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Jyväskylä

Verve tunnetaan johtavana ammatillisen kuntoutuksen kehit-
täjänä ja työurapalvelujen edelläkävijänä. Autamme ihmisiä 
pääsemään ja palaamaan työelämään, sekä ennen kaikkea pysy-
mään ja jaksamaan siellä paremmin. Palvelemme asiakkaitamme 
jo kahdeksalla paikkakunnalla, ja palvelujamme tukee kansain-
välisesti arvoste� u tutkimustyö.  Konsultointitoiminnan avulla 
kehitämme valtakunnallisesti sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelutoimintaa.

www.verve.fi 

Valtakunnallinen työhyvinvoinnin asiantuntija

TEEMA :  Työkyvyn tukeminen
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Tule menestymään 
ammattilaistemme joukossa!

Terveystalo on Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia terveys-, työterveys-, sairaanhoito- ja tutki-
muspalveluja lähes 150 toimipaikassa eri puolilla Suomea. Terveystalon asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt, 
vakuutusyhtiöt sekä julkinen sektori. Terveystalo työllistää valtakunnallisesti lähes 7 000 terveydenhuollon ammattilaista.

Kaikki mitä terveyteesi tarvitset

Toimintamme laajenee edelleen eri puolilla Suomea

Lääkärit valitsivat Terveystalon Suomen  
kiinnostavimmaksi työnantajaksi vuonna 2013 *
 
Tarjoamme sinulle monipuoliset uramahdollisuudet ja 150  
toimipaikan valtakunnallisen palveluverkoston, josta voit 
valita elämäntilanteeseesi sopivan vastaanotto paikan ja 
joustavat työajat. Palkkaus tai ammatinharjoittajien osalta 
yhteistyön yleiset ehdot järjestyvät joustavasti ja kannusta-
vasti sopimuksen mukaan. Kannattaa kysyä!

Tarjoamme sinulle myös mahdollisuutta yleislääkäri-
tasoisen sairasvastaanoton tai erikoislääkärin vastaanoton 
pitämiseen lomapaikkakunnallasi sinulle sopivina ajan-
kohtina. 

Yhteydenotot luottamuksellisesti
Etelä-Suomi: 
verkostojohtaja Heli Koskinen, gsm 040 544 8392
Länsi-Suomi: 
liiketoimintajohtaja Ilkka Lehto, gsm 0400 763 377
Itä-Suomi: 
aluejohtaja Aila Raunismaa, gsm 044 722 2030
Pohjois-Suomi: 
aluejohtaja Lasse Karjalainen, gsm 040 547 0967

Katso lisää www.terveystalo.com/tyopaikat 

Tervetuloa työskentelemään kanssamme!

Ystävällisin terveisin

Juha
Juha Tuominen
johtava ylilääkäri 
puh. 040 528 4160
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BURANA 400 mg, 600 mg ja 800 mg kalvopäällysteiset tabletit, 400 mg pehmeä kapseli, 800 mg depottabletti
Vaikuttava aine: Ibuprofeeni. Käyttöaiheet: Reumatoidiartriitti, juveniili reumatoidiartriitti (Stillin tauti), spondyloartro-
patiat, reaktiiviset artriitit ja psoriartriitti. Nivelrikko. Pehmytosareuma. Akuutti kihtikipu. Muut anti-inflammatorista anal-
geettihoitoa vaativat sidekudostaudit. Akuutit muskuloskeletaaliset ja posttraumaattiset kivut. Postoperatiiviset kivut ja 
hammaskirurgisten toimenpiteiden aiheuttamat kipu- ja turvotustilat. Kuukautiskivut. Runsaiden kuukautisvuotojen hoito 
kierukkaa käyttävillä naisilla. Migreenin esto- ja kohtaushoito. Tilapäiset kipu- ja kuumetilat, kuten virusten aiheuttaman 
nuhakuumeen ja influenssan oireet, lihas- ja nivelkivut, päänsärky ja hammassärky. Annostus: Yksilöllinen. Aikuisille 
useimmiten 400–600 mg x 3–4/vrk. Vaikeammissa tapauksissa ja akuuttihoidossa 800 mg x 3/vrk. Kerta-annos enin-
tään 1600 mg, vuorokausiannos enintään 3200 mg. Alle 12-vuotiaille  20–40 mg/kg/vrk jaettuna 3–4 osa-annokseen. 
Maksimi kerta-annos on 10 mg/kg. Burana-Caps 400 mg -kapseleita ei pidä antaa alle 40 kg painaville lapsille tai 
nuorille. 40–50 kg painaville annostus on 1 kapseli 3–4 kertaa vuorokaudessa. Yli 50 kg painaville voidaan käyttää ai-
kuisten annostusta. Iäkkäät potilaat, munuaisten ja maksan vajaatoimintapotilaat: ks. Pharmaca Fennica. Vasta-aiheet: 
Yliherkkyys ibuprofeenille tai valmisteen apuaineille. Astma ja allergia, jos potilas saa yliherkkyysoireita asetyylisalisyy-
lihaposta tai muista tulehduskipulääkkeistä. Aktiivinen ulkustauti tai muut vastaavat ruuansulatuskanavan verenvuo-
dolle altistavat tilat. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Pitkäaikaiskäytössä tulee käyttää pienimpiä tehoavia 
annoksia oireiden voimakkuuden mukaan ja potilaan tilan salliessa pitää hoitotaukoja. Ibuprofeeni heikentää muiden 
tulehduskipulääkkeiden tavoin GI-kanavan seinämien suojamekanismeja. Hoidon aikana on noudatettava varovaisuutta 

etenkin iäkkäillä potilailla, munuaisten tai sydämen vajaatoimintapotilailla, verenpainetautipotilailla, astmapotilailla ja 
potilailla, joilla on lisääntynyt vuotoriski ja/tai ruuansulatuskanavan verenvuodon vaara. Yhteisvaikutukset: Ibupro-
feenin ja muiden tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä ei suositella, koska haittavaikutukset voivat lisääntyä. 
Systeemiset kortikosteroidit saattavat lisätä alttiutta ibuprofeenin aiheuttamille ruuansulatuskanavan haittavaikutuksille. 
Ibuprofeenin trombosyyttifunktiota heikentävä vaikutus on syytä huomioida potilailla, jotka käyttävät oraalisia antikoa-
gulantteja. Raskaus ja imetys: Raskauden ensimmäisen ja toisen kolmanneksen aikana ibuprofeenia ei pitäisi käyttää 
ellei ehdottoman välttämätöntä. Jos raskautta yrittävä tai ensimmäisellä/toisella raskauskolmanneksella oleva nainen 
käyttää ibuprofeenia, tulisi käyttää mahdollisimman pientä annosta ja mahdollisimman lyhytkestoisesti. Ibuprofeeni on 
vasta-aiheinen raskauden viimeisen kolmanneksen aikana. Ibuprofeenia voi tarvittaessa käyttää imetyksen aikana. Hait-
tavaikutukset: yleiset: Ibuprofeenin aiheuttamat haittavaikutukset ilmenevät yleensä ruuansulatuskanavan alueella tai 
keskushermostovaikutuksina. Trombosyyttifunktion heikkeneminen, mielialan lasku, uneliaisuus, pyörrytys, päänsärky, 
sydämen vajaatoiminnan paheneminen, perifeeriset turvotukset, ylävatsakipu, närästys, pahoinvointi, ripuli, nokkosrok-
ko, angioödeema, kasvoturvotus, muut ihon ja limakalvojen turvotukset. Pakkaukset ja hinnat (vmh sis. alv) 15.6.2013: 
400 mg 100 tabl. 9,75 €*, 600 mg 10 tabl. 1,94 €, 600 mg 30 tabl. 4,68 €*, 600 mg 100 tabl. 11,90 €*, 
800 mg 10 tabl. 2,39 €*, 800 mg 30 tabl. 6,06 €*, 800 mg 100 tabl. 16,98 €*, Burana-Caps 400 mg 100 kaps. 
14,84 €, Burana Slow 800 mg 10 depottabl. 6,75 €, 30 depottabl. 10,65 €, 50 depottabl. 9,63 €*. *Peruskorvattava. 
Reseptilääke. Lisätiedot: Pharmaca Fennica ja aesculapius.fi
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PääKiRJOitUs

Työkyvyn tukeminen

Suomen työterveyshuoltojärjestelmien ajankohtaisin tehtävä on työkyvyn tukeminen.  
Päättäjät korkeimpia tahoja myöten ovat osaltaan tämän tehtävän antaneet työter-
veyshuollolle muun muassa lainsäädännön muutoksilla. Samalla vastuuta asiassa on 
sälytetty yhä enemmän myös työnantajalle ja osaltaan myös työntekijälle.  Eli työ-

terveyshuollolle ennestään tutun työntekijä–työnantaja–työterveyshuolto kolmion yhteistyön 
merkitys korostuu entisestään.

Tämän lehden artikkeleissa kirjoittajat paneutuvat työkyvyn tukemisen eri näkökulmiin. 
Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutukselle aktiivisemmaksi muuttuva työterveyslääkärin 
rooli asettaa haasteita, tästä asiasta kirjoittaa professori Leena Ala-Mursula. 

Työkyvyn tukeminen on yhteistyötä, jota tarvitaan myös vakuutusjärjestelmään päin. Tä-
mä yhteistyö tapahtuu yleensä lausuntojen muodossa, ja siitä kirjoittavat artikkeleissaan Lähi-
Tapiolan Maarit Gockel ja KELA:n Jorma Kiuttu. 

Työterveyslaitoksen teemajohtaja Kari-Pekka Martimo kiinnittää jutussaan huomiota työ-
terveyslääkärin rooliin työkyvyn tukeen liittyvissä ristiriitatilanteissa etiikan kannalta. 

Vuorovaikutusta, joka liittyy työterveyslääkärin työhön monella tavalla, pohtii kirjoituk-
sessaan psykiatri-työnohjaaja Hilkka Keistinen. 

Työterveyshuolto on saamassa muiden erikoisalojen joukossa lisätehtäviä. Sairaudet hoi-
detaan tarvittaessa erikoissairaanhoidossa, mutta työhönpaluun järjestely ja työkyvyn arvioin-
ti on jäämässä selvästi työterveyshuollolle. Myös siinä korostuu yhteistyö, josta kirjoittaa psy-
kiatrian puolelta Liisa Kantojärvi. 

Kuntoutus on aina ollut työterveyshuollon kumppani työkyvyn tukemisessa. Mahdolli-
sesti myös joihinkin työterveyshuollon toimintoihin sopivasta kuntoutukseen jo sisältyvästä 
GAS-järjestelmästä kirjoittaa Verven Jari Turunen.  

Työterveyshuollon toimintaan kohdistuu monia odotuksia. Kaikkiin ei pystytä vastaa-
maan asiakkaan toivomalla tavalla. Parhaimmillaan työkyvyn tukeminen ja muukin yhteistyö 
asiakkaan kanssa voi olla hyvin proaktiivista. Tällaisista tuloksista kertovat professori Hannu 
Virokannas sekä Oulun Työterveyden Tuija Vanhala kumppaneineen omissa kirjoituksissaan. 
Monista lääkäriin kohdistuvista paineista huolimatta lääkärin työkyky näyttää säilyvän hyvin. 
Tuula Rajaniemi kirjoittaa asioista, joilla lääkärien työhyvinvointia voidaan edelleen kehittää.

Kiitos kaikille kirjoittajille, ilmoittajille ja kaikille muillekin lehden teossa mukana olleille! 
Miellyttäviä lukuhetkiä ja hyvää syksyn alkua kaikille lukijoille!

Ilmo Pietarinen
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30–60–90 

Lyhyenä kertauksena: 30 päivän sääntö 
tuli työnantajien tontille. Työnantajan 
tulee ilmoittaa muualla kirjoitetuista yli 
30 pv sairauspoissaoloista työterveys-
huoltoon samalla jo miettien, mitä vaih-
toehtoja työpaikalla olisi työhön paluun 
tukemiseen. Työterveyshuollon puolella 
30 pv ilmoitukset ovat lähetteitä yhte-
ydenpitoon: onko kaikki voitava tehty 
hoidon ja kuntoutuksen tueksi, entä 
voidaanko mahdollisia odotusaikoja ly-
hentää tai hyödyntää. 

Sairauspäiväraha-anomuksien käsit-
telyä nopeuttavalla 60 päivän säännöllä 
ehkäistään unohtumisia hoidon katvei-
siin. Kun sairauspäiväraha-anomukset 
Kelalle on tehtävä 2 kk kuluessa (aikai-
semmin 4 kk), lääkärinlausuntoihin teh-
tävät hoidon ja kuntoutuksen suunnitel-
mat saadaan tältäkin osin aikaisemmin. 

Lääkäreiden tekemisiin vaikuttaa eni-
ten 90 päivän sääntö. Palkansaajan on 

Työkyvyn arvioinnin käytäntöjä muutettiin 1.6.2012 sairaus-
vakuutuslain ja työterveyshuoltolain muutoksilla. Työpai-
koille ja esimiehille säädettiin uusia tehtäviä. Lääkärikun-
nan työnjakoja muutettiin. Uusi 30–60–90 päivän sääntöjen 
aikakausi haastaa uusiin ajatuksiin ja yhteistyötapoihin.

Leena Ala-Mursula
LT, ma. työterveyshuollon professori
Oulun yliopisto
Leena.Ala-Mursula@oulu.fi

Työssä sairaudesta huolimatta 
– vai sairaus huomioon ottaen?

toimitettava Kelalle viimeistään 90 päi-
värahapäivän kohdalla työterveyslääkärin 
lausunto edellytyksenä sairauspäivärahan 
jatkolle. Työterveyslääkärin lausunnossa 
tulee olla 1. arvio jäljellä olevasta työ-
kyvystä ja 2. selvitys työssä jatkamisen 
mahdollisuuksista – johtopäätökset neu-
vottelusta, joka on käyty työntekijän ja 
työnantajan kanssa. Tämä kuuluu laki-
sääteiseen työterveyshuoltoon. Yrittäjiltä, 
työttömiltä, opiskelijoilta ja omaa talout-
ta hoitavilta henkilöiltä työterveyslääkä-
rin lausuntoa ei vaadita. 

Lähetteiden suunnan muuttuminen 
90 päivän säännöllä on iso muutos ter-
veydenhuollon yhteistyössä. Kun ennen 
työterveyslääkäri lähetti työkyvyttömyy-
den pitkittyessä työntekijän kliinisen 
alan erikoislääkärin arvioon, nyt erikois-
alan kliinikko lähettää työntekijän työ-
terveyshuoltoon, kun 90 sairauspäivära-
hapäivää on ennakoitavissa. Valitettavas-
ti työterveyshuollon järjestelyt ja resurs-

sit ovat kirjavia ja lähettämisen käytän-
nöt vielä vakiintumassa. Kliinikoltakin 
odotetaan uutta toimintatapaa: työter-
veyslääkäri tarvitsee työkykyneuvotte-
lujen tueksi uudella painoarvolla tietoa 
ja näkemystä sairauksien suunnitellusta 
hoidosta, vaikutuksesta toimintakykyyn, 
vaihtoehdoista sekä ennusteista. Haas-
tetta tuo, että ennustaminen ei ole aina 
helppoa. Hyvä puoli on, että palvelujen 
käyttäjille toimintakyky ja ennusteet 
ovat hyvin tärkeitä. Edellytykset yhteis-
työlle ja osuville valinnoille paranevat.

HAASTEITA 
TYöPAIKOILLE LAINSääTäJILTä

Olennaista lainsäädäntöuudistuksissa on 
työpaikkojen näkökulman esiinnosto. 
Lakimuutoksilla halutaan vaikuttaa työ-
paikkojen toimintamalleihin työkyvyn 
tukemiseksi. Tämä on ensisilmäystä mo-
nisäikeisempää. Osalla työpaikoista on 
jo hyvät rutiinit työkyvyn tukemiseen, 
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paikoin asiat voivat olla uudempia. Tie-
tosuojalainsäädäntö ei muutu, tervey-
teen liittyvät tiedot ovat arkaluonteisia 
tietoja. Samaan aikaan toimintakyky voi 
jo näkyä työssä ja muutoksilla työnku-
vissa voi olla vaikutuksia muidenkin te-
kemisiin. Luottamuspääoma onkin asi-
oiden selvittelyssä tärkeää, ja luottamus-
pääomaa tukee, että pelisäännöt ja roolit 
ovat selvät. Työterveyshuolto koordinoi 
yhteistyötä terveydenhuollon suunnassa 
ja siten erikoistuu työelämän yhteistyös-
sä tarvittaviin tietoihin ja taitoihin. 

Lait ja säännöt ovat kaikille samat. 
Työkyvyn tukemiseksi säädetyt lait eivät 
käsittele tai ota huomioon erilaisia olo-
suhteita ja mahdollisuuksia työpaikoilla 
riippuen yritysten ja organisaatioiden 
taustoista ja koosta, toiminnan kasva-
misesta tai supistumisesta. Työterveys-
huoltoakin koskevat lait ja säännöt ovat 
kaikille samat, vaikka työterveyshuollon 
kattavuuskaan ei ole sataprosenttista, 
jolloin palkansaajan edellytykset toimit-
taa työterveyshuollon lausunto riippuvat 
sopimusten nopeasta kuntoon saattami-
sesta. Vanhan sanonnan mukaan kaikki 
tiet vievät Roomaan. Sitä voisi jatkaa, 
että eri lähtöosoitteista Roomaan men-
nään eri teitä. Erilaiset lähtötilanteet 
haastavatkin kehittämään osapuolten 
yhteistyö- ja verkostotaitoja, jotta suun-
nistaminen kohti lainsäädännön hyviä 
tarkoituksia toteutuu.

Mihin uudistuksilla pyrittiinkään? 
Lainsäätäjän itsestään selvä tavoite on 
pitempien työurien tukeminen. Nuor-
ten ikäluokkien pienuus ja eliniän pite-
nemisestä juontuva eläkeikäisten määrän 
kasvu heikentävät huoltosuhdetta. Sa-
moin työttömyys ja syrjäytyminen na-
kertavat huoltosuhdetta. Hoitoketjujen 
vajavaisuudet ovat toisinaan altistaneet 
tarpeettomalle terveysperusteiselle syr-
jäytymiselle, mitä jatkossa ehkäistään 
paremmalla yhteistyöllä. Koostetun tie-
teellisen näytön perusteella työn tekemi-
sellä näyttää olevan lääketieteellistä hoi-
toa ja kuntoutusta tukeva merkitys. Työ 

pääsääntöisesti tukee terveyttä, ja siksi 
työssä jatkamisen tekeminen on myös 
lääketieteellisestä näkökulmasta tärkeää. 
Onnistuuko tämä vikojen ja vaivojen 
kanssa, ratkaistaan yhteistyössä työpaik-
kojen kanssa, yhteiskunnan rahallisiakin 
tukimahdollisuuksia hyödyntäen.

HAASTEITA 
TYöTErVEYSYHTEISTYöLLE

Tarvitaan siis uutta ajattelua ja uusia 
osaamisia. Yksilöiden hoidon ja kun-
toutuksen osaamisen lisäksi tarvitaan 
verkosto-osaamista, jotta paikallisen yh-
teistyön käytännöt työelämän kanssa ja 
terveydenhuollon sisällä sujuvat 30–60–
90 päivien säännöillä. On eri asia tehdä 
asiantuntija-arviota työkyvystä etuisuuk-
siin oikeuttavia lausuntoja varten ja kuin 
yhteistyössä etsiä ja rakentaa käytännön 
ratkaisuja työkyvyn tukemiseksi. Koska 
ne ovat luonteeltaan erilaisia tekemisiä, 
ne myös vaativat erilaisia osaamisia ja 
erilaisia yhteistyön kokoonpanoja. Voi-
kin olla paikallaan muutamalla sanalla 
erikseen hoksauttaa asiakkaille, mitä 
ollaan tekemässä: milloin painotuksena 
on ulkopuolisempi arviointi ja milloin 
yhteisempi työkyvyn tukeminen Sitä 
kautta eri tilanteissa tarvittavat erilaiset 
kysymykset ja keskustelut tulevat kaikki-
en kannalta ymmärrettäviksi. 

Yliopistollisessa työterveyshuollon 
erikoislääkärikoulutuksessa uusia osaa-
misia pyritään tukemaan tutkimuksen, 
opetuksen ja yhteiskunnallisen vaikut-
tamisen kautta. Oppialan tutkijoiden 
hankkeissa tuotetaan uusia jäsennyksiä 
työterveyslääkärin työhön. Kun tunne-
taan työn toimintaa ja tavoitteita, tie-
detään realistisemmin, mihin terveyttä 
ja toimintakykyä tarvitaan, ja paranne-
taan suunnitelmien osuvuutta. Työky-
vyn ulottuvuuksia tutkitaan myös epi-
demiologisin menetelmin. Opetuksen 
saralla tavoitellaan työterveyslääkärien 
yhä parempaa kykyä vaikuttaa asioihin 
työterveyden parhaaksi. Tämä tarkoittaa 
koulutuksia vuorovaikutus- ja verkosto-

osaamisesta sekä työelämän käytännöis-
tä. Yliopistojen kolmannen perustehtä-
vän eli yhteiskunnallisen vaikuttamisen 
osuus työkyvyn tukemisen talkoissa to-
teutuu tutkimusaineisto- ja verkostoyh-
teistyössä.

KEKSELIääSTI TYöSSä

Työterveyden kannalta työssä jatkami-
nen usein tukee hoitoa ja kuntoutumis-
ta. Ei tosin minkälaisessa työssä tahan-
sa, mutta työhön vaikuttamiseen usein 
löytyy keinoja. Tarvitaan dynaamista ja 
ratkaisukeskeistä ajattelua. Diagnoosit 
ovat välttämättömiä hoidon ja lausun-
tojen määrittelyssä, mutta silti ne eivät 
yksin riitä: toimintakyvyn näkökulma 
korostuu. Lakiuudistuksilla ja 30–60–90 
päivän säännöillä pyritään siis tukemaan 
yhteistyötä terveydenhuollon sisällä ja 
työelämän kanssa: tukemaan työssä jat-
kamista ja sujuvaa työhön paluuta. Ei 
kylmästi sairauksista ja toimintakyvyn 
rajoitteista huolimatta, vaan kekseliäästi 
huomioon ottaen.

KIrJALLISUUTTA:

> HE 75/2011 vp. Hallituksen esitys 
Eduskunnalle laeiksi sairausva-
kuutuslain ja työterveyshuoltolain 
muuttamisesta.  www.finlex.fi 

> Liira J ym. (toim): Työhön paluun tu-
ki. Duodecim Terveysportti/Työter-
veys ja kuntoutus/Työterveyshuol-
lon hyvät käytännöt/Työhön paluun 
tuki. http://www.terveysportti.fi/dtk/
tyt/koti; artikkelin tunnus: ttk00111 
(000.111)

> Waddell G, Burton K. (2006) Is 
work good for your health and 
well-being? London: TSO. ISBN 0 11 
703694 3.
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SUOMESSA JOUDUTAAN 
 VArHAIN TYöKYVYTTöMäKSI

Suomessa joudutaan pysyvälle työkyvyt-
tömyyseläkkeelle keskimäärin 54,7-vuo-
tiaana ja määräaikaiselle kuntoutustuelle 
45,2-vuotiaana.  Työkyvyttömyyselä-
kemenon 3,1 miljardissa eurossa ei ole 
mukana ansionmenetyksiä tai yritysten 
kuluja.   Vuonna 2010 olivat tervey-
denhuoltomenomme 16 miljardia. Guy 
Ahonen on arvioinut työkyvyttömyyden 

Maarit Gockel
LT, ylilääkäri
LähiTapiola Eläkeyhtiö 
maarit.gockel@lahitapiola.fi

Yhteistyö mahdollistaa 
työelämässä jatkamisen

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut täksi vuodeksi työryhmiä, 
joiden tavoitteena on lisätä kansalaisten tietoutta sosiaalivakuutuse-
tuuksien määräytymisperusteista, haku- ja muutoksenhakuprosessista 
sekä eri tahojen rooleista järjestelmässä. Tavoite on myös parantaa 
lääkärinlausuntojen laatua ja lisätä etuudenhakijoiden yhdenvertaisuutta 
sekä lisätä yhteistyötä. Työkyvyttömyyseläkkeelle joutumisen ehkäisyssä 
onkin tässä Suomen monikanavaisessa järjestelmässä parannettavaa.

kokonaiskustannukset jopa yli 20 mil-
jardiksi euroksi.  

TYöKYVYTTöMYYDEN 
KUSTANNUKSET OVAT SUUrET

Työkyvyttömyyskustannukset olivat 
2007 OECD:ssä keskimäärin 1,9 % 
bruttokansantuotteesta, mutta Suomes-
sa 2,9 %. Bruttokansantuote 2011 oli 
Suomessa 192 miljardia euroa, joten 
prosenttiyksikön ero työkyvyttömyyden 

kustannuksissa merkitsee liki 2 miljardia 
euroa.  Vuonna 2011 16–64-vuotiaista 
suomalaisista sai 7,4 % työkyvyttömyys-
eläkettä ja etenkin 50–64-vuotiaiden 
ryhmässä (16,2 %) osuus oli OECD-
maihin verrattuna korkea. OECD:n 
2010 raportin mukaan sairauslomien 
määrä Suomessa oli 3. korkein ja työ-
kyvyttömyyden määrässä olimme 4. 
sijalla. Suomessa vuoden 2011 lopulla 
työkyvyttömyyseläkkeellä oli yhteensä 
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261 000 henkilöä, joista jokin mielenter-
veyden sairaus oli 45 prosentilla  ja tuki- 
ja liikuntaelinsairaus 24 prosentilla.  Sa-
mana vuonna työkyvyttömyyseläkkeelle 
siirtyneistä 25 400 henkilöstä noin kol-
manneksella oli päädiagnoosina tuki- ja 
liikuntaelintauti ja kolmanneksella mie-
lenterveyden sairaus.  

Työkyvyttömyyden ehkäisy on yk-
silön ja yhteiskunnan kannalta mielek-
käämpää kuin korvausten maksaminen.  
Eläkehakemuksista vain osa pohjautuu 
vaikeisiin sairauksiin, joita hyvälläkään 
kuntoutusprosessilla ei olisi voitu estää. 
Kun ilmeisesti emme ole sairaampia 
kuin OECD-maissa keskimäärin, niin 
korkeat työkyvyttömyysmäärät voivat 
heijastaa terveydenhuollon hajanaisuut-
ta, hoitoketjujen hitautta tai myös lääkä-
rikunnan, työvoimahallinnon, työnanta-
jien ja työntekijöiden asennetta.  Mikäli 
työyhteisön asenteet ovat työssä jatka-
mista tukevia, niin työväestössä yleisesti 
esiintyvien tuki- ja liikuntaelinsairauk-
sien sekä lievän ja keskivaikean masen-
nuksen kanssa usea selviää töissä.  

YHTEISTYöLLä VOIDAAN 
PArANTAA TYöKYKYä

Osassa Euroopan maista on työkyvyt-
tömyys laskenut. Näille maille on omi-
naista niin alkuvaiheen hoitoketjujen 
tehostaminen kuin työpaikankin tuki-
keinot.  Yksilön selviytymisstrategioi-
den lisäksi työhön paluuseen vaikuttavat 
suuressa määrin työpaikan asenteet, sen 
sosiaalisten suhteiden tukirakenteet ja 
etenkin malli sairauslomalta paluulle. 
Vastuu työpaikan työkykyyn vaikuttavi-
en tekijöiden hallinnasta on työnantajal-
la, ja tätä vastuuta etenkin työnantajat 
kantavat entistä paremmin.  

Kelan osasairausloman käyttö on li-
sääntynyt. Näyttöä on jo saatu siitä, et-
tä sen käyttö mahdollistaa nopeamman 
paluun takaisin töihin, johtaa vähäi-

sempään sairauslomatarpeeseen vuoden 
sisällä ja vähäisempään täyteen työkyvyt-
tömyysriskiin. 

Työeläkeyhtiöiden ammatillinen 
kuntoutus on ollut aktiivista. Vuon-
na 2011 kuntoutujia oli jo liki 11  000 
(ETK:n tilastot). Kuntoutushakemuk-
sista hyväksyttiin 82 %. Keski-ikä kun-
toutujilla oli 46 vuotta.  Pitkittyneen 
sairausloman jälkeen voidaan myöntää 
työkokeilu, jossa työtuntimäärä on alus-
sa pienempi. Näin voidaan helpottaan 
työhön paluuta ja tukea soveltuvammal-
le alalle siirtymistä. Työeläkekuntoutuk-
seen pääsyn edellytyksenä on riittävän 
ansiotason lisäksi se, että hakijalla on 
sairauden, vian tai vamman aiheuttama 
työkyvyttömyyden uhka eli vaara joutua 
lähivuosina työkyvyttömyys- tai osatyö-
kyvyttömyyseläkkeelle, hänellä ei ole oi-
keutta tapaturma- tai liikennevakuutus-
lain mukaiseen kuntoutukseen, kuntou-
tus on tarkoituksenmukaista ja hakija on 
vakiintunut työelämään. Ammatillisen 
kuntoutuksen tulee myös olla eläke-
menoa säästävää. Tavoitteena tulee olla 
myös työ- ja ansiokyvyn palauttaminen 
tai parantaminen.  Täten lääkärin otta-
essa kantaa mahdollisen alan vaihtajan 
suunnitelmaan pitäisi kyetä perustele-
maan uuden alan vähäisempi kuormitus. 

 Työkokeilu on ollut suosituin am-
matillisen kuntoutuksen muoto. Noin 
joka kolmas kuntoutujista ohjautuu 
koulutukseen.  Kuntoutusohjelman jäl-
keen jopa kuntoutustuelta tulleista vain 
18 % päätyy täydelle työkyvyttömyys-
eläkkeelle.  Pitkäaikaistulosten mukaan 
vuonna 2008 kuntoutuksensa päät-
täneistä parhaimmat tulokset vuonna 
2011 oli alle 45-vuotiailla työelämästä 
tulleilla. 

Sosiaalivakuutuksen koulutusmää-
rät lääkäreiden peruskoulutuksessa ovat 
niukat. Suurin osa suomalaisista on va-
kuutettu TyEL:n mukaan, jolloin vasta 

60-vuotiaan työkykyä arvioidaan amma-
tillisesti.  Alle 60-vuotiailla ammatillinen 
kuntoutus on aina ensisijainen työkyvyt-
tömyyseläkkeeseen nähden. Usein hyviä 
ratkaisuja etenkin iäkkäämmälle työnte-
kijälle löytyy työn muokkauksen avulla.  

Työterveyslääkäreiden rooli työssä 
olevien vajaakuntoisuuden estämisessä 
ja sopivien kuntoutuspolkujen etsimises-
sä on keskeinen. Muun lääkärikunnan 
rooli korostuu nopean ja tehokkaan hoi-
don turvaajina. Tiedon tuottaminen so-
siaalivakuutusjärjestelmästä lääkäreiden 
yleisesti käyttämiin kanaviin, kuten ter-
veysporttiin, ja perusasioiden selvä ku-
vaus työntekijöille ovat tärkeitä tehtäviä.

KIrJALLISUUTTA:

> Ahonen G, Hussi T, Pirinen H. Y-suku-
polvi haastaa johtamisen. Syrjäytymisen 
kustannukset ja tulevaisuuden työelä-
mään liittyvät mahdollisuudet. Työpoliit-
tinen aikakauskirja 2010; 4:23–32.

> Terveydenhuollon menot ja rahoitus 
vuonna 2010

> (http://www.thl.fi/tilastoliite/tilastora-
portit/2012/Tr05_12.pdf)

> Sickness, disability and work: breaking 
the barriers, OECD 

> Työeläkekuntoutuksesta tietoa:  http://
www.etk.fi/fi/service/työeläkekuntou-
tus/684/työeläkekuntoutus

> Viikari-Juntura E, Kausto J, Shiri r, 
Kaila-Kangas L ym. return to work 
after early part-time sick leave due to 
musculoskeletal disorders: a rando-
mized controlled trial.  Scand J Work 
Environ Health 2012; 38 (2).134-43
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SAIrAUSVAKUUTUS- JA 
TErVEYDENHUOLTOLAIN MUUTOS

Sairausvakuutuslaki ja työterveyshuol-
tolaki muuttuivat 1.6.2012. Muutokset 
koskevat sairauspäivärahan maksamista 
yli 90 päivän ajalta ja työnantajan vel-
vollisuutta ilmoittaa työterveyshuoltoon 
niistä työntekijöistä, jotka ovat pois töis-

Jorma Kiuttu,
LT, dosentti, vakuutusalueen ylilääkäri 
Kelan Itä- ja Pohjois-Suomen aluekeskus 
jorma.kiuttu@kela.fi

työkyvyttömyyden arvioinnista 
jäljellä olevan työkyvyn miettimiseen

Työterveyshuollon lausunto 
työssä jatkamisen mahdollisuuksista:

Sairausvakuutuslaki ja työterveyshuoltolaki muuttuivat 1.6.2012. Samalla 
muutettiin A- ja B-lausuntolomakkeita. Kelassa on selvitetty lausunnoissa 
esitettyjen työssäjatkamissuunnitelmien esiintymistä ja sisältöä. Suun-
nitelmissa  ja suunnitelmien tarkkuudessa on paikkakuntakohtaisia eroja. 
Lausunnoista on tekeillä laajempi selvitys Kelassa. Tällä hetkellä näyttää, että 
työterveyshuolloissa on edelleen menossa siirtymävaihe uuden lainsäädän-
nön vaatimuksiin lausuntojen suhteen.

tä sairauden takia yli kuukauden. Sai-
rauspäivärahan ja osasairauspäivärahan 
hakuaikaa on lyhennetty 2 kuukauteen. 
Samanaikaisesti muutettiin Kelan Lää-
kärintodistus A- ja Lääkärinlausunto B 
-lomakkeita, joihin lisättiin kohta työ-
terveyshuollon kannanotolle asiakkaan 
työhönpaluumahdollisuuksista. Lau-

suntolomakkeissa kysytään myös tietoja 
työterveyshuollon, työnantajan ja asiak-
kaan yhteisneuvottelusta. Lakimuutok-
set eivät koske niitä asiakasryhmiä, joil-
la ei ole työterveyshuoltoa, esimerkiksi 
yrittäjiä, työttömiä tai opiskelijoita.

Lakiuudistuksilla pyritään paran-
tamaan työkyvynarviointiprosessin 
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toimivuutta työntekijän, työnantajan 
ja työterveyshuollon yhteistyönä sekä 
edistämään työterveyshuollon ja muun 
terveydenhuollon välistä yhteistyötä. 
Lisäksi uudistuksen tavoitteena on pa-
rantaa mahdollisuuksia puuttua nykyistä 
varhaisemmin pitkittyviin työkyvyttö-
myyksiin ja pidentää työuria tehosta-
malla toimenpiteitä, jotka vaikuttavat 
työkyvyn palautumiseen ja helpottavat 
työntekijän paluuta työhön sairauspois-
saolon jälkeen.

Sairauspäivärahan maksaminen 90 
arkipäivän jälkeen edellyttää työterveys-
lääkärin lausuntoa jäljellä olevasta työky-
vystä ja työssä jatkamisen mahdollisuuk-
sista. Käytännössä tämä edellyttää, että 
työnantaja selvittää yhdessä työntekijän 
ja työterveyshuollon kanssa, voidaanko 
paluuta työhön tukea joillakin toimen-
piteillä, kuten työtehtävien muutoksilla, 
joustavilla työaikajärjestelyillä tai kun-
toutustoimenpiteillä. Selvittely koskee 
niitä sairauspäivärahajaksoja, joissa työ-
kyvyttömyys on alkanut 1.6.2012 tai sen 
jälkeen.

Lakimuutosta edelsi laaja Kelan jär-
jestämä työterveyshuoltojen alueellinen 
koulutus keväällä 2012, ja syksyllä 2012 
koulutettiin sairaanhoitopiirikohtaises-
ti muun terveydenhuollon henkilöstöä 

TELAn ja Kelan asiantuntijoiden yhteis-
työnä.

Koska sairauspäivärahaa maksetaan 
vasta omavastuun ylittävältä osalta ja ar-
kipäiviltä, niin ensimmäiset lakimuutos-
ten jälkeiset 90 päivän ylitykset ovat tul-
leet Kelassa esille lokakuusta 2012 alkaen.

LAKIMUUTOKSEN 
NäKYMINEN LAUSUNNOISSA

Kelassa on tekeillä selvitys 90 sairauspäi-
värahapäivää ylittävistä  lausunnoista. 
Työterveyshuollon toimintatavoista sekä 
työterveyshuollon ja muun terveyden-
huollon yhteistyön kehittymisestä lain-
säädäntömuutosten jälkeen tullaan teke-
mään lisäksi laajempi tutkimus Kelan ja 
Työterveyslaitoksen yhteistyönä.

Pohjois-Suomen alueella on lisäk-
si  tehty kysely Kelan sairauspäivärahan 
etuusvastaaville ja asiantuntijalääkäreille 
koskien uudistettujen työterveyslääkä-
rinlausuntojen sisältöä. Vastanneiden 
mukaan työterveyshuollon lausunnois-
sa ja terveydenhuollon käytännöissä on 
eroja paikkakunnasta riippuen.

Osassa on erinomaisen hyviä työhön 
paluun suunnitelmia, ja lausuntoihin on 
kirjattu, millaisia muutoksia työpaikalla 
suositellaan tehtäväksi, jotta työnteki-
jä voi jatkaa työssä. Osassa lausunto-

ja on kuvattu  yhteisneuvottelun tulos  
työntekijän, työnantajan ja työterveys-
huollon välillä sekä tehty suunnitelma 
työhön paluusta tai työssä jatkamisen 
mahdollisuuksista. Työaikajärjestelyt 
ovat tyypillisesti lyhyempiä työpäiviä, ja 
samalla on haettu esimerkiksi osasairaus-
päivärahaa. Työpaikkaan liittyvät toimet 
liittyvät kevyempien työtehtävien etsi-
miseen. Myös suosituksia ammatillisesta  
kuntoutuksesta oli esitetty.

Osa lausunnoista puolestaan on täy-
tetty enemmänkin rastitusperiaatteella ja 
tarkempaa työkykykuvausta tai työhön 
paluun suunnitelmaa ei ole tehty.

 

AJATUKSIA TYöKYVYN TUKEMISEN 
LAADUN PArANTAMISESTA

Näyttääkin siltä, että terveydenhuollos-
sa ja työterveyshuollossa on meneillään 
siirtymävaihe ja totuttelu uuden lainsää-
dännön vaatimuksiin. Jatkossa on tärke-
ää, että tiedonkulku työterveyshuollon 
ja muun terveydenhuollon välillä  tulee 
parantumaan niin, että työkyvyttömyy-
den arvioimisesta siirrytään aidosti jäl-
jellä olevan työkyvyn miettimiseen ja eri 
kuntoutusvaihtoehtojen aktiiviseen etsi-
miseen yhteistyössä työnantajan ja työn-
tekijän kesken.

Lakiuudistuksilla pyritään paranta-
maan työkyvynarviointiprosessin toi-
mivuutta työntekijän, työnantajan ja 
työterveyshuollon yhteistyönä ja edistä-
mään työterveyshuollon ja muun terve-
ydenhuollon välistä yhteistyötä.
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TYöKYVYN TUKI 
TYöTErVEYSTOIMINNAN YTIMEEN

Työterveyshuollossa on pitkään edistet-
ty työn terveellisyyttä ja turvallisuutta. 
Koska asiaa ei ole yhteiskunnassa ha-
luttu jättää pelkästään työnantajien va-
paaehtoisuuden varaan, työntekijöiden 
suojeleminen perustuu muun muassa 
työturvallisuus- ja työterveyshuoltolain-
säädäntöön. Sitoutuminen työnteki-
jöiden työkyvyn edistämiseen vaihtelee 
kuitenkin suuresti työpaikoittain ja riip-
puu sekä yrityksen tilanteesta että joh-
don näkemyksistä.

Viime vuosina on syntynyt uutta 
mielenkiintoa työterveyshuoltoa koh-
taan, kun päättäjät sekä yhteiskunnassa 
että yrityksissä ovat heränneet huomaa-
maan työkyvyttömyyden seuraamukset. 
Suorien kustannusten (esim. sairausajan 
palkka, työkyvyttömyyseläkkeet) lisäk-
si paljon työtä jää tekemättä sairauksiin 

liittyvän työstä poissaolon vuoksi. Asia 
on nähty yhteiskunnallisesti niin tär-
keäksi, että työterveyshuoltolain tavoit-
teista tärkeimmäksi on nostettu työ- ja 
toimintakyvyn edistäminen työuran eri 
vaiheissa.

Työkyvyn tuen taustalla on ensisijai-
sesti taloudellisen edun tavoittelu sekä 
työpaikkojen että yhteiskunnan tasolla. 
Tätä voidaan pitää joko lopullisena ta-
voitteena (”isommat osingot sijoittajil-
le”) tai välillisenä tavoitteena, kun pyr-
kimyksenä on kansalaisten hyvinvointi 
ja kaikista huolta pitävän yhteiskunnan 
ylläpitäminen. Riippumatta työkyvyn 
tuelle asetetuista tavoitteista työterveys-
huoltoon kohdistuu tässä toiminnassa 
merkittäviä odotuksia. 

Viimeistään siinä vaiheessa, kun 
työntekijä on joutunut olemaan sairau-
den vuoksi pois työstä 90 sairauspäivära-
hapäivän verran, työterveyshuollossa on 

ryhdyttävä miettimään tarvittavia työky-
vyn tukikeinoja. Koska työterveyshuol-
lon ensisijainen tehtävä on ennaltaehkäi-
sy, työkyvyn tuen on alettava kuitenkin 
jo paljon aikaisemmin. Myöhäisvaiheen 
tertiääriprevention rinnalla on tärke-
ää kehittää uudenlaisia toimintatapoja 
myös työkyvyttömyyden varhaiseen to-
teamiseen (sekundaaripreventio) sekä 
työkyvyttömyyden riskitekijöiden tun-
nistamiseen (primaaripreventio).

UUTTA OSAAMISTA 
VANHAN rINNALLE

Työurien pidentyminen ja osatyökykyis-
ten työssä jatkaminen ei onnistuessaan 
ole kiinni vain yksittäisistä ”tempuista”. 
Vasta eri osapuolten näkökulmien ym-
märtäminen auttaa löytämään kestäviä 
ratkaisuja. Asiakaskeskeisyyttä tavoitte-
levalla työterveyshuollolla pitää kuiten-
kin olla myös vahva oma näkökulmansa, 

Kari-Pekka Martimo
LT, työterv.huollon ja työlääket. erik.lääk.
teemajohtaja
Työterveyslaitos

Työkyvyn tuki osana 
vastuullista työterveystoimintaa

Työurien piteneminen ja työssä jatkaminen sairauksista huolimatta ei 
ole pelkästään lääketieteellinen haaste. Tavoitteet saavutetaan vain 
ulottamalla yhteistyö myös terveydenhuollon ulkopuolisiin tahoihin. 
Työterveyslääkärin tulee ottaa toiminnassaan huomioon eri intressitaho-
jen keskenään riskiriitaisetkin odotukset. Tämä antaa mielenkiintoista 
lisäpotkua myös työterveyshuollon eettiseen pohdintaan.
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jonka muista yhteistyötahoista erottaa 
työterveyshuollon asiantuntemus ja sii-
hen kuuluva eettinen toimintatapa.

Etiikan periaatteiden mukaisesti 
työn tekeminen voidaan nähdä väli-
neenä johonkin tavoiteltavaan hyvään 
pääsemiseksi (seuraamusetiikka), osoi-
tuksena ahkeruudesta (hyve-etiikka) tai 
yhteisöllisen vastuun kantamisesta (vel-
vollisuusetiikka). Nämä periaatteet voi-
vat ohjata lääkärin, työnantajan ja po-
tilaankin valintoja, eivätkä kaikki tahot 
välttämättä jaa samanlaista suhtautumis-
ta työntekoon.

Lääkärin eettisiä velvollisuuksia ovat 
potilaan auttaminen, haitan välttämi-
nen, potilaan autonomian tukeminen 
ja oikeudenmukaisuuden edistäminen. 
Seuraamusetiikassa ongelmia aiheut-
taa kysymys, kenen näkökulmasta toi-
minnasta aiheutuvia hyötyjä ja haittoja 
ensisijaisesti tulisi tarkastella ja millä 
ajanjaksolla. Kun työterveyshuollossa 
potilaan lisäksi asiakkaan roolissa ovat 
ainakin esimies, työyhteisö ja työnanta-
ja, onko potilaan etu ensisijainen, vaikka 
se aiheuttaisi haittaa muille osapuolille? 
Vai onko yksilön etu uhrattava, jos toi-
sessa vaakakupissa on koko työyhteisön 
kärsimys?

Mitä nuoremmasta ja korkeapalkkai-
semmasta työntekijästä on kyse, sen suu-
rempi kustannus työkyvyttömyydestä 
tulee työnantajalle ja eläkejärjestelmälle. 
Jos ihmistä pidetään pelkästään välinee-
nä muiden tavoitteiden saavuttamisessa, 
taloudelliset kannustimet ohjaavat tuke-
maan ”kalliin tapauksen” työhön paluu-
ta suuremmin panostuksin kuin iäkkään 
ja matalapalkkaisen työtekijän kohdalla. 
Työterveyshuollossa ihmisen tulee kui-
tenkin aina olla toiminnan itsenäinen 
kohde, eikä tällaista pelkästään taloudel-
lisin perustein tehtävää jaottelua voida 
hyväksyä.

KUN TYöNTEKIJä 
EI HALUA TAKAISIN TöIHIN

Sairauden kanssa kamppailevalla työnte-

kijällä voi olla useita syitä, joiden vuoksi 
hän ei mielestään voi palata töihin, vaik-
ka työterveyslääkäri näkisi siihen olevan 
jo mahdollisuuksia. Usein kyse ei ole 
eettisestä ongelmasta vaan tiedon puut-
teesta. Työntekijä ei voi tuntea sairaus-
päivärahan, kuntoutustuen tai työkyvyt-
tömyyseläkkeen myöntämisen edellytyk-
siä. Samoin hänellä voi olla vääränlaisia 
kuvitelmia toimeentulon suuruudesta 
työstä poissaolon pitkittyessä. Nämä tie-
tämättömyydestä johtuvat väärinkäsityk-
set voidaan korjata selkokielellä annetul-
la neuvonnalla ja esittelemällä tarjolla 
olevat muut vaihtoehdot. Tässä lääkärin 
osaaminen voi olla rajallista, mutta on-
neksi käytettävissä alkaa jo olla tässä pa-
rempia ammattilaisia.

Aina potilas ei kerro kaikkea sai-
rauslomatarpeeseensa liittyvää tai edes 
osaa sanoittaa siihen liittyviä tunteita ja 
uskomuksia. Tutkimusten mukaan esi-
merkiksi kipuun liittyvä pelkokäyttäy-
tyminen tai katastrofiointi sekä heikot 
pystyvyysajatukset ja passiiviset selviyty-
miskeinot voivat näyttäytyä vastaanotol-
la heikkona motivaationa palata työhön. 
Eettisten kysymysten sijaan nämä ovat 
terveydenhuollon ammatilaisten haas-
teita ottaa kokonaisuus paremmin hal-
tuun ja tarjota työntekijälle tukea lisätä 
valmiuksiaan työhön paluuseen. Muu-
toksen vaiheet on hyvä tunnistaa liian 
suurten muutosodotusten välttämisek-
si. Muutosta voidaan tukea portaittain 
esiharkinta- ja valmisteluvaiheen kautta 
toiminta- ja muutoksen ylläpitovaihee-
seen.

Tavallisin työhönpaluun estävä syy 
liittyy koettuun sairauden vaikeusastee-
seen ja/tai mahdottomuuteen selviytyä 
työssä sairauden oireiden kanssa. Potilas 
voi tulkita työhön patistamisen hänen 
sairautensa väheksymisenä tai jopa siitä 
aiheutuvan kivun ja kärsimyksen kiistä-
misenä. Kyse ei tässäkään ole ensisijai-
sesti eettisestä ongelmasta vaan tervey-
denhuollon ja erityisesti lääkärin kyvystä 
empaattisesti, mutta päättäväisesti, kom-

munikoida työssä jatkamisen merkitys 
osana sairauden ja siihen liittyvän työky-
vyn laskun hoitoa. 

Vain työterveyshuollossa on mahdol-
lisuus ottaa kantaa potilaan esittämiin 
vaikeuksiin selviytyä työssä. Päällimmäi-
senä potilaan tavoitteena on luonnolli-
sesti suoriutua työstään kuten terveenä, 
mihin hän ei todennäköisesti vielä pysty. 
Mahdollisuus tai halu saada työnantajal-
ta tai työkavereilta apua riippuu paljolti 
työpaikan kulttuurista ja ihmissuhteis-
ta. Mikäli vallalla on vahva oletus, että 
töissä ollaan vain täysin terveinä ja toi-
mintakykyisinä, ensimmäisenä poikke-
uksena säännöstä oleminen vaatii vahvaa 
persoonaa. Silloin kun sitä ei ole, työ-
terveyshuollon tuen tarve työterveys-
neuvottelussa ja työhön paluussa kasvaa 
entisestään.

Edellä mainittujen lisäksi halutto-
muuteen palata työhön voi liittyä myös 
aidosti eettinen pulma, jossa erilaiset kä-
sitykset ovat keskenään ristiriidassa. Jos 
työntekijä ei koe velvollisuutenaan toi-
meentulon hankkimista työtä tekemäl-
lä, työstä saatava varallisuus on turvattu 
muilla keinoilla tai sille ei ole muuten 
tarvetta eikä työn tekeminen edusta 
henkilökohtaisesti arvostettuja hyveitä, 
erilaiset tukijärjestelmät tarjoavat hyvän 
mahdollisuuden toteuttaa itseään työn 
ulkopuolella. Onneksi työkyvyttömyys 
ei näissä tilanteissa ole ainoa vaihtoehto.

KUN TYöNANTAJA 
EI HALUA TYöTEKIJää TAKAISIN

Vaikka työkyvyttömyydestä aiheutuu 
kustannuksia, ne syntyvät eri tavalla eri-
kokoisissa organisaatioissa. Pienillä yri-
tyksillä työkyvyttömyyseläkemaksu on 
samansuuruinen riippumatta työkyvyt-
tömyyseläkkeelle jäävien määrästä. Kun 
palkanmaksu päättyy, sairauslomalle jää-
neestä työntekijästä ei pienemmillä työ-
paikoilla sen jälkeen tule mitään mer-
kittäviä kustannuksia. Silloin voi syntyä 
työnantajalle kiusaus työkyvyttömyyden 
pitkityttyä olla haluamatta työntekijää 
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takaisin ainakaan taloudellisista syistä, 
vaikka työntekijä olisikin valmis palaa-
maan.

Toinen vastaavanlainen tilanne voi 
syntyä isommassakin yrityksessä, kun 
pitkään sairauslomalla olleen työntekijän 
ei katsota enää pääsevän työpanokses-
saan sille tasolle, joka vastaisi edes hänen 
palkkakustannuksiaan. Vaikka työkykyä 
olisi edelleen jäljellä samaankin työteh-
tävään mutta hitaammalla vauhdilla tai 
huonommalla laadulla, esimies voi kat-
soa kokonaisuuden kannalta edullisem-
maksi vaihtaa tilalle uusi terve ja työky-
kyinen työntekijä.

Osassa näitä tilanteita rikotaan la-
kia, jonka mukaan työnantajan tulee 
ryhtyä kohtuullisiin toimenpiteisiin 
työn muokkaamiseksi osatyökykyiselle 
työntekijälle sopivaksi. Kohtuullisuuden 
käsitettä on pyritty selventämään. Siitä 
huolimatta se määräytyy aina myös tar-
jolla olevien vaihtoehtojen perusteella. 
Jos toimintakykyistä työvoimaa on tar-
jolla (mahdollisesti nuorempaa ja työ-
voimakustannuksiltaan edullisempaa), 
toisessa tilanteessa ”kohtuulliseksi” kat-
sottavat toimenpiteet muuttuvatkin ”yli-
voimaisiksi”.

Eettisesti haastavissa tilanteissa tyy-
pillisesti yksilön ja yhteisön edut jou-
tuvat keskenään ristiriitaan. Mielenter-
veyskuntoutuja tai toistuvasti sairaus-
lomalle jäänyt työntekijä joutuu usein 
kärsimään sairauden oireiden hänelle 
asettamasta leimasta. Maallikoiden on 
työyhteisössä vaikea päästä poikkeavan 
käyttäytymisen aiheuttaneen tunne-
kuohun yli järkeistämällä konfliktit hoi-
dettavissa olevaan sairauteen liittyviksi. 
Näissä tilanteissa ”yhteisen hyvän” ni-
missä heikommassa asemassa oleva kol-
lega joutuu väistymään ja uhraamaan 
oman työelämänsä työyhteisön parem-
man toimintakyvyn edestä.

Työkyvyttömyyden vähentämisessä 

sitä ei pidä enää nähdä ensisijaisesti yk-
silöllisenä ominaisuutena ja puutteena, 
vaan yhtä paljon se voi johtua fyysisen 
ja sosiaalisen ympäristön rajoittunei-
suudesta. Kyse on yksilön jäljellä ole-
van työkyvyn riittämättömyydestä siinä 
työssä ja työympäristössä, jollaiseksi se 
on siihen mennessä rakennettu. Harva 
asia työelämässä perustuu muuttumat-
tomiin luonnonlakeihin. Suurin osa 
päätöksistä on ihmisten tekemiä, jol-
loin ihminen voi myös halutessaan nii-
tä muuttaa. Vaatii työterveyshuollolta 
sekä uudenlaista osaamista että vahvaa 
eettistä selkärankaa olla sortumatta lii-
an yksilöllistäviin selityksiin ja kyetä 
havaitsemaan työpaikkojen kehittämis-
mahdollisuudet sekä tukea muutoksia 
itse työssä.

Kaiken perusta on vahva ammatti-
taito, johon kuuluu riittävä vakuutus-
lääketieteellinen osaaminen. Lääkärin 
tulee perustaa omat johtopäätöksensä 
itse tekemiinsä havaintoihin, eikä sen 
enempää potilas kuin hänen työnanta-
jansakaan voi sanella lääkärille omista 
tarkoitusperistään lähtevää lopputulos-
ta. Työterveysneuvottelussa pääpaino 
on nimenomaan ympäristön mukautta-
misessa, ei osatyökykyisen työntekijän 
rajoituksissa.

LääKärIN ASEMA 
KAHDESSA rOOLISSA

Lääkärin tehtävä on aina ensisijaisesti 
auttaa potilasta ja vaalia hoitosuhdetta. 
Tämän vuoksi Hollannissa lääkärit ei-
vät ammattietiikkaansa vedoten arvioi 
potilaan oikeutta työkyvyttömyysetui-
suuksiin. Muissa maissa tehdyt tutki-
mukset osoittavat että samanaikainen 
rooli sekä hoitavana että etuisuuksien 
portinvartijana asettaa lääkärin eettises-
ti hankalaan tilanteeseen.

Suomessa viime kädessä päätöksen 
potilaan kelpoisuudesta erilaisiin etui-

suuksiin päättää edun maksajan, Kelan 
tai vakuutuslaitoksen, asiantuntijalääkä-
ri, jolla ei ole hoitosuhdetta potilaaseen. 
Siitä huolimatta lääkärin mahdollisuutta 
tehdä lausuntonsa puhtaasti (vakuutus)
lääketieteellisin perustein rajoittaa hänen 
halunsa ja tarpeensa vaalia potilas-lääkä-
risuhdetta, mikä on keskeinen osa myös 
lääkärin omaa työhyvinvointia. On pal-
kitsevampaa tehdä töitä kiitollisten po-
tilaiden kanssa kuin kohdata ristiriitoja 
potilaan näkemysten ja omien johtopää-
tösten välillä.

Suomi on poikkeus monien mui-
den maiden joukossa siinä, että meillä 
työntekijä voi joutua todistamaan työ-
kyvyttömyyttään jo ensimmäisestä pois-
saolopäivästä lähtien. Tämä on luonut 
lääkärille todistusautomaatin leiman. Ti-
lapäisissä ja itsestään hoituvissa terveys-
ongelmissa joudutaan tulemaan lääkärin 
vastaanotolle vain sen vuoksi, että lää-
käri kirjoittaa palkalliseen poissaoloon 
oikeuttavan todistuksen. Usein lääkärin 
ammattitaidolle näissä tilanteissa ei ole 
mitään muuta käyttöä kuin vain hänel-
le yhteiskunnassa annetun todistuksen 
täyttäminen. Paineet toimia lääkärinä 
näissäkin tilanteissa voivat toisaalta joh-
taa varmuuden vuoksi tehtyihin turhiin 
testeihin ja reseptilääkkeisiin käsikaup-
pavalmisteiden sijaan.

”Meillä kaikilla on kaksi työtä ja 
oppiminen on niistä toinen.” Tämä to-
teamus muistuttaa lääkäriäkin seuraa-
maan aikaansa ja oppimaan jatkuvasti 
uutta. Työkyvyn tuki on mahdollisuus 
osoittaa suomalaisen työterveyshuollon 
kyky vastata työelämän ja yhteiskunnan 
haasteisiin. Ammattietiikka edellyttää, 
että arvioimme kriittisesti osaamistam-
me ja pidämme ammattitaitoa yllä mo-
nipuolisesti. Eettinen pohdinta antaa 
ammattitaidolle selkärankaa, jota ilman 
profession autonomia on ennemmin tai 
myöhemmin uhattuna.
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MIHIN HUOMIO SUUNTAUTUU

Mihin katse kiinnittyy, sen näemme 
ja se alkaa kasvamaan. Keskitymmekö 
ongelmiin vai niihin mahdollisuuksiin, 
joita tilanteessa silti on? Suomalaiseen 
kulttuuriin on usein sisäistetty se, et-
tä kielteiset  tai ongelmalliset asiat ovat 
enemmän totta kuin myönteiset tai toi-
veikkuutta herättävät asiat. Eli kun pu-
hutaan jotain negatiivista tai ongelmal-
lista se on niin sanotusti totta. Valitet-
tavasti ongelmapuhe yksitarinaistaa ja 
uhriuttaa meidät. Kun luomme vain on-
gelman kyllästämiä tarinoita elämästäm-

LL Hilkka Keistinen
lastenpsykiatrian erikoislääkäri
työnohjaaja, psykoterapeutti VET 
Abri Oy
hilkka.keistinen@mail.suomi.net

Näköaloja avaava vuorovaikutus 
työkyvyn tukemisessa

Potilaalla 90 päivää sairaslomaa alkaa tulla täyteen, yhteistyö häntä hoitaneen 
erikoislääkärin ja työterveyslääkärin sekä potilaan välillä nousee keskiöön. Haas-
teena on toimivan vuorovaikutuksen luominen niin, että siinä mahdollistuu laaja-
alainen näkökulma sekä ratkaisuvaihtoehtojen löytyminen. Yhteistyön syntymistä 
voi auttaa muistamalla, että  mikään ei ole 100%:sti huonosti, vaan aina löytyy 
mahdollisuuksia, arvostava ja kuunteleva lähestymistapa helpottaa vuorovaikutu-
sta, erilaiset näkökulmat mahdollistavat luovat ratkaisut, vahvuuksien etsiminen 
tuo voimia sekä lisää uskoa tulevaisuuden onnistumisiin.

me, teemme yksipuolisia johtopäätöksiä 
itsestämme ja elämästämme. Kuitenkaan 
ongelmat eivät koskaan hallitse elä-
määmme tai suhteitamme 100%:sti, ne 
eivät ole koko totuus. Muitakin tarinoi-
ta löytyy, kun niitä etsitään. Meille ta-
pahtuu jatkuvasti sekä hyviä että hanka-
lia asioita; miten selitämme tapahtuneen 
itsellemme, vaikuttaa suuresti siihen, 
mitä tunnemme ja miten toimimme.

VAHVUUKSIEN MErKITYS

Se, millaisia tarinoita luomme ihmisistä 
ja tapahtumista, vaikuttaa myös siihen, 

millaiseksi vuorovaikutuksemme ver-
kostoissa muodostuu. Myönteisempiä 
tarinoita syntyy kiinnittämällä huomio 
toiveisiin, tavoitteisiin, mahdollisuuk-
siin ja voimavaroihin. Ongelmaan si-
sältyy toive tai tavoite, joka tulisi saada 
näkyväksi. Usein tiedostamme hyvin 
sen, mitä emme halua. Mitä siis halu-
amme ongelman sijaan, ja miten sitä 
kohti voisi edes hiukan edetä? Asiakkaan 
näkökulma hyödyllisestä muutoksesta 
on keskiössä. Pyydä asiakkaalta kuvaus 
siitä, miten hän toimisi toisin tai mitä 
erilaista tapahtuu, kun ongelma on rat-
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kennut. Vahvuustarinoissa keskitymme 
siihen, mikä ihmisessä on hyvää ja mi-
tä hän voi parhaimmillaan olla ja tehdä. 
Näillä tarinoilla aktivoimme toimijuutta 
ja lisäämme tietoisuutta mahdollisuuk-
sista tässä hetkessä ja tulevaisuudessa. 
Johnson ja Fredrickson totesivat tutki-
muksessaan, että myönteiset tunteet vä-
hentävät ennakkoluuloja erilaisia ihmisiä 
kohtaan,  ja samalla haastavien tilantei-
den kohtaaminen helpottuu ja sietoky-
ky lisääntyy. Vahvuuksiin keskittymällä 
lisäämme mahdollisuuksia löytää uusia 
luovia ratkaisuvaihtoehtoja haastaviin-
kin tilanteisiin. Vahvuutemme tunnis-
tamme siitä, että niihin uppoudumme, 
niistä innostumme, ne opimme nope-
asti, niissä olemme erityisen taitavia, ja 
niistä olemme pitkään olleet kiinnos-
tuneita. Voimaannuttamistyöskentelyn 
periaatteita kuvataan Ratkaisukeskeisen 
terapian oppikirjassa Saleebyn Strenght 
Perspective:n mukaan

Kaikilla ihmisillä on elämän kamp-
pailuista huolimatta vahvuuksia, jotka 
voidaan valjastaa parantamaan  elämän 
laatua. Näitä vahvuuksia tulisi kunnioit-
taa samoin kuin niitä päämääriä, joiden 

saavuttamiseksi asiakkaat haluavat vah-
vuuksiaan käyttää.

Asiakkaiden motivaatio vahvistuu, 
kun heidän omaksi kokemiaan vahvuuk-
siaan johdonmukaisesti painotetaan. 

Vahvuuksien löytäminen vaatii asi-
akkaan ja auttajan yhteistyötä vahvuuk-
sien etsimisessä. Asiakas itse päättää, mi-
tä haluaa elämässään muuttaa.

Vahvuuksiin keskittymällä ammat-
tiauttaja välttää houkutuksen arvostella 
tai syyttää asiakasta hänen vaikeuksis-
taan. Samalla tulee näkyväksi se, miten 
asiakas on onnistunut selviytymään hy-
vinkin vaikeissa olosuhteissa.

Kaikkein hankalimmissakin tilan-
teissa on löydettävissä voimavaroja.

ArVOSTAVA YHTEISTYö

Cooperrider ja Shrivastva toivat vuonna 
1987 arvostavan yhteistyön käsitteen, 
jossa kiinnitämme huomiomme ongel-
mien sijasta tavoitteisiin ja mahdolli-
suuksiin, arvostaen erityisesti erilaisten 
näkökulmien rikkautta. Jos neuvotte-
lussa kaikki olisivat samanlaisia ja sa-
maa mieltä asioista, uutta näkökulmaa 
ei syntyisi. Erilaisuuden hyödyntäminen 

mahdollistaa moniäänisyyden ja uusien 
näkökulmien löytämisen. Yhteistyöneu-
votteluissa arvostava vuorovaikutus on 
avainasemassa luomassa kunnioittavaa 
ja hyväksyvää yhteistyötä, joka vie löy-
tämisen maailmaan. Uteliaisuus erilaisia 
näkökulmia kohtaan auttaa tuomaan 
esille minun totuuteni, sinun totuutesi 
ja vuorovaikutuksessa syntyneen uuden 
näkökulman asiaan.  Me kaikki voim-
me omalta osaltamme vaikuttaa omaan 
toisia arvostavaan rooliimme yhteistyöti-
lanteissa.

Miksi asiakasneuvotteluissa on tär-
keää pitää eri vaihtoehdot avoimina? Ar-
vostava yhteistyö on tärkeää myös asiak-
kaan näkökulmasta. Me emme voi mää-
rittää, mitä on hyvä elämä asiakkaalle, 
vaan asiakas löytää sen itse omasta maa-
ilmastaan. Asiakas on oman elämänsä 
asiantuntija. Arvostavan vuorovaikutuk-
sen kautta voimme tarjota hänelle uu-
denlaisia mahdollisuuksia nähdä itsensä 
ja omat mahdollisuutensa. Toimijoina 
verkostopalaverissa ja työkyvyn tukea 
mietittäessä voimme auttaa häntä näke-
mään tulevaisuuden ainakin joiltain osin 
toiveikkaana, oivaltamaan muutoksen 

”Arvostavan vuorovaikutuksen kautta 
voimme tarjota asikkaalle uudenlai-
sia mahdollisuuksia nähdä itsensä ja 
omat mahdollisuutensa.”
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tuomat mahdollisuudet sekä löytämään 
uusia näkökulmia haavoittuvuuteen ja 
vahvuuteen. Samoin voimme auttaa 
häntä luopumaan vanhoista ei toimivis-
ta asioista ja tukea uusien tavoitteiden 
muodostumista, kun vanhat tavoitteet 
eivät ehkä enää ole mahdollisia. Käytän-
nössä, jos eläkekriteerit eivät täyty eikä  
entinen työ onnistu, olemme valmiita 
yhteistyössä asiakkaan kanssa etsimään 
uusia toimivia ratkaisuja.

rESILIENSSI

Ratkaisukeskeistä näkemystä tukevat 
positiivinen psykologia ja monipuolis-
tuva stressitutkimus. Alex Linley toteaa, 
että ihmisten käyttäessä työssään vah-
vuuksiaan he ovat sitoutuneita, energi-
siä, tuottavia, joustavia, tyytyväisiä ja 
”kestäviä” (resilient). Resilientit yksilöt 
tuntuvat selviävän hyvinkin hankalista 
tilanteista ja ”ponnahtavan” stressaavasta 
kokemuksesta nopeasti takaisin. Heillä 
on kyky riskitekijöistä huolimatta me-
nestyä, kestää ja selvitä hyvin stressistä 
ja traumaattisista tilanteista. Heille on 
ominaista se, että henkilö hyväksyy asiat, 
joihin ei voi vaikuttaa. Lisäksi he pysty-
vät näkemään tarkoituksen sekä hyville 
että hankalille tapahtumille. He käyttä-
vät vahvuuksiaan ja sosiaalisia suhteitaan 
sekä ylläpitävät myönteisiä tunteita. He 
suuntautuvat kohti ratkaisuja ja ovat 
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kykeneviä kääntämään uuden sivun. 
Linley, Harrington & Hill toteavat, että 
ihmiset ovat avoimia muutoksille ja so-
peutuvaisia uusiin tilanteisiin, kun uu-
det haasteet ovat sopusoinnussa heidän 
vahvuuksiensa hyödyntämisen kanssa. 

NäKöALOJEN AVAAMINEN

Käytännössä näköalojen avaaminen tar-
koittaa tätä: Neuvottelussa olen valmis 
kuulemaan ja voin kysymyksilläni ja sa-
navalinnoillani tukea sitä, että erilaiset 
näkökulmat tulevat kuulluksi. Lisäksi 
olen valmis kuuntelemaan niitä toiveita, 
joita kullakin on asian etenemisen suh-
teen, myös minua kohtaan. Sitoudun 
puhumaan myönteisesti ja tuomaan 
esille niitä mahdollisuuksia, joita tilan-
teessa näen (huolimatta kaikista todelli-
sista vaikeuksista) sekä pyrin tukemaan 
erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen löyty-
mistä. 

ELäMä ON KEKSELIäISYYTTä

• Uteliaisuus mahdollistaa vaihtoehtois-
ten  näkemysten ja ideoiden tutkimi-
sen ja keksimisen

• Elämä on jatkuvan keksimisen ja luo-
misen prosessi

• Elämä etsii tapoja lisääntyvälle hyvin-
voinnille

”Ongelmat ovat frustroituneita unelmia 
– unelmat olivat ensin.” Peter Lang



Selincro® 

auttaa 
juomaan 
vähemmän.
Kun potilaasi tekee päätöksen...
Suomessa on noin 200.000 alkoholiriippu
vaista. Moni heistä tunnistaa ongelmansa, 
muttei pysty lopettamaan tai vähentämään 
juomistaan. Selincro on uusi lääke, joka 
auttaa potilasta juomaan vähemmän.

...Selincro auttaa pitämään sen.
Selincro on opioidireseptoreihin vai kut tava 
lääke, joka hillitsee alkoholinkulutusta, mikä 
auttaa katkaisemaan juomiskierteen.Se 
palauttaa pitkäaikaisen juomi sen myötä 
muuttuneen palkitsemis järjestelmän 
tasapainoon.28 Selincro otetaan tarvittaessa.
Selincro soveltuu ennen kaikkea niille 
potilaille, jotka ovat itse huoman neet 
juomisen vaikuttavan negatiivisesti koti tai 
työelämään. Hoito onnistuu parhaiten 
silloin, kun potilas itse suhtautuu siihen 
myönteisesti. 

selincro.fi

Vuoden seurannassa alkoholinkäyttö 
väheni 67 %. 
Selincron vaikutus oli selvä jo kuukauden 
kuluttua ja parani edelleen vuoden aikana.1

Viitteet. 1. ko. analyysi myyntilupahakemuksessa (SENSEtutkimus). Valmisteyhteenveto. 2. Mann et al. Epub dec 2012 in Biol Psychiatry http://dx.doi.org/10.1016/j.biopsych. 2012.10.020 3. Walker & Koob. Neuropsychopharmacology 2008; 
33(3):64352 4. Michel et al. Meth Find Exp Clin Pharmacol 1985; 7:175177 5. Hillemacher et al. Expert Opin. Investig. Drugs 2011; 20(8):10731086 6. Volkow et al. Jour of Clin Inv 2003; 111(10):14441451 7. Clapp et al. Alcohol Res Health 
2008; 31(4):310339 8. Sirohi et at. Epub sep 2012 in Front Mol Neurosci. 2012;5:95. doi: 10.3389/fnmol.2012.00095

Selincro 18 mg tabletit, kalvopäällysteiset. Käyttöaiheet. Selincro on tarkoitettu alkoholinkäytön vähentämiseen aikuisille alkoholiriippuvaisille potilaille, joiden alkoholinkäyttö aiheuttaa korkean riskin, joilla ei ole fyysisiä vieroitusoireita ja 
jotka eivät tarvitse välitöntä katkaisuhoitoa. Selincrohoitoa saa määrätä vain yhdistettynä jatkuvaan psykososiaaliseen tukeen, joka keskittyy hoitomyöntyvyyteen ja alkoholinkäytön vähentämiseen. Selincrohoidon saa aloittaa vain potilaille, 
joiden korkean riskin alkoholinkäyttö jatkuu edelleen kahden viikon kuluttua alkuarviosta. Annostus ja antotapa. Aloituskäynnillä arvioidaan potilaan kliininen tila, alkoholiriippuvuus ja alkoholinkäytön määrä. Sen jälkeen potilasta pyydetään 
kirjaamaan alkoholinkäyttönsä noin kahden viikon ajan. Jos DRL on jatkunut edelleen korkeana tämän kahden viikon jakson aikana, seuraavalla käynnillä voidaan aloittaa Selincrohoito yhdistettynä psykososiaaliseen tukeen, joka keskittyy 
hoitomyöntyvyyteen ja alkoholinkäytön vähentämiseen. Hoitovastetta ja tarvetta lääkehoidon jatkamiseen arvioidaan säännöllisesti. Selincron kliinisestä käytöstä satunnaistetuissa, kontrolloiduissa olosuhteissa on tietoa 6–12 kuukauden 
ajalta. Varovaisuutta on hyvä noudattaa, jos Selincrohoitoa määrätään yli vuodeksi. Selincroa otetaan tarvittaessa: jokaisena päivänä, jona potilas tuntee olevansa juomisriskissä. Tällöin hänen pitää ottaa yksi tabletti mieluiten 1–2 tuntia ennen 
arvioimaansa juomisen ajankohtaa. Mikäli potilas on alkanut juoda alkoholia ottamatta Selincrotablettia, hänen pitää ottaa yksi tabletti mahdollisimman pian. Enimmäisannos on yksi Selincrotabletti vuorokaudessa. Selincron voi ottaa joko 
ruuan kanssa tai ilman ruokaa. Vasta-aiheet. Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. Opioidianalgeettien käyttö. Opioidiriippuvuus parhaillaan tai lähimenneisyydessä. Opioidien käytöstä johtuvat akuutit vieroitusoireet. Epäily, että 
potilas on hiljattain käyttänyt opioideja. Vaikea maksan vajaatoiminta. Vaikea munuaisten vajaatoiminta. Hiljattain ollut akuutti alkoholin vieroitusoireyhtymä. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet. Selincro ei sovi potilaille, joiden 
hoidon tavoitteena on välitön täysraittius. Alkoholinkäytön vähentämisen tavoitteena on vähitellen raitistuminen. Opioidien käyttö ja muut samanaikaiset sairaudet (psykiatriset sairaudet, kouristuskohtauksia aiheuttavat häiriöt, munuaisten tai 
maksan vajaatoiminta): katso valmisteyhteenveto. Selincron määräämisessä 65 vuotta täyttäneille ja Selincron käytössä samanaikaisesti voimakkaan UGT2B7estäjän kanssa on hyvä noudattaa varovaisuutta. Harvinaista perinnöllistä galaktoosi
intoleranssia, saamelaisilla esiintyvää laktaasinpuutosta tai glukoosin ja galaktoosin imeytymishäiriötä sairastavat eivät saa ottaa tätä lääkettä. Yhteisvaikutukset. Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty in vivo. In vitro tutkimusten perusteella 
nalmefeenilla tai sen metaboliiteilla ja muilla samanaikaisesti annetuilla yleisimpien CYP450 ja UGTentsyymien tai membraanitransporttereiden metaboloimilla lääkkeillä kliinisesti merkittävät yhteisvaikutukset ovat epätodennäköisiä. Jos 
Selincroa käytetään samanaikaisesti opioidiagonistien kanssa, potilas ei välttämättä hyödy opioidiagonistista. Alkoholin ja Selincron samanaikainen käyttö ei estä alkoholin päihdyttävää vaikutusta. Fertiliteetti, raskaus ja imetys. Selincron 
käyttöä ei suositella raskauden aikana. Ei tiedetä, erittyykö nalmefeeni ihmisen rintamaitoon. On päätettävä lopetetaanko imetys vai lopetetaanko tai keskeytetäänkö Selincrohoito ottaen huomioon imetyksestä aiheutuvat hyödyt lapselle ja 
hoidosta koituvat hyödyt äidille. Haittavaikutukset. Yleisimmät haittavaikutukset ovat pahoinvointi, huimaus, unettomuus ja päänsärky. Suurin osa näistä haittavaikutuksista oli lieviä tai keskivaikeita ja niitä esiintyi lyhyen aikaa hoidon alussa. 
Katso tarkemmat tiedot valmisteyhteenvedosta. Reseptilääke. Korvattavuus: Ei toistaiseksi. Vahvuudet, pakkauskoot ja hinnat (1.5.2013): VMH (sis alv) 18 mg 7 tabl 40,70 €, 14 tabl 79,34 €, 42 tabl 211,81 €.



 19

Selincro® 

auttaa 
juomaan 
vähemmän.
Kun potilaasi tekee päätöksen...
Suomessa on noin 200.000 alkoholiriippu
vaista. Moni heistä tunnistaa ongelmansa, 
muttei pysty lopettamaan tai vähentämään 
juomistaan. Selincro on uusi lääke, joka 
auttaa potilasta juomaan vähemmän.

...Selincro auttaa pitämään sen.
Selincro on opioidireseptoreihin vai kut tava 
lääke, joka hillitsee alkoholinkulutusta, mikä 
auttaa katkaisemaan juomiskierteen.Se 
palauttaa pitkäaikaisen juomi sen myötä 
muuttuneen palkitsemis järjestelmän 
tasapainoon.28 Selincro otetaan tarvittaessa.
Selincro soveltuu ennen kaikkea niille 
potilaille, jotka ovat itse huoman neet 
juomisen vaikuttavan negatiivisesti koti tai 
työelämään. Hoito onnistuu parhaiten 
silloin, kun potilas itse suhtautuu siihen 
myönteisesti. 

selincro.fi

Vuoden seurannassa alkoholinkäyttö 
väheni 67 %. 
Selincron vaikutus oli selvä jo kuukauden 
kuluttua ja parani edelleen vuoden aikana.1

Viitteet. 1. ko. analyysi myyntilupahakemuksessa (SENSEtutkimus). Valmisteyhteenveto. 2. Mann et al. Epub dec 2012 in Biol Psychiatry http://dx.doi.org/10.1016/j.biopsych. 2012.10.020 3. Walker & Koob. Neuropsychopharmacology 2008; 
33(3):64352 4. Michel et al. Meth Find Exp Clin Pharmacol 1985; 7:175177 5. Hillemacher et al. Expert Opin. Investig. Drugs 2011; 20(8):10731086 6. Volkow et al. Jour of Clin Inv 2003; 111(10):14441451 7. Clapp et al. Alcohol Res Health 
2008; 31(4):310339 8. Sirohi et at. Epub sep 2012 in Front Mol Neurosci. 2012;5:95. doi: 10.3389/fnmol.2012.00095

Selincro 18 mg tabletit, kalvopäällysteiset. Käyttöaiheet. Selincro on tarkoitettu alkoholinkäytön vähentämiseen aikuisille alkoholiriippuvaisille potilaille, joiden alkoholinkäyttö aiheuttaa korkean riskin, joilla ei ole fyysisiä vieroitusoireita ja 
jotka eivät tarvitse välitöntä katkaisuhoitoa. Selincrohoitoa saa määrätä vain yhdistettynä jatkuvaan psykososiaaliseen tukeen, joka keskittyy hoitomyöntyvyyteen ja alkoholinkäytön vähentämiseen. Selincrohoidon saa aloittaa vain potilaille, 
joiden korkean riskin alkoholinkäyttö jatkuu edelleen kahden viikon kuluttua alkuarviosta. Annostus ja antotapa. Aloituskäynnillä arvioidaan potilaan kliininen tila, alkoholiriippuvuus ja alkoholinkäytön määrä. Sen jälkeen potilasta pyydetään 
kirjaamaan alkoholinkäyttönsä noin kahden viikon ajan. Jos DRL on jatkunut edelleen korkeana tämän kahden viikon jakson aikana, seuraavalla käynnillä voidaan aloittaa Selincrohoito yhdistettynä psykososiaaliseen tukeen, joka keskittyy 
hoitomyöntyvyyteen ja alkoholinkäytön vähentämiseen. Hoitovastetta ja tarvetta lääkehoidon jatkamiseen arvioidaan säännöllisesti. Selincron kliinisestä käytöstä satunnaistetuissa, kontrolloiduissa olosuhteissa on tietoa 6–12 kuukauden 
ajalta. Varovaisuutta on hyvä noudattaa, jos Selincrohoitoa määrätään yli vuodeksi. Selincroa otetaan tarvittaessa: jokaisena päivänä, jona potilas tuntee olevansa juomisriskissä. Tällöin hänen pitää ottaa yksi tabletti mieluiten 1–2 tuntia ennen 
arvioimaansa juomisen ajankohtaa. Mikäli potilas on alkanut juoda alkoholia ottamatta Selincrotablettia, hänen pitää ottaa yksi tabletti mahdollisimman pian. Enimmäisannos on yksi Selincrotabletti vuorokaudessa. Selincron voi ottaa joko 
ruuan kanssa tai ilman ruokaa. Vasta-aiheet. Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. Opioidianalgeettien käyttö. Opioidiriippuvuus parhaillaan tai lähimenneisyydessä. Opioidien käytöstä johtuvat akuutit vieroitusoireet. Epäily, että 
potilas on hiljattain käyttänyt opioideja. Vaikea maksan vajaatoiminta. Vaikea munuaisten vajaatoiminta. Hiljattain ollut akuutti alkoholin vieroitusoireyhtymä. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet. Selincro ei sovi potilaille, joiden 
hoidon tavoitteena on välitön täysraittius. Alkoholinkäytön vähentämisen tavoitteena on vähitellen raitistuminen. Opioidien käyttö ja muut samanaikaiset sairaudet (psykiatriset sairaudet, kouristuskohtauksia aiheuttavat häiriöt, munuaisten tai 
maksan vajaatoiminta): katso valmisteyhteenveto. Selincron määräämisessä 65 vuotta täyttäneille ja Selincron käytössä samanaikaisesti voimakkaan UGT2B7estäjän kanssa on hyvä noudattaa varovaisuutta. Harvinaista perinnöllistä galaktoosi
intoleranssia, saamelaisilla esiintyvää laktaasinpuutosta tai glukoosin ja galaktoosin imeytymishäiriötä sairastavat eivät saa ottaa tätä lääkettä. Yhteisvaikutukset. Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty in vivo. In vitro tutkimusten perusteella 
nalmefeenilla tai sen metaboliiteilla ja muilla samanaikaisesti annetuilla yleisimpien CYP450 ja UGTentsyymien tai membraanitransporttereiden metaboloimilla lääkkeillä kliinisesti merkittävät yhteisvaikutukset ovat epätodennäköisiä. Jos 
Selincroa käytetään samanaikaisesti opioidiagonistien kanssa, potilas ei välttämättä hyödy opioidiagonistista. Alkoholin ja Selincron samanaikainen käyttö ei estä alkoholin päihdyttävää vaikutusta. Fertiliteetti, raskaus ja imetys. Selincron 
käyttöä ei suositella raskauden aikana. Ei tiedetä, erittyykö nalmefeeni ihmisen rintamaitoon. On päätettävä lopetetaanko imetys vai lopetetaanko tai keskeytetäänkö Selincrohoito ottaen huomioon imetyksestä aiheutuvat hyödyt lapselle ja 
hoidosta koituvat hyödyt äidille. Haittavaikutukset. Yleisimmät haittavaikutukset ovat pahoinvointi, huimaus, unettomuus ja päänsärky. Suurin osa näistä haittavaikutuksista oli lieviä tai keskivaikeita ja niitä esiintyi lyhyen aikaa hoidon alussa. 
Katso tarkemmat tiedot valmisteyhteenvedosta. Reseptilääke. Korvattavuus: Ei toistaiseksi. Vahvuudet, pakkauskoot ja hinnat (1.5.2013): VMH (sis alv) 18 mg 7 tabl 40,70 €, 14 tabl 79,34 €, 42 tabl 211,81 €.

Työterveyshuollon ja psykiat-
risen erikoissairaanhoidon 
yhteistyöhön liittyy paljon 
haasteita. Mielenterveyden-

häiriöiden vuoksi potilaat ohjautuvat 
erikoissairaanhoitoon monissa tapauk-
sissa pitkän ajan kuluttua oireiden al-
kamisesta ja tilanteessa, jolloin heidän 
työkykynsä on voimakkaasti alentunut. 
Heidän sairauspäivärahakautensa on eh-
kä ohitse, ja etsikkoaika työterveyshuol-
lon ja erikoissairaanhoidon yhteistyölle 
on auttamattomasti ohi. Mielenterve-
ydenhäiriöihin liittyy edelleen stigma-
tisoitumista ja häpeän tunteita, minkä 
vuoksi kaikki potilaat eivät halua pitää 
kontakteja työterveyteen yllä. Se on osit-
tain ymmärrettävää, mutta ei välttämät-
tä tarkoituksenmukaista. Potilaille on 
hyvä tehdä tiettäväksi, että yhteistyö on 
asiaankuuluvaa työtä.

Liisa Kantojärvi
LT, osastonylilääkäri
nuoriso- ja yleissairaalapsykiatrian vastuualue
psykiatrian tulosalue, OYS
liisa.kantojarvi@ppshp.fi

Erikoissairaanhoidon
ja työterveyshuollon yhteistyö 

YHTEISTYö VäHENTää 
POTILAIDEN TAAKKAA

Aloitteet yhteydenpitoon työterveys-
huollon ja psykiatrisen erikoissairaan-
hoidon välillä ovat aiemmin tapahtuneet 
usein psykiatrian aloitteesta. Yhteyden-
pito tapahtuu tavallisimmin työterveys-
huollon ja erikoissairaanhoidon välisinä 
konsultaatioina tai yhteisinä hoitoneu-
votteluina potilaan kanssa. Yksinker-
taisimmillaan yhteydenpito tapahtuu 
puhelimitse työterveyslääkärin ja hoita-
van psykiatrin välillä. Itse olen kokenut 
hyviksi puhelinkonsultaatiot potilaan 
hoidon aikana niin sanottujen tilanne-
katsauksien muodossa, jolloin sovitusti 
olemme potilaan kanssa yhdessä olleet 
puhelimitse vastaanotolta yhteydessä 
työterveyslääkäriin. Yhteisneuvottelut 
on psykiatrian puolella koettu yleensä 
hyvin hedelmällisinä, koska niissä poti-

”Mielenterveys on kyky rakastaa ja tehdä työtä”, kuten Sigmud Freud on 
aikanaan todennut. Määritelmän mukaisesti  työkyky on olennainen osa ih-
misen psyykkistä hyvinvointia ja psyykkinen hyvinvointi on keskeinen osa 
työkykyä. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt muodostavat yhden 
suurimmista sairauspoissaolojen syistä työikäisellä väestöllä. Siksi sairaus-
vakuutuslain muutos ja 30–60–90-sääntö on koettu positiivisena muutoksena. 
Sen myötä toivotaan työterveyshuollon ottavan kantaa ja seuraavan potilaan 
kulkua hoitojärjestelmässä. Psykiatrit ovat mieltäneet, että kyseessä on myös 
toimintatapa ja periaate eikä vain pykälä, jota täytetään.

– mitä tarkoittaa psykiatriassa?

laan asiat realisoituvat. Yhteistyö vähen-
tää usein myös psykiatrisessa hoidossa 
olleiden potilaiden taakkaa ja pelkoa 
leimautumisesta. Neuvotteluissa voidaan 
keskustella potilaan hoitoon liittyvistä 
asioista avoimemmin ja saada työter-
veyshuoltoon välitettyä potilaan työhön 
paluun ja työssä tukemisen kannalta 
olennaiset asiat.

Työterveyshuolto tuntee potilaan 
työn ja sen vaatimukset sekä osaa arvioi-
da, miten työpaikalla voidaan tukea työ-
hön paluuta. Monissa mielenterveyden-
häiriöissä, kuten esimerkiksi masennuk-
sessa, potilaiden työ- ja toimintakyvyn 
palautumiseen tarvitaan enemmän aikaa 
kuin masennuksen affektiivisten oirei-
den lievittymiseen. Toipumisvaiheessa 
asteittainen työhön palaaminen osasaira-
uspäivärahan tai työkokeilun myötä on 
usein realistisin vaihtoehto.
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VAIKEA PSYYKKINEN SAIrAUS 
EI MErKITSE AUTOMAATTISESTI 
PYSYVää TYöKYVYTTöMYYTTä

Potilaan vaikea-asteinen tai pitkäaikai-
nen psyykkinen sairaus ei automaatti-
sesti merkitse pitkäaikaista tai pysyvää 
työkyvyttömyyttä. Näiden potilaiden 
työssä jaksamisen ja työkyvyn tukemisen 
kannalta työterveyshuollon ja erikoissai-
raanhoidon säännöllinen yhteistyö on 
tärkeää. Potilaalle yhteistyön jatkuminen 
luo turvaa ja tiedon siitä, että joku ottaa 
hänestä ”kopin”, mikäli työhön paluu 
on liian rankkaa tai hänen psyykkinen 
vointinsa heikkenee. Näissä tapauksissa 
potilaan työkyvyn ylläpitämisessä työ-
terveyshuollon ja erikoissairaanhoidon 
yhteistyö on hyvin keskeistä.

Persoonallisuushäiriöistä kärsivien 
potilaiden työkyky saattaa olla vaakalau-
dalla elämän muutos- ja kriisitilanteissa. 
Epävakaasta persoonallisuudesta kärsivil-
lä menetykset läheisissä ihmissuhteissa 
saattavat horjuttaa psyykkistä tasapainoa 
ja johtaa työkyvyn heikentymiseen. Vaa-
tivien ja tunnollisten persoonallisuuk-
sien on usein vaikea hyväksyä oman 
ikääntymisen tai somaattisten sairauksi-

en vaikutukset omaan työkykyyn. Heillä 
saattaa olla alttius reagoida masennuksella 
ja ahdistuneisuudella siihen, etteivät he 
pysty enää samaan suoritustasoon työs-
sään kuin terveenä ja nuorena ollessaan. 
Näiden potilaiden kohdalla työterveys-
huollon ja psykiatrisen erikoissairaanhoi-
don yhteistyö työhön palaamisen ja työssä 
jaksamisen tukemisessa on usein merkit-
tävää.

SOMAATTISET SAIrAUDET

Psykiatrit haluavat nostaa potilaan työ-
kykyyn ja jaksamiseen liittyvät somaatti-
set sairaudet yhteistyössä esiin ja kysyvät 
usein, löytyisikö työterveyshuollolta kei-
noja puuttua potilaan somaattisiin työky-
vyn rajoitteisiin. Somaattisten sairauksien 
asianmukainen diagnostiikka ja hoito tu-
kevat myös psyykkistä jaksamista ja työ-
kykyä. Näissä ongelmatilanteissa työter-
veyshuollon koetaan usein onnistuneen 
hyvin. 

TOIVEENA 
MOLEMMINPUOLINEN 
YHTEYDENPITO JA ALOITTEELLISUUS

Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa 

odotetaan työterveyshuollolta enemmän 
yhteydenottoja ja aloitteellisuutta. Lä-
hetettäessä potilas työterveyshuollosta 
erikoissairaanhoitoon olisi jo lähetteessä 
suositeltavaa olla ehdotus yhteispalaveris-
ta yhteystietoineen. Neuvottelut potilaan 
hoidon eri vaiheissa ovat keskeinen osa 
yhteistyötä ja 30–60–90-säännön myötä 
niiden toivotaan lisääntyvän. Sairausva-
kuutuslain muutos aktivoi myös psykiatri-
sessa erikoissairaanhoidossa työskenteleviä 
huolehtimaan yhteyksistä potilaan työter-
veyshuoltoon entistä paremmin. Toimi-
vien videoneuvotteluyhteyksien avulla on 
mahdollista tiivistää työterveyshuollon ja 
erikoissairaanhoidon yhteistyötä pitkis-
tä välimatkoista ja tiukoista aikatauluista 
huolimatta.

KIrJALLISUUTTA:

> Sosiaali- ja terveysministeriö. Masto-
hankkeen (2008-2011) loppuraportti. 
Masennusperäisen työkyvyttömyyden 
vähentämiseen tähtäävän hankkeen 
toiminta ja ehdotukset. Sosiaali- ja ter-
veysministeriön selvityksiä 2011:15.

Kuva Liisa Kantojärvi
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Vaikka kuntoutuksen sisältö-
jä ja menetelmiä on pyritty 
kehittämään, muutos on ol-
lut välillä tuskaisen hidasta. 

Toisaalta nopeatkin käänteet ovat mah-
dollisia. Tämän todisti GAS:n (Goal At-
tainment Scaling) tulo kuntoutuksen vä-
linepakkaan. Kuntoutuksen vaikutukset 
ja vaikuttavuus nousivat puheenaiheeksi 
reilut kymmenen vuotta sitten, ja se on 
pakottanut etsimään uusia mittareita 
kuntoutuksen vaikutusten mittaamiseen 
ja niiden näkyväksi tekemiseen. Kun-
toutuksen katseilta piiloon jäävä harmaa 
paketti tulisi avata, ja avaajaksi nousi 
GAS-menetelmä.

GAS kehitettiin 1960-luvun lopulla 
tutkimaan silloisen psykiatrisen avohoi-
don vaikuttavuutta. Tutkijat olivat huo-
manneet, että sinänsä käyttökelpoiset 
oiremittarit, jotka mittasivat vaikkapa 
mielialaa tai ahdistuneisuutta kohtuul-
lisen hyvin, eivät välttämättä iskeneet 
vaikuttavuuden ytimeen. Klassinen esi-

Jari Turunen
ayl, kuntoutuslääkäri

Verve

GAS kummaa  
– uusi työväline napakoittaa
tavoitteiden asettamista kuntoutuksessa

merkki oli mielenterveyskuntoutuja, 
jonka oma tavoite oli päästä takaisin 
työelämään. Erilaisten tukitoimien, tera-
pioiden ja lääkehoitojen turvin tässä oli 
onnistuttukin, mutta kyseiset mittarit 
kertoivat ahdistuksen tason olevan en-
nallaan. 

Vaikuttavuutta ei siis pystytty mit-
taamaan, vaikka hoito oli ollut kiistatta 
ja konkreettisesti vaikuttavaa; olihan sen 
lopputulos selvä ja maallikonkin havait-
tavissa. Tutkijat tajusivat, että tarvittai-
siin räätälöidympää mittaria, joka kysyi-
si hoidon loppuessa oikeita kysymyksiä. 
Tässä tapauksessa vaikuttavuutta olisi 
tietenkin pitänyt mitata kysymällä: olet-
ko työllistynyt.

Tämä havainto sai yhdysvaltalaisen 
psykologin Thomas Kiresukin kehit-
tämään yhdessä kollegoidensa kanssa 
GAS -menetelmän ja sitä käytettiin 
ensimmäiseksi juuri psykiatristen avo-
palveluiden tuloksien avaamiseen ja 
tutkimiseen. Sittemmin sitä on käytet-

ty hyvin laajasti niin lääketieteessä kuin 
esimerkiksi koulujen toiminnan arvioin-
nissa. GAS-menetelmän ydinoivallus on, 
että kyseessä on niin sanotusti avoin ja 
kuhunkin tilanteeseen sopiva ja kunkin 
potilaan, hoidettavan tai kuntoutujan 
kohdalla räätälöity henkilökohtainen 
mittaristo. Tavoitteet ovat henkilökoh-
taisia ja erilaisia, jolloin mittarin on vas-
tattava niihin.

Mittarin toinen oivallus on viisipor-
tainen asteikko. Ammattihenkilön, oli 
hän sitten lääkäri tai kuntoutustyönteki-
jä, on yhdessä asiakkaan kanssa asetetta-
va ensin järkevät, selkeät tavoitteet ja sit-
ten laadittava kullekin tavoitteelle oma 
asteikkonsa. Asteikkojen laatiminen vai-
kuttaa ensi alkuun GAS:n vaikeimmalta 
haasteelta – mitä se teknisesti ehkä on-
kin – mutta tosiasiassa merkityksellisten 
ja oikeasti eteenpäin vievien tavoitteiden 
asettaminen on yleensä se kaikkein haas-
tavin osio. GAS-menetelmää koskeva 
kirjallisuus ei tosin juurikaan keskity 

Kuva Liisa Kantojärvi
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tavoitteen asettamista edeltävään pro-
sessointiin, analyysiin ja selvittelyyn. 
SMART-periaate auttaa onneksi tavoit-
teiden ”fiksuuden” testaamisessa. 

Tavoitteen täytyy olla selkeä ja ma-
dollisimman konkreettisesti määriteltä-
vissä (S = spesifi). Lisäksi sen täytyy olla 
jollain järkevällä tavalla mitattavissa (M 
= measurable) ja myös saavutettavissa jo-
ko yksin tai muiden avulla ja tuella (A 
= achievable). Tavoitteen täytyy myös 
olla kyseisen potilaan tai kuntoutujan 
muutoksen, kehittymisen ja oppimisen 
kannalta merkityksellinen ja oikeasti 
eteenpäin vievä, vaikkapa työkykyä ko-
hentava (R = relevant). Jos tavoitteen 
saavuttamisen pystyy vielä ajoittamaan 
esimerkiksi kolmen kuukauden, aloite-
tun hoidon tai kuntoutusprosessin ajalle 
(T = timed), tavoite kannattaa asettaa.

Se, miten järkeviä ja eteenpäin vie-
viä tavoitteita asetetaan, vaatii myös pa-
neutumista. Joskus ne voidaan asettaa 
nopeasti vaikkapa lääkärin ja potilaan 
välillä käydyn keskustelun aikana, joskus 
ne vaativat tarkkaa kokonaistilanteen 
selvittelyä (tilanneanalyysiä), jossa ovat 
mukana kuntoutujan lisäksi esimerkik-
si esimies, työterveyshuollon edustaja ja 
Verven kuntouttajat. 

Terveydentilaan vaikuttavan tavoit-
teen ja asteikon luominen on yleensä 
kohtuullisen helppoa ja selkeätä. Yläraa-
jojen lihasvoiman kohentaminen tapa-
turman jälkeen on järkevä tavoite vaik-
kapa toistotyötä tekevällä. Tavoitteen 
toteutumista on helppo seurata ja mitata 
esimerkiksi vigorometrillä.  

Työn muutokseen ja henkilökohtai-
seen ammatilliseen kehittymiseen liit-
tyvän tavoitteen asettaminen on vaike-
ampaa mutta silti mahdollista. Uuden 
työtehtävän oppiminen voisi olla järkevä 
tavoite, ja mittarina voisi olla vaikkapa 
hyvin ja sujuvasti menneiden työteh-

tävien osuus kehnommin menneistä 
tai tehtäviin kulunut aika tai vaikkapa 
neuvojen kysymisen määrä. Ainahan me 
joka tapauksessa jostakin päättelemme 
olemmeko edenneet tai onnistuneet työ-
tehtävissämme. Viisas kysyy myös koh-
dehenkilöltä, mistä hän tietää edenneen-
sä tavoitteen suunnassa. Oleellista onkin 
luoda mittari yhdessä kohdehenkilön 
kanssa, koska yleensä hän tietää parhai-
ten, mistä muutoksen tunnistaa. 

Joskus mittariksi kannattaa laatia 
laadullinen asteikko, jonka askelien mu-
kaan edetään kohti tavoitetta. Jos työ-
paikalla täytyy vaikkapa kohentaa pala-
verikäytäntöjä, ensimmäinen askel (-2) 
voisi olla asian ottaminen esille esimie-
hen kanssa. Seuraava askel (-1) voisi olla 
sopia neuvottelusta, jossa asiaa käsitel-
lään isomman porukan kanssa. Toivottu 
tulos (0) saattaisi olla ensimmäisten pa-
laverien ajankohdan sopiminen ja niiden 
järjestäminen. Lisäpotkua (+1) saataisiin 
ehkä palaverirungon sopimisesta. Ja jos 
vielä saataisiin avoin ja systemaattinen 
tapa kerätä palaverissa käsiteltävät asiat 
yhdessä koko työporukan kanssa (+2), 
oltaisiin edetty pitemmälle kuin oli osat-
tu ennakoida.

GAS:n myönteinen piirre on juuri 
mittarin eteenpäin houkutteleva voima. 
Vaikka asteikko numeroidaan negatiivi-
sesta kohti positiivista (-2, -1, 0, +1, +2), 
ajatuksena on, että huonoinkin vaihto-
ehto eli -2 olisi hieman nykytilannetta 
parempi. Käytännön työssä voidaan toki 
sopia että -2 vastaa kutakuinkin lähtöti-
lannetta. Päämääränä on edetä asteikolla 
0 tasolle, jolloin nollatulos on tässä mit-
tarissa toivottu ja riittävä lopputulos. Jos 
menee paremmin, hyvä niin. 

Osaava GAS-ammattilainen pystyy 
auttamaan sellaisten tavoitteiden aset-
tamisessa, jotka päätyvät keskimäärin 
toivottuun tulokseen eli 0 tasolle. Jos 

mitattavilla menee toistuvasti selvästi 
oletettua paremmin (+2), tavoitteet ja 
asteikot on laadittu systemaattisesti liian 
helpoiksi. Paras GAS:n käyttäjä ei siis 
ole hän, joka saa aina huipputuloksia eli 
jatkuvaa +2-virtaa. Paras on hän, joka 
osuu useimmiten nollaan.

Jos tavoitteita on useampi, niiden 
yhteistuloksesta kannattaa laskea yksin-
kertaisella kaavalla ns. T-score. Sen luku-
arvo vaihtelee nollasta sataan, ja siinäkin 
toivottu tulos on 50:n nurkilla. Sataa la-
sissa menevällä tavoitteet ovat siis osoit-
tautuneet liian helpoiksi. Viime mainit-
tu GAS:n erityispiirre tekee sen käytön 
yleispätevänä vaikuttavuuden mittarina 
hankalaksi. Oleellisempaa on kurkata 
GAS -tavoitteiden nimiin ja asteikon 
ulottuvuuksiin. Ne avaavat edes hieman 
kuntoutuksen niin sanottua harmaata 
boxia, aluetta, joka jää usein vaikutta-
vuuden tutkimukselta pimentoon. Ne 
tuovat myös kuntoutuksen konkretian 
parhaimmillaan käsin kosketeltavaksi.

GAS ei siis sovi suoraan yksinkertai-
seksi vaikuttavuuden mittariksi, jonka 
avulla vertailtaisiin vaikkapa eri kun-
toutustuotteita tai kuntoutuslaitoksia 
toisiinsa. Sen avulla voitaisiin kuitenkin 
kehittää suhteellisen helposti erilaisia 
laadullisen auditoinnin käytäntöjä, joil-
la pystyttäisiin arvioimaan, toimivatko 
kuntoutuspalvelut siinä suunnassa ja 
merkityksessä, mihin ne on kehitetty ja 
tarkoitettu. Jos esimerkiksi ASLAKissa 
ei synny juurikaan työhön liittyviä am-
matillisia tavoitteita, voidaan miettiä, 
onko kuntoutuksen sisällöissä tai kun-
toutujien valikoitumisessa jotakin ko-
hennettavaa.

GAS on napakoittanut sekä terästä-
nyt tavoitteen asettamista ja tavoitteiden 
saavuttamisen seurantaa merkitsevästi 
kuntoutuksessa. GAS otettiin käyttöön 
lähes salamannopeasti Kelan kuntoutuk-
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sen standardien ansiosta. Nopea käyt-
töönotto ja tavoitteen asettamista edel-
tävän prosessoinnin kehittymättömyys 
ovat kuitenkin aiheuttaneet ongelmia, 
eikä GAS:in käyttö kokonaisuutena ole 
välttämättä vielä hioutunut sellaiseksi 
kuin se voisi olla. Niin kuntoutuslaitos-
ten sisällä kuin varmasti kuntoutuslai-
tosten välilläkin on kirjavuutta sen hyö-
dyntämisessä.

Työterveyshuolloissa mietitään siel-
läkin uusia vaikuttavuuden mittaamisen 

Tutustu PainCatcher™ 
-sovellukseen.

Nyt ladattavissa App Store:sta, 
Google Play:stä tai Windows Store:sta

AstraZeneca Oy, Puh 010 23 010, Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo
A130520T1534-47176-FIN-00 

NAPPAA 
KIPU          
KIIKKIIN
Mitä tarkempaa tietoa, sitä oikeampi diagnoosi. 

Uusi PainCatcher™ -sovelluksemme auttaa 

potilastasi pitämään kirjaa kivusta, jotta saat 

hyödyllistä tietoa kivun tasosta ja luonteesta 

juuri niin usein kuin on tarpeen. 

Sovelluksen voi ladata App 

Store:sta, Google Play:stä  

tai Windows Store:sta.

menetelmiä. GAS voisi sopia työterveys-
huollon muiden menetelmien joukkoon 
mainiosti, koska työterveyshuollossa 
tavoitteet ovat hyvinkin samankaltaisia 
verrattuna työlähtöiseen ja ammatilli-
sesti painottuneeseen kuntoutukseen. 
Sitä voisi käyttää myös työyhteisötason 
tavoitteiden saavuttamisen seurannassa. 
Tuolloin vaikkapa työergonomian ko-
hentamiselle voitaisiin sopia aikataulu-
tus, jossa toivottu tulos olisi se, että vuo-
den loppuun mennessä puolet työpis-

teistä on tarkastettu ja säädetty kuntoon.
Työterveyshuollossa yhteisten käy-

täntöjen sisäänajaminen on huomatta-
vasti vaikeampaa kuin kuntoutuksessa 
muun muassa sen takia, että toimijoita 
alalla on paljon. Toisaalta erilaisia vai-
kuttamisen ja vakuuttamisen välineitä 
sekä mittareita kaivataan kipeästi myös 
työterveyshuoltoon. Mielenkiinnolla 
odotamme, onko GAS jonakin päivänä 
sekä kuntoutuksen että työterveyshuol-
lon yhteinen työrukkanen.
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AJAteltUA

Keisariemme 
vaatetuksesta

1. KEISArI VAATEOSTOKSILLA

Keisari on vaateostoksilla. Hänet valtaa suunnaton ahdistus ja päättämättömyys 
trendien ristitulessa. Mitä hän ostaisi? Lopulta hän päätyy ostamaan tuliterät 
läpinäkyvät vaatteet, upouudesta kuttaperkasta tehdyt. Pukeutuessa harras var-
muus täyttää hänen mielensä.

”Eläköön keisari! Oi Keisari, Keisari, ihana Keisari uusissa vaatteissaan! Ylis-
tämme sinua puettu Keisari!”

Mutta Me toteamme:
”Hyvä Keisari, läpinäkyvä, vaikkakin puettu.”

2.VArATON KEISArI

Keisarillamme ei ole varaa vaatteisiin. Mikä häpeä! Surkuteltavaa on nähdä 
kuinka hän köpöttelee alastomana linnan käytävillä, piilossa kansansa katseilta.

”Elääkö keisari?” valittaa kansa ja ryntää peittämään keisarillisen alasto-
muuden rapeilla satasillaan.

 Me sen sijaan kysymme ja vastaamme  nokkelasti:
”Ehkäpä, ehkä ei.”

3. KEISArI ILMAN UUSIA VAATTEITA.

Keisarilla ei ole varaa uusiin vaatteisiin. Siispä kuljeksii hän vanhoissa rääsyis-
sään kaupungin kujilla ja roskakorien liepeillä, uskotellen olevansa alasti ja 
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odotellen onnenkantamoista: jospa joku jalo antelias sielu olisi heittänyt syrjään 
jotakin sopivaa ja käyttökelpoista.

”Oi Keisari, Keisari, ihana Alaston Keisari! Ikinä emme Häntä vaateta, sillä 
alastomana hän on monin verroin ihanampi!” hurraa kansa.

Ja olemmeko Me yksimielisiä keisarin vaatetuksesta?
Olemme tai emme? Onko sillä merkitystä?
”Onko millään?” huokaa keisari.

4. KEISArI PULLOVErKUUSSA

On Pulloverkuun 40., ihana auringonkiloinen upo uusi päivä, kun Naturamaan 
itseautuutettu, syljeksien valittu keisari Gludovigus Alaston räyhäkässä sotiso-
vassaan kävelee kaupungin torille.Vatsa ravitsevasta aamunavauksesta pinkeänä, 
röyhtäillen, itseään venytellen, vanutellen ja vatkutellen huitaisee hän huit hait 
hurraavalle rääsyrahvaalle ja rantojen asukeille:

”Huurratkoot kunhan vihaavat! Kaikkeni olen tehnyt.”
Ja nauraen harmaanpunervaan tuhruiseen partaansa ajattelee keisari, miten 

merkityksetontä lopulta onkaan, onko vaatteita vai ei. Sillä oikeastaan ei ole kei-
noa, millä peittää lopullinen alastomuus, eikä mitään vaatteita siis itse asiassa ole 
olemassa. Eikä häntä. Eikä Meitä.

Martti Ollinen

Kuva Martti Ollinen
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TAUSTA

Meillä on ollut vain vähän dokumentoi-
tua tietoa siitä, mitä pienten työpaikko-
jen johtajat ajattelevat työterveyshuol-
lon toiminnasta. Pienille työpaikoille 
tehdään työterveyshuollosta työpaikka-
käyntejä vain harvakseltaan. Vähäisten 
kontaktien vuoksi työterveyshuoltojen 
tekemän työpaikkatoiminnan on arveltu 
jäävän irralliseksi niin, ettei työterveys-
palvelu onnistu vastaamaan yrityksen 
tarpeisiin. Tässä pienimuotoisessa selvi-
tyksessä kerättiin pk-sektorin työpaikko-
jen johtajien kokemuksia ja näkemyksiä 
työterveyshuoltojen tekemistä työpaik-

kakäynneistä. Erityisen mielenkiinnon 
kohteena oli selvittää, onko johtajilla ja 
työterveyshuollolla ollut sama käsitys 
tehdyn työpaikkakäynnin aiheesta ja on-
ko käynneistä ollut hyötyä.

VErKKOKYSELY

Verkkokyselyllä pyydettiin työpaikoilta 
arviota ja palautetta työterveyshuollon 
tekemistä työpaikkakäynneistä kolmen 
kunnallisen työterveyshuollon alueella 
Pirkanmaalla. Mukana olleista työter-
veyshuolloista löytyi työpaikan yhdys-
henkilön tai johtajan toimiva sähkö-
postiosoite 151 työpaikalle, joille oli 

tehty työpaikkakäynti vuonna 2010. 
Hyväksyttyjä vastauksia saatiin kahdella 
kyselykierroksella 67 kappaletta eli 44 %. 
Työpaikoista 39 % oli mikroyrityksiä 
(alle 10 työntekijää), 33 % muita pieniä 
yrityksiä (10–50 työntekijää) ja 28 % yli 
50 työntekijän yrityksiä. Vastaajista oli 
maatalousyrittäjiä 11 henkilöä ja mui-
ta yrittäjiä oli 5 henkilöä, joista kaikki 
työskentelivät osana pientä yritystä. 

TYöPAIKKAKäYNNIN AIHE

Työpaikkojen johtajilta kysyttiin muun 
muassa edellisen vuoden aikana tehdyn 
työpaikkakäynnin aihe, ja vastauksia 

Hannu Virokannas
LT, prof. emer.  
Työterveysverkko Oy
hannu.virokannas@netti.fi

Johtajien kokemuksia
työterveyshuollon käynneistä
pk-sektorin työpaikoilla

Työpaikkakäynnit kuuluvat työterveyshuollon perustoimintoihin, mutta kovin 
vähän on kiinnitetty huomiota siihen, miten työpaikkojen johtajat ne koke-
vat. Kun pk-sektorin työpaikkojen johtajilta kysyttiin edellisen vuoden aikana 
työterveyshuollon tekemästä käynnistä, niin 60 % johtajista nimesi käynnin 
syyn samaksi tai lähes samaksi kuin työterveyshuolto. Esimerkiksi johtajat 
pitivät monia käyntejä työkykyasioiden hoitamisena, vaikka työterveyshuol-
lon mielestä pääpaino oli ollut muualla. Työterveyshuollon työpaikkakäyntejä 
piti yli 70 % johtajista onnistuneina ja hyödyllisinä. Selvitys nosti esille työter-
veyshuollon kehityskohteita työpaikan näkökulmasta.
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Metals for modern life

Cu AuZn  

Ag

Metallien musiikki soi kauniimmin kuin koskaan
1900-luvun alussa Helsingin ratapihalla työskenteli parisataa ihmistä metallin kalskeessa, junia lastaten 
ja ohjaten. Nyt kolina on kaikonnut, vaikka tällä paikalla Helsingissä työskentelee moninkertainen määrä 
ihmisiä - uutisten, musiikin ja nykytaiteen parissa. Metalli ei ole kadonnut. Korkeana teknologiana se on osa 
nurmen alla soivaa konserttia, kaikkia aisteja puhuttelevaa nykytaidetta ja nopeaa globaalia tiedonvälitystä.
 Ihmisten tarpeet muuttuvat, ja ideat sekä materiaalit uudistuvat. Tulevaisuutta ei voi tarkkaan ennustaa,
 mutta tiedämme, että myös tulevaisuudessa ihmiset tarvitsevat metalleja.

verrattiin työterveyshuollon ilmoitta-
miin (kuvio 1). Sekä johtajat että työter-
veyshuollot ilmoittivat käyntien aiheena 
olleen yleisimmin vuosipalaverin (joh-
tajat 30 % ja työterveyshuollot 36 %) ja 
työolojen kartoituksen (johtajat 28 % ja 
työterveyshuollot 29 %). Käynnin pää-
syystä työterveyshuolto ja työpaikan 
johto olivat täysin samaa mieltä 41 %:ssa 
tapauksista. Lisäksi 20 %:ssa vastaukset 
käynnin syystä olivat lähekkäiset. Kai-
ken kaikkiaan työpaikkakäyntien aiheet 
olivat sekä työterveyshuollon että johta-

jan nimeäminä samat tai lähes samat 61 
%:ssa käynneistä.   

Työterveyshuollon ilmoituksen mu-
kaan 24 työpaikkakäynnillä oli pidetty 
vuosipalaveri (kuviossa 1 kohta a). Vuo-
sipalaverin yhteydessä työterveyshuolto 
oli tehnyt usein myös muuta, esimer-
kiksi yhdeksällä käynnillä työpaikkasel-
vitykseen liittyvää toimintaa. Johtajat 
tunnistivat tai muistivat työterveyshuol-
lon nimeämistä vuosipalavereista alle 
puolet. Lisäksi he ilmoittivat seitsemän 
vuosipalaveria, joita työterveyshuolto ei 

sellaisina ollut pitänyt. Työterveyshuol-
lon ilmoittamista vuosipalaverikäyn-
neistä työpaikkojen johtajat kirjasivat 
viisi käyntiä muuna neuvotteluna tai 
käyntinä työpaikalla, kolme työkyky-
asian hoitamisena, kolme työolojen sel-
vittämiskäyntinä ja yhden työpaikkaan 
tutustumisena. 

Työolojen kartoitukseksi työterveys-
huolto oli merkinnyt 19 käyntiä (ku-
viossa 1 kohta d). Näistä työpaikkojen 
johtajat olivat samaa mieltä kahdeksan 
käynnin osalta, ja kolmea pidettiin työ-
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paikkaan tutustumisena. Lisäksi kolme 
käyntiä oli merkitty vuosipalaveriksi, 
yhtä käyntiä pidettiin työkykyasioiden 
hoitamisena. Työterveysneuvottelu-
ja työterveyshuolto ilmoitti pitäneensä 
kahdeksalla käynnillä, mutta johtajat 
eivät olleet tunnistaneet näitä (kuviossa 
1 kohta f ). Työterveyshuolto oli mer-
kinnyt työpaikkakäynnin pääsyyksi työ-
kykyasioiden hoitamisen vain yhteen 
käyntiin. Johtajat taas olivat pitäneet 
kahdeksaa käyntiä pääasiassa työkykyasi-
oiden hoitamisena.

ArVIO TYöPAIKKAKäYNNISTä

Työpaikoilta ilmoitettiin, että käyntejä 
oli tehty eniten työterveyshuollon aloit-
teesta (41 %), mutta miltei yhtä usein 
johdon aloitteesta (39 %). Lisäksi aloite 
oli tullut työsuojelusta 12 %:ssa ja jolta-
kin muulta taholta 8 %:ssa käynneistä. 

Suurta osaa työpaikkakäynneistä (n. 
80 %) pidettiin onnistuneina ja niillä oli 
huomioitu työpaikkojen tarpeita (tau-

lukko 1). Pääsääntöisesti johtaja ilmoitti 
tienneensä, minkä vuoksi työterveys-
huollosta tultiin käymään. Huomatta-
van moni tiesi käynnillä sovitun, mitä 
seuraa jatkossa. Kuitenkin 8 % ilmoitti, 
ettei jatkosta sovittu ja 7 % ei osannut 
sanoa, oliko jatkoa sovittu. Suurin osa 
vastasi käynnistä tehdyn muistion tai 
pöytäkirjan, mutta 14 %:n mielestä 
muistiota ei tehty, ja 13 % ei tiennyt asi-
aa. Monet (61 %) vastaajista olivat koke-
neet käynnistä olleen hyötyä työpaikalle, 
mutta kaikki eivät olleet tyytyväisiä (tau-
lukko 1). Hyödyn kokeminen oli yhte-
ydessä (p<0,001) siihen, miten hyvin 
työterveyshuollon arvioitiin tuntevan 
työpaikan. Pienillä yrityksillä (10–50 
työntekijää) ja yli 50 työntekijän yrityk-
sillä ei ollut merkitseviä eroja edellisissä 
arvioissa, mutta mikroyritykset arvioivat 
hyödyn muita vähäisemmäksi (p=0,01).

Avoimeen kysymykseen kirjoitetut 
38 hyötymainintaa koskivat useimmi-
ten työoloja (29 %) ja työterveyshuollon 

kanssa tehtyä yhteistyötä (24 %) sekä 
työkykyasioiden hoitamista (16 %) ja 
työpaikkakäynnillä saatua hyödyllistä 
informaatiota (13 %). Lisäksi oli muuta-
mia mainintoja työntekijöiden erilaisten 
ongelmien hoitamisesta ja kuntoutuk-
sesta. Parannusehdotuksia tehtiin 19 
kappaleessa, joissa puututtiin yleisim-
min työterveyshuollon toimintatapoihin 
(37 %), niiden toivottiin olevan nykyistä 
aktiivisempia ja joustavampia yritystä 
kohtaan. Lisäksi arvosteltiin palvelujen 
saatavuutta (16 %), heikkoa yhteyden-
pitoa yritykseen (16 %) sekä toivottiin 
enemmän ennalta ehkäisevää toimintaa 
(16 %). Kuvaan 1 on jäsennetty johtaji-
en tärkeimmät parannusehdotukset yh-
teistyöpyramiidin mukaan. 

POHDINTAA

Yleisimpiä syitä työpaikkakäynteihin 
olivat tässä aineistossa vuosipalaverit ja 
työolojen kartoitukset. Työpaikkakäyn-
nin aiheesta oli osalla johtajista erilainen 
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muistikuva, kuin mikä oli ollut työter-
veyshuollon tarkoitus. Tämä johtunee 
osaksi siitä, että työterveyshuolto saattaa 
hoitaa samalla käynnillä monia erilaisia 
asioita varsinkin pienillä työpaikoilla. 
Kuitenkin tulosten perusteella olisi syy-
tä entistä selkeämmin sopia työpaikka-
käyntien aiheet ja tavoitteet, jolloin työ-
terveyshuollon toiminta jäsentyisi työ-
paikalle paremmin. Näidenkin tulosten 
perusteella työkykyasiat kiinnostavat työ-
paikkojen johtajia ja niitä pidettiin työ-
paikalla useammin käynnin aiheena kuin 
työterveyshuollossa. Kannattaisi harkita 
nimikkeiden muuttamista paremmin vas-
taamaan toimintaa esimerkiksi työterveys-
huollon työolokartoituksissa. Osan niistä 
voisi nimetä sisällön mukaan työkyvyn yl-
läpitokartoituksiksi. Työpaikoilla saattaisi 
olla mielenkiintoa ko. selvitystä kohtaan, 
kun tarkastelun kohteena olisi selkeäm-
min toiminta, työ ja työn tekeminen. 
Toisaalta työterveyshuollon ilmoituksen 
mukaan oli pidetty useita työterveysneu-
votteluja, joita työpaikan johtajat eivät ol-
leet sellaisiksi tunnistaneet tai muistaneet. 
Terminologia ei ehkä ole ollut täysin va-
kiintunutta, ja ko. neuvotteluista on voitu 
käyttää muitakin nimikkeitä. 

Vuosipalaverien yleisyys oli merkille 

 Työterveyshuollon nimeämä työpaikkakäynnin aihe 

 

 a b c d e f g t.p. YHT 

a 11  3 3   1  18 

b         - 

c 1   3     4 

d 3  1 8  2 2 1 17 

e 3 1 1 1 1 1   8 

f         - 

g 5   2  2 4  12 

t.p. 1   2  3 1  7 

Työpaikan 

johtajan 

nimeämä 

työpaikka-

käynnin 

aihe 

YHT 24 1 5 19 1 8 8 1 67 

	  

Kuvio 1. Työterveyshenkilöstön ja työpaikan johtajien kyselyssä nimeämät työpaikka-
käynnin pääaiheet. Tummat ruudut = molemmilla sama vastaus, harmaat ruudut = 
lähes samat vastaukset.
 Sarakkeiden ja rivien otsikot: a) Vuosipalaveri tai työterveyshuollon toiminnan seuran-
tapalaveri, b) Sairauspoissaolojen seurantaa, c) Työpaikkaan tutustuminen, d) Työolo-
jen kartoitus, e) Työkykyasian hoitaminen, f) Työterveysneuvottelu ja g) Muu neuvotte-
lu tai käynti työpaikalla. 

Taulukko 1. Johtajan arvioita työterveyshuollon työpaikkakäynneistä (N= 62), %.

 Täysin eri mieltä Osin eri mieltä Osin samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Käynti oli onnistunut 3 3 16 78

Käynnillä huomioitiin riittävästi työpaikan tarpeita 6 2 15 77

Työpaikalla tiedettiin etukäteen,  5 3 13 79
minkä vuoksi työterveyshuollosta tultiin käymään 

Käynnistä oli hyötyä työpaikalle 3 10 26 61



pantavaa, erityisesti kun otetaan huomi-
oon, että kohderyhmänä olivat pääasiassa 
pienet työpaikat. Vuosipalavereja oli työ-
terveyshuollon mielestä pidetty enemmän 
kuin niitä oli tunnistettu johdossa. Tämä 
voisi johtua siitä, että vuosipalavereilla ei 
ole ollut selvää muotoa tai niistä ei ole 
yhteisesti selvästi sovittu. Vuosipalavereil-
le olisi syytä laatia asialista, sopia puheen-
johtaja ja tehdä siitä määrämuotoinen 
muistio. Säännösten mukaan työpaikan 
työterveyshuollon toimintasuunnitelma 
pitäisi tarkistaa vuosittain. Hyvä käytän-
tö olisi, että työterveyshuollon edustajat 
ja asiakasyrityksen edustajat tapaisi-
vat ainakin kerran vuodessa, jolloin he 
tarkastelevat kulunutta vuotta, työter-
veyshuollon vaikuttavuutta ja sopivat 
jatkosta. Vuosipalaverin vakiinnuttami-
seksi on se hyvä kirjata säännöllisenä 
toimintana kaikkien yritysten työter-
veyden toimintasuunnitelmaan kohtaan 
yhteistyö. 

Suurin osa johtajista piti työpaikka-
käyntejä hyödyllisinä, mutta osa (13–26 
%) oli osin eri mieltä. Työpaikan tun-
teminen näyttäisi olevan avain hyödyn 

tuottamiseen työpaikkakäynnillä. Hyö-
tyinä mainittiin muun muassa työolojen 
kehittyminen, yhteistyö ja työkykyasiat. 
Johtajat löysivät paljon hyvää työterveys-
huollon kanssa tehtävästä yhteistyöstä. 
Vastauksissa asenne oli positiivinen. 
Yhteistyön perustan ja tarpeiden huo-
mioon ottamisen voi pienenkin yrityk-
sen kanssa rakentaa vuosipalavereissa ja 
muissa sopivissa yhteyksissä. 

Kirjaamiskäytännöissä näytti olevan 
runsaasti korjattavaa. Vajaa 30 % joh-
tajista ei tiennyt, oliko käynnistä tehty 
muistiota, tai muistiota ei ollut lain-
kaan tehty. Papereita liikkuu runsaasti 
ja johtajat joutuvat priorisoimaan luke-
mistaan ja tehtäviään. Kuitenkin doku-
mentaatio työterveyshuollon tekemisistä 
pitäisi olla työpaikalla helposti löydet-
tävissä. Osa raporteista on myös sään-
nösten määräämiä. Avuksi on nykyisin 
tarjolla myös sähköisiä järjestelmiä, 
jotka helpottavat yhteydenpitoa ja asia-
kirjojen esillä pitämistä. Valitettavasti 
työterveyshuollon tietojärjestelmät ovat 
valtaosin suljettuja niin, ettei niitä voi 
käyttää työpaikalle tiedottamiseen saa-

tikka sitten vuorovaikutteiseen toimin-
taan. Isommat työterveyshuollot ovat 
ratkaisseet asian erillisellä ekstranetillä 
työpaikan tai johtajan avuksi. 

LOPUKSI

Tässä kyselyssä terveyskeskusten työ-
terveyshuoltojen työpaikkakäyntejä oli 
yleisellä tasolla pidetty onnistuneina 
ja hyödyllisinä, mutta sanallisista vas-
tauksista avoimiin kysymyksiin tuli 
kuitenkin sellainen vaikutelma, ettei 
työterveyshuolto aina oikein tuntenut 
työpaikkaa. Arviot olivat yleisesti sä-
vyltään maltillisia. Useat parannuseh-
dotukset koskivat työterveyshuollon 
toimintatapoja, palvelujen saatavuutta 
ja heikkoa yhteydenpitoa. Kaikki edel-
liset ovat asioita, joita voidaan paran-
taa, jos niin halutaan muun muassa 
säännöllisillä sovituilla, määrämuotoi-
silla tapaamisilla, yhteydenpidolla ja 
asiakaslähtöisellä yhteistyöllä. 
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HENKILöSTöN MUUTOS 
KUNTALIITOKSESSA

Oulussa toteutui vuoden 2013 alussa 
Suomen tähänastisista kuntaliitoksis-
ta suurin, kun Haukipudas, Kiiminki, 
Oulu, Oulunsalo ja Yli-Ii yhdistyivät. 
Kuntaliitoksen muutos kosketti yhteen-
sä noin 13 000 kuntatyöntekijää. Eri-
tyispiirteenä kuntaliitoksessa oli muihin 
kuntaliitoksiin verrattuna kuntien toi-
mintojen ja rakenteiden vaiheittainen 
yhdistäminen useamman vuoden aikana 

(kuva 1). Kuntaliitoksen toteutuksen pe-
riaatteista oli sovittu yhdistyvien kuntien 
valtuustojen hyväksymällä yhdistymis-
sopimuksella. Yhdistymissopimuksessa 
nostettiin erikseen esille omana kohtana 
henkilöstön muutostuen tarpeellisuus. 

Työyhteisön tai esimiehen vaihtu-
minen, työpaikan uudet säännöt, uudet 
työkaverit, fyysisen työympäristön tai 
työmatkan muuttuminen ovat tilanteita, 
joissa yksilö kohtaa muutoksen. Muutos 
voi tuoda mukanaan myös uhkakuvia, 

kuten henkilökohtaisia pelkoja oman 
työn ja työpaikan säilymisestä tai kysy-
myksiä oman osaamisen ja ammattitai-
don riittävyydestä. Tällaisissa tilanteissa 
on oleellista pyrkiä muuttamaan ajat-
telutapaa. Vaikka muutos haastaa aina 
olemassa olevaa, valtaosa työyhteisöiden 
jäsenistä hyväksyy sen suhteellisen lyhy-
essä ajassa. 

Johdolla ja esimiehillä on tärkeä 
rooli muutoksen toteuttamisessa: hei-
dän tehtävänään on johtaa toimintaa ja 

Tuija Vanhala
Kehittämiskonsultti
LTO
Oulun Työterveys liikelaitos
tuija.vanhala@ouka.fi

Silja Komulainen 
Kehittämispäällikkö
LT Työterveyshuollon erikoislääkäri
Oulun Työterveys liikelaitos
silja.komulainen@ouka.fi

Tuomas Kopperoinen
Johtaja
Työterveyshuollon erikoislääkäri
Oulun Työterveys liikelaitos
tuomas.kopperoinen@ouka.fi

Muutosvalmennus henkilöstön 
tukena monikuntaliitoksessa
– työterveys mukana uuden Oulun rakentamisessa

Suomalainen kuntarakenne on voimakkaassa rakennemuutoksessa. Kuntien yh-
distyminen voi olla iso muutos monelle kuntatyöntekijälle. Muutos voi olla myös 
haaste työhyvinvoinnille. Johtamisen ja henkilöstön tukemisella muutoksessa py-
ritään lievittämään toivottuun päämäärään pääsemisen kitkaa. Uuden Oulun kuntien 
yhdistymisessä valittiin esimiesten ja henkilöstön muutostuki yhdeksi tavoitteeksi. 
Organisaation ulkopuolisen muutostuen toteuttajatahoksi valittiin työterveyshuolto.
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tukea henkilöstön työssä onnistumista.  
Ei riitä, että muutoksia johdetaan, vaan 
myös ihmisiä on osattava johtaa siten, 
että heidän yksilölliset tarpeensa ja orga-
nisaation tavoitteet tulevat huomioiduk-
si muutoksissa. Ihmisten johtaminen 
muutoksissa kulminoituu johtajien ja 
esimiesten kykyyn motivoida henkilös-
töä ja antaa heille mahdollisuuksia osal-
listumiseen sekä todelliseen vaikuttami-
seen. Muutosjohtamisella pyritään var-
mistamaan jokaisen työyhteisön jäsenen 
matka samaan suuntaan. 

Muutostilanteissa tuki on tärkeää. 
Uuden rakentamisessa tuetaan esimies-
ten ja työntekijöiden kuulluksi tulemista 
sekä kokemuksia työn tekemisen arjesta: 
mitkä asiat ovat tärkeitä ja merkityksel-

lisiä. Muutostukitilaisuuksien tausta-
ajatuksena on ylläpitää ja lisätä muutos-
tilanteissa esimiesten ja työntekijöiden 
työn tekemisen ymmärrettävyyttä (tie-
dollinen osa), hallittavuutta (taidollinen 
ja välineellinen osa) sekä mielekkyyttä 
(motivationaalinen osa). Yhteisenä ta-
voitteena on sujuva, mielekäs, hyvä työ 
ja palvelu. 

TYöTErVEYS 
MUUTOSTIEN TOTEUTTAJANA

Uuden Oulun rakentamisessa esimies-
ten ja työyhteisöjen valmentajina (sekä 
ohjaajina) toimivat Oulun Työterveys 
liikelaitoksen koulutetut työterveyshoi-
tajat, -psykologit ja -lääkärit sekä työfy-
sioterapeutit. Lähtökohtaisesti esimie-

het arvioivat, tarvitsevatko he tai heidän 
työyhteisönsä muutostukea. Muutostuki 
toteutetaan vaiheittain (kuva 2), kun or-
ganisaatiorakenteet ovat selvillä. Aikataulu 
ja osallistujat suunnitellaan ao. toimialan 
johdon, valmennuksen tilaajan eli kon-
sernipalveluiden sekä työterveyshuollon 
edustajan kanssa ja se räätälöidään aina 
työyhteisökohtaisesti. 

Ennen valmennusta on oleellista tie-
tää, mitä organisaatiossa on jo tehty tai 
tulossa. Valmentaja perehtyy organisaa-
tioon, sen tavoitteisiin, erityishaasteisiin, 
osallistujien tehtäviin sekä työympäris-
töön. Alustava suunnitelma tarkentuu 
vielä valmentajan ja johdon tapaamisessa, 
jossa etukäteen valmistellaan valmennuk-
sen kokonaisprosessi sekä roolitus.

SAMANLAINEN
Oulun Työterveys hakee SINUA. Tule dynaamiseen joukkoomme 
- meillä pääset mukaan aivan omanlaiseesi työyhteisöön. Olem- 
mekin yksi Suomen parhaista työpaikoista myös tänä vuonna. 

Oulun Työterveys tuottaa uudenaikaisia työhyvinvointipalveluja sekä
Oulun kaupungin että alueella toimivien yritysten työntekijöille. 
Tarjoamme viihtyisän ja moniammatillisen työyhteisön sekä 
hyvät koulutus- ja pätevöitymismahdollisuudet.

Asiakaskunnan laajentuessa haemme juuri sinunlaistasi

LÄÄKÄRIÄ
• Jos olet työterveyshuoltoon erikoistunut ja haluat työterveys- 
 huollon kentän laaja-alaiseksi ammattilaiseksi, mutta arvostat
 kuitenkin mahdollisuutta hoitaa potilasta kokonaisvaltaisesti
• Jos olet työterveyshuoltoon erikoistumisesta kiinnostunut  
 vastavalmistunut lääkäri, mutta haluat myös kehittää   
 sairaanhoidon osaamistasi
• Jos olet jo kokeneempi kollega perusterveydenhuollosta ja  
 haluat laajentaa osaamistasi työterveyshuollon haasteiden  
 puolelle ja keskittyä työikäisten sairaanhoitoon
• Jos olet halukas vaikuttamaan itse työsi sisältöön ja työnkuvaan

OTA YHTEYTTÄ 
Kehittämispäällikkö Silja Komulainen, 044 7036 654
Johtaja, ylilääkäri Tuomas Kopperoinen, 044 7036 299
etunimi.sukunimi@ouka.fi 
www.ouluntyoterveys.fi
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Valmennuksen tavoitteena on vah-
vistaa jo toimivia työtapoja, luopua ei 
toimivista sekä löytää aivan uusia työyh-
teisötaitoja onnistuneen ja tuloksellisen 
muutoksen aikaan saamiseksi. Ratkai-
sukeskeisessä valmennustavassa keski-
tytään teoreettisen tiedon ja käytännön 
kokemusten avulla tavoitteellisten sekä 
konkreettisten muutosten ja ratkaisujen 
löytämiseen. Valmentajan tehtävänä on 
ohjata keskustelu- ja työskentelyproses-
sia sekä täydentää esille tulevia kysymyk-
siä muutoksen johtamisesta. Valmentaja 
tuo oman osaamisensa ja asiantunte-
muksensa valmennettavien käyttöön 
hyödyntäen samalla valmennettavien 
osaamista ja kokemusta.

Esimiehille suunnatut valmennuk-
set auttavat esimiestä tiedostamaan, 
millainen esimies itse on muutoksessa. 
Muutosprosessin johtamisessa esimies-
tä tuetaan tunnistamaan työyhteisönsä 
mahdolliset tuen tarpeet sekä löytämään 
työyksikössään uutta toimintatapaa 
edistäviä ratkaisuja. Valmennuksen si-
sältöinä ovat työyhteisön perustehtäviin 
liittyvät toimintatavat ja perusperiaatteet 
sekä osaaminen ja toisaalta työyhteisön 
työhyvinvointiin, ilmapiiriin, vuorovai-
kutukseen ja jaksamiseen liittyvät ilmiöt 
ja käytännöt.

Muutoksen läpiviennissä tärkeimpä-
nä voimavarana on työntekijöiden pa-
nos; ihminen sitoutuu paremmin muu-
tokseen, kun hän voi aidosti osallistua ja 

vaikuttaa. Muutokset työssä vaikuttavat 
ihmisen osaamiseen, arvoihin ja tapoi-
hin. Muutos merkitsee myös mahdolli-
suutta kehittyä. Työyhteisön muutospy-
säkin tavoitteena on vahvistaa muutok-
sen ymmärtämistä sekä yhteisen työ- ja 
toimintakulttuurin muodostumista. 
Lisäksi se pyrkii lisäämään henkilöstön 
työhyvinvointia sekä verkostoitumista. 

MUUTOSTUKI KäYTäNNöSSä

Syksyn 2011 ja kevään 2013 välisenä ai-
kana on järjestetty noin 250 työyhteisön 
muutostukitilaisuutta. Muutostilantees-
sa yrityksen tai yhteisön ylimmän joh-
don näkyvä sitoutuminen muutokseen 
on eräs keskeinen edellytys muutoksen 
onnistumiselle. Tämä näkyy myös val-
mennuksissa tulleista palautteista: esi-
miesten osallistumista arvostetaan suu-
resti. Erittäin tärkeänä on koettu myös 
keskustelut, joihin valmennus on tarjon-
nut tilaisuuden. Teoreettinen taustatie-
to, ryhmätyöt sekä ryhmistä saatu ver-
taistuki ovat omalta osaltaan lisänneet 
muutostuen merkitystä. Palautteissa 
korostuu myös johdon ja työntekijöiden 
välisen avoimen vuoropuhelun merkitys: 
on koettu, että henkilöstöä on kuun-
neltu ja kokonaistilanne on selkiytynyt, 
kun avoinna oleviin kysymyksiin on saa-
tu vastauksia. Toisaalta kaivattiin myös 
entistä avoimempaa keskustelua henki-
löstön peloista ja uhkakuvista muutos-
tilanteessa sekä rohkeampaa pohtimista 

muutoksen tarpeellisuudesta ja sen ne-
gatiivisista vaikutuksista.

Muutostuen tarkoituksena on avata 
keskustelu työyhteisöissä ja rakentaa so-
piva yhteisen työn ja toiminnan kulttuu-
ri. Tämä työ yksiköissä vasta alkaa muu-
tostuen jälkeen, ja sen onnistumisesta 
on jokaisella työntekijällä vastuu.

POHDINTAA

Muutosvalmentajat ovat pystyneet hyö-
dyntämään valmennuksissa joustavas-
ti organisaatiosta aiemmin kertynyttä 
tietoa. Näin on pystytty integroimaan 
muutosvalmennukset osaksi jatkuvaa 
prosessia. Toisaalta oleellisen tiedon 
palautuminen työyhteisön työterveys-
vastuuhenkilöille on auttanut jatkuvuu-
den turvaamisessa, eivätkä muutosval-
mennukset ole jääneet irrallisiksi. Myös 
työterveyshuollon osaamispääoma on 
kasvanut tätä myötä. Tästä onkin hyö-
tyä tulevaisuuden työterveyspalveluita 
rakennettaessa.

VIITTEET:

> Yhdistymissopimus, http://oulu.
ouka.fi/kuntajakoselvitys/pdf/Sopi-
mus_20100505_lopullinen.pdf
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Lääkäriliiton viime vuonna 
työnsä päättänyt Lääkärien työ-
hyvinvointityöryhmä sai teh-
täväkseen esittää toimenpiteitä 

lääkärien työhyvinvoinnin edistämisek-
si. Työryhmä kirjasi loppuraporttiinsa  
työhyvinvointia edistäviä toimenpitei-
tä  useilta osa-alueilta: työhyvinvoinnin 
taustatekijät, itsehoito ja itsestä huoleh-
timinen, kollegiaalisuus, johtaminen, 
työnohjaus, työuran alussa olevien lää-
kärien työhyvinvointi, lääkärien työter-
veyspalvelujen käyttö, lääkärin sairastu-
minen, luottamuslääkärijärjestelmä, lää-
kinnällinen ja ammatillinen kuntoutus 
sekä päivystyksen terveysvaikutukset ja 

Tuula Rajaniemi 
Suomen lääkäriliiton hallituksen jäsen
Lääkärien työhyvinvointityöryhmän jäsen
anestesiologian el
yl, Kiuru, Keski-Pohjanmaan 
esh- ja peruspalvelukuntayhtymä

Lääkärintyöstä hyvinvointia
kuormittavuus.

Jotta työhyvinvointia syntyisi, täy-
tyy työn taustatekijöiden olla kunnos-
sa. Työn ja eri ammattiryhmien välisen 
työnjaon tulee olla mielekästä, ja työvä-
lineiden on oltava toimivia.  Yhden am-
mattiryhmän työhyvinvointia ei voida 
erottaa työyhteisön työhyvinvoinnista. 

Lääkärin on voitava keskittyä saira-
uksien diagnosointiin ja hoidon mää-
räämiseen. Tietojärjestelmien tulee olla 
helppokäyttöisiä ja arkipäivän työntekoa 
tukevia. Asiantunteva avustava henkilö-
kunta mahdollistaa lääkärin tehokkaan 
ajankäytön. Lääkärien on osallistuttava 
muutosten suunnitteluun ja toteuttami-

seen saadakseen näkemyksensä muutos-
ten tarpeista ja vaikutuksista työoloihin-
sa huomioiduksi.

Kollegat ovat merkittävä työhyvin-
voinnin lähde. Heidän kanssaan voi ja-
kaa vaikeita potilaskokemuksia tai on-
gelmallisia hallinnollisia päätöksiä.  He 
tukevat arjen suruissa ja iloitsevat yh-
dessä onnen hetkinä.  Usein kollegoista 
muodostuu elinikäisiä ystäviä.

Kollegiaalisuutta ei kuitenkaan saa 
käyttää väärin. Kollegan ja erityisesti 
esimiehen tulee uskaltaa ottaa puheek-
si työtoverin työkyvyn heikentyminen, 
johtuipa se sairaudesta, alkoholinkäytös-
tä tai jostakin kotielämän ongelmasta.  
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Painostavasta kollegiaalisuudesta, kuten 
päivystysten jakamisesta tiukasti tasan, 
pitäisi päästä yksilöllisen suoriutumisen 
huomioimiseen. Kilpailun sijaan meidän 
pitäisi luoda työpaikoille rehdin kilvoit-
telun ilmapiiri. 

Nykyisin vallitseva jatkuva muutos 
heijastuu työhyvinvointiin. Yhteiskun-
nalliset muutokset vaikuttavat lääkärien 
työoloihin, työskentelytapoihin tai jopa 
työn laajuuteen. 

Tämänhetkisiä muutostrendejä te-
hostamisen ohella ovat osaamisen ja te-
kemisen erikoistuminen, standardointi 
ja potilasryhmäkohtaiset palvelut. Muu-
tokset koetaan eri tavoin.  Käytäntöjen 
standardointi luo turvallisuuden tun-
netta ja selkeän toimintamallin toiselle, 

KIrJALLISUUTTA 

> 1 Lääkärintyöstä hyvinvointia. 
Helsinki; Suomen Lääkäriliitto, 2012. 
Saatavilla verkossa: http://www.laaka-
riliitto.fi/site/assets/files/1144/tyohy-
vinvointityoryhman_tiivistelma.pdf

mutta kahlitsee toisen mielestä työtapo-
ja. Tietyille potilasryhmille suunnatut 
palvelut hajauttavat toisaalta kokonais-
kuvaa mutta tuovat samalla työyhteisöl-
le kaivattuja uusia haasteita. Erikoisalat 
ylittävien sairauskohtaisten prosessien 
käyttöönoton myötä saattaa vaihtua 
myös työyhteisö. Tämä voi olla tervetul-
lut piristys tai ylitsepääsemätön stressi.  

Muutokset aiheuttavat pitkäaikais-
ta häiriötä arjen työn sujumiseen ja li-
säävät häiriökuormitusta työyhteisössä.   
Muutosvaiheessa ei toimi vanha eikä 
vielä uusikaan, tehdään moninkertaista 
tai turhaa työtä.  Muutoksen valmistu-
essa uusi toimintamalli vaatii opettelua. 
Kaikki nämä vaiheet kuormittavat sekä 
työntekijää että koko työyhteisöä.   

Muutokset ovat aina niin mahdol-
lisuuksia kuin uhkia. Koko työyhteisön 
tulee olla mukana kehittämistyössä.  
Lääkärien työskentelyolosuhteita koske-
vissa muutoksissa he itse ovat parhaita 
asiantuntijoita.  

MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN 
MEHILÄINEN

Mehiläinen Oulu Työelämäpalvelut, Hallituskatu 36 A, Elekroniikkatie 8  •  www.mehilainen.fi

Olitpa jo valmis työterveyshuollon erikoislääkäri tai 
kiinnostunut erikoistumisesta, Mehiläisessä on joustavat 
mahdollisuudet työskennellä ja kouluttautua.

Työterveyshuollon erikoislääkärille tarjoamme 
erinomaiset puitteet monipuoliseen työterveys
huoltotyöhön ja osaamisen laajentamiseen. 
Erikoistumisesta kiinnostuneen lääkärin ulottuvilla on 
oma koulutuspolku ja vahva tuki työhön.

Haluamme olla suomalaisen työelämän kehittämisessä 
eturivin ratkaisuntuottaja ja suunnannäyttäjä. Liity sinäkin 
arvostettuun joukkoomme. 

Lue lisää: www.mehilainen.fi/laakareille
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Kuva Veijo Ukkola
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