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Tämän kehittämistyön ydin oli Helsingin kaupungin työkykyjohtamisen kehittäminen saatu-
jen tutkimustulosten ja teoriatiedon avulla. Kehittämistyön tavoitteena oli selvittää, miten 
työkykyjohtamista kehitetään, mitkä tekijät olivat työkykyjohtamisen keskeisimmät haas-
teet, millaisia vaikutuksia varhaisen ja tehostetun tuen toimenpiteillä oli sairauspoissaolo-
jen ja työkyvyttömyyseläkkeiden määriin, millaisia arvioituja kustannuksia nämä aiheuttivat 
työantajalle ja kuinka tietoisia esimiehet olivat näistä kustannuksista ja varhaisen ja tehos-
tetun tuen keinovalikoiman eri vaihtoehdoista. Tämä tutkimus rajattiin koskemaan työkyky-
johtamista työhyvinvoinnin, kustannusten, mittareiden, toimijoiden, lainsäädännön ja var-
haisen ja tehostetun tuen eri toimenpiteitä. Alkutilanteen analyysin pohjana käytettiin syk-
syllä 2018 tehtyä kyselytutkimusta, joka tehtiin viiden eri toimialan työkykyvalmentajalle.  
 
Tutkimusmetodina olivat määrällinen ja laadullinen lähestymistapa. Aineistoa kerättiin var-
haisen ja tehostetun tuen raporttien, työterveyden työpajoista 1–3 saatujen havaintojen 
kautta sekä toteuttamalla ryhmähaastattelu, jossa menetelmänä oli teemahaastattelu. 
Haastattelu toteutettiin 18.12.2018, ja siihen osallistui kuusi jäsentä tutkijan toimiessa 
haastattelijana.   
  
Tämä kehittämistyö käynnistettiin Helsingin kaupungin X:n toimialalla (n=1689) kesä-
kuussa 2018, jolloin selvitettiin koko toimialan varhaisen ja tehostetun tuen vaiheessa ole-
vien työntekijöiden lukumäärät. Pilottina työkykyjohtamisen kehittämistyössä otettiin tutki-
muskohteeksi palvelu 1 (n=465). Marras- ja joulukuussa 2018 toteutettiin työterveyden työ-
pajat 1–2, joissa tavoitteena oli laatia jokaiselle palvelun 1 tehostetun tuen vaiheessa ole-
valle työntekijälle suunnitelma työhön paluun edistämiseksi. Seurantatyöpaja 3 järjestettiin 
maaliskuussa 2019, jossa tarkasteltiin työntekijöiden tilannetta toimenpiteiden jälkeen. 
Tarkempi näyteotos (n=20) tehtiin palvelun 1 yksikkö x:lle tehostetun vaiheessa olevien 
työntekijöiden osalta, joiden tulokset kirjattiin havaintomatriisiin.  
  
Tyypillisimpänä työpajojen ja teemahaastattelun vastauksista nousi esiin esimiesten ja 
päälliköiden tietämättömyys sairauspoissaolojen kustannuksista, milloin ja mitä tukitoimia 
on käytettävissä työntekijän työkyvyn tukemisen suhteen, tietämättömyys 30 päivän ilmoi-
tusten tärkeydestä sekä työntekijän työkyvyn ja käyttäytymiseen liittyvät rajanvedon vai-
keudet. Palvelun 1 sairauspoissaolot vähentyivät pilotin jälkeen 18,3 %, joka toi työnanta-
jalle kustannussäästöä arviolta 402 850 euroa. Kehittämistuotosten osalta saatiin luotua 
toimialalle työkykyjohtamisen askelmalli, työkykyjohtamisen vuosikello ja työkykyjohtami-
sen strategiamalli, joiden avulla pystyttiin vastaamaan tulosten perusteella esille tulleisiin 
kehittämiskohteisiin. 
 
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että ajan ja rahan käyttäminen työkykyjohtamiseen mak-
saa itsenä takaisin euromääräisinä kustannussäästöinä ja työnantajan hyvällä maineella. 
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Työkykyjohtaminen, varhainen välittäminen, työkyvyttömyyskustannukset, ammatillinen 
kuntoutus 
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1 Johdanto 

Suomessa työhyvinvoinnin laiminlyöntien vuoksi tekemättä jäävän työn hinnaksi on arvi-

oitu vähintään 24 miljardia euroa vuodessa, joka vastaa lähes puolta valtion budjetista.  

Arvioon sisältyy muun muassa ennenaikainen eläköityminen, ammattitaudit, sairauspois-

saolot, sairaana työssä olemisen kustannukset ja terveydenhoitokulut. Mitä varhaisem-

massa vaiheessa esimies reagoisi työntekijän työkyvyn haasteisiin, sitä paremmin ennal-

taehkäistäisiin pitkittyneitä sairaslomia ja työkyvyttömyyseläköitymisiä. Sairauslomien ja 

työkyvyttömyyden kustannukset ovat työantajalle taloudellisesti merkittävä menoerä. Jo-

kainen työkyvyttömyyseläke ja kuntoutustuki lisää työantajan varhaiseläkemaksuja. Työ-

kyvyttömyyseläkekustannukset riippuvat ensisijaisesti työkyvyttömäksi tulleen työntekijän 

iästä. Esimerkiksi henkilöstä, joka on tullut työelämään 25-vuotiaana, ansaitsee noin 2500 

euroa kuukaudessa ja joutuu työkyvyttömyyseläkkeelle 30-vuotiaana, koituu työnantajalle 

valtavat, noin 300 000 euron kustannukset. Tämä vastaa suunnilleen kymmenen vuoden 

palkkasummaa. Yksikin tapaus näkyy työnantajalla reippaana vakuutusmaksun nousuna. 

(Manka & Manka 2016; Valtionkonttori 28.8.2015.) 

 

Kuntien eläkevakuutus Keva on seurannut työhyvinvoinnin strategista johtamista kunta-

alalla. Tulokset työhyvinvoinnin ja työkyvyn strategisesta johtamisesta vuodelta 2015 ker-

tovat, että henkilöstöjohtajat arvioivat työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämisen olevan kun-

taorganisaatioissa yleinen tavoite, mutta käytännön tasolla työhyvinvoinnin strateginen 

johtaminen on hankalampaa. Kunta-alalla ennakoidaan ja seurataan varsin yleisesti työ-

hyvinvointia ja työkykyä sekä henkilöstön osaamista ja eläköitymistä. Sen sijaan suunni-

telmallinen työkykyyn liittyvien riskien ja työkyvyttömyyden aiheuttamien kustannusten 

kartoittaminen on harvinaisempaa. Työhyvinvoinnin kehittämiselle ei ole asetettu mitatta-

via tavoitteita, varsinkaan euromääräisesti. Huolestuttavaa on se, että lähes joka toisessa 

kunnassa esimiehet eivät ole saaneet mitään valmennusta työkyvyn aktiiviseen tukeen. 

(Manka & Manka 2016.) 

 

Työnantaja voi vaikuttaa varhaiseläkkeistä aiheutuvien kustannusten laskuun tukemalla 

työntekijöidensä työssä jatkamista ja tarjoamalla vaihtoehtoja varhaiseläkkeille. Työkyvyt-

tömyyseläkkeestä aiheutuva eläkemenoperusteinen maksu voidaan usein välttää, jos 

työntekijän työkyvyn menetyksen uhkaan kiinnitetään huomiota varhaisessa vaiheessa. 

Työtä keventämällä tai työtehtäviä muuttamalla työkykyä voidaan ylläpitää, jolloin työnte-

kijä voi jatkaa työssä pidempään. (Keva 17.3.2017.) 

 

Sairausloma-ajan palkat ja sijaiskustannukset aiheuttavat kaksinkertaisia palkkakustan-

nuksia. Toiminnan laatu heikkenee, koska työyksiköissä on osittain perehdytysvaiheessa 
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olevaa sijaistyövoimaa ja osittain toimintaa puutostilanteissa toteutetaan alityövoimalla, 

joka pitkittyessään vaikuttaa henkilöstön jaksamiseen ja motivaatioon. Suuri vaihtuvuus ja 

jatkuvat sijaisjärjestelyt vähentävät työnantajan luotettavuutta asiakkaiden ja yhteistyö-

kumppaneiden silmissä. Yritystoiminnan tulee olla läpinäkyvää ja kaiken toiminnan on 

kestettävä mahdollinen julkinen arviointi ja arvostelu. Ei siis riitä, että toimitaan oikein juri-

disesti, vaan on myös mietittävä, miltä asiat näyttävät. Näin ollen organisaation maineen 

hallinta on entistä tärkeämpää. (Sydänmaanlakka 2014, 40; Österberg 2015, 175.) 

 

Työkykyjohtamiselle voidaan asettaa tavoitteet, ja niiden saavuttamista voidaan arvioida 

osana organisaation tavanomaista strategiatyötä. Työhyvinvointi ei synny organisaatioissa 

itsestään, vaan se vaatii systemaattista johtamista, johon sisältyy strategista suunnittelua, 

toimenpiteitä henkilöstön voimavarojen lisäämiseksi ja työhyvinvointitoiminnan jatkuvaa 

arviointia. Hyvinvoiva organisaatio on tavoitteellinen, rakenteeltaan joustava, se kehittää 

jatkuvasti itseään ja siellä on turvallista toimia. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2011.) 

 

Työkykyjohtaminen vaatii uudenlaista johtamistapaa, joka korostuu entistä enemmän no-

peasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Organisaatiossa kaikkien täytyy ymmärtää ja 

jakaa tavoitteet, jotta he pystyvät toimimaan mahdollisimman itseohjautuvasti organisaa-

tion tuottavina resursseina tavoitteiden saavuttamiseksi. Prosessien johtaminen tulee sitä 

helpommaksi mitä paremmin operatiiviset valinnat on saatu delegoitua pois ylemmältä 

johdolta, jolloin he voivat keskittyä lähinnä strategisiin valintoihin ja niiden kommunikoimi-

seen. Johtajan tehtävä on huolehtia, että ihmiset ympärillä jakavat samat päämäärät ja 

yhteisen käsityksen strategiasta niiden saavuttamiseksi. Nykymaailmassa strategian to-

teuttaminen ei onnistu sanelemalla vaan yhteistyöllä. Tulevaisuuden johtajan tärkein teh-

tävä on ennen kaikkea toimia alaistensa tukena kolmen m:n menetelmällä, jotka ovat 

mentoroi, motivoi ja monitoroi. Mentorointi on ohjaamista itsensä johtamiseen. Motivointi 

on työn merkityksellisyyden korostamista, jonka avulla voidaan lisätä työn imua. Monito-

rointi on säännöllistä seurantaa ja raportointia asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.  

(Media Planet 2018.) 

 

1.1 Kehittämistyön lähtökohdat ja toimeksiantajan esittely 

Tämän kehittämistehtävän tarkoituksena on selvittää Helsingin kaupungin työkykyjohtami-

sen haasteita ja kehittämiskohteita. Helsingin kaupungin organisaatiomuutos tapahtui 

1.6.2017. Tällöin 32 virastoa jakautui viiteen eri toimialaan ja viideksi eri liikelaitokseksi. 

Organisaatiomuutoksen myötä kaupunginkanslian henkilöstöosaston keskitetty uraohjaus-

tiimi lakkautettiin, jolloin työkykyvalmennusta tehneet HR-asiantuntijat siirtyivät toimialoille. 
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HR-asiantuntijat huomasivat muutostilanteessa, että työkyvyn johtamiskäytänteet vaihteli-

vat toimialoittain. Tavoitteena on löytää kehittämiskohteet, joiden avulla työkykyjohtami-

nen toteutuisi kaikilla toimialoilla oikea-aikaisesti, kaupunkitasoisesti ja laadukkaasti. 

 

Tämän tutkimuksen alkutilannetta tarkasteltiin tekemällä syyskuussa 2018 kyselytutkimus 

Helsingin kaupungin toimialojen HR-asiantuntijoille, jotka vastaavat työkykyvalmennuk-

sesta viidellä eri toimialalla. Kyselyyn vastasi kaksitoista HR-asiantuntijaa. Työkykyval-

mentajilta tiedusteltiin, missä työkykyjohtamisen asioissa esimiehillä on puutteita. Kysely-

tutkimuksen vastauksista nousivat esiin esimiesten osaamisen puute työkykyjohtamisen 

suhteen. Esimiehet eivät tunnista keinoja, miten tukea työntekijää. Varhaisen puuttumisen 

vaikeus, työhön paluun tuki ja työn muokkaus koettiin vähäiseksi. Esimiehiltä jäävät 30 

päivän ilmoitukset tekemättä työterveyshuoltoon. Esimiesten ennakkoasenteet, moti-

vaation puute ja tietämättömyys nousivat vastauksista esiin. Vastauksissa korostui myös 

se, kuinka paljon esimiesten aikaa vie operatiivinen johtaminen. Tällöin työkykyjohtaminen 

jää taka-alalle ja nähtiin, että esimiehillä ei ole riittävä osaamista siitä, milloin pitäisi tehdä 

tarvittavia toimenpiteitä. Asioiden priorisointi ja muut asiat menevät työkykyjohtamisen 

edelle. Esimiesten kykenemättömyys työntekijän hyvään kohtaamiseen nähtiin myös 

haasteellisena. Koettiin myös, että vastuu työkykyasioista ja niihin vaadittavista toimenpi-

teistä on muilla kuin esimiehellä itsellään.  

 

Vastaajilta kysyttiin myös, mitä asioita he ensi tilassa kehittäisivät nykyisessä toiminta ta-

vassaan hoitaa työkykyjohtamista? Kyselytutkimuksen vastauksista nousi esiin esimiesten 

vastuun ja työntekijöiden aktiivisen roolin vahvistaminen. Lisäksi toivottiin selkeää auki kir-

jattua kaupunkitasoista työkykymalliohjetta esimiehille. Nykyiset ohjeet koettiin kankeiksi 

ja vaikeaksi ymmärtää, etenkin jos ohjeita joudutaan soveltamaan harvoin. Aktiivinen ja 

rohkea puheeksi otto ja roolien selkeyttäminen nähtiin myös tarpeellisina toimenpiteinä. 

Seurannan mittareiden kehittäminen nykyaikaisiksi koettiin yhtenä tarpeellisena keinona.  

Esimiehet kokivat tarvitsevansa koulutusta varhaiseen puuttumiseen ja työkykymallien 

käyttöönottoon. Työntekijöiden vastuunottaminen omasta hyvinvoinnista ja sen ylläpitämi-

sestä nähtiin myös merkitykselliseksi. Työkykyjohtaminen tulisi huomioida esimiestyön 

vaativuuden arvioinnissa. Esimiesten rekrytoinnissa ja perehdytyksessä tulisi nostaa 

esille, että työkykyjohtaminen on oleellinen osa esimiestyötä. 

 
Tulosten perusteella työkykyvalmentajia kuormitti työssään eniten heikko yhteistyö esi-

miesten ja toisten toimialojen kanssa. Työntekijöiden jo suureksi muodostuneet terveys-

haitat, koulutuksen puute ja korkea ikä vaikeuttivat uudelleensijoittumisen mahdollisuuk-

sia. 
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Vastuu prosessissa koettiin vahvasti olevan työkykyvalmentajalla. Tätä selitti heikko yh-

teistyö ja seurannan puute. Näiden tulosten pohjalta nousi tutkijan kiinnostus lähteä tutki-

maan ja kehittämään Helsingin kaupungin työkykyjohtamista. 

 

Kehittämistyön kohdeorganisaatio on Helsingin kaupunki (kuva 1). Helsingin kaupungin 

henkilöstömäärä on noin 38 000 työntekijää. Helsingin kaupunki on Suomen suurin työn-

antaja. 

 

 

Kuva 1. Helsingin kaupungin organisaatio (Helsingin kaupunki 22.1.2019) 

  

Tämä kehittämistyö tehdään toimeksiantona kaupunginkanslian henkilöstöosastolle. Hen-

kilöstöosasto huolehtii henkilöstöpolitiikasta, osaamisen johtamisen ja henkilöstösuunnit-

telun toimintatavoista, työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta sekä työnantajatoiminnasta 

ja HR-prosessien ohjaamisesta. Osasto huolehtii henkilöstön kehittämispalveluista ja 

muutostuesta. (Helsingin kaupunki 13.6.2018.) Case-otos tehdään X toimialalle. Kehittä-

mistyötä tehdään yhteistyössä toimiala X:n HR-palveluiden kanssa. Tarkastelun kohteeksi 

case-otoksessa otetaan heiltä palvelu 1, joka on pilottina työkykyjohtamisen kehittämis-

hankkeessa. X toimialalla on 1689 työntekijää (31.12.2018, jossa mukana vakituiset ja 

määräaikaiset työntekijät). 
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1.2 Tavoitteet ja rajaus 

Teoriaosuudessa kerrotaan, millaista johtamista ja toimintatapoja tarvitaan laadukkaassa 

ja nykyaikaisessa työkykyjohtamisessa. Kehittämistyön tarkoitus on tuottaa kaikille toimi-

aloille yhtenäiset toimintatavat varhaisen ja tehostetun tuen mallien käyttöönotossa. Kehit-

tämistyö laaditaan palvelemaan ensisijaisesti esimiestyötä. Tuotos antaa toimintaohjeet 

esimiehelle, kuinka ja milloin hänen tulee toimia, kun työntekijällä esiintyy haasteita työky-

vyssä. Teoriaosuudessa kuvataan laajasti varhaisen ja tehostetun tuen keinovalikoimaa, 

joka antaa esimiehelle ja hänen työparinaan toimivalle työkykyvalmentajalle työkaluja, 

joita he voivat hyödyntää työntekijän työkyvyn tukemisessa. Kehittämistyössä hyödynne-

tään syyskuussa 2018 tehtyä taustatutkimusta ilmiön ja ongelman kartoittamisessa. Kehit-

tämistyön tavoite on, että esimies osaisi tunnistaa työntekijän työkyvyn haasteet varhai-

sessa vaiheessa. Tavoitteena on, että jatkossa toimialoilla uudelleensijoittumiset ja työky-

vyttömyyseläköitymiset saataisiin vähentymään. Jatkossa uudelleensijoittumistoimenpide 

olisi viimeisin keino, kun ensin on yritetty tehokkaasti tukea työntekijää varhaisen tai te-

hostetun tuen keinoin. Kehittämistyön yhtenä tavoitteena on se, että työkykyvalmennusta 

tekevät HR-asiantuntijat toimisivat vahvasti esimiehen työparina. Näin kaikkien toimijoiden 

aktiivinen rooli saataisiin paremmin esiin.  

 

Teoriaosuutta on rajattu niin, että työtapaturmista ja työturvallisuudesta kerrotaan vain 

yleisellä tasolla mitä se tarkoittaa. Hoitoonohjaus ja päihdekuntoutus kuvataan vain käsit-

teenä työterveyshuollon palveluissa. Työkyvyttömyyden ja sairauslomien syitä diagnoo-

sien osalta ei tässä tutkimuksessa tarkastella. Kehittämistyön pääkohteena on työkykyjoh-

tamisen tehostamisen ja kehittäminen. 

 

Tutkimustulosten pohjalta tavoitteena on saada kolme tuotosta, jotka edesauttavat toimi-

aloja toteuttamaan työkykyjohtamista kaupunkitasoisesti, lain mukaisesti ja oikea-aikai-

sesti. Nämä kolme tuotosta ovat:  

 

1. Työkykyjohtamisen askelmalli: miten edetään?  Tuotetaan malli esimiestyöhön työky-

kyjohtamisen tueksi. Esimies osaa toimia varhaisen ja tehostetun tuen puitteissa. Malli an-

taa ohjeet, miten, mitä ja milloin tarvittavia toimenpiteitä toteutetaan.  

 

2. Työkykyjohtamisen vuosikello, joka edesauttaa esimiestä toteuttamaan työkykyjohta-

mista säännöllisesti. Sisältäen muistutukset varhaisen- ja tehostetun tuen keskustelu-

ajoista, 30 pv ilmoitukset, Kunta10:n ja työterveyshuollon kyselyjen ajankohdat, vatu-rapor-

tit (= varhaisen ja tehostetun tuen raportit), yhteydenpidon työterveyteen, kehityskeskuste-

lut, kehittämispäivät ja johdon konsultoinnin. 



 

 

6 

3. Työkykyjohtamisen strategiamalli. Tavoitteena on laatia toimintaohjeet, kuinka työyh-

teisön osalta työkyvyn haasteet otetaan strategisin keinoin haltuun. Strategian tavoitteena 

on pitkien sairauslomien ja työkyvyttömyyseläkkeiden ennalta ehkäiseminen.  

 

1.3 Tutkimusmenetelmien valinta  

Tutkimuksessa käytetään kvantitatiivista (määrällistä) ja kvalitatiivista (laadullista) mene-

telmää. Kvantitatiivisen tutkimuksen hyöty on, se että siinä pystytään ilmaisemaan ilmiötä 

täsmällisinä lukuina. Teoriaosuudessa esitetään työkyvyttömyyden ja sairauspoissaolojen 

kustannuksia lukuina. Empiriaosuudessa tarkastellaan varhaisen ja tehostetun tuen rapor-

teilta sairauspoissaolopäiviä ja toimenpiteitä lukuina. Näiden lukujen pohjalta haetaan vas-

tauksia työhön paluun onnistumisesta. Käytännön työelämä käyttää kvantitatiivista tutki-

mustietoa muuttujien suhteiden ja syy-seuraussuhteiden selvittämiseen. (Kananen 2008, 

33.) Kvalitatiivisella (laadullisella) tutkimuksella pyritään ilmiön syvälliseen ymmärtämi-

seen (Kananen 2008, 24). Laadullisessa tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita merkityk-

sistä; kuinka ihmiset kokevat reaalimaailman. Laadulliseen tutkimukseen liittyy suora kon-

takti tutkittavan ja tutkijan välille. Tällöin tutkija menee ilmiön pariin ”kentälle” haastattele-

maan tai havainnoimaan. (Kananen 2008, 25.) Teemahaastattelun avulla haetaan vas-

tauksia, miten työkykyjohtamista tulisi kehittää ja miten esimiehet kokevat reaalimaailman.  

 

1.4 Keskeiset käsitteet 

Työkykyjohtaminen 

Työkykyjohtamisen keskeisiksi prosesseiksi on määritelty aktiivinen vuorovaikutus, sel-

keät pelisäännöt sairauspoissaolojen seurantaan, työkyvyttömyyden ehkäiseminen järjes-

telmällisin toimin, ongelmien varhainen puheeksi ottaminen, työhön palaaminen tuetusti, 

työpaikan tekeminen terveelliseksi ja turvalliseksi sekä työkyvyn edistäminen työpaikkayh-

teistyöllä. Johdolta ja työntekijöiltä odotetaan aivan uudenlaista asennetta työkyvyn ja työ-

hyvinvoinnin edistämiseen. Työpaikoilla tarvitaan määrätietoisia ja tavoitteellisia toimia 

työkykyjohtamisen toteuttamisessa. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2011; Manka & Manka 

2016.) 

 

Varhainen välittäminen 

Varhaisella välittämisellä tarkoitetaan sitä, että ongelmatilanteen ilmaantuessa asia ote-

taan heti käsittelyyn. Tavoitteena on mahdollisimman pian löytää ratkaisu ongelmaan ja 

sopia etenemistavoista ja seurannasta asian kuntoon saattamiseksi. Jotkut työntekijät kui-

tenkin saattavat kokea varhaisen välittämisen mallin käyttöönoton "kyttäämisenä", jolloin 

tärkeää onkin kertoa, että kyseisen mallin tarkoitus on tuoda työyhteisöön keinoja tukea 
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työntekijöitä sen sijaan, että pyritään saamaan työntekijöitä satimeen. Kun varhaisen välit-

tämisen malli on otettu käyttöön onnistuneesti, kaikki työntekijät tietävät, missä tilanteissa 

asioista keskustellaan. Toimintamalli on kaikkien työntekijöiden kohdalla samanlainen. 

Tämä tuo tasapuolisuuden ja oikeudenmukaisuuden kokemusta työyhteisöön. Toisaalta 

varhaisen välittämisen malli auttaa puheeksi ottamisessa, kun työntekijät tietävät, että voi-

vat nostaa esiin ongelmia työyhteisössään ja myös se on tiedossa, kenelle havaitsemis-

taan ongelmista voi kertoa. (Manka, Hakala, Nuutinen & Harju 2011, 38; Manka & Manka 

2016.) 

 

Työkyvyttömyyskustannukset 

Julkisella sektorilla työkyvyttömyyskustannukset määräytyvät työkyvyttömyyseläkkeiden 

lukumäärän perusteella. Mitä enemmän yrityksessä alkaa vuodessa uusia työkyvyttö-

myyseläkkeitä, sitä korkeammaksi nousevat työantajalle lankeavat työkyvyttömyyskustan-

nukset. Eläkemenon päälle tulevalla varhaiseläkemenolla eläkelaitokset kannustavat työn-

antajia aktiivisiin toimiin työntekijöiden työssä jatkamisen tukemiseksi. Lähellä eläkeikää 

alkavasta työkyvyttömyyseläkkeestä seuraa jatkossa työnantajalle entistä omavastuumak-

sua suurempi maksu. Suurtyönantajilla vuonna 2018 maksuluokkaraja oli 2 059 500 euroa 

palkkakustannuksia vuodessa, jolloin työnantaja maksaa normaalin työeläkemaksun 

KuEL (=kuntatyönantajalla) maksuluokan mukaisen osan. Maksuluokkaan vaikuttaa työky-

vyttömien ja osatyökyvyttömien määrä arviointivuosina. Vuoden 2018 maksuluokan ratkai-

sevat ne eläkkeet, joita työntekijät ovat saaneet vuosina 2015 ja 2016. (Ahola 2011, 123; 

Kallankari 12.6.2018.) 

 

Ammatillinen kuntoutus 

Työeläkelaitoksen myöntämä kuntoutusraha mahdollistaa työpaikalla toteutettavan amma-

tillisen kuntoutuksen, jonka tavoitteena on ensisijaisesti työntekijän täysiaikainen paluu 

työhön pitkän sairasloman jälkeen. Ammatillisen kuntoutuksen kesto on tavanomaisesti 

3–6 kuukautta. Esimerkiksi työkokeilun avulla voidaan tukea työntekijän työhön paluuta, 

jolloin työntekijä tekee entistä työtään tai osaa siitä noin 4–8 tuntia päivässä. Työeläkelai-

tokset tukevat työhön paluuta myös ammatillisen lisä-, täydennys- ja uudelleenkoulutuk-

sen avulla, jos paluu omaan entiseen työhön ei ole mahdollista. Lisäksi on käytettävissä 

työhönvalmennusta, joka on pitkäkestoisempaa perehdytystä uuteen työhön sijoittu-

miseksi. Työntekijä hakee itse kuntoutusrahaa ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteitä 

varten. Hakemuksen liitteeksi työntekijä tarvitsee lääkärin B-lausunnon. Hakemukseen on 

hyvä liittää myös työterveyshuollon muistio, jossa on sovittu ammatillisen kuntoutuksen 

toimenpiteistä työpaikalla. (Ahola 2011, 101.) 
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2 Työkykyjohtaminen  

Tänä päivänä on työhyvinvoinnin johtamisen sijasta alettu puhua työkykyjohtamisesta. 

Työkykyjohtaminen edellyttää työantajan, työtekijöiden ja työterveyshuollon tiivistä ja jär-

jestelmällistä yhteistyötä. Taulukossa 1 on esitetty työterveysyhteistyön kolme keskeisintä 

periaatetta. Lisäksi työkykyjohtamisen onnistumisen edellytyksenä on vahva ylimmän joh-

don sitoutuminen, aktiivinen henkilöstöhallinnon tuki ja yhteistyön kehittäminen työterveys-

huollon kanssa. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2011; Kallankallankari 12.6.2018; Manka & 

Manka 2016.) 

 

Taulukko 1. Työkykyjohtamisen periaatteet (Elinkeinoelämän keskusliitto 2011) 

Selvillä olemisen periaate Varautumisen  
periaate 

Osallistumisen periaate 

• Henkilöstön tila (mm. työ-
tyytyväisyys, osaaminen, 
terveydentila ja työkyky 

• Työkykyyn liittyvät riskit 

• Terveyteen liittyvät riskit 

• Työn psyykkinen ja fyysi-
nen kuormittavuus 

• Työkyvyttömyyskustan-
nukset 

• Henkilöstöris-
kien hallinta 

• Varhainen 
puuttuminen 
ja ennaltaeh-
käisevät toi-
met 

• Tilannekohtainen 
selvitys työssä jat-
kamisen mahdolli-
suuksista 

• Työterveysyhteistyö 
ja sen suhde työpai-
kan työturvallisuus-
yhteistyöhön määri-
teltävä 

 

 

Elinkeinoelämän keskusliiton työkykyjohtamisen malliin on koottu joukko keskeisiä asioita, 

joiden avulla työkykyä ja työhyvinvointia voidaan edistää. Työkykyjohtaminen koostuu mo-

nesta tekijästä organisaation toiminnan luonne huomioiden, joten taulukon 1 malli ei vält-

tämättä kata kaikkea. Voidaan kuitenkin väittää, että näiden toimien toteutuessa työkyky-

johtamisen toiminnot on otettu organisaatiossa haltuun. Työelämän laatu ja työhyvinvointi 

eivät synny vain ongelmia poistamalla. Työkykyjohtamisen kehittäminen ei ole mikään 

hetkellinen projekti, vaan kyseessä on jatkuva prosessi, jota tulee seurata ja kehit-

tää koko ajan. Olennaisia asioita ovat selkeät johtamiskäytännöt, esimiehen tuki, palaute 

ja arvostus, työn mielekkyys ja palkitsevuus, luottamus, hyvä tiedonkulku ja kannustava 

työyhteisö. Meidän on muokattava työpaikkojamme ja -tapojamme niin, että ne tukevat 

työhyvinvointia tässä ja nyt sekä helpottavat mahdollisuuksien mukaan toimintaa myös tu-

levissa muutoksissa. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2011.) 

 

Työkykyjohtamisen ydinprosessit on määritelty kuviossa 1. Johdon ja henkilöstön aktiivi-

nen vuorovaikutus on työhyvinvoinnin johtamisen perusasioita. Tällöin henkilöstö tulee 

kuulluksi, vaikka kaikkia toiveita ei aina voitaisikaan toteuttaa. Näin tarjoutuu mahdollisuus 
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kuulla, millaisia tarpeita ja odotuksia henkilöstöllä on työstä ja työhyvinvoinnista. Kuormit-

tuneisuudella ja tyytymättömyydellä on merkittävä yhteys työkyvyttömyysajatuksiin. Täl-

laisten ajatusten syntyminen voidaan estää pitkälti huolehtimalla työn mielekkyydestä, hal-

linnasta, vaikutusmahdollisuudesta omaan työhönsä ja palkitsevuudesta. Muutosten ai-

heuttamaa epävarmuutta voidaan vähentää ylläpitämällä ja kehittämällä säännöllisesti 

henkilöstön osaamista ja kiinnittää erityisesti huomiota tulevaisuuden osaamisvaatimuk-

siin. Vahva ammatillinen itsetunto ja tietoisuus omasta työmarkkina-arvosta antavat val-

miuksia kohdata muutoksia sekä nähdä ne pikemminkin mahdollisuuksina kuin uhkina. 

Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisestä tulee kertoa kattavasti henkilöstölle siten, että 

heillä on siihen myös vaikutusmahdollisuuksia. Jo pelkkä tieto tällaisesta toiminnasta vies-

tii, että työnantaja on valmis toimimaan asioiden kehittämiseksi parempaan suuntaan. Sa-

noman uskottavuus edellyttää, että johdon sanat ja teot eivät ole ristiriidassa, vaan johto 

näyttää esimerkkiä johtamalla omaa työhyvinvointiaan. (Elinkeinoelämän keskusliitto 

2011.) Työhyvinvoinnin kehittäminen tulee aina näkyä strategisissa tavoitteissa, jolloin se 

näyttäytyy organisaatiossa jatkuvana prosessina. Aina on tarvetta lisätä työn mielekkyyttä, 

jonka avulla nostetaan työn tuottavuutta.  

 

 

 

Kuvio 1. Työkykyjohtamisen ydinprosessit (mukaillen Elinkeinoelämän keskusliitto 2011) 

 

Työkykyjohtamisen kehittämisessä ei voida unohtaa tulevaisuuden tuomia muutoksia työ-

elämässä.  Työelämän murros näkyy jo nyt vahvasti työelämässä. Tämä ilmiö on nähtä-

vissä myös yksilötasolla. Osaamisesta tulee jokaiselle yksilölle niin työ- kuin siviilielä-

mässä tärkeä selviytymisen keino. Ne henkilöt, jotka eivät ole motivoituneita oman osaa-

misensa jatkuvasta kehittämisestä, ovat vaarassa jäädä sivuun työelämästä. Voidaan to-

deta, että elinikäinen oppiminen muuttuu hyveestä välttämättömyydeksi. (Manka & Manka 

2016.) 
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Organisaation rakenteiden ja toimintatapojen muuttaminen vaatii myös uudenlaista johta-

juutta. Tasapainoisessa johtamisessa pyritään tehokkuuteen, uudistumiseen ja hyvinvoin-

tiin. Hyvä johtaminen on yhteistoimintaa, johon osallistuu koko työyhteisö. Toki edelleen 

tarvitaan organisaation virallinen johtaja, mutta hän osaa sopivasti jakaa vastuuta ja val-

taa, jolloin hänen tehtävästään ei tule sietämättömän raskas. (Manka & Manka 2016; Sy-

dänmaanlakka 2014,122.) 

 

Verkostoituminen mahdollistuu digitalisoitumisen myötä. Verkostomainen toiminta edellyt-

tää osallistujilta tavoitteellisuutta ja luottamusta. Yhteistyön merkitys korostuu yhä vah-

vemmin. Verkostomaisen yhteistyön tulee olla luonteeltaan vastavuoroista, koska kukaan 

ei halua olla aina vain antamassa toiselle omia resurssejaan tai osaamistaan saamatta 

koskaan mitään vastapalvelukseksi. Molempien osapuolten pitää kokea yhteistyö kaksi-

suuntaiseksi. (Manka & Manka 2016; Suominen, Karkulehto, Sipponen, Hämäläinen 

2012, 148.) Sydänmaanlakka (2014, 85) kuvaa organisaation ekosysteemin merkitystä, 

jossa ekosysteeminen toiminta pohjautuu keskeiseen toimijaan, joka yhdistää eri toimijat 

avoimeen yhteistyöhön. Tällöin toimija ei keskity pelkästään oman strategiansa toteuttami-

seen vaan huolehtii koko ekosysteemin hyvinvoinnista. Organisaation on hyvä pyrkiä yh-

teistyöhön, koska ekosysteemisessä toimintatavassa kaikki saavuttavat ”winwin” -tilan-

teen. Erityisesti hyöty on korvaamaton organisaation vaikeina hetkinä, jolloin organisaatio 

voi saada tukea ekosysteemin sisältä. Ekosysteemin kuuluvat organisaatiot nähdäänkin 

ensisijaisesti kumppaneina eikä niinkään kilpailijoina. 

 

Työkulttuuri on jo voimakkaasti muuttunut, koska työtä tehdään entistä enemmän ajasta ja 

paikasta riippumatta. Jokaiselta työntekijältä edellytetään uudenlaisia työelämätaitoja: ak-

tiivisuutta, itseohjautuvuutta ja kriittisyyttä. Näitä taitoja kutsutaan työyhteisötaidoiksi. Työ-

voiman rakennekin muuttuu. Eri sukupolvet suhtautuvat työhönsä eri tavoin. Toimiminen 

työyhteisössä, jossa on erilaisia työsuhteita ja eri-ikäisiä ihmisiä, asettaa haasteita johta-

miselle. Kaikkien tarpeet pitäisi osata ottaa huomioon tasapuolisesti. (Manka & Manka 

2016.)  Näin ollen ikäjohtamisen merkitys kasvaa pidentyvien työurien myötä.  

 

Nähtävissä on myös se, että joustoja vaativat tulevaisuudessa työnantajan lisäksi myös Y-

sukupolven työntekijät, jotka ovat syntyneet 1980-90-luvuilla. Tämä voi tarkoittaa työn ra-

kentamista uudella tavalla sekä työnantajan että työntekijän tarpeiden mukaan, mutta toki 

tämä vaatii uudenlaista ajattelua ja saattaa tuoda mukanaan haasteita esimerkiksi henki-

löstön riittävyyden ja uusien työntekijöiden perehdyttämiseen kuluvan ajan myötä. Nyky-

päivänä työelämässä kiire vaikeuttaa uusien työntekijöiden perehdytystä. Työtä tehdään 

vielä pitkälti ei Y-sukupolven ikäisten työntekijöiden kanssa. (Manka & Manka 2016.) 
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Tässä kohtaa työantajan on hyvä pohtia ikäjohtamisen tapoja; mitä se omassa organisaa-

tiossa käytännössä tarkoittaa ja miten siihen ollaan valmistautuneita? Y-sukupolvelta yh-

teiskunta odottaa syntyvyyden kasvua, joten työelämän on tehtävä toimenpiteitä perheen 

ja työn yhteensovittamiseksi. 

 

Benchmarkkaus on yksi tapa oppia toimivia käytäntöjä muilta organisaatiolta. Nostetaan 

tähän vertailukohteeksi Seinäjoen työkykyjohtamisen malli, josta oma organisaatio voi 

saada toimivia ideoita omien hyvien käytäntöjen lisäksi. Seinäjoki on onnistunut ehkäise-

mään ja hillitsemään varhaista eläköitymistä tehokkaasti valtakunnan keskiarvoon verrat-

tuna. Työkyvyttömyyden kokonaiskustannukset olivat vuonna 2013 runsaat 12 miljoonaa 

euroa, mikä oli 3,2 miljoonaa euroa vähemmän kuin keskimäärin 13 vertailukaupungissa, 

joista Seinäjoella oli pienimmät kulut. (Manka & Manka 2016.) 

 

Seinäjoen työkykyjohtamisen malli 

Seinäjoen työhyvinvointiseminaarissa 7.2.2018 Seinäjoen kaupungin henkilöstöjohtaja, 

sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Ranta kertoi, kuinka he ovat kehittäneet systemaattisesti 

työkykyjohtamistaan vuodesta 1996 lähtien. Näiden vuosien aikana nykyhetkeen saakka 

he ovat kehittäneet toimintamallejaan yhteistyössä Kevan kanssa ja oppineet matkan var-

rella paljon uutta. Ranta korosti Seinäjoen kaupungin tekemisen kulttuuria. Heillä ei vain 

piirretä kaaviota ja kuvata prosesseja, vaan toimitaan. Seinäjoella korostetaan, että ke-

nestäkään ei ole kaikkeen, mutta jokaisesta on johonkin. Jokaisesta ihmisestä tulee löytää 

vahvuudet, eikä vain kiinnittää huomiota heikkouksiin. Näin kiinnitetään huomio jäljellä 

olevaan työkykyyn. Seinäjoen työkykyjohtamisen arvot ovat tahto, rohkeus ja vastuulli-

suus. (Ranta 7.2.2018.) 

 

Tahto on halua tehdä ja onnistua. Ei riitä, että vain joku tahtoo, vaan tärkeintä on, että kai-

killa esimiehillä, johdolla ja työntekijöillä on tahtotila ja asenne toimia tavoitteen saavutta-

miseksi. Näin tämä tahto ja asenne saadaan levitettyä koko organisaatioon. Näin jokainen 

työntekijä tietää, miten heillä toimitaan, jos työntekijälle tulee työkyvyn haasteita. Toiminta-

mallit ja pelisäännöt ovat kaikille selviä. Heillä ei ketään pudoteta verkonsilmästä, vaan te-

hokkaasti hyödynnetään työkyvyn tukemisen keinovalikoimaa. Tämä vaatii sitkeää teke-

mistä. Seinäjoella istutaan tarvittaessa useita kertoja työterveyshuollon neuvotteluissa, 

kun yritetään yhdessä työntekijän parasta ja työuran jatkamista. (Ranta 7.2.2018.) 

 

Rohkeus: Pelkkä tahto ei riitä asioiden uudistamisessa, tarvitaan rohkeutta. Pitää uskal-

taa tehdä asioita ja uudistua. Pitää uskaltaa olla edelläkävijä, vaikka se aluksi olisikin 

haasteellista. Ei pelätä virheitä. Alussa voidaan kompastua ja kaatua virhevalinnoissa, 
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mutta rohkeuden ja tahdon avulla näiden virheiden kautta opitaan ja noustaan ylös. 

(Ranta 7.2.2018.) 

 

Vastuullisuus on sitä, että otetaan vastuuta työntekijöiden työhyvinvoinnista työuran kai-

kissa vaiheissa. Työkyvyn tukemisessa on selkeät päämäärät ja tarvittaessa tehdään kor-

jaustoimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi. Vastuullisuus korostuu myös Seinäjoen sloa-

ganista: ”Työssä käyminen, työssä oleminen, työyhteisöön kuuluminen ja olla osallisena 

yhteiskunnassa on työikäisen ihmisen parasta aikaa.” (Ranta 7.2.2018.) 

 

Strategisella johtamisella on valtavan iso merkitys, miten organisaatio onnistuu tavoittei-

den saavuttamisessa. Seinäjoen kaupungin strategiaan on määritelty:  

 

Seinäjoki on henkilöstöstään ylpeä ja uudistuva kaupunki (Ranta 7.2.2018). 

 

- Kaupunki tukee henkilöstön jaksamista ja osaamisen vahvistamista 

- Antaa mahdollisuuden työuralla etenemiseen 

- Henkilöstöpolitiikka on johdon mukaista, avointa, osallistavaa ja vuorovaikut-

teista 

- Kaupunki tukee henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jatkamista aina eläke-

ikään asti 

- Kaupunki säilyttää asemansa Suomen parhaana kuntatyönantajana työkyvyttö-

myyden kustannusten vertailussa, sairauspoissaolo- ja työkyvyttömyydestä  

aiheutuvien maksujen vertailussa                                          

 

Seinäjoella vuonna 2017 eläkkeelle jäi 93 työntekijää, joista 90 työntekijää (96.78%) siirtyi 

vanhuseläkkeelle ja työkyvyttömyyseläkkeelle kolme työntekijää 3,22 %. Luku on ollut sa-

mansuuntainen jo useiden vuosien ajan. Tämä on tuonut Seinäjoen kaupungille merkittä-

viä säästöjä niin sairauspoissaolokustannusten kuin varhaiseläkemaksujen vähenemisen 

muodossa. (Saunamäki 8.2.2018.) Helsingin kaupungilla vuonna 2018 jäi 55 työntekijää 

(5,5%) työkyvyttömyyseläkkeelle. Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä vuoteen 2017 verrat-

tuna oli noussut 18,2%. (Keva 2019b). 

 

2.1 Työhyvinvointi 

Työhyvinvointi rakentuu hyvästä johtamisesta, esimiestyöstä, työn organisoinnista, työyh-

teisön yhteisistä pelisäännöistä, osaamisesta, vuorovaikutteisesta toimintatavasta ja 

myönteisestä yrityskulttuurista. Työhyvinvointia lisäävät omaan työhön liittyvät vaikutta-
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mis- ja kouluttautumismahdollisuudet, työn tekemisen mielekkyys, kannustava ja oikeu-

denmukainen johtaminen, palautteen saaminen ja keskinäinen luottamus. (Manka & 

Manka 2016.) 

 

 

Kuva 2. Työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät (Manka & Manka 2016) 

 

Työn sisällöt ja vaikutusmahdollisuudet liittyvät rakennetekijöihin (kuva 2). Työn tulisi olla 

mahdollisimman monipuolista, ja työntekijällä tulisi olla mahdollisuus oppia ja vaikuttaa 

työn tavoitteisiin ja pelisääntöihin. Nämä rakennetekijät muodostavat organisaation raken-

nepääoman. Yhteisön henkiseen tilaan, sosiaaliseen pääomaan vaikuttavat johtamisen 

laatu ja työilmapiiri eli miten työyhteisössä tullaan kaikkien kanssa toimeen. Jokainen työ-

yhteisön jäsen tulkitsee omaa työyhteisöään omien asenteidensa kautta. Asenteiden li-

säksi psykologinen pääoma, oma henkinen kunto sekä terveys ja fyysinen kunto tuovat 

oman lisänsä työhyvinvoinnin kokemukseen. (Manka & Manka 2016.) 

 

Harvard Business Review -artikkelissa kuvataan rakenteellisen ja sosiaalisen pääoman 

merkitystä. Yritykset, joilla on vahvat ja toimivat johtamisprosessit tuottivat mittariston mu-

kaan korkeimpia tuottavuuden ja kannattavuuden lukuja. Artikkelissa kuvataan sitä, miksi 

johtaminen on kuitenkin monessa organisaatiossa vaikeaa, vaikka tutkimustulokset anta-

vat empiiristä tietoa, miten onnistua johtamisessa ja kuinka erottua kilpailijoista. Tiedosta 

huolimatta moni organisaatio kipuilee näiden ongelmien vuoksi. Syitä tälle ilmiölle nähtiin 

esimerkiksi siinä, että organisaatiot helposti ajattelevat riittävän, kun strategia on tiedossa 

ja se on määritelty, jolloin yrityksen tuottavuus ja kannattavuus ovat turvassa. Todellisuu-

dessa näin ei kuitenkaan ole, jos yrityksessä ei ole luotu toimivia johtamiskäytäntöjä stra-

tegian toteuttamiseen. Ei siis riitä, että aineelliset resurssit ovat kunnossa, jos henkilöstö 

ei ole motivoitunutta strategian toteuttamiseen. Huono johtaminen ja työpahoinvointi vai-

kuttavat oleellisesti tuottavuuteen. Ihmisten johtaminen vaatii huomattavasti syvällisempää 
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ajattelutyötä kuin esimerkiksi laitteen toiminto prosessissa. (Sadun, Bloom & Van Reenen 

2017, 121–122.) 

 

Vaikka edellä mainittu yhtälö on suoraan verrattavissa suorituskykyyn, miksi näitä tuloksia 

yritysjohtajat eivät sitten hyödynnä? Syynä tähän olivat artikkelin mukaan johtajien itsear-

vioinnit yrityksen johtamiskäytänteistä, jotka olivat useimmiten kaukana todellisuudesta. 

Johtajat eivät kyenneet tunnistamaan yrityksensä kipukohtia ja puutteita. Johtajien ku-

vaukset olivat yltiöpositiivisia. (Sadun & Van Reenen 2017, 122.) Pidemmällä aikavälillä 

ongelmat tulevat joka tapauksessa esiin, jos organisaatiossa ei tunnusteta tosiasioita. Täl-

löin ongelmakohtien poistaminen on vaikeaa, hidasta, kallista ja samalla vaikuttaa negatii-

visesti yrityksen maineeseen. 

 

Yritykset seuraavat paljon ulkoisia uhkatekijöitä, mutta sisäiset uhkatekijät jäävät helposti 

toissijaiseksi, mikä voi olla yritykselle turmiollista. Esimerkiksi sisäinen uhkatekijä voi olla 

työntekijöiden motivaation puute, joka vaikuttaa oleellisesti työn tuottavuuteen ja yrityksen 

kannattavuuteen. SWOT-analyysia tulisi yritysten säännöllisin väliajoin tarkastella. Vuoro-

puhelu johdon ja henkilöstön välillä on avainasemassa SWOT-analysoinnissa.  

(Sadun & Van Reenen 2017, 122–125.) 

 

Dosentti Marko Kesti on tutkinut työelämän laatua ja osoittanut tutkimustuloksellaan, että 

työelämän laadun kehittäminen lisää yritysten kannattavuutta ja työntekijöiden työhyvin-

vointia. Työelämän laatu eli Quality of Work Life on hyvinvointia, jota voidaan mitata. QWL 

käsittää kolmen itsearvostustekijän laskettua tulosta. Nämä kolme itsearvostustekijää ovat 

fyysinen ja emotionaalinen turvallisuus, yhteenkuuluvuus ja identiteetti, päämäärät ja luo-

vuus. Kun nämä kolme osatekijää ovat hyvässä kunnossa, saadaan QWL 75 % tasolle. 

Suomessa QWL-indeksin keskiarvo on noin 60 %, joten meillä on vielä paljon kehitettävää 

työelämän laadussa. (Kesti 2018, 17–19.) 

 

 

Kuva 3. Työhyvinvoinnin laadun mittaus QWL (Kesti 2018, 18)  



 

 

15 

 

Kuvassa 3 Kesti kuvaa esimiehen sosiaalista painetta, joka on lähtöisin korkeamman joh-

don tulostavoitteista. Monessa yrityksessä on tavanomaista, että kiinnitetään huomiota 

vain tuloksen maksimointiin ja aineellisten resurssien laatuun. Aluksi tuloksen tekeminen 

näyttää punaisella janalla toimivan. Tällöin säästetään kustannuksissa ja hiotaan proses-

seja. Aluksi luvut näyttävät aiempaa paremmilta. Ajan myötä ihmiset kuitenkin väsyvät, 

koska työhyvinvointi alkaa kärsiä. Jossain vaiheessa vaihtuvuus ja sairauspoissaolot li-

sääntyvät ja tulos laskee. Sen sijaan työhyvinvointiin panostaminen (vihreä jana) saattaa 

viedä tulosta aluksi alaspäin, mutta ihmisten hyvinvoinnin parantuessa kasvaa myös työ-

motivaatio, sitoutuminen ja osaaminen, ja lopulta nämä tekijät kääntävät tuloksen nou-

suun. Tällöin työntekijät kokevat työssään enemmän työnimua ja merkityksellisyyttä. 

(Kesti 2018, 18.)  

 

Kehityskeskustelut ovat myös yksi oleellinen keino vaikuttaa työhyvinvointiin. Kehityskes-

kustelussa esimies voi yhdessä työntekijän kanssa parantaa keskinäistä ymmärrystä ja 

yhteistyötä. Esimies voi selventää, mitä organisaation tavoitteet tarkoittavat työyhteisön 

kannalta. Samalla esimies ottaa työntekijän näkemykset huomioon kehityssuunnitelmissa. 

Kehityskeskustelun yhtenä tavoitteena on motivaation ja työhyvinvoinnin edistäminen. 

(Manka & ym. 2011, 47.) Kehityskeskusteluissa esimies saa käsityksen myös työilmapii-

ristä. Lisäksi esimiehen tulisi osata kysyä oikeat kysymykset työkyvyn ja osaamisen kehit-

tämisen näkökulmasta, jotta työssä suoriutuminen mahdollistuu myös lähitulevaisuu-

dessa.  

 

Helsingin kaupunki on laatinut vuosien 2018–2021 työhyvinvointisuunnitelman, johon on 

kirjattu keskeisimmät tavoitteet: 

 

- Johdamme työkykyä ennakoivasti  

- Ennakoimme ja hallitsemme työturvallisuusriskit  

- Otan vastuun omasta työhyvinvoinnistani 

- Esimiehenä vahvistan taitojani ihmisten johtamisessa 

- Yhdessä olemme enemmän – tavoitteenamme toimiva, monimuotoinen työyh-

teisö 

- Huomioimme erityisesti työuran alussa ja organisaation muutoskohdissa ole-

vat. 

 

Helsingin kaupungilla tavoitteellinen työkykyjohtaminen edellyttää strategiaan kytkemistä, 

konkreettisia muutostavoitteita, prosesseja, joilla muutos tehdään, roolien ja vastuiden 
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määrittelyä, mittaamista, seurantaa ja arviointia kaikilla tasoilla (Helsingin kaupunki 

13.3.2018.) 

 

2.2 Sairauspoissaolo- ja työkyvyttömyyskustannukset 

Ajan ja rahan käyttäminen työkyky- ja työhyvinvointijohtamiseen on investointi, joka mak-

saa itsensä takaisin vähäisempinä sairaudenhoitokuluina, alentuneina työkyvyttömyyskus-

tannuksina ja parantuneena tuottavuutena. Tehtyjä toimenpiteitä on seurattava ja arvioi-

tava niiden tuloksellisuutta ja kustannustehokkuutta. Tämä edellyttää etukäteen sovittujen 

luotettavien mittarien käyttöä sekä tulosten säännöllistä raportointia yrityksen johdolle, ei 

pelkästään työterveyshuollolle tai henkilöstöhallinnolle. (Elinkeinoelämän keskusliitto 

2011.) 

 

Yhden sairauspäivän hinnaksi on suomalaisessa työelämässä laskettu keskimäärin 350 €. 

Siinä ovat mukana sijaisjärjestelyt, ylityökustannukset, työn hidastumiset sekä laatupoik-

keamat ja virheet. Yritykselle itselleen kaikista kalleimpia ovat lyhyet sairauspoissaolot eli 

alle 10 päivän poissaolot, joista ei vielä saada Kelan sairauspäivärahaa palkanmaksua 

vastaan. Näin lyhyille poissaoloille harvoin tehdään pysyvämpiä sijaisjärjestelyjä, vaan ne 

hoidetaan ylitöinä tai työt jätetään odottamaan sairauslomalta palaavaa. Tällä laskukaa-

valla 100 hengen yrityksessä 5 % sairauspoissaolo vuotuisesta teoreettisesta työajasta 

kustantaa 385 000 euroa vuodessa. Sairauspoissaolojen vähentyminen yhdellä prosent-

tiyksiköllä alentaa yrityksen sairauspoissaolokustannuksia 77 000 euroa. (Ilmarinen 2011.) 

 

 

Kuva 4. Yksittäisestä eläkkeestä syntyvä eläkemeno 1000 €/kk (Ilmarinen 2011) 

 

Työhyvinvoinnin ja -kyvyn aleneminen voi pahimmillaan johtaa työkyvyttömyyseläkkeelle. 

Työntekijälle työelämästä pois jäänti aiheuttaa usein surua, syrjäytymistä ja taloudellisia 

haasteita. Yhteiskunta menettää työntekijän varhaisen eläköitymisen myötä verotuloja ja 

joutuu kustantamaan eläköityneen työntekijän elämisen kustannuksia sosiaalitukien 

avulla.  Ennenaikainen eläköityminen maksaa 40-vuotiaan kohdalla noin 150 000 euroa, 
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jos hänen työkyvyttömyyseläkkeensä on noin 1 000 euroa. Tämän suuruinen eläke kart-

tuu noin 2 000 euron suuruisesta palkasta. Riippuen työnantajan koosta, isossa yrityk-

sessä myönnetty työkyvyttömyyseläke vaikuttaa maksuluokkajärjestelmän kautta huomat-

tavasti yrityksen taseeseen. (Ilmarinen 2011.) 

 

Aktiivisella työkykyjohtamisella ja työkyvyttömyyseläkkeitä vähentämällä vaikutetaan myös 

julkiseen kestävyysvajeeseen. Terveystalon teettämä työkykyjohtamisen benchmark-tutki-

mus osoitti kolmatta kertaa, että panostaminen työkykyyn vaikuttaa merkittävästi myös yri-

tyksen talouteen. Jokainen tavoitteelliseen työkykyjohtamiseen laitettu lisäeuro tuottaa yri-

tykselle nettona noin kuusi euroa. Edelläkävijäryhmässä muun muassa sairauspoissaolot 

olivat laskeneet vuoden 2008 jälkeen kahdella prosenttiyksiköllä 4,9 prosenttiin. Kohde-

ryhmän tekemättömän työn kustannukset olivat lähes puolittuneet tarkastelujakson ai-

kana. (Terveystalo 2014.) 

 

Helsingin kaupungilla pääsääntöisesti sairausloma myönnetään lääkärintodistuksen tai 

terveyden-/ sairaanhoitajan todistuksella. Työntekijälle maksetaan 100 % palkkaa 60 päi-

vään asti. Tämän jälkeen sairasloma-ajan palkka on 2/3 varsinaisesta palkasta 120 kalen-

teripäivän ajalta. Lisäksi voidaan harkinnan perusteella maksaa harkinnanvaraista 2/3 

palkkaa vielä 185 kalenteripäivän ajalta. (KT Kuntatyönantajat 2018, 111.) Esimiehen tu-

lee toimia erityisesti 60 päivän kohdalla, jos työntekijän sairasloma jatkuu. Tällöin tulee yh-

dessä työntekijän, työterveyshuollon ja tarvittaessa HR:n työkykyvalmentajan kanssa poh-

tia osasairausloman tai Kevan ammatillisen kuntoutuksen keinoja (liite 1) työntekijän työ-

hön paluun tukemiseksi  

 

Huomioitavaa on, että esimerkiksi työhön paluu työkokeilun avulla on sekä taloudellisesti 

että kuntoutuksen näkökulmasta kannattava vaihtoehto niin työntekijälle kuin työnanta-

jalle. (Ks. kappale 3.3.3). Majasaari (2015, 46) on tutkimuksessaan osoittanut, että sai-

rauslomien pituus vaikuttaa oleellisesti työhön paluuseen. Työtekijät, joilla sairausloma on 

kestänyt yli 6 kuukautta, päätyvät harvemmin takaisin työelämään kuin työntekijät, joilla 

sairaslomat ovat lyhyempiä kuin 6 kuukautta. Majasaaren tutkimustulokset kertovat työko-

keilun merkityksestä työhön paluuseen. Majasaaren projektin otos osoitti, että niistä työko-

keilussa olleista työntekijöistä, joilla oli vähän sairauspoissaoloja (alle 12 kuukautta), 68 % 

oli pystynyt palaaman työelämään. Työntekijöistä, joilla sairauspoissaoloja yli 12 kuu-

kautta ja jotka olivat olleet työkokeilussa, 43 % oli palannut työelämään. Ne työntekijät, 

joilla oli paljon eli yli 12 kuukautta sairauslomia ja jotka eivät olleet työkokeilussa, vain      

12 % oli pystynyt palaamaan työelämään. (Majasaari 2015, 50.) 
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2.3 Työkykyjohtamiseen liittyvä lainsäädäntö  

Työkykyjohtamiseen huomioon otettavia säädöksiä on kirjattu moneen eri työelämään liit-

tyvään lakiin. Lait antavat työantajille ja työntekijöille velvollisuuksien lisäksi myös tietoa 

eri mahdollisuuksista. Lakien tunteminen ja noudattaminen turvaavat työantajan toimintaa 

ja ovat osa riskienhallintaa. (Manka & ym. 2011, 20.) Ohessa poimittuna keskeisimmät 

lait, joita työantajan tulee noudattaa työkykyjohtamisessaan. 

 

 
Työterveyshuoltolain 21.12.2001/1383 tarkoituksena on työnantajan, työntekijän ja 
työterveyshuollon yhteistoimin edistää työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien 
ehkäisyä, työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työntekijöiden ter-
veyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa sekä edistää työyhteisön toi-
mintaa. (Laki työterveyshuoltolaista 21.12.2001/1383.) 
 
 
Työsopimuslaissa 26.1.2001/55 on määritelty, että työnantajan on kaikin puolin 
edistettävä suhteitaan työntekijöihin samoin kuin työntekijöiden keskinäisiä suhteita. 
Työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijä voi suoriutua työstään myös yri-
tyksen toimintaa, tehtävää työtä tai työmenetelmiä muutettaessa tai kehitettäessä. 
Työnantajan on pyrittävä edistämään työntekijän mahdollisuuksia kehittyä kykyjensä 
mukaan työurallaan etenemiseksi. (Laki työsopimuslaista 26.1.2001/55.) 
 

 
Työturvallisuuslaissa 23.8.2002/738 lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä 
ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä en-
nalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäris-
töstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden, jäljempänä terveys, 
haittoja. (Laki työturvallisuuslaista 23.8.2002/738.) 
 
 
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 30.3.2007/334 lailla edistetään yrityksen ja sen 
henkilöstön välisiä vuorovaikutuksellisia yhteistoimintamenettelyjä, jotka perustuvat 
henkilöstölle oikea-aikaisesti annettuihin riittäviin tietoihin yrityksen tilasta ja sen 
suunnitelmista. Tavoitteena on yhteisymmärryksessä kehittää yrityksen toimintaa ja 
työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa yrityksessä tehtäviin päätöksiin, jotka kos-
kevat heidän työtään, työolojaan ja asemaansa yrityksessä. Tarkoituksena on myös 
tiivistää työnantajan, henkilöstön ja työvoimaviranomaisten yhteistoimintaa työnteki-
jöiden aseman parantamiseksi ja heidän työllistymisensä tukemiseksi yrityksen toi-
mintamuutosten yhteydessä. §16, 3; yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään 
työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttö-
myysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta (Laki yhteistoiminnasta 
yrityksissä 30.3.2007/334.) 

 

Yhdenvertaisuuslain 30.12.2014/1325 tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta 
ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Ke-
tään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, 
mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, tervey-
dentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän 
syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itse-
ään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen. Työnantajalla, jonka 
palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on oltava suunnitelma tarvit-
tavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Edistämistoimia ja niiden 
vaikuttavuutta on käsiteltävä henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa. (Laki yh-
denvertaisuuslaista 30.12.2014/1325.) 
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Varhaisen ja tehostetun tuentoimenpiteet ovat aina luottamuksellisia. Työnantajan tulee 

käsitellä työntekijän tietoja ja erityisesti terveydentilaa koskevia tietoja luottamuksellisesti. 

25.5.2018 voimaan tullessa GDPR-tietosuojalaissa on tarkasti määritelty, että henkilötie-

toja ei saa luovuttaa eikä kerätä ilman henkilön lupaa. Terveydentilaa koskeville tiedoille 

on erityisesti asetettu tarkennettuja määräyksiä niiden arkaluontoisuuden vuoksi. Tervey-

dentilaa koskevia tietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, jotka tekevät tietojen pohjalta 

työsuhdetta koskevia päätöksiä tai toimeenpanevat niitä. Henkilöt, jotka käsittelevät tie-

toja, eivät saa ilmaista niitä sivulliselle työsuhteen aikana eivätkä sen päättymisen jälkeen. 

(Alahautala & Huhta 2018, 210; Kess & Seppänen 2011, 91.)  

 

2.4 Työhyvinvoinnin toimijat 

Työhyvinvoinnin yhteistyön perusta on sitä, että työnantaja, työntekijät ja työterveyshuolto 

sopivat yhdessä työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen periaatteista. Tähän ko-

konaisuuteen kuuluu myös sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyden seuranta. 

Työhyvinvoinnin edistämisessä tulee hyödyntää yhteistyötahoja, kuten eläkelaitoksen pal-

veluja ja organisaation työsuojelua. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2011; Manka & ym. 

2011, 7.) 

 

Helsingin kaupungin työkykyjohtamisen mallissa (kuva 5) kaikkien toimijoiden vastuualu-

eet on määritelty. Työterveyshuollon rooli ja palvelut on kuvattu tarkemmin kappaleessa 

2.5. Työterveyshuollon ja työantajan yhteistyö on ensisijaisen tärkeää työkykyjohtamisen 

toteuttamisessa ja kehittämisessä. 

 

Kuva 5. Helsingin kaupungin työkykyjohtamisen toimijoiden tehtävät (Helsingin kaupunki 

12.3.2018) 
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Kaupungin johto asettaa työkykyjohtamien tavoitteet ja seuraa mittareiden avulla työky-

kyjohtamisen laatua. Mittareina ovat sairauspoissaolot, Kevan avainrekisteripalveluista 

saatavat työkyvyttömyyskustannukset, työsuojeluilmoitukset, työterveys- ja Kunta10-työ-

tyytyväisyyskyselyt.  

 

Toimialojen ja liikelaitosten johto asettaa toimialakohtaiset tavoitteet seurantamittarei-

den tulosten pohjalta. Se arvio tuloksia ja toimenpiteiden vaikutuksia yhdessä palveluko-

konaisuuksien johdon kanssa. Toimialat ja liikelaitokset vastaavat työkykyjohtamisen hy-

vistä edellytyksistä.  

 

Palvelukokonaisuuksien ja palveluiden johto kerää ja arvio oman alueensa työkykyris-

keihin liittyvät tiedot, ja toimialojen HR, talous, työterveyshuolto ja työsuojelu toimivat työ-

kykyjohtamisen tukena. Palvelukokonaisuuksien ja palveluiden johto täsmentää esimie-

hille ylemmän johdon asettamat tavoitteet ja seuraavat niiden toteutumista.  

 

Lähiesimiehet toimivat työkykymallien (liite 4, kuva 5 ja kuva 7) mukaisesti. He raportoi-

vat työkykyjohtamisen keskeiset toiminnot, kuten 30 päivän ilmoitukset ja varhaisen tuen 

keskustelut. Liitteessä 2 on kuvattuna tarkemmin esimiehen tehtävät työhyvinvoinnin edis-

täjänä.  

 

Työntekijä on velvollinen huolehtimaan omasta osaamisestaan ja työkyvystään. Ottaa 

puheeksi esimiehen kanssa, jos huomaa oman ja työyhteisön puutteet työssä suoriutumi-

sessa.  Työyhteisötaidot tarkoittavat sitä, että työntekijä ja esimies suhtautuvat rakenta-

vasti toinen toisiinsa ja työtovereihin, työn tekemiseen ja toimivat työyhteisön edun ja peli-

sääntöjen mukaisesti. Liitteessä 3 on kuvattuna tarkemmin työntekijän tehtävät työhyvin-

voinnin edistäjänä. 

 

Lisäksi tarkennetaan kuva 5 toimialojen HR:ssä toimivien työkykyvalmentajien roolia. Työ-

kykyvalmentajat toimivat esimiehen työparina, kun työntekijällä esiintyy työkyvyn haas-

teita. Työkykyvalmentaja osaa ohjata esimiestä tarvittaviin toimiin, kuten varhaisen ja te-

hostetun tuen keinovalikoiman hyödyntämiseen, neuvoo ammatillisen kuntoutuksen, uu-

delleensijoitukseen ja eläkehakuun liittyvissä asioissa. Toimialojen ja liikelaitosten työky-

kyvalmentajat toimivat kaupunginkanslian järjestämässä työkykyjohtamisen alatyöryh-

mässä, jossa yhteistyössä kehitetään yhteisiä käytäntöjä kaupunkitasoiselle työkykyjohta-

miselle, vahvistetaan kaupunkitasoista uudelleensijoittumista työn tarjoamisen kautta ja 

luodaan verkostoja yhteistyölle. 
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2.5 Työterveyshuollon palvelut 

Helsingin kaupungin työterveyspalvelut tuottaa Työterveys Helsinki. Työterveys Helsingin 

tehtävänä on henkilöstön työkyvyn tukeminen ja työyhteisöjen toiminnan edistäminen. 

Laadukkailla työterveyspalveluilla varmistetaan, että kaupungilla on hyvinvoiva ja suoritus-

kykyinen henkilöstö sekä terveelliset työolosuhteet. (Helsingin kaupunki 3.1.2016.)  

 

Työntekijälle käytössä ovat kuntoutussuunnittelijan, työterveyshoitajan, -lääkärin, -psyko-

login, -fysioterapeutin palvelut sekä röntgen- ja laboratoriopalvelut. Työhöntulotarkastuk-

silla varmistetaan uuden työn soveltuvuus terveydentilaan nähden. Terveystarkastuksilla 

työntekijä saa kokonaiskuvan terveydentilastaan. Terveyssuunnitelmien avulla työterveys-

huolto voi etsiä keinoja työntekijän terveyden edistämiseksi. Työterveys Helsinki toteuttaa 

joka toinen vuosi (parittomina vuosina) sähköisen työterveyskyselyn, josta työntekijä saa 

henkilökohtaisen palautteen. Lisäksi työntekijöillä on mahdollisuus osallistua erilaisiin kau-

pungin hyvinvointi- ja työkykyvalmennuksiin sekä Kelan kuntoutuksiin. Työntekijän tulee 

varata aika työterveyshoitajalle, joka laatii toimenpiteeseen tarvittavan lähetteen. Työter-

veys Helsingissä järjestetään myös erilaisia ryhmätoimintoja asiakkaiden tarpeen mukaan, 

kuten esimerkiksi kipu- ja uniryhmät. Työntekijällä on käytettävissä e-Työterveys, jonka 

kautta kiireettömissä asioissa on saatavilla asiantuntijan neuvoja esimerkiksi työkykyyn tai 

työhön liittyvissä asioissa. (Helsingin kaupunki 17.12.2018a.) 

 

Esimiehelle käytettävissä olevat palvelut ovat uuden työntekijän työhöntulotarkastukset, 

osatyökykyisten seuranta (30 päivän ilmoitukset) ja niihin liittyvät toimenpiteet, työterveys-

neuvottelut (varhainen/tehostettu tuki), jossa yhdessä selvitetään työssä pärjäämistä ja 

ratkaisuja työkyvyn tukemiseen, sekä työkykyarviot, työtapaturmat, hoitoonohjaus- ja kon-

sultointipalvelut päihdeongelmissa. Työterveys Helsinki tarjoaa asiantuntijapalveluitaan 

hyvinvoivan työyhteisön kehittämisen tueksi. Näitä työnantajalle tarjottavia palveluita ovat 

esimerkiksi työpaikkaselvitykset, työterveyspsykologin konsultointi-, muutoskumppanipal-

velut, ergonomian suunnittelu, sisäilma-asioiden selvittely, jälkipuintipalvelut esim. vakava 

työtapaturma ja työterveyskyselyn pohjalta tarvittavat asiantuntijapalvelut. (Helsingin kau-

punki 17.12.2018b). Esimies saa parhaiten neuvoja työntekijän työkyvyn tukemiseen e-

työterveys kanavan kautta. Helsingin kaupungilla kaikilla yksiköillä on nimetty työterveys-

hoitaja, joka arvioi hoidon tarpeen ja antaa esimiehille ja työntekijöille neuvontaa. Kiireelli-

sissä asioissa esimies voi ottaa yhteyttä virka-aikana Työterveys Helsingin esimiespuheli-

meen. 
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2.6 Työhyvinvointimittarit 

Strategisen työkykyjohtamisen taso on edistynyt viime vuosina, vaikkakin investointien ra-

hallinen arvo on hiukan pienentynyt. Mittareita käyttää puolet organisaatioista, mutta mit-

tarit ovat yksipuolisia. Noin kolmannes mittaa sairauspoissaoloja ja reilu kolmannes hyö-

dyntää henkilöstötutkimuksia. (Manka & Manka 2016.) 

 

Helsingin kaupungilla seurantamittareina käytetään Hijat-järjestelmästä (=HR-tietojärjes-

telmä) saatavia sairauspoissaoloraportteja (=vatu-raportit), Kunta10-kyselyn tuloksia, 

työterveyskyselyn tuloksia, Kevan avaintietoja ja työsuojelupakista saatavia tietoja. Työ-

terveys Helsinki tuottaa kvartaaleittain toimialakohtaisia tunnuslukuja sairauspoissa-

oloista ja työterveyden palveluiden käytöstä. Lisäksi toimialoilla voi olla käytössä omia tii-

mien välisiä työhyvinvointikyselyitä ja fiilismittareita. 

 

Kevan avaintietoihin on kerätty organisaatiotasoista tietoa, millaisia kustannuksia työky-

vyttömyys organisaatiolle aiheuttaa ja mitä syitä on kustannusten taustalla. Avaintiedoista 

on haettavissa tietoa mm. sairauspoissaolojen suorista kustannuksista ja eläkemeno-

perusteisista maksuista, työterveyshuollon kustannuksista korvausluokittain. (Keva 

10.9.2018.) 

 

Työsuojelupakki on työkalu johdolle, esimiehille sekä työsuojeluorganisaatiolle työturval-

lisuuden hallintaan, kehittämiseen ja seurantaan. Työsuojelupakin avulla voi tehdä ja käsi-

tellä työtapaturma- ja turvallisuuspoikkeamailmoituksia, toteuttaa ja päivittää työpaikan 

vaarojen arviointeja, hallinnoida turvallisuustietoa, tehdä johtamisen ja päätöksenteon tu-

eksi raportteja ja tilastoja työtapaturmista, turvallisuuspoikkeamista sekä vaarojen arvioin-

neista. (Helsingin kaupunki 7.5.2018.) 

 

Kunta10-tutkimus on valtakunnallisen Työterveyslaitoksen johtama seurantatutkimus, 

jossa selvitetään henkilöstön hyvinvointia ja työelämän kehittymistä. Tutkimukseen osallis-

tuu Helsingin lisäksi kymmenen muuta kuntaa. Tutkimus toteutetaan vuorovuosittain Työ-

terveys Helsingin toteuttaman työterveyskyselyn kanssa. (Helsingin kaupunki 

10.12.2018.) 

 

Digitalisoitumisen myötä markkinoille on tullut paljon erilaisia HR:n tukitoimintoihin sovel-

tuvia seurantajärjestelmiä, joista edistyksellistä työtä yritysten tarpeisiin on luonut Aino 

HealthManager, joka on kehittänyt kattavan järjestelmän sairauspoissaolojen seurantaan 

ja euromääräisten kustannusten tarkasteluun, jopa yksittäisen työntekijän osalta. 

https://www.ttl.fi/
https://helmi.hel.fi/yhteisetpalvelut/tyoterveyshuolto/tyoterveyskysely/Sivut/default.aspx
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Kuva 6. Aino Healthmanager järjestelmän poissaoloseuranta demo-malli (Kallankari 

12.6.2018) 

 

Järjestelmän avulla (kuva 6) esimies/johto voi tarkastella henkilöstön työkykyä, erilaisten 

toimenpiteiden vaikutuksia ja seurata kustannuksia. Järjestelmän toiminta perustuu suora-

linjaisiiin toimintatapoihin sairauspoissaolojen tallennus- ja käsittelyketjussa, tehokkaa-

seen varhaisen tuen käsittelyyn sekä mahdollistaa paremman yrityksen ja työterveyshuol-

lon välisen yhteistyön (Aino HealthManager 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

24 

3 Varhainen ja tehostettu tuki 

Kuvassa 7 on esitetty Helsingin kaupungin varhaisen ja tehostetun tuen toimenpiteiden 

polkua. Työntekijän ja esimiehen vastuu on seurata ja tehdä tarvittavia toimenpiteitä työn-

tekijän työkyvyn ylläpitämiseksi. Helsingin kaupungilla alle kolmen päivän sairauslomasta 

riittää työntekijän välitön ilmoitus esimiehelle. Esimies hyväksyy sairausloman työntekijän 

ilmoituksen perusteella tai perustellusti pyytää todistuksen poissaolon syystä. Sairauslo-

man jatkuessa yhtäjaksoisesti seitsemän päivää, työntekijä toimittaa esimiehelle hoitajan 

tai lääkärin todistuksen. Sairausloman jatkuessa seitsemän päivän jälkeen työntekijän tu-

lee toimittaa esimiehelle lääkärin kirjoittama A-todistus. Helsingin kaupungilla on määri-

telty varhaisen ja tehostetun tuen toimenpiteiden osalta sairauspoissaolorajat (liite 4), joita 

esimiehen tulee noudattaa ja tiedottaa työntekijöitä tästä toimintamallista.  

 

 
 
Kuva 7. Työkykyisenä Stadin töissä (Helsingin kaupunki 18.10.2018) 
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Luvuissa 3.1–3.3.7 on kuvattu keskeisimpiä varhaisen tuen ja tehostetun keinovalikoiman 

vaihtoehtoja, jotka edesauttavat esimiestä toimimaan ohjeiden mukaisesti ja oikea-aikai-

sesti. Esimies voi tarvittaessa konsultoida oman toimialan HR:n työkykyvalmentajaa ja 

työterveyshuollon kuntoutusasiantuntijaa tai työterveyshoitajaa. Toimenpiteiden toteutusta 

varten on havainnollistettu keinovalikoiman eri vaihtoehtoja esimerkkitilanteiden, erillisten 

ohjeiden ja liitteiden avulla.   

 
3.1 30, 60 ja 90 päivän toimintavelvollisuudet 

Varhaisen tuen toimenpiteet alkavat, jos työntekijän sairauspoissaolot jatkuvat. Varhaisen 

tuen käytäntö on, että esimies käy työntekijän kanssa varhaisen tuen neuvottelun, jos 

työntekijällä on kertynyt sairauspoissaoloja viisi kertaa tai 20 päivää vuoden sisällä. Neu-

vottelussa esimies ja työntekijä keskustelevat tarvittavista työhön paluun tukitoimista, joita 

voivat olla esimerkiksi osasairasloma tai korvaava työ. Esimies kertoo neuvottelussa työn-

tekijälle, miten varhaisen tuen prosessi etenee, jos sairausloma jatkuu. Neuvottelusta laa-

ditaan muistio työntekijälle ja esimiehelle. Kun työntekijälle on kertynyt sairauspoissaoloja 

10 kertaa tai 30 päivää vuoden aikana esimies käy uudelleen varhaisen tuen neuvottelun 

työntekijän kanssa. Neuvottelussa kartoitetaan työhön paluun tukitoimet. Esimies toimittaa 

30 päivän ilmoituksen työterveyshuoltoon (liite 5), johon liitteeksi laitetaan työntekijän lu-

valla varhaisen tuen neuvottelumuistio (liite 6). Työterveyshuolto voi tiedon saatuaan pyy-

tää työntekijää työterveyshoitajan tai lääkärin vastaanotolle arvioidakseen työntekijän työ-

kykyä. (Alahautala & Huhta 2018, 159.) 

Kun varhaisen tuen toimenpiteet eivät ole riittäneet ja työntekijälle on kertynyt sairauspois-

saoloja 60 päivää, siirrytään tehostettuun tukeen. 60 päivän kohdalla Kela on lähettänyt 

työntekijälle pyynnön toimittaa lääkärin B-lausunto työntekijän kuntoutustarpeesta. 60 päi-

vän kohdalla työantajan on viimeistään haettava päivärahaetuutta Kelalta. Päivära-

haetuutta varten työnantajalla tulee olla asianmukaiset lääkärintodistukset viipymättä saa-

tavillaan. (Alahautala & Huhta 2018, 159.) Tällöin lääkäri ottaa kantaa kuntoutustarpee-

seen kirjottamalla B-lausunnon Kelaan ja A-todistuksen työnantajaa varten. Lääkäri arvioi 

työkyvyn tuen tarpeen, jossa ennakoidaan Kelaan toimitettavaa 90 päivän lausunnon tar-

vetta. Esimies voi konsultoida 60 päivän kohdalla oman toimialansa HR työkykyvalmenta-

jaa työntekijän tilanteesta ja tarvittaessa pyytää yhteistä tehostetun tuen neuvottelua työ-

terveyshuoltoon.  

90 päivän kohdalla työntekijä toimittaa työterveyslääkärin lausunnon Kelaan, joka sisäl-

tää työterveyshuollon arvion työntekijän jäljellä olevasta työkyvystä sekä työantajan yh-

dessä työntekijän ja työterveyshuollon kanssa tekemän selvityksen työntekijän mahdolli-
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suuksista jatkaa omassa työssä (Alahautala & Huhta 2018, 159). Tarvittaessa työterveys-

lääkäri toimittaa B-lausunnon Kevaan ammatillisen kuntoutuksen selvittelyä varten. Tarvit-

taessa työterveyshoitaja kutsuu koolle työterveyshuollon neuvotteluun, jossa työterveys-

lääkäri ottaa kantaa työkyvyn ja työn jatkamisen mahdollisuuksiin yhteistyössä esimiehen 

ja HR:n työkykyvalmentajan kanssa. Työntekijän tulee toimittaa Kevaan työeläkekuntou-

tushakemus, mikäli neuvottelussa päädytään ammatillisen kuntoutuksen hakemiseen. 

Työterveyden kuntoutusasiantuntija neuvoo tarvittaessa työntekijää hakemusten laadin-

nassa. Työntekijän tulee tiedottaa esimiestä ammatillisen kuntoutuksen päätöksestä, 

jonka jälkeen voidaan toteuttaa ennalta suunniteltuja ammatillisen kuntoutuksen toimenpi-

teitä työhön paluun mahdollistamiseksi.   

3.2 Varhaisen tuen toimenpiteet 

Työnantajan on varhaisen tuen toimintamallia soveltaessaan kiinnitettävä erityistä huo-

miota työntekijöiden yhdenvertaiseen kohteluun, yksityisyyden suojaan ja henkilötietolain-

säädännön noudattamiseen. Esimies saattaa kokea, ettei varhaisen tuen neuvottelulle ole 

tarvetta, jos esimiehellä on työntekijän sairasloman syy tiedossa. Ohjeiden mukaan esi-

miehen tulee pitää varhaisen tuen neuvottelu sairauspoissaoloaikarajojen puitteissa (ks. 

liite 4). Määriteltyjen poissaolorajojen lisäksi esimiehen tulee käydä varhaisen tuen neu-

vottelu, jos hän huomaa, että työntekijän käytös on poikkeavaa, työntekijällä esiintyy pal-

jon epäselviä poissaoloja, työntekijä tekee normaalia enemmän ylitöitä, työnsuorituksessa 

näkyy muuten jotain poikkeavaa, työntekijällä on vaikeuksia olla osa työyhteisöä tai herää 

epäily päihteiden väärinkäytöstä. (Alahautala & Huhta 2018, 153; Kess & Seppänen 2011, 

90.) 

 

Kun tilanteeseen puututaan varhaisessa vaiheessa sovittujen pelisääntöjen mukaisesti, 

toteutuu työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu. Näin vältytään ristiriidoilta, joita saattaisi 

esiintyä työntekijöiden välillä, jos esimies pitäisi varhaisen tuen neuvottelut vain tietyissä 

tilanteissa. Lisäksi neuvottelussa sovitaan seuraava neuvotteluaika ja toimenpiteet, jos 

sairasloma jatkuu. Tällöin työntekijä on etukäteen tietoinen työantajan toimintamallista. 30 

päivän kohdalla esimiehen tulee toimittaa 30 päivän ilmoitus (liite 5) ja varhaisen tuen 

neuvottelumuistio (liite 6) työterveyshuoltoon. Organisaatiossa, jossa ei ole järjestelmäl-

listä toimintamallia varhaisen tuen suhteen, on riskinä se, että osa lakisääteisistä 30 päi-

vän ilmoituksista jää tekemättä. Tällöin työterveyshuolto ei saa tarvittavia tietoja työnteki-

jöiden sairauspoissaoloista, jolloin vaarana on, että kuntoutukseen ohjaus ei toteudu oi-

kea-aikaisesti. Kun toimintamalli on systemaattinen ja työntekijä tietää työnantajan toimin-

tamallista, hoituu varhaisen tuen toimenpiteet ja esimiestyö ohjeiden mukaisesti. Toiminta-

mallissa korostetaan terminä varhaista välittämistä eikä niinkään puuttumista, joka saattaa 

työntekijästä tuntua painostamiselta. Terminologialla, ilmeillä ja eleillä on valtavan suuri 



 

 

27 

merkitys, kun keskustellaan työntekijän työkykyyn liittyvistä asioista. Esimiehen tulee tie-

dottaa työyhteisöä riittävällä tasolla, kun työntekijä on palaamassa pitkän poissaolon jäl-

keen työhön. Työntekijän terveyteen liittyvistä asioista ei saa kertoa, ellei siitä ole työhön 

palaavan työntekijän kanssa erikseen sovittu. Mikäli paluun ajaksi on tehty työjärjestelyitä, 

niistä ja niiden kestosta tulee esimiehen tiedottaa työyhteisölle. Tilanteissa, joissa toiset 

työntekijät kokevat työhön palaavan työntekijän mukautetut tehtävät epäoikeudenmu-

kaiseksi, auttaa organisaation julkilausuma siitä, miten työntekijöiden työkykyä tuetaan ja 

miten työhön paluuseen suhtaudutaan kaikkien kohdalla yhdenvertaisesti. Organisaation 

selkeät pelisäännöt eli ihmisten kohtelu samojen periaatteiden mukaisesti on oikeudenmu-

kaista johtamista. (Ahola 2011, 107; Manka & ym. 2011, 40.) 

 

Tilanteessa, jossa työntekijä kieltäytyy varhaisen tuen toimenpiteestä, esimiehen tulee pe-

rustella työntekijälle organisaatiossa yhteisesti sovitusta varhaisen tuen toimintamallista ja 

siitä, että varhainen välittäminen on osa esimiestyötä. Tarvittaessa esimiehen tulee ryhtyä 

hallinnollisiin toimenpiteisiin, jos edellä mainituista perusteista huolimatta työntekijä ei 

suostu varhaisen tuen toimenpiteisiin. Tarvittaessa esimies voi pyytää työterveyslääkärin 

todistusta, jos kyseessä on terveydellinen este osallistua varhaisen tuen tai työterveys-

huollon neuvotteluun. Jos työntekijällä ei ole osoittaa riittävää perustetta tai todistusta es-

teelle, tulee esimiehen harkita varoitusmenettelyn aloittamista. Esimies voi näissä tilan-

teissa konsultoida oman toimialan HR:n henkilöstöasiantuntijoita. Nämä haastavat tilan-

teet parhaiten vältetään parhaiten sillä, että työntekijöitä on tiedotettu riittävällä tasolla var-

haisen tuen toimintamallista. Näin pelisäännöt ovat jo etukäteen työntekijällä tiedossa.  

 

 

Kuvio 2. Toimivan työyhteisön peruspilarit (Järvinen 2017, 85) 

 

Esimiehen ja koko työyhteisön vastuulla on perustehtävän toteutuminen. Perustehtävä 

kertoo, miksi organisaatio on olemassa ja mitä tarkoitusta organisaatio on toteuttamassa 
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(kuvio 2). Jokaisella työntekijällä tulee olla selkeä käsitys omista ensisijaisista tehtävis-

tään. Esimiehen yksi tapa perustella työntekijälle varhaisen tuen toimenpiteitä on varmis-

taa perustehtävän toteutuminen olemassa olevilla resursseilla. (Järvinen 2017, 86, 90.) 

 

3.2.1 Varhaisen tuen neuvottelu 

Esimiehen tulee tarttua työntekijän työkyvyn haasteisiin mahdollisimman pian merkkien tai 

huolen ilmaantuessa. Esimies ja työntekijä yhdessä selvittävät onko huoleen aihetta, mitä 

työpaikalla voidaan tehdä ja onko tarvetta ohjata työntekijä työterveyshuoltoon. Varhaisen 

tuen neuvottelun hyöty on siinä, että asioita on helpompi korjata jo aikaisessa vaiheessa 

ennen kuin tilanne pääsee pahenemaan. Työkyky ja työhyvinvointi paranevat, toiminta 

saadaan tuloksellisemmaksi ja systemaattinen toiminta antaa jatkuvuutta. (Ahola 2011,  

42–43; Manka & ym. 2011, 38.) 

 

Varhaisen tuen neuvotteluun esimiehen tulee valmistautua hyvin. Ennen neuvottelua esi-

mies valmistelee keskustelun sisällön (liite 7). Asialistalle tulee kirjata ne konkreettiset 

asiat, joiden vuoksi varhaisen tuen keskustelu käydään ja mihin keskustelulla pyritään. 

Työntekijää tulee neuvottelussa aina kohdella kunnioittavasti. Käytännössä tämä tarkoit-

taa sitä, että esimiehen tulee välttää lopullisen mielipiteen muodostamista ennen keskus-

telua. Kuunnellaan työntekijän näkemystä asiasta ja kysytään työntekijän ehdotuksia ja 

toiveita työhön paluun edistämiseksi. Esimiehen on hyvä antaa työtekijän puhua enem-

män kuin itse. Esimiestä auttaa työn tavoitteiden perusteleminen. Varhaisen tuen keskus-

telun tavoite on varmistaa töiden sujuminen jatkossa. (Ahola 2011, 45.) Jokainen työnte-

kijä on palkattu työantajan tarpeita varten, joten esimiehen tehtävä on huolehtia, että työn-

tekijän resurssi saadaan mahdollisimman pian taas käyttöön. Varhaisen tuen neuvotte-

lussa esimies ja työntekijä voivat pohtia erilaisia vaihtoehtoja työhön paluun tueksi, kuten 

työhön paluu osasairausloman tai korvaavan työn avulla.  

 

Keskustelun avoin, myönteinen ja ratkaisuun pyrkivä asenne viestii molemman puoli-

sesta arvostuksesta. Erityisen tärkeää on, että esimies ei pura kielteisiä tunteitaan työnte-

kijään vaan säilyttää malttinsa. Tilanteessa, jossa esimiehen ja työntekijän suhteessa il-

menee kitkaa, on hyvä ottaa mukaan keskusteluun kolmas neutraali taho, esimerkiksi työ-

suojelun tai työterveyshuollon edustaja tai esimiehen esimies. Mikäli esimies kokee, että 

ei pysty hoitamaan keskustelua yksin tai asiasta on jo aiemmin keskusteltu tuloksetta, esi-

mies voi pyytää tarvittaessa asiantuntija-apua esimerkiksi työterveyshuollosta. (Ahola 

2011, 45–47.) Helsingin kaupungilla esimies voi konsultoida oman toimialan HR:n työky-

kyvalmentajaa, joka osaa tukea esimiestä asian etenemisen suhteen.  
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Varhaisen tuen lopuksi on kirjallisesti sovittava, miten toimitaan siitä eteenpäin ja milloin 

pidetään seurantapalaveri. Voi olla, että asia ei ratkea yhdellä neuvottelulla, vaan saate-

taan tarvita suunnitteluaikaa työjärjestelyille tai tarvitaan uusi suunnitelma työhön paluu-

tueksi. Ratkaisuun pääseminen edellyttää molemminpuolista halua saada ratkaisu työnte-

kijän työhön paluulle ja sitkeyttä toimia sen eteen. (Ahola 2011, 47.) Esimerkkinä liitteenä 

on varhaisen tuen neuvottelumuistion pohja (liite 6), jonka esimies ja työntekijä täyttävät 

neuvottelussa. 

 

3.2.2 Korvaava työ 

Helsingin kaupungilla keskustellaan korvaavan työn mahdollisuudesta aina, kun mietitään, 

onko tarvetta terveydentilan vuoksi sairauspoissaololle vai ei. Korvaava työ on tilapäinen 

ja lyhytaikainen järjestely. Kestoltaan korvaavan työnajanjakso voidaan sopia yhdestä päi-

västä maksimissaan kahdeksaan viikkoon.  Työnantajalla on tietyin ehdoin mahdollisuus 

väliaikaisesti järjestää työntekijälle korvaava työtä, jota työntekijän on mahdollista tehdä 

sairaudesta tai sen oireesta huolimatta. Kun korvaavan työn ajanjakso perustuu työehto-

sopimuksen mukaiseen työntekemiseen, työehtoja ei tarvitse uudelleen arvioida. Korvaa-

van työn aikana työntekijä tekee täyttä työaikaa, jolloin työntekijälle ei kerry sairauspoissa-

olopäiviä. Työantajan on korvaavasta työstä sovittaessa huolehdittava, että päätös kor-

vaavasta työstä perustuu työterveyslääkärin kannanottoon ja ettei korvaavan työn aikana 

työntekijän sairauden hoito ja parantuminen vaarannu. Korvaavan työn tulee olla tarkoi-

tuksenmukaista ja mahdollisuuksien mukaan työntekijän omaa työtehtävää vastaavaa. 

Korvaava työ voi olla oman osaamisen kehittämistä tai kouluttautumista. Jos mielekästä ja 

työkyvyn rajoitteet huomioitua työtä ei pystytä työyksikössä järjestämään, on perusteltua, 

että työntekijä jää sairauslomalle. Työntekijä itse voi parhaiten arvioida oman tilanteensa.  

Korvaavan työn päätyttyä, tavoitteena on aina, että työntekijä palaa omaan työsopimuk-

sen mukaiseen työhönsä. (Helsingin henki 2018, 26, 28; Kess & Seppänen 2011, 26, 28.) 

 

Modernissa työkykyjohtamisessa nähdään, että yksi este työkyvyssä ei ole este työnteolle 

(Helsingin henki 2018, 26). Työantajan tulisikin miettiä etukäteen korvaavan työn vaihto-

ehtoja etenkin tilanteissa, joissa työtekijällä on oma motivaatio olla työssä ja työterveys-

lääkärin puolto työn teolle on olemassa. Vaikka korvaavan työn järjestäminen aiheuttaa 

lisätyötä esimiehelle, niin kartoitus kannattaa silti tehdä. Työntekijä saadaan pidettyä työ-

elämässä kiinni ja pidemmän sairausloman uhka voidaan välttää. Lisäksi korvaavasta 

työstä sopiminen on nopeampi ja hallinnollisesti helpompi keino kuin osasairausloman to-

teuttaminen: sairausloman omavastuuaikaa ei ole, työterveyslääkärin ei tarvitse tehdä B-

lausuntoa, eikä työnantajan tarvitse tehdä sairauspäivärahahakemusta Kelaan. Esimiehen 

yhteydenotto työterveyslääkäriin onnistuu puhelimitse tai e-Työterveyden kautta. Yhteistä 
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neuvotteluaikaa ei tarvita työterveyteen, mikä nopeuttaa korvaan työn aloittamista. Työn-

tekijä hakee korvaavan työn sairauspoissaolo- tai työtapaturmajakson HR- työpöydällä tai 

lomakkeella LV273.  

 

Esimerkki 1. Sairaanhoitaja on keskustellut esimiehensä kanssa haastavasta elämäntilanteestaan, 
joka aiheuttaa hänelle unettomuutta. Työterveyslääkäri on suositellut korvaavaa työtä ajalle 1.1.2019 
–31.1.2019. Työyksikössä pystytään kuukauden ajaksi suunnittelemaan työvuorot, niin ettei työnteki-
jälle laiteta yövuoroja. Tammikuun viimeisellä viikolla tilanne arvioidaan uudelleen. 

 

3.2.3 Osasairausloma 

Osasairausloma on käyttökelpoinen ratkaisu silloin, kun työntekijä on työkyvytön osaan 

työtehtävistään, mutta kykenee hoitamaan osan tehtävistään. Työterveyslääkäri voi suosi-

tella osasairausloman käyttöä sen vuoksi, että täysiaikainen sairasloma ei tue työntekijän 

kuntoutumista eli työhön paluu osa-aikaisesti edistää työntekijän nopeampaa toipumista. 

Osasairausloman hyötynä on välttää työelämästä syrjäytyminen. Osasairausloma ei saa 

vaarantaa työntekijän toipumista. Työterveyslääkäri arvioi osasairausloma-ajan työtehtä-

vien soveltuvuuden. Osasairausloma on vapaaehtoinen järjestely, johon tarvitaan työnte-

kijän oma motivaatio ja työnantajan mahdollisuus järjestää osa-aikatyötä. (Ahola 2011, 

100; Kess & Seppänen 2011, 34–35.) 

 

Osasairausloman myöntäminen edellyttää, että täysiaikaista sairauslomaa on kulunut vä-

hintään 10 päivää (1 sairastumispäivä + 9 arkipäivää) tai kuntoutusjakson jälkeen, jos sai-

rauspäivärahaoikeutta on vielä jäljellä. Sairasloma voi jatkua osa-aikaisena 40–60 % työ-

ajasta. Osasairauspäivärahaa voidaan maksaa 12–120 arkipäivältä kahden vuoden ai-

kana. Osasairauspäivärahan hakemista varten työntekijä ja esimies laativat ensin Kelalle 

selvityksen soveltuvasta työstä, jonka jälkeen työntekijä pyytää työterveyslääkäriltä B-lau-

sunnon hakemuksen liitteeksi. (Ahola 2011, 100.) Hakemuksen voi tehdä Kelan sähköisen 

asiointipalvelun kautta tai paperilomakkeella SV8.  

 

Helsingin kaupungilla työntekijällä on oikeus 100 % palkkaan 60 päivään asti, vaikka hän 

tekee työtään osa-aikaisesti. Osasairausloman jatkuessa 60 päivän jälkeen työntekijälle 

maksetaan 2/3 palkkaa, jolloin työtekijä hakee Kelalta osasairauspäivärahaa. Osasairaus-

loma anotaan kuukausipalkkalaisilla lomakkeella lv273 ja tuntipalkkalaisilla lomakkeella 

273. 

 

Esimerkki 2. Työntekijällä on selkäsäryn vuoksi työterveyslääkärin vastaanottoaika 7.1.2019. Työter-
veyslääkäri suosittelee työntekijälle 50 % osasairauslomaa 10.2.2018 asti. Osasairasloman aikana 
työtekijä ei saa osallistua hoitotyössä asiakkaiden nosto- ja siirtotilanteisiin. Työntekijän tulee olla täy-
dellä sairaslomalla ajalla 7.1–20.1.2019 (1 pv vastaanottoaika 7.1 + 9 pv = 8.1–20.1). Työntekijä ot-
taa yhteyttä esimieheensä sopiakseen osasairausloman jatkosta 21.1–10.2.2019. Työyksikössä jär-
jestyy tehtävien mukauttaminen. Työntekijän fyysisten työtehtävien osalta osastolle palkataan 50% 
sijainen ajalle 21.1–10.2.2019.  
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3.2.4 30 päivän ilmoitus 

Työterveyshuoltolaissa (10 a §) on määritelty, että työntekijän työkyvyn arvioimiseksi ja 

työssä jatkamismahdollisuuksien selvittämiseksi työnantajan on ilmoitettava työntekijän 

sairauspoissaolosta työterveyshuoltoon viimeistään silloin, kun poissaolo on jatkunut kuu-

kauden ajan (Laki työterveyshuoltolaista). Ilmoitus tulee tehdä, vaikka esimiehellä olisi 

tarkka tieto poissaolojen syistä. Näin toimitaan lain ja varhaisen tuen mallin mukaisesti. 

Ilmoituksen voi tehdä e-Työterveyden kautta, lomakkeella `Työnantajan 30 sairauspäivän 

ilmoitus työterveyshuoltoon´ (liite 5) tai tarvittaessa postittaa työterveyshoitajalle. Liitteeksi 

on hyvä toimittaa varhaisen tuen neuvottelumuistio (liite 6), josta työterveyshoitaja saa tie-

don työntekijän tilanteesta ja asioista mitä esimiehen kanssa on sovittu. Työntekijältä tulee 

saada lupa neuvottelumuistion toimittamiseen. Parhaiten tämä onnistuu, että työntekijä 

itse toimittaa neuvottelumuistion työterveyteen esimerkiksi e-Työterveyden kautta. Esimie-

hen tulee kannustaa tähän, sillä kyseessä on työntekijän työkyvyn tukeminen, joten kaikki 

oleellinen tieto edesauttaa työterveyshuoltoa ja työntekijää mahdollisten tukitoimien järjes-

tämisessä. Ilmoituksen tekemisellä vahvistuu työterveyshuollon tietoisuus ja osallisuus yh-

tenä työntekijän työkyvyn tukitoimijana. 

 
 

3.2.5 Uravalmennus 

Uravalmennus on myös yksi hyvä keino tukea työntekijää esimerkiksi tilanteessa, jossa 

työntekijä miettii työuralla kehittymistään tai joutuu miettimään työssä jatkamistaan silloin, 

kun entisessä tehtävässä ei voi jatkaa joko terveydentilamuutoksen vuoksi tai siksi, että 

entinen tehtävä lakkaa. Tulevaisuudessa työntekijöiden tulee entistä enemmän huolehtia 

oman osaamisensa päivittämisestä ja kartuttamisesta säilyttääkseen työmarkkina-arvonsa 

jatkuvasti muuttuvissa toimintaympäristöissä. Mitä varhaisemmassa vaiheessa työntekijä 

tunnistaa uranvaihdon tarpeellisuuden, sitä helpommin sen toteuttaminen mahdollisesti 

onnistuu. Työntekijän ja esimiehen on hyvä keskustella urasuunnitelmista ja osaamisen 

kehittämisestä esimerkiksi tulos- ja kehityskeskusteluissa, ja etenkin, jos näyttää siltä, 

ettei jatkaminen nykyisessä työssä ole tulevaisuudessa työkyvyn, motivaation tai muun 

syyn perusteella mahdollista tai mielekästä. Työnantajan tulee kannustaa työntekijöitään 

koulutukseen. (Jyrkkäranta 7.2.2019.) 

 

Helsingin kaupungilla kaupunginkanslia järjestää uravalmennusta kaupungin työsuh-

teessa oleville työntekijöille, jotka tarvitsevat tukea uuden tehtävän tai suunnan löytä-

miseksi työssään tai työelämässä. Uravalmennuksia järjestetään 6–7 ryhmälle vuodessa. 

Valmennus on prosessinomainen ja ryhmä kokoontuu neljä kertaa noin viikon välein. Val-

mennuksen sisältönä on muutos, itsetuntemus, osaamisen kartoitus, kouluttautumistarve 



 

 

32 

ja henkilökohtaiset mahdollisuudet sekä työnhaun asiakirjojen laadinta tai päivitys. Osallis-

tujat ilmoittautuvat henkilökohtaisesti uravalmennukseen esimiehen hyväksynnällä kau-

punginkanslian erityissuunnittelijalle, joka vastaa valmennuksen koordinoinnista. Koulu-

tuksen tarkemmista ajankohdista ja ilmoittautumisesta esimies voi tiedustella oman toi-

mialan HR:n työkykyvalmentajalta. (Jyrkkäranta 7.2.2019). 

 
Esimerkki 3. Työntekijä kertoo esimiehelle kehityskeskustelussa, että iltapainotteinen nuoriso-ohjaajan 
työ aiheuttaa hänelle unettomuutta ja stressiä. Esimies on huomannut myös, että työntekijällä on ilmen-
nyt enemmän jaksamisen ongelmia ja sairauspoissaoloja. Työntekijällä ei ole vielä mitään tarkempaa 
suunnitelmaa, mikä työ tulevaisuudessa voisi hänelle soveltua. Työntekijä kertoo, että hän on katsonut 
eri työpaikkoja ja kokee, että tarvitsisi uuteen ammattiin koulutusta. Eri koulutusvaihtoehtojen vertailu 
tuntuu vaikealta. Esimies neuvoo häntä ilmoittautumaan uravalmennukseen, josta työntekijä voisi 
saada ideoita oman työuransa suhteen.  
 

 

3.3 Tehostetun tuen toimenpiteet 

Tehostetun tuen toimenpiteet alkavat viimeistään 60 päivän kohdalla, jos työntekijän sai-

rausloma jatkuu. Työntekijä saa Kelalta kirjeen, jossa pyydetään työterveyslääkärin B-lau-

suntoa kuntoutustarpeesta 90 päivän kohdalla. Työntekijän tulee varata aika työterveys-

lääkärille kuntoutusarviointia varten, jonka jälkeen esimies varaa tarvittaessa yhteisneu-

votteluajan työterveyteen. Tässä kehittämistyössä on määritelty, että 60 päivän kohdalla 

aletaan puhua tehostetusta tuesta. Kriteerinä on Kevan ammatillisen kuntoutuksen ajan-

kohtaisuus, jolloin työtekijän työkykyä ja työhön paluuta voidaan tukea Kevan rahoituk-

sella yhteistyössä työantajan kanssa. Tehostetussa vaiheessa on edelleen käytettävissä 

korvaava työ ja osasairausloma, jos sairauspäivärahaoikeutta on jäljellä ja niiden järjestä-

minen on tarkoituksenmukaista työntekijän työhön paluun osalta. Tehostetun tuen toimen-

piteiden tarkoitus on mahdollistaa työntekijän työssä jatkaminen soveltuvien tukitoimenpi-

teiden avulla. 

 

3.3.1 Työterveysneuvottelu 

Työterveysneuvottelu on yhteistyömuoto, jonka tavoitteena on tukea työntekijän työkykyä 

(Ahola 2011, 49). Helsingin kaupungilla neuvotteluun osallistuvat työntekijä, esimies, työ-

terveyshuollosta työterveyslääkäri ja tarvittaessa työterveyshoitaja ja kuntoutussuunnitte-

lija. Neuvotteluun voi osallistua myös työntekijän tueksi luottamusmies tai muu tukihenkilö. 

Työnantajan edustajista mukana voivat olla esimerkiksi työsuojeluvaltuutettu ja HR:n työ-

kykyvalmentaja. (Liitteessä 8 on kuvattuna neuvotteluun osallistujien vastuutehtävät.) Työ-

tapaturmatilanteissa neuvotteluun on hyvä kutsua OP-Pohjolan Omasairaalan työkykyval-

mentaja, jos tapaturman korvauspäätös on heiltä saatu. Esimies voi tarvittaessa pyytää 

neuvotteluun oman esimiehensä. Työterveyshuolto toimii pääsääntöisesti työterveysneu-

vottelun koollekutsujana. Esimies toimii pääsääntöisesti neuvottelun puheenjohtajana. 

Neuvottelun sihteerinä voi toimia esimerkiksi työterveyshoitaja.  
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Neuvottelussa keskeisintä on kartoittaa työntekijän nykytilanne, toimenpidesuunnitelma ja 

seuranta-ajankohta. Liitteessä 9 on mallina Työterveyslaitoksen muistiopohja, jossa on 

määritelty neuvottelussa sovittavat asiat ja osallistujien vastuut jatkotoimenpiteiden suh-

teen. Asianosaiset hyväksyvät muistion allekirjoituksellaan, joka vahvistaa sitoutumista 

neuvottelussa sovittuihin asioihin. Jokainen organisaatio luo toimivan muistiopohjan 

omaan ja työterveyshuollon käyttöön, mutta keskeisintä on, että kaikkien osallistujien vas-

tuualueet on selkeästi muistioon kirjattu. Työntekijä voi tehdä neuvottelun tueksi oman 

muistilistan (liite 10). On suositeltavaa, että jokainen neuvotteluun osallistuja puhuu asi-

oista omasta näkökulmastaan. Näin vältetään tietosuojaongelmat. Työterveyshuollon 

edustajat voivat kertoa työntekijän asioista vain työntekijän suostumuksella. (Ahola 2011, 

49). Tämän takia on toivottavaa, että ennen yhteisneuvottelua työntekijä on käynyt henki-

lökohtaisella lääkärin vastaanotolla ajan säästämiseksi. 

 

3.3.2 Ammatillinen kuntoutus 

Työntekijällä on mahdollisuus ammatilliseen kuntoutukseen, jos hän ei ole saavuttanut 

alinta vanhuuseläkeikää, hän on ollut vakiintuneesti työelämässä ja hänellä on työkyvyn 

menetyksen riski seuraavan viiden vuoden sisällä. Työntekijällä on työkykyä uhkaava sai-

raus ja ansiotulot ovat olleet yhteensä vähintään 35 614,03 euroa (vuoden 2019 tasossa) 

edeltäviltä viideltä vuodelta. Ammatillisen kuntoutuksen muotoja ovat työkokeilu ja työhön-

valmennus sekä uudelleen- tai lisäkoulutus (esimerkiksi oppisopimuskoulutus). Lisäksi 

Keva voi myöntää elinkeinotukea yritystoiminnan aloittamiseen. Ammatillinen kuntoutus 

kestää yleensä parista kuukaudesta muutamaan vuoteen. Ammatillisen kuntoutuksen ai-

kana Keva maksaa työntekijälle kuntoutusetuutta, joka on suuruudeltaan työntekijän kart-

tunut eläke korotettuna 33 prosentilla. Työntekijä voi selvittää etukäteen Kevan kuntoutus-

asiantuntijalta kuntoutustukensa määrän.  Keva voi lisäksi korvata työntekijälle matkaku-

luja ja avustaa opiskelukuluissa. (Keva 2019.) 

 

Työntekijä voi tehdä kuntoutushakemuksen verkossa Kevan Omat eläketietosi -palve-

lussa, johon liitteeksi tarvitaan B-lääkärinlausunto ja mahdolliset työterveysneuvottelun 

muistiot, joissa ammatillisen kuntoutuksen asiaa on käsitelty yhdessä työnantajan kanssa.   

Hakemuksen mukaan on hyvä liittää työnantajan lausunto työssä selviytymisestä (liite 11). 

Paperihakemukset voi myös lähettää postitse Kevaan. Työntekijä voi hakea ennakkopää-

töstä ammatilliseen kuntoutukseen, vaikka hänellä ei vielä olisi valmista kuntoutussuunni-

telmaa. Ennakkopäätöksen hakeminen nopeuttaa ammatillisen kuntoutuksen aloittamista, 

kun työntekijälle soveltuva toimenpide tulee ajankohtaiseksi. Ennakkopäätöksen saa kah-

den viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä. Ennakkopäätös on voimassa yhdeksän 
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kuukautta. (Keva 23.8.2018). Työterveys Helsingissä kuntoutussuunnittelija voi auttaa 

työntekijää kuntoutussuunnitelman laadinnassa. 

 

3.3.3 Työkokeilu 

Työkokeilu on yksi ammatillisen kuntoutuksen keino tukea työntekijän omaan työhön pa-

luuta tai kokeilla muuta terveydentilaan soveltuvaa tehtävää. Työkokeilu yleensä kestää 

kolme kuukautta, mutta jatkoaikaa on perustelluista syistä haettavissa kuuteen kuukau-

teen asti. Työkokeilun voi aloittaa porrastetulla työajalla. Esimerkiksi ensimmäisen kuu-

kauden aikana työaika tulee olla minimissään 20 tuntia viikossa, jonka jälkeen mahdolli-

suuksien mukaan työaikaa nostetaan. Toisena kuukautena työaika voi olla esimerkiksi 

25–30 tuntia ja viimeisenä kuukautena työaikaa voidaan nostaa lähelle normaalia työai-

kaa. Näin voidaan arvioida työhön paluuta täydellä työajalla. Työkokeilun tuntimäärä ei 

vaikuta kuntoutusrahan määrään. Työkokeilu voidaan myös toteuttaa tietyissä tilanteissa 

työsopimuspohjaisena, jolloin työntekijä tekee täyttä työaikaa ja Kevan kuntoutusraha oh-

jautuu työnantajalle. Näin voidaan toimia esimerkiksi tilanteessa, jossa jotain osaa työstä 

on muokattu korvaavan työn tavoin. Suositeltavaa on pidemmän poissaolon jälkeen tehdä 

työkokeilu porrastetulla työajalla, jolloin työntekijä ei ole varsinaisesti yksikön mitoituk-

sessa. Tällöin vastuu ei tunnu aluksi liian kuormittavalta. Työkokeilun aikana työntekijän 

vakanssille on mahdollista palkata sijainen. Etenkin kun työntekijän palkka on 60 päivän 

jälkeen 2/3, jolloin korotettu kuntoutusraha on lähes sama työntekijälle kuin 2/3 palkka, 

työkokeilu ilman mitoituksessa työskentelyä on taloudellisesti ja kuntoutumisen näkökul-

masta hyvä ratkaisu työhön paluun onnistumisen kannalta. Työntekijä voi tarkistaa oman 

kuntoutusrahan määrän Kevan kuntoutusasiantuntijalta. Jos työkokeilun aikana näyttää 

siltä, että työntekijän työskentely sujuu vain osa-aikaisesti, on hyvä selvittää, olisiko työn-

tekijä oikeutettu osatyökyvyttömyyseläkkeeseen (Keva 23.8.2018). 

 

Työkokeilusta tehdään Kevan kuntoutussuunnitelmahakemus (liite 12), jossa kuvataan 

työkokeilun tavoitteet ja tehtävät. Työkokeilu tulee valmistella etukäteen mahdollisimman 

hyvin tiedottamalla työyhteisöä ja nimeämällä perehdyttäjä, erityisesti jos työkokeilu ta-

pahtuu eri paikassa kuin oma työ. Työhön paluu tulee tehdä onnistuneesti, jotta työntekijä 

tuntee olonsa tervetulleeksi. Työkokeilun puolivälissä työterveydessä pidetään väliseu-

ranta, jossa arvioidaan, miten työhön paluu on onnistunut. Tarvittaessa voidaan tehdä kor-

jaustoimenpiteitä, jos työkyky on vaarassa heikentyä. Työkokeilun lopussa työterveysneu-

vottelussa arvioidaan, onnistuuko työntekijän omaan työhön paluu vai tarvitaanko uusi toi-

menpidesuunnitelma, kuten työkyvynarvio, lisä- tai uudelleenkoulutus, osatyökyvyttömyys 

tai kuntoutustuen haku. Työkokeilun lopussa tehdään Kevan arvio työkokeilusta lomake 
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(liite 13) ja mukaan on hyvä liittää työterveysneuvottelumuistiot. Esimiesvastuu on vakinai-

sen vakanssin esimiehellä, vaikka työntekijä on eri paikassa työkokeilussa. HR:n työkyky-

valmentaja auttaa esimiestä tarvittaessa työkokeilupaikan hakemisessa, jos työkokeilu ta-

pahtuu muualla kuin omassa työyksikössä.  

 

Esimerkki 4. Työntekijä on saanut Kevan ennakkopäätöksen työkokeilua varten. Työterveyshuollon 
neuvottelussa 10.1.2019 sovitaan työkokeilusta oman organisaation fyysisesti kevyempään yksik-
köön. Työkokeilun tavoite on kartoittaa työkykyä edelleen hoitotyön tehtävässä. Työkokeilun onnistu-
essa ko. osastolla on vapautumassa eläköitymisen osalta vakinainen tehtävä 1.6.2019 alkaen. Työ-
kokeilu sovittiin ajalle 1.2.2019–30.4.2019. Työaika sovittiin porrastetulla työajalla. Väliseurantapala-
verissa 10.3.2019 arvioitiin työkokeilun sujuvan hyvin. Työkokeilun loppupalaverissa 10.4.2019 sovit-
tiin, että työkokeilulle haettiin jatkoa 1.5.–31.5.2019 tehden täyttä työaikaa. 1.6.2019 lähtien yksi-
kössä oli tarjota työntekijälle vakinainen tehtävä.  

 
 

3.3.4 Työhönvalmennus 

Työhönvalmennus on yksi ammatillisen kuntoutuksen keino vahvistaa uuden tehtävän 

osaamiseen vaadittavia tietoja ja taitoja työssä oppimalla sekä tarvittaessa osallistumalla 

ammattitaitoa vahvistavaan lisä- tai täydennyskoulutukseen. Työhönvalmennuksen kesto 

sovitaan yksilöllisesti. Työhönvalmennuksen kesto riippuu siitä, kuinka paljon uutta opitta-

vaa uuteen tehtävään siirtyminen työntekijältä edellyttää. Työhönvalmennuksen kesto voi 

vaihdella kolmesta kuukaudesta yli vuoteen. (Keva 23.8.2018.) 

Työhönvalmennuksen toteutus edellyttää, että työnantajan kanssa laaditaan vapaamuo-

toinen työhönvalmennusohjelma (liite 14) ja kuntoutussuunnitelmahakemus (liite 12). Työ-

hönvalmennusohjelman lähtökohtana on työntekijän nykyisen osaamisen ja tulevassa työ-

tehtävässä vaadittavan osaamisen arvioiminen. Työhönvalmennusohjelma tarkoittaa 

suunnitelmaa puuttuvan osaamisen hankkimiseksi. Työhönvalmennus voi olla joko palkal-

linen tai palkaton. Palkallisessa työhönvalmennuksessa työntekijän kuntoutusraha ohjau-

tuu työnantajalle. Pitkäkestoiseen työhönvalmennukseen voi myös sisältyä vuosilomaa. 

(Keva 23.8.2018.) 

 

Kuva 8. Työvalmennuksen suunnittelu (Keva 23.8.2018) 

 

Esimerkki 5. Lähihoitaja on ollut kotihoidon sihteerin tehtävässä työkokeilussa ajalla 1.1.2019 
–31.3.2019. Työkokeilun loppuarvioinnissa 11.3.2019 päädytään aloittamaan työhönvalmen-
nus työkokeilun jatkoksi ajalle 1.4.2019–30.9.2019. Työtekijällä on vanha merkonomin tutkinto 
(valmistunut 10 v. sitten) mutta hän tarvitsee lisäosaamista tietojärjestelmien ja asiakirjahallin-
non suhteen.  
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Esimies, työntekijä ja HR:n työkykyvalmentaja sopivat tapaamisen, jossa tekevät erillisen työ-
hönvalmennussuunnitelman ja Kevan kuntoutussuunnitelmahakemuksen. Suunnitelmaan kir-
jataan tietotekniikka ja asiakirjahallinnon koulutuspäiviä. Kaupungilla löytyy koulutuskalente-
rista soveltuvat koulutukset ja lisäksi sovitaan, että työntekijä saa lisävalmennusta työhönval-
mennukseen nimetyltä kotihoidon sihteeriltä. Seuranta-aika sovitaan työterveyteen 5.9.2019, 
jossa arvioidaan jatkotyöllistymisen tilannetta.  

 

3.3.5 Työkyvyn arvio 

Esimies voi ohjata työntekijän työkyvyn arviontiin, jos on havaittavissa, että työntekijän 

työkyky on alentunut siinä määrin, että työn suorittaminen turvallisesti ja terveellisesti on 

oleellisesti heikentynyt. Ennen työkyvyn arviointia esimies sopii työterveyshuollon ja työn-

tekijän kanssa yhteisen työterveysneuvottelun, jossa arvioidaan työkyvyn arvion tarpeelli-

suus. Ennen työkyvyn arviointia tulee selvittää, että työntekijän omaa työtä on yritetty 

muokata eri tavoin, kuten esimerkiksi korvaavalla työllä tai työkokeilulla. Työkyvyn arvio 

on myös työntekijän etu ja tuki, kun hänellä on haasteita suoriutua tehtävästään (Ahola 

2011, 49). 

 

Jos neuvottelun pohjalta päädytään terveydentilan lisäselvityksiin, täyttävät työntekijä ja 

esimies yhdessä työkyvynarviointi lomakkeen (liite 15). Lomake lähetetään omalle työter-

veyshoitajalle. Työntekijä varaa työterveyshoitajalta vastaanottoajan arvioinnin aloitta-

miseksi. Työterveyslääkäri voi tarvita lisäselvitystä työkyvynarviointia varten esimerkiksi 

erikoislääkärinkonsultaatiota tai muita työkykytutkimuksia. Työkyvyn arviosta annetaan kir-

jallinen lausunto työntekijälle, joka toimittaa sen esimiehelle. Työkyvyn arviointi päätetään 

neuvotteluun, johon työterveyshuolto kutsuu työntekijän ja hänen esimiehensä. (Helsingin 

kaupunki 29.9.2011).  Neuvottelussa suunnitellaan työkykyarvion pohjalta terveydentilaan 

soveltuvaa työtä, uudelleensijoitusta tai muita tukitoimia, kuten osatyökyvyttömyyseläk-

keen haku. 

 

3.3.6 Palkkakompensaatio 

Helsingin kaupungilla palkkakompensaatiota voidaan maksaa tilanteessa, jossa työnteki-

jän työkyky on työterveyslääkärin lausunnon mukaan alentunut vähintään 2/5, mutta hän 

kykenee jatkamaan omassa tehtävässään tukitoimenpiteiden avulla. Palkkakompensaatio 

myönnetään pääsääntöisesti ikääntyneiden työntekijöiden työssä jatkamisen tukemiseksi 

ja se mahdollistaa henkilön työssä jatkamisen täydellä työajalla. Palkkakompensaatiota 

voidaan käyttää lisätyövoiman palkkaamiseen, jolloin tehtävän muokkaaminen ja keventä-

minen työpaikalla on mahdollista. (Helsingin kaupunki 19.9.2018). Palkkakompensaatiota 

myönnetään kalenterivuodelle maksimissaan 12 kuukautta kerrallaan. Palkkakompensaa-

tiota on haettavissa 20 %–50 % suuruisena.  
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Palkkakompensaatiota haetaan kaupunginkanslian lomakkeella SL22 (liite 16). Hakemuk-

seen tulee kuvata, miten palkkakompensaatio tukee työntekijän työssä jatkamista. Yhtenä 

kriteerinä palkkakompensaation maksamiselle on esimerkiksi tilanne, jossa lähellä eläke-

ikää olevan työntekijän osatyökyvyttömyyseläke on hylätty. 

 

Esimerkki 6. 62-vuotiaalla nuoriso-ohjaajalla on ollut viimeisen vuoden aikana paljon sairauspoissa-
oloja. Työntekijä kokee erityisesti ympärivuorokautisen leirityön kesäaikana henkisesti liian raskaana. 
Työterveyslääkäri kirjoittaa palkkakompensaatiota varten lausunnon ajalle 1.5.2019–31.8.2019. Kau-
punginkanslia myöntää palkkakompensaation 50% suuruisena. Kompensoitavalle ajalle esimies palk-
kaa 50 % työajalla sijaisen (TSM-pasu-lajilla). Sijainen osallistuu kesäkaudella leiritapahtumiin ja nii-
hin liittyviin koordinointitehtäviin. Esimies järjestää työntekijälle kesänä aikana päiväleiri tehtäviä, 
joissa noudatetaan normaalia työaikaa.  

 

3.3.7 Kuntoutustuki, osakuntoutustuki, työkyvyttömyyseläke ja osatyökyvyttö-

myyseläke 

Tilanteessa, jossa työntekijän työhön paluu ei ole onnistunut ammatillisen kuntoutuksen 

toimenpiteiden avulla tai kuntoutustoimenpiteet ovat vielä kesken, tulee ajankohtaiseksi 

hakea kuntoutustukea eli määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä, kun sairauspäivärahaa 

on käytetty 300 päivää ja työkyvyttömyys jatkuu, mutta työkyvyn palautumisesta on toi-

veita. Kuntoutustuki on täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruinen. Tuen määrä on ansio-

perusteinen, ja muodostuu kertyneestä työeläkkeestä ja sekä ns. tulevan ajan eläkkeestä. 

(Työterveyslaitos 2018).  Keva myöntää määräaikaisen kuntoutustuen joko täytenä 100 % 

kuntoutustukena tai määräaikaisena osakuntoutustukena, jolloin työntekijä tekee työ-

tään osa-aikaisesti myönnetyn prosentin mukaisesti. (Huomioitavaa on myös, että päätös 

voi tulla takaisin hylättynä.) Täysiaikaisen kuntoutustuen aikana työntekijän ja esimiehen 

tulee sopia yhteydenpidosta. Ennen kuntoutustuen päättymistä on hyvä sopia yhteinen 

työterveysneuvottelu, jossa voidaan ennakoida ja suunnitella työhön paluuta hyvissä ajoin 

tai katsoa, näyttääkö työhön paluu vielä epätodennäköiseltä.  

 

Kelan työkyvyttömyyseläke hakemukseen 7002 liitteeksi tarvitaan työterveyslääkärin kir-

joittama B-lausunto ja tarvittaessa muut terveydentilaan liittyvät lisäselvitykset. Hakemuk-

seen on myös hyvä liittää työnantajan lausunto työntekijän työssä selviytymisestä (liite 11) 

ja työterveysneuvottelumuistioita, joissa työkykyä on arvioitu yhteistyössä työnantajan 

kanssa. Hakemusten laadinnassa parhaiten työntekijää ja esimiestä osaavat auttaa kun-

toutussuunnittelija ja HR:n työkykyvalmentaja. Työnjaosta on hyvä sopia yhteisessä työ-

terveysneuvottelussa. Parhaiten hakeminen onnistuu Kevan Omat eläketietosi -palvelun 

kautta. Eläkettä voi hakea myös kirjallisesti. Hakemuksen ja tarvittavat liitteet voi tulostaa 

Kevan verkkosivuilta. Työkyvyttömyyseläkehakemus kannattaa tehdä hyvissä ajoin (2–3 

kuukautta) ennen sairauspäivärahan päättymistä, jotta se ehditään käsitellä ilman työnte-

kijän toimeentulon katkosta. (Keva 2018.) 
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Esimerkki 7. Työntekijän sairauspäivärahaoikeus on päättymässä 31.3.2019, johon asti hän 
on ollut palkattomalla sairauslomalla. Työterveyteen on sovittu 15.1.2019 seurantaneuvottelu, 
jossa päädytään hakemaan kuntoutustukea 30.9.2019 asti. Siihen mennessä työntekijän tera-
piakäynnit on saatu päätökseen. Lääkäri arvioi työntekijän työhön paluun tapahtuvan 
1.10.2019 alkaen osakuntoutustuen turvin.  

 
Työhön paluuta arvioidaan yhteisessä työterveysneuvottelussa 15.8.2019. Työntekijä varaa 
ajan kuntoutussuunnittelijalle 20.1.2019 ja sopii työkykyvalmentajan ja esimiehen kanssa ta-
paamisen 25.1.2019 työantajan kuvaus työolosuhteista lausunnon laatimista varten. Hake-
mus liitteineen saadaan Kevaan 31.1 mennessä, joten riittävä käsittelyaika on huomioitu. Esi-
mies ja työntekijä sopivat yhteydenpidosta kuntoutustuen aikana. 

 

 

Työterveyslääkäri arvioi yhteistyössä työnantajan kanssa täyden ja toistaiseksi jatkuvan 

työkyvyttömyyseläkkeen hakua. Työnantajan tulee edesauttaa työntekijää jatkamaan työ-

uraansa viralliseen vanhuseläkkeeseen asti. Osatyökyvyttömyyseläke on työnantajalle ta-

loudellisesti parempi ratkaisu kuin täysi työkyvyttömyyseläke, jolloin työnantajalle ei ai-

heudu varhaiseläkemaksuja. HR:n ja esimiehen tulee organisoida osatyökyvyttömyyseläk-

keellä olevien työntekijöiden tehtävät esimerkiksi kartoittamalla omaa työtä tai muita orga-

nisaation työpisteitä, joissa voidaan osa-aikatyötä tekeviä työntekijöitä yhdistää samalle 

vakanssille. Organisaation osa-aikatyötä tekevien työntekijöiden tilanteet tulee ehdotto-

masti kartoittaa, jotta työyksiköissä olisi käytettävissä suunniteltu mitoitus.  

 

Tilanteessa, jossa Keva on hylännyt työntekijän kuntoutustuen (palkallisen sairasloman ja 

Kelan sairauspäivien 300 päivän jälkeen), työntekijä voi anoa työvoimatoimistosta tai 

omasta ammattiliitostaan ansiosidonnaista päivärahaa maksimissaan 400 kalenteripäivän 

ajalta. Näissä tilanteissa esimiehen tulee konsultoida oman toimialansa HR:n työkykyval-

mentajaa, joka voi pyytää tarvittaessa kaupunginkansliasta työnantajatodistuksen työvoi-

matoimistolle tai ammattiliitolle. Lausunnosta tulee ilmetä, ettei työnantajalla ole työnteki-

jän terveydentilaan soveltuvaa tehtävää ja lisäksi työnantaja selvittää vielä työntekijän elä-

kehakuasiaa tai työhön paluun mahdollisuuksia yhteistyössä Kevan kanssa. 

 

Osittainen varhennettu vanhuuseläke voi tietyissä tilanteissa olla myös yksi vaihtoehto 

työssä jatkamiseen, jos työntekijä täyttänyt 61 vuotta ja hän ei saa mitään muuta työelä-

kettä. Osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä työntekijä saa itse valita, ottaako hän 

jo hänelle kertyneestä eläkkeen määrästä heti 50 % vai vain 25 % jo hänelle kertyneestä 

eläkkeen määrästä, jonka työntekijä saa itse valita (Keva 23.11.2018). Tämä vaihtoehto 

on aina työntekijän itse päätettävissä, ja hän sopii siitä työantajan kanssa.  
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4 Uudelleensijoittuminen 

Uudelleensijoittuminen koskee työntekijää, joka ei terveydellisistä syistä voi jatkaa 

omassa työssään ja jonka olennaisen ja pitkäaikaisen työkyvyn muutoksen työterveyslää-

käri on todennut ja suositellut muuhun työhön siirtymistä. Uudelleensijoittumistilanteessa 

selvitetään, voidaanko työntekijä ammattitaitoonsa ja työkykyynsä nähden kohtuullisin toi-

menpitein siirtää työnantajalla avoinna oleviin muihin tehtäviin. (Helsingin kaupunki 

1.6.2017). Ennen työntekijän uudelleensijoittumisen käynnistämistä varmistetaan, että toi-

mialalla on toteutettu varhaisen ja tehostetun tuen toimenpiteitä.  

 

 

Kuvio 3. Uudelleensijoittumisprosessi  

 

Kuviossa 3 on kuvattu uudelleensijoittumisprosessia. Uudelleensijoittumisen käynnistys ja 

päättyminen tapahtuvat kuvion mukaisesti. Jokaisen työntekijän kohdalla on hyvä tehdä 

työntekijälle henkilökohtainen uudelleensijoittumissuunnitelma, jossa määritellään työhön 

paluuta tukevat toimenpiteet.  

 

4.1 Uudelleensijoittumisprosessin käynnistys ja toimenpiteet  

Uudelleensijoittumisprosessin käynnistämiseen tarvitaan lääkärin lausunto terveystarkas-

tuksesta, jossa on työntekijä todettu sopimattomaksi nykyiseen tehtävään tai suositeltu 

uudelleensijoittumista uuteen tehtävään tietyin rajoittein. Työntekijän tulee toimittaa lääkä-

rinlausunto esimiehelle, jonka jälkeen esimies varaa ajan kuulemistilaisuutta varten. Kuu-

leminen ja yhteistoimintakäsittely tulee pitää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, heti 

kun työtehtävien muutokselle on todettu terveydelliset perusteet. Kutsu tulee toimittaa 

työntekijälle kirjallisena, vähintään viikkoa ennen kuulemistilaisuutta. Kutsun liitteeksi on 

hyvä laittaa uudelleensijoittumisen ohje, jotta työtekijä on tietoinen, mistä on kyse ja hän 

voi etukäteen varautua mahdollisiin lisäkysymyksiin. Lisäksi työtekijä ehtii pyytää halutes-

saan yhden tukihenkilön, kuten luottamusmiehen mukaan kuulemistilaisuuteen. 
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Viranhaltijan kuulemisesta tehdään pöytäkirja ja työntekijän henkilökohtaisesta yhteistoi-

mintakäsittelystä muistio. Kuulemistilaisuudessa muistioon tai pöytäkirjaan kirjataan sovi-

tut työllistymistä edistävät toimenpiteet sekä ne työntekijän näkemykset tilanteestaan, 

jotka hän haluaa muistiin kirjattavaksi. (Helsingin kaupunki 1.6.2017.) Kuulemistilaisuu-

dessa työntekijän kanssa tulee käydä uudelleensijoittumisohje pääkohdittain läpi ja var-

mistetaan, että työtekijä on ymmärtänyt ohjeistuksen. Kuulemistilaisuudessa täytetään 

`Henkilön kuuleminen terveysperusteista uudelleensijoittumista varten´ lomake (liite 17) ja 

`Esitys terveysperusteista uudelleensijoittumista varten´ -lomake (liite 18), johon tulee kir-

jata kattavasti, mitä varhaisen ja tehostetun tuen toimenpiteitä työntekijän kohdalla on 

tehty ennen uudelleensijoittumisen käynnistämistä. Asiakirjat (lääkärin lausunto, kuulemis-

lomake, esitys terveysperusteisesta uudelleensijoituksesta lomake) lähetetään suljetussa 

kuoressa toimialan HR:n uudelleensijoittumisesta vastaavalle tiimille/henkilölle. Tämän jäl-

keen työterveydessä pidetään yhteisneuvottelu nimetyn HR:n työkykyvalmentajan kanssa. 

Neuvottelussa selvitetään ammatillisen kuntoutuksen rahoitusvaihtoehdot ja yhdessä 

työntekijän kanssa laaditaan uudelleensijoittumissuunnitelma. 

 

Työntekijän työllistymistä voidaan tukea myös ammatillisella kuntoutuksella ja uravalmen-

nuksella. Työkokeilun avulla voidaan selvittää työntekijän mahdollisuuksia siirtyä uuteen 

työtehtävään ja/ tai arvioida uudelle alalle soveltuvuutta sekä kouluttautumisvalmiuksia. 

Ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteitä rahoittavat Keva ja muut vakuutuslaitokset. (Hel-

singin kaupunki 1.6.2017.) 

 

Henkilölle voidaan tarjota vain sellaisia työtehtäviä, joita kaupungilla on jo olemassa ja 

jotka ovat avoimena. Työsuhteessa olevalle työntekijälle tarjotaan ensisijaisesti hänen työ-

kokemustaan, koulutustaan ja ammattitaitoaan vastaavaa tehtävää, joka on myös työnte-

kijälle terveydellisesti sopiva. Kaupungin palveluksessa olevat uudelleensijoittuvat työnte-

kijät ovat aina etusijalla kaupungin avoimia tehtäviä täytettäessä. Kaupungin palveluk-

sessa olevien uutta työtä tarvitsevien soveltuvuus on aina arvioitava haastattelussa kau-

pungin avoimia tehtäviä täytettäessä. Silloin, kun uudelleensijoittuvien työntekijöiden jou-

kosta löytyy avoimeen tehtävään soveltuva henkilö, tulee tehtävää tarjota hänelle. (Helsin-

gin kaupunki 1.6.2017.) 

 

Toimialojen ja liikelaitosten henkilöstöpalvelujen HR:n työkykyvalmentajat auttavat ja neu-

vovat esimiehiä uudelleensijoittumisen asioissa, työnhaun toimenpiteissä sekä yhteistoi-

minnan ja kuulemisen käytännöissä. Toimialojen ja liikelaitosten uudelleensijoittumisen 

asiantuntijat toimivat verkostona ja selvittävät uudelleentyöllistymisen mahdollisuuksia 

kaupungilla avoimena olevista työpaikoista. (Helsingin kaupunki 29.11.2018.) 
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4.2 Uudelleensijoittumisprosessin päättyminen 

Terveydellisistä syistä johtuvat uudelleensijoittumistoimet päättyvät, kun työntekijä on siir-

tynyt uuteen pysyvään osa- tai kokoaikaiseen tehtävään, saa myönteisen toistaiseksi py-

syvän täysimääräisen työkyvyttömyyseläkepäätöksen, eroaa muusta syystä kaupungin 

palveluksesta tai palvelussuhde päätetään. (Helsingin kaupunki 1.6.2017.) 

 

Terveydellisistä syistä johtuva uudelleensijoitusprosessi voi johtaa palvelussuhteen päät-

tämiseen silloin, jos työntekijän työkykyyn nähden soveltuvaa työtä ei löydetä kohtuullisen 

ajan kuluessa uuden työnhaun alkamisesta. Tällöin palvelussuhteen päättämisen perus-

teena on, että henkilön työkyky on työterveyslääkärin arvion mukaan olennaisesti ja niin 

pitkäaikaisesti heikentynyt, ettei työnantajalta voida kohtuudella edellyttää palvelussuh-

teen jatkamista. Pitkäaikaisuus sisältää myös lääketieteellisen arvion sairauden kestosta 

ja kuntoutumismahdollisuuksista. Selvitys käynnistetään yhteistyössä henkilöstöyksikön 

uudelleensijoituksen vastuuhenkilön kanssa, joka selvittää asian yhteistyössä kaupungin-

kanslian henkilöstöosaston kanssa. Työntekijän palvelussuhteen päättää hänet palveluk-

seen ottanut työnantajan edustaja saatuaan kaupunginkanslian henkilöstöosastolta kirjalli-

sen lausunnon siitä, ettei kyseiselle työntekijälle löydy uutta soveltuvaa tehtävää kaupun-

gin työpaikoista. (Helsingin kaupunki 1.6.2017.) 

  

Työntekijän palvelussuhde voidaan päättää myös työsopimuslaissa tai kunnallisesta viran-

haltijasta annetussa laissa mainituin perustein, mikäli hän kieltäytyy ottamasta vastaan 

hänelle tarjottua uutta työtä tai kieltäytyy muista työnhakua edistävistä toimenpiteistä. Pal-

velussuhteen päättäminen edellyttää työnantajalta näyttöä työn tarjoamisesta ja siitä kiel-

täytymisestä. Mikäli työntekijä kieltäytyy tarjotusta työstä ja muista uudelleentyöllistymistä 

edistävistä toimenpiteistä, hänelle annetaan varoitus ennen mahdollista irtisanomista. 

(Helsingin kaupunki 1.6.2017.) 

 

Palvelussuhteen päättäminen voi aiheuttaa kustannuksia työnantajalle. Tällainen on Ke-

valle maksettava eläkemenoperusteinenmaksu, mikäli henkilölle myönnetään työkyvyttö-

myyseläke tai kuntoutustuki. Jos työntekijän palvelussuhde päätetään eikä hänelle myön-

netä eläkettä ja henkilö jää työttömäksi, on mahdollista, että toimialalle tai liikelaitokselle 

tulee maksettavaksi työttömyysvakuutusrahaston työnantajan työttömyysturvan omavas-

tuumaksu. Kustannusten arvioimiseksi on toimialan tai liikelaitoksen henkilöstöyksikön 

edustajan oltava yhteydessä kaupunginkanslian henkilöstöosastoon kustannusten selvit-

tämiseksi. (Helsingin kaupunki 1.6.2017.) 
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5 Kehittämistyön toteutus 

Tämän kehittämistyön tavoite oli selvittää, miten työkykyjohtamista tulee kehittää, jotta 

sairauspoissaoloista ja työkyvyttömyyseläkkeistä aiheutuvat kulut saataisiin minimoitua 

sekä millaisia vaikutuksia varhaisen ja tehostetun tuen toimenpiteillä on sairauspoissaolo-

jen ja työkyvyttömyyseläkkeiden määriin. Tavoitteisiin kuuluu myös selvittää, miten varhai-

sen ja tehostetun tuen keinovalikoiman eri vaihtoehtoja saadaan paremmin esimiesten tie-

toisuuteen ja milloin niitä voidaan hyödyntää työhön paluun tukemiseksi ja millaista työky-

kyjohtamista tarvitaan. 

 

Tämän kehittämistyön case-otos tehtiin Helsingin kaupungin X toimialalle. X toimialalla on 

1689 työntekijää (31.12.2018). Helsingin kaupungin organisaatiomuutos tapahtui 

1.6.2017, jolloin pienet virastot muodostuivat yhteiseksi toimiala X:ksi. Muutostilanteessa 

HR:ssa huomattiin myös, että työkykyjohtamisen osaamiskäytänteet vaihtelivat virastoit-

tain. Tämä sama ilmiö oli havaittavissa myös muilla toimialoilla organisaation muutostilan-

teessa (s. 3). Tässä kehittämistyössä nykyiset palvelukokonaisuudet esitettiin palveluina 

1–5.  

 

Taulukko 2. Kehittämistyön aikataulu 

 

 

Taulukossa 2 on kuvattuna tämän kehittämistyön aikataulutus. Aikataulun suunnittelua 

edesauttoi selkeä suunnitelma, jota tehtiin yhteistyössä X toimialan HR:n kanssa. Aineis-

ton keruu alkoi kesällä 2018, jonka jälkeen elokuussa sovittiin työterveyshuollon kanssa 

työpajat 1–3. HR-asiantuntijat hoitivat lokakuussa 2018 kalenterikutsut ja tiedottamisen 
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työpajoista esimiehille. Teemahaastatteluaika sovittiin kuukautta ennen tilaisuutta. Tutki-

mustulosten pohjalta laadittiin kehittämisehdotukset kevään 2019 aikana, joista työkyky-

johtamisen askelmallia testattiin toimiala X:n HR:n asiantuntijoiden ja palvelun 1 päälliköi-

den kanssa heinä-elokuussa 2019. 

 

Tutkija sai toimeksiantona selvittää varhaisen ja tehostetun tuen raporteilta koko toimialan 

työkykytilannetta. Koko toimialan tilannetta tarkasteltaessa huomattiin, että koko toi-

mialalla oli suhteellisen paljon työkyvyn haasteita (kuvio 4).  

 

 

Kuvio 4. Varhaisen ja tehostetun tuen piirissä olevien työntekijöiden määrät  

 

Kuviosta 4 nähdään, että palvelu 3 oli varhaisen ja tehostetun raporteilla suurin ryhmä. 

Toiseksi suurin ryhmä oli palvelu 1, jota kehittämistyössä tarkasteltiin toimialan kehittämis-

työn pilottina laajemmin. Palvelukokonaisuuksien 2–5 työkykyasiat otetaan haltuun toi-

mialalla vuoden 2019 aikana. 

 

Varhaisen ja tehostetun tuen raporteista tehtiin tilastoja, joiden pohjalta muodostettiin nä-

kemys toimialan kokonaistilanteesta. Varhaisen ja tehostetun tuen raporteilla oli yhteensä 

473 työntekijää, joten 28 % (n= 1689) koko toimialan työntekijöistä oli eriasteisia työkyvyn 

haasteita (kuvio 5). Suurimmat luvut nousivat varhaisen tuen kohdalla.  
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Kuvio 5. Varhaisen ja tehostetun tuen työntekijöiden määrät ajalta 1.4.2017–31.3.2018 

 

Kuviossa 5 nähdään, että suurimmat varhaisen tuen luvut nousivat palvelun 3 osalta, 

jossa varhaisen tuen piirissä oli 102 (5 krt/ 20–29 pv) ja 34 (30–59 pv) työntekijää. Varhai-

sen tuki jaoteltiin 5 krt/ 20–29 ja 30–59 päivään. Tehostetun tuki jaoteltiin 60–89 päivään 

ja yli 90 päivään. Perusteluna näiden ryhmien käytölle oli Helsingin kaupungin varhaisen 

ja tehostetun tuen poissaolorajat (liite 4) ja 30–60–90 päivien toimintavelvollisuudet (s. 

25). Kaikissa palveluissa suurin osa varhaisen tuen piirissä olevista työntekijöistä kuului-

vat ryhmään 5 krt/ 20–29 päivää. Tässä ryhmässä esimiehen varhainen välittäminen on 

ensisijaisen tärkeää. 

 

 

Kuvio 6. Varhaisen ja tehostetun tuen raportilla olevien työntekijöiden keski-ikä 

 

Kuviossa 6 on kuvattu varhaisen ja tehostetun tuen raporteilla olevien työntekijöiden 

keski-ikää palveluittain. Kun nuorempia työntekijöitä on varhaisen ja tehostetun tuen vai-
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heessa, työantajalla on huoli näiden työntekijöiden työssä jatkamisesta koska mitä nuo-

rempana työntekijä joutuu jäämään työkyvyttömyyseläkkeelle, sitä suuremmiksi muodos-

tuvat työantajalle lankeavat eläkemenoperusteisetmaksut.  

 

5.1 Tutkimusongelma 

Tutkimuksen lähtökohtana on tutkimusongelma, johon haetaan ratkaisua tai vastausta. 

Tutkimusongelmasta johdetaan tutkimuskysymykset. Määrällisen tutkimuksen taustalla on 

teorioiden ja mallien avulla saatu esiymmärrys tutkimuskohteesta. (Kananen 2011, 21). 

Kehittämistyössä tutkimusongelman esiymmärrys saatiin toimialan kokonaistilanteesta 

(kuvio 4). Tämän tiedon pohjalta laadittiin tutkimuskysymykset, joilla haettiin ratkaisua tut-

kimusongelmaan. Kysymysten asettelua auttoi riittävä teoriatieto, jonka pohjalta laadittiin 

kysymykset, joihin pyrittiin vastaamaan.  

 

 

Kuvio 7. Tutkimusongelma, kysymykset ja vastaukset (mukaillen Kananen 2011, 21) 

 

Kehittämistyön tutkimuskysymykset jakautuivat yhteen pääkysymykseen ja kolmeen ala-

kysymykseen.  

 

Pääkysymys: 

- Miten työkykyjohtamista kehitetään? 
 

Alakysymykset: 

- Mitkä tekijät ovat työkykyjohtamisen keskeisimmät haasteet? 

- Vaikuttavatko varhaisen ja tehostetun tuen toimenpiteet työhön paluuseen ja  

sairauspoissaolojen määriin? 

- Kuinka hyvin esimiehet tunnistavat varhaisen ja tehostetun tuen toimenpiteitä? 

- Kuinka tietoisia esimiehet ovat sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden 

aiheuttamista kustannuksista työnantajalle? 

- Millaisia arvioituja kustannuksia sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet ai-

heuttavat työnantajalle? 
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5.2 Tutkimusmenetelmät 

Tässä kehittämistyössä käytettiin kvalitatiivista (laadullista) ja kvantitatiivista (määrällistä) 

tutkimusmenetelmää. Kvantitatiivinen tutkimus edellyttää ilmiön tuntemista eli sitä, mitkä 

tekijät vaikuttavat ilmiöön (Kananen 2011,12). Tutkijalla on käytännön työkokemus ja ha-

vaittu ongelma reaalimaailmasta (ks. kpl 1.1 kehittämistyön lähtökohdat s. 3). Laadullisen 

aineiston käsittely kätkee sisälleen kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmiä, sillä laadulli-

nen aineisto voidaan kategorisoida, mikä on myös määrällisen tutkimuksen analysointime-

netelmä (Kananen 2008, 29). Tätä menetelmää käytettiin työpajojen 1 ja 2 havainnoin-

nissa, joissa tein kenttämuistiinpanoja työntekijöiden nykytilanteesta ja jatkosuunnitel-

mista. Työpaja 3 havainnoinnissa tarkasteltiin työntekijöiden tilannetta, jonka pohjalta teh-

tiin eri kategorioita varhaisen ja tehostetun tuen keinovalikoimasta. Kvantitatiivisessa päät-

telyssä esitetään tutkimusongelman kannalta oleelliset jakaumaluvut, joita käytetään tu-

losten yleistämiseksi perusjoukkoon. (Kananen 2011, 85). Kvalitatiivisella menetelmällä 

pyritään ilmiön syvälliseen ymmärtämiseen. Kvalitatiivinen tutkimus on usein kuvailevaa 

eli deskriptiivistä, jossa tutkija on kiinnostunut ilmiön ymmärtämisestä sanojen, kuvien ja 

tekstin avulla. (Kananen 2008, 24, 25). Teemahaastattelu toteutettiin 19.12.2018. Teema-

haastattelu on yksi laadullisen aineiston tiedonkeruumenetelmä, jonka avulla pyrittiin saa-

maan syvällisempää tietoa ilmiöstä ja vastauksia tutkimusongelmaan. 

 

Triangulaatiolla tarkoitetaan useamman tutkimusmenetelmän yhdistämistä samassa tutki-

muksessa. Yhdistäminen voi tapahtua esim. käyttämällä kyselyä ja havainnointia. (Kana-

nen 2008, 39.) Kehittämistyössä käytettiin sekä havainnointia, teemahaastattelun ja kyse-

lytutkimuksen tuloksia sekä lukuina osoitettavaa tietoa.  

 

Tutkimusotteena oli abduktiivinen päättely, jossa lähdetään liikkeelle aineistosta eli ilmi-

östä, mutta ei poissuljeta teorian käyttöä. Abduktio on induktion (käytännöstä teoriaan) ja 

deduktio (teoriasta käytäntöön) yhdistelmä. Kvalitatiivisen päättelyn logiikka on usein in-

duktiivinen eli edetään yksittäisistä havainnoista tuloksiin. Kvantitatiivinen päättely perus-

tuu deduktioon. Tutkimuksen lähtökohtana on havaittu ilmiö, jota tarkastellaan empiriasta 

saaduilla jo olemassa olevilla tiedoilla, mutta ei suljeta pois teorian käyttöä tutkimusongel-

man syvällisessä tarkastelussa. Abduktiivinen tutkimusote on ominaista case- ja kehittä-

mistutkimuksissa. (Kananen 2008, 23, 25.) Kehittämistyössä vuorottelivat teoria ja käy-

täntö. Teemahaastattelu toteutettiin jo olemassa olevan teoria- ja empiriatiedon pohjalta. 

Haastattelua varten oli lukuina osoitettavaa taustatietoa (kuvio 5) ja teoriatietoa, joka 

edesauttoi kysymysten asettelua.   
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5.3 Tiedonkeruu 

Tiedonkeruuvaiheessa määritellään tarvittava tieto: mitä tietoa tarvitaan, miten se hanki-

taan ja mistä se saadaan. Tiedonkeruu- ja analyysivaihe kytkeytyvät vahvasti toisiinsa.  

Työpajojen 1–3 toteutuksissa kerättiin tutkimustietoa havaintomatriisia varten sekä kvalita-

tiivisin että kvantitatiivisin menetelmin. Kvantitatiivisen tutkimuksen tiedonkeruun suunnit-

telu noudattaa kuvion 8 prosessia, jossa jokaisessa vaiheessa joudutaan tekemään ratkai-

suja, joiden päätökseksi tarvitaan tietoa. (Kananen 2011, 65).  

 

 

Kuvio 8. Otantavaiheet (mukaillen Kananen 2011, 65) 

 

Kuvion 8 populaatio tarkoittaa kohderyhmää, jota tutkittava ilmiö koskettaa ja josta tutki-

muksessa halutaan tehdä päätelmiä, ja se vastaa kysymykseen, ketä tutkitaan. Kokonais-

tutkimuksessa kaikki perusjoukon yksiköt mitataan. (Kananen 2011, 65). Kehittämistyössä 

tarkasteltiin ensin koko toimialan henkilöstön varhaisen ja tehostetun tuen määriä. Popu-

laatio oli 1689 työntekijää, josta tehtiin ensin koko toimialan kokonaistutkimus esiymmär-

ryksen kartoittamiseksi. Tämän jälkeen määriteltiin otoskehikko, joka oli palvelu 1. Tämän 

jälkeen valittiin otantamenetelmät. Perusjoukko-otoksella palvelun 1 varhaisen ja tehoste-

tun tuen määrät mitattiin (=vatu-raportit) pilotin alussa keväällä 2018 ja lopussa keväällä 

2019. Lisäksi palvelun 1 osalta tehtiin näyteotos yksikkö x:n 20 työntekijästä, jotka olivat 

tehostetussa vaiheessa. Näyteotoksesta (n=20) kerättiin havaintomatriisiin tietoja työpajo-

jen 1–3 toteutuksista.  

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen prosessi ei ole lineaarinen, jota taas kvantitatiivisen menetel-

män prosessi noudattaa. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineisto ohjaa tutkimusta, joten 

tutkimuksesta käytetään nimitystä aineistolähtöinen tutkimus. Tältä osin laadullinen tutki-

musprosessi muistuttaa hermeneuttista kehää, jossa ilmiön kerroksellisuutta kuoritaan si-

pulin tavoin lähestyen ydintä eli totuutta. (Kananen 2008, 56–57). Teemahaastattelussa 

haettiin eri teemojen kautta vastauksia, jotka selittivät ilmiöitä työkykyjohtamisen haas-

teista. Tavoitteena oli kvalitatiivisella menetelmällä löytää asian ydin eli totuus, johon teh-

tiin päätelmien perusteella kehittämisehdotukset. 
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5.3.1 Alkukartoitus  

Jokaisesta palvelukokonaisuudesta 1–5 tehtiin omat Excell-tiedostot vatu-raporttien poh-

jalta. Excell-taulukkoihin tehtiin sairauspoissaolojen perusteella lajittelu pienimmästä suu-

rimpaan. Helsingin kaupungilla varhaisen tuen raporteille tulostuvat myös alle 20 päivän 

poissaolot niiden työntekijöiden kohdalla, joilla on ollut 5 krt poissaoloja vuoden aikana. 

Taulukoihin lisättiin yksi sarake lisää, johon tuli HR:n kommenttikenttä. Hijatista tarkistet-

tiin jokaisen työntekijän nykytilanne, josta nähtiin, mihin asti esimerkiksi sairausloma tai 

kuntoutustuki oli anottu. Tämän jälkeen jokaiseen HR:n kommenttikenttään kirjoitettiin esi-

tiedot työterveyshuoltoa varten. Kommentteja olivat esimerkiksi: onko 30 päivän ilmoitusta 

tehty, työkyvynarvion tarpeellisuus, osasairausloma tai osatyökyvyttömyyseläkkeen haku. 

Lopuksi jokaiseen Excell-taulukkoon tehtiin yhteenveto taulukon 3 mukaisesti.  

 

Taulukko 3. Excell-yhteenveto/ palvelu 1 

 

 

Näistä kaikkien palvelukokonaisuuksien 1–5 yhteenvetotaulukoista poimittiin tiedot (kuvio 

5) koko toimialan osalta. Nämä yhteenvedot esitettiin 13.6.2018 ts. henkilöstöpäällikölle ja 

HR-asiantuntijoille. Excell-yhteenvetotaulukot lähetettiin 21.6.2018 työterveyteen eTyöter-

veys-järjestelmän kautta. HR:ssä pidettiin 13.8.2018 työterveyden kanssa yhteinen tule-

vien työpajojen suunnittelupalaveri.  Kuvioiden 4, 5 ja 6 tietoja käsiteltiin 30.8.2018 X toi-

mialan henkilöstötoimikunnan kokouksessa, jossa toimialajohtaja puolsi, että yhdeksi stra-

tegiseksi tavoitteeksi asetetaan työkykyjohtamisen tehostaminen ja kehittäminen. 

 

5.3.2 Havainnointi 

Havainnointia voidaan käyttää laadullisen ja määrällisen tutkimuksen tiedonkeruumenetel-

mänä. Havainnoinnin avulla saadaan tietoa, toimivatko ihmiset niin kuin he sanovat toimi-

vansa. Havainnoinnin suurin etu on, että sen avulla voidaan saada välitöntä, suoraa tietoa 

yksilöiden, ryhmien tai organisaatioiden toiminnasta ja käyttäytymisestä. Havainnoinnin 

avulla voidaan kerätä mielenkiintoista ja monipuolista aineistoa, mutta menetelmän käyttö-
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kelpoisuus riippuu tutkittavasta ilmiöstä. Ilmiön tulee siis olla havainnoitavissa, koska kai-

kista ilmiöistä ei saada havainnoimalla irti mitään. Osallistuvassa havainnoinnissa on tyy-

pillistä, että tutkija osallistuu tutkittavien ehdoilla heidän toimintaansa olemalla mukana yh-

teisön toiminnassa aktorina. Tutkimukset ovat yleensä kenttätutkimuksia. Havainnoinnin 

alussa tutkija pyrkii ymmärtämään kohdettaan yleisellä tasolla tutustuessaan ilmiöön. 

Yleiskuvan jälkeen näkökulmaa aletaan kaventaa keskittymällä tutkimuskysymysten kan-

nalta oleelliseen asiaan. (Kananen 2008, 69–70.) 

 

Kehittämistyön yhtenä osiona oli ottaa X:n toimialalta palvelun 1 yksikkö x tarkastelun 

kohteeksi. Kvantitatiivisella sekä kvalitatiivisella menetelmällä laadittiin havaintomatriisi te-

hostetun tuen vaiheessa olevista palvelun 1 yksikkö x:n työntekijöistä (n=20), joilla oli vuo-

den aikana ollut yli 60 sairauspoissaolopäivää. Havaintomatriisin tarkoitus oli antaa luki-

jalle pienoisnäyte tehostetun tuen vaiheessa olevien työntekijöiden tilanteista pilotin 

alussa ja lopussa. Lukija pystyy yhdellä silmäyksellä saamaan nopeasti yleiskäsityksen 

työntekijöiden kokonaistilanteista. Havaintomatriisi on taulukon muotoon kirjoitettu havain-

toaineisto, jossa jokainen tilastoyksikkö muodostaa yhden rivin ja jokainen muuttuja muo-

dostaa yhden sarakkeen (Heikkilä 2008, 294).  

 

Työpajoihin osallistui HR-asiantuntija, esimies, ts. henkilöstöpäällikkö, palvelun 1 -yksikön 

päällikkö, kuntoutussuunnittelija ja työterveyshoitaja. Jokainen esimies vastaanotettiin 

erikseen, jossa käsiteltiin vain hänen alaisuudessaan olevien työntekijöiden tilanteita. Ha-

vaintomatriisin tietoja kerättiin havainnoimalla ja haastattelemalla esimiehiä työterveyden 

työpajoissa 19.11.2018 ja 19.12.2018. Esimiehille tiedotettiin etukäteen tutkijan osallistu-

misesta työpajoihin ja kutsun liitteeksi toimitettiin tiedoksi haastattelulomakkeen runko 

(liite 19) ja kuvioiden 4, 5, 6 tiedot tunnusluvuista sekä erillinen listaus mitä varhaisen ja 

tehostetun tuen keinovalikoimaa työantajalla on käytettävissä. Nämä esitiedot edesauttoi-

vat esimiestä etukäteen valmistautumaan työpajoissa käsiteltäviin asioihin. Lisäksi tutki-

jalla oli apunaan kirjausmuistio (liite 20), johon kirjattiin havaintomatriisia varten tietoja jo-

kaisen työntekijän osalta. Työpajoissa laadittiin jokaisen työntekijän osalta alustava toi-

menpidesuunnitelma, jota seurattiin 27.3.2019 työpajassa 3.  

 

Palvelun 1 pilotissa otettiin huomioon mahdolliset virheet, jotka tuli huomioida myöhemmin 

muiden palveluiden käsittelyissä. Palvelun 1 pilotin alussa huomattiin, että sekä varhaisen 

ja tehostetun vaiheessa olevien työntekijöiden tilanteiden kartoitus ei onnistunut yhdessä 

työpajassa 19.11.2018, vaan tarvittiin uusi tilaisuus 19.12.2018. Aikaa oli varattuna 8 

min/työntekijä. Arvioimme, että aikaa oli hyvä varata jatkossa vähintään 10–15 min/työnte-

kijä.  
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Kuva 9. Toistomittauksen kuvaus (Taanila 2019) 
 

Näyteotoksen (n=20) sairauspoissaolojen mittaus (kuva 9) tehtiin toistomittauksen tavoin. 

Valittu koeryhmä oli palvelu 1 yksikkö x, joka oli koeryhmä. Koeryhmälle oli tehty yksi mit-

taus pilotin alussa keväällä 2018 ennen työpajojen alkamista. Työpajoissa 1 ja 2 suunni-

teltiin toimenpiteitä, joilla työntekijöiden sairauspoissaolot saataisiin laskuun ja työhön pa-

luu onnistumaan. Koeryhmän tuloksia mitattiin työpajan 3 jälkeen, jolloin Hijatista otettiin 

otosryhmän (n=20) työntekijöiden sairauspoissaolotiedot ajalta 1.5.2018–30.4.2019. Näitä 

lukuja verrattiin edellisen vuoden 1.11.2017–31.10.2018 sairauspoissaolotietoihin. 

 

5.3.3 Teemahaastattelu 

Teemahaastattelu on yksi kvalitatiivisen aineistonkeruun menetelmä. Teemahaastattelu 

on lomakehaastattelun ja avoimen haastattelun välimuoto, jossa on tyypillistä, että haas-

tattelun aihepiirit eli teema-alueet ovat etukäteen tiedossa, mutta kysymysten tarkka 

muoto ja järjestys puuttuvat. Teemat käydään haastateltavien kanssa läpi ja ennakkoval-

misteluilla pyritään varmistumaan koko ilmiön mukaantulo. Teemahaastattelun kysymyk-

set liittyvät tutkimuskysymyksiin, joilla pyritään ratkaisemaan varsinainen tutkimuson-

gelma. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2007, 203; Kananen 2008, 73.)  

 

Teemahaastattelurunko laadittiin kehittämistyön keskeisten käsitteiden ympäriltä (s. 6–7), 

ja niiden avulla pyrittiin saamaan vastauksia tutkimusongelmaan. HR-asiantuntija lähetti 

21.11.2018 laaditun teemahaastattelurungon (liite 21) palvelu 1:n yksikön viidelle päälli-

kölle, mikä mahdollisti heidän etukäteisvalmistautumisen. Haastattelurungon mukana lä-

hetettiin liitteenä koko toimialan varhaisen ja tehostetun tuen lukumäärät (kuvio 4), Helsin-

gin kaupungin työkykyjohtamismalli (kuva 5), työkykyisenä Stadin töissä -malli (kuva 7) ja 

erillinen listaus työkyvyn tukemisen keinovalikoiman eri vaihtoehdoista.  

 

Teemahaastattelu toteutettiin suunnitelmallisesti 18.12.2018 palvelu 1 tiloissa. Haastatte-

lussa olivat mukana HR-asiantuntija, yksikön päällikkö, x-palveluiden päällikkö ja kolme 

yksikön päällikköä. Heille kerrottiin haastattelun aikataulu ja teemat haastattelurungon mu-

kaisesti.  
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Eniten aikaa oli varattu haastattelurungon ensimmäiselle teemalle työkykyjohtamisesta. 

Aihe oli laaja ja siitä heräsi paljon keskustelua. Siitä saatiin paljon ilmiötä selittävää tietoa 

päälliköiden erilaisista näkemyksistä ja haastavista käytännön tilanteista. Kananen (2008, 

74) toteaa, että teemahaastattelun syvällisyys riippuu luonnollisesti haastattelijan taidoista 

ja kyvystä, sillä lomakehaastattelun tapaista kysymyspatteristoa ei ole. Kysymykset tule-

vat aineiston mukana, eli aineisto tuo lisää näkemystä ja tuntemusta ilmiöön, jolloin haas-

tattelijalle nousee uusia kysymyksiä, joilla kaivetaan ilmiön sisäkuoria auki. Haastattelussa 

pystyttiin tekemään tarkentavia kysymyksiä, joista saatiin teemojen ympärille monipuolista 

taustatietoa ilmiölle.  

 

Teemahaastattelussa ajoittain tuli tilanteita, että useampi puhui samaan aikaan, joka vai-

keutti tallenteen kuuntelua ja litterointia analyysivaiheessa. Haastattelijan on varauduttava 

puheliasiin ja niukkasanaisiin haastateltaviin (Hirsjärvi & ym. 2007, 206). Ajoittain joudut-

tiin ohjaamaan keskustelua, jolloin mahdollistettiin niukkasanaisten haastateltavien pu-

heenvuorot osaksi keskustelua.  

 

5.4 Aineistojen analysointi ja tulokset 

Tutkijan valinnoista tutkimusprosessin alkuvaiheessa riippuu osittain, se miten aineistoa 

käsitellään ja tulkitaan. Aineiston analysoinnin tarkoituksena on järjestää tietoa uudelleen, 

jotta tietomassasta nähtäisiin takana oleva arvoitus tai ilmiö ja sen rakenne. Analyysitavat 

voidaan karkeasti jakaa selittämiseen ja ymmärtämiseen pyrkiviin lähestymistapoihin. 

Kvantitatiivisessa tutkimusmenetelmässä on ominaista selittämiseen pyrkivä lähestymis-

tapa, jossa usein käytetään tilastollista analyysia ja päätelmien tekoa. Kvalitatiivisessa tut-

kimusmenetelmässä on taas ominaista ymmärtämiseen pyrkivä lähestymistapa, jossa 

käytetään tavallisesti laadullista analyysia ja päätelmien tekoa. Kerättyjen aineistojen ana-

lyysi, tulkinta ja johtopäätösten teko ovat tutkimuksen ydinasia, koska siihen on tähdätty 

tutkimuksen alussa. Analyysivaiheessa tutkijalle selviää, minkälaisia vastauksia hän saa 

tutkimusongelmiin. (Hirsjärvi & ym, 2007, 216, 219; Kananen 2008, 88). 

 

Palvelun 1 vertailutietojenanalysointi pilotin alussa ja lopussa 

Pilotin alussa alkukartoituksen myötä oli mitattuna koko toimialan varhaisen ja tehostetun 

tuen piirissä olevien työntekijöiden määrät (kuvio 5). Kehittämistyössä tutkimusta tehtiin 

palvelun 1 osalta, joten pilotin lopussa 9.5.2019 otettiin uudet vatu-raportit (n=465) palve-

lun 1 osalta, jotta saatiin vertailutietoa ensimmäiseen mittaukseen. Tulosten perusteella 

pystyttiin tekemään vertailua sairauspoissaolojen määriin ja analysoimaan onko varhaisen 

ja tehostetun tuen toimintamallin tehostaminen vaikuttanut sairauspoissaoloihin. Lukujen 
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perusteella pystyttiin laskemaan mahdollisten työkyvyttömyyseläkkeiden aiheuttamat kus-

tannukset ja kustannussäästöt työnantajalle. 

 

Havaintomatriisin aineiston luokittelu ja analysointi 

Havaintomatriisin tiedot kerättiin työpajojen 1–3 kirjausmuistiinpanoista, jotka siirrettiin Ex-

cell-taulukkoon. Havaintomatriisissa käytetään sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista ai-

neistoa. Kvantitatiivista eli määrällistä tietoa kuvaa sarakkeet ikä, sairauspoissaolojen 

määrät pilotin alussa ja lopussa, 30 päivän ilmoitusten osalta kyllä- tai ei-määrät. Sairaus-

päivien osalta pystyttiin laskemaan otosnäytteen sairauslomista aiheutuvat kustannukset 

työantajalle ja pilotin lopussa sairauslomien laskusta tulleet säästöt työnantajalle. Ikä- 

sarakkeesta pystyttiin laskemaan näyteotoksessa olevien työntekijöiden keski-ikä, jonka 

avulla pystyttiin esittämään arvioituja työkyvyttömyydestä aiheutuvia kustannuksia työnan-

tajalle.  

 

Kvalitatiivista eli laadullista tietoa kuvaa sarake toimenpidesuunnitelmat pilotin alussa ja    

-sarake sekä seuranta -sarakkeella esitetyt tiedot, jotka kuvaavat työntekijöiden tilannetie-

toa pilotin lopussa. Perusteluna tälle jaottelulle oli se, että tuloksissa esiintyi näiden sarak-

keiden osalta paljon vaihtelua esimerkiksi varhaisen ja tehostetun tuen keinovalikoiman 

eri vaihtoehdoista, työterveyshoitajan kontaktista ja ei tarvetta toimenpiteille -luokittelua, 

joita ei ole järkevää määrällisesti mitata. Aineistosta saadaan laadullista tietoa, jota hyö-

dynnetään tutkimusongelman selvittämiseksi. Heikkilä (2008, 75) toteaa: jos perusjou-

kossa on paljon vaihtelua tutkittavien ominaisuuksien suhteen, ei muutaman kymmenen 

hengen otoksesta voi tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä, koska tällöin yhden 

henkilön tilannetieto vaikuttaa jo tuntuvasti prosenttilukuihin tai tunnuslukuihin. Otosnäyt-

teessä oli 20 työntekijää, joten vastausvaihtelua esiintyi paljon näiden kahden sarakkeen 

osalta. Järkevämpi tapa on tällöin tulkita tuloksia tekstinä kuin lukuina tai prosentteina. 

 

Työpajoissa 1–3 tehtiin esimiehille tarkentavia kysymyksiä, jotka merkittiin kirjausmuistiin-

panoihin. Näiden vastausten avulla saatiin laadullista tietoa tutkimusongelman selvittä-

miseksi. Työpajoihin osallistui yhteensä 47 esimiestä, joten aineiston kannalta heiltä saa-

tiin monipuolisesti vastauksia työkykyjohtamisen haasteista. Samalla pystyttiin myös sel-

vittämään, kuinka hyvin esimiehet tunsivat varhaisen ja tehostetun tuen keinovalikoiman 

eri vaihtoehtoja.  
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Teemahaastattelun litterointi ja koodaus 

Tallennettu teemahaastattelun aineisto on järkevää kirjoittaa puhtaaksi sanasta sanaan. 

Tätä kutsutaan litteroinniksi. Litterointi voidaan tehdä koko kerätystä aineistosta tai valikoi-

den, esimerkiksi teema-alueiden mukaisesti. Teemoittelu on yksi teemahaastatteluaineis-

ton analyysitapa. Teemoittelussa apuna voidaan käyttää koodausta. Koodauksella pyri-

tään saamaan litteroitu aineisto käsiteltävään muotoon, jota voidaan vielä tiivistää yksin-

kertaisempaan muotoon. Koodauksen avulla tietoja yhdistetään siten, että samaa tarkoit-

tavat asiat yhdistetään samalla koodilla ja samoin sellaiset asiat, joilla on yhteinen ele-

mentti/ tekijä. Teemoittelussa voidaan pelkistää käyttämällä sitaattia eli aineistosta nous-

sutta esimerkkiä tai sanontaa. Tutkimustuloksissa esitellään teemojen yhteydessä näyte-

paloina aitoja vastaajien tekstisitaatteja. (Hirsjärvi & ym. 2007, 217; Kananen 89, 91). 

 

 

Kuvio 9. Analyysin eteneminen aineistosta litteroinnin ja luokittelun kautta tulkinnaksi.  

(mukaillen Kananen 2008, 88) 

 

Kuviossa 9 on kuvattuna laadullisen teemahaastattelun aineiston analysointi litteroinnin 

kautta tulkinnaksi. Teemahaastattelun litterointia ja käsittelyä edesauttoi se, että teema-

haastattelu toteutettiin samoilla teemoilla haastattelurungon (liite 21) mukaisessa järjes-

tyksessä.  

 

5.4.1 Palvelun 1 varhaisen ja tehostetun tuen määrät pilotin jälkeen 

Kuviossa 10 on nähtävissä, että palvelun 1 varhaisen ja tehostetun tuen työntekijöiden lu-

kumäärät ajalla 1.5.2018–30.4.2019 (mittaus 2) olivat laskeneet kaikkien muiden kategori-

oiden paitsi 60–89 päivän osalta. Ensimmäisessä mittauksessa vatu-raporteilla oli yh-

teensä 108 työntekijää ja toisessa mittauksessa oli 97 työntekijää. 
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Kuvio 10. Palvelun 1 varhaisen ja tehostetun tuen työntekijöiden määrät, mittaus 1 ja 2 

 

Ensimmäisessä mittauksessa sairauspoissaolopäiviä oli yhteensä 6194 päivää ja toisessa 

mittauksessa oli yhteensä 5143 päivää, joten pilotin jälkeen sairauspoissaolopäivät olivat 

vähentyneet 1151 päivällä. Näin ollen sairauspoissaolopäivät olivat vähentyneet 18,3 %. 

Toisen mittauksen sairauspoissaoloista aiheutuvat kustannukset ovat työantajalle arviolta 

(5143 *350€) =1 800 050€. Sairauspoissaolojen lasku (18,3 %) toi työnantajalle arviolta 

säästöä (1151*350€) =402 850€. Voidaan tulkita, että varhaisen ja tehostetun tuen toi-

menpiteet olivat vaikuttaneet sairauspoissaolojen määriin laskevasti. 

 

5.4.2 Havaintomatriisin tulokset  

Työpajoista 1–3 kerätyt tiedot näyteotoksesta (n=20) on esitettynä havaintomatriisin muo-

dossa (taulukko 4). Sarakkeet: `tilannetieto (työpajat 1 ja 2)´, ´toimenpidesuunnitelma (työ-

pajat 1 ja 2)´ ja `seuranta (työpaja 3)´ sisältävät laadullista eli kvalitatiivista tietoa. Muut 

neljä saraketta sisältää määrällistä eli kvantitatiivista tietoa. 
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Taulukko 4. Havaintomatriisi (n=20)  

 

 

Havaintomatriisin näyteotoksen (n=20) keski-ikä oli 47 vuotta. Sairauspäiviä oli otosryh-

mällä vuoden ajalta yhteensä 3127 päivää (1. mittaus). Sairauslomien kustannukset olivat 

arvioilta (3127 * 350€) = 1 094 450€ (ks. laskenta kpl 2.2, s. 16). 30 päivän ilmoituksia oli 

tehty 6 (n=20), joten 14 ilmoitusta oli tekemättä. Työpajojen jälkeen sairauspoissaoloja oli 

yhteensä 2809 päivää (mittaus 2), joten sairauspoissaolot olivat vähentyneet 318 päivää 

(10%) toimenpiteiden jälkeen. Säästöä tämä tuo työantajalle arvoilta (318 * 350€) = 

111 300€.   

 

Työntekijöiden tilannetietojen osalta (työpajat 1 ja 2) oli nähtävissä, että 10 työntekijää oli 

työssä täysiaikaisesti, kaksi työntekijää oli osakuntoutustuen turvin työssä, kaksi työnteki-

jää teki korvaavaa työtä ja yksi työntekijä oli vuosilomalla. 
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Taulukko 5. Työntekijöiden (lkm) tilannetiedot pilotin alussa 

Seuranta (työpajat 1 ja 2)                                   lkm 

Sairausloma                                                    4                                           

Korvaava työ                                                   2 

Kuntoutustuki                                                  1  

Osakuntoutustuki                                            2 

Työssä                                                          10 

Vuosiloma                                                       1 

Yhteensä (n=20)                                            20 

 

 

Taulukosta 5 on nähtävissä, että näyteotoksen 10 (n=20) työntekijää oli kokoaikaisesti 

työssä, ilman erillisiä tukitoimia. Heidän osaltaan oli nähtävissä, että sairaslomia oli kuiten-

kin paljon ja heistä vain kolmen työntekijän osalta oli tehty 30 päivän ilmoitus työtervey-

teen. Näin ollen seurantaa ja toimenpiteitä ei oltu aloitettu sairaslomien syiden ja työkyvyn 

tukitoimien selvittämiseksi. Heidän kohdallaan olisi voitu jo hyödyntää varhaisen ja tehos-

tetun tuen keinovalikoiman eri vaihtoehtoja.  

 

Työpajoissa 1 ja 2 keskeisiä toimenpidesuunnitelmia olivat lähes kaikkien työtekijöiden 

osalta tehdä 30 päivän ilmoitus, jotta tieto työterveyteen saadaan mahdollisen jatkoseu-

rannan vuoksi. Kolmen työntekijän osalta ei ollut tarvetta tehdä suunnitelmia, koska hei-

dän työhön paluu oli onnistunut pitkän sairausloman jälkeen. Syinä näille pitkille sairauslo-

mille olivat pitkää hoitoa vaatineet sairaudet tai työtapaturmat. Muita toimenpidesuunnitel-

mia olivat Kelan kuntoutus, osakuntoutustuen haku, työterveyshoitajan yhteydenotto työn-

tekijään, yhteisen työterveysneuvottelun järjestäminen, uusi työpiste, vanhuuseläkkeen-

haku ja varoitusmenettelyn aloitus. Työterveyshoitajan kontakti ensin työntekijään ja yhtei-

sen työterveysneuvottelun järjestäminen ovat keskeisiä aloitukseen liittyviä toimenpiteitä, 

joissa työntekijän osallistuminen ja aktiivinen toimijuus on oleellinen asia, kun työntekijälle 

suunnitellaan työkykyä tukevia toimenpiteitä.  

 

Työpajan 3 tulosten osalta (taulukko 6) oli havaittavissa, että 5 (n=20) työntekijän osalta ei 

pystytty tekemään toimenpidesuunnitelmia työhön paluun tai työkyvyn tukemisen suhteen. 

Syitä näille olivat, että esimies ei osallistunut työpajoihin, joissa toimenpiteitä olisi voitu 

suunnitella, työntekijä oli perunut työterveyshuollon aikoja tai jättänyt vastaamatta työter-

veyshoitajan yhteydenottopyyntöihin. Esimiehiä ohjeistettiin toimimaan jokaisen näiden 

työntekijöiden osalta uudestaan tai tarvittaessa aloittamaan varoitusmenettelyn, jos työn-

tekijä kieltäytyy toimenpiteistä. Toimialalla pääsääntöisesti kieltäytymistilanteissa työnteki-

jälle annetaan huomautus, jonka jälkeen tarvittaessa aloitetaan varoitusmenettely. Tällä 
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ohjeistuksella haluttiin korostaa sitä, että jokaiselle erityisesti tehostetun tuen vaiheessa 

olevalle työntekijälle laaditaan toimenpidesuunnitelma.  

 

Taulukon 6 mukaisesti oli havaittavissa, että pilotin lopussa 11 (n=20) työtekijää oli työssä 

kokoaikaisesti. Osalle heistä edelleen työterveyshuollon seuranta jatkui edelleen. Osa oh-

jattiin työhyvinvointivalmennuksiin, kuntoutussuunnittelijan konsultaatioon, työkyvynarvi-

ointiin ja työtapaturman jälkeiseen seurantaan. Yksi työntekijä oli jäämässä tulevana ke-

sänä vanhuuseläkkeelle, joten hänestä ei tällöin aiheudu työantajalle varhaiseläkemeno-

perusteisia kustannuksia. Yksi työntekijä oli saanut pysyvän työkyvyttömyyseläkkeen. Hä-

nen osaltaan työkyky oli alentunut niin, ettei hänen työkykynsä enää riittänyt jatkamaan 

työssään osakuntoutustuen turvin. Keva oli tässä tilanteessa antanut myönteisen työky-

vyttömyyseläkepäätöksen. Huomattavaa tässä myönteisessä päätöksessä on, että työte-

kijä on lähellä vanhuuseläkeikää ja hänen kohdallaan on näyttöä osakuntoutustuen 

myötä, että työssä jatkamisen edellytykset eivät enää riitä. Kustannuksia työnantajalle lan-

keaa tästä 61-vuotiaan ennenaikaisesta eläköitymisestä arviolta noin 24 000 € (ks. las-

kenta kpl 2.2 s. 16). Kun verrataan tätä 61-vuotiaan eläköitymistä edellä mainitun 40-vuo-

tiaan mahdollisesta työkyvyttömyydestä aiheutuviin kustannuksiin (150 000 €–24 000 €) 

ero on 126 000 €, joten mitä nuoremmasta työtekijästä on kyse, sitä suuremmaksi muo-

dostuvat työnantajalle aiheutuvat kustannukset. 

 

Taulukko 6. Työntekijöiden (lkm) tilannetiedot pilotin lopussa 

Seuranta (työpaja 3)                                          lkm 

Työssä                                                           12 

Sairausloma                                                    2 

Osasairausloma                                              1 

Osakuntoutustuki                                            1 

Kuntoutustuki                                                  1 

Työkyvyttömyyseläke                                      1 

Irtisanoutunut                                                  1 

Opintovapaa                                                   1 

Yhteensä (n=20)                                           20 

 

 

Huomattavaa on, että tilannekartoituksissa (työpajat 1 ja 2) ja seurantakartoituksessa (työ-

paja 3) Kevan ammatillisen kuntoutuksen keinoja, kuten työkokeilua tai työhönvalmen-

nusta ei oltu kenenkään kohdalla kokeiltu. Keskusteluissa ei noussut myöskään kenen-

kään kohdalla palkkakompensaation tai uravalmennuksen toteuttaminen työkyvyn tukikei-

nona. Nähtävissä on tulosten perusteella, että esimiehet tunnistivat melko vähän keinova-

likoiman eri vaihtoehtoja. Työkyvyn arvioiden pyytäminen nousi keskusteluun vain muuta-
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man työntekijän osalta. Huomioitavaa on, että esimiesten tulee nyt toimia näiden työter-

veyshuollon palveluihin ohjattujen työntekijöiden osalta. Näin työterveydessä voidaan yh-

teistyössä miettiä eri keinovalikoiman vaihtoehtoja, jotka soveltuvat työntekijälle ja työnan-

tajalle. Ei voida olettaa, että esimiehen tulisi taitaa kaikki nämä keinovalikoiman eri vaihto-

ehdot, mutta tieto olemassa olevista keinoista edesauttaa esimiestä ohjaamaan työnteki-

jän varhaisessa vaiheessa tukitoimien piiriin. Esimiehellä on tällöin esittää eri vaihtoehtoja 

täyden sairausloman sijaan, jolloin työhön paluu saataisiin tapahtumaan mahdollisimman 

pian. Tulosten perusteella on siis nähtävissä, että esimiehet tarvitsevat tukea ja tietoa työ-

kyvyntuen keinoista. 

 

Työpajoissa 1–3 esimiehiä haastateltiin kirjausmuistiinpanolomakkeen mukaisesti (liite 

19). Osa esimiehistä oli toiminut työntekijän esimiehenä vasta reilun vuoden, mikä johtui 

organisaatiomuutoksesta. Ongelmana oli myös, että tiedot työntekijän työkyvystä ja mah-

dollisista toimenpiteistä eivät olleet siirtyneet uudelle esimiehelle. Kaikista keskeisin on-

gelma oli se, että esimiehet eivät olleet ymmärtäneet 30 päivän ilmoituksen tär-

keyttä. Esimiehet perustelivat syytä sillä, että he kokivat ilmoituksen teon työterveyteen 

tarpeettomaksi, jos esimiehellä oli poissaolon syy selvillä. Lisäksi he kokivat tarpeetto-

mana ottaa työntekijä varhaisen tuen neuvotteluun, jos kyseessä oli esimerkiksi flunssasta 

johtuvat yksittäiset sairauspoissaolot. Esimiehet tunnistivat vähän eri keinovalikoiman 

vaihtoehtoja, joka on myös havaintomatriisissa (taulukko 4) havaittavissa. Keskusteluissa 

nousi esiin työntekijöiden käyttäytymiseen liittyvät ongelmat, jotka vaikuttavat työpaikan 

ilmapiiriin. Osa esimiehistä kertoivat olevansa neuvottomia niiden työntekijöiden suhteen, 

jotka kieltäytyvät varhaisen tuen neuvotteluista.  

 

Esiin nousi myös työntekijöiden haluttomuus Kevan ammatillisen kuntoutuksen tukitoimiin 

taloudellisista syistä, jolloin tuen määrä on pienempi kuin varsinainen palkka. Päihdeon-

gelmia esiintyi jonkin verran. Työn organisointia vaikeutti sairaslomatapauksissa tehtävät, 

joissa vaaditaan erityisosaamista tai erillisiä lupakortteja. Näin ollen sijaisen palkkaaminen 

sairasloman ajaksi ei ratkaise ongelmaa. Tämä kuormitti myös työyhteisöä. Osa esimie-

histä tiesi, kuinka toimia varhaisen tuen suhteen, mutta suurimmalle osalle esimiehistä toi-

mintatavat olivat epäselviä. Uusien esimiesten perehdytys työkykyasioihin koettiin puut-

teelliseksi. Esimiehet nostivat esille heidän laajan tehtävänkuvan, jossa kiire työkykyasioi-

den hoitamatta jättämiseen näkyi selvästi. Esimiehet toivoivat HR:n tukea varoituksiin 

ja työkyvyn tukitoimiin liittyvissä asioissa, työterveyshuollon tukea esimerkiksi 

työntekijän mielenterveyden akuuttitilanteisiin ja puheeksi ottamiseen. Osalla esi-

miehistä ei ollut tietoa työterveyden e-Työterveys-kanavasta tai esimiespuhelimesta, joi-

den avulla esimies voi saada ohjeita akuuttitilanteissa. Työtapaturmien osalta esimiehillä 

oli oletus, että tieto kulkee automaattisesti työterveyshuoltoon. Työterveyshoitaja ohjeisti 
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esimiehiä, että ilmoitus tulee työtapaturmista tehdä myös työterveyshuoltoon ja työntekijän 

tulee käydä työterveyshoitajan vastaanotolla ennen työhön paluuta. Näin varmistetaan on-

nistunut työhön paluu ja mahdolliset tukitoimet. 

 

5.4.3 Teemahaastattelun tulokset 

Tutkijan lisäksi haastatteluun osallistui kaksi yksikön päällikköä, joiden yksilökoodit olivat 

PA ja PB, yksi HR-asiantuntija, jonka yksilökoodi oli HR ja kolme palvelupäällikköä, joiden 

yksilökoodit olivat P1, P2 ja P3. 

 

Teemahaastattelurungon (liite 21) mukaisesti aluksi taustatietoa kartoitettiin työyksiköistä 

kysymällä päälliköiltä palvelu 1 työtekijöiden ikärakennetta, työtapoja (vuorotyö, pari-/yk-

sintyöskentelyä), työolosuhteita ja koulutustasoa. Nämä taustatiedot antoivat tutkijalle 

yleiskäsityksen työtehtävistä ja työolosuhteista. Palvelu 1 on toimialan korkein keski-ikä 

(yli 50 v).  

 

Keskustelu avattiin teemahaastattelukutsun yhteydessä lähetettyjen liitteiden osalta (ku-

viot 4, 5, 6, kuvat 4 ja 7) ja erillisen laaditun keinovalikoimaluettelon pohjalta. Alussa lyhy-

esti käytiin läpi varhaisen, tehostetun tuen aikarajoja ja toimenpiteitä (liite 4). Haastatelta-

ville avattiin termiä työkykyjohtaminen ja kerrottiin mistä asioista se tänä päivänä koostuu. 

Heille kerrottiin, että palvelu 1 oli pilottina X:n toimialan työkykyjohtamisen kehittämispro-

jektissa. Heille kerrottiin työpajojen 1–3 aikatauluista ja niiden tavoitteista ja sisällöstä. 

Suurimalle osalle päällikköistä liitteinä toimitetut mallit olivat entuudestaan tuttuja ja he oli-

vat nähneet ne, mutta varsinaisesti niiden soveltaminen käytäntöön oli heille vielä alkute-

kijöissä.  

 

Teema 1 työkykyjohtaminen 

 

Ensimmäisenä päälliköiltä ja HR-asiantuntijalta kysyttiin, mitkä olivat heidän mielestään 

työkykyjohtamisen keskeisimmät haasteet? 

 

 ”Minusta se kuvastaa sitä palautetta niinku mikä usein tulee lähiesimiehiltä, on jollain 
tapaa se, että näitä asioita ei niinku saada päätökseen. Et niinku nämä vuosikausia 
käydään samoja keskusteluja samojen ihmisten kanssa ja niinku esimiehen näkökul-
masta mitään ei tapahdu. Esimiehet turhautuu siihen, että taas mennään työterveys-
huoltoon keskustelemaan siitä, että onko työkykyä. Ja sit niiden ratkaisujen aikaan 
saaminen on se, joka selvästi turhauttaa ihmisiä, joka tietysti voi heijastua näihin 
lappusten tekemiseen tai tekemättä jättämisiin, kun koetaan, vaikka kyseessä on la-
kisääteinen velvoitekin, niin ne pitää hoitaa” (13PAT1). 
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”Haasteena on sellaiset asiakkaat, jotka on päihtyneitä tai on kielimuuri, jossa tun-
teet voi asiakkaalla nousta jos työntekijä ohjeistaa asiakasta vaikka olisi kuinka am-
mattilainen kyseessä. Siinä tunteet lämpenevät, vaikka yrittäis mennä siihen enem-
män tiedonjakajana kuin missään muusaa roolissa, jolloin työntekijään on kohdistu-
nut uhkauksia asiakkaalta” (44P3T1). 

 
 
”Se yks työntekijä, joka heittäytyy vaikeaksi se pilaa esimiehen työpäivät se pilaa 
tuota työyhteisön hommat. Ja jos sille ei pysty tekemään mitään niin työyhteisössä 
esimies joutuu tekemään aika lailla hommia se työyhteisö palautuu koska sekään ei 
ymmärrä, miksei sille tehdä jotakin” (15P1T1). 

 
 
”Työkyvyn arviointeja on tullut tehtyä tässä vuosien mittaan. Mutta jos kaveri käyt-
täytyy aggressiivisesti ja sitten kun mä laitan työkyvynarviointiin niin tyhen vastaus 
on se, että kyseessä on työnjohdollinen ongelma. Tässä on pikkusen niinku, sano-
taanko näin, että on näissä väleissä parantamisen varaa, että koetaan sillä tavalla, 
että ollaan samalla asialla” (6P1T1). 
 

 

Työkykyjohtamisen keskeisimpinä haasteina päälliköt nostivat pitkittyneet prosessit, joita 

ei saada päätökseen, työntekijän kieltäytymisen työkyvyn tukitoimista, työntekijän ja esi-

miehen välisen luottamuspulan sekä työntekijän haasteellisen käytöksen, joka vaikuttaa 

koko työyhteisön toimivuuteen. Lisäksi toivottiin työterveyshuollon ja HR:n tiiviimpää 

yhteistyötä esimiesten tueksi. P3-yksikön työtehtävissä haasteena ovat aggressiiviset 

asiakkaat, jotka aiheuttavat työntekijöille turvattomuutta.  

 

Laajempaa keskustelua käytiin näistä haasteista, jotka päälliköt nostivat esiin. Keskuste-

lua käytiin myös siitä, mikä on työelämäkäyttäytymiseen ja pelisääntöjen rikkomiseen 

liittyvää ongelmaa, joka on esimiehen vastuulla ja mikä taas on työkykyyn liittyvää 

ongelmaa, jota hoidetaan työterveyshuollossa. 

 

”Mä kuulen tässä monta kertaa sellaista, että työterveyshuolto ottaa kantaa siihen, 
että mikä on se työkyky ja sitten ne ei enää ota kantaa siihen, jos se henkilö alkaa 
käyttäytymään huonosti. Siinä tapauksessa työterveyshuolto ei enää puutu siihen 
vaan sit se on esimiehen tehtävä. Sit se on niin ku huomautuksen paikka. Tässä 
menee aika sellainen hieno raja, että onko se niin ku sairaus vai onko se huono käy-
tös. Jossain tapauksissa työntekijä saattaa alkaa käyttäytymään huonosti. Ja sit me 
istutaan siellä työterveydessä, jossa ei voida auttaa asiassa, kun he katsovat vain 
diagnooseja” (12HRT1). 
 

 
”Joo ei sekään oo ongelma sillä tavalla, mutta sekin on taas toisaalta, kun ajattelee 
sitä työntekijän kannalta se varoitusmenettely, onko se sitten tota asian siirtämistä. 
Ei se ratkaise sitä ongelmaa” (12P1T1).  
 
 
”Se varoitusmenettely on esimiehellekin aika rankka” (16P1T1). 

 

”Sitten kun on näitä varoitus ja muuta et muuta. Et miten sä sen viestit, niin multakin 
on joskus kysytty niin sanon, että asia on käsitelty. Muuta en voi sanoa. Et tekis 
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mieli sanoa et annettiin varoitus ja et seuraavasta lähtee mut ku niin vaan ei voi sa-
noa. Se on vaikeeta, et täähän on sitä mitä kirjoitetaan johtamisesta et johtaja ja ei 
saa sanoa mitään ja julkisuudessa työntekijä haukkuu johtajat ja kaikkea” (64PBT1). 

 

”Siihen on nyt X:n HR:ssä toivottu, että kaikissa varoitusmenettelyissä ollaan meihin 
yhteydessä. Me halutaan antaa siinä esimiehille tukea. Ensin lähdetään aina liik-
keelle siitä huomautuksesta, riippuen tietysti rikkeen laadusta mutta jos on niinku täl-
laista käyttäytymistä niin sitten se on se huomautus. Sit mennään sen prosessin mu-
kaan eli olkaa meihin yhteydessä. Tukea tulee, siihen me ollaan varauduttu” 
(17HRT1). 
 

 

HR-asiatuntija kuvasi edellä mainitun työkyvyn ja käyttäytymiseen liittyvän rajanvedon 

problematiikkaa. HR antaa tukea esimiehille esimerkiksi varoituksiin liittyvissä tilanteissa. 

P1 koki, että varoitusmenettelyt eivät hänestä välttämättä ratkaise ongelmaa. Hän kuiten-

kin näki, että kaikkien työntekijöiden kanssa tulee toimia samalla tavalla. Jos työyhtei-

sössä esiintyy haastavaa käytöstä, PB kuvasi miten vaikeaa on viestiä ymmärrettävästi 

henkilöstölle, että siihen on kyllä puututtu, mutta esimiehen tulee noudattaa vaitiolovelvol-

lisuutta tilanteessa oikein.  

 

P1 nosti myös esiin päihdeongelmat, joita esiintyy jonkin verran palvelun 1 piirissä. Työpa-

joissa myös esimiehet nostivat esiin nämä päihdeongelmat. 

 

”Tuli tällainen hoitoonohjaus, jossa kaveri kävi vuoden puhaltamassa joka maanan-
tai tuolla työterveyshuollossa. Mutta ei se sen vuoden aikana mulle puhunukkaan 
enää mitään. Tietysti silloin kun oli pakko mutta kaikki muut tilanteet vältti. Siinä oli 
se hyöty ainakin, että nyt ollaan menty eteenpäin ei oo ainakaan ollu ongelmia, aina-
kaan huomattavia. Aina kun tulee tällasia ongelmia pitäisi olla aikaa hoitaa se työyh-
teisö kuntoon, joka jää sinne jäljelle” (18P1T1). 

 

Tuloksen perusteella oli nähtävissä, että päihdeongelmat ja niiden esiin nostaminen ja toi-

menpiteiden käynnistäminen saattaa vaikuttaa esimiehen ja työtekijän vuorovaikutukseen. 

Joka tapauksessa asian hoitaminen oli tuottanut tässä tilanteessa tulosta ja muutos oli 

mennyt parempaan suuntaan. Päällikkö nosti esiin, että he kaipaisivat työyhteisöön tukea 

näissä haastavissa tilanteissa.  

 

Keskustelua käytiin työkykyjohtamiseen liittyvistä seurantamittareista ja niihin liittyvästä 

problematiikasta.  

 

”Tässä organisaatiomuutoksen yhteydessä on tapahtunut sillä tavalla että, aikaisem-
minhan minä ja (PB) päälliköinä hyväksyimme sairaslomat ja kaikki muutkin mahdol-
liset. Nyt tässä on tapahtunut sellainen tietokatkos, kun silloin tiesi, että kuka työnte-
kijä oli kyseessä ja näki sairauspoissaolotodistukset ja mistä ne johtuu, mutta nyt se 
on nyt kun se on siirtynyt lähiesimiehille, joka oli järkevää mun mielestä ja näin pois 
päin. Mutta nyt meillä ei ole semmoisia järjestelmiä, jotka tuottais semmoista dataa 
käytännössä joka tukis sitä johtamistoimintaa. Sit jos tulee yleisluontoisia listoja, että 
tosissaan, jossa nähdään, että näitä ilmoituksia on tehty näin monta kappaletta niin 
en mä tiedä mistään, että mistä on tehty ja kenestä on tehty, kuka on tehnyt ja kuka 
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ei oo tehnyt?  Ei tuu semmoista tietoa, joka sitten auttais, että näitä asioita voidaan 
käydä läpi ja johtaa” (20PAT1) 
 
 
Se riittää se kunta10 tulokset, jotka riittää johonki asti. Mutta jossain vaiheessa sä 
tarvitset konkreettisempaa tietoa niistä caseista ja onko jossain systemaattisesti on-
gelmaa ja asioita, joita ei käsitellä? Jos sitä tietoa ei ole niin siihen ei voi puuttua. 
Mulle tulee kolmen ihmisen osalta tiedot, mutta en mä tiedä mitä siellä meidän kah-
densadanviidenkymmenen ihmisen organisaatiossa tapahtuu” (20PAT1). 

  

 ”Tässä me kun ollaan HR:ssä järjestetty niitä (työpajoja) tapaamisia, me ollaan jus-
tiinsa pyydetty teidät niihin mukaan ja sit olis hyvä, että esimerkiksi yksikön lä-
hiesimies pyytää yksikön lähiesimiehet ja mahdollisesti mukaan työterveysneuvotte-
luihin tai yksikön esimiehet teidät sit jos on vaikeampia tapauksia. Ja sit just tulee 
tämä tietoisuus sitte ylös asti näistä tilanteista (22HRT1). 

 

 

PA nosti esiin varhaisen ja tehostetun tuen (= vatu-raporttien) tiedon saannin ja datan kä-

sittelyyn liittyvät ongelmat, jotka tuovat haasteita hänen kohdallaan hoitaa työkykyjohta-

mistaan oikea-aikaisesti ja tarttumaan konkreettisesti olemassa oleviin ongelmiin. HR-asi-

antuntija toi esiin HR ja tämän palvelun 1 pilotin työkykypajat, joissa asioita otetaan konk-

reettisina toimenpiteinä esiin. Työpajoihin kutsuttiin sekä lähiesimiehiä että ylempää joh-

toa. 

 

Päälliköiltä ja HR-asiantuntijalta kysyttiin, miten he ottavat Kunta10 tulokset käsittelyyn ja 

mitä toimenpiteitä tulosten pohjalta heillä tehdään? 

 
 

”Kyllähän se tietysti on niinku jos nousee joku asia niin se pyritään selvittämään sitte 
heti aika aikaisessa vaiheessa mikä sen aiheuttaa” (25P1T1). 
 
”Tietysti kaikista ei saa tuloksia. Kun ei oo tarpeeksi vastauksia. Et yksikön tasolla ei 
saada mutta esim. P1:n yksiköstä sai mutta muista yksiköistä ei esim. saatu. Yk-
sikkö tason sai mutta ei tiimitasoja” (26PBT1). 

 
 

”X yksiköllä oli 53% tai jotain tämmöistä, tais olla tänä vuonna. Pikkasen laski, kun 
kahden vuoden takaisesta” (28HRT1). 

 

”Siellä esimerkiksi nousi X4-palveluissa, jossa oli vain 12 vastaajaa et pitää vähän 
avata, kun siellä oli esim. nää turvallisuusasiat, jos ne X (ammattiryhmä) kokee tur-
vattomuutta, niin näihin täytyy oikeesti puuttua.” (32P3T1). 
 
 
”Mä olin ennen X1 (päällikkönä), joka ei ollut sen muotoinen silloin aikoinaan niin mä 
katoin sen niin se näytti pitkälle hyvin samaa et ikä selitti nää aika monet asiat ja-
monta kohtaa. Kun vertasin X1 ja muita. X2-yksikössä on nuorempaa väkeä. Ja sit 
X1 on vanhempaa” (29P2T1). 

 

Vastausten perusteella oli nähtävissä, että päälliköt ottavat Kunta10-tulokset käsittelyyn 

yksiköissään ja asioita käsitellään myös henkilöstötoimikunnassa. HR on lähettänyt yksik-
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köihin toimintaohjeet, joten tiedottaminen on hoidettu esimiehille ja päälliköille. HR-asian-

tuntija nosti esiin alentuneen vastausprosentin, joka oli nyt 53 %. Näin ollen lähes puolet 

vastauksista jää saamatta. P3 nosti esiin heidän turvallisuusasiat, joihin heidän nyt tulee 

yhteistyössä työterveyden ja työsuojelun kanssa miettiä ratkaisuja. P2 ja PB nostivat esiin, 

miten ikä vaikuttaa työntekijöiden työssä jaksamiseen. Yksiköt, joissa on korkeampi keski-

ikä kuin nuorempien työntekijöiden yksiköissä, näkyy vastauksissa selvästi työtyytyväisyy-

den ja työssä jatkaminen haasteellisempana kuin nuorempien työntekijöiden yksiköissä. 

 

Päälliköiltä kysyttiin, mitkä asiat edesauttaisivat heitä työkykyjohtamisasioissa? 

 

”Sanotaan näin, että onko esim. HR tämmöistä defusing eli tämmöistä tilanteiden 
jälkipuintia tai vastaavaa? (33P1T1).  

  

 ”Ton mä sanoisin, että toi asia menee työterveyshuoltoon et HR ei osaa auttaa tässä 
tilanteessa. Heillä pitäisi olla valmiuksia esim. työterveyspsykologin palvelut” 
(34HRT1). 

 
”Esimerkiksi et kaikki uhkaavat tilanteet pitäis aina purkaa. Esimerkiksi yksikkö X4 
on aika paljonki niitä” (35P1T1). 
 
”Sit on se esimiespuhelin, joka vastaa koko työpäivän ajan, jos tulee tilanteita, että 
esimies on ihan ihmeissään. Se vastaa kello kuuteentoista asti kylläkin valitettavasti 
vaan. Sitte jos tulee niitä työturvallisuusjuttuja, niin ne on työsuojelun valtuutettujen 
ja työsuojelupäällikön asioita. Mutta pitäishän ne käsitellä siellä, jos on joku vakava 
juttu tapahtunut niin sitten työntekijöiden kanssa yhdessä, että miten vältytään seu-
raavan kerran ja sit on se Pakki mihin niitä pitäis sitte kirjata” (36HRT1). 
 
”Sit välillä, kun on niitä hankalia tilanteita, niin olis hyvä, että siellä olisi joku työkaveri 
tai joku muu mukana. Kuka uskaltaa sitten ottaa yhteyttä sinne työsuojeluun tai 
muuhun kun siitähän tulee heti sellainen leima” (38P1T1). 
 
”Voiko olla siis sellainen tilanne, että esimies ei kehtaisi pyytää apua?” (41HRT1) 
 
”Ei, ei meillä ainakaan” (42P2T1). 

 
”Sanotaanko että ennen oli mutta nyt on hieman parantunut” (54P1T1). 
 

 

Päälliköt toivoivat tukea haastavien tilanteiden jälkipuintiin (=defusing) ja työparia haasta-

viin neuvotteluihin. P1 koki, että kynnys pyytää apua näkyi ”leimautumisen pelkona”. HR-

asiantuntija neuvoi, esimiehiä käyttämään näissä tilanteissa työterveyshuollon työpsykolo-

gin palveluita ja esimiespuhelinta.  Uhka- ja vaaratilanteet kuuluvat työsuojelunpiiriin. 

Nämä palvelut tuntuivat olevan päälliköille aika vieraita ja epäselvää oli mikä taho hoitaa 

mitäkin asiaa.   

 

Päälliköiltä kysyttiin syitä miksi työkykyjohtamista ei aina toteuteta, kuten on ohjeistettu? 

(Toimintamallien kuva 5, 7 ja liite 4 mukaisesti) 
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”Mulle tulee tässä mieleen, kun miettii mitä syitä voisi olla jättää joku asia, että en 
tarkoita sitä, että meillä olisi aina hirveä kiire mutta ajasta on pulaa, se on kyllä 
koska nää vie hirveesti ajankäytöllisesti aikaa. Esimies aina kyllä miettii sen, että mi-
ten tää menis ajallisesti ja byrokraattisesti mahdollisimman joustavasti. Sitä mä pi-
dän melkein melkein suurempana syynä” (47P2T1). 
 
”Tää on must yks sellainen, joka on noussut meidän toimialalla tää esimiesten työ.  
Niin en tiedä tota teidän esimiesten TVA miten siellä näkyy tää esimiestyö? Eli 
monta prosenttia se on ihan oikeesti se esimiestyö koska kyllähän se tuo rahaa ta-
kaisin, jos sä hoidat hyvin sun työn niinku nää työkykyjohtamisasiat” (48HRT1). 
 
 
”Jos nyt sanotaan rumasti niin TVA:t ovat meillä sellaisia mitä me haluttais niiden 
olevan. Mut sit tulee näitä hallinnollisia tehtäviä mitä me ei edes haluta niin ne valuu 
takas tänne kun me ollaan keskitetty. Ja täähän on se dilemma tässä mitä me ollaan 
käyty läpi” (49PBT1) 
 

 
 

Päälliköt nostivat esiin heidän ja lähiesimiesten kiireen ja laajat tehtävänkuvat. PB kuvasi, 

tehtävänkuvan problematiikkaa suhteessa siihen mitä se on käytännössä. TVA (=tehtä-

vänkuvan vaativuuden arviointi) työ on osaltaan vielä kesken. HR-asiantuntija nosti esiin 

kysymyksen, miten paljon esimiesten ja päälliköiden tehtävänkuvissa näkyy työkykyjohta-

minen. Hän totesi, että jos tähän kiinnitettäisiin nyt enemmän huomiota tehtävienkuvien 

suunnittelutyössä tämä toisi rahaa takaisin, kun sairausloma- ja työkyvyttömyyskustan-

nukset saataisiin työkykyjohtamisen myötä laskuun.  

 

Päälliköiltä kysyttiin, olisiko kiireen taltuttamiseksi mahdollisuus miettiä työyksiköstä tiimi-

vastaavia, jotka keskittyisivät enemmän operatiiviseen johtamiseen, jolloin esimiesten ja 

päälliköiden työ keskittyisi enemmän ihmisten johtamiseen ja strategian toteuttamiseen. 

Tähän aiheeseen nostettiin esimerkki sosiaali- ja terveystoimialalta, jossa osastonhoitajien 

työparina on apulaisosastonhoitajia, jotka vastaavat esimerkiksi työnorganisoinnista ja 

työvuorosuunnittelusta. 

 

” Ei se oo mahollista. Ei sillä oo asemaa. Asemaan liittyy se päätös, että hän on esi-
mies (51P1T1). 

 

P1 totesi, että alaisina toimivilla työntekijöillä ei ole riittävää asemaa tehdä päätöksiä. P3 

kertoi, että heille palkataan kesäisin tiimivastaavia hoitamaan näitä juoksevia esimiesteh-

täviä, jotka liittyvät työnorganisointiin. Tulosten perusteella on nähtävissä, että esimiesten 

töiden organisointi alaisille ei ole mahdollista, koska heillä ei ole päätösoikeutta. 
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Teema 2 varhainen välittäminen 

 

Päälliköiltä kysyttiin, kuinka he noudattavat varhaisen ja tehostetun tuen aikarajoja ja nii-

hin liittyviä toimenpiteitä? 

  
”Työntekijät ovat aika hyvin tietoisia näistä aikarajoista. Se loppuu kuin seinään, kun 
se kuusikymmentä päivää tulee täyteen. Jos siirtyy sille kaksi kolmasosaa palkalle 
sen kuudenkymmenen päivän täyden palkan jälkeen, niin sitten on kyllä joku isompi 
ongelma. Se on vaan, kun työntekijä tuo työterveyslääkärin kirjoittaman sairasloma-
todistuksen ja ne loppuu siinä kuudenkymmenen päivän kohdalla, niin aika kädetön 
siinä sitten sinä aikana” (1P1T2). 

 
 
 

Varhaisen tuen toimenpiteiden osalta (alle 60 päivää) koettiin, että esimiehellä ei ole kei-

noja tehdä mitään koska työntekijät ovat tietoisia täyden palkan etuudesta.  

 

Keskustelua käytiin 30 päivän ilmoituksista ja palvelun 1 varhaisen ja tehostetun tuen 

määristä. Kuviosta 5 ilmeni, että työntekijöitä oli raporteilla yhteensä 108 työntekijää ja yli 

30 päivän ylittäneitä oli 57 työntekijää. Päälliköiltä tiedusteltiin, miksi ilmoituksia ei ollut 

tehty kaikkien työntekijöiden osalta ohjeiden mukaisesti? 

  

“Oliko se niin, että kuudenkymmenen päivän kohdalla oli tehty vain neljä vai viisi 
niitä kolmenkymmenen päivän ilmoitusta sinne työterveyteen? Kyllähän tää jossain 
sitte brakaapi. Kun puhuu yksiköiden päälliköiden kanssa, niin oli se ajatus, että 
kyllä näitä asioita on näiden työntekijöiden kanssa käsitelty esimerkiksi työterveys-
huollon kanssa mutta niitä ilmoituksia ei oo tehty, jos se on näin sitten käytännössä.” 
(1PAT2). 

 

”Joo siinä oli työpaikkalääkäri ja työterveyshoitaja. Käytiin läpi sitä, niin todettiin, se 
että meillä se ongelma oli, että niiden pitkäaikaisten osalta, kun niitä ilmoituksia ei oo 
laitettu niin se hoito jatkuu kaksi vuotta tai vastaavaa. Siinä oli tiputtu kärryiltä siinä 
mielessä, ettei me olla niitä ilmoituksia enää laitettu siinä välillä, jos se sairauskierre 
jatkuu” (3P2T2). 
 
” Mutta tuota on olemassa sellaisia työntekijöitä, jotka tosissaan ottaa onkeensa ja 
sellaisia, jotka pyörii, että joo joo. Siinä tuhlataan kaikkien aikaa” (2P1T2). 
 

 

Päällikkö PA totesi, että heillä toimintamalli jossain kohtaa on pettänyt kun 30 päivän il-

moituksia ei ollut tehty työterveyteen. Tässä oli havaittavissa sama ilmiö, mitä esimiehet 

kertoivat työpajoissa, miksi 30 päivän ilmoituksia ei aina tehdä. Koettiin siis, että ilmoitusta 

ei tarvinnut tehdä, jos esimiehellä oli tiedossa sairausloman syy.  P2 totesi, että heillä oli 

pudottu kärryiltä pitkien sairaslomalla olevien työntekijöiden kohdalla, joten ilmoituksia ei 

siinä välillä ollut laitettu työterveyteen. P2 totesi, että pitkiä sairauslomia selittivät pidem-

pää hoitoa vaativat sairaudet. P1 koki, että ongelmana ovat työntekijät, jotka eivät tartu 

aktiivisesti oman työkyvyn edistämiseen. P1 näki tämän, että silloin tuhlataan vain kaik-

kien aikaa.   
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Päälliköiltä kysyttiin, miten heillä otetaan puheeksi työntekijän työkyky ja työssä suoriutu-

miseen liittyvät asiat, jos niissä esiintyy ongelmaa? 

 

”Mä oon ite käynyt niitä muutamia. Mä tuun sen jälkeen, kun lähiesimies pyytää tai 
sanoo niin oon ottanut niitä. Mä oon vuoden tai puolentoista vuoden aikana käynyt 
sellaiset kahden viiva viiden henkilön kanssa. Ne on niinku ihan tiukkoja paikkoja” 
(54P2T2). 

 
 
 ”Mut tää, jos sulla on hyvä suhde siihen työntekijään niin sillä varhaisella tuella ei oo 
mitään merkitystä. Mä en tarkoita sitä, että sillä varhaisella tuella ei oo merkitystä 
vaan niillä papereilla ei oo merkitystä, kun se luottamushan säilyy koko ajan koska 
sehän kerrotaan suoraan mistä homma on kiinni. Sit sulla on se tatsi koko ajan” 
(56PBT2). 
 
 
”Mut sitten on näitä, jossa me tarvitaan näitä järjestelmiä, kun se ei mene niinku hel-
posti ja se luottamus ei oo molemminpuolista tai muuta. Mä en siis vähättele mutta 
ymmärrät mitä mä tarkoitan? Toisten kanssa se on puuttumista ja toisten kanssa se 
on välittämistä” (58PBT2). 

 
 
”Mä haluaisin nostaa tähän, kun on lähtenyt tukemaan semmoisia esimiehiä, joita ei 
oo tuntenut aikaisemmin niin tota on tapauksia mitkä on mennyt aika pitkälle niin sit 
kun ei oo niitä dokumentoituja tehty vuosikausiin niin sitten ei oo tota mitään enää 
koska ei sitä muista enää niin hirveesti. Esimies tavallaan turvaa sen omanki taus-
tansa sillä, että kirjoittaa vähän itselleenkin muistiin, että mitä me keskusteltiin silloin 
työntekijän kanssa. Sitten voi mennä kolmekin vuotta sit voi tulla niin sitten koko-
naisuus jää niinku. Se on niinku ihan omaksi turvaksi esimiestyössä” (61HRT2). 

 
 

Keskustelussa nousi esiin, että päälliköt tukivat tarvittaessa lähiesimiehiä vaikeimmissa 

tilanteissa. PB nosti esiin molemmin puolisen luottamuksen esimiehen ja työntekijän vä-

lillä, jolloin varhaisen tuen lomakkeilla ei hänen mielestään niinkään ollut merkitystä. Hän 

näki myös eron keskustelujen luonteesta, joissa keskustelut voivat olla tilannekohtaisesti 

joko puuttumis- tai välittämiskeskusteluja. HR-asiantuntija toi esiin, kuinka tärkeää keskus-

telujen dokumentointi on, koska on tilanteita, jolloin niihin joudutaan uudestaan palaa-

maan. Esimies myös hoitaa tällöin ohjeiden mukaisesti prosessia, joka on tarvittaessa to-

dennettavissa. Päälliköiden sekä työpajojen lähiesimiesten tapaamisten pohjalta oli tulkit-

tavissa, että yksiköissä varhaisen tuen neuvotteluista systemaattisesti muistioita ei laadita. 

Oletus oli, että kahdenkeskeinen neuvottelu riittää. 

 

Päälliköiltä kysyttiin, kokivatko he vaikeutta sanoittamiseen tai työntekijän kohtaamiseen 

liittyvissä asioissa? 

 

”Sanotaanko, että ei enää näillä vuosilla tarvita. Väittäisin kumminkin, että näissä 
nuoremmissa on kuitenkin se, että tuota ei se avaaminen oo helppoa” (62P1T2). 
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”En mä usko, että se on mikään ongelma mut mietin vaan, kun jos tässä mun yksi-
kössä mulla on kolme lähiesimiestä alaisina, niin niillä kaikilla on ihan erilainen tapa 
toimia. Et saatika kun mennään koko X palvelukokonaisuuteen niin on varmaan tosi 
kirjavat erilaiset käytännöt. Jotkut ehkä sellaiset yhteiset pelisäännöt kaivattaisiin” 
(63P3T2). 

 

”Mä oon ainakin sanonut tiimiesimiehille, sillä tavalla, että jos jollekin pitää jotain pu-
hua niin ja tuntuu vaikealta, niin mä kyllä tuun mukaan” (63P1T2).  

 

Vastausten perusteella pitkä esimieskokemus oli tuonut varmuutta työntekijän kohtaami-

seen, mutta etenkin nuorempien työntekijöiden kanssa asioiden puheeksi ottaminen oli 

vaikeampaa kuin pidempään työskennelleen vanhemman työntekijän kanssa. P3 toi esiin 

kirjavat toimintatavat, joihin hän toivoi yhteisiä pelisäätöjä. P1 tuki esimiestä osallistumalla 

tarvittaessa neuvotteluihin, jos esimiehellä on vaikeutta ottaa asia puheeksi kahden kes-

ken työntekijän kanssa.  

 

Teema 3 työkyvyttömyyskustannukset  

 

Päälliköiltä kysyttiin, tiesivätkö he, millaisia kustannuksia työkyvyttömyys ja sairauspoissa-

olot aiheuttavat työnantajalle? 

 

”Aina vaan on puhuttu vaan kaupunkitasoisesti montako tuhatta päivää ihmiset on 
pois ja kun on nelkyttyhatta (=työntekijää) niin montako miljoonaa se maksaa” 
(66PBT3). 

 
”Onkse 14 -15 päivää X:llä mikä se on aina? Eiks se oo ollut 250€?” (67P1T3). 

 
”Joo on se joskus ollu, mut se oli alakanttiin” (68HRT3). 

 
”Joo ne ihmetteli, että kun ei päästetä työkyvyttömyyseläkkeelle” (70P2T3). 

 

Tämän teeman osalta oli havaittavissa, että vastausten saaminen oli vaikeampaa. Huo-

neessa vallitsi hetken hiljaisuus tämän kysymyksen jälkeen, joten asiaa jouduttiin avaa-

maan heille tarkemmin, jotta keskustelua saatiin aikaiseksi. Heille kerrottiin tämän kehittä-

mistyön teorian pohjalta, että alle 10 päivän sairauspoissaolokustannukset ovat kaikista 

kalliimpia työnantajalle, koska Kela korvaa työnantajalle vasta 10 päivän jälkeen. Päälli-

köille kerrottiin myös Valtionkonttorin esimerkistä (s. 1) mitä maksaa, jos 30-vuotias jää 

työkyvyttömyyseläkkeelle. Ilmarisen esimerkin avulla (s. 16 kuva 4 mukaisesti), millaisia 

kustannuksia esimerkiksi 40-vuotiaan työkyvyttömyys tulee maksamaan työnantajalle ja 

millaisia työttömyysvakuutuskustannuksia saattaa viimeisimmälle työnantajalle langeta ti-

lanteessa, jossa työntekijä ei saa pysyvää työkyvyttömyyseläkettä, kun työntekijän palve-

lussuhde on jouduttu päättämään. Huomattavissa oli, että nämä asiat olivat heille aika vie-

raita. Heille korostettiin, miksi varhainen välittäminen on erityisen tärkeää.  
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PB totesi puheenvuorossaan, että kustannuksia käydään yleisellä tasolla läpi, mutta sel-

västi oli nähtävissä, että yksikkökohtaisia kustannuksia ei ollut saatavilla, jolloin niihin tart-

tuminen oli ollut vaikeampaa. Kukaan ei nostanut puheenvuorossaan esiin sitä, että kus-

tannuksista käytäisiin ylemmällä tasolla keskustelua tai niiden pohjalta tehtäisiin strategi-

sia linjauksia. Tulkittavissa oli tulosten pohjalta, että (kuva 5) Helsingin kaupungin työkyky-

johtamismalli on heille vieras eli miten asioita toteutetaan eri toimijoiden kanssa ja johde-

taan käytännössä.  

 

Teema 4 ammatillinen kuntoutus 

 

Päälliköiltä kysyttiin, mitä ammatillisen kuntoutuksen keinoja he tunnistivat? Heille näytet-

tiin haastattelurungon liitteenä ollutta keinovalikoimaluetteloa keskustelun tueksi. 

 

”Meillä on ensimmäistä kertaa tämmöinen, sillä on joku hienompi nimi mutta henkilö 
ei pysty tota tekee sitä omaa työtään. Hän olis muuten saikulla mutta nyt on meillä 
toimistohommissa. Niin korvaavaa työtä tekee nyt” (73P2T4). 
 
”Mulle tuli tässä yks uusi termi. Meille tuli osakuntoutustuki. Se päätös tehtiin tossa 
kesällä yhdelle työntekijälle. Sehän oli ennen jollain muulla nimellä” (75P2T4).  

 
”Meillä on toi uravalmennus et meillä yks X käy nyt kokin koulutusta. On uudelleensi-
joituksessa” (76P3T4). 

 
”Sit meillä on yks oppisopimuksessa, joka on tullut kuntoutuksen kautta” (77P1T4). 
 
”On meillä ollut osasairausloma käytössä. Sit meillä on yks tällänen joka on kaks 
viikkoa töissä ja kaks viikkoa poissa ” (78P3T4). 
 
 

Vastausten perusteella oli nähtävissä, että päälliköt tunnistivat keinovalikoimasta toimen-

piteet, jotka ovat heillä olleet käytössä, kuten korvaava työ, osakuntoutustuki, uravalmen-

nus, uudelleensijoituksen kautta tapahtuva päiväopintoina toteutettava koulutus, jolloin 

työtekijä on omasta työstään opintovapaalla ja työpaikalla toteutettava oppisopimuskoulu-

tus ja osasairausloma. 

 

Tulosten perusteella on nähtävissä, että päälliköt tunnistivat ammatillisen kuntoutuksen 

toimenpiteitä. Vastausten perusteella oli nähtävissä, että ammatillisen kuntoutuksen toi-

menpiteet olivat heillä vielä yksittäisiä, joten suuremmissa määrin heillä ei toimenpiteitä 

ollut toteutettu. Uudelleensijoitus tuli vain kahden päällikön keskusteluissa esiin. Kun ver-

rataan kuvion 5 tehostetun tuen lukumääriä, voidaan todeta, että yksikössä ei ollut tartuttu 

riittävän ajoissa hyödyntämään ammatillisen kuntoutuksen keinoja pidempien sairauslo-

mien ja kuntoutustukien sijaan.  
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Päälliköille kerrottiin, miksi ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteitä kannattaa tehdä, 

vaikka ne saattavat tuntua työläiltä toteuttaa. Esille otetiin vielä edellisen teeman kustan-

nusasiat. Esille nostettiin Majasaaren tutkimustulos (s. 17). Heille kerrottiin Majasaaren tu-

losten pohjalta, miten esimerkiksi työntekijän yli puolen vuoden poissaolo oli vaikuttanut 

työkyvyttömyyseläköitymisen todennäköisyyteen ja millaisia vaikutuksia työhön paluun 

osalta oli prosentuaalisesti osoitettavissa niiden työntekijöiden osalta, jotka olivat olleet 

työkokeilussa ja niiden työntekijöiden osalta, joille toimenpiteitä ei ollut tehty tai työntekijän 

työkyky oli jo niin paljon alentunut, että toimenpiteitä ei ollut enää toteutettavissa.  

 

Päälliköiltä kysyttiin, miksi varhaisen tai tehostetun tuen toimenpiteitä ei aina käytetä ja 

miksi toimenpiteet koetaan hankaliksi toteuttaa? 

 

”Fyysiset haasteet kuten nostotilanteet tuo haasteita. Korvaavan työn löytäminen on 
haasteellista, koska työnkuvat on niin laajoja, joissa tulisi hallita monenlaisia tehtä-
viä. Ei ole löydettävissä sellaisia tehtäviä, jossa se omaa työtä vastaava työ olisi 
huomattavasti kevyempää” (79PAT4). 
 
 
”Käytiin keskustelua niistä et minkälainen se työnjaksotus on. Sanoin sille henkilölle, 
että hetkinen, että miten sä luulet, että me voidaan tehdä sulle tämmönen ku sä ura-
koit ihan hullunlailla ja sit sen jälkeen sä pidät tälläsen vapaajakson ja kun sun pe-
rustyön on, että sun tuki- ja liikuntaelimistö selkä ja hartiat ei kestä tätä työtä ja sä 
painat ku hullu tuolla et en mä voi kirjoittaa sulle tällästa. Kaks viikkoa työtä ja kaks 
viikkoa kuntoutustukea” (81P2T4). 
 
 
”Onneks, kun ei oo tarvinnut käyttää. Meillä on tää, joka on menossa varoitusmenet-
telyn toiselle kierrokselle niin hänelle sovittiin just tämä, että hänen piti osallistua lää-
kärin konsultaatioihin ja tehdä nää tietyt asiat et oltais voitu mennä tekee nää mut 
mikä se nimi nyt olikaa? Et sen kartoituksen mutta hän pakeni” (82P2T4). 
 
”Et voin sanoo, että paikasta mikä toimii X:ssä niin yhen tommosen vajaakuntoisen 
osapäiväsen sijoittaminen niin se tekee sen niinku vaikeaksi, jos vuorossa pitää olla 
kaks niinku” (83P1T4). 

 
 

”Toi kiire tulee ja esimiehet nostaa ton muun työyhteisön jaksamisen kanssa. Että 
kyllä siihen tarvittaisiin tukea kanssa” (85HRT4). 
 

 
”Mä vähän skeptisesti suhtaudun, et jos meidän X tulee omaan työhön tekemään 
sitä samaa työtä, eläkkeellä tai (osa)sairauslomalla niin se tuntuu vaan vähän has-
sulta ajatukselta. Et jossakin muussa yksikössä voi onnistua” (86P1T4). 
 

 
”Mut se, että jos menee jonnekin vieraaseen paikkaan niin meille tulee joku lyhyeksi 
aikaa, niin meidän jokaisen täytyis perehdyttää työntekijä. On meidän velvollisuus,  
mutta kyllä se aiheuttaa hankaluuksia siinä kiireen kaupalla, että kuka on se, joka 
opastaa” (87P1T4). 

 
”Aika harvasta on siihen koska ei se kuitenkaan oikeastaan ratkaise sitä asiaa” 
(88P1T4). 
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PA koki toimenpiteiden toteutusten haasteina löytää fyysisesti kevyempiä työtehtäviä ja 

korvaavaa työtä, jota on vaikea järjestää, koska tehtävänkuvat ovat laajoja. P2 nosti esiin 

tilanteen, jossa osakuntoutustuella oleva työntekijä teki omaa fyysistä työtään osa-aikai-

sesti, jossa työtehtävät olivat työntekijän terveydentilaan nähden soveltumattomia. P2 to-

tesi, että heillä ei onneksi ole tarvinnut paljoa näitä tukitoimia käyttää. P1 koki, että järjes-

telyitä on vaikea toteuttaa, jos vuorossa täytyy olla kaksi työntekijää ja tehtävät tulisi so-

veltua myös vajaatyökykyiselle. P1 ja HR-asiantuntija toivat esiin myös esimiesten kiireen, 

työyhteisön jaksamisen ja perehdytykseen tarvittavan resursoinnin haasteet. P1 kertoi 

asennoituvansa skeptisesti ajatukseen, että työntekijä tulee osasairasloman, työkokeilun 

tai osakuntoutustuen turvin omaa työtä tekemään. Hän näki, että aika harvasta työnteki-

jästä oli näihin toimenpiteisiin soveltuvia niin, että se toisi ratkaisua työhön paluun suh-

teen.  

 

Haastattelun lopuksi päälliköiltä kysyttiin, olisiko heillä ollut kysyttävää tai asiaa mitä he 

halusivat vielä tuoda esiin? 

 

”Organisaation muutos ja tyken muuttuminen tyheksi aiheutti semmoisen vuoden 
breikin. Et sitä ei sais unohtaa, vaikka se unohdetaan et en siis syytä heitä ja tiedän 
et sielläkin on varmaan aika tiukkaa, ku tosi vaikee oli saada aikoja, ajat meni pit-
källe. Nyt se on musta vähän parantunut, ku me ollaan saatu enemmän sinne kon-
takteja ja muuta. Mutta siinä kyllä oli ihan sellanen musta aukko” (89P2) 
 

 
”Joo sitä palautetta on annettu sinne päin. Ja kyllä vähän vielä tänä päivänäkin tulee 
vähän tota. Tyhe on kyllä ollut aika kovilla tämän toimialauudistuksen myötä. Et 
sinne on kyllä tullut asiakkaita” (90HR). 
 
”Mut et tosta HR avusta, kun se tulee lähemmäksi esimiehiä niin siitä on hyviä kuvia 
et se luottamus löytyy sinne ja saadaan apua et joku on siellä olemassa” (92P1). 
 
 

Päälliköt toivat esiin, miten organisaatiomuutos vaikutti työterveyshuollon palveluihin tässä 

siirtymävaiheessa, jolloin aikoja oli sinne vaikea saada. Tämä ongelma näkyi vielä jonkin 

verran. Tilannetta selitti kuntoutuslääkärien puute ja vaihtuvuus, joka on valtakunnallinen 

ongelma terveyspalveluiden järjestämisessä. Lisäksi toivottiin HR tukea ja luottamusta 

esimiestyön tueksi. 

 

5.4.4 Yhteenveto tuloksista  

Palvelun 1 varhaisen ja tehostetun tuen lukumäärät olivat laskeneet ja sairauspoissaolot 

olivat vähentyneet 18,3 % (mittaus 2). Tehostetun tuen vaiheessa oli yhteensä 24 työnte-

kijää, joilla oli yli 60 päivää sairauspoissaoloja (mittaus 2). Tilanteessa, jossa riskinä olisi, 

että he jäisivät työkyvyttömyyseläkkeelle ennenaikaisesti, voidaan arvioida työnantajalle 

koituvia kustannuksia Helsingin kaupungin vuoden 2018 työkyvyttömyysprosentin 5,5 % 
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perusteella. Palvelun 1 työntekijöiden keski-ikä oli 51 vuotta. Tästä saadaan laskettua 24 

työntekijästä 5,5% = 1,32 * 100 000= 132 000€. (Ks. laskenta s. 16, kuva 4). 

 

Havaintomatriisin tulosten perusteella oli nähtävissä, että tehostetun tuen toimenpiteiden 

jälkeen näyteotoksen (n=20) sairauspoissaolot olivat vähentyneet 10 %. Pilotin alussa oli 

neljä työntekijää sairauslomalla ja pilotin lopussa oli enää vain kaksi työntekijää sairauslo-

malla. Vain yhden lähellä eläkeikää olevan työntekijän kohdalla oli myönnetty työkyvyttö-

myyseläke, joka aiheuttaa työantajalle kustannuksia arvioilta 24 000€. 

 

Tulosten pohjalta saatiin esille keskeisiä työkykyjohtamisen haasteita, minkä pohjalta tut-

kija suunnitteli painopisteet, joista kehittämistyön tuotokset laadittiin. Seinäjoen mallissa 

Ranta totesi, että heillä työkykyjohtaminen oli ollut vuosien työ ja kehitystyö jatkui edel-

leen. Palvelun 1 tulosten perusteella oli nähtävissä, että yhteistä toimijuutta tarvitaan niin 

johdolta, esimiehiltä, HR:ltä, koko henkilöstöltä, työterveyshuollolta ja työsuojelulta. Laina-

ten Rannan näkemystä (s. 11): ”Ei riitä, että vain joku tahtoo, vaan tärkeintä on, että kai-

killa esimiehillä, johdolla ja työntekijöillä on tahtotila ja asenne toimia tavoitteen saavutta-

miseksi. Näin tämä tahto ja asenne saadaan levitettyä koko organisaatioon. Näin jokainen 

työntekijä tietää, miten heillä toimitaan, jos työntekijälle tulee työkyvynhaasteita.” Pikavoit-

toa tai nopeaa ratkaisua ongelmien poistamiseksi ei ole olemassa niin, että asiat saatai-

siin esimerkiksi vuoden parin sisällä haltuun, vaan nyt tulee keskittyä strategisiin valintoi-

hin palanen kerrallaan, jotta onnistutaan mahdollisimman hyvin asetetuissa tavoitteissa. 

Ranta toteaakin (s. 11–12): että ”pelkkä tahto ei riitä asioiden uudistamisessa. Pitää uskal-

taa tehdä asioita ja uudistua. Pitää uskaltaa olla edelläkävijä, vaikka se aluksi olisikin 

haasteellista. Ei siis pelätä virheitä vaan niistä opitaan.”  

 

Palvelun 1 työkykyjohtamisen haasteet ja kehittämiskohteet 

 

- Työntekijöiden pitkittyneet prosessit, joita ei saada päätökseen 

- Työntekijän kieltäytyminen tukitoimista 

- Esimiehen passiivisuus asioiden hoitamiseen 

- Työntekijän ja esimiehen välinen luottamuspula 

- Työtekijän haasteellinen käytös 

- Asiakkaiden haasteellinen käytös, joka tuo turvattomuutta työntekijöille 

- Työkyvyn ja käyttäytymiseen liittyvän rajanvedon problematiikka 

- Päihdeongelmat ja hoitoonohjauksen liittyvä problematiikka 

- Vatu-raporttien datan käsittelyyn liittyvät ongelmat 

- Kunta10:n alhainen vastausprosentti 

- Ikääntyvät työntekijät, joiden kohdalla vaikea miettiä tukitoimia 
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- Tilanteiden jälkipuinti (defusing) puutteellista 

- Toimijoiden epäselvät roolit (kuka hoitaa mitäkin ja milloin) 

- Esimiesten tehtävänkuvat, joissa ei ole työkykyjohtamiselle laskettu riittävästi ai-

kaa 

- Vaikeus muuttaa toimintatapoja päätäntävaltaan perustuvista syistä johtuen 

- Lakisääteisten 30 päivän ilmoitusten tekemättä jättäminen 

- Varhaisen tuen toimien systemaattisen seurannan puute 

- Pitkillä sairauslomilla olevien työntekijöiden seurannan puute 

- Dokumentoinnin puute 

- Yhteisten pelisääntöjen puute 

- Sanoittamisen vaikeus etenkin nuorempien työntekijöiden kanssa 

- Epätietoisuus sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyden aiheuttamista  

kustannuksista 

- Työkykyjohtamismallin mukainen toiminta käytännön tasolla suppeaa 

- Työkykyjohtaminen osana strategiaa ei näy konkreettisina toimenpiteinä  

- Työkyvyn tukemisen keinovalikoimaa ei tunneta riittävällä tasolla 

- Vaikeus järjestää korvaavaa työtä tai työkokeilua 

- Vaikeus järjestää osatyökykyiselle soveltuvaa työtä 

- Skeptinen asenne tukitoimiin 

- Työterveyshuollon rajalliset resurssit kysyntään nähden 

 

Vastaukset tutkimuskysymyksiin 
 
Kehittämistyön pääkysymys oli, miten työkykyjohtamista kehitetään?  

Työkykyjohtamista kehitetään luomalla yhteiset pelisäännöt ja mallit, kuinka, miten, milloin 

ja miksi varhaisen ja tehostetun tuen toimenpiteitä toteutetaan. Ratkaisuna on ottaa käyt-

töön työkykyjohtamisen askelmalli, työkykyjohtamisen vuosikello ja ottamalla työkykyjoh-

taminen osaksi strategiaa, jolloin se näyttäytyy aina organisaation strategiassa. Työkyky-

johtaminen on organisaatioissa jatkuvaa kehitystyötä, jossa painopisteet vaihtuvat vuosit-

tain. Esimiesten koulutuksella varmistetaan esimiesten kyvykkyys hoitaa työkykyjohta-

mista ohjeiden ja mallien mukaisesti. Työntekijöiden työhyvinvointikoulutuksella lisätään 

työntekijöiden omaa aktiivisuutta työkyvyn ylläpitämisestä ja elinikäisestä oppimisesta. Li-

säksi tulee hankkia työkykyjohtamista tukeva seurantajärjestelmä, josta dataa (euromää-

räiset kustannukset ja poissaolot, varhaisen tuen toimenpiteet) ovat saatavilla helposti ja 

ymmärrettävästi johtamistyön tueksi. Työkykyjohtamiseen tarvitaan tahtotilaa ja ratkaisuun 

pyrkivää asennetta.  
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Alakysymyksiä olivat; Mitkä tekijät ovat työkykyjohtamisen keskeisimmät haasteet? 

Työkykyjohtamisen keskeisimmät haasteet olivat pitkittyneet prosessit, työkyvyn ja käyt-

täytymiseen liittyvät rajanvedon vaikeudet, esimiesten kiire, järjestelmien kankeus, toimi-

joiden roolien epäselvyys, yhteisten pelisääntöjen ja seurannan puute, epätietoisuus kus-

tannuksista, varhaisen tuen merkityksen ymmärtäminen ja ratkaisuun pyrkivän asenteen 

vaikeus toteuttaa työkyvyn tukitoimia, vaikeus toimia nykyisten työkykyjohtamismallien 

mukaisesti ja strategian puute. 

 

Vaikuttavatko varhaisen ja tehostetun tuen toimenpiteet työhön paluuseen ja sai-

rauspoissaolojen määriin?  

Havaintomatriisin (n=20) tuloksista oli nähtävissä, että sairauspoissaolot olivat laskeneet 

pilotin jälkeen 10% ja sairauslomapäivien määrä oli vähentynyt 318 päivällä. Palvelun 1 

viimeisimmän vatu-raportin (mittaus 2) tulosten perusteella oli nähtävissä, että sairaus-

poissaolot olivat laskeneet pilotin jälkeen 18,3 % ja sairauslomapäivien määrä oli vähenty-

neet 1151 päivällä. Tulosten pohjalta voidaan tulkita, että varhaisen ja tehostetun tuen toi-

menpiteet ovat vähentäneet sairauspoissaoloja ja edesauttaneet työhön paluuta joko täy-

siaikaisesti tai tukitoimenpiteiden avulla.  

 

Kuinka hyvin esimiehet tunnistavat varhaisen ja tehostetun tuen toimenpiteitä?  

Esimiehet tunnistivat varhaisen ja tehostetun tuen toimenpiteitä mutta niiden soveltaminen 

käytännössä oli vaikeaa. Lisäksi heillä oli vaikeus hahmottaa mitä toimenpidettä voisi kun-

kin työntekijän kohdalla toteuttaa. Havaintomatriisin otoksesta oli nähtävillä, että lakisää-

teisiä 30 päivän ilmoituksia oli tehty vain kuuden (n=20) osalta, joka on yksi oleellinen var-

haisen tuen toimenpide. Havaintomatriisin otoksesta oli nähtävillä, että vain yhden työnte-

kijän kohdalla oli toteutettu ammatillisen kuntoutuksen toimenpide. Esimiehet kokivat ole-

van neuvottomia järjestämään korvaavia vaihtoehtoja palkallisen sairausloman sijaan. Tu-

losten perusteella oli nähtävissä, että pilotin alussa oli työntekijöitä, joilla oli yli 60 päivää 

sairauspoissaoloja mutta vain neljän (n=20) kohdalla oli toteutettu työkykyä tukeva toi-

menpide kuten korvaava työ, osasairausloma tai osakuntoutustuki. Tulosten perusteella 

on nähtävissä, että esimiehet tunnistivat tyydyttävällä tasolla varhaisen ja tehostetun tuen 

toimenpiteitä. 

 

Kuinka tietoisia esimiehet ovat sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden  

aiheuttamista kustannuksista työnantajalle?  

Teemahaastattelun teeman 3 osalta oli havaittavissa, että päällikkötason esimiehillä ei ol-

lut riittävää tietoa sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyydestä aiheutuvista kustannuksista. 

Esimiehet eivät hahmottaneet millaisia säästöjä voitaisiin saada, jos sairausloman sijaan 

toteutettaisiin varhaisen tuen ja tehostetun tuen keinovalikoiman eri vaihtoehtoja kuten 
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työkokeilua tai oppisopimuskoulutusta. Tällöin työnantajalle ei aiheudu Kevan rahoittaman 

ammatillisen kuntoutuksen aikana palkkakustannuksia. Enemmän asennoiduttiin kieltä-

västi näiden tukitoimenpiteiden osalta, koska nähtävissä oli esimiesten kiire, tietämättö-

myys tai perehdyttämisresurssien puute.  

 

Millaisia arvioituja kustannuksia sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet ai-

heuttavat työnantajalle? 

Mittauksessa 1 sairauspoissaoloista (6194 päivää) aiheutuvat kustannukset ovat työanta-

jalle arviolta 2 167 900€. Toimenpiteiden jälkeen mittauksessa 2 sairauspoissaoloista 

(5143 päivää) aiheutuvat kustannukset ovat työantajalle arviolta 1 800 050 €. Havainto-

matriisin tulosten perusteella yhdelle työntekijälle 61-vuotiaalle oli myönnetty työkyvyttö-

myyseläke, joka toi työnantajalle varhaiseläkemenoperusteisia kustannuksia arviolta 

24 000€. Työkyvyttömyysuhan alla olevan 40-vuotiaan työntekijän varhaiseläkemenope-

rusteiset kustannukset olivat arviolta 150 000 €. 

 

Tulosten perusteella oli nähtävissä, että työkykyjohtamisen osalta on kehittämistarpeita. 

Keskeisintä nyt on miettiä, miten nämä asiat saadaan ratkaistua? Tärkeintä on miettiä 

kriittiset painopisteet, jotka tulee ensi tilassa ottaa käsittelyyn. Kuten Seinäjoen mallissa 

todettiin (s.11). Työkykyjohtamisessa vaaditaan rohkeutta, tahtoa ja vastuullisuutta. 

Seuraavassa kappaleessa 6 on näiden tulosten pohjalta tutkija on laatinut X:toimialalle ke-

hittämistuotokset, joiden avulla voidaan vaikuttaa sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyy-

destä aiheutuviin kustannuksiin ja työhyvinvointiin. 
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6 Kehittämistyön tuotokset 

Tutkija esittää X toimialalle tulosten pohjalta työkyvyn johtamisen kehittämisen tueksi käyt-

töön otettavaksi työkykyjohtamisen askelmallia, joka antaa esimiehelle vastauksia ky-

symyksiin, miten, mitä ja milloin. Työkykyjohtamisen vuosikelloa, joka on tarkoitettu esi-

miehelle, johdolle ja HR:lle. Vuosikello antaa vastauksia kysymyksiin mitä ja milloin. Työ-

kykyjohtamisen strategiamalli on tarkoitettu johdolle ja esimiehille, antaen vastauksia 

kysymyksiin mitä, milloin, miten ja miksi? Näiden tuotosten osalta toimiala pystyy vastaa-

maan työkykyjohtamisen periaatteisiin (taulukko 1, s. 8) ja työkykyjohtamisen ydinproses-

seihin (kuvio 1, s. 9). Strategiamallissa on hyödynnetty Seinäjoen strategiamallia työnan-

tajan vastuullisuudesta (s. 11–12) ja Elinkeinoelämän näkemystä työntekijöiden elinikäi-

sestä oppimisesta (s. 9).  

 

Nämä kolme tuotosta tukevat Helsingin kaupungin vuosien 2018–2021 työhyvinvointi-

suunnitelmaan kirjattuja tavoitteita (s. 15), työkykyjohtamiseen liittyvää lainsäädäntöä (s. 

18), työhyvinvoinnin toimijoiden vastuualueita (s. 19–20) ja työhyvinvointimittareiden hyö-

dyntämistä osana työkykyjohtamista (s. 22–23).  

 
6.1 Työkykyjohtamisen askelmalli 

Työkykyjohtamisen askelmallissa (kuvio 11) on keskeisintä, että toimintamalli on käyty yh-

dessä työntekijöiden kanssa läpi ja heidän kanssaan on luotu yhteiset pelisäännöt. Var-

haisen ja tehostetun tuen tukitoimet on kerätty lukujen 3–4 mukaisesti. Esimiehen on tär-

keää reagoida työntekijän työsuorituksen alenemiseen tai sairauspoissaoloihin näiden päi-

värajojen puitteissa. Mallin avulla vastataan (s. 6–7) varhaisen välittämisen kriteereihin, 

joissa tavoitteena on mahdollisimman pian löytää ratkaisu ongelmaan ja sopia etenemis-

tavoista ja seurannasta asian kuntoon saattamiseksi. Kun malli on otettu käyttöön onnistu-

neesti, kaikki työntekijät tietävät, missä tilanteissa asioista keskustellaan. Toimintamalli on 

kaikkien työntekijöiden kohdalla samanlainen. Tämä tuo tasapuolisuuden ja oikeudenmu-

kaisuuden kokemusta työyhteisöön.  

 

Tukitoimet päättyvät siihen, kun työntekijä pystyy palaamaan omaan työhönsä kokoaikai-

sesti tai työntekijälle löytyy terveydentilaan soveltuva uusi tehtävä tai hän saa pysyvän 

osa-/täysiaikaisen työkyvyttömyys- tai vanhuuseläkkeen. Työsuhde voi myös päättyä tilan-

teessa, jossa työntekijän työkykyyn nähden soveltuvaa työtä ei löydetä kohtuullisen ajan 

kuluessa uuden työnhaun alkamisesta. Tällöin palvelussuhteen päättämisen perusteena 

on, että työntekijän työkyky on työterveyslääkärin työkyvynarvion mukaan olennaisesti ja 

niin pitkäaikaisesti heikentynyt, ettei työnantajalta voida kohtuudella edellyttää palvelus-
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suhteen jatkamista tai työntekijä kieltäytyy tukitoimenpiteistä tai terveydentilaan soveltu-

vasta tarjotusta työstä (s. 41). Näissä tilanteissa työntekijän kanssa aloitetaan hallinnolli-

set toimenpiteet ennen mahdollista palvelussuhteen päättämistä. 

 

Kuvio 11. Työkykyjohtamisen askelmalli  

 

 

Mallin osalta on huomioitavaa, että työntekijän taloudellinen tuki ei ole esimiehen varsi-

naista työkykyjohtamisen vastuualuetta. Malliin on kuitenkin laitettu nämä työntekijän ta-

loudellisen tuen eri vaihtoehdot, koska työntekijälle on tärkeää tietää, milloin ja mistä hä-

nen toimeentulonsa tulee eri tukitoimien aikana. Tämä tieto edesauttaa myös esimiestä, 
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kun hän esittää eri tukivaihtoehtoja työntekijälle. Työntekijä voi olla motivoituneempi lähte-

mään esimerkiksi ammatillisen kuntoutuksen tukitoimiin, kun hän on ensin tietoinen mistä, 

milloin ja millaista taloudellista tukea hän tulee saamaan kuntoutuksen aikana. 

 

6.2 Kokemukset työkykyjohtamisen askelmallin testauksesta 

Työkykyjohtamisen askelmallia testattiin siten, että palvelun 1 yksikkö x:n päällikkö ja ts. 

henkilöstöpäällikkö antoivat kommenttinsa askelmallista. Yksikön päällikkö koki, että malli 

oli selkeä ja esimiehen näkökulmasta mallissa oli selkeät etenemispolut aikarajojen puit-

teissa. Työntekijän näkökulmasta hän koki, että malli selkeyttää palkanmuodostumaa eri 

vaiheissa, jos sairausloma kestää pidempään. Ts. henkilöstöpäällikkö koki myös, että 

malli oli selkeä kokonaisuus, mutta esimiehelle mallin terminologia voi olla vierasta. Malliin 

hän myös kaipasi työntekijän aktiivisuutta jokaisessa vaiheessa.  

 

Mallin osalta tarkennettiin, että malli on tarkoitettu esimiehelle mutta vaatii lukujen 3–4.2 

teoriasisältöön perehtymistä. Näin laajaa aihetta oli vaikea kuvata yhden kuvion puitteissa 

mahdollisimman lyhyesti ja ymmärrettävästi. Työntekijän aktiivisuutta ja muiden toimijoi-

den roolia on kuvattu s.19–20 ja kuvassa 5. Mallin käyttöönotto vaatii esimiesten koulutta-

mista koska varhaisen ja tehostetun tuen keinovalikoiman eri vaihtoehdot olivat osalle esi-

miehistä ja päälliköistä vieraita.  

 

Toimeksiantaja antoi palautetta mallista, että se oli hänen mielestään riittävän kattava ku-

vaamaan yhdellä kuvalla varhaisen ja tehostetun tuen keinovalikoimaa. Mallia tarkennet-

tiin palautteen myötä niin, että uudelleensijoitus siirrettiin ammatillisen kuntoutuksen alta 

suoraan tehostettu tuki 2 laatikkoon, koska esimiehen ja HR:n on saatava käsitys siitä, 

että uudelleensijoitus voi tulla myös kyseeseen kuntoutustuen jälkeen, kun ensin on te-

hokkaasti yritetty eri tukikeinoja omaan työhön nähden. Huomioitavaa oli myös se, että 

osaa näistä tukikeinoista voi käyttää sekä varhaisen että tehostetun tuen eri vaiheissa ku-

ten esimerkiksi hyvinvointivalmennusta ja uravalmennusta.  

 

6.3 Työkykyjohtamisen vuosikello 

Taulukossa 7 tutkija on suunnitellut työkykyjohtamisen vuosikellon vuodelle 2020. Vuosi-

kellon avulla HR, esimies ja ylempi johto pystyvät toteuttamaan työkykyjohtamistaan oi-

kea-aikaisesti ja systemaattisesti. Toimenpiteet on merkitty kelloon omilla väreillä, mikä 

helpottaa lukijaa hahmottamaan eri toimenpiteiden toistuvuuden tiettyinä ajankohtina. 

Vuosikello on suunniteltu maksimaaliseen tapaan toteuttaa työkykyjohtamiseen liittyviä 
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prosesseja. Vuosikello kattaa Elinkeinoelämän keskusliiton (2011) määrittelemät työkyky-

johtamisen periaatteet (s. 8, taulukko 1), joten näiden toimien toteutuessa työkykyjohtami-

sen toiminnot on otettu organisaatiossa haltuun.  

 

Taulukko 7. Työkykyjohtamisen vuosikello 2020 
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Vuosikellosuunnittelussa toistuu kuukausittain vatu-raporttien tulostaminen, varhaisen 

tuen neuvottelut, 30 päivän ilmoitusten teko ja työterveyshoitajan konsultaatio. Suunnitel-

massa on tärkeää, että malli omaksutaan. Erityisesti uuden toimintatavan käyttöönotossa 

on hyvä, että esimerkiksi työterveyshuollon rooli ja tuki näkyvät, minkä vuoksi vuosikelloon 

on laitettu vähintään kuukausittain konsultaatioaika työterveyshoitajalle. Tällöin esimies 

voi käydä tarkempaa keskustelua työntekijöiden tilanteista, ja esimies saa tarvitsemiaan 

ohjeita työterveyshoitajalta. Välttämättä säännöllistä konsultaatiota ei enää seuraavana 

vuonna tulla tarvitsemaan, kun toimintatapa on vakiintunut. Työterveyshoitajan konsultaa-

tioaika on helppo peruuttaa, jos käsiteltäviä asioita ei ole, mutta jos aikaa ei ole lainkaan 

varattuna, asioiden hoitaminen saattaa jäädä kokonaan tekemättä.  

 

Työterveyden seurantapalaverit johdon ja työterveyden kanssa toistuvat vuosikellossa 

kvartaaleittain, jolloin HR ja päälliköt saavat tietoja sairauspoissaoloista, kuntoutustukien, 

työkyvyttömyyseläkkeiden ja työterveyshuollon palveluiden käyttöasteista. Näin tietoisuus 

näistä luvuista ja kustannuksista saadaan johdolle, ja voidaan suunnitella ja tehostaa työ-

kykyä tukevia toimenpiteitä. Näitä asioita käsitellään johdon konsultaatio palavereissa, 

jotka on myös suunniteltu pidettäväksi kvartaaleittain. Oleellista on, että Kevan avaintie-

toja seurataan säännöllisesti ja tulosten pohjalta tehdään tarvittavia toimenpiteitä. 

 

Helsingin kaupungilla on käytössä Sopuisasti Stadissa -opas sekä Paluun tuki - (=patu) 

toimintamalli, jotka esimiehen tulee säännöllisin väliajoin käydä läpi yhdessä henkilöstön 

kanssa. Esimiehen tulee myös säännöllisesti seurata työsuojelupakkia ja puuttua vaara- ja 

uhkatekijöihin. Työyhteisössä voidaan tehdä esimerkiksi kuukausittain fiilismittarikysely, 

jossa kartoitetaan työilmapiiriä, jolloin tulosten pohjalta esimies saa säännöllisin väliajoin 

tietoa työyhteisön työhyvinvoinnin tilasta ja voi tarvittaessa tehdä korjaavia toimenpiteitä. 

 

Tammikuulle 2020 tutkija on esittänyt kehittämispäivän tehtäväksi suunnitella työkykyjoh-

tamisen askelmallin mukaisesti (s. 76, kuvio 11) yhteiset pelisäännöt. Pelisääntöjen luomi-

nen on tärkeää tehdä yhdessä työtekijöiden kanssa. Pelisääntöjen luomisessa tulee huo-

mioida kaupungin yleiset ohjeet (liite 4). Työyhteisö voi kirjata pelisääntöihin, kenelle ja 

miten sairauspoissaolosta ilmoitetaan, miten ja milloin varhaisen tuen neuvottelu työyksi-

kössä käydään ja kuinka otetaan puheeksi työkaverin heikentynyt työsuoritus tai käyttäy-

tymiseen liittyvät ongelmat. Pelisääntöjen laatimisessa voi myös hyödyntää liitteitä 2 ja 3. 

Maalis- ja huhtikuulle on suunniteltu kehityskeskustelut, joissa jokaisen työntekijän kanssa 

keskustellaan työhyvinvoinnista ja siitä, miten työntekijä edistää omaa työhyvinvointiaan 

tai mitä työhyvinvointia edistäviä asioita voidaan työpaikalla ottaa huomioon. 
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Esimiesten työkykyjohtamisen koulutus ja työntekijöiden työhyvinvointikoulutuksien sisäl-

töä on kuvattu tarkemmin seuraavassa kappaleessa 6.4. Vuosikellossa niiden toteuttami-

sen aikataulut on myös huomioitu. Vuonna 2020 toteutetaan Kunta10-kysely, joka on ajoi-

tettu tässä suunnitelmassa syyskuulle ja tulosten käsittely on ajoitettu joulukuulle. Tulos-

ten pohjalta tehdään suunnitelmat vuoden 2021 alkuun, jotka ajoitetaan joulukuun 2020 

vuosikellon suunnittelussa. Vuoden 2021 vuosikellon suunnittelussa huomioidaan paino-

pisteet, on kirjattu BSC (taulukko 12). 

 

6.4 Työkykyjohtamisen strategiamalli  

Yksi hyvin toimiva ennakointityön perusanalyysikehikko on SWOT-analyysin ja vision in-

tegrointi yhdeksi loogiseksi kokonaisuudeksi. Tärkeää on tiedostaa, että strategia on 

yleensä perusedellytys vision toteuttamiselle. Strategiaan liittyy aina sisu, tahto ja toimijat, 

jotka toteuttavat visioita tai edistävät sen asteittaista toteutumista. SWOT-analyysin vah-

vuudet ja heikkoudet ovat tiivistelmä organisaation sisäisestä tilasta. Mahdollisuudet ja 

uhat ovat tiivistelmä organisaation toimintaympäristöstä. Analyysiin on suhteutettu nykyti-

lan osalta vahvuudet ja heikkoudet. Tulevaisuuden osalta on kartoitettu mahdollisuudet ja 

uhkat. (Heikkinen-Moilanen & Inkinen 2011, 77; Kamensky 2014, 197.) X toimialan HR:lle 

tutkija laati työkykyjohtamisen SWOT-analyysin, josta hän nosti keskeiset vahvuudet ja 

heikkoudet TOWS-matriisiin tarkempaa tarkastelua varten. Tutkija on kerännyt SWOT-

analyysin aineiston tutkimusaikana tehdyistä havainnoistaan. 

 

Taulukko 8. X toimialan työkykyjohtamisen SWOT (mukaillen Kamensky 2014, 199) 
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Taulukon 8 osalta tutkija näkee, että X toimiala on nykyaikainen, ja hyödyntää uusia nyky-

aikaisia työmenetelmiä. Toimialalla ollaan ajan hengessä, mikä näkyy useina erilaisina 

projekteina ja kehittämiskohteina. Toimialalla työntekijöiden empatiakyky ja syrjinnän nol-

latoleranssi näkyivät valtaosin aitoina ihmisten kohtaamisina. Verkostoitumista tulisi kui-

tenkin laajentaa myös muiden toimialojen ja myös PK-yritysten ja järjestöjen kanssa. Ny-

kyinen HR on muodostunut eri virastojen/ palveluiden HR-asiantuntijoista, joilla on pitkä 

työkokemus, joten monipuolista HR-osaamista löytyy.  

 

Uhkien osalta tutkija näkee uuden toimialan käynnistymisvaiheen vaikeuden, joka on ta-

vanomainen ilmiö organisaation isossa muutostilanteessa. Uhka organisaation hajanai-

suudesta näkyy, koska palveluiden toimintakulttuurit ovat hyvin erilaiset. Riskinä on se, 

että samaan aikaan yritetään tavoitella liian suuria kokonaisuuksia. Näin ollen niukkojen 

HR:n ja johdon resurssien suuntaus on vaikeaa. Monet strategiset valinnat ovat tärkeitä, 

mutta yksi ohjaava tekijä on suunnitella resurssien käyttö niin, että ne tuottavat tulosta ja 

ovat taloudellisesti kannattavia. Laadukas työkykyjohtaminen vaikuttaa molempiin kritee-

reihin kannattavasti (s. 16–17). Tämä vaikuttaa myös henkilöstön vaihtuvuuteen, jolloin 

hyvinvoivat työntekijät viihtyvät työssään pidempään, mikä puolestaan vähentää rekrytoin-

teja. Ikäjohtaminen korostuu, koska työyhteisöissä on eri-ikäisiä työntekijöitä. Y- ja Z-su-

kupolven mukaantulo työelämään tuo uusia työntekemisen tapoja, ja on tärkeää löytää yh-

teinen sävel eri-ikäisten työntekijöiden kanssa. 

 

Nykyaikaisia digitaalisia järjestelmiä toimialalla on käytössä, mutta poissaolojen seuranta 

nykyisellä Hijat-järjestelmällä on hidasta ja euromääräisiä kustannuksia ei ole järjestel-

mästä saatavilla. Kun sairauspoissaolojen ja varhaisen tuen toimenpiteiden tiedot saatai-

siin tuotettua lukuina ja euroina, lisäisi tämä ylemmän johdon näkemystä ottaa yhdeksi 

oleelliseksi strategiaksi työkykyjohtaminen ja investoida järjestelmiin, jotka pidemmällä ai-

kavälillä tuottavat taloudellista säästöä työnantajalle. Esimiehet usein kokevat työntekijän 

työkyvyn puheeksi ottamisen vaikeaksi. Teknologia auttaisi tässä asiassa esimerkiksi he-

rätetoiminnolla, joka tulisi suoraan järjestelmästä sekä työntekijälle että esimiehelle. 

Vaikka toimialalla on käytössään nykyaikaisia digitaalisia työkaluja, ei tulevaisuuden osaa-

mistarpeita ja uuden teknologian mahdollisuuksia ole riittävällä tasolla ennakoitu tulevai-

suutta ajatellen. 

 

TOWS-matriisi auttaa ajattelemaan toimintaympäristöä monesta eri näkökulmasta. 

SWOT:sta nostetaan, mielenkiintoisimmat, tärkeimmät tekijät TOWS-matriisin reunoille. 

Tämän jälkeen lähdetään järjestyksessä käymään läpi pareja ja kirjataan, mitä niistä muo-

dostuu, minkä jälkeen syntyy tietty määrä strategioita, joista valitaan keskisimmät. SO-

ydistelmä kuvaa vahvuuksia ja mahdollisuuksia, joissa organisaatio pystyy käyttämään 
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hyväkseen ympäristön mahdollisuudet sisäisten vahvuuksiensa avulla. ST-yhdistelmä ku-

vaa organisaation vahvuuksia suhteessa uhkiin, eli miten organisaatio osaa käyttää vah-

vuutensa uhkista selviytymiseen. WO-yhdistelmä näyttää organisaation heikkoudet ja 

mahdollisuudet. Organisaation tulee hyödyntää ympäristön mahdollisuudet, jotta se pystyy 

voittamaan heikkoudet. WT-yhdistelmä kuvaa organisaation heikkouksia suhteessa vallit-

seviin uhkiin. Tällöin organisaation on otettava käyttöön puolustusstrategia, miten sisäiset 

heikkoudet ja ulkopuoliset uhat vältetään. (Rautava 11.10.2018; Innorisk 22.12.2007). 

TOWS-matriisiin (taulukko 9) tutkija nosti tulevaisuuden trendien ja uhkakuvien myötä 

keskeisimmät tekijät.  

 

Taulukko 9. X toimialan työkykyjohtamisen TOWS-matriisi 

Vahvuudet     S  
• Monipuolinen HR-osaaminen   

• Nykyaikaiset digitaaliset    
työmenetelmät  

• Empatiakyky  

• Kehittämismyönteinen 

Heikkoudet    W  
• Laatu: työkykyjohtamisen 

osaamisen puute 

• Seurantamittareiden vanhan- 
aikaisuus  

• Sairauspoissaolojen ja työkyvyt-
tömyys kustannusten kasvu  

 

Mahdollisuudet   O  
• Kokeilukulttuuri 

voimistuu  

• Sosiaalinen 
pääoma  

• Digitaalinen  
alusta -ajattelu  

SO strategiat  
• Tarjoamme HR palvelut ny-

kyaikaisin menetelmin, am-
mattitaidolla ja asik-
kaidemme tarpeita kuunnel-
len  

• Verkostoidumme muiden 
alan toimijoiden kanssa 
(face to face /verkkoalustat)  

• Suosimme ketteriä kokeiluja 
ennakko luulottomasti laa-
dun kehittämiseksi  

WO strategiat  
• Koulutamme esimiehiä 

työkykyjohtamisessa.  

• Hankimme uudenai-
kaisen poissaolojen 
seurantajärjestelmän, 
joka edesauttaa var-
haisen tuen toteutu-
mista ja vähentää työ-
kyvyttömyyden kus-
tannusten kasvua  

• Hyödynnämme uutta 
teknologiaa päätöksen 
teossa -> keinoäly  

Uhat   T  
• Eriarvoisuuden 

lisääntyminen  

• Negatiivinen 
työnantaja- 
maine  

• Elinikäinen  
oppiminen 
muuttuu 
hyveestä 
välttämät-
tömyydeksi   

ST strategiat 
• Viestimme ja puhumme 

X:sta positiiviseen sävyyn.   

• Eri-ikäiset työntekijät koe-
taan työyhteisön rikkau-
tena.   

• Reagoimme negatiiviseen 
palautteeseen  

• Hyödynnämme työtyytyväi-
syyskyselyitä ja teemme tar-
vittaessa korjaustoimenpi-
teitä.  

WT strategiat  
• Työntekijät kokevat 

X:n tasa-arvoiseksi 
työnantajaksi, joka luo 
positiivisista työnanta-
jakuvaa.   

• Välitämme 
työntekijöistämme 
työuran kaikissa 
vaiheissa  

• Kannustamme hen-
kilökuntaa elinikäiseen 
oppimiseen.  

• Olemme aikaamme 
edellä osaamisen ke-
hittämisen suhteen   
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TOWS-matriisin (taulukko 9) avulla tutkija laati strategiakartan (kuvio 13), jonka avulla hän 

nosti eri näkökulmista keskeisimmät strategiat. Strategiakartassa tutkija tarkasteli toimin-

taympäristöä teoriaosuudessa esitettyjen tietojen pohjalta, mitä tulee huomioida työkyky-

johtamisessa ja millaisia tulevaisuuden trendejä tulee nyt huomioida, jotka saattavat olla 

toimialan uhkia, jos ennakointityötä niiden poistamiseksi ei aloiteta ja viedä strategiselle 

tasolle.   

 

 

Kuvio 13. Strategiakartta 

 

Kuvion 13 pohjalta tutkija laati viisi keskeistä strategiaa (vihreät laatikot), joilla visioon 

päästäisiin. Tulosten perusteella tutkija tarkasteli toimintaympäristöä mahdollisuuksien ja 

uhkien osalta. Elinikäinen oppiminen ja sen mukainen jatkuva osaamisen kehittämisen 

varmistaminen on tärkeää huomioida strategiassa (s. 9). Elinkeinoelämän keskusliiton on 

esittänyt näkemyksen siitä, miten muutosten aiheuttamaa epävarmuutta voidaan vähen-

tää ylläpitämällä henkilöstön osaamista ja kiinnittämällä huomioita tulevaisuuden osaamis-

vaatimuksiin, jolloin vahva itsetunto ja tietoisuus omasta työmarkkina-arvosta antavat val-

miuksia kohdata muutoksia ja nähdä ne enemmänkin mahdollisuuksina kuin uhkina. 

Työntekijät voivat kohdata muutoksia niin tehtäväjärjestely- kuin terveysperusteisista 

syistä. Uuden työn omaksuminen ja kouluttautuminen on helpompaa, kun organisaatiossa 

on huolehdittu työntekijöiden elinikäisen oppimisen taidoista.  
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Kuvio 14.  X toimialan työkykyjohtamisen strategiat ja visio  
 
 
X toimialan strategian pääviesti on olla työkykyjohtamisen edelläkävijä ja tasa-arvoisuu-

den edistäjä, mikä mahdollistuu digitaalisilla työvälineillä, nykyaikaisilla HR-palveluilla ja 

jatkuvalla osaamisen kehittämisellä. Näillä toimenpiteillä saavutamme vision:  

 

Aktivoimme, välitämme, luotamme ja kannustamme henkilöstöämme työkyvyn ylläpitämi-

seen ja elinikäiseen oppimiseen. 

 

Visio on organisaation tulevaisuuden tahtotila. Asetettu aikajänne vaihtelee, mutta se on 

yleisemmin 10–20 vuotta. Visio-käsitteen sisältö on ristiriitainen, koska vision on oltava 

voimakas, vaikuttava, todellinen ja selkeä suunnannäyttäjä, mutta toisaalta hyvän vision 

tulisi sisältää myös toiveita, yltiöpäisen rohkeita tavoitteita ja olla suorastaan “pelottava”. 

(Kamensky 2014, 57, 83.) Nähtävissä on, että vision saavuttaminen edellyttää vuosien 

suunnitelmallista strategiatyötä.  

  

Julkisen sektorin organisaatioista on tehtävä ketteriä ja koko ajan uudistuvia. Nyt on pa-

nostettava voimakkaasti osaamisen kehittämiseen niin yksilöiden, tiimien kuin koko orga-

nisaationkin osalta. On panostettava johdon ja esimiesten kouluttamiseen ja vastaavaa 

koulutusta on tarjottava koko henkilöstölle. (Sydänmaanlakka 2015, 56). Taulukossa 9 on 

kuvattu, mihin osa-alueisiin toimialan tulee keskittyä vuosina 2019–2021. 
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Taulukko 10. Strategian toteuttamisen reittiopas 

Vuosi 2019 Vuosi 2020 Vuosi 2021 

 
Palveluiden 1–5 työpajat 
 
 
 

• kartoitustyöpajat 1–2  

• seurantatyöpaja 3 
 
 
 
 
 
 

 
Varhaisen ja tehostetun tuen  
vakiinnuttaminen 

 
Esimiesten ja työntekijöiden 
koulutukset 
 
 

• esimiesten työkykyjoh-
tamiskoulutukset I–III  

• työntekijöiden työhyvin-
vointikoulutukset I–III  
 
 
 
 
 

Työkykyjohtamisen ja 
hyvinvoinnin osaamisen  
kehittäminen 

 

   
Palveluiden 1–5 ja muiden 
toimialojen yhteistyön toteutta-
minen 
  

• keinovalikoimaa hyö-
dynnetään 

• diversiteetin lisääminen 
(kiintiöt) 

• ”winwin” -yhteistyön  
lisääminen 

• tunnettavuuden saavut-
taminen 

 
Työntarjoaminen, varhaisen ja 
tehostetun tuen toimenpitei-
den toteuttaminen eri palve-
luissa ja toimialoilla 
 
Vastuullisena työnantajana 
toimiminen 
 

 

 

Taulukossa 10 on kuvattu, miten kohti visiota päästään. Reittiopas on hyvä tehdä kol-

meksi vuodeksi kerrallaan. Taulukossa 10 on kuvattu vuoden 2019 tavoitteet. Vuoden 

2020 tavoitteisiin on asetettu esimiesten ja työntekijöiden koulutukset. Vuonna 2021 keski-

tytään työntarjoamiseen ja varhaisen ja tehostetun tuen toimenpiteiden mahdollistamiseen 

ja toteutumiseen. Vastuullisena työantajana toimitaan (s.18) lain edellyttämien säädösten 

mukaisesti ja otetaan vastuuta (s. 1, 15, 16–17) sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyys-

eläkkeiden kustannusten laskusta. Näin saavutetaan tunnettavuus olemalla vetovoimai-

nen työnantaja niin sidosryhmien kuin työntekijöiden silmissä. 

 

Taulukossa 11 on kuvattuna eri toimijoiden osalta mahdollisia riskejä, jotka voivat estää 

strategian toteutumisen. Strategian toteutuminen mahdollistuu parhaiten siten, että riskei-

hin on etukäteen varauduttu. Palvelun 1 pilotin kohdalla oli työpajojen ja tulosten osalta 

tunnistettavissa riskianalyysiin kirjattuja riskejä. Toimiala voi jatkossa varautua näihin ris-

keihin, kun vastaavia työpajoja, johdon ja työterveyshuollon tapaamisia järjestetään. 
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Taulukko 11. Riskianalyysi 

Sidosryhmä Varautuminen 

Työterveyshuolto 

• Työntekijöiden neuvotteluaikoja ei saada 
ajallaan 

• Kuntoutuslääkärien puute 

 
➔ Työpajojen 1–2 jälkeen riittävä aika en-

nen työpajaa 3 
➔ Neuvottelut työterveyden johdon kanssa 

Johtoryhmät 

• Sitoutuminen ja aikataulujen siirto 
 
 

 
➔ Korostetaan asian tärkeyttä miettimällä 

etukäteen sijaisjärjestelyt esteen sattu-
essa 

Esimiehet ja päälliköt 

• Operatiivinen johtaminen vie liikaa aikaa 
 

• Negatiivinen asenne 

 
➔ Asioiden priorisointi. Esimiehen sijainen 

työpariksi. 
➔ Korotetaan asian tärkeyttä (kustannukset 

ja työkyvyn tukeminen varhaisessa vai-
heessa) 

Työntekijät 

• Vastarinta uudenlaiselle toimintatavalle 
 
 
 

 
➔ Perustellaan, että kyseessä on yhteinen 

toimintamalli, jonka vaikutukset ovat 
eduksi niin työntekijälle kuin työnantajalle 

Viestintäosasto 

• Viesti ymmärretään väärin 
 
 

• Ajoitus ei onnistu 

 
➔ Viestintäsuunnitelma käydään tarkasti 

läpi yhdessä HR:n ja viestinnän kanssa. 
➔ Viestinnän kieli on lyhyttä ja selkokielistä 
➔ Varmistetaan viestinnän oikea-aikaisuus. 

Ei liikaa samasta asiasta lyhyellä aikavä-
lillä. 

 

 

Seuraavaksi laadittiin liiketoimintasuunnitelma (taulukko 12), jossa on kuvattu vuosien 

2019–2021 painopisteet, mittarit ja toimenpiteet. BSC (= balanced scorecard) on hyvä vä-

line, kun lähdetään pohtimaan tarvittavia toimenpiteitä tarkemmin ja määrittelemään niille 

mittareita. Mittaamisen vaiheita ovat suunnitteluvaihe, mittareiden käyttöönotto ja mittarei-

den käyttö johtamisen välineenä. Suunnitteluvaiheessa määritellään käytettävät mittarit, 

jotka perustuvat strategiaan. Jokaiselle mitattavalle tekijälle määritellään mittari, mistä 

data saadaan, kuinka usein mittaus toistetaan ja raportoidaan, mikä on tavoitearvo, ke-

nelle ja missä mittaustulokset raportoidaan. (Rautava 7.11.2018). Taulukossa 12 on ku-

vattu strategiset tavoitteet taloudellisesta näkökulmasta, asiakasnäkökulmasta, sisäisten 

prosessien ja osaamisen kehittämisen näkökulmista. BSC on laadittu vuosille 2019–2021. 

Strategiset tavoitteet on asetettu tavoitteellisesti vuosi kerrallaan. 
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Taulukko 12. X toimialan työkykyjohtamisen liiketoimintasuunnitelma BSC 

Tavoite Mittari Tavoite Mittaaminen Operatiiviset 
toimenpiteet 

 
Taloudellinen 
näkökulma 
 
Sairauspoissaolo- 
ja työkyvyttömyys-
kustannusten 
lasku 
 
 
 
 
Asiakas- 
näkökulma 
 
Esimiesten tahto-
tila 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imago 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sisäisten pro- 
sessien näkö- 
kulma 
 
 
Työilmapiiri 
 
 
 
Työturvallisuus 
 
 
Rekrytointi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
vatu-raportit 
sairauspäivät 
(e-Hijat) 
 
 
Kevan avaintiedot - 
palvelu 
 
 
 
 
varhaisen- ja tehos-
tetun tuen toimenpi-
teiden lukumäärät 
työterveyden tilastot 
 
 
 
 
 
 
Kevan tilastot 
 
 
 
 
 
e-Hijat (ikärakenne) 
 
 
 
 
työntarjoami- 
sen tilastot 
 
 
 
 
 
 
 
Kunta10/ työ- 
terveyskysely 
 
 
työsuojelupakki 
 
 
Helbit-järjestelmä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
-20 % lasku 
31.12.2019  
mennessä 
 
 
-20 % kustannusten 
säästö 31.12.2019 
mennessä 
 
 
 
80 % toimenpiteiden 
toteutus  
31.12.2019 men-
nessä 
 
100 % 30 päivän il-
moitukset  
31.12.2019 
mennessä 
 
olla kärkijoukossa 
vrt. muu Suomi/ toi-
mialat 31.12.2021 
mennessä 
 
 
ikäjohtaminen 
31.12.2021 men-
nessä 
 
 
+10 % nousua 
-30 % varhe-maksu-
jen lasku 31.12.2021 
mennessä 
 
 
 
 
 
+30 % työtyytyväi- 
syys (4-5 arvioita) 
 
 
-20 % työtapaturmat 
 
 
diversiteetin lisäämi-
nen 31.12.2021 men-
nessä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
sairauspoissa-
olot väliseuran-
nat kvartaaleit-
tain 
 
työkyvyttömyys- 
kustannukset 
 
 
 
 
toimialan omat 
ja kaupungin-
kanslian tilastot 
 
 
 
 
 
 
 
Kevan raportit 
Helsingin kau-
pungin henkilös-
töraportti 
 
 
keski-ikä/ työ-
piste 
 
 
 
uudelleensijoit- 
tumisten määrät 
 
 
 
 
 
 
 
vrt. ed. vuosi 
 
 
 
vrt. ed. vuosi 
 
 
uudelleensijoit-
tumisen tilastot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
projekti (palvelut 
1-5)  
Työterveyden työ-
pajat 1-3 
 
johdon konsul-
tointi ja tarvittavat 
toimenpiteet 
  
 
 
toimialojen työ- 
kykyjohtamisen 
kehittämistyö- 
ryhmän tuki ja 
benchmark HR:n 
tuki ja tehosta- 
minen 
 
 
 
vastuullisuus Suo-
men suurimpana 
työnantajana 
 
 
 
henkilöstösuun-
nittelussa huomio 
eri-ikäisiin 
 
 
rekrytoidaan ensi-
sijaisesti uutta 
työtä tarvitsevat  
 
 
 
 
 
 
kehittämistoi- 
menpiteet ja puut-
tuminen 
 
vaarojen arviointi 
ja toimenpiteet 
 
rekrytoidaan ensi-
sijaisesti soveltu-
vat uutta työtä tar-
vitsevat työntekijät 
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Osaaminen ja 
kehittyminen 
 
 
Osaamiskartoi- 
tukset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verkostoituminen 

 
 
 
 
esimiesten abc- 
testit (alkukartoitus) 
työkykyjohtaminen 
 
 
 
 
kysely työntekijöille 
(aiheena vastuun-
otto omasta työky-
vystä, elinikäisestä 
oppimisesta ja työ-
hyvinvoinnista) 
 
 
 
henkilöstön liikku-
vuus 
(e-Hijat) 
 
 
 

 
 
 
 
esimiesten työkyky-
johtamiskoulutukset 
 I-III 
31.12.2020 men-
nessä 
 
 
työntekijöiden työ- 
hyvinvointikoulutukset 
I-III 
31.12.2020 
mennessä 
 
 
 
 
+20 % sisäinen liikku-
vuus eri palveluissa ja 
toimialoilla 
31.12.2021 men-
nessä 

 
 
 
 
75 % esimie-
histä on koulu-
tettu 
loppukartoitus 
(virtuaalitentti) 
 
 
75 % yt-vastaa-
vista on koulu-
tettu 
 
 
 
 
 
 
vrt. uudelleensi-
joittumisen tilas-
tot vuodelta 
2020 

 
 
 
 
HR:n tuki ja tehos-
taminen  
 
 
 
 
 
HR:n tuki ja tehos-
taminen 
 
 
 
 
 
 
 
johdon ja toimialo-
jen työkykyjohta-
misen kehittämis-
työryhmän yhteis-
työ ja tuki 

 

 

Vuonna 2019 keskitytään ensisijaisesti taloudelliseen ja asiakasnäkökulmaan. Kursivoidut 

kohdat otetaan toteutukseen vuosina 2020 ja 2021. Asetettujen tavoitteiden seuranta on 

tärkeää, mikä on huomioitu työkykyjohtamisen vuosikellossa (s. 78). Vuoden 2020 esi-

miesten ja työntekijöiden koulutusten sisällössä ja suunnittelussa voidaan hyödyntää s. 

71–72 tutkimustuloksia ja liiketoimintasuunnitelmaan (taulukko 12) kirjattuja osaamiskar-

toitusten tuloksia, jotka on suunniteltu tehtäväksi ennen koulutusten alkua. Vuonna 2021 

voidaan keskittyä työntarjoamiseen tehokkaammin, kun vuosien 2019 ja 2020 tavoitteet 

on saavutettu ja otettu haltuun.  
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7 Johtopäätökset ja pohdinta 

Tämä luku sisältää johtopäätökset ja ratkaisuehdotukset, jossa on hyödynnetty teoreet-

tista viitekehystä.  Kappaleessa 7.1 on esitelty tutkimuksen luotettavuuden arviointia ja lo-

pussa on tutkijan oma pohdinta -kappale 7.2, jossa tutkija tuo esiin omaa ammatillista 

osaamistaan. 

 

Työkykyjohtaminen osana tulosvastuullista henkilöstöjohtamista näyttäytyy Helsingin kau-

pungilla pitkälti lakiin ja ohjeisiin perustuvina toimenpiteinä. Sen sijaan kustannustietoi-

suus ja euromääräiset säästötavoitteet ovat organisaatiossa vielä alkutekijöissä. Manka & 

Manka (2016) toteavat tästä ilmiöstä, että kunta-alalla työhyvinvoinnille ei ole asetettu mi-

tattavia tavoitteita, varsinkaan euromääräisesti. Henkilöstöjohtajat arvioivat työhyvinvoin-

nin ja työkyvyn edistämisen olevan kuntaorganisaatiossa yleinen tavoite, mutta käytännön 

tasolla strateginen johtaminen on hankalampaa. Helsingin kaupungilla ei ole riittävän kat-

tavaa toimintatapaa ja seurantajärjestelmää työkykyyn liittyvien riskien ja työkyvyttömyy-

destä aiheutuvien kustannusten ennaltaehkäisemiseen. Manka & Manka (2016) toteavat, 

että huolestuttavaa on se, että lähes joka toisessa kunnassa esimiehet eivät ole saaneet 

mitään valmennusta työkyvyn aktiiviseen tukeen. Työpajassa 3 esimiehet toivat esiin, että 

uudet esimiehet eivät olleet saaneet riittävää perehdytystä työkykyjohtamisen suhteen. 

Teemahaastattelussa ja työpajoissa nousi esiin esimiesten rajanvedon vaikeudet liittyen 

siihen mikä on työntekijöiden terveydellisistä syistä johtuvaa haastetta työn suorituksessa 

ja mikä taas käyttäytymiseen tai motivaation puutteeseen liittyvää haastetta. Yhteisiä peli-

sääntöjä ja defusing-tyyppistä tukea toivottiin HR:n toimesta. Kattava esimiesten koulutus 

myös tukisi esimiehiä työssään niin, että HR:n tuki olisi enemmän jo ennalta ehkäisevää 

kuin defusing-tyyppistä tukea.  

 

Helsingin kaupunki on iso organisaatio, jolle on ominaista myös esimiesten vaihtuvuus, 

jolloin erityisesti uusien esimiesten alun perehdytyksessä ja rekrytointivaiheessa tulisi 

muistaa, että työkykyjohtaminen on yksi esimiehen oleellinen osa-alue työnkuvassa. Tee-

mahaastattelun teeman 3 osalta (työkyvyttömyyskustannukset) oli havaittavaa, että jopa 

päällikkötason kustannustietoisuus oli heikkoa ja konkreettisia toimenpiteitä, joissa näitä 

kustannuksia seurataan, oli käytännön tasolla vähäistä. Yksikön päällikkö nostikin pu-

heenvuorossaan esiin: ”Mutta nyt meillä ei ole semmoisia järjestelmiä, jotka tuottais sem-

moista dataa käytännössä, joka tukis sitä johtamistoimintaa. Ei tuu semmoista tietoa, joka 

sitten auttais, että näitä asioita voidaan käydä läpi ja johtaa”.  Nyt tarvittaisiin tiedolla joh-

tamisen tueksi esimerkiksi Aino HealthManagerin kaltaista järjestelmää (kuva 6, s. 23), jol-

loin esimies ja johto saisivat tietoa oikea-aikaisesti ja euromääräisinä lukuina jopa yksittäi-

sen työntekijän osalta. Kuten Terveystalon (s. 17) teettämä työkykyjohtamisen 
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benchmark-tutkimus osoitti, ajan ja rahan käyttäminen työkykyjohtamiseen on investointi, 

joka vaikuttaa merkittävästi myös yrityksen talouteen ja joka maksaa itsensä takaisin vä-

häisempinä sairaudenhoitokuluina, alentuneina työkyvyttömyyskustannuksina ja parantu-

neena tuottavuutena. Euromääräiset säästöt olivat myös nähtävissä työpajojen 1–3 jäl-

keen, jolloin palvelun 1 (n=465) sairauspoissaolot olivat vähentyneet 18,3 % tuoden työn-

antajalle arviolta 402 850 € säästöt. Elinkeinoelämän keskusliitto (2011) on määritellyt, 

että laadukas työkykyjohtaminen edellyttää etukäteen sovittujen luotettavien mittarien 

käyttöä sekä tulosten säännöllistä raportointia yrityksen johdolle, ei pelkästään työterveys-

huollolle tai henkilöstöhallinnolle. Voidaan todeta, että esimerkiksi Aino HealthManagerin 

kaltainen järjestelmä on aluksi kallis investointi, mutta maksaa itsensä takaisin sillä, että 

työntekijän työkyvyn tukemiseen tartutaan oikea-aikaisesti, jolloin se tuo pidemmällä aika-

välillä säästöjä työnantajalle. Järjestelmästä tuleva data ja heräte voi auttaa myös esi-

miestä, joka saattaa kokea puheeksi ottamisen vaikeaksi työntekijän kanssa. 

 

Tulosten perusteella X toimialalle laadittiin työkykyjohtamisen liiketoimintasuunnitelma, jo-

hon oli kirjattu seuraavien kolmen vuoden päästrategiat, mittarit, tavoitteet ja toimenpiteet. 

Strategiamalliin oli kirjattu esimiesten työkykyjohtamiskoulutukset ja työntekijöiden työhy-

vinvointikoulutukset. Helsingin kaupungilla on hyvät puitteet, koska käytettävissä on kat-

tava varhaisen- ja tehostetun tuen keinovalikoima, työkykyjohtamisen alatyöryhmä, sidos-

ryhmät eri toimijoiden kanssa ja verkostoyhteistyö muiden toimialojen kanssa.  

 

Helsingin kaupungilla työkykyjohtamisen periaatteet ja ydinprosessit on määritelty, joten 

voidaan todeta kuten Elinkeinoelämän keskusliitto (taulukko 1, s. 8) määrittelee, että näi-

den toimintojen toteutuessa työkykyjohtamisen toiminnot on otettu organisaatiossa hal-

tuun. Toimialojen tulisi nyt kiinnittää erityistä huomioita Elinkeinoelämän keskusliiton (ku-

vio 1, s. 9) määrittelemiin työkykyjohtamisen ydinprosesseihin käytännön tasolla. Laadi-

tussa vuosikellossa oli määritelty nämä ydintoiminnot käytännön tasolla. Kuten vuosikel-

losta nähdään, työkykyjohtaminen koostuu monista toiminnoista ja niiden laadukas toteut-

taminen vaatii aikaa ja sitkeyttä. Seinäjoen henkilöstöjohtaja oli tunnistanut nämä tosiasiat 

ja monen vuoden työkykyjohtamisen kehitystyö on näyttäytynyt heillä kustannusten las-

kuna (s. 12). Työhyvinvoinnin kehittäminen tulee aina näyttäytyä jotenkin organisaation 

strategiassa, koska sen laiminlyönti tulee kalliiksi ja hyvän maineen takaisin lunastaminen 

voi olla vuosien työn takana. Kuten Sydänmaanlakka (2014, 40) toteaa, organisaatioissa 

ei siis riitä, että on toimittu oikein juridisesti, vaan on myös mietittävä, miltä asiat näyttävät. 

Kuten Österberg (2015, 175) toteaa: oleellista on tunnistaa organisaation ongelmakohdat 

ajoissa, ettei henkilöstön suuri vaihtuvuus ja jatkuvat sijaisjärjestelyt vähennä työnantajan 

luotettavuutta sekä asiakkaiden että yhteistyökumppaneiden silmissä. Lisäksi tarvitaan 

säännöllistä toimintaympäristön analysointia SWOT-mallin (taulukko 8) mukaisesti. Kunta-
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alalla kilpaillaan osaavista ja motivoituneista työntekijöistä. Välttämättä julkinen sektori ei 

pysty palkoilla tai henkilökohtaisilla etuuksilla kilpailemaan yksityisen sektorin kanssa, 

mutta yksi kilpailutekijä on työnantajan hyvä maine, jossa työtekijät kokevat, että organi-

saation työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät ovat kunnossa ja määritelty. Harward Business 

Review -artikkelissa Sadun & Van Reenen (2017, 122–125) kuvasivat sitä, että sisäinen 

uhkatekijä voi olla työntekijöiden motivaatioiden puute, joka vaikuttaa oleellisesti työn tuot-

tavuuteen ja yrityksen kannattavuuteen. Näin ollen avoin vuoropuhelu johdon ja työnteki-

jöiden välillä on tärkeää SWOT-analysoinnissa. Kun vuoropuhelu toimii, voivat työntekijät 

viestiä avoimesti johdolle heidän havaitsemistaan heikoista signaaleista. Työntekijät ovat 

organisaation suurin enemmistö, joten heidän näkemyksiään on johdon hyvä kuunnella. 

 

Miten tämä kaikki sitten toteutetaan, kun esimiehet ja päälliköt totesivat haastatteluissa, 

että kiire ja laaja työnkuva ei mahdollista riittävästi aikaa työkykyjohtamiselle? Teema-

haastattelussa P2 totesi, että ”Mulle tulee tässä mieleen, kun miettii mitä syitä voisi olla 

jättää joku asia, että en tarkoita sitä, että meillä olisi aina hirveä kiire mutta ajasta on pu-

laa, se on kyllä koska nää vie hirveesti ajankäytöllisesti aikaa.”  Päälliköiltä tiedusteltiin, 

tähän kiireeseen liittyen, voisiko operatiivista esimiestyötä jakaa, johon P1 totesi, että ”Ei 

se oo mahollista. Ei sillä oo asemaa. Asemaan liittyy se päätös, että hän on esimies.” 

Manka (2016) toteaa, että organisaatioiden rakenteiden ja toimintatapojen muuttaminen 

vaatii uudenlaista johtajuutta. Sydänmaanlakka (2014, 40–41) toteaa, että tasapainoi-

sessa johtamisessa pyritään tehokkuuteen, uudistumiseen ja hyvinvointiin. Hyvä johtami-

nen on yhteistoimintaa, johon osallistuu koko työyhteisö. Toki edelleen tarvitaan organi-

saation virallinen johtaja, mutta hän osaa sopivasti jakaa vastuuta ja valtaa, jolloin hänen 

tehtävästään ei tule sietämättömän raskas. Esimiesten tehtävänkuvat ovat laajentuneet ja 

julkisen organisaation byrokraattisuus näyttäytyy liian mustavalkoisena. Operatiivisia teh-

täviä tulisi jakaa alaisille esimerkiksi nimeämällä työyhteisöistä tiiminvetäjiä, jotka vastaisi-

vatkin enemmän työn organisoinnista. Tällöin esimies voisi keskittyä paremmin ihmisten 

johtamiseen valmentavalla otteella, jolloin aikaa vapautuisi enemmän työn ja työyhteisön 

kehittämiseen. Näin voitaisiin lisätä työntekijöiden uralla kehittymistä, työn merkitykselli-

syyttä ja työnimua. Nyt on myös huomioitava Y- ja Z- sukupolvien mukaantulo työelä-

mään; heillä on erialaiset näkemykset ja odotukset työelämästä ja johtamisesta kuin van-

hemmilla työntekijöillä. Nuoremmat sukupolvet ovat kuitenkin tulevaisuuden työntekijöitä, 

joten nyt heidän kiinnostuksen herättäminen kunta-alan työtehtävistä on tärkeää.  

 

Harvard Business Review -artikkelissa kuvattiin rakenteellisen ja sosiaalisen pääoman 

merkitystä. Johtamisen laadun kehittämisen vaikutukset ovat yhtä suuria investointeja 

kuin pääomasijoitukset, kuten rakennukset ja laitteet. Nyt ja tulevaisuudessa johtaminen 
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painottuu enemmän ihmisten johtamiseen ja heidän motivointiin. On totta, kuten artikke-

lissa Sadun & Van Reenen (2017, 121) toteavat, että ihmisten johtaminen vaatii huomat-

tavasti syvällisempää ajattelutyötä kuin esimerkiksi laitteen toiminto prosessissa. Helposti 

ajatellaan, että kun aineelliset investoinnit kuten rakennukset, laitteet, toimivat työvälineet 

ja -tilat ovat kunnossa, niin peruspuitteet työn tekemiselle ovat olemassa. Vaikka organi-

saation rakennepääoma olisi kiitettävällä tasolla, ei voida sivuuttaa sosiaalisen pääoman 

merkitystä työn tuottavuuden näkökulmasta. Kuten edellä mainittiin sisäisistä uhkateki-

jöistä, tämä yhtälö on huomioitava. Ei ole mitään järkeä investoida vain aineellisiin inves-

tointeihin, jos työn tuottavuus on heikkoa, mikä näkyy työntekijöiden motivaation puut-

teena tai työpahoinvointina. Tarvitaan siis ensisijaisesti ihmisten johtamista ja työntekijöi-

den motivointia yhteisen strategian toteuttamisessa. Marko Kesti (2018,18) kuvaa tätä esi-

miesten sosiaalista painetta vastata ylemmän johdon tulostavoitteisiin. Kesti on tutkimuk-

sessaan osoittanut, että työhyvinvointiin panostaminen aluksi saattaa viedä tulosta alas-

päin, mutta ihmisten työhyvinvoinnin lisääntyminen kääntävät pidemmällä aikavälillä tulok-

sen nousuun. Samalla työntekijät kokevat enemmän työnimua ja merkityksellisyyttä. 

Nämä tosiasiat ovat nähtävissä vastauksena siihen, miksi erityisesti esimiesten työnkuvaa 

tulee muuttaa ihmisten johtamiseen painottuvaksi nykyistä enemmän.  

 
Harvard Business Review -artikkelissa, Sadun & Reenen (2017, 122) kuvasivat edellä 

mainittua dilemmaa siitä näkökulmasta, että vaikka edellä mainittu yhtälö on suoraan ver-

rattavissa suorituskykyyn, niin miksi sitten näitä tuloksia yritysjohtajat eivät hyödynnä. 

Syynä tähän olivat artikkelin mukaan johtajien itsearvioinnit yrityksen johtamiskäytänteistä, 

jotka olivat useimmiten kaukana todellisuudesta. Johtajat eivät kyenneet tunnistamaan yri-

tyksensä kipukohtia ja puutteita. Johtajien kuvaukset olivat yltiöpositiivisia. Kun esimer-

kiksi teemahaastattelussa esimiehiltä tiedusteltiin, miksi varhaisen tai tehostetun tuen toi-

menpiteitä ei aina käytetä ja miksi toimenpiteet koetaan hankaliksi toteuttaa, totesi P2 to-

tesi puheenvuorossaan: ”Onneks, kun ei oo tarvinnut käyttää.”  Kuitenkin heidän yksikön 

tulosten perusteella varhaisen ja tehostetun tuen lukumäärät ja havaintomatriisin tulokset 

kertoivat siitä, että tarvetta on näille toimenpiteille. Huomio kiinnittyi myös P1 puheenvuo-

roon, kun haastattelussa keskusteltiin Kunta10:n tuloksista, joista hän totesi: ”x yksiköllä 

oli 53 % tai jotain tämmöistä, tais olla tänä vuonna. Pikkasen laski, kun kahden vuoden ta-

kaisesta.” Vastausprosentti on melko alhainen, kun lähes puolet työntekijöistä ei ollut osal-

listunut kyselyyn. Näin ollen ei riittävällä tasolla saada todellista tietoa, miten työntekijät 

kokevat työhyvinvoinnin ja johtamisen laadun. Jatkossa tulisi hyödyntää teknologian mah-

dollisuuksia esimerkiksi niin, että Kunta10-kyselyyn vastaaminen onnistuisi helposti älypu-

helimella.  
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Esimiesten työpajojen ja teemahaastattelun tuloksista voidaan todeta, että yksi keskeisin 

haaste oli lakisääteisten 30 päivän ilmoitusten tekemättä jättäminen, koska esimiehet ei-

vät mieltäneet sitä alun toimenpiteiden osalta tarpeelliseksi ja välttämättömyydeksi. Näin 

ollen työterveyshuolto ei saa tarvittavaa tietoa työntekijän tilanteesta ja jatkotoimenpitei-

den tarpeellisuudesta. Varhaisen tuen toimenpiteiden merkitystä tulee nyt ehdottomasti 

tehostaa.  

 

Manka & ym. (2011, 40) toteaa, että organisaation selkeät pelisäännöt eli ihmisten kohtelu 

samojen periaatteiden mukaisesti on oikeudenmukaista johtamista. Näin ollen on tärkeää, 

että kaikkien kanssa toimitaan samalla tavalla ja ohjeiden mukaisten aikarajojen puit-

teissa. Näin vältytään ristiriidoilta työntekijän ja esimiehen välillä, kun organisaatiossa on 

yhteisesti sovitut pelisäännöt ja toimintamallit varhaisen ja tehostetun tuen toimenpiteiden 

osalta. P3 totesikin puheenvuorossaan: ”Jos tässä mun yksikössä mulla on kolme lä-

hiesimiestä alaisina, niin niillä kaikilla on ihan erilainen tapa toimia. Et saatika kun men-

nään koko x palvelukokonaisuuteen niin on varmaan tosi kirjavat erilaiset käytännöt. Jot-

kut ehkä sellaiset yhteiset pelisäännöt kaivattaisiin.” Organisaatiossa tulee olla kaikille yh-

teneväiset toimintatavat, jolloin työntekijöitä kohdellaan työyksiköstä riippumatta tasaver-

taisesti. Tuotoksissa esitetty työkykyjohtamisen askelmalli antaa esimiehelle riittävät val-

miudet toimia oikea-aikaisesti ja seurata tilannetta yhteistyössä työterveyden ja HR:n työ-

kykyvalmentajan kanssa.  

 

Tuloksista nousi esiin myös seurannan puute, joka näkyi esimerkiksi pitkien sairauslomien 

suhteen, kuten P2 totesi puheenvuorossaan: ”Todettiin, se että meillä se ongelma oli, että 

niiden pitkäaikaisten osalta, kun niitä ilmoituksia ei oo laitettu niin se hoito jatkuu kaksi 

vuotta tai vastaavaa. Siinä oli tiputtu kärryiltä siinä mielessä, ettei me olla niitä ilmoituksia 

enää laitettu siinä välillä, jos se sairauskierre jatkuu.” Esimiehen tulee sopia säännölli-

sestä yhteydenpidosta työntekijän kanssa ja suunnitella työhön paluuta joko varhaisen tai 

tehostetun tuen toimenpiteiden avulla. P2 kertoi haastattelussa: ”Sanoin sille henkilölle 

vaan, että hetkinen, että miten sä luulet, että me voidaan tehdä sulle tämmönen, ku sä 

urakoit ihan hullunlailla ja sit sen jälkeen sä pidät tälläsen vapaajakson ja kun sun perus-

työ on, että sun tuki- ja liikuntaelimistö selkä ja hartiat ei kestä tätä työtä ja sä painat ku 

hullu tuolla et en mä voi kirjoittaa sulle tällästa. Kaks viikkoa työtä ja kaks viikkoa kuntou-

tustukea.” Näissä tilanteissa on tärkeää, että omaan työhön paluu suunnitellaan yhdessä 

työterveyslääkärin kanssa, jolloin määritellään terveydentilaan soveltuvat työtehtävät. Sa-

malla sovitaan myös seurannasta.  
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Teemahaastattelun puheenvuoroista nousi esiin esimiesten kiire ja skeptinen asennoitu-

minen erilaisten tukitoimien järjestämiseen, kuten P1:n näkemys tukitoimien järjestämi-

sestä: ”Aika harvasta on siihen koska ei se kuitenkaan oikeastaan ratkaise sitä asiaa.” Ku-

ten Ahola (2011, 45) toteaa, keskustelun avoin, myönteinen ja ratkaisuun pyrkivä asenne 

viestii molemminpuolisesta arvostuksesta. Työntekijän on vaikea omaksua aktiivista asen-

netta työhön paluun suhteen, jos esimies ei näytä omalla esimerkillään ratkaisukeskeistä 

asennettaan. Kuten Ranta (7.2.2018) ja Ahola (2011, 47) toteavat, ratkaisuun pääseminen 

edellyttää molemminpuolista halua saada ratkaisu työntekijän työhön paluulle ja sitkeyttä 

toimia asian eteen. Ahola (2011, 45) toteaa, että kun varhaisemmassa vaiheessa asioihin 

tartutaan, voidaan ennalta ehkäistä tilanteen paheneminen. Teemahaastattelun ja havain-

tomatriisin tulosten perustella nähtiin, että osalla työntekijöistä työkyvyn haasteet olivat jo 

päässeet pitkälle ilman varhaisen tuen toimenpiteitä. Tämä sama ilmiö oli nähtävissä 

syyskuussa 2018 tehdyssä kyselytutkimuksessa, joka tehtiin eri toimialojen työkykyval-

mentajille.  

 

Teemahaastattelussa esimiehet toivat esiin sen, miksi on vaikea toteuttaa varhaisen ja te-

hostetun tuen toimenpiteitä. Esimerkiksi P1 toi esiin: ”Meille tulee joku lyhyeksi aikaa, niin 

meidän jokaisen täytyis perehdyttää työntekijä. On meidän velvollisuus, mutta kyllä se ai-

heuttaa hankaluuksia siinä kiireen kaupalla, että kuka on se, joka opastaa.” Tämä tosiasia 

on tunnistettavissa, kun työkykyvalmentaja yrittää löytää työntekijälle esimerkiksi työko-

keilu- tai oppisopimuspaikkaa. Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja ja uudel-

leensijoittumisprosessissa on vuosittain noin hieman yli 300 työntekijää, joka on alle yh-

den prosentin luokkaa koko henkilöstömäärästä. Jos esimerkiksi jokainen toimiala mah-

dollistaisi työkyvyn tukemiseen liittyviä tukitoimia, ei kuormitettaisi vain tiettyjä työpisteitä. 

Säästöt olisivat merkittävät. Kuten Majasaari (2015, 46) oli tutkimuksessaan osoittanut, 

että puolen vuoden yhtäjaksoinen töistä poissaolo vaikuttaa jo merkittävästi työhön paluu-

seen. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää toimia varhaisessa vaiheessa. Kuten Ranta 

(7.2.2018) toteaa, tämä vaatii sitkeyttä, tahtotilaa ja rohkeutta.  

 

Työnantajan on huomioitava myös lain velvoitteet (Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 

30.3.2007/334), jolla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden 

työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoi-

suutta. Ne henkilöt, jotka eivät ole motivoituneita oman osaamisensa jatkuvasta kehittämi-

sestä, ovat vaarassa jäädä sivuun työelämästä. Tämä ilmiö on jo tunnistettavissa erityi-

sesti uudelleensijoitustoimenpiteiden osalta, jossa uuden työn omaksuminen voi olla 

haastavaa, koska taito omaksua uusia asioita on alentunut. Manka & Manka (2016) to-

teavatkin tästä, että elinikäinen oppiminen muuttuu hyveestä välttämättömyydeksi.  
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Edellä olevien johtopäätelmien mukaisia tuloksia ei synny itsestään, vaan nyt tarvitaan eri-

tyisesti Aholan (2011, 45) ja Rannan (7.2.2018) kuvaamaa ratkaisuun pyrkivää asennetta 

ja yhteistä päämäärää tavoitteen saavuttamiseksi. Tarvitaan uudenlaista johtamista, kykyä 

ja rohkeutta uudistua. Teemahaastattelussa P1 totesi puheenvuorossaan: ”Mä vähän 

skeptisesti suhtaudun et, jos meidän x-yksikköön tulee omaan työhön tekemään sitä sa-

maa työtä, eläkkeellä tai (osa)/sairauslomalla niin se tuntuu vaan vähän hassulta ajatuk-

selta. Et jossakin muussa yksikössä voi onnistua”. Organisaatioiden on omassa toimin-

nassaan hyvä muistaa verkostomaisen yhteistyön merkitys. Kuten Suominen & ym. (2012, 

148) toteavat, että verkostomaisen yhteistyön tulee olla luonteeltaan vastavuoroista, 

koska kukaan ei halua olla aina vain antamassa toiselle omia resurssejaan tai osaamis-

taan saamatta koskaan mitään vastapalvelukseksi. Molempien osapuolten pitää kokea yh-

teistyö kaksisuuntaiseksi. Ei siis voida ajatella, että asiat tapahtuisivat vain toisaalla mutta 

ei omassa yksikössä. Sydänmaanlakka toteaa (2014, 122), että organisaation rakenteiden 

ja toimintatapojen muuttaminen vaatii uudenlaista johtajuutta. Strategiamallissa on koros-

tettu yhteistyön merkitystä, koska työkykyjohtamisen kehittämisessä yhteistyön ja verkos-

tojen merkitys on oleellinen menestystekijä. Sydänmaanlakka (2014, 85) kuvaa organi-

saation ekosysteemin merkitystä, jossa ekosysteeminen toiminta pohjautuu keskeiseen 

toimijaan, joka yhdistää eri toimijat avoimeen yhteistyöhön. Strategiamallissa on yhtenä 

tavoitteena lisätä yhteistyötä eri toimialojen kanssa työntarjoamisen, varhaisen ja tehoste-

tun tuen toimenpiteiden toteuttamisen osalta. Näin saavutetaan ”winwin” tilanne, jolloin yh-

teistyö koetaan vastavuoroisena esimerkiksi tilanteessa, jossa toisella toimialalla olisi työ-

tekijän terveydentilaan soveltuva tehtävä. Yhteistyöhön tarvitaan aitoja kohtaamisia ”face 

to face” ja erilaisia digitaalisia alustoja, jossa voidaan jakaa hyviä käytänteitä ja luoda ver-

kostoja yhteiselle päämäärälle.  

 
7.1 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

Tutkimuksen tarkoituksena on saada mahdollisimman luotettavaa ja totuuden mukaista 

tietoa, mistä käytetään validiteetti- ja reabiliteettikäsitteitä, jotka molemmat tarkoittavat to-

tuudenmukaista tietoa. Mittari on validi, jos se mittaa sitä, mitä sen pitääkin mitata. Jos tut-

kimuksen validiteetti on kunnossa, ei reabiliteettiin tarvitse juurikaan puuttua. (Kananen 

2011, 118, 121). Tutkimuksen luotettavuutta lisäsi kahden tutkimusmenetelmän käyttö eli 

triangulaatio, jolla voidaan yleistettävyyttä vielä vahvistaa. Kvantitatiivisella menetelmällä 

saatiin selvitettyä, miten varhaisen ja tehostetun tuen toimenpiteet olivat vaikuttaneet sai-

rauspoissaolojen määriin ja millaisia kustannuksia sairauspoissaolot ja työkyvyttömyys-

eläkkeet aiheuttivat työnantajalle. Kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta lisäsi riittävän 

suuri populaatio, jossa tarkasteltiin aluksi koko toimialan kokonaistilannetta (n=1689), 

jonka jälkeen tarkastelun kohteeksi määriteltiin otoskehikko (n=465), josta vielä tarkemmin 
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haluttiin tarkastella näyteotoksen (n=20) tuloksia. Kvalitatiivisella menetelmällä saatiin 

vastauksia siihen, mitkä olivat palvelun 1 työkykyjohtamisen keskeisimmät haasteet, 

kuinka hyvin päälliköt olivat tietoisia sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyden aiheutta-

mista kustannuksista ja kuinka hyvin päälliköt ja esimiehet tunnistivat varhaisen ja tehos-

tetun tuen toimenpiteitä. Kehittämiskohteiden osalta saatiin vastauksia (s. 75–76) päälli-

köiden teemahaastattelusta ja työpajojen esimiesten haastatteluista. Työpajoihin osallistui 

47 esimiestä, joten validiteettia lisäsi riittävän suuri otos heidän näkemystensä osalta. 

Teemahaastatteluun valittiin tarkoin oikeat henkilöt, joilla on asiantuntemusta tutkimuson-

gelmasta. Teemahaastattelun vastaukset litteroitiin sanatarkasti, poistaen toistot ja yksit-

täiset äännähdykset. Validiteettia vahvisti myös tarkka selostus tutkimuksen eri vaiheista. 

Teemahaastattelun tuloksista löydettiin yhtäläisyyksiä teoreettisesta viitekehyksestä. Vas-

tauksia pystyttiin hyödyntämään kehittämistyön tuotoksissa, joka tukee myös tuotosten 

osalta validiteettia.  

 

Palvelu 1:n mittaus (n=465) 2 tehtiin jo 9.5.2019, joka oli melko pian viimeisen seuranta-

työpaja 3:n jälkeen. Tulos olisi voinut olla parempi, jos mittaus 2 olisi voitu aikataulun puit-

teissa tehdä vasta esimerkiksi elokuussa 2019. Mittaus 2:seen tuli aikajaksoa mukaan, jol-

loin työpajat eivät olleet vielä käynnistyneet. Mittaus kuitenkin täytyi tehdä vuoden pe-

riodilta molempien mittausten osalta. Tämä selittää myös sitä, että osalla työntekijöistä oli 

vielä pilotin jälkeen 2. mittauksen aikaan paljon sairauslomia.  

 

Havaintomatriisin (mittaukset 1 ja 2) tehtiin myös näyteotos ryhmälle (n=20) toistomittauk-

sella, jossa ei ollut vastaavaa vertailuryhmää saatavilla tämän tutkimusajan puitteissa. 

Tämä voi vaikuttaa reliabiliteettiin eli tulosten pysyvyyteen ja toistettavuuteen. Teknisesti 

kuitenkin pyrittiin määrittelemään otos mitattavine muuttujineen tutkimustilanteeseen sopi-

viksi, esimerkiksi sairauspoissaolojen määrät suhteessa varhaisen ja tehostetun tuen toi-

menpiteisiin. Havaintomatriisiin kerättiin tarkoin tutkimusongelmaa ratkaisevat tiedot. Luo-

tettavuutta (validiteettia) lisäsi tutkimuksen tarkka selostus eli miten tiedot oli saatu ja mi-

ten ne oli mitattu.  

 

Useampi menetelmä ja syksyllä 2018 tehty taustatutkimus osoittivat paljon yhtäläisyyksiä 

mitä teemahaastattelun tuloksien ja esimiehet työpajoissa 1–3 kertoman välillä. Tulosten 

oikeellisuuden tarkistaminen teemahaastatteluun osallistuneiden, toimeksiantajan ja kun-

toutussuunnittelijan osalta lisäsi myös tutkimuksen luotettavuutta.  
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7.2 Oma pohdinta 

Työkykyjohtaminen on laaja kokonaisuus, johon sisältyy paljon huomioitavia asioita, mikä 

kävi ilmi perehtyessäni talvella teoreettiseen viitekehykseen. Toimeksiantajan näkökulma 

oli keskittyä ensisijaisesti varhaiseen tukeen, mutta taas case-tutkimuksen osalta jo melko 

alussa huomattiin, että X toimialalla tarvittiin myös osaamisen vahvistamista tehostetun 

tuen suhteen ja tietoa, kuinka työkykyjohtaminen saadaan osaksi strategiaa. Tiedostan 

tässä kohtaa, että aiheen laajuus ja rajaaminen oli vaikeaa juuri tästä syystä. Sekä kvanti-

tatiivisen että kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän käyttö luonnollisesti lisäsi aineiston mää-

rää, koska molempien menetelmien käyttö, aineiston keruu ja tulokset tuli kuvata riittävän 

tarkasti, mikä lisäsi tutkimuksen luotettavuutta. Pyrin kuvaamaan työni vaiheet niin, että 

tämä palvelu 1:n pilottimalli olisi hyödynnettävissä myös muiden Helsingin kaupungin toi-

mialojen ja liikelaitosten käyttöön. Varhaisen ja tehostetun tuen keinovalikoimaa halusin 

kuvata yksityiskohtaisesti, sillä ajatuksella, että esimiehet tuntisivat jatkossa paremmin 

keinovalikoiman eri vaihtoehdot. Asiantuntijatyössäni ajoittain huomaan sen, että asiat on 

yleisellä tasolla kerrottu, mutta käytännössä ohjeiden soveltaminen on vaikeaa. Tämä il-

miö oli tunnistettavissa myös syksyllä 2018 tehdyssä työkykyvalmentajien kyselytutkimuk-

sessa. Halusin antaa ratkaisun tähän ongelmaan ja havainnollistaa esimerkkien avulla, 

tarvittavilla lomakkeilla ja ohjeilla, mitä esimiehen tulee tietää tukitoimien järjestämisen 

suhteen.  

 

Tulosten perusteella pystyin mielestäni vahvistamaan esimiehille ja johdolle työkykyjohta-

misen tärkeyttä. Vuonna 2019 Helsingin kaupungilla HR-hankkeiden osalta on keskitetty 

käyttöönottamaan uutta Helbit-rekrytointijärjestelmää ja uudistettua Hijat2-versiota. Nyt 

ensi vuonna olisi hyvä keskittyä työkykyjohtamiseen. Pilotin alussa oli jo havaittavissa, 

että ylemmällä johdolla heräsi kiinnostus ottaa yhdeksi strategiseksi tavoitteeksi työkyky-

johtamisen tehostaminen ja kehittäminen, kun meillä oli esittää lukuina osoitettavaa tietoa 

(kuvio 5) ja erityisesti siitä, miten jo miten pienessä ajassa sairauspoissaolot lähtivät las-

kemaan (kuvio 10). Minulla oli oma kokemus havaitusta ilmiöstä, jota myös teemahaastat-

telun ja syyskuussa 2018 tehdyn työkykyvalmentajien kyselytutkimuksen tulokset osoitti-

vat, että työkykyjohtamisen tehostaminen on nyt koko Helsingin kaupungilla ajankohtaista 

ja ensisijaista. Taloushallinnon tradenomin tutkinnon suorittaneena uskon vahvasti lukui-

hin osoitettavaan tietoon, kun mittaus on tehty oikein, koska tällöin väitteet eivät perustu 

kenenkään kokemukseen tai arvoihin vaan tosiasioihin. Tämän dataan perustuvan tiedon 

ja teemahaastattelun tulosten pohjalta toivon, että työkykyjohtamisen kehittäminen ja te-

hostaminen otetaan Helsingin kaupungilla strategiassa huomioon konkreettisina toimenpi-

teinä. Erityisesti työntekijöiden työhyvinvointiin ja työoloihin on aina kiinnitettävä huomiota, 

koska alkuvuodesta kaikki olemme saaneet lukea hoivajättien suurista haasteista, jossa 
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työntekijöiden kuuleminen ja työolojen huomiointi on ollut puutteellista. Tästä on aiheutu-

nut yrityksille suuret kustannukset ja huono maine, mikä vaikeuttaa tällä hetkellä oleelli-

sesti heidän liiketoimintaansa. 

 

Helsingin kaupungilla kannustetaan ketteriin kokeiluihin, mutta rohkeutta tarvittaisiin 

enemmän. Tällöin sallittaisiin epäonnistumiset ja ajateltaisiinkin niin, että epäonnistumi-

sista opitaan ja tehdään tarvittavat korjaustoimenpiteet, kuten Seinäjoella oli toimittu. Jos 

nyt ei lähdetä rohkeasti muuttamaan työkykyjohtamisen toimintatapaa, ei voida tietää lop-

putulostakaan. Vain kokeilemalla ja jatkuvalla kehittämistyöllä voidaan saavuttaa suunta 

parempaan. Kun suunta parempaan on nähtävissä, en usko, että esimiehet tai työntekijät-

kään haluaisivat palata vanhaan toimintamalliin. Me jokainen unelmoimme työpaikasta, 

jossa on mielekästä olla työssä ja sieltä löytyy inhimillisyyttä ja tukea vaikeinakin aikoina. 

Tämä muutos ja sen tulokset näkyvät vasta aikaisintaan 3–5 vuoden kuluessa. Mitä isom-

masta organisaatiosta on kyse, sitä enemmän on varattava aikaa uuden kulttuurin luomi-

seen ja vanhasta pois oppimiseen.  Kukapa meistä haluaisi työskennellä organisaatiossa, 

jossa ei pystytä tukemaan työntekijän työkykyä työuran eri vaiheissa. Väistämätön tosi-

asia on, että me kaikki ikäännymme. Nyt tulee miettiä, mitä ikäjohtaminen tarkoittaa 

omassa organisaatiossa käytännön tasolla ja kuinka aktivoimme työntekijöitä elinikäiseen 

oppimiseen ja vastuunottoon omasta hyvinvoinnistaan. 

 

Toukokuussa luin Taloussanoman artikkelin siitä, kuinka Lidl on onnistunut vähentämään 

viimeisen viiden vuoden aikana 16 % sairauspoissaoloja systemaattisella työkykyjohtami-

sellaan, jossa varhaisen ja tehostetun tuen toimenpiteitä on toteutettu pitkien sairauslo-

mien sijaan. Heillä johdon kustannustietoisuutta ja työterveyshuollon yhteistyötä on lisätty, 

mikä on vaikuttanut tuloksiin. (Taloussanomat 7.5.2019). Mitä suuremmasta organisaa-

tiosta on kyse, sitä merkittävämpiä säästöjä työnantajalle tuo jo muutaman prosentin kus-

tannusten lasku. Jos he ovat isona organisaationa onnistuneet, uskon vahvasti, että Hel-

singin kaupunki onnistuu myös, ja jopa muutaman prosentin sairauspoissaolojen lasku nä-

kyy isossa organisaatiossa tuntuvina euromääräisinä säästöinä.  

 

Tämä työni aihe on nyt hyvin ajankohtainen. Eläkeiän nosto tarkoittaa käytännössä sitä, 

että meidän on muutettava työoloja erityisesti ikääntyvien työntekijöiden kohdalla. 

Olemme saaneet lukea myös viime aikoina nuorten mielenterveysongelmista, joka näkyy 

nyt jopa alle 30-vuotiaiden nuorten työkyvyttömyyseläkkeiden kasvuna. Kestävyysvaje on 

nähtävissä eliniän pidentymisenä, eläkekustannusten kasvuna ja huoli tulevista eläkkeis-

tämme on ajankohtainen. Meidän on nyt väistämättä muutettava työoloja niin, että työnte-

kijät kokevat työssään työnimua, jossa mahdollisimman moni voi työskennellä eläkeikään 
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asti. Huolestuttava trendi on myös se, että vaikka digitalisaatio on tuonut paljon helpotusta 

työn tekemiseen, on samalla havaittavissa tietotyöläisten uupumisoireiden lisääntyminen.  

  
Olen pohtinut tämän työni aikana, että miten ”myydä” tämä työkykyjohtamisen tärkeys, 

kun esimiehillä ja johdolla on paljon tärkeitä kehittämiskohteita ja työtehtäviä, jotka sitovat 

heidän aikaansa. Tämä kiire näkyi myös päälliköiden ja esimiesten vastauksissa. Peruste-

len työkykyjohtamisen tärkeyttä sillä, että se on suora ja välitön kustannuserä, kun taas 

jos verrataan osaamisen ja rekrytoinnin kehittämistä, sen puutteellisuus näkyy pidemmällä 

aikavälillä. Henkilöstökulut ovat Helsingin kaupungin suuri menoerä, joten kustannuksiin 

tulee kiinnittää erityistä huomioita ja toimia taloudellisesti. Tämän vuoksi työntekijän työky-

kyyn, työhyvinvointiin ja työoloihin on ensisijaisen tärkeää puuttua, jotta hyvinvoiviin työyh-

teisöihin voidaan rekrytoida uusia ammattilaisia ja ylläpitää heidän osaamistaan organi-

saation työtehtäviä tukeviksi. On harmillista, jos uusi innostunut työntekijä rekrytoidaan 

valmiiksi huonoon työyhteisöön, jossa edellä mainitut asiat ovat jääneet taka-alalle. Näin 

ollen kierre ei lopu koskaan, jos esimies ei tunnista yksikkönsä ongelmakohtia ja ryhdy toi-

miin niiden poistamiseksi.  

 

Haluan kiittää kehittämistyöni ohjaajaa Maija Jyrkkärantaa, jolla on vuosien työkokemus 

työkykyjohtamisesta, varhaisen ja tehostetun tuen ja uudelleensijoitukseen liittyvistä työ-

tehtävistä. Hänen tuki, asiantuntijuus ja kannustaminen ovat olleet korvaamattomia tämän 

kehittämistyöni aikana. Kiitän myös X toimialan HR:ää hyvästä yhteistyöstä tämän kehittä-

mistehtävän käytännön toteutuksessa. Iso kiitos kuuluu myös x:n päälliköille ja esimiehille, 

jotka aidosti toivat esiin työkykyjohtamiseen liittyvät ongelmakohdat ja tunnistivat tosiasiat, 

joita nyt tulee kehittää.  

 

Haluan kiittää myös Haaga-Helian opettajia tämän kehittämistyön toteutuksessa. Opinto-

kokonaisuuksista erityisesti strategia käytännössä, muutoksen johtaminen, ennakointi- ja 

toimintaympäristöanalyysin menetelmät, johtamisviestintä, soveltava tutkimus, työnohjaus 

ja kvantitatiiviset menetelmät antoivat minulle paljon osaamista, jota pystyin hyödyntä-

mään tässä kehittämistyössäni. 

 

Lopuksi haluan vielä sanoa, että meidän jokaisen tulee ottaa vastuutta omasta työhyvin-

voinnista ja työilmapiiristä. Tärkeää on kohdella ihmistä, kuten itse haluaisi tulla kohdel-

luksi erityisesti tilanteessa, kun työkyky on heikentynyt. Pidentyvien työurien aikana on 

suoranainen ihme, jos työntekijä ei koskaan tarvitsisi työkykyyn liittyvää tukea. Pitä-

käämme toisistamme huolta ja olkaamme aidosti kiinnostuneita kollegoistamme.  
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Liitteet 

Liite 1. Kevan ohje: Mitä toimia missäkin vaiheessa sairauspoissaolon aikana? 

 

 
 
Lähde: (Keva 18.1.2018) 
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Liite 2. Esimiehen tehtävät työhyvinvoinnin edistäjänä 

 

 

 

1. Suunnan näyttäjä, viestin välittäjä ja päätösten tekijä 
 

• välittää tiedon organisaation tavoitteista työntekijöille 

• työstä saadun tiedon välittäminen ylemmälle johdolle 
 

• tekee päätöksiä ohjeisen mukaisesti ja oman päätösvaltuuk-
sien rajoissa  

• pyytää tarvittaessa ylemmän johdon tukea päätöksen teon tu-
eksi 
 

 

 

 

2. Motivaation ja yhteisöllisyyden edistäjä  
 

• toimii tiedonvälittäjänä, miksi jokaista työssään tarvitaan ja 
samalla kirkastaen perustehtävän merkitystä 
 
 

• mahdollistaa työntekijöiden omaan työhön vaikuttamisen 

• edistää yhteenkuuluvuutta ja oikeudenmukaisuutta 

• huolehtii henkilöstön työhyvinvoinnista 

• luo toisia arvostavan ja rakentavan keskustelukulttuurin työ-
yhteisöön 
 

• kannustaa ja tukee työntekijöitään vaikeina hetkinä 

• edistää työssä jatkamista hyödyntäen työkyvyn tukemisen 
keinovalikoimaa 
 

 

 

3. Työn tuottavuudesta huolehtiminen 
 

• huolehtii töiden organisoinnista 

• huolehtii, että työt tehdään oikeaan aikaan ja oikealla tavalla 

• huolehtii resursseista 
 

✓ oikea määrä työntekijöitä 
✓ oikea osaaminen, jotta työntekijä suoriutuu tehtäväs-

sään nyt ja tulevaisuudessa 
✓ osaamisen jakaminen 
✓ taloudelliset edellytykset 
✓ työvälineet- ja olosuhteet ->työturvallisuus 
✓ jaksamisesta huolehtiminen 
✓ työajan hallinta, huomioiden resurssit 

 Mitä paremmin työyhteisö ja henkilöstö voivat työssä, sitä pa-

remmin esimies onnistuu tehtävässään. 

 

(mukaillen Manka & ym. 2011, 29–30) 
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Liite 3. Työntekijän tehtävät työhyvinvoinnin edistäjänä 

 

1. Edistää hyvää vuorovaikutusta 
 

• olemalla reilu ja kohtelias.  

• tervehtimällä työkavereita 

• aktiivisella auttamisella ja on kiinnostunut myös toisen työstä  

• omaa asenteen; kaikkien työ on yhtä tärkeää kuin oma työni 

 

2. Edistää työviihtyvyyttä 
 

• huolehtii työpaikan viihtyvyydestä ja resurssien järkevästä 
käytöstä 

• tekee yhteistyötä työtovereiden ja esimiesten kanssa 

• arvostaa työkavereita ja olemalla luotettava työkaveri 

 

3. Tuo rakentavasti omat mielipiteet esille 
 

• osaa esittää mielipiteensä asioiden eteenpäin viemiseksi 

• ystävällinen ja avoin vuoropuhelu työtovereiden ja esimiehen 
kanssa 

 

4. Huolehtii osaamisen kehittämisestä 
 

• tuo esiin osaamistarpeitaan 

• haluaa aktiivisesti ylläpitää elinikäistä oppimista 

• jakaa osaamistaan koko työyhteisölle 

 

5. Edistää hyviä ongelmanratkaisutaitoja 
 

• omaa vuorovaikutteiset asioiden ratkaisu- ja kehittämistaidot 

• lähestyy ongelmia ratkaisukeskeisesti yhdessä työtovereiden 
ja esimiehen kanssa 

• esittää ongelmakohdat ammatillisesti ja ystävällisesti  

• ongelmaa ratkaistaan aina ensin omassa työyhteisössä 
 

 

6. Huolehtii omasta fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista 
 

• pitää omasta fyysisestä kunnostaan huolta 

• huolehtii omasta henkisestä hyvinvoinnista esim. sosiaalisten 
kontaktien ja harrastusten kautta 

• osaa irrottautua työstä vapaa-ajallaan  

• osaa ottaa puheeksi esimiehen kanssa varhaisessa vai-
heessa, jos esiintyy työkyvyn haasteita 

• osaa itsenäisesti hakea apua työterveyshuollon palveluista 
 

 Työntekijällä, jolla on hyvät vuorovaikutustaidot, on empaatti-

nen ja osaa ratkaista ristiriitoja.  

Työntekijät voivat tukea toistensa työhyvinvointia ennen kaik-

kea ottamalla vastuuta kuinka itse käyttäytyvät työyhteisössä. 

 

(mukaillen Manka & ym. 2011, 30–31) 
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Liite 4. Helsingin kaupungin varhaisen ja tehostetun tuen poissaolorajat 

 

(mukaillen Helsingin kaupunki 8.8.2018) 
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Liite 5. Työantajan ilmoitus 30 pv ilmoitus työterveyshuoltoon 

 

(Helsingin kaupunki 23.5.2018a)  
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Liite 6. Varhaisen tuen muistio 

 

 
 
(Helsingin kaupunki 23.5.2018b) 
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Liite 7. Varhaisen tuen neuvottelun ohje  

 

1. Kutsu neuvotteluun 
 

✓ Sovi tapaamisesta etukäteen (esim. kun työntekijä palaa sairaslomalta.) 
✓ Kerro kutsussa, että kyseessä on ohjeiden mukainen varhaisen tuen neuvottelu, 

perustuen 5 krt /20 pv. sairauspoissaoloihin tai muu esimiehen havaitsema huoli 
✓ Kerro kutsussa, että kyseessä on kahden keskeinen keskustelu 
✓ 30 pv kohdalla tarvittaessa esimies voi pyytää oman esimiehensä mukaan neu-

votteluun, jos esim. ensimmäisessä neuvottelussa on ilmennyt kitkaa. 
✓ Kerro kutsussa paljonko aikaa keskustelulle on varattuna.  

 

2. Keskustelu 
 

✓ Varaa rauhallinen tila. Oveen laitetaan ”Ei saa häiritä lappu” 
✓ Kiinnitä erityistä huomiota, miten kohtaat työtekijän. Älä näytä vihaiselta, kii-

reiseltä tai liian huolestuneelta. Näin luot keskustelulle avoimen ilmapiirin. 
✓ Tehkää neuvottelusta muistio, jonka voitte neuvottelun jälkeen allekirjoituksil-

lanne hyväksyä 
✓ Kerro huolesi, faktoja (esim. poissaolojen määrä tai työstä saatu palaute) 
✓ Kerro myös hyvät asiat ja osaamiset. Esim. ”Olet hyvä työssäsi ja olet hienosti 

kehittänyt tapaa tehdä työtä sujuvammin. Nyt olen huolissani siitä, että viime ai-
koina olet ollut tavan omaista ärtyneempi työkavereille ja asiakkaillemme.” 

✓ Kuuntele työntekijää, anna aikaa, osoita arvostusta, älä syyllistä, älä diagnosoi 
✓ Jos ei ole ongelmaa kiitä keskustelusta mutta muistuta työntekijää seuraavista 

ohjeiden mukaisista toimenpiteistä, jos tilanne jatkuu. 
✓ Tilanteessa, jossa työntekijä kieltäytyy neuvottelusta tai käyttäytyy työpaikalla 

asiattomasti, tulee esimiehen aloittaa ohjeiden mukaisesti varoitusmenettely. 
 

3. Sopikaa yhdessä tavoite ja työssä tehtävät muutokset 
 

✓ Käykää yhdessä läpi mitkä keinot edes auttaisivat työssä suoriutumista 
✓ Keinoja ovat esim. osasairasloma tai korvaava työ, työn mukauttaminen määrä-

ajaksi (esim. vuorotyön muuttaminen päivätyöksi). 
✓ Kirjatkaa mitä muutoksia käytännössä työssä tehdään esim. osasairasloman ai-

kana, työajat ja yhteydenotto työterveyteen (B-lausunto ja sairaslomatodistus) 
✓ Sopikaa yhdessä, miten asiasta viestitään työyhteisölle. 
✓ Varmista myös työntekijän oma aktiivisuus tavoitteen saavuttamiseksi eli mitä 

työntekijä on itse valmis tekemään asioiden eteen.  
 

4. Sopikaa seurannasta 
 

✓ Milloin ja miten asiaan palataan uudestaan  
✓ Sopikaa arviointiajat tukitoimenpiteiden aikana 
✓ Seuraa työssä suoriutumista myös toimenpiteiden jälkeen 

 

 

(mukaillen Manka & ym. 2011, 39) 
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Liite 8. Työterveysneuvottelun osallistujien vastuutehtävät 

 

Työnantaja 

Esimies: 

• Ohjaa neuvottelua (pj.) 

• Kertoo oman arvionsa työntekijän 
työssä suoriutumisesta 

• Selvittää ennen neuvottelua millaisia 
työjärjestelyitä työpaikalla on mahdol-
lista toteuttaa työtekijän työhön paluun 
tukemiseksi 

• Sairauspoissaolo- ja vuosilomatiedot 
on selvitetty neuvottelua varten 

• Sopii työntekijän kanssa, miten työyh-
teisössä tiedotetaan työhön paluusta 
ja työn muokkauksesta 

• Sopii yhteydenpidosta työntekijän 
kanssa, jos poissaolo työstä jatkuu 

• Hoitaa neuvottelun saamansa poissa-
olotiedon viiveettä palkanlaskentaan 
 

HR:n työkykyvalmentaja: 

• Toimii konsultoivassa roolissa esimie-
hen työparina 

• Toimii tukena ammatillisen kuntoutuk-
sen toimenpiteissä (hakemukset ja toi-
menpiteiden organisointi) 

• Ohjaa tarvittaessa uravalmennukseen 

• Arvio uudelleensijoittumisen ja koulut-
tautumisen vaihtoehtoja 
 

Ylempi johto (esimiehen esimies) 

• Toimii esimiehen tukena 

• Arvio organisaation muita tehtäviä, jos 
työntekijän omalla työpaikalla ei ole 
järjestettävissä kevennettyjä tehtäviä  

• Ottaa kantaa oman organisaation mui-
den tehtävien tai uudelleensijoittumi-
sen vaihtoehtojen osalta ->työn tarjoa-
minen 
 

 

Työterveyshuolto 

Työterveyslääkäri: 

• Arvio työntekijän terveydentilaan sovel-
tuvat tehtävät kuntoutuksen toimenpitei-
den aikana tai uudelleensijoituksen 
osalta 

• Huolehtii B-lausunnon toimittamisesta 
Kevaan 

• Seuraa työntekijän terveydentilaa koko 
prosessin ajan  
 

Kuntoutussuunnittelija: 

• Neuvoo työntekijää sairauspäiväraha-, 
kuntoutustuki-, ja eläke asioissa 

• Sopii työntekijän kanssa ajan kuntou-
tussuunnitelman laadintaa varten 

• Neuvoo soveltuvien kuntoutusmahdolli-
suuksien valinnassa (oikea-aikaisuus) 
 

Työterveyshoitaja 

• Voi toimia neuvottelun sihteerinä 

• Rohkaisee työntekijää tuomaan oleelli-
sia asioita esille 

• Voi toimia neuvottelun käytännön orga-
nisoijana. Koordinoi yhteisiä tapaamisia 
työterveyshuollossa ja varmistaa yhtey-
denpidon työntekijään kuntoutustoimen-
piteen tai sairauspoissaolon aikana. 

______________________________________ 

Työntekijä 

• On etukäteen valmistautunut neuvotte-
luun  

• Kertoo oman arvion työkyvystään ja 
mitkä asiat vaikeuttavat työssä suoriutu-
mista 

• Tuo esiin omat tavoitteensa työssä jat-
kamisen ja työhön paluun suhteen 

• Sopii esimiehen kanssa yhteydenpi-
dosta, jos sairauspoissaolo jatkuu 

______________________________________ 

Työntekijän tuki 

• Työntekijä voi pyytää neuvotteluun yh-
den tukihenkilön esim. luottamusmiehen 
tai muu tukihenkilön, joka huolehtii esi-
merkiksi, että työntekijän terveydentila-
tietoja käsitellään neuvottelussa vain 
työntekijän suostumuksella.  

 

 

(mukaillen Työterveyslaitos 2018) 

 



 

 

115 

Liite 9. Työterveyshuollon muistiopohjamalli 

     sivu 1. 
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     sivu 2. 
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     sivu 3. 

 

 

 

(Työterveyslaitos 2018) 
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Liite 10. Työntekijän muistilista työterveysneuvotteluun 

 

 

 

(Työterveyslaitos 2018) 
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Liite 11. Työnantajan kuvaus työntekijän työstä, työolosuhteista ja selviytymisestä    

     sivu 1. 
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     sivu 2. 

 

 

(Keva 2019c) 
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Liite 12. Kuntoutussuunnitelmahakemus 

     sivu 1. 
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     sivu 2. 
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     sivu 3. 

 

(Keva 2019d) 
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Liite 13. Lausunto työkokeilusta 

 

(Keva 2019e) 
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Liite 14. Malli työhönvalmennusohjelmasta 

 

(Keva 2019f) 
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Liite 15. Työkyvyn arviopyyntö 
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(Helsingin kaupunki 2019) 
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Liite 16. Palkkakompensaatioesitys kaupunginkanslialle 

 

 

 

(Helsingin kaupunki 2019) 
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Liite 17. Henkilön kuuleminen terveysperusteisessa uudelleensijoittumisessa 

        sivu 1   

 

 

(Helsingin kaupunki 2019) 

 

 

 



 

 

131 

 

     sivu 2 
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Liite 18. Esitys terveysperusteista uudelleensijoittumista varten 

 

 

 

(Helsingin kaupunki 2019) 
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Liite 19. Tiedonkeruu haastattelu (työpajat 1 ja 2) 

Läsnä: lähiesimiehet, kuntoutussuunnittelija, työterveyshoitaja, HR-asiantuntija 

Aika: 19.11.2018 ja 19.12.2018 

Taustatiedot 

 

• Kuinka kauan olet toiminut nykyisessä esimiestehtävässäsi? 
 

Tilannekartoitus (liite1) 

 

o Mikä on työntekijän keskeisin haaste työssä suoriutumisessa? 
o Millaisena näet tällä hetkellä työhön paluun mahdollisuuden? 
 

 

Varhaisen ja tehostetun tuen toimenpiteet (liite 4) 

 

• Onko työntekijän kohdalla käytetty jotain varhaisen/- tehostetun tuen keinovali-
koiman toimenpiteitä?  
 

o Varhaisen tuen neuvottelu 
o 30 pv ilmoitus 
o Osasairasloma, korvaavatyö 
o Työkyvyn arvio 

 

• Miksi toimenpiteitä ei ole tehty? 

• Onko ammatillisen kuntoutuksen ennakkopäätöstä haettu? 
 

Jatkosuunnitelma 

 

• Onko työntekijälle sovittu yhteistä neuvotteluaikaa työterveyteen? 

• Mitä keinovalikoiman vaihtoehtoja työntekijälle voitaisiin suunnitella työhön pa-
luun tueksi? 

 

Haastattelussa kirjataan toimenpidesuunnitelma, jota arvioidaan 27.3.2019 työpaja 

3 toteutuksessa. 

 

Millaista tukea/ osaamista tarvitsisitte toteuttaa työkykyjohtamista kaupungin oh-

jeiden mukaisesti? (liite 2, liite 3) 

 

Liite 1.  Varhaisen ja tehostetun tuen raportti (yksikkö X) 
Liite 2.  Helsingin kaupungin työkykyjohtamismalli 
Liite 3. Työkykyisenä Stadin töissä  
Liite 4. Työkyvyn tukemisen keinovalikoima 

 



 

 

134 

Liite 20. Kirjausmuistiopohja (työpajat 1, 2 ja 3) 

 

Kirjausmuistiinpanot 19.11.2018, 19.12.2018, 27.3.2019   

työntekijä:__________________________________ 

Taustatiedot 
 

• Kuinka kauan olet toiminut nykyisessä esimiestehtävässäsi? 
 

 

Tilannekartoitus  
 

• Mikä on työntekijän keskeisin haaste työssä suoriutumisessa? 
 
 
 
 

• Millaisena näet tällä hetkellä työhönpaluun mahdollisuuden? 
 

 
 

 

Jatkosuunnitelma (toimenpiteet ennen 27.3.2019) 
 

• Onko työntekijälle sovittu yhteistä neuvotteluaikaa työterveyteen? 
• Mitä keinovalikoiman vaihtoehtoja työntekijälle voitaisiin suunnitella työhön pa-

luun tueksi? 
 
Muistiinpanot: 
 
 
 

 
 

Millaista tukea/ osaamista tarvitsisitte toteuttaa työkykyjohtamista kaupungin oh-
jeiden mukaisesti?  
 
Muistiinpanot: 
 
 
 
 

Loppuarvio 27.3.2019 (työpaja 3) 
 
Nykytila: 
 
Jatkoseuranta/ - suunnitelma: 
 
Muistiinpanot: 
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Liite 21. Teemahaastattelurunko 

Läsnä: yksikön päälliköt, palvelupäälliköt ja HR-asiantuntija 

Aika: 18.12.2018 klo 14.00 

Taustatiedot 
 

• Kuvaile lyhyesti työyhteisöänne.  
 

o Ikärakenne, työtavat (vuorotyö, pari- /yksintyöskentely), työolosuhteet, koulu-
tustaso 

 

Työkykykyjohtaminen (liite 1, liite 2, liite 3) 
 

• Mitkä ovat teidän yksikkönne keskeisimmät työkykyjohtamisen haasteet? 
• Millaista tukea/ osaamista tarvitsisitte toteuttaa työkykyjohtamista kaupungin ohjeiden 

mukaisesti? 
• Miten teidän esimiesten tehtävänkuvauksessa on huomioitu työkykyjohtaminen? 

 
o Miten reagoitte työtyytyväisyyskyselyihin? Millaisia toimenpiteitä olette näiden tu-

losten pohjalta tehneet? 
 

Varhainen välittäminen 
 

• Miten teillä otetaan puheeksi työntekijän työkyky ja työssäsuoriutumisen asiat? 
 

o Milloin keskustelu käydään? 
o Mitä neuvotteluissa sovitaan ja keskustellaan? 
o Miten esimiehet kokevat puheeksiottamisen (varhaisen tuen neuvottelun) työn-

tekijän kanssa? 
 

Työkyvyttömyyskustannukset 
 

• Tiedättekö millaisia kustannuksia työkyvyttömyys ja sairauspoissaolot aiheuttavat 
työnantajalle? 

• Mitä olisitte valmis tekemään näiden kustannusten vähentämiseksi? 
 

Ammatillinen kuntoutus (liite 3, liite 4) 
 

• Mitä ammatillisen kuntoutuksen keinoja tunnistatte?  
• Mitä keinoja teillä on ollut käytössä? 

 
o Miksi keinoja teillä ei ole käytössä/ ei ole käytetty? 

 
 

Liite 1.  Varhaisen ja tehostetun tuen raportti (yksikkö x) 
Liite 2.  Helsingin kaupungin työkykyjohtamismalli 
Liite 3. Työkykyisenä Stadin töissä  
Liite 4. Työkyvyn tukemisen keinovalikoima 

 

 


