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Projekti 8: Kannustinloukut

Tausta 

 Projekti liittyy osatyökykyisille tie työelämään -
kärkihankkeeseen (OTE)

 Tavoite on vähentää työkyvyttömyyseläkkeen ja 
ansiotulon kannustinloukkuja

 Selvitystyötä tehtiin kolmikantaisessa työryhmässä, 
joka sai työnsä päätökseen kesäkuussa 2017
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Kannustinloukku 
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 Syntyy, kun tk-eläkettä saavan henkilön ansiot 
ylittävät ansiorajan ja eläkkeen maksaminen päättyy 
eli eläke jää lepäämään 
tai 
täysi työkyvyttömyyseläke muuttuu 
osatyökyvyttömyyseläkkeeksi ja eläkkeen määrä 
puolittuu 

Kannustinloukku - osatyökyvyttömyyseläke
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Kannustinloukku - täysi työkyvyttömyyseläke

7

Työryhmän ehdotus lineaariseksi malliksi (parttien
yksimielinen esitys)

8

 Lineaarinen malli osatyökyvyttömyyseläkkeeseen; 
kansaneläkejärjestelmään osatyökyvyttömyyseläke niille, jotka 
saavat työeläkejärjestelmästä osatyökyvyttömyyseläkettä  

 Ehdotetaan jatkoselvitystä lineaariseksi malliksi myös täydessä 
työkyvyttömyyseläkkeessä
 selvitettävä mallia ja eläkeoikeuden jatkumista pitkäaikaisen 

työskentelyn rinnalla
 edellyttää toimeenpanoa kohtuullisilla kustannuksilla ja hallinnollisella 

taakalla

 Kelalla eriävä mielipide osa-tk:n saamisen liittämisestä 
työeläkkeeseen
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Lineaarinen malli osatyökyvyttömyyseläkkeessä
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 Kansaneläkejärjestelmän täysi osa-tk puolet 
takuueläkkeestä (kust. yht. 7,9 milj.€/vuosi)

 Sama malli sekä työeläkkeissä että 
kansaneläkkeissä

 Ansaintaraja 50 % vak.ansioista, min. 600 €

 Alenema 50 %

 Kattosääntö: eläke+ansio ei saa ylittää vakiintunutta 
ansiotasoa

Lineaarinen malli - osatyökyvyttömyyseläke
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Lausunnoista

Etunimi Sukunimi 11

 Lineaarista mallia kannatettiin ja sen ulottamista 
myös täyteen tk-eläkkeeseen
 Osa kannatti kaikille kansaneläkettä hakeville 

mahdollisuutta osa-tk:een (TEM, Kela, ETK, 
vammaisjärjestöt) 
 Osa vastusti suojaosuuden laskemista, etenkin 

minimimäärän laskemista
 Osa piti kattosääntöä (eläke+ansio) hyvänä
 Katsottiin, että lineaarinen malli kohtelee ankarasti 

pientä eläkettä saavia ja nuoria, koska ansaintaraja 
matala

Lausunnoista

Etunimi Sukunimi 12

 Jatkotyössä pitäisi ottaa huomioon myös yrittäjät 
 Pohdittava, milloin täyden tk:n rinnalla työskentely 

muuttaisi eläkkeen osa-tk:ksi
 Pohdittava, milloin eläkeoikeus lakkaisi, jos eläke ollut 

pitkään pois maksusta ansioiden vuoksi
 Pohdittava työkyvyttömyyden määritelmää ja työkyvyn 

arviointia
 Pitäisi olla toimeenpantavissa kohtuullisin kustannuksin
 Arvioitava mallin taloudelliset vaikutukset
 Vammaisjärjestöt haluavat olla mukana 

jatkovalmistelussa
 Mallin vaikutukset muihin etuuksiin  (asumistuki, tt-turva, 

vammaisetuudet) selvitettävä
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