
TAPATURMAT JA AMMATTITAUDIT
Työtapaturmista aiheutui 2 - 2,5 miljardin € vuosittaiset koko-
naiskustannukset. 
 Työtapaturmista aiheutuu välittömiä ja välillisiä kustannuksia. Välittömien  
 kustannusten suuruus on 500 miljoonaa € vuodessa ja välillisten kustan- 
 nusten osuudeksi arvioidaan noin 1,5 - 2 miljardia € vuodessa.
 

 Ammattitaudeista aiheutuvia kustannusten korvaus oli 100 miljoonaa €.

TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEET
Työkyvyttömyyseläkkeistä aiheutuvan menetetyn työpanoksen 
arvoksi laskettiin 8,0 miljardia €.
 Työkyvyttömyyseläkkeiden takia Suomi menetti 180 928 henkilötyövuo- 
 den työpanoksen. Työpanoksen arvo (palkka sivukuluineen) laskettiin  
 koulutusryhmittäin. Eläketurvakeskuksen tutkimuksen perusteella arvioitiin  
 koulutusryhmien koko ja ryhmän koko kerrottiin Tilastokeskuksen koulu- 
 tusryhmittäisillä palkkatiedoilla.

SAIRAUSPOISSAOLOT
Sairauspoissaolojen aiheuttaman työpanoksen menetyksen arvo 
oli 3,4 miljardia €. 
 Tilastokeskuksen mukaan palkansaajilla oli vuonna 2012 eri syistä
 johtuvia sairauspoissaolopäiviä yhteensä 20 193 000 kappaletta. Sairaus- 
 poissaolopäivän palkkakustannukset sivukuluineen laskettiin Tilastokes- 
 kuksen ja Kansaneläkelaitoksen palkkatietojen perusteella. 

PRESENTEISMI
Presenteismin aiheuttamaksi työpanoksen menetyksen arvoksi 
arvioitiin 3,4 miljardia €. 
 Presenteismillä tarkoitetaan töihin tuloa sairaana, jolloin työntekijä on  
 töissä, mutta ei työskentele täysipainoisesti. Kansainvälisten tutkimusten  
 mukaan presenteismin aiheuttama menetys on suurempi kuin sairaus- 
 poissaolojen. Varovaisuusperiaatteen vuoksi presenteismin aiheuttama  
 menetys arvioitiin yhtä suureksi kuin sairauspoissaolojen aiheuttama  
 menetetyn työpanoksen arvo.

SAIRAANHOITOKUSTANNUS
Työikäisen väestön sairaanhoitokustannus ilman ennaltaehkäisyä 
oli 7,8 miljardia € vuonna 2011.
 Tieto perustuu Suomen OECD:lle kokoamaan aineistoon.
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Menetetyn työpanoksen aiheuttamat
kustannukset

KOKONAIS-
MENETYS

Suomen kansantalouden (työnantajat, 
työntekijät, julkinen talous) menetyk-
set ovat yli 24 miljardia € vuodes-
sa, eli yli 2 miljardia € / kk.

Suomea koskevat laskelmat1 on tehty 
pääsääntöisesti vuoden 2012 tiedoilla. 
Laskelmat  on esitelty joulukuussa 
2014 ja laskentatapa on laajasti hy-
väksytty. Laskelmat ovat minimilaskel-
mia, koska työpanoksen menettämi-
sestä aiheutuvia välillisiä kustannuksia 
ei ole otettu huomioon työtapatur-
mia lukuun ottamatta. Laskelmien 
suunnitteluun saatiin asiantuntija-apua 
eri tutkimuslaitoksista2.
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