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YHTEISKUNNALLINEN TARVE

• Hallitusohjelman tavoite: työllisyysaste 75 prosenttiin.

• Työurien pidentäminen nimenomaan keskeltä.

• Noin 1,9 miljoonalla suomalaisella, on jokin 
pitkäaikaissairaus tai vamma (Tilastokeskus).

• Vuosittain työkyvyttömyyseläkkeelle
20 000 henkilöä. 

• On esitetty, että työelämän ulkopuolella olevista 
osatyökykyisistä 65 000 haluaisi työskennellä. 

Sairauspoissaoloista ja työkyvyttömyydestä suuret 
kansantaloudelliset kustannukset.
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SELVITYKSEN TAVOITE

Reumaliiton, Allergia-, iho- ja astmaliiton, 
IBD ja muut suolistosairaudet ry:n sekä Psoriasisliiton 
tilaama yhteisselvitys.

Tavoite:

• löytää ongelmakohtia ja ratkaisuja, joiden avulla helpottaa 
työikäisten sairastuneiden työelämässä pysymistä tai 
työllistymistä. 

• Tuoda asiaa esille päättäjille, viranomaisille ja yleiseen 
keskusteluun.

Minkälaisia haasteita työikäiset pitkäaikaissairaat kokevat 
työnteossa tai työllistymisessä?

Miten he näkevät, että heidän tilannettaan voisi helpottaa?
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SELVITYKSEN TAUSTA

• Toteuttajana Innolink.

• Toteutus sähköisenä kyselynä lokakuussa 2020.

• Kohderyhmänä pitkäaikaissairauksia omaavat 
työikäiset. 

• Vastauksia 3 818 kappaletta
- naisia 78 %
- kokoaikaisesti töissä 56 %
- 45 % omasi vähintään kaksi sairautta 

• Päätuloksia esitellään nyt 6:
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1. SAIRAUS VAIKUTTAA 
TYÖELÄMÄSSÄ TOIMIMISEEN

• 49 % vastaajista arvioi, että sairaus haittaa työn 
tekemistä, hakemista tai opiskelua vähintään 
viikoittain. 

• Noin puolet vastaajista kokee sairauksiensa 
vaikuttavan yleisesti elämänlaatuunsa erittäin tai 
melko paljon hankaloittavasti. 
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2. TIETOA SAIRAUKSISTA OSANA 
TYÖELÄMÄÄ TARVITAAN LISÄÄ 

• 27 % vastaajista kokee tiedonpuutteen sairaudesta 
tuottaneen melko tai erittäin paljon kielteisiä haasteita 
työelämässä.
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3. SAIRASTUNUT TARVITSEE 
ENEMMÄN TUKEA TYÖELÄMÄÄN 
SAIRAUDEN KANSSA

• 55 % vastaajista arvioi saaneensa tukea 
työelämässä sairautensa kanssa joko hyvin vähän tai 
ei lainkaan. 

• 17 % kokee saaneensa tukea työelämässä 
sairautensa vuoksi melko tai erittäin hyvin asteikolla 
1-5. 
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4. TYÖKYKYÄ TUKEVAT KEINOT 
TUNNETAAN HEIKOSTI 

• Työkykyä tukevista asioista tunnetaan parhaiten 
sairasloma. Muut tavat tunnetaan selkeästi 
heikommin. 

• Esimerkiksi 35 % vastaajista ei ollut lainkaan 
tietoinen osasairauspäivärahasta, 21 % 
kuntoutuksesta ja 28 % työn mukauttamisesta.
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5. VERTAISTUKI ON TÄRKEÄÄ

• 37 % vastaajista arvioi saaneensa vertaistuelta 
työelämään liittyvissä haasteissa erittäin tai melko 
paljon tukea. 

• Tärkeitä ovat myös työterveyshuolto ja työkaverit. 
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6. SUURIN OSA PÄRJÄÄ TÖISSÄ 
SAIRAUDEN KANSSA

• 72 % vastaajista on kyennyt jatkamaan nykyisissä 
työtehtävissään, ja 73 % nykyisessä työpaikassaan.

• 43 % vastaajista ei ole viimeisen vuoden aikana 
joutunut lainkaan olemaan töistä tai opiskelusta pois 
sairautensa vuoksi. 

• 24 % on ollut poissa alle viikosta kahteen viikkoon ja 
17 prosenttia kolmesta viikosta yli kahteen 
kuukauteen. 
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YHTEENVETO

1. Sairaus vaikuttaa työelämässä toimimiseen

2. Tietoa sairauksista osana työelämää tarvitaan lisää

3. Sairastunut tarvitsee enemmän tukea työelämään 
sairauden kanssa

4. Työkykyä tukevat keinot tunnetaan heikosti

5. Vertaistuki on tärkeää sairastuneelle

6. Suurin osa pärjää töissä sairauden kanssa
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