
OLYCKSFALL I ARBETET OCH
YRKESSJUKDOMAR
Olycksfall i arbetet orsakade totala kostnader på 2–2,5 miljarder 
per år. 
 Olycksfall i arbetet orsakar både direkta och indirekta kostnader.
 Beloppet av de direkta kostnaderna är 500 miljoner euro per år, medan  
 de indirekta kostnaderna uppskattas uppgå till ca 1,5–2 miljarder euro  
 per år.

 Ersättningen av kostnader till följd av yrkessjukdomar uppgick till
 100 miljoner euro.

PENSIONER PÅ GRUND AV ARBETSOFÖR-
MÅGA
Värdet av den förlorade arbetsinsatsen till följd av invalidpensio-
ner (juridisk term) uppskattades till 8,0 miljarder euro.
 På grund av invalidpensionerna förlorade Finland en arbetsinsats motsva- 
 rande 180 928 årsverken. Arbetsinsatsens värde (lönen med bikost 
 nader) beräknades enligt utbildningsgrupp. Utifrån Pensionsskyddscentra 
 lens undersökning bedömde man utbildningsgruppernas storlek, varefter  
 storleken multiplicerades med Statistikcentralens löneuppgifter per  
 utbildningsgrupp. 

SJUKFRÅNVARO
Värdet av den förlorade arbetsinsatsen på grund av sjukfrånvaro 
var 3,4 miljarder euro. 
 Enligt Statistikcentralen hade löntagarna år 2012 sammanlagt
 20 193 000 sjukdagar på grund av olika orsaker. Lönekostnaderna för  
 sjukdagar med bikostnader räknades ut utifrån Statistikcentralens och  
 Folkpensionsanstaltens löneuppgifter.

SJUKNÄRVARO (PRESENTEEISM)
Värdet av den förlorade arbetsinsatsen på grund av sjuknärvaro 
uppskattades till 3,4 miljarder euro.
 Med sjuknärvaro eller presenteeism avses att arbetstagaren kommer sjuk  
 till jobbet, då han eller hon är på jobb, men inte arbetar med full effekt.  
 Enligt internationella undersökningar är förlusten på grund av sjuknär 
 varo större än på grund av sjukfrånvaro. På grund av försiktighetsprinci 
 pen uppskattades förlusten på grund av sjuknärvaro vara lika stor som  
 värdet av den arbetsinsats som gått förlorad på grund av sjukfrånvaro.

SJUKVÅRDSKOSTNADER
Den arbetsföra befolkningens sjukvårdskostnader utan förebyg-
gande åtgärder uppgick 2011 till 7,8 miljarder euro.
 Uppgiften baserar sig på material som Finland sammanställt för OECD.
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Kostnad för förlorad arbetsinsats

DEN TOTALA
FÖRLUSTEN

Den � nländska samhällsekonomins 
(arbetsgivarna, arbetstagarna, den of-
fentliga ekonomin) förluster uppgick 
till mer än 24 miljarder euro per 
år, dvs. över 2 miljarder euro per 
månad. 

Kalkylerna1 för Finland baserar sig 
huvudsakligen på uppgifter från 2012. 
Kalkylerna har presenterats i decem-
ber 2014 och kalkyleringsmetoden är 
allmänt godkänd. Kalkylerna beräknar 
minimum kostnaderna eftersom de 
indirekta kostnaderna till följd av den 
förlorade arbetsinsatsen inte har 
beaktats med undantag av olycksfall 
i arbetet. Olika forskningsinstitut har 
bidragit med experthjälp vid plane-
ringen av kalkylerna2.
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