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Työkyvyttömyys käsitteenä

Perustuu sairausvakuutus-, työeläke-, kansaneläke- sekä ammattitauti-
ja tapaturmavakuutuslakiin. 

1) Kelan sairauspäiväraha:

- Enintään 300 arkipäivää eli n. 1 vuosi

- Arvioidaan työkykyä suhteessa omaan työhön 

2) Tämän jälkeen työkykyä arvioidaan työeläkelain perusteella:

- Työkykyä arvioidaan suhteessa kaikkeen työhön

- Huomioidaan jäljellä oleva työkyky 

14.1.2021 © Työter veyslai tos     |      Esi ttäjän Nimi      |      www.tt l . f i
2



Työeläkelain mukaiset korvaukset:

1) Kuntoutustuki:

- Määräaikainen työkyvyttömyyseläke. 

- Työkyky pyritään palauttamaan esim. ammatillisella kuntoutuksella, 
joka kannattaa käynnistää mahdollisimman varhain

2) Työkyvyttömyyseläke:

- Yli 60-vuotiailla työkykyä arvioidaan suhteessa henkilön ammattiin 
ja nykyiseen työhön

- Muilla suhteessa kaikkeen työhön

3) Osatyökyvyttömyyseläke:

- Kun työkyvyn menetys on vähintään 2/5
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Lääkärin lausunto työkyvystä

• Laaja B-lausunto

• Yleensä työolosuhteet tunteva työterveyslääkäri laatii silloin, kun potilaalla on 
voimassaoleva työsuhde.

• Liitetään eri erikoisalojen arviot.

• Kuvataan tarkasti sairaushistoria, hoito, sairauden aiheuttamat toiminnalliset 
rajoitteet ja ennuste. 

• Liitetään keuhkojen toimintakokeiden tulokset. 

• Arvioidaan myös jäljellä oleva työkyky mahdollisen ammatillisen kuntoutuksen 
suunnittelemiseksi.
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Tilastotietoja

Alkaneet varsinaiset työkyvyttömyyseläkkeet 
(100%) 2019

Eläketurvakeskus:

• Yhteensä 22 754 100%

• Tuki- ja liikuntaelisairaudet: 6427 28%

• Mielenterveyssairaudet: 8687 38%

• Hengityselinsairaudet: 323 1,4%
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Keuhkosairaudet ja työkyky
Keuhkosairaus:

• Onko keuhkojen 

toiminta/suoristuskyky alentunut?

• Esiintyykö herkkyyttä reagoida 

ärsykkeille?

• Oireet

• Onko hoito optimaalinen?

• Taudin ennuste?

• Onko muita sairauksia?

Työ:

• Voiko altistuminen työssä 
aiheuttaa pysyvää 
keuhkosairauden pahenemista?

-ammattiastma, silikoosi, 
allerginen alveoliitti jne.

• Onko työssä altistumista: pölyille, 
käryille, huuruille, allergeeneille, 
lämpötilan vaihteluille?

• Onko työ fyysisesti kuormittavaa?

• Voiko altistumista vähentää?



Kliinisen fysiologian tutkimukset

• Spirometria ja bronkodilaatiokoe

• Diffuusiokapasiteetti

• Verikaasuanalyysi

• Spiroergometria /Kliininen rasituskoe

• PEF-työpaikkaseuranta tai PEF-
vuorokausiseuranta mieluiten 
etämittausohjelmalla tai tallentavalla 
mittarilla

Potilas hoidetaan ensin

mahdollisimman hyvin lääke-

hoidolla ja tutkimukset suorite-

taan potilaan käyttäessä 

tätä lääkitystä

Objektiivinen näyttö sairauden 

vaikeusasteesta tärkeää! 



Keuhkojen toimintakoe ja 
haittaluokka

VC tai 
FVC*

FEV1* DC* Haitta-

luokka

Toiminnanvajaus

65-69 65-79 60-74 0-5 Lievä: oireita vain 
raskaissa 
ponnisteluissa

50-64 50-64 45-59 6-10 Keskivaikea: 
oireita esim. portaita 
noustessa

35-49 35-49 30-44 11-15 Vaikea: oireita 
tasamaakävelyssä

<35 <35 <30 16-18 Erittäin vaikea:

lepo-oireita tai 
oireita pienessä 
ponnistuksessa*= % viitearvosta



Suoritus-ja toimintakyvyn 
arviointi: spiroergometria!

W V02max

l/min

MET Työkyky

>125 >25 >8 Ei rajoituksia

75-125 20-25 5-8 Ei raskasta 
kantamista/nostamista

25-75 10-15 2-4 Korkeintaan kevyt työ

<25 <10 <2.8 Työkyvytön

MET= W/kg x3,85.
Kuormitushuiput kannattaa huomioida ja niiden kuormitus tulisi olla

korkeintaan 60-80% maksimaalisesta oirerajoitteisesta suorituksesta



Aktiviteetti MET

Nukkuminen 0,9

Istuminen 1

Kevyt työ istuen tai seisten, peseytyminen, kevyt siivoaminen, ruuan valmistus, 

päätetyö, autolla ajo
1,3-2

Kevyt fyysinen aktiivisuus, siivoaminen, puutarhatyöt, rauhallinen kävely (4-5 km/h), 

taitolajien harjoittelu, ratsastus
2,5-3

Siivoojan työ 3,5

Kävely 6 km/h 4–5

Raskas sairaanhoitotyö, lumityöt, halonhakkuu, kohtalainen fyysinen aktiivisuus, 

reipas kävely (6-7 km/h), kuntosaliharjoittelu, kevyt pallopeli, tanssi 
4–6

Rakennus, nostotyö 5–7

Raskaat vaiheet rakennus- ja varastotyössä, reipas fyysinen aktiivisuus, aerobiset 

voimistelut, pallopelit, painiharjoittelu, juoksu 8 km/h
7–9

Raskas metsätyö yli 9

Juoksu 10 km/h 10

Soutuergometri, hyvin rasittava 200 w 12

Pyöräily 27–30 km/h 12

Hiihto, rasittava 14–18 km/h 14

Juoksu 15 km/h 15

Pyöräily yli 30 km/h 16

Kilpailunomainen kestävyyssuoritus yli 17
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Täysin työkyvytön 

1) Kaikkeen ruumiilliseen työhön

• FEV1 <0.8-1.0l tai <30-35% viitearvosta

• FVC <30% viitearvosta

• Diffuusiokapasiteetti <30%

2) Kaikkeen työhön

• levossa: pC02 >6.6kPa tai p02 <8.0kPa



Astma

• Pysyvää arvioita astmaa sairastavan työkyvystä ei 

kannata tehdä ennen kuin astmaa on hoidettu 
säännöllisesti seuraten pidempiaikaisesti, yleensä 
vähintään 1-2 vuoden ajan.



Vaikea astman toteaminen

1) Arvioidaan astmadiagnoosin oikeellisuus

2) Huomioidaan ja hoidetaan muut samanaikaiset sairaudet (COPD, 
allerginen nuha, nenäpolypoosi, krooninen rinosinuiitti, 
toiminnalliset kurkunpääoireet)

3) Vähennetään astmaa pahentavia tekijöitä (tupakointi, obesiteetti, 
ympäristö- ja työaltisteet).

4) Arvioidaan hoitomyöntyvyys ja inhalaatiotekniikka 

5) Astmaa hoidetaan Käypä hoito- suosituksen portaikon mukaisesti. 

Kysymyksessä on vaikea astma, ellei astmaa saada hallintaan potilaan 
käyttämästä lääkityksestä huolimatta tai astman hallintaan tarvitaan 
hyvin runsasta, neljännen portaan, lääkitystä. 
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Anamneesi

• Oireiden esiintyminen ja niitä pahentavat tekijät

• Yöoireet

• Säännöllinen lääkitys, avaavan lääkkeen tarve

• Pahenemisvaiheet (lukumäärä/2 vuotta)

• Sairaalahoitojaksot (lukumäärä/2 vuotta)

• Sairauslomat (lukumäärä/2 vuotta)

• Työssä esiintyvät astmaa pahentavat tekijät

• Muut oireet ja sairaudet



Työhön sopivuus: allergiat ja ammattitaudit

• Allergiat yleisille ympäristöallergeeneille (esim. siitepölyt, eläimet) ei ole syy 

todeta sopimattomaksi työhön. Poikkeus: selvästi oireileva eläinallergia 

eläintenhoitotyössä.

• Jos syntyy epäily ammattitaudista oireilun ja tutkimuslöydösten perusteella, 

tehdään ammattitautitutkimukset ennen sopivuuslausunnon kirjoittamista.

“Vaati lisäselvityksiä ennen sopivuuden arviointia”

• Todettussa ammattiastmassa tai –nuhassa työntekijä on sopimaton töihin, 

joissa altistutaan sairauden aiheuttajalle. Lieväoireisessa ammattiastmassa 

tai -nuhassa saatetaan joskus hyväksyä vähäinen altistuminen esim. 
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Työhön sopivuus :astma

• Pelastustustyötä tekevien osalta arvioidaan erillisten ohjeiden mukaisesti 

erikoissairaanhoidossa. 

• Lievää astmaa sairastavat sopivat yleensä kaikkiin muihin töihin. Erityistä 

huomiota kannattaa kuitenkin kiinnittää turvallisten työtapojen ohjaukseen, 

henkilökohtaisiin suojaimiin ja seurantaan. 

• Työntekijät, joiden astma on säännöllisestä runsaasta lääkityksestä (Käypä 

hoito-suositus porras kolme tai neljä) huonossa hallinnassa, sopivat 

huonosti runsaasti pölyjä ja käryjä tai muita astmaa pahentavia tekijöitä 

sisältäviin töihin. Aina on syytä kuitenkin ensin arvioida, voisiko astman 

hoitoa tehostaa ja/tai työolosuhteita parantaa.
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