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SPIRIVA® (tiotropium) 18 µg inhalaatiojauhe. Käyttöaihe: Tiotropium on keuhkoputkia laajentava ylläpitohoitolääke, helpottamaan keuhkoahtaumatautipotilaiden (COPD) 
oireita. Annostus: Yhden kapselin sisältö inhaloidaan HandiHaler-laitteella kerran päivässä aina samaan aikaan vuorokaudesta. Vasta-aiheet: Tiotropiumia ei saa antaa poti-
laille, jotka ovat yliherkkiä tiotropiumbromidille, atropiinille tai sen johdoksille, kuten ipratropiumille tai oksitropiumille, tai valmisteen apuaineelle laktoosimonohydraatille, joka 
sisältää maitoproteiinia. Varotoimet: Tiotropiumia ei tule käyttää akuuttien bronkospasmikohtausten hoitoon ensi apulääkkeenä. Varovaisuutta tulee noudattaa, jos potilaalla on 
ahdaskulmaglaukooma, eturauhasen liikakasvu tai virtsarakon kaulaosan ahtauma. Munuaisten vajaatoiminta ks. Pharmaca Fennica. Yhteisvaikutukset: Tiotropiumia on käytetty 
samanaikaisesti muiden lääkkeiden kanssa ilman, että käyttöön on liittynyt kliinistä näyttöä yhteisvaikutuksista. Tällaisia lääkkeitä ovat sympatomimeettiset bronkodilataattorit, 
metyyliksantiinit, oraaliset ja inhaloitavat steroidit, joita käytetään yleisesti keuhkoahtaumataudin hoidossa. Samanaikaista käyttöä muiden antikolinergien kanssa ei suositella. 
Haittavaikutukset: Yleisin haittavaikutus on suun kuivuminen (> 1/100, < 1/10). Melko harvinaiset ja harvinaiset haittavaikutukset, ks. Pharmaca Fennica. Muut tiedot: Ks. 
Pharmaca Fennica. Pakkaukset ja hinnat: VOH sis. alv. SPIRIVA® inhalaatiojauhe 30 kaps. + HandiHaler-inhalaattori 61,15 €, SPIRIVA® inhalaatiojauhe 30 kaps.  58,28 €, 
SPIRIVA inhalaatiojauhe 90 kaps. 160,39 €. Reseptilääke. Korvattavuus: Alempi erityiskorvausryhmä (72 %). Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset 
obstruktiivisetkeuhkosairaudet (203).

“ ”
...

...SPIRIVA® parantaa 
keuhkoahtaumapotilaan suorituskykyä*...

* O’Donnell DE et al. Eur Respir J. 2004; 23:832-840
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Työpaikan ja työterveyshuollon 
yhteistyöllä on oikeasti vaikuttavuutta!
Pohjois-Suomen Työterveyslääkäriyhdistyksen tavoitteena on ammatilli-
sen osaamisen syventäminen jäsenistömme joukossa ja yhteistyön lisäämi-
nen täällä pohjoisessa. Vuonna �007 järjestimme seminaarin, jossa käsitel-
tiin työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyöhön liittyviä mahdollisuuksia 
ja haasteita. Seminaariamme olivat tuolloin suunnittelemassa kaikki silloin 
Oulussa toimineet työterveysyksiköt yhdessä paikallisten kuntoutus- ja tut-
kimuslaitosten kanssa. Yhteistyö oli ja on aiemminkin ollut saumatonta ja 
miellyttävää, ilman kilpailullisia elementtejä; kaikkien tavoitteena on ollut 
työterveydestä tiedottaminen ja osaamisen vahvistaminen.

Työterveyshuolto on kasvava erikoisala. Suomessa toimii yli 1500 työter-
veyslääkäriä. Voidaan kai jo sanoa, että työterveyslääkäri on lähestulkoon 
kaikkien työssä käyvien omalääkäri. Yhä enenevässä määrin työnantaja 
kustantaa lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi myös työterveyspainotteis-
ta sairaanhoitoa. Työnantajat haluavat järjestää työntekijöilleen laadukkaat 
työterveyspalvelut rekrytointivalttina ja henkilöstöetuna. Samalla heillä on 
myös merkittäviä odotuksia työterveyspalvelujen laadun ja vaikuttavuuden 
suhteen. Työnantajat odottavat yhteistyöltä työterveyshuollon kanssa aktii-
vista otetta henkilöstönsä työkyvyn arvioinnissa ja sen parantamisessa. Li-
säksi toimintamme pitäisi näkyä sairauslomien ja ennenaikaisten eläkkeiden 
vähenemisenä. Samalla vaikutetaan työturvallisuuden toteutumiseen, työyh-
teisöjen toimivuuteen ja tuottavuuden parantumiseen.

Yhteistyössä on voimaa! Työterveyshuollon täytyy myös kehittyä uusien 
työelämän haasteiden mukana. Yritysjohdon ja työterveyshuollon on hyvä 
oppia tuntemaan toisensa, ja jo toiminnan alkuvaiheessa on tärkeää sopia 
yhteiset toimintatavat. Työnantajat eivät voi ulkoistaa esimiestyötä työ-
terveyshuollolle, vaan työnantaja vastaa henkilöstönsä työturvallisuudesta 
ja hyvinvoinnista. Osaava työterveyshuolto on kuitenkin kullanarvoinen 
kumppani, jonka asiantuntijuudesta on apua vaikeiden työhön liittyvien 
ongelmien ratkaisussa. 

Olemme työstäneet lehden, jonka lukemisesta hyötyvät työpaikkojen johto, 
henkilöstöhallinto sekä työterveyshuolto. Yhdessä olemme enemmän! Työ-
paikan ja työterveyshuollon yhteistyöllä on vaikuttavuutta.

Miellyttäviä lukuhetkiä mielenkiintoisten artikkelien parissa.

POHJOIS-SUOMEN 
TYÖTERVEYSLÄÄKÄRILEHTI

JULKAISIJA: 
Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit ry.

PÄÄTOIMITTAJA: 
Heinonen Tarja
Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit ry:n 
puheenjohtaja
Terveystalo Oulu Työterveys
Kirkkokatu 16, 90100 Oulu
Puh: 040 731 2477
e-mail: tarja.heinonen@terveystalo.com

LEHDEN TOIMITUS:                      
Heinonen Tarja 
Kinnunen Irmeli
Kivistö Katarina
Kyllönen Elina
Pietarinen Ilmo
Seppä Yrjö
Sipponen Jukka

VALOKUVAAJA:
Ukkola Veijo

ILMOITUSMYYNTI:
Heinonen Tarja 
Herva Marjo
Kivistö Katarina
Kurttila Esko
Lehtopuu Mikko 
Miihkinen Misa
Pienimäki Tuomo
Seppä Yrjö 
Vaara Kimmo

PAINOSMÄÄRÄ:                          
3000 kpl

TAITTO  JA GRAAFINEN 
SUUNNITTELU:
Olamedia Oy / MainosCartano

PAINOPAIKKA:
Rannikon Laatupaino Oy

Lehden toimitus, vasemmalta 
Ilmo Pietarinen, Yrjö Seppä, 

Irmeli Kinnunen, Elina Kyllönen, 
Katarina Kivistö, Tarja Heinonen ja 

Jukka Sipponen. PÄ
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MERELLINEN MAISEMA

Keväinen huhtikuun maisema, 
vastarannalla saari kutsuen syliin. 

Tuuli puhaltaen vasten kasvoja. 
Viilentäen auringon lämpöä, 
kertoen merellistä tarinaa. 

Vahvana meri, voimakkaana tuuli. 
Sylissä saaren voi uppoutua maisemaan. 

Kuunnellakko tuulta, 
kuunnellakko meren kohinaa. 

Sulautuako saaren syliin, 
merelliseen maisemaan. 

Katarina Kivistö
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Purjehdus
Laiva valkoinen aalloilla kulkee, 
purjeet pullistuen voimasta tuulen. 

Kannella kapteeni 
katseensa kauas merelle luo, 
tiukasti horisonttiin. 

Lokit odottaen siipiinsä tuulta. 
Aurinko hohtaen kylkeen valkoisen laivan. 

Siintävät siniset aallot, 
suhisevat lokkien siivet. 

Maailma on täynnä maisemia 
ihmisten silmissä ja ajatuksissa. 

Katarina Kivistö
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Työterveyshuoltolain 1� §:n 9 momentissa velvoitetaan 
työnantaja arvioimaan ja seuraamaan työterveyshuollon 
laatua ja vaikuttavuutta. Mutta mitä tämä oikeastaan 
tarkoittaa? Mitä tarkoittaa arviointi tai seuranta, mikä 
on työterveyshuoltoa ja mitä lopulta onkaan laatu saati 
vaikuttavuus? Joka päivä potilaita vastaanottavan työ-
terveyspalvelujen tuottajan mielestä tällainen arvuuttelu 
saattaa ensi alkuun tuntua turhalta sanaleikiltä. Työter-
veyshuoltohan on sitä mitä vastaanotolla tapahtuu kai-
ket päivät. Vaikuttavuus taas on sitä, että potilaat voivat 
hyvin tai jopa paremmin. Seuranta on sitä, että tervey-
den tai toimintakyvyn indeksiluvut (esim. sairaspoissa-
olot) osoittavat tilanteen parantuvan tai vähintään py-
syvän samana pitkällä aikavälillä tarkasteltuna. Kaiken 
tämän voi hahmottaa toisinkin.

Lääketieteessä vaikuttavuudella tarkoitetaan vain ja 
ainoastaan sitä, että hoitotoimenpiteen (lääke, leikkaus, 
tms.) aiheuttama muutos potilaan tilassa on hyväksyttä-
vä, eli vähintään yhtä hyvä kuin kliinisin kokein todettu 
verrokkitoimenpiteillä aikaansaatu muutos. Otetaanpa 
tähän esimerkki sarjakuvasta Asterix ja Päälliköiden Ot-
telu (Goscinny & Uderzo, �00�), jossa tietäjä Akvavitix 
hetkellisessä mielenhäiriössä sekoittelee kollegansa kans-
sa kilpaa mitä mielikuvituksellisimpia juomia. Aikaan-
saannokset värjäävät heidän ihonsa milloin pilkulliseksi 
ja milloin raidalliseksi kuitenkin ilman muita vaikutuk-
sia. Kaikki keitokset ovat siis vaikuttavia. Silti ainoas-
taan viimeinen sekoitus on sattumalta tehokas koska se 
palauttaa tietäjän järkiinsä. Tämän ansiosta hän pystyy 
keittämään oikeaa taikajuomaa, jonka avulla gallialais-
ten päällikkö Aladobix voittaa ottelunsa. Teho viittaa siis 
aikaansaadun muutoksen lisäksi myös sen määrään ja 
suuntaan, toisin sanottuna toimenpiteen kykyyn saavut-
taa tietty tavoitetila (esimerkissä mielenterveys tai kyky 
otella voitokkaasti). Jos puhumme vaikuttavuudesta po-
sitiivisina muutoksina, on hyvä huomioida määritelmän 
silloin laajenevan kattamaan myös tehon.

Onko työterveyshuolto siis jotain mikä aiheuttaa jou-

Työterveyshuollon
toimenpiteiden 
vaikuttavuus 

kon tavoiteltuja positiivisia muutoksia? Jos vain esitäm-
me ylimalkaisen kysymyksen: “Onko työterveyshuolto 
vaikuttavaa?”, vähät välittäen määritelmistä, saamme 
varautua vastaamaan myös joukkoon tarkentavia kysy-
myksiä. Tässä muutama esimerkki kysymyksistä sekä 
mahdollisista vastauksista:

- Millä otoksella vaikuttavuutta tutkimme ja mitä po-
pulaatiota otoksemme edustaa? Voimme käyttää esimer-
kiksi satunnaistettua tai ositettua otantaa joko kaikista 
aikuisista, koko työväestöstä tai tietyn työterveyshuollon 
asiakkaista. 

- Saavatko kaikki otoksen koehenkilöt samanlaista 
työterveyshuoltoa? Oletettavasti hoitokeinot vaihtelevat 
vaivojen mukaan, mutta voimmeko olla varmoja siitä, 
että kaikki saavat samanlaista hoitoa samanlaisiin vaivoi-
hin? 

- Mihin työterveyshuoltoa verrataan kun Suomessa ei 
ole sellaista ihmisryhmää, joka ei kuuluisi jonkinlaisen 
terveydenhuollon piiriin? Yksi vaihtoehto on silloin ver-
rata työllisiä ja työttömiä keskenään. 

- Mitä mittareita käytetään? Laajaan kysymykseen on 
vastattava laajoilla mittareilla, joita ovat esim. laatupai-
notetut elinvuodet ja 15D-profiili (ks. Sintonen, 1999). 
Oletetaan, että olemme vastanneet kaikkiin yllä esitetyn 
kaltaisiin kysymyksiin järkevästi ja saaneet mitattua työ-
terveyshuollon vaikuttavuutta hyväksyttävällä tutkimus-
asetelmalla. Tämän jälkeen jäljellä on enää tulosten tul-
kinta. Tuloksemme voivat esimerkiksi osoittaa Nyrkki-
paja Oy:n henkilöstön terveydentilan parantuneen hei-
dän ollessaan Työterveyshuolto Oy:n asiakkaina. Miten 
voimme käyttää tätä tulosta? Jotkin toimenpiteet ovat 
ilmeisesti olleet vaikuttavia, mutta mitkä? Koska jotain 
on kerran tehty oikein, niin toteammeko vain että jat-
ketaan samaan malliin?

Palataanpa nyt niihin aikaansaatuihin positiivi-
siin muutoksiin. Jos pystymme osoittamaan kunkin 
muutoksen aiheuttaneen toimenpiteen, eli ikään kuin 
purkamaan tuon vaikeasti mitattavan kokonaisvaikut-

Jani Ruotsalainen
MSc, tutkija

– tuloksia meiltä ja 
maailmalta

Jos Verbeek
dosentti, tiimipäällikkö
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Työterveyshuollon
toimenpiteiden 
vaikuttavuus 

tavuuden yksittäin arvioitaviksi ja vertailtaviksi inter-
ventioiksi, niin voimme puhua Näyttöön Perustuvasta 
Lääketieteestä (englanniksi Evidence Based Medicine tai 
EBM). Työterveyshuollon toiminnan mieltäminen sar-
jana yksittäisiä toimia, eli interventioita, ei ole kuiten-
kaan kovin yleistä. Paljon tavallisempaa on puhua työ-
terveyshuollon toiminnasta kokonaisuutena, käyttäen 
sellaisia alan slangisanoja kuten asiakaslähtöisyys ja tar-
koituksenmukaisuus. Tutkimustiedon rooli käytännön 
työterveyshuollossa voi olla jopa pelkästään passiivinen: 
tietoa käytetään kyllä asiakkaiden valistamiseen mut-
ta sitä ei etsitä tukemaan hoitopäätöksiä. Etiologinen 
tutkimustieto, eli tieto altisteiden vaikutuksista tervey-
dentilaan, ja siihen pohjautuva valistus on kieltämättä 
johtanut monien haitallisten altisteiden vähentymiseen 
työsuojelulainsäädännön kautta. Tiedämme myös kuin-
ka melulle altistuminen johtaa kuulon alenemaan. Tieto 
siitä, että melun vähentäminen tai melulta suojautu-
minen on tärkeää, ei kuitenkaan automaattisesti johda 
kuulon alenemien vähenemiseen työpaikoilla. Meillä on 
yhä ongelmia, joita ei ole saatu hallintaan tietoa lisää-
mällä tai lainsäädäntöä parantamalla. Esimerkiksi me-
lulle ja styreenille altistutaan työpaikoilla edelleen. Se 
millä työterveyshuollon tai yrityksen sisäisillä keinoilla 
altistumista voitaisiin vähentää on asia, jota ei etiologi-
sista tutkimuksista voi päätellä.

Tutkimustietoa voi myös käyttää aktiivisesti hyväk-
seen, sisällyttämällä vaikuttavuuden kaikkeen työter-
veyshuollon toimintaan. Työterveyshuollossa, kuten 
lääketieteessä yleensäkin, EBM tarkoittaa sitä, että yh-
distetään paras saatavilla oleva tutkimustieto, kliininen 
kokemus sekä lääkärin ja potilaan arvot. Kyse EI siis 
ole robottimaisesta ohjeiden seuraamisesta, vaan tutki-
mustiedon soveltamisesta käytäntöön kokemukseen ja 
tiedostettuihin arvoihin nojaten. Tässä vaiheessa yleensä 
huokaistaan, että kyllähän sitä tutkimustietoa työtervey-
sinterventioista käytettäisiinkin, mutta eihän sellaista 
tehdä tai ei sitä ainakaan löydä. Teimme hiljattain syste-

maattisen katsauksen siitä millaisia arviointitutkimuksia 
on julkaistu merkittävimmissä kansainvälisissä työterve-
ysalan, yleislääketieteen ja työterveydelle merkittävimpi-
en erityisalojen (mm. iho-ongelmat, ergonomia, tuki- ja 
liikuntaelin) julkaisuissa (Ruotsalainen ym., �006). Kai-
kista vuosina �000 ja �001 julkaistuista 8687 artikke-
lista 148 arvioi työterveysinterventioita ja niistä jopa �1 
% käytti satunnaistettua tutkimusasetelmaa. Näyttöä on 
siis olemassa ja sitä kertyy koko ajan lisää. Tutkimusten 
löytäminen suurista viitetietokannoista (esim. MED-
LINE) voi kuitenkin olla vaikeaa tai jopa mahdotonta, 
minkä vuoksi Työterveyslaitoksella keräämme syste-
maattisesti työterveys- ja turvallisuusinterventioihin vih-
kiytynyttä tietokantaa, joka on kenen tahansa vapaasti 
käytettävissä nettisivujemme www.cohf.fi kautta. Tätä 
kirjoitettaessa tietokannassamme on yhteensä 999 vii-
tettä, joista jopa 154 on systemaattisia kirjallisuuskatsa-
uksia. 

Jos tutkimustiedon löytäminen ei ole ongelma, niin 
monelle sen käyttäminen sen sijaan on. Esitämme nyt 
yksinkertaiset ohjeet siitä miten EBM voisi ja pitäisi 
toimia myös työterveyshuollossa. Ensimmäisenä on 
tärkeää muotoilla oma tiedon tarve sellaiseksi kysy-
mykseksi, johon tutkimustiedolla voidaan vastata. Ky-
symystä laadittaessa kannattaa käyttää kirjainlyhennet-
tä PICO. P tarkoittaa koehenkilöitä (participants tai 
patients), I interventiota (eli lääke, terapia, tms.), C 
puolestaan verrokkia (comparison) ja O mittaustulosta 
(outcome) eli millä mittarilla muutos osoitetaan. Lää-
ketutkimuksissa verrokki on yleensä lumelääke, mutta 
työterveysalan tutkimuksissa useimmiten joko tavan-
omainen hoito tai se, että ei tehdä mitään. Otetaan 
tähän käytännön esimerkki. Vastaanotolle saapuu 4�-
vuotias ala-asteen opettaja, jonka oireina ovat äänen 
väsyminen tai käheytyminen puherasituksessa, joskus 
kaulakipu ja palan tunne kaulalla, ei refluksia eikä neu-
rologista sairautta. Oireisiin ei löydy elimellistä syytä. 
Kyseessä voisi olla toiminnallinen äänihäiriö mutta 
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mikähän olisi paras tapa hoitaa sitä? Muotoilemme ky-
symyksen näin: P = opettaja, jolla on toiminnallinen 
äänihäiriö, I = mikä tahansa temppu, jolla vaiva para-
nee/lievenee, C = ei tehdä mitään ja O = vähentyneet 
oireet, parantunut äänen/elämän laatu.

Seuraavaksi etsimme vastauksen kolmiportaisen 
hierarkian mukaan: 1) hoitosuosituksista (Käypä Hoi-
to, Lääkärin Käsikirja, EBM Guidelines, jne.), �) sys-
temaattisista kirjallisuuskatsauksista (esim. Cochrane 
Library) ja jos emme löydä kummastakaan vastausta, 
niin turvaudumme 3) alkuperäistutkimuksiin (esim. 
PubMed, PsychINFO, LEO, TYKI, jne.). Vastauksen 
kysymykseemme löydät laittamalla Terveysportin lää-
kärin tietokantoihin hakusanaksi “äänihäiriö”. Osiosta 
Evidence Summaries löydät tiivistelmän aihetta käsitte-
levästä katsauksesta (Ruotsalainen ym. �007). Huomaa, 
että muut hakutulokset vastaavat kyllä kysymyksiin 
etiologiasta ja diagnostiikasta, mutta eivät siihen mikä 
on paras tapa hoitaa potilastamme. Tässä tapaukses-
sa vastaus löytyi siis jo ensimmäisestä portaasta, mutta 
harjoittelun myötä vaikeampiinkin kysymyksiin oppii 
löytämään vastauksen. Nettisivuiltamme (www.cohf.fi) 
löydät myös linkit kaikkiin valmistuneisiin Cochrane-
katsauksiin, joiden aihe liittyy työterveyteen tai -turvalli-
suuteen. Esimerkiksi Kari-Pekka Martimon ja kumppa-
neiden katsauksen mukaan nosto-ohjeiden opettaminen 
(selkä suorana jaloilla nostaen) ei ole vaikuttavaa selkä-
kivun ehkäisemisessä. Albert Marinen ja kumppaneiden 
katsaus taas osoitti terveydenhuoltohenkilöstön stressin 
ja työuupumuksen ehkäisemisessä vaikuttaviksi toimen-
piteiksi kognitiivis-behavioraalisen terapian yhdistettynä 
rentoutukseen ja työtapojen muutoksiin. Työterveys-
huollon laatu ja vaikuttavuus voivat siis tarkoittaa myös 
varmuutta siitä, että annetut hoidot perustuvat tutkit-
tuun tietoon. Tietoa on saatavilla eikä sen käyttäminen 
maksa kuin sen vaivan, että oppii kysymään oikeita ky-
symyksiä ja etsimään niihin vastauksia.

Kirjallisuus:

Goscinny R. & Uderzo A. Päälliköiden ottelu. 7. painos 
�00�, Egmont Kustannus Oy Ab.

Marine A, Ruotsalainen J, Serra C, Verbeek J. Preventing 
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tabase of Systematic Reviews �006;(4): CD00�89�.

Martimo KP, Verbeek J, Karppinen J, Furlan A D, Kui-
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Lähtötilanne

Työterveyshuollolla menee nykyisin paremmin kuin 
koskaan aikaisemmin. Kelan korvaustilastojen (1) mu-
kaan vuonna �005 työterveyshuollon piiriin kuului 1,76 
miljoonaa henkilöä eli 84 % palkansaajana toimivasta 
työvoimasta. Heistä 91 %:lle työnantajat tarjosivat laki-
sääteisen työterveyshuollon lisäksi sairaanhoitopalveluja. 

Työnantajien panostus työterveyshuoltoon on yli kak-
sinkertaistunut viimeisen 10 vuoden aikana (Kuva 1). 
Vuonna �005 työterveyspalveluja ostettiin kaikkiaan 4�6 
miljoonalla eurolla, johon summaan ei sisälly Kelan hyl-
käämät kustannukset. Nousu ei selity pelkästään huollon 
piiriin kuuluvien määrän lisääntymisellä, vaan myös työn-
tekijäkohtainen panostus on kasvanut reilusti yli puolella 
viimeisen 10 vuoden aikana.

Kuva 1. Työterveyshuollon kustannukset ja korvaukset 
1965–�005 vuoden �005 rahana (Lähde: Kelan työter-
veyshuoltotilasto �005)

Työterveyshuollossa toimii ammattilaisia enemmän kuin 
koskaan. Vuonna �003 tehdyn selvityksen (�) mukaan 
Suomessa toimi työterveyshuollossa 1 33� lääkäriä, � 116 
terveydenhoitajaa, 703 fysioterapeuttia ja ��� psykologia. 

Työterveyshuollosta 
lisäarvoa yrityksille

Kari-Pekka Martimo
johtava työterveyslääkäri
Mehiläinen Työterveys

Pelkästään lääkäreiden määrä oli lisääntynyt 7 % vuositu-
hannen vaihteen jälkeen. Työterveyshuolto kilpailee monis-
sa yliopistoissa suosituimman erikoistumisalan asemasta.
Työnantajat ovat entistä kiinnostuneempia työterveys-
palveluista. Tuoreen tutkimuksen (3) mukaan yritykset 
odottavat kumppanuusyhteistyöltä merkittävää vaikut-
tavuutta, minkä tulisi ilmetä sairauslomien ja ennenai-
kaisten eläkkeiden vähentymisenä, työturvallisuuden ja 
työntekijöiden työkyvyn paranemisena, ja työterveys-
huollolla tulisi olla yrityksen tuottavuutta parantava 
vaikutus. Lisäksi työterveyshuollolta odotettiin aktii-
vista kentälle jalkautumista, bisnesosaamista ja kykyä 
raportoida terveyden ja työkyvyn tunnusluvut työky-
kyennusteina.

Mahdollisuuksista konkreettisiin tuloksiin

Työterveyspalvelut perustuvat lakiin, jonka tavoittee-
na on, ettei kenenkään turvallisuus tai terveys vaaran-
nu työn tai työympäristön vuoksi. Tähän pääseminen 
ei onnistu ilman lain edellyttämää yhteistyötä työn-
tekijöiden, työnantajan ja työterveyshuollon välillä. 
Itse asiassa työterveyshuolto ei yksin voi saada aikaan 
mitään, vaan kaikki tuloksellisuus riippuu yhteistyö-
kumppaneidemme toiminnasta. 

Sairauspoissaolot puhututtavat monilla työpaikoilla. 
Tämä ei ole ihme, koska Elinkeinoelämän keskusliiton 
selvityksen (4) mukaan teollisuuden työntekijöiden 
sairauspoissaolot olivat vuonna �006 korkeammalla 
kuin koskaan aikaisemmin – huolimatta työterveyspal-
veluihin sijoitetun panostuksen voimakkaasta kasvusta 
ja työkykyä ylläpitävän toiminnan yleistymisestä. Ke-
väällä �007 tehdyssä kyselyssä lähes 900 Mehiläisen 
asiakasyrityksen vastausten perusteella kolme neljästä 
työpaikan edustajasta piti sairauspoissaoloja yhteis-
kunnallisena ongelmana, neljännes koko työpaikan 
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ongelmana ja puolet yksittäisen työntekijän ongelma-
na. Vaikka koko henkilöstössä sairauspoissaoloja ei oli-
sikaan kovin paljon, yksittäisen työntekijän kohdalla 
sairausloma voi usein pitkittyä tai toistua syistä, joihin 
yhdessä voitaisiin vaikuttaa. 
Sosiaali- ja terveysministeriön viime vuonna julkaise-
man oppaan (5) mukaan työpaikoille tarvitaan yhdessä 
sovittu sairauspoissaolojen seuranta- ja hallintamalli. 
Mehiläisessä tähän haasteeseen on vastattu tarjoamal-
la asiakkaille TYÖkuntoon –mallia. Tällä selkeytetään 
eri toimijoiden vastuita ja valtuuksia työpaikalla niin, 
että toimintatapoja ja työympäristöä kehittämällä tur-
ha sairauslomien tarve saadaan poistettua. Muutaman 
vuoden kokemusten perusteella TYÖkuntoon -mallin 
toimintatavoilla on saatavissa selvää vähenemistä saira-
uspoissaoloissa.

Pahimmillaan sairauslomat voivat johtaa työkyvyt-
tömyyseläkkeelle, joista työpaikat ovat taloudellisesti 
vastuussa sitä enemmän, mitä suuremmasta yrityksestä 
on kyse. Työeläkkeiden maksuluokkajärjestelmä edel-
lyttää, että myös työterveyshuollossa toimivat tuntevat 
riittävästi järjestelmän rakennetta ja siihen vaikuttami-
sen mahdollisuuksia. Kun tavoitteena on hallita sekä 
sairauspoissaolojen että työkyvyttömyyseläkkeiden ris-
kejä, tarvitaan tietoa niitä ennakoivista tekijöistä ja te-
hokkaita toimenpiteitä näihin vaikuttamisessa.

Uusilla keinoilla parempiin tuloksiin

Terveydestä ja työhyvinvoinnista ei voi puhua huomi-
oimatta työturvallisuutta. Työtapaturmat aiheuttavat 
useimmiten lyhytaikaista työkyvyttömyyttä, mutta 
samat syyt voivat johtaa myös pysyvään työkyvyn tai 
jopa hengen menettämiseen. Tekniset keinot ja ohjeis-
tukset turvallisuuden parantamiseksi on usein jo käy-
tetty ja haasteeksi jääkin turvallisuuskulttuuriin vaikut-

taminen. Tämä ei ole vain työsuojeluorganisaation on-
gelma, vaan haaste myös työterveyskumppanuudelle. 
Tarvitaan lisää työturvallisuusosaamista työterveyteen, 
jotta yhteistyössä päästään konkreettisesti eteenpäin.

Koettu terveys ja työkyky ennustavat työssä selviyty-
mistä. Näistä tekijöistä, kuten itse arvioiduista työhön 
ja terveyteen liittyvistä riskeistäkin tarvitaan nykyistä 
enemmän tietoa myös muilla keinoilla kuin perinteisillä 
terveystarkastuksilla. Työterveysriskikyselyllä annetaan 
henkilöstölle mahdollisuus nimettömästi kertoa koke-
muksistaan niin fyysisestä kuin psyykkisestä työympäris-
töstään. Samalla voimme kartoittaa, mistä työhyvinvointi 
kullakin työpaikalla syntyy ja mikä sitä uhkaa. 

Turvallinen ja terveellinen työpaikka mahdollistaa 
työhyvinvoinnin, mutta ei vielä takaa sitä. Yleisin lä-
hestymistapa työhyvinvointiin on pohjautunut epi-
demiologiseen ja perinteiseen työlääketieteelliseen 
ajatusmalliin. Uudet työkalut pohjautuvat toiminnan 
teorian ja kehittävän työntutkimuksen viitekehykseen 
ja kiinnostavat sekä työpaikkoja että tiedotusvälineitä 
(6). Valtiokonttorissa tehdyn kirjallisuuskatsauksen (7) 
johtopäätöksenä todettiin, että työhyvinvoinnin edis-
tämiseksi tarkoitettujen hankkeiden tulisi ensisijaisesti 
kohdistua itse työhön, niin fyysiseen kuin psykososiaa-
liseenkin työympäristöön. Lisäksi toiminnan tulisi olla 
jatkuvaa ja työn tekemiseen integroitua.

Tutkimusten mukaan työhyvinvointiin ja tuottavuu-
teen vaikuttavat samat tekijä ja siten ne heikkenevät ja 
paranevat samansuuntaisesti. Kaikkihan me haluamme 
tehdä työmme hyvin ja kokea työnteon mielekkääksi. 
Mikäli sairaus haittaa tai työ ei suju muista syistä, ei 
työhyvinvointi toteudu eikä työ ole niin tuloksellista 
kuin voisi olla. Työ ja terveys Suomessa –katsausten 
mukaan kaikkiaan noin 15 % työssäkäyvistä raportoi 
sellaisista lääkärin toteamista sairauksista, jotka aiheut-



14

tavat haittaa työn tekemiselle. Tästä seuraa, että sairau-
det eivät aiheuta tuottavuuden menetyksiä vain sairaus-
poissaoloina, vaan myös alentuneena tuottavuutena työs-
sä olemisesta huolimatta.
Sujuvalla sairaanhoidolla ja säännöllisillä terveystarkastuk-
silla työterveyshuolto voi puuttua havaittuihin ongelmiin. 
Pelkästään yksilöön vaikuttamalla ei kuitenkaan päästä 
parhaimpaan mahdolliseen tulokseen. Työterveyshuollon 
osaaminen ja mahdollisuudet liittyvät yksilön terveyden 
ja toimintakyvyn edistämiseen. Sen sijaan työn ja työym-
päristön kehittäminen on työnantajan ja esimiehen vas-
tuu ja oikeus. Tässäkin tarvitaan työterveyskumppanuutta 
niin, että työtä voidaan kehittää työntekijän jäljellä olevan 
työkyky huomioiden.

Suomessa työterveyshuolto lähti aikoinaan työpaikko-
jen tarpeesta, johon silloisin työkaluin myös pystyttiin 
vastaamaan. Sen jälkeen työ, työpaikat ja työelämä ovat 
muuttuneet ja työterveyshuollon on seurattava mukana. 
Olemme kaikki olleet todistamassa viimeisen �0 vuoden 
sisällä merkittävää muutosta työelämässä niin Suomen 
osalta kuin maailmanlaajuisesti. EU:n asiantuntijat ovat 
analysoineet uusia työhön liittyviä psykososiaalisia riskejä 
(8). Heidän mukaansa uudentyyppiset työsuhteet ja työ-
hön liittyvä epävarmuus, ikääntyvä työvoima, työn kasva-
neet tehokkuusvaatimukset, lisääntynyt emotionaalinen 
kuormitus sekä työn ja vapaa-ajan väliset ristiriidat ovat 
niitä uusia haasteita, joihin työterveyspalvelujenkin tulisi 
pyrkiä omalta osaltaan vastaamaan.

Jotta työterveyshuollosta olisi aitoa lisäarvoa työpaikoille 
myös tulevaisuudessa, meidän on rohkeasti kehitettävä 
toimintatapojamme. Koska resurssit ovat aina rajalliset, 
emme voi jatkuvasti kehittää uutta ja pitää kaiken vanhan 
ennallaan. Uskallusta ei vaadi niinkään uuden luominen 
vaan vanhasta luopuminen. Tätä rohkeutta on mahdol-
lista saada ammattitaitoa jatkuvasti kehittämällä, hyödyn-
tämällä tutkimuksen parhaaksi osoittamat toimintatavat 
ja tiivistämällä kumppanuutta asiakasyritysten kanssa. Jos 
työterveyshuolto ei nykyisessä suotuisassa tilanteessaan 
pysty parantamaan vaikuttavuuttaan ja osoittamaan lisä-
arvoaan, niin milloin sitten?
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ODL Terveys edistää hyvinvointia tuottamalla monipuolisia 
terveyspalveluita. Yhtiön toiminta-alueita ovat lääkärikeskus, 
työterveys, sairaala, kuntoutus ja tutkimus. Yhtiön liikevaihto on 
30,1 miljoonaa euroa. Henkilöstöä palveluksessamme on yli 400, 
ja ammatinharjoittajina työskentelee noin 200 asiantuntijaa.

Etsimme ammattilaisia seuraaviin toimintayksiköihimme: 

työterveyslääkäreitä sekä muita erikois- ja yleislääkäreitä Kuusamoon, 
Posiolle, Kalajoelle ja Ylivieskaan 
yleislääkäreitä vakituiseksi varahenkilöksi työterveyspainotteiseen 
sairausvastaanottoon Ouluun ja lähiympäristöön
erikoislääkäreitä ammatinharjoittajiksi vastaanottotoimintaan 

Ammattitaidon lisäksi arvostamme aktiivista otetta työn kehittämiseen ja 
hyviä vuorovaikutustaitoja. Tarjoamme mielenkiintoisen tehtävän kehittyvässä 
ja haasteellisessa toimintaympäristössä. 

Haluatko liittyä joukkoomme?

Lisätietoja tehtävistä antavat:
Työterveys: Yksikönjohtaja Veikko Kujala puh. 050 559 3574, veikko.kujala@odl.fi .
Ammatinharjoittajat: Johtava ylilääkäri Timo Takala puh. 0400 686 526, 
timo.takala@odl.fi .
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NetHawk on työympäristönä haastava ja erittäin mie-
lenkiintoinen. Toisaalta samainen työympäristö voi 
myös olla hyvin kuormittava ja raskaskin.

NetHawk Oyj on perustettu vuonna 1991 yhdeksän 
hengen voimin. Yritys tekee mobiili- ja IP-verkkojen 
testaus- ja mittauslaitteita, ja tuote on ohjelmistopoh-
jainen. NetHawkin asiakkaita ovat johtavat globaalit 
mobiiliverkon rakenteiden valmistajat ja mobiiliope-
raattorit. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Oulussa, tytär-
yhtiöitä on perustettu vuosien 1999- �007 aikana ym-
päri maailmaa. Tytäryhtiöt sijaitsevat Ruotsissa, Saksas-
sa, Ranskassa, USA:ssa, Intiassa, Singaporessa, Kiinassa 
ja Arabiemiraateissa, ja jälleenmyyntiä NetHawkilla on 
kaikkiaan yli 60 maassa. Tämä tarkoittaa monia eri aika-
vyöhykkeitä, kulttuureita ja kieliä, jotka vaikuttavat päi-
vittäisessä työssä. Tuotekehitystyötä tehdään Suomessa, 
Intiassa ja USA:ssa, muut toimipisteet ovat myyntiyhti-
öitä ja teknisen tuen paikallisia tarjoajia. Työntekijämää-
rä Suomessa oli vuoden �007 lopussa noin 170 ja koko 
konsernissa maailmanlaajuisesti 395.

Tätä taustaa vasten voi todeta, että reilun viidentois-
ta olemassaolovuotensa aikana yhtiö on kehittynyt ja 
muuttunut monimutkaisemmaksi organisaationa, sa-
maten teknologiat ovat monimutkaistuneet ja asiakas-
tarpeet sitä myöten monipuolistuneet. Tuotekehitys-
tekniikoiden sekä toimintaprosessien kehitys on muu-
toksessa ollut jatkuvaa. NetHawkin tuotteita tarvitaan 
jo asiakkaiden tuotekehitysvaiheessa, joten NetHawk 
tekee asioita, jotka ovat vasta tulossa. Työ tarjoaa jat-
kuvasti uuden oppimisen mahdollisuuksia ja vaatiikin 
sitä; ammattitaito vanhenee nopeasti, mikäli siitä ei 
pidetä huolta. Uusien asioiden teko tarkoittaa myös 

epävarmuutta ja jatkuvaa suunnitelmien hienosäätöä 
ja tarkennusta niin teknologioissa, ohjelmointitavois-
sa ja -kielissä kuin asiakasvaatimuksissa ja murroksessa 
olevassa asiakaskentässä. Näin työ muuttuu jatkuvasti, 
projektit vaihtuvat, toimintatavat ja prosessit terävöity-
vät ja koko organisaatio ympärillä kehittyy lakkaamat-
ta toimintaa paremmin tukevaksi.

NetHawk on asiantuntijaorganisaatio ja talo on täynnä 
hyvin koulutettuja ihmisiä toimistotyössä. Tämän tyy-
linen työ asettaakin vaatimuksia ergonomisille seikoille 
sekä henkiselle hyvinvoinnille ja jaksamiselle.

Yhteistyö työterveyshuollon kanssa 

Yhteistyö työterveyshuollon kanssa on tiivistä ja jatku-
vaa ja se painottuu ennaltaehkäisevään työhön. Net-
Hawkilla on säännöllisin väliajoin jaettu ergonomiatie-
toutta ja tehty ergonomiatarkistuksia ihmisten työpis-
teillä sekä annettu suosituksia henkilötasolla. Tietoa on 
annettu työssäjaksamisen keinoista ja työuupumuksen 
oireista sekä yleiseen hyvinvointiin liittyvistä asioista. 
Olemme myös varmistaneet, että olemassa on monta 
toimivaa väylää, josta voi hakea tukea ja apua. Näitä 
väyliä ovat esimiehet, työsuojeluvaltuutetut, henkilös-
töedustajat, henkilöstöhallinto ja suoraan työterveys-
huolto. 

Aktiiviset valtuutetut, yhteistyön sujuvuus ja jousta-
vuus, laaja työterveyshuollon kattavuus sekä työnan-
tajan tukemat terveyttä ja hyvinvointia edistävät va-
paa-ajan aktiviteetit ovat olleet merkittävässä roolissa 
ennaltaehkäisevässä työssä. 

Haastavat tilanteet 
työnantajan ja työterveys-

huollon yhteistyössä

Marjut Uusitalo
HR Manager

Työsuojelupäällikkö,
NetHawk Oyj

NetHawk työympäristönä
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Haastavia tilanteita

Kaikesta ennaltaehkäisevästä työstä huolimatta eteen 
tulee monimuotoisia haastavia tilanteita niin fyysisellä 
kuin psyykkisellä puolella. Fyysisiä oireita ovat erityi-
sesti selkä- sekä niska- ja hartiaseudun vaivat. Psyykkisiä 
oireita ovat työuupumus, masennus, erilaiset mielenter-
veyden ongelmat sekä päihdeongelmat. Tulevaisuuden 
haasteena tulee myös IT-alalla olemaan ikääntyvät työn-
tekijät. 

Työnantajana joudumme näissä tilanteissa miettimään 
asioita monesta perspektiivistä; asioilla on aina myös in-
himillinen tausta, ja työnantajalta odotetaan inhimilli-
syyttä. Lisäksi lakisääteiset asiat on otettava huomioon 
ja mietittävä tilanteeseen puuttumista koko työyhteisön 
hyvinvoinnin kannalta. Huomioitavaksi tulevat myös 
kylmät tosiasiat, kuten erityistilanteiden kustannukset. 
Pohdimme myös  työnantajan moraalisia velvollisuuksia  
ja oikeuksia  puuttua asioihin, millaista tukea työnan-
tajalta voidaan edellyttää ja missä mittakaavassa. Yksi 
suuri kysymys on, miten toimia, sillä emme ole tämän 
alueen asiantuntijoita. Asioihin puuttuminen vaatii hie-
notunteisuutta sekä mahdollisimman oikein kohdistet-
tua  toimintaa vaitiolovelvollisuus huomioonottaen.

Usein haastavat tilanteet ovat pitkäaikaisia, jo niiden 
huomaaminen ja tunnistaminen vie aikansa. Senkin jäl-
keen, kun ongelmat on huomattu, tilanteet vaikuttavat 
työyhteisössä vuosia, joten yhteistyö asiantuntijoiden 
kanssa on ensiarvoisen tärkeää, jotta tilanne saadaan 
käännettyä parempaan suuntaan.   

Yhdessä työterveyshuollon kanssa

Fyysiset oireet ja niiden hoito

Fyysisten oireiden kohdalla työterveyshuolto on antanut 
suosituksia erilaisten työvälineiden hankinnasta sekä ih-

misille henkilökohtaisia kuntoutusohjeita ja huolehtinut 
ihmisen itsensä kanssa tilanteen seurannasta. Fyysistä 
vaivoista on edelleen helpompi puhua, ja siten ne voi-
daan paremmin ottaa huomioon työyhteisössä.

Päihdeongelmat

Päihdeongelmat ovat hyvin henkilökohtainen asia ja 
ongelma, jonka olemassaolon harva myöntää. Tämän 
vuoksi päihdeongelmiin on vaikea tarttua ja viedä asi-
aa eteenpäin, vaikka se jo näkyisi työpaikalla esimerkiksi 
toistuvina poissaoloina ja kesken jääneinä työtehtävinä. 
Päihdeongelmaan  puuttuminen on aina työnantajal-
le vaikea päätös, sillä siinä puututaan vahvasti ihmisen 
henkilökohtaiseenkin elämään. Toisaalta, jos tilanteen 
annetaan jatkua, poissaolot kuormittavat päihdeon-
gelmaisen kollegoita ja esimiestä, eikä työsuorituskaan 
usein vastaa enää yleisiä odotuksia. Tilanteen katkaise-
minen osoittaa, että toiminta ei ole hyväksyttävää ja sen 
toivotaan olevan myös päihdeongelmaisen etu ja sysäys 
hoitoonhakeutumiselle. 

Kun työnantajalla on epäily ongelman laadusta, yhteis-
työ työterveyshuollon kanssa alkaa jo siinä vaiheessa. 
Työterveyshuolto toimii neuvonantajana, miten asian 
kanssa tulisi edetä sekä inhimillisellä että laillisella ta-
solla. Työterveyshuolto voi olla myös työntekijän tuke-
na ja ohjata häntä eteenpäin eri hoitomahdollisuuksien 
pariin, sillä työnantajan ja työterveyshuollon resurssit ja 
mahdollisuudet auttaa ovat rajalliset.

Työuupumus

Pitkä sairausloma saattaa olla työnantajalle ensimmäi-
nen merkki työntekijän työuupumuksesta. Sairausloma 
on ensimmäinen, mutta ei riittävä toimenpide työuupu-
muksen hoidossa. Työterveyshuolto toimii tässäkin asi-
assa välittäjänä, mahdollisesti jo ongelman esiintuojana 
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ja viimeistään sairausloman jälkeisen työhönpaluun 
ja työtehtävien suunnittelun tukena. Työhönpaluuta 
suunniteltaessa joudutaan työtehtävien lisäksi miet-
timään koko työyhteisön tilaa ja yhteishenkeä, jotta 
työyhteisössä voitaisiin ennaltaehkäistä uudet työuu-
pumiset sekä työuupumisen toistuminen. Lisäksi mah-
dollinen osaamisen ja työtehtävien vaatimusten väli-
nen kuilu tulee tunnistaa ja pyrkiä poistamaan erilaisin 
keinoin. Työuupumukseen liittyy usein myös henkilö-
kohtaisia asioita elämän eri osa-alueilla, joihin työn-
antaja ei voi eikä ole syytäkään puuttua. Siksi onkin 
perusteltua työnantajan näkökulmasta kysyä, kuinka 
suuri vaikutus ja merkitys  työtehtävillä ja työyhteisöl-
lä on yksilön työuupumuksen tai yleensä uupumuksen 
kehittymisessä ja parantumisessa, missä mittakaavassa 
työnantaja voi siihen vaikuttaa ja missä kulkee työnan-
tajan velvollisuuksien raja. 

Mielenterveyden ongelmat

Mielenterveyden ongelmat ovat ehkä kaikkein haasta-
vimpia tilanteita työyhteisölle, esimiehelle ja henkilös-
töhallinnolle. Mielenterveyden ongelmia voi olla vaikea 
tunnistaa ja niihin on hyvin vaikea työyhteisön vai-
kuttaa. Silloin, jos ihmisen työsuoritus ei vastaa yleisiä 
odotuksia, mahdollisesti pitkään aikaan, kommunikoin-
ti ei suju, viestit eivät kohtaa, syntyy jatkuvasti väärin-
ymmärryksiä tehtävänannoista ja palautteesta, esiintyy 
erikoista ja mahdollisesti harhaista käyttäytymistä ja 
ajatuksia, jotka vaikuttavat negatiivisesti työyhteisöön 
yms., asiaan on syytä puuttua ja etsiä keinoja parantaa 
tilannetta. Hyvä kysymys on, mitä nämä keinot voisi-
vat olla ja miten niitä toteuttaa työyhteisössä rikkomatta 
työnantajan vaitiolovelvollisuutta yksittäistä työntekijää 
kohtaan. Toinen hyvä kysymys on jälleen, mitkä ovat 
työnantajan velvollisuuksien rajat.

Lopuksi

Haastavissa tilanteissa pohdimme, kuka ottaa kantaa 
asiaan ja asian kantaakseen.  Pohdimme aina sitä, kenen 
vastuulle asiat kuuluvat; työnantajalle ja työterveyshuol-
lolle vai tulisiko työntekijän kääntyä yhteiskunnan tarjo-
amien palvelujen puoleen. Yrityksen on pidettävä huoli 
yksittäisistä työntekijöistään sekä koko työyhteisön hy-
vinvoinnista ja turvallisuudesta, mutta myös yrityksen 
imagosta ja asiakassuhteista, joten haastavat tilanteet 
halutaan hoitaa monestakin syystä. Yrityksen edustajana 
esiintyminen esimerkiksi päihtyneenä ei anna yritykses-
tä luotettavaa kuvaa.  

Haastavien tilanteiden hoidon selkeä toimintamalli tun-
tuu puuttuvan, ja yhteistyön muodot ja roolit hakevat 
edelleen malliaan. Avainasemassa toimintamallin kehit-
tämisessä on joustava, monet erilaiset näkökohdat huo-
mioon ottava yhteistyö. Lisäksi tulevaisuuden haasteena 
tulee olemaan ikääntyvät työntekijät ja heidän hyvin-
vointinsa ja jaksaminen. Tämän tärkeän pääoman kaikki 
potentiaali tarvitaan yhteiskunnassa käyttöön. 
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Päivi Tarakkamäki, 
kuntoutuspäällikkö, ODL 
Terveys Oy Kuntoutus

Haastavat tilanteet 
työnantajan ja työterveys-
huollon yhteistyössä

Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö on yksi Oulun van-
himpia organisaatioita. Toiminta alkoi vuonna 1896, 
kun laitos perustettiin kouluttamaan kiertäviä sairaan-
hoitajia.Oulun Diakonissalaitos on toiminut vuodesta 
�005 alkaen konsernirakenteella. Diakonissalaitoksen 
Säätiö harjoittaa yleishyödyllistä, aatteellista toimintaa. 
Konsernin terveyspalvelutoiminta on säätiön tytäryhti-
öiden liiketoimintaa.

Konsernin yhteisenä tehtävänä on asiakkaidemme hy-
vinvoinnin edistäminen ja tukeminen. Kokonaispalvelu
ODL:ssä tarkoittaa asiakkaalle lisäarvoa tuottavaa palve-
lua. Asiakkaalle se näkyy samasta kokonaisuudesta saata-
vana palveluna, nopeana ja joustavana hoitoon pääsynä
sekä hänen oman tarpeensa ja tilanteensa mukaisena 
hoitona jatkohoito-ohjeineen. Työterveyden asiakasyri-
tys saa lisäarvoa henkilöstönsä hyvinvointiin työterveys- 
ja työhyvinvointipalveluista. Hoidon sujumisen takaavat 
osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta sekä jatkuva 
prosessien toimivuuden kehittäminen.

Oma työhistoriani ODL:lla ja ODL Terveys Oy:n pal-
veluksessa on pitkä, kaikkiaan lähes �0 vuotta. Tuosta 
ajasta toimin reilun viiden vuoden ajan henkilöstön 
edustajan roolissa mm. TSN:n pääluottamusmiehenä, 
yt–neuvottelukunnan jäsenenä, työsuojelutehtävissä 
sekä yhtiön ja säätiön johtoryhmien jäsenenä. Henki-
löstön edustajan roolissa olen seurannut näköalapaikalta 
organisaatiomme nousujohteista kehitystä ja niitä yh-
teistyön tuloksia, jotka ODL:n johto, henkilöstön edus-
tajat, työterveyshuollon asiantuntijat ja henkilöstö ovat 
saaneet aikaiseksi tiiviillä kehittämis- ja yhteistyöllään. 
Henkilöstön edustajan tehtävät vaihtuivat n. 1 _ vuot-
ta sitten esimies- ja kehittämistehtäviin; tällä hetkellä 
toimin ODL Kuntoutuksen kehityskoordinaattorina ja 
Vaativan avokuntoutuksen tiiminkuntoutuspäällikkönä.

Työelämässä ja työelämään liittyvässä toimintaympäris-
tössä tapahtuvat jatkuvat muutokset ja kiristyvä kilpai-
lutilanne asettavat työnantajan ja työterveyshuollon toi-

mijaroolit suurien haasteiden eteen. Ollaan tilanteessa, 
jossa jokaisen on uskallettava katsoa peiliin nähdäkseen, 
mitä esteitä on ylitettävä, jotta voidaan löytää uusia toi-
mintamalleja työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Yritysten 
sisällä on käynnistettävä perustavaa laatua oleva keskus-
telu siitä, kuka oikeasti vastaa yrityksen henkilöstön ja 
esimiesten työhyvinvoinnin kehittämisestä ja mitä se 
edellyttää eri toimijatahoilta. Keskustelussa on syytä 
heittää nurkkaan vanhakantaiset ajatukset työnantajan, 
työterveyshuollon ja henkilöstön edustajien perinteisistä 
rooleista ja roolijaoista.

Yrityksen toiminnan ja henkilöstön hyvinvoinnin kehit-
tämiseen liittyvissä asioissa unohdetaan usein hyödyntää
työterveyshuollon ja henkilöstön edustajien (luottamus-
miehet, työsuojeluvaltuutetut) asiantuntijuutta, tietotai-
toa, verkosto-osaamista ja kokemusta. Unohdetaan hel-
posti, että työterveyshuollosta ja henkilöstön edustajilta
löytyy laaja-alaista tietoa yrityksen organisaatiokulttuu-
rista, johtamisesta, toimintamalleista ja ongelmatilantei-
siin johtaneista syistä sekä yksilö- että työyhteisötasoilta. 
Ongelmatilanteissa esim. työterveyshuolto voi puolueet-
tomana toimijana keskustella tarvittaessa työntekijän ja 
esimiehen kanssa, jolloin ratkaisuvaihtoehtoja voidaan 
tarkastella eri osapuolten kertoman perusteella.

Työyhteisöissä tapahtuvat muutokset ovat jatkuvia ja ta-
pahtuvat entistä lyhyemmissä sykleissä. Ongelmaksi on
muodostunut, ettei muutoksia aina kyetä eikä osata joh-
taa riittävän tehokkaasti. Muutokset tuovat mukanaan
uusia osaamistarpeita ja vaativat osaamisen päivittämis-
tä. Uutta osaamista ei aina hankita eikä päivitetä riittä-
vän nopeasti. Näin pääsee syntymään osaamisaukkoja, 
joiden myötä työntekijöiden epävarmuus ja stressaan-
tuneisuus lisääntyy. Valitettavan usein näin käy myös 
esimiesten osaamisen kohdalla. Muutosten pyörteissä 
esimieskään ei aina tiedä, mihin johtamisen kannalta 
tulisi kiinnittää huomiota ja tällöin voi kadota koko-
naisuuden hallinnan tunne ja joudutaan helposti tilan-
teeseen, jossa yksittäiset työntekijät eikä työyhteisö enää 
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tiedä, mitä heidän työltään odotetaan tai mihin suun-
taan heidän halutaan kulkevan. Epävarmassa tilanteessa 
syntyy helposti konfliktitilanteita, joita ei esimies eikä 
työyhteisö kykene aina hallitsemaan. Tilanteen pitkitty-
essä yksittäiset työntekijät, mutta myös koko työyhteisö, 
alkavat voida huonosti. Tämä näkyy työyhteisössä sekä 
henkilökohtaisen että yhteisen vastuun vähenemisenä.  
Tilanteen pitkittyessä yhteistyö takkuilee, osaamisen
hallinta heikkenee ja sairauspoissaolot lisääntyvät.

Henkilöstön edustajan roolista katsottuna kyseiset tilan-
teet ovat lisääntyneet huolestuttavasti viimeisten vuo-
sien aikana. Entistä useammin niiden selvittämiseksi 
tarvitaan eri toimijatahojen tiivistä yhteistyötä ja yhtei-
sesti sovittuja toimintamalleja. Johto, työterveyshuolto, 
työsuojelu- ja luottamusmiesorganisaatio ovat toimineet 
liian kauan itsenäisinä toimijoina ja kehittäneet hyvin-
vointiasioita omista lähtökohdistaan käsin ja omien 
tavoitteidensa suuntaisesti. Useilta yrityksiltä on puut-
tunut selkeä kokonaiskuva henkilöstönsä hyvinvoinnin 
todellisesta tilasta ja vastakkain ovat asettuneet työnteki-
jöiden ja esimiehen eriävät näkemykset tilanteen kehit-
tymisestä ja siihen johtaneista syistä.
Tilanteiden ratkaisemiseksi ei ole ollut organisaatio-
tasollayhteisesti sovittuja toimintamalleja tai pelisääntö-
jä. Tämä on näkynyt henkilöstön edustajille siten, että 
työyhteisöt eivät ole esimiehensä johdolla kyenneet rat-
komaan ongelmiaan ja irralliset yksittäiset toimijatahot, 
kuten mm. henkilöstöpalvelut ja luottamusmiehet, ovat 
työllistyneet sammuttaessaan työyhteisöissä syttyneitä 
tulipaloja.

Pelkkä tulipalojen sammuttaminen ei johda pitkälle, 
sillä tulipalot työyhteisöissä ja organisaation sisällä ovat 
saaneet usein alkunsa siitä, että eri toimijatahojen roo-
lit, vastuut ja valtuudet työhyvinvointiasioiden kehittä-
misen suhteen ovat olleet epäselviä eikä kenelläkään ole 
ollut kokonaisnäkemystä siitä, miten asiat ovat edenneet 
ja miten on päädytty tilanteeseen, jossa tulipalo on syt-
tynyt. Henkilöstön edustajan näkökulmasta katsottuna 

juuri työterveyshuollolla on erityisen tärkeä rooli työyh-
teisöjen hyvinvoinnin kehittämisessä. Työterveyshuol-
lon asiantuntijoilla on mahdollisuus tuoda esille faktoja 
työyhteisöjen hyvinvoinnin todellisesta tilasta ja vies-
tittää ne yrityksen johdolle ja esimiehille. (Tämä lause 
poistetaan kokonaan: Faktojen lisäksi työterveyshuolto 
voi tarjota erilaisia ratkaisumalleja hyvinvointiasioiden 
kehittämiseksi.)
Tärkeää onkin, että työterveyshuolto ja yrityksen johto
käyvät säännöllistä, aktiivista vuoropuhelua hyvinvoin-
nin kehittämiseen liittyvistä asioista. Työterveyshuollolla 
on mahdollisuus asiantuntijaroolistaan katsottuna tar-
jota yritykselle erilaisia vaihtoehtoja ja toimintamalleja 
yrityksen omien toimintamallien rakentamiseksi. Näitä 
vaihtoehtoja miettiessään yrityksen johdon ja työter-
veyshuollon on syytä miettiä asiaa laajemmasta pers-
pektiivistä ja kytkeä kehittämistyöhön tarvittaessa myös 
työsuojelu ja luottamusmiehet. Yhteistyötä on hyvä ra-
kentaa tarkistamalla ensin eri toimijatahojen vastuut, 
valtuudet ja roolit hyvinvoinnin kehittämisen suhteen. 
Näin päästään jatkamaan hedelmää kantavaa ja pitkä-
jänteistä yhteistyötä hyvinvoinnin saralla.

Yrityksen johdon on osattava hyödyntää varhaisem-
massa vaiheessa yrityksen sisällä toimivia asiantuntijoita 
kehittämistyössään ja rakentaessaan toimintamalleja hy-
vinvoinnin tukemiseksi. Entistä enemmän tänä päivänä 
on tilaustyötä hyvin suunnitellulle ja organisoidulle joh-
don/esimiesten, henkilöstöhallinnon, työterveyshuollon 
ja henkilöstön edustajien yhteistyölle, joka keskittyy 
rakentamaan varhaiseen tukeen liittyviä yhteistoimin-
tamalleja. Tässä kehittämistyössä korostuu erityisesti 
työterveyshuollon rooli, joka pystyy puolueettomana 
toimijana toimimaan ”välittäjänä” yhteistyössä yrityksen 
johdon kanssa sekä vastuunkantajana ja kehittämistyö-
hön liittyvänä katalysaattorina jo suunnitteluvaiheessa. 
Työhyvinvoinnin ylläpitäminen on tulevaisuuden yhtei-
nen haaste, johon meidän jokaisen on omalta saraltam-
me vastattava. Varhainen tuki ja varhainen puuttuminen 
ovat yhteistä vastuunkantamista
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Kansainvälinen ilmaisu “Occupational Safety and Health” 
kuvaa mielestäni paremmin kuin kotimainen ilmaisum-
me ”työterveyshuolto” perustehtävämme kokonaisuutta. 
Erityinen kummajainen on kuitenkin käyttämämme työ-
suojelu – termi siksi, että se johtaa ajattelun, vähän liioi-
tellusti enkelimäiseen, suojeluun kaikelta pahalta. Sanon 
tämän siksi, että jo nykyäänkin hyvin helposti olemme 
ottamassa kantaa ihmisten vuorovaikutustilanteisiin kiis-
toineen, käyttäytymisineen, johtamiseen jne. Tänä päivä-
nä henkinen työsuojelu on runsaasti käytetty termi ja tä-
hän työterveyshuoltoa kutsutaan monelta taholta mukaan 
ymmärtämättä työyhteisön ihmisten normaalia vastuuta, 
aikuisten ihmisten kohtaamista, keskustelua, työnantajan 
direktio-oikeuksia ja henkilöstön erilaisia tulkintoja ja 
mielipiteitä. 

Kun työterveyshuoltolakia uudistettiin, jossain yhteydessä 
keskusteltiin siitä, pitäisikö meidän tehdä lainsäädäntöä 
työterveydestä eikä työterveyshuollosta. Tähän ei kuiten-
kaan ollut riittävää rohkeutta, koska se ymmärrettävästi 
olisi laajentanut lakia huomattavasti terveydenhuollon 
ammattilaisia ja asiantuntijoita laajemmaksi. Työtervey-
teen vaikuttaa kaikki, mitkä vaikuttavat terveyteenkin, 
kun sen sijaan työterveyshuolto on oleellisesti suppeam-
pi toimintakenttä. Vaikka nykyisin esiintyykin piirteitä ja 
oletuksia, että työterveyshuollon yhtenä perusterveyden-
huoltoon liittyvänä yksikkönä tulisi hoitaa kaikki tervey-
denhuollon ja -hoidon velvoitteet!

Kun itse 70-luvulla olin perustamassa kahta työterveys-
huollon palveluyksikköä, perustehtävät ja -totuudet var-
sinaisen lakisääteisen työterveyshuollon osalta olivat kuta-
kuinkin samanlaiset, kuin mitä ne ovat tänäkin päivänä. 
Valmiita kaavakemalleja eri toimintojen toteuttamisista ei 
juurikaan ollut, mutta ensimmäinen yhteydenotto hyvin 
perusteellisine työpaikkaselvityksineen oli itsestään sel-

Kari Kaukinen 

Haastavat tilanteet työpaikan 
ja työterveyshuollon 
yhteistyössä

vyys. Aivan oleellisena pidin silloin ja nytkin, että yrityk-
sen työterveyshuollon vastuuhenkilöt, työterveyslääkäri 
ja -hoitaja, ensimmäisen kontaktin yhteydessä kohtasivat 
omistajan/ toimitusjohtajan. Korostan vieläkin erityisesti 
sitä, että ylimmän johdon tulee saada henkilökohtaisesti 
oikeata tietoa, mitä työterveyshuolto on, mitä se tekee, 
mitkä ovat sen vastuut, mitä se haluaa saada aikaan, mikä 
on toiminnan vaikuttavuus ja miten sen toimet työpaik-
kaa kartoittamalla, altistuksia ja vaaroja ja kuormituksia 
selvittämällä, mittauksia ja parannuksia ehdottomalla ja 
henkilöstön terveydentilan ja työkyvyn seurannalla pys-
tyy olemaan yhtenä kiinteänä lenkkinä tukemassa ja lisää-
mässä yrityksen toimintaa, tehokkuutta ja hyvinvointia.

Tämä on yksi haastava tilanne! Edelleenkin, vähintään 
vuosittaiset kontaktit yritysjohtoon ovat välttämättömiä, 
mikäli oikeasti halutaan osoittaa työterveyshuoltotoimin-
nan merkitystä yritykselle. Jos kontaktit jäävät tekemättä 
tai tapahtuvat vain yhteyshenkilön tai henkilöstön kautta, 
työterveyshuoltoa katsotaan usein vain lain määräämänä 
välttämättömänä pakotteena, jota jopa pyritään toteutta-
maan mahdollisimman matalalla profiililla ja vain pakol-
lisena työturvallisuustyön jatkeena.

Sairaudenhoidon määrästä ja laadusta keskustellaan val-
taosassa yrityksiä henkilöstön keskuudessa varsinaisena 
työtervehuollon tärkeimpänä tehtävänä. Tähän liittyy 
useammanlaisia haasteita. Ensiksi on syytä muistuttaa, 
että sairaanhoito kaikilta osiltaan on työnantajan vapaa-
ehtoisesti kustantamaa toimintaa, josta aiheutuu, ellei 
suoranaisia velvoitteita, niin ainakin erilaisia odotuksia 
verrattuna muuhun terveydenhuollon palvelujärjestel-
miin. Mitkä ovat hoidon rajat? Palaan 70 -lukuun. Silloin 
sopimuksissa oli yksiselitteisesti: sairaanhoito toteutetaan 
yleislääkäritasoisena ensiapuluonteisena! Tänä päivänä 
terminologia on yleislääkäritasoinen sairaanhoito. Eli työ-
terveyshuoltoon on merkittävästi otettu lähes kaikkien 
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työssäkäyvien henkilöiden kroonisten sairauksien hoidot 
ja seurannat vaikka näin ei kaikilta osin ole aina tarkoi-
tettu. Miten tätä voi puolustaa? Siten, että hoidon no-
peus, tehokkuus ja tuloksellisuus ovat siten mitattavissa, 
että työnantajan kannattaa tällainen toiminta maksaa. Eli 
toisin sanoen, meidän tulee työterveyshuollon sairaanhoi-
dossa pärjätä paremmin kuin muut! Kova haaste, mutta 
hyväksyttävä – tähän toki liittyy vahvasti myös tutkimuk-
sista ja hoidoista aiheutuvien työstä poissaolojen vahva 
ja asiallinen seuranta ja niihin vaikuttaminen niiltä osin 
kuin se on yleensä mahdollista.

Sairaanhoidossa työterveyshuollon tulee olla varovainen 
ehdotuksissaan ja kritisoidessaan samankin yrityksen eri 
henkilöiden oikeuksista eri tasoisiin hoitoihin ja tutki-
muksiin. On muistettava, että tutkimusten ja hoitojen 
laajuuden päättää yrityskohtaisesti ostaja. Toiminta on 
siis vapaehtoista ja siksi työsuhteen kesto ja eri henkilöi-
den asema voi vaikuttaa kuinka laajan sisällön työnantaja 
on valmis maksamaan. Sisällön laajuus on sama asia kuin 
muutkin eri henkilöiden erilaiset etuudet: tulospalkkaus, 
työsuhdekännykkä, työsuhdeauto jne. Samassa asemassa 
olevien etuus toki on tasa-arvosyistä oltava samantasoista 
ja -laajuista.

Työkyky ja työkyvyttömyys ovat käsitteitä, joiden tulisi 
juuri työterveyshuollon ihmisillä olla parhaiten tunnetta-
vissa. Ongelma näiden suhteen on omituisen mustaval-
koinen! Vain äärimmäisen harvoin ihminen on totaalisen 
työkyvytön tai työkykyinen. Molemmissa ja etenkin työ-
kyvyttömyydessä vaihtelu on nollasta sataan, ei siis nolla 
tai sata! Kun työterveyshuollon ammattilaiset tuntevat, 
huom! tai tulee tuntea!, kunkin henkilön työn, meillä on 
oltava vahva osaaminen tässä arvioinnissa. Ei ole olemassa 
mitään sairauslomaoikeutta, ei ole olemassa mitään sai-
raana olevan lomaa! On olemassa vain ja ainoastaan hoi- K
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toon liittyvä toiminta: vaatiiko hoito kokonaan vai osit-
taista poissaoloa työstä? Vai olisiko työssä oleminen osa 
hoitoa? Tässä yhteydessä haluan muistuttaa, että jokaisen 
työterveyslääkärin ja työterveyshoitajan on syytä osata ja 
tietää työsopimuslain (TSL 4 luku) perhevapaita koskeva 
lainsäädäntö. 

Vajaakuntoisen työssä selviytymisen seuranta, työn muok-
kaamisehdotusten tekeminen, työkokeiluehdotusten teke-
minen, hoito, tai hoitoon ja ulkopuoliseen lääkinnälliseen 
tai ammatilliseen kuntoutukseen ohjaaminen on tehtäviä, 
jotka osaltaan kuuluvat aina myös työterveyshuollolle. 
Onnistunut työssä pysyminen tai työhön palaaminen 
ovat kallisarvoisia tavoitteita, ei vaan henkilölle itselleen, 
hänen elämälleen, vaan myös yrityksen menestymiselle ja 
hyvinvoinnille.  
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Varhaisen 
puuttumisen malli

Tanja Vuorela, ylilääkäri
Suomen Terveystalo Työterveys Oy 

Työterveyshuollon tärkein tehtävä on tuottaa terveys-
hyötyjä sekä asiakasyrityksille että asiakasyrityksien työn-
tekijöille. Näitä hyötyjä tuotetaan sekä ennaltaehkäisyn 
että sairaanhoidon keinoin. Ennaltaehkäisyyn liittyvän 
ns. varhaisen puuttumisen mallin avulla voidaan vaikut-
taa muun muassa työeläkemaksuluokkaan, sairaspoissa-
olokustannuksiin, työhyvinvointiin ja tuottavuuteen.

Yrityksen ja sen työntekijöiden etu on terve ja työky-
kyinen henkilöstö. Usein ”pehmeiksikin arvoiksi” kut-
suttuihin asioihin investointi näkyy sekä niin sanotuissa 
”kovissa arvoissa” eli yrityksen tuloksessa ja tuloksente-
kokyvyssä että yrityksen työntekijöiden hyvinvoinnissa 
ja terveydessä. 

Työkyky ja terveydentila voivat muuttua työuran aika-
na. Muutokset voivat tapahtua vähitellen terveyden-
tilan heiketessä pikku hiljaa ja sairauksien lisääntyessä 
tai äkillisesti esimerkiksi vakavan taudin tai sairauskoh-
tauksen muodossa. Mikäli työkyky alkaa laskea, siihen 
on tarpeellista ja hyödyllistä puuttua mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa. On tärkeää, että yrityksen henki-
löstöhallinnossa ja työterveyspalvelun tuottajan toimes-
ta tunnistetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa 
ne työntekijät, joilla on työkyvyn heikkenemisen uhka. 
Tunnistamisen jälkeen on tarpeen arvioida työntekijän 
kokonaistilanne ja yhdessä hänen ja hänen esimiehensä 
kanssa suunnitella jatkotoimet. 

Toimintamalli toimii parhaiten, kun siitä on sovittu 
työyhteisössä etukäteen. Mallin mukainen toiminta 
hyödyttää sekä työnantajaa että työntekijöitä. Mallin 
avulla myös luodaan yhteiset pelisäännöt, joihin sekä 
työnantaja, työntekijät että työterveyshuolto sitoutuvat. 
Malli edellyttää kaikkien kolmen osapuolen luottamuk-
sellisuutta ja keskinäistä arvostusta. 

Keskeisessä asemassa ovat työntekijä itse ja hänen lä-
hiesimiehensä. Työntekijä vastaa omista henkilökohtai-

sista ratkaisuistaan prosessin eri vaiheissa ja työpaikalla 
sovittujen asioiden etenemisestä vastaa lähiesimies. Työ-
terveyshuolto toimii terveyden ja sairauden asiantuntija-
na ja vastaa lääketieteellisistä asioista. 

Varhaisen puuttumisen mallin vaiheet ovat: 1) työkyvyn 
heikkenemisen uhkan tunnistaminen, �) työkykyasian 
puheeksi ottaminen, 3) yhteispalaveri työntekijän, esi-
miehen ja työterveyshuollon kanssa, 4) työkykyä paran-
tavien toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus (toimin-
tatavan muutos, kuntoutus, paluu uudistettuun työhön) 
ja 5) työkyvyn seuranta sekä tarvittaessa tilanteen uudel-
leen arvio (jatkuva työkyvyn ylläpito).

Tavallisimpia merkkejä työkyvyn heikkenemisen uhasta 
ovat vaikeudet selviytyä työtehtävistä ja usein toistuvat 
sairaspoissaolot. Mallin mukaisesti esimiehen tulee puu-
tuttua tilanteeseen, kun hän havaitsee työssä selviytymi-
sen ongelmia tai sairaspoissaoloja on ollut:
- kolme tai useampia lyhyitä (1-3vrk) sairaspoissaoloja 
neljän kuukauden aikana
- yksi yli 10 vrk mittainen yhtäjaksoinen sairaspoissaolo
- kumulatiivisesti 1� kk aikana sairaspoissaoloja �0 vrk 
tai enemmän.

 
Työterveyshuolto voi ottaa yhteyttä esimieheen ennalta 
sovittujen hälytysrajojen ylittyessä vain saatuaan työnte-
kijältä siihen nimenomaisen luvan. Tämän jälkeen työ-
terveyshuolto järjestää niin kutsutun  kolmikantaneu-
vottelun työntekijän, lähiesimiehen ja työterveyshuollon 
edustajan kanssa mallin mukaisesti. 

On toivottavaa, että työntekijä ja hänen esimiehensä 
keskustelevat jo etukäteen työn tekemisen edellytyksistä 
ja miettivät ratkaisuvaihtoehtoja siihen, mitä toimen-
piteitä työpaikalla voidaan tehdä työssä selviytymisen 
parantamiseksi. Näin varsinaisessa kolmikantaneuvot-
telussa voidaan keskittyä terveyteen liittyviin asioihin ja 
esimerkiksi suunnitella kuntoutustoimenpiteitä.
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Työpaikalla tehtävät toimenpiteet voivat olla jo riittäviä 
tilanteen korjaamiseksi. Aina ei kuitenkaan ole mahdol-
lista vaikuttaa työntekijöiden työkykyyn nopeasti tai li-
säksi tarvitaan työterveyshuollon tutkimus- ja hoitotoi-
menpiteitä, joiden avulla työterveyshuolto voi selvittää 
tarkemmin työntekijän terveydentilaa ja sairauksia ja 
niiden vaikutusta hänen työkykyynsä. 

Kun terveydentila on selvitetty ja sairaudet hoidettu tai 
saatettu hoitotasapainoon, työtehtävät on mitoitettu 
työntekijän kapasiteettia vastaavaksi ja siten, että kun 

www.terveystalo.com

Suomen Terveystalo Oyj on maan suurin yksityinen terveyspalveluja tuottava yritys, 
jolla on laajin lääkäriasema-sairaalaverkko. Haluamme olla työterveys huollon edelläkävijä 
ja tarjota alan parhaat palvelut.

Tarjoamme monipuolista ja kokonaisvaltaista työterveyshuoltoa:
 yli sata työterveystoimipaikkaa eri puolella Suomea
 työterveyspalvelusopimus yli 12 000 yritys- ja yhteisöasiakkaan kanssa
 vastuu yli 356 000 työntekijän työterveydestä 

Haluatko mukaan huolehtimaan asiakasyritystemme 
työntekijöiden terveydestä ja hyvinvoinnista? 
Lue lisää: www.terveystalo.com.

Edelläkävijä - ihmisen parhaaksi

mahdolliset kuntoutustoimenpiteet on suoritettu, työn-
tekijä voi palata työhönsä ja jatkaa työuraansa. 

Varhaisen puuttumisen mallin mukaisen toiminnan ta-
voitteena on toimia silloin, kun ongelmat ovat hallitta-
vissa ja ratkaisuvaihtoehdot ovat parhaimmillaan. 

Varhaisen puuttumisen mallin mukaisesta toiminnasta 
hyötyvät sekä asiakasyritys että sen työtekijät. Lisäksi 
myös työterveyshenkilöstö kokee onnistuneensa työs-
sään. Kaikki osapuolet voittavat! 
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Työn vai työaikojen hallintaa

Työn hallinnan tiedetään edistävän terveyttä. Työn hal-
linnalle ei kuitenkaan ole yhtä ainoaa sisältöä tai määri-
telmää. Olennaista hallinnalle on mahdollisuus vaikuttaa 
ympäristötekijöihin, jotta olot olisivat vähemmän stres-
saavia. Hallinnan tutkijat ovat sittemmin pohtineet, että 
eri asioihin kohdistuvalla hallinnalla voi olla erilaisia ter-
veysvaikutuksia. Mitäpä sellaisella hallinnalla, jolla ei ole 
omiin tavoitteisiin liittyvää merkitystä. 

Aikaisempi työstressitutkimus on keskittynyt työpäivän 
sisäisiin asioihin liittyvän hallinnan terveysvaikutuksiin. 
Kunta10 -tutkimusryhmässä havaitsimme 1990-luvun lo-
pulla, vähän yllättäen, että työn ja vapaa-ajan rajapinnalle 
sijoittuvan työaikojen hallinnan merkitystä ei ollut tut-
kittu terveyspuolella. Sen sijaan organisaatiotutkimuksen 
puolella oli viitettä siitä, että työntekijöiden lähtökohdista 
joustavat työajat olisivat hyödyllisiä yrityksille. Havainnon 
myötä käynnistyneessä väitöskirjatutkimuksessa oli lähtö-
kohtaisesti uskottavaa olettaa, että mahdollisuus vaikuttaa 
työaikoihin voisi myös hyödyttää terveyttä yksilötasolla. 
Työaikojen hallinnan saattoi ajatella edistävän työn teke-
mistä silloin kun voimavarat ovat parhaimmillaan, mutta 
myös vähentävän työn ja muun elämän samanaikaisten 
vaatimusten yhdistämiseen liittyvää stressiä. 

Aineisto ja menetelmät

Kunta10 –tutkimuksessa seurataan pitkäaikaisesti kym-
menen suomalaisen kaupungin henkilöstöä, linkittäen 
työtä ja muuta elämää koskevia kyselyvastauksia terveys-
mittareihin. Työ kuuluu työstressitutkimuksen saralla psy-
kososiaalisen epidemiologiaan, jossa erotetaan tutkimus-
kysymysten mukaisia kokemuksellisia työn piirteitä ja ar-
vioidaan niiden yhteyttä terveyteen. Työaikojen hallintaa 
koskevassa väitöskirjatyössä seurantaa toteutettiin vuosina 
1997–�003. Mukana oli yli 30 000 kokoaikaista työnteki-

Työaikojen hallinta 
vähentää 
sairauspoissaoloja

Leena Ala-Mursula
LT, ylilääkäri, Oulun Työterveys 

tutkija, Oulun yliopisto, terveystieteen laitos

jää yli 1000 ammattinimikkeen alla.
Työaikojen hallintaa mitattiin koetuilla mahdollisuuk-

silla vaikuttaa työpäivän pituuteen, alkamis- ja päätty-
misajankohtiin, taukoihin, yksityisasioiden hoitamiseen 
työpäivän kuluessa, työvuoroihin, lomien ja vapaapäivien 
ajankohtiin sekä palkattomien virkavapaiden pitämiseen, 
viisiportaisella asteikolla. Mittaria käytettiin sekä yksilöi-
den omina arvioina että työpaikkakohtaisina keskiarvoina. 
Kokemuksellinen mittari vaikutti luotettavasti heijastele-
van todellisia käytännön työaikoihin vaikuttamisen mah-
dollisuuksia.

Lisäksi mitattiin perinteisin tavoin työstressiä: Karasekin 
mallin työn hallintaa ja työn vaatimuksia sekä Siegristin 
mallin mukaista työhön liittyvien ponnistelujen ja työstä 
saatavien palkkioiden suhdetta. Työtunnit ansiotyössä ja 
kotitöissä kartoitettiin eritellen tuntimäärät arki- ja vapaa-
päivinä ja työkuormaa tarkasteltiin viikkotuntimäärinä.

Terveyttä mitattiin klassisilla kyselymuuttujilla, kuten 
koetulla terveydellä ja psyykkisellä rasittuneisuudella sekä 
lääkärintodistusta edellyttävillä yli kolmen päivän mittai-
silla sairauspoissaolokerroilla, joiden on todettu toimivan 
käyttökelpoisena terveysmittarina.

Tuloksia ja tulkintaa

Tutkimuksen päähavainto oli, että huono työaikojen hal-
linta heikensi etenkin naisten terveyttä: riski koetun terve-
yden heikentymiseen kaksinkertaistui ja riski psyykkiseen 
rasittumiseen puolitoistakertaistui seurannassa. Samoin 
lääkärin todistamat sairauspoissaolot puolitoistakertaistui-
vat. Miehillä huono työaikojen hallinta ei vaikuttanut ko-
ettuun terveyteen mutta lisäsi sairauspoissaoloja, jos heillä 
on lapsia kotona tai ruumiillinen työ. Kiinnostavasti kui-
tenkaan havainto ei näyttänyt johtuvan erilaisesta ammat-
tijakaumasta naisten ja miesten välillä, koska sama suku-
puolittunut päähavainto toistui ammattiryhmien sisäisissä 
tarkasteluissa.    
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Työaikojen hallinta 
vähentää 
sairauspoissaoloja

Jatkotöissä havaittiin, että hyvä työaikojen hallinta vä-
hensi perinteisin tavoin mitattuun työstressiin liittyviä 
sairauspoissaoloja, etenkin naisilla, jossain määrin myös 
miehillä. Näyttikin, että työntekijöiden selviytymistä 
stressaavissa työolosuhteissa helpotti, jos heillä oli edes 
työaikojen hallintaa. Samalla työstressitutkimuksen nä-
kökulmasta työaikojen hallinta todentui aikaisempia 
työstressimalleja täydentävänä uutena ulottuvuutena, 
jossa uutena painottuu myös työn ulkopuolisen elämän 
huomioiminen työterveyttä kuvattaessa.  

Erityisen selvä merkitys työaikojen hallinnalla näkyi 
runsaina kotityötunteina heijastuvaan kotikuormaan 

liittyvien sairauspoissaolojen vähentäjänä. Työaikojen 
hallinta käytännössä puolitti sairauspoissaolot niillä, 
joilla oli kaksoiskuormana paljon kotityötunteja koko-
päiväisen palkkatyön lisäksi. Tämä tarkentava havainto 
paljolti selittää työaikojen hallinnan terveysvaikutusten 
sukupuolittuneen päähavainnon taustan. Vaikka sama tu-
los ilmeni runsaasti kotitöitä tekevien miesten kohdalla, 
niin runsaat kotityötunnit edelleen kasautuvat naisille.   
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Mahdollisia välittäjiä terveysvaikutuksille

Terveysvaikutukset perustunevat stressin lievittymi-
seen, stressin monimuotoisia elimellisiä vaikutuksia 
vähentäen. Edellä kuvatun pohjalta työaikojen hal-
linta näyttäisi vähentävän sekä työn ja muun elämän 
yhdistämisestä koituvaa stressiä että jossakin määrin 
myös työstressiä. Käytännölliseltä kannalta työaikojen 
hallinta saattaa myös vähentää työmatkoihin liittyvää 
stressiä ja ajankuluun liittyvää kuormitusta. Aamu-
unisten unen laatu ja määrä voi parantua valinnaisen 
myöhäisemmän työpäivän aloituksen myötä. Onnis-
tuneet ajoitukset voivat myös edistää mahdollisuuksia 
terveydelle tärkeään työstä palautumiseen.

Miten jatkossa

Kaikkiin töihin ei ole helppoa rakentaa päivittäisellä 
tasolla toimivaa työaikojen hallintaa. Terveyttä edis-
täväksi osoittautui kuitenkin myös loma-aikojen pai-
kantumiseen kohdistuva hallinnantunne.

Työajat ovat jatkuvasti erilaistumassa ja joustavoi-
tumassa. Tämä kehitys on sinänsä edellytys työaikojen 
hallinnalle, mutta luo myös haasteita työterveyden 
näkökulmasta riippuen siitä, kuinka paljon työnteki-
jöille jää vaikuttamisen mahdollisuutta työaikoihinsa. 

Syntynee uusiakin näkökulmia työaikojen hallinnan 
tarpeeseen. Työajat ovat hämärtymässä – yhä useam-
man on vaikeaa erottaa työ- ja vapaa-aikaa toisistaan. 
On tapausselostuksia, jotka kertovat työntekijöiden 
itsensä pyrkivän näissä töissä takaisin vanhanaikaiseen 
työviikkokuvioon pitääkseen työajat kurissa. Edelleen 
on paljon töitä, joissa työajan määräytyminen on tär-
keä työpäivän luonnehtija. Tässä tutkimuksessa suuri 
osa tutkituista toimi sellaisissa palvelutehtävissä, jot-
ka ovat sidottuja aikaan ja paikkaan. Ja juuri näissä 
töissä työaikojen hallinta osoittautui terveydelle tär-
keäksi. 

Työelämän toimijoiden kannalta tutkimushavain-
not kannustavat kehittämään mahdollisuuksia työ-
aikojen hallintaan sekä terveyden edistämiseksi että 
työn ja vapaa-ajan vaatimusten menestykselliseksi yh-
teensovittamiseksi.

Viite, jossa lisää kirjallisuusviitteitä
Ala-Mursula Leena: Employee worktime 
control and health
Acta Univ. Oul. D894, �006.
http://herkules.oulu.fi/isbn9514�8�183
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UUTUUS

Käyttöaiheet: • COZAAR: Hypertensio. COZAAR on tarkoitettu essentiellin hypertension hoitoon, myös hypertensiivisille potilaille, joilla on vasemman kammion hypertrofi a (LIFE-tutkimuksen tulokset). Sydämen 
vajaatoiminta. COZAAR on tarkoitettu sydämen vajaatoiminnan hoitoon, kun ACE-estäjähoito on kontraindikoitu tai sitä ei haittavaikutusten vuoksi voida käyttää. Munuaistaudin hoito tyypin 2 diabetesta sairastavilla 
hypertensiivisillä ja proteinurisilla potilailla muun verenpainelääkityksen osana. • COZAAR COMP ja COZAAR COMP FORTE: Hypertension hoitoon potilaille, joille yhdistelmähoito on tarkoituksenmukainen. Annostus 
ja antotapa: Useimmilla potilailla tavanomainen aloitus- ja ylläpitoannos on 50 mg kerran vuorokaudessa. Potilailla, joilla verenpaine ei ole normalisoitunut 50 mg:lla losartaania kuuden viikon kuluttua, tulisi harkita 
diureetin lisäämistä hoitoon. Osalla potilaista annostuksen nostaminen 100 mg:an kerran vuorokaudessa voi saada aikaan tehokkaamman verenpaineen laskun. Sydämen vajaatoiminta. Tavallinen aloitusannos sydä-
men vajaatoimintapotilaalla on 12,5 mg kerran vuorokaudessa. Annosta tulee yleensä nostaa viikon välein (t.s. 12,5 mg vuorokaudessa, 25 mg vuorokaudessa, 50 mg vuorokaudessa) tavalliselle ylläpitotasolle (50 mg 
kerran vuorokaudessa) potilaan tilan mukaan. • COZAAR COMP ja COZAAR COMP FORTE: Tavallinen aloitus- ja ylläpitoannos on COZAAR COMP 50 mg/12,5 mg kerran vuorokaudessa. Tarvittaessa annos voidaan nostaa 
COZAAR COMP 100 mg/12,5 mg vuorokaudessa. Annostusta voidaan tarvittaessa edelleen lisätä 100 mg/25 mg losartaani-hydroklooritiatsidia (yksi COZAAR COMP FORTE tai kaksi COZAAR COMP 50 mg/12,5 mg) vuo-
rokaudessa. Enimmäisannos on 100 mg/25 mg losartaani-hydroklooritiatsidia kerran vuorokaudessa. Maksimaalinen antihypertensiivinen vaikutus saavutetaan kolmen viikon kuluessa hoidon aloittamisesta. Vasta-
aiheet: Yliherkkyys valmisteen jollekin aineosalle. COZAAR COMPilla ja COZAAR COMP FORTElla myös anuria ja yliherkkyys muille sulfonamidijohdoksille. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Hypovoleemi-
silla (esim. suuria diureettiannoksia käyttävillä) potilailla voi esiintyä symptomaattista hypotoniaa. Potilaan hypovolemia tulee korjata ennen lääkkeen antamista tai on käytettävä pienempää aloitusannosta. Tavallista 
pienemmän COZAAR-annoksen käyttöä on syytä harkita potilailla, joilla maksan toiminta on heikentynyt. COZAAR COMPia ja COZAAR COMP FORTEa ei suositella käytettäväksi potilailla, joilla on maksan vajaatoiminta 
tai kohtalainen tai vaikea munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinin puhdistuma ≤ 0,5 ml/s). Muiden reniini-angiotensiinijärjestelmään vaikuttavien lääkkeiden tavoin angiotensiini II -antagonistit, kuten losartaani, saattavat 
lisätä veren virtsa-ainepitoisuutta ja seerumin kreatiniinipitoisuutta potilailla, joilla on molemminpuolinen munuaisvaltimon ahtauma tai ahtauma ainoan munuaisen valtimossa. Raskaus ja imetys: Losartaania ei tule 
käyttää raskauden ja imetyksen aikana (ks. valmisteyhteenveto). Haittavaikutukset: Potilaat ovat sietäneet COZAARia, COZAAR COMPia ja COZAAR COMP FORTEa yleensä hyvin; haittavaikutukset ovat tavallisesti 
olleet lieviä ja ohimeneviä, eikä niiden takia ole tarvinnut keskeyttää hoitoa. Tutkimuksissa haittavaikutusten ilmaantuvuus on ollut samaa luokkaa kuin plasebolla. Losartaanipotilaista huimausta on raportoitu yli yhdellä 
prosentilla ja ortostaattisia vaikutuksia alle yhdellä prosentilla potilaista. Kliinisen käytön yhteydessä on losartaania saaneilla potilailla raportoitu harvinaisena haittavaikutuksena angioneuroottista edeemaa. Losartaani-
hydroklooritiatsidiyhdistelmällä tehdyissä tutkimuksissa ei havaittu mitään tälle yhdistelmälle ominaisia haittavaikutuksia. Korvattavuus: Alempi erityiskorvausryhmä (72 %). Losartaani kroonisen verenpainetaudin 
(205) hoidossa ja vaikeahoitoisen kroonisen sydämen vajaatoiminnan (201) hoidossa. Kalenteripakkaukset ja hinnat (VOH + alv 04/2008): COZAAR 50 mg: 28 tabl. 28,08 €, 98 tabl. 91,05 €; hoitopäiväkustannus 
potilaalle ylläpitoannoksella 0,26 €. COZAAR 100 mg: 28 tabl. 48,20 €, 98 tabl. 157,41 €; hoitopäiväkustannus potilaalle ylläpitoannoksella 0,45 €. COZAAR COMP 50 mg/12,5 mg: 28 tabl. 28,08 €, 98 tabl. 91,05 €;
hoitopäiväkustannus potilaalle ylläpitoannoksella 0,26 €. COZAAR COMP 100 mg/12,5 mg: 28 tabl. 33,69 €, 98 tabl. 108,98 €; hoitopäiväkustannus potilaalle ylläpitoannoksella 0,31 €. COZAAR COMP FORTE 
100 mg/25 mg: 28 tabl. 33,69 €, 98 tabl. 108,98 €; hoitopäiväkustannus potilaalle ylläpitoannoksella 0,31 €. COZAAR 12,5 mg: 28 tabl. 17,79 €.

Tutustu valmisteyhteenvetoon (COZAAR, COZAAR COMP ja COZAAR COMP FORTE) ennen lääkkeen määräämistä. 

Lisätietoja: Valmisteyhteenveto, Pharmaca Fennica tai MSD Finland Oy, Keilaranta 3, 02150 Espoo, puh. (09) 804 650.

COZAAR®, rekisteröity tavaramerkki, E.I. du Pont de Nemours and Company, Wilmington, Delaware, USA   07-2008-CZR-07-FIN-1138-J   Huhtikuu 2008

Kun valitset ATR-salpaajan,
valitse COZAAR®
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Viritys on hyvään työyhteisöoloon tähtäävä koh-
taamissarja. Sen tavoitteena on luoda innostus-
ta työyhteisöihin ja tarjota virittäviä työkaluja 
oman työn kehittämiseen. Kainuulaisten työter-
veyshuoltoyksiköiden, valmennusyritys Lähde 
Valmennuksen ja Koulutusavain Oy:n yhteis-
työnä järjestetty Viritys on kolmen vuoden aika-
na kerännyt yli 900 henkilöä eri työyhteisöistä 
Kainuussa ja Oulussa mm. filosofi Esa Saarisen, 
psykologi Tony Dunderfeltin ja psykiatri Ben 
Furmanin luennoille etsimään avainta työhyvin-
vointiin. 

Päivi Cheney, työterveyslääkäri

Virityksen lähtölaukauksen antoi esimies, joka kyseli 
minulta työyhteisölleen innostusluentoa ”vaikkapa Esa 
Saariselta”. Olin vastikään tutustunut naapurikorttelissa 
työskentelevään Olli Leppäseen, jonka Lähde Valmen-
nus -yrityksellä on kokemusta Esa Saarisen seminaarien 
toteuttamisesta. Niinpä kävelin tapaamaan Ollia, ja ide-
ointiprosessi alkoi.

Yhden innostusluennon anti haihtuu nopeasti. Vi-
rityksen tavoitteena oli alusta saakka luoda pitkäkes-
toisempi yksilön ajattelua ja toimintatapoja herättelevä 
prosessi. Suunnitelmana oli lisäksi tarjota luentosarjaa 
useille työyhteisöille, jotta se saataisiin kustannuksiltaan 
kaikkien halukkaiden ulottuville.

Mukaan Viritykseen rekrytoitiin kaikki syksyllä �005 
Kainuussa toimineet työterveyshuoltoyksiköt. Toimin-
taa monipuolistavaksi poluksi yhteistyöhön pyydettiin 
mukaan Koulutusavain, paikallinen työpsykologian 
tieto-taito -yksikkö.

Syksyllä �005 toteutettiin ensimmäinen Viritys-luen-
tosarja, jossa filosofi Esa Saarinen kolmen luentoiltapäi-
vän ajan synnytti kainuulaiseen työelämään ”ajattelun 
liikettä”. Palaute oli innostunutta. Jatkoa toivottiin. 

Viritys – työyhteisöhyvinvoinnin 
kohtaamissarja 2005–2008

– kolme vuotta, kolme 
näkökulmaa

Viritys �006 -luennoitsijana toimi psykologi Tony 
Dunderfelt. Syksyn �007 ensimmäiseen tapaamiseen 
Viritys jalkautui paikallisluennoitsijavoimin ympäri 
Kainuuta; alkutapaamiset järjestettiin Suomussalmella, 
Kuhmossa ja Kajaanissa. Helmikuussa �008 kolmannen 
toteutetun Viritys-sarjan päätti Sotkamon Katinkullassa 
psykiatri Ben Furman. 

Talvella �006-07 Lähde Valmennus vei Esa Saarisen 
Viritys-kohtaamissarjan myös Ouluun. Yhteistä Virityk-
sen työyhteisöluennoitsija-”julkkiskolmikolle” on runsas 
tuotettu kirjallisuus sekä internetin kautta saatavilla ole-
vat infosivut, joilla Viritysten herättämiä ajatuksia voi 
syventää. 

Työyhteisötyöstä

Virityksen alkuvaiheessa yksi vanhempi työterveyshuol-
lossa pitkään palvellut kollega kuului huokaisseen, että 
onko meidän työterveyshuollossa jo tehtävä toimintaa, 
jota Kela ei korvaa? Toisessa työterveyshuollossa sittem-
min linjattiin, että työterveyshuolto haluaa tulla liite-
tyksi vain työyhteisötoimintaan, jossa se itse on aktiivi 
suunnittelija ja monitoroija. 

– Painopisteen muutosta Virityksen kohdalla voisi 
klassisen lääketieteen termein kuvata siirtymisenä lää-
kärikeskeisyydestä potilaskeskeisyyteen. Minusta työ-
yhteisötyö itsessään on ensisijaisesti työnantajan vas-
tuulla. Viritys-kohtaamissarja tarjoaa koko skaalan va-
riaatiomahdollisuuksia. Toisessa ääripäässä Viritykseen 
voi kirjautua yksittäisenä työntekijänä tai työyhteisönä 
työterveyshuollon ohi. Toisaalta taas työpaikkakäyntien, 
vastaanottokäyntien, esimieskontaktien, riskinarvioiden 
jne. pohjalta kertyneen tiedon hyväksi käyttäen voimme 
työterveyshuollossa olla läheisessäkin yhteistyössä Viri-
tykseen osallistuvan työyhteisön kanssa, jopa suositella 
työpsykologin palvelujen mukaan ottamista. Luennot 
toimivat tällöin yhteisenä ajattelun virittelijänä ja tiedon 
lähteenä. Vähäinen organisatorinen rasite tästä työter-

Kuvassa (vas.) 
Olli Leppänen, 
Olavi Haataja, 

Päivi Cheney ja 
Ben Furman
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kuinka työilmapiiriä vielä edelleen yhdessä parannetaan. 
Henkilöstön on otettava henkilökohtaista vastuuta tois-
tensa asiallisesta, arvostavasta ja ystävällisestä kohtaami-
sesta. Työnantajien ja esimiesten on hyväksyttävä se, että 
työhyvinvoinnin parantaminen voi vaatia pieniä inves-
tointeja, jotka tuottavat henkilöstölle hyvää mieltä, ja he 
saavat tuntea, että heitä arvostetaan. Vastikään uutisoi-
tiin Raahesta siivoushenkilökunnan sairauspoissaolojen 
vähenemisestä sekä pienillä muutoksilla työtapoihin että 
investoinneilla työvälineisiin ja ilmaiseen kahvitaukoon. 

Olli Leppänen, Lähde Valmennus

– Viritysten toteuttajana toimii valmennusyritys Lähde 
Valmennus. Osanottajien palaute on ollut hyvää. Työ-
yhteisössä on selkeästi tarve tällaisille kohtaamisille. 
Osallistujia on ollut Kajaanissa ja Oulussa jo yli 900 
henkilöä eri työyhteisöistä. Yhteistyötä yritysten ja työ-
terveyshuoltojen kesken tulee edelleen kehittää aktiivi-
sesti ja tässä työssä Viritys-kohtaamiset ovat toimineet 
hyvänä työkaluna ja foorumina vuorovaikutukselle. 

Virityksen lisätiedot osoitteessa www.viritys.fi

Päivi Cheney 
työterveyslääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri  
ODLMaterna ja Clinipolis Oy  
luennoija, Viritys �007–08  
paivi.cheney@clinipolis.com

Olavi Haataja  
työpsykologi, PsM, toimitusjohtaja  
Koulutusavain Oy  
luennoija, Viritys �007–08  
olavi.haataja@koulutusavain.fi

Olli Leppänen  
valmentaja, toimitusjohtaja  
valmennusyritys Lähde Valmennus  
olli@lahde.fi

veyshuolloille on ollut. Itse me olemme myös hyötyjiä, 
sekä työterveyshuoltoina yhteistyössä asiakaskuntamme 
kanssa että itse luennoille osallistuvina työyhteisöinä.

Vaikuttavuudesta

– Minulta on kysytty, että näkyykö se Viritys nyt sitten 
sairauspoissaolojen vähenemisenä? Vertasin joku aika 
sitten kahta työyhteisöäni, molemmissa kuutisenkym-
mentä työntekijää. Riskinarviot molemmissa tehty, ja 
rasittuneisuudesta on selkeä kuva. Toinen osallistui, toi-
nen ei. Niiden työyhteisöjen välille kasvoi selkeä ero Vi-
ritykseen osallistuneen hyödyksi. Vuorovaikutus työter-
veyshuollon ja monen työyhteisön välillä on rikastunut 
yhteisen Viritykseen osallistumisen jälkeen. Lähde Val-
mennuksella on vinot pinot luentojen jälkeen kerättyä 
palautetta. Tuotettua tutkimustietoa siitä, muuttuuko 
työpaikan ilmapiiri myönteisempään suuntaan, meillä ei 
ole. 

Esa Saarinen kuvasi tehtäväänsä työyhteisöhyvinvoin-
nin virittelijänä, kun hän sanoi, että hän antaa puhees-
saan syöttöjä ja kuulijan vastuulla on saattaa lätkä maa-
liin. Lisääkö Tony Dunderfeltin ”Temperamentit työelä-
mässä” keskinäistä suvaitsevaisuutta tai Ben Furmanin 
”Tuplatähti” työpaikan hyvää ilmapiiriä? Lääkärinä se 
on kuin antaisi potilaalle ”Kolesterolit kohdalleen” -
ohjelehtisen. Potilas päättää itse muuttaako toimintata-
paansa.

Olavi Haataja, työpsykologi

– Viritys-kohtaamissarja on ollut hyvä heräte kiinnittä-
mään huomio siihen, kuinka ihmiset luovat työpaikkan-
sa ilmapiirin – ja että ilmapiiriin voidaan vaikuttaa, sitä 
voidaan jopa johtaa. Viritys-tilaisuudet kaipaavat jat-
kokseen työpaikkakohtaisia tyhy-tilaisuuksia, joissa täs-
mennetään oman työpaikan hyvinvoinnin tilaa. Niissä 
voidaan iloita hyvin olevista asioista ja tehdä päätöksiä, 

Ben Furman ja 
toivesormi. Viritys 
helmikuu �008.
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Lisätehoa verenpaineen
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● systolinen jopa -36 mmHg

● tehoa 24 tuntia
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Työelämässä muutos ja kehitys ovat arkipäivää ja kos-
kettaa yhä useampaa työssä olevaa. Kehitys tarjoaa te-
kijöille samanaikaisesti sekä uudenlaisia mahdollisuuk-
sia että haasteita. Yhtäältä työ on monella työpaikalla 
muuttunut positiivisella tavalla monipuoliseksi, toisaalta 
työssä uupuminen on lisääntynyt. Työn sisältö, osaamis-
vaatimukset ja organisaatiot muuttuvat, kiire on lisään-
tynyt, jatkuvat keskytykset työssä kuormittavat ja työn 
mielekkyys tuntuu hämärtyvän. Näitä työssä jaksamisen 
haasteita kohtaavat kaiken ikäiset työntekijät niin mo-
dernissa tietotyössä, perinteisemmillä palvelualoilla kuin 
teollisuudessakin. 

Mikä on tyypillitä työelämässä juuri nyt? Koulusiivooja 
kertoo, 
” .. Koulussa on kura-aika tuntuu etten töistä selviä mil-
lään. Viime vuosina työmäärä on kasvanu, ennen oli kak-
si siivoojaa koululla nyt oon ainut ja kesällä on tulossa 
suursiivoukset yksi kesätyttö on luvattu avuksi .. En tuu 
selviämään … viime vuonakin oli kaksi sesonkityönteki-
jää ja silti jäi osa työstä tekemättä … tykkään työstäni oon 
tyytyväinen kun näkkee kädenjäljen .. Työilmapiiri on ok 
ja viihyn työssäni (yksin siivoaminen) .. Kotona ei erityistä 
mutta työpäivän jälkeen en jaksa tehä mittään ”

Koulusiivoojan silmin arki näyttäytyy kasvaneena työ-
määränä, mahdottomina tehtävinä, väsymisenä, työn 
mielekkyyden ja punaisen langan katoamisena. 

Miten koulusiivoojan jaksamisen ongelmiin 
päästään käsiksi? 

Lähtökohta on työn selittäminen muuttuvana toimin-
tana. Työssä jaksamisen kannalta tämä tarkoittaa sitä, 
että väsyminen tai kuormittuminen syntyy siinä toimin-
nassa, jossa yksilö on tekijänä. Nopeat toisiaan seuraa-
vat ja osin päällekkäisetkin muutokset työpaikoilla ovat 
merkkejä laajemmasta tuotantoelämän murroksesta. Li-

Leena Keränen
Kehittämiskonsultti, KM, SHO 

Verve Consulting

Työn mieli työn 
muutoksessa – yhteydet 

työhyvinvointiin

sääntyneet työssä jaksamisen ongelmat liittyvät monin 
tavoin juuri tähän murrokseen. Tällöin koulusiivoojan 
työssä jaksamisen ymmärtämiseksi on tarkasteltava sii-
voustyötä ja siivoustyön muutosta. Tällainen tarkaste-
lutapa on peräisin toiminnan teoriaan perustuvasta ke-
hittävästä työntutkimuksesta; työssä jaksaminen on sen 
uusi sovellusalue. (1,3)

Siivoustyön muutos

Siivoustyön muutosta voidaan kuvata toimintakonsep-
timuutoksina. Toimintakonsepti määrittää periaatteen 
ja rakenteen, jonka avulla toimintaan kohdistuvat eri-
suuntaiset vaatimukset ja sille asetetut tavoitteet pyri-
tään toteuttamaan. Toimintakonsepti sisältää tulkinnan 
toiminnan kohteesta ja tarkoituksesta eli kenelle asiak-
kaalle ja mihin asiakkaan tarpeeseen tuotetta tai palve-
lua tuotetaan. Lisäksi toimintakonsepti vastaa siihen, 
miten palvelu tuotetaan tehokkaasti ja laadukkaasti. 
(4) Vastaukset näihin kysymyksiin kiteytyvät siivous-
työn erilaisissa konsepteissa, joita ovat kotisiivouksen, 
mitoitetun siivouksen ja monipalvelun konseptit. 

Kotisiivouksen konseptissa koulusiivoojalle on olennais-
ta siivottavasta tilasta näkyvän lian poistaminen perintei-
sin kotisiivouksen menetelmin. Mitoitetun siivouksen 
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konseptissa koulusiivoojan työ vaatii koulutusta ja työtä 
ohjaa tilojen käytettävyys ja hygienia. 

Uusimmassa monipalvelun konseptissa tekijä toimii toi-
mitilahuoltajana palvelusopimusten mukaisesti. 

Esimerkkitapauksessa koulusiivouksessa toteutettiin mi-
toitetun siivouksen konseptia. Nimetyt siivoojat huo-
lehtivat tiettyjen koulujen siivoustyöstä. Siivoustyö oli 
suunniteltu tehtäväksi mitoituksen mukaisesti ja huo-
lehtimalla tilojen käytettävyydestä. Siivottavat alueet 
olivat suuremmat aiempaan verrattuna.
Koulusiivoojan näkökulmasta siivoustyön kohde on 
muuttunut koko koulun kaikkien tilojen päivittäisestä 
siivoamisesta mitoituksen mukaiseen tilojen käytettä-
vyydestä huolehtimiseen.

Työn mieli muuttuvassa toiminnassa

Jokaisella työntekijällä on yhteisestä työn kohteesta ja 
tarkoituksesta osittainen ja omanlaisensa kuva, johon 
työn henkilökohtainen mielekkyys ja motiivi liittyvät. 
Tämä tekee kohteesta erityisen tärkeän työssä jaksami-
sen kannalta.  (�,3) 

Työn muuttuessa työn kohde muuttuu ja sen myötä 
myös työn mielekkyyden lähteet muuttuvat. Aiemmat 
mielekkyyden lähteet saattavat hävitä työstä kokonaan 
ja uutta mieltä joudutaan hakemaan.  Työn mielekkyy-
den lähteistä ei useinkaan olla tietoisia. Työntekijät ovat 
välittömästi tietoisia vain onnistumisen ja epäonnistu-
misen synnyttämistä ”voimaantumisen” ja väsymisen 
tunteista.  Väsyminen voi esimerkiksi liittyä toiminnan 
kohteen muuttumiseen ja siihen liittyvään hallinnan 
vaikeuteen ja työn mielekkyyden katoamiseen. (�,3)

”.. Viime vuosina työmäärä on kasvanu, ennen oli kaksi 
siivoojaa koululla nyt oon ainut.
.. En tuu selviämään … tykkään työstäni oon tyytyväinen 
kun näkkee kädenjäljen ”

Koulusiivoojan työn mielekkyys liittyikotisiivouksen 
konseptiin – hyvin ja perus-teellisesti tehty työ oli mer-
kityksellistä. Mitoituksen myötä siivousalue laajeni ja 
työ toteutettiin yksin. Kiireen kokemus, väsyminen ja 
työn merkityksen hiipuminen selittyy sillä, että tekijä 
pyrki toimimaan kotisiivouksen tavoin mitoitetun siivo-
uksen konseptissa. Hän ei ehtinyt siivota haluamallaan 
tavalla laajentuneita siivousalueita, jolloin hän joutui 
kiirehtimään. Siitä huolimatta työn tulos ei miellyttänyt 
siivoojaa itseään ja hän koki tekevänsä työnsä huonosti.

Miten päästään käsiksi työhyvinvointiin muut-
tuvassa työssä? 

Esimerkin valossa voi todeta, että koulusiivoojan jaksa-
mishaasteet ja oman työn mielekkyyden kokeminen liit-
tyvät meneillään olevaan siivoustoiminnan muutokseen. 
Työhyvinvoinnin edistämisen lähtökohtana on tällöin 
omaa työtä ja työn muutosta koskeva oppimisprosessi 
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(työhyvinvointia edistävä työn kehittäminen).  Oppimi-
sen kohteeksi nostetaan työyhteisön nykyinen käytäntö 
ja oppijoina ovat työn toteuttajat – työntekijät, esimie-
het ja johto. Työhön ja työn muutokseen kohdituva 
oppimisprosessi auttaa tekijöitä jäsentämään arkityötä 
ja sen sujumista, ymmärtämään meneillään olevaa muu-
tosta ja työn mielekkyyden rakentumista sekä rakenta-
maan toiminnan kehitystä ja työhyvinvointia edistäviä 
ratkaisuja. 

Koko työyhteisön näkökulmasta nykyisen työkäytän-
nön jäsentämisessä kiinnitetään huomio arkityöhön 
ja sen sujumiseen: miten työprosessit sujuvat, millaisia 
työhyvinvoinnin ongelmia niihin liittyy ja millaiseen 
toimintakonseptiin työ perustuu. Toimijoiden oppimis-
tehtävänä on luoda yhteinen realistinen kuva nykyisestä 
työkäytännöstä ja kyseenalaistaa sitä tietyiltä osin epä-
tarkoituksenmukaisena muuttuneessa tilanteessa. Toi-
mijat tunnistavat työhön liittyvää kiirettä, väsymistä ja 
työn merkityksen hiipumista, mutta ovat tietämättömiä 
niiden taustalla olevista mielekkyyden lähteistä. Näiden 
mielekkyyden lähteiden tunnistaminen on keskeinen 
yksilöllinen oppimistehtävä. 

Koska työtoiminta muuttuu, täytyy työkäytännön jä-
sennystä tarkastella toiminnan kehityksen näkökulmas-
ta: mistä muutoksesta toiminnan sujumattomuus ja 
työn mielekkyyden kirjo kertovat, millainen kehitys on 
johtanut tähän ja mitkä ovat tulevaisuuden vaihtoehdot. 
Työyhteisön oppimistehtävänä on  siis jäsentää nykyi-
seen toimintaan johtanut kehitys ja lähitulevaisuuden 
vaihtoehdot. Yksittäisen toimijan oppimistehtävänä on 
taas ymmärtää ja jäsentää oma työn mielekkyyden läh-
teitä ja suhteuttaa niitä meneillään olevaan muutokseen. 

Jotta toiminta kehittyy, täytyy työyhteisön suunnitella 

muutosta edistäviä ja tunnistettuja ongelmia ratkaise-
via työjärjestelyjen kokeiluja, toteuttaa ja arvioida niitä.  
Toimijan näkökulmasta on keskeistä rakentaa henkilö-
kohtainen ammatillisen kehityksen suunnitelma, joka 
pyrkii edistämään tekijän motivaation kehitystä ja ni-
voutuu työyhteisön yhteisen työkäytännön muutokseen. 
Työhyvinvointia edistävässä työn kehittämisessä on ky-
symys yhteisöllisen ja yksilöllisen oppimisprosessin yh-
teensovittamisesta.  

Työhyvinvointia edistävä työn kehittäminen on lähesty-
mistapa, joka tarjoaa mahdollisuuden uudenlaiselle työ-
paikan ja työterveyshuollon yhteistyölle. 

Lähteet: 
Engeström Y (1995) Kehittävä työntutkimus. Perusteita, 
tuloksia, haasteita. Hal-linnon kehittämiskeskus, Hel-
sinki. (1)

Mäkitalo J  (�005) Work-related well-being in the trans-
formation of nursing home work. Acta Universita-
tis Ouluensis D Medica 837. Oulu University Press. 
Oulu. (�)

Mäkitalo J (�001) Mitä on työhön liittyvä hyvinvointi? 
Kirjassa:  Paso E, Mäkitalo J ja Palonen J (toim.) Vii-
meinen tykykirja? Merikosken kuntoutus- ja tutkimus-
keskus, Keskinäinen vakuutusyhtiö Tapiola. Art-Print 
Oy �001. (3)

Virkkunen J (�004) Toimintakonseptin osallistava ke-
hittäminen. Konsepti – toimintakonseptien uudistajien 
verkkolehti 1. www.muutoslaboratorio.fi  (4)
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Toimialasta riippumatta kaikki palveluntuottajat ja tava-
rantoimittajat ilmoittavat nykyään olevansa kumppanei-
ta. Kumppanuus on sanana kärsinyt inflaation. Tahtoa 
kumppanuuteen pitää olla, mutta pelkkä julistus ei riitä. 
Kumppanuus on ja vaatii paljon muutakin.

Kumppanuutta ja kumppanin roolia voidaan kuvata esi-
merkiksi erään asiakkaan sanoin: ”Partneri on organisaa-
tio, jonka kanssa tehtävän yhteistyön perustana ovat yh-
dessä rakennettu kumppanuuden toimintamalli, yhdes-
sä sovitut, dokumentoidut sopimukset ja toimintamallit 
sekä yhteen sovitettu strategia ja yhteiset tavoitteet.” 
Kumppanuus on määritelty myös seuraavasti: ”Kump-
panuus on liitto, jonka tarkoituksena on osapuolten 
ominaisuuksien valikoitu yhdistäminen yhteisen tavoi-
tetilan saavuttamiseksi ja kummankin osapuolen eduk-
si.” Lisäksi aitoon strategiseen kumppanuuteen kuuluu 
myös jaettu liiketaloudellinen riski ja tuotto.

Kumppanuutta tarkastelen tässä kirjoituksessa Mehiläi-
sen työterveysliiketoiminnan näkökulmasta ja työter-
veyslinjan liiketoimintajohtajan kokemuksella. Mehiläi-
sessä olemme usean vuoden ajan järjestelmällisesti kehit-
täneet Työterveyden palvelukonseptia ja toimintamallia 
kumppanuusajattelun pohjalta. Kokemuksesta voin 
todeta, että onnistuminen vaatii pitkäjänteistä työtä 
– oikotietä onneen ei ole. Tarvitaan uutta ajattelutapaa 
ja erilaista osaamista. Mutta erityisesti tarvitaan käytän-
nön työkaluja ja toimintamalleja, joiden kautta ja avulla 
kumppanuus näkyy käytännön yhteistyössä. Vanhoilla 
opeilla ja perinteisellä toimintamallilla ei pärjää silloin, 
kun tavoitteena on aito kumppanuus. 

Asiakkaan odotukset kumppanuudelta

Työelämän muutos on muuttanut työterveyden roolia. 
Myös asiakasorganisaatioiden odotukset ja vaatimukset 
ovat muuttuneet. Yhä useammin asiakas odottaa työ-
terveydeltä enemmän liiketoimintalähtöistä tarkastelua 

ja kokonaisvaltaisempaa otetta sekä asiakkaan ydinpro-
sessien tukemista – kumppanuutta. Asiakas odottaa saa-
vansa selkeää lisäarvoa ja hyötyä myös omaan liiketoi-
mintaansa. Suoritteiden sijasta odotetaan tuloksia. Pel-
kästään työ ja työympäristölähtöinen tai yksilölähtöinen 
lääketieteellinen lähestymistapa ei riitä. Sairauslähtöisen 
ja reaktiivisen toiminnan sijaan tai sen lisäksi toivotaan 
enemmän preventiivistä otetta ja lähestymistapaa. Tämä 
taas edellyttää asiakkaan liiketoiminnan ja toimintaym-
päristön riittävää tuntemista ja ymmärtämistä. Toki 
työterveyden ammattilaisen tärkeintä osaamista on kui-
tenkin edelleen työterveysosaaminen. Sitä ei voi korvata 
liiketoimintaosaamisella eikä työterveyden ammattilai-
sen tarvitse tai pidäkään olla liiketoiminnan kehittämis-
konsultti. 

Työterveydeltä odotetaan aktiivista yhteydenpitoa ja 
varhaista sekä jämäkkää puuttumista työkyky- ja terve-
ysongelmiin. Monesti – varmasti myös aiheesta – työter-
veyttä on kritisoitu piiloutumisesta salassapitosäädösten 
taakse. Yhteistyöhön on mielestäni kuitenkin helppo ra-
kentaa pelisäännöt, tapa tiedonkulkuun ja raportointiin 
ilman, että työterveyden luottamuksellisuus kärsii tai 
yksilötietojen salassapito vaarantuu. Kyse on kumppa-
nuuden keskeisistä elementeistä – keskinäisestä luotta-
muksesta ja vastuiden sopimisesta.

Useimmat asiakkaat ovat valmiit investoimaan enem-
män työterveyspalveluihin mutta odottavat samalla li-
säinvestoinneilta tuloksia ja vaikuttavuutta, joka näkyy 
viime kädessä esimerkiksi tuottavuuden kohentumisena. 
Tämä ei kuitenkaan tarkoita asiakkaan työnantajarooliin 
liittyvien vastuiden ulkoistamista työterveydelle. Esimer-
kiksi sairauspoissaolojen, työkyvyttömyysriskien ja työ-
hön liittyvien terveys- ja turvallisuusriskien hallinnassa 
työnantajan vastuu ja esimiesten rooli on keskeinen. 
Toisaalta tämä ei sulje pois työterveyden vahvaa roolia 
yhteistyön ohjauksessa ja johtamisessakin. Luonnollises-
ti työterveys tuo yhteistyöhön oman asiantuntijuutensa, 
substanssiosaamisensa ja toimenpiteensä. 

Kumppanuus 
- sanoista tekoihin!

Tapio Virta
liiketoimintajohtaja

Mehiläinen Oy, Työterveys
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Kumppanuutta ei synny ilman rakennetta

Kumppanuusyhteistyö ei ole koskaan valmis. Kumppa-
nuutta rakennetaan asiakkaan ja palveluntuottajan yh-
teisellä päätöksellä. Se on prosessi, jatkuvaa ja kehittyvää 
yhteistyötä ja toimintaa. Kumppanuudella haetaan tu-
loksia ja vaikuttavuutta. Vaikuttavuutta ei synny ilman 
tavoitteellista toimintaa, käytännön toimintamalleja ja 
työkaluja. Yhdessä sovittu ja dokumentoitu sekä raken-
nettu toimintatapa tuo jämäkkyyttä, systemaattisuutta 
ja tavoitteellisuutta kumppanuusyhteistyöhön. Tällöin 
voidaan kumppanuudelle asettaa myös mitattavia tu-
lostavoitteita, joiden toteutumisen seurantaan tarvitaan 
mittareita. Myös vastuut, velvoitteet ja pelisäännöt sovi-
taan, dokumentoidaan ja otetaan käytäntöön. Toimin-
nan suunnittelu, ohjaus, seuranta ja arviointi on tiivistä, 
systemaattista, säännöllistä ja yhdessä tehtävää.

Mehiläisen kumppanuusyhteistyön toimintamallin kes-
keinen osa on ohjausryhmä, joka on hyvä toiminnan 
seurannan, ohjauksen ja kehittämisen väline. Ohjaus-
ryhmän muodostavat asiakaskohtaisesti sovittavat Mehi-
läisen ja asiakasorganisaation edustajat. Samoin ohjaus-
ryhmän toimintatapa, tavoitteet ja käytettävät mittarit 
sovitaan asiakaskohtaisesti.

Yhteistyötä voidaan tehdä ja ohjata ainakin kolmel-
la kumppanuustasolla (kuva). Operatiivisella tasolla 
huolehditaan työterveyden päivittäisestä toiminnasta, 
yhteistyöstä ja tuotetaan työterveyden palvelut. Oh-
jausryhmätaso on kumppanuuden johtamisen perusele-
menttejä. Strateginen taso tarkoittaa Mehiläisen Työter-
veyden johdon ja asiakasorganisaation johdon strategista 
ohjausryhmää tai keskustelufoorumia.

 
Kumppanuutta on monitasoista. Kumppanuusyhteistyön 
rakenne ja käytäntö on erilaista pienen ja paikallisen kuin 
suuren tai valtakunnallisen asiakkaan kanssa. Yhteistyötä 
– tapaa ja sisältöä – ohjaavat myös asiakasorganisaation 
henkilöstöstrategiset tavoitteet, tarpeet ja toimintamallit. 
Pienehkön asiakasorganisaation kanssa ei tarvita muodol-
lista rakennetta vaan kumppanuuden kaltainen yhteistyö 
voi syntyä sujuvan ja laadukkaan palvelun sekä avoimen 
ja luottamuksellisen dialogin myötä.

Työkalut konkretisoivat kumppanuuden

Mehiläisen kumppanuuskonseptia kehittäessämme huo-
masimme hyvin nopeasti, että ilman käytännön toimin-
tamalleja ja työkaluja kumppanuus jää puheen tasolle. 

Kumppanuuteen kuuluvat hyvin toimi-
vat sairaanhoidon ja preventiivisen toi-
minnan palvelut. Kumppanuuden näkö-
kulmasta on merkitystä myös sillä, miten 
nämä palvelut tuotetaan. Saatavuus, laa-
tutekijät ja palveluketjun sujuvuus ovat 
tärkeitä asioita myös kumppanuudessa. 
Lisäarvo syntyy kuitenkin lopulta siitä, 
miten palvelujärjestelmä kokonaisuutena 
toimii, miten asiakasyhteistyössä toimi-
taan ja mitkä ovat ne toimintamallit ja 
työkalut, joiden avulla saadaan aikaan 
tuloksia ja vaikuttavuutta.

Työkalut ovat sekä toimintamalleja että 
erilaisia palveluita, asiakasraportteja ja 
kyselyitä. Mehiläisessä olemme panos-
taneet erityisesti näiden kumppanuus-
työkalujen kehittämiseen ja käyttöön-



ottoon. Hyvä esimerkki Mehiläisen kumppanuustyö-
kalusta on TYÖkuntoon -malli työkyvyttömyysriskien ja 
sairauspoissaolojen hallintaan. Mallin käyttöönotto edel-
lyttää aitoa yhteistyötä ja sitouttaa asiakasorganisaation 
toimintatapojen muuttamiseen. Muita Mehiläisen työka-
luja riskien hallintaan ovat toimintamalli liikuntaelinoi-
reista, -sairauksista ja -tapaturmista aiheutuvien sairauslo-
matarpeiden vähentämiseen (TULEkuntoon), depressio-
potilaiden työhönpaluun tukeminen (MIELIkuntoon) ja 
työturvallisuuden edistäminen yhteistyössä työturvallisuu-
sorganisaation kanssa (RISKITkuntoon). 

Vaikuttava ja oikein kohdennettu toiminta ja toimenpi-
teet tarvitsevat arviointi- ja kartoitustyökaluja. Eräänä 
esimerkkinä tällaisesta kyselytyökalusta on Mehiläisessä 
kehitetty työterveysriskikysely. Siinä käydään läpi työhön 
liittyviä tekijöitä, jotka työntekijöiden omasta mielestä li-
säävät tapaturmariskiä. Näiden selvittäminen mahdollistaa 
käytännön toimenpiteet, joilla parannetaan turvallisuutta, 
myös kehitetään tuottavuutta ja lisätään työhyvinvointia.

Kumppanuus rikastaa työtä ja lisää osaamista

Kumppanuus on myös ajattelutapa, asenne ja työskente-
lyote. Yksilöasiakkaan lisäksi taustalla on aina myös yri-
tysasiakas. Työterveyshenkilöstöllä on erilaisia valmiuksia 
toimia kumppanuudessa. Toisaalta kaikki asiakkaatkaan 
eivät hae kumppanuuden kaltaista yhteistyötä. Osalle 
riittää hyvin toimivat peruspalvelut. Näin myös työter-
veyden ammattilaisille on tarjolla erilaisia asiakkuuksia ja 
valinnan mahdollisuuksia. 

Kumppanuusajattelun juurruttaminen on vaatinut pal-
jon keskustelua ja koulutusta. Tarvitaan myös uuden-
laista osaamista ja uusien työkalujen hallintaa. Ilman 
valmennusta työkalujen käyttöönotto ontuu. Kumppa-
nuusyhteistyö luo työterveyshenkilöstölle erilaisia ja uu-
siakin tehtäviä ja rooleja – työ monipuolistuu. Työn mo-
nipuolistumisen myötä oma osaaminen lisääntyy ja laa-
jenee. Uskoisin oman työn olevan myös mielekkäämpää, 
kun yhteistyö asiakasorganisaation kanssa sujuu, yhtey-
denpito on tiivistä ja näkee työn konkreettisia tuloksia. 

Kumppanuuden merkitys liiketoiminnassa 
– win-win?

Työterveyden on aivan mahdollista nousta asiakasorga-
nisaation aidoksi strategiseksi kumppaniksi. Kun yh-
dessä asiakkaan kanssa onnistumme vähentämään työ-
kyvyttömyysriskejä ja sairauspoissaoloja, vaikutamme 
suoraan asiakkaan liiketoimintaan parantamalla tuot-
tavuutta ja vähentämällä kuluja. Työkyvyttömyyseläk-
keiden ja sairauspoissaolojen taloudellinen merkitys 
on helposti laskettavissa. Koska työkyvyttömyys ei ole 
kenenkään etujen mukaista niin sairauspoissaolojen 
hallinnalla turvataan sekä työantajan että työntekijän 
etu. Toimivalla kumppanuudella on siten positiivista 
vaikutusta myös asiakasorganisaation työnantajaku-
vaan. 

Strategisen kumppanuuden pitäisi tuottaa lisäarvoa 
molemmille osapuolille. Mitä hyötyy palveluntuot-
taja kumppanuudesta? Ainakin Mehiläisen työter-
veysliiketoiminnalle kumppanuudella on merkitys-
tä. Kumppanuus on työterveyskonseptimme ydintä. 
Kumppanuudet ovat vaatineet jatkuvaa toimintamal-
lin kehittämistä ja lisänneet osaamista kasvattaen sa-
malla työterveyskonseptin arvoa. Kumppanuussuhde 
on tarkoitettu pitkäjänteiseksi ja asiakkuus pitkäaikai-
seksi. Työterveydessä Mehiläisellä on henkilöasiakkai-
ta jo noin 180 000. Työterveyden kumppanuusmalli 
on varmasti osaltaan vaikuttanut ja siten edesauttanut 
Mehiläisen vahvaa orgaanista kasvua.

Monella toimialalla strateginen kumppanuus sisältää 
sopimuksen ja mekanismin jaettuun liiketaloudelli-
seen riskiin ja tuottoon. Kun tavoitteet saavutetaan tai 
ylitetään niin asiakas maksaa osan syntyneestä talou-
dellisesta tuotosta kumppanille. Päinvastaisessa tilan-
teessa kumppani osallistuu sovitulla tavalla toteutu-
neen riskin kantamiseen. Työterveyskumppanuuksissa 
tämä on vielä toistaiseksi harvinaista. Toimialallamme 
tällaisen mekanismin käyttöönotto on haasteellista 
mutta toki mahdollista ja tulevaisuudessa jopa toden-
näköistä.
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Joustavasti annosteltava 
Motifene® Dual on tulehduskipulääke 
akuutteihin ja kroonisiin kiputiloihin.
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tarvittaessa 1 kapseli 2 kertaa päivässä.  Vaikeissa ja akuuteissa kiputiloissa tilapäisesti 2 kapselia kerta-annoksena aamuisin tyhjään vatsaan. Haittavaiku-
tukset:  Tavallisimpia haittavaikutuksia ovat ruoansulatuskanavaoireet kuten pahoinvointi, oksentelu ja ripuli sekä vähäinen piilevä ruoansulatuskanavan 
verenvuoto. Satunnaisesti saattaa esiintyä keskushermosto-oireita, ihon yliherkkyysreaktioita sekä erityisesti verenpainepotilailla raajojen turvotusta. Vakavat 
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dossa. Interaktiot: Motifene Dualilla saattaa olla yhteisvaikutuksia seuraavien lääkeaineiden kanssa: litium, digoksiini, diureetit, antihypertensiiviset aineet, 
glukokortikoidit ja muut tulehduskipulääkkeet, metotreksaatti ja verensokeria alentavat lääkkeet. Erityisesti huomattavaa: Kapselit tulee niellä kokonai-
sina runsaan nestemäärän kera. Motifene Dual saattaa heikentää reaktiokykyä ja siten haitata suorituskykyä liikenteessä. Pakkaukset ja hinnat 2/2008: 
(VMH + alv)14 depotkapselia 5,76 , 56 depotkapselia 21,02 . Peruskorvattava reseptivalmiste.  Laktoositon.  Lisätiedot: Pharmaca Fennica.

diklofenaakki 25 mg + 50 mg
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PL 1310, 00101 Helsinki

Kaksi kipua – yksi lääke

Akuuttiin kipuun
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Krooniseen kipuun 
pitkävaikutteinen

diklofenaakki 50 mg.

Kunnallisen työterveys-
huollon ja pienen yrityksen 

yhteistyövaikuttavuus?
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Pienten yritysten työterveyshuollossa 
kehittämistä

Pienen yrityksen työterveyshuolto on vuosien aikana 
usein nostettu esille tärkeänä kehityskohteena, mut-
ta aikaan saadut vaikutukset ovat jääneet paikallisiksi. 
Työterveyshuoltolainsäädäntö 1970 –luvulta alkaen on 
saanut aikaan koko maan kattavan palvelujärjestelmän. 
Työterveyshuollon kattavuus on noussut lähes 90 %:iin 
kaikista työpaikoista, mutta pienten yritysten osalla se 
on huomattavasti alhaisempi. Pienet yritykset eivät ole 
yleisesti kokeneet työterveyshuollon palvelujen olleen 
vaikuttavia ja tuoneen lisäarvoa heidän toimintaansa. 

Pienten työpaikkojen määrä ja merkitys työllistäjänä on 
suuri. Suomessa on Tilastokeskuksen mukaan n. �50 
400 yritystä, joista pieniä yrityksiä (< 50 työntekijää) on 
98,8 %. Niissä on yhteensä 615 000 henkeä, mikä on 
45 % kaikista yrityksissä työskentelevistä Suomessa. Yksi 
neljästä pienestä yrityksestä on pienteollisuudessa ja vii-
dennes toimii palvelualalla. Selvitysten mukaan pienissä 
yrityksissä on tarvetta työterveyspalveluille. Pienten yri-
tysten työterveyshuolto on keskittynyt terveyskeskuksiin, 
joissa työterveyspalveluiden määrä ja laatu vaihtelevat pal-
jon paikkakunnasta ja työterveysyksiköstä riippuen. 

Raportti perustuu 10 kunnallisen työterveyshuollon toimintamallin ja pienten yritysten kanssa tehtävän yh-
teistyön tarkasteluun kahdessa projektissa. Kaikissa työterveyshuolloissa näkyi lähestymistavassa lakikeskei-
syys ja järjestelmälähtöisyys. Kahdessa suurimmassa työterveyshuollossa oli merkkejä toiminnan kehittymi-
sestä asiakaslähtöisempään suuntaan. Kaikissa työterveyshuolloissa pienten yritysten palvelut olivat niukkoja 
ja keskinäiset yhteydet sekä yhteistyö pääosin satunnaista. Lisäarvon tuottamista pienelle yritykselle ei ollut 
asetettu tavoitteeksi, eikä vaikuttavuutta ollut arvioitu. Lupaavia tuloksia saatiin koulutusinterventiosta ja 
yhteistyövälineestä sekä pienille yrityksille rakennetuista verkkopalveluista Jatkossa tarvitaan uuden asiakas-
lähtöisen palvelumallin kehittäminen pienten yritysten palveluun. 

Hannu Virokannas
työterveyshuollon professori, tj 

Terveystieteiden laitos, Oulun yliopisto ja 
Työterveysverkko Oy

hannu.virokannas@oulu.fi 

Kunnallisen työterveys-
huollon ja pienen yrityksen 

yhteistyövaikuttavuus?

Tutkimusraporttien mukaan työterveyshuollot ovat 
tehneet pieniin yrityksiin vähemmän työpaikkakäyn-
tejä kuin isommille paikoille ja pienissä yrityksissä on 
koettu yhteistyö ja terveysriskeistä tiedottaminen puut-
teelliseksi. On myös arvioitu, että työterveyshuollon 
tieto työympäristöstä ei saavuta työpaikan työntekijöitä. 
Yrittäjät ovat meillä tehdyissä selvityksissä pitäneet työ-
terveyshuollon työpaikkatason toimintaa melko huono-
na, ja myös työpaikan tuntemusta ja työterveyshuollon 
aloitteellisuutta työpaikalla heikkona. Toisaalta on myös 
havaittu, että yrittäjät eivät tunne työterveyshuollon tar-
joamia mahdollisuuksia tukea yrittäjää ja yritystä. 

Raportin aineisto ja tavoite

Tässä raportissa tarkastellaan kunnallisen työterveys-
huollon ja pienen yrityksen yhteistoimintaa kahden 
Pohjois-Suomessa vv. �003 - �007 tehdyn kehityspro-
jektin materiaalien avulla. Seitsemän kunnan alueelli-
seen työterveyshuoltohankkeeseen ja Verkkopalvelumal-
lin kehittämishankkeeseen osallistui yhtensä 10 kunnal-
lista työterveyshuoltoa. Kahdeksasta pienestä työterveys-
huollosta hankkeisiin osallistuivat kaikki 1-6 henkeä ja 
kahdesta isosta työterveyshuollosta 7-9 henkilöä kusta-



4�

kin. Lähestymistapana käytetään laadullista tarkastelua 
etsien materiaaleista yhteisiä tekijöitä ja käsityksiä, jotka 
kuvaavat työterveyshuollon ja pienen yrityksen yhteis-
työtä. Tavoitteena oli kriittisesti kartoittaa työterveys-
huollon toimintamallia ja yhteistyötapoja pienten yri-
tysten kanssa sekä pohtia niiden kehittämistä. 

Lakikeskeinen ajattelutapa

Molemmissa projekteissa kaikkien 10 työterveyshuol-
lon yhteisenä piirteenä oli lakikeskeinen ajattelutapa. 
Käytännössä se tuli esille lakisääteisten asioiden painot-
tamisena pienten yritysten palveluista puhuttaessa, sopi-
muksen tekemisessä sekä tarjottavissa sopimusmalleissa 
ja toimintasuunnitelmissa. Pienten työterveyshuoltojen 
edustajat kertoivat, että sopimusneuvotteluja käydään 
harvoin mikroyritysten (alle 10 työntekijää) kanssa. 
Kahdessa suurimmassa työterveyshuollossa mainittiin 
käytävän tarvittaessa neuvotteluja myös pienten yrityk-
sien kanssa. Toimintasuunnitelmat työterveyshuollot 
pääsääntöisesti laativat itse arvioimansa tarpeen perus-
teella, yleisimmin 3-5 vuoden ajalle. Suunnitelmat lä-
hetettiin yrityksiin hyväksyttäviksi, mutta niihin ei kuu-
lemma juurikaan ole tullut muutoksia. Suunnitelmat oli 
tavallisesti laadittu lakitekstin jaottelua käyttäen. Niihin 
ei ollut sisällytetty yksityiskohtaisia arvioita työpaikka-
käyntien ja terveystarkastusten määristä tai suunnitel-
man kustannuksista. 

Suppea sopimus ongelmana

Tavoitteena kerrottiin olevan toimivan, terveellisen ja 
turvallisen työympäristön sekä työkyvyn säilymisen. 
Kuitenkin pienten yrityksien palvelujen kerrottiin ole-
van suppean sopimuksen mukaisesti vähäisiä. Mikroyri-
tyksistä ei juuri kellään ollut kokonaisvaltaista (sairaan-

hoidon sisältävää) työterveyshuoltosopimusta. Toiminta 
koostui käytännössä työpaikkakäynneistä ja terveystarkas-
tuksista. Tavoitteiden savuttamisen vaikeus oli tunnistettu 
perinteisellä tavalla toimittaessa. Ydin kysymyksiksi nos-
tettiin suppea sopimus ja yritysten vähäinen aktiivisuus. 
Monissa työterveyshuolloissa tuli esille käsitys, että kaikki 
pienet yritykset eivät halua ko. palveluja. Työterveyshuol-
lon pienille yrityksille aiheuttamat kustannukset tulivat 
ongelmallisina esille useassa työterveyshuollossa. 

Kontaktit työterveyshuollon ja pienen yrityksen välillä oli-
vat jääneet yleisesti hyvin vähäisiksi. Kenelläkään pienellä 
työterveyshuollolla ei ollut säännöllistä palaute ja palave-
rikäytäntöä pienten yritysten kanssa. Vaikka työterveys-
huollon toimintasuunnitelma pitäisi asetuksen mukaan 
tarkistaa vuosittain, ei vuosittainen kontakti edes puheli-
mitse ollut toteutunut, vaikka kahdessa suurimmassa työ-
terveyshuollossa kerrottiin jo oltavan lähellä tätä. 

Toimintaa vähän

Työterveyshuolloissa tuli useassa paikassa esille, että 
pienille yrityksille tehtiin ns. ”lakisääteistä minimityö-
terveyshuoltoa”. Yleensä sillä tarkoitettiin sellaista toi-
mintaa, jonka seurauksena pienen yrityksen pahimmat 
työympäristön perinteiset altisteet oli arvioitu ja työpai-
kalla oli työterveyshuollon sopimus ja työpaikkaselvitys-
raportti olemassa. Lisäksi erityistä sairastumisen vaaraa 
aiheuttavaksi arvioiduissa töissä oli tehty terveystarkas-
tukset. 

Työpaikkaselvitys tehtiin yleensä kaikilla toimialoilla 
työympäristö- ja altistekeskeisesti. Työpaikkakäyntejä 
oli pyritty tekemään 3-5 vuoden välein. Esimerkkien 
valossa raporttien sisältö oli pääasiassa työoloja kuvaile-
vaa. Hyviäkin esimerkkejä tuli eteen, erityisesti tuotan-
nollisista yrityksistä, joissa oli arvioitu riskejä, kirjattu 
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suosituksia altistumisen vähentämiseksi ja myös sovittu 
seurannasta. Vaikeuksia oli ollut työn hahmottamisessa 
muilla toimialoilla. Työpaikkakäyntien pitkät väliajat 
näyttivät tekevän seurannan tehottomaksi. Yhdessä 
työterveyshuollossa oli jatkossa suunniteltu tehtävän 
lyhyempiä, kohdennettuja käyntejä entistä useammin, 
esim. �-3 käyntiä / 5 vuoden jakso. 

Terveystarkastuksia tehtiin osassa työterveyshuoltoja 
vain työhön tullessa, jos työoloissa ei ollut terveyttä 
vaarantavia altisteita. Enemmistö teki terveystarkas-
tuksia 3-5 vuoden välein. Terveystarkastukset veivät 
kaikissa työterveyshuolloissa suurimman osan työter-
veyshoitajien työajasta. Lääkäreiden rooli oli useassa 
paikassa tukea terveystarkastuksia lähinnä työkyky- ja 
sairausasioissa. Osin tähän vaikutti lääkärityövoiman 
niukkuus pienissä työterveyshuolloissa. Yhdessä isossa 
työterveyshuollossa oli kehitetty toimintaa niin, että 
työntekijöihin olisi jatkossa yhteys vuosittain, esim. 
lomakkeen täyttämisen välityksellä. Työpaikan tyky -
toiminnan tukemista tai työyhteisötyötä oli pienten 
yritysten työterveyshuoltona tehty vähän. Ryhmämuo-
toisia toimintoja oli käytetty joissakin paikoissa, enem-
män isojen työterveyshuoltojen toimesta. 

Asiakkaan asema

Työterveyshuolloissa asiakaslähtöisyys herätti risti-
riitaisia tunteita. Kaikilla oli sellainen käsitys, että he 
olivat yrittäneet toimia ja toimineetkin asiakaslähtöi-
sesti. Vaikka työterveyshuollot kertoivat, että toiminta 
tapahtui työterveyshuollon omien ohjeiden ja tapojen 
mukaan, kertoivat he ajatelleensa, että he kuitenkin 
olisivat toimineet asiakaslähtöisesti. Asiakaslähtöisyy-
teen liitettiin mm. työterveyshuollon asiantuntijana 
tekemä arviointi siitä, mikä on työpaikalle työterveys-
huollollisesti järkevää. Asiakastyytyväisyyskyselyjä oli 

tehty jonkin verran kaikissa työterveyshuolloissa. 

Toisaalta työterveyshenkilöstöt kuvasivat asiakaslähtöi-
syyttä hyvin asiakkaan tarpeista ja toiveista lähteväksi 
palveluksi, ja totesivat, ettei työterveyshuollon toimin-
ta pienyrityksessä ole ollut aivan tällaista. Todettiin 
myös, että esim. mikroyrityksistä oli harvoin pyydetty 
mihinkään apua työterveyshuollolta. Suhteiden luon-
tia ja ylläpitoa ei suunniteltu tietoisesti. Yhteyden-
pitäminen työpaikkoihin perustui kaikissa paikoissa 
pääasiassa työpaikkakäynteihin. Muutamassa paikassa 
keskusteluun nousi hyödyn tuottaminen asiakasyrityk-
selle, mutta asiaa ei ollut jäsennetty niin, että sitä olisi 
voitu käsitellä yritysten kanssa. Lisäarvon tuottamista 
pienelle yritykselle ei ollut asetettu tavoitteeksi, eikä 
vaikuttavuutta ollut missään arvioitu.

Yhteistyön kehittäminen kahdessa projektissa

Seitsemän kunnan alueellisessa työterveyshuoltohank-
keessa työterveyshuollon ja pienen yrityksen välistä 
suhdetta pyrittiin kehittämään asiakaslähtöisemmäksi 
koulutusinterventiolla ja siihen liitetyllä yhteisel-
lä työvälineellä. Seminaaripäivien aikana käsiteltiin 
työterveyshuollon roolia ja kannustettiin henkilös-
töä ohjaamaan työpaikan johtoa ja työntekijöitä kä-
sittelemään työpaikan terveellisyyden kehittämistä. 
Yhteistoiminnan keskeiseksi työvälineeksi kehitettiin 
Työhyvinvointiohjelma, joka rakennettiin työpaikan 
työsuojelun toimintaohjelman ja työterveyshuollon 
työpaikkatoiminnan risteytyksenä. Työterveyshuollon 
tehtävänä oli auttaa ja tukea yrittäjää selviämään vel-
voitteistaan työsuojelussa ja työntekijöiden työkyvyn 
ylläpidossa. Työterveyshuolto pyrki ohjaamaan pientä 
työpaikkaa ottamaan myös terveysasiat hallintaansa ja 
antamaan työpaikan tarvitsemaa asiantuntija-apua.
Työhyvinvointiohjelma tuotti tärkeää tietoa myös työ-



44

paikan työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. Sen 
käyttämisen yhteydessä työnantajan kanssa sovittiin, 
millaisia turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyviä kar-
toituksia on tarpeen tehdä. Työterveyshuollon tehtävä-
nä oli mm. tarjota sopivia kartoitusvälineitä yrityksen 
käyttöön. Kolme työterveyshoitajaa kokeili kehitettyä 
ohjelmaa yhteensä �9 yrityksessä. Työskentely näytti 
aktivoivan työpaikkaa ja pienen työpaikan johto saat-
toi sen avulla nostaa esille kokemansa tärkeät asiat. Ko-
keiluista saadun myönteisen palautteen perusteella ko. 
yhteistyöprosessia ja -välinettä on kehitetty eteenpäin. 

Verkkopalvelun kehittämishankkeessa oli yhtenä ta-
voitteena arvioida verkkopalvelun vaikutuksia pienten 
yritysten työterveyspalveluihin. Kun palvelu rakennet-
tiin tukemaan asiakaslähtöistä toimintaa, sen käyttämi-
nen perinteisen työterveystoiminnan yhteydessä ei ol-
lut itsestään selvää. Toiminta olisi vaatinut työtapojen 
muutoksia, joihin projekti oli liian lyhyt. Hankkeen 
tärkein tulos oli yhteydenottojen lisääntyminen puolin 
ja toisin. Yritysten johtajat hakivat sekä palvelimesta 
että työterveyshuollosta vastauksia ja apua monenlai-
siin asioihin ja ongelmiin. Verkkopalvelun todettiin 
antaneen mm työpaikkaselvitykseen välineitä lisää ja 
laajentaneen näkökulmaa. Käytännössä työterveys-
huollot eivät olleet tottuneet, että yritys itse kartoittai-
si ensin työolot ja työterveyshuolto tulisi vasta sitten 
auttamaan yritystä tarpeen mukaan. Mielenkiintoista 
oli, että eniten hyötyä verkkopalvelusta kokivat pien-
ten yritysten johtajat. Verkkopalvelussa olleet kyselyt 
ja lomakkeet helpottivat työterveyshuollon toimintaa 
ja ne toimivat osaltaan yhteistyövälineinä.  Tiedon vä-
littämistä työpaikalle verkkopalvelu helpotti selvästi. 
Lisäksi työterveyshuollon toimintaa hyödyttäviksi ni-
mettiin mm. pienten yritysten aktivoituminen, asia-
kirjojen (esim. toimintasuunnitelmat ja työpaikkaselvi-
tykset) toimittaminen koko henkilökunnan nähtäväksi 

ja helppo monipuolisen tiedon ja ohjeiden välittämi-
nen yrityksille. 

Pohdinta

Vaikka palveluista ajateltiin olleen yritykselle hyötyä, 
ei pienten yritysten työterveyspalveluissa ollut tietoi-
sesti suunniteltu vaikuttavuutta. Työterveyshuollon ja 
yritysten keskinäiset yhteydet olivat vähäisiä ja osaksi 
sattumanvaraisia. Lakikeskeinen ajattelu ja järjestelmä-
lähtöiset palvelut kunnallisissa työterveyshuolloissa ei-
vät ole luoneet hedelmällistä kasvupohjaa pienten yri-
tysten työterveysyhteistyölle. Tässä raportissa kuvatulla 
vallitsevalla pienen työterveyshuollon toimintamallilla 
osoittautui olevan vakavia puutteita. Mielestäni yksit-
täisten ongelmien korjaaminen ei riitä, vaan pienen 
yrityksen työterveyspalvelut tulee uudistaa työelämän 
tarpeita vastaavaksi.   

Pientyöpaikkaa koskevat samat työsuojeluun ja työn-
tekijöiden työkyvyn edistämiseen liittyvät velvoitteet 
kuin isoissakin yrityksissä. Pientyöpaikan operatiivi-
nen, taloudellinen ja henkilöstöhallinnollinen johto 
keskittyy monessa yrityksessä yhteen tai kahteen hen-
kilöön, jolloin systemaattinen työhyvinvoinnin arvioi-
minen ja kehittäminen yrityksessä kaipaa tukea. Miten 
työterveyshuollon palvelujärjestelmä voisi toimia ny-
kyistä paremmin yritysten apuna? 

Työ ei onnistu, jos työterveyshuollon asiantuntijat pitä-
vät päätehtävänään lainsäädännön täytäntöönpanoa, ja 
toimivat omilla säännöillään irrallaan yrityksestä. Tois-
tensa ymmärtäminen ja yhteyden syntyminen edellyt-
tävät palveluhenkistä ja yrityksen tarpeet huomioivaa 
yhteistä työskentelyä. Nykyinen tilanne kulminoituu 
lakipykälien mukaan laadittuihin toimintasuunnitel-
miin. Kun pienessä yrityksessä ei ole alaan vihkiytynei-
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tä henkilöitä, vain harvassa työpaikassa ymmärretään 
tai uskalletaan ottaa työpaikan tarpeet keskusteluun 
työterveyshuollon kanssa. 

Samanlainen toiminta ei sovellu pienille ja isoille työ-
paikoille eikä kaikille toimialoille. Yhteistyö yritysten 
kanssa kaipaa yhteisten toimintatapojen sopimista yri-
tysten kanssa, sisällön uudistamista ja menetelmien 
kehittämistä. Työterveyshuolloissa edellinen tarkoittaa 
perehtymistä myös asiakasajatteluun ja asiakkuuksien 
hoitamiseen. Asiakkuusprosessi pitäisi nostaa johtavak-
si ohjenuoraksi pienten yritysten työterveyspalveluissa. 
Jos työterveyshoitaja olisi keskeinen suhteen hoita-
ja, niin hänen työhönsä voisi sisältyä nykyisten �0-
40 työpaikkakäynnin sijaan esim. 1�0-160 käyntiä ja 
neuvonpitoa (km. 3-4 kpl/ vko) työpaikoilla vuodes-
sa. Kontakteja työpaikoille voidaan kyllä luoda, jos se 
katsotaan arvokkaaksi ja tietysti käyntien sisältö tulee 
silloin uudistaa. 

Viime vuosina meillä on edennyt kunnallisten työ-
terveyshuoltojen kehittäminen itsenäisemmiksi esim. 
kunnallisiksi liikelaitoksiksi ja isommiksi alueellisiksi 
yksiköiksi. Tämä kehitys tarjoaa hyvän mahdollisuu-
den kehittää myös pienten yritysten työterveyspalvelu-
ja, varsinkin jos non-profit periaate palveluissa säilyy. 
Tässä tarkastelussa mukana olleet kaksi suurinta työ-
terveyshuoltoa olivatkin jo alkaneet kehittää palveluja 
asiakaslähtöisempään suuntaan.

Tehty työterveyshuollon koulutusinterventio ja pienen 
yrityksen yhteisen työvälineen kokeilu sekä verkkopal-
velukokeilu viittasivat siihen, että yhteistyötä voidaan 
onnistuneesti tietoisesti rakentaa. Yhteisistä työväli-
neistä on apua yhteistoiminnan sopimisessa. Kaikkea 
ei tarvitse hoitaa työterveyshuollossakaan kasvotusten, 
vaan uusi teknologia on hyvä ottaa käyttöön. Asian-
tuntijatoiminnassa voidaan paljon hoitaa esim. verk-

kopalveluna, josta on kehittymässä merkittävä väline 
palvelun avuksi. Kumpikin kokeilu osoitti myös, että 
tilanne ei muutu pelkästään jollakin välineellä sinänsä, 
vaan yhteisten välineiden käyttö edellyttää välineiden 
tuntemista ja asiakkuuden ymmärtämistä. 

Molemmissa projekteissa vahvistui käsitys, että pienen 
yrityksen työterveyshuoltoon on laadittava nykyistä 
paremmin sopiva asiakaslähtöinen ja palveluun sopiva 
yhteistoimintamalli. Tämä edellyttää ajattelu- ja toimin-
tatapojen muutosta työterveyshuollossa ja tietoisuuden 
lisäämistä pienissä yrityksissä työterveyshuollon palvelu-
järjestelmän mahdollisuuksista. 

Kirjallisuutta
Virokannas H ja Österman M (�005). 
Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto: 
Oulunkaaren seutukunnan ja Vaalan kunnan 
työterveyshuoltojen verkostoyhteistyökokeilu. 
Projektin loppuraportti. 
Oulun yliopisto, kansanterveystieteen ja 
yleislääketieteen laitos. Raportti 5� s + liitteet 51 s.
Virokannas H, Österman M, Kopperoinen T, 
Anttonen H, Leino T, Vorne J ja Anttila K (�008). Verkkopalvelun 
hyöty pienelle yritykselle ja 
työterveyshuollolle. Loppuraportti. Työsuojelurahasto, 37 s. 
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Työ paikalla

Isäukkoni teki elämäntyönsä virallisesti urheilukentäl-
lä. Savonmualla Kuopiossa ja tietysti savoksi. Tehtä-
vänä oli vetää urheilukentänhoitajien kolonnaa, joka 
kesät huolehti että jalkapalloa - eli potkupalloa pikem-
minkin - saatiin pelata siististi kalkitulla viheriöllä, 
kiertää kelpo tartania kieli vyön alla aitojen kanssa tai 
ilman ja lyödä pesäpalloa vaikka sen kahdeksan vuoro-
paria ulkoilmaa. Talvisinhan urheilukenttämestareiden 
työnkuva oli tyystin toinen. Silloin huolehdittiin että 
hyppyrimäen nysät olivat hyppykunnossa, luistelura-
dat niin koululaisille kuin kiekkoilijoillekin mitä liuk-
kaimmat ja laskettelurinteet ja pulkkamäet valmiina 
hurukyyteihin.  

Työtä siis riitti mielin määrin, mutta kyllä riitti hu-
viakin. Ja toki kepposet kuuluivat normaalin työmaan 
arkeen. Ei niitä työpaikkakiusaamisenakaan silloin pi-
detty. Jos vähän jotain uunotettiin niin ei pahalla. Sil-
mään viilausta pidettiin Savossa luonnollisena elämän 
ilmentymänä. Ehkä edelleenkin?

Isäni mielestä tärkeintä oli ylipäätään että homma 
toimi ja työntekijät viihtyivät. Siksipä isä oli eläkepäi-
villäänkin vielä työmiesten hyvässä muistissa.

” Isäsi oli pomojen pomo. Aina se piti meidän työ-
miesten puolta ja sen antamat ohjeet olivat selkeät. 
Eikä sillä ollut suosikkeja. Toiset on nyt ajat ”, muistan 
eräänkin entisen isän alaisen minua valistaneen.

Itse muistan ne ihanat perjantait, kun koko työmies-
revohka kokoontui iltapäivällä kahdeksi kaupungin 
leirintäalueelle viikonloppusaunaan. Siihen loppui ar-
kinen työviikko, miehet ropsauttivat kesäisessä suvessa 
kuumat hiet ja naurua piisasi. Ja kiroiltiinkin niin että 
leirintäalueen mannut raikuivat, ei näet sitäkään pidet-
ty silloin sivistymättömänä tai loukkaavana. Perkele-
hän nyt oli tärkeä ja keskeinen sana muiden tärkeiden 
sanojen joukossa…

PIRITISMIÄ

Isälläni oli myös osatyökykyisiä alaisina. Niistä minulla 
riittää toki juttua vielä ensi vuosituhannellekin. Mut-
ta tässä nyt muisto Pertistä. Se juttu nimittäin porau-
tui sieluuni iäksi ja senpä tahdon teille tässä kertoa…

Tapanahan oli tuohon aikaan että palkka annettiin 
kirjekuoressa käteen. Ei sitä pankin kautta tarvinnut 
kierrättää kuten nykyään. Siihen aikaan siis välistäve-
toa ei lain voimalla saatu automaattisesti toteuttaa.

Isä teki miesten palkkalaskelmat kotona kuukau-
sittain yhden viikonlopun aikana. Käsin tehty jämpti 
ja tarkka työ vei sekä lauantaita että sunnuntaita ja 
ihmekös, että yleensä sunnuntai-ilta päättyi migree-
niin ja siihen että isä sulkeutui pipo päässä pimeään 
makuuhuoneeseen. Mies oli siis antanut kaikkensa. 
Näin jälkikäteen tajuan senkin reaktion varsin ymmär-
rettävänä, sillä isä hyväsydämisenä miehenä ” järkkäili 
vähän ” palkkoja niin, että niillä joilla akuutteja kriise-
jä perheissä oli saivat hieman ” ekstraa ” ylitunteina tai 
päivärahoina pieneksi helpotukseksi.  

Pertti oli – voidaanko sanoa varovaisesti – hieman 
yksinkertainen tapaus. Hyväsydäminen keski-ikäinen 
mies, joka asui kahdestaan jo eläkkeellä olevan äitinsä 
kanssa. Pertti oli myös hyvätapainen, siisti mies, joka 
ei ollut sortunut maailman turmioihin: juopotteluun, 
kiroiluun, tupakointiin tai saati sitten naisiin, kuten 
niin moni anhiton työtoverinsa. Voidaan lausua re-
hellisesti; Pertti oli enkelten sukua!

Myös osatyökykyisille palkanmaksu toimitettiin 
kuten muillekin. Perjantain kunniaksi kuori käteen 
ja kiitos tehdystä työstä. Siinäkin isäni oli aikaansa 
edellä; esimiehenä hän osasi kiittää alaisiaan tehdystä 
työstä. Se ei ollut näet isäni esimiesarvosta yhtään pois 
eikä sitä varten isän ollut tarvinnut edes kurssejakaan 
käydä…
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Sinä kesäisenä perjantaina Perttikin siis kuorensa sai ja 
hyvän saunomisen jälkeen isä kyyditsi Pertin keskus-
taan. Siinä sitten toivotettiin hyvät viikonloput  ja erot-
tiin omille teille.

Lauantaina kotona sitten soi puhelin. Pertin äiti 
soitti huolissaan ja kertoi ettei Pertti ollutkaan perjan-
taina ilmaantunut kotiin.

- Ei oo tuo Pertin tapasta. Aina enne on Pertti kot-
tiin tullu ja tuonu palakankin. Ja jos on viipyny niin 
on se aina soittaa pirrauttanu ja kertonu minne on jiä-
ny. Ei vain liene nyt Pertille sattunu jottain oikeen ikä-
vee?, Pertin äiti mietti huolestuneena.

Tottahan tuo Pertin katoaminen isääkin alkoi huo-
lestuttamaan. Ensin isä kävi puhelimella yhteyttä työ-
tovereihin ja setvi tiesivätkö nämä Pertistä tuon taivaal-
lista, mutta kun kaikki olivat yhtä tietämättömiä niin 
isä ilmoitti asiasta poliisillekin. Siellä lupasivat  panna 
omat selvittelynsä käyntiin.

Sunnuntaina kiersimme isän kanssa kaupunkia volk-
karilla, mutta ei me nähty vilaustakaan etsitystä. Pertti 
oli kadonnut kuin maan alle. Isällä ilme oli myrtynyt 
ja synkkä.

Maanantaiaamuna läksin isän matkaan Väinölännie-
melle, missä työviikko aloitettiin heti seitsemältä yhtei-
sellä kahvilla ja työnjaolla. Tällä kertaa vain tunnelma 
oli varsin alavireinen. Pertistä puhuttiin, katoamista 
päiviteltiin ja erilaisia uhkakuvia alkoi miesten mielistä 
kimpoilla esiin. 

- Muuthan myö tässä ollaankin paikalla vuan ku yks 
porukasta puuttuu nii oikeestaan puuttuu melekeen 
kaikki, isäni totesi raskaalla äänellä ja muut miehet 
nyökyttelivät.

Istuskelin siinä juoksuradan ympäri kiertävällä put-
kikaiteella urheilukentälle päin, kun katseeni otti kor-
keushyppypatjojen välistä näkyviin mustiin kengän-

pohjiin. Hyppäsin kaiteelta ja pinkaisin juoksulla pat-
jojen luo. Kengät ne tosiaan olivat ja vieläpä jonkun 
patjojen välissä makaavan jaloissa. Nostin ohuempaa 
päällimmäistä patjaa ja siinähän kadonnut, silmiään 
aukova Pertti olikin.

- Oottahan työ paikalla!, minultakin pääsi helpottunut 
huudahdus.

Kaikkien meidän riemastukseksi Pertti siis löytyi on-
nellisesti työpaikaltaan. Ja katoamiseenkin löytyi varsin 
inhimillinen ja humaani syy. Pertti oli joutunut perjan-
taina kotimatkalla Sokoksen kongissa kahden hamppa-
rin, miehen ja tietysti sirkeäsilmäisen naisen jututettavak-
si ja loppujen lopuksi vokottelun uhriksi. Lauantain ja 
sunnuntain myötä juotiin tietysti hyväsydämisen Pertin 
palkkarahat Väinölänniemen vieressä sijaitsevassa Rönön 
saaressa ja kun rahat oli loppu niin ystävätkin haihtuivat 
sen siliän tien.  

- Vuan kippee on minulla on tuo piä. En ennee iki-
nä ruppee juomaa mittää maitoo vahvempoo. Suavat 
muut  minun puolesta litkiä väkevämmät liemet, Pertti 
toimitti.

Isäni oli tietysti hyvillään että Pertti löytyi ja hän van-
notti moneen kertaan että Pertin pitää jatkossa heti en-
simmäiseksi viedä palkkapussi äidille ettei äidille tule tar-
peetonta surua. Näin Pertti lupasi tehdä.

Muutenhan tällä tarinalla ei mitään mieltä olisikaan, ellei 
siihen liittyisi opetuksia. Koska olen isäni poika ja oletan 
että myös lukijoista osa on osatyökyvyttömiä niin toistan 
pari tärkeää teesiä:

Ensinnäkin palkkarahat pitää aina hetimmiten kiikut-
taa kotiin eikä tuhlata niitä turhuuteen. Toiseksi kunnon 
työmies ilmestyy työpaikalle sovitusti vaikka pää olisikin 
hieman sosiaalisesta elämästä kipeytynyt. Ja hyväksi lo-
puksi rakasta aina enemmän lähimmäisiä kuin itseäsi..  
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