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mans med företaget föddes tanken om att skapa en broschyr med all väsentlig information 

arbetstagaren behöver ifall hen insjuknar. Företaget har ca 900 arbetstagare och runt 50 

olika nationaliteter är representerade, därför är inte sjukfrånvaroprocessen i detta företag 

alltid så lätt att förstå. 

Masterarbetets forskningsfråga lyder; på vilket sätt kan vi handleda arbetstagarna att 

agera på ett överenskommet sätt ifall hen insjuknar? 

Produktutveckling har använts som metod för detta masterarbete. Den teoretiska bak-

grunden baserar sig på mångsidig information gällande sjukfrånvaro, arbetsförmåga samt 

arbetsoförmåga. Produkten av detta masterarbete är en broschyr ”Pidä huolta itsestäsi-
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Hur gå tillväga ifall jag insjuknar – en broschyr för företag X:s 
arbetstagare 
 
Masterarbetet är i sin helhet skrivet på finska, här nedan är en kortare svensk samman-

fattning skriven. 

 

En välmående arbetstagare är en bra investering för företaget, hen är bunden till sitt ar-

bete, inspirerad, vill lära sig nytt och bär ansvar över sitt agerande. En arbetstagare som 

på sätt eller annat inte mår bra på arbetet insjuknar lättare och man kan se ett ökat antal 

av sjukfrånvarodagar, detta kan ha stora ekonomiska konsekvenser för företaget.  

Ofta tänker vi, att hälsa innebär frånvaro av sjukdom. WHO (1948) definierar dock hälsa 

som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte enbart 

frånvaro av sjukdom. Denna definition av hälsa är även bra att komma ihåg då vi tänker 

på arbetsoförmåga. Även om man har någon sjukdom kan man uppleva både sin hälsa 

samt sin arbetsförmåga som god.  

 

Även om de korta sjukfrånvaroperioderna är de dyraste för företagen så ökar risken för 

arbetsoförmåga ifall sjukfrånvaroperioden förlängs. Enligt Elinkeinoelämän keskusliitto, 

EK (2009:14) har en arbetstagare i Finland de senaste åren haft ca. 12 sjukfrånvaroda-

gar/år och man kan räkna med att en sjukfrånvarodag i medeltal kostar ca. 300€, stora 

variationer beroende på bransch kan man dock se. Något som är alarmerande är att upp-

skattningsvis upp till 53% anser det vara acceptabelt att anmäla sig sjuk även om det inte 

handlar om sjukdom, faktorer som nämndes var bland annat stress, familjeliv och problem 

på arbetsplatsen (EK 2009:8). Virolainen (2012:68) uppskattar att 10-20% av rapporterad 

sjukfrånvaro har någon annan orsak till frånvaron än en verklig sjukdom. 

 

Ifall arbetstagaren insjuknar bör hen alltid anmäla om detta till sin förman och vid behov 

bör sjukintyg visas (Työterveyslaitos; TTL,a). Pesonen m.fl (2016) utförde ett forsknings-

projekt (6 organisationer deltog) var man undersökte ifall självrapporterad sjukfrånvaro-

anmälan påverkat det totala antalet av de korta sjukfrånvarodagarna, på vilket sätt detta 

påverkat användningen av företagshälsovårdstjänsterna samt hur självanmäld sjukfrån-

varo i företagen har  genomförts. Resultatet visar att självanmäld sjukfrånvaro oftast upp-

levs som ett enkelt sätt, det ökar kontakten med arbetstagare samt diskussion gällande 
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hälsofrågor och minskar på besöken hos vårdcentralerna, på detta sätt kan vårdens resur-

ser läggas på det förebyggande arbetet.  

 

Enligt Nummelin (2008:131) vore det viktigt att företagen har gemensamma regler gäl-

lande sjukfrånvaro som alla arbetstagare känner till. Instruktionerna borde innehålla vem 

man bör kontakta ifall man insjuknar samt ifall självanmäld sjukfrånvaro är tillåtet eller 

ifall det krävs sjukintyg. Företagen uppmanas även att ha en modell ”för tidigt ingri-

pande” var företaget har så kallade gränser när förmannen skall ingripa ifall den anställda 

har mer än ett visst antal sjukfrånvarodagar, detta även för att få ersättning av folkpens-

ionsanstalten för kostnaderna av företagshälsovården (Kansaneläkelaitos; KELA 2018c). 

 

Ilmarinen m.fl. (2006:19) säger att det inte är lätt att hitta en entydig definition på begrep-

pet arbetsförmåga, men man är ändå övertygad om att det inte enbart är individens egen-

skap utan individens, arbetets samt omgivningens egenskaper. Individens upplevda hälsa 

är inte enligt Koskinen (2006:112, 131-133) det samma som upplevd arbetsförmåga, men 

den upplevda arbetsförmågan är starkt förknippad med individens upplevda hälsa. Enligt 

tidigare forskning vet man att individens kondition, symtom av sjukdom, levnadsvanor, 

sociala ställning, arbetets fysiska samt psykosociala krav, arbetsmiljö samt motivation är 

faktorer som påverkar individens upplevda arbetsförmåga (Koskinen, S m.fl 2006:112, 

131-133). 

 

Arbetshälsoinstitutet har publicerat ett ”hus av arbetsförmåga” var arbetsförmågan kan 

ses som ett fyra våningar högt hus. Grunden för huset dvs. arbetsförmågan består av hälsa 

samt den fysiska-, psykiska- och sociala handlingsförmågan. I den andra våningen finns 

kunskap, tredje våningen innehåller värderingar, motivation samt attityder och fjärde vå-

ningen består av arbetsmiljö och ledarskap. För att huset skall hållas ihop krävs det att 

väggarna hålls uppe och stöder varandra. (TTL,b)   

 

Orsaken till arbetsoförmåga är inte alltid sjukdom och orsaken till arbetsoförmåga är inte 

heller alltid medicinsk. Arbetsoförmåga kan enligt Koskinen m.fl (2008:11) även bero på 

yrkeskunnande, motivation, värden och värderingar, arbetsförhållanden, arbetets innehåll 

samt arbetets krav, för att inte heller glömma familjen och det sociala nätverket som kan 

påverka arbetsförmågan.  
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Arbetsoförmåga kan vara kortvarigt eller långvarigt. Långvarig arbetsoförmåga innebär 

ändå inte att arbetsoförmågan skulle vara permanent. Pensionering (tidsbegänsad eller 

heltid) på grund av sjukdom är möjlig ifall arbetsförmågan är sänkt över ett år, före detta 

prövas dock yrkesinriktad och/eller medicinsk rehabilitering. Sjukförsäkringslagen för-

nyades 2007 varefter det varit möjligt för arbetstagare att få partiell sjukdagpenning vilket 

stöder en arbetsoförmögen arbetstagare att arbeta deltid, 40-60% i högst 120 dagar. Ar-

betstagaren har rätt att övergå till fullständig sjukfrånvaro ifall hen på grund av sjukdom 

inte klarar av att arbeta deltid. (Eläketurvakeskus 2019; KELA a; KELA b; Kess,K & 

Laurila, E 2016:30-31).  

 

Syftet med detta masterarbete var att skapa en broschyr åt företaget Xs arbetstagare som 

skulle beskriva hur gå tillväga ifall hen insjuknar. Forskningsfrågan för detta masterarbete 

lyder: ; på vilket sätt kan vi handleda arbetstagarna att agera på ett överenskommet sätt 

ifall hen insjuknar?        

Företaget X kommer att få broschyren och kommer i fortsättningen att vara ansvariga för 

dess uppdatering. Broschyren kommer att printas ut i pappersformat och delas ut till alla 

arbetsgivare samt sparas som en pdf-fil.  

 

Som metod för masterarbetet har produktutveckling använts. Vid en produktutveckling 

strävar man till att styra, vägleda, organisera eller rationalisera praktiska aktiviteter. Det 

kan handla om specifika instruktioner, broschyrer, vägledning eller till och med en hän-

delse. Produktutvecklingen skall vara arbetsorienterad, praktisk och implementerad med 

en forskningsinriktning. (Vilkka, A & Airaksinen, T. 2003:9-10) 

 

Genomförandet av masterarbetet bestod av fyra delar; uppläggning av en verksamhets-

plan, insamlandet av information, planeringsfasen och till slut broschyrens förverkli-

gande. Namnet på broschyren ändrades under processens gång och det slutliga namnet är 

“Pidä huolta itsestäsi - miten toimin, jos sairastun”. 

 

Mitt masterarbete berör ämnet, hur gå tillväga ifall man insjuknar och jag valde att lyfta 

fram faktorer gällande sjukfrånvaro, arbetsförmåga och arbetsoförmåga. Det skulle vara 
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mycket intressant att i framtiden lyfta upp det från en annan vinkel; hur gå tillväga för att 

hålla sig frisk och hålla en god arbetsförmåga.  

 

Jag blev inspirerad av HNS broschyr ”Ilolla uuteen työpäivään! Työkyvyn tukiohjelma” 

som är en mycket omfattande broschyr gällande arbetsförmåga. Detta väckte tanken hos 

mig att en liknande kunde göras för Helsingfors Busstrafik var mitt masterarbetes produkt 

skulle vara en del av en större helhet.  

 

Det vore mycket intressant att i framtiden undersöka ifall denna gjorda broschyr har hjälpt 

arbetstagarna i situationer då de inte vetat hur gå till väga ifall de insjuknat, i vilken mån 

självanmäld sjukfrånvaro är i användning samt ifall det skett någon förändring i det totala 

antalet sjukfrånvarodagar.    
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1 JOHDANTO 

Hyvinvoiva työntekijä on yritykselle hyvä sijoitus. Hyvinvoiva työntekijä on sitoutunut 

työhönsä, innostunut, halukas oppimaan uutta ja kantaa vastuuta omista tekemisistään. 

Tänä päivänä yritykset panostavat enemmän ja enemmän työntekijöiden hyvinvointiin. 

Monilla yrityksillä on käytössä erilaisia rahallisia tukia mitä maksetaan mm. liikunnan 

tukemiseen, panostetaan ergonomisiin asioihin, yritetään tulla vastaan ja joustaa, jotta 

työntekijän ja hänen perhe-elämänsä sopisivat mahdollisimman hyvin ja joustavasti yh-

teen ja annetaan mahdollisuus toteuttaa työtä hyvin monella eri tavalla. Työntekijä joka 

tavalla tai toisella ei työssään voi hyvin sairastaa enemmän, jolloin sairauspoissaoloja 

kertyy ja tämä voi olla suurikin kustannus yritykselle. Työntekijä joka ei voi hyvin ei ole 

samalla tavalla sitoutunut työhönsä mitä hyvinvoiva työntekijä on, työn tulos ja laatu voi-

vat heikentyä, negatiivinen palaute on todennäköisempää ja koko työyhteisö saattaa tästä 

kärsiä. 

Terveys ajatellaan usein sairauden puuttumisena. Jos terveyttä ajatellaan tällä tavalla se 

saattaa olla ongelmallista, se saattaa ohjata reaktiiviseen toimintatapaan missä reagoimme 

vasta silloin kun havaitsemme oireita sairaudesta. Terveyttä voisi nähdä janana, jonka 

puolivälissä on raja työkyvyttömyyden ja työkykyisyyden välillä. Janan vasen puoli edus-

taisi pahenevaa sairastavuutta ja sen ääripää olisi kuolemansairasta henkilöä. Janan oikea 

puoli edustaisi paranevaa terveyttä ja sen ääripää olisi WHO:n määritelmä terveydestä; 

täydellinen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila. Tällainen ajattelumalli 

voisi ohjata proaktiiviseen toimintatapaan ja asioihin voisimme reagoida etupainottei-

sesti. (Suominen, R. 2008) 

Työelämä ja sen organisaatiot ovat viime vuosien aikana käyneet läpi suuria muutoksia. 

Työn luonne on muuttunut, työelämän dynaamisuus on lisääntynyt voimakkaasti ja hyvin 

nopeasti, tämä on johtanut työn tuottavuuden kasvuun ja taloudellisen kilpailukyvyn pa-

rantumiseen. Tämän myötä myös työntekijöihin on ollut vaikutusta; hämmennystä, oirei-

lua ja stressiä muutostilanteista. Ihmiset eivät välttämättä sopeudu jatkuvaan kehitykseen 

ja tämä tuo haasteita työssä jaksamiseen, jos ihminen ei näihin sopeudu. Moni yritys on 

huomannut epätasapainon kasvavien vaatimusten ja työntekijöiden edellytysten välillä, 

samalla mielenterveys ja tuki-ja liikuntaelimet ovat nousseet tärkeimmiksi sairauspoissa-
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olojen syyryhmiksi. Se ei ole epätavallista, että monessa yrityksessä edellä mainitut ryh-

mät ovat syynä jo joka toiseen sairauspoissaoloon. Yritykset panostavat enemmän ja 

enemmän työhyvinvointi ja terveyteen tänä päivänä. Tässä työssä myös työterveyshuol-

lolla voi olla nykyistä suurempi rooli ja sitä voi saavuttaa toimintatapoja ja yhteistyötä 

kehittämällä. (Suominen, R. 2008) 

Moni työntekijä saattaa kokea, että työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen voi olla han-

kalaa monesta eri syystä, onko tämä asia mikä työnantajan tulisi huomioida vai onko se 

työntekijän henkilökohtainen asia? Työnantajan tulisi tukea työntekijän työkykyä, mutta 

vastuu omasta työkyvystä on kuitenkin työntekijällä itsellään. Jokaisen tulisi huolehtia 

omasta hyvinvoinnistaan; tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä, terveelliset elämäntavat ja 

jaksaminen.     

 

Pelkästään terveydenhuollon keinoilla ei terveyttä voida edistää. Terveyden edistämiseksi 

tarvitaan yhteiskunnan kaikki sektorit ja terveysnäkökohdat tulisi ottaa huomioon kai-

kissa yhteiskunnallisissa päätöksenteoissa. Suomessa sosiaali- ja terveysministeriöllä on 

yleinen ohjaus- ja valvontavastuu terveyden edistämisestä mikä perustuu kansanterveys-

lakiin ja on osa kansanterveystyötä. Terveyttä ja hyvinvointia kannattaa edistää, koska 

toimenpiteillä voidaan vaikuttaa suoraan mm. kansansairauksien syihin. Tällä tavalla 

voimme vaikuttaa kustannuksiin mitkä kansansairauksista syntyy, nämä muodostuvat ter-

veydenhuollon palveluista, sairauspoissaoloista ja varhaisesta eläköitymisestä.  (Sosiaali- 

ja terveysministeriö; STM)  

 

Sairauden sattuessa on tärkeää, että työntekijät tietäisivät miten tulisi toimia. Toimintata-

vat voivat olla jo käytössä ja monelle päivän selvä asia, mutta on kuitenkin huomattu, että 

näin ei aina ole. Tarkoitus tämän opinnäytetyön kanssa on luoda yritys X Oy:n työnteki-

jöille opas, miten heidän tulisi toimia, jos sairastuvat; ohjeet kehen olla yhteydessä ja 

missä vaiheessa olla yhteydessä työterveyshuoltoon ja mitä tapahtuu, jos sairaus syystä 

tai toisesta pitkittyy.     
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2 TEOREETTINEN TAUSTA 

2.1 Sairauspoissaoloista yleisesti 

Ahlstrom ja muiden (2010:404) mukaan pitkäjaksoisista työkyvyttömyysjaksoista on tul-

lut kansanterveydellinen ongelma Ruotsissa. Lyhyet sairauspoissaolot ovat yleensä ne 

kalleimmat yritykselle mutta työkyvyttömyyden riski kasvaa aina pitkien sairauslomien 

yhteydessä.  

 

Ruotsi ei ole ainoa maa missä sairauspoissaoloja on paljon. WHO:n raportin mukaan vii-

dessätoista EU-maassa 14,5% työntekijöistä raportoivat ainakin yhden sairauspoissaolo-

päivän vuonna 2000. Huomattavia eroja maiden välillä oli; eniten menetettyjä työpäiviä 

sairauden takia oli Slovakiassa 26,7pv/työntekijä, Tsekeissä 23,6 pv/työntekijä, Ruotsissa 

22pv/työntekijä, ja vähiten Kreikassa, 4,8pv/työntekijä. Suomessa menetettyjen työpäi-

vien määrä sairauden takia oli 8,5pv/työntekijä. (Scheil-Adlung, X & Sander, L 2010:10-

11) 

 

Suomessa työntekijän sairauspoissaolopäivä maksaa keskimäärin 300€/pv, tämä voi kui-

tenkin vaihdella eri aloilla huomattavasti. EK:n jäsenyrityksissä viime vuosien aikana 

sairauspoissaolopäiviä on ollut keskimäärin 12 päivää/työntekijä, tämä vaihtelee kuiten-

kin paljon eri alojen välillä. Vuoteen 2010 siirryttäessä poissaoloja on ollut enemmän 

kuin koskaan aikaisemmin. (EK 2009:14) 

   

Huolestuttavana asiana voidaan mielestäni pitää sitä, että jopa 53% pitävät sitä hyväksyt-

tävänä, että ilmoitetaan sairaaksi tietyissä tilanteissa, vaikka sairaudesta ei olisi kyse. 

Stressi, perhesyyt, työpaikan ongelmat ja kiistat sekä harrastukset mainittiin syiksi sai-

rauspoissaolojen hyväksyttäviksi syiksi. (EK 2009:8) 

Virolainen (2012:68) arvioi, että jopa 10-20% sairauspoissaoloista syy on jokin muu kuin 

sairaus. Virolainen (2012:68) mukaan syitä ovat esimerkiksi; ”ei ollut fiilistä tulla töihin”, 

krapula, työpaikkaan ja johtamiseen liittyvät ongelmat ja heikentynyt motivaatio.   

 

Mielestäni on hyvä muistaa, että suurin osa työntekijöistä ei ole ollut poissa töistä päivää-

kään, yleensä pieni osa työntekijöistä vastaa suurimmasta osasta sairauspoissaoloista. 
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Sairauspoissaolot lisääntyvät usein myös iän myötä jolloin poissaolojen pituudet usein 

kasvavat ja sairauspoissaolojen määrien eroa nähdään myös yrityksien koossa. Isoissa 

organisaatioissa sairauspoissaoloja on useammin enemmän kuin pienissä organisaa-

tioissa.  Naisilla on usein myös enemmän sairauspoissaoloja kuin miehillä, jopa 30% 

enemmän. Naisten suurempi osuus sairauspoissaoloista selittyy todennäköisesti sillä, että 

naiset huolehtivat paremmin terveydestään ja hakeutuvat näin ollen myös herkemmin tut-

kimuksiin. (Virolainen, H. 2012:65-67) 

  

Vuonna 2017 Kansaneläkelaitos korvasi yhteensä 14,1 miljoonaa sairauspäivärahapäi-

vää. (KELA 2018a:17). Kansaneläkelaitos maksaa sairauspäivärahaa korvauksena ansi-

onmenetyksestä joka johtuu sairauden aiheuttamasta työkyvyttömyydestä. Sairauspäivä-

rahaa maksetaan ns. omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä 

seuraavan yhdeksän arkipäivää. Omavastuuajalla työnantaja on yksin vastuussa työky-

vyttömyyden aiheuttamista kuluista. (KELA 2018a:7)  

 

Työntekijä joka on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt tekemään töitä on Työsopi-

muslain mukaan oikeus saada palkkaa sairausajalta. Jos työntekijän työsuhde on jatkunut 

vähintään kuukauden ajan, hänellä on oikeus saada täysi palkka sairastumispäivää seu-

ranneen yhdeksännen arkipäivän loppuun. Jos työsuhde on jatkunut alle kuukauden ajan, 

työntekijällä on oikeus saada 50% palkastaan. Mikäli työkyvyttömyys johtuu törkeästä 

huolimattomuudesta tai on tahallaan aiheutettu, silloin työntekijä ei ole oikeutettu sai-

rausajan palkkaan. (Finlex 2001) 

 

Kansaneläkelaitoksen omavastuuajan jälkeen työntekijällä on oikeus saada päivärahaa. 

Työsopimuslaissa on määritetty vähimmäisajan palkka. Työehtosopimuksissa on kuiten-

kin usein määritetty työnantajan pidemmistä maksamista vähimmäisajan palkoista tai 

työntekijän työsopimuksessa on voitu sopia pidemmästä ajasta. (Kess & Seppänen 2011: 

32) 

 

Esimiehelle pitää aina ilmoittaa poissaolosta ja tarvittaessa poissaolosta on toimitettava 

todistus, jossa on myös poissaolon syy (TTL, a). Usein työntekijät miettivät onko oikein, 

että toiset työntekijät saavat omalla ilmoituksella olla pois töistä sairauden takia, kun toi-

silta taas vaaditaan terveydenhuollosta kirjoitettu todistus. Työntekijöitä tulee kohdella 
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tasapuolisesti, mutta työnantaja saa perustellusta syystä pyytää työntekijää toimittamaan 

todistus työkyvyttömyydestä (Työturvallisuuskeskus; TTK 2018).  

 

Sairauspoissaolon syytä ei välttämättä ole pakko kertoa esimiehelle, mutta palkanmaksu 

edellyttää tätä usein. Jos työntekijä ei toimita todistusta missä ilmenee työkyvyttömyyden 

syy niin työnantaja voi kieltäytyä maksamasta sairausajan palkkaa. Työnantaja voi myös 

kyseenalaistaa lääkärin kirjoittamaa sairauspoissaolotodistusta. Lääkärinlausunto ei ole 

määräys, se on asiantuntijalausunto. Työnantaja voi pyytää toisen lääkärin arviota, jos ei 

pidä hoitavan lääkärin kirjoittamaa lausuntoa riittävänä näyttönä työkyvyttömyydestä. 

(TTK 2018)  

2.1.1 Sairauspoissaolo omalla ilmoituksella 

Pesonen ym. (2016) suorittivat tutkimushankkeen ”Omailmoitus – tutkimus sairauspois-

saolojen omailmoituksen käyttöönotosta ja vaikutuksista” 7/2016-2/2016 mihin osallistui 

6 organisaatiota, joissa oli jo käytössä omailmoitus sairauspoissaoloissa tai sen käyttö oli 

alkamassa.  Tarkoitus tutkimuksen kanssa oli selvittää miten omailmoituksen käyttöön-

otto vaikuttaa lyhyisiin sairauspoissaoloihin, miten omailmoituksen käyttöönotto vaikut-

taa työterveyshuoltopalveluiden käyttöön ja miten omailmoituksen käyttöönotto on to-

teutunut yrityksissä. (Pesonen, S; Halonen, J; Liira, J. 2016:16)   

Suomessa vuonna 2015 lähes kaikilla julkisen sektorin työpaikoilla oli käytössä omail-

moitus sairauspoissaolosta, kun yksityisen sektorin työntekijöillä noin kolmasosalla ei 

ollut tätä mahdollisuutta. On myös työpaikkoja, joissa on kokeiltu mahdollisuutta jäädä 

viiden tai seitsemän päivän sairauslomalle oman ilmoituksen perusteella. Sairauspoissa-

olot omalla ilmoituksella, on toivottu vähentävän turhia sairaanhoitokäyntejä, ei hoitoa 

vaativissa sairaustapauksissa. On myös toivottu, että tätä myötä tulisi lyhempiä sairaus-

poissaolojaksoja ja enemmän yhteydenpitoa esimieheen sairaus- ja työkykyasioissa. (Pe-

sonen, S; Halonen, J; Liira, J. 2016:5) 

Pidemmät sairauspoissaolot johtuvat yleensä vakavimmista tai pitkäkestoisimmista sai-

rauksista kun taas lyhyet sairauspoissaolot yleensä johtuvat ohimenevistä akuuteista sai-

rauksista. Suomalaisten Käypä hoito – periaatteiden mukaan terveydenhuollossa ei tar-

vitse käydä lyhytkestoisten, akuuttien ja vähemmän vakavien, infektioiden vuoksi. On 
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myös arvioitu, että lyhyet sairauspoissaolot eivät vaikuta työntekijän terveyteen ja toi-

mintakykyyn samalla tavalla kuin pidemmät sairauspoissaolot. (Pesonen, S; Halonen, J; 

Liira, J. 2016:12) 

 

Kuvassa 1 nähdään, että omailmoituskäytännön hyvät puolet ovat muun muassa sen help-

pokäyttöisyys, se vähentää käyntejä terveydenhuollossa, parantaa luottamusta työntekijän 

ja esimiehen välillä ja lisää keskustelua terveysasioista. Omailmoituskäytännössä selkeät 

toimintatavat ovat tärkeät, esimiehet tarvitsevat tarvittaessa myös koulutusta ja tukea hen-

kilöstöasiantuntijoilta ja työterveyshuollosta. Työntekijät suhtautuvat omailmoituskäy-

täntöön usein positiivisesti, se koetaan helppona ja luontevana. (Pesonen, S; Halonen, J; 

Liira, J. 2016:25-26) 

 

Kuva 1: Omailmoituskäytännön hyvät puolet (Pesonen, S; Halonen, J; Liira, J. 2016:26) 

  

2.1.2 Yhtenäiset ohjeet sairauspoissaolokäytännöistä 

Työssäni työterveyshoitajana törmään usein siihen, että työntekijät soittavat työterveys-

huoltoon heti kun sairastuvat. Työntekijät eivät välttämättä soita, koska tarvitsevat neu-

voa miten sairautta tulisi hoitaa, vaan soittavat sen takia, etteivät tiedä miten tulisi toimia, 

kun yhtäkkiä ovat sairastuneet eivätkä ole työkunnossa. Moni työntekijä saattaa ajatella, 

että helpoin tapa on olla yhteydessä työterveyshuoltoon ja kysyä toimintatapoja sieltä. 
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Sairauspoissaoloihin liittyvät toimintatavat perustuvat kuitenkin yrityksen ja työntekijöi-

den väliseen toimintamalliin missä työterveyshuollolla tässä tapauksessa on asiantuntijan 

rooli liittyen työntekijän sairauteen.  

     

Yritykselle on hyvä laatia yhtenäiset ohjeet sairauspoissaolokäytännöistä. Käytännöt tu-

lisi olla kaikilla tiedossa, jotta myös sairastuessa tietää miten tulisi toimia. Ohjeissa olisi 

hyvä määritellä kenelle ilmoitetaan. jos sairastuu ja saako omalla ilmoituksella olla poissa 

töistä ja kuinka monta päivää. On myös hyvä mainita, että esimiehellä on oikeus vaatia 

työntekijältä poissaolotodistusta ensimmäisestä päivästä.  Ohjeissa tulisi myös määritellä 

millainen todistus poissaolosta vaaditaan, riittääkö sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan 

kirjoittama todistus vai tarvitaanko kaikista poissaoloista lääkärintodistus?  (Nummelin, 

T. 2008:131) 

 

Tässä vaiheessa on hyvä muistaa, että työntekijöiden terveyteen liittyviä tietoja saavat 

käsitellä ainoastaan tietyt henkilöt. Työnantajan tulee nimetä kyseiset henkilöt ja määri-

tellä tehtävä mihin sisältyy terveydentilaa koskevien tietojen käsittelyä. Henkilöt jotka 

käsittelevät terveystietoja eivät saa ilmaista näitä tietoja sivullisille, ei työsuhteen aikana 

eikä sen jälkeen, kun työsuhde on päättynyt. Edellä mainittu on säädetty laissa ”Laki yk-

sityisyyden suojasta työelämässä” ja säännösten rikkominen on säädetty rangaistavaksi.  

(STM 2007:33-34) 

 

Yritykselle on myös hyvä laatia Varhaisen tuen toimintamalli missä määritellään sairaus-

poissaoloihin liittyvät reagointirajat. Jos yritys hakee Kansaneläkelaitokselta korvauksia 

järjestetyistä työterveyshuoltopalveluista, Varhaisen tuen toimintamalli on edellytys suu-

rempia korvauksien saamiseksi. Korvausta voi saada 60% jos Varhaisen tuen toiminta-

malli on käytössä. (KELA 2018c) 

 

Varhaisen tuen toimintamalli tulisi olla esimiehen työkalu arjen työssä. Varhaisen tuen 

toimintamalli ei ainoastaan tarkoita puuttumista, kun työntekijällä on paljon sairauspois-

saoloja, se tarkoittaa myös puuttumista, jos työntekijän käytöksessä tai toimintakyvyssä 

huomataan muutoksia. Tärkeä osa Varhaisen tuen toimintamallissa on kuitenkin sairaus-

poissaolojen seuranta ja tämä on esimiestyön perusasioita. Esimiehen tulisi sairauspois-
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saoloseurannan yhteydessä havaita varhaisen tuen tarpeita hyvissä ajoin ennen kuin työ-

kykyongelmat pääsevät kehittymään liian vakaviksi. Varhaisen tuen toimintamallissa on 

usein sovittu puuttumisrajat ja säännöt, tämä vähentää epäoikeudenmukaisuuden koke-

muksen vaaraa, kun nämä säännöt ja rajat ovat kaikilla tiedossa ja koskee kaikkia henki-

löstöryhmiä. (TTK 2015:3) 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön sairauspoissaolokäytäntö julkaisun mukaan (STM 

2007:32) yhteiset pelisäännöt vähentävät myös sitä vaaraa, että työntekijä kokee tämän 

henkilökohtaisena loukkauksena tai vahtimisena. Varhaisen tuen toimintamallista käy 

myös ilmi eri roolien tehtävät, kts taulukko 1. Työntekijällä on vastuu mm. ilmoittaa pois-

saoloista, toimittaa poissaolotodistusta ja osallistua pyydettyihin keskusteluihin. Esimies 

yhdessä henkilöstöhallinnon kanssa seuraa poissaoloja, käy varhaisen tuen keskusteluita, 

tekee tarvittavat muutokset työssä ja pyytää tarvittaessa työkykyarviota. Työterveyshuol-

lon rooli on toimia asiantuntijana; seuraa työkykyä, antaa neuvoja ja laatii tarvittavat lau-

sunnot. 

 

 

Taulukko 1: Varhaisen tuen malli - eri roolien tehtävät (TTK 2015) 

 

 

Sairausvakuutuslaissa (Finlex 2004) säädetään myös työterveyshuollon ja työpaikan yh-

teistyöstä, tämä ohjeistaa tietojen siirtämistä työpaikan ja työterveyshuollon välillä, kts 

kuva 2. Alla mainituilla ohjeilla pyritään varmistamaan, että tarvittava tieto siirtyy työn-

antajan, työterveyshuollon ja Kelan välillä oikea-aikaisesti.  
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1) Kela maksaa sairauspäivärahaa omavastuuajan jälkeen 

2) Työnantajan tulee ilmoittaa työterveyshuollolle, kun työntekijällä on kumulatiivi-

sesti kertynyt 30 sairauspäivää viimeisen kahden vuoden aikana 

3) Työnantaja hakee sairauspäivärahakorvauksia Kelalta 60 päivän kuluessa, jos sai-

rauspoissaoloajalta maksetaan palkkaa 

4) Työntekijän tulee toimittaa omasta työterveyshuollosta laadittu B-lausunto Ke-

laan, kun sairauspäivärahaa on maksettu 90 päivältä. Työhönpaluu suunnitelma 

tehdään. 

5) Jos sairaus pitkittyy, kuntoutusta/eläkettä haetaan 

6) Jos työhön paluu ei ole mahdollista, haetaan kuntoutustukea, osatyökyvyttömyys- 

tai työkyvyttömyyseläkettä 

7) Paluu työelämään tai kuntoutustuki/osatyökyvyttömyyseläke/työkyvyttömyys-

eläke 

 

 

Kuva 2: Sairausvakuutuslain mukainen yhteistyö työpaikan ja työterveyshuollon välillä 

(Ilmarinen 2018)  

 

2.2 Terveys ja työhyvinvointi 

Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan, terveys on täydellisen fyysisen, 

psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila, ei pelkästään sairauden puute tai toimintaky-

vyn heikentyminen (WHO 1948). Huttusen (2018) mukaan terveys on kuitenkin tila mikä 
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jatkuvasti muuttuu, mihin sairaudet ja fyysinen ja sosiaalinen elinympäristö vaikuttavat, 

mutta ennen kaikkea kuitenkin ihmisen omat kokemukset ja hänen asenteensa ja arvonsa. 

Jokainen meistä määrittelee meidän oman terveydentilan omalla tavallaan, ja se on se 

mikä lopulta on se tärkein määritelmä. Miten oma terveydentila koetaan voi poiketa hy-

vinkin paljon lääkärin arviosta. Vaikka on jokin sairaus tai eriasteisia vammoja, ihminen 

voi kuitenkin tuntea itsensä terveeksi. Fyysinen ja sosiaalinen ympäristö missä elämme 

sekä meidän omat tavoitteemme vaikuttavat paljon meidän omaan arvioon meidän ter-

veydentilasta. (Huttunen, J. 2018) 

 

On ymmärrettävää, että vallitseva sairaus saa ihmisen kokemaan oman terveydentilan 

huonoksi (Heistaro ym. 2001:230), mutta olisi hyvä muistaa, että terveys koostuu sekä 

fyysisestä, psyykkisestä että sosiaalisesta hyvinvoinnista. Noin kolmasosa suomalaisesta 

työikäisestä väestöstä kokee terveytensä olevan keskinkertainen tai huonompi. Nuorem-

mat ihmiset kokevat terveytensä huomattavasti paremmaksi kuin vanhemmat ihmiset. 

Viime vuosikymmeninä työikäisten ja iäkkäiden ihmisten koettu terveys on kuitenkin pa-

rantunut. Suomalaiset kokevat terveytensä myös huonommaksi mitä muut Pohjoismaiden 

asukkaat. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; THL 2014) 

 

Parasta työhyvinvointia on työn imu (eng. work engagement) mikä tarkoittaa aidosti 

myönteistä tunne- ja motivaatiotilaa työssä. Työntekijä joka kokee työn imua, lähtee 

yleensä mielellään töihin, nautti työstä, kokee työnsä mielekkääksi ja on ylpeä työstä. 

Työn imua kuvaa kolme myönteistä työssä koettua hyvinvoinnin ulottuvuutta: tarmok-

kuus, omistautuminen ja uppoutuminen. Tarmokkuudella tarkoitetaan energisyyttä, halua 

panostaa työhön ja ponnistelun halua myös kohdata vastoinkäymisiä työssä. Omistautu-

misella tarkoitetaan työn merkityksellisyyden tuntemisesta, ylpeydestä, inspiraatiosta ja 

työn haasteellisuudesta. Uppoutuminen tarkoittaa paneutumista työhön, keskittyneisyy-

den tila; aika kuluu huomaamatta ja työstä voi olla hankalaa irrottautua. Työn imu ei ai-

noastaan vaikuta työntekijään, vaan sillä on monia myönteisiä vaikutuksia myös työnte-

kijän perheelle, muulle elämälle ja koko organisaatiolle missä hän työskentelee. Työn 

imun myönteisistä seurauksista ei ole hyötyä ainoastaan nykyhetkessä vaan ne saattavat 

olla nähtävissä vielä jopa vuosien kuluttua. (Hakanen, J. 2011:38-41) 
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Työhyvinvointi rakentuu monesta osa-alueesta. Kuvassa 3 on esitetty työhyvinvoinnin 

tekijät. Työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät voidaan jakaa 4 ryhmään, jotka kaikki vai-

kuttavat yksilöön; organisaatio, esimies, ryhmähenki ja työ. Näiden lisäksi, työntekijän 

omat asenteet vaikuttavat jatkuvasti työntekijän työhyvinvointiin. Esimiestyö tulisi olla 

johtamista oikeudenmukaisella tavalla missä työntekijä pääsee näyttämään parhaansa, 

kun työ on organisoitu siten, että hän pystyy hyödyntämään osaamistaan, hyödyntämään 

parhaita ominaisuuksiaan ja missä hän saa tukea. Hyvä ryhmähenki tarkoittaa avointa 

vuorovaikutusta työyhteisössä, työtovereita arvostetaan ja yhdessä kannetaan vastuuta 

työstä. Hyvä johtaminen tarkoittaa, että organisaation tavoitteet ovat määritelty ja työn-

tekijät ovat tietoisi näistä. Kun työntekijät tietävät organisaation tavoitteet ja millä tavalla 

omalla työllä on merkitystä/vaikutusta näihin, silloin syntyy motivaatiota ja sitoutumista 

tavoitteisiin. (Manka, M-L ym. 2010:8-9) 

 

 

Kuva 3. Työhyvinvoinnin tekijät (Manka M-L 2010:8) 

 

 

Vaikka työssä ja työoloissa saattaa olla asioita mitkä vaikuttavat epäedullisesti terveyteen 

ja työkykyyn, pitää kuitenkin muistaa, että työ myös edistää terveyttä (Aromaa,A & Kos-

kinen, S (toim.) 2010:102).  
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2.3 Työkyky 

Työkyvylle ei Ilmarisen ym. (2006:19) mukaan ole helppoa löytää yksiselitteistä määri-

telmää, se ei myöskään sijoitu millekään yksittäiselle tieteenalalle. Yksimielisyys työky-

vyn määrittelyssä näyttää kuitenkin oleva siinä, ettei se ole ainoastaan yksilön ominaisuus 

vaan yksilön, työn ja ympäristön yhteinen ominaisuus.    

 

Aikaisempien tutkimustulosten perusteella tiedetään, että yksilön kunto, sairauden oireet, 

työn fyysiset vaatimukset ja psykososiaaliset tekijät, työympäristö, työmotivaatio, työor-

ganisaatio, sosiaalinen tilanne ja elämäntapa liittyvät yksilön koettuun työkykyyn. Koettu 

terveys ei ole sama kuin koettu työkyky mutta arvio omasta työkyvystä on kuitenkin voi-

makkaasti yhteydessä koettuun terveyteen ja tulokset Terveys- 2000 tutkimuksesta osoit-

tavat myös, että kaikki yleiset kansansairaudet heikentävät väestön työkykyä.  (Koskinen, 

S ym. 2006:112, 131-133) 

 

Sewdas, R ym. (2018) tutkimuksen mukaan on myös havaittu, että itseään työllistävät 

raportoivat parempaa työkykyä kuin muut työntekijät. Itseään työllistävät pystyvät pa-

remmin vaikuttamaan työhönsä, kokevat enemmän joustoa työssä ja vaikutusmahdolli-

suutta mm. työpäivien pituuteen. Tämän takia todennäköisesti tyytyväisyys työhönsä on 

korkeampi itseään työllistyvillä kuin työntekijöillä ja tämä vaikuttaa myös koettuun työ-

kykyyn. Itseään työllistävä pystyy paremmin vaikuttamaan työpäivien pituuteen ja siihen 

minkä verran tekee töitä, tämän takia on arveltu, että he myös muita todennäköisemmin 

pystyvät osallistumaan terveyteen vaikuttaviin ja tukeviin aktiviteetteihin. (Sewdas, R 

ym. 2018)   

 

Työkykyongelmat ja sairaus eivät aina liity yhteen. Sekä terveillä, että sairailla voi olla 

työkykyongelmia, työkykyongelmien painopiste on näissä tapauksissa kuitenkin erilai-

nen. Terveillä työntekijöillä joilla on työkykyongelmia, ongelmat liittyvät useimmiten 

työn hallintaan ja tunteeseen sen menettämisestä. Sairailla työntekijöille joilla taas on 

työkykyongelmia, ongelmat taas liittyvät työn fyysiseen kuormitukseen. (Koskinen, S 

ym. 2010:55)  
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2.3.1 Työkykytalo 

Työterveyslaitos on julkaissut työkykytalon (kuva 4), missä työkyky voidaan kuvata ne-

likerroksisena talona. Terveys ja toimintakyky ovat talon ensimmäinen kerros. Perusta 

työkyvylle ovat terveys sekä fyysinen-, psyykkinen- ja sosiaalinen toimintakyky. 

Toisessa kerroksessa on osaaminen jonka perustana ovat peruskoulutus sekä ammatilliset 

tiedot ja taidot. Elinikäinen oppiminen on tärkeää mikä tarkoittaa tietojen ja taitojen päi-

vittämistä. Viime vuosina osaamisen merkitys on korostunut entisestään, tämä sen takia, 

että uusia vaatimuksia ja osaamisen alueita syntyy jatkuvasti kaikilla toimialoilla. Kol-

mannessa kerroksessa ovat motivaatio, asenteet sekä arvot ja tässä kerroksessa myös 

muun elämän ja työelämän yhteensovittaminen kohtaavat. Työkykyyn vaikuttaa paljon 

omat asenteet. Mikäli työ koetaan sopivan haasteellisena ja mielekkäänä, niin se vahvis-

taa työkykyä. Jos työ koetaan pakollisena osana elämää, niin työkyky saattaa heikentyä. 

Neljännessä kerroksessa on johtaminen, työyhteisö ja työolot. Tämä kuvaa työpaikkaa 

konkreettisesti mihin kuuluu työ ja työolosuhteet, työyhteisö ja organisaatio. Tärkeä osa 

tämän kerroksen toimintaa on esimiestyö ja johtaminen.  

Tämä työkykytalo pysyy pystyssä ja toimii, kun kaikki eri kerrokset tukevat toisiaan. 

Muutoksia tapahtuu varsinkin iän myötä alemmissa, yksilön voimavaroja kuvaavissa ker-

roksissa. Työ, neljännessä kerroksessa muuttuu usein nopeasti, eikä välttämättä aina ota 

huomioon ihmisen kykyyn vastata muutoksiin.  Talon neljäs kerros kasvaa usein liian 

raskaaksi, sillä seurauksin, että se painaa talon alakerroksia ja seuraukset tästä ovat usein 

huonot. (TTL,b) 

 

 

Kuva 4: Työkykytalo (TTL, b) 
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2.4 Työkyvyttömyys 

Sairaus ei aina ole työkyvyttömyyden syy, eikä työkyky aina ole pelkästään lääketiedettä. 

Työkyvyttömyys voi fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn lisäksi kattaa 

myös ammatillisen osaamisen, motivaatio, asenne, arvot, työolot, työn sisällön ja työn 

vaatimukset. Myös perhe ja lähiyhteisö voi vaikuttaa työkykyyn.  (Koskinen, S 2008:11). 

 

Holmgren ym. (2016) mukaan on havaittu, että moni organisatorinen ja työhön liittyvä 

psykososiaalinen tekijä on yhteydessä työntekijän kokemaan stressiin työssä. Tämä saat-

taa vaikuttaa työntekijän terveydentilaan ja sairastavuuteen ja johtaa sairauspoissaoloihin. 

Usein työntekijä on ollut yhteydessä terveydenhuoltoon aikaisessa vaiheessa jonkun oi-

reen takia, mutta työntekijä itse tai terveydenhuollon ammattilainen ei usein osaa yhdistää 

oireita johtuvan työperäisestä stressistä. Ruotsissa sairauspoissaoloja on paljon ja suuri 

osa näistä uskotaan johtuvan työstä johtuvasta stressistä. Suomessa tilanne on sama, mie-

lenterveyden häiriöt, nimenomaan masennustilat ovat merkittävä työkyvyttömyyden pe-

ruste, ilmenee hankkeessa Suomalaisten työ, työkyky ja terveys 2000-luvun alkaessa 

(Ahola, K ym. 2010:16-17). 

 

Työkyvyttömyys voi olla lyhytaikaista tai pitkäkestoista. Lyhytaikainen työkyvyttömyys 

tarkoittaa useimmiten alle kahden kuukauden työkyvyttömyyttä jolloin myös lääkäri kir-

joittaa A-todistuksen (KELA 2019a). Pitkittyneestä työkyvyttömyydestä on kyse, kun 

työkyvyttömyys jatkuu yli kaksi kuukautta, tämä ei kuitenkaan tarkoita, että työkyvyttö-

myys olisi pysyväisluontoinen. Jos työkyky on alentunut sairauden tai vamman vuoksi 

ainakin vuodeksi, on mahdollista saada työkyvyttömyyseläkettä, joko määräajaksi tai py-

syvästi. Ennen työkyvyttömyyseläkkeen myöntämistä ammatillinen kuntoutus on kuiten-

kin ensisijainen vaihtoehto. Täyden työkyvyttömyyseläkkeen saaminen edellyttää, että 

työkyky on alentunut vähintään 60 prosenttia. (Eläketurvakeskus 2019) 

 

2.4.1 Osatyökyvyttömyys 

Sairausvakuutuslaki uudistui vuonna 2007, jonka jälkeen työntekijällä on ollut mahdolli-

suutta olla työkyvytön myös osittain. Tämä tarkoittaa, että työnantaja ja työntekijä voivat 
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keskenään sopia työn tekemisestä osa-aikaisesti ja tähän tarvitaan molempien osapuolten 

suostumus. Kela maksaa osasairauspäivärahaa työntekijälle, jos hän työkyvyttömyyden 

takia tekee töitä osa-aikaisesti. Jos työnantaja tältä ajalta maksaa palkkaa, työnantaja voi 

nostaa Kelan myöntämää osasairauspäivärahaa. (Kess, K. & Laurila, E. 2016: 24) 

 

Osasairauspäivärahaa koskevaa sääntelyä on hieman muutettu vuoden 2007 voimaan tul-

leen lain jälkeen, osasairauspäivärahakautta ei tarvitse enää edeltää sairausrahapäivä-

kautta ja kokonaiskestoa on pidennetty 120 päivään (Kess, K. & Laurila, E. 2016: 24-25).  

Osasairauspäivärahakaudella työtä tehdään 40-60% normaalista työajasta ja mikäli enim-

mäisaika (120pv) täyttyy, osasairauspäivärahaa voi saada saman sairauden perusteella 

uudelleen, kun työntekijä on ollut vuoden ajan yhtäjaksoisesti työkykyinen (KELA 

2019b). Työntekijällä on oikeus keskeyttää osasairauspäivärahakauden ja palata takaisin 

kokoaikaiselle sairauslomalle, mikäli sairauden takia ei pysty tekemään töitä osa-aikai-

sesti (Kess, K. & Laurila, E. 2016: 27). 

 

Työnantajan tulisi tehdä selkeät säännöt ja toimintatavat liittyen osasairauspäivärahan 

käyttöön. Jos työnantajalla on käytäntö missä työntekijään ollaan yhteydessä mahdolli-

simman aikaisessa vaiheessa, osasairauspäivärahan käyttöönotto helpottuu. Työterveys-

lääkäriltä pyydetään arvio, pystyykö työntekijä tekemään töitä osa-aikaisesti alentuneesta 

työkyvyttömyydestä huolimatta, mutta tätä ennen työnantaja ja työntekijä voivat keskus-

tella asiasta alustavasti. (Kess, K. & Laurila, E. 2016:30-31) 

 

3 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE 

Tämän opinnäytetyön tavoite on luoda yritys X Oy:n työntekijöille opas, jonka tarkoitus 

on kuvata, miten tulisi toimia, jos sairastuu ja miten silloin tulisi edetä. On havaittu, että 

työntekijät eivät aina tiedä miten tulisi toimia, jos sairastuu. Tämän takia tavoitteena on 

luoda selkeä opas mikä ohjaa työntekijöitä toimimaan sovitulla tavalla. Yrityksen kanssa 

sovitut käytännöt ja selkeät ohjeet työntekijöille toivotaan tuovan muutosta tilanteeseen. 
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Opinnäytetyön tutkimuskysymys on: 

- millä tavalla voimme ohjata työntekijöitä toimimaan sovitulla tavalla, jos sairas-

tuvat? 

 

Yritys X tulee saamaan opinnäytetyön oppaan itselleen ja tulee jatkossa olemaan vas-

tuussa sen päivittämisestä. Opas tullaan tulostamaan paperisena versiona ja ajatus on, että 

tätä jaetaan kaikille yrityksen työntekijöille ja ilmoitustauluilla tulee olemaan tietoa asi-

asta. Uusille työntekijöille opas annetaan perehdytyksen yhteydessä, kun käsitellään työ-

terveyshuoltoa ja sairauspoissaolokäytäntöjä. Paperisen version lisäksi oppaasta tehdään 

myös sähköinen versio pdf-muodossa mikä lisää sen tavoitettavuutta kohderyhmälle.    

 

4 TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ 

Toiminnallinen opinnäytetyö tavoittelee käytännön toiminnan opastamista, ohjeistamista, 

järjestämistä tai järkeistämisistä. Se voi olla suunnattu ohje, opastus, ohjeistus tai myös 

jonkin tapahtuman toteuttaminen. Toiminnallisen opinnäytetyön tulisi olla työelämäläh-

töinen, käytännönläheinen ja tutkimuksellisella asenteella toteutettu. (Vilkka, A & Airak-

sinen, T. 2003:9-10) 

   

Toiminnallisessa opinnäytetyössä on tärkeää ensin tehdä aiheanalyysi, mikä tarkoittaa ai-

heen ideointia. On syytä harkita millaiset asiat oikeasti kiinnostavat ja on tärkeää, että 

aihe motivoi tekijää. Tämän jälkeen on hyvä laatia toimintasuunnitelma, jotta idea ja ta-

voitteet ovat selkeät. Kohderyhmää ja kohderyhmän rajausta tulisi myös miettiä tässä vai-

heessa, koskeeko opinnäytetyö tiettyä ryhmää esimerkiksi sosioekonomisen aseman, iän, 

ammattiaseman tai koulutuksen mukaan. Ilman rajattua kohderyhmää, toiminnallinen 

opinnäytetyö on hankala toteuttaa. Toiminnallisessa opinnäytetyössä on syytä muistaa, 

ettei toteutettu tuote itsessään riitä, tietoperustaa ja teoreettista viitekehystä ei saa unoh-

taa.  (Vilkka, A & Airaksinen, T. 2003:23-45)   

 

Opinnäytetyöni on toteutettu toiminnallisena opinnäytetyönä, koska se sopii parhaiten 

oppaan tuottamiseen. Toiminnallinen opinnäytetyö pystyy vastaamaan sekä teoreettisiin 

että käytännöllisiin tarpeisiin (Vilkka, A & Airaksinen, T. 2003:8).   
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4.1 Opinnäytetyön toteutus 

Opinnäytetyön aihe on noussut esille käytännön työssä, kun on huomattu, ettei yrityksen 

työntekijöillä ole tietoa siitä, miten toimia, jos sairastuvat. Yhdessä parin yritys X Oy:n 

esimiesroolissa työskentelevien henkilöiden kanssa pohdimme, miten tietoa saisi vietyä 

arkeen ja jokaisen työntekijän tietoon. Tästä syntyi idea oppaasta ”miten toimin, jos sai-

rastun”. Oppaan nimi on opinnäytetyöprosessin aikana muuttunut ja oppaan lopullinen 

nimi on ”Pidä huolta itsestäsi – miten toimin, jos sairastun”.  

 

Opinnäytetyöni toteutus koostui neljästä vaiheesta; toimintasuunnitelman teko ja aihee-

seen sitouttaminen, tiedonhankinta, suunnittelu ja lopuksi oppaan tuottaminen. 

  

4.1.1 Toimintasuunnitelma ja sitouttaminen 

Prosessi alkoi sitouttamisella valittuun aiheeseen. Työkokemusta työterveyshoitajan 

työstä minulla on jo useita vuosia ja olen tänä aikana huomannut, miten sairauspoissaolo-

käytännöt vaihtelevat yrityksittäin ja miten työntekijöillä ei välttämättä ole tietoa siitä, 

miten tulisi toimia, jos jotain sattuu. Oman työkokemukseni kautta tämä aihe kiinnostaa 

minua ja haluan omalta osaltani olla auttamassa ko. yrityksen työntekijöitä, jotta työnte-

kijät jatkossa tietäisivät miten toimia, jos sairastuvat. 

 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä on hyvä tehdä toimintasuunnitelma, tämä sen takia, että 

idea ja tavoitteet olisivat tiedostettuja, harkittuja ja perusteltuja. Ensisijainen merkitys on 

se, että itselleen jäsentää mitä on tekemässä ja vastataan kysymyksiin mitä, miten ja miksi 

tätä tehdään.  Sitoutuminen toimintasuunnitelmaan on tärkeää, tämä siksi, ettei aiheen 

jatkuva vaihtaminen ole toimiva ratkaisu. Suunnitellut toteutumistavat saattavat osoittau-

tua mahdottomiksi mutta aihetasolla olisi syytä pysyä suunnitelmassa. (Vilkka, A & Ai-

raksinen, T. 2003:9-10)   

 

Toimintasuunnitelman hahmotin aluksi isolle paperille missä oli pääotsikot ja alaotsikot. 

Lyhyet lauseet otsikoiden alla ja nuolet eri suuntiin saivat tämän näyttämään enemmän 
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metrokartalta kuin hahmotettavissa olevalta toimintasuunnitelmalta. Liitteenä löytyy lo-

pullinen toimintasuunnitelma (liite 1: opinnäytetyön toimintasuunnitelma). Lopuksi poi-

min täältä tärkeimmät kohdat: 

- mitä; opas miten tulisi toimia, jos sairastuu    

- miten; yhteistyössä yritys X Oy:n kanssa 

- miksi; käytännön työssä huomattu puutteet ja epätietoisuus  

 

4.1.2 Tiedon hankinta 

Tiedonhankinta alkoi tutustumalla aiheeseen liittyviin materiaaleihin. Tietoa työkyvystä, 

työkyvyttömyydestä, sairauspoissaoloista ja terveydestä hain kirjastosta, eri tietokantojen 

ja ammattisivujen kautta. Tietokantoja mitä tiedon hankinnassa käytin olivat Google 

Scholar, EBSCO Academic Search Elite ja EBSCO Cinahl. Tietoa hain myös ammattisi-

vustoilta; Duodecim ja Terveysportti. Sopivan materiaalin löydettyä katsoin myös kysei-

sen materiaalin lähdeluetteloa ja tätä kautta löysin myös joitakin sopivia lähteitä.   

 

4.1.3 Suunnittelu 

Suunnitteluvaihe alkoi jo keväällä 2018 kun keskustelin yritys X Oy:n toimitusjohtajan 

kanssa opinnäytetyöstä ja kerroin havainnoista käytännön työstä. Yhdessä pohdimme mi-

ten työntekijöiden tietoisuutta voisi lisätä ja syntyi ajatus siitä, että jonkinlainen opas 

työntekijöille voisi olla hyödyksi. Sain tehtäväkseni miettiä asiaa ja tehdä ehdotuksen. 

Joulukuussa 2018 pohdimme yhdessä yrityksen kanssa millainen opas voisi olla hyödyksi 

työntekijöille, mitä tietoa ja infoa opas tulisi sisältää. 

 

Suunnitelman hyväksyminen vaati myös hyväksynnän siihen, että saisin kirjoittaa opin-

näytetyön suomeksi, jotta tilaaja pystyisi tätä opinnäytetyötä jatkossa hyödyntämään. 

Tätä varten sain oppilaitokselta erilaisia ohjeita, miten tätä lupaa tulisi anoa sähköpostitse. 

Lukuisista sähköposteista huolimatta luvan saaminen kesti yli 4 kuukautta. Viimeinen 

ohje oli, että tutkimussuunnitelmaa tulisi tehdä ja tämän perusteella lupaa mahdollisesti 
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myönnettäisiin. Luvan kirjoittaa opinnäytetyöni suomeksi sain lopuksi 2/2019. Opinnäy-

tetyöni varsinainen suunnitelma hyväskyttiin 3/2019, jonka jälkeen varsinainen toteutus 

alkoi. 

 

4.1.4 Oppaan tuottaminen 

Oppaan tuottaminen alkoi 3/2019 kun suunnitelma hyväksyttiin. Tässä vaiheessa olin lu-

kenut paljon aiheesta ja kerännyt taustatietoa. Yhdessä yrityksen edustajan kanssa 

olimme jo aikaisemmin käyneet läpi mitä opas tulisi sisältää; yhteystiedot, ilmoituskäy-

täntö sairaustapauksissa, sovitut käytännöt sairauspoissaoloissa, omasta terveydentilasta 

huolehtimisen tärkeydestä sekä kotihoito ohjeita flunssan tai vatsataudin iskiessä. Kä-

vimme myös läpi aikaisemmin sovittuja käytäntöjä työterveyshuollon kanssa ja varhaisen 

tuen toimintamallin puuttumisen rajat ja aikaisemmin sovitut sairauspoissaolokäytännöt. 

 

Kuvassa 5 nähdään lähtökohdat oppaan tuottamiselle. Opinnäytetyön oppaan sisältö poh-

jautuu työkyvyn teoreettisiin lähtökohtiin, jotka on esitetty teoreettisessa taustassa. Teoria 

on rajattu niin, että lähteet ovat luotettavia ja pohjoismaista tietoa on käytetty. HUS:lla 

on käytössä opas; Ilolla uuteen työpäivään! Työkyvyn tukiohjelma (HUS), missä ohjeet 

on laadittu koskemaan työnantajaa ja työntekijöitä. Opas on laaja ja sisältää kaiken tar-

vittavan tiedon työkyvyn tukemisesta ja mitä tämä tarkoittaa. Vaikka opas on laaja ja 

hyvin kattava se on mielestäni hyvin helppo ymmärtää ja selkeä. Innostuin tästä oppaasta 

ja heräsi ajatus, että opinnäytetyöni opas ”Pidä huolta itsestäsi – miten toimin, jos sairas-

tun” voisi olla osa tällaista suurempaa kokonaisuutta.  

 

Vaikka ajatus on ollut tehdä opas ”miten toimin, jos sairastun” on mielestäni tärkeää nos-

taa esille työkyky. Päätin ottaa mukaan työterveyslaitoksen työkykytalon koska tämä ku-

vaa sitä, miten itse voimme vaikuttaa omaan työkykyymme huolehtimalla omasta ter-

veydestämme (fyysinen-, psyykkinen- ja sosiaalinen), mikä on työkykytalon perusta. Ja 

työntekijä joutuu myös itse osallistumaan, jotta talon muut kerrokset pysyvät pystyssä; 

päivittämään osaamista, miettimään miten oma asenne vaikuttaa motivaatioon ja omalla 

panostuksella olla mukana kehittämässä työyhteisöä.  
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Toimintaohjeet miten tulee toimia, jos sairastuu, on laadittu yhdessä yritys X Oy:n 

kanssa. Ohjeet on kirjoitettu mahdollisimman lyhyesti mutta kuitenkin kattavasti, jotta 

työntekijä tietää miten toimia, jos sairastuu, jos sairaus pitkittyy, jos sairastuu ulkomailla 

tai jos sairauspoissaolo on kirjoitettu muualla kuin työterveyshuollossa.   

 

Flunssa ja vatsatauti ovat suuri syy lyhyille sairauspoissaoloille ja oireet eivät usein vaadi 

hoitoa välittömästi vaan kotihoito ohjeilla voi hoitaa itseään muutaman päivän ajan. Tä-

män takia nostin oppaaseen esille flunssan ja vatsataudin kotihoito ohjeita Käypähoito 

suositusten ja Terveyskirjaston mukaan ja kehotan tarvittaessa olemaan yhteydessä työ-

terveyshuoltoon lisäohjeiden saamiseksi.      

 

Hahmotin alussa paperille miltä opas voisi näyttää. Opas ei saisi olla isompi kuin A4 

kokoinen mikä taittuu keskeltä, joten käytössä olisi yhteensä 4 kpl A5 kokoista sivua. 

Kansilehdelle tulisi yrityksen logo ja oppaan nimi, tämän myötä tilaa kaikelle muulle oli 

3kpl A5 kokoista sivua. Ajatus oli koko ajan tehdä mahdollisimman selkeä, helposti lu-

ettava ja informatiivinen opas. Opas on tehty Microsoft Word ja Microsoft PowerPointia 

käyttäen. Valmis opas tulostetaan väritulostimella valkoiselle paperille.     

 

Oppaan valmistuttua, yritys X vastaa sen painamisesta/tulostamisesta ja jakelusta. Op-

paan käyttöoikeus ja vastuu tietojen muokkaamisesta/päivittämisestä siirtyy yritys X 

Oy:lle oppaan valmistuttua.   
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Kuva 5: Lähtökohta oppaan tuottamiselle. 

Teorian 
rajaaminen
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Työkyky

Oppaan 
ulkomuoto ja 

sisältö

A5 kokoinen, 
taitettu A4, 

yhteensä 4 sivua

Helposti luettava

Selkeät ohjeet 
miten toimia

Yhteystiedot

Itsehoito ohjeetHUS

Ilolla uuteen työpäivään! 

Työkyvyn tukiohjelma

Työkyky

Toimijat ja 
vastuut

Työkyvyn 
tukiohjelma -

prosessina

Varhainen 
tunnistaminen ja 

puuttuminen

Hälytysmerkit

Puheeksiotto-
keskustelu
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selvittäminen ja 

seuranta

Sairauslomalta 
paluun 

tukeminen

Työkyvyn 
tukiprosessi

Terveydellisten 
syiden 

selvittäminen

Toimenpiteet 
työkykyarvion 

jälkeen

Kuntoutus

Työkokeilu/muut 
vaihtoehdot
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5 POHDINTA 

Tiedämme, että väestö on ikääntymässä ja tällä hetkellä työmarkkinoilla on paljon iäk-

käitä työntekijöitä. On tärkeää tukea heidän työkykyä, jotta he pysyisivät työkykyisinä 

eläkepäiviin saakka ja samalla meidän tulee tukea juuri työelämään tulleita nuoria työn-

tekijöitä, ettei heidän työkyky alene. Jotain on myös tehtävä, ennaltaehkäisevään työhön 

tulisi panostaa enemmän, ettei työkyvyttömyyseläkkeiden määrä nouse. Hälyttävää on, 

että mielenterveyshäiriöt ovat jo suurin syy jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle (Laine 

2019). 

 

Sairauspoissaolot maksavat paljon. Elinkeinoelämän keskusliiton (EK 2009:14) mukaan 

yksi sairauspoissaolopäivä maksaa keskimäärin 300€/pv ja lyhyet poissaolot ovat yrityk-

sille kalleimmat. KELA (2018a:7) maksaa sairauspäivärahaa, kun ns. omavastuuaika on 

ohi, silloin ei kustannuksia kohdistu suoraan yrityksiin, mutta sairausloman pitkittyessä 

myös työkykyriskit kasvavat. Uskoisin, että jokaisen yrityksen intressissä on pitää sai-

rauspoissaolot matalina jo pelkästään kustannusten takia. Nykyään monessa yrityksessä 

tehdään paljon töitä sen eteen, että sairauspoissaoloja olisi mahdollisimman vähän ja 

työntekijöiden työkykyä pyritään tukemaan eri keinoin. 

 

Vaikka yritykset pyrkivät tekemään töitä sen eteen, ettei ”turhia” sairauspoissaoloja tulisi 

niin mielestäni on huolestuttavaa, että jopa 53% pitävät sitä hyväksyttävänä, että tietyissä 

tilanteissa ilmoitetaan sairaaksi, vaikka ei sairaudesta olisi kyse (EK 2009:8). On arvioitu, 

että jopa 10-20% sairauspoissaoloista syy on jokin muu kuin sairaus, mm. heikentynyt 

motivaatio tai ”ei fiilistä mennä töihin” (Virolainen, H. 2012:68). Tässä herää kyllä ky-

symys, onko se työnantajan asia ja velvollisuus vastata kustannuksista mitkä syntyvät 

seurauksena siitä, että työntekijä ei halua tulla töihin? Työsopimuslaissa (Finlex 2001 ja 

Kess&Seppänen 2011:32) on määritelty, että työntekijälle pitää maksaa palkkaa sairaus-

ajalta, jos sairauden tai tapaturman takia ei pysty tekemään töitä. Kuka tässä määrittelee 

sen, onko taustalla sairaus/tapaturma vai ei? Jos työnantaja vaatii todistusta poissaoloista, 

hoitaja/lääkäri on se joka ottaa kantaa työkykyyn, mutta jos yrityksellä on käytössä omail-

moituskäytäntöä, niin esimiehen on luotettava siihen mitä työntekijä kertoo. Toki, onhan 

esimiehellä oikeus vaatia sairauspoissaolotodistusta perustellusta syystä (TTK 2018).  
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Esimiehelle tulee aina ilmoittaa poissaolosta (TTL, a), ei ole väliä, jos yrityksellä on käy-

tössä omailmoituskäytäntö tai vaativat poissaolotodistusta ensimmäisestä päivästä. 

Omailmoituskäytäntö on Pesosen ym. (2016:25-26) mukaan koettu helpoksi ja myös pa-

rantanut luottamusta esimiehen ja työntekijöiden välillä. Työntekijät itse suhtautuvat 

myös usein positiivisesti omailmoituskäytäntöön (Pesonen ym. 2016:25-26). Lähes kai-

killa työpaikoilla ei omailmoituskäytäntöä ole olemassa, mutta toivon, että tähän pikku-

hiljaa jokainen yritys siirtyisi. Tällä tavalla voimme myös vähentää ns. turhia käyntejä 

terveydenhuollossa ja nämä resurssit voisimme kohdistaa nimenomaan ennaltaehkäise-

vään ja työkykyä tukeviin toimiin.  

 

Työterveyshoitajan työssä olen huomannut, että moni yritys kokee, että omailmoituskäy-

tännöllä lyhyiden sairauspoissaolojen määrä voisi kasvaa ja tämän takia eivät ole halun-

neet ottaa tällaista toimintatapaa käyttöön. Pesosen ym. (2016:67) tutkimuksen mukaan 

omailmoituskäytäntö ei ole vaikuttanut sairauspoissaolojen kokonaismäärään ja heidän 

mukaan myös aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu samaa.  

Tärkeää on, että toimintatavat ovat selkeät ja yhtenäiset ohjeet sairauspoissaolokäytän-

nöistä olisi olemassa. Kun yrityksellä on käytössä Varhaisen tuen toimintamalli ja yhte-

näiset ohjeet sairauspoissaolokäytännöistä on olemassa, silloin myös työntekijä tietää mi-

ten tulisi toimia ja tietää myös, että esimies seuraa sairauspoissaoloja ja työkykyä ja rea-

goi tarvittaessa näihin, kun reagointirajat on määritelty. (Nummelin, T 2008:131; TTK 

2015; KELA 2018c) 

 

WHO:n (1948) määritelmä terveydestä; täydellisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen 

hyvinvoinnin tila, ei pelkästään sairauden puute tai toimintakyvyn heikentyminen, on 

mielestäni kattava määritelmä terveydestä. Meidän tulisi muistaa tämä, vaikka meillä oli-

sikin jokin sairaus, se ei tarkoita sitä, ettei omaa terveydentilaa voisi kokea hyväksi. Heis-

taro ym. (2001:230) mukaan on ymmärrettävää, että jokin sairaus saa ihmisen kokemaan 

omaa terveydentilaa huonoksi, tässä meidän tulisi muistaa WHO:n määritelmää ja se, että 

terveys on muutakin kuin sairauden puute. Omalla asenteella ja meidän omien arvojemme 

mukaan voimme vaikuttaa meidän koettuun terveydentilaan (Huttunen 2018).  

 

Terveyden ja hyvinvointilaitoksen (THL 2014) mukaan Suomessa, noin kolmasosa työ-

ikäisestä väestöstä kokee terveytensä keskinkertaiseksi tai huonommaksi ja suomalaiset 
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kokevat terveytensä myös huonommaksi mitä muut Pohjoismaiden asukkaat. Miten suo-

malaiset voivat erota niin paljon muista pohjoismaalaisista, eikö elintavat ole melko sa-

manlaisia kaikissa Pohjoismaissa, vai onko työkulttuureissa niin suuria eroja, että tämän 

takia koetaan terveytemme huonommaksi? Voiko se olla työ ja työn luonne ja vaatimuk-

set täällä Suomessa jotka saavat ihmiset kokemaan terveyttä huonommaksi? Työ myös 

edistää terveyttä (Aromaa ym. 2010:102) vaikka työssä ja työoloissa voi olla asioita mitkä 

vaikuttavat epäedullisesti terveyteen ja työkykyyn. Työhyvinvoinnilla on suuri merkitys 

tähän ja työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät voidaan jakaa 4 ryhmään (Manka ym. 

2010:8); organisaatio, esimies, ryhmähenki ja työ. Näiden lisäksi työhyvinvointiin vai-

kuttaa jatkuvasti työntekijän oma asenne, elämänhallinta, osaaminen ja terveys. Vaikka 

työhyvinvointiin vaikuttaa moni ulkoinen tekijä, asioita mihin työntekijä itse ei välttä-

mättä pysty vaikuttamaan, niin työntekijä voi omalla asenteella ja itsestä huolehtimisella 

hyvin paljon vaikuttaa omaan työhyvinvointiin ja on myös itse vastuussa sitä. Hakasen 

(2011:38) mukaan parasta työhyvinvointia on työn imu, mikä tarkoittaa, että työstä naut-

tii, työnsä kokee mielekkääksi, työstä on ylpeä ja töihin myös lähtee mielellään, tähän 

meidän jokaisen tulisi pyrkiä.   

 

Työkyvylle ei Ilmarisen ym. (2006:19) mukaan ole helppoa löytää yksiselitteistä määri-

telmää, voimme kuitenkin todeta, ettei se pelkästään ole yksilön ominaisuus vaan myös 

työn ja ympäristön yhteinen ominaisuus. Kuten aikaisemmin on todettu, niin työntekijöi-

den työhyvinvointiin ja työkykyyn tulisi panostaa, jotta työkyky ei heikkene. Ihmisellä 

itsellä on vastuu omasta terveydestä ja omasta terveydestä tulisi pitää huolta, näin yksilö 

itse voi vaikuttaa omaan työkykyyn. Pitää kuitenkin muistaa, että työn vaatimukset, psy-

kososiaaliset tekijät ja työorganisaatio myös vaikuttavat koettuun työkykyyn (Koskinen 

ym. 2006:112). Onko tämä syy siihen, että itseään työllistävät kokevat työkykynsä pa-

remmaksi kuin muut työntekijät, koska he voivat itse vaikuttaa työhönsä paremmin 

(Swedas ym. 2018)? Työterveyslaitoksen julkaisemassa Työkykytalossa (TTL, b) 

voimme nähdä, että työkyky säilyy, kun eri kerrokset tukevat toisensa, tässä tasapaino eri 

kerroksien välissä on tärkeää, tekijät joihin työntekijä itse voi vaikuttaa ja sitten työn ja 

organisaation tuomat vaikutukset työntekijän työkykyyn. 
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Työkyvyttömyyttä tulisi kaikin keinoin pyrkiä estämään, on sitten kyseessä lyhytaikainen 

tai pitkäkestoinen työkyvyttömyys. Lyhyet sairauspoissaolot ovat kalliita yrityksille, työ-

kyvyttömyyseläkkeet taas rasittavat koko yhteiskuntaa. Ruotsissa suurin osa sairauspois-

saoloista uskotaan johtuvan stressistä (Holmgren ym 2016) ja Suomessa mielenterveyden 

häiriöt ovat merkittävä työkyvyttömyyden peruste ja jopa suurin syy jäädä työkyvyttö-

myyseläkkeelle (Ahola ym 2010:16-17 ja Laine 2019). Voimme kuitenkin olla iloisia, 

että meillä Suomessa on käytössä mm. kelan maksama osasairauspäiväraha ja erilaiset 

ammatilliset kuntoutusmuodot jolla pyritään tukemaan työntekijän työkykyä. Alentu-

neesta työkyvyttömyydestä huolimatta on myös mahdollista, että työntekijä voi tehdä 

töitä osa-aikaisesti, tällöin työterveyslääkäri arvioi tilannetta (Kess ym. 2016:30-31). Toi-

miva yhteistyö yrityksen ja työterveyshuollon välillä on tämän takia mielestäni erittäin 

tärkeää.  

 

Tätä opinnäytetyötä toteutin toiminnallisena opinnäytetyönä, kun tarkoitus oli luoda opas 

yrityksen työntekijöille. Menetelmä sopi hyvin tähän tarkoitukseen. Tarve tällaisesta op-

paasta/ohjeistuksesta oli noussut esille ja huomattu käytännön työssä joka loi pohjan tälle 

työlle. Toisena vaihtoehtona olisi ollut, että haastatteluiden tai kyselykaavakkeiden pe-

rusteella olisin selvittänyt mitä työntekijät itse kokevat käytössä olevista ohjeistuksista, 

onko heillä tiedossa miten tulisi toimia ja onko annetut ohjeet ymmärrettävissä sekä mitä 

tietoa sairauspoissaoloihin liittyen työntekijät kaipaavat lisää.  Edellä mainitulla menetel-

mällä opas voisi olla eri näköinen, se saattaisi sisältää tarkennettua tietoa tietystä osa-

alueesta, esim. työkyvyn tukimenetelmistä, kun taas nyt luotu opas nostaa esille perus-

asiat, miten tulisi toimia, jos sairastuu ja lyhyesti tietoa työkyvystä. Opas on yritetty tehdä 

selkeäksi ja helposti luettavaksi. Pyrin siihen, että oppaaseen tulisi mahdollisimman vä-

hän tekstiä, mutta huomasin lopuksi, että tekstiä on kuitenkin melko paljon tiiviissä muo-

dossa. Kaiken ylimääräisen ja turhan olen pyrkinyt karsimaan pois, jotta valmiissa op-

paassa olisi ainoastaan tarpeellinen. Opas on suomenkielinen ja sen ymmärtäminen saat-

taa olla hankalaa, mikäli äidinkieli on jokin muu kuin suomi. Jatkossa oppaan kääntämi-

nen mm. englanniksi voisi olla ajankohtaista.          
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5.1 Eettisyys ja luotettavuus 

Opinnäytetyön toteuttamisessa on tärkeää noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä ja lähtö-

kohtana tulisi aina olla ihmisarvon kunnioittaminen (Hirsjärvi,S; Remes,P & Sajavaara,P 

2007:23-25). Hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen tarkoittaa (TENK 2012) mukaan 

että; 1) yleistä huolellisuutta ja tarkkuuttaa noudatetaan, 2) tieteellisen tutkimuksen kri-

teerien mukaisia tiedonhankinta ja arviointimenetelmiä käytetään, 3) tuloksia julkaista-

essa toteutetaan avoimuutta, 4) kunnioitetaan muiden tutkijoiden tekemää työtä, 5) suun-

nittelu, toteutus ja raportointi toteutetaan asetettujen vaatimusten mukaisesti, 6) tutkimus-

luvat on hankittu, 7) sovitaan kaikkien osapuolten vastuut ja velvollisuudet, 8) mahdolli-

set rahoituslähteet ilmoitetaan sekä raportoidaan tuloksia julkaistaessa ja 9) tietosuojaa 

koskevia kysymyksiä otetaan huomioon.  

 

Opinnäytetyössäni eettinen työote näkyy esimerkiksi lähdekritiikissä. Työkyvystä ja työ-

kyvyttömyydestä löytyy paljon kirjoitettua tietoa, käytetyt lähteet pyrin valikoimaan te-

kijän/julkaisijan mukaan, jotta ne olisivat luotettavia. Käytetyt lähteet ovat myös mahdol-

lisimman tuoreita ja kaikki käyttämäni lähteet olen merkinnyt lähdeluetteloon ja kirjoi-

tettuun tekstiin.  

 

Opinnäytetyöstä tein kirjallisen sopimuksen yritys X Oy:n kanssa ja sitouduin noudatta-

maan heidän arvoja, toimintatapoja ja sovittuja käytäntöjä. Prosessin aikana olen huomi-

oinut yhteistyökumppanini toiveita ja ehdotuksia. Tarkoitus oli tehdä opas mikä mahdol-

lisimman hyvin palvelee heidän tarpeitaan. Opinnäytetyössä ei käsitellä tietosuojaa kos-

kevia asioita.      

 

Opinnäytetyötäni varten en tarvinnut erillistä tutkimuslupaa eikä tätä opinnäytetyötä var-

ten ole rahoitusta haettu.  

 

Vilkka ja Airaksisen (2003:162) mukaan, tekijänoikeus syntyy aina tekijälle itselleen, 

mutta on hyvä muistaa, ettei tekijänoikeus ole sama kuin omistusoikeus. Tämä opinnäy-

tetyön tuotos tulee jäämään yritys X Oy:n käyttöön ja tämän myötä käyttöoikeus ja vastuu 

tietojen muokkaamisesta/päivittämisestä siirtyy yritys X:lle.   
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5.2 Jatkotutkimus- ja kehittämisehdotukset 

Opinnäytetyöni koskee aihetta, miten toimin, jos sairastun ja päätin nostaa esille tietoa 

liittyen sairauspoissaolokäytäntöihin, työkykyä ja työkyvyttömyyttä. Olisi hyvin mielen-

kiintoista, jos jatkossa tulisi asia nostettua esille näkökulmasta; miten toimin, jotta pysyi-

sin terveenä ja työkykyisenä.  

 

Tänä päivänä on saatavilla hyvin paljon tietoa terveydestä, on paljon tutkittua tietoa ja 

sitten seassa löytyy myös paljon ei tutkittua tietoa. Tietotulvan seasta voi yksittäisen ih-

misen olla vaikeaa löytää sitä luotettavaa tietoa joka nimenomaan häntä palvelisi ja edis-

täisi hänen terveyttä. Työpaikoille voisi tehdä oppaita miten nimenomaan tietyillä aloilla 

tiettyjä terveyttä edistäviä toimenpiteitä voisi tukea ja mitä työntekijät nimenomaan niillä 

aloilla omassa terveydessä tulisi huomioida ja mihin osa-alueisiin olisi hyvä panostaa.  

 

Opinnäytetyön tutkimuskysymys kuului: millä tavalla voimme ohjata työntekijöitä toimi-

maan sovitulla tavalla, jos sairastuvat? Uskon, että oppaan avulla voimme auttaa työnte-

kijöitä toimimaan oikein, jos sairastuvat, tietoa tämän myötä heillä tulisi olla.  

 

Opinnäytetyötäni tehdessä innostuin HUSin oppaasta Ilolla uuteen työpäivään! Työky-

vyn tukiohjelma. Tästä heräsi ajatus, että myös yritys X Oy:lle vastaavanlainen voisi 

tehdä missä opinnäytetyöni opas olisi osa tätä kokonaisuutta. Suurempaa kokonaisuutta 

voisi pikkuhiljaa suunnitella ja yhdellä osa-alueella kerrallaan laajentaa. Tähän voisi 

suunnitella mukaan ohjeita nimenomaan oman terveydentilan ylläpitämiseen ja käyttää 

eri ammattiryhmien ammattitaitoa tähän, mm työfysioterapeuttia, työterveyspsykologia 

ja ravitsemusterapeuttia.  

 

Hyvin mielenkiintoista olisi tutkia miten tilanne on muutaman vuoden päästä, onko työn-

tekijöille tehty opas auttanut heitä tilanteissa, kun ei ole tiedetty, miten tulisi toimia jos 

sairastuvat, onko oma-ilmoituskäytäntö missä laajuudessa ollut käytössä ja onko sairaus-

poissaolojen kokonaismäärälle tapahtunut muutosta. Nämä ovat asioita ja kysymyksiä 

mihin ajan myötä voimme saada tuloksia ja vastauksia.
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LIITE 2: Pidä huolta itsestäsi – miten toimin, jos sairastun? 

 

 

 


