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Tausta

• Sairauspoissaolot ovat yleisempiä julkisella kuin yksityisellä sektorilla
työskentelevillä sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden (SOTE) alalla kuin muilla
aloilla työskentelevillä

• Onko yksityisen ja julkisen sektorin välillä sairauspoissaoloeroja silloinkin, kun
SOTE-alaa tarkastellaan erikseen

• Entä ovatko ryhmien väliset sairauspoissaoloerot muuttuneet aikakautena,
jolloin
• Sairauspoissaolojen alkavuus on yleisesti vähentynyt
• Taloudessa on tapahtunut suuria suhdannevaihteluita
• Julkinen sektori ja erityisesti SOTE-ala ovat olleet suurten uudistuspaineiden alla
• SOTE-alalla on tapahtunut yksityistymiskehitystä
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Tavoite ja menetelmät

• Tarkastellaan väestötason sairauspoissaolotrendejä kiinnittämällä erityistä
huomiota julkisen ja yksityisen sektorin välisiin eroihin SOTE-alalla

• Tarkastelussa sairausvakuutuksesta korvatulle sairauspäivärahajaksolle
jääneiden vuosittaiset osuudet 25–59-vuotiaista palkansaajista vuosina
2005–2013

• Erillisiä tarkasteluja tuki- ja liikuntaelinten sairauksille sekä mielenterveyden
häiriöille

• Tulokset perustuvat kansallisesti edustaviin rekisteriaineistoihin, joissa on
yhdistetty Kansaneläkelaitoksen, Eläketurvakeskuksen ja Tilastokeskuksen
tietoja

• Analyysit perustuvat väestökeskiarvoistettuihin paneeliaineisto-malleihin
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Sairauspoissaolojen trendit miehillä ja naisilla

(Leinonen ym. 2018 Ann Work Expo Health)



Toimialoja ja työnantajasektoreita koskevat
yleiset sairauspoissaolotrendit
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Sairauspoissaolojen sairausryhmittäiset trendit valikoiduilla toimialoilla,
ylemmät toimihenkilöt

(Leinonen ym.
2018 BMJ Open)



Sairauspoissaolojen sairausryhmittäiset trendit valikoiduilla toimialoilla,
alemmat toimihenkilöt

(Leinonen ym.
2018 BMJ Open)



Sairauspoissaolojen sairausryhmittäiset trendit valikoiduilla toimialoilla,
työntekijäasemassa olevat

(Leinonen ym.
2018 BMJ Open)



Sairauspoissaolojen sairausryhmittäiset trendit työnantajasektorin
mukaan miehillä ja naisilla

(Leinonen ym.
2018 Duodecim)



Toimialajakauma työnantajasektorin mukaan miehillä ja naisilla vuonna
2013

(Leinonen ym. 2018 Duodecim)



Sairauspoissaolotrendit yksityisen ja julkisen
sektorin SOTE-alalla
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SOTE-alalla työskentelevien määrä työnantajasektorin mukaan eri vuosien
tutkimusaineistossa

(Leinonen ym.
2018 Duodecim)



Valikoitujen taustatekijöiden jakaumat työnantajasektorin mukaan SOTE-alalla
työskentelevillä miehillä ja naisilla vuonna 2005 ja 2013

(Leinonen ym. 2018 Duodecim)



Sairauspoissaolojen sairausryhmittäiset trendit työnantajasektorin
mukaan SOTE-alalla työskentelevillä miehillä ja naisilla

(Leinonen ym.
2018 Duodecim)



Sairauspoissaolojen sairausryhmittäinen riski julkisella sektorilla (OR=1.00
yksityisellä sektorilla) eri vuosina SOTE-alalla työskentelevillä miehillä ja naisilla

(Leinonen ym.
2018 Duodecim)



Johtopäätökset

• Julkisen ja yksityisen sektorin välinen sairauspoissaoloero havaittiin sekä
väestössä yleisesti että SOTE-alan sisällä
• Työympäristöissä eroja?
• Sektoreille valikoituminen?

• Ero on säilynyt väestötasolla, mutta pienentynyt SOTE-alalla
• Taantumalla kielteisiä terveysvaikutuksia yksityisellä sektorilla?
• Julkisen sektorilla haluttomuutta olla poissa töistä uudistuspaineiden vuoksi?
• Yksityistymiskehityksen myötä sektoreista keskenään samankaltaisempia?
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