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ESIPUHE 

Vaikuttava työterveyshuolto –teeman vision mukaan työterveyshuolto tukee työntekijän 

hyvinvointia ja on tuottava investointi työnantajalle. Siihen pääsemiksi selvitämme 

Työterveyslaitoksessa ratkaisuja työterveyshuollon sisällön, laadun ja kustannushyödyn 

parantamiseksi. Kehitämme myös työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyötä tukevia 

toimintamalleja, jotka auttavat työpaikkoja hyödyntämään tehokkaasti työterveyshuollon 

asiantuntemusta. 

Työterveyslaitoksessa on valmisteltu työelämätyöryhmien suositusten mukaan 

Työterveystoiminnan vaikuttavuus –tutkimusohjelma. STM myönsi kyseiselle ohjelmalle 

vuosille 2013−2014 osarahoituksen, joka kattaa kolme hanketta ml. tämän tutkimuksen. 

Työterveyshuoltoa palvelevaa tutkimusta voidaan tehdä monella tavalla. On tärkeää tutkia, 

mitkä työhön ja työntekijöihin liittyvät tekijät ennustavat terveyteen ja työkykyyn liittyviä 

ongelmia ja mitkä toisaalta estävät niitä. Sen lisäksi tarvitaan tietoa toimintatavoista, joiden 

avulla vähennetään riskejä ja tuetaan voimavaroja. Näiden toimintatapojen vaikuttavuutta 

päästään luotettavimmin tutkimaan interventiotutkimuksen keinoin. Käytännössä 

kokeellisten interventioiden ja kontrolli-ryhmien käyttäminen työelämää koskevassa 

tutkimuksessa on hankalaa, ja joskus jopa mahdotonta ja epäeettistä. 

Luonnollisilla interventioilla tarkoitetaan aikaisempaan toimintatapaan muussa kuin 

tutkimustarkoituksessa tehtyä muutosta, jolla voi olla vaikutusta terveyteen ja työkykyyn. 

Tällaisia tutkittuja luonnollisia interventioita ovat esim. työpaikoilla tuotannollisista ja 

taloudellisista syistä tapahtuvat organisaatiomuutokset tai yhteiskunnassa tehtävät 

lakimuutokset. Vaikkei tällaisissa tilanteissa yleensä ole käytettävissä kontrolliryhmää, jossa 

tilanne säilyisi ennallaan, luonnollisten interventioiden tutkiminen antaa meille lisätietoa, 

jota voidaan hyödyntää mm. työterveyshuollon kehittämisessä. 

Nyt käsillä oleva tutkimus tarttui tällaiseen luonnolliseen interventioon, eli työterveyshuolto- 

ja sairausvakuutuslain muutoksiin, jotka tulivat voimaan kesäkuussa 2012. Tämä tutkimus 
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keskittyy selvittämään dokumenttien ja haastattelujen kautta, miten muutos on toteutunut 

ja verrannut saavutettua muutosta siihen, mitä suunniteltiin. Työterveyslaitoksella on 

myöhemmin tulossa tutkimus myös lakimuutosten vaikuttavuudesta ennen – jälkeen – 

asetelmassa. 

 

Työkyvyn tuki pitkittyvässä työkyvyttömyydessä, nk. 30-60-90 -säännön mukaisten 

lakimuutosten hyöty riippuu paljolti siitä, miten työterveyslääkäri onnistuu Kelalle 

toimitettavan lausunnon yhteydessä suunnittelemaan työhön paluuta yhteistyössä 

työpaikan ja työntekijän kanssa. Vaikka kaikkea tässä prosessissa tapahtuvaa ei voida 

kirjata lääkärinlausuntoon, siitä tulee selvitä, miten jäljellä olevaa työkykyä on arvioitu ja 

miten työpaikan mahdollisuudet on selvitetty. 

 

Tämän tutkimuksen tulokset ovat merkittäviä, kun suunnitellaan lakiuudistuksen luomaa 

koulutus- ja tiedotustarvetta. On luonnollista, että hyväkään muutos ei onnistu lopullisessa 

päämäärässään eli työurien pidentämisessä, mikäli lakiuudistuksen toteutumiseen 

osallistuvilla osapuolilla ei ole sen hyödyntämiseen riittävää tietoa, taitoa ja oikeaa 

asennetta. Toivottavasti nämä tulokset innostavat eri osapuolia kehittämään toimintaansa 

täyden hyödyn saamiseksi lakiuudistuksesta osatyökykyisten työurien pidentämiseksi. 

 

Helsingissä 28.2.2014 

 

Kari-Pekka Martimo                        Jukka Uitti 

teemajohtaja   ylilääkäri 

Vaikuttava työterveyshuolto -teema Vaikuttavuuden lisääminen  

 työterveystoiminnassa -tutkimus- ja 

kehittämisohjelman koordinaattori   

  

 

 

 

   



 Työssä jatkamisen tuki pitkittyvissä työkyvyttömyyksissä 
 

 5 

Tiivistelmä  

Juvonen-Posti P, Pesonen S, Toivio P, Sallmén M, Himanen A-K, Hannu T, Takala E-
P, Niiranen K, Autti-Rämö I, Hinkka K, Uitti J. Työssä jatkamisen tuki pitkittyvässä 
työkyvyttömyydessä. Arviointitutkimus 1.6.2012 voimaan astuneiden työterveys-
huoltolain ja sairausvakuutuslain muutosten täytäntöönpanon toteutumisesta. 
 

Työelämä - (nk. Ahtela I) ja Työhyvinvointi - (nk. Kuuskoski) työryhmien osaltaan valmis-

telemat lakimuutokset varhaisesta puuttumisesta pitkittyvään työkyvyttömyyteen astuivat 

voimaan 1.6.2012. Muutokset velvoittavat työnantajaa selvittämään yhdessä työntekijän 
ja työterveyshuollon kanssa työntekijän mahdollisuudet jatkaa työssä. Viimeistään 90 sai-
rauspoissaolopäivän jälkeen työntekijän on toimitettava Kelaan työterveyslääkärin kannan-
otto työssä jatkamisen mahdollisuuksista. Lakimuutoksen perusteluissa korostuu myös 
työnantajan vastuu selvittää keinot, joilla työssä jatkaminen onnistuu. Muutoksella haluttiin 
parantaa mahdollisuuksia havaita pitkittyvät työkyvyttömyydet riittävän varhain ja helpot-

taa paluuta työhön sairauspoissaolojen jälkeen. Lain toimeenpanoon liittyi työterveyshuol-
lon edustajille suunnattu koulutus, ja kansalaisille suunnattua viestintää. 

Arviointitutkimus "Työssä jatkamisen tukeminen pitkittyvissä työkyvyttömyystilanteissa 
(JATU)” selvitimme 1.6.2012 voimaan tulleen työterveyshuoltolain ja sairausvakuutuslain 
muutosten toteutumista. Tavoitteena oli arvioida uuden lainsäädännön implementaation al-
kuvaihetta moniaineistoisesti ja monimenetelmällisesti. Lisäksi tavoitteenamme oli tunnis-

taa, millaisia tarpeita on olemassa ohjeistuksen ja koulutuksen tarkentamiseen ja tehosta-
miseen. 

Arviointitutkimuksessa koottiin kolme rinnakkaista aineistoa. Sairausvakuusetuusrekiste-
ristä poimitun pitkittäisseurannan avulla selvitimme, kuinka paljon 1.6.2012–28.2.2013 vä-
lisenä aikana kertyi vähintään 90 päivää kestäneitä sairauspoissaoloja, mitkä sairaudet oli-
vat niiden syynä ja miten ne jakautuivat iän ja sukupuolen suhteen sekä maantieteellisesti. 
Toisena aineistonamme olivat 15.1.2013 alkaen 100 peräkkäistä Kelaan toimitettua SvA- 

todistukseen tai SvB-lausuntoon kirjattua työssä jatkamisen mahdollisuuksiin liittyvää lau-
suntoa. Lausuntojen avulla tavoitteena oli tarkastella työterveyshuollon toimintaa ja työter-
veysyhteistyötä. Työterveyshuollossa laadituista työssäjatkamislausunnoista selvitettiin 
niissä esitettyjä työssä jatkamista tukevia ratkaisuja ja mitkä esitetyistä ratkaisuista mah-
dollisesti olisivat vaikuttavia pitkittyvän työkyvyttömyyden ehkäisemissä. Kolmannen ai-

neiston muodostivat yhden työntekijän, hänen esimiehensä ja työterveyslääkärinsä haas-
tattelut. Haastattelujen tavoitteena oli koota tietoa lausunnon laatimisprosessista.  

Maksukieltomerkinnän 91. sairauspäivärahapäivän kohdalla sai 4244 henkilöä 
1.6.2013−28.2.2013 välisenä aikana. Maksukieltomerkinnät koostuivat 5694 sairauspois-
saolojaksosta, pääasiassa siis yhdestä poissaolojaksosta. Työssäjatkamislausunto toimitet-
tiin Kelaan yleisimmin 120–149 päivää sairauspoissaolojakson alkamisen jälkeen. Vuotui-
nen lausuntomäärä on arviolta 18 000 – 19 000. Arvio perustuu rekisteriseurannan kolmen 
viimeisen kuukauden kertymään ja lausuntoaineiston 90 päivää varhaisempien lausuntojen 

osuuteen.  Yleisimmät diagnoosiperusteiset syyt sairauspoissaoloille olivat tuki- ja liikunta-
elinsairaudet ja mielenterveydenhäiriöt. Suurten kaupunkien seutukunnissa oli vähän pit-
kittyneitä poissaoloja työllisiä kohden. Suuria alueellisia esiintymiä oli etenkin Savon, Kai-
nuun ja Lapin alueilla. Sadasta arvioidusta lausunnosta 21 oli tehty jollain tavalla yhteis-

työssä työnantajan kanssa. Kuntoutusta oli suunniteltu 12 työntekijälle ja 26:lle työnmuok-
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kausta. Haastateltu työntekijä oli kokenut lausunnon toimittamisen Kelaan kielteisesti kuor-
mittavana, mutta työterveyslääkärin ja esimiehen kanssa työhön paluun suunnittelu oli kui-
tenkin käynnistynyt.   

Arviointitutkimustulosten perusteella tunnistettiin useita tarkentamis- ja tehostamistarpeita 
lakimuutosten täytäntöönpanon ohjeistukseen ja koulutukseen. Työnantajille ja kansalai-
sille suunnatussa tiedotuksessa olisi korostettava vahvemmin lakimuutosten päätavoitetta 

eli sekä työpaikan työssä jatkamisen mahdollisuuksien että muiden työhön paluun tukitoi-
minen kartoitusta ja suunnittelua. Terveydenhuollon koulutuksessa ja tiedotuksessa tulisi 
korostaa asiakkaan luvalla tai asiakkaan kautta tapahtuvaa yhteistyötä työterveyshuoltoon. 
Kuntoutuksen ja työhön paluun suunnittelu tulisi aloittaa riittävän varhain ennen 90 sai-

rauspäivän kulumista, vaikka sairaus tai sen hoito siirtäisikin työhön paluun toteutuksen 
käynnistämistä.  

Lomakeaineiston perusteella voi arvioida, että reilulla kolmanneksella työpaikoista seura-
taan sairauspoissaoloja ajantasaisesti. Työterveysyhteistyössä toteutettavaan työkyvyn 
tuen toimintamalliin ja työterveyshuollon toimintasuunnitelmiin tulisi kirjata nykyistä selke-
ämmin ne toimintatavat ja prosessit, joilla työpaikoilla ja työterveyshuollossa puututaan 
pitkittyvään sairauspoissaoloon. Lisäksi työterveysyksiköissä tulisi kehittää työprosessit si-
ten, että työhön paluun ja kuntoutuksen suunnittelu toteutuu tarvittavassa moniammatilli-
sessa yhteistyössä, eikä jää yksinomaan yksittäisen työterveyslääkärin vastuulle. Työter-

veyshuollon palveluja tuottavissa yksiköissä ja niiden johtamisessa tulisi tunnistaa toimin-
nan laajempi yhteiskunnallinen merkitys ja korostettava myös tässä yhteydessä työpaikan 
kanssa tehtävää tapauskohtaista yhteistyötä käytännössä.  

Arviointitutkimuksemme yhteenvetona voidaan todeta, että lakimuutoksen täytäntöönpa-
noa oli alkuvaiheessa Kelassa ja työterveyshuolloissa ohjannut enemmän sairauspoissa-
oloon liittyvän yksilön toimeentulon turvaaminen kuin työssä jatkamisen mahdollisuuksien 
tarkastelu ja siihen liittyvien tukitoimien suunnittelu. Jatkossa tulisi miettiä, miten eri toimi-

joiden, erityisesti työnantajan ja työterveyshuollon, puuttumista pitkittyviin poissaoloihon 
voisi tehostaa jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.  

Arviointitutkimuksen toteutti Työterveyslaitos ja se toteutettiin yhteistyössä Kansaneläke-
laitoksen tutkimusosaston ja asiantuntijalääkäreiden kanssa. Tutkimus kuului Työterveys-
laitoksen Vaikuttava työterveyshuolto –teemaan (tutkimusohjelmaan) ja oli osa ”Vaikutta-
vuuden lisääminen työterveystoiminnassa tutkimus- ja kehittämisohjelmaa 2012−2014”. 

Hanke toteutettiin sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksella.  
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Sammandrag 

Juvonen-Posti P, Pesonen S, Toivio P, Sallmén M, Himanen A-K, Hannu T, Takala E-

P, Niiranen K, Autti-Rämö I, Hinkka K, Uitti J. Stöd för fortsättning i arbete vid 

långvarig arbetsoförmåga. Utvärderingsstudie om verkställande av ändringarna av 

lagen om företagshälsovård och sjukförsäkringslagen som trädde i kraft den 1 juni 

2012. 

Finska lagändringar som gäller tidigt ingripande i långvarig arbetsoförmåga trädde i 

kraft den 1 juni 2012. Ändringarna förpliktar arbetsgivaren att tillsammans med ar-

betstagaren och företagshälsovården utreda arbetstagarens möjligheter att fortsätta 

i arbetet. Senast efter 90 sjukdagpenningsdagar ska arbetstagaren lämna till Folk-

pensionsanstalten (FPA) ett utlåtande av företagshälsovårdsläkaren om möjligheterna 

att fortsätta i arbetet; annars ska betalningen av sjukdagpenning nekas. I moti-

veringen till lagförslaget betonas också arbetsgivarens ansvar för att utreda de medel 

som gör det möjligt att fortsätta i arbetet. Syftet med ändringen var att förbättra 

möjligheterna att upptäcka långvarig arbetsoförmåga i tillräckligt god tid och under-

lätta återkomst till arbetet efter sjukledigheterna. Verkställandet av lagen var förknip-

pat med utbildning för representanter av företagshälsovården samt information till 

medborgarna. 

Vi har utrett hur lagen har implementerats i inledningsfasen med olika material och 

många metoder. Dessutom var målet att identifiera behoven att precisera och effek-

tivisera anvisningarna och utbildningen. 

Det samlades tre parallella material i bedömningsstudien. Med hjälp av en longitudi-

nell uppföljning av sjukförsäkringsförmånsregistret var syftet att utreda hur många 

minst 90 dagar långa sjukledigheter som förekom under 1.6.2012−28.2.2013, vilka 

sjukdomar som var orsaken till dessa och hur de fördelades mellan ålder och kön 

samt geografiskt. Det andra materialet var 100 utlåtanden som lämnats efter 

varandra till FPA och som hörde ihop med möjligheten att fortsätta i arbetet som 

antecknats i läkarintyg. Syftet med utlåtandena var att betrakta företagshälsovårdens 

verksamhet och det arbetshälsorelaterade samarbetet. På basis av utlåtanden om 

möjligheterna att fortsätta i arbetet som skrivits i företagshälsovården utreddes lös-

ningar som stödde möjligheter att fortsätta i arbetet samt vilka av de presenterade 

lösningarna som eventuellt skulle kunna förebygga långvarig arbetsoförmåga. Det 

tredje materialet bestod av intervjuer med en arbetstagare, dennes chef och före-

tagshälsoläkare. Syftet med intervjuerna var att samla information om utlåtandepro-

cessen.  

Under 1.6.2013−28.2.2013 fick 4 244 personer ett nekande beslut på sjukdagpenning 

efter 90 sjukledighetsdagar. Sjukledigheterna bestod av 5 694 sjukledighetsperioder, 

dvs. huvudsakligen av en frånvaroperiod. Utlåtande för möjligheterna att fortsätta i 

arbetet lämnades till FPA huvudsakligen 120−149 dagar efter att sjukledigheten hade 

börjat. Det årliga antalet utlåtanden beräknas vara 18 000−19 000. Beräkningen ba-

serar sig på det sammanlagda antalet utlåtanden utgående från 

registeruppgifter gällande de tre senaste månaderna samt av materialet som består 
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av andelen utlåtanden som getts tidigare än 90 dagar.  De vanligaste diagnoserna för 

sjukledigheterna var sjukdomar i stöd- och rörelseorganen och psykiska störningar. I 

storstädernas ekonomiska regioner förekom det lite långvariga sjukledigheter per yr-

kesverksamma personer. Stora regionala förekomster fanns i synnerhet i östra och 

norra Finland. Bland hundra utlåtanden som tagits med i bedömningen hade 21 på 

något sätt utarbetats tillsammans med arbetsgivaren. Rehabilitering hade planerats 

för 12 och anpassning av arbetsuppgifter för 26 arbetstagare. Den intervjuade ar-

betstagaren hade upplevt processen med att lämna utlåtande till FPA som belastande, 

men planeringen av återkomst till arbete hade dock inletts tillsammans med företags-

hälsoläkaren och chefen.   

På basis av resultaten från bedömningsstudien identifierades flera preciserings- och 

effektiviseringsbehov för anvisningar och utbildning gällande verkställande av lagänd-

ringarna. I information som riktas till arbetsgivare och medborgare borde lagändring-

arnas huvudsyfte betonas kraftigare, dvs. kartläggning och planering av möjlighet-

erna att fortsätta i arbetet och stödåtgärderna för återkomst till arbetet. I utbildningen 

och informationen för hälsovården borde man framhålla samarbete med företagshäl-

sovården som sker med tillstånd av klienten eller via klienten. Planeringen av rehabi-

litering och återkomst till arbetet borde startas i tillräckligt god tid innan de 90 sjuk-

ledighetsdagarna har gått, även om sjukdomen eller vården av den skulle uppskjuta 

inledandet av återkomst till arbetet.  

På basis av utlåtandena kan man bedöma att på en tredjedel av arbetsplatser följs 

sjukledigheter upp tidsenligt. De verksamhetssätt och processer som arbetsplatserna 

och företagshälsovården använder för att ingripa i långvarig sjukledighet borde an-

tecknas tydligare i verksamhetsmodellen för stöd av arbetsförmåga som genomförs i 

arbetshälsosamarbete och i företagshälsovårdens verksamhetsplaner. Dessutom 

borde man utveckla arbetsprocesser i arbetshälsoenheter så att planering av åter-

komst till arbetet och rehabilitering genomförs i behövligt multiprofessionellt samar-

bete och inte ligger på en enstaka företagshälsoläkares ansvar i enheter som produ-

cerar företagshälsovårdstjänster. Också i administrationen av dessa borde man iden-

tifiera verksamhetens mer omfattande betydelse och i detta sammanhang även be-

tona samarbete som görs med arbetsplatsen.  

Som en sammanfattning kan man konstatera att i inledningsskedet hade i FPA och 

företagshälsovården tryggandet av individens ekonomiska försörjning haft större be-

tydelse för verkställandet av lagändringen än betraktandet av möjligheterna att fort-

sätta i arbetet samt planering av stödåtgärder. I fortsättningen borde man fundera 

över hur olika aktörers, i synnerhet arbetsgivarens och företagshälsovårdens, ingri-

pande i långvariga sjukledigheter skulle kunna effektiviseras redan i ett tidigt skede.  

Bedömningsstudien genomfördes av Arbetshälsoinstitutet i samarbete med Folkpens-

ionsanstalten. Undersökningen ingick i Arbetshälsoinstitutets tema (undersöknings-

program) Verksningsfull företagshälsovård och utgjorde en del av ett undersöknings- 

och utvecklingsprogramm. Projektet genomfördes med finansiering från social- och 

hälsovårdsministeriet.  
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Abstrack 

Juvonen-Posti P, Pesonen S, Toivio P, Sallmén M, Himanen A-K, Hannu T, Takala E-
P, Niiranen K, Autti-Rämö I, Hinkka K, Uitti J. Supporting employees to continue 
at work with prolonged disabilities. An evaluation study on the implementation 
of the enforcement of the amendments in the Finnish Occupational Health Care Act 
and the Finnish Sickness Insurance Act that entered into force on 1 June 2012.  

Finnish legislative amendments related to the early intervention in prolonged disabil-
ities to work entered into force on 1 June 2012. The amendments obligate the em-

ployer to find out, together with the employee and the occupational health care pro-

vider, the possibilities for the employee to continue at work. After 90 days of sickness 
absence at the latest, the employee must submit to the Social Insurance Institution 
of Finland (SII) an occupational health physician’s statement on the possibilities to 
continue in work. Otherwise the payment of sick leave benefit will be prohibited. The 
arguments for the legal amendments also emphasize the employer's responsibility to 
find out the ways in which the work can be continued. The amendments are aimed at 
improving the possibilities to detect prolonged disabilities to work at an early stage 

and facilitating the return to work after sickness absences. The implementation of the 
law included instructions directed at the occupational health care representatives as 
well as communication directed at citizens. 

We evaluated the realization of these amendments in the initial implementation phase 

of the new legislation by using a multi-data and multi-method approach. In addition, 
the aim was to identify the existing refining and enhancing needs of the instructions 
and training. 

Three types of parallel data were collected. The aim of the first was to find out by 
means of a longitudinal follow-up of the sickness insurance benefit registry how many 
sickness absences lasting at least 90 days occurred from 1 June 2012 to 28 February 
2013, which diseases caused them, and how they were distributed by age, gender, 

and geographically. The second data consisted of 100 consecutive statements related 
to the employee’s possibilities to continue at work, written by occupational health 
specialists and submitted to the SII since 15 January 2013. The aim was to review 
occupational health care activities and occupational health care co-operation by the 
means of these statements. The statements were reviewed for solutions promoting 

the employee’s possibilities to continue at work and these solutions were further an-
alysed for factors affecting the prevention of prolonged disabilities to work. The third 

data comprised interviews of one employee, his supervisor, and his occupational 
health physician. The aim of the interviews was to gather information on the state-
ment compiling process.  

A prohibition on payment note was passed to 4244 persons from 1 June 2012 to 28 
February 2013. They consisted of 5694 sickness absence periods, mainly from a single 
period. A statement on the employee’s possibilities to continue at work was delivered 
to the SII most often 120 to 149 days after the beginning of the sickness absence 
period. Based on the accrual of the past three months in the register data and the 
fact, that a two year accumulation period for the 90 days will be accounted, the state-

ments seem to amount to approximately 18 500 in the future years. The most com-
mon reasons for sickness absence were musculoskeletal diseases and mental health 
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problems. In the sub-regions of major cities, there was only a small number of pro-
longed absences per number of employees. Large regional occurrences appeared es-
pecially in the east and north Finland. Twenty-one of the 100 statements evaluated 
had been made in some kind of co-operation with the employer. Rehabilitation was 
planned for 12 employees and work modification for 26 employees. The interviewed 
employee had experienced the delivery of the statement to the local office of the SII 

as negatively burdening, but the planning of the return to work had, however, begun 
together with the occupational health physician and superior.   

The results revealed several refining and enhancing needs regarding the instructions 
and training for the enforcement of the legal amendments. The communication di-

rected at employers and citizens should emphasize more strongly the main objective 
of the legal amendments, that is, the mapping and planning of the possibilities to 
continue at work and support actions for returning to work. Training of health care 
professionals should emphasize co-operation with occupational health care and the 

workplace.  The planning of the rehabilitation and return to work should start at a 
sufficiently early stage before the 90 sickness days are up, even though the disease 
or its treatment may subsequently delay the implementation of the planned return to 
work.  

On the basis of the 100 statements evaluated, it can be estimated that about one 
third of workplaces monitor sickness absences in real-time. The operating model of 
the support for work ability implemented in co-operation with the occupational health 
care and occupational health care action plans need improvement; the intervention 

procedures and processes that the workplace and occupational health care tackles a 

prolonged sickness absence with should be recorded in them more clearly than at 
present. In addition, occupational health care units should develop work processes in 
such a way that the planning of the return to work and rehabilitation takes place, if 
necessary, through multi-professional co-operation rather than being solely the re-
sponsibility of an individual occupational health physician. The units providing occu-
pational health care services and their management should recognize the wider social 
significance and also stress in this context the case-by-case co-operation with the 
workplace.  

In summary, it seems that the practical application of the legal amendments has been 

guided in the SII and occupational health care in securing the economical livelihood 
of the individuals rather than reviewing the possibilities to continue at work and the 

planning of the support activities related to it. In future, it should be considered how 
the employers and occupational health care could develop their processes to intervene 
earlier on prolonged absences.  

The evaluation study was carried out by the Finnish Institute of Occupational Health 
(FIOH), and it was implemented in collaboration with the Social Insurance Institution 
of Finland. The study pertained to the “Effective occupational health care” theme (re-
search programme) of FIOH, and it was part of the “Increasing the effectiveness of 

occupational health services” research and development programme 2012−2014. The 
project was implemented with the funding of the Finnish Ministry of Social Affairs and 
Health.  
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1. TAUSTAA

Työhön osallistumisen nostaminen työuria pidentämällä on Suomessa 2010-luvulla nähty 

välttämättömäksi, jotta elatussuhde säilyisi nykyisellä tasolla. Sairauspoissaolojen ja työ-

kyvyttömyyseläkkeiden takia menetetään Suomessa vuosittain miljoonia työpäiviä. Näin 

menetettyjen työpäivien vähentäminen onkin keskeinen keino lisätä työhön osallistumista 

työttömyyden vähentämisen rinnalla. 

Ratkaisujen löytämiseksi käynnistyi Sosiaaliturvan uudistuskomitean työ, jonka tavoitteena 

oli tehdä ehdotuksia, joiden avulla sosiaaliturvaa kehitetään Suomessa siten, että työssä 

olo ja työn tekeminen on aina kannustavampaa kuin työmarkkinoiden ulkopuolelle siirtymi-

nen. SATA-komitea teki myös useita esityksiä kuntoutuksen uudistamiseksi (SATA, 2009). 

Valtiovalta ja työmarkkinajärjestöt sopivat maalikuussa 2009 tavoitteesta nostaa 25 vuotta 

täyttäneiden keskimääräistä eläkeikää 59,4 vuodesta vähintään kolmella vuodella vuoteen 

2025 mennessä. Nämä keskustelut ja sopimukset käynnistivät laaja-alaisen selvitys- ja 

suunnittelutyön, joka on lyhyesti kuvattu liitteessä 1. Erilaisia työuran pidentämiseen täh-

tääviä keinoja, joissa on mukana kannusteita tai sanktioita eri toimijoille, on otettu käyttöön 

muissa maissa (kts. luku 3.2.). Suomessa työuran pidentämisessä keskeiseksi keinoksi 

nähtiin työpaikan ja terveydenhuollon välinen yhteistyö.  

Työelämä-työryhmän loppuraportti (Ehdotuksia… 2010) esitti 1.2.2010 tavoitteiden saavut-

tamiseksi toimenpidekokonaisuuden, joka koostui työkyvyn edistämisestä, työhyvinvoinnin 

ja työllistämisedellytysten parantamisesta ja työuran pidentämisestä. Työurien pidentämis-

keinoiksi nk. Ahtelan työryhmä (Ehdotuksia… 2010) esitti työpaikalla tapahtuvan yhteistyön 

suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden lisäämisen työuranäkökulmasta. Työterveysyh-

teistyö määriteltiin seuraavasti: "Työnantaja, työntekijät ja työterveyshuolto selvittävät yh-

teistoiminnassa menettelytavat, joilla edistetään työpaikan hyvinvointia, työterveyttä ja 

työturvallisuutta. Työterveysyhteistyön tavoitteena on, että kaikki edellä mainitut osapuolet 

tietävät oman vastuunsa seuraavissa kysymyksissä. Työnantajan on huomioitava nämä pe-

riaatteet työterveyshuoltopalvelun järjestämisessä. Työterveysyhteistyön onnistuminen 

edellyttää seuraavan kolmen periaatteen toteutumista:  
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1. Selvillä olemisen periaate. Työterveysyhteistyön tulee pohjautua tietoon henkilöstön 

tilasta (mm. työtyytyväisyys, osaaminen, terveydentila ja työkyky), työkykyyn liitty-

vistä riskeistä, terveyteen liittyvät riskeistä, työn psyykkisestä ja fyysisestä kuormitta-

vuudesta ja työkyvyttömyyskustannuksista.  

2. Varautumisen periaate. Työterveysyhteistyössä tulee olla varautunut henkilöstöris-

kien hallintaan, varhaiseen puuttumiseen ja ennaltaehkäiseviin toimiin.  

3. Osallistumisen periaate. Työterveysyhteistyössä on yhteiseen tavoitteeseen pyrki-

vät eri toiminnot tai ohjelmat organisaation sisällä saatava toisiaan palvelevaan yhteis-

työhön (esim. henkilöstöriskien hallinta, työturvallisuus). 

Lisäksi tulee organisaatiolla olla valmiudet työssä jatkamisen mahdollisuuksien selvittämi-

seen, kun työntekijän terveys sitä edellyttää.” (Ehdotuksia… 2010) 

1.1. Työkyvyn tukemisen eri keinot 

 

Suuri osa henkilöistä, jotka ovat pois työstä sairauden ja sen seurauksien vuoksi (sairaus-

poissaolojaksot, muut työkyvyttömyysjaksot), kokevat itsensä osittain työkykyiseksi, ja so-

pivilla järjestelyillä he pystyisivät tekemään työtään (mm. Martimo 2010, Lehto 2011, STM 

2013). Pitkään jatkuneen sairauden jälkeen työhön paluun todennäköisyys vähenee ja työ-

elämästä pois siirtymisen riski kasvaa suoraan suhteessa sairauspoissaolon pituuteen. Kriit-

tinen leikkauspiste on yli kolme kuukautta kestänyt poissaolo.  Mitä varhemmin henkilö 

saadaan palaamaan takaisin työhön, sen paremmat ovat hänen mahdollisuutensa jatkaa 

työuraansa. Suomalaisen työvoiman työkyvyttömyysriski on muihin Pohjoismaihin verrat-

tuna edelleen suuri. Vuonna 2013 eläkkeelle siirryttiin keskimäärin 60,9-vuotiaana ja työ-

kyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä on pysynyt ennallaan eli yli 20 000 henkilössä 

vuosittain. (ETK, 2014).  

 

Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden takia menetetään Suomessa vuosittain 

miljoonia työpäiviä. Sairauspoissaoloihin, työkyvyttömyyteen ja työhön paluuseen vaikut-

tavat monet eri tekijät. Vaikuttavia tekijöitä ovat yksilön ja hänen sairautensa lisäksi työ-

hön, työpaikkaan, terveydenhuolto- ja kuntoutus- sekä sosiaalivakuutusjärjestelmään liit-

tyvät tekijät, jolloin kokonaisuudesta muodostuu kompleksinen systeemi (Loisel ym., 2005; 

Institute for Work & Health 2007, Joensuu ym., 2008, Juvonen-Posti & Jalava, 2008, Juvo-

nen-Posti ym. 2011, Liira ym., 2012). Työuran jatkumisen näkökulmasta merkityksellistä 
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on se, voidaanko työtä muokata siten, että vajaatyökykyinen pystyy jatkamaan tuottavasti 

työssä ilman, että terveydentila heikkenisi työn kuormituksen takia. Työssä olemisen on 

tutkimuksissa todettu edistävän terveyttä (mm. Pensola ym., 2011; Gebel & Vossemer, 

2014). Työn muokkaaminen edellyttää työpaikkojen johtamiseen liittyviä päätöksiä (esim. 

EK, 2011; Juvonen-Posti ym., 2014).  

 

Työssä olevien sairauksiin liittyvien poissaolojen hallinta riippuu useista eri tahoista: sairas 

tai vajaatyökykyinen työntekijä, työpaikan esimiehet ja työtoverit, perusterveydenhuollon, 

työterveyshuollon sekä muun sairaanhoidon ja kuntoutuksen toiminta, sosiaalietuuksista 

riippuvat päätökset (vakuutusyhtiöt, Kela) sekä joskus myös työ- ja elinkeinoviranomaisten 

toiminta (TE-palvelut). Myös yhteistyö organisaation asiakkaiden kanssa ja asiakasorgani-

saatioiden toiminta saattavat vaikuttaa kokonaisuuteen. Paras tulos saavutetaan silloin, kun 

kaikki nämä tahot toimivat saumattomasti yhteen tukien yksilön työhön paluuta ja työssä 

jatkamista.   

 

Strategisella työkykyjohtamiselle voidaan vaikuttaa tehokkaasti työpaikan sisällä yksilölli-

sen tavoitteen mukaiseen toimintaan (Anttonen ym., 2009; Ahonen ym., 2011; Liira ym.,  

2011), mutta työpaikan työkykykoordinaation lisäksi työhön palaaja voi tarvita muutakin 

ohjausta ja tukea (Juvonen-Posti ym. 2014). Vaikka edellä kuvatuista tekijöistä ja niiden 

vaikutuksista työssä jatkamiseen ja yksittäisten ihmisten terveyteen on olemassa tietoa, 

ohjaavat taloudelliset sekä rahamääräisinä mitattavat tekijät ensisijaisesti johtamisen pää-

töksentekoa myös näissä kysymyksissä (Wend ym., 2010; Ahonen ym. 2011; Hussi 2012). 

Työhyvinvoinnin johtamisjärjestelmän tulisi pystyä arvioimaan päätösten taloudellisia vai-

kutuksia huomioiden työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät ratkaisut investoin-

teina. Taloudellisesti kannattavana tämä toiminta voi näkyä vasta useamman vuoden ku-

luttua (Juvonen-Posti ym. 2014), ja varsinkin nopeasyklisessä liiketoimintamaailmassa tu-

lokset jäävät näin helposti näkemättä. Työkyvyttömyyteen ja poissaoloon liittyvistä kustan-

nuksista (mm. eläkemaksut) löytyy usein indikaattoreita sille, että työterveyteen ja hyvin-

vointiin tulisi investoida. Myös työn ja työyhteisön voimavaroja voidaan kuvata omilla indi-

kaattoreillaan (Manka ym., 2011; Manka ym., 2012) ja johtamisjärjestelmän tulisi tuoda 

nämä indikaattorit esiin perinteisten taloudellisten tunnuslukujen rinnalla. 

 

Sairauspoissaoloihin, työhön paluuseen ja työssä jatkamiseen vaikuttavat monet eri tekijät 

samanaikaisesti ja tapauskohtaisesti eri tavalla, ja asian kompleksisuutta lisää myös se, 
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että samaa prosessia katsotaan eri toimijoiden näkökulmasta eri tavoin. Esimerkiksi Kelassa 

voidaan henkilön prosessia katsoa sairausvakuusetuuden tai kuntoutuksen kautta. Wynne 

ja McAnaney totesivat (2004), että työssä pysymisen prosessissa kriittisiä ovat poissaolo-

kynnys ja paluunkynnys, joihin molempiaan vaikuttavat ylläkuvatut monet eri tekijät. Mo-

lempiin voidaan vaikuttaa, joko kynnystä nostamalla tai madaltamalla. Sekä varhaisilla että 

myöhäisemmillä interventioilla, puuttumisella ja tukitoimilla tavoitteena on siis vähentää 

estävien tekijöiden vaikutusta ja vahvistaa edistäviä tekijöitä. Kuvassa 1 on konkreettisesti 

esitetty myös eri työuravaihtoehdot, jotka käytännössä tulevat kyseeseen: paluu entiselle 

työnantajalle entiseen tai muokattuun tai uuteen työhön tai uudelleensijoittuminen ja – 

työllistyminen toisen työnantaja palvelukseen. 

Kuva 1.  Työssä pysymisen ja työhön paluun kynnysmalli (Wynne ja McAnaney 2004, Ju-
vonen-Posti ym. 2011). 
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Sairauspoissaolokäytäntöjä ja varhaisen tuen malleja on otettu suomalaisilla työpaikoilla 

aktiivisesti käyttöön 2000-luvulla. Näissä malleissa esimiehen tulee ottaa työkykyasiat pu-

heeksi joko työssä suoriutumisessa tai sairauspoissaolokertojen tai -määrien perusteella 

(Viljamaa ym. 2012). Esimiehille on tähän työhön tarjottu ohjeita (kts. esim. Ahola 2011) 

ja koulutusta (kts. esim. Työterveyslaitos 2013), jonka on todettu edistävän toimintamallien 

käyttöön ottoa ja juurtumista (Turja ym., 2012).  Työkyvyn tuen toimintamalleja on useilla 

työpaikoilla yhteistoiminnassa ja työterveysyhteistyössä laadittu, ja toimintamalleja on 

viety 1.1.2011 voimaan tulleen työterveyshuollon korvauskäytännön muuttuessa myös pie-

nemmille työpaikoille (Juvonen-Posti ym. 2010; Juntunen ym. 2012; Juvonen-Posti ym. 

2012). Työkyvyn tuen mallit vastuuttavat lähiesimiehet sekä reagoimaan työkyvyn muu-

toksiin että tarjoamaan varhain tukea. Työn organisoinnin tavasta huolimatta (esim. moni-

paikkainen tai liikkuva työ) esimiehiä edellytetään ottamaan työkykyasiat puheeksi, kuten 

toimintamalleissa on sovittu.  Toimintamallien kattavuuden lisääntymisestä huolimatta toi-

mintamallien käyttöönotossa on isoja eroja esim. saman ison organisaation eri yksiköissä 

(Antti-Poika, 2012; Viljamaa ym., 2012; Juvonen-Posti ym. 2014). Myös ammatillisen kun-

toutuksen toimenpiteiden linkittyminen osaksi työpaikan työkyvyn tuen polkua (Kuva 2) 

onnistuu osalla (Juvonen-Posti ym. 2014), ja toisaalla on vielä paljon kehittämistä mm. 

työterveyhteistyössä ja työkykyasioihin tarttumisessa myöhemmin mm. työhön paluu vai-

heessa (Saari 2012). Kuvassa 2 on esitetty erilaisia työkyvyn parantamiseen tähtääviä toi-

mia, toimeentulo- ja tuotannonmenetyksen kompensaatiokeinoja sekä prosesseja, kun läh-

tökohtana on yksilön toimintakyvyn muutos.  
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Kuva 2. Työsuhteessa olevan työkyvyn tuen, ammatillisen kuntoutuksen ja toimeentulon 

menetyksen kompensaatiomahdollisuuksia toimintakyvyn mukaan (Tuisku ym. 2013). 

1.2. Työurien jatkaminen keskeltä 

Onnistuneen työterveyhteistyön ensimmäinen periaate on siis nk. selvillä olemisen peri-

aate. Työterveysyhteistyön tulee pohjautua tietoon henkilöstön tilasta (mm. työtyytyväi-

syys, osaaminen, terveydentila ja työkyky), työkykyyn liittyvistä riskeistä, terveyteen liitty-

vät riskeistä, työn psyykkisestä ja fyysisestä kuormittavuudesta ja työkyvyttömyyskustan-

nuksista. Lainsäädännöllisesti tämä periaate pohjautuu työturvallisuuslakiin ja siinä kirjat-

tuihin työnantajan vastuisiin sekä työterveyshuoltolakiin. Em. lakeihin verrattuna uutena 

asiakokonaisuutena ovat työkyvyttömyyskustannukset, joilla halutaan toimintaan sitoa 

myös johto ja johtamiskäytännöt. Toinen periaate on nk. varautumisen periaate. Työ-

terveysyhteistyössä tulee olla varautunut henkilöstöriskien hallintaan, varhaiseen puuttu-

miseen ja ennaltaehkäiseviin toimiin.  Tällä viitataan siis työnantajan työturvallisuusvastui-
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den ja työterveyshuollon ennaltaehkäisevän toiminnan lisäksi työkyvyn tuki -toimintakäy-

täntöihin, joita kannustetaan rakentamaan työpaikkakohtaisesti 1.1.2011 alkaen myös pie-

nen kannustimen avulla: työpaikka saa 10 % enemmän palautusta Kelasta työterveyshuol-

lon nk. ennaltaehkäisevän toiminnan kustannuksista, jos sillä on yhteistoiminnassa ja työ-

terveysyhteistyössä laadittu malli. Kolmas periaate on nk. osallistumisen periaate. Tässä 

kohden nk. Ahtelan työryhmä korosti erityisesti kahta asiaa. Työterveysyhteistyössä on yh-

teiseen tavoitteeseen (esim. henkilöstöriskien hallinta) pyrkivät organisaation sisällä olevat 

eri toiminnot tai ohjelmat saatava toisiaan palvelevaan yhteistyöhön. Työryhmä korosti eri-

tyisesti työterveysyhteistyön suhdetta työpaikan työturvallisuusyhteistyöhön. Toisena ko-

konaisuutena tässä kohden työryhmä nosti esille tilannekohtaisen työssä jatkamisen mah-

dollisuuksien selvittämisen. Työterveysyhteistyössä on siis paneuduttava myös yksittäisten 

työntekijöiden tilanteiden selvittämiseen ja työssä jatkamisen tukemiseen. (Ehdotuksia… 

2010). Ehdotusten pohjalta käynnistettiin neljä työryhmää, joista kolme laati loppuraportin 

ehdotuksineen (Liite 1). 

 

Tämä myöhemmin nk. työelämäryhmä tai nk. Ahtela I -ryhmä teki siis yhteiskunnallisen 

tilauksen lainvalmistelutyöhön käynnistämiseksi tilannekohtaisen työssä jatkamisen mah-

dollisuuksien selvittämiseksi.  Tätä lainvalmistelutyötä jatkoi Työhyvinvointityöryhmä (nk. 

Kuuskosken työryhmä), joka käytännössä valmisteli tarvittavat säädösmuutokset (STM 

2011b).  

 

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 6.4.2010 yhden työryhmän työterveyshuollon kehittä-

mistä, kattavuutta ja työkyvyttömyysprosessia koskevien esitysten tekemistä varten. Työ-

ryhmän tuli laatia ehdotus työterveyshuollon uudelleen suuntaamisesta ja tavoitteiden ja 

sisällön selkiyttämisestä sekä työterveyshuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaan-

hoidon yhteistyön kehittämisestä. Toimeksiantoon kuului laatia ehdotus työnantajan, työn-

tekijöiden ja työterveyshuollon työterveysyhteistyön yleisestä ja erityisesti ikääntyneet 

työntekijät huomioon ottavasta kehittämisestä työpaikalla. Työryhmä ehdotti, että työter-

veyshuollon painopisteeksi otetaan työkyvyn seuranta ja edistäminen työuran eri vaiheissa. 

Keskeisiä ehdotuksia olivat työterveysyhteistyön vahvistaminen sekä hyvän työterveys-

huoltokäytännön ja valtioneuvoston asetuksen päivittäminen tukemaan uutta painopistettä. 

Työryhmä painotti, että työkyvyn tukemiseen tarvitaan terveydenhuollon saumatonta yh-

teistyötä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, työterveyshuollon ja kuntoutuksen 

välillä. Terveydenhuollon yhteistyössä sairaanhoitopiiri koordinoi hoitokäytäntöjä alueellaan 
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ja työterveyshuolto työssä käyvien hoitoa, kuntoutusta ja työhön paluuta (STM, 2011a: 

Työterveyshuolto ja työkyvyn tukeminen työterveysyhteistyönä).  Uusi asetus hyvästä työ-

terveyshuoltokäytännöstä valmistui 10.10.2013 (VnA 708/2013) ja astui voimaan 

1.1.2014. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 7.4.2010 nk. työhyvinvointityöryhmän, jonka tehtävänä 

oli kehittää varhaista puuttumista pitkittyvään työkyvyttömyyteen. Työryhmän tehtävänä 

oli esittää sairausvakuutuslakiin muutokset, jotka tukisivat varhaista puuttumista, tässä ta-

pauksessa siis varhaista puuttumista työkyvyttömyyden pitkittyessä, ja eri toimijoiden yh-

teistyötä. Päätoimenpiteeksi työhyvinvointityöryhmä ehdotti, että työterveyshuollon lau-

sunto olisi sairauspäivärahan maksamisen edellytys 90 sairauspäivärahapäivän jälkeen. 

Tämä lausunto tulisi sisältää arvion työntekijän jäljellä olevasta työkyvystä sekä selvityksen 

työntekijän mahdollisuudesta jatkaa työssä. Arvion jäljellä olevasta työkyvystä tekisi työ-

terveyslääkäri, ja työnantajan selvittäisi yhdessä työntekijän ja työterveyshuollon kanssa 

työntekijän mahdollisuudet jatkaa työssä. Ehdotus rajattiin koskemaan vain työntekijöitä. 

Sairauspäivärahan maksamista ei keskeytettäisi, jos lausunnon toimittamatta jättäminen ei 

johdu työntekijästä tai sitä muuten pidettäisiin kohtuuttomana. (STM, 2011b). Jotta Kan-

saneläkelaitos saisi tiedon pitkittyvistä sairauspäivärahoista riittävän ajoissa, työryhmä eh-

dotti lisäksi, että työnantajan on haettava sairauspäivärahaa kahden (2) kuukauden kulu-

essa tuolloin voimassa olleen lainsäädännön neljän (4) kuukauden sijaan. Työryhmä ehdotti 

myös, että työterveyshuoltolakiin lisättäisiin työnantajalle velvoite ilmoittaa työntekijän sai-

rauspoissaolosta työterveyshuoltoon viimeistään silloin, kun poissaolo on jatkunut kuukau-

den ajan. Työryhmä itse totesi loppuraportissaan, että työryhmän ehdottamien muutosten 

onnistunut toimeenpano edellyttää eri toimijoiden aktiivista yhteistyötä sekä riittävää kou-

lutusta ja tiedotusta. (STM, 2011b) 

  

Näiden ja aiempien ehdotusten pohjalta käynnistettiin työryhmiä, joiden työ johti työter-

veyshuoltolain ja sairausvakuutuslain muuttamiseen (kts. Liite 1). Lakimuutosten tavoit-

teena oli 1) parantaa työkyvynarviointiprosessin toimivuutta työntekijän, työnantajan ja 

työterveyshuollon yhteistyönä, 2) parantaa mahdollisuuksia puuttua nykyistä varhaisem-

min pitkittyviin työkyvyttömyyksiin ja 3) pidentää työuria tehostamalla toimenpiteitä, jotka 

vaikuttavat työkyvyn palautumiseen ja helpottavat työntekijän paluuta työhön sairauspois-

saolon jälkeen.(Kuva 3). 
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Työterveyshuollolle annettiin lainsäädäntömuutoksessa, joka toteutettiin varhaisessa puut-

tumisessa pitkittyvään työkyvyttömyyteen, vahva koordinaatiorooli. Tässä tapauskohtaisen 

työssäjatkamisen tukemisen tilanteessa odotetaan näiden yksiköiden koordinoivan työter-

veyshuoltoasiakasorganisaation toiminnan lisäksi yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ti-

lanteessa, joissa terveydentilan heikkeneminen uhkaa työkykyä. Tätä koordinaatioroolia 

vahvistettiin samansuuntaisesti 1.1.2014 voimaan astuneessa uudistetussa asetuksessa 

(VnA 708/2013).  

Kuva 3. Sairauspäivärahaprosessin eteneminen 1.6.2012 lakimuutosten jälkeen (Kuuva, 
2011). 



 Työssä jatkamisen tuki pitkittyvissä työkyvyttömyyksissä 
 

 22 

2. SAIRAUSVAKUUTUS - JA TYÖTERVEYS-

HUOLTOLAKIEN 1.6.2012 VOIMAAN 

ASTUNEET MUUTOKSET  

2.1. 30-60-90  -sääntö 

Lainsäädännön uudistamisella oli kolme päätavoitetta: 1) työkyvynarviointiprosessin toimi-

vuuden parantaminen yhteistyönä, 2) puuttuminen varhemmin pitkittyviin työkyvyttö-

myystilanteisiin ja 3) työurien pidentäminen. Työurien pidentymisen arvioitiin onnistuvan 

tehostamalla toimenpiteitä, jotka vaikuttavat työkyvyn palautumiseen ja helpottavat työn-

tekijän paluuta töihin sairauspoissaolon jälkeen. Kesäkuun alussa 2012 voimaan astuneet 

muutokset sisälsivät kolme päämuutosta aikaisempaan verrattuna (Kuva 3): työnantajan 

ilmoitusvelvollisuus kuukauden sairauspoissaolosta (30), sairaus- ja osasairauspäivärahan 

hakuajan lyheneminen kahteen kuukauteen (60) ja työterveyshuollon lausunto työssä jat-

kamisen mahdollisuuksista (virainomaisteksteissä muodossa: työssäjatkamismahdollisuuk-

sista) viimeistään, kun sairauspoissaolo on kestänyt 90 päivää (90). Näiden muutosten 

viestinnässä on käytettykin muotoa ”30-60-90 –sääntö”.  

 

Lakimuutosten valmistelu tehtiin Työhyvinvointityöryhmässä (STM, 2011b), jonka tehtä-

vänä oli mm. selvittää Kelan mahdollisuuksia puuttua sairausvakuusetuuden kautta varhai-

semmin pitkittyviin työkyvyttömyyksiin. Tavoitteena oli pidentää työuria tehostamalla toi-

menpiteitä, jotka vaikuttavat työkyvyn palautumiseen ja helpottavat työntekijän paluuta 

työhön sairauspoissaolon jälkeen: ”Työterveyshuolto toimisi yhteistyön koordinoijana pit-

kittyneissä työkyvyttömyystapauksissa ja järjestäisi yhteisneuvottelun työnantajan ja työn-

tekijän kanssa. Neuvottelussa selvitettäisiin työntekijän jäljellä olevaa työkykyä vastaavan 

työn järjestämismahdollisuudet työpaikalla sekä työhön paluun mahdollistamiseksi tarvit-

tavat tukitoimet. Ensisijaisena tavoitteena on, että työntekijä palaa omaan työhönsä tai 

muuhun työhön työnantajan palveluksessa. Tarvittavia tukitoimenpiteitä voivat olla työ- ja 

työaikajärjestelyt työpaikalla ja työn muokkaaminen sellaiseksi, että työntekijä voi terveyt-

tään vaarantamatta palata töihin. Työterveyshuoltolain 12 §:n mukaan lakisääteiseen työ-

terveyshuoltoon kuuluvat muun muassa toimenpide-ehdotusten tekeminen työn sopeutta-

miseksi työntekijän edellytyksiin samoin kuin vajaakuntoisen työntekijän työssä selviytymi-

sen seuranta ja edistäminen. Työnantajalla on tässä selvittelyssä keskeinen rooli, koska 
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työnantajan tehtävänä on muokata työolosuhteita sellaisiksi, että työhön paluu onnistuu. 

Tueksi voidaan tarvita myös erilaisia kuntoutustoimenpiteitä.” (STM, 2011b). Hyväksytyissä 

ja 1.6.2012 voimaantulleissa sairausvakuutuslain ja työterveyshuoltolain muutoksissa ovat 

mukana kaikki yllä luetellut tavoitteet. 

Työterveyshuollon lausunnossa (Svl 8 luku 5a §; Tthl 12 § 1 mom. 5a kohta) työterveys-

huollon on arvioitava työntekijän jäljellä oleva työkyky. Työnantajan on selvitettävä yh-

dessä työntekijän ja työterveyshuollon kanssa työntekijän mahdollisuudet jatkaa työssä, ja 

nämä johtopäätökset on työterveyslääkärin sisällytettävä työterveyshuollon lausuntoon. 

Työterveyshuollon lausunto on osa lakisääteistä työterveyshuoltoa. Kelan tulee muistuttaa 

sairauspäivärahan hakijaa lausunnon tarpeesta.  Lausunto tarvitaan viimeistään, kun sai-

rauspäivärahapäiviä on kertynyt 90. Työterveyshuollon tulisi kuitenkin laatia lausunto heti, 

kun työkyvyttömyyden pitkittyminen yli 90 päivän on ilmeistä. Työntekijän tulee toimittaa 

lausunto Kelaan viimeistään, kun Kela on maksanut sairauspäivärahaa 90 arkipäivältä. Sai-

rauspäivärahakertymää voi seurata Kelan päätöskirjeissä olevan kertymätiedon kautta 

(Liite 11). Lausunto edellytetään työ-, palvelu- tai virkasuhteessa olevilta ja työntekijään 

rinnastettavilta johtavassa asemassa olevilta (vrt. Tyel 7 §). Yrittäjien, opiskelijoiden, omaa 

taloutta hoitavien tai työttömien ei tarvitse lausuntoa toimittaa.  Jos työntekijä ei toiminta 

lausuntoa, sairauspäivärahaetuuden maksaminen keskeytetään.  

Työterveyshuollon lausunnossa työterveyslääkäri kuvaa työntekijän jäljellä olevan työky-

vyn. Hän arvioi myös, onko työhön paluu mahdollista ja esittää arvion työhön paluun ajan-

kohdasta. Työterveyslääkäri laatii myös johtopäätökset työnantajan, työterveyshuollon ja 

työntekijän kesken käydystä neuvottelusta, jossa työntekijän työssä jatkamismahdollisuu-

det on selvitetty ja tarvittavat tukitoimet kartoitettu. A-todistusta ja B-lausuntoa ja ohjeis-

tusta on lainmuutoksen johdosta tarkennettu. Työterveyshuolto toimisi yhteistyön koordi-

noijana pitkittyneissä työkyvyttömyystapauksissa ja järjestäisi yhteisneuvottelun työnanta-

jan ja työntekijän kanssa. Neuvottelussa selvitettäisiin työntekijän jäljellä olevaa työkykyä 

vastaavan työn järjestämismahdollisuudet työpaikalla sekä työhön paluun mahdollista-

miseksi tarvittavat tukitoimet.  

Tässä tutkimuksessa keskitymme selvittämään täytäntöönpanoa, joka liittyy työterveys-

huollon lausuntoon työssäjatkamismahdollisuuksista, joka työntekijän on toimitettava Ke-
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laan.  Emme ole arvioineet muiden muutosten toteutumista ja seurauksia, ts. emme arvi-

oineet sitä, miten eri työnantajat ovat onnistuneet toimittamaan työterveyshuolloille tai Ke-

lalle tietoja sairauspoissaoloista.  Arviointiin ei sisälly myöskään Kelan kuntoutusmahdolli-

suuksien arviointitoiminta sairausvakuutusetuuden yhteydessä, kun 60 sairausvakuutus-

päivärahapäivää on täyttynyt. 

2.2 Lain täytäntöönpanoon liittyneet toimet 

 
 

Vuonna 2009 n. 39 000 työntekijäasemassa olevaa henkilöä sai sairauspäivärahaa yli 90 

sairauspäivältä (Kelan sairausvakuutustilasto 2011). Työntekijöiden työterveyshuollon kat-

tavuus on parantunut Suomessa vuodesta 2007. Kattavuus oli 91 % vuoden 2012 lopussa, 

89 % vuoden 2010 lopussa, vuonna 2007 kattavuus oli 87 %. Työterveyshuollon piiriin 

kuuluu Suomessa n. 1,9 miljoonaa henkilöä. Työterveyshuollon palvelujärjestelmässä oli 

voimakas rakennemuutos 2000-luvulla. Vähennyksen syynä on ulkoistaminen ja yritysos-

tot. (Työterveyslaitos & STM, 2012; Työterveyslaitos, 2013). Eniten puutteita työterveys-

huollon järjestämisessä oli alle 10 hengen työpaikoilla. Näiden lukujen perusteella arvioitiin 

lain piiriin tulevan n. 40 000 henkilöä vuosittain. Myöhemmin arviota muutettiin n. 20 000 

henkilöön vuosittain. 

2.2.1 Koulutus 

 

Työhyvinvointiryhmä (STM, 2011b) korosti sitä, että kaavailtujen ja myöhemmin hyväksyt-

tyjen muutosehdotusten vieminen käytäntöön vaatii eri osapuolten tarpeet huomioon otta-

vaa laajamittaista tiedottamista, ohjeistusta ja koulutusta. Samassa yhteydessä korostettiin 

myös, että toimeenpano edellyttää kaikkien tahojen yhteistyötä. Työnantajille ja työter-

veyshuollolle tuli antaa ohjeistusta ja koulutusta yhteistyömenettelystä sekä lausunnon laa-

timisesta. Sosiaali- ja terveysministeriö, Työterveyslaitos, Kansaneläkelaitos (Kela) ja Työ-

eläkevakuuttajat (TELA) suunnittelivat kaksi koulutuskiertuetta ”Yhdessä työkyvyn tukena”  

–pääteemalla. Ensimmäinen kiertue järjestettiin Kelan ja Työterveyslaitoksen ja sosiaali- ja 

terveysministeriön yhteistyönä syksyllä 2012. Päivän mittaisia tilaisuuksia oli kymmenellä 

paikkakunnalla. Yhteensä osallistujia oli 2600 (Liite 1), (Kela 2012 b). Koulutustilaisuudet 

olivat suurelle osallistujajoukolle tarkoitettuja informaatiotilaisuuksia, joissa kerrottiin yksi-

tyiskohtaisesti lakimuutoksista ja niistä toimenpidetarpeista, joita se käytännössä edellytti 
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työterveysyhteistyöltä. Toisen koulutuskierroksen pääkohderyhmänä olivat erikoissairaan-

hoidon ja perusterveydenhuollon lääkärit. Kiertueen aikana järjestettiin 22 iltapäivätilai-

suutta sairaanhoitopiireittäin. Koulutuskiertueen teemoina olivat lainsäädännön muutokset 

sekä yleisemmin muun terveydenhuollon ja työterveyshuollon yhteistyö työkyvyn ja kun-

toutusmahdollisuuksien arvioimisessa (Tela 2012). Siitä, miten hyvin koulutuskiertueet on-

nistuivat välittämään tietoa työkyvyttömyyden pitkittymisen ehkäisemisestä, ei ole tietoa 

käytettävissä. Työnantajasektori, työntekijäjärjestöt, työeläkelaitokset ja työterveyshuollon 

palvelutuottajat tiedottivat muutoksesta, mutta tästä viestinnästä ei ole koottua tietoa käy-

tettävissä. 

2.2.2 Kela lomakkeiden uudistukset ja muu ohjeistus 

Kela uudisti lomakkeet A ja B (kuva 4 ja 5). Molemmissa on lisätty uudeksi todistuksen tai 

lausunnon tarkoitukseksi ”Työterveyshuollon lausunto työssäjatkamismahdollisuuksista”, ja 

molemmissa itse lausunto muodostuu lyhyistä osioista ”arvio jäljellä olevasta työkyvystä” 

ja ”selvitys työssäjatkamismahdollisuuksista”. Molemmissa on ohjeistusta lausuntoa laati-

valle lääkärille. Käytettävissä ei ole tietoa, miten esim. koulutuksessa tai muussa tiedotuk-

sessa onnistuttiin kohdentamaan ohjeistus työterveyslääkäreille, kuten Työhyvinvointityö-

ryhmä (STM, 2011b) esitti. Kela on lisäksi laatinut sairausvakuusetuutta hakevalle tiedo-

tuskirjeen (Liite 11), jossa kerrotaan menettelytavasta työterveyshuollon lausunnon saa-

miseksi. 
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Kuva 4. Uudistettu lääkärintodistus A (Kela). 
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Kuva 5. Uudistettu B-lausunto (Kela). 
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 2.2.3. Tiedotus kansalaisille – koulutus Kelan henkilökunnalle 

 

Kela on tiedottanut kansalaisille asiasta monta eri kanavaa pitkin. Lisäksi Kelan esitteissä 

asia on esillä. Kelan järjestämää tiedotusta on koottu taulukkoon 1. 

 
Taulukko 1. Kelan tiedotusta kansalaisille työssäjatkamislausunnosta vuonna 2012. 

 

 
Elämässä-lehti (http://sanomapaino.fi/nakoislehti/kela/su/2_2012/#/16/http://www.sa-

nomapaino.fi/nakoislehti/kela/su/flash.html#/10/ ) 
 

Sosiaalivakuutus-lehti (http://verkkojulkaisu.viivamedia.fi/sosiaalivakuutus/2012/2/28) 
 
Tiedotteet kela.fi -sivuilla ja medialle (linkit lähdeluettelossa) 
 
Sairauspäivärahasta kela.fi -sivuilla (http://www.kela.fi/sairauspaivaraha_nain-haet 
 

   
 
Kirje, joka lähetetään kansalaiselle ilmoituksena 90 päivän työterveyslääkärin laatiman lää-

kärilausunnon tarpeesta, jos sairasloma jatkuu yli 90 päivää, on liitteessä 11. Kirje lähtee 

päätöksen liitteenä sen ratkaisun yhteydessä, jossa asiakkaalle myönnetään sairauspäivä-

rahaa yli 90 suorituspäivältä, henkilö on työntekijä ja hänelle ei ole aikaisemmin tallennettu 

tietoa työterveyshuollon lausunnosta, työkyvyttömyys on alkanut 1.6.2012 tai sen jälkeen 

ja enimmäisajan kertymä alkaa 1.6.2012 tai sen jälkeen. Kirje ei siis lähde, jos asiakkaalle 

on jo aikaisemmin tallennettu tieto työterveyshuollon lausunnosta. Tämä tarkoittaa sitä, 

että henkilölle on saapunut jo aikaisemmin lausunto tai on tallennettu tieto, että maksua 

voi jatkaa ilman lausuntoa (=kohtuuttomuustilanne). Käsittelijä ei voi muokata kirjeen teks-

tiä, kirje menee kaikille samanlaisena. Ohjelma täydentää kirjeeseen 91. suorituspäivän eli 

sen päivän, josta alkaen asiakas ei voi saada päivärahaa ilman lausuntoa. 

 

Kela on myös kouluttanut henkilökuntaansa. Koulutusta on järjestetty päivärahakäsitteli-

jöille, työterveyshuollon käsittelijöille, asiantuntijalääkäreille ja työpaikkakassojen päivära-

hakäsittelijöille.   

  

http://verkkojulkaisu.viivamedia.fi/sosiaalivakuutus/2012/2/28
http://www.kela.fi/sairauspaivaraha_nain-haet
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3. LAKIMUUTOSTEN TOIMEENPANON HAASTEET 

JA MAHDOLLISUUDET  

3.1 Haasteita on runsaasti 

 

Työhön paluu on monivaiheinen prosessi muuttuvassa toimintaympäristössä 

 

Työssä jaksaminen, työhön paluu, työssä pysyminen ja jatkaminen ovat lopputulos hyvin 

kompleksisen ja jatkuvasti muuttuvan systeemin toiminnasta yksittäisen henkilön kohdalla. 

Miten työterveyshuollon työssäjatkamislausunto voi olla vaikuttava keino työurien jatka-

miseksi mm. luvussa 1.1. kuvatuissa erilailla painottuvissa ja muuttuvissa tilanteissa? 

 

Koordinaatiorooli on työterveyshuollolle uusi tehtävä 

 

Työterveyshuollon pitäisi pystyä koordinoimaan prosessia, jossa se perinteisesti ei ole ollut 

vahva: työterveyshuolto ei ole pystynyt tukemaan työkykyä tapauskohtaisesti. Työterveys-

laitoksen toteuttamassa Sateenkaari -hankkeessa todettiin, että: 

 Työterveyshuollon prosesseista ei ilmennyt, miten työterveyshuolto on mukana 

työpaikan työhyvinvointi- ja työturvallisuustoiminnassa. 

 Työpaikan ja työterveyshuollon vastuiden ja tehtävien jaosta oli sovittu harvoin. 

 Työpaikalla saatua tietoa ja työterveyshuoltoon kertynyttä tietoa ei systemaatti-

sesti arvioitu eikä hyödynnetty työpaikkakohtaisessa suunnittelussa ja toimin-

nassa. Tietotekniikka ei tukenut tätä riittävästi.  

 Työterveyshuollon prosesseja toteutettiin itsenäisinä, eikä työpaikan tai työnteki-

jän kokonaistilanne hahmottunut. (STM, 2010) 

 
Työkyvyn tuki –toimintamallit vasta juurtumassa 

  

Työpaikat ja työterveyshuollot ovat kehittäneet toimintaansa työkyvyn tukemisessa, ja 

1.1.2011 jälkeen sairauspoissolojen seurantaa ja työkyvyn tukemista on toimintamallita-

solla sovittu useilla työpaikoilla. Edelleen esim. kuntatyöpaikoilla kehittämistarve oli suuri 

seuraavissa teemoissa: työpaikan välittämisen kulttuuri, mallin juurruttaminen, toiminnan 

seurannan ja arvioinnin rakentaminen, johdon tuen vahvistaminen ja näkyväksi tekeminen. 
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Työterveyshuollon edustajat toivoivat muiden työpaikan toimijoiden aktiivisempaa roolia. 

(Gerlander ym. 2012).  

 

Työuravaikutukset ovat vähäiset 

 

Lakimuutosten vaikutukset työuriin on arvioitu lain valmisteluvaiheessa välillisiksi ja vähäi-

siksi: hallituksen esityksessä (HE75/2011) arvioitiin, ettei lainmuutoksilla ole vaikutusta päi-

värahojen määriin tai maksukausien pituuteen. Esityksessä arvioitiin myös, että työhönpa-

luun mahdollisuuksien selvittäminen sekä mahdolliset tukitoimet vaikuttavat työkyvyn pa-

lautumiseen siten, että työntekijän sairauspoissaolon jälkeinen työhönpaluu helpottuu. 

Tämä voi johtaa sairauspäivärahakausien lyhentymiseen ja alkavien työkyvyttömyyseläk-

keiden määrän vähentymiseen (em.). Esityksessä ei oteta kantaa, millä aikavälillä nämä 

vaikutukset olisivat nähtävissä.  

3.2 Toimeenpanon mahdollisuuksia? 

 

Työhön paluun tukitoimia myös pientyöpaikoille 

Työntekijäasemassa olevia henkilöitä, joille työterveyshuollon tulee lausuntoja laatia, arvi-

oitiin Kelan sairauspoissaolotilastojen mukaan olevan 40 000: Vuonna 2009 n. 39 000 työn-

tekijäasemassa olevaa henkilöä sai sairauspäivärahaa yli 90 sairauspäivältä (Kelan sairaus-

vakuutustilasto 2011), ja kaikista palkansaajista 87 %:lla oli työterveyshuolto.  Eniten puut-

teita työterveyshuollon järjestämisessä oli alle 10 hengen työpaikoilla.  

 

Työnantaja ja työterveyshuolto ottavat vastuuta 

 

Työpaikkojen arjessa oleva aito mahdollisuus toiminnan onnistumiselle ovat toimintamallit 

ja pikku hiljaa vakiintuvat käytännöt sairauspoissaolojen seurannalle, työkykyasioiden pu-

heeksiotolle ja työkyvyn seurannalle osana työkyvyn tuki -toimintaa työpaikoilla (Juvonen-

Posti & Jalava, 2008; Seuri 2013; Juvonen-Posti ym. 2010; Gerlander ym. 2012; Turja ym. 

2012; Viljamaa ym. 2012; Hakulinen ym. 2012; Juvonen-Posti ym. 2014). Jos työterveys-

huollon lausunto työssäjatkamismahdollisuuksista tunnistetaan yhdeksi työterveysyhteis-

työssä toteutettavaksi toimenpiteeksi, se voi tehostaa aiemmin käynnistetyn tai käynnistää 

työpaikan ja työterveyshuollon yhteisen tukiprosessin, joka mahdollistaa aktiivisen työhön 
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paluu jonkun kuvassa 1 ja 2 esitettyjen vaihtoehtojen pohjalta eli paluu entiselle työnanta-

jalle entiseen tai muokattuun, tai uuteen työhön, tai uudelleensijoittuminen ja – työllisty-

minen toisen työnantaja palvelukseen. Työhyvinvointityöryhmäkin totesi esityksessään 

(STM 2011b), että toteutus on vaativaa tavoitteellista yhteistyötä. Yhteistyön on perustut-

tava luottamukseen (Juvonen-Posti & Jalava, 2008; Juvonen-Posti ym. 2014). 

Suomalainen malli pitkittyvään työkyvyttömyyteen puuttumisesta poikkeaa mm. Norjan 

mallista siinä, että työterveyshuollolle on Suomessa määritelty aktiviinen koordinatiivinen 

rooli koko prosessin ajaksi. Norjan mallissa koordinaatio on työnantajalla ja vaihtuu poissa-

olon pitkittyessä norjalaisen sosiaalivakuutus- ja TE-yhteistoimiston henkilön NAV -yhteys-

henkilölle prosessin aikana (Lie, 2012). Alankomaiden ”gatekeeping mallissa” työterveys-

lääkärin tehtävänä on työhönpaluun tukiprosessissa mukana oleminen, mutta työnantajalla 

on vahvemmat taloudelliset sanktiot ja/tai kannusteet kahden vuoden palkanmaksuvelvoit-

teen kautta aktiiviseen työn tarjoamiseen vajaatyökykyisellekin (Hushof, 2010). 

Työterveyshuollon edustajien kuntoutusosaaminen kehittyy 

Jos työterveyshuolloissa toimivien kuntoutus- ja ohjausosaaminen kehittyy, pystyttäisiin 

tapauskohtaisesti maksimaalisesti hyödyntämää eri kuntoutusmahdollisuudet työpaikan 

työnmuokkaus- ja työympäristötoimien rinnalla. Työhön paluuseen ja työssä pysymiseen 

johtavat tukitoimet koostuvat tapauskohtaisesti kokonaisuudesta, johon kuuluvat 1) ter-

veydenhuollon ja 2) kuntoutuksen tavoitteellinen ohjaus, valmennus ja tuki, 3) tiivis yhteis-

työ työpaikkaan ja työpaikan eri edustajiin, 4) työpaikalla työhön paluun suunnittelua, tukea 

ja seuraamista sekä 5) työn, työajan, työprosessin ja - ympäristön erilaisia joustomahdol-

lisuuksia eli työn muokkausmahdollisuuksia (vrt. Liira ym., 2012; Juvonen-Posti ym., 

2014). Työntekijän kuntoutumisen ja työhön paluun yksilöllisestä ohjauksesta (case mana-

gement) on hyötyä, jos työhön paluun prosessi uhkaa pitkittyä tai työntekijällä on esim. 

samanaikaisesti useita työhön paluun esteitä. Työterveyshuollon omaa toimintaa näissä ky-

symyksissä voi edelleen vahvistaa sosiaalialan asiantuntijan osaamisen hyödyntäminen 

näissä prosesseissa. 
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4. ARVIOINTUTKIMUKSEN TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena oli arvioida 1.6.2012 työterveyshuoltolain ja sairasvakuutuslain muu-

tosten implementaatiota ensimmäisten 8-10 kuukauden aikana lain voimaantulosta.  

Tavoitteena oli arvioida uuden lainsäädännön implementaation alkuvaihetta moniaineistoi-

sesti ja monimenetelmällisesti, ja koota mahdollisia ohjeistuksen ja koulutuksen tarkenta-

mis- ja tehostamistarpeita. Tavoitteena oli tutkia ja analysoida, kuinka paljon lausuntoja 

syntyy, kuvata millaisia ja minkä laatuisia työhön paluun suunnitelmia kirjoitetaan lääkä-

rintodistuksiin, miten työterveysyhteistyö toimii niiden valossa, ja miten ehdotetut toimen-

piteet toteutuvat muutamien työntekijöiden kohdalla.  

5. AINEISTOT JA MENETELMÄT

5.1. Monimenetelmällisyys tässä 
arviointitutkimuksessa 

Arviointitutkimus on monimenetelmällinen (mixed methods), ja tutkimuksessa kerättiin 

sekä määrällistä että laadullisesta aineistoa. Menetelmät on valittu tarkoituksenmukaisesti 

arviointikysymysten mukaan. (Seale 1999; Tashakkori & Teddlie 2003) Täytäntöönpanoa 

arviointiin tapahtumakertymien kautta. Tutkimuksessa pyrittiin kuvaamaan työterveysyh-

teistyössä tapahtuvaa työssäjatkamistoimintaa kokonaisvaltaisen arvioinnin keinoin. Tässä 

yhteydessä kokonaisvaltaisella arvioinnilla tarkoitetaan sitä, että samassa tutkimuksessa 

arvioidaan toiminnan prosesseja (lausunnonlaatimiskäytäntöjä) ja toiminnan vaikutuksia 

(syntyneitä työssäjatkamissuunnitelmia). (Patton 1997, Vataja & Seppänen-Järvelä 2006, 

Seppänen-Järvelä ym. 2014) 

Pikittäisseurannalla sairausvakuusetuusrekisteristä haettiin vastausta siihen, kuinka paljon 

lausuntoja syntyi seuranta-aikana. A-todistuksista ja B-lausunnoista (lomakeaineisto) ha-

ettiin tietoa siitä, minkä laatuisia työhön paluun suunnitelmia kirjoitettiin lausuntoihin ja 

minkälaisessa yhteistyössä työssä jatkamista oli suunniteltu. Kokemuksia siitä, miten 

työssä jatkamisen tukeminen työtekijän kohdalla tämän lain perusteella oli toiminut, haet-

tiin haastatteluiden avulla.  Työntekijän luvalla haastateltiin hänen esimiehensä ja lausun-

non laatinut työterveyslääkäri. Arvioititutkimuksessa tavoiteltiin varhaisessa puuttumisessa 
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pitkittyviin työkyvyttömyyksiin tietoa ilmiöstä neljästä eri näkökulmasta: sosiaalivakuutus-

järjestelmän, työterveyshuollon, työterveysyhteistyön ja yksittäisen työntekijän näkökul-

mista (Kuva 6).  Tässä tutkimuksessa aineistoja ei analysoinnin yhteydessä voitu yhdistää, 

mutta tulosanalyysissä voitiin käyttää moninäkökulmaista lähestymistä (Denzin 1978, Den-

zin ja Lincoln, 2011 ). Raportoinnin osalta sovelletaan laadullisten aineistojen hyvän rapor-

toinnin kriteereitä (Tong ym. 2007, MacEachen ym. 2006, 2010). 

Kuva 6.  Arviointitutkimuksen moniaineistoisuus ja monimenetelmällisyys Loiselin ym. työ-
kyvyttömyyden biopsykososiaalisten tekilöiden mukaan hahmotettuna (Viljamaa ym. 2014
muokattu).

5.2. Pitkittäisseuranta
sairausvakuusetuusrekisteristä
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Kansaneläkelaitoksessa 1.6.2012 lainmuutosta (työterveyshuollon 90. päivän lausunto) so-

velletaan sairauspäivärahan asiakokonaisuuksissa, joissa yhtäjaksoinen työkyvyttömyys on 

alkanut 1.6.2012 tai sen jälkeen, aikaisempia suorituspäiviä ei ole tai jos on, niin niiden 

laskeminen on aloitettu 1.6.2012 tai sen jälkeen. Sairauspäivärahan 90. päivän lausuntoa 

ei vaadita, kun hakija on muu kuin palkansaaja, kyseessä on lisäpäiväasiakokonaisuus, tai 

kun 90 päivän lausunto on jo toimitettu käsiteltävään enimmäisaikaan liittyen. Kun lausunto 

vaaditaan, tehdään laskennassa maksuedellytys eli maksueste 91. suorituspäivälle tai 

myönnön alkupäivälle mikäli lausuntoa ei ole toimitettu ja 91. suorituspäivä on täyttynyt jo 

aiemmassa asiakokonaisuudessa. Pitkittäisseurantaan liittyvä poiminta sairausva-

kuusetuusrekisteristä tässä arviointitutkimuksessa lähti liikkeelle siitä, että henkilöllä oli 

maksueste asetettu. Tähän poimintaan eivät tulleet ne henkilöt, joilla työterveyshuollon 

lausunto oli toimitettu ennen 90 päivää. 

Tähän aineistoon koottiin kaikkien tutkimusjoukon henkilöiden tietoja anonymisoituna 

1.6.2012−28.2.2013 välisenä aikana Kelan sairauspäiväraharekisteristä (liite 2). Aineis-

tosta kuvattiin taustatekijöitä, takautuvat sairauspäivärahojen kertymätavat, ts. kuinka 

monesta jaksosta kahden vuoden aikana 90 sairausvakuutuspäivärahapäivää oli koostunut 

ja mikä oli lausuntomuoto (A-todistus / B-lausunto). Poimintahetki oli se jakso, jossa 90 

sairausvakuutuspäivärahakertymä täyttyy ja Kelan järjestelmässä tulee automaattisesti 

maksukieltomerkintä päivälle 91. Kelan rekisteritiedoista poimittiin syntymävuosi, suku-

puoli, kotipaikkakunta, diagnoosi jaksolta, jolloin 90 pv kertymä oli täyttynyt, sairausva-

kuutuspäivien kertymäjaksojen lukumäärä ja jaksojen alku- ja loppupäivämäärät 1.6.2012 

alkaen (liite 2). Tavoitteena oli selvittää, kuinka paljon tapahtumia oli kertynyt tiettynä ai-

kajaksoina eli kuvata aikasarjaa ja trendi siitä, miten toiminta on alkanut toteutua. Lisäksi 

tavoitteena oli henkilöjoukon kuvaus: ikä, sukupuoli, diagnoosi. Tavoitteena oli kuvata myös 

sairausvakuutuspäivärahojen kertymätavat: minkälaisella lomakkeelle (A/B) työssäjatka-

mislausunto oli kirjattu, tuliko kertymä yhtenäisestä pitkästä jaksosta vaiko lyhyemmistä 

sairauspoissaolojaksoista.(Liite 2) 

Kelan toimittaman alkuperäisen sairauspäiväraha-aineiston koko oli 4250 henkilöä. Heillä 

oli yhteensä 6540 sairauspoissaolojaksoa 1.6.2012 lähtien. Neljässä tapahtumassa oli puut-

tuva tieto asiakokonaisuuden alku- ja loppupäivissä. Lisäksi aineistossa on kaksi (2) henki-

löä, joilla ainoa sairauspoissaolon asiakokonaisuuden alkupäivä on myöhemmin kuin Kelan 

korvaamien 90 sairauspoissaolopäivän määrä täyttyi. Nämä kuusi (6) havaintoa poistettiin 
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taulukoitavasta aineistosta. Aineistossa oli edellä mainittujen kuuden (6) henkilön lisäksi 

seuraavia tilanteita:  

 439 sairauspoissaolojaksoa, mitkä alkoivat 1.3.2013 tai myöhemmin. Koska

nämä jaksot ajoittuvat seurantajakson päättymisen (28.2.2013) jälkeen, nämä

sairauspoissaolojaksot poistettiin taulukoitavasta aineistosta.

 401 sairauspoissaolojaksoa, mitkä alkoivat myöhemmin kuin 90 pv täyttyi. Myös

nämä jaksot poistettiin tarkastelusta.

 Asiakokonaisuuden loppupäivämäärä oli puuttuva 20 sairauspoissaolojakson koh-

dalla. Sairauspoissaolot olivat kuitenkin alkaneet viimeistään joulukuussa 2012,

joten nämä sairauspoissaolojaksot jätettiin aineistoon.

Lopulliseen tarkasteltavaan aineistoon jäi siten 4244 henkilöä, joilla oli yhteensä 5694 sai-

rauspoissaolojaksoa. Aineistosta tehtiin 1- ja 2-ulotteisia taulukoita SAS-ohjelmiston PROC 

FREQ -aliohjelmalla. Henkilöiden kotikuntien perusteella tehtiin aineistosta seutukuntakoh-

tainen sairauspoissaolojen esiintyvyyskartta (MapInfo Professional 9.2.) Karttojen tekemi-

seen käytettiin Suomen seutukuntajakoa v. 2012 ((Hallintorajat © Karttakeskus 2012), 

seutukunnittaisia sairauspoissaolojen lukumääriä sekä Tilastokeskuksen tietoja seutukun-

tien asukasluvusta ja työllisten määrästä v. 2011. 

5.3. Strukturoitu tiedonkeruu lomakeaineiston 
työssäjatkamislausunnoista 

Kelassa poimittiin 15.1.2013 alkaen järjestyksessä sinne kertyneistä työssäjatkamislausun-

noista 100 tapausta. Poiminta ajoittui välille 15.1.2013−14.5.2013. Poiminta on osittain 

päällekkäinen pitkittäisseuranta-aineiston kanssa. Tämä poimittu aineisto muodostui loma-

keaineistosta, eli näiden sadan tapauksen lääkärinlausunnoista (A tai B). Arviointitutkimus-

ryhmässä mukana olleet Kelan asiantuntijalääkärin kokosivat strukturoidun sähköisen ky-

selylomakkeen (liite 3) avulla henkilötunnisteettoman lomakedatan. Lomake pilotoitiin 

kymmenellä aineistoon kuulumattomalla lausunnolla, ja sen perusteella tiedonkeruuta ty-

pistettiin suunnitellusta (Taulukko 1). Asiantuntijalääkäri pääsi tutustumaan tunnistetiedoin 

varustettuun dokumenttiaineistoon, mutta tutkimusryhmä sai käyttöönsä vain lomakkeille 

kerätyn anonymisoidun aineiston. Tuloksena saatiin tietoa lausunnon toimittamisajasta, to-



Työssä jatkamisen tuki pitkittyvissä työkyvyttömyyksissä 

36 

teutuneesta työhön paluun tuesta ja mahdollisesti tapauskohtaisesti toteutuneesta työter-

veys- ja muusta yhteistyöstä (kuva 6). Kumpikin asiantuntijalääkäri sai analysoitavakseen 

50 henkilön sairauspäivärahaan liittyneet työterveyshuollon lausunnot. Kaikkien lausunnon 

kirjoittaneiden lääkärien erikoisala tarkistettiin Valviran Terveydenhuollon ammattilaiset -

rekisteristä. Tiedot siirrettiin otokseen tulleiden henkilöiden etuustietokannasta sähköiselle 

tiedonkeruulomakkeelle. Henkilötiedot olivat ainoastaan Kelan asiantuntijalääkärien tie-

dossa. Aineisto tarkistettiin käyttäen jakaumia, ja siitä korjattiin puuttuvat tiedot sekä mah-

dolliset epäloogisuudet asiantuntijalääkäreiden avulla. Aineistoa kuvaillaan jakaumien ja 

tunnuslukujen avulla 

Taulukko 2. Työssäjatkamissuunnitelman tiedonkeruun sisältö pilotointivaiheessa 

Onko työssä jatkamisuun-
nitelma kuvattu?  

EI/ KYLLÄ seuraava 

Mitä työnmuokkauskeinoa on 
käytetty? 

työaikamuokkausta 
työolosuhdemuokkausta 

ergonomiaparannuksia 

henkilökohtaisten apuvälineiden hankkimista 
työn muutoksia (esim. osa tehtävistä pois, toisia 
tehtäviä, työn jakamista tiimin/vuoron kesken 
toisin) 

Toimintakykyä tai voima-
varoja kehittävää? 

EI/ KYLLÄ  seuraava 

Millaisia toimia? Mitä: fyysistä, psyykkistä, sosiaalista 
Miten: yksin, ryhmässä 
Kesto: 

Kuntoutuksen toimenpi-

teitä? 

EI/ KYLLÄ seuraava 

Millaisia lääkinnällisiä? 

Millaisia ammatillisia? 
Millaisia sosiaalisia? 

Järjestäjä/ Kesto/Muoto: avo/monimuoto/laitos 
Järjestäjä/ Kesto/Muoto: avo/monimuoto/laitos 
Järjestäjä/ Kesto/Muoto: avo/monimuoto/laitos 

Onko kuvattu työssäjatka-

misohjelman tavoitteita? 

EI/ KYLLÄ seuraava 

Mikä? sairauspoissaolon lyhentäminen/jatkaminen 
työssä jatkaminen 
työhön paluu 
toimintakyvyn parantaminen 

työelämästä poissiirtyminen/eläköityminen 
ammatin vaihto 
työpaikan vaihto 
työn vaihto 

muu? 

Osaamisen kehittämistä? EI/KYLLÄ: mitä 
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5.4. Puhelinhaastatteluaineisto lausunnon 
laatimiskäytänteistä 

Kolmanteen aineistoon todistuksista tietoa keränneet Kelan asiantuntijalääkärit valitsivat 

sovittujen kriteereiden mukaisesti 30 tapausta. Asiantuntijalääkärit poimivat 10 tapausta, 

joilla työssäjatkamislausunnossa oli päädiagnoosina joku mielenterveydenhäiriö, 10 ta-

pausta, joilla oli joku tuki- ja liikuntaelinsairaus ja 10 tapausta, joilla oli joku muu sairaus 

aiheuttanut pitkittyneen sairauspoissaolon.   Asiantuntijalääkärit postittivat Kelan kautta 

tiedote- ja suostumusasiakirjat mahdollisuudesta osallistua puhelinhaastattelu-tutkimuk-

seen. Tavoitteena oli tehdä 5-7 moninäkökulmaista haastattelua, jossa työntekijän luvalla 

haastateltiin myös hänen esimiehensä ja lausunnon laatinut työterveyslääkäri (kuva 6). 

Haastatteluun suostumuksen ilmoitti yksi haastateltava. Hän antoi luvan haastatella myös 

esimiestään ja työterveyslääkäriään. Haastattelun teemoina kysyttiin seuraavia asioita: 

minkälainen työssä jatkamismahdollisuuksien arviointiprosessi käytännössä oli, mistä 

työssä jatkamisen esteistä ja edisteistä prosessissa oli keskusteltu, ja minkälaiseksi työssä 

jatkamislausuntoa edellyttävä prosessi ja yhteistyö eri osapuolten näkökulmasta koettiin 

(Liite 4. Haastatteluteemat; Liite 5. Kansaneläkelaitoksen kirje mahdollisuudesta osallistua 

tutkimukseen; Liite 6. Tiedote tutkimuksesta haastatteluun valituille työntekijöille; Liite 7. 

Tiedote tutkimuksesta haastatellun työntekijän esimiehelle; Liite 8. Tiedote tutkimuksesta 

haastatellulle työntekijälle lausunnon laatineelle työterveyslääkärille; Liite 9. Suostumus 

tutkimushaastatteluun (työntekijä); Liite 10. Suostumus tutkimushaastatteluun (esimies, 

työterveyslääkäri)). 

Haastattelut tehtiin kesäkuussa 2013 puhelinhaastatteluina. Kaikki haastateltavat antoivat 

kirjallisen luvan nauhoittaa haastattelut. Haastattelut kestivät noin puoli tuntia. Haastatte-

luaineistot litteroitiin ostopalveluna. Haastattelut  litterointiin sanatarkasti ja anonymisoitiin 

antamalla työterveyslääkärille, työnantajalle ja työntekijälle pseudonimet.  Aineiston ana-

lyysissä sovellettiin systemaattista tutkimuksen analysointia tutkimuskysymysten mukais-

ten teemojen mukaisesti (Ruusuvuori ym., 2010; Alasuutari, 2014). Aineisto analysoitiin 

koodaamalla Atlas.TI -ohjelmalla. Tulokset on raportoitu koodauksen pohjalta kootuista tee-

moista. 
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5.5. Tietosuoja ja eettiset kysymykset tässä 
tutkimuksessa 

Kela toimitti sairausvakuusetuusrekistereistä tarvittavat tiedot tutkijoille henkilötunnisteet-

tomassa muodossa. Kelan asiantuntijalääkärit toimittivat dokumenteista kerätyt tiedot tut-

kijoille henkilötunnisteettomassa muodossa. Työterveyslaitoksen tutkijat ottivat yhteyttä 

vain niihin henkilöihin, jotka olivat omalla allekirjoituksellaan ilmaisseet suostuvansa haas-

tateltaviksi ja itse toimittaneet suostumuksen postitse Työterveyslaitoksen tutkijalle. Näin 

varmistettiin, ettei henkilötunnistetietoja siirtynyt Kelan ulkopuolelle. Työterveyslaitoksen 

tutkijat eivät pystyneet yhdistämään saamiaan eri aineistoja.  

Kelan asiantuntijalääkäreiden käyttöä osana tutkimuksen tiedonkeruuta voidaan perustella 

mm. sillä, että julkishallinnon organisaatiolla, kuten tässä tapauksessa Kelalla, on velvolli-

suus kehittää toimintojaan niin, että rajalliset yhteiset varat käytetään mahdollisimman te-

hokkaasti, myös etuuden toimeenpanoa kehitettäessä. Tämän tutkimuksen yhteydessä on 

saatavissa suoraan Kelan ko. etuuden toimeenpanon kehittämistä palvelevaa tietoa, koska 

käsittely on Kelalle uusi tehtävä ja sen optimaalisessa ohjauksessa ja toteuttamisessa arvi-

oitiin olevan kehitettävää. 

Tutkimus ei kuulunut lääketieteellisen tutkimuksen piiriin. Siinä ei kajottu yksilöihin tai ke-

rätty heiltä arkaluonteisia tietoja. Tiedot sairauspoissaoloista sekä niiden ajankohdasta ja 

kestosta hankittiin henkilötunnistamattomassa muodossa. Tutkimuksessa kerättävistä tie-

doista laadittiin asianmukainen rekisteriseloste. Tutkimuksessa kerättävään tietoon sovel-

lettiin salassapidon periaatteita siten, että yksilöiden henkilösuojaa ei loukattu. Tutkimuk-

sessa ei yhdistetty henkilötunnistetasolla eri aineistoja. Haastatteluissa noudatettiin hyvän 

tutkimushaastattelun tapoja ja haastattelukysymyksiin vastaaminen oli vapaaehtoista, 

josta tiedotettiin tutkittaville, ja heiltä pyydettiin kirjallinen suostumus. Haastatteluissa ke-

rättävä tieto oli luottamuksellista ja raportoitiin siten, ettei siitä pysty tunnistamaan henki-

löä, ellei hän siihen anna erikseen lupaa. 

Kerättävän tiedon käsittelyssä ja säilytyksessä noudatetaan Työterveyslaitoksen Hyvän tut-

kimus- ja kehittämiskäytännön ohjeita. Tutkimuksesta ja toteuttamistavasta antoi Kelan 
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tutkimusosaston eettinen toimikunta lausuntonsa 6.2.2013. Tutkimuksen toteuttamisesta 

tehtiin ilmoitus tietosuojavaltuutetun toimistoon. 
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6. TULOKSET

6.1. Pitkittäisseuranta 
sairausvakuutusetuuksien rekisteristä 

6.1.1. 4244 henkilöä ja 5694 sairauspoissaolojaksoa 

Kuva 7. Rekisteriaineisto iän ja sukupuolen mukaan. 

1.6.2012–28.2.2013 välisenä aikana kertyi 90 päivän muistutukseen liittyneitä sairauslo-

majaksoja 4244 henkilölle, joista naisia oli 2240 (53 %) ja miehiä 2004 (47 %). Lopulliseen 

tarkasteltavaan aineistoon jäi yhteensä 5694 sairauspoissaolojaksoa. Maksukeskeytykseen 

liittyvän ilmoituksen pohjalta tehty työssäjatkamislausunto perustui 78 %:ssa B-lausuntoon 

(3294 kpl) ja 22 %:ssa A-todistukseen (923 kpl). Kuvassa 7 on mukana olevan joukon 

ikäjakauma naisille ja miehille. Nuorimman ikä oli 17 v. ja vanhimman 68 v-; mediaani 51 
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v. Suurin ikäryhmä oli 50–59 –vuotiaat. Nuorinta ikäryhmää lukuun ottamatta kaikissa ikä-

ryhmissä oli naisia hieman miehiä enemmän. Kuvassa 8 näkyy tapausten kertyminen kuu-

kausittain. Syyskuun 2012 jälkeen lukumäärät näyttävät tasoittuneen noin 850–900 ta-

paukseen kuukaudessa. 

Maksuesteellisyyspäivät ajoittuivat syyskuun 2012 ja helmikuun 2013 väliin eli kuuden ka-

lenterikuukauden ajalle. Syyskuussa 2012 oli tapahtumia odotetusti vähän, koska siirtymä-

säännösten mukaan lain edellyttämää 90 päivää aloitettiin laskea 1.6. 2012 alkaen lain 

astuttua voimaan. Vuoden 2012 loka- ja marraskuun luvut olivat vielä hieman pienempiä 

kuin joulukuussa 2012 tai tammi-helmikuussa 2013. Helmikuu on kolme päivää lyhyempi 

kuin joulu- ja tammikuu, joka selittänee alhaisempaa lukumäärää. Helmikuussa oli vuoro-

kautta kohden jopa hieman enemmän havaintoja kuin joulu-tammikuussa.  

Kuva 8.  Rekisteriaineiston kertymä kuukausittain 1.6.2012- 28.2.2013 välisenä aikana. 

102

761 752

899 877 853

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

 IX 2012 X 2012 XI 2012 XII 2012 I 2013 II 2013



Työssä jatkamisen tuki pitkittyvissä työkyvyttömyyksissä 

42 

Sairauspoissaolojen alueellista esiintyvyyttä tarkasteltiin seutukunnittain työllisten keskuu-

dessa. Tiedot työllisistä vuonna 2011 poimittiin Tilastokeskuksen tilastoista (Tilastokeskus). 

Seutukunnittain sairauspoissaolot 10,000 työllistä kohden vaihtelivat 10 ja 42 välillä (liite 

12, liitteen taulukot 9-12). Suuria alueellisia esiintymiä oli etenkin Savon, Kainuun ja Lapin 

alueilla (Kuva 9 ja 10). Suurten kaupunkien seutukunnissa oli sairauspoissaoloja vähän: 

kuuden suurimman seutukunnan (Helsinki, Tampere, Turku, Oulu, Lahti ja Jyväskylä) sai-

rauspoissaolojen osuus työllisistä oli alle 20.  
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Kuva 9. 90 sairauspäivarahapäivän poissaolot 10 000 työllistä kohden seutukunnittain, poissaolojen osuus 

työllisistä. Karttaan on merkitty paikantamisen helpottamiseksi 12 seutukuntaa.  
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Kuva 10. 90 sairauspäivärahapäivän poissaolot 10 00 työllistä kohden seutukunnittain. 
Karttaan on merkitty 90 päivän poissaolojen seutukuntakohtaiset lukumäärät.  
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6.1.2. Sairauspäivärahajaksojen lukumäärät henkilöä kohden 

Rekisteriseuranta-aineistossa 90 päivän maksukieltomerkintä tehtiin 76 %:ssa tapauksista 

yhden pitkän sairauspoissaolon jälkeen, ja 18 %:lla jaksoja oli ollut kaksi. Enimmillään pois-

saolojaksoja oli ollut 12 (1 henkilö). Ikäryhmittäin ei ollut selviä eroja jaksojen lukumää-

rissä. (Kuva 11) 

Kuva 11.  Sairauspoissaolojaksojen lukumäärä henkilöä kohden pitkittyneissä sairauspäi-

värahajaksoissa ajankohtana, jolloin 90 sairauspoissaolopäivää täyttyi.  
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Kuva 12.  Ajanjakso kalenterivuorokausina ensimmäisestä sairauspäivästä maksun keskey-

tykseen. 

 

Aika ensimmäisestä sairauspäivästä maksun keskeytykseen vaihteli 61 päivästä 269 päi-

vään. 35 %:ssa tapahtumista keskeytys oli tapahtunut 90 ja 119 päivän välillä, ja suurin 

osa (54 %) välillä 120 – 149 päivää. Miesten ja naisten tai ikäryhmien välillä ei ollut selviä 

eroja, joskin vanhempien ikäryhmien kertymä koostui hieman useammin yhdestä jaksosta 

kuin nuorempien. On huomattava, että seurantajakson kesto oli 273 päivää, joka rajasi tätä 

pidemmät jaksot (Kuva 12).  

 

6.1.3. Sairausryhmät 

Tapauksia tarkasteltiin kansainvälisen tautiluokituksen mukaisesti ryhmitettynä. Tärkeim-

pinä poissaolojen syinä olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (33 %), mielenterveyden 

häiriöt (18 %), vammat (15 %), kasvaimet (15 %), verenkiertoelinten sairaudet (7 %) ja 
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hermoston sairaudet (5 %). Nämä tautiryhmät kattoivat 93 % tapauksista. Liikuntaelinten 

sairauksista 40 % (572 kpl) oli selkäsairauksia, 21 % (300 kpl) nivelrikkoja ja 3 % (46 kpl) 

tulehduksellisia reumatauteja. Selkävaivat olivat yhtä yleisiä naisilla ja miehillä, mutta ni-

velrikkoa sairastaneista 61 % oli naisia. Vammoista 49 % (318 kpl) oli kohdistunut yläraa-

joihin ja 32 % alaraajoihin (204 kpl). Nämä vammat mukaan lukien oli tuki- ja liikuntaelin-

ten sairauksien määrä 1933 kpl eli 46 % kaikista tapauksista. Mielenterveyden häiriöistä 90 

% (566 kpl) oli mielialahäiriöitä eli suurimmaksi osaksi masennusta. Skitsofreniaa oli 5 % 

(31 kpl). (Kuva 13)  

Kuva 13: Pitkittyneet sairauspäivärahajaksot sairausryhmän (ICD) yleisyysjärjestyksessä 

rekisteriaineistoissa (n= 4244). 
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Yleisimpien sairauksien ryhmää tarkasteltiin sukupuolen mukaan (Kuva 14). Mielentervey-

den häiriöt ja kasvaimet olivat naisilla selvästi yleisempiä kuin miehillä. Kasvainten mää-

rässä eron selittänee rintasyövän yleisyys. Miehillä taas olivat yleisempiä vammat sekä ve-

renkiertoelinten sairaudet. Yleisimpien sairauksien ikäryhmittäisessä tarkastelussa näkyy 

TULE- ja verenkierron sairauksien sekä kasvaiten suhteellisen osuuden kasvu iän myötä. 

Sen sijaan mielenterveyden häiriöt ja vammat ovat suhteellisesti yleisimpiä nuoremmissa 

ikäryhmissä. (Kuva 15)  

Kuva 14. Yleisimmät sairausryhmät sukupuolen mukaan rekisteriaineistossa ( n= 4244). 
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Kuva  15. Yleisempien sairauksien ikäryhmittäinen tarkstelu rekisteriaineistoissa (n= 4244). 

6.1.4. Yhteenvetoa rekisteriaineiston tuloksista 

Varhainen puuttuminen pitkittyvään sairauspoissaoloon oli odotetusti lähtenyt liikkeelle 

vaiheittain. Tuloksissa on näkvyissä vain ne tapaukset, jotka eivät olleet toimittaneet 

työterveyslääkärin lausuntoa työssäjatkamismahdollisuuksista aiemmin ja joille tästä 

syystä oli tullut maksukieltomerkintä. Tapausten kuukausittainen määrä kasvoi aluksi, 

mutta näytti tasaantuvan jo joulukuussa 2012. Kela ei tällä hetkellä seuraa tätä toimintaa 

rekistereiden avulla, joten henkilöjoukon kuvausta ei voitu peilata muuhun rekisteristä vuo-

sittain ajettavaan tietoon. Tapauksia kertyi 4244. Viimeisimpien kuukausien kertymien pe-

rusteella yli 90 päivää kestäviä sairauspoissaolotapauksia, joissa ei ole toimitettu työter-

veyshuollon lakisääteistä lausuntoa aiemmin, kertyisi siirtymäkauden jälkeen n. 10 000 

vuosittain. Tärkeimpinä poissaolojen syinä olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (33 %), 

mielenterveyden häiriöt (18 %), vammat (15 %), kasvaimet (15 %), verenkiertoelinten 

sairaudet (7 %) ja hermoston sairaudet (5 %). Nämä tautiryhmät kattoivat 93 % tapauk-

sista. Yleisimmät sairaudet vaihtelivat ikäryhmittäin. Seutukunnittain sairauspoissaolot 10 

000 työllistä kohden vaihtelivat 10 ja 42 välillä. 
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6.2.  Lomakeaineiston tulokset 

6.2.1. Aineistossa 76 B-todistusta ja 24 A-lausuntoa 

Kelan sairauspäivärekisteristä poimitun 100 henkilön aineistossa enemmistö (n=63) oli nai-

sia, miehiä oli 37. Henkilöiden kotipaikkakunnat jakautuivat alueellisesti pohjoinen-etelä- ja 

itä-länsi -akselilla eri puolille Suomea, eniten oli Helsingissä (n=25) ja Lahdessa (n=10) 

asuvia. Henkilöiden iät vaihtelivat 21 ja 64 vuoden välillä, keski-ikä oli 48 vuotta. 

Kuva 16.  Työterveyshuollon toimittamat lausunnot sairauspoissaolon keston mukaan. 

Työterveyshuollon lausunnoista suurin osa (n=76) oli B-lausuntoja, ja A-todistuksia oli 24. 

Valtaosan lausunnoista (n=91) oli tehnyt työterveyslääkäri, kuudessa lausunnossa (n=6) 

jokin muu lääkäri, ja kolmessa lausunnossa (n=3) ei käynyt ilmi, oliko kirjoittaja työter-

veyslääkärin roolissa vai ei. Työterveyshuollon erikoislääkärin tekemiä lausuntoja oli 38 ja 

muiden lääkärien 62.  

Lausunnon toimittamispäivänä kertyneiden sairauspäivärahapäivien lukumäärän keskiarvo 

oli 95 päivää. Vaihteluväli oli 36–151 sairauspäivärahapäivää. Suurin osa lausunnoista oli 

toimitettu välillä 91–120 sairauspäivärahapäivää (n=53), sitä ennen toimitettuja oli 37, ja 
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120 sairauspäivärahapäivän täytyttyä toimitettiin 10 lausuntoa. Työterveyslääkärin lausun-

noista 37 oli toimitettu ennen kuin työntekijä oli saanut maksukieltomerkinnän sairausva-

kuusetuusrekisteriin. (Kuva 16). Tässä aineistoissa oli siis mukana myös varhemmin toimi-

tetut lausunnot. Lausunnoista valtaosa (n=53) oli toimitettu kuukauden sisällä maksues-

tepäivästä (91. pv) ja 10 vielä myöhemmin. Lausunnon toimittamisen kahden viikon aika-

raja ylittyi siis monissa tapauksissa. Lausuntoaineiston kertyminen on esitetty kuvassa 17. 

Kuva 17. Työterveyshuollon toimittamat lausunnot kuukausittain. 

Lausuntoihin kirjattujen henkilöiden ammatin ja työtehtävien perusteella tehtiin ammatti-

luokitus. Aineiston 100 henkilöä toimivat 61 erilaisella ammattinimikkeellä. Yhdestä lausun-

nosta puuttui tiedot ammatista ja työtehtävistä. Luokittelu perustui Ammattiluokitus 2001 

–kirjaan, mutta tässä luokituksessa tiivistettiin nimikkeet kuuteen kokonaisuuteen (Tau-

lukko 3) työn erilaisten kuormitustekijöiden perusteella. 
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Taulukko 3. Ammatit ja työtehtävät lomakeaineistossa (n=100) 

n 

Erityisasiantuntijat 15 

Hoitotyö 27 

Toimisto-, myyntityö 15 

Rakennus-, tehdastyö 14 

Kuljetus-, varastotyö 20 

Keittiötyö 

Ei tietoa 

8 

1 

Yhteensä  100 

Suurin ammattiryhmä oli hoitotyötä tekevät (n=27). Toiseksi eniten oli kuljetus- ja varas-

totyötä tekeviä (n=20). Sekä erityisasiantuntijoiden että toimisto- ja myyntityötä tekevien 

ryhmässä henkilöitä oli 15. Rakennus- ja tehdastyössä olevia oli 14 ja keittiötyötä tekeviä 

8 henkilöä. Muissa työtehtävissä toimivia oli 15. Kun luokiteltuna käytettiin  kyllä – ei -jakoa 

perustuen työtehtävien kuvaukseen, fyysistä työtä tekeviä oli 66 %, ja asiakaspalvelutyössä 

oli 53 %.  
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Kuva 18.  Pitkittyneet sairauspäivärahajaksot sairausryhmän mukaisessa yleisyysjärjestyk-

sessä ja poissaolon keston mukaan lomakeaineistossa (n=100). 

Työkyvyttömyyttä ensisijaisesti aiheuttaneen sairauden (ICD-luokitus) kärjessä olivat tuki- 

ja liikuntaelinten sairaudet (n=32), toiseksi suurimpana ryhmänä F-luokan (mielentervey-

den ja käyttäytymisen häiriöt (n=20), ja kolmanneksi suurimpana C-luokan (kasvaimet) 
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diagnoosit (n=13). Neljänneksi eniten (n=10) oli S-luokan (vammat) ja viidenneksi eniten 

(n=7) I-luokan (verenkiertoelinten sairaudet) diagnooseja. Muut tapaukset (n=18) sijoit-

tuivat muihin diagnoosiluokkiin.(Kuva 18) Rekisteriaineistoon verrattuna kaksi yleisintä 

diagnoosiryhmää olivat samassa yleisyysjärjestyksessä, mutta rekisteriaineistossa kolman-

neksi yleisin syy oli vammat –pääryhmä ja neljänneksi yleisin kasvaimet -pääryhmä (Kuva 

13). 

Varhaisemmissa lausunnoissa, ts. ennen 91 sairauspäivärahapäivän kertymistä (1−90 pv, 

n=37) toimitetuissa lausunnoissa ensimmäisenä työkyvyttömyyttä aiheuttavana diagnoo-

sina oli useimmin kasvaimet -luokka (C-luokka, n=10). Toiseksi eniten ensimmäisenä diag-

noosina (ykkösdiagnoosi) oli mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt -diagnooseja (F-

luokka, n= 10). Kolmanneksi suurin ryhmä oli tuki- ja liikuntaelinten sairaudet -diagnoosit 

(M-luokka, n= 8). Muihin diagnoosiluokkiin sijoittui kuhunkin yhdestä kahteen ykkösdiag-

noosia. Myöhemmin toimitetuissa lausunnoissa, ts. sairauspäivärahapäivien kertymän 91–

120 päivänä (n=53) toimitettujen lausuntojen kohdalla ykkösdiagnoosi oli useimmin tuki- 

ja liikuntaelinsairaus (n=19).  Toiseksi eniten oli mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 

-diagnooseja (n=8) ja vammat -luokan diagnooseja oli kolmanneksi eniten (n=7). Muihin 

diagnoosiryhmiin tuli yhdestä neljään ykkösdiagnoosia. Myöhemmin (120 pv ja enemmän) 

toimitetuissa lausunnoissa (n=10 ), eniten eli viidellä oli ykkösdiagnoosina tuki- ja liikunta-

elinsairaus -diagnooseja, kolmella oli mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt - ja kaksi 

muualla luokittamattomat oireet, sairaudenmerkit, löydökset (R-luokka) -diagnooseja. 

Henkilöille kertyneet sairauspäivärahajaksot vaihtelivat yhdestä kolmeen jaksoon 90 päivän 

täyttymisen kohdalla. Suurimmalla osalla (66 %) kyseessä oli ensimmäinen vain yksi sai-

rauspäivärahajakso. Noin neljäsosalla (27 %) sairauspäivärahajaksoja oli kaksi, ja seitse-

mässä tapauksessa (7 %) 90 sairauspäivärahapäivää olivat kertyneet kolmessa eri jak-

sossa. Rekisteriaineistossa hivenen suuremmalla osalla (76 %) oli vain yksi sairauspäivära-

hakausi (Kuva 11). 
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6.2.2. Nykyisen työkyvyn arviointi 

 

Nykyistä työkykyä oli arvioitu 92 lausunnossa. Kun nykyistä työkykyä oli arvioitu, oli asiakas 

todettu työkyvyttömäksi nykyiseen työhönsä 87 tapauksessa ja työkykyiseksi nykyiseen 

työhönsä 5 tapauksessa. (Taulukko 4) 

 

Taulukko 4. Sairausvakuutuspäivärahalain mukainen arvio nykyisestä työkyvystä 

  n 

Työkykyinen nykyiseen työhönsä 5  

Työkyvytön nykyiseen työhönsä 87  

Nykyistä työkykyä ei ollut arvioitu 8  

Yhteensä          100 

 

6.2.3. Jäljellä olevan työkyvyn arviointi 

 

Jäljellä olevaan työkykyyn oli otettu kantaa 62 lausunnossa. Sitä ilmoitettiin arvioitavan 

myöhemmin 29 lausunnossa, ja 9 todistuksessa jäljellä olevaa työkykyä ei ollut arvioitu 

lainkaan (Taulukko 5). Suurimmassa osassa asiakkaan arvioitiin olevan työkykyinen tai osa-

työkykyinen nykyiseen työhönsä jatkossa. Kuudessa lausunnossa oli arvioitu henkilön ole-

van jatkossakin työkyvytön omaan työhönsä. Osassa lausuntoja oli arvioitu, ettei lausunnon 

kirjoittamisvaiheessa jäljellä olevaa työkykyä ole voitu arvioida. Yhdessä lausunnossa oli 

arvioitu, että työntekijä on työkykyinen muuhun työhön, ja kolmessa tapauksessa asiakas 

oli arvioitu työkykyiseksi muuhun työhön ja työkyvyttömäksi nykyiseen työhönsä. 
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Taulukko 5. Jäljellä olevan työkyvyn arvio työssäjatkamislausunnoissa (n=100) 

n 

Työkykyinen nykyiseen työhönsä 34 

Työkykyinen muuhun työhön 1 

Osatyökykyinen nykyiseen työhönsä 8 

Työkyvytön nykyiseen työhönsä 6 

Työkykyinen muuhun työhön ja työkyvytön 

nykyiseen työhönsä 

3 

Jäljellä olevaa työkykyä ei voida arvioida 10 

Jäljellä olevaa työkykyä ei ole arvioitu tai 

arvioidaan myöhemmin 

38 

Niissä lausunnoissa (n=29), joissa oli mainittu jäljellä olevaa työkykyä arvioitavan myö-

hemmin, oli kuvattu myös "ehtoja" työkyvyn myöhemmälle arvioinnille. Arviointi mainittiin 

tehtäväksi sitten, kun hoito on onnistunut tai tehonnut (n=16) tai kun tutkimukset on viety 

loppuun (n=7). Erikoislääkärin konsultaatio oli edellytyksenä viidessä ja kuntoutuksen päät-

tyminen yhdessä tapauksessa. 

6.2.4. Työssäjatkamisuunnitelmat ja niiden kuvaus 

Työssäjatkamismahdollisuuksia oli arvioitu 54 lausunnossa. Arviota ei ollut tehty 14 lausun-

nossa, ja 32 lausunnossa työssä jatkamisen mahdollisuuksia mainittiin arvioitavan myö-

hemmin. Työssä jatkamisen mahdollisuuksina oli esitetty työn muokkauskeinoja 22 tapauk-

sessa (Taulukko 6.).   
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Taulukko 6. Työnmuokkauskeinoja työssäjatkamissuunnitelmissa (n=100) 

  n 

Työaikamuokkausta 16  

Työolosuhdemuutoksia 1  

Ergonomiaparannuksia 1  

Työn muutoksia 3  

Työaikamuokkausta ja työolosuhdemuutoksia 1  

Työaikamuokkausta ja työn muutoksia 4  

Työnmuokkauskeinoja ei ole kuvattu 74  

 

Työssä jatkamisen keinoina oli siis kuvattu ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteitä kah-

deksassa lausunnossa.  Näistä kuudessa tapauksessa oli suunniteltu työkokeilua, yhdessä 

kevyempään työhön hakeutumista ja yhdessä uudelleenkoulutusta. Lääkinnällisen kuntou-

tuksen toimenpiteet työssä jatkamisen arvioinnissa tulivat esille vain neljässä lausunnossa. 

Näistä yhdessä tuotiin esille psykoterapia ja yhdessä tarkemmin määrittelemätön selkäkun-

toutus. Kelan kuntoutus tuli esille kahdessa lausunnossa näistä, yhdessä suositeltiin Kelan 

selkäkurssia ja toisessa laitoskuntoutusta. 

Työelämässä jatkamista ja sen tavoitteita oli pohdittu laajemmin tai ainakin tuotu mainin-

tana esille useimmissa lausunnoissa (n=56). Työhön paluu oli useimmin esitetty ammatilli-

nen tavoite (n=48). Eläköityminen tuli esille viidessä lausunnossa (n=5) ja hakeutuminen 

muuhun työhön kolmessa (n=3). Viidesosassa (n=20) työelämän tavoite oli tarkentuma-

ton, ja lähes neljäsosassa lausunnoista (n=24) asiaan liittyvää ei tuotu esille. 

6.2.5. Yhteistyö työpaikan kanssa 

 

Jäljellä olevan työkyvyn ja työssä jatkamisen mahdollisuuksien arvio oli tehty yhdessä työn-

antajan kanssa 21 tapauksessa. Työnantajan kanssa ei ollut lausuntoa tehtäessä tehty yh-

teistyötä 55 tilanteessa, mikä tuli esille esimerkiksi mainintana myöhemmin tehtävästä yh-

teydenotosta työnantajaan. Työnantajayhteistyön näkökulmaa ei tullut lainkaan esille 24 

lausunnossa. (Taulukko 7) 



Työssä jatkamisen tuki pitkittyvissä työkyvyttömyyksissä 

58 

Taulukko 7. Yhteistyö työnantajan kanssa työssäjatkamissuunnitelmaa laadittaessa 

n 

Ei 55 

Kyllä, työterveysneuvottelussa 13 

Kyllä, puhelinneuvottelussa 2 

Kyllä, jollain muulla tavalla 6 

Ei käy ilmi 24 

Työnantajan, asiakkaan ja työterveyshuollon yhteinen työterveysneuvottelu oli pidetty 13 

tapauksessa, ja kahdessa lausunnossa oli mainittu puhelinneuvottelu työnantajan kanssa. 

Muilla tavoin tehtyä yhteistyötä oli kuudessa tapauksessa. Arvio työssäjatkamismahdolli-

suuksista ja jäljellä olevasta työkyvystä oli laadittu yhteistyössä työntekijän kanssa 56 asi-

akkaan kohdalla. Yhteistyö ei käynyt ilmi 29 tapauksessa, ja 15 tapauksessa yhteistyötä 

asiakkaan kanssa ei ollut tehty.  

6.2.6. Yhteenveto lomakeaineiston tuloksista 

Työterveyshuollon lausunnoista suurin osa oli B-lausuntoja (N=76), A-todistuksia oli 24. 

Lausunnon toimittamispäivänä kertyneiden sairauspäivärahapäivien lukumäärän keskiarvo 

oli 95 päivää (vaihteluväli 36–151 päivää). Työkyvyttömyyttä ensisijaisesti aiheuttaneiden 

sairauksien kärjessä olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (n=32), toiseksi suurimpana 

ryhmänä olivat mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (n=20) ja kolmanneksi suurim-

pana ryhmänä kasvaimet -diagnoosit (n=13). Nykyistä työkykyä oli arvioitu 92 lausun-

nossa. Jäljellä olevaan työkykyyn oli otettu kantaa 62 lausunnossa, sitä ilmoitettiin arvioi-

tavan myöhemmin 29 lausunnossa, ja 9 todistuksessa jäljellä olevaa työkykyä ei ollut arvi-

oitu lainkaan. Työssäjatkamismahdollisuuksia oli arvioitu 54 lausunnoissa, arviota ei ollut 

tehty 14 lausunnossa ja 32 lausunnossa työssä jatkamisen mahdollisuuksia mainittiin arvi-

oitavan myöhemmin. Yleisimpänä työssä jatkamisen mahdollisuutena oli esitetty työn 

muokkauskeinoja (n=22). 
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Jäljellä olevan työkyvyn ja työssä jatkamisen mahdollisuuksien arvio oli tehty yhdessä työn-

antajan kanssa 21 tapauksessa. Työnantajan kanssa ei ollut lausuntoa tehtäessä tehty yh-

teistyötä 55 tilanteessa, mikä tuli esille esimerkiksi mainintana myöhemmin tehtävästä yh-

teydenotosta työnantajaan. Työnantajayhteistyön näkökulmaa ei tullut lainkaan esille 24 

lausunnossa. 

 

Tähän aineistoon sisältyvät lausunnot myös niiltä työpaikoilta, joissa sairauspoissaoloja seu-

rataan ajantasasisesti ja joissa työterveysyhteistyötä työkyvyn tukemisessa tehdään aktii-

visesti. Tämän aineiston perusteella reilulla kolmanneksella suomalaisista työpaikoista sai-

rauspoissaolojen hallinta olisi ajantasaista, jos lausuntojen aikaisempaa toimittamista voi-

daan pitää siitä indikaattorina. Työssä jatkamisen suunnitellussa tehtiin yllättävän vähän 

yhteistyötä työnantajan kanssa. Jos se joukko, joka ei ole kirjannut yhteistyötä lausuntoon 

(n=24), jakautuu samassa suhteessa kuin muu aineisto, työssäjatkamislausuntoa laatiessa 

työterveyshuolto ei olisi tehnyt yhteistyötä työnantajan kanssa 70 tapauksessa sadasta. 

Lausuntoihin kirjatut käytännön toimenpiteet työssä jatkamisen tukemiseksi ovat myös vä-

häiset. Tämän aineiston avulla emme pysty arvioimaan, minkä verran on kyse siitä, ettei 

lausuntoa laatiessa työterveyslääkärille tullut mieleen, että tässä kohdassa tulisi kirjata mm. 

kuntoutussuunnitelma ja työn muokkaustoimet, ja minkä verran siitä, ettei niitä laadita. 

Tässä joukossa työssä jatkamisen tukitoimet eivät myöskään kasautuneet: tukitoimia, työn 

muokkausta tai kuntoutustoimia, oli kirjattu satunnaisesti ja sitä ei selittänyt asetettu työ-

uratavoite eikä toteutunut yhteistyö työnantajan kanssa. 

6.3. Haastatteluaineiston tulokset 

  

Haastattelu kuvaa yhden työssäjatkamislausunnon laatimisprosessia moninäkökulmaisesti 

eli työntekijän, esimiehen ja työterveyslääkärin näkökulmasta. Työntekijä oli toimistotyötä 

tekevä nainen, joka työskenteli pienessä työyhteisössä esimiesasemassa.  

6.3.1. Työssä jatkamismahdollisuuksien arviointiprosessi ja yhteistyö  

 

Esimies oli ilmoittanut työterveyshoitajalle työntekijän 30 päivän sairaspoissaolosta. Työn-

tekijä oli vakavan sairauden ilmetessä ohjautunut perusterveydenhuollosta erikoissairaan-

hoitoon hoidettavaksi, eikä työntekijä ollut yhteydessä työterveyshuoltoon ennen lausun-

non kirjoittamista.  
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Työntekijä sai Kelan kirjeen 90 päivän sairausloman täyttymisestä alkuvuodesta. Hän oli 

ihmetellyt Kelan kirjeen saapumisesta ja lausunnon toimittamisesta. Hänen mielestään eri-

koissairaanhoidon toimittama selvitys olisi pitänyt olla riittävä sairauspoissaolon peruste. 

Työntekijä selvitti asiaa: hän soitti ensin Kelaan, sitten työterveyshuoltoon, mutta kummas-

takaan ei aluksi osattu vastata, miksi todistus vaaditaan nimenomaan työterveyshuollosta. 

Työntekijä soitti uudelleen Kelaan ja hänelle perusteltiin, että tämä käytäntö perustuu uu- 

teen voimaan tulleeseen lakiin. Tämän jälkeen työntekijä soitti vielä työterveyshuoltoon ja 

ilmoitti myös heille, että käytäntö perustuu lakiin. Työntekijästä asian selvittäminen tuntui 

raskaalta vaikean sairauden aikana, ja hän tunsi myös syyllisyyttä sairastamisestaan. Myös 

se, että todistus tuli hakea työterveyshuollosta, tuntui työntekijästä "pompottamiselta".   

Työterveyslääkärin mukaan työntekijä oli ollut aluksi närkästynyt vastaanotolla lausunnon 

kirjoittamiseen liittyvästä menettelystä, mutta työterveyslääkärin kerrottua uudesta laista 

ja sen tarkoituksesta oli työntekijä ollut lopulta tyytyväinen. Työntekijän mielestä Kelan 

kirjeessä ilmoitettu lomakkeen toimittamisaika kaksi viikkoa on varsin lyhyt, varsinkin ke-

säaikaan, kun työterveyshuollossa on vähemmän työntekijöitä ja vastaanottoaikoja saata-

villa. Työntekijän mukaan hän oli saanut kuitenkin ajan työterveyslääkärille nopeasti, kun 

oli maininnut lausunnon toimittamiseen liittyvästä aikarajasta. Työntekijän ensikontakti sai-

raspoissaolon aikana työterveyshuoltoon oli helmikuussa, kun hän tarvitsi lausunnon jäljellä 

olevasta työkyvystä ja työssä jatkamisen mahdollisuuksista. Tässä vastaanottotilanteessa 

järjestettiin puhelinpalaveri työnantajan kanssa ja keskusteltiin alustavasti osa-aikaisesta 

työstä. Samalla sovittiin työterveysneuvottelu lähemmäksi suunniteltua työhön paluu aikaa. 

Työterveysneuvotteluihin osallistuivat työntekijä, esimies ja työterveyslääkäri. Kaikki haas-

tateltavat luonnehtivat työterveysneuvottelujen tunnelmaa hyväksi ja kannustavaksi. Työ-

terveysneuvottelut järjestettiin toukokuussa, ja työntekijän oli tarkoitus palata töihin hei-

näkuun lopussa. Työterveysneuvotteluissa oli keskusteltu työhön palaamisesta ja suunni-

teltu, että työntekijä aloittaa työt osittaisella sairauspäivärahalla eri toimipisteessä kuin 

missä työskenteli ennen sairauspoissaoloa. Työterveysneuvotteluissa oli pohdittu yhdessä 

myös psyykkiseen puoleen liittyviä asioita, esim. asiakkaiden ja työkavereiden kohtaami-

seen liittyviä pelkoja. Kaikkien haastateltavien mukaan työterveysneuvotteluissa huomioi-

tiin työkykyä kokonaisvaltaisesti ja hyvässä yhteistyössä tukien työntekijää.  
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Työntekijän mukaan yhteistyö esimiehen kanssa oli tiivistä, ja työntekijä oli ollut useaan 

otteeseen yhteydessä esimieheen. Työntekijän mielestä yhteistyö esimiehen ja työterveys-

lääkärin kanssa oli toimivaa. Työntekijän piti tärkeänä hoitosuhteessa, että työterveyslää-

käri oli tuttu. Työntekijän mielestä esimies ja työterveyslääkäri olivat tukeneet häntä anta-

malla luvan olla poissa työstä sairauden ajan.   

Työnantaja oli valmis järjestämään työtä niin, että työhön palaaminen olisi mahdollisimman 

helppoa. Työnantaja antoi työntekijälle vapauden päättää, minkälaisissa jaksoissa työnte-

kijä tekee osa-aikaista työtä. Työterveyslääkärin mukaan yhteistyö työnantajan kanssa su-

jui hyvin, koska työnantaja suhtautui myönteisesti työhön paluun suunnitteluun. Yhteis-

työtä edesauttoi myös se, että työterveyslääkäri ja työnantaja olivat tuttuja.   

Työntekijän oli tarkoitus palata töihin heinäkuun lopussa, mutta hoidossa tapahtunut virhe 

aiheutti aivan uudenlaisen vamman, joka vaikutti myös hänen toimintakykyynsä ja työssä 

selviytymiseen. Työntekijän mukaan hänen olisi ollut tarkoitus mennä työterveyshuoltoon 

kesäkuun lopussa hakemaan todistus osa-aikaista työtä varten. Vamma oli kuitenkin vasta 

haastatteluajankohtana alkanut parantua, ja työntekijä oli menossa hakemaan todistusta 

työhön palaamisesta haastattelua seuraavan kuun, heinäkuun aikana. Työntekijä ajatteli, 

että hän voisi palata töihin elokuun alussa suunnitellusti, mihin nyt annettu sairausloma 

loppuisi.  

Esimiehen mukaan työntekijä odotti haastatteluhetkellä aikaa erikoislääkärille ja arvioita 

siitä, miten uusi vamma vaikuttaa työkykyyn. Työantajan mukaan tällä hetkellä työntekijä 

ei ollut työkykyinen eikä neuvotteluja kannattanut järjestää, vaan nyt odotettiin erikoislää-

kärin antamaa lausuntoa. Esimiehen mukaan vamma voi olla pysyvä haitta. Esimies arveli, 

että työntekijällä sairauspoissaolo jatkuu vielä nyt annetun jakson jälkeen.  

Työterveyslääkäri huomasi haastattelutilanteessa, ettei työntekijä ollut käynyt sovitusti ke-

säkuun aikana kontrolliajalla ja hakemassa B-lausuntoa osa-aikaista työtä varten. Hän ar-

veli, että kaikki oli voinut mennä niin hyvin, ettei tarvetta kontrollikäynnille ja osa-aikaiselle 

työlle enää ollut ja työntekijä olikin palaamassa kokoaikaiseen työhön. Toisena vaihtoeh-

tona hän pohti, että työntekijä oli voinut joutua jäämään pidemmälle sairauspoissaolojak-

solle uuden vamman takia. Työterveyslääkäri aikoi ottaa yhteyttä työntekijään ja kysyä, 

mikä tilanne oli sillä hetkellä.  
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6.3.2.  Kokemukset ja tiedon saaminen lakimuutoksista 

Työterveyslääkäri oli saanut tietoa uudesta laista koulutuksen ja lääkärilehden kautta. Työ-

terveyslääkäri oli jo tehnyt useita lain edellyttämiä työhön paluun suunnitelmia. Työnteki-

jällä ei ollut tietoa uudesta laista. Esimies oli saanut tiedon uudesta laista syksyllä työter-

veyshuollon toiselta edustajalta työpaikkakäynnillä, ja hän oli saanut myös informaatiota 

kirjallisena. Esimiehen mukaan työterveyshuollon tehtävänä on tiedottaa tämän kaltaisista 

asioista työnantajalle.   

Esimiehen ja työterveyslääkärin mukaan kyseisellä työpaikalla oli laadittu varhaisen tuen 

malli. Esimiehen mukaan mallin käyttäminen työpaikalla ei ollut kuitenkaan arkipäivää, ja 

tämä oli ensimmäinen kerta, kun työntekijällä oli pitkä sairauspoissaolo. Esimies osallistui 

ensimmäistä kertaa työterveysneuvotteluihin. Esimiehen mukaan pienellä työpaikalla pitkät 

sairauspoissaolot voivat olla harvinaisia tilanteita. Työnantajan puolelta varhaisen puuttu-

misen mallia ei ollut prosessoitu tai sovittu yhteisistä käytännöistä tarkemmin.  

Esimiehen näkökulmasta uusi laki varhaisesta puuttumisesta pitkittyvissä työkyvyttömyys-

tilanteissa näkyi nimenomaan siinä, että työnantajan tulee muistaa ilmoittaa työterveys-

huoltoon, kun työntekijän sairauspoissaolo on jatkunut 30 päivää. Esimies näki työnantajan 

ilmoitusvelvollisuuden tärkeänä, etenkin jos työntekijä on ollut hoidossa vain julkisessa ter-

veydenhuollossa. Työnantajalla ei ollut käytössä mitään järjestelmällistä ilmoittamiskäytän-

töä, vaan ilmoittaminen on työnantajan muistin varassa. Tätä kohtaa esimies piti heikkona 

kohtana uudessa laissa.     

6.3.3. Hyödyllisyys ja koulutuksen tarve 

Työterveyslääkärin mukaan on hyödyllistä, että pitkän sairauspoissaolon uhatessa suunni-

tellaan ajoissa työhön paluuta ja erilaisia työhön paluun ratkaisuja. Hänen mukaan työssä 

jatkamisen arvioinnissa mietitään, miten sairaus vaikuttaa toimintakykyyn. Työterveys-

huollossa on siten tärkeää, että tunnetaan työntekijän tekemä työ ja työolosuhteet.  Työhön 

paluun suunnittelun hän kuvasi olevan yhteistyötä ja diplomatiaa, jossa keskustellaan toi-

mintakyvystä, ei niinkään sairaudesta. Työterveyslääkäri kaipasi käytännönläheistä koulu-

tusta, esimerkiksi käytännön tapausten ja niihin liittyvien ratkaisujen käsittelyä.   

Esimies piti tärkeänä, että työnantajalla on vastuu puuttua varhain työkykyyn vaikuttaviin 

asioihin. Hän näki tärkeänä työssä jatkamisen suunnittelun, ja että on mahdollista palata 

pitkän sairauspoissaolojakson jälkeen kevennettyyn työhön. Toisaalta hänen mukaansa 
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työnantajan vastuulla oleva töiden järjestely haastaa työnantajaa etenkin resurssien näkö-

kulmasta.  

Työntekijä koki työhön paluun tuen tärkeäksi. Hänen mielestä työterveysneuvottelu oli tar-

peellinen työssä jatkamisen mahdollisuuksien suunnittelemiseksi. Työntekijä näki koulutuk-

sen tärkeänä etenkin työterveyshuoltoon ja työnantajalle, jotta he osaisivat tarvittaessa 

kertoa asioista työntekijälle.   

6.3.4. Yhteenveto haastatteluista 

Pitkällä sairaslomalla olevalle voi olla raskasta selvittää, mistä lausunnon toimittamisessa 

on kyse. Työntekijälle tulisi perustella kirjeessä selkeämmin, että lain tarkoituksena on työ-

hön paluun suunnittelun käynnistäminen ajoissa. Työntekijän olisi hyvä tietää, että laki vel-

voittaa hänen lisäkseen myös hänen työnantajaansa ja työterveyshuoltoa osallistumaan 

työhön paluun suunnitteluun. Työntekijä ei nähnyt lausunnon kirjoittamisen tarkoituksena 

työhön paluun suunnittelua, vaan hän näki asian lain velvoittamana. Työntekijä ei tunnis-

tanut, että työterveyslääkäri olisi paras asiantuntija työhön paluun suunnittelussa. Tätä nä-

kökulmaa voisi vahvistaa Kelan kirjeessä ja selventää työntekijälle, miksi lausunnon tekee 

työterveyslääkäri. Työterveyden vastaanottovirkailijalle asia oli outo vielä lakiuudistuksen 

alkuvaiheessa.   

Lain tarkoittama varhainen puuttuminen pitkittyneeseen työkyvyttömyyteen näytti käyn-

nistyneen alkukangertelun jälkeen. Työhön paluun tuen toimet alkoivat, kun työnantaja il-

moitti työntekijän sairauspoissaolosta työterveyteen. Työterveyshuollossa ei kuitenkaan 

oltu seurattu työntekijän sairauspoissaoloa, eikä häneen oltu aktiivisesti yhteydessä pitkit-

tyneen poissaolon aikana. Toteutuneessa työterveysneuvotteluissa oli kokonaisvaltaisesti 

mietitty työntekijän tilannetta. Yhteistyö eri osapuolien välillä oli toimivaa. Kysymyksesi jää, 

miten eri toimijat pystyvät ajantasaisesti seuraamaan, jos työntekijän työhön paluun suun-

nitelmiin tuleekin muutoksia, kuten tässäkin tapahtui. Esimiehen, työterveyslääkärin ja 

työntekijän näkemykset työhön paluun ajankohdasta vaihtelivat. Työterveyslääkäri ei ollut 

selvillä työntekijän ajankohtaisesta tilanteesta. Työterveyshuoltoon tulisi luoda käytäntöjä 

yksittäisen työntekijän työhön paluun seuraamiseen ja sopia selkeästi roolit, kuka vastaa 

seurannasta.  Muutoksesta tiedottamisessa sekä työterveyshuollossa että työpaikoilla olisi 

kehitettävää. Työterveyslääkäri ja esimies olivat tietoisia uudesta laista, mutta työterveys-

huollon vastaanottovirkailija eikä työntekijä olleet tästä tietoisia. Viestintää tulisi suunnata 

lisää kansalaisille ja kaikille työterveyshuollon työntekijöille.   
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7. YHTEENVETO JA POHDINTA

7.1. Tutkimuksen luotettavuus 

Hankkeen tutkimussuunnitelma laadittiin kevään ja syksyn 2012 aikana. Tuolloin tutkimus-

ryhmä joutui nojautumaan siihen tietoon, joka lakimuutosten toimeenpanosta Kelassa oli 

siinä vaiheessa tiedossa. Rekisteriseuranta-aineisto koostuu siis niistä palkansaajista, a) 

joilla yhtäjaksoinen työkyvyttömyys on alkanut 1.6.2012 tai sen jälkeen, aikaisempia suo-

rituspäiviä ei ole tai jos on, niin niiden laskeminen on aloitettu 1.6.2012 tai sen jälkeen, ja 

b) jotka eivät ole toimittaneet 90 päivän lausuntoa käsiteltävään enimmäisaikaan liittyen.

Lausunto edellytetään työ-, palvelu- tai virkasuhteessa olevilta ja työntekijään rinnastetta-

vilta johtavassa asemassa olevilta (vrt Tyel 7 §). Kun Kelassa todetaan, että lausunto vaa-

ditaan, tehdään laskennassa maksuedellytys eli maksueste 91. suorituspäivälle tai myön-

nön alkupäivälle. Pitkittäisseurantaan liittyvä poiminta sairausvakuusetuusrekisteristä tässä 

arviointitutkimuksessa lähti liikkeelle siis siitä, että henkilöllä oli maksueste asetettu. Tähän 

poimintaan eivät tulleet ne henkilöt, joilla työterveyshuollon lausunto oli toimitettu ennen 

90 päivää. Mukana eivät näin ollen tulleet ne henkilöt, jotka ovat palkkatyössä, mutta joille 

ei ole järjestetty työterveyshuoltoa, ja joilta tällä perusteella lausuntoa ei vaadita toimitet-

tavaksi. Yrittäjien, opiskelijoiden, omaa taloutta hoitavien tai työttömien ei myöskään tar-

vitse toimittaa lausuntoa. 

Tutkimussuunnitelmassa oli suunniteltu, että kerättävä lomakeaineisto tulisi kokonaisuu-

dessaan sisältymään pitkittäisseurantaan ja olisi siis otos siitä. Näin ei kuitenkaan tapahtu-

nut, vaikka tammikuussa 2013 oli tehty yli 800 maksuestepäätöstä, 15.1.2013 alkanut 100 

henkilön kertyminen lomakeaineistoon kesti 14.5.2013 asti. Lomakeaineisto koostui peräk-

käin kertyneistä A-todistuksista ja B-lausunnoista. Tällöin mukana on myös henkilöitä, joi-

den sairauspäivärahakausi oli vasta alkanut ja maksuesteellisyyspäivä oli vasta tulevaisuu-

dessa.  Tässä 100 henkilön listassa maksuesteellisyyspäivä vaihteli välillä 30.11.2012− 

07.06.2013. Dokumenttianalyysien heikkous piilee yleensä siinä, että aineisto on ehkä ai-

van muuhun tarkoitukseen koottu. Tässä tutkimuksessa ryhmän kaksi tutkijaa sai käyt-

töönsä julkisuudelta salaiset tätä toimintaa varten laaditut dokumentit (Anttila, 1998). Do-

kumenttien analyysien haasteena on aina arvioida, mitä tosiasiallisesti dokumentti kertoo 



Työssä jatkamisen tuki pitkittyvissä työkyvyttömyyksissä 

65 

käytännön toiminnasta, ja minkälainen vaihtelu työterveyslääkäreiden tekemissä kirjaami-

sissa on koko toiminnan näkökulmasta. Dokumenttiaineistoa ei tässä tutkimuksessa tulkittu 

laaja-alaisemmin, vaan asiantuntijalääkärit kokosivat nimenomaan arvioitavien lakimuutos-

ten tuomia uusia asioita faktanäkökulmaisesti (mm. Alasuutari 2014). Tässä tutkimuksessa 

dokumenttien tulkintaan liittyvää mahdollista harhaa pienensi se, että aineistona käytetyt 

todistukset oli laadittu tutkimuksen kohdetta varten, ja niitä tulkitsi kaksi tutkijaa keskenään 

tarkistetuin kriteerein. 

Alkuperäisenä tavoitteena oli siis syventää lomakeaineistolla rekisteriseurannasta saatuja 

tuloksia, ja edelleen haastatteluilla haluttiin syventää lomakeaineistosta saatua tietoa. Siksi 

haastatteluun kutsuttavat valittiin lomakeaineistoja käsittelevien Kelan asiantuntijalääkä-

reiden avulla ja Kelan kutsumana. Tutkimusryhmällä oli jo etukäteen tiedossa, että kansa-

laiset osallistuvat huonosti haastattelututkimuksiinn. Tästä syystä tutkimusryhmä päätti lä-

hettää 30 haastattelukutsua, kun tavoitteen oli saada 5-7 moninäkökulmaista haastattelua 

työssäjatkamislausuntojen laatimisesta, ts. yhteensä 15-21 haastattelua. Emme päässeet 

tähän tavoitteeseen. Onneksi saimme yhden kokonaisuuden, ja tämä prosessikuvaus sy-

vensi täytäntöönpanon alkutaipaletta käytännön näkökulmilla.  Koska aineistomme olivat 

henkilötunnisteettomat, emme päässeet myöskään katsomaan, minkälainen työssäjatka-

mislausunto oli tässä tapauksessa toimitettu. 

Tulostemme kanssa samansuuntaisia tuloksia on saatu Kelan tekemässä tapausseuran-

nassa (Palomäki & Kantonen 2013). Kelan tutkimus tehtiin ajalla 1.11.−18.12.12 ja siihen 

kuuluivat kaikki tapaukset, joilta oli saatu tuolta ajalta lausunto (1704 tapausta), sekä ne, 

joilla oli tieto, ettei lausuntoa ole saatu (555 tapausta). Lausuntoa ei ollut siis saatu 25 % 

tapauksista.  Yleisin syy lausunnon puuttumiseen oli työterveyshuollon puuttuminen. Ai-

neistosta poimittiin satunnaisotannalla 45 tapausta lähempään tarkasteluun. Myös Kelan 

tutkimuksessa kaksi suurinta diagnoosiryhmää olivat tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä mie-

lenterveyden - ja käyttäytymisen häiriöt. Kelan aineistossa oli jonkin verran enemmän mie-

hiä (59 %) kun tässä tutkimuksessa (47 %). Kelan tutkimuksessa saatiin samansuuntaisia 

tuloksia tämän tutkimuksen kanssa yhteisneuvotteluiden osalta, ja yhteisneuvotteluita käy-

tiin vain 20 % tapauksista.  

Kuntoutussäätiön, kuntoutuspalveluja tuottavan Aviren ja Lääkäriliiton maaliskuussa 2013 

tekemän kyselyn mukaan reilu kolmasosa lääkäreistä ei ollut kuullut 30-60-90 -päivän 
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säännöstä. Kyselyyn vastasi 20 % kohderyhmästä, joten näidenkin tulosten yleistämisessä 

on vaikeuksia. Lääkärilehden mukaan etenkin erikoislääkärit tarvitsivat lisää tietoa laista. 

Työterveyslääkärit tunsivat lain paremmin. (Riitta Saunin haastattelu, Soininen 2013). 

7.2. Pohdinta ja suosituksia täytäntöönpanon 
kehittämiseksi 

Tutkimuksen tulosten, niiden vaikutusten ja vaikuttavuudenkin arvioinnissa ollaan yleensä 

kiinnostuneita erityisesti määrällisten mittausten tuloksista tai tilastoista. Vaikuttavuudella 

tavoitellaan kuitenkin ennen kaikkea toimivia ratkaisuja yhteiskunnallisiin kysymyksiin (vrt 

Pawson & Tilley, 1997; Junnila 2012). Vaikuttavuuteen liittyy käytettyjen menetelmien ja 

tulosten välinen suhde (Robson, 2001; Seppänen-Järvelä & Karjainen, 2006) ja tästä syystä 

on arvioitava myös laadullisten tutkimusmenetelmien ja eri tutkimusmenetelmien yhdistel-

mien (mixed or multimethod) käyttömahdollisuudet ja haasteet politiikkaohjelmien vaikut-

tavuuden arvioinnissa (Seale, 1999, Dahler-Jansen, 2005). Tarvitsemme tietoa siitä, onko 

tutkimustuloksilla odotettuja, olemattomia tai jopa kielteisiä vaikutuksia. Voimme myös 

vertailla erilaisia käytäntöjä keskenään ja siten kohentaa heikosti toimivia ratkaisuja pa-

remmilla. Tulosten yleistämisen kannalta on tärkeä selvittää, miltä tulokset näyttävät eri-

laisissa toimintaympäristöissä. (Pawson & Tilley, 1997; Kettunen, 2012). 

Tässä tutkimuksessa kyse on lainsäädäntömuutoksen alkuvaiheesta.  Kestää aikansa ennen 

kuin uusi toimintakäytäntö tulee osaksi toimijoiden, työnantaja, työterveyshuollon ja työn-

tekijöiden arkitietämystä. Tietämys varhaisesta puuttumisesta tulee jatkossa olemaan osa 

työnantajien ja ammattihenkilöiden asiantuntijuutta, jota se ei vielä tämän tutkimuksen 

tekovaiheessa ollut.  Odotettavissa olisi, että tietämyksen lisääntyessä työpaikat ja työter-

veyshuollot ottavat asian haltuun omaa työtään helpottavana asiana, eikä rasittavana, 

osana (vrt.  Juvonen-Posti ym., 2014) työkyvyn tuen tehtäväänsä.Kun työterveysyhteis-

työn käytännöt pelaavat, vältytään myös paremmin niiltä työntekijää rasittavilta kokemuk-

silta, jollainen kokemus haastateltavalla oli.  

Arviointitutkimuksemme tavoitteena ei ollut tarkastella toiminnan täytäntöönpanoprosessia 

Kelassa.  Saimme siitä kuitenkin tiedonkeruun yhteydessä arvokasta tietoa, jota voidaan 
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hyödyntää sekä Kelassa että toimintaa edelleen kehitettäessä eri toimijoiden välisessä yh-

teistyössä.                    

 

7.2.1. Alkuvaiheen perusteella työssäjatkamislausuntojen kokonaismäärä 
vuositasolla 18 000 – 19 000  

 

Rekisteriseuranta-aineistoista arvioituna viimeisten kolmen kuukauden tapauskertymien 

perusteella jatkossa tapauksia kertyisi n. 10 000 vuodessa. Lain valmisteluvaiheen perus-

teella arvion olisi pitänyt olla huomattavasti suurempi. Korjasimme tätä arviota lomakeai-

neiston perustella.  Lisäsimme rekisteriaineistonarviopohjaan lomakeaineistossa kertyneet 

varhaisemmat lausunnot siinä suhteessa kuin ne aineistossa esiintyivät. Lisäsimme siis ar-

vioon tapaukset, joille ei nykyisen Kelan käytännön mukaan ehtinyt kirjautua sairausva-

kuusetuusrekisteriin maksuestemerkintää. Rekisteriseurannan ja todistusaineiston tietojen 

avulla arvioimme, että työssäjatkamislausuntoja tehtäisiin vuosittain n. 18 000–19 000. 

Näin laskien kertyy pitkittyviä sairauspoissaoloja, joihin työpaikalla ja työterveysyhteis-

työssä tulisi puuttua, vuositasolla n. 18 000−19 000. Palomäen ja Kantosen vuoden 2013 

lopussa ilmestyneessä selvityksessä päädyttiin jokseenkin samaan korjauskertoimeen (Pa-

lomäki ja Kantonen, 2013), vaikka oma korjauksemme perustuu vain 100 tapauksen otok-

sesta saatuun korjauskertoimeen. Näinkin laskien kokonaismäärä jäi lainvalmisteluvai-

heessa arvioitua vähäisemmäksi. Lain valmisteluvaiheessa arvioitiin, että täydessä toi-

meenpanovaiheessa työssäjatkamislausunto koskisi 40 000 sairauspäivärahaetuuden haki-

jaa. (Kela 2012a).  

Tutkimusta valmistellessamme odotimme, että rekisteriseurannan loppuvaiheessa, alkutal-

vella 2013, olisi päästy n. puoleen valmisteluvaiheessa arvioidusta määrästä. Tiedossamme 

oli, että siirtymäaika vaikutti kertymään. Kertymää oli alussa hidastamassa se, että 90 päi-

vän karttumista alettiin laskea vain niiden työntekijöiden kohdalla, joilla ei ollut sairauspäi-

värahan enimmäisaikaa jo valmiiksi kertymässä 1.6.2012 edeltävältä ajalta. Tämä siirty-

mäkausi loppuu 1.6.2014, josta alkaen vasta voidaan katsoa lausuntojen todellisia luku-

määriä ja ehkä verrata arvioihin, joita tehtiin ennen lain voimaantuloa.   

Kela ei seuraa jatkuvasti lakimuutosten toimeenpanoa, mutta saimme käyttöömme alusta-

via lukuja vuodelta 2013 (suullinen tiedonanto, Kelan IT- yksikkö). Luvuissa on otettu huo-
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mioon kaikki 90 pv-tapaukset eli maksuesteiset ja muut, joissa ei maksuestettä muodos-

tettu. Vuonna 2013 kertyi yhteensä 25 832 henkilöä, joka sisältää saapuneet lausunnot ja 

ne tapaukset, joissa lausuntoa ei saada, esim. asiakkaan terveydentilan vuoksi. Näistä 14 

866 henkilöä on sellaisia, joille työterveyshuollon lausunto oli saatu Kelaan ennen kuin päi-

värahaa myönnetään yli 90 päivältä ja 10 966 henkilöä on sellaisia, joilta lausunto on pyy-

detty sen ratkaisun yhteydessä, kun päivärahaa myönnetään yli 90 päivältä eli maksueste 

on muodostettu. Vuoden 2013 aikana lausuntoja toimitettiin Kelaan enemmän kokonais-

määrältään enemmän ja suurempi osa varhemmin kuin arviointitutkimuksen seurantaotok-

sessa. Edelleenkin työssäjatkamislausuntoa edellyttäviä yli kolmen kuukauden poissaolo-

jaksoja kertyi lähes 11 000 henkilölle, joka on hyvin lähellä arviointitutkmuksessa kertymän  

perusteella tehtyä arvioita. 

 

Suositus 1. Huomio työpaikkojen työnantokykyyn: työn muokkausmahdolli-

suudet valvonnan kohteeksi.  Tarkistetaan työntekijän oikeus työeläkelakien 

mukaiseen ammatilliseen kuntoutukseen jo tässä vaiheessa. 

 

Lakimuutosten tavoitteena oli herätellä työnantaja tarkastelemaan työssä jatkamismahdol-

lisuuksia. Lakimuutokset kohdentuvat kuitenkin työntekijään, jos työnantaja ei näin toimi 

tai ei käynnistä työterveysyhteistyössä työkyvyn tuki –toimintaa. Työntekijän toimeentulon 

katkeamisen uhka, sanktio, suuntasi välittömästi lain voimaantulon jälkeisinä kuukausina 

täytäntöönpanoa hänen toimeentulonsa varmistamiseen työssä jatkamisvaihtoehtojen et-

simisen sijaan. Suosittelemme, että aluehallintoviraston työsuojelun vastuunalueen työ-

paikkakohtaisissa tarkastuksissa työterveyshuollon järjestämisen rinnalle tarkastuksen 

kohteeksi otetaan varhainen puuttuminen pitkittyvään työkyvyttömyyteen. Tässä yhtey-

dessä tarkasteltaisiin siis työnantajan työnantokykyä työn muokkausvalmiuksien ja – mah-

dollisuuksien kautta (vrt. Antila 2012). Näin mahdollisesti saataisiin toimintaa ulotettua 

mahdollisesti myös työkyvyn tukemisen ”katvealueille” mm. pientyöpaikoille. 

 

Lain valmisteluvaiheessa työurien pidentämisvaikutus arvioitiin alun alkaenkin hyvin vä-

häiseksi. Jos varhaisen puuttumisen piiriin kuuluvien henkilöiden määrä jää sairausva-

kuusetuuden saajista kovin pieneksi, mitä lisäarvoa näillä toimilla on työurien jatkamisen 

näkökulmasta?  Näiden lakimuutosten toimenpiteiden kohteena ovat työssä olevat, joiden 

ammatillisen kuntoutuksen päävastuutaho pohjaa työeläkelainsäädäntöön. Osatyökykyiset 
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työssä -ohjelman säädösmuutostarpeita ja palveluiden kehittämistä koskevassa loppura-

portissa (STM, 2013) ei oteta suoraan kantaa työeläkelain muutostarpeisiin, vaan suositel-

laan muutostarpeiden integrointia vuoden 2017 uudistukseen. Tämän uudistustyön yhtey-

dessä voisi tarkastella myös työeläkelakien ammatillisen kuntoutuksen oikea-aikaisen käyn-

nistymisen tehostamista. Voisiko erityisesti niiden henkilöiden osalta, joille syntyy 90. päi-

vän maksuesteellisyys merkintä sairausvakuusetuusrekisteriin, ts. n. 10 000−11 000 ta-

pausta vuositasolla, käynnistyä myös työeläkelakien mukaisen ammatillisen kuntoutuksen 

oikeuksien selvittely työeläkelaitosten toimesta työnantajan ja työterveyshuollon toimenpi-

teiden rinnalla. Suosittelemme asian selvittämistä työeläkelainsäädännön uudistuksen yh-

teydessä. 

 

7.2.2.  Työssäjatkamislausunnot Kelaan odotettua pidemmillä viiveillä 

 

Keräsimme nk. 90 pv lausunnoista tietoa arviointitutkimuksessa kahdella tavalla: 91 mak-

suestepäivämäärämerkinnän 1.6.12−28.2.13 välisenä aikana saaneet, ja 15.1.2013 alkaen 

peräkkäiset 100 lausuntoa. Tavoitteena oli, että jälkimmäiset olisivat olleet osa rekisteri-

seurantaa, mutta niistä vain puolet on rekisteriaineistossa mukana. Syitä, jotka voivat tä-

män aiheuttaa, oli useita. Kaikkien sairauspäivärahahakemusten keskimääräinen läpime-

noaika Kansaneläkelaitoksen järjestelmässä hakemuksen saapumisesta päätöksen tekoon 

on n. kaksi viikkoa. Sairauspäivärahaetuuden hakija saa Kelasta kirjeen, kun 60 sairauspäi-

värahapäivää on täyttynyt (Liite 11), jossa on maininta: ” ..jos 90 pv täyttyy, niin teidän on 

toimitettava työterveyslääkärin lausunto”. Kun nk. 90 päivän lausunto on tullut Kelaan, sen 

saapumispäivä kirjataan. Jos työterveyshuollon 90 päivän lausuntoa ei ole tullut, tai saapu-

mismerkintää ei ole tehty, tulee maksuesteellisyysilmoitus etuuskäsittelijöiden työjonoon 

yhtä pankkipäivää ennen kyseisen sairauspäivärahan maksuerän maksuunpanopäivää. Täl-

löin etuuskäsittelijä tarkistaa, onko 90 päivän todistus unohtunut kirjata vai onko kyse siitä, 

ettei sitä ole toimitettu. Mikäli työssäjatkamislausuntoa työterveyshuollosta ei ole saatu, 

asiakkaalle soitetaan. Sairausvakuusetuuskäsittelijällä oli vain yksi pankkipäivä aikaa ottaa 

yhteyttä sairauspäivärahaetuushakijaan ennen kuin maksukielto astuisi voimaan.  Tässä 

tilanteessa käytännössä oli poistettu maksukieltomääräys ja suullisesti sovittu siitä, että 

sairauspäivärahaetuuden hakija toimittaa työterveyslääkärin työssäjatkamislausunnon 

mahdollisimman nopeasti. Asiakkaan edun mukaista oli toimittaa lausunto mahdollisimman 

pian. Lausunnon voi toimittaa aikaisemmin, ts. "liian" aikaisin tulleet eivät ole ongelma, 
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mutta 1,5 kuukautta maksuestepäivän jälkeen toimitetut todistukset eivät välttämättä pal-

vele lain tarkoitusta varhaisesta puuttumisesta. Toisaalta jos näissäkin tilanteissa muutok-

sen seurauksena ylipäätään käynnistyy työhön paluun suunnittelu, joka mahdollisesti muu-

ten olisi jäänyt tekemättä, on sitäkin pidettävä osin tavoiteltuna muutoksena. 

 

Suositus 2: Työterveyshuollon lausunnon ajoissa saaminen edellyttää myös 

Kelan toiminnan kehittämistä. 

 

Suosittelemme, että Kelan tulisi tutkia mahdollisuuksia, joiden avulla Kela voisi seurata 

myöhästyneiden todistusten saapumista ja tarvittaessa kiirehtiä niitä. Kelan prosesseihin 

tulisi määritellä aikaraja, minkä sisällä lausunto on toimitettava, kun 90 pv täyttyy tai kun 

virkailija poistaa oman harkintansa perusteella maksuesteellisyyden.  Tämä on tarpeen niitä 

tilanteita varten, joissa sairausvakuusetuuskäsittelijä estääkseen tarpeettoman toimeentu-

lon katkeamisen hakijan hyväksi poistaa maksukieltomääräyksen ja pyytää suullisesti toi-

mittamaan todistuksen maksukieltomääräyksen jälkeen. Sairauspäivärahakäsittelijät pyr-

kivät siis välttämään yksittäiselle työntekijälle tulevaa haittaa tilanteissa, joissa sairauspäi-

väetuutta on haettu asianmukaisesti lääkärin lausunnolla. He toimivat siis sairauspoissaoli-

jan edun mukaisesti. Koska Kelalla ei ole mahdollisuutta ilmoittaa työterveyshuollolle aika-

rajan täyttymisestä, ei työhön paluun suunnittelu työnantajan ja työterveyshuollon yhteis-

työnä voi käynnistyä näiden lakimuutosten perusteella ilman sairauspoissaolijan omaa yh-

teydenottoa työterveyshuoltoon. Jos Kelalla ei ole mahdollisuutta seurata lausunnon saa-

pumista tämän jälkeen, viivästyy lakimuutoksissa tavoiteltu työhön paluun varhaisemman 

suunnittelun aloittaminen kaikkien näiden asiakkaiden osalta. Kelan virkailijat ovat käytän-

nössä estäneet sairauspäivärahaetuutta hakevan asiakkaan näkökulmasta sanktion toteu-

tumisen, ja maksukieltomääräys on poistettu tietojemme mukaan siinä yhteydessä, kun 

hakija on ottanut Kelaan yhteyttä ja lausunnon hankkimisesta on keskusteltu. Tämä toi-

minta on sinällään hyvin ymmärrettävää. Toimintatapa on tukenut mahdollisesti haavoittu-

vassa tilanteessa olevia henkilöitä, kuten haastatteluesimerkkimme, ja lakimuutosten käyt-

töönottovaiheessa tämä on ollut hyvin asiakasystävällinen tapa. 

 

Suosittelemme, että lain toimeenpanoa Kelassa edelleen kehitetään. Jotta lakia voidaan 

noudattaa, on rakennettava malli, jossa sen noudattaminen on mahdollista. Olisiko etuus-
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käsittelijän mahdollisuus saada työjonoonsa ilmoitus aikaisemmin, jotta esim. työterveys-

neuvottelut ehditään toteuttaa myös niissä tapauksissa, joissa työkyvyttömyys on pitkitty-

nyt? Voisiko sairauspäivärahahakemukseen lisätä kysymyksen siitä, saako sairaspäivära-

han myöntämisestä ja sairauspäivärahapäiväkertymästä mennä tieto myös työterveyslää-

kärille? Tällöin myös työterveyshuollon edustajilla itsellään olisi mahdollisuus seurata vas-

tuullaan olevien työntekijöiden sairausvakuutuspäivärahapäivien kertymää niiden työpaik-

kojen osalta, joilla työterveyhteistyössä seuranta ei ole vielä ajantasaista. Tämä voisi muil-

takin osin parantaa työterveyshuollossa näiden työntekijöiden hoito- ja kuntoutuspolkujen 

seurantaa. 

 

Suosittelemme, että kansalaisten tiedotuksessa ja sairauspäivärahahakijalle  lähetettävässä 

kirjeessä painopiste tulisi selkeästi olla työhön paluun suunnittelun käynnistämisessä ja 

työssä jatkamisen tukemisessa. Erityisesti olisi korostettava, että kyse ei ole hoitoon ”puut-

tumisesta” ja hoitovastuun siirtämisestä työterveyshuoltoon, vaan yhteistyön käynnistämi-

sestä. 

 

Sairauspoissaolotodistusten analyysi osoitti, että yli 90 päivää sairauslomalla olleille ei juuri 

oltu haettu tai myönnetty Kelan tai muun tahon järjestämiä kuntoutustoimia.  Tässä yhtey-

dessä ei tarkasteltu Kelan työkykyneuvonnan kohdentumista ja siihen liittyvää kuntoutus-

tarpeen arviota. Emme tarkastelleet myöskään työpaikoilla toimivan työkykykoordinaation 

tai työterveyshuollossa toimivan kuntoutus- ja työkykyohjauksen kohdentumista. Kuntou-

tus- ja palveluohjauksen aktiivisempi rooli pitkään sairauden vuoksi työstä poissaolleiden 

tilanteen arvioinnissa voisi mahdollistaa varhaisemman kuntoutukseen hakeutumisen. 

7.2.3. Työterveyshuollon lausunnoissa työhön paluun tukitoimia oli kuvattu 

vähän, eikä lausuntoa laadittu yhteistyössä työnantajan kanssa 

 

Rekisteri- ja lomakeseurannan aineiston muodostavat siis ne suomalaiset, jotka ovat pal-

kansaajia, ja joiden työnantajat ovat järjestäneet työterveyshuoltopalvelut.  Työntekijöiden 

työterveyshuollon kattavuus on parantunut Suomessa vuodesta 2007. Kattavuus oli 91 % 

vuoden 2012 lopussa. Työterveyshuollon piiriin kuuluu Suomessa n. 1,9 miljoonaa henkilöä. 

(Työterveyslaitos & STM, 2012; Työterveyslaitos, 2013). 1.6.2012 voimaan astuneiden la-
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kimuutosten kannalta suurimmat puutteet ovat pitkään poissaolevilla pienyritysten työnte-

kijöillä, koska lausuntoa työssäjatkamismahdollisuuksista ei vaadita, jos työterveyshuoltoa 

ei ole järjestetty.  

 

Työterveyshuolto Suomessa 2010 -katsauksen tarkastelujakson aikana lääkäreiden toimien 

määrä oli vähentynyt ja työterveyshuollon erikoislääkäreiden määrä noussut. Noin kolman-

nekselta työterveyshuollossa toimineilta lääkäreiltä puuttui erikoislääkärin pätevyys. Työ-

terveyshoitajien toimien määrä oli kasvanut ja pätevyys pysynyt hyvänä. Asiantuntijoista 

fysioterapeuttien määrä oli vähentynyt, mutta pätevyys pysynyt hyvänä. Psykologien 

määrä oli jonkin verran lisääntynyt, mutta pätevyysaste hivenen heikentynyt. Moniamma-

tillisten tiimien (lääkäri, hoitaja, fysioterapeutti ja psykologi) määrä ei ollut lisääntynyt. 

(Työterveyslaitos & STM, 2012). Lakimuutosten edellyttämien palveluiden saaminen työ-

terveyshuollosta kattavuuden, henkilöstömäärien ja pätevyyden perusteella näyttäisi ole-

van hyvä, mutta suuri käytännön ongelma on henkilökunnan, esim. lääkäreiden, vaihtu-

vuus. 

 

Saman katsauksen mukaan yli puolet työterveysyksiköitä käytti vakiintuneesti työkyvyn 

tuki -seurantamalleja, kuitenkin vain 29 % työterveysyksiköistä yhteinen toimintamalli oli 

käytössä suurimmalla osalla työnantaja-asiakkaista. Toimintamallin vakiintunut käyttö oli 

yleisempää henkilöasiakasmääriltään suurimmissa työterveysyksiköissä. (Työterveyslaitos  

&  STM, 2012) Työterveyslaitoksen työterveystoiminnan indikaattorit –hankkeen kyselyssä, 

joka suunnattiin Kelan työterveyshuoltokorvausaineistoista poimituille yli 5 hlön työpai-

koille, ja johon otoksesta vastasi 17,2 % työpaikkaa (n= 1013), vastaajista 2/3 kertoi va-

kiinnuttaneensa työkyvyn hallintakäytännön. Suuremmilla työpaikoilla toiminta kuvattiin 

aktiivisemmaksi. (Viljamaa ym. 2013). Kelan työterveyshuoltotilaston mukaan 95,5 % 

niistä työpaikoista, jotka hakivat työterveyshuollon toiminnasta syntyneisiin kustannuksiin 

korvausta (korvausta eivät hae kaikki pienet työpaikat) vuonna 2011 nk. Kela I –kustan-

nuksina, saivat korkeamman eli 60 % korvauksen (Kela, 2014). Tämän mukaan vuonna 

2011 korvausta hakeneista työpaikoista vain 4,5, %:lla ei olisi ollut työkyvyn tuen –toimin-

tamallia kirjallisesti sovittuna. Kelan työterveyshuollon vuositilaston ennakkotietojen mu-

kaan taas vuonna 2012 hakijoista (työnantajista) 81,5 % (37 256) on ilmoittanut, että heillä 

oli käytössä työkyvyn seuranta, hallinta ja varhainen tuki. Hakijoista 18,5 % (8 467) ilmoitti, 

ettei ole (suullinen tieto, Kela). Sairausvakuutuslain 1.1.2011 voimaan astuneiden muutos-

ten jälkeen kirjallisten työkyvyn tuen -toimintamallien määrä näyttäisi lisääntyneen, ja 
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osalla pientyöpaikoistakin toiminnasta olisi sovittu kirjallisesti. Työkyvyn tuki -toiminnan 

kattavuus työterveyshuollon ja työnantajien arvioimana ja Kela I - rekisteritiedon perus-

teella olisi siis lisääntynyt, mutta toiminnan kohdentumisesta ja sen systemaattisuudesta, 

esim. toimintamalleissa käytettyjen sairauspoissaoloindikaattoreiden tai työkyvyn tuen tar-

peen näkökulmasta, ei ole käytettävissä vastaavaa kattavuustietoa. 

 

Käytännön työssä työterveyshuolloilla ei ole kovin paljon systemaattisia keinoja yhteis-

työssä suunniteltujen työntekijän työhön paluu polkujen seuraamisessa ja koordinoimi-

sessa. Pääasiassa suurissa yrityksissä on käytössä joitakin työterveysyhteistyökäytänteitä, 

joita tuetaan asiayhteyttä varten rakennetuilla tietojärjestelmillä. Mutta erityisesti poissa-

olon pitkittyessä työhön paluussa voi syntyä esteitä monessa eri vaiheessa ja monesta eri 

syystä (Juvonen-Posti ym., 2014). Vaikka työterveysyhteistyöstä puuttuu toimintamalli tai 

toimintamalli ei ole juurtunut arkitoimintaan, työterveyshuollon tehtävänä on tässäkin ta-

pauksessa työntekijän kuntoutustarpeen arvio ja kuntoutukseen ohjaus.  Kuntoutustarpeen 

oikea-aikaisessa tunnistamisessa työterveyshuolloissa on sekä varhaiskuntoutuksen 

(Saltychev ym., 2013) että työhön paluuta tukevan ammatillisen kuntoutuksen osalta ke-

hitettävää (Gould ym., 2012; Saari, 2012). Kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä 

varten kirjoitetuissa B-lääkärinlausunnoissa jäljellä olevaa työkykyä oli pohdittu 33 % työ-

terveyshuolloissa ja 16 % erikoissairaanhoidossa kirjoitetuissa lausunnoissa. Vastaavasta 

työterveyshuollossa laadituissa lausunnoissa oli 20 %:ssa ja erikoissairaanhoidossa laadi-

tuissa lausunnoissa oli 8 %:ssa pohdintaa, mihin työhön jäljellä oleva työkyky riittäisi. (Ki-

vekäs ym., 2012). Perinteisesti lääkärit on opetettu todistamaan työkyvyttömyydestä. 

Vaikka jo jonkin aikaa on esitetty, että fokuksen pitäisi olla jäljellä olevan työkyvyn arvioin-

nissa, niin tämä ajatustavan muutos ei näyttäisi vielä juurtuneen toimintaan. 

 

Työterveyshuolloille suunnattiin ennen lain voimaan tuloa koulutusta. Mahdollisesti koulu-

tuksessa ei ole riittävästi tuotu esiin työkyvyn arvioinnin, jäljellä olevan työkyvyn kuvaami-

sen ja työssä jatkamisen suunnittelun eroja, koska eri lausunnoissa asioita piti etsiä eri 

kohdista. Tutkimuksemme perusteella jää epäselväksi, onko lausuntoja tehty neuvottele-

matta työnantajan kanssa vai eikö lausuntoihin ole osattu kuvata, jos asia oli esim. aikai-

semmin työterveysneuvottelussa jo käyty läpi.  Sairaanhoitovaltainen työterveyshuollon 

arki voi olla liian kaukana kuntoutuksen ja työhön paluun suunnittelusta: asiakas on "muu-
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alla hoidossa", "hoito on kesken”, tai ”minä en työterveyslääkärinä  tunne asian lääketie-

teellisiä faktoja enkä hoitosuunnitelmia, vaikka tiedänkin työpaikasta ja työstä edelleen tä-

mänkin ihmisen kohdalta jotakin”. Pitkittyneen poissaolon pitäisi johtaa työterveyshuollon 

edustajien ajatukset työkyvyttömyysuhkaan ja tällä perusteella työkyvyn tuki –toimenpi-

teet pitäisi käynnistää mahdollisimman pian. Vai oliko tässäkin ongelmana liian myöhäinen 

tiedonsaanti? Jos tieto olisi jo aiemmin työterveyshuollossa (kts. suositus 1), niin työter-

veyshuolto voisi kutsua työntekijän itse käynnille, jottei ajanvaraaminen jää sairaslomalla 

olevalle. 

 

Lomakeaineistojen perusteella n. kolmanneksessa suomalaisista työpaikoista sairauspois-

saoloja seurataan ajantasaisesti, jos indikaattorina pidetään sitä, että n. kolmannes todis-

tuksista toimitettiin ennen maksuestepäivämerkinnän syntymistä. Lomakeaineistossa ku-

vatun perusteella työssäjatkamistoimien suunnittelua ei tehty yhteistyössä työnantajan 

kanssa. Kuten haastattelemamme tapausesimerkki kertoi, työhön paluuta voi suunnitella 

kuukausien päähän vakavan sairauden intensiivisessä hoitovaiheessa. Aikatekijä, joka 

muuten toimii vääjäämättömästi pysyvän työkyvyttömyyden syntymisen puolesta, otetaan 

työhön paluu mahdollisuuksien tarkastelussa huomioon.  Lomakeaineiston perusteella 

emme pysty sanomaan, johtuiko työssäjatkamissuunnitelmien  eli työhön paluuta tukevien 

kuntoutus- ja työnmuokkaussuunnitelmien ohuus ja vähyys siitä, että lomakkeissa esitetyt 

termit eivät olleet tulleet ymmärretyiksi. Herää epäily, että uudessa todistuksessa (Kuva 4) 

tai lausunnossa (Kuva 5) sekoittuu tämän hetkinen työkyvyn arviointi, juuri tällä hetkellä 

oleva tilanne, ja jäljellä oleva työkyky, tulevaisuuteen katsova, ennustamistakin yrittävä 

käsite.  Käytännössä työntekijän työssäjatkamismahdollisuudet syntyvät siitä, että jäljellä 

olevaa työkykyä pystyy käyttämään osa- tai kokoaikaisessa tätä työkykyä vastaavaksi 

muokatussa työssä (STM 2013, Juvonen-Posti ym., 2014). Todennäköisesti lakimuutoksen 

rinnalle olisi tarvittu enemmän koulutusta työterveyslääkäreille lausunnon täyttämiseksi 

odotusten mukaisesti.  

 

1.6.2012 voimaan astuneiden muutosten näkökulmasta työhön paluun tukitoimien oikeu-

denmukaisuudessa ja tasapuolisuudessa on työterveyshuolloissakin paljon kehitettävää. 

Tulostemme perusteella täytäntöönpanon alkuvaiheessa keväällä 2013, nk. 90 päivän lau-

suntoa ei mahdollisesti jäsennetty työterveyshuolloissa osaksi työkyvyn tuki prosessia eikä 

varhainen puuttuminen pitkittyvään työkyvyttömyyteen näyttäisi olleen osa työkyvyn tuen 



 Työssä jatkamisen tuki pitkittyvissä työkyvyttömyyksissä 
 

 75 

toimintamalleja tai toimintamallit eivät olleet juurtuneet riittävästi.  Mahdollisesti myös työ-

terveyshuoltoyksikön sisällä asia on jäänyt yksin työterveyslääkärin tehtäväksi. Tämä mah-

dollisesti korostui niissä tilanteissa, joissa lausunnon toimittamisen kanssa tuli kiire. Kun 

työterveyshuollossa ja työterveysyhteistyössä ei ole valmiita toimintaprosesseja, jää toteu-

tus yksittäisen, sillä hetkellä saatavissa olevien työterveyslääkäreiden toteutettavaksi.  

Työssä jatkamisen suunnittelussa kyse on työntekijän kuntoutustarpeen tunnistamisesta, 

kuntoutuksen suunnitellusta ja kuntoutukseen ohjaamisesta. Samanaikaisesti rinnalla on 

myös suunniteltava työhön paluun muita tukitoimia sekä työssä, työympäristössä että työ-

prosessissa. Työterveyshuoltoon sisäistä yhteistyötä voisi kehittää esimerkiksi laatimalla 

prosessin ja tarkistuslistan työssä jatkamisen suunnittelua varten (Taulukko 8).  

 

Suositeltava prosessi (vrt. Juvonen-Posti & Jalava, 2008; Juvonen-Posti ym., 2010) voisi 

lyhyesti olla esim. seuraavanlainen silloin, kun työhön paluun suunnittelun käynnistää Ke-

lasta asiakkaalle tullut soitto maksuestemerkinnästä: 

 

1. Työntekijä soittaa työterveyshuoltoon. 

2. Varataan työterveyshoitajan puhelinhaastatteluaika (20− 

30 min). 

3. Työterveyshoitaja tilaa asiakkaan luvalla tarvittavat dokumentit tai sovitaan, 

että työntekijä toimittaa ne itse. Työterveyshoitaja ottaa yhteyttä esimieheen. 

4. Varataan työterveyslääkärille dokumentteihin tutustumisaika (20 min). 

5. Tilanneyhteenveto työparityönä tai työterveyshuollon moniammatillisessa tiimissä (20 

min).  

6. Varataan työntekijälle työterveyslääkärin vastaanottoaika. 

7. Työterveyslääkäri, työntekijä  ja esimies ovat yhteydessä puhelimitse tai järjestetään 

työterveysneuvottelu.  

8. Työterveyslääkäri laatii lausunnon (Kuva 19).  

 

Kalenteriaikaa suunnitelman näin valmistamiseen menee helposti kaksi viikkoa. Prosessi-

mallissa työntekijälle tämä toisi ennustettavuutta ja tukea: hän tietäisi kuka tekee ja mitä 

seuraavaksi, ja hän ei joutuisi kaikissa asioissa toimimaan asioidensa viestin välittäjänä. 

Työpaikan esimiehelle tulisi mahdollisuus valmistautumiseen.  Työterveyshuolto ennättäisi 

kartoittaa tilannekuvauksen pohjalta niitä mahdollisia kuntoutusvaihtoehtoja, joiden avulla 

työhön palaamista olisi mahdollista tukea.  
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Taulukko 8. Esimerkki työterveyshuollon moniammatillisesta prosessista 

Kuka Tekee Mitä 

Työterveyshoitaja 

Työntekijä 

Sairauspoissaoloseuranta 

Saa soiton/kirjeen Kelasta 

Ottaa yhteyttä työntekijään 

Käynnistää työssäjatkamis- 
prosessin 

 

Työterveyslääkäri/tiimi Työhön paluun suunnittelun 
aloitus 

Kyllä/Ei: mitkä 
lääketieteelliset tilanteet 

sellaisia, että jatkotoimia ei 
tarvita? 

Työterveyshoitaja, 
työntekijä 
 

 

Esimies, työntekijä, 
työterveyslääkäri 
 

 

 
Työterveyshuollon  
asiantuntija,  
työterveyslääkäri,  
työntekijä, esimies 

 

 

 
Esimies, työkyky- 
koordinaattori,  
työterveyshoitaja, 
työkykyohjaaja, 

työterveyslääkäri 
 

Tilannetietoa 
työterveyshuoltoon 

 

 
Työssäjatkamisimahdolli- 
suuksien kartoitus 
neuvotellen 

 
 
 
 
Työssäjatkamissuunnitelma 
 = kuntoutussuunnitelma 

 ja työn muokkaus 
 
 

 
 
 
Seuranta, koordinointi 

Voi käynnistää 
työkyvynarvioprosessin, ei 
käynnistä diagnostiikkaa ja 
hoitoa 

 
Kirjataan neuvottelusta 
selvät johtopäätökset: 

työhön paluun suunnittelu 
aloitetaan heti/ kuukauden 
kuluttua/palataan asiaan 3 
kk kuluttua. 
 
Minkälainen ja miten 

muokattu työ? Minkälaisten 
kuntoutustoimenpiteiden 
avulla? Mistä 
toimeneetulotuki, 

kompensaatio 
tuotannonmenetyksestä? 
 

Suunnitelman ja 
toimenpiteiden tarkistus. 

Päätös. 
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Kuva 19.  Tapauskuvauksen pohjalta rakennettu kuvitteellinen A-todistus työssäjatkamis- 
mahdollisuuksista tutkimukseen haastatellussa tapauksessa tammikuussa 2013. 
 

Mahdollisimman varhaisen työhön paluun varmistamiseksi työterveyshuollon on aikaisem-

paa aktiivisemmin koordinoitava hoito- ja kuntoutusprosesseja. Tämän toimintatavan tulisi 

tehostaa yhteistyötä niissä tapauksissa, jotka eivät ole olleet työterveyshuollon seuran-

nassa. Osatyökykyiset työssä -ohjelmassa työuraryhmien työryhmämietintöjen saattele-

mina on käyty keskustelua siitä, että keskittämällä työkyvyn koordinaatio työllisillä työpai-

kalle tai työterveyshuoltoon ja työttömillä TE-toimistoon saadaan monitoimijajärjestel-

mässä nykyistä paremmin työssä jatkamista ja työhön paluutta tukevia monialaisia kun-

toutumisprosesseja. Jos työterveyshuollon käytännön toiminta pohjautuu jatkossakin vain 

sairaanhoidon logiikalle, ei koordinaatiotehtävän työuran pitenemistä tukevia vaikutuksia 

voitane saavuttaa. Tarvitaankin asennemuutosta työterveyshuoltojen sisällä niiden johtoa 

myöten. Työterveyshuollon toimijan pitäisi tietää, keiden kaikkien työterveys on heidän 

vastuullaan. Jos näillä henkilöillä on poissaoloja, niin työterveyshuollon pitäisi aktiivisesti 

seurata sairauspäivien kertymistä. Jo nyt toteutettujen muutosten perusteella esimiehen on 
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ilmoitettava, kun 30 sairauspoissaolopäivää täyttyy. Työterveyshuollon pitäisi reagoida ja 

toimia jo silloin, ja suunnitella yksilöllinen seuranta. Tämä puuttumisen kriteeri on myös 

kirjattu useisiin työkyvyn tuki –malleihin. Minkä verran tässä tiedonvälittymisen ongelmaa 

ja minkä verran sitä, ettei työterveysyhteistyössä käytännössä pystytä vielä aktiivisesti seu-

raamaan pitkään poissaolevien tilannetta? Kuten aiemmin olemme todenneet, tiedossa ei 

ole, miten työnantajan ilmoitusvelvollisuus työterveyshuoltoon työntekijän 30 sairauspois-

saolon täyttymisestä toteutuu. Työnantajilla on vaihtelevia käytäntöjä tai seurantajärjestel-

miä työntekijöiden poissaolon seurantaan (Ahonen ym. 2011; Gerlander ym. 2012; Vilja-

maa ym. 2013; Juvonen-Posti ym. 2014) tai kuten haastattelutapauksessamme ilmoitus-

käytäntö voi olla pelkästään työnantajan muistin varassa tapahtuvaa. 

 

Lomakeaineiston perusteella kahdelletoista työntekijälle oli esitetty joitakin kuntoutustoi-

menpiteitä osana työssäjatkamisuunnitelmaa: neljälle lääkinnällisen ja kahdeksalle amma-

tillisen kuntoutuksen toimenpiteitä. Kuntoutuksen irrallisuus työterveyshuoltotyön arjesta 

herättää useita kysymyksiä (Hinkka ym. 2011; Hinkka ym.2014). Mitkä tekijät estävät sen, 

ettei Suomessa kuntoutusmahdollisuuksia oteta maksimaalisesti työntekijöiden työkyvyn 

tukemisessa käyttöön työterveysyhteistyössä ja työterveyshuolloissa (vrt. Järvikoski 

2014)? Miksi kuntoutuksella on terveydenhuollon sisällä ja myös työterveydenhuollossa niin 

heikko prestiisi?  Kuntoutus määritellään 1) yksilölliseksi prosessiksi tai toimenpideketjuksi, 

(2) monialaiseksi toimenpiteiden kokonaisuudeksi ja (3) yhteiskunnalliseksi toimintajärjes-

telmäksi (Järvikoski & Härkäpää 2011). Suomessa 1970-luvulla rakennettiin eri sektoreiden 

toimintaan integroitu kuntoutustoiminta, ja työterveyshuollon järjestelmään integroitiin 

kuntoutustarpeen tunnistaminen ja kuntoutukseen ohjaus. Työterveyshuollolle 1.1.2014 

astuneella työterveyshuollon asetuksella lisättiin seuranta- ja koordinaatiotehtävä.  Joh-

tuuko tässäkin tutkimuksessa nähtävä kuntoutuksen ja työterveyshuollon irrallisuus yksin-

omaan näistä eri järjestelmistä? Mitkä mekanismit ylläpitävät työterveyshuollon ja kuntou-

tuksen erillisyyttä vielä tällä hetkellä? Suomalaista kuntoutusjärjestelmää on arvosteltu mo-

nimutkaisuudesta, kuntoutusprosessien katkonaisuudesta, asiakkaiden pallottelusta, väliin-

putoajien muodostumisesta sekä voimavarojen tuhlauksesta. Kuntoutusjärjestelmän mo-

nimutkaisuus saattaa joissakin tilanteissa lannistaa sekä asiakkaan että ammattilaisen (As-

horn ym. 2013). Minkä verran tämänkaltainen monimutkainen yhteistyökumppani ”tuot-

taa” irrallisuutta? Vai tulisiko asiaa tarkastella Jari Lindhin (2013) esiin nostamalla tavalla, 

jossa Lindh näkee kuntoutuksen kompleksisuuden (monimutkaisuus, byrokraattisuus, ha-
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janaisuus, monitoimijuus) luonnollisena osana kuntoutusjärjestelmän toimintaa, ei perus-

teluna kuntoutuksen toimimattomuudelle? Tulisiko työterveyshuoltojen osaltaan tunnistaa 

toimijuutensa tässä kompleksisessa järjestelmässä ja tehdä aktiivisesti yhteistyötä enem-

min kuin odottaa tunnistettujen rakenteellisten tekijöiden korjaamista? 

 

Marketta Rajavaara on (2013a ja b) jakanut kuntoutusjärjestelmän (1) kuntoutumisen jär-

jestelmäksi, (2) kuntoutusjärjestelmäksi ja (3) työkyvyn hallintajärjestelmäksi. Kuntoutu-

misen järjestelmällä hän tarkoittaa kuntoutumista edistäviä prosesseja ja toimenpiteitä 

kuntoutujan ja hänen yhteisöjensä tilanteessa. Kuntoutusjärjestelmän muodostaa kuntou-

tusta ohjaava lainsäädäntö, kuntoutuspalveluja rahoittavat ja tuottavat organisaatiot sekä 

näissä toimivat ammattilaiset. Työkyvyn hallintajärjestelmä koostuu työssä jatkamisen 

edistämisen (primaaripreventio), varhaisen tuen työkyvyn alenemisriskeissä (sekundaari-

preventio) sekä työhön paluun tuen työkyvyttömyyden riskitilanteissa (tertiääripreventio) 

toiminnoista. (vrt. Juvonen-Posti ym. 2011; Tuisku ym. 2013). Jos työpaikoille ja työter-

veyshuoltoihin jäsennettäisiin entistä vahvemmin tämä ajattelutapa, kuntoutuspalvelut 

osana työkyvyn tukea, voisiko tavoiteltu uusi työterveysyhteistyö olla mahdollisuus uuden-

laiseen työterveyshuollon ja kuntoutuksen yhteistoimintaan (vrt. Lindh, 2013)?  Kuntoutus-

järjestelmä muodostaa työpaikkojen työssä jatkamisen tukemisen näkökulmasta olennai-

sen kehyksen kuntoutumisen prosesseille ja toimenpidekokonaisuuksille (Loisel ym. 2005; 

Rajavaara 2013a). Edellä kuvatun lisäksi työkyky ja työhön paluun vaikutusten saamiseksi, 

työurien jatkamiseksi tarvitaan työpaikan vahva sitoutuminen ja osallistuminen ammatilli-

seen kuntoutukseen ja siihen liittyvään yhteistoimintaan (vrt. Turja ym. 2012; Gould ym. 

2012; Waddell ym. 2008; Juvonen-Posti ym. 2014). Mm. näistä syistä työterveyshuollossa 

toimivien tulisi hallita kuntoutusjärjestelmän pääpiirteet eri osajärjestelmineen, kuntoutuk-

seen pääsyn kriteerit ja pääasialliset toimintatavat. Lisäksi järjestelmän muutokset ja yh-

teistyön toteuttamisen tavat voivat vaikuttaa työntekijäasiakkaan kuntoutumisen mahdol-

lisuuksiin (Rajavaara 2013a). 
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Suositus 3. Kuntoutuksen suunnittelua ja yhteistoimintaa kehitettävä työter-

veyshuolloissa 

 

Suosittelemme, että työkyvyn tuen toimintamalleja työterveysyhteistyössä kehitettäessä 

niihin kirjataan systemaattisesti myös työhön paluun tuki pitkittyvässä työkyvyttömyy-

dessä. Suosittelemme, että sama asia kirjataan työterveyshuollon toimenpiteiden osalta 

myös työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. Tähän kohtaan on selkeästi kirjattava, että 

suunnitelmat tulisi pääsääntöisesti laatia yhteistyössä. Erikseen olisi kuvattava työnantajan 

vastuut ja tehtävät, jotka koskevat lain perusteluihin viitaten, konkreettisia työn muuttami-

sen ja muokkaamisen mahdollisuuksien kartoittamista a.o. työpaikalla. Suosittelemme 

myös, että työkyvyttömyyden ehkäisyn olisi oltava osa työterveyshuollon laatujärjestel-

mää, jolloin se kuuluu kaikkien työterveyshuollon työntekijöiden tehtäviin. Työterveyshuol-

lon on aktiivisesti tartuttava seuranta- ja koordinointitehtävään heti, kun työnantajalta tulee 

ilmoitus pitkittyneestä sairauspoissaolosta (30 päivää). Työterveyshuollossa puuttumisen 

olisi perustuttava yhdessä työnantajan kanssa sovittuun prosessiin. Työterveyshuollossa 

työkyvyn tukeminen tulisi tapahtua moniammatillisesti, ja työryhmän sisällä vastuunjakoa 

olisi selkiytettävä esim. taulukossa 8 esitetyllä tavalla. Suosittelemme, että kuntoutusmah-

dollisuudet otetaan maksimaalisesti käyttöön työntekijöiden työkyvyn tukemisessa. Työter-

veyshuoltojen edustajien kuntoutusosaamista on edelleen koulutuksen avulla kehitettävä. 

Työterveyshuollon osaamista on kehitettävä myös työterveysyhteistyössä tehtävässä työ-

hön paluun suunnittelussa. Näihin teemoihin liittyvää koulutusta on syytä jatkaa myös 

osana työterveyshuollon laatujärjestelmä -koulutusta.  

7.2.4. Työkyvyn tuki – asiaa ei tunneta riittävästi terveydenhuollossa 

 

Lakimuutosten tavoitteista tiedotettiin työterveyshuolloille koulutuskiertueen avulla ja muu-

tama sata erikoissairaanhoidossa työskentelevää osallistui sille suunnattuun koulutukseen. 

Tieto ei ole saavuttanut riittävästi terveydenhuollon toimijoita. Tavoitteena työterveyshuol-

lon asiakkaan kohdalla on työkyvyn arvioinnin, hoidon, kuntoutuksen ja työhön paluun sau-

maton ketju eri toimijoiden välillä. Tällainen työterveys- ja kuntoutusyhteistyö edellyttää 

hyvää yhteistyötä ja tiedonkulkua myös muiden terveydenhuollon palvelujen ja toimijoiden 

(erikoisairaanhoito, terveyskeskukset, kuntoutuksen palvelutuottajat) kanssa, ja voisi olla 
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osa alueellista kuntoutuksen yhteistoimintaa (Lindh, 2013) tai yhteisesti toteutettua pro-

sessia (Seppänen- Järvelä ym., 2014). Tällä hetkellä perusterveydenhuollon ja erikoissai-

raanhoidon toimijoiden tiedot lakimuutoksesta tavoitteineen ja toimintatapoineen lienevät 

vaihtelevia, ja jatkossa näiden toimijoidenkin tiedon tarpeisiin tulisi vastata. Terveydenhuol-

lon toimijoiden lisäksi laki sisältää ajatuksena työnantajien totuttua suuremman yhteistyö-

roolin.  Työterveyshuollon vastuulla on myös omien sopimuskumppaneittensa osalta tiedot-

taminen ja yhteistyötapojen kehittäminen. 

 

Lääkäreiden peruskoulutukseen tulisi lisätä osiota työkyvyn merkityksestä, työterveydestä 

ja sosiaalivakuutusjärjestelmästä. Pulmana on Suomessa myös se, ettei terveydenhoitolain 

mukaisesti sairaudenhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus käynnisty tai toteudu tehok-

kaasti.  Hoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus voisi käynnistyä mm. tutkimus- tai hoito-

toimenpidettä odotettaessa sekä suunnitellusti kuntoutumisen kannalta optimaalisessa vai-

heessa. On myös tärkeää, että hoitovastuu säilyy hoitavalla taholla, eikä 90 päivään liitty-

vää työhön paluun suunnittelun käynnistämistä tulkita niin, että sairauden hoito- ja seuran-

tavastuuta siirretään 90 päivän kohdalla työterveyshuolloille. 

 

Suositus 4. SOTE – alueelle yhteiset työkyvyn tuki- ja hoitopolut 

 

Suosittelemme, että työpaikan ja työterveyshuollon yhteydessä sovittujen hälytysrajojen 

lisäksi olisi suotavaa luoda terveydenhuollon ammattilaisille alueellisia käytäntöjä, joiden 

avulla saataisiin sovittua työkykyongelma tilanteissa tietojen vaihdosta, ja työkyvyn tuen 

koordinointi olisi mahdollista työterveyshuollossa. Nämä yhteiset työkyvyn tuki- ja hoitopo-

lut voitaisiin laatia uusien SOTE-alueiden mukaisesti. Tällä voitaisiin estää tehokkaasti työ-

kyvyttömyyttä. 

 7.2.5.  Yhteenvetoa ja jatkotutkimustarpeita 

 

Yhtenä työurien jatkamistoimena astuivat lakimuutokset varhaisesta puuttumisesta pitkit-

tyvään työkyvyttömyyteen voimaan 1.6.2012. Muutoksella haluttiin parantaa mahdolli-

suuksia havaita pitkittyvät työkyvyttömyydet riittävän varhain ja helpottaa paluuta työhön 

sairauspoissaolojen jälkeen. Valmisteluvaiheessa korostettiin työnantajan vastuuta selvit-
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tää keinot, joilla työssä jatkaminen onnistuu.   Työnantajan tulee selvittää yhdessä työnte-

kijän ja työterveyshuollon kanssa nämä mahdollisuudet.  Käytännössä edellytetään, että 

viimeistään 90 sairauspoissaolopäivän kohdalla työntekijän on toimitettava Kelaan työter-

veyslääkärin kannanotto työssä jatkamismahdollisuuksistaan.  

 

Lakimuutosten tavoitteena oli 1) parantaa työkyvynarviointiprosessin toimivuutta työnteki-

jän, työnantajan ja työterveyshuollon yhteistyönä, 2) parantaa mahdollisuuksia puuttua 

nykyistä varhaisemmin pitkittyviin työkyvyttömyyksiin ja 3) pidentää työuria tehostamalla 

toimenpiteitä, jotka vaikuttavat työkyvyn palautumiseen ja helpottavat työntekijän paluuta 

työhön sairauspoissaolon jälkeen. Työssä jatkamisen tukeminen pitkittyvissä työkyvyttö-

myystilanteissa -arviointitutkimuksen mukaan lakimuutoksen täytäntöönpanoa oli alkuvai-

heessa Kelassa ja työterveyshuolloissa ohjannut enemmän sairauspoissaoloon liittyvän yk-

silön toimeentulon turvaaminen, haavoittuvassa asemassa olevan henkilön tukeminen, kuin 

työssä jatkamismahdollisuuksien tarkastelu ja siihen liittyvien tukitoimien suunnittelu. Var-

hainen puuttuminen ei vielä näyttäisi toteutuvan tarkoitetulla tavalla.  Toiminnan kehittä-

mistä tarvitaan sekä työpaikoilla, työterveyshuolloissa että Kelassa. Tuloksena saimme mo-

ninäkökulmaisesti tietoa pitkittyneeseen työkyvyttömyyteen puuttumisesta, toteutuneesta 

työhön paluun tuesta ja mahdollisesti tapauskohtaisesti toteutuneesta työterveys- ja 

muusta yhteistyöstä. Lisäksi saimme tietoa toiminnan eriytyneisyydestä tai yleisyydestä ja 

toiminnan sujuvuudesta tai sujumattomuudesta näissä tapauksissa. Tämän arviointitutki-

muksen tuloksena saatiin n. vuoden kuluttua lainsäädännön voimaanastumisen jälkeen tie-

toa sairauspoissaolojen pitkittymiseen liittyvästä työhön paluun tuesta käytännössä. Lisäksi 

selvitimme, minkä verran tapauksia oli eri puolella Suomea, mitä eri päädiagnooseja oli, 

oliko työpaikan sekä työterveyshuollon kanssa oltu yhteydessä sairauden pitkittymisen ai-

kana ja mitä työkykyä tukevia toimenpiteitä oli suunniteltu. Tuloksia voidaan hyödyntää 

työterveyshuoltojen toiminnan tukemisessa, työterveysyhteistyön kehittämisessä, sairaus-

päivärahaetuuden seurannassa Kelassa sekä lainsäädännön käyttöönoton seurannassa hal-

linnossa. Arviointitutkimus toteutettiin yhteistyössä Kelan tutkimusosaston kanssa.  

 

Vaatimus aktiivisesti seuloa ja tarjota työkyvyn tukea pitkittyneessä työkyvyttömyydessä, 

ns. 30-60-90 -sääntö, voi vaikuttaa yhteiskunnallisesti tärkeään asenteiden ja toimintata-

pojen muutokseen, mikä edistää vajaatyökykyisten työmarkkinoiden syntyä.   Edistetään 

niitä toimintatapoja, jotka johtavat työnantajia luomaan työntekijöille edellytyksiä jatkaa 

omassa tai toisessa työssä tai työtehtävässä ja työterveyshuollon yhä onnistuneempaan 
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koordinointivastuuseen pitkittyvissä työkyvyttömyystapauksissa. Toiminnan perustelu on 

yhteinen: kaikki hyötyvät. Varhainen puuttuminen pitkittyvään työkyvyttömyyteen (nk. 30-

60-90 -sääntö) lakimuutosten toimivuudesta, työhön paluun toteutumisesta ja muista vai-

kutuksista työkykyyn ja työuran jatkumiseen sekä työkyvyn hallintamallin toteutumista ao. 

organisaatioissa ja työterveysyhteistyössä tarvitaan tutkimustietoa.  

 

Suositus 5. Täytäntöönpanon prosessia arvioitava uudelleen 

 

Tämän toiminnan vaikutuksia sairauspoissaoloihin ja työhön paluuseen sekä taloudellisia 

vaikutuksia on tarkoitus selvittää Työterveyslaitoksen, Kelan ja Eläketurvakeskuksen yh-

teistyönä myöhemmin poimittavalla rekisteriaineistolla. Lisäksi tutkimustietoa tarvitaan 

sekä työssä jatkaneiden että työmarkkinoilta pois siirtyneiden tilanteista, työkyvyn tukipro-

sesseista, työssä jatkamisen esteistä ja edistävistä tekijöistä, toteutuneista tukitoimista ja 

niiden laadusta sekä käytännön yhteistyön toimivuudesta eri osapuolten näkökulmista ja 

esim. eri rekistereiden pohjalta. Täytäntöönpanoa tulisi jatkossa arvioida uudelleen ja tässä 

yhteydessä selvittää myös, miten työnantajat ilmoittavat 30 päivän poissaolosta työter-

veyshuoltoihin, ja mitä se käytännössä käynnistää. Lisäksi on arvioitava, onko työnantajien 

sairauspäivärahakorvauksien hakemisessa tapahtunut muutosta ja onko se johtanut muu-

toksiin Kelan kuntoutustarpeenarviotoiminnassa. Suomessa tulisi myös miettiä, voiko va-

littu vaikutusmekanismi, työntekijän sairausvakuusetuusoikeuden keskeyttämisuhka, lisätä 

ylipäätään työantajan työmuokkaustoimia.  
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8. SUOSITUKSET  

1 Huomio työpaikkojen työnantokykyyn: työn 
muokkausmahdollisuudet valvonnan kohteeksi.  
Tarkistetaan työntekijän oikeus työeläkelakien 
mukaiseen ammatilliseen kuntoutukseen jo 
tässä vaiheessa. 

 

Lakimuutosten tavoitteena oli herätellä työnantaja tarkastelemaan työssä jatkamismahdol-

lisuuksia. Lakimuutokset kohdentuvat kuitenkin työntekijään, jos työnantaja ei näin toimi 

tai ei käynnistä työterveysyhteistyössä työkyvyn tuki –toimintaa. Työntekijän toimeentulon 

katkeamisen uhka, sanktio, suuntasi välittömästi lain voimaantulon jälkeisinä kuukausina 

täytäntöönpanoa hänen toimeentulonsa varmistamiseen työssä jatkamisvaihtoehtojen et-

simisen sijaan. Suosittelemme, että aluehallintoviraston työsuojelun vastuunalueen työ-

paikkakohtaisissa tarkastuksissa työterveyshuollon järjestämisen rinnalle tarkastuksen 

kohteeksi otetaan varhainen puuttuminen pitkittyvään työkyvyttömyyteen. Tässä yhtey-

dessä tarkasteltaisiin siis työnantajan työnantokykyä työn muokkausvalmiuksien ja – mah-

dollisuuksien kautta (vrt. Antila 2012). Näin mahdollisesti saataisiin toimintaa ulotettua 

mahdollisesti myös työkyvyn tukemisen ”katvealueille” mm. pientyöpaikoille. 

Lain valmisteluvaiheessa työurien pidentämisvaikutus arvioitiin alun alkaenkin hyvin vä-

häiseksi. Jos varhaisen puuttumisen piiriin kuuluvien henkilöiden määrä jää sairausva-

kuusetuuden saajista kovin pieneksi, mitä lisäarvoa näillä toimilla on työurien jatkamisen 

näkökulmasta?  Näiden lakimuutosten toimenpiteiden kohteena ovat työssä olevat, joiden 

ammatillisen kuntoutuksen päävastuutaho pohjaa työeläkelainsäädäntöön. Osatyökykyiset 

työssä -ohjelman säädösmuutostarpeita ja palveluiden kehittämistä koskevassa loppura-

portissa (STM, 2013) ei oteta suoraan kantaa työeläkelain muutostarpeisiin, vaan suositel-

laan muutostarpeiden integrointia vuoden 2017 uudistukseen. Tämän uudistustyön yhtey-

dessä voisi tarkastella myös työeläkelakien ammatillisen kuntoutuksen oikea-aikaisen käyn-

nistymisen tehostamista. Voisiko erityisesti niiden henkilöiden osalta, joille syntyy 90. päi-

vän maksuesteellisyys merkintä sairausvakuusetuusrekisteriin, ts. n. 10 000−11 000 ta-

pausta vuositasolla, käynnistyä myös työeläkelakien mukaisen ammatillisen kuntoutuksen 

oikeuksien selvittely työeläkelaitosten toimesta työnantajan ja työterveyshuollon toimenpi-

teiden rinnalla. Suosittelemme asian selvittämistä työeläkelainsäädännön uudistuksen yh-

teydessä. 
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2 Työterveyshuollon lausunnon ajoissa saaminen 
edellyttää myös Kelan toiminnan kehittämistä. 

Suosittelemme, että Kelan tulisi tutkia mahdollisuuksia, joiden avulla Kela voisi seurata 

myöhästyneiden todistusten saapumista ja tarvittaessa kiirehtiä niitä. Kelan prosesseihin 

tulisi määritellä aikaraja, minkä sisällä lausunto on toimitettava, kun 90 pv täyttyy tai kun 

virkailija poistaa oman harkintansa perusteella maksuesteellisyyden.  Tämä on tarpeen niitä 

tilanteita varten, joissa sairausvakuusetuuskäsittelijä estääkseen tarpeettoman toimeentu-

lon katkeamisen hakijan hyväksi poistaa maksukieltomääräyksen ja pyytää suullisesti toi-

mittamaan todistuksen maksukieltomääräyksen jälkeen. Sairauspäivärahakäsittelijät pyr-

kivät siis välttämään yksittäiselle työntekijälle tulevaa haittaa tilanteissa, joissa sairauspäi-

väetuutta on haettu asianmukaisesti lääkärin lausunnolla. He toimivat siis sairauspoissaoli-

jan edun mukaisesti. Koska Kelalla ei ole mahdollisuutta ilmoittaa työterveyshuollolle aika-

rajan täyttymisestä, ei työhön paluun suunnittelu työnantajan ja työterveyshuollon yhteis-

työnä voi käynnistyä näiden lakimuutosten perusteella ilman sairauspoissaolijan omaa yh-

teydenottoa työterveyshuoltoon. Jos Kelalla ei ole mahdollisuutta seurata lausunnon saa-

pumista tämän jälkeen, viivästyy lakimuutoksissa tavoiteltu työhön paluun varhaisemman 

suunnittelun aloittaminen kaikkien näiden asiakkaiden osalta. Kelan virkailijat ovat käytän-

nössä estäneet sairauspäivärahaetuutta hakevan asiakkaan näkökulmasta sanktion toteu-

tumisen, ja maksukieltomääräys on poistettu tietojemme mukaan siinä yhteydessä, kun 

hakija on ottanut Kelaan yhteyttä ja lausunnon hankkimisesta on keskusteltu. Tämä toi-

minta on sinällään hyvin ymmärrettävää. Toimintatapa on tukenut mahdollisesti haavoittu-

vassa tilanteessa olevia henkilöitä, kuten haastatteluesimerkkimme, ja lakimuutosten käyt-

töönottovaiheessa tämä on ollut hyvin asiakasystävällinen tapa. 

 

Suosittelemme, että lain toimeenpanoa Kelassa edelleen kehitetään. Jotta lakia voidaan 

noudattaa, on rakennettava malli, jossa sen noudattaminen on mahdollista. Olisiko etuus-

käsittelijän mahdollisuus saada työjonoonsa ilmoitus aikaisemmin, jotta esim. työterveys-

neuvottelut ehditään toteuttaa myös niissä tapauksissa, joissa työkyvyttömyys on pitkitty-

nyt? Voisiko sairauspäivärahahakemukseen lisätä kysymyksen siitä, saako sairaspäivära-

han myöntämisestä ja sairauspäivärahapäiväkertymästä mennä tieto myös työterveyslää-

kärille? Tällöin myös työterveyshuollon edustajilla itsellään olisi mahdollisuus seurata vas-

tuullaan olevien työntekijöiden sairausvakuutuspäivärahapäivien kertymää niiden työpaik-

kojen osalta, joilla työterveyhteistyössä seuranta ei ole vielä ajantasaista. Tämä voisi muil-

takin osin parantaa työterveyshuollossa näiden työntekijöiden hoito- ja kuntoutuspolkujen 

seurantaa. 
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Suosittelemme, että kansalaisten tiedotuksessa ja sairauspäivärahahakijalle  lähetettävässä 

kirjeessä painopiste tulisi selkeästi olla työhön paluun suunnittelun käynnistämisessä ja 

työssä jatkamisen tukemisessa. Erityisesti olisi korostettava, että kyse ei ole hoitoon ”puut-

tumisesta” ja hoitovastuun siirtämisestä työterveyshuoltoon, vaan yhteistyön käynnistämi-

sestä. 

 

Sairauspoissaolotodistusten analyysi osoitti, että yli 90 päivää sairauslomalla olleille ei juuri 

oltu haettu tai myönnetty Kelan tai muun tahon järjestämiä kuntoutustoimia.  Tässä yhtey-

dessä ei tarkasteltu Kelan työkykyneuvonnan kohdentumista ja siihen liittyvää kuntoutus-

tarpeen arviota. Emme tarkastelleet myöskään työpaikoilla toimivan työkykykoordinaation 

tai työterveyshuollossa toimivan kuntoutus- ja työkykyohjauksen kohdentumista. Kuntou-

tus- ja palveluohjauksen aktiivisempi rooli pitkään sairauden vuoksi työstä poissaolleiden 

tilanteen arvioinnissa voisi mahdollistaa varhaisemman kuntoutukseen hakeutumisen. 

 

3 Kuntoutuksen suunnittelua ja yhteistoimintaa 
kehitettävä työterveyshuolloissa 

 

Suosittelemme, että työkyvyn tuen toimintamalleja työterveysyhteistyössä kehitettäessä 

niihin kirjataan systemaattisesti myös työhön paluun tuki pitkittyvässä työkyvyttömyy-

dessä. Suosittelemme, että sama asia kirjataan työterveyshuollon toimenpiteiden osalta 

myös työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. Tähän kohtaan on selkeästi kirjattava, että 

suunnitelmat tulisi pääsääntöisesti laatia yhteistyössä. Erikseen olisi kuvattava työnantajan 

vastuut ja tehtävät, jotka koskevat lain perusteluihin viitaten, konkreettisia työn muuttami-

sen ja muokkaamisen mahdollisuuksien kartoittamista a.o. työpaikalla. Suosittelemme 

myös, että työkyvyttömyyden ehkäisyn olisi oltava osa työterveyshuollon laatujärjestel-

mää, jolloin se kuuluu kaikkien työterveyshuollon työntekijöiden tehtäviin. Työterveyshuol-

lon on aktiivisesti tartuttava seuranta- ja koordinointitehtävään heti, kun työnantajalta tulee 

ilmoitus pitkittyneestä sairauspoissaolosta (30 päivää). Työterveyshuollossa puuttumisen 

olisi perustuttava yhdessä työnantajan kanssa sovittuun prosessiin. Työterveyshuollossa 

työkyvyn tukeminen tulisi tapahtua moniammatillisesti, ja työryhmän sisällä vastuunjakoa 

olisi selkiytettävä esim. taulukossa 8 esitetyllä tavalla. Suosittelemme, että kuntoutusmah-

dollisuudet otetaan maksimaalisesti käyttöön työntekijöiden työkyvyn tukemisessa. Työter-

veyshuoltojen edustajien kuntoutusosaamista on edelleen koulutuksen avulla kehitettävä. 

Työterveyshuollon osaamista on kehitettävä myös työterveysyhteistyössä tehtävässä työ-

hön paluun suunnittelussa. Näihin teemoihin liittyvää koulutusta on syytä jatkaa myös 

osana työterveyshuollon laatujärjestelmä -koulutusta. 
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4 SOTE – alueelle yhteiset työkyvyn tuki- ja 
hoitopolut 

 

Suosittelemme, että työpaikan ja työterveyshuollon yhteydessä sovittujen hälytysrajojen 

lisäksi olisi suotavaa luoda terveydenhuollon ammattilaisille alueellisia käytäntöjä, joiden 

avulla saataisiin sovittua työkykyongelma tilanteissa tietojen vaihdosta, ja työkyvyn tuen 

koordinointi olisi mahdollista työterveyshuollossa. Nämä yhteiset työkyvyn tuki- ja hoitopo-

lut voitaisiin laatia uusien SOTE-alueiden mukaisesti. Tällä voitaisiin estää tehokkaasti työ-

kyvyttömyyttä.  

 

Täytäntöönpanon prosessia arvioitava uudelleen 

 

Tämän toiminnan vaikutuksia sairauspoissaoloihin ja työhön paluuseen sekä taloudellisia 

vaikutuksia on tarkoitus selvittää Työterveyslaitoksen, Kelan ja Eläketurvakeskuksen yh-

teistyönä myöhemmin poimittavalla rekisteriaineistolla. Lisäksi tutkimustietoa tarvitaan 

sekä työssä jatkaneiden että työmarkkinoilta pois siirtyneiden tilanteista, työkyvyn tukipro-

sesseista, työssä jatkamisen esteistä ja edistävistä tekijöistä, toteutuneista tukitoimista ja 

niiden laadusta sekä käytännön yhteistyön toimivuudesta eri osapuolten näkökulmista ja 

esim. eri rekistereiden pohjalta. Täytäntöönpanoa tulisi jatkossa arvioida uudelleen ja tässä 

yhteydessä selvittää myös, miten työnantajat ilmoittavat 30 päivän poissaolosta työter-

veyshuoltoihin, ja mitä se käytännössä käynnistää. Lisäksi on arvioitava, onko työnantajien 

sairauspäivärahakorvauksien hakemisessa tapahtunut muutosta ja onko se johtanut muu-

toksiin Kelan kuntoutustarpeenarviotoiminnassa. Suomessa tulisi myös miettiä, voiko va-

littu vaikutusmekanismi, työntekijän sairausvakuusetuusoikeuden keskeyttämisuhka, lisätä 

ylipäätään työantajan työmuokkaustoimia.  
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VERKKOJULKAISUN LIITTEET 

Liite 1: Työssä pysyttämistä tukeva hallinnollis-rakenteellinen työ 2009–2013. 
 
Liitteet 2-11: Lupahakemukset, tiedonkeruu, tutkimustiedotteet ja suostumukset. 
 
Liite 12: Taulukot 9-12, joissa kuvattu pitkittyneet sairauspoissaolot iän, sukupuolen, sai-
rausryhmien ja seutukuntien mukaisesti. 

 
Liite 13: 90 sairauspäivärahapäivän sairauspoissaolot 10 000 työllistä kohden seutukunnit-

tain. 
 



Tietoa työ
stä

Lakimuutokset varhaisesta puuttumisesta pitkittyvään työky-
vyttömyyteen astuivat voimaan 1.6.2012. Muutoksella ha-
luttiin parantaa mahdollisuuksia havaita pitkittyvät työky-
vyttömyydet riittävän varhain ja helpottaa paluuta työhön 
sairauspoissaolojen jälkeen. Valmisteluvaiheessa korostettiin 
työnantajan vastuuta selvittää keinot, joilla työssä jatkaminen 
onnistuu.  Työnantajan tulee selvittää yhdessä työntekijän ja 
työterveyshuollon kanssa nämä mahdollisuudet.  Käytännös-
sä edellytetään, että viimeistään 90 sairauspoissaolopäivän 
kohdalla työntekijän on toimitettava työterveyslääkärin kan-
nanotto työssä jatkamismahdollisuuksistaan Kelaan. 

Työssä jatkamisen tukeminen pitkittyvissä työkyvyttömyys-
tilanteissa -arviointitutkimuksen mukaan lakimuutoksen täy-
täntöönpanoa oli alkuvaiheessa Kelassa ja työterveyshuol-
loissa ohjannut enemmän sairauspoissaoloon liittyvän yksilön 
toimeentulon turvaaminen, haavoittuvassa asemassa olevan 
henkilön tukeminen, kuin työssä jatkamismahdollisuuksien 
tarkastelu ja siihen liittyvien tukitoimien suunnittelu. Varhai-
nen puuttuminen ei vielä näyttäisi toteutuvan tarkoitetulla 
tavalla.  Toiminnan kehittämistä tarvitaan sekä työpaikoil-
la, työterveyshuolloissa että Kelassa. Jatkossa tulisi miettiä, 
miten eri toimijoiden osalta puuttumista pitkittyviin poissao-
loihon voisi tehostaa.
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