
Työkyvytön työtön kummajainen byrokratian rattaissa ( max 20 min) 

Oma kokemus 

Aloitan omasta kokemuksestani. 

Kerron hieman taustastani. Olen koulutukseltani sosiaalialanohjaaja ja 
työskennellyt 1990 -luvun alusta erilaisissa sosiaalialan tehtävissä ja eri 
organisaatioissa kaupungin, yhdistyksien palveluksessa. 

Pääasiassa kuntoutus, ohjaus sekä jonkin verran hoitotyössä myös. 

 Sairastuin 2015 erilaisiin vakaviin työn tekoa haittaaviin fysiatrisiin 
sairauksiin. Olin tuolloin työssä asumispalveluohjaajana/ 
vammaispalveluissa sekä henkilökohtaisena avustajana täysin autettavana 
olevalle henkilölle. 

Pääsin sairastumisen alusta noin puolen vuoden päästä tutkimuksiin 
fysiatrian poliklinikalle. Minulla diagnosoitiin fysiatrisia sairauksia, joita 
lähdettiin kuntouttamaan ja hoitamaan  tai näin ainakin luvattiin. 

Olin alussa todella motivoitunut kuntoutumaan sairauksistani, mutta toisin 
kävi. 

Kahden kuukauden sairasloma venyi hoidon saannin viiveestä johtuen 
kolmeksi vuodeksi. Osaltaan tervehtymistä hidasti jatkuva stressi 
toimeentulon epävarmuudesta ja useiden kuntoutustukihakemusten sekä 
muiden hakemusten hylkäämisrumba. 

Tuona aikana ensimmäiset 2 kk sujui mutkitta sain sairauspäivärahaa mihin 
olin lain mukaan oikeutettu. Tämän jälkeen alkoi todellinen taisto lukuisen 
sairauspäivärahahakemuksien hylkääminen sekä muutoshakemuksien 
täyttäminen. 

Minun tapauksessani tässä oli tietty kaava joka toteutui koko 
sairaspäiväraha oikeuden ajan eli ensin hylättiin hakemus sen jälkeen tein 
muutoshakemuksen joka hyväksyttiin.  

Seurasi turhautumista, väsymistä. Kuntoutus viivästyi koska jouduin 
täyttämään lukuisia hakemuksia sairaana ja käyttämään voimavaroja siihen. 



Sairauspäivärahaoikeus kestää noin vuoden jos sairastaminen jatkuu on 
oikeus hakea kuntoutustukea eli määräaikaiseläkettä/ työkyvyttömyys. 

Hakemukseni hylättiin eläkevakuutusyhtiössä sekä Kelassa. 

Viimeiseksi vaihtoehdoksi toimeentulon turvaamiseksi jäi hakeutua 
työnhakijaksi TE- toimiston kautta ja hakea työmarkkinatukea tai 
päivärahaa. 

Tässä kohtaa olin täysin pihalla, pöyristynyt.  En meinannut millään 
ymmärtää että on oikeasti tälläinen hiljaisesti hyväksytty käytäntö, josta 
kukaan ei vaikuta oikein tietävän paljoakaan ja tietoakin oli vaikea löytää 
ja jos löytyi sitä oli vähän. 

 Ylilääkäri Olli Tenovuon mukaan potilaita hoitavat lääkärit ja eläkelaitoksen 
lääkärit elävät eri todellisuuksissa. Valta työkyvyttömyystukipäätöksistä on 
eläkelaitoksilla.( Kirkko ja kaupunki, nettisivut) 

Aktiivimallista 

Aktiivimallin tultua voimaan olin ammatillisessa kuntoutuksessa/ Verve.  

Verve on valtakunnallinen työelämää, yrityksiä ja kuntoutujia tukeva 
monipuolinen asiantuntija. Tarkoituksena on auttaa ihmisiä pääsemään ja 
palaamaan työhön. Heikentyneen toimintakyvyn ja arjessa selviytymisen 
tueksi tarjotaan  lääkinnällistä kuntoutusta ja terapiapalveluita.  

Osallistuin Verven kuntoutukseen ja työkokeiluun. Tämä ei riittänyt 
perusteeksi joten päivärahaani leikattiin.  Työkokeiluni kesti vuoden, 3pvä/ 
vko. Osallistuin myös aktiivisesti Verven järjestämään työvalmennukseen. 
On käsittämätöntä, että tätä ei hyväksytty aktiivimallin ehdon 
täyttämiseen.  

”Siinäpä otsikossa jo oleellinen. Siis saa siinä hakea töitä jos on työkyvytön 
työtön työnhakija. Ottaisitko töihin ? Edes aktiivimalliin tarvittavaksi ajaksi? 
Joku on systeemissä vika kun kortistossa paljon tuollaisia sairaita ihmisiä 
joilla ei muuta vaihtoehtoa ole elantonsa turvaamiseksi.” 

”Olin ällikällä lyöty kun tutustuin aiheeseen.” 



Aktiivimallissa työnhakijan on tehtävä kolmen kuukauden aikana 18 tuntia 
palkkatyötä, tai ansaittava yritystuloa 241 euroa tai oltava viisi päivää 
työllistymispalveluiden piirissä, tai muuten työttömyysetuudesta leikataan 
pois viisi prosenttia. 

Esimerkki tilanne:  ”Työkyvytönkin voi joutua aktiivimallin piiriin, jos 
hänen eläkehakemuksensa on hylätty. Taloussanomiin otti yhteyttä 
kymmeniä tällaisessa tilanteessa olevia henkilöitä.   Näin voi käydä 
tilanteessa, jossa työeläkelaitos tai Kela on sairaudesta huolimatta hylännyt 
kuntoutustuki- tai työkyvyttömyyseläkehakemuksen. ” (Taloussanomien 
nettisivut) 

”Eläkeyhtiö ja Kela ovat hylänneet työkyvyttömyyseläkehakemukseni, usean 
lääkärin voimassaolevat lausunnot täydestä työkyvyttömyydestä, 
vakuutusyhtiön asiantuntijalääkäri on katsonut, etteivät lain edellyttämät 
vaatimukset työkyvyttömyyseläkkeen saamiseen täyty   virallisesti työtön 
työnhakija ja saa työmarkkinatukea.   – Fyysinen kuntoni ei valitettavasti 
mahdollista edes lyhytaikaista työskentelyä tai koulutusta. TE-toimistossa 
tilanteeseeni on suhtauduttu aina hyvin ymmärtäväisesti ja kannustavasti. ” 

Tutkija: ”Aika ikävä väliinputoaminen” 

Kelan tutkija Pertti Honkanen kuvasi Vihreän Langan haastattelussa 
työkyvyttömän henkilön joutumista aktiivimalliin piiriin ”tilanteeksi, jota 
lait eivät ota huomioon”. 

Tässä lainsäädännöt menevät ristiin, kyseessä on aika ikävä 
väliinputoaminen, Honkanen sanoi.   

Muun muassa sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö Soste ja sen 
pääekonomisti Jussi Ahokas ovat vaatineet aktiivimallin muuttamista niin, 
että sen piiriin eivät joutuisi työkyvyttömyyslausunnon lääkäriltä saaneet 
henkilöt.   

Omia mietteitä 

Koin, että tuona aikana kun olin sairas niin en yksinkertaisesti olisi jaksanut 
tehdä mitään ylimääräistä.  



Oli täysi työ selvitä arjesta ja sairauden aiheuttamista haitoista ja kivuista. 

On mielestäni kohtuutonta, että sairaana oleva henkilö joutuu tekemään 
niin paljon hakemuksia ja muutoshakemuksia. 

Olemaan vähän kuin löysässä hirressä, joutuessaan työkyvyttömänä 
hakeutumaan työttömäksi työnhakijaksi TE- palveluiden piiriin. 

Omia mietteitä, parannusehdotuksia 

Uusi laki, jokin välimuoto jos sinun kunt. hak hylätään niin toimeentulo 
turvattaisiin jollakin muulla kuin työmarkkinatuella jokin välimuoto? 

Miksi tähän asiaan ei ole kiinnitetty huomiota laajemmin ja tehty 
parannuksia onko niin ettei ole ollut tietoa tarpeeksi?  

Halutaanko vaan olla hiljaa ei tule lisää töitä ja päänvaivaa, rahanmenoa?  

Ei välitetä heikossa asemassa olevia kuin ehkä vaalipuheissa ja niiden 
jälkeen voidaan unohtaa koko asia.  

On todella haastavaa itse vaikuttaa tuossa tilanteessa itse näihin asioihin 
kun on sairas ja aikasi menee omaan kuntoutukseen ja arjen pyöritykseen. 

Tässä kohtaa yhteiskunnan päättävässä asemassa olevan tahojen olisi 
tultava vastaan tuen ja toimeentulon turvaamisen muodossa. 

Eduskuntaan saatava tietoa enemmän asiasta juuri näiltä asianosaisilta, on 
keksittävä ja toteutettava  jokin muu vaihtoehto nykyisen tilalle.


