitykseen, 

joka vahvistetaan jokaiselle ikäluokalle erikseen. Työkyvyttömyyseläkettä määrättäessä eläkkee-

seen oikeuttava tuleva aika laskettaisiin ehdotuksen mukaan alimpaan vanhuuseläkeikään ja, kun 

alimman vanhuuseläkeiän määräytyminen kytkettäisiin elinajanodotteen muutokseen, elinaikaker-

rointa241 lievennettäisiin, mutta sen vaikutus kohdistettaisiin myös työkyvyttömyyseläkkeiden tu-

levan ajan eläkeosaan.242  

Eläkeuudistuksen ajatuksena on työeläkejärjestelmän rahoituspohjan vahvistaminen ja sitä 

kautta riittävän eläketurvan turvaaminen myös tulevaisuuden sukupolville, pidempien työ-

urien avulla. Pidemmät työurat takaavat luonnollisesti paremman eläkekertymän, kun eläk-

keiden maksuja karttuu pidemmältä aikaväliltä. Työuria pyritään pidentämään eläkeikien 

noston avulla, mutta mikään eläkeikien nosto ei tietenkään auta, jos työntekijät eivät pysy 

työkykyisinä vähintään alimpaan vanhuuseläkeikäänsä saakka. Tästä syystä työeläkekun-

toutus on yksi keino saada työikäiset pysymään työelämässä pidempään ja samalla keino 

hallita työkyvyttömyyseläkkeiden maksujen nostopaineita tulevilta sukupolvilta.243Työelä-

kekuntoutus on myös aina yksittäisen työntekijän näkökulmasta kannattavaa, sillä työkyvyn 

lisäksi myös henkilön oman, tulevan eläkkeen, taso paranee, koska pidempi työura kerryttää 

aina paremman eläkkeen.244 

                                                           
239 Paanetoja, s. 254. Ks. myös Barnard, s. 144. 
240 Vuodesta 2018 eteenpäin vanhuuseläkkeen ikärajaa nostetaan 3 kuukaudella jokaista syntymävuosiluokkaa 
kohti, kunnes vanhuuseläkeiän alaraja on 65 vuotta. Vuonna 1955 syntyneistä alkaen alinta vanhuseläkeikää 
nostetaan kolmella kuukaudella jokaista ikäluokkaa kohden, kunnes se on nykyisen 63 vuoden sijaan 65 vuotta. 
Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiden alin vanhuuseläkeikä sopeutetaan elinajanodotteen muutokseen, eli 
heidän eläkeikänsä nousee korkeintaan 2kk per ikäluokka. Samalla eläkekarttumaa yhtenäistetään siten, että 
karttumaprosentti on iästä riippumatta 1,5 prosenttia vuodessa työansio- tai yrittäjätuloista. HE 120/2016 vp, 
s. 2. 
241 Elinaikakerroin on yksi eläkejärjestelmän rahoitustasapainon palauttamiseen liittyvä automaattinen vakau-
tusmekanismi, jonka tarkoituksena on pitää tulevien eläkkeiden nykyarvo yhtä suurena kaikille ikäluokille, 
alhaisemman kuukausieläkkeen tai myöhäisemmän eläkkeellesiirtymisiän avulla. Tenhunen - Vaittinen, s. 35. 
242 HE 16/2015 vp, s. 19-22 
243 HE 120/2016 vp, s. 2. Ks. myös HE 16/2015 vp, s. 24. 
244 HE 16/2015 vp, s. 1. ja s. 20.  
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4.1 Vaikuttavaa työeläkekuntoutusta 

Työeläkekuntoutuksen vaikuttavuutta voidaan siis arvioida sekä yksilön, yritysten että laa-

jemmin yhteiskunnan näkökulmasta.245Vaikka työllistäminen itsessään ei Suomessa perin-

teisesti ole kuulunut ammatillisen kuntoutuksen piiriin, työeläkekuntoutuksen onnistuminen 

ja sitä kautta sen yhteiskunnallinen vaikuttavuus, ilmenee kuitenkin ensisijaisesti työeläke-

kuntoutusjaksojen jälkeisten työllistymistulosten kautta. Työeläkekuntoutuksen onnistu-

mista siis voidaan mitata tarkastelemalla sitä, työllistyykö kuntoutuja työsuhteiseen työhön 

työeläkekuntoutusjakson jälkeen, vai päätykö tai palaako hän osittain tai kokonaan esimer-

kiksi työkyvyttömyyseläkkeelle.246Työeläkekuntoutuksen kehittämisessä tulisi siten kiinnit-

tää huomiota työeläkekuntoutuksen aikaisen työsuhteisuuden lisäksi siihen, millä keinoin 

kuntoutuksen jälkeinen, pitkäaikainen työllistyminen avoimille työmarkkinoille olisi kai-

kista todennäköisintä. Toisaalta tätä harkintaa tehdään tälläkin hetkellä jo työeläkekuntou-

tushakemuksen harkintavaiheessa, sillä työeläkekuntoutusta ei myönnetä hakijalle, jonka 

työkyky arvioidaan niin huonoksi, etteivät ammatillisen kuntoutuksen keinot todennäköi-

sesti riittäisi työkyvyn palautumiseen. Tavoitteena kun on kuntouttaminen nimenomaan ta-

kaisin työmarkkinoille.247 

Eläketurvakeskuksen seurantatilastojen perusteella kuntoutuksen keskimääräinen tapaus-

kohtainen kokonaiskustannus oli 17 694 euroa vuonna 2001. Luku on saatu jakamalla kaik-

kien vuonna 2001 päättyneiden ohjelmien kokonaiskustannukset onnistuneiden ohjelmien 

lukumäärällä.248Kyseinen luku siis kuvaa sitä, miten paljon onnistunut työeläkekuntoutus-

ohjelma maksaa, kun kustannuksiin lasketaan mukaan myös epäonnistuneiden ohjelmien 

kustannukset. Säästövaikutus on ilmeinen, alkaneiden eläkkeiden keskimääräisten vuosikus-

tannuksen ollessa 10 600 euroa, eli säästövaikutus näkyisi jo toisen ohjelman päättymistä 

seuraavan vuoden aikana, kuntoutujalle myönnettyyn työkyvyttömyyseläkkeeseen verrat-

tuna.249Uudempi työeläkekuntoutuksen vaikuttavuudesta tehty suomalainen seurantatutki-

mus sisältää otannan vuosina 2004 ja 2005 työeläkekuntoutuspäätöksen saaneista henki-

löistä, joiden työsuhteessa jatkamista seurattiin vuoteen 2008 ja eläkkeelle siirtymistä vielä 

                                                           
245 Tuomala, s. 163. 
246 Vaikkakin joskus osatyökyvyttömyyseläke saattaa olla työeläkekuntoutuksen tavoitteena, täyden työky-
vyttömyyseläkkeen sijaan.  Gould – Härkäpää – Järvikoski, s. 234. 
247 Tuomala, s. 164. 
248 Onnistuneena kuntoutuksena pidetään tapausta, jossa henkilö on sijoittunut takaisin työelämään tai kun-
toutus itsessään onnistui, mutta henkilö jatkaa opiskelua tai jäi työttömäksi. HE 116/2002 vp, s 13. 
249 HE 116/2002 vp, s 13. 
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vuodelle 2009. Tutkimus on tehty vuoden 2004 kuntoutuslainsäädännön uudistamisen jäl-

keen250 ,jolloin työeläkekuntoutuksesta tuli lakisääteinen etuus, jota koskevaan päätökseen 

kuntoutuksen hakija sai valitusoikeuden. Tavoitteena oli aikaistaa työeläkekuntoutuksen 

aloittamista ja sitä kautta pidentää työuria ja samalla vähentää eläkemaksujen nostopainetta 

tulevaisuudessa. Tulosten mukaan työeläkekuntoutusmuodoista vaikuttavimpia olivat työ-

paikkakuntoutus ja apuvälineet, kun taas koulutuksella ei ollut tilastollisesti merkittävää vai-

kutusta kuntoutuksen jälkeiseen työllisyyteen.251Kaiken kaikkiaan työeläkekuntoutus nosti 

työsuhteessa jatkamisen todennäköisyyttä, joskaan minkään työeläkekuntoutusmuodon vai-

kuttavuus ei ollut tilastollisesti enää merkittävää pidemmän seurantavälillä. Toisaalta, lyhy-

ehkökin työuran pidennys voitaneen nähdä onnistuneena kuntoutustuloksena tilanteessa, 

missä kuntoutukseen hakeudutaan ja se myönnetään tilanteessa, missä työkyvyttömyyden 

uhan nähdään olevan todennäköistä jo lähitulevaisuudessa.252 

Työeläkekuntoutuksesta saatava säästö, ja siten yhteiskunnallinen vaikuttavuus, riippuu siis 

siitä, kuinka suuri osa kuntoutujista työllistyy avoimille työmarkkinoille kuntoutuksen jäl-

keen. Kuntoutukseen oikea-aikainen aloittaminen paransi tulosten mukaan olennaisesti kun-

toutuksen onnistumisen todennäköisyyttä.253Oikea-aikaiseen aloittamiseen panostamalla 

työeläkekuntoutuksen säästövaikutus olisi siis entistäkin suurempi. Eli, jos kuntoutus käyn-

nistetään riittävän varhain ja oikein kohdennetusti, on todennäköistä, että nykyistä pienem-

millä kuntoutujakohtaisilla resursseilla päästään nykyistä parempaan lopputulok-

seen.254Työeläkekuntoutusta onkin kritisoitu siitä, että siihen on oikeastaan oikeutettu vasta, 

kuin lähitulevaisuuden työkyvyttömyyden uhka on jo todennäköistä, ja on varmasti suuri 

määrä niitä, jotka jäävät työpaikkojen kevyiden, työkyky- ja työhyvinvointi-toimenpiteiden 

                                                           
250 Uudistuksen painopisteitä oli kuntoutuksen ensisijaisuus, varhainen kuntoutukseen hakeutuminen ja -
aloittaminen. Valitusoikeutta ei tullut vielä kuntoutuksen sisällöstä, vaikka työeläkekuntoutuksen onnistumi-
seen vaikuttavista tekijöistä on kuntoutujan sitoutuneisuus toiveitansa vastaavaan kuntoutukseen, TyEL muu-
tos (188/2003). Ks. esimerkiksi. Gould – Härkäpää – Järvikoski – Laisola- Nuotio – Leihkonen – Saarnio, s. 
7. 
251 Etenkin pidempien koulutusjaksojen merkityksen arviointiin seurantajakso oli kuitenkin liian lyhyt. Tuo-
mala, s. 180. Ks. myös Gould – Härkäpää- Järvikoski, s. 233. 
252 Tutkimuksessa kiinnitettiin huomiota myös vertailuryhmän löytymisen vaikeuteen, sillä työeläkekuntou-
tukseen ei hakeuduta, eikä sitä myönnetä syyttä, joten otollinen verrokkiryhmä ei välttämättä ole hylkäyspää-
töksen saajat tai työelämässä kiinteästi mukana olevat henkilöt. Tuomala, s. 187.  
253 Kuntoutuksen okea-aikaisella aloittamisella tarkoitetaan ensisijaisesti sitä, että kuntoutusta ei aloiteta liian 
myöhään, mutta myös liian varhain aloitettu kuntoutusprosessi heikentää kuntoutuksen onnistumisen toden-
näköisyyttä. Liian varhaiseksi koettu kuntoutuksen aloittaminen on kuitenkin erittäin harvinaista. Seuranta-
tutkimuksessa liian varhaisin kuntoutuksen alkaneet toipuivat esimerkiksi isosta leikkauksesta ja kokivat, ett-
eivät voimavarat vielä riitä kuntoutukseen. Gould – Härkäpää- Järvikoski, s. 90-92. 
254 HE 116/ 2002 vp, s. 14. Ks. myös. Gould – Härkäpää- Järvikoski, s. 85. 
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ja työeläkekuntoutuksen myöntämisedellytysten välimaastoon. Työkyvyttömyyden koko-

naisvaltainen ennaltaehkäisy onkin luonnollisesti aina kaikista vaikuttavinta.255  

4.2 Työhönotto ja syrjintä 

Työeläkekuntoutuksen voidaan siis nähdä onnistuneen, jos työntekijä työllistyy työsuhtei-

seen työhön sen päättymisen jälkeen.256Lisäksi aiemmassa kappaleessa mainitun, kuntou-

tuslainsäädännön uudistuksen jälkeen tehdyn, työeläkekuntoutuksen seurantatutkimuksen 

perusteella, yksi merkittävä kuntoutujien motivaatioon vaikuttava tekijä oli, että myös kun-

toutujat kokivat heillä olevan realistisia mahdollisuuksia työllistyä työeläkekuntoutusjakson 

jälkeen työsuhteeseen avoimille työmarkkinoille.257Tämän vuoksi keskeistä on tarkastella 

työeläkekuntoutuksen päättäneiden mahdollisuuksia ja mahdollisia esteitä avoimille työ-

markkinoille työllistymiseen. Tässä tutkielmassa tarkastelu tapahtuu lainsäädännön näkö-

kulmasta, vaikka käytännössä avoimilla työmarkkinoilla lähdetään usein siitä, että yksityi-

sellä sektorilla työnantajalla on lähes rajoittamaton, liikkeenjohtovaltaan perustuva vapaus 

valita työntekijänsä. Kuitenkin esimerkiksi yksityisyyden suojaa työelämässä sääntelevän 

lainsäädännön kehittymisen seurauksena, myös lainsäädännön merkitys työhönottotilan-

teissa on huomattavasti lisääntynyt.258 

Työnantajalla on vapaus valita työntekijänsä ja oikeus etsiä avoinna olevaan tehtävään, ja 

samalla koko työyhteisöön sopivinta henkilöä. Työsopimuslain, tasa-arvolain ja yhdenver-

taisuuslain syrjinnän kieltoja259koskevat säännökset rajoittavat osaltaan tätä valinnanva-

pautta, sillä päätös ei saa kuitenkaan olla syrjivä.260Syrjintää ehkäisevästä sääntelystä huoli-

matta on havaittu, että syrjintäriskiä työhönottotilanteissa lisääviä tekijöitä voivat olla aina-

kin työnhakijan tietty ikä, terveydentila ja jopa tämän sukupuoli. Kyseiset tekijät saattavat 

nimittäin kertoa työnantajalle työnhakijan mahdollisesta alemmasta tuottavuudesta, vaikka 

                                                           
255 Härkäpää – Järvikoski, s. 153. 
256 Kuntoutuslainsäädännön ja laajemmin sosiaalipoliittisten kuntoutusratkaisujen vaikutus suhteessa työnan-
tajien valikoitumiskriteereihin on ollut passiivinen. Suikkanen, s. 341. 
257 Härkäpää – Järvikoski, s. 158. 
258 Koskinen – Ullakonoja, s. 20-22. 
259 Syrjintä on sisällöllisesti määritelty yhdenvertaisuuslain 3 luvun 8 §:ssä, käsite pitää sisällään välillisen ja 
välittömän syrjinnän. Koskinen – Nieminen – Valkonen, s. 130. Myös rikoslaissa (RL 39/ 1889) on työsyrjin-
nän työhönotossa kieltäviä säännöksiä, RL 47:3 §:n mukaan ”työnantajan tai tämän edustajan, joka työpai-
kasta ilmoittaessaan tai työntekijää valitessaan ilman painavaa, hyväksyttävää syytä asettaa työnhakijan epä-
edulliseen asemaan rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, kansalaisuuden, ihonvärin, kielen, sukupuolen, 
iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen tai terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipi-
teen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella, tuomitaan työ-
syrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.” Koskinen – Ullakonoja, s. 21. 
260 Joskaan edes syrjinnän kieltoa koskevat säännökset eivät estä työnantajaa suosimasta rekrytoinnissa tiet-
tyjä henkilöryhmiä, jos tämän voidaan katsoa olevan perusteltua, eikä syrjinnän kieltoa rikkovaa. Tiitinen – 
Kröger, s. 99. 
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tosiasiassa näin ei tietenkään ole. Olettama alemmasta tuottavuudesta on aina vain olettama, 

sillä tosiasiassa useat eri henkilöt pystyvät, erilaisista ominaisuuksistaan huolimatta, suoriu-

tumaan samasta työstä yhtä tyydyttävästi. Palkkaamispäätöksiin vaikuttavat yleisemminkin 

tekijät, joilla ei voida nähdä olevan liityntää työntekijän kykyyn suoriutua työtehtävästään. 

Tästä syystä vajaakuntoisuus on erilaisissa yhteyksissä määriteltykin sen kautta, että se on 

henkilön työkykyyn liittyvä, pitkäkestoinen vaikeus työllistyä avoimille työmarkkinoille.261 

Lisäksi työnantajan valinnanvapautta rajoittaa tämän mahdollinen velvollisuus tarjota työtä 

jollekin, jo työsuhteessa olevalle, tai aikaisemmin irtisanotulle, työntekijälleen. Työnantajan 

on siten selvitettävä, työsopimuslaista johtuvat velvoitteensa, työntekijöitään kohtaan, ennen 

uuden työntekijän palkkaamista. Tällaisia velvoitteita ovat muun muassa työnantajan vel-

vollisuus tarjota työtä osa-aikaista työtä tekevälle työntekijälleen, jolle tulee ennen uuden 

työntekijän palkkaamista tarjota lisätyötä, jos se on osa-aika työtä tekevän työnkuvaan näh-

den mahdollista. Työnantajalla on myös TSL 6 luvun 6 §:ssä säädetty irtisanotun työntekijän 

takaisinottovelvollisuus.262Työnantajan tulee siis ensisijaisesti tarjota työtä mahdollisille lo-

mautetuille ja takaisinottovelvollisuuden263piirissä oleville työntekijöilleen. 264Työnantajalla 

ei ole oikeutta ottaa uuttaa työntekijää, ennen kuin hän on täyttänyt työsopimuslaista johtu-

vat velvoitteensa nykyisiä työntekijöitään kohtaan.265 

Osana pääministeri Juha Sipilän hallituksen strategista ohjelman- ja vuoden 2017 talousar-

vion toteuttamista ja kilpailukykyisten työmarkkinoiden edistämistä, hallituksen esityksessä 

ehdotetaan, että työnantajan velvollisuudesta tarjota työtä lomautetuille, osa-aikaisille ja ta-

kaisinottovelvollisuuden piirissä oleville työntekijöille olisi mahdollista tietyissä, rajatuissa 

tilanteissa poiketa. Tilanteet koskevat JTYPL 4 luvun mukaisen työkokeilijan palkkaamista, 

eli työnantaja saisi ottaa palvelukseensa työhallinnon työkokeilijan, vaikka hänellä olisi työ-

sopimuslaista johtuvia velvoitteita muita työntekijöitään kohtaan. Työkokeilu olisi tällöin 

                                                           
261 Yritysten henkilöstöpolitiikka on voimakkaasti eriytynyttä, joten lähinnä voidaan puhua laajemman otan-
nan tilastollisesta diskriminaatiosta. Suikkanen, s. 85. ja s. 93-96. Ks. myös Paanetoja, s. 5 
262 HE 198/2017 vp, s. 3-4. Ks. myös Koskinen – Nieminen – Valkonen, s. 50-55. 
263 Tuotannollis-taloudellisista syistä irtisanottu työntekijä, joka on työsopimuslain tarkoittaman ajan takai-
sinottovelvollisuuden piirissä, eli etusijalla, jos työtä ilmaantuu siihen tai samankaltaiseen työhön, josta hänet 
tuotannollis-taloudellisin perustein irtisanottiin. Koskinen – Ullakonoja, s. 20. 
264 Joitain rekrytointirajoituksia tulee myös erityislainsäädännön kautta, esimerkiksi ulkomaalaislaki 
(301/2004) asettaa ehtoja työntekijän oleskelulupaan liittyen. Ulkomaalaisen laiton työnteko ja laiton työn 
teettäminen on sanktioitu ulkomaalaislain 12 luvun 186 §:ssä ja RL 47 luvun 6 a §:ssä. Koskinen – Nieminen 
– Valkonen, s. 50-55. 
265 Koskinen – Ullakonoja, s. 20. 
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palkaton, ja sen kestoaika vähennettäisiin mahdollisesta tulevan työsuhteen koeajan pituu-

desta ja uusi termi tällaiselle työkokeilulle olisi rekrytointikokeilu266. Rekrytointikokeilujen 

tarkoituksena olisi madaltaa yritysten uusien työntekijöiden palkkaamiskynnystä, riskittö-

män kokeilujakson avulla ja samalla mahdollistaa, etenkin nuorten, työllistymistä, tutustu-

misjakson avulla, haluamalleen alalle. Rekrytointikokeilu ei tulisi kuitenkaan kysymykseen, 

jos se aiheuttaisi tai edes voisi aiheuttaa käyttäjäyrityksen palveluksessa olevien työntekijöi-

den irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista. 267Ilmeisenä riskinä tietysti on, että 

yrityksen hyödyntävät palkattomia työkokeilujaksoja, ilman aikomustakaan työllistää ke-

tään. Määräaikaisena kokeiluna voimassaolevaa rekrytointikokeilua käyttävän yhtiön tulee 

tästä syystä antaa kirjallinen selvitys TE- toimistolle tilanteessa, missä se ei palkkaa rekry-

tointikokeilijaa työsuhteeseen kokeilun päätyttyä.268 

Kaikki välityömarkkinoiden työnteon muodot voivat yleisemminkin vääristää työpaikan sisäistä, 

sekä yritysten välistä kilpailua tilanteessa, missä yrityksellä ei esimerkiksi ole aikomustakaan pal-

kata työkokeilijaa työsuhteeseen kokeilun päätyttyä, vaan esimerkiksi välittömästi ottaa uusi työ-

kokeilija tämän tilalle. 269Tai missä yritys joutuu kilpailemaan esimerkiksi työpajoissa valmistetun 

lopputuotteen kanssa vastaavalla tuotteella markkinoilla, missä itse maksaa työsuhteisille työnteki-

jöilleen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.270 

Yhtenä keinona kuntoutujien työllistymiseen lisäämiseen työeläkekuntoutusjakson jälkeen 

voisi olla ainakin työpaikan ja työeläkekuntoutuksen parempi integraatio. Tämä ilmenisi esi-

merkiksi työpaikan tiiviimpänä mukanaolona kuntoutusprosessissa, jolloin kuntoutuksen 

suunnittelussa voisi paremmin huomioida myös työnantajan tarpeet.271Työeläkekuntoutusta 

voidaankin kuvata kuntoutujan ja ympäristön muutosprosessina, jonka tavoitteena on kun-

toutujan toimintakyvyn paraneminen tämän kulloisessakin toimintaympäristössä, joten työ-

eläkekuntoutus ei ole pelkästään kuntoutujan oma prosessi, vaan sen tulisi vastata yhtälailla 

mahdollisen tulevan työpaikan vaatimuksiin.272 

                                                           
266 JTYPL mukainen määräaikaisena kokeiluna voimassa oleva rekrytointikokeilu on tarkoitettu joustavaksi 
ja työnhakijalle vapaaehtoiseksi palveluksi, joka on määräaikaisena kokeiluna voimassa. HE 209/2016 vp, s. 
42. 
267 HE 209/2016 vp, s.15 
268 HE 209/2016 vp, s. 42 
269 HE 209/2016 vp, s. 48-49. Vrt. myös määräaikaisten työsopimusten ”ketjutus”-ongelma, mihin on lainsää-
dännöllä pyritty puuttumaan asettamalla määräaikaisen työsopimuksen solmimiselle laintasoiset edellytykset. 
270 Ks. esimerkiksi Paanetoja, s. 206-207. 
271 Työpaikan tiivis mukanaolo kuntoutusprosessissa oli monen kuntoutujan toiveena, mutta toteutui vain 
harvoin käytännössä. Tuomala, s. 184. 
272 Rissanen – Järvisalo, s. 428. 
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4.3 Yhdenvertaista työeläkekuntoutusta 

Työeläkekuntoutukseen osallistuvan yksittäisen kuntoutujan työoikeudellinen asema ei ehkä 

tule ensimmäiseksi mieleen oleellisena, yhteiskunnallisesti merkittävänä tutkimuskysymyk-

senä. Kuitenkin perustuslakimme 18 § takaa jokaiselle oikeuden hankkia toimeentulonsa va-

litsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla, lisäksi PL 6 §:stä ilmenevän yhdenvertaisuus-

periaatetta tulee toteuttaa aktiivisesti. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että yhteiskunnassa 

tulee tunnistaa mahdollisesti heikompaan asemaan, kuten työkyvyttömyyteen ja työttömyy-

teen, johtavia riskitekijöitä. Tunnistamisen lisäksi julkisen vallan tulee aktiivisesti toimi-

malla poistaa syrjintään johtavia rakenteita. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos esi-

merkiksi työntekijä joutuu sairaudestaan johtuen heikompaan asemaan, kuin toinen työnte-

kijä vastaavassa tilanteessa, tulee sen lisäksi, että passiivisesti huomioidaan syrjinnän kiellot 

työelämässä, tehdä tarpeelliset toimenpiteet syrjinnän poistamiseksi. Toimenpide voi esi-

merkiksi olla työeläkekuntoutus. Kaiken sosiaalisen toiminnan avulla pyritään integroimaan 

henkilö takaisin yhteiskunnalla, integroimalla tämä esimerkiksi työelämään. Työeläkekun-

toutuksen tavoitteena onkin sen jälkeinen työllistyminen työsuhteeseen avoimille työmark-

kinoille.273 

Kun päädytään työeläkekuntoutuksen myöntämiseen, sen aikaisen oikeudellisen suhteen 

määritteleminen siten, että täyttääkö se työsopimuslain mukaiset työsuhteen tunnusmerkit 

on kaikkien työeläkekuntoutusprosessiin osallistuvien tahojen kannalta keskeistä, sillä jos 

työkokeilu katsotaan ei-työsuhteiseksi, sovelletaan siihen automaattisesti ainoastaan työtur-

vallisuuslakia ja työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista vakuuttamisvelvollisuutta. 

Muutoin työeläkekuntoutuksen pelisäännöt jäävät sopimuksenvaraisiksi. Kuitenkin, esimer-

kiksi työkokeilussa, kuntoutuja suorittaa pitkälti samoja työtehtäviä, mitä työpaikan työsuh-

teiset työntekijät, ja parhaimmillaan samoja tehtäviä samassa työpaikassa, missä kuntoutuja 

oli itse aikaisemmin työsuhteisessa työssä, voidaan saattaa kyseenalaiseksi se tulkinta, että 

työntekijää suojaava lainsäädäntöä ei sovellettaisi työkokeiluun, missä työeläkevakuuttaja 

maksaa kuntoutusetuuden suoraan kuntoutujalle. Etenkin ratkaisu on kyseenalainen työlain-

säädännön rakentuessa vahvasti työntekijän suojelun periaatteelle.274 

Työkokeilujakso ei, ei-työsuhteisena, kerrytä kuntoutujalle vuosilomaoikeutta, eikä hänellä 

pääsääntöisesti ole oikeutta esimerkiksi työhönsijoittajan työsuhteisille työntekijöilleen jär-

jestämään työterveyshuoltoon. Tämä on mielestäni kyseenlaista myös PL 6 §:n mukaisen 

yhdenvertaisuusperiaatteen toteutumisen näkökulmasta. Lisäksi yhdenvertaisuusperiaatteen 

                                                           
273 Pylkkänen, s. 22. 
274 Paanetoja, s. 28. 
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vastaista on, että työkokeilijat ovat eläkevakuuttajasta riippuen, myös keskenään erilaisessa 

asemassa, riippuen sen eläkelaitoksen käytännöistä, missä kuntoutuja on vakuutettuna. Työ-

eläkekuntoutuksen aikaisen oikeudellisen suhteen ratkaisun tulisi joka tapauksessa olla lain-

säädännöllinen, ei työeläkevakuuttajien käytäntöön perustuva.275 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
275 Kopopnen, s. 5. 
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5 LOPUKSI 
 

Työeläkekuntoutus on tärkeää sekä työeläkejärjestelmän kantokyvyn, että yksittäisen henki-

lön työkyvyn edistämisen kannalta. Yksityisalojen työeläkelakien perusteella järjestettävän 

ammatillisen kuntoutuksen lainsäädännöllistä pohjaa tulisi kuitenkin kehittää. Työeläkela-

kien perusteella järjestettävään työkokeiluun voitaisiin soveltaa samankaltaisia ratkaisuja 

kuin työhallinnon työkokeiluihin, jotka eivät ole julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta an-

netun lain mukaan työsuhteisia, mutta siitä huolimatta useat muut työntekoa sääntelevät ja 

työntekijää suojaavat lait tulevat työkokeiluun sovellettaviksi. Vaihtoehtoisesti esimerkkiä 

voitaisiin ottaa ammatillisesta koulutuksesta annetusta laista ja sen oppisopimussuhteita kos-

kevasta sääntelystä, joihin, päinvastoin kuin työhallinnon työkokeiluihin, sovelletaan työso-

pimuslakia, mutta erikseen on säädetty poikkeuksista sen soveltamisalaan, kuten päättämis-

tilanteisiin. Oikeudellisen ratkaisun tulisi olla tyydyttävä kaikkien työeläkekuntoutuksen 

osapuolten kannalta. 

Työeläkekuntoutus on sisällöltään moninaista, joten luonnollisesti sen eri toteuttamistavoille 

tulisi olla omat säännöksensä. Tällä hetkellä kaikki työeläkekuntoutujat ovat keskenään eri-

laisessa asemassa riippuen siitä, minkälaiset käytänteet siinä eläkevakuutuslaitoksessa on, 

missä kuntoutuja on vakuutettuna. Tämä ei toteuta ainakaan PL 6 §:n yhdenvertaisuusperi-

aatetta. Työeläkevakuuttajien luoma käytäntö ei myöskään, ainakaan työkokeilusopimuksia 

tarkastelemalla, vaikuta oikeudellisesti kestävästi perustetulta, sillä työkokeilusopimusten 

jaottelu vastikkeen maksajatahon perusteella, ei ole työlainsäädännön soveltamisalaa koske-

van harkinnan kannalta tarkoituksenmukaista. Työeläkelaitokset ovat mielestäni joka ta-

pauksessa jäävejä luomaan itseään koskevia käytänteitä, joille ei ole lainsäädännöllistä, tai 

edes lain esitöistä tulevaa tukea.  

Tutkielman neljännessä luvussa on tuotu esiin, että työeläkekuntoutuksella on myös säästö-

vaikutusta, ja vaikka työeläkejärjestelmämme kannattavuutta on sivuttu osittain rahoitus-

pohjan kestävyyden kannalta, tulee huomata, että etenkin eläkemaksuille saatua hyötysuh-

detta voidaan tarkastella useasta eri näkökulmasta. Tuottolaskelmien mukaan esimerkiksi eri 

sukupolvien eläkkeensaajien realisaatio on joka tapauksessa eri. Eläkejärjestelmästä eivät 

täten hyödy perinteisessä, taloudellisessa mielessä koskaan yhdenvertaisesti kaikki, mutta 

siitä huolimatta eläkejärjestelmä voi olla järkevä kollektiivinen vakuutusjärjestelmä, missä 

myöskään riskit eivät yksilötasolla, kohtuuttomasti realisoidu.  
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Työeläkekuntoutukseen käytettäviä varoja tulisi kuitenkin aina kohdentaa tarkoituksenmu-

kaisesti, tämä tarkoittaa ennen kaikkea työeläkekuntoutuksen oikea aikaista aloittamista, 

minkä arviointiin luonnollisesti tulisi vaikuttaa kuntoutujan oma näkemys kuntoutuksen 

aloittamisen tarpeesta. Kaiken ammatillisen kuntoutuksen tulisi olla kuntoutujalähtöistä ja 

häntä osallistavaa, siten päästään lopulta myös parhaaseen taloudelliseen lopputulokseen. 

Lopulta kysymys on kuitenkin siitä, kenellä on oikeus työlainsäädännön tarjoamaan suo-

jaan? Työsopimuslain soveltamisalaa tutkimalla saadaan kirkastettua sitä, mikä on työsopi-

muslain- ja sitä kautta laajemmin koko työlainsäädännön suojaa kaipaava, sellainen työsuh-

teen ydinalue, mikä erottaa työsuhteisen työn muusta työn tekemistä tarkoittavasta toimin-

nasta. Keskeistä on myös erottaa tämä ydinalue sellaisista seikoista, jotka eivät ole työsuh-

teisuutta arvioitaessa olennaisia, kuten työntekijän oletetusta tuottavuudesta.  

Työsuhteisen työnteon tunnistamisella on merkitystä yhä enenevässä määrin erilaisia työn-

teon muotoja ja työn tekemisen järjestämistapoja suosivilla työmarkkinoilla. Jo tällä hetkellä 

työntekijän ja yrittäjän välinen rajanveto jatkuvasti hälvenee, esimerkiksi kevytyrittäjyyden 

kautta. Työntekijät liikkuvat työpaikkojen välillä myös valtioiden rajat ylittävästi, joten use-

amman eri osapuolen välillä toimivia, työvoiman vuokrausyrityksiä on ilmaantunut jopa 

kansainvälisille työmarkkinoille. Edellä mainituista- ja useista muista, kuten teknologian ke-

hityksestä johtuvista syistä, perinteisen, työsuhteisen työnteon tulisi olla jatkuvan keskuste-

lun sekä kehittämisen kohteena. 

Kaikki työn tekemistä tarkoittava toiminta ei toki aina voi olla työsuhteessa tapahtuvaa, 

mutta työsopimuslain 1 luvun 1 §:n tunnusmerkkien täyttyessä, työnteon rajaaminen työso-

pimuslain soveltamisalan ulkopuolelle, tulisi olla lakiin perustuvaa. Lisäksi perusteiden tu-

lee olla selkeät ja perustuslain kestävät. Työntekijää suojaava lainsäädäntö ei nimittäin me-

netä arvoaan alati muuttuvilla työmarkkinoillakaan, sen pitää vaan löytää joustava, erilaisia 

työnteon muotoja seuraava, ilmenemismuotonsa.  
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