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Kilpailutilanteen kiristymisen myötä työn tehokkuus- ja tulostavoitteet ovat kasvaneet 
palvelualoilla. Tämän myötä fyysiset ja psykososiaaliset kuormitustekijät saattavat ai-
heuttaa sairastumisia ja työkyvyttömyyttä. Työuria halutaan myös pidentää, joten töitä 
pitäisi jaksaa tehdä entistä pidempään. 

Sosiaalivakuutusjärjestelmän tarkoituksena on tukea työntekijää mahdollisessa sairas-
tumistilanteessa. Sen kautta pyritään tukemaan työntekijää, jotta hän pystyisi jatka-
maan töitä tai palamaan työelämään työkyvyttömyysjakson jälkeen. 

Suomen sosiaaliturvajärjestelmä on monimutkainen kokonaisuus. Tässä esitteessä ker-
rotaan, miten sosiaalivakuutusjärjestelmä tukee työntekijän työkykyä ja toimeentuloa, 
jos työntekijä sairastuu. Opas käsittelee lähinnä sairausvakuutus- ja työeläkejärjestel-
mää. Esitteestä on tarkoituksella jätetty pois tapaturmavakuutuksen käsittely.

Egezona  Kllokoqi-Bublaku
PAMin sosiaalipoliittinen asiantuntija
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SAIRAUDEN VUOKSI TYÖKYVYTÖN – KENELLÄ ON  
PALKANMAKSUVELVOLLISUUS? 

Työnantajalla on ensisijaisesti palkanmaksuvelvollisuus silloin, kun työntekijä on työ-
kyvyttömänä sairauden johdosta. Työnantajan sairausajan palkanmaksuvelvollisuudes-
ta määrätään kaikissa työehtosopimuksissa.

Työnantajan palkanmaksuvelvollisuus  sairausajan kestosta  ja määrästä tulee aina 
selvittää oman alan työehtosopimuksesta. Lähes kaikista työehtosopimuksista löytyy 
kirjaus, jossa määrätään työnantaja korvaamaan sairaustapauksissa vähintään sairastu-
mispäivä ja seuraavat yhdeksän päivää. Tosin joissakin tapauksessa esim. jos työsuhde 
on kestänyt alle kuukauden, työnantajalla ei ole edes omavastuujakson ajalta palkan-
maksuvelvollisuutta. Tästä johtuen on tärkeä tutustua oman alan työehtosopimukseen 
ja tarkistaa sairausajanpalkanmaksun käytännöt. Tämän ns. kymmenen päivän oma-
vastuujakson jälkeen toimentulo haetaan Kansaneläkelaitokselta (jäljempänä Kela), 
joka maksaa sairauspäivärahaa.

KELAN ETUUDET SAIRAUSTAPAUKSISSA -  
SAIRAUSPÄIVÄRAHA

Kenellä on oikeus hakea sairauspäivärahaa?

Kela maksaa sairauspäivärahaa henkilöille, jotka täyttävät seuraavat edellytykset:

Työkyvyttömyys Ikä Työ
• sairauden vuoksi on työ-

kyvytön omaan työhön tai 
siihen läheisesti verratta-
vaan työhön

• diagnoosi tärkeä, mutta ei 
kerro kaikkea

• oireilusta ei makseta

• 16–67-vuotias

• 68 vuotta täyttäneillä on  
oikeus työnantajan sairausajan palkkaan.

• työsuhteessa

• opiskelija

• työtön

• sapatti- tai vuorotte-
luvapaalla (tai muulla 
työehtosopimukseen 
tai vastaavaan jär-
jestelyyn perustuval-
la virkavapaalla)

• yrittäjä tai ammatti-
harjoittaja

• ulkomaalainen, joka 
on työskennellyt 
vähintään 4 kk Suo-
messa

Työkyvyttömyys, eli sairauden tai vamman aiheuttama työkyvyn heikkeneminen siten, 
että henkilö ei kykene tekemään työtä. Tämä määritelmä on Kelalle tärkeä sairauspäi-
värahahakemuksia käsiteltäessä. Pelkkä diagnoosi ei välttämättä riitä oikeuttamaan 
sairauspäivärahan saantiin. Sairaudesta tai vammasta kärsivä voi olla työkykyinen 
johonkin työhön, kun taas toiseen täysin työkyvytön. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää 
selvittää, miten sairaus tai vamma aiheuttaa työkyvyttömyyttä omaan työhön tai siihen 
läheisesti verrattavaan työhön. 

Sairausvakuutuslain perusteella sairauspäivärahaa maksetaan nimenomaan sairauden 
aiheuttamasta työkyvyttömyydestä. Yleensä oire sellaisenaan ei oikeuta sairauspäivä-
rahaan. Esimerkiksi työpaikan ongelmatilanteet eivät ole peruste sairauspäivärahan 
myöntämiselle. 

Ikäedellytys. Jokaisella Suomessa asuvalla 16–67-vuotiaalla vakuutetulla on oikeus sai-
rauspäivärahaan. 68 ikävuoden täyttämisen jälkeen vakuutetulla ei ole oikeutta Kelan 
sairauspäivärahaan. Tämä ei kuitenkaan vapauta työnantajaa sairausajan palkanmak-
suvelvollisuudesta.   

Työedellytys täyttyy, kun kyseessä on työsuhde, mutta myös työttömillä1, opiskelijoilla, 
yrittäjillä tai ammatinharjoittajilla on oikeus hakea ja saada sairauspäivärahaa. Työttö-
mälle maksetaan työttömyysetuuden sijaan sairauspäivärahaa sairausajalta.  Sairaus-
päiväraha ei kuluta ansiosidonnaisjaksoa (500/400 päivän enimmäisaikaa). 

Jos työedellytys ei täyty, vakuutetulla on oikeus saada sairauspäivärahaa vähimmäis-
määräisenä vasta, kun työkyvyttömyysjakso on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään 55 
päivää. 

Myös ulkomaalaisella on oikeus sairauspäivärahaan. Edellytyksenä on, että hän on 
ehtinyt työskennellä Suomessa vähintään neljä kuukautta. Tämä ei vaikuta työehto-
sopimuksen määräyksiin sairausajan palkanmaksuvelvollisuudesta. Työnantajalla 
on palkanmaksuvelvollisuus TES-määräysten mukaisesti, vaikka työskentelyaika ei 
täytyttyisi.

Kuinka pitkään voi saada sairauspäivärahaa?
Oikeus Kelan sairauspäivärahaan alkaa omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on 
sairastumispäivä ja yhdeksän seuraavaa arkipäivää. Tältä ajalta työnantajalla on palkan-
maksuvelvollisuus. Eri alojen työehtosopimuksissa saattaa kuitenkin olla poikkeavia 
määräyksiä, joten asia kannattaa tarkistaa oman alan työehtosopimuksta.

1  Oltava työttömänä työnhakijana TE-toimistossa tai osallistuttava aktivointitoimenpiteeseen.
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Sairauspäivärahaa maksetaan 

 » Kuudelta päivältä arkipyhiä lukuun ottamatta

 » Enintään 300 päivää saman sairauden tai sairauksien perustella. 

 » Enimmäisaikaan lasketaan kaikki arkipäivät mukaan lukien lauantait ja aatot. 

 » Enimmäisaikaan lasketaan kahden edeltäneen vuoden ajalta kaikki ne sairauspäiväraha-
päivät, joihin sovelletaan omavastuuaikaa. 

 » Päivärahapäivien laskenta alkaa alusta vasta kun henkilö on ollut työkykyinen yhtäjaksoisesti 
12 kuukauden ajan. Tämä tarkoittaa sitä, että hän on joko pystynyt palamaan takaisin työelä-
mään tai sitten ollut työttömänä 12 kuukauden ajan.

 » Sairauspäivärahaa ei makseta samanaikaisesti muun etuuden kanssa. Kela perii maksamansa 
etuuden takaisin, jos etuutta on erimerkiksi maksettu väärin perustein tai tapaturmavakuu-
tusyhtiön päätöksen odotusajalta.2 

 » Sairauspäivärahan enimmäisjakson lasketaan myös sellaiset sairaus- tai työkyvyttömyysjak-
sot, jotka on maksettu eri lain perusteella. Eli jos  henkilö on saanut tapaturmavakuutuslain 
perusteella päivärahaa tietyn ajan, niin nämä päivät huomioidaan sairauspäivärahan enim-
mäisjaksoon päivärahan hakuvaiheessa.3

Jos henkilö sairastuu uudelleen
Sairauspäivärahaa voidaan myöntää enimmäisajan täyttymisestä huolimatta saman 
sairauden perusteella vielä 50 lisäpäivää, jos työkyvyttömyyteen johtanut sairaus uusiu-
tuu henkilön palattua ansiotyöhön. Työssäolon on jatkuttava yhtäjaksoisesti vähintään 30 
päivää4 , jotta oikeus lisäpäiviin syntyy. Päivärahaa maksetaan yhdessä tai useammassa 
jaksossa yhteensä enintään 50 arkipäivältä.  Lisäpäivän laskentaan sovelletaan samoja 
säännöksiä kuin päivärahaan yleensä. Lisäpäiviin liittyy uusi omavastuuaika, jolloin työn-
antajalle syntyy (omavastuupäiviltä) uusi palkanmaksuvelvollisuus. 

Mitä tapahtuu, jos sairausloma jatkuu yli 60 päivää?
Sairauspäivärahaa haettaessa on esitettävä tarpeellinen ja luotettava selvitys sairau-
desta tai työkyvyttömyyden alkamisajankohdasta ja sen arvioidusta kestosta. Yleensä 
A-todistuksella voi hakea sairauspäivärahaa enintään 60 arkipäivän ajalta. Tämän 
jälkeen tarvitaan B-lääkärinlausunto, jossa sairautta tai työkyvyttömyyttä on arvioitu 
laajemmin. Kelalla on oikeus tarvittaessa pyytää B-lääkärinlausunto aikaisemminkin. 

2 Tapaturmatapauksissa vakuutusyhtiö ja Kela selvittävät maksuasiat keskenään. Kela perii maksamansa 
etuuden suoraan  vakuutusyhtiöltä.

3 Tämänkaltaiset tilanteet tulevat kysymykseen silloin, kun vakuutusyhtiö maksaa tietyn ajan päivärahaa, 
jonka jälkeen se katsoo, ettei tapaturma aiheuta työkyvyttömyyttä ja hylkää jatkohakemuksen, jonka vuok-
si henkilö joutuu hakemaan sairauspäivärahaa.

4 Yhtäjaksoisella 30 päivän työskentelyllä tarkoitetaan kalenteripäiviä. Mukaan lasketaan myös sunnuntait 
ja pyhäpäivät. Vuosilomaa tai työttömänä työnhakijana oloa ei lasketa työssäoloksi. Laskennassa otetaan 
huomioon erilaiset työjärjestelyt.

Yleensä Kela pyytää B-lääkärinlausunnon aikaisemmin, jos työkyvyn arviointi on taval-
lista vaikeampaa tai jos kuntoutustarve on syytä selvittää varhaisemmassa vaiheessa. 

Kelan ja työterveyshuollon roolit kuntoutuksessa
Kelan vastuuseen kuuluu selvittää hakijan kuntoutustarve, kun sairauspäivärahaa on 
maksettu 60 päivältä. Kela voi ehdottaa joko ammatillista tai lääkinnällistä kuntoutusta. 

Työkyvyn palautumisen takia on tärkeää, että työterveyshuolto on mukana kuntoutus-
selvityksissä. Kelan päätöksenteossa voi kestää, joten työterveyshuollon puoltavalla 
lausunnolla työntekijällä on mahdollisuus päästä kuntoutumaan mahdollisimman var-
haisessa vaiheessa. Työntekijän kannattaa olla myös itse aktiivinen, sillä mitä varhai-
semmassa vaiheessa oikeanlainen kuntoutus aloitetaan, sitä nopeammin työelämään 
paluu voi tapahtua.

Työterveyshuollon lausunnon tarve 90 päivän sairauspäivärahan 
maksamisen jälkeen
Sairauspäivärahan maksaminen 90 päivän jälkeen edellyttää työterveyslääkärin lau-
suntoa, josta käy ilmi työntekijän sen hetkinen työkyky ja työssä jatkamisen mahdol-
lisuudet. Lausunto perustuu työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteiseen 
työterveyshuoltoneuvotteluun. Työterveyshuoltoneuvottelun tavoitteena on, että 
työterveyshuolto puuttuu pitkittyneisiin sairauspoissaoloihin ajoissa. 

Työterveyshuollon ehdottamia työhön paluun tukimuotoja voivat olla osasairauspäi-
värahan ja osatyökyvyttömyyseläkkeen lisäksi esimerkiksi työtehtävien ja työolojen 
muokkaaminen tai keventäminen ja työaikojen joustaminen. 

Tilanteissa, jossa hoitava lääkäri ja työterveyslääkäri ovat eri mieltä työntekijän työky-
vyttömyydestä, Kela ratkaisee asian oman käytäntöperiaatteensa perusteella. Yleisen 
periaatteen mukaan hoitava lääkäri arvioi työntekijän toimintakykyä ja työterveyslääkä-
ri työkykyä. 

Työterveyshuoltoneuvottelu
Työterveyshuoltoneuvottelussa on tarkoitus selvittää työntekijän mahdollisuuksia 
jatkaa omassa työssään tai muussa työssä työnantajan palveluksessa. Yleensä työter-
veyshuoltoneuvotteluun osallistuvat työntekijän lisäksi työterveyshuollon edustaja 
ja lähiesimies tai muu työnantajan edustaja. Lisäksi työntekijä voi halutessaan pyytää 
neuvotteluun tuekseen myös luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun. 
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Kela muistuttaa, jotta maksut eivät keskeytyisi
Kela muistuttaa sairauspäivärahan saajaa 60 maksupäivän jälkeen työterveyshuollon 
lausunnosta, jotta maksu ei keskeytyisi. 

Lisäksi Kela lähettää vielä ennen 90 päivän täyttymistä muistutuskirjeen, jossa kehote-
taan toimittamaan tarvittava lausunto työterveyshuollosta.

Kela käyttää sairauspäivärahan maksukeskeytyksessä  
kohtuullisuusharkintaa
Mikäli työntekijä ei ole saanut lausuntoa työterveyshuollosta tai työnantajasta johtuvis-
ta syistä tai työntekijän työkyky on niin heikko, ettei hän ole voinut huolehtia lausun-
non toimittamisesta, päiväraha ei keskeydy. Kohtuullisuusharkintaa käytetään myös, 
jos 90 päivää täyttyy aikaisempien sairauspoissaolojen vuoksi. Sen sijaan työntekijän 
taloudellinen tilanne ei ole peruste olla keskeyttämättä sairauspäivärahaa.

Miten sairauspäivärahan suuruus määräytyy?
Kelan maksaman päivärahan suuruus perustuu joko verotuksessa vahvistettuihin työtu-
loihin, kuuden kuukauden työtuloihin, edeltävän etuuden perusteella tai päivärahan 
vähimmäismäärään.

Verotuksessa vahvistetut tulot ja kuuden kuukaudet työtulot
Kela maksaa verotuksessa vahvistettujen työtulojen sairauspäivärahaa kahden vuoden 
takaisten vahvistettujen työtulojen perusteella. Esimerkiksi vuonna 2016 alkavan työ-
kyvyttömyyden perusteella maksettava päiväraha lasketaan vuoden 2014 verotettujen 
työtulojen mukaan.

Sairauspäivärahan suuruus voi perustua myös kuuden kuukauden työtuloihin. Tällöin 
edellytyksenä on, että sairastumista edeltäneiden kuuden kuukauden aikana tulot ovat 
kasvaneet vähintään 20 %:lla.  Tietyssä tapauksessa ja tilanteessa Kela voi arvioida 
hakijan työtulot kuutta kuukautta lyhyemmältä ajalta. Tämän kaltaisia tilanteita voivat 
olla esimerkiksi ammatinvaihto vanhempainvapaan jälkeen, pitkät sairauspoissaolot tai 
jokin muu vastaava syy. 

Sairauspäivärahan suuruus on yleensä noin 70 prosenttia työtulosta: joko verotuksessa 
vahvistetuista työtuloista tai sitten edeltävistä kuuden kuukauden työtuloista. Jos taas 
vuosityötuloansio ylittää laissa määritellyn rajan 30 000 euroa, sairauspäivärahaetuus 
on 35  prosenttia vuositulon kolmassadasosasta 56 443 euroon saakka, jonka jälkeen se 
laskee 25 prosenttiin vuosityötulon kolmassadasosasta. 

Päivärahaa laskettaessa työtulosta vähennetään tulojen hankkimisesta aiheutuneet 
kustannukset, joita voivat esimerkiksi olla ammattiliiton jäsenmaksut, matkakus-

tannukset ja eräät verotuksessa myönnetyt vähennykset. Tarkemman listauksen voi 
tarkistaa Verohallinnon sivuilta.  Lisäksi verotuksessa vahvistettuja työtuloja korjataan 
palkkakertoimella, jotta ne vastaavat päivärahan myöntövuoden tasoa.

Edeltävä etuus
Sairauspäiväraha voi määräytyä myös päivärahaetuutta edeltävän etuuden perusteella. 
Tämä tarkoittaa sitä, että sairauspäivärahaa voi hakea työttömyysturvalaissa, sairaus-
vakuutuslaissa sekä opintotukilain määriteltyjen etuuksien, kuten esimerkiksi työttö-
myys-, opinto-, vanhempainpäivä- tai erityishoitorahan perusteella. 

Vähimmäismäärään perustuva sairauspäiväraha
Sairauspäivärahaa voi saada myös vähimmäismääränä, jos työedellytys ei täyty tai sit-
ten ansioon suhteutettu päiväraha on vähemmän kuin määritelty vähimmäispäiväraha. 
Jos työedellytys ei täyty, Kela maksaa sairauspäivärahan 55 päivän jälkeen vähimmäis-
määrän mukaisesti. Jos taas ansioon suhteutettu päiväraha on vähemmän kuin vähim-
mäispäiväraha, päiväraha nousee vähimmäisrahan tasoon 55 päivän jälkeen. Sairaus-
päivärahan vähimmäismäärä on 55 sairauspäivän jälkeen 23,93  euroa päivältä vuoden 
2016 kansaneläkeindeksin mukaan. Sairauspäiväraha on sidottu kansaneläkeindeksin.

Mitä tehdä, kun työkyvyttömyys jatkuu sairauspäivärahan enim-
mäisjakson jälkeenkin?
Kuten edellä on todettu, sairauspäivärahaa maksetaan vuoden verran, jonka jälkeen on 
mahdollista vielä hakea 50 lisäpäivää. Lisäpäiviin on oikeus vasta silloin, kun henkilö on 
ensin ollut yhtäjaksoisesti 30 päivää työelämässä. 

Tämän jälkeen oikeus sairauspäivärahaan saman sairauden perusteella täyttyy vasta, 
kun henkilö on ollut työkykyinen yhtäjaksoisesti 12 kuukauden ajan. 

Miten sairauspäivärahan enimmäisajan jälkeen lasketaan 12  
kuukautta yhtäjaksoista työkykyisyyttä?
Edellä mainittu sairauspäiväraha myönnetään enimmäisajan täyttymisen jälkeen 
saman sairauden perusteella vasta, kun henkilö on ollut enimmäisajan päättymisen 
jälkeen yhtäjaksoisesti työkykyinen vähintään 12 kuukauden ajan. Kelan mukaan 12 
kuukauden työkykyjakso ei ala täyttyä, jos henkilölle maksetaan esimerkiksi osasai-
rauspäivärahaa, työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea, ansiomenetyskorvauksia 
tapaturmavakuutuslain perusteella tai muuta korvausta työkyvyttömyyden perusteella. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos sairauspäivärahajakson jälkeen myönnetään 
kuntoutustukea vielä pariksi kuukaudeksi, alkaa työkykyjakso vasta tämän kuntoutus-
jakson jälkeen, kun henkilö on ilmoittautunut työ- ja elinkeinotoimistoon (jäljempänä 
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TE-toimisto). Toisin sanoen työkykyjakso alkaa vasta, kun henkilö ilmoittautuu TE-toi-
mistoon tai palaa työelämään em. etuuksien saantien jälkeen. Tästä ilmoittautumispäi-
västä tai työn alkamispäivästä lasketaan alkavan 12 kuukauden yhtäjaksoinen työkyky-
jakso, jonka jälkeen on oikeus hakea sairauspäivärahaa saman sairauden perusteella.5

Uusi sairaus
Jos työkyvyttömyys aiheutuu täysin uudesta sairaudesta, henkilöllä on oikeus saada 
sairauspäivärahaa ennen 12 kuukauden työkykyisyysjakson täyttymistä. Uutena sai-
rautena pidetään sairautta, joka ei liity aikaisempaan työkyvyttömyysjaksoon millään 
tavalla. Sairaus ei myöskään ole saanut aiheuttaa työkyvyttömyyttä sairauspäiväraha-
kauden enimmäisaikana.

Milloin työkyvyttömyyseläkkeelle?
Kun sairauspäivärahan enimmäisaika on täynnä ja työkyvyttömyys jatkuu, voidaan 
hakea työkyvyttömyyseläkettä. Kela tai työeläkevakuutus voivat myöntää työkyvyttö-
myyseläkkeen joko määräaikaisena kuntoutustukena tai pysyvänä työkyvyttömyyseläk-
keenä. Päätös tehdään sairauden ja sen aiheuttaman työkyvyttömyyden perusteella.

Milloin yhteys TE-toimistoon?
Jos Kela tai työeläkelaitos ei myönnä sairauspäivärahan enimmäisjakson jälkeen 
kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä, tai jos kuntoutus-/työkyvyttömyyseläke-
hakemus on vireillä, tulee ilmoittautua TE-toimistoon viimeistään seuraavana päivänä 
sairauspäivärahan loppumisesta. 

Mukaan tarvitaan seuraavat liitteet:

 » B-lääkärinlausunto, jossa todetaan ja arvioidaan työkyvyttömyys

 » Kelan viimeisin sairauspäivärahapäätös, jossa on ilmoitettu enimmäisajan olevan täynnä tai 
tulevan täyteen seuraavan kuukauden aikana

 » työkyvyttömyyshakemuskopio, jos on haettu työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea

 » työnantajan todistus, jos työsuhde on vielä voimassa. Todistuksessa työnantajan on todetta-
va, ettei pysty tarjoamaan työntekijän työkyvylle sopivaa työtä.

Ilmoittautumalla TE-toimistoon varmistetaan toimeentulon jatkuminen ja saanti. 
Kelan kautta on mahdollista saada työttömyysetuutta tai työttömyyskassalta ansiosi-
donnaista päivärahaa. Ansiosidonnaista päivärahaa voi saada silloin,  jos työssäoloehto 
täyttyy ja henkilö on työttömyyskassan jäsen. Työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on 
työskennellyt vähintään 6 kuukautta ja on ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 6 
kuukautta 2 vuoden ja 4 kuukauden tarkastelujakson aikana.

5 Vaikka työn alkamispäivästä tai ilmoittautumispäivästä alkaa 12 kuukauden työkykyjakso kulumaan, voi 
tällä ajalla henkilö olla välillä työkyvyttömänä ja välillä töissä.

MIKSI KELA HYLKÄÄ SAIRAUSPÄIVÄRAHAHAKEMUKSEN?

Kela voi hylätä sairauspäivärahahakemuksen monesta eri syistä. Hylkäyksen syy perus-
tellaan hylkäyspäätöksissä. Hylkäysperusteet voidaan karkeasti jakaa kahteen ryhmään: 

- lyhyistä sairauslomista johtuvat hylkäysperusteet  

- pitkistä sairauslomista johtuvat hylkäysperusteet 

Lyhyistä sairauslomista johtuvat hylkäysperusteet
Yleensä lyhyet sairauslomajaksot kirjoitetaan suppealla A-todistuksella, jossa hoitavan 
lääkärin kanta sairauteen ei ilmene. Tämän vuoksi todistuksessa olevalla diagnoosilla 
on erityinen merkitys, kun  Kela myöntää sairauspäivärahaa. Jos kyse on vain oireilusta 
eikä sairaudesta, Kela hylkää sairauspäivärahahakemuksen. Oireilusta on aina kyse sil-
loin, kun oireilun syy johtuu esimerkiksi työpaikan kireästä ja ahdistavasta ilmapiiristä 
tai esim. työuupumuksesta. Toisin sanoen, jos kyseessä esim. edellä mainittu olosuhtei-
den aiheuttama sairastuminen, Kela katsoo, että kyseessä ei ole sairaus, joka aiheuttaa 
työkyvyttömyyttä, vaan oireilu. Tällaisessa tapauksessa kannattaa pyytää hoitavaa 
lääkäriä arvioimaan diagnoosi uudelleen.

Jos Kela katsoo, että sairaus tai vamma ei aiheuta hakijan työkyvyttömyyttä, kannattaa 
pyytää työterveyslääkäriltä (jos ei ole, omalta lääkäriltä) laajempi kannanotto, miten 
sairaus tai vamma aiheuttaa työkyvyttömyyttä hakijan työtehtävässä. On tärkeää, että 
ammattinimikkeen lisäksi sairauslomatodistukseen kirjataan, mitä työ pitää sisällään ja 
millä tavalla sairaus tai vamma vaikuttaa työkykyyn.

Pitkistä sairauslomista johtuvat hylkäysperusteet
Yleensä pitkissä sairauslomajaksoissa tarvitaan aina B-lääkärinlausunto, jossa hoitava 
lääkäri ottaa kantaa, miten sairaus tai vamma aiheuttaa työkyvyttömyyttä. Kyseessä 
saattaa olla tilanne, jossa Kela on myöntänyt tietyn jakson sairauspäivärahaa ja sairau-
den pitkittyessä vaaditaan laajempi B-lääkärinlausunto. Kela voi myös hylätä jatkohake-
muksen lääkärilausunnon ristiriitaisuuden, epämääräisen sairauden tai hoidon toteutu-
mattomuuden perusteella. 

Puutteellinen B-lääkärinlausunto
Kela voi hylätä sairauspäivärahahakemuksen, jos se katsoo, että puutteellisen lääkärin-
lausunnon perusteella sairaus tai vamma ei aiheuta enää työkyvyttömyyttä tiettyyn työ-
tehtävään. Eli Kela on maksanut tietyn jakson sairauspäivärahaa ja jatkohakemuksessa 
on katsonut, ettei vamma tai sairaus aiheuta enää työkyvyttömyyttä. Kelaa siis kiinnos-
taa, millä tavalla sairaus aiheuttaa edelleen työkyvyttömyyttä kyseisessä työtehtävässä 
ja miten sairaus estää hakijan tekemästä työtään. Näissä tilanteissa kannattaa pyytää 
lääkärin laajempi kanta sairaudesta tai vammasta. 
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Kela voi hylätä sairauspäivärahahakemuksen myös sillä perusteella, että hoitava lääkäri 
on kirjoittanut sairauslomaa takautuvasti. Jos sairauslomaa on kirjoitettu takautuvasti, 
pitää siihen esittää hyväksyttävä syy. Jossakin tapauksissa Kela on hyväksynyt takautu-
vat lääkärintodistukset sairauden luonteesta johtuen. Tämänkaltaiset sairaudet saat-
tavat sisältää esim. psykoosijaksoja.  Hoitavalta lääkäriltä pitää  siis tapauskohtaisesti 
pyytää perusteet takautuvalle lääkärintodistukselle. 

Lääketieteellisten tutkimuslöydöksien vähäisyys
Kela saattaa hylätä jatkohakemuksen myös sillä perusteella, että hakijalla on voimakai-
ta ja laajoja oireita, mutta lääketieteellisissä tutkimuksissa ei ole voitu löytää selittäviä 
tekijöitä oireilulle. Kela voi katsoa, että oireiden ja lääketieteellisten tutkimuslöydösten 
välillä on ristiriitaisuuksia, jolloin Kela katsoo, että hakijan oireet ovat subjektiivisia. 
Näissä tapauksissa sairauspäivärahaa myönnetään yleensä siihen asti kunnes hakija 
pääsee tutkittavaksi ja saa tutkimustulokset. 

Kela saattaa hylätä jatkohakemuksen myös sillä perusteella, että lääkärinlausunnossa 
on ristiriitaisesti kuvattu työ- ja toimintakykyä eikä lääketieteellisissä tutkimuksissa ole 
todettu löydöksiä. Esimerkiksi, jos hoitava lääkäri on kuvannut toimintakyky-osiossa, 
että henkilö pystyy tekemään erilaisia arkipäivän toimintoja ilman minkäänlaisia ongel-
mia, mutta henkilö on työkyvytön suoriutumaan esim. toimistotyötehtävistä. 

Hoito ei ole toteutunut
Kela saattaa hylätä jatkohakemuksen, jos hakija on jatkuvasti sairaana, mutta ei halua 
käyttää esim. lääkkeitä tai mennä tutkimuksiin. Näissä tapauksessa Kela katsoo, ettei 
hakijalla ole oikeutta sairauspäivärahaan, koska hakijan on tehtävä yhteistyötä häntä 
hoitaneiden asiantuntijalääkäreiden kanssa.  

Alkoholin tai päihteiden käyttö
Kela voi hylätä sairauspäivärahahakemuksen myös alkoholin liikakäytöstä tai päihty-
mistilanteesta johtuen. Päivärahaa ei myönnetä alkoholin liikakäytöstä tai päihtymisti-
lasta johtuvasta työkyvyttömyydestä. Alkoholiriippuvuus ei kuitenkaan ole este sairaus-
päivärahan myöntämiselle, jos myöntämisen edellytykset täyttyvät muun sairauden 
perusteella. Huomioitava on, että tietyt sairaudet, kuten esimerkiksi mielenterveys-
ongelmat, ovat sen tyyppisiä, että niiden ja jatkuvan päihteiden käytön erottaminen 
toisistaan on erityisen vaikea, jopa mahdotonta. Tästä johtuen, monet sairaudet jäävät 
todentamatta, ellei hakija lopeta esimerkiksi alkoholin käyttöä tai muiden päihteiden 
käyttöä tietyksi ajaksi ja käy tutkimuksissa. 

Mitä tehdä, kun Kela hylkää sairauspäivärahahakemuksen?
Jos Kela hylkää sairauspäivärahahakemuksen, kannattaa selvittää miksi hakemus on 
hylätty. Jos hakemus on hylätty sillä perusteella, että Kela on katsonut työkyvyttömyy-
den johtuvan oireista eikä sairaudesta eli tietystä diagnoosista johtuen, päätöstä ei voi 
muuttaa. Kyseessä on lainmukainen päätös, johon valittamisprosessi ei auta. Sairauslo-
man kirjoittaneelta lääkäriltä kannattaa siis varmistaa, että diagnoosi on varmasti oikea. 

Jos hakemus on hylätty puutteellisen lääkärilausunnon perusteella, kannattaa asiasta 
keskustella hoitavan lääkärin kanssa ja mahdollisesti täydentää aikaisemmin lähetettyä 
lääkärilausuntoa. Lääkärin on pyydettäessä kirjoitettava laajempi lääkärinlausunto, 
jossa otetaan kantaa siihen, miten sairaus aiheuttaa työkyvyttömyyttä henkilön työteh-
tävässä.

Lisäselvityksen jälkeen Kela voi tehdä uuden päätöksen, joka on myönteinen. Jos 
lisäselvityksistä huolimatta Kela päätös on kielteinen, voi edellytysten täyttyessä tehdä 
Kelalle valituksen päätöksestä. Valituksen laatimisessa voi saada apua ja neuvontaa 
PAMsta, jos syy valittaa lain perusteella täyttyy. 

Toimeentulo Kelan hylätessä sairauspäivärahahakemuksen
Kun Kela hylkää sairauspäivärahahakemuksen, se katsoo, että henkilö pystyy suoriu-
tumaan työtehtävässään. Tästä johtuen henkilöllä ei ole oikeutta saada toimeentuloa 
Kelan tai työttömyyskassan kautta.6 Työntekijä voi kuitenkin hakea toimeentulotukea, 
jos hän täyttää toimeentulotuen myöntämisperusteet. Toimeentulotuki on tarveharkin-
tainen ja yhteiskunnan viimesijainen taloudellinen tukimuoto.

Vaikeissa ja pitkittyneissä työkyvyttömyystilanteissa vaihtoehtona voidaan pitää myös 
sitä, että työnantaja irtisanoo sairastavan työntekijän terveydellisistä syistä, jolloin 
työntekijälle syntyy oikeus työttömyysturvaan. Jos työntekijä irtisanoutuu itse, voi hän 
saada karenssin ja hakea päivärahaa vasta karenssijakson jälkeen. 

KELAN OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA

Kenellä on oikeus saada osasairauspäivärahaa?
Kela voi myöntää osasairauspäivärahaa henkilölle, joka on oikeutettu sairauspäivära-
haan ja jonka terveydentila sallii tehdä osa-aikatyötä. Osasairauspäivärahan myöntä-
misedellytykset ovat samat kuin sairauspäivärahassa.  Vaikka osasairauspäivärahan 
saamisen edellytyksenä on, että on oltava työkyvytön, tulee henkilön kuitenkin pystyä 
terveyttään ja toipumistaan vaarantamatta hoitamaan osan työtehtävistään. 

6 Hakija on eri asemassa kuin silloin, jos sairauspäivärahan enimmäisjakso olisi täyttynyt. Silloin hakijalla 
olisi oikeus hakea työttömyysturvaa ilmoittautumalla TE-toimistoon. Kelan hylätessä hakemuksen katso-
taan, että hakija on työkyvytön, jolloin hänellä ei ole oikeutta muihin etuuksiin kuin toimeentulotukeen.
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Ikäedellytyksen ja sairauspäivärahan omavastuuajan (1+9 päivää) lisäksi osasairauspäi-
värahan saaminen edellyttää pääsääntöisesti kokoaikaista työsuhdetta, mutta tietyin 
edellytyksin myös osa-aikaiset ovat etuuden piirissä. Kokoaikatyöllä tarkoitetaan alalla 
normaalisti sovellettavan työehtosopimuksen mukaista kokoaikatyötä. Osa-aikatyön-
tekijät, jotka työskentelevät säännöllisesti ja samanaikaisesti kahdessa tai useammassa 
osa-aikaisessa työsuhteessa ja joiden kohdalla yhteenlaskettu työaika on vähintään 35 
tuntia viikossa, ovat oikeutettuja osasairauspäivärahaan. Kaupan alalla Kela on tulkin-
nut 30 viikkotuntimäärän riittävän täyttämään kokoaikaisuusehdon. 

Milloin osasairauspäivärahaa voidaan maksaa?
Ennen kuin osasairauspäivärahaa voidaan maksaa edellytetään, että sairauspoissa-
olo on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään sairausvakuutuslain omavastuuajan eli 1+9 
päivää. Jos osasairauspäivärahaa haetaan ilman edeltävää sairauspäivärhajaksoa, on 
osasairauspäivärahassa 1+9 päivän omavastuuaika.

Osasairauspäivärahaa voi saada vasta silloin, kun henkilö on työkyvytön ja hoitava 
lääkäri tai työterveyslääkäri on arvioinut työkyvyttömyyden B-lausunnolla. Lisäksi 
työnantajan kanssa on sovittava kirjallisesti osa-aikatyöstä. Tämän lisäksi edellytetään, 
että työterveyshuollossa on selvitetty ja arvioitu henkilön mahdollisuus pärjätä osa-ai-
katyössä. Osa-aikatyön sisällöstä sovitaan työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon 
tiiviillä yhteistyöllä ja toiminnalla. 

Jotta osasairauspäivärahaa voi saada, pitää työajan olla 40–60 % lyhyempi kuin aikai-
semmin. Työnantaja ja työntekijä voivat keskenään sopia, miten työntekijän työaika 
vähennetään. Kela ei ota kantaa siihen, vähentyykö työaika päivittäisestä tai viikoittai-
sesta työmäärästä. Pulmatapauksissa kannattaa ottaa yhteyttä PAMin aluetoimistoon.  

Kuinka kauan osasairauspäivärahaa maksetaan?
Kela maksaa osasairauspäivärahaa enintään 120 arkipäivältä ja yhtäjaksoisesti vähintään 12 
arkipäivältä. Arkipäiviin luetaan myös lauantait. Kuten sairauspäivärahassa, osasairauspäi-
värahan enimmäisajan täyttymisen jälkeen voi saada osasairauspäivärahaa saman sairauden 
perusteella uudelleen vasta, kun on ollut työkykyinen yhtäjaksoisesti 12 kuukauden ajan. 

Osasairauspäivät eivät kuluta sairauspäivärahajaksoa, eikä sairauspäiväraha osasairauspäivä-
rahajaksoa.

Miten osasairauspäivärahan suuruus määräytyy?
Osasairauspäivärahan suuruus määräytyy samalla tavalla kuin sairauspäiväraha. Osasairaus-
päivärahan määrä on kuitenkin puolet sairauspäivärahan määrästä, huolimatta siitä tehdään-
kö 40 vai 60 prosenttista osa-aikatyötä.

Miksi osasairauspäiväraha?
Osasairauslomajärjestelmän tarkoituksena on, että osittainen työskentely sairauspoissaolon 
aikana edistää työntekijän kuntoutumista ja nopeuttaa hänen toiminta- ja työkykynsä palau-
tumista. Näin paluu työelämään tapahtuu nopeammin. 

Tarkoituksena ei ole heikentää työntekijän työkyvyttömyyden aikaista toimeentuloturvaa, 
vaan luoda vaihtoehto niihin tilateisiin, joissa osa-aikatyö on sopivaa huomioiden työntekijän 
työkyky ja työpaikan työolosuhteet. Osasairauspäivärahan myöntämisen edellytyksenä on, 
että henkilö on sairausvakuutuslaissa tarkoitetulla tavalla työkyvytön. Työntekijän työkyvyttö-
myyden arvioi hoitava lääkäri tai työterveyslääkäri. 

KUNTOUTUSMAHDOLLISUUDET 

Työurien pidentyessä on tärkeää, että työpaikoilla selvitetään ja käytetään kuntoutuksen 
tuomia mahdollisuuksia. Kuntoutuksen tavoitteena on parantaa, tukea tai edistää työikäis-
ten toiminta- ja työkykyä, jotta työelämässä jaksettaisiin pysyä pidempään. Kuntoutuksella 
voidaan myös edistää työelämään pääsyä tai sinne paluuta. 

Kela sekä vakuutus- ja työeläkelaitokset huolehtivat työssäkäyvien kuntoutustoimenpiteistä. 
Kela järjestää myös sairausryhmäkohtaisia kuntoutuksia, jossa tuetaan sairastunutta tai vam-
mautunutta henkilöä sekä hänen perhejäseniään.  

Milloin kuntoutukseen?
Kuntoutuksen tarkoituksena on ehkäistä työkyvyttömyyden pitkittymistä ja helpottaa 
työhön paluuta sairauspoissaolon jälkeen.

Kuntoutukseen kannattaa hakea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta työkyvyt-
tömyys ei pitkity. Kuntoutuksen on toimittava ennaltaehkäisevästi eikä jälkihoitona, koska 
ennaltaehkäisevästä kuntoutuksesta on enemmän hyötyä. On tärkeää, että työpaikoilla 
selvitetään ja käytetään aktiivisesti kuntoutuksen tarjoamia mahdollisuuksia, sillä kuntou-
tuksen avulla voidaan tukea työssä jatkamista tavalla, josta on hyötyä sekä työnantajalle että 
työntekijöille.

Työterveyshuollolla on keskeinen rooli kuntoutusasioissa. Yleensä työterveyshuollon kautta 
arvioidaan ja selvitetään työntekijän kuntoutustarpeet ja ohjataan kuntoutusprosessissa. 
Työterveyshuolto tuntee myös työntekijän työolosuhteet, jolloin tiivis yhteystyö työpaikan 
kanssa on tärkeä osa työntekijän kuntoutustoimintaa.  

Erilaisten kuntoutusvaihtoehtojen vertailu kannattaa tilanteissa, joissa sairauden, vamman 
tai muun elämäntilanteen vuoksi työkyvyttömyyden uhka on ilmeinen. Erilaisista kuntou-
tusvaihtoehdoista voi keskustella esimerkiksi työterveyshuollon, työvoimatoimiston, Kelan 
työkykyneuvojien tai hoitavan lääkärin kanssa. Mitä varhaisemmassa vaiheessa työterve-
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yshuolto tai hoitava lääkäri arvioi pitkäaikaissairaan työntekijän nykytilan ja tavoitteet, sitä 
nopeammin kuntoutussuunnitelma voidaan tehdä.

Kelan ohjaa sairauspäivärahan saajat kuntoutustoimintaan sairauspäivärahakauden lopus-
sa. Kela saattaa pyytää selvittämään kuntoutusmahdollisuudet tai sitten kääntymään oman 
työeläkevakuutuksen puoleen. Kelan yhteydenotto saattaa kuitenkin tulla niin myöhäisessä 
vaiheessa, että työkyky on ehtinyt heikentyä merkittävästi. Kuntoutukseen hakeutumisessa 
kannattaakin itse olla aktiivinen, jolloin kuntoutukseen on mahdollista päästä mahdollisim-
man varhaisessa vaiheessa ja saada kuntoutusta oikea-aikaisesti.

Jos työntekijä ei enää suoriudu työstään, hänellä voi olla sairaudestaan huolimatta edel-
lytykset siirtyä uusiin, toimintakyvyn kannalta sopivampiin tehtäviin tai ammattiin. Lain 
perusteella näissä tapauksissa työkyvyttömyyseläkettä ei voida myöntää. Työkyvyn tulee 
olla vähintään 3/5 menetetty sairauden, vian tai vamman vuoksi, jotta työkyvyttömyyseläke 
myönnettäisiin. Tästä johtuen kuntoutustoimenpiteet ovat erittäin tärkeitä kun arvioidaan, 
mihin ammatteihin työkykyä on vielä jäljellä tai millä kuntoutusmuodolla työkykyä olisi 
mahdollista palauttaa.

Kuka kuntouttaa ja millä kuntoutusmuodolla?
Suomessa kuntoutusta järjestävät ja rahoittavat monet eri tahot, kuten esimerkiksi Kela, 
työ- ja elinkeinohallinto, työeläkelaitokset, tapaturma- ja liikennevakuutuslaitokset, 
sosiaalitoimisto sekä opetushallinto. 

Kuntoutukset jaetaan neljään ryhmään

 » toimintakykyä edistävä ja ylläpitävä kuntoutus, eli lääkinnällinen kuntoutus

 » työ- ja ansiokykyyn liittyvä kuntoutus, eli ammatillinen kuntoutus

 » sosiaalinen kuntoutus 

 » kasvatuksellinen kuntoutus

Kuntoutusjärjestäjät, kuntoutusmuodot ja kuntoutustavoitteet

Kuka 
vastaa 
kuntou-
tuksesta?

Ketä  
kuntoute-
taan?

Mikä on 
kuntoutus-
muoto?

Mikä on kuntoutuksen 
keskeinen sisältö?

Mikä on 
tavoite?

Kela Vakuutettu, 
jolla on vähäi-
nen yhteys 
työelämään.

• lääkinnällinen 
• ammatillinen

• Sopeutumisvalmennus- ja 
perhekurssit

• Vaativa lääkinnällinen kun-
toutus

• KIILA-kuntoutus (korvaa 
TYK- ja ASLAK -kuntoutuk-
set)

• kuntoutustarpeen selvitys
• kuntoutustutkimus
• työkokeilu
• ammatillinen koulutus
• psykoterapia
• avo- ja laitoskuntoutus
• apuvälineet opiskelussa ja 

työssä
• työhön valmennus

työelämään 
pääseminen 
tai siellä pysy-
minen 

työ- ja  
toimintakyvyn 
tukeminen

Työeläkelai-
tokset

Työntekijä, joka 
on riittävästi 
kiinnittynyt 
työelämään.

ammatillinen • työolojen järjestely
• työkokeilu
• työhönvalmennus
• uudelleen koulutus
• elinkeinotuki

työelämässä 
jatkaminen tai 
sinne paluu

Työhallinto Työtön, jolla 
kuntoutus-
tarve.

ammatillinen • ammatinvalinta ja  
urasuunnittelu

• työ- ja koulutuskokeilut
• työhönvalmennus
• työkokeilu työpaikalla
• valmentava ja ammatillinen 

työvoimakoulutus
• työolosuhteiden järjestelytuki
• palkkatuet

ammatillinen 
kehittyminen, 
työllistyminen 
tai työssä 
pysyminen

Terveyden-
huolto

Asiakas, jolla 
kuntoutus-
tarve.

lääkinnällinen • työ- ja toimintakyvyn arvi-
ointi

• kuntoutustarvetta ja 
-mahdollisuuksia selvittävä 
tutkimus

• apuvälinepalvelut
• sopeutumisvalmennus
• kuntoutusohjaus
• terapia- ja kuntoutusjaksot

työ- ja  
toimintakyvyn 
parantaminen
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Kuka 
vastaa 
kuntou-
tuksesta?

Ketä  
kuntoute-
taan?

Mikä on 
kuntoutus-
muoto?

Mikä on kuntoutuksen 
keskeinen sisältö?

Mikä on 
tavoite?

Työtervey-
denhuolto

Työntekijä, jolla 
kuntoutus-
tarve.

• lääkinnällinen
• ammatillinen

• työ- ja toimintakyvyn  
arviointi

• kuntoutustarvetta ja 
-mahdollisuuksia selvittävä 
tutkimus

• apuvälinepalvelut
• sopeutumisvalmennus
• kuntoutusohjaus
• työolojen järjestely
• työkokeilu
• työhönvalmennus

työ- ja  
toimintakyvyn 
parantaminen

Sosiaali-
toimi

Asiakas, jolla 
kuntoutus-
tarve.

sosiaalinen • taloudellinen tuki
• henkilökohtainen avustaja
• sosiaalinen kuntoutus
• perhekuntoutus
• työllistymistä tukeva toi-

minta
• asumista, liikkumista ja tie-

donsaantia edistävät palvelut

erityisesti 
sosiaalisen 
selviytymisen 
ja osallistumi-
sen ylläpito ja 
kehittäminen

Koulutus-
toimi

Lapset ja nuo-
ret, jolla vaikea 
vamma.

kasvatuksel-
linen

• fysioterapia
• puheterapia
• toimintaterapia
• neuropsykologinen kuntoutus
• lääkinnällinen kuntoutus

tukea lapsen 
ja nuoren 
kehitystä

Lähde: Kuntoutuskirja, Duodecim 2008. Taulukkoa on muokattu. 

Lääkinnällisellä kuntoutuksella autetaan lääketieteellisesti ylläpitämään tai parantamaan 
fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Päävastuu lääkinnällisen kuntoutuk-
sen järjestämisestä on terveyskeskuksilla ja sairaaloilla. Lääkinnällistä kuntoutusta 
tarjoavat Kela, työterveyshuolto ja terveydenhuolto. 

Ammatillisella kuntoutuksella parannetaan työn tekemisen edellytyksiä niissä tapauk-
sissa, joissa työntekijä ei pysty terveydentilansa vuoksi jatkamaan entisissä työtehtävis-
sään. Päävastuu työssä olevien ammatillisesta kuntoutuksesta on työeläkelaitoksella, 
mutta myös Kela, työterveyshuolto ja työhallinto voivat tarjota ammatillista kuntoutus-
ta tietyissä tilanteissa.

Tyypillisiä ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteitä ovat

 » ammatinvalinnanohjaus (sisältää neuvontaa, ohjausta, kuntoutusmahdollisuuksien selvittä-
mistä)

 » työ- ja koulutuskokeilu

 » työhönvalmennus

 » työhön tai ammattiin johtava koulutus, eli ammatillinen uudelleenkoulutus

 » elinkeinotuki oman yrityksen perustamisessa

Kelan ammatillinen kuntoutus 
Kuntoutuksen tavoitteena on lisätä aikuisten ja nuorten elämänhallintaa ja aktiivisuut-
ta sekä parantaa työelämävalmiuksia sekä tukea työelämään tai koulutukseen pääsyä. 
Yleensä Kela tarjoaa ammatillista kuntoutusta työttömille ja nuorille, mutta joissakin 
tapauksissa myös työelämässä oleville, jos kriteerit täyttyvät. 

Kelan tarjoama ammatillinen KIILA-kuntoutus on tarkoitettu työssä käyville. Se on 
ammatillinen työkykyä tukeva kuntoutusmuoto. KIILA-kuntoutus korvaa llakisääteisen 
ammatillisen kuontoutusmuodon, eli TYK-kuntoutuksen. Harkinnanvarainen ammatil-
linen ASLAK-kuntoutus on lakkautettu kokonaan. 

Työeläkelaitoksen kuntoutus 
Työeläkelaitoksella on päävastuu työssä käyvien ammatillisesta kuntoutuksesta. Työ-
eläkekuntoutus on lakisääteinen työeläke-etuus. Työeläkekuntoutuksen tarkoituksena 
on, että sairaudesta, viasta tai vammasta huolimatta voidaan jatkaa työelämässä tai 
palata sinne takaisin. 

Sosiaalista kuntoutusta tarjoaa sosiaalitoimi ja kasvatuksellista kuntoutusta koulutoimi. 

Työeläkevakuutuslaitoksen tarjoama ammatillinen kuntoutus
Ammatillinen kuntoutus suunnitellaan aina yksilöllisesti. Siinä huomioidaan henkilön 
sairauden, vian tai vamman asettamat tarpeet ja rajoitteet. Aluksi selvitetään töiden 
järjestely- ja uudelleensijoituksen mahdollisuudet omalla työpaikalla. Jos työpaikalta ei 
löydy terveydentilalle sopivia työjärjestelyjä, selvitetään muita kuntoutusmahdollisuuk-
sia ja -muotoja. Viimeisenä vaihtoehtona harkitaan uudelleenkouluttamista. 

Työeläkelaitoksen kuntoutus sisältää

 » neuvontaa, 

 » työkokeilua ja työhönvalmennusta,

 » kuntoutusmahdollisuuksien selvittämiseen liittyviä tutkimuksia,
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 » työhön tai ammattiin johtavaa koulutusta sekä 

 » elinkeinotukea yritystoimintaa varten. 

Työeläkelaitoksen vastuulla on ohjata ja neuvoa kuntoutusasioissa ja kuntoutuspro-
sessin aikana. Neuvoa voi saada muun muassa erilaisista kuntoutusmahdollisuuksista, 
kuntoutussuunnitelman laatimisesta ja sen toteuttamisesta sekä mahdollisuudesta 
palata takaisin työelämään. 

Työkokeilu 
Työkokeilu on tarkoitettu helpottamaan pitkän sairauspoissaolon jälkeen työhön 
paluuta. Työkokeilulla arvioidaan henkilön selviytymistä entisessä työssään sairaudes-
ta huolimatta. Työkokeilun aikana on mahdollisuus muuttaa työtehtäviä tai kokeilla 
uusia, työkyvylle paremmin soveltuvia työtehtäviä. Samalla arvioidaan, millainen uusi 
ammatti mahdollisesti voisi tulla kyseeseen. Työkokeilua on mahdollista käyttää myös 
uudelleensijoittamisen tukena tai uudelleenkoulutusta suunniteltaessa. Työkokeilu 
suunnitellaan kolmikantaisesti työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon kanssa, 
jolloin suunnitelmasta tulee yksilöllinen. Yleensä työkokeilun voi aloittaa sairauspois-
saolon päättyessä, mutta työkokeilu voidaan toteuttaa myös sairausloman jatkuessa, 
mikäli työntekijän terveydentila sen sallii. Työkokeilu voi kestää yhdestä kuukaudesta 
enintään kolmeen kuukauteen ja työaika voi vaihdella neljästä kahdeksaan tuntiin.

Työhönvalmennus
Jos työntekijän työkyky huonontuu siinä määrin, ettei hän pysty tekemään nykyisiä 
töitään, sovitaan työhönvalmennuksesta. Siinä sovitaan uuden työtehtävän oppimises-
ta ja mahdollisesta siihen liitettävästä teoriaosuudesta, eli koulutusosuudesta. Työ-
hönvalmennuksen sisällöstä, kuten esimerkiksi työtehtävistä, työajasta, mahdollisesta 
teoriakoulutuksesta sekä työpaikkakouluttajasta sovitaan työntekijän ja työnantajan 
keskeisellä sopimuksella. Työhönvalmennus voi tulla kyseeseen myös esimerkiksi 
uudellenkoulutuksen jälkeen, jolloin työeläkelaitos tukee kuntoutujan työllistymistä 
työhönvalmennuksen kautta.  

Ammatillinen uudelleenkoulutus
Ammatillinen uudelleenkoulutus on mahdollista ainoastaan siinä tapauksessa, jos 
työkyky on menetetty kokonaan omaan työhön eivätkä työpaikan järjestelyt ole osoit-
tautuneet toimiviksi. Kun muita mahdollisuuksia ei ole, työeläkevakuutuslaitos tukee 
uudelleenkouluttautumisessa uuteen ammattiin. 

Ennen kuin uudelleenkoulutusta myönnetään, Työeläkevakuutuslaitos selvittää, kuin-
ka tarpeellinen uudelleenkoulutus on, huomioiden hakijan ikä, aikaisempi työkokemus 
ja koulutus. Selvityksessä huomioidaan myös soveltuvuus uudelleenkoulutukseen ja 

uuteen alaan. Uudelleenkoulutus ei saa olla yleissivistävää, vaan sen tulee valmistaa 
tiettyyn ammattiin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi ammatillisen perus- ja ammattitutkin-
non suorittamista, oppisopimuskoulutusta, ammattikorkeakoulututkinnon tai yliopis-
totasoisen tutkinnon suorittamista sekä myös monimuoto-opiskelua, jos opintojen 
laajuus vastaa kokopäivätoimista opiskelua. Vastuu työllistymisestä koulutuksen jäl-
keen jää kuntoutujalle. Jos kuntoutuja työllistyy uudelleenkoulutuksen jälkeen entistä 
ansiotasoaan heikompiin tehtäviin, ei ansiotasojen erotusta korvata työeläkejärjestel-
män puolella.

Toimeentulo kuntoutuksen aikana
Kelan kuntoutusetuudet

Kela maksaa kuntoutusajalta kuntoutusrahaa, kuntoutuksen jälkeen tietyissä yksittäi-
sissä tilanteissa harkinnanvaraista kuntoutusavustusta, ylläpitokorvausta kuntoutuk-
sesta aiheutuneiden ylimääräisten kustannusten korvaamiseksi ja työkyvyttömyyssel-
vitystilanteissa kuntoutustukea.

Kuntoutusrahaa maksetaan kuntoutusajalta. Se on samansuuruinen ja sen saamisedel-
lytykset ovat samat kuin sairauspäivärahassa. 

Osakuntoutusrahaa maksetaan silloin, jos kuntoutujan työaikaa on kuntoutuspäivän 
vuoksi lyhennetty. Jotta osakuntoutusrahaa voi saada, työajan on oltava vähintään 40 
% lyhyempi kuin normaali päivittäinen työaika. Osakuntoutusrahan määrä on puolet 
täyden kuntoutusrahan määrästä. Estäviä etuuksia ovat vanhuuseläke tai varhennettu 
vanhuuseläke sekä ansiomenetyskorvausetuudet, jotka on myönnetty esimerkiksi tapa-
turmavakuutus- tai liikennevakuutuslain perusteella.

Ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettava kuntoutusraha on suurempi kuin normaali 
kuntoutusraha tai sairauspäiväraha. Sen suuruus on 75 % vuosipäiväpalkasta tai vähin-
tään 23,93 euroa arkipäivältä.   

Harkinnanvaraista kuntoutusavustusta maksetaan, kun kuntoutuja tarvitsee tukea työl-
listymisessä kuntoutuksen jälkeen, tai jos kuntoutuksen jälkeen kuntoutuja on mennyt 
aikaisempaa ansiotasoa tuntuvasti heikommin palkattuun työhön tai työharjoitteluun. 
Avustuksen suuruus harkitaan yksilö- ja tilannekohtaisesti, ja se voi olla enintään kun-
toutusrahan suuruinen. 

Ylläpitokorvausta maksetaan harkinnanvaraisesti tietyssä tilanteessa kuntoutukses-
ta aiheutuneiden ylimääräisten kustannusten korvaamiseksi. Sen määrä on 9 euroa 
päivässä ja sitä maksetaan yleensä ainoastaan avomuotoisen kuntoutuksen ajalta tai 
osallistuttaessa kuntoutustarvetta ja -mahdollisuuksia selvittäviin tutkimuksiin.  Ylläpi-
tokorvaus on verotonta. 
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Kuntoutustukea maksetaan kuntoutusajalta, tai kun kuntoutusmahdollisuuksia selvite-
tään. Kuntoutustuki eroaa kuntoutusrahasta siinä, että kuntoutustuki on määräaikai-
nen työkyvyttömyyseläke. Saadakseen kuntoutustukea henkilön on oltava työkyvytön 
ja täytettävä työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisedellytykset. Saadakseen kuntoutus-
tukea henkilöllä on oltava ainakin laadittuna hoito- tai kuntoutussuunnitelma. Kuntou-
tustuki on työkyvyttömyyseläkkeen suuruinen.

Työeläkelaitoksen kuntoutusetuudet

Työeläkejärjestelmän kuntoutusetuudet

Etuus Kuka on oikeutettu? Mikä on etuuden 
suuruus?

Kuntoutusraha Työelämässä oleva henkilö, jonka työky-
vyttömyyttä ehkäistään työeläkekuntou-
tuksella.

työkyvyttömyyseläke 
+ 33 %

Osakuntoutusraha Henkilö, joka jatkaa osittain ansiotyössä 
työeläkekuntoutuksena tuetun kuntoutus-
ohjelman rinnalla. 

puolet kuntoutusra-
han määrästä

Harkinnanvarainen kuntou-
tusavustus

Esimerkiksi työeläkekuntoutuja, jonka 
kuntoutussuunnitelman laatiminen on kes-
ken tai joka odottaa kuntoutusohjelman 
alkamista.

työkyvyttömyyseläke

Kuntoutustuki Määräaikaisesti työkyvytön henkilö, jonka 
työkyky on palautettavissa kuntoutuk-
sella.

työkyvyttömyyseläke

Kuntoutuskorotus Kuntoutustukea tai työkyvyttömyyselä-
kettä saava henkilö, jonka työhön paluuta 
tuetaan työeläkekuntoutuksella.

33 % kuntoutustu-
esta tai eläkkeestä. 
Kuntoutustuki tai 
eläke jatkuu kuntou-
tuksen ajan.

Muiden kustannusten korvaus Kuntoutusrahan tai kuntoutuskorotuksen 
saaja (esimerkiksi opiskeluiden ajalta). 

Työeläkevakuutta-
jat TELAn ohjeiden 
mukaan

Lähde: Työeläkekuntoutuksen aikana toimeentulo. Toimeentuloturva, FINVA

Työeläkelaitokset järjestävät ja kustantavat vain ammatillista kuntoutusta. Tältä ajalta mak-
setaan kuntoutusrahaa, joka on työkyvyttömyyseläkkeen suuruinen korotettuna 33 %:lla. 

Osakuntoutusrahaa maksetaan silloin, kun työntekijä on sekä kuntoutuksessa että an-
siotyössä. Työajan on lyhennettävä vähintään 40 % normaalista päivittäisestä työajasta, 
jotta osakuntoutusrahaa voidaan maksaa. Osakuntoutusraha on puolet täyden kuntou-
tusrahan määrästä.

Kuntoutustukea maksetaan määräaikaisena työkyvyttömyyseläkkeenä tukemaan työ-
hön paluuta silloin, kun sairauspäivärahakausi ei ole ollut riittävä työkyvyn palautumi-
seen. Jotta kuntoutustukea voi saada, tulee terveydenhuollossa tai työterveyshuollossa 
olla laadittuna hoito- ja kuntoutussuunnitelma. Kuntoutustukeen tulee 33 %:n korotus, 
jos henkilö on ammatillisessa kuntoutuksessa.

Kuntoutustukeen voidaan maksaa kuntoutuskorotusta 33 %:a silloin, kun henkilö osal-
listuu kuntoutustoimenpiteeseen. 

Harkinnanvaraista kuntoutusavustusta maksetaan muun muassa kuntoutussuunnitel-
man laatimista varten, kuntoutuspäätöksen antamisen ja kuntoutusohjelman alkami-
sen väliseksi ajaksi sekä kuntoutusjaksojen väliajalle korkeintaan kolmeksi kuukau-
deksi. Lisäksi avustusta myönnetään työllistymisen tukemiseksi korkeintaan kuudeksi 
kuukaudeksi ammatillisen kuntoutuksen jälkeen. Avustus on työkyvyttömyyseläkkeen 
suuruinen.  Mikäli henkilö saa esimerkiksi sairauspäivärahaa tai työttömyyspäivärahaa, 
voi se estää kuntoutusavun saamisen.

Muita korvauksia

 » tutkimukseen liittyvät välttämättömät matkakulut maksetaan pääsääntöisesti joukkoliiken-
teen taksan mukaisesti

 » asunnon ja työpaikan väliset päivittäiset matkat korvataan, jos matkan pituus on yhteen 
suuntaan yli 10 km

 » koulutuskustannuksia, kuten esimerkiksi lukukausimaksu, oppikirjat, opintovälineet, opin-
tomatkat ym. korvataan.

 » muita kuntoutuksesta aiheutuvia välttämättömiä kustannuksia

Toimeentulo kuntoutuksen jälkeen
Kela maksaa harkinnanvaraista kuntoutusavustusta tapauksissa, jossa tarvitaan avus-
tusta työllistymisessä tai sitten on työllistytty aikaisempaa ansiotasoa alhaisemmin 
palkattuun työhön, jolloin Kela maksaa tietyn ajan avustusta. Avustuksen suuruus on 
enintään kuntoutusrahan suuruinen ja sen suuruus harkitaan yksilö- ja tilannekohtai-
sesti.

Työeläkelaitos maksaa harkinnanvaraista kuntoutusavustusta, jos sitä pidetään työl-
listymisen kannalta tarpeellisena. Toisin sanoen aktivointitoiminnasta maksetaan ve-
ronalaista kertasuoritusavustusta. Avustusta voidaan maksaa yhdessä tai useammassa 
erässä. Avustuksen määrä on enintään kuuden kuukauden kuntoutusrahan suuruinen. 

Työsuhde-etuudet kuntoutuksen aikana
Kun työeläkelaitos maksaa työpaikkakuntoutuksen (esim. työkokeilu tai työhönval-
mennus) ajalta kuntoutusetuutta, ei kyseessä ole työsuhde. Työpaikkakuntoutuksessa 
tehdystä työstä kertyy eläkettä, mutta ei lomaoikeutta. 
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Jos työnantaja kuitenkin maksaa palkkaa kuntoutusajalta ja hakee kuntoutusetuutta 
työeläkelaitokselta, on kyseessä työsuhde, jossa kertyy työsuhteesta ja työpaikkakun-
toutuksesta lomaoikeutta. Näissä tapauksissa työsuhdesopimusvelvoitteet ja oikeudet 
koskevat normaalisti molempia osapuolia  –  sekä työnantajaa että työntekijää. 

Tilanteissa, joissa työnantajan maksama palkka on pienempi kuin kuntoutusetuus, 
työeläkelaitokset maksavat erotuksen suoraan työntekijälle itselleen. 

TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE

Myöntämisedellytykset
Työkyvyttömyyseläkettä haetaan ja saadaan joko Kelalta tai työeläkelaitokselta, tai mo-
lemmista riippuen työvuosista ja eläkkeen kertymisestä. Ennen kuin työeläkelaitos tai 
Kela ratkaisee hakijan oikeuden työkyvyttömyyseläkkeeseen, se varmistaa, että henki-
lön kuntoutusmahdollisuudet on selvitetty. 

Työkyvyttömyyseläkettä voi hakea, jos 

 » työkyky on alentunut sairauden, vian tai vamman vuoksi vähintään vuoden ajaksi joko 2/5 
tai 3/5 

 » hakija on 18–62-vuotias

 » hakija on täyttänyt 60 vuotta, jolloin työkyvyttömyyseläke myönnetään lievimmin ehdoin; 
mm. painotetaan työkyvyttömyyden ammatillista luonnetta, eli sosiaalitaloudellisia seikkoja. 

Etuutta myönnetään joko toistaiseksi tai määräaikaisena. Kuntoutustuki myönnetään 
määräaikaisena. Työkyvyttömyyseläke myönnetään toistaiseksi ja sen maksaminen 
jatkuu vanhuuseläkeikään saakka. 

Työkyvyttömyyden vuoksi myönnettävät eläkkeet

Työkyvyn aste Toistaiseksi myönnettävät eläkkeet Määräaikaisesti 
maksettavat eläk-
keet

Työkyvyn menetys vähintään 
3/5

Täysi työkyvyttömyyseläke Kuntoutustuki

Työkyvyn menetys vähintään 
2/5

Osatyökyvyttömyyseläke Osakuntoutustuki

Lähde: Työkyvyttömyyden eläkkeet. www.tyoelake.fi

Täysi työkyvyttömyyseläke myönnetään henkilölle, jonka kyky työskennellä ansiotyös-
sä on pysyvästi heikentynyt vähintään kolmella viidesosalla. Jos työkyvyn menetystä 
pidetään pysyvänä ja oletetaan, ettei työkykyä voida hoidolla tai kuntoutuksella palaut-
taa, myönnetään työkyvyttömyyseläke toistaiseksi.

Osatyökyvyttömyyseläke myönnetään, jos työkyky on heikentynyt pysyvästi vähintään 
kahdella viidesosalla. Tällöin osatyökyvyttömyyseläke myönnetään toistaiseksi. Osatyö-
kyvyttömyyseläke myönnetään silloin, jos voi vielä osittain olla töissä, mutta ei kykene 
enää täyteen työpanokseen.

Mitä eroa on olla sairas tai työkyvytön?
Työkyvyttömyyseläkkeen myöntämiskriteerit määräytyvät joko kansaeläkelain tai 
työntekijän eläkelain perusteella. Sairauspäivärahan myöntämiskriteerit määräytyvät 
sairausvakuutuslain perusteella, eli kyseessä on eri laki kuin työkyvyttömyyseläkkeen 
myöntämisessä. Työkyky-käsite määritellään eri laissa eri tavalla ja tämän vuoksi eri 
etuuksien myöntämiskriteerit eroavat toisistaan. Esimerkiksi sairausvakuutuslain 
perusteella arvioidaan työntekijän työkykyä omaan työhön ja vastaavasti työeläkelakien 
perusteella työkyvyttömyyttä arvioidaan oman työn lisäksi muihinkin töihin, joita työn-
tekijän oletetaan kohtuudella pystyvän tekemään.

Lääkäreiden, ja varsinkin hoitaneiden lääkäreiden, lääkärinlausuntojen hoito- ja kun-
toutussuunnitelma toimivat lähtökohtaisesti arviointikriteereinä arvioitaessa henkilön 
sairauden, vian tai vamman aiheuttamaa työkyvyn heikentymistä. Hoitavan lääkärin 
lääkärinlausunnot eivät automaattisesti vielä oikeuta työkyvyttömyyseläkkeeseen. 
Työeläkelaitokset ja Kela huomioivat työkykyarvioinneissa lääketieteellisten selvitystie-
tojen lisäksi myös vakuutuslääketieteellisesti työntekijän jäljellä olevaa työkykyä ja sitä, 
pystyykö hän työkyvyllään selviytymään aikaisemmasta omasta työstään tai muus-
ta vastaavasta työstä. Vakuutuslääkäreiden arviot poikkeavat hoitavien lääkäreiden 
arvioista sen vuoksi, että vakuutuslääkärit tarkastelevat työkykyä vakuutuslääketieteen 
näkökulmasta. Tämä on yksi tärkeimmistä syistä, miksi työkyvyttömyyseläke hylätään, 
vaikka hoitava lääkäri on saattanut arvioida työkyvyttömyyskriteerien täyttyvän.  

Työeläkelaitos arvioi työkyvyttömyyseläkkeen tarpeellisuuden
Työeläkelaitokset ottavat arviossa huomioon lääketieteellisen selvityksen ohella myös 
sosiaalisia tekijöitä. Arviossa huomioidaan, pystyykö henkilö jäljellä olevalla työkyvyl-
lään hankimaan ansiotuloja. Arviossa kiinnitetään huomiota koulutukseen, aikaisem-
paan toimintaan, ikään ja asuinpaikkaan sekä näihin verrattaviin tekijöihin. Sosiaalisten 
tekijöiden ja ammatillisen osaamisen painoarvo kasvaa iän myötä. Varsinkin arvioitaes-
sa 60 vuotta täyttäneen työntekijän oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, painotetaan 
työkyvyttömyyden ammatillista luonnetta. Eli 60-vuotiaille työkyvyttömyyseläkkeen 
saantia on helpotettu. 

Lisäksi työkyvyttömyyseläkearvioinnissa arvioidaan tosiasialliset työllistymismahdol-
lisuudet työllistyä jäljellä olevalla työkyvyllä. Arvio perustuu työmarkkinoita koskevaan 
harkintaan eikä rajoitu tietyn paikkakunnan tai asuinalueen TE-toimistoon. Pelkkä 
työttömyys tai heikot paikalliset työmarkkinat eivät ole riittävä peruste, eivätkä ne 
oikeuta työkyvyttömyyseläkkeeseen. 
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Onko työnantajalla velvollisuus tarjota osa-aikatöitä  
osatyökykyiselle?
Työnantajalla ei ole velvollinen järjestämään osatyökykyiselle osa-aikatyötä. TE-hal-
linto kannustaa kuitenkin työnantajia tarjoamaan osatyökykyisille työnteon mahdolli-
suutta tarjoamalla työnantajille työolosuhteiden järjestelytukea. TE-toimisto myöntää 
tukea, jos osatyökykyisen palkkaamisessa tarvitaan työpaikalla uusia työvälineitä tai 
kalusteita, muutostöitä työpisteessä tai esimerkiksi toisen työntekijän apua työtehtävis-
tä selviytymiseen. 

Mistä voi saada tukea, kun on osatyökyvyttömyyseläkkeellä eikä 
selviydy osa-aikatyöstä?
Jos osatyökyvyttömyyseläke on myönnetty, on oikeus tehdä osa-aikatyötä ja yleensä 
myös sitä tehdään. Ongelmia saattaa syntyä, jos henkilö ei selviydy osa-aikatyöstä ja 
joutuu tukeutumaan sosiaaliturvajärjestelmään. Jos osa-aikatyöstä jää lääkärin arvion 
perusteella sairauslomalle, maksaa Kela yleensä sairauspäivärahaa. Jos sairauspäivära-
hajakso on täynnä ja työsuhde voimassa, ei osa-aikatyöstä  synny oikeutta ansiosidon-
naiseen työttömyyspäivärahaan eli työttömyyskassan maksamaan päivärahaan. Toisin 
sanoen osa-aikatyöstä ei synny oikeutta vähennettyyn ansiosidonnaiseen päivärahaan, 
jos henkilö on samalla osatyökyvyttömyyseläkkeellä ja työsuhde on voimassa. Jotta 
henkilö voi saada  ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, ei työsuhde saa olla voimas-
sa. 

Jos työnantaja irtisanoo osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevan osa-aikatyöntekijän terve-
ydellisistä syistä, henkilöllä on oikeus hakea  vähennettyä ansiosidonnaista päivärahaa 
puoltavalla TE-toimiston työvoimapoliittisella lausunnolla. Tämä tarkoittaa sitä, että 
työttömyyskassa vähentää osatyökyvyttömyyseläkkeen määrän osuus ansiosidonnai-
sen päivärahan osuudesta. 

Jos taas osatyökyvyttömyyseläkkeellä oleva työntekijä irtisanoutuu itse terveydellisistä 
syistä osa-aikatyöstä, voi hän saada karenssin ja vasta karenssijakson jälkeen hänellä on 
oikeus vähennettyyn ansiosidonnaiseen päivärahaan.

 

Tapausta hoitavalla laitoksella on oikeus saada pyydetyt  
asiapaperit
Kelalla, työeläkelaitoksella, tapaturmavakuutuslaitoksilla sekä työttömyyskassalla on 
oikeus pyytää tarvitsemansa asiapaperit tai tiedot siltä taholta, jolla on kyseiset asiapa-
perit tai tiedot hallussaan. Sairausvakuutuslaissa, työttömyysturvalaissa sekä työta-
paturma- ja ammattitautilaissa on säännöksiä, jossa velvoitetaan sitä tahoa, jolla on 
kyseiset tiedot hallussaan, luovuttamaan pyydetyt asiakirjat ja tiedot.

Näistä laeista ainoastaan työtapaturma- ja ammattitautilaki on työsuojeluviranomaisen 
valvoma. Työtapaturman sattuessa voidaan kääntyä AVI:n puoleen. Sairausvakuutus-
lain ja työttömyysturvalain mukaan Kelalla, työeläkelaitoksella, vakuutuslaitoksella ja 
TE-toimistolla sekä työttömyyskassalla on oikeus vaatia asiakirjat. Viranomaiset voivat 
hallintolain perusteella tehostaa antamaansa velvoitetta uhkasakolla. 
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TÄRKEIMMÄT LÄÄKÄRINTODISTUKSET

A-todistus
A-lääkärintodistus on erittäin suppea ja tästä johtuen tällä voi hakea sairauspäivärahaa 
vain lyhyen ajan, eli enintään 60 päivältä. 

B-lääkärinlausunto
B-lääkärinlausunto on laaja, jossa kirjataan vakuutetun muun muassa työkyvystä ja sai-
raudesta. Lausuntoa tarvitaan sairauspäivärahojen (60 maksupäivän jälkeen), eläkkeen 
ja kuntoutuksen varten. Lausunnossa pitäisi olla kuvattuna vakuutetun työtehtävät ja 
työkykyarvio. Työterveyshuollon 90 päivän lausunnossa lisäksi pitäisi olla työssäjat-
kamismahdollisuudet selvitettynä ja kirjattuna. Tällä lääkärinlausunnolla voi hakea 
sairauspäivärahaa loppuun asti. Tällä lääkärinlausunnolla haetaan myös työkyvyttö-
myyseläkettä joko Kelasta tai sitten eläkevakuutuksesta.

E-lääkärinlausunto
E-lääkärinlausunto on tarkoitettu työtapaturman ja ammattitaudin tapauksessa, jossa 
hoitolaitos laati vakuutusyhtiötä varten. Tämä lääkärinlausunto on laaja, jossa kerro-
taan työtapaturmasta, sen vammasta ja tarvitsevista hoidoista ja jatkotoimenpiteistä. 
Tämä lääkärinlausunto toimii maksusitoumuspyyntönä. 
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Jäsenyys ja liittyminen 030 100 600
Jäsenten työsuhdeasiat 030 100 620
Työttömyysturva 020 690 211
Vaihde 020 774 002
www.pam.fi


