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Kuvaus sairauspäivärahaprosessista 1/5
Elämäntilanne: riippumaton
Sairastuminen /
Työkyvyttömyys

8,3 %:lla
Sairauspäivärahaa
saaneet

304 146

(25 187)
sairauspäivärahaa
saaneista
enimmäisaika
täyttyy

75 000

32 000

25 000

henkilöä

henkilöä

henkilöä

60

150

henkilöä

300 suorituspäivää

Kuntoutustuki tai
työkyvyttömyyseläke

Asiakas menee
lääkärin vastaanotolle,
lääkäri laatii
A-todistuksen
työkyvyttömyydestä

Asiakas ottaa yhteyttä
hoitavaan lääkäriin,
lääkäri laatii
B-lausunnon
työkyvyttömyydestä ja
kuntoutustarpeesta
(kuntoutussuunnitelma)

Ensisijaisuusaika
Kela vahvistaa
ensisijaisuusajan
mahdollisen
työeläkkeen myöntämistä
varten – Kela lähettää
tiedon eläkelaitokseen ja
asiakkaalle

Enimmäisaika

• Asiakas ottaa yhteyttä hoitavaan lääkäriin,
• Lääkäri laatii B-lausunnon työkyvyttömyydestä ja kuntoutuksen
mahdollisuuksista.
• Asiakas tekee hakemuksen kuntoutustukea / työkyvyttömyyseläkettä varten.
• Eläkelaitos selvittää kuntoutusmahdollisuudet ennen eläkepäätöksen
antamista.

Tilastotietojen pohjalta rakentuva yleiskuva
sairauspäivärahaa saaneista elämäntilanteittain
Palkansaaja

Työtön

Opiskelija

Ikä 50–59 vuotta

Ikä 50–59 vuotta

Ikä 20–29 vuotta

Työkyvyttömyyden aiheuttaa
tuki- ja liikuntaelinsairaudet

Työkyvyttömyyden aiheuttaa
mielenterveyden ja käyttäytymisen
häiriöt

Työkyvyttömyyden aiheuttaa
mielenterveyden ja käyttäytymisen
häiriöt

Sairauspäiväraha myönnetään
113 suorituspäivältä

Sairauspäivärahaa myönnetään
96 suorituspäivältä.

Sairauspäiväraha myönnetään
43 suorituspäivältä

Kuvaus sairauspäivärahaprosessista 2/5
Elämäntilanne: työtön
25,1 %:lla
Sairastuminen /
Työkyvyttömyys

(8 967)
sairauspäivärahaa
saaneista
enimmäisaika
täyttyy

Omavastuuaika maksetaan
työttömyyspäivärahana

Sairauspäivärahaa
saaneet

35 736

14 001

10 030

henkilöä

henkilöä

60

150

8 967
henkilöä

300 suorituspäivää

henkilöä
omavastuuaika
(1+9 arkipäivää)

Asiakas menee
lääkärin vastaanotolle,
lääkäri laatii
A-todistuksen
työkyvyttömyydestä

Kuntoutustuki tai
työkyvyttömyyseläke
Asiakas ottaa yhteyttä
hoitavaan lääkäriin,
lääkäri laatii
B-lausunnon
työkyvyttömyydestä ja
kuntoutustarpeesta
(kuntoutussuunnitelma)

Ensisijaisuusaika
Kela vahvistaa
ensisijaisuusajan
mahdollisen
työeläkkeen myöntämistä
varten – Kela lähettää
tiedon eläkelaitokseen ja
asiakkaalle

Enimmäisaika

• Asiakas ottaa yhteyttä hoitavaan lääkäriin,
• Lääkäri laatii B-lausunnon työkyvyttömyydestä ja kuntoutuksen
mahdollisuuksista.
• Asiakas tekee hakemuksen kuntoutustukea / työkyvyttömyyseläkettä varten.
• Eläkelaitos selvittää kuntoutusmahdollisuudet ennen eläkepäätöksen
antamista.

Tilastotietojen pohjalta rakentuva yleiskuva
sairauspäivärahaa saaneista elämäntilanteittain – työtön
A) Ikäjakauma
B) Työkyvyttömyyden aiheuttava sairaus
C) Sairauspäivärahan suorituspäivät sairausryhmittäin (yleisimmät)

B. Sairausdiagnoosi

A. Ikäjakauma

C. Suorituspäivät sairausryhmittäin

14000
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12000

100

20 %
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8000

42 %
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13 %

40
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20
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0

25 %

0

Ikä
alle 20

20-29

30-39
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50-59

yli 60

mielenterveys

tules

vammat

muut

Kuvaus sairauspäivärahaprosessista 3/5
Elämäntilanne: opiskelija
15,6 %:lla
Sairastuminen /
Työkyvyttömyys

(1 461)
sairauspäivärahaa
saaneista
enimmäisaika
täyttyy

Omavastuuaika maksetaan
opintorahana

Sairauspäivärahaa
saaneet

4 401

2 461

1 461

henkilöä

henkilöä

henkilöä

60

150

300 suorituspäivää

9 341
henkilöä
omavastuuaika
(1+9 arkipäivää)

Kuntoutustuki tai
työkyvyttömyyseläke

Opiskelija voi ryhtyä vähäisessä määrin opiskelemaan
sairauspäivärahakauden aikana sen vaikuttamatta päivärahaoikeuteen

Asiakas menee
lääkärin vastaanotolle,
lääkäri laatii
A-todistuksen
työkyvyttömyydestä

Asiakas ottaa yhteyttä
hoitavaan lääkäriin,
lääkäri laatii
B-lausunnon
työkyvyttömyydestä ja
kuntoutustarpeesta
(kuntoutussuunnitelma)

Ensisijaisuusaika
Kela vahvistaa
ensisijaisuusajan
mahdollisen
työeläkkeen myöntämistä
varten – Kela lähettää
tiedon eläkelaitokseen ja
asiakkaalle

Enimmäisaika

• Asiakas ottaa yhteyttä hoitavaan lääkäriin,
• Lääkäri laatii B-lausunnon työkyvyttömyydestä ja kuntoutuksen
mahdollisuuksista.
• Asiakas tekee hakemuksen kuntoutustukea / työkyvyttömyyseläkettä varten.
• Eläkelaitos selvittää kuntoutusmahdollisuudet ennen eläkepäätöksen
antamista.

Tilastotietojen pohjalta rakentuva yleiskuva
sairauspäivärahaa saaneista elämäntilanteittain – opiskelija
A) Ikäjakauma
B) Työkyvyttömyyden aiheuttava sairaus
C) Sairauspäivärahan suorituspäivät sairausryhmittäin (yleisimmät)

B. Sairausdiagnoosi

A. Ikäjakauma

C. Suorituspäivät sairausryhmittäin
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Kuvaus sairauspäivärahaprosessista 4/5
Elämäntilanne: työntekijä/palkansaaja
Omavastuuaika maksetaan
sairausajan palkkana

Sairastuminen /
Työkyvyttömyys

Sairauspäivärahaa
saaneet

4,7 %:lla
(11 189)
sairauspäivärahaa
saaneista
enimmäisaika
täyttyy

Työnantaja ilmoittaa sairauspoissaolosta työterveyshuoltoon,
kun työkyvyttömyyspäiviä on yhteensä 30

236 642

49 342

35 991

18 635

11 189

henkilöä

henkilöä

henkilöä

henkilöä

60

90

150

henkilöä

300 suorituspäivää

omavastuuaika
(1+9 arkipäivää)

Kuntoutustuki tai
työkyvyttömyyseläke

Mahdollisuus osasairauspäivärahaan kokoaikatyötä tekevillä

Asiakas menee
lääkärin
vastaanotolle,
lääkäri laatii
A-todistuksen
työkyvyttömyydestä

Asiakas ottaa yhteyttä
hoitavaan lääkäriin,
lääkäri laatii
B-lausunnon
työkyvyttömyydestä ja
kuntoutustarpeesta
(kuntoutussuunnitelma)

Työterveyslääkäri
laatii lausunnon,
jossa:
• arvio työntekijän
jäljellä olevasta
työkyvystä
• selvitys työntekijän
mahdollisuudesta
jatkaa työssä

Ensisijaisuusaika
Kela vahvistaa
ensisijaisuusajan
mahdollisen
työeläkkeen
myöntämistä
varten – Kela lähettää
tiedon eläkelaitokseen
ja asiakkaalle

Enimmäisaika

• Asiakas ottaa yhteyttä hoitavaan lääkäriin,
• Lääkäri laatii B-lausunnon työkyvyttömyydestä ja kuntoutuksen
mahdollisuuksista.
• Asiakas tekee hakemuksen kuntoutustukea / työkyvyttömyyseläkettä varten.
• Eläkelaitos selvittää kuntoutusmahdollisuudet ennen eläkepäätöksen
antamista.

Tilastotietojen pohjalta rakentuva yleiskuva
sairauspäivärahaa saaneista elämäntilanteittain – palkansaaja
A) Ikäjakauma
B) Työkyvyttömyyden aiheuttava sairaus
C) Sairauspäivärahan suorituspäivät sairausryhmittäin (yleisimmät)

B. Sairausdiagnoosi

A. Ikäjakauma

C. Suorituspäivät sairausryhmittäin
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Kuvaus sairauspäivärahaprosessista 5/5
Elämäntilanne: riippumaton – jaksoittainen työkyvyttömyys
Hieman alle puolet kaikista sairauspäivärahajaksoista on tätä tyyppiä
Sairastuminen /
Työkyvyttömyys

60

omavastuuaika
(1+9 arkipäivää)

Työkyvytön

Työkykyinen

150

Työkyvytön

300 suorituspäivää
Kuntoutustuki tai
työkyvyttömyyseläke

Työkykyinen

Enimmäisaika

Asiakas menee
lääkärin vastaanotolle,
lääkäri laatii
A-todistuksen
työkyvyttömyydestä

Asiakas ottaa yhteyttä
hoitavaan lääkäriin,
lääkäri laatii
B-lausunnon
työkyvyttömyydestä ja
kuntoutustarpeesta
(kuntoutussuunnitelma)

Ensisijaisuusaika
Kela vahvistaa
ensisijaisuusajan
mahdollisen
työeläkkeen myöntämistä
varten – Kela lähettää
tiedon eläkelaitokseen ja
asiakkaalle

• Asiakas ottaa yhteyttä hoitavaan lääkäriin,
• Lääkäri laatii B-lausunnon työkyvyttömyydestä ja
kuntoutuksen mahdollisuuksista.
• Asiakas tekee hakemuksen kuntoutustukea /
työkyvyttömyyseläkettä varten.
• Eläkelaitos selvittää kuntoutusmahdollisuudet ennen
eläkepäätöksen antamista.

Kiitos!

