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Laki
työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain muutta-

misesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain

(738/2009) 10 a §, sellaisena kuin se on laissa 1051/2014, ja
muutetaan 3 ja 4 § sekä 5 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 3 ja 4 § laissa

1051/2014 sekä 5 §:n 1 momentti laissa 87/2016, seuraavasti:

3 §

Työeläkelakien mukaisen työkyvyttömyyseläkkeen ansaintaraja

Työeläkelakien mukaista työkyvyttömyyseläkettä saavan työansiot eivät vaikuta työ-
kyvyttömyyseläkkeen maksamiseen, jos:

1) täyden työkyvyttömyyseläkkeen saajan työansiot ovat enintään 40 prosenttia työky-
vyttömyyden alkamista edeltäneestä vakiintuneesta keskiansiosta taikka, jos edellä tarkoi-
tettu 40 prosenttia vakiintuneesta keskiansiosta on vähemmän kuin takuueläkkeestä anne-
tun lain 8 §:n 1 momentin mukainen täysimääräinen takuueläke, enintään yhtä suuret kuin
täysimääräinen takuueläke kuukaudessa; tai

2) osatyökyvyttömyyseläkkeensaajan työansiot ovat enintään 60 prosenttia työkyvyt-
tömyyden alkamista edeltäneestä vakiintuneesta keskiansiosta taikka, jos edellä tarkoitet-
tu 60 prosenttia keskiansiosta on vähemmän kuin takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n
1 momentin mukainen täysimääräinen takuueläke, enintään yhtä suuret kuin täysimääräi-
nen takuueläke kuukaudessa.

4 §

Työeläkelakien mukaisen työkyvyttömyyseläkkeen jättäminen lepäämään

Jos työeläkelakien mukaista työkyvyttömyyseläkettä saava on ansiotyössä ja tästä työs-
tä saadut työansiot ylittävät sekä 3 §:ssä tarkoitetun täysimääräisen takuueläkkeen suurui-
sen ansaintarajan kuukaudessa että 60 prosenttia työkyvyttömyyden alkamista edeltänees-
tä vakiintuneesta keskiansiosta, työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen keskeytetään ja
eläke jätetään lepäämään eläkkeensaajan ilmoituksesta tai eläkelaitoksen aloitteesta.

Työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen aloitetaan eläkkeensaajan ilmoituksesta uudel-
leen, kun eläkkeensaaja lopettaa työnteon tai hänen työansionsa vähenevät alle 1 momen-
tissa tarkoitettujen ansaintarajojen.

Jos 1 momentissa tarkoitettujen työansioiden arvioidaan ylittävän yli vuoden ajan sekä
3 §:ssä tarkoitetun täysimääräisen takuueläkkeen suuruisen ansaintarajan että 40 prosent-
tia työkyvyttömyyden alkamista edeltäneestä vakiintuneesta keskiansiosta, täysi työky-
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vyttömyyseläke muutetaan osatyökyvyttömyyseläkkeeksi muutosta seuraavan kuukauden
alusta.

5 §

Kansaneläkelaitoksen myöntämän työkyvyttömyyseläkkeen ansaintaraja ja eläkkeen 
jättäminen lepäämään

Kansaneläkelain mukaisen työkyvyttömyyseläkkeen ja takuueläkkeestä annetun lain
7 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdan sekä 2 momentin 2 kohdan mukaisen takuueläkkeen mak-
samiseen ei vaikuta, jos eläkkeensaajan työansiot ovat enintään yhtä suuret kuin 3 §:ssä
tarkoitettu täysimääräinen takuueläke kuukaudessa. Jos eläkkeensaaja ansaitsee enemmän
kuin 3 §:ssä tarkoitetun täysimääräisen takuueläkkeen verran kuukaudessa, työkyvyttö-
myyseläkkeen ja takuueläkkeen maksaminen keskeytetään ja eläke jätetään lepäämään
eläkkeensaajan ilmoituksesta tai Kansaneläkelaitoksen aloitteesta.

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

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.
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