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Tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin liittyvä 
työkyvyttömyys eri ammateissa –
esimerkkinä lonkan nivelrikko
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Kela-korvattujen sairauspoissaolojen ilmaantuvuus miehillä (Leinonen ym.)
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Kela-korvattujen sairauspoissaolojen ilmaantuvuus naisilla (Leinonen ym.)
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TULE-perusteisten sairauspäivärahakausien ilmaantuvuus (% / työsuhteessa ollut
väestö, ikävakioitu) ammattiluokittain miehillä ja naisilla 2005-2013 (Leinonen ym. 2017)



Mielenterveysperusteisten sairauspäivärahakausien ilmaantuvuus (% / työsuh-
teessa ollut väestö, ikävakioitu) ammattiluokittain miehillä ja naisilla 2005-2013 
(Leinonen ym. 2017)
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Lonkkanivelrikon aiheuttamat 
täydet työkyvyttömyyseläkkeet



Väestöseuranta 2005-2013 (Solovieva ym. 2018)
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Eläketurvakeskus
• Eläkkeet

• Työssä olo

Tilastokeskus
• Koulutus

• Ammatti

Ammattipohjainen 

työaltistematriisi
• Fyysiset 

kuormitustekijät

Ansiotyössä 

v. 2005, 1,14 milj.

Uudet työkyvyttömyyseläkkeet 

lonkkanivelrikon vuoksi 2005-2013



Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen lonkkanivelrikon vuoksi 
30-60 -vuotiailla miehillä
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Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen lonkkanivelrikon vuoksi 
30-60 -vuotiailla naisilla
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Lonkkanivelrikon aiheuttaman työkyvyttömyyden ehkäisy

1.2.208 © Työterveyslaitos     |     Eira Viikar-Juntura     |     www.ttl.fi 14

•Miesten työntekijäammateissa työkyvyttömyyseläkkeelle 
jäämisen riskiä voitaisiin vähentää 24 %:sta 
(ammattikuljettajat) 88 %:iin (rakennusmiehet, sähkö- ja 
putkiasentajat), jos työn fyysiset kuormitustekijät olisivat 
samalla tasolla kuin asiantuntijoilla

• Todennäköisesti moni pystyisi eläkkeelle jäämisen sijaan 
jatkamaan kevyemmässä työssä

•Naisilla työn kuormitustekijät selittivät heikommin 
työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen riskiä



Kiitos!
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