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Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto kannustinloukkuja pohtineen työryhmän raportista 

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua kannustinloukkuja 

pohtineen työryhmän raportista. 

Kehitysvammaisten Tukiliiton kohderyhmää ovat kehitysvammaiset ihmiset ja apua ja tukea 

asioiden ymmärtämiseen, oppimiseen ja arjen toimintoihin tarvitsevat ennen aikuisikää 

vammautuneet henkilöt sekä heidän perheensä ja muut läheisensä. 

Kehitysvammaisten ihmisten perustoimeentulona on pääsääntöisesti kansaneläkelaitoksen 

myöntämä täysi työkyvyttömyyseläke. Suomessa on noin 25 000 työikäistä kehitysvammaista 

ihmistä. Suurin osa työtä tekevistä kehitysvammaisista osallistuu heille erityishuoltona 

tarjottuun palkattomaan työtoimintaan. Heitä on noin 9000. Vain noin 500 kehitysvammaista 

ihmistä tekee palkkatyötä. (Vesala ym. 2015.) Suurin osa heitä työskentelee osa-aikaisesti 

yhdistäen eläkkeen ja palkkatulot.  

Kehitysvammaisten Tukiliitto arvioi noin 3000 – 3500 kehitysvammaisen ihmisen haluavan ja 

kykenevän palkkatyöhön. Tämä on mahdollista työhönvalmentajan tukemana ja 

työkyvyttömyyseläkejärjestelmän sen salliessa. 

Työelämän ulkopuolelta työelämään pyrkivät ihmiset ovat palvelu- ja tukijärjestelmässämme 

heikommin tunnistettu ja tuettu joukko. Osatyökykyisyys nähdään usein tilanteena, jossa osa 

työkykyä on aina käytössä ja osa työkykyä ei ole koskaan käytössä. Kehitysvammaisten 

ihmisten käsitteellisen ajattelun hankaluus ja opittujen taitojen siirtämisen vaikeus uusiin 

tilanteisiin tekevät heistä lähtökohtaisesti työkyvyttömiä. Kuitenkin joissain räätälöidyssä ja 

hyvin tuetuissa tilanteissa saadaan mahdollisesti olemassa oleva työkyky käyttöön. Heidän 

kohdallaan on perusteltua taata eläkeoikeus, mutta tarjota mahdollisuus tehdä palkkatyötä 

palkattoman työtoiminnan sijaan.  

Kannustinloukkuja pohtinut työryhmä esittää raportissaan lineaarisen mallin käyttöönottoa 

osatyökyvyttömyyseläkkeeseen ja katsoo, että myös täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen 

olisi hyvä ottaa käyttöön lineaarinen malli.  Työryhmä esittää, että jatkovalmisteluissa tulisi 

täsmentää lineaarisista mallia myös täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle ja selvittää, millä 
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edellytyksillä työkyvyttömyyseläkeoikeus säilyy, jos eläkkeen rinnalla työskennellään 

pitkäaikaisesti. 

 

Kehitysvammaisten Tukiliiton mielestä kannustinloukkuja pohtineen työryhmän esitys 

lineaarisen mallin käyttöön oton selvittämisestä myös täyteen 

työkyvyttömyyseläkkeeseen on kannatettava.  

Kehitysvammaisten Tukiliitto kannatta myös työryhmän esitystä selvittää 

työkyvyttömyyseläkeoikeuden säilymisedellytyksiä, jos työskennellään pitempiaikaisesti. 

Lineaarisen mallin käyttöönotto täysiin työkyvyttömyyseläkkeisiin ja eläkeoikeuden 

säilymisen turvaaminen myös palkkatyötä tehtäessä mahdollistaisivat nykyistä paremmin 

myös kehitysvammaisille ihmisille osallistumisen palkkatyön tekemiseen. 

Kehitysvammaisten Tukiliitto on mielellään mukana jatkovalmistelutyössä. 

 

Tampereella 16.11.2017 

 

Jutta Keski-Korhonen  Kari Vuorenpää 

Vaikuttamistoiminnan päällikkö Työelämän asiantuntija 

 

 

 

 

 
 
 


