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Luottamuksellinen

Pieni esittely: Liisamari Krüger

Työeläkeyhtiö Elon ylilääkäri 4/2019 alkaen

• Lääketieteen opinnot Aachen, Nürnberg-Erlangen
• Väitöskirja Aachen 2003 (Lappenplastiken Laser-Doppler)
• Fysiatrian erikoislääkäri 2008 Helsingin yliopisto
• Vakuutuslääketieteen erityispätevyys  2016
• LEAN valmentaja 2018, JET 2017
• Orton (kipukuntoutus, TULEs kuntoutus)
• Asiantuntijalääkäri Eläke-Fennia 2012-2014, Varma 2014-2019
• HUS Hyvinkää fysiatrian pkl osastonylilääkäri 2014-2019
• Fysiatrin vastaanotto Mehiläinen
• Tutkimusta luustodysplasiaa sairastavien elämänlaadusta
• Musiikkilääketiede
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Luottamuksellinen

Neljä viidestä yli 65-vuotiaasta eurooppalaisesta sairastaa ainakin yhtä 
kroonista tautia

Kansantautien riskitekijät

• epäterveellinen ruokavalio

• vähäinen liikunta

• tupakointi

• runsas alkoholinkäyttö ja

• lihavuus

Eri kansantaudeilla on usein 
samoja riski- ja suojatekijöitä.

Esimerkiksi tupakointi lisää 
riskiä sairastua

• sydän- ja 
verisuonisairauksiin

• kroonisiin keuhkosairauksiin

• muistisairauksiin ja

• syöpiin

Erittäin suuri osa työikäisten 
kroonisista sairauksista 

voidaan ehkäistä

• terveellinen ruokavalio

• liikunta

• tupakoinnin välttäminen

• vähäinen alkoholinkäyttö ja

• lihavuuden ehkäiseminen
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Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Työterveyslaitos seurasi 80 000 työntekijää 10 vuoden ajan: Riskiin joutua työkyvyttömyyseläkkeelle seuraavan kymmenen vuoden aikana vaikuttavat vastaajan ikä, itse arvioitu terveys, edellisen vuoden yli yhdeksän päivän sairauslomien määrä, ammattiasema, kroonisten tautien määrä, univaikeudet, painoindeksi ja tupakointi.Kansantaudit ovat sairauksia, joilla on suuri merkitys koko väestön terveydentilalle eli kansanterveydelle. Sairauden merkittävyydelle ei ole tarkkaa määritelmää. 



Luottamuksellinen

• sydän- ja verisuonitaudit
• diabetes
• astma ja allergia
• krooniset keuhkosairaudet
• syöpäsairaudet
• muistisairaudet
• tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet ja
• mielenterveyden ongelmat
kaikki merkittäviä työkykyä alentavia 
sairauksia työikäisillä

Suomessa kroonisiksi eli pysyviksi 
tai pitkäaikaisiksi kansantaudeiksi 
katsotaan yleisesti

• vähentämällä runsasta alkoholin käyttöä 
10%

• lisäämällä terveysliikuntaa 10%
• vähentämällä väestön suolan käyttöä 

30%
• vähentämällä tupakoijien suhteellista 

osuutta 30%
• estämällä väestön jatkuva lihominen
• tehostamalla lääkehoidon vaikuttavuutta
• lisäksi lääkehoidon pitäisi saavuttaa 

vähintään puolet sitä tarvitsevista

WHO:n ohjelma kroonisten 
kansantautien ehkäisemiseksi
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Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Maailman terveysjärjestö WHO on julkaissut vuosia 2013–2020 koskevan toimenpideohjelman kroonisten kansantautien ehkäisemiseksi. Ohjelman tavoitteena on vähentää kroonisiin kansantauteihin liittyvää ennenaikaista kuolleisuutta 25 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. �Tavoitteeseen pyritään diassa mainituin keinoin



Luottamuksellinen
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• Jokainen hakemus arvioidaan yksilöllisesti 
työeläkelain mukaisin perustein

• Päätöksenteossa huomioidaan lääketieteelliset ja 
juridiset perusteet
⎯ Onko työkyky alentunut 2/5 (40%) 

osatyökyvyttömyysetuuteen oikeuttaen tai 

⎯ 3/5 (60%) täyteen työkyvyttömyysetuuteen oikeuttaen?

• Hoitojen kehittyminen vaikuttaa monessa 
vaikeassakin sairaudessa ennusteeseen (esim. 
syöpäsairaudet, reumasairaudet) 
⎯ aikaisemmin saattoi olla pysyvän eläkkeen tarve, nykyään 

määräaikaisen (kuntoutustuki), koska työkyvyn ennuste on 
parempi

• Ikään liittyen kaikille tulee muutoksia rankaan ja 
niveliin 
⎯ alle 60-vuotiaiden arviossa ei aina perustetta 

työkyvyttömyyseläkkeeseen tai kuntoutustukeen

• Ylipaino/lihavuus on kasvava ongelma 
maailmanlaajuisesti
⎯ aiheuttaa tukirangan kuormitusta ja kipuja, ennenaikaista 

kulumaa

⎯ metabolinen oireyhtymä

⎯ itsehoito tärkeä osa

⎯ kokonaiskuvassa syömishäiriöt yleensä, nuorilla kasvava 
ongelma myös muut syömishäiriöt

• Alkoholin aiheuttamat elinvauriot 
⎯ aivotason muutokset, maksavauriot, syövät tms.

Sairauden vaikutus työkyvyttömyyseläkkeen myöntöön

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Onko työkyky  alentunut vähintään 60 % (3/5) pysyvästi? Onko työpaikan muutokset tehty?Osatyökyvyttömyyseläke, jos työkyky alentunut 40 % (2/5)Onko alle 60-vuotias potilas työkyvytön kaikkeen työmarkkinoilta kohtuudella löytyvään työhön? ”Potilas pystyisi kyllä fyysisesti kevyempään työhön, jota kuitenkaan nykyisellä työnantajalla ole tarjota…”, ”Potilas työkyvytön omaan työhönsä.”



Luottamuksellinen

• Yksilötekijöiden lisäksi myös aluetason 
tekijät voivat selittää sairauspoissaoloja 
ja niiden alue-eroja, esimerkiksi

• paikalliset työmarkkinat ja 
toimialarakenne

• alueelliset toimijat, kulttuurit
• palvelujärjestelmät
• fyysiset ympäristöt
• miten hyväksyttäväksi sairauspoissaolo 

koetaan

Mikä muu vaikuttaa 
sairauspoissaoloihin? 
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Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Sairauspoissaolojen vähentämisen ja ehkäisyn kannalta jatkossa on tarpeen selvittää poissaoloihin vaikuttavien yksilötason tekijöiden lisäksi myös sitä, mitkä aluetason tekijät voivat selittää sairauspoissaoloja ja niiden esiintyvyyden alue-eroja. Tällaisia kontekstuaalitekijöitä voivat olla esimerkiksi alueelliset kulttuurit, palvelujärjestelmät ja fyysiset ympäristöt. Erityisesti paikalliset työmarkkinat ja toimialarakenne, joiden on havaittu olevan yhteydessä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen alue-eroihin, voivat olla yhteydessä myös sairauspoissaolojen alue-eroihin.



Luottamuksellinen

Erilaiset työkyvyttömyyskäsitteet eri etuuksille

@KrugerLiisamari
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Ammatillinen 
työkyvyttömyys Yleinen 

työkyvyttömyys
Sairausvakuutuslaki 4 §

Työntekijän eläkelaki 35 §

Työkyvyttömyydellä tarkoitetaan sellaista sairaudesta johtuvaa 
tilaa, jonka kestäessä vakuutettu on sairauden edelleen 
jatkuessa kykenemätön tekemään tavallista työtään tai työtä, 
joka on siihen läheisesti verrattavaa

Työntekijällä on oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen, jos hänen 
työkykynsä arvioidaan olevan heikentynyt sairauden, vian tai 
vamman vuoksi vähintään 2/5 yhtäjaksoisesti ainakin vuoden 
ajan



Luottamuksellinen

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä laski koronavuonna
ETK julkaisu 22.4.2021
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Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä kääntyi laskuun vuonna 2020. Viime vuonna työeläkelakien mukaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 19 100 henkilöä, noin tuhat henkilöä vähemmän kuin vuonna 2019.Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (33 %) olivat edelleen yleisin syy siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle. Toiseksi yleisin syy oli tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (31 %).Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä laski molemmissa sairauspääryhmissä samassa suhteessa. Ikäryhmittäin tarkasteltuna lasku painottui 45–59-vuotiaisiin ja alle 25-vuotiaisiin.– Koronan vaikutus työkyvyttömyyseläkkeisiin on vielä epäselvä. Toivotaan, että työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen vähenee edelleen. On myös mahdollista, että kontaktien välttäminen on luonut hoitovelkaa ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvien määrä nousee viiveellä, pohtii Eläketurvakeskuksen tilastoyksikön päällikkö Tiina Palotie-Heino.



Luottamuksellinen

Työkyvyttömyyseläkkeiden ratkaisujen lukumäärän kasvu taittui –
hylkäysprosentti jatkoi kasvua
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Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Yhteensä 23 500 tapausta (1000 vähemmän kuin edellisenä vuonna). Myöntöjä 66% ja hylkäyksiä 34%.Ainakaan toistaiseksi korona ei ole lisännyt työkyvyttömyyseläkehakemusten määrää.



Luottamuksellinen

Ammatillinen kuntoutus
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Luottamuksellinen

• Ammatillista kuntoutusta voi hakea 
suoraan työeläkeyhtiöstä

• Työkyvyttömyyseläkehakemuksen 
yhteydessä arvioidaan myös oikeus 
ammatilliseen kuntoutukseen ja  
kuntoutuksen mahdollisuudet vaikuttaa 
hakijan tilanteessa

• Työterveyshuollon päätöksellä voi 
hakea Kelasta työkokeilua, silloin ei 
tarvitse olla sairautta eikä 
työkyvyttömyyden uhkaa (ei tarvita B-
lausuntoa)

Ammatillisen kuntoutuksen 
reittejä
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Luottamuksellinen

Ammatillisen kuntoutuksen järjestelmä
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Lakisääteinen 
tapaturmayhtiö
- Li-Ta ensisijaista

Työhallinto
Osatyö-
kykyiset

Kela
ammatillinen 
kuntoutus
- vähäisen 
työhistorian 
omaaville Työeläkekuntoutus

- työkyvyttömyydenuhka
- vakiintunut työhistoria
- ansiot: 37.725,23 € 

(2022)



Luottamuksellinen

Työeläkekuntoutuksen asiakkaat ja työeläkeyhtiön 
tehtävät
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Eläkelaitos koordinoi, valvoo ja tukee taloudellisesti kuntoutusprosessia

Asiakkaina 
asiakasyritykset
• Ohjaus, neuvonta ja tarvittaessa 

koulutus
• Tuki työkyvyttömyysriskien hallinnassa 

ja siitä koituvien kustannusten 
ehkäisemisessä

Asiakkaina 
työeläkekuntoutujat
• Neuvonta ja ohjaus
• Tuki suunnitelman laatimiseen
• Taloudellinen tuki työeläkekuntoutuksen 

aikana



Luottamuksellinen

Työeläkekuntoutuksen saamisen edellytykset

• Työkyvyttömyyden uhka työeläkelaissa (TyEL 36 §) tarkoitetulla 
tavalla.

• Ansioita edeltäviltä 5 vuodelta 37.725,23 € (vuonna 2022).

• Ammatillinen kuntoutus tarkoituksenmukaista.

• Taustalla ei ole työtapaturmaa, liikennevahinkoa tai ammattitautia.



Luottamuksellinen

Työeläkekuntoutuksen prosessi

Kuntoutushakemus + B-
lausunto liitteenä

Työnantajankuvaus 
(työnantaja toimittaa)

Työntekijä laatii          
kuntoutussuunnitelman 
yhdessä työnantajan ja 
tarvittaessa eläkeyhtiön 
kanssa                   

Hakemuksen liitteenä 
työntekijän 
kuntoutussuunnitelma

Päätös kuntoutuksen 
toimenpiteestä 
(eläkeyhtiö)

Ennakkopäätös 
oikeudesta 
kuntoutukseen ja 
päätös suunnitelmasta 
(eläkeyhtiö)

Ennakko-
päätös

 Hakeminen ensisijaisesti verkkopalvelussa: 
www.elo.fi

 Tietoa: http://www.elo.fi/elakkeet-ja-
kuntoutus/turva-tyokyvyn-
heikentyessa/ammatillinen-kuntoutus 

http://www.elo.fi/


Luottamuksellinen

Ammatillisen kuntoutuksen 
keinot

• Kuntoutus on yksilöllistä, ammatillista kuntoutusta.

• Kuntoutus on lakisääteinen etuus ja työntekijän oikeus.

• Kuntouttamisessa lähdetään ensisijaisesti liikkeelle oman työpaikan/ yrityksen mahdollisuuksista.

• Pyritään laatimaan kuntoutussuunnitelma, joka hyödyntää kuntoutujan koulutusta, työkokemusta ja 
osaamista.

Paluu työhön pitkän
sairausloman jälkeen

Siirtyminen terveydentilalle
paremmin sopiviin tehtäviin

Ammatinvaihtaminen 
terveydentilan vuoksi

Työkokeilu (3-6 kk) tai 
työhönvalmennus (6 - 24 kk)

Uudelleenkoulutus



Luottamuksellinen

Yrittäjän työkokeilu

• Myös yrittäjälle voidaan tukea ammatillisena kuntoutuksena 1  - 6 kuukautta kestävä 
työkokeilu omaan yrittäjän työhön esimerkiksi pitkän sairauskauden jälkeen

• Kuntoutusraha maksetaan yrittäjän henkilökohtaiselle tilille, ei voida verotuksellisista 
syistä maksaa yrityksen (KY tai OY) tilille. Ammatillisena kuntoutuksena ei voida tukea 
yritystä, vaan henkilöä. 

• Lakisääteistä tapaturmavakuutusta ei oteta, koska yrittäjällä tulisi olla kunnossa riittävä 
vakuutusturva tapaturman varalta 

• Omassa yrityksessä tapahtuvan työkokeilun ajalle yleensä käytetään palveluntuottajaa 
onnistumisen varmistamiseksi 

1.6.2022 Työeläkeyhtiö Elo / Asko Mustonen 17
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Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Kelan ammatillisen kuntoutuksen kustannukset vain vähän reilu 20 milj euroa
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Luottamuksellinen
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Valittamisoikeus 
työkyvyttömyyseläkkeen tai 
ammatillisen kuntoutuksen 
hylkäyspäätöksestä

Päätös työkyvyttömyyseläkkeestä on juridinen ja 
siitä on mahdollisuus valittaa (vakuutusyhtiön 
asiantuntijalääkäri antaa lääketieteellisen 
asiantuntija lausunnon päätöksen tueksi)

• Ensin valitus menee työeläkeasiain 
muutoksenhakulautakuntaan (TELK)

• Sen jälkeen voi vielä valittaa vakuutusoikeuteen 
(VAKO)



Luottamuksellinen

Lopuksi 

• Kolme viidestä kuntoutujastamme päätyy 
takaisin työelämään

• Työeläkekuntoutus maksaa itsensä takaisin 
reilusti alle kahdessa vuodessa



Luottamuksellinen
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Kuntoutusesimerkkejä



Luottamuksellinen

Marko, 37, logistiikkatyöntekijä

• Ammattikoulu, autokorinkorjaaja, logistiikkatyössä v. 2006 alkaen
• V. 2010 -> olkapäävaivoja, v. 2013 oireet pahenivat leikkauksesta huolimatta ja  

työterveyslääkäri otti ammatillisen kuntoutuksen vaihtoehtona esille.
• Marko  sai  Elosta myönteisen päätöksen  oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen.
• Elo teki toimeksiannon kuntoutuksen palveluntuottajalle, jotta Marko  sai apua uuden 

ammatin valintaan.
• V. 2014 Marko aloitti opinnot varaosamyyjäksi oppisopimuksella, opinnot kestivät 1,5 v. 
• Oppisopimuskoulutuksen päätyttyä Marko sai vakituisen työpaikan varaosamyyjänä.

1.6.2022 Yksikkö                            Etunimi Sukunimi28



Luottamuksellinen
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Esimerkki

Esimerkki | 43-vuotias toimistotyöntekijä, tradenomi
• Työskennellyt samalla työnantaja toimistotyössä noin 9 vuotta. 

Työssä kuormitusta kiireen ja tietoteknisten vaatimusten vuoksi.

• Terveydentilan ongelmana toistuvat, vaikeat  masennusjaksot. 
Mieliala on kohonnut lääkehoidolla, mutta sairausloman 
päättyessä edelleen kognitiivisia ongelmia, mm. muistin ja 
keskittymiskyvyn vaikeuksina.

• Elo tuki työhön paluuta 6 kk työkokeilulla ja maksoi siltä ajalta 
kuntoutujalle kuntoutusrahaa (työnantaja ei maksanut 
työkokeilun ajalta palkkaa).

• Työkokeilu toteutettiin kuntoutujan omaan työhön rajaamalla 
vastuualuetta ja lyhentämällä työaikaa aluksi neljään tuntiin 
päivässä. Työaikaa lisättiin työkokeilun aikana asteittain.

• Työkokeilun jälkeen henkilö pystyi jatkamaan täysiaikaisesti 
omassa työssään. Työnantajan kanssa sovittiin, että lähiesimies 
huolehtii työmäärän pysyvän jatkossakin kohtuullisena.
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Case-esimerkki

Lähtötilanne

• 32-vuotias kirvesmies, 
työskennellyt tässä 
ammatissa  viisi vuotta

• Vaikeita tuki- ja 
liikuntaelinvaivoja, jotka 
rajoittavat rakennusalan 
työssä suoriutumista

• Jos henkilö siirtyisi 
työkyvyttömyyseläkkeelle, 
muodostuisi hänestä 
yritykselle eläkevastuuta   
270 000 €

Elon tuki 

• Kuntoutuja haki 
opiskelemaan 
liiketalouden 
perustutkintoa (AMK)

• Koulutus kesti noin neljä 
vuotta

• Elo maksoi opiskelun 
aikaisen toimeentulon  
(kuntoutusraha  noin      
2300 €/kk) ja lisäksi 
matkakorvauksia

Työhönpaluu

• Kuntoutuja valmistui 
tradenomiksi tavoiteajassa 
ja työllistyi pian 
valmistumisensa jälkeen 
toiselle työnantajalle 
terveydentilalleen sopiviin 
toimistotehtäviin.

• Edellinen työanantaja
säästyi eläkevastuulta

1.6.2022 Esityksen nimi | Tekijä | Sisäinen | Julkinen | Luottamuksellinen | Erittäin luottamuksellinen30



KIITOS!
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