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TIIVISTELMÄ 

Mikkonen, L. 2017. Sairauspoissaolojen hallinta ja henkilöstön terveyden tukeminen metsäte-

ollisuuden toimipisteessä. Terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto, fysioterapian pro gra-

du – tutkielma 47 sivua, 8 liitettä. 

Johdanto Teollisuudessa on paljon sairauspoissaoloja verrattuna tavanomaiseen sairastavuu-

teen. Pitkiä sairauspoissaoloja aiheuttavat etenkin tuki- ja liikuntaelinvaivat. Tutkimustieto 

varhaisen tuen ja sairauspoissaolokäytäntöjen vaikuttavuudesta sairauspoissaolojen hallinnas-

sa on ristiriitaista. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia metsäteollisuuden toimipisteessä 

toteutetun sairauspoissaoloja ehkäisevän ja henkilöstön terveyttä tukevan hankkeen aikaan-

saamaa muutosta sairauspoissaoloissa ja hankkeen aikaisten toimenpiteiden toteutumista. Toi-

seksi oli tavoitteena tutkia sairauspoissaoloja ja tuki- ja liikuntaelinoireesta työssä koettua 

haittaa selittäviä tekijöitä.  

 

Menetelmät Tutkimusjoukkona olivat metsäteollisuuden toimipisteessä hankkeen ajan vuosi-

na 2013–2015 työskennelleet henkilöt (n=343). Hankkeen alussa toteutettiin työterveyskysely 

ja hankkeen aikana toteutettiin kyselyyn perustuen tarvittavia yksilötason toimenpiteitä ter-

veyden tukemiseksi. Kyselyn vastausprosentti oli 56. Analyysissa verrattiin työterveyskyse-

lyyn vastanneiden (n=193) ja vastaamattomien (n=150) ryhmissä tapahtunutta muutosta sai-

rauspoissaoloissa, työterveyshuollon asiantuntijoilla käynneissä ja varhaisen tuen toimenpitei-

siin osallistumisessa. Toiseksi tarkasteltiin ryhmien sisällä tapahtunutta muutosta. Tilastollisi-

na menetelminä olivat χ²-testi, Mann-Whitney U-testi, McNemarin testi, Cochranin Q-testi ja 

Wilcoxon merkittyjen sijalukujen testi. Logistisella regressioanalyysilla tutkittiin sairauspois-

saoloja ja tuki- ja liikuntaelinoireesta työssä koettua haittaa selittäviä tekijöitä.  

Tulokset Kahden vuoden seurannan aikana sairauspoissaolot vähenivät työterveyskyselyyn 

vastanneiden ryhmän 26–45-vuotiaissa (p=0.008) ja 36–45-vuotiaissa (p=0.034). 46–65 –

vuotiaiden terveyskyselyyn vastanneiden ryhmässä tai terveyskyselyyn vastaamattomien mis-

sään ikäryhmässä ei tapahtunut sairauspoissaoloissa muutosta. Varhaisen tuen keskustelujen 

toteuma lisääntyi työterveyskyselyyn vastanneiden ryhmässä (p=0.015). Työfysioterapeutilla 

käynnit lisääntyivät koko aineistossa nelinkertaisesti (p<0.001). Regressioanalyysissa yli 

kolmen päivän sairauspoissaolojen riskiä lisäsivät tupakointi ja tule-oireesta koettu haitta 

työssä. Yli 13 päivän sairauspoissaolon riskiä lisäsivät edellisten lisäksi työn fyysinen toisto-

rasitus ja ylipaino. Yli 29 päivän sairauspoissaoloja selittivät tupakointi ja itse arvioitu hei-

kentynyt työ- ja toimintakyky. Toinen työ suojasi sairauspoissaoloilta. Työn vähäinen vaihte-

levuus ja hankalat työasennot lisäsivät riskiä kokea työssä haittaa selkä- tai niska-hartiaseudun 

oireesta. Lisäksi selän oireesta työssä koettua haittaa selittivät vähäinen liikunta, päivätyö, itse 

arvioitu heikentynyt työkyky ja henkilöstön keskuudessa koettu epäasiallinen kohtelu. Fyysi-

sesti liian kuormittavaksi koettu työ lisäsi yläraajavaivasta työssä koettua haittaa. Ylipaino 

lisäsi riskiä kokea työssä haittaa alaraajan oireesta.   

Johtopäätökset 26–45-vuotiailla metsäteollisuuden työntekijöillä työterveyskysely yhdistet-

tynä yksilöllisiin ja työpaikalla tapahtuneisiin terveyttä tukeviin toimenpiteisiin, sairauspois-

saolokäytäntöihin ja varhaiseen tukeen auttoi vähentämään sairauspoissaoloja. Terveelliset 

elintavat, heikentyneeseen työkykyyn reagointi, työn järkevä kuormitustaso sekä työntekijän 

riittävä suorituskyky suhteessa työn vaatimuksiin voi auttaa vähentämään tuki- ja liikunta-

elinoireesta työssä koettua haittaa ja sairauspoissaoloja.  

Avainsanat Sairauspoissaolojen hallinta, varhainen tuki, sairaupoissaolokäytännöt, 

metsäteollisuus, tuki- ja liikuntaelinoire 



ABSTRACT 

Mikkonen, L. 2017. Otsikko. Department of Health Sciences, University of Jyväskylä, 

Master´s Thesis, 47 pages, 8 appendices. 

Introduction. Industry has high rates of sickness absence and musculoskeletal disorders are 

the most prevalent causes of long sickness absences. There are contradictory studies about the 

effect of early intervention and sickness absence management on preventing sickness absence.  

The aim of this study was at first to study the effects of the sickness absence management –

project and measure how action worked. Secondly the aim was to study factors explaining 

sickness absence and employees subjective experienced musculoskeletal disorders in work. 

 

Methods The study population consisted of finnish employees (n=343), who were working in 

forest industry factory in years 2013-2015. Health survey was implemented in the beginning 

of the project. The overall response rate was 56 %. Based on quastionnaire the employees 

with health problems were contacted and if necessary treated in work place or/and in 

occupational health care. In the analysis the study population  was divided in two groups: 1) 

employees who answered the quastionnaire (n=193) and 2) employees who did  not answered 

the  questionnaire (n=150). These two groups were compared. Secondly were analysed the 

change of sickness absence inside the groups. In statistical analysis there were used χ²-test, 

Mann-Whitney U-test, McNemar´s test, Cochran´s Q-test, Wilcoxon test and logistic regres-

sion. 

Results Sickness absence rate decreased in the group who answered health quastionnaire and 

were aged between 26-45 –years old. There were no change in other age groups and there 

were no change in the group who did not answered the questinnaire. Use of occupational 

therapist increased during the project in both groups and was quadruple compared to 

beginning. Employees who smoked, suffered from musculoskeletal disorder in workplace, 

experied physically demanding work conditions, were overwighted or  had decreased self 

reported working ability had increased  risk for sickness absence.  Another job protected from 

sickness absence. Difficult work postures and not varying work increased the risk to suffer 

neck or back problems in work place. Physical inactivity, working on daytime, decreased 

working ability and poor atmosphere in workplace incresed the risk to suffer from 

backproblems in the workplace. Physically too demanding job increased the risk to suffer 

upper limb problems in the workplace. Overweigthed employees experienced more problems 

with lower limb in the workplace.  

Conclusion Contacting and treating the employee with health problem based on heatlh 

quastionnaire was helpful in decreasing sickness absence rates with employees aged 26-45 

years. Adjusting working conditions suitable for employees musculoskeletal system and 

employees sufficient physical condition might help in reducing sickness absence and 

musculoskeleltal disorders in workplace. 

Key terms Sickness absence management, sickness absence, early intervention, forest 

industry, musculoskeletal disorder 
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1    JOHDANTO 

 

2010-luvun alussa sairauspoissaoloja oli Suomessa enemmän kuin koskaan aiemmin ja erityi-

sesti teollisuudessa poissaolot ovat lisääntyneet (Sairauspoissaolojen hallinta 2009, 14). Teol-

lisuuden yrityksistä joka kolmannella on sairauspoissaoloja yli 6 prosenttia, kun tavanomai-

sesta sairastavuudesta johtuvien poissaolojen määrä säännöllisestä työajasta on tavallisesti 2-3 

prosenttia (Elinkeinoelämän keskusliitto 2016).  Sairauspoissaolot aiheuttavat yrityksille tuot-

tavuuden laskua (Kivimäki ym. 2007; Ferrie ym. 2009; Kremer ym. 2010; d'Errico ym. 2012) 

ja 2000-luvulla työnantajat ovatkin lisääntyvästi alkaneet pohtia sairauspoissaolojen hallinnan 

keinoja, jotka mahdollistavat henkilöstön työssä pärjäämisen ja työhön paluun sairastumisen 

jälkeen (Black 2008, 112).   

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat suurin sairauspoissaolojen ryhmä kaikkien alojen yhteen-

vedossa (Kela 2016, 68) sekä metsäteollisuudessa itsenäisesti (Pahkin ym. 2010).  Tuki- ja 

liikuntaelinoireet (Viikari-Juntura ym. 2012, Neupane ym. 2015) sekä fyysiset kuormitusteki-

jät lisäävät riskiä sairauspoissaoloille (Alavinia ym. 2009; Lund ym. 2009; Aaviksoo ym. 

2013; d'Errico ym. 2012; Valirad ym. 2015).  

Onnistunut sairauspoissaolojen hallinta edistää työhyvinvointia ja työssä pärjäämistä (Seuri & 

Suominen 2010, 110) sekä tukee terveyttä ja työkykyä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2007, 

8). Sairauspoissaolojen hallintaa on tutkittu, mutta esille on noussut jatkotutkimuksen tarve 

(Schaafsma ym. 2016; Vargas-Prada ym. 2016; Vogel 2017). Ennaltaehkäisevien toimenpi-

teiden höydyllisyydestä on ristiriitaista näyttöä (Schaafsma ym. 2016).  

Metsäteollisuuden toimipisteessä toteutettiin vuosina 2013-2015 hanke sairauspoissaolojen 

ehkäisemiseksi ja henkilöstön terveyden tukemiseksi. Hankkeen painopistealueina olivat tuki- 

ja liikuntaelinoireisten sairauspoissaolojen hallinta sekä toimintatavat sairauspoissaolojen 

ehkäisyssä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia metsäteollisuuden toimipisteessä to-

teutetun sairauspoissaoloja ehkäisevän ja henkilöstön terveyttä tukevan hankkeen aikaansaa-

maa muutosta sairauspoissaoloissa ja hankkeen aikaisten toimenpiteiden toteutumista. Toi-

seksi oli tavoitteena tutkia sairauspoissaoloja ja tuki- ja liikuntaelinoireesta työssä koettua 

haittaa selittäviä tekijöitä.  
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2   SAIRAUSPOISSAOLOT YKSILÖN, YRITYKSEN JA YHTEISKUNNAN NÄ-

KÖKULMASTA  

 

Työ on yksilölle tärkeää fyysisesti, henkisesti (Waddel & Burton 2006) ja taloudellisesti (So-

siaali- ja terveysministeriö 2007, 17; Black 2008, 112). Yksilön saama hyöty työstä onkin 

useimmiten suurempi kuin mahdolliset työn aiheuttamat riskit tai pitkän työttömyyden tai 

pitkittyneen sairastamisen aiheuttamat haitat (Waddel & Burton 2006). Pitkittynyt sairaus-

poissaolo voi altistaa yksilön syrjäytymiselle (Sosiaali- ja terveysministeriö 2007, 16). Saira-

uslomalla työntekijän vuorokausirytmi saattaa häiriintyä, sosiaalisten kanssakäymisten määrä 

vähentyä ja pitkittynyt sairauspoissaolo voi altistaa yksilön syrjäytymiselle (Sosiaali- ja terve-

ysministeriö 2007, 16).  Sairauspoissaoloa seuraava mahdollinen työkyvyttömyyseläkkeelle 

jääminen aiheuttaa taloudellisia menetyksiä, tarkoittaa luopumista työn antamasta elämän 

sisällöstä sekä työpaikan tarjoamista oppimismahdollisuuksista ja sosiaalisista kontakteista 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2007, 17).  

Yrityksille voi aiheutua sairauspoissaoloista työn tuottavuuden laskua, kustannusten nousua ja 

tuotannon tai palvelun laatupuutteita (Kivimäki ym. 2007; Head ym. 2008; Ferrie ym. 2009; 

Kremer ym. 2010; d'Errico ym. 2012). Kustannukset ovat sekä välillisiä että välittömiä (Sosi-

aali- ja terveysministeriö 2007, 7; Black 2008, 112). Välittömiä kustannuksia ovat sairausajal-

ta maksettu palkka, sijaisille maksetut palkat, mahdollisen ylityön teettämisestä maksetut pal-

kat, työterveyshenkilöstön ajankäytön kustannukset (Sairauspoissaolojen hallinta 2009), pois-

saolojen hallinnolliset kustannukset kuten työn uudelleen järjestelyt ja poissaolojen selvittely 

(Ylitalo 2006, 293; Sairauspoissaolojen hallinta 2009, 18) sekä työtehtävien suorittamisen 

viivästymiset (Ylitalo 2006, 293). Välillisiä kustannuksia ovat tuotannolle ja palvelulle aiheu-

tuneet mahdolliset häiriöt tai toimitusten myöhästymiset, tuotannon ja palvelun laadun heik-

keneminen, yrityksen imagon huononeminen (Sairauspoissaolojen hallinta 2009, 18) sekä 

työyhteisön toimivuuden heikkeneminen (Seuri & Suominen 2010, 23).  

Sairauspoissaolot aiheuttavat kustannuksia yhteiskunnille (Kivimäki ym. 2007; Head ym. 

2008; Ferrie ym. 2009; Kremer ym. 2010;  d'Errico ym. 2012; Rissanen & Kaseva 2014; 

Blencove 2016). Suomessa sairauspoissaolojen aiheuttamien menetettyjen työpanosten kus-

tannusten on laskettu olevan 3,4 miljardia euroa vuodessa ja työkyvyttömyyseläkkeistä aiheu-

tuneiden menetettyjen työpanosten kustannuksiksi on arvioitu 8 miljardia euroa (Rissanen & 

Kaseva 2014). OECD-maiden vertailussa Suomen kokopäiväisten työntekijöiden sairauspois-

saoloprosentti oli 4.5, kun kaikkien OECD-maiden mediaani oli 2.5 % (OECD 2010, 63). 
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3  SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 

 

Onnistunut sairauspoissaolojen hallinta tukee terveyttä ja työkykyä (Sosiaali- ja terveysminis-

teriö 2007, 8) sekä edistää työhyvinvointia ja vajaakuntoisten työntekijöiden työssä pärjää-

mistä (Seuri & Suominen 2010, 110). Varhainen tuki, sairauspoissaolokäytännöt ja vajaakun-

toisen työntekijän työssä pärjääminen ovat keskeinen osa sairauspoissaolojen hallintaa (Var-

ma 2017; Valtioneuvoston asetus 708/2013).  

Seuri & Suominen (2010, 110) ovat jakaneet sairauspoissaolojen hallinnan työterveyshuollon 

seurantaan ja yrityksessä toteutuvaan varhaisen tuen järjestelmään sekä vajaakuntoisten työn-

tekijöiden sairauksien ja kuntoutusmahdollisuuksien selvittämiseen. Vakuutusyhtiö Varman 

(2017) työkyvyn tukemisen malli on jaettu työkyvyn varhaiseen tukeen ja sairauspoissaolo-

käytäntöihin. Yhteistyö työpaikan ja työterveyshuollon välillä mahdollistaa työkykyongelmi-

en havaitsemisen ja varhaisen hoidon (Sairauspoissaolokäytäntö työpaikan ja työterveyshuol-

lon yhteistyön 2007, 7).  Sairauspoissaolojen hallinnassa tarvitaankin työpaikan eri toimijoi-

den sekä työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyötä ja sitoutumista (Sosiaali- ja terveysminis-

teriö 2007, 7; Sairauspoissaolojen hallinta 2009). Myös henkilöstön tulisi hyväksyä sairaus-

poissaolojen hallinnan järjestelmä ja nähdä sen tarjoamat hyödyt pitkän työuran saavuttami-

sessa (Seuri & Suominen 2010, 110).  

Lainsäädäntö ja hallitusohjelma ohjaavat työpaikkojen toimintaa varhaiseen tukeen (Sairaus-

vakuutuslaki 2004/1224 § 5; Ratkaisujen Suomi 2015, 20). Työterveyshuoltolakiin tehty muu-

tos vuonna 2012 (Työterveyshuoltolaki 2001/1383 § 10a) velvoittaa työnantajan ilmoittamaan 

työterveyshuoltoon sairauslomalla olevat henkilöt viimeistään siinä vaiheessa, kun sairaus-

poissaolokertymä on 30 päivää. Työkyvyn alenemisen uhka tulisi havaita hyvissä ajoin ja 

reagoinnin tulisi tapahtua varhain (Sipponen ym. 2011, 2).  Työterveyshuollon ennakoivan 

toiminnan korvattavuus (60 %) edellyttää, että työpaikalla on käytössä varhaisen tuen toimin-

tamalli ja systemaattinen työkyvyn hallintakäytäntö (Sairausvakuutuslaki 2004, 13 luku 5§). 

Hallitusohjelmassa (2015) ja lainsäädännössä on lisäksi nostettu esiin terveyden edistäminen 

ennaltaehkäisten (Sairausvakuutuslaki 2014/1224, Ratkaisujen Suomi 2015, 20). Työurien 

pidentämistavoitteet edellyttävät panostuksia kansanterveystyöhön kuten mielenterveyteen, 

ylipainoin ehkäisyyn, alkoholin käyttöön, huonoihin ruokailutottumuksiin ja vähäiseen liiku-

taan (Työelämäryhmän loppuraportti 2010, 6).  Kuviossa yksi on esitetty sairauspoissaolojen 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011383?search%5btype%5d=pika&search%5bpika%5d=ty%C3%B6terveyshuoltolaki
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011383?search%5btype%5d=pika&search%5bpika%5d=ty%C3%B6terveyshuoltolaki
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hallinta mukaillen Varman (2017) työkyvyn hallinnan mallia. Kuviossa on esitetty lisäksi 

sairausvakuutuslaissa ja hallitusohjelmassa (2015) esiin tuotu ennaltaehkäisy.  

 

KUVIO 1. Sairauspoissaolojen hallinta mukaillen Varman (2017) työkyvyn tukemisen mallia 

ja lainsäädäntöä (Sairausvakuutuslaki 2014/1224)  

 

3.1  Sairauspoissaolojen hallinta ja työkyky 

 

Vastuu yksilön työkyvystä jakaantuu yksilön itsensä, yrityksen ja yhteiskunnan kesken (Työ-

terveyslaitos 2018). Työterveyslaitos (2018) on kuvannut työkyvyn kerrostalona, jossa on 

neljä kerrosta (kuvio 2).  Varhainen tuki ja sairauspoissaolokäytännöt auttavat tukemaan työ-

kykyä ja niiden avulla pystytään vaikuttamaan työkykytalon kaikkiin kerroksiin. Yrityksen ja 

työterveyshuollon toteuttamat työkykyä tukevat ennakoivat toimenpiteet auttavat yksilöä yllä-

pitämään ja parantamaan ensimmäisessä kerroksessa olevaa terveyttä ja toimintakykyä, ja 

samalla voidaan vaikuttaa myös muihin kerroksiin. 

Työkykytalon on kehittänyt Juhani Ilmarinen ja se perustuu tutkimustietoon työkykyyn vai-

kuttavista tekijöistä (Työterveyslaitos 2018). Ensimmäisessä kerroksessa ovat työkyvyn pe-

rusta eli fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky sekä terveys. Toisessa kerroksessa 

on osaaminen, johon kuuluvat peruskoulutus, ammatillinen osaaminen ja elinikäinen oppimi-
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nen. Kolmannen kerroksen arvot, asenteet ja motivaatio vaikuttavat merkittävästi työkykyyn. 

Mielekkääksi koettu työ vahvistaa työkykyä. Neljännen kerroksen johtaminen, työyhteisö ja 

työolot kuvaavat työpaikkaa konkreettisella tasolla. Kun kaikki kerrokset tukevat toisiaan, 

pysyy työkykytalo hyvin pystyssä. Jos neljäs kerros kasvaa liian raskaaksi, saattaa se painaa 

alempia kerroksia huonoin seurauksin. Työantaja on päävastuussa neljännestä kerroksesta kun 

taas yksilöllä on suurin vastuu omista voimavaroistaan. Työkykytaloa ympäröivät perhe, su-

kulaiset, ystävät sekä yhteiskunnan rakenteet ja säännöt (Työterveyslaitos 2018).  

 

KUVIO 2. Työkykytalo (Työterveyslaitos 2018) 

3.2  Varhainen tuki ja sairauspoissaolokäytännöt 

 

Varhaisen tuen toimenpiteitä ovat: 1) työkykyongelman havaitseminen työpaikalla tai työter-

veyshuollossa, 2) reagointi tilanteeseen eli puheeksi ottaminen ja varhaisen tuen keskustelu 

esimiehen kanssa, 3) pyritään ratkaisemaan mahdolliset työhön liittyvät ongelmat ja sopimaan 

miten edetään (esim. työn sisältö ja vaatimukset, kouluttautuminen, kuntoutus, työolosuhteet 

ja ergonomia), 4) aktiivinen seuranta ja tukeminen työpaikalla ja 5) työssä jatkaminen ja jak-

saminen (Juvonen-Posti & Jalava 2008, 46).  

Sairauspoissaolokäytännöillä tarkoitetaan yrityksessä sovittuja toimintatapoja ja sairauspois-

saolo-ohjeita; kenelle ilmoitetaan sairauspoissaolosta, miten toimitaan sairauspoissaolon pit-

kittyessä, miten sairauspoissaoloja seurataan ja miten varhaisen tuen toimenpiteet toteutetaan. 

Sairauspoissaolojen hallintaan kuuluvien sairauspoissaolokäytäntöjen tavoitteena ei ole saira-

uspoissaolojen vähentäminen poissaolokäyttäytymistä vaikeuttamalla (Sosiaali- ja terveysmi-
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nisteriö 2007, 8) mutta sairauspoissaolojen asiattomaan käyttöön puututaan (Seuri & Suomi-

nen 2010, 110).  Tutkimustieto varhaisen tuen ja sairauspoissaolokäytäntöjen vaikuttavuudes-

ta sairauspoissaolojen hallinnassa on ristiriitaista. Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa 

varhainen tuki ja sairauspoissaolokäytännöt ja jaettiin 1) varhaiseen tukeen ja 2) työhön pa-

luun tukeen.  

3.2.1  Varhainen tuki 

 

Varhainen tuki. Varhaisen tuen vaikuttavuudesta tehtiin systemaattinen kirjallisuushaku 

23.4.2017 Medline (Ovid) -tietokannasta hakusanoilla: ”early intervention” AND ”sickness 

absence” AND ”systematic review”. Haussa löytyi kaksi systemaattista kirjallisuuskatsausta, 

joista Carrol ym. (2010) tutkimus käsitteli työhön paluuta pitkän sairausloman jälkeen ja Var-

gas-Prada ym. (2016) tutkimus erittäin varhaiseen tukeen liittyviä toimenpiteitä.   

Carroll ym. (2010) raportoivat, että varhainen tuki on tehokas vähentämään sairauspoissaolo-

ja.  Vargas-Prada ym. (2016) meta-analyysissa erittäin aikaisella varhaisella tuella (ennen 15 

sairauspoissaolopäivän täyttymistä) ei ollut vaikutusta sairauspoissaoloihin. Mukana oli kol-

me korkealaatuista RCT-tutkimusta ja erittäin varhaista tukea verrattiin tavanomaiseen hoi-

toon (Vargas-Prada 2016).  

 

3.2.2  Työhön paluun tuki 

 

Työhön paluun tukeen liittyvä kirjallisuuskatsaus rajattiin koskemaan tuki- ja liikunta-

elinoireisille henkilöille toteutettuja työhön paluun tukemisen toimenpiteitä. Aiheesta haettiin 

tietoa tehdyistä meta-analyyseista (taulukko 1) sekä RCT-tutkimuksista (taulukko 2, liite 1). 

Tutkimuksiin sisältyneiden interventioiden tavoitteena oli ehkäistä sairausloman pitkittymistä 

ja edesauttaa sujuvaa työhön paluuta.  
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TAULUKKO 1. Työhön paluun tukitoimenpiteiden vaikutus sairauspoissaolon kestoon tuki- 

ja liikuntaelinoireisilla. Meta-analyyseihin rajattu haku suoritettiin tietokannasta Medline 

(Ovid) 6.9.2017 

 Medline Ovid 6.9.2017 

1 Work/ or work.mp. 

2 worksite.mp. or Workplace/ 

3 Sick Leave/ or Absenteeism/ or sickness absence.mp. 

4 return to work.mp. or Return to Work/ 

5 1 or 2 

6  3 and 4 and 5 

7 limit 6 to meta-analysis 

8 limit years 2013-2017 

 

TAULUKKO 2. Sairauspoissaolon aikaisten tukitoimenpiteiden ja työhön paluun tukitoimen-

piteiden vaikutus sairauspoissaolon kestoon tuki- ja liikuntaelinoireisilla. RCT-tutkimuksiin 

rajattu haku suoritettiin tietokannoista Medline (Ovid) 10.2.2014 ja 12.9.2017 ja Pubmed 

(Medline) 12.2.2014 

 Medline Ovid 10.2.2014 Pubmed 10.2.2014 

1 Work/ or work.mp. #1 Add Search ((work) OR workplace) OR worksite  

2 worksite.mp. or Workplace/ #2 Add Search ((sick leave) OR absenteeism) OR sickness absence 

3 Sick Leave/ or Absenteeism/ or sickness absence.mp. #3 Add Search return to work 

4 return to work.mp. or Return to Work/ #4 Add Search program 

5 program.mp. #5 Add Search ((((((work) OR workplace) OR worksite)) AND 

(((sick leave) OR absenteeism) OR sickness absence)) AND return 

to work) AND program 

6 1 or 2 #6 Add Search randomized controlled trial 

7  3 and 4 and 5 and 6  #7 Add Search  ((((((work) OR workplace) OR worksite)) AND 

(((sick leave) OR absenteeism) OR sickness absence)) AND return 

to work) AND program AND randomized controlled trial 

8 limit 7 to randomized controlled trial #1 Add Search ((work) OR workplace) OR worksite  

 

Työhön paluun tukea käsittelevät meta-analyysit. Meta-analyysit käsittäneessä kirjallisuus-

haussa löytyi 16 tutkimusta, joista viisi täytti sisäänottokriteerit. Systemaattisten kirjallisuus-

katsausten tuloksissa oli ristiriitaista tietoa sairauspoissaolokäytänteiden ja työhön paluun 

tuen hyödyllisyydestä osana sairauspoissaolojen hallintaa (Schaafsma ym. 2013; Van Vilste-

ren ym. 2015; Vargas-Prada 2016; Marin ym. 2017, Vogel ym. 2017). Vogel ym. (2017) sys-

temaattisessa Cochrane-katsauksessa toimenpiteet sairauspoissaolojen vähentämiseksi tai työ-

hön paluun nopeuttamiseksi eivät vähentäneet kumulatiivisen sairausloman kestoa tai nopeut-

taneet työhön paluuta verrattaessa tavanomaiseen toimintaan. Kipuun, toimintakykyyn ja mie-
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lialaan liittyvissä muuttujissa havaittiin hienoista parantumista. Tutkimus sisälsi 14 RCT-

tutkimusta, jotka kohdistuivat yli neljä viikkoa kestäneisiin tuki- ja liikuntaelinoireisiin tai 

mielenterveyteen liittyviin sairauspoissaoloihin (Vogel ym. 2017).  Marin ym. (2017) syste-

maattisessa Cochrane-katsauksessa verrattiin biopsykososiaalista (MBR – Multidisciplinary, 

biopsychososial rehabilitation) kuntoutusta muihin työhön paluuta tukeviin ohjelmiin. Tutki-

muksessa löytyi vähäistä näyttöä siitä, että MBR ei vähentänyt työhön paluuseen kulunutta 

aikaa.  

 

Van Vilsteren ym. (2015) systemaattisen Cochrane-katsauksen mukaan työpaikkainterventi-

oiden hyödyllisyydestä oli keskinkertaista näyttöä sairauspoissaolojen vähentämiseksi tuki- ja 

liikuntaelinoireisilla kun interventiota verrattiin tavanomaiseen hoitoon. Interventiot olivat 

myös hyödyllisiä vähentämään kipua ja parantamaan fyysistä toimintakykyä tuki- ja liikunta-

elinoireisilla (van Vilsteren ym. 2015). Schaafsma ym. (2013) meta-analyysin mukaan oli 

kohtalaista näyttöä, että kroonisilla selkäkipupotilailla tiivis fyysinen harjoittelu mahdollisesti 

vähentää sairauspoissaolon kestoa verrattuna tavanomaiseen hoitoon.  Vargas-Prada ym. 

(2016) tutkimuksessa oli mukana kolme laadukasta RCT-tutkimusta. Tutkimuksessa verrattiin 

sairauslomalle jääneiden työntekijöiden ryhmiä, joissa toinen ryhmä sai tavanomaista hoitoa 

ja toiseen ryhmään kohdistui erittäin aikaisia varhaisen tuen toimenpiteitä.  Ensimmäisen 

kahden sairauspoissaoloviikon aikana tehdyt työhön paluuta tukevat toimenpiteet olivat te-

hokkaampia tuki- ja liikuntaelinoireista kärsivillä verrattuna mielenterveyden ongelmista kär-

siviin työntekijöihin (Vargas-Prada ym. 2016). 

 

Työhön paluun tukea käsittelevät RCT-tutkimukset. Kirjallisuushaussa löytyi yhteensä kym-

menen sisäänottokriteerit täyttävää RCT-tutkimusta. Kahdeksassa tutkimuksessa (Lindström 

ym. 1992; Loisel ym. 1997; Skouen ym. 2002; Staal ym. 2004;Wright ym. 2005; Steenstra 

ym. 2006; Bültmann ym. 2009; Andersen ym. 2015) toteutettu ohjelma tai sen osa oli vaikut-

tava, kun muuttujana oli työhön paluuseen kulunut aika tai sairausloman kesto (RTW). Yh-

dessä tutkimuksessa (Viikari-Juntura ym. 2012) ei löytynyt tilastollisesti merkitsevää eroa 

ohjelman vaikuttavuudesta, mutta suuntaus oli positiivinen. Andersen ym. (2016) seurantatut-

kimuksessa tutkittavien ryhmien välillä ei ollut eroa sairauspoissaoloissa.  

Kolmessa tutkimuksessa ohjelma todettiin kokonaisuudessaan vaikuttavaksi (Lindström ym. 

1992; Loisel ym.1997;  Bültmann ym. 2009), kun kontrolliryhmänä oli tavanomainen hoito 

(taulukko 5). Wright ym. 2005 tutkimuksessa Back Book Plus -ohjelma oli vaikuttavampi 
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kuin pelkkä Back Book –ohjelma. Staal ym. (2004) tutkimuksessa ohjelma oli vaikuttava, kun 

seuranta-aika oli yli 50 päivää.  Skouen ym. (2002) saivat miesten osalta merkitsevän tulok-

sen, kun kevyttä työhön paluuseen tukevaa ohjelmaa verrattiin tavanomaiseen hoitoon tai laa-

jaan ohjelmaan. Naisten osalta eroa ei ollut nähtävissä. Steenstra ym. (2006) tutkimuksessa 

työpaikkainterventioon osallistuneet palasivat työhön keskimääräisesti 30 päivää aiemmin 

kuin tavanomaista hoitoa saanut ryhmä. Loisel ym. (1997) saivat tutkimuksessaan tulokseksi, 

että työterveyshuollon ja ergonomisen intervention hyöty oli merkitsevä. 

Viikari-Juntura ym. (2012) eivät saaneet tilastollisesti merkitsevää eroa ohjelman vaikutta-

vuudesta. Tutkimuksen mukaan osittainen sairausloma saattaa saada aikaan tuki- ja liikunta-

elinoireisten osalta nopeamman ja vakaamman työhön paluun aiempaan työhön kun vertailu-

kohtana on täysiaikainen sairausloma. Viikari-Juntura ym. (2012) osoitti, että työhön osallis-

tumista voidaan turvallisesti kasvattaa varhaisella osittaisella sairauslomalla.  

Loisel ym. 1997 tutkimuksessa työterveyshuollon ja ergonomisen intervention hyöty oli mer-

kitsevä. Sen sijaan intensiivinen kliininen interventio ja kuntoutusinterventio ilman työpaik-

kainterventiota eivät saaneet aikaan merkittävää laskua sairauspoissaolojen osalta. Kuntou-

tusinterventio kohdistettiin varhaisessa vaiheessa selkäkipuisten hoitoon (Loisel ym. 2007). 

Samansuuntaisen havainnon tekivät Steenstra ym. (2006), joiden tutkimuksessa verrattiin 

työpaikkainterventiota ja kliinistä fysioterapiainterventiota tavanomaiseen hoitoon. Tutki-

muksen kliinisen intervention osuus johti myöhästyneeseen työhön paluuseen ja korkeampiin 

kustannuksiin kuin tavanomainen hoito (Steenstra ym. 2006). 

Räätälöity fyysinen harjoittelu (Tailored Physical Activity group, TPA) nopeutti työhön pa-

luuta (Andersen ym. 2015), mutta kroonisen kivun itsehallintaan (Chronic Pain Self Mana-

gement Program, CPSMP) ohjausta saaneet eivät eronneet tavanomaista neuvontaa saaneiden 

ryhmästä. Seuranta-aika oli kolme kuukautta ja ryhmiä verrattiin tavanomaista neuvontaa saa-

neiden ryhmään. 11 kuukauden seurannassa TPA-ryhmän, CPSMP-ryhmän ja tavanomaista 

neuvontaa saaneiden ryhmien välillä ei ollut eroa sairauspoissaolon kestossa (Andersen ym. 

2016).  

Staal ym. (2004), Wright ym. (2005), Steenstra ym. (2006), Bültman ym. (2009) tutkimuksis-

sa ohjelman vaikuttavuutta oli arvioitu myös työntekijän terveydentilaa kuvaavilla muuttujilla 

Näitä muuttujia olivat kipu, toimintakyky, terveydentila, elämänlaatu ja työtilanne. Wright 

ym. (2005) tutkimuksessa kipu väheni tilastollisesti merkitsevästi. Kolmessa muussa tutki-
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muksessa interventiosta ei ollut tilastollisesti merkitsevää hyötyä terveyttä kuvaavivien muut-

tujien osalta (Staal ym. 2004; Steenstra ym. 2006; Bültman ym. 2009). 

 

3.3   Työkykyä tukevat ennakoivat toimenpiteet 

 

Työikäisten terveyden edistämisen toimenpiteet pohjautuvat kansanterveydellisiin tekijöihin 

(Työelämäryhmän loppuraportti 2010, 6). Pahkin ym. (2010) mukaan metsätyöntekijöiden 

terveyskäyttäytymiseen tulisi kiinnittää huomiota osana sairauspoissaolojen hallintaa ja Vali-

rad ym. (2015) mukaan sairauspoissaolojen vähentämiseksi ylipainoisten henkilöiden painon-

pudotus, tupakoinnin lopettaminen, työpaikan ergonomiset parannukset sekä muut tarvittavat 

työolosuhteiden parannukset saattavat olla hyödyllisiä. Työterveyshuollossa toteutetaan esi-

merkiksi kartoittavia toimenpiteitä (työhönsijoitus- ja terveystarkastukset, työntekijän infor-

mointi työsuhteen alussa) ja tietojen antamista, ohjausta ja neuvontaa työntekijöiden tervey-

den tukemiseksi ja sairauspoissaolojen ehkäisemiseksi.  

Työkykyä tukevista ennakoivista toimenpiteistä haettiin tietoa systemaattisesti Cochrane Lib-

rarysta. Haussa käytettiin käsitettä sairauspoissaolojen ehkäisy, sillä mukaan haluttiin sisällyt-

tää sairauspoissaolojen hallinnan näkökulma, verrattuna esimerkiksi käsitteeseen työkyvyn 

hallinta. Hakusanoilla ”sickness absence prevention” löytyi kolme sisäänottokriteerit täyttä-

nyttä Cochrane-katsausta (Cashman 2009; Verbeek ym. 2011; Schaafsma ym. 2016). Cash-

man ym. (2009) tekemä katsaus ammattiautoilijoiden alkoholin käyttöön liittyvä tutkimus 

jätettiin tarkastelun ulkopuolelle.  

Systemaattisen Cochrane-katsauksen (Schaafsma ym. 2016) mukaan terveystarkastukset, jot-

ka keskittyvät työhön liittyviin terveysriskeihin saattavat olla hyödyllisiä osana sairauspoissa-

olojen hallintaa ja asianmukainen mahdollisten terveysriskien kohtaaminen esimerkiksi vaih-

tamalla työtehtävää tai suorittamalla fyysistä harjoittelua saattaa olla hyödyllistä. Tietoa työ-

hönsijoitustarkastusten hyödyllisyydestä sairauspoissaolojen, sairauksien ja tapaturmien eh-

käisyssä on vähän ja se on ristiriitaista (Schaafsma ym. 2016). Verbeek ym. (2011) systemaat-

tisessa Cochrane-katsauksessa todettiin, että käsin tehtävässä taakkojen käsittelyssä ohjauksel-

la, neuvonnalla tai apuvälineiden käytöllä ei ollut selkävaivoilta suojaavaa vaikutusta verrat-

taessa muihin toimenpiteisiin tai ei mihinkään toimenpiteeseen. 



 

11 
 

Sairauspoissaolojen hallintaa on tutkittu, mutta esille nousee jatkotutkimuksen tarve 

(Schaafsma ym. 2016; Vargas-Prada ym. 2016; Vogel 2017). Ennaltaehkäisevien toimenpi-

teiden höydyllisyydestä on ristiriitaista näyttöä (Schaafsma ym. 2016). Vargas-Prada ym. 

(2016) ehdottivat jatkotutkimuksia parantamaan ymmärrystä siitä, millä tekijöillä ja milloin 

toteutettuna saavutetaan parhain mahdollinen hyöty sairauspoissaolojen hallinnassa. Vogel 

ym. (2017) systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa toimenpiteet sairauspoissaolojen vähen-

tämiseksi tai työhön paluun nopeuttamiseksi eivät vähentäneet kumulatiivisia poissaolopäiviä, 

mutta tutkijaryhmä arvelee, että uudet tutkimukset saattavat muuttaa suuntaa (Vogel ym. 

2017). Keith ym. (2011) totesivat kirjallisuuskatsauksessaan, että jatkossa tulisi keskittyä tut-

kimaan kustannustehokkaita, matalakustannuksisia ja yksinkertaisia ratkaisuja sairauspoissa-

olojen hallinnassa.   
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4 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

Tutkimuksen kohteena olevassa metsäteollisuuden toimipisteessä sairauspoissaolojen määrä 

oli suuri verrattuna yleiseen sairauspoissaoloasteeseen. Samankaltainen tilanne on joka kol-

mannessa teollisuuden yrityksessä (Elinkeinoelämän keskusliitto 2016). Vuonna 2014 Elin-

keinoelämän keskusliiton (EK) jäsenyritysten sairauspoissaoloprosentti oli 4.3 ja metsäteolli-

suuden työntekijöillä sairauspoissaoloprosentti oli 5.1 (Elinkeinoelämän keskusliitto 2016). 

Tuki- ja liikuntaelinoireet ovat maailmanlaajuisesti suuri terveysongelma (Murray ym. 2012) 

sekä pääsyy lyhyt- ja pitkäaikaistyökyvyttömyyteen (Viikari-Juntura ym. 2012, 134). Työter-

veyskyselyyn (n=193) perustuen tutkimuksen kohteena olevassa toimipisteessä 69 % henki-

löistä koki tuki- ja liikuntaelinoireesta työssä haittaa. 

Metsäteollisuuden toimipisteessä havaittujen sairauspoissaolojen ja tuki- ja liikuntaelinoirei-

den vuoksi toteutettiin vuosina 2013-2015 hanke, jonka tavoitteena oli vähentää 

sairauspoissaoloja ja niistä johtuvia kustannuksia, tukea pitkäaikaisterveyttä ja vähentää tuki- 

ja liikuntaelinsairauksista johtuvia terveys- ja työkykyriskejä. Lisäksi työkyvyn ja terveyden 

alenemisen sekä työkyvyttömyysuhkien ennakoiva systemaattinen tunnistaminen työterveys-

huollossa ja työpaikalla olivat tärkeänä osana hanketta.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää hankkeen aikaisten (2013-2015) suunniteltujen 

toimenpiteiden toteutumista ja sairauspoissaolojen muutosta  sekä työterveyskyselyaineistoon 

perustuen selvittää sairauspoissaoloja ja tuki- ja liikuntaelinoireesta työssä koettua haittaa 

selittäviä tekijöitä.  

Tutkimuskysymykset: 

1) Tapahtuiko terveystarkastusten, työterveyshuollon asiantuntijoilla käyntien tai varhaisen 

tuen toimenpiteiden määrässä muutoksia vuosina 2013-2015 työterveyskyselyyn vas-

tanneiden ja vastaamattomien ryhmien sisällä ja oliko ryhmien välillä eroa ikäluokittain 

tarkasteltaessa? 

2) Toteutuivatko varhaisen tuen keskustelut asetettujen kriteerien mukaisesti? 

3) Tapahtuiko vuosina 2013–2015 muutoksia kokonaissairauspoissaoloissa ja tuki- ja lii-

kuntaelinvaivan vuoksi pidetyissä sairauspoissaoloissa työterveyskyselyyn vastanneiden 

ja vastaamattomien ryhmissä ikäluokittain tarkasteltuna ja oliko ryhmien välillä eroa? 

4) Mitkä terveyteen, vapaa-aikaan tai työhön liittyvät tekijät selittävät metsäteollisuuden 

henkilöstön sairauspoissaoloja ja tuki- ja liikuntaelinoireesta työssä koettua haittaa?  
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5 AINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

5.1  Tutkimusaineisto 

 

Metsäteollisuuden toimipisteessä toteutettiin vuosina 2013–2015 hanke sairauspoissaolojen 

vähentämiseksi ja henkilöstön terveyden tukemiseksi.  Tutkimusjoukko oli kokonaisotanta 

hankkeen ajan 1.1.2013–31.12.2015 toimipisteessä työskennelleistä henkilöistä (n=343). Ana-

lyysissa tutkimusjoukko jaettiin kahteen ryhmään: työterveyskyselyyn vastanneet (n=193) ja 

työterveyskyselyyn vastaamattomat (n=150) (kuvio 3, taulukko 3). Aineistonkeruussa käytet-

tiin työpaikan ja työterveyshuollon toiminnan yhteydessä syntyvää aineistoa, jolloin tutkitta-

ville ei aiheutunut lisävaivaa tai harmia tutkimuksessa mukana olemisesta. Sairauspoissaolo-

tiedot, terveystarkastuksissa käynnit ja asiantuntijan vastaanotolla käynnit saatiin toimipisteen 

työterveyshuollon järjestelmästä. Hankkeen aikaisiin toimenpiteisiin liittyvät tiedot varhaisen 

tuen keskusteluista ja työkykysuunnitelmista kerättiin toimipisteen dokumenteista. Tiedot 

kerättiin aikaväliltä 1.1.2013–31.12.2015. Työterveyshuollon toimesta toteutettiin 1.10.2012–

31.12.2013 vapaaehtoinen työterveyskysely, jonka vastausprosentti oli 56. Työterveyskysely 

oli 11-sivuinen ja siinä kerättiin tietoa terveyteen ja työhön liittyvistä asioista. Kyselyyn oli 

mahdollisuus vastata kirjallisesti tai sähköisesti. Työterveyskyselyssä oli avoimia kysymyk-

siä, monivalintakysymyksiä ja Likert-asteikollisia kysymyksiä. Työterveyskysely suunnattiin 

vuonna 2013 erityisesti yrityksen työntekijöille, minkä vuoksi toimihenkilöiden osuus oli pie-

ni (p<0.001).  

KUVIO 3. Tutkimusjoukko 
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TAULUKKO 3. Työterveyskyselyyn vastanneiden (n=193) ja vastaamattomien (n=150) 

taustatiedot 

  Vastanneet (n=193) 

n (%) 

Vastaamattomat (n=150)  

n (%) 

p-arvoa 

Sukupuoli mies 161 (83) 113 (75) 0.064 

 nainen 32 (17) 37 (25)  

Ammattiasema työntekijä 191 (73) 70 (27) <0.001* 

 toimihenkilö 2 (2) 80 (98)  

Ikä 26–35-vuotta 25 (13) 29 (19.3) 0.314 

 36–45-vuotta 63 (32.6) 46 (30.7)  

 46–55-vuotta 51 (26.4) 42 (28.0)  

 56–65-vuotta 54 (28) 33 (22.0)  

Työaikamuoto Päivätyö 47 (24.4) **  

 Vuorotyö 58 (30.1) **  

 Vuorotyö (sis. yötyö) 85 (44.0) **  

a
 χ²-testi, *p<0.001, ** tietoa ei ollut saatavilla vastaamattomien ryhmän osalta 

 

Toimipisteen henkilöstöä tiedotettiin tutkimuksen käynnistymisestä. Tietoja käsiteltiin luot-

tamuksellisesti ja aineisto analysoitiin anonyymisti. Tutkimukselle myönnettiin tutkimuslupa 

työterveyshuollosta ja tutkimussuunnitelma tarkastettiin Jyväskylän yliopiston eettisessä toi-

mikunnassa. Hanke ja siihen liittyvät toimenpiteet olivat työelämälähtöisiä, minkä vuoksi 

kaikille toimipisteen työntekijöille mahdollistettiin hankkeen aikaisiin toimenpiteisiin osallis-

tuminen. Kontrolliryhmää ei ollut eettisistä ja käytännöllisistä syistä.  

 

5.2 Sairauspoissaoloja ehkäisevän ja henkilöstön terveyttä tukevan hankkeen etene-

minen 

 

Vuosina 2013–2015 toteutettiin metsäteollisuuden toimipisteessä hanke sairauspoissaolojen 

ehkäisemiseksi ja henkilöstön terveyden tukemiseksi. Hankkeeseen sisältyi yksilöllisiä toi-

menpiteitä: työterveyskysely, terveystarkastukset, asiantuntijoiden vastaanotot (ravitsemuste-

rapeutti, työfysioterapeutti, työterveyspsykologilla), varhaisen tuen keskustelut, työkykysuun-

nitelmat. Lisäksi hankkeeseen kuului toimenpiteitä ryhmämuotoisesti ja työpaikalla tapahtu-

vana toimintana. Painopistealueena olivat tuki- ja liikuntaelinoireet sekä toimintatavat saira-

uspoissaolojen ehkäisyssä. 
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Vapaaehtoinen työterveyskysely toteutettiin hanketta edeltävästi ja hankkeen käynnistyttyä 

aikavälillä 1.10.2012–31.12.2013. Yksilölliset toimenpiteet kohdentuivat tehostetummin niil-

le, jotka vastasivat työterveyskyselyyn (vaihe 1). Vuosien 2013–2015 aikana toteutettiin yksi-

löllisiä toimenpiteitä työterveyskyselyyn perustuen (vaihe 2). Lisäksi toteutettiin työpaikalla 

toimenpiteitä (vaihe 3). Seuraavassa on kuvattu hankkeen sisältö pääpiireittäin ja kuviossa 

neljä sisältö on kuvattu kaavion muodossa. Hankkeen aikaiset toimenpiteet on kuvattu laa-

jemmin liitteessä 2. 

Vaihe 1 oli vapaaehtoinen työterveyskysely, johon koko henkilöstön oli mahdollisuus osallis-

tua. Työterveyskysely suunnattiin painotetusti työntekijöille. Tässä tutkimuksessa työterveys-

kyselyyn vastanneet ja vastaamattomat jaettiin kahteen eri ryhmään: Vastanneet-ryhmä 

(n=193) ja Vastaamattomat-ryhmä (n=150).  

Vaihe 2 kohdentui työterveyskyselyyn vastanneisiin (n=193). Kyselyn vastauksiin perustuen, 

henkilö kutsuttiin tarvittaessa terveystarkastukseen. Tarkastuksen yhteydessä laadittiin henki-

lökohtainen terveyssuunnitelma, mikä tarkoitti jatkotoimenpiteitä henkilön terveyden ja hy-

vinvoinnin tukemiseksi. Henkilö ohjattiin esim. työterveyslääkärille tai työterveyshuollon 

asiantuntijalle. Henkilö voitiin myös ohjata liikuntaryhmätoimintaan. Tuki- ja liikunta-

elinoireista kärsiville tarjottiin mahdollisuus osallistua Personal Training -ohjaukseen. Koska 

kyseessä oli työelämälähtöinen interventio, oli myös vastaamattomien mahdollista osallistua 

terveystarkastuksiin tai käydä asiantuntijoilla työterveyshuollon toimintaan liittyen. Työterve-

yskyselyyn vastaamattomien ohjautuminen työterveyshuollon toimenpiteisiin oli kuitenkin 

satunnaista verrattuna kyselyyn vastanneisiin.  

Vaihe 3 kohdentui koko henkilöstöön ja tapahtui sekä yksilö- että työpaikkatasolla. Tässä 

osuudessa olivat mukana sekä kyselyyn vastanneet että vastaamattomat. Varhaisen tuen toi-

mintaan ja työkyvyn hallintaan liittyvää toimintaa toteutettiin yrityksen työterveyshuollon 

toimintasuunnitelman mukaisesti. Hankkeen aikana työfysioterapeutin läsnäoloa työpaikalla 

lisättiin. Tähän sisältyi ergonomiaohjauksia työpisteissä, taukoliikunnan ohjausta ja ergono-

misesti suunnattuja työpaikkakäyntejä. Vapaa-ajalla henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua 

ryhmäliikuntaan, personal trainer -ohjaukseen tai vesiliikuntaryhmään. Esimiehiä koulutettiin 

sisäisiin toimintatapoihin erityisesti ennakoivan toiminnan näkökulmasta. Esimiestyöhön an-

nettiin koulutusta ja esimiehet osallistuivat työterveyspsykologin ohjaamaan koulutukseen. 

Lisäksi esimiesten oma hyvinvointi otettiin tarkasteluun ja tarvittaessa tehtiin toimenpiteitä 

hyvinvoinnin parantamiseksi. Tupakoinnin lopettamista tuettiin kampanjan avulla. 
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KUVIO 4. Hankkeen aikaiset toimenpiteet 

5.3  Muuttujat 

5.3.1  Sairauspoissaolot 

 

Sairauspoissaolot. Sairauspoissaolojen muutosta tarkasteltaessa verrattiin vuoden 2015 pois-

saoloja vuoden 2013 poissaoloihin. Sairauspoissaolot käsittivät koko kyseisen vuoden poissa-

olot sairauden vuoksi. Sairauspoissaolo oli jatkuva muuttuja, joka ei ollut normaalisti jakau-

tunut. Regressioanalyysia varten muuttujasta tehtiin kolme uutta dikotomista muuttujaa (tau-

lukko 5). Kolme päivää tai vähemmän sairastaneet (SPO3). 14 päivän täyttyessä (SPO13) 

pidettiin varhaisen tuen keskustelu. 30 päivän (SPO29) täyttyessä tehtiin henkilökohtainen 

työkykysuunnitelma. 

 

5.3.2  Terveystarkastukset, asiantuntijalla käynnit ja varhainen tuki 

 

Terveystarkastuksessa käynnit. Terveystarkastuksessa käynnit tarkastettiin työterveyshuollon 

tiedoista.  Mikäli henkilö oli käynyt työterveyshoitajan vastaanotolla terveystarkastuksessa 

kalenterivuoden aikana, kirjattiin hänet terveystarkastuksessa käyneeksi. 
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Asiantuntijalla käynnit. Asiantuntijalla käynnit tarkastettiin työterveyshuollon tiedoista. Mi-

käli henkilö oli käynyt työfysioterapeutilla, työterveyspsykologilla tai ravitsemusterapeutilla 

kalenterivuoden aikana, kirjattiin hänet kyseisellä asiantuntijalla käyneeksi.  

Varhaisen tuen keskustelu. Varhaisen tuen keskustelujen toteutuma tarkastettiin dokumentoi-

tujen keskustelulomakkeiden pohjalta. Esimies piti varhaisen tuen keskustelun, kun työnteki-

jällä oli yksittäinen pitkä sairauspoissaolo (>13 päivää) tai vähintään viisi poissaolojaksoa 

vuoden aikana. Tarkastelu tehtiin kutakin vuotta (2013, 2014 ja 2015) kohden henkilöittäin ja 

tarkastettiin oliko kyseisenä vuonna ilmennyt tarve keskustelulle ja oliko keskustelu pidetty. 

Mikäli henkilöllä oli tarve useammalle keskustelulle, ei tätä erikseen huomioita, vaan tilastoi-

tiin se oliko vähintään yksi keskustelu pidetty. Mikäli henkilöllä oli järjestelmässä peräkkäisiä 

sairauslomia, jotka olivat jatkuneet yhtäjaksoisena poissaolona, laskettiin nämä jaksot yhtenä 

jaksona. Näiden jaksojen osalta huomioitiin mahdollinen 14 päivän täyttyminen.  

Työkykysuunnitelmat. Työkykysuunnitelmien toteuma tarkastettiin dokumentoitujen työky-

kysuunnitelmalomakkeiden perusteella.  

 

5.3.3  Työterveyskyselyn muuttujat 

  

Työterveyskysely oli 11-sivuinen ja siinä kerättiin tietoa terveyteen ja työhön liittyvistä asi-

oista. Työterveyskyselyssä oli avoimia kysymyksiä, monivalintakysymyksiä ja Likert-

asteikollisia kysymyksiä. Tässä tutkimuksessa käytettiin seuraavia työterveyskyselystä saatuja 

tietoja:  

Vastaajan työaikamuoto. Vastaajalta kysyttiin: ”Mikä on nykyinen työaikamuotosi?”. Vasta-

usvaihtoehtoina olivat: täysipäiväinen päivätyö, osa-aikainen päivätyö, täysipäiväinen vuoro-

työ, osa-aikainen vuorotyö, täysiaikainen yötyötä (klo 23–06) sisältävä vuorotyö ja osa-

aikainen yötyötä (klo 23–06) sisältävä vuorotyö. 

Liikuntatottumukset. Vastaajalta kysyttiin kuinka monta kertaa viikossa vastaaja harrastaa 

vähintään puolen tunnin ajan hengästymistä ja hikoilua aiheuttavaa liikunta, hyötyliikuntaa tai 

lihaskuntoharjoittelua. Vastausvaihtoehtoina olivat: en kertaakaan, kerran, kaksi kertaa ja 

kolme kertaa tai useammin. Jokaisesta liikuntakerrasta sai yhden pisteen, kuitenkin niin, että 

jokaisesta osioista sai maksimissaan kolme pistettä. Pisteytys: 0-2 pistettä ”punainen - muu-
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tostarve”, 3-5 pistettä ”keltainen - ajattelemisen aihetta”, 6-9 pistettä ”vihreä - vahvuus ja 

voimavara”.  

Painonhallinta. Vastaajalta kysyttiin pituus ja paino, jonka perusteella laskettiin painoindeksi 

(BMI).  

Päihteiden käyttö. Päihteiden käyttöä kysyttiin AUDIT-kyselyllä, jonka on todettu sopivan 

varhaisen työkyvyn aleneman tunnistamiseen (Claussen ym. 1993). Mittari on hyvä työkalu 

tunnistamaan alkoholin riskikäytön (Reinert & Allen 2007). AUDIT-kyselyn optimaalisin 

seulontaraja on miehillä ≥ 8 pistettä ja naisilla ≥ 6 pistettä (Käypä hoito –suositus 2015). 

Tupakointi. Mikäli vastaaja tupakoi, arvioitiin tupakoinnin määrää askivuosina. Askivuosi 

tarkoittaa yhden vuoden tupakointia niin, että henkilö polttaa askin päivässä (Tupakkariippu-

vuuden mekanismit 2016). Vastaajaa pyydettiin arvioimaan kuinka paljon ja kuinka kauan 

tämä on käyttänyt tupakkavalmisteita. Vastaajaa pyydettiin arvioimaan tupakkavalmisteen 

käyttökerrat/päivä keskimääräisesti ja käyttövuodet yhteensä.  Näin tupakkatuotteiden käytön 

määrä arvioitiin askivuosina.  

Mieliala. Vastaajalta kysyttiin DEPS-seulan kysymykset. Seulan pääasiallinen tehtävä on 

erotella depressiiviset ja ei-depressiiviset toisistaan (Salokangas ym. 1994). DEPS-seulan sen-

sitiivisyys tunnistaa depressio on 74 % ja vakavan depression tunnistamisen sensitiivisyys on 

84 % (Salokangas ym. 1995).  Seulan pisteytys on seuraava: 0-8 pistettä = masennuksen to-

dennäköisyys pieni, 9-11 pistettä = masennuksen todennäköisyys kliinisesti varteenotettava, 

12 pistettä tai enemmän = todennäköinen masennusdiagnoosi.  

Arvio vapaa-ajan käytöstä. Vastaajaa pyydettiin arvioimaan kuinka paljon hän käyttää vapaa-

aikaansa kotitöiden, opiskelun, työasioiden, toisen työn, läheisten, sosiaalisen verkoston, har-

rastusten ja rentoutumisen parissa. Vastausvaihtoehtoina olivat: 1=ei lainkaan aikaa, 2 melko 

vähän aikaa, 3=jonkin verran aikaa, 4=paljon aikaa, 5=erittäin paljon aikaa. 

Selästä, niskasta, yläraajasta ja alaraajasta työssä koettu haitta. Vastaajalta kysyttiin: Kuin-

ka paljon sinulle aiheutuu työssä haittaa tuki- ja liikuntaelinoireesta?. Vastaaja arvioi haittaa 

erikseen niskan, selän, yläraajojen ja alaraajojen osalta. Haittaa arvioitiin asteikolla 1-10, jos-

sa 1=ei lainkaan haittaa, ja 10=erittäin paljon haittaa. Mikäli vastaaja koki työssä vähintään 

kohtalaista (>3 pistettä) haittaa selästä, niskasta, yläraajasta tai alaraajasta, tulkittiin henkilön 

kokevan vaivasta haittaa työssä. Selästä, niskasta, yläraajasta ja alaraajasta työssä koettu hait-
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taa käytettiin itsenäisinä muuttujina ja toiseksi niistä tehtiin yksi muuttuja ”tule-oireesta koet-

tu haitta”. 

Oma arvio työkyvystä. WAS eli Work Ability Score on yksinkertainen tapa kysyä yhdellä 

kysymyksellä vastaajaan omaa arviota työkyvystä. El Fassi ym. (2013) tutkimuksessa pyydet-

tiin arvioimaan vastaajan nykyistä työkykyä suhteessa elämänsä parhaaseen työkykyyn as-

teikolla 0-10. WAS oli yhtenevä ja samankaltainen laajemman seitsemänosaisen työkykyin-

deksin (WAI) kanssa ja WAS:n käyttöä esimerkiksi terveyskyselyihin on suositeltu (El Fassi 

ym. 2013). Fassi ym. (2013) käyttämä kysymys erosi tässä tutkimuksessa käytetystä työterve-

yskyselyn kysymyksestä. Työterveyskyselyssä vastausasteikko oli 1-10 ja vastaajaa ei pyydet-

ty vertaamaan työkykyään elämänsä parhaaseen. Vastaajalta kysyttiin: ”Miten arvioisit työ-

kykysi viime aikoina?” Työkykyä arvioitiin asteikolla 1-10, jossa 1=huono, ja 

10=erinomainen.  

Oma arvio työ- ja toimintakyvyn muutoksesta. Vastaajalta kysyttiin: ”Miten arvioisit työ- ja 

toimintakykysi muuttuneen?” Vastausvaihtoehtoina olivat: pysynyt ennallaan, heikentynyt, 

parantunut. 

Työn psykososiaalinen kuormitus. Vastaajalta kysyttiin tässä osiossa useita kysymyksiä, joi-

hin vastausvaihtoehtoina olivat: samaa mieltä, osittain samaa mieltä, osittain eri mieltä, eri 

mieltä. Kysymykset käsiteltiin tässä tutkimuksessa omina kysymyksinään ja niistä ei tehty 

summamuuttujia. Vastaajalle esitettiin seuraavat väittämät: a) Pidän työstäni, b) Työni henki-

nen kuormitus on minulle sopiva, c) Tunnen hyvin työtehtäväni sisällön ja mitä minulta odo-

tetaan, d) Työtäni arvostetaan ja saan kiitosta hyvin suoritetusta työstä, e) Työni on vaihtele-

vaa, f) Voin vaikuttaa työni sisältöön, työtahtiini ja työaikaani, g) Voin kehittyä työssäni h) 

Voin luottaa työsuhteeni jatkuvuuteen.  

Esimiestoiminta ja työpaikan ilmapiiri. Vastaajalle esitettiin seuraavat väittämät: a) Esimies-

toiminta tukee minua tarvittaessa, b) esimiestoiminta on oikeudenmukaista ja tasapuolista, c) 

Henkilöstön keskuudessa vallitsee hyvä yhteishenki, d) En ole havainnut työyhteisössäni epä-

asiallista kohtelua tai häirintää. Vastausvaihtoehtoina olivat: samaa mieltä, osittain samaa 

mieltä, osittain eri mieltä, eri mieltä. 

Työn fyysinen kuormitus. Vastaajaa pyydettiin arvioimaan työn fyysistä kuormitusta seuraa-

vien väittämien avulla: a) Työni fyysinen kuormitus on minulle sopiva, b) Työssäni on yksi-
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puolista toistorasitusta, c) Työssäni on hankalia työasentoja. Vastausvaihtoehtoina olivat: sa-

maa mieltä, osittain samaa mieltä, osittain eri mieltä, eri mieltä.  

 

5.4  Tilastolliset menetelmät 

 

Aineiston analysoinnissa käytettiin IBM SPSS Statistics 22 – ohjelmaa. Aineisto analysoitiin 

anonyymisti. Muuttujien kuvaamiseen käytettiin keskiarvoja ja keskihajontaa ja muuttujien 

normaalijakautuneisuuden tarkastelussa käytettiin histogrammeja, huipukkuutta ja vinoutta 

sekä Kolmogorov-Smirnov-testiä.  

Sairauspoissaolomuuttuja ei ole normaalisti jakautunut, joten muutoksen tilastollista merkit-

sevyyttä testattiin Wilcoxon merkittyjen sijalukujen ja McNemarin testeillä. Toimenpiteiden 

toteuman muutosta testattiin Cochranin Q-testillä. Ryhmien välisiä eroja tarkasteltiin χ²- tai 

Mann-Whitney U-testillä. Toimenpiteiden toteutumista tarkasteltiin χ²-testillä. Poispudonneis-

ta tehtiin katoanalyysi. 

Logistisella regressioanalyysilla tutkittiin sairauspoissaoloja ja työssä koettua tuki- ja liikun-

taelinoireen haittaa selittäviä tekijöitä. Yksittäisten henkilöiden osalta sairauspoissaoloissa oli 

suuria vaihteluja eri vuosien välillä, joten regressioanalyysissa käytettiin seurantajakson 

(2013–2015) sairauspoissaolojen mediaania. Selittävistä ja selitettävistä muuttujista tehtiin 

dikotomisia. Ristiintaulukoiden ja χ²-testillä selvitettiin selitettävän ja selittävien muutujien 

väliset riippuvuudet. Riippuvuuksia tarkasteltiin työterveyskyselyn eri osa-alueiden osalta: 

liikuntatottumukset, tupakointi, alkoholin käyttö, tuki- ja liikuntaelinoireista aiheutuva haitta 

työssä, vapaa-ajan ajankäyttö, mieliala, arvio omasta työkyvystä, työn psykososiaalinen 

kuormitus, esimiestoiminta, työpaikan ilmapiiri, työn fyysinen kuormitus. Logistiseen regres-

sioanalyysiin otettiin mukaan ne selittävät muuttujat, jotka korreloivat tilastollisesti merkitse-

västi selitettävän muuttujan kanssa (liite 3 ja 4). Mikäli tarkastelussa oli käytetty kahta eri 

tavalla dikotomiseksi tehtyä selittävää muuttujaa, otettiin logistiseen regressioon mukaan se 

muuttuja, jonka riippuvuuden p-arvo oli suurempi. Muuttujat, joiden p>0.05 poistettiin yksi-

tellen niin, että suurin p-arvo poistettiin ensin. Lopulliseen malliin jätettiin vain ne sairaus-

poissaoloja ja tuki- ja liikuntaelinoireesta työssä koettua haittaa selittävät muuttujat, jotka 

olivat mallissa tilastollisesti merkitseviä (p-arvo ≤0.05) (liite 5). Tilastollisen merkitsevyyden 

rajana oli p < 0.05.  
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6  TULOKSET 

 

6.1  Terveystarkastukset, asiantuntijalla käynnit ja varhainen tuki 

 

Terveystarkastukset. Vuonna 2013 työterveyskyselyyn vastanneita kutsuttiin enemmän terve-

ystarkastuksiin (p=0.002) kuin työterveyskyselyyn vastaamattomia. Vuosina 2014 ja 2015 ei 

ollut tilastollisesti merkitsevää eroa ryhmien välillä. Terveystarkastuksessa käyneiden henki-

löiden määrässä ei tapahtunut tilastollisesti merkitsevää muutosta vuosien 2013–2015 aikana 

työterveyskyselyyn vastanneiden tai vastaamattomien ryhmässä (taulukko 4). Vuosien 2013–

2015 aikana 26–35- vuotiaista terveyskyselyyn vastanneista 48 % kävi terveystarkastuksessa 

ja vastaamattomista 17 % (p=0.015). Muissa ikäluokissa ei ollut tilastollisesti merkitsevää 

eroa työterveyskyselyyn vastanneiden ja vastaamattomien välillä (liite 6).  

TAULUKKO 4. Terveystarkastuskäynnit metsäteollisuuden toimipisteessä vuosina 2013, 

2014 ja 2015.  

 Vastanneet (n=193) 

n (%)  

Vastaamattomat (n=150)  

n (%) 

Yhteensä (n=343) 

n (%) 

p-arvob 

Terveystarkastus 2013 50 (26) 19 (12.5) 69 (20) 0.002* 

Terveystarkastus 2014 36 (18.5) 20 (13) 56 (16) 0.186 

Terveystarkastus 2015 40 (21) 27 (18) 67 (19.5) 0.528 

p-arvoa 0.166 0.341 0.350  

a
Cochranin Q-testi, 

b
 χ²-testi, *p<0.05 

 

Työfysioterapeutilla käynnit. Vuonna 2013 työterveyskyselyyn vastanneiden ja vastaamatto-

mien ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa työfysioterapeutilla käyneiden 

henkilöiden määrässä. Vuosina 2014 ja 2015 vastaamattomien ryhmä kävi enemmän työfy-

sioterapeutilla verrattuna vastanneiden ryhmään (p=0.004 ja p=0.003). Työfysioterapeutilla 

käyneiden henkilöiden määrä lisääntyi hankkeen aikana molemmissa ryhmissä (p<0.001) 

(taulukko 5). Koko hankkeen aikana työterveyskyselyyn vastaamattomat kävivät 26–35- ja 

56–65 -vuotiaissa tilastollisesti merkitsevästi enemmän työfysioterapeutilla (p=0.001) verrat-

tuna työterveyskyselyyn vastanneisiin. Muissa ikäluokissa ei ollut tilastollisesti merkitsevää 

eroa työfysioterapeutilla käyntien määrässä työterveyskyselyyn vastanneiden ja vastaamatto-

mien välillä (liite 6). 

Työterveyspsykologilla käynnit. Työterveyskyselyyn vastanneiden ja vastaamattomien ryhmi-

en välillä ei ollut eroa henkilöiden määrässä, jotka kävivät työterveyspsykologilla vuonna 

2013, 2014 tai 2015. Työterveyspsykologilla käyneiden henkilöiden määrässä ei tapahtunut 
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muutosta työterveyskyselyyn vastanneiden eikä työterveyskyselyyn vastaamattomien ryhmis-

sä vuosina 2013–2015 (taulukko 5). Työterveyspsykologilla käyntejä ei tarkasteltu ikäluokit-

tain, sillä käyntimäärät olivat vähäiset.  

Ravitsemusterapeutilla käynnit. Vuonna 2015 työterveyskyselyyn vastaamattomien ryhmän 

henkilöt käyttivät tilastollisesti merkitsevästi enemmän ravitsemusterapeutin palveluita 

(p=0.026) verrattuna työterveyskyselyyn vastanneiden ryhmään (taulukko 5). Ravitsemuste-

rapeutilla käynnit lisääntyivät molemmissa ryhmissä verrattaessa vuotta 2014 ja 2015 vuoteen 

2013 (p<0.001). Ravintoterapeutilla käyntejä ei tarkasteltu ikäluokittain, sillä käyntimäärät 

olivat vähäiset.  

TAULUKKO 5. Työterveyshuollon asiantuntijoiden käyttö metsäteollisuuden toimipisteessä 

vuosina 2013, 2014 ja 2015 

 Vastanneet (n=193) 

n (%) 

Vastaamattomat (n=150) 

n (%) 

Yhteensä (n=343) 

n (%) 

p-arvob 

Työfysioterapeutilla käynnit 

2013 18 (9) 6 (4) 24 (7) 0.055 

2014 50 (26) 61 (41) 111 (32) 0.004* 

2015 46 (24) 57 (38) 103 (30) 0.003* 

p-arvoa <0.001** <0.001** <0.001**  

 

Työterveyspsykologilla käynnit 

2013 6 (3) 6 (4) 12 (3.5) 0.656 

2014 8 (4) 7 (4.5) 15 (4) 0.443 

2015 3 (1.5) 7 (4.5) 11 (3) 0.089 

p-arvoa 0.444 0.819 0.542  

 

Ravitsemusterapeutilla käynnit 

2013 0 (0) 0 (0) 0 (0)  

2014 2 (1) 2 (1.5) 4 (1) 0.799 

2015 6 (3) 13 (8.5) 19 (5.5) 0.026* 

p-arvoa 0.030* <0.001** <0.001**  

a 
Cochranin Q-testi, 

b
 χ²-testi, *p<0.05, **p<0.001 

Varhaisen tuen keskustelut. Työterveyskyselyyn vastanneiden ja vastaamattomien ryhmien 

välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa toteutuneiden varhaisen tuen keskustelujen mää-

rässä verrattaessa ryhmiä vuosina 2013 ja 2015 (taulukko 6). Kummassakaan ryhmässä ei 

tapahtunut tilastollisesti merkitsevää muutosta varhaisen tuen keskusteluun osallistuneiden 

henkilöiden määrässä verrattaessa vuotta 2015 vuoteen 2013. Ikäluokittain tarkasteltaessa 

huomattiin, että 46–55-vuotiaat työterveyskyselyyn vastanneet osallistuivat enemmän varhai-

sen tuen keskusteluihin (p=0.004) verrattuna vastaamattomiin. Muissa ikäluokissa ei ollut 

tilastollisesti merkitsevää eroa vastanneiden ja vastaamattomien ryhmien välillä (liite 6). 
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Työkykysuunnitelmat. Työterveyskyselyyn vastanneiden ja vastaamattomien ryhmien välillä 

ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa toteutuneiden työkykysuunnitelmien määrässä. Henki-

löiden määrässä, joille tehtiin työkykysuunnitelma, ei tapahtunut tilastollisesti merkitsevää 

muutosta työterveyskyselyyn vastanneiden tai työterveyskyselyyn vastaamattomien ryhmissä 

verrattaessa vuotta 2013 vuoteen 2015 (taulukko 6). Työterveyskyselyyn vastanneita ja vas-

taamattomia ikäluokittain tarkasteltaessa ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa niiden henki-

löiden määrässä, joille oli tehty työkykysuunnitelma vuosien 2013–2015 aikana (liite 6). 

TAULUKKO 6. Varhaisen tuen keskustelujen ja työkykysuunnitelmien muutos 

metsäteollisuuden toimipisteessä vuosina 2013 ja 2015 

 Vastanneet (n=193)  

n (%) 

Vastaamattomat (n=150)  

n (%) 

Yht. (n=343) 

n (%)  

p-arvob 

Varhaisen tuen keskustelu 2013 29 (10) 27 (18) 56 (16) 0.460 

Varhaisen tuen keskustelu 2015 39 (20) 20 (13) 59 (17) 0.094 

p-arvoa 0.185 0.296 0.822  

 
Työkykysuunnitelma 2013 7 (3.5) 6 (4) 13 (4) 0.858 

Työkykysuunnitelma 2015 12 (6) 11 (7) 23 (7) 0.682 

p-arvoa 0.332 0.227 0.089  

a
McNemar-testi, 

b
 χ²-test 

6.2  Varhaisen tuen keskustelujen toteutuminen kriteerien mukaisesti 

 

Varhaisen tuen keskustelu tuli pitää, jos henkilöllä oli ollut yli 13 päivän sairausloma tai viisi 

poissaolojaksoa vuoden aikana. Työterveyskyselyyn vastanneiden ryhmässä oli hankkeen 

edetessä vähemmän niitä henkilöitä, joille ei pidetty keskustelua, silloin kun siihen oli tarve 

(p=0.015). Vastaamattomien ryhmässä ei tapahtunut tilastollisesti merkitsevää muutosta 

(p=0.103) (taulukko 7).  

TAULUKKO 7. Varhaisen tuen keskustelun toteutuminen metsäteollisuuden toimipisteessä  

                        Vastanneet (n=193)                                            Vastaamattomat (n=150) 

 2013 2015 p-arvo   2013 2015 p arvo 

Keskustelu pidetty, kun tarve 

n (%) 

22 (11) 25 (13)    24 (16) 9 (6)  

Keskustelua ei ole pidetty, kun tarve 

n (%) 

28 (15) 13 (7) 0.015*   19 (13) 10 (7) 0.103 

Keskustelu muusta syystä 

n (%) 

7 (4) 14 (7)    3 (2) 11 (7)  

Keskustelua ei pidetty, eikä tarvetta 

n (%) 

136 (71) 141 (73)    104 (69) 120 (80)  

a
McNemar-testi, *p<0.05 
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6.3  Sairauspoissaolojen muutos 

 

Työterveyskyselyyn vastanneiden ryhmässä oli vuosina 2013-14 vähemmän (p<0.001) ja 

vuonna 2015 enemmän (p=0.012) sairauspoissaolopäiviä verrattuna työterveyskyselyyn 

vastaamattomien ryhmään. Sairauspoissaolopäivien mediaani oli vastanneiden ryhmässä 

pienempi (p<0.001) (taulukko 8). Vastanneiden ryhmässä oli vuosina 2013-14 vähemmän 

(p=0.018) tuki- ja liikuntaelinvaivan vuoksi pidettyjä sairauspoissaolopäiviä (taulukko 8). 

TAULUKKO 8. Tutkimusjoukon kokonaissairauspoissaolot (pv) ja tuki- ja liikuntaelinoirei-

den sairauspoissaolot (pv) vuosina 2013 ja 2015 sekä kokonaissairauspoissaolojen mediaani 

 Vastanneet (n=193) 

ka (kh) 

Vastaamattomat (n=150) 

ka (kh) 

p-arvoa 

 

SPO mediaani 12.76 (20.6) 13.22 (38.8) <0.001* 

SPO 2013 15.83 (29.2) 17.34 (40.6) <0.001* 

SPO 2015 15.58 (32.2) 14.52 (42.1) 0.012** 

MSPO 2013 5.35 (13.7) 6.34 (22.1) 0.018** 

MSPO 2015 8.07 (28.4) 7.37 (36.7) 0.292 

SPO, sairauspoissaolot (pv); MSPO = M-diagnoosin sairauspoissaolo l. tuki- ja liikunta-

elinoireista johtuvat sairauspoissaolot (pv); 
a
Mann-Whitney U-testi, *p<0.001, **p<0.05 

 

Työterveyskyselyyn vastanneiden ryhmän (n=193) ja vastaamattomien ryhmien (n=150) ko-

konaissairauspoissaoloissa tai tuki- ja liikuntaelinoireen vuoksi pidetyissä sairauspoissaolois-

sa ei tapahtunut tilastollisesti merkitsevää muutosta verrattaessa vuotta 2015 vuoteen 2013. 

Vastanneiden ryhmässä ikäluokissa 26–35-vuotiaat (p=0.008) ja 36–45-vuotiaat (p=0.034) oli 

tilastollisesti merkitsevä lasku kokonaissairauspoissaoloissa. Ikäryhmissä 46–55-vuotiaat ja 

56–65-vuotiaat ei tapahtunut tilastollisesti merkitsevää muutosta (taulukko 9). Vastaamatto-

mien ryhmässä ei tapahtunut muutosta kokonaissairauspoissaoloissa ikäluokittain tarkastelta-

essa (taulukko 9). Tuki- ja liikuntaelinoireiden vuoksi pidettyjen sairauslomapäivien määrässä 

ei tapahtunut kummassakaan ryhmässä tilastollisesti merkitsevää muutosta ikäluokittain tar-

kasteltuna, kun verrattiin vuotta 2015 vuoteen 2013 (liite 7). 
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TAULUKKO 9. Metsäteollisuuden toimipisteessä työskennelleiden henkilöiden sairauspois-

saolot (SPO) päivinä vuosina 2013 ja 2015 

Työterveyskyselyyn vastanneet 

  26–35 v (n=25) 

ka (kh) 

36–45 v (n=63) 

ka (kh) 

46–55 v (n=51) 

ka (kh) 

56–65 v (n=54) 

ka (kh) 

Kaikki (n=193)  

ka (kh) 

SPO 2013  20.6 (35.2) 10.4 (16.9) 12.2 (16.8) 23.3 (42.5) 15.83 (29.1) 

SPO 2015   8.00 (16.9) 7.9 (15.1) 19.7 (27.5) 24.2 (49.6) 15.58 (32.2) 

p-arvoa  0.008* 0.034* 0.212 0.894 0.238 

Työterveyskyselyyn vastaamattomat 

  26–35 v (n=29) 

ka (kh) 

36–45 v (n=46) 

ka (kh) 

46–55 v (n=42) 

ka (kh) 

56–65 v (n=33) 

ka (kh) 

Kaikki (n=150)  

ka (kh) 

SPO 2013  13.2 (26.6) 13.30 (29.5) 18.3 (54.5) 25.5 (43.8) 17.3 (40.6) 

SPO 2015   12.0 (39.4) 15.00 (24.8) 12.6 (56.1) 18.6 (44.1) 14.5 (42.1) 

p-arvoa  0.423 0.286 0.566 0.422 0.698 

a
 Wilcoxonin testi; *p<0.05 

 

6.4  Sairauspoissaoloja ja tuki- ja liikuntaelinoireesta työssä koettua haittaa selittävät 

tekijät 

 

Logistisella regressioanalyysilla tutkittiin sairauspoissaoloja ja tuki- ja liikuntaelinoireesta 

työssä koettu haittaa selittäviä tekijöitä. Sairauspoissaolomuuttujana oli vuosien 2013-2015 

sairauspoissaolojen mediaani. Yli kolmen päivän sairauspoissaolon riskiä lisäsivät tupakointi 

ja tuki- ja liikuntaelinoireesta koettu haitta työssä. Mallin selitysaste oli 62.2 prosenttia (tau-

lukko 10, kuvio 5). Aineistossa (n=193) yli kaksi askivuotta tupakoineita ilmoitti olevansa 51 

(26.4 %) henkilöä ja 133 (68.9 %) henkilöä koki työssä haittaa tuki- ja liikuntaelinoireesta. 

Mallin lähtötilanteessa alle kolme päivää sairastaneiden ryhmässä oli 80 työntekijää ja yli 

kolme päivää sairastaneiden ryhmässä 113 työntekijää.  

Yli 13 päivän sairauspoissaolojen riskiä lisäsivät logistisen regressioanalyysin mallissa tupa-

kointi, tuki- ja liikuntaelinoireesta koettu haitta työssä, työn fyysinen toistorasitus ja ylipaino. 

Mallin selitysaste oli 74.2 prosenttia (taulukko 10, kuvio 5). Työssä koki fyysistä toisto-

rasitusta 109 (56.4 %) henkilöä ja 132 (68.4 %) henkilöllä painoindeksi (BMI) oli yli 25. 

Mallin lähtötilanteessa alle 14 päivää sairastaneiden ryhmässä oli 133 työntekijää ja yli 14 

päivää sairastaneiden ryhmässä 53 työntekijää.  

Yli 29 päivän sairauspoissaolojen riskiä lisäsivät logistisen regressioanalyysin mallissa tupa-

kointi ja arvio työkyvyn muutoksesta. Mallin selitysaste oli 88.9 prosenttia (taulukko 10, ku-

vio 5). Mallin lähtötilanteessa alle 30 päivää sairastaneiden ryhmässä oli 157  työntekijää ja 
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yli 30 päivää sairastaneiden ryhmässä 23  työntekijää. Logistisessa regressioanalyysissa 

sairauspoissaoloja selittäneet muuttujat on kuvattu liitteessä 5. 

TAULUKKO 10. Sairauspoissaolopäivien määrää selittävät tekijät. Esitetty odds ratio (OR), 

95 %:n luottamusväli (LV) ja p-arvot perustuen logistiseen regressioanalyysiin 

 SPO > 3 päivää (n=193) 

OR (LV) 

SPO > 13 päivää (n=186) 

OR (LV) 

SPO >29 päivää (n=180) 

OR (LV) 

Tupakoinnin askivuodet >2 vuotta 2.306 (1.138, 4.675)  

p=0.020* 

4.899 (2.202, 10.899) 

p<0.000** 

4.576 (1.713, 12.223) 

p=0.002* 

Tule-oireesta työssä koettu haitta  2.034 (1.085,3.812)  

p=0.027* 

2.729 (1.119, 6.653) 

p=0.027* 

 

Vapaa-ajalla toinen työ (n=183)   0.188 (0.060, 0.585)  

p=0.004* 

Työssä fyysistä toistorasitusta (n=191)  2.504 (1.164, 5.385) 

p=0.019* 

 

Arvio työkyvystä: ”heikentynyt” (n=190)   4.368 (1.593, 11.977) 

p=0.004* 

BMI>25 (n=188)  3.536 (1.421, 8.799) 

p=0.007* 

 

*p<0.05, ** p<0.001, tule-oire=tuki- ja liikuntaelinoire; SPO, sairauspoissaolo 

 

 

KUVIO 5. Logistiseen regressioanalyysiin perustuen sairauspoissaolojen riskiä lisäävät teki-

jät. Esitetty yli kolmen päivän, yli 13 päivän ja yli 29 päivän sairauspoissaolon riskiä lisäävät 

tekijät 
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TAULUKKO 11. Tuki- ja liikuntaelinoireesta työssä koettu haitta ikäryhmittäin (n=193) 

 26–35 vuotta 

(n=25) 

36–45 vuotta 

(n=63) 

46–55 vuotta 

(n=51) 

56–65 vuotta 

(n=54) 

Kaikki  

(n=193) 

p-arvo
a 

Selkä  52 % 51 % 53 % 37 % 48 % 0.327 

Niska  44 % 41 % 49 % 31.5 % 41 % 0.324 

Alaraaja 36 % 33 % 49 % 44 % 41 % 0.332 

Yläraaja 36 % 36.5 % 39 % 39 % 38 % 0.985 

a
 χ²-testi 

Logistisessa regressioanalyysissa selkäoireesta työssä koettua haittaa selitti eniten henkilön 

itse arvioima heikentynyt työkyky. Mallin selitysaste oli 68.1 prosenttia. Mallin 

lähtötilanteessa 97 henkilöä ei kokenut työssä haittaa selkäoireista ja 88 henkilöä koki haittaa 

selkäoireista (taulukko 11). Niska-hartiaseudun oireesta työssä koettua haittaa selitti eniten 

fyysisesti kuormittava työ. Mallin selitysaste oli  68.3 prosenttia. Mallin lähtötilanteessa 111 

työntekijää ei kokenut niska-hartiaseudun haittaa ja 75  työntekijää kokivat haittaa niska-

hartiaseudun oireesta (taulukko 11). Fyysisesti liian kuormittavaksi koettu työ selitti yläraaja-

vaivasta työssä koettua haittaa. Mallin selitysaste oli 67.4 prosenttia. Mallin lähtötilanteessa 

111 työntekijää ei kokenut yläraajan haittaa ja 70  työntekijää kokivat haittaa yläraajan 

oireesta (taulukko 9). Henkilöt, jotka viettivät aikaa enemmän perheen parissa tai olivat yli-

painoisia, kokivat enemmän haittaa työssä haittaa alaraajaoireesta. Mallin selitysaste oli 64.6 

prosenttia. Mallin lähtötilanteessa 104 työntekijää ei kokenut yläraajan haittaa ja 77  

työntekijää kokivat haittaa yläraajan oireesta (taulukko 11). Logistisen regressioanalyysin 

tulokset on esitetty taulukossa 12 ja kuvioissa 6 ja 7. 
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TAULUKKO 12. Logistinen regressioanalyysi tuki- ja liikuntaelinoireesta työssä koettua 

haittaa selittävistä tekijöistä; odds ratio (OR), 95 %:n luottamusväli (LV) 

 Alaselkä (n=186)a 

OR (LV) 

Niska-hartia (n=186)b 

OR (LV) 

Yläraaja (n=181)c  

OR (LV) 

Alaraaja (n=181)d  

OR (LV) 

Fyysisesti liian suureksi 

koettu työn kuormitus 

(n=190) 

 4.198 (1.127, 15.635) 

p=0.032 

6.425 (1.697, 24.317) 

p=0.006 

 

Vapaa-ajalla toinen työ  

(n=183) 

  0.325 (0.126, 0.842) 

p=0.021 

 

Vähäinen liikunta 

(n=193) 

1.991 (1.025, 3.869) 

p=0.042 

   

Aikaa perheen kanssa 

(n=187) 

   3.018 (1.539, 5.920) 

p=0.001 

Ylipaino BMI>30 

(n=188) 

   2.197(1.047, 4.612) 

p=0.037 

Työssä yötyötä 

(n=190) 

0.333 (0.167, 0.664) 

p=0.002 

0.294 (0.148, 0.585) 

p<0.001** 

  

Arvio työkyky < hyvä 

(n=193) 

5.104 (1.144, 18.081) 

p=0.012 

   

PSY työn vaihtelevuus 

vähäistä 

(n=185) 

3.239 (1.328, 7.895) 

p=0.010 

3.276 (1.360, 7.892) 

p=0.008 

  

Työssä hankalia työasen-

toja (n=191) 

3.178 (1.385, 7.291) 

p=0.006 

3.926 (1.583, 9.739) 

p=0.003 

  

Henkilöstön keskuudessa 

epäasiallista kohtelua 

2.395 (1.045, 5.487) 

p=0.039 

   

*p<0.05, ** p<0.001 

KUVIO 6. Logistiseen regressioanalyysiin perustuen selän ja niskan oireesta työssä koetun 

haitan riskiä lisäävät tekijät 
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KUVIO 7. Logistiseen regressioanalyysiin perustuen yläraajan ja alaraajan oireesta työssä 

koetun haitan riskiä lisäävät tekijät 

6.5 Katoanalyysi  

 

Katoanalyysissa tutkittiin erosiko tutkimuksesta poispudonneiden ryhmä tutkimuksessa mu-

kana olleiden ryhmästä sekä verrattiin poispudonneiden ja tutkimuksessa mukana olleiden 

henkilöiden vuoden 2013 sairauspoissaoloja. Poispudonneiden ryhmään kuuluivat ne henki-

löt, jotka olivat mukana ensimmäisen seurantavuoden (2013), mutta lopettivat työskentelyn 

toimipisteessä seurannan aikana (2014-2015). Katoanalyysi on kuvattu tarkemmin liitteessä 8.  

Poispudonneiden ryhmässä oli 56–65-vuotiaita enemmän verrattuna koko seurannan mukana 

olleisiin (p<0.001). Poispudonneiden ryhmässä oli vuonna 2013 (p<0.001) enemmän henki-

löitä, jotka olivat yhtäjaksoisesti vähintään 30 päivää sairauslomalla. Poispudonneiden ryh-

mässä oli enemmän naisia verrattuna koko seurannan mukana olleisiin (p=0.001).  

Poispudonneiden eli toimipisteestä poistuneiden henkilöiden sairauspoissaolopäivien määrä 

vuonna 2013 oli 3021 päivää (n=75), mikä oli keskiarvollisesti 40.3 päivää. Vastaavasti 

vuonna 2013 koko seurannan mukana olleiden sairauspoissaolopäiviä oli 5657 (n=343), mikä 

oli keskiarvollisesti 16.5 päivää.  
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7  POHDINTA 

 

Tutkimuksessa tarkasteltiin metsäteollisuuden toimipisteessä vuosina 2013–2015 toteutetun 

sairauspoissaoloja ehkäisevän ja henkilöstön terveyttä tukevan hankkeen aikaansaamaa muu-

tosta sairauspoissaoloissa ja hankkeen aikaisten toimenpiteiden toteutumista. Toiseksi tarkas-

teltiin sairauspoissaoloja ja tuki- ja liikuntaelinoireesta työssä koettua haittaa selittäviä tekijöi-

tä. Koko henkilöstöön kohdistuneet toimenpiteet yhdistettynä työterveyskyselyyn ja kyselyn 

perusteella toteutettuihin tarpeenmukaisiin yksilöllisiin toimenpiteisiin olivat nuorissa ikä-

luokissa (26–45 –vuotiaat) sairauspoissaoloja laskeva toimintatapa. Vanhemmissa työterveys-

kyselyyn vastanneissa ikäluokissa tai työterveyskyselyyn vastaamattomien ryhmän sairaus-

poissaoloissa ei tapahtunut muutosta. Sairauspoissaoloja selittivät työn fyysinen toistorasitus, 

elintavat, tuki- ja liikuntaelinoireesta työssä koettu haitta ja itse arvioitu heikentynyt työ- ja 

toimintakyky. Tuki- ja liikuntaelinoireesta työssä koettua haittaa selittivät työn fyysiset epä-

edulliset kuormitustekijät, työn vähäinen vaihtelu, ylipaino, vähäinen liikunta ja epäasiallinen 

kohtelu henkilöstön keskuudessa.  Kuviossa kahdeksan on esitetty tutkimuksen tuloksiin pe-

rustuvia sairauspoissaolojen hallintaa hyödyttäviä toimenpiteitä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 8. Sairauspoissaoloja ja tuki- ja liikuntaelinoireesta työssä koettua haittaa selittävät 

tekijät  

Työterveyskyselyyn vastanneiden ryhmässä ei ollut eri ikäluokkien välillä tilastollisesti mer-

kitsevää eroa varhaisen tuen keskustelujen, työkykysuunnitelmien, terveystarkastusten tai 

työfysioterapeutilla käyntien määrässä. Tämä kertoo siitä, että myös nuorille on ollut tarve 
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pitää varhaisen tuen keskusteluja ja ne ovat olleet osa onnistunut sairauspoissaolojen hallin-

taa. Lisäksi työterveyskyselyyn vastanneiden ryhmässä varhaisen tuen keskusteluja jäi vä-

hemmän pitämättä silloin kun oli tarve verrattuna työterveyskyselyyn vastaamattomien ryh-

mään. Higgins ym. (2012) ja Carroll ym. (2010) tutkimuksissa on saatu varhaisen tuen hyö-

dyllisyyttä tukevia tuloksia. Higgins ym. (2012) totesivat, että työpaikkatasolla tehdyt toi-

menpiteet sairauspoissaolojen keston vähentämiseksi voivat laskea sairauspoissaolon kestoa. 

Tutkijaryhmä löysi keskinkertaista näyttöä siitä, että toimenpiteet, jotka sisältävät varhaisen 

työpaikan kontaktin työntekijään vähentää sairauspoissaoloja (Higgins ym. 2012). Carroll ym. 

(2010) raportoivat, että varhainen tuki on tehokas vähentämään sairauspoissaoloja.   

 

Työterveyskyselyyn vastanneet sairastivat vuonna 2013 vähemmän kuin työterveyskyselyyn 

vastaamattomat. Työterveyskyselyyn vastanneita kutsuttiin vuonna 2013 merkitsevästi 

enemmän terveystarkastuksiin, mikä osoittaa työterveyskyselyn ongelmakohtiin reagoimista 

ja tämän myötä henkilökohtaisen terveyssuunnitelman laatimista tilanteen parantamiseksi. 

Työterveyskyselyyn vastaaminen näytti aktivoivan erityiseesti 26–35-vuotiaita osallistumaan 

terveystarkastuksiin, sillä kyseisestä ikäluokasta työterveyskyselyyn vastanneista joka toinen 

(48 %) osallistui terveystarkastuksiin, kun taas vastaamattomista vain 17 % kävi terveystar-

kastuksessa (p=0.015).  

Työterveyskyselyyn vastaamattomat käyttivät merkitsevästi enemmän työfysioterapeutin pal-

veluja vuosina 2014 ja 2015 ja ravitsemusterapeutin palveluja vuonna 2015 verrattuna työter-

veyskyselyyn vastanneisiin. Työfysioterapeutin ja ravitsemusterapeutin käytön lisääntymisen 

olisi voinut ajatella kohdistuvan enemmän terveyskyselyyn vastanneiden ryhmään. Ravitse-

musterapeuttia käytettiin eniten vuonna 2015, mikä voisi kuvastaa henkilöstön hidasta akti-

voitumista ravitsemusterapeutin vastaanotolle tai työterveyshenkilöstön hidasta aktivoitumista 

ravitsemusterapeutille ohjaamisessa. Työfysioterapeutilla käynnit lisääntyivät koko aineistos-

sa nelinkertaisesti ja molemmissa ryhmissä käynnit lisääntyivät tilastollisesti merkitsevästi, 

mikä on lisännyt ennaltaehkäisyä, tukenut kuntoutumista ja tehostanut tuki- ja liikunta-

elinoireisten omatoimista harjoittelua. Euroopan selkähoitosuositus painottaa kroonisissa 

alaselkäkivuissa liikunnan ja harjoittelun merkitystä (Airaksinen ym. 2006). Schaafsma ym. 

(2013) totesivat, että kroonisten selkäkipupotilaiden tiivis fyysinen harjoittelu mahdollisesti 

vähentää sairauspoissaolon kestoa verrattuna tavanomaiseen hoitoon. Lallukka ym. (2017) 

mukaan työturvallisuuteen ja ergonomisiin työtapoihin panostaminen varhaisessa vaiheessa 
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saattaa vähentää selkäkipujen esiintymistä ja edistää työurien pidentymistä. Selkäkipujen eh-

käisytoimia olisi Lallukan ym. (2017) mukaan hyödyllistä toteuttaa jo työuran alussa. 

Tupakointi lisäsi sekä lyhyiden että pitkien sairauspoissaolojen riskiä. Myös Pahkin ym. 

(2010) metsäteollisuutta käsittelevässä tutkimuksessa tupakointi selitti yli 10 päivän sairaus-

poissaoloja. Tupakointi on yksi selkäsairauksien riskitekijä (Airaksinen 2010) ja riskitekijä 

työhön liittyville tuki- ja liikuntaelinoireille (da Costa & Vieira 2010). Tässä aineistossa tupa-

kointi ei selittänyt tuki- ja liikuntaelinoireesta työssä koettua haittaa. Pahkin ym. (2010) tut-

kimuksesta poiketen tässä tutkimuksessa alkoholin käyttö ei selittänyt sairauspoissaoloja.  

Tuki- ja liikuntaelinoireesta työssä haittaa kokevalla oli suurentunut riski kuulua yli kolme 

päivää tai yli 13 päivää sairastaneiden ryhmään. Ijzelenberg ym. (2004) ja Alexopoulos ym. 

(2006) mukaan teollisuuden työntekijöillä pitkittynyt alaselkäkipu oli yhteydessä lisääntynei-

siin tuki- ja liikuntaelinoireista johtuviin sairauspoissaoloihin. Laaja-alaisen kipuilun (Morken 

ym. 2003, Neupane ym. 2015) ja tuki- ja liikuntaelinten kipujen (Neupane ym. 2015) on 

huomattu ennustavan tuki- ja liikuntaelinvaivasta johtuvia sairauspoissaoloja. Tässä tutki-

muksessa yötyötä sisältävä työ pienensi riskiä kokea työssä haittaa selän tai niskan oireista. 

Työn fyysinen toistorasitus lisäsi riskiä yli 13 päivän sairauspoissaoloille ja työn vähäinen 

vaihtelevuus tai hankalaksi koetut työasennot lisäsivät riskiä kokea työssä haittaa selän tai 

niska-hartiaseudun oireesta. Myös fyysisesti kuormittavaksi koettu työ lisäsi riskiä kokea 

työssä haittaa niska-hartiaseudun oireesta tai yläraajan oireesta. Myös aiemmin työn fyysiset 

kuormitustekijät ovat yhdistyneet lisääntyneisiin sairauspoissaoloihin (Alavinia ym. 2009; 

Lund ym. 2009; d'Errico ym. 2012; Aaviksoo ym. 2013;  Valirad ym. 2015) ja alaselkäkipui-

hin (Solovieva ym. 2012; Kwon ym. 2011 ja da Costan & Vieira 2010). Valirad ym. (2015) 

totesivat autoteollisuuteen tehdyn tutkimuksensa perusteella, että sairauspoissaolojen hallin-

nassa saattaa olla hyödyllistä pyrkiä parantamaan työntekijöiden ergonomiaa. 

 

Ylipaino lisäsi riskiä yli 13 päivän sairauspoissaoloille sekä riskiä kokea työssä haittaa alaraa-

jan oireesta. Aiemmissa tutkimuksissa on noussut esiin yhteys ylipainon ja tuki- ja liikunta-

elinoireiden (Han ym. 1997; da Costa & Vieira 2010; Moreira-Silva ym. 2013) sekä ylipainon 

ja sairauspoissaolojen osalta (Pahkin ym. 2010; Tunceli ym. 2006). Ylipainoisten työikäisten 

määrä on noussut viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana ja vuonna 2013 puolet työikäisis-

tä oli ylipainoisia (Helldán ym. 2013, 20–21).   
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Oma arvio heikentyneestä työ- ja toimintakyvystä lisäsi riskissä kuulua yli 29 päivää sairasta-

neisiin. Pahkin ym. (2010) tutkimuksessa alentunut työkyky ja jaksaminen selittivät yli 10 

päivän sairauspoissaoloja. Alhainen itse arvioitu terveys lisäsi riskiä sairauspoissaoloille Lund 

ym. (2009) tutkimuksessa, jonka tutkimusjoukko koostui ruotsalaisista ja tanskalaisista.  

Suomalaisten elintapoja käsittelevässä tutkimuksessa havaittiin, että vapaa-ajalla vähintään 3 

kertaa viikossa miehistä liikkui 53 % ja naisista 56 % (Helldán ym. 2013, 18). Terveysliikun-

tasuosituksen mukaisen määrän liikuntaa toteuttaa joka kymmenes suomalainen (Husu ym. 

2014). Beyen ym. (2013) tutkimuksessa vähäinen liikunta lisäsi riskiä kokea selän oireita. 

Tässä tutkimuksessa henkilöt, jotka harrastivat liikuntaa vähintään kuusi kertaa viikossa ja 

liikuntasuorituksen kesto oli vähintään 30 minuuttia, kokivat työssään vähemmän haittaa tuki- 

ja liikuntaelinoireista. Liikunnaksi laskettiin kolme viikoittaista arkiliikuntakertaa ja tämän 

lisäksi henkilön tuli harrastaa lihaskuntoharjoittelua ja/tai hengästymistä ja hikoilua aiheutta-

vaa liikuntaa vähintään kolme kertaa viikossa.  

Psykososiaalisilla tekijöillä on todettu olevan yhteys tuki- ja liikuntaelinoireisiin (Stewart 

2014; Airaksinen 2010; da Costa ja Vieira 2010) ja metsäteollisuuden sairauspoissaoloihin 

(Pahkin ym. 2010). Systemaattisessa Cochrane – katsauksessa huomattiin, että työntekijän 

oma kontrolli työhön liittyviin tekijöihin kuten omaan elämätilanteeseen sopivat työajat tai 

osa-aikaeläkkeen mahdollisuus vaikuttivat edistävästi terveyteen (Joyce ym. 2010). Pahkin 

ym. (2010) tutkimuksen mukaan sairauspoissaolojen hallinnassa tulisi kiinnittää huomiota 

työtehtävien hallintaan, työn palkitsevuuteen, työntekijän terveyskäyttäytymiseen ja muutosti-

lanteiden hallintaan, työoloihin ja työkuormaan, työntekijän omaan arvioon työkyvystä ja 

jaksamisesta sekä työryhmien, esimiesten ja johdon toimintaan. Tässä tutkimuksessa psy-

kososiaaliset tekijät eivät selittäneet sairauspoissaoloja. Henkilöt, jotka kokivat työssään hait-

taa selkäoireesta, kokivat useammin esimiestoiminnan epäoikeidenmukaiseksi verrattuna 

ryhmään, joka ei kokenut selästä haittaa. Työn vähäinen vaihtelevuus lisäsi riskiä kokea työs-

sä haittaa selkä- tai niskavaivasta. Toinen työ, jota tehtiin vapaa-ajalla, suojasi sairauspoissa-

oloilta sekä työssä yläraajasta koetulta haitalta. Henkilön havaitsema epäasiallinen kohtelu 

henkilöstön keskuudessa lisäsi riskiä kokea työssä haittaa selän oireesta. Huonolla työilmapii-

rillä, työpaikan ristiriidoilla ja työolosuhteisiin tyytymättömyydellä on myös aiemmin todettu 

olevan yhteys selkävaivojen esiintyvyyteen ja vaivan pitkittymiseen (Airaksinen 2010). 
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Poispudonneiden ryhmässä oli 56–65 –vuotiaita enemmän kuin koko seurannan mukana olleissa. 

Myös yli 30 päivää sairastaneita oli enemmän. Poispudonneissa eli toimipisteestä poistuneista 

henkilöissä on ollut mahdollisesti pitkäaikaissairaita, jotka ovat poistuneet työelämästä.  

 

7.1 Tutkimuksen heikkoudet ja vahvuudet 

 

Sairauspoissaolojen tutkimusta käsitelleen Seurin (2010, 52) mukaan tulisi tehdä tutkimuksia, 

joissa sairauspoissaoloja selittävät tekijät selvitetään ensin poikkileikkaustutkimuksella ja sen 

jälkeen seurataan sairauspoissaolojen määriä. Tässä tutkimuksessa toteutettiin pitkittäinen 

kohorttitutkimus. Lisäksi tutkittiin sairauspoissaoloja ja tuki- ja liikuntaelinoireesta työssä 

koettua haittaa selittäviä tekijöitä. Seuranta-aikaa jatkamalla nähtäisiin sairauspoissaolojen 

kehittymistä pidemmällä aikavälillä. Lisäksi terveyskyselyn toteuttaminen myöhemmin uu-

destaan antaisi mahdollisuuden verrata sairauspoissaolojen lisäksi myös muita muuttujia pit-

kittäisasetelmalla.  Poikittaisella asemalla tehdyissä tutkimuksessa on huomioitava, että syy-

suhteen suuntaa ei voi varmuudella päätellä (Seuri 2010, 52). Tutkimuksessa oli käytössä tar-

kat ja hyvin tilastoidut sairauspoissaolotiedot. Sairauspoissaolojen ja toteutuneiden toimenpi-

teiden osalta ei ollut puuttuvia tietoja yhdenkään tutkittavan osalta. Tutkimuksen tuloksia jul-

kaisussa noudatettiin luottamuksellisuutta ja anonymiteettia.  

Työterveyskyselyn vastausprosentti oli alhainen. Tutkimusjoukosta (n=343) vastasi vapaaeh-

toiseen työterveyskyselyyn 193 henkilöä (56 %).  Hankkeen toimenpidesuunnitelman mukai-

sesti työterveyskyselyyn vastanneille kohdentui työterveyshuollon toimenpiteitä tehostetum-

min verrattuna työterveyskyselyyn vastaamattomiin. Vastanneissa oli tilastollisesti merkitse-

västi enemmän työntekijöitä verrattuna toimihenkilöihin, sillä työterveyskyselyt suunnattiin 

vuosina 2012–2013 ensisijaisesti työntekijöille. Työntekijöistä vastasi 73 prosenttia ja toimi-

henkilöistä kaksi prosenttia. Analyysissa muodostettiin kaksi ryhmää: työterveyskyselyyn 

vastanneet (n=193) ja vastaamattomat (n=150). Ryhmiä verrattiin toisiinsa sekä tarkasteltiin 

ryhmien sisällä tapahtunutta muutosta. Työterveyskyselyyn vastanneet ohjattiin toimenpitei-

siin terveystilanteen parantamiseksi, mutta kyselyyn vastaamattomuus ei poissulkenut toi-

menpiteisiin osallistumista. Työelämälähtöisyydestä johtuen koe-kontrolliasetelma ei ollut 

mahdollinen ja eettisistä syistä toimenpiteitä toteutettiin kaikille niille, jotka niitä tarvitsivat.  

Hanke kohdistui koko henkilöstöön (n=343), joten tutkimuksessa ei tarkasteltu ainoastaan 

työntekijöitä, vaan mukana pidettiin myös toimihenkilöt (n=82). Sairauspoissaolot laskivat 
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työterveyskyselyyn vastanneiden ryhmän ikäluokissa 26–45-vuotiaat. Kyselyyn vastaamatto-

mien ryhmässä ei tapahtunut muutosta sairauspoissaoloissa. Tämän tutkimuksen perusteella ei 

voida sanoa, johtuiko tämä työterveyskyselyyn vastaamattomuudesta ja sen myötä toteutu-

matta jääneistä toimenpiteistä vai toimihenkilöiden suuremmasta määrästä työterveyskyselyyn 

vastaamattomien ryhmässä.   

Alkumittauksena olivat vuoden 2013 sairauspoissaolot ja loppumittauksena vuoden 2015 sai-

rauspoissaolot. Hanke alkoi vuoden 2013 alussa, mutta hankkeen aikaiset toimenpiteet käyn-

nistyivät kunnollisesti vuonna 2014. Seurantaa olisi voitu laajentaa tarkastelemalla vuoden 

2012 sairauspoissaoloja. Vuoden 2013 poissaoloja käytettäessä hankkeen aikaisilla toimenpi-

teillä on saattanut olla vaikutus poissaoloihin. Liikuntaryhmiin osallistumista ja osallistumisen 

vaikutusta sairauspoissaoloihin olisi voitu tutkia mutta, se olisi edellyttänyt hankkeen aikaista 

systemaattista tilastointia ryhmiin osallistumisesta. 

Työhön paluun tukemiseksi toteutettujen toimenpiteiden vaikutuksesta sairauspoissaoloihin 

löytyy ristiriitaista tietoa (van Vilsterenin ym. 2015; Vogel ym. 2017).  Tässä tutkimuksessa 

työhön paluun tukitoimet integroituvat osaksi suurempaa hankekokonaisuutta, joten työhön 

paluun tukemiseksi tehtyjen toimenpiteiden yksittäistä vaikutusta sairauspoissaoloihin ei pys-

tytty tutkimaan. Toimihenkilöille toteutettiin hankkeen aikana Firstbeat-analyysi, jolla saatiin 

sykevälivaihteluun perustuen objektiivista tietoa työn ja vapaa-ajan vaikutuksista hengitys- ja 

verenkiertoelimistöön. Tämän toimenpiteen yksittäistä vaikutusta ei tässä tutkimuksessa tar-

kasteltu. Firstbeat-analyysien vaikutus kohdistui työterveyskyselyyn vastaamattomien ryh-

mään. 

Logistisessa regressioanalyysissa tutkimusjoukkona oli työterveyskyselyyn vastanneiden 

ryhmä (n=193), joista 191 oli työntekijöitä ja kaksi toimihenkilöä. Logistisen regressioanalyy-

sin aineisto pidettiin samana kuin se oli sairauspoissaolojen muutosta tutkittaessa. Työnteki-

jöiden suuresta määrästä johtuen logistisen regressioanalyysin tulokset kuvastavat työntekijöi-

tä. Regressioanalyysissa yli 29 päivän sairauspoissaoloja selittävän mallin lähtötilanteessa alle 

30 päivää sairastaneiden ryhmässä oli 157  työntekijää ja yli 30 päivää sairastaneiden 

ryhmässä 23  työntekijää. Tältä osin mallia ei voitu pitää kovin hyvänä.  

Kaikkia tässä tutkimuksessa käytettyjä työterveyskyselyn osa-alueita ei ole sellaisenaan vali-

doitu, mikä heikentää tutkimuksen luotettavuutta. Työkykyindeksi kokonaisuudessaan on 

validoitu menetelmä, mutta tässä tutkimuksessa omaa arviota työkyvystä ja arviota työkyvyn 

muutoksesta käytettiin yksittäisinä kysymyksinä, joita ei ole kyseisessä muodossa validoitu. 
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Kyselystä jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle työympäristöön liittyvät tekijät kuten melu, läm-

pötila, veto, sisäilma tai työpisteen siisteys. 

 

7.2 Jatkotutkimusaiheet 

 

Jatkossa samankaltaisen tutkimuksen toteuttaminen vahvemmalla asetelmalla kuten koe-

kontrolliasetelmalla olisi hyödyllistä. Tämä tutkimus keskittyi tarkastelemaan tuki- ja liikun-

taelinoireen haittaa sekä sairauspoissaoloja jättäen psykososiaaliset tekijät vähemmälle huo-

miolle. Työhön paluun tukitoimien hyödyllisyydestä osana sairauspoissaolojen hallintaa on 

ristiriitaista tietoja, joten edelleen tarvitaan sekä työelämälähtöisesti hankkeiden tulosten ana-

lysointia sekä toisaalta vahvempaa tutkimusnäyttöä jo ennakkoon luotujen tutkimusasetelmien 

muodossa. Myös työelämähankkeiden mittareita voidaan muodostaa tutkimusnäkökulma 

huomioiden, jolloin muutosta ja vaikuttavuutta voidaan mitata ja osoittaa. Tämä taas auttaa 

hankkeen mahdollisten hyötyjen esiin tuomista tai toisaalta voidaan todeta, mitkä toimenpi-

teet eivät ole näyttäneet olevan hyödyllisiä. Toimenpiteiden toteutumisen kirjaamisen tulee 

olla systemaattista. 

 

Tässä tutkimuksessa havaittiin, että ryhmäliikuntaan osallistuneiden määrä oli pieni suhteessa 

koko toimipisteen henkilömäärään. Olisi hyödyllistä tutkia millaiset henkilöt osallistuvat yri-

tysten kautta toteutettuun ryhmäliikuntaan ja pystytäänkö aktivoimaan niitä henkilöitä, jotka 

erityisesti hyötyvät toiminnasta. Inaktiivisten aktivoituminen on tärkeää, joten esimerkiksi 

laadullisen tutkimuksen keinoin voitaisiin selvittää ryhmiin osallistuvien motivaatio muutok-

seen. Työpaikalla koko henkilöstöön kohdistuvien toimenpiteiden vertaaminen tarveperustei-

seen henkilökohtaiseen/ryhmämuotoiseen ohjantaan olisi hyödyllistä ja voisi auttaa toimenpi-

teiden kohdentamisessa. 

Tämän aineiston osalta voidaan jatkaa seurantaa ja toteuttaa pitkittäistutkimuksen muodossa 

sairauspoissaolojen seurantaa. Esimerkiksi vuonna 2013 toteutetun työterveyskyselyn pohjalta 

voi edelleen jatkaa seurantaa pitkittäisasetelmana ja tutkia miten tuki- ja liikuntaelinoireesta 

työssä haittaa kokevat henkilöt sairastavat tulevina vuosina. Työterveyskyselyn uudelleen 

toteuttaminen mahdollistaisi sairauspoissaolomuuttujan lisäksi myös useampien muuttujien 

muutoksen tarkastelun. Sairauspoissaoloja selittävien tekijöiden tarkastelu ikäluokittain antai-

si tietoa eroavatko eri-ikäisten sairauspoissaoloja selittävät tekijät. Kokonaissairauspoissaolo-
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jen lisäksi voisi tutkia tekijöitä, jotka selittävät tuki- ja liikuntaelinoireen aiheuttamia poissa-

oloja.  

 

7.3 Jatkosuositukset kliinisesti 

 

Ikääntyvät työntekijät. Tässä tutkimuksessa sairauspoissaolot olivat suurimmat vanhemmissa 

ikäluokissa. Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa – tutkimuksen (2011, 144) mu-

kaan eläkeiän läheisyydessä on paljon henkilöitä, jotka arvioivat itsensä osittain työkyvyttö-

mäksi.  Hankkeen toimenpiteillä ei pystytty alentamaan eläkeikää lähestyvien henkilöiden 

sairauspoissaoloja. Kliinisesti tulee edelleen miettiä ja kokeilla tarkoin suunnattuja sopeutta-

via ja mahdollistavia keinoja, jotka edesauttavat terveysongelman kanssa työssä pärjäämistä. 

Työturvallisuuslaissa (23.8.2002/738) todetaan, että työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä 

velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työnantajan 

on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työn-

tekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. Nämä laissa säädetyt asiat voidaan 

nähdä mahdollisuutena tukea ja auttaa työntekijöitä pärjäämään työssään. Tupakoinnin lopet-

tamiseen ja painon hallintaan ohjaaminen on tärkeää. Joyce ym. (2010) totesivat, että työnte-

kijän oma kontrolli työhön liittyviin tekijöihin kuten omaan elämätilanteeseen sopivat työajat 

tai osa-aikaeläkkeen mahdollisuus vaikuttivat edistävästi terveyteen. 

Nuoret työntekijät. Sairauspoissaolojen hallinnassa ei tule unohtaa nuoria. Kauppinen ym. 

(2013) mukaan jopa yksi neljäsosa ennenaikaisesti eläköitymisen vuoksi menetettävistä työ-

vuosista on seurausta alle 35-vuotiaiden eläköitymisestä. Tässä tutkimuksessa terveyskyse-

lyyn vastaaminen ja sitä seuraavat toimenpiteet olivat hyödyllisiä 26–45 -vuotiaiden sairaus-

poissaolojen ehkäisyssä. Työterveyskyselyn vastaamiseen tulee aktivoida ja tarvittaessa vas-

tausten perusteella tulee herkästi reagoida. Sairauspoissaolokäytänteisiin ja – kulttuuriin opas-

taminen tulee huomioida osana välittämistä. 

 

Työikäisten kunto. Heiskanen ym. (2011) ennakoivat, että työikäisten kuntotaso on tulevina 

vuosina heikkenemässä. Lapsista ja nuorista 21–40 % liikkuu minimisuositusten mukaisesti 

eli vähintään tunnin verran reipasta liikuntaa päivässä (Lasten ja nuorten liikunta Suomessa 

2016). Tässä tutkimuksessa havaittiin, että henkilöt, joiden liikuntatottumukset olivat kunnos-

sa, kokivat työssä vähemmän haittaa selkäoireista. Tämän tutkimuksen hankkeessa toteutettiin 

toimenpiteitä liikunnan lisäämiseksi ja mahdollistettiin liikunnanohjaus henkilöstölle. Myös 
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valtakunnallisesti asia on otettu esille ja toimenpiteisiin kunnon kohottamiseksi on ryhdytty. 

Hallitusohjelmassa kärkihankkeena on liikkuva koulu – ohjelman laajentaminen valtakunnal-

liseksi vuosina 2016–2018 ja tavoitteena on saada lapset ja nuoret liikkumaan tunti päivässä 

(Valtioneuvosto 2016). Liikuntalain (390/2015) yhtenä tavoitteena on edistää fyysisen toimin-

takyvyn ylläpysymistä. Työelämäryhmän loppuraportissa (2010, 6) todetaan, että työurien 

pidentämisen tavoitteiden saavuttamiseksi vaaditaan mittavia panostuksia myös kansanterve-

ystyössä. Yritykset voivat olla mukana tässä työssä tarjoamalla henkilöstölle etuja ja keinoja 

pitää huolta terveydestään. 

Itse arvioitu työkyky. Tämän tutkimuksen mukaan itse arvioituun työkykyyn kannattaa kiin-

nittää huomiota sairauspoissaolojen ehkäisemiseksi ja sitä kannattaa kysyä henkilöstöltä. Sa-

man havaitsivat aiemmin myös Pahkin ym. (2010, 80), sillä heikoksi arvioitu työkyky lisäsi 

sairauspoissaolojen riskiä. Tarvittaessa tulee reagoida tehokkaasti ja tehdä tilannetta korjaavia 

toimenpiteitä työssä pärjäämisen tueksi. 

Tuki- ja liikuntaelinoireet. Tuki- ja liikuntaelinoireiden kanssa työssä selviytymiseen huomion 

kiinnittäminen voi auttaa vähentämään sairauspoissaoloja. Tässä tutkimuksessa hankalat työ-

asennot lisäsivät riskiä kokea työssä haittaa selkä- tai niskaoireista. Koettuun tuki- ja liikunta-

elinoireen haittaan voidaan pyrkiä vaikuttamaan työn kuormitusta säätelemällä. Tässä tutki-

muksessa riittävästi liikkuvilla henkilöillä oli pienempi riski kokea haittaa työssä selkäoireis-

ta. Ennaltaehkäisevästi on tärkeää ohjata ja kannustaa henkilöitä aktiiviseen liikuntaan. Työn-

tekijän fyysinen työkyky suhteessa työn vaatimuksiin tulee olla työn vaatimalla tasolla. Työ-

paikalla voidaan sopeuttaa työtä työntekijän toimintakykyä vastaavaksi jo ennaltaehkäisevästi 

tai erityistoimin viimeistään siinä vaiheessa, kun tuki- ja liikuntaelinoireesta koetaan työssä 

haittaa.  

Liikuntaryhmät. Koko hankkeen aikana toteutettuihin liikuntaryhmiin osallistui noin 20 hen-

kilöä (3-4 % henkilöstöstä). Jatkossa voidaan miettiä kliinisesti keinoja, joilla saadaan akti-

voitua entistä suurempi määrä ohjannasta hyötyviä ryhmätoimintaan. 

Yhteistyö. Työterveyshuollon ja yrityksen yhteistyön kautta voidaan saada arvokasta tietoa 

hankkeiden vaikuttavuudesta ja pystytään osoittamaan jatkosuosituksia. Terveyskyselyjen 

vastaukset mahdollistavat laaja-alaisen terveys- ja työhyvinvointimuuttujien tarkastelun työ-

terveyshuollossa. Projekteja suunniteltaessa voidaan ottaa jo ennakkoon huomioon tutkimuk-

sen näkökulma, jolloin pystytään syventämään hankkeen vaikuttavuuden tarkastelua. Hyvin 

suunnitellut mittarit auttavat hankkeen vaikuttavuuden arvioinnissa ja mahdollistavat tutki-
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muksellisen lähestymistavan. Tilastollisten menetelmien osaaminen on tärkeää. Projektin vai-

kuttavuuden arvioinnin myötä pystytään auki kirjoittamaan hyvin toimivia toimintamalleja 

sairauspoissaolojen ehkäisemiseksi ja työhyvinvoinnin edistämiseksi.  
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8  JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Metsäteollisuuden toimipisteessä toteutettiin vuosina 2013–2015 hanke, jonka tavoitteena oli 

toimipisteen sairauspoissaolojen hallinta ja henkilöstön terveyden tukeminen. Seurannan ai-

kana sairauspoissaolot laskivat nuorissa terveyskyselyyn vastanneissa ikäluokissa. Tutkimuk-

sen tulokset kannustavat nuorten henkilöiden osalta 1) työterveyskyselyjen toteuttamiseen ja 

kyselyyn perustuen tarvittavien terveyttä ja työkykyä tukevien toimenpiteiden toteuttamiseen 

työterveyshuollossa ja työpaikalla, 2) sairauspoissaolojen seurantaan ja varhaiseen välittämi-

seen, 3) ennaltaehkäisevään toimintaan työterveyshuollossa ja työpaikalla sekä 4) yrityksen ja 

työterveyshuollon yhteistyöhön. Yli 45-vuotiaiden henkilöiden sairauspoissaoloissa ei tapah-

tunut muutosta. Työurien pidentämistavoitteiden saavuttamiseksi tulee edelleen miettiä laaja-

alaisesti keinoja ikääntyvien työntekijöiden työssä jatkamisen tukemiseksi.  

Sairauspoissaoloja selittivät työn fyysinen toistorasitus, elintavat, tuki- ja liikuntaelinoireesta 

työssä koettu haitta ja itsearvioitu heikentynyt työ- ja toimintakyky. Tuki- ja liikunta-

elinoireesta työssä koettua haittaa selittivät työn fyysiset epäedulliset kuormitustekijät, työn 

vähäinen vaihtelu, ylipaino, vähäinen liikunta ja epäasiallinen kohtelu henkilöstön keskuudes-

sa.  Tämän tutkimuksen perusteella metsäteollisuuden työpaikoilla ja työterveyshuollossa 

tulisi: 1) tukea työntekijöiden terveellisiä elintapoja ja työkuntoa, 2) reagoida heikentyneeseen 

työkykyyn tai tuki- ja liikuntaelinoireesta työssä koettuun haittaan sekä 3) tehdä töitä hyvän 

työilmapiirin eteen.  
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LIITE 1. Kirjallisuushaku:  Työhön paluun tuki (RCT-tutkimukset)  

TAULUKKO 1. Sairauspoissaolon aikaisten tukitoimenpiteiden ja työhön paluun tukitoimenpiteiden 

vaikutus sairauspoissaolon kestoon tuki- ja liikuntaelinoireisilla. Haut suoritettiin tietokannoista Med-

line (Ovid) 10.2.2014 ja 12.9.2017 ja Pubmed (Medline) 12.2.2014.  
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4 return to work.mp. or Return to Work/ #4 Add Search program 
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6 1 or 2 #6 Add Search randomized controlled trial 

7  3 and 4 and 5 and 6  #7 Add Search  ((((((work) OR workplace) OR worksite)) AND 

(((sick leave) OR absenteeism) OR sickness absence)) AND return 

to work) AND program AND randomized controlled trial 

8 limit 7 to randomized controlled trial #1 Add Search ((work) OR workplace) OR worksite  
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TAULUKKO 2.  Helmikuussa 2014 tehdyn systemaattisen kirjallisuuskatsauksen keskeiset tulokset, 
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mista, kun mittarina oli työhön paluu 

(RTW). Pitkäaikaisten spo:n väheneminen. 

 

p = 0,03 

p = 0,01 (mie-

het) 
p= 0,05  

(2 v seuranta) 

Staal 

ym. 

2004 

 

 
Alanko-

maat 

10/12 

67/67 

Selkä 
Alaselkäkipu 

 

Lentoyhtiön 
työntekijät 

GRADED ACTIVI-

TY 

1) Ft:n arvio, 

harj.ohjelma 

2) Työntekijän arvio 
työhön paluusta  

3) Työhön paluu  

TOH: tth, 

hoito yksityi-
sellä sektoril-

la 

Interventio oli tehokkaampi kuin tavanomai-

nen hoito vähentämään sairauspoissaolopäi-
vien määrää alaselkäkipuisilla työntekijöillä.  

 

p = 0,009 (spo> 

50 pv) 
p>0,2 

(spo < 50pv) 

 

Loisel 

ym. 

1997 

 
 

Kanada 

 
8/12 

31/22/26 
 

Subakuutti 

selkäkipu 
 

Yritykset 

Sherbrooken 
(Quebec) 

alueella. 

SHERBROOKE 

1) Tpk 

2) Selkäkoulu 

3) Toiminnallinen 
kuntoutus  

4) Ammatillinen 

kuntoutus 

TOH Tth:n ja ergonomisen intervention hyöty on 
merkitsevä (p<0,01) -> spo:n lyheneminen. 

Intensiivinen kliin. interventio ja kuntou-

tusinterventio, jotka kohdennettiin varhaises-
sa vaiheessa selkäkipuisten hoitoon, eivät 

saaneet aikaan merkittävää laskua spon:n 

osalta. Koko ohjelma oli tehokas lisäämään 
työhön paluuta aiempaan työhön (p=0,01), 

kun vertailukohteena oli TOH. 

p=0,01 (Koko 
ohjelma) 

p < 0,01 

(tth + ergo) 
 

Skouen 

ym. 

2002  

 
 

 

Norja 
8/12 

52/57/86 
 

Kroon. ala-

selkäkipu 
 

Bergenin 

ympäristössä 
asuvat työs-

säkäyvät 

ihmiset. 
 

KEVYT OHJELMA 

1) Tilannearvio 

2) Luento 60 min 

3)Neuvontaa, seuran-
takäyntiä  

4)Tarv. tpk ja/tai 

yksityisellä sektorilla 
ohjantaa. 

 

LAAJA OHJELMA 

TOH, norja-
laisen käy-

tännön mu-

kaan; esim. 
lääkitys, 

ohjaus ja 

neuvonta, ft, 
kiroprak. 

Työhön paluun seurantajaksot intervention 
päätyttyä: 12, 18, 24 kk. Miesten osalta 

tilastollisesti merkitsevä ero kevyen ohjel-

man ja tavanomaisen hoidon välillä 
(P=0,03). Miesten (n=57) osalta kevyt 

ohjelma oli myös kustannustehokas. 

 
 

 

Laajan ohjelman ja tavanomaisen hoidon 
välillä ei ollut eroa miehissä eikä naisissa. 

Naisilla ei ollut merkityksellistä eroa, kun 

laajaa tai kevyttä ohjelmaa verrattiin tavan-
omaiseen hoitoon.  

MIEHET 
p=0,03 (tav. vs. 

kevyt) 

p=0,07 (tav. vs. 
laaja) 

p=0,83 (kevyt 

vs. laaja) 
 

NAISET 

p=0,53 (tav. vs. 
kevyt) 

p=0,76 (tav. vs. 

laaja) 
p=0,53 (kevyt 

vs. laaja) 

Bültman 

ym. 

2009  

 
Tanska 

 

10/12 

68/51 
 

Tule-vaiva 

 
 

Neljän kun-

nan asukkaat. 

CTWR-OHJELMA 

1) Moniammatillinen 

tutkiminen 

2) Kuntoututus-
suunnitelma 

TOH: tanska-
laisen Vejlen 

kunnan 

käytännön 
mukaan 

4-12 vk:a sairauslomalla olevan työntekijän 
osallistuminen ohjelmaan (CTWR) sai 

aikaan spo:n vähenemisen verrattuna kont-

rolliryhmään. Kumulatiivinen sairausloma-
kertymä seurantajakson aikana oli interven-

tioryhmällä pienempi kuin kontrolliryhmällä. 

12 kk:n seurantajakso (p=0,006) Mallin 
avulla saatiin pienennettyä spo:n aiheuttamia 

kustannuksia. 

p=0,060  
(0-3 kk) 

p=0,096 

(3-6 kk) 
p=0,009 

(6-9 kk) 

p=0,034 
(0-6 kk) 

p=0,006 

(0-12 kk) 

Steenst-

ra ym. 

2006  

 

Alanko-

maat 
 

8/12 

96/100 

Alaselkäkipu 

 
13 tth;n 

asiaakkaat. 

MULTI-STAGE 

RETURN TO 

WORK –OHJELMA  

1)Työpaikkainterventi

o  

2)Kliininen kuntoutus 
interventio  

 

TOH: alan-

komaat, esim. 

aktiivisuus, 
työhön paluu 

2vk:n sisällä, 

tpk, tarv. 
tehostettu 

kuntoutus kun 

spo>12 vk 

Työpaikkainterventio sai aikaan turvalli-

semman ja nopeamman työhön paluun 

verrattuna tavanomaiseen hoitoon, kustan-
nukset olivat kohtuulliset (spo 2-6vko). 

Huomattavaa on, että kliininen interventio 

johti myöhästyneeseen työhön paluuseen ja 
korkeampiin kustannuksiin kuin tavanomai-

nen hoito. 

 

 

Wright 

ym. 

2005  

 

Iso-

Britannia 
 

7/12 

43/37 

Selkäkipu 
BACK BOOK PLUS- 

OHJELMA 

1) Selkävihkonen ja 

ohjanta, työnkuva 

huomioidaan 

2) Ft:n tutkimus ja 
yksi käsittely, tarv. 

yksilölliset harjoitteet 
3) Ryhmäharjoitteet 

Back Book –

ohjelma 

 

Neuvontaa ja 

TOH 

Back Book Plus -Interventio, sai aikaan 

nopeamman työhönpaluun kuin Back Book –

interventio. Back Book plus – ohjelmassa 

olleet palasivat työhön keskimäärin 7 pv 

aiemmin. 

 

p = 0,034 



 

 
 

Viikari-

Juntura 

ym. 

2012  

 
Suomi 

 

7/12 

31/31 

 
Tule-oireiset 

 

 
6 keskisuu-

ren/suuren 

yrityksen 
työterveys-

huolto-

yksikkö 

OSITTAINEN SAI-

RAUSLOMA 

1) Työkuormaa ke-

vennetään  

2) fit note 
 

Täysiaikainen 

sairausloma 

Varhainen osittainen sairausloma saattaa 

saada aikaan tule-vaivaisten osalta nopeam-
man ja vakaamman työhön paluun aiempaan 

työhön kun vertailukohtana on täysiaikainen 

sairausloma. Ensimmäinen tutkimus, joka 
osoittaa, että työhön osallistumista voidaan 

turvallisesti kasvattaa varhaisella osittaisella 

sairauslomalla.  
 

p=0,10  

(4 vk) 

I/K, interventio-/kontrolliryhmä. Loisel ym. (1997) 31/22/26, kliininen interventio (n=31)/työpaikkalähtöinen 

interventio (n=22)/tavanomainen hoito (n=26). Skouen ym. (2002) 52/57/86 , kevyt ohjelma (n=52)/ laaja ohjel-

ma (n=57)/ kontrolli (n=86). spo, sairauspoissaolo; TOH, tavanomainen hoito kyseisessä maassa; RTW, return to 

work (lopputulosmuuttuja); tpk, työpaikkakäynti; ft, fysioterapia; tth, työterveyshuolto. p<0,05 tilastollisesti 

merkitsevä ero ryhmien välillä. 

 

 

  



 

 
 

LIITE 2.  Sairauspoissaoloja ehkäisevän ja henkilöstön terveyttä tukevan hankkeen kuvaus 

1 Hankkeen tavoitteet 

Metsäteollisuuden toimipisteessä toteutettiin vuosina 2013–2015 hanke. Keskeisin tavoite oli sairaus-

poissaolojen väheneminen. Hankkeen avulla haluttiin tukea työntekijöiden pitkäaikaisterveyttä ja 

vähentää tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvia terveys- ja työkykyriskejä. Lisäksi tavoitteina 

olivat työkyvyn ja terveyden alenemisen sekä työkyvyttömyysuhkien ennakoiva systemaattinen tun-

nistaminen työterveyshuollossa ja työpaikalla (taulukko 1). Taustalla oli ajatus pitkäjänteisestä ja 

suunnitelmallisesta toiminnasta. Hanke käynnistettiin tunnistettujen tarpeiden pohjalta ja taustalla oli 

ajatus sairauspoissaolojen hallinnan toimintamallista, jolla voidaan ennakoida työkyvyn alenemaa ja 

työssä suoriutumisen vaikeuksia ennen työkyvyn alentumista.  

TAULUKKO 1. Metsäteollisuuden toimipisteessä vuosina 2013–2015 toteutetun hankkeen tavoitteet 

sairauspoissaolojen vähentämiseksi.  Tavoitteet on luokiteltu pro gradun viitekehyksen mukaisesti: 1) 

Työkyvyn varhainen tuki ja sairauspoissaolokäytännöt ja 2) Työkykyä tukevat ennakoivat toimenpi-

teet. Lisäksi on eritelty työpaikan ja työterveyshuollon tavoitteet 

 Työkyvyn varhainen tuki ja sairauspoissaolokäy-

tännöt 

Työkykyä tukevat ennakoivat toimenpiteet 

Työpaikka Työkyvyn hallinnan prosessien systematisointi ja 

kehittäminen  

 
Esimiesten valmiuksien kehittäminen varhaiseen tukeen 

ja sairauspoissaolokäytäntöihin 

 
Työhön paluun tukitoimenpiteiden systemaattinen 

toteutus 

 

Tule-sairauksista johtuvien terveys- ja työkykyriskien 

väheneminen 

 
Pitkäaikaisterveyden tukeminen 

Työterveys-

huollossa 

Työkyvyn ja terveyden alenemisen systemaattinen 

tunnistaminen ja reagointi 

 
Työkykyä uhkaavien tekijöiden tunnistaminen, hallinta 

ja reagointi 

 
Työhön paluun tukitoimenpiteiden systemaattinen 

toteutus 

Tule-sairauksista johtuvien terveys- ja työkykyriskien 

vähentäminen  

 
Pitkäaikaisterveyden tukeminen 

 

 
Toiminnan painopiste ennakoivassa toiminnassa 

 

2 Hankkeen toimenpiteet 

Toimenpiteiden sisältö on jaoteltu pro gradun viitekehyksen mukaisesti: 1)Työkyvyn varhainen tuki ja 

sairauspoissaolokäytännöt ja 2) Työkykyä tukevat ennakoivat toimenpiteet. Hankkeen toimenpidealu-

eina olivat työpaikalla ja työterveyshuollossa tapahtuva toiminta sekä näiden tahojen yhteistyö ja yh-

teistyön vahvistuminen. Työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistäminen ja ylläpitäminen ennakoivan toi-

minnan keinoin oli keskiössä. Lisäksi haluttiin tehostaa muiden yhteistyötahojen hyödyntämistä työ-

kyvyn uhkien tunnistamisessa (vakuutusyhtiöt, kuntoutumislaitokset, Kela, työvoimaviranomaiset, 

koulutusjärjestelmät), ehkäisyssä ja hallinnassa. Työterveyshuollon osalta kehitettiin työterveyshuol-

lon ennakoivaa toimintaa työkykyä uhkaavien tekijöiden tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi. Työpai-



 

 
 

kalla kehitettiin ja systematisoitiin työkyvyn hallinnan prosesseja, mikä tarkoitti varhaisen tuen tehos-

tamista ja systematisointia, järjestelmällistä henkilökohtaista työkykysuunnitelmien tekemistä sekä 

esimiesten valmiuksien kehittämistä. Työterveyshuollon ja työpaikalla tapahtuvan toiminnan tavoit-

teena oli tunnistaa työkykyä uhkaavat tekijät varhaisessa vaiheessa ja käynnistää työkykyä tukevat 

toimenpiteet oikea-aikaisesti. Ajatuksena oli ryhtyä toimenpiteisiin jo ennen todettavissa olevaa saira-

utta tai sairaudesta johtuvaa oireilua ja työkyvyn heikentymistä. Näin pyritään  samalla tukemaan 

myös pitkäjänteisesti henkilöstön terveyttä koko työuran ajan.  

2.1 Työpaikalla 

Toimipisteessä toteutettiin toimenpiteitä ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tukeen, sairauspoissaolokäytän-

töihin, sairauspoissaolojen aikaiseen tukeen ja työhön paluun tukeen liittyen (taulukko 2).  

Ennaltaehkäisevä toiminta. Työfysioterapeutti toteutti ergonomiaohjauksia, joissa käytiin läpi kehon 

käyttöä työssä, taukoliikunnan merkitystä ja omatoimisen kehonhuollon merkitystä oireiden ennalta-

ehkäisyssä sekä hyvinvoinnin ylläpysymisessä. Työpaikalla tapahtuvaa taukoliikuntaa lisättiin työfy-

sioterapeutin suorittamilla ohjauskäynneillä eri osastoilla. Työfysioterapeutti kävi työpisteissä hank-

keen aikana 3 kertaa turvavarttien yhteydessä. Lisäksi hankittiin taukoliikuntaan tarvittavia välineitä 

kuten kuminauhoja, kahvakuulia, keppejä ja tankoja. Taukojumppaohjeet jätettiin myös kirjallisina 

ohjeina työpisteisiin. Esimiehille järjestettiin työterveyspsykologin ohjaama ryhmä, joka sisälsi luen-

not ja keskustelua seuraavista teemoista: työssä jaksaminen ja työstä palautuminen, työn kuormituste-

kijät ja voimavarat, työilmapiiri ja vuorovaikutus työyhteisössä, rentoutuminen ja rentoutumisharjoi-

tukset.  

Sairauspoissaolokäytännöt ja varhainen tuki.  Varhaisen tuen systemaattista käyttöä tehostettiin. Esi-

miehiä koulutettiin varhaiseen tukeen ja sairauspoissaolokäytäntöihin. Varhaisen tuen toimenpiteet 

mukailivat Juvonen-Postin ja Jalavan (2008, 48) esittämää varhaisen tuen mallia: 1) työkykyongelman 

havaitseminen työpaikalla tai työterveyshuollossa, 2) reagointi tilanteeseen eli puheeksiottaminen ja 

varhaisen tuen keskustelu esimiehen kanssa, 3) pyritään ratkaisemaan mahdolliset työhön liittyvät 

ongelmat ja sopivaa miten edetään (esim. työn sisältö ja vaatimukset, kouluttautuminen, kuntoutus, 

työolosuhteet ja ergonomia), 4) Aktiivinen seuranta ja tukeminen työpaikalla ja 5) työssä jatkaminen 

ja jaksaminen.  

Esimies piti työntekijän kanssa varhaisen tuen keskustelun, mikäli työssä suoriutuminen oli vaikeutu-

nut ja/tai henkilöllä oli vähintään 14 vuorokautta kestänyt poissaolojakso tai viisi lyhyempää poissa-

olojaksoa vuoden aikana. Esimiehen apuna oli sähköinen järjestelmä, joka ilmoitti rajojen täyttymises-

tä. Varhaiseen puuttumiseen oli myös muita perusteita, kuten huoli työntekijällä itsellään, työkaverei-

den huoli työntekijästä tai esimiehen huoli työntekijästä tai työntekijän poikkeava käytös tai sääntöjen 

rikkominen. Keskustelusta täytettiin lomake. Sairauspoissaolojen tarkalla seurannalla autettiin varhai-



 

 
 

sen tuen toteutumista. Lisäksi työterveyshuollon ennakoivan toiminnan korvattavuus (60 %) edellyt-

tää, että työpaikalla on käytössä varhaisen tuen toimintamalli ja systemaattinen työkyvyn hallintakäy-

täntö (Sairausvakuutuslaki 2004/1224 § 5). 

Työntekijöitä valmennettiin vastaanottamaan varhainen tuki ja varhaisen tuen toiminta pyrittiin luo-

maan osaksi arkipäivän työtä.  Tarvittaessa järjestettiin työterveysneuvottelu tilanteen edistämiseksi. 

Työterveysneuvotteluihin osallistuivat työntekijä, esimies ja/tai HR, työterveyslääkäri ja/tai työterve-

yshoitaja. Henkilön halutessa mukana saattoi olla työsuojeluvaltuutettu/luottamusmies. Tarvittaessa 

tehtiin terveystarkastus, jossa tehtiin tilannearvio ja mietittiin jatkotoimenpiteitä terveystilanteen pa-

rantamiseksi. Tarvittaessa työterveyshuolto teki työkykyarvion, jonka perusteella tehtiin jatkosuunni-

telma. 

Esimies oli tilanteen mukaan sairausloman aikana yhteydessä työntekijään. Tarpeen vaatiessa tehtiin 

henkilökohtainen työkykysuunnitelma yhteistyössä työntekijän, työterveyshuollon ja työpaikan kanssa 

tilanteen edistämiseksi. Henkilökohtainen työkykysuunnitelma tehtiin mahdollisimman nopeasti, mi-

käli oli todettu työntekijän pitkäaikainen tai pysyvä työssä suoriutumisen vaikeus, joka voisi johtaa 

työkyvyn alenemaan tai työkyvyttömyyteen. Työkykysuunnitelma tehtiin viimeistään, kun henkilöllä 

oli 30 sairauspoissaolopäivää viimeisen 12 kk aikana. Mikäli työkykysuunnitelma oli terveysperustei-

nen, tehtiin se yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Työkykysuunnitelmia laadittaessa pyrittiin hyö-

dyntämään monipuolista keinovalikoimaa työkyvyn ylläpitämiseksi, työtehtävien mukauttamiseksi 

tarvittaessa ja uusien työtehtävien järjestämiseksi. Keinoja olivat esimerkiksi kuntoutus, työkokeilu, 

työjärjestelyt, työympäristö ja koulutus. Tiivis yhteistyö työntekijän, esimiesten ja työterveyshuollon 

välillä oli keskeistä. Sairauspoissaolon ollessa 30 päivää tai enemmän työterveyshuolto antoi lausun-

non henkilön työssä jatkamisen mahdollisuuksista.  

Työntekijän sairauslomalta työhön paluuta tuettiin tarvittaessa.  Seurantaa työhön paluun onnistumi-

sesta suoritettiin esimiehen ja työterveyshuollon toimesta. Työterveyslääkäri ja –hoitaja olivat merkit-

tävässä roolissa työhön paluuta suunniteltaessa ja seurattaessa. Työtä voitiin sopeuttaa työntekijälle 

sopivaksi terveystilanne huomioiden. Työympäristöön liittyviä järjestelyitä suoritettiin tarvittaessa ja 

ergonomisissa asioissa työfysioterapeutti kävi työntekijän työpisteessä. Tiivis yhteistyö työntekijän, 

esimiesten ja työterveyshuollon välillä oli keskeistä. Seurantaa työhön paluun onnistumisesta suoritet-

tiin esimiehen ja työterveyshuollon toimesta. Henkilö saattoi palata työhön tehden korvaavaa työtä tai 

sopeutettua työtä (kuvio 1).  



 

 
 

 

KUVIO 1. Työssä suoriutumisen tuki-prosessi. Kaaviossa on kuvattu toimipisteen käytäntö varhaisen 

tuen toimista edeten sairauspoissaolon aikaisiin toimenpiteisiin.  

TAULUKKO 2. Toimipisteessä vuosina 2013–2015 toteutetun hankkeen toimenpiteiden toteutus työ-

paikalla. Toimenpiteet on luokiteltu pro gradun viitekehyksen mukaisesti: 1) Työkykyä tukevat enna-

koivat toimenpiteet ja 2) Työkyvyn varhainen tuki ja sairauspoissaolokäytännöt 

 Ennaltaehkäisevä toiminta Varhainen tuki ja sairauspoissaolokäytännöt 

Koko  

henkilöstö 

TFT:n ergonomiakäynnit ja – 

koulutukset  

 

Taukoliikuntaohjaus, taukoliikunta-

välineet 

 

Kampanja tupakoinnin lopettami-

seksi 

Systemaattinen varhaisen tuen menetelmien käyttöönotto ja työntekijöiden 

valmentaminen varhaisen tuen käytäntöön. Varhainen tuki osaksi ”arkipäivää”. 

 

Henkilökohtainen työkykysuunnitelma 

 

 

Korvaava työ, sopeutettu työ, osasairauspäiväraha, kuntoutus, päihdeohjelma, 

työkokeilu, työhön valmennus, ammatillinen uudelleen koulutus, työkyvyttö-

myyseläke 

 

Valmiuksien kehittäminen varhaiseen tukeen ja sairauspoissaolokäytäntöihin 

 

 

 

Esimiehet 

 

 

Työterveyspsykologin ohjaama 

ryhmä ”Esimiesten työhyvinvointi 

ja jaksaminen” 

PT-ohjaus, Personal Trainer-ohjaus; tft, työfysioterapeutti; työpsy, työterveyspsykologi; FB-mittaus, 

Firstbeat-sykevariaatioanalyysi 

2.2 Työterveyshuollossa 

Työterveyshuollon toimesta toteutettiin työterveyskysely vuosina 2012–2013. Alkuvaiheessa kysely 

kohdennettiin työntekijöille. Kyselyn täyttäminen oli vapaaehtoista, mutta siihen kannustettiin.  Työ-

erveyskyselyyn vastanneet kutsuttiin henkilökohtaisiin terveystarkastuksiin, mikäli kyselyn perusteella 

nousi esiin tarve. Tällöin työterveyshuollossa tehtiin henkilökohtainen terveyssuunnitelma, jonka avul-



 

 
 

la pyrittiin tukemaan työntekijän terveyttä, ennaltaehkäisemään terveysongelmia ja tarvittaessa puut-

tumaan jo olemassa olevaan terveydelliseen ongelmaan. Työntekijät ohjattiin henkilökohtaisen terve-

yssuunnitelman puitteissa lääkärille tai tarvittaville asiantuntijoille kuten työfysioterapeutille, ravitse-

musterapeutille tai työterveyspsykologille. Henkilöstön terveyttä edistäviä toimintatapoja tuettiin. 

Työntekijöillä ja toimihenkilöillä oli mahdollisuus saada ravitsemusneuvontaa, liikuntaneuvontaa ja 

tukea tupakoinnin lopettamiseen, vaikka tämä ei olisi vastannutkaan työterveyskyselyyn.  

Hankkeen ajan järjestettiin liikunnan ryhmätunteja. Tunneille osallistui hankkeen aikana 10–15 henki-

löä. Työfysioterapeutti toteutti allasjumppaa kerran viikossa, johon osallistui n. 10 henkilöä. Tupa-

koinnin lopettamiseksi oli käynnissä kampanja 2014 alkaen.  Henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua 

PT-ohjaukseen (Personal Training) oman kunnon parantamiseksi. Työterveyskyselyssä ilmenneiden 

tuki- ja liikuntaelinoireiden pohjalta lähetettiin tiedote mahdollisuudesta osallistua ohjantaan 50 henki-

lölle. Yhteensä 13 työntekijää osallistui pt-ohjantaan. Ohjaukseen tavoitteena oli elämäntapamuutos 

liikunnan lisäämiseksi ja/tai painonpudottamiseksi. Esimiehille ja myynnin henkilöstölle toteutettiin 

Firstbeat sykevariaatioanalyysi, josta jokainen sai henkilökohtaisen palautteen. Lisäksi työfysiotera-

peutti piti yhteisen palauteluennon analyysiin perustuen (taulukko 3). 

TAULUKKO 3. Metsäteollisuuden toimipisteessä vuosina 2013–2015 toteutetun hankkeen toimenpi-

teiden toteutus työterveyshuollossa. Toimenpiteet on luokiteltu pro gradun viitekehyksen mukaisesti: 

1) Työkykyä tukevat ennakoivat toimenpiteet ja 2) Työkyvyn varhainen tuki ja sairauspoissaolokäy-

tännöt 

 Työkykyä tukevat ennakoivat toimenpiteet Varhainen tuki ja sairaus-

poissaolokäytännöt 

Koko henkilöstö Työterveyskysely, kaikki halukkaat saivat osallistua Tarpeen vaatiessa kaikille 

 

- Terveystarkastus 

- Terveyssuunnitelma 

- Työkykysuunnitelma 

- PT-ohjaus  

- Asiantuntijan vastaanotto 

Työterveyskyselyyn vastanneille tar-

peen mukaan suunnatut toimenpiteet 

Työterveyskyselyyn  

vastaamattomat 

- Terveystarkastus 

- Terveyssuunnitelma  

- PT-ohjaus  

- Asiantuntijan vastaanotto 

- Liikuntaryhmät 2 krt/vk, allasjumppa 1 

krt/vk  

- Ei kohdennettuja toimenpiteitä 

- Mahdollisuutta osallistua hank-

keen aikaiseen toimintaan ei kui-

tenkaan rajoitettu 

 

Esimiehet 

 

Firstbeat-sykevariaatioanalyysi 

 

PT-ohjaus, Personal Trainer-ohjaus; tft, työfysioterapeutti; työpsy, työterveyspsykologi; FB-mittaus, 

Firstbeat-sykevariaatioanalyysi, Asiantuntijan vastaanotto, työfysioterapeutti, työterveyspsykologi tai 

ravitsemusterapeutti 

  



 

 
 

3 Hankkeen mittarit 

- Pitkäaikaisterveet 

- Sairauspoissaolot 

- Työterveyshuollon painopisteen muutos ennakoivan toiminnan suuntaan  

- Toimenpiteiden toteutuminen 

o toteutuneet esimiesten varhaisen tuen keskustelut 

o dokumentoidut henkilökohtaiset työkykysuunnitelmat  

o dokumentoidut henkilökohtaiset terveysohjelmat 

- Tuki- ja liikuntaelinsairauksien kehitys  

- Työkuormituksesta palautuminen  

- Kustannukset 

o sairauspoissaolokustannusten kehitys,  

o työkyvyttömyyskustannusten kehitys,  

o työterveyshuollon ja työhyvinvointitoimenpiteiden kustannusvaikuttavuus  

- Työyhteisön toimivuuden muutoskehitys (työyhteisötutkimuksen indikaattorit) 

 

Pro gradu-tutkielmassa käytettiin osaa hankkeen mittareista muuttujina. Päälopputulosmuuttujana oli 

sairauspoissaolojen määrä ja toimenpiteiden toteutumista tarkasteltiin toteutuneiden varhaisen 

tuen keskustelujen, henkilökohtaisten työkykysuunnitelmien ja terveysohjelmien osalta. Työterveys-

huollon ennakoivan toiminnan painopisteen lisääntymistä ei ollut aiheellista tämän tutkimuksen puit-

teissa tarkastella, sillä sitä tehdään työterveyshuollossa ja työpaikalla jatkuvasti. Tuki- ja liikunta-

elinsairauksien kehitystä tarkasteltiin tule-poissaoloilla (M-diagnoosi). Kustannusten tarkastelu rajat-

tiin tämän tutkielman ulkopuolelle. Työyhteisötutkimusta tai työn kuormituksesta palautumista ei 

myöskään tämän tutkielman puitteissa tarkasteltu.  



 

 
 

LIITE 3. Sairauspoissaolojen ja sairauspoissaoloja selittävien muuttujien ristiintaulukointi 

Liitteen taulukoissa (taulukot 1-3) on esitetty sairauspoissaoloja selittävät muuttujat, joiden korrelaatio 

sairauspoissaolomuuttujan kanssa oli tilastollisesti merkitsevä. Selittävät ja selitettävät muuttujat olivat 

dikotomisia. Nämä muuttujat otettiin mukaan logistiseen regressioanalyysiin. 

TAULUKKO 1. Työterveyskyselyyn vastanneet henkilöt (n=193). Sairauspoissaolojen ja niitä selittä-

vien muuttujien ristiintaulukointi. Taulukossa esitetty tilastollisesti merkitsevät muuttujat. Sairauspois-

saolomuuttuja yli 3 päivää (SPO3). p<0.05 

 Sairauspoissaolot ≤3 Sairauspoissaolot > 3 pv p-arvoa n 

Tupakointi askivuodet (av) 0-2 av Yli 2 av 0-2 av Yli 2 av   
 66  14  76  37  0.018 193 

 

Tuleoireen haitta työssä* Ei haittaavaa 
tule-vaivaa 1-2 p. 

Haittaava tule-vaiva 
3-10 pistettä 

Ei haittaavaa tule-
vaivaa 1-2 p. 

Haittaava tule-vaiva  
3-10 pistettä 

  

 32 48 28 85 0.024 193 

a
 χ² – testi, *mikä tahansa tule-oire, Tupakoinnin askivuodet = 

tupakointivuodet x savuketta/päivä

20
 

 

TAULUKKO 2. Työterveyskyselyyn vastanneet henkilöt (n=193). Sairauspoissaolojen ja niitä selittä-

vien muuttujien ristiintaulukointi. Taulukossa esitetty tilastollisesti merkitsevät muuttujat. Sairauspois-

saolomuuttuja yli 13 päivää (SPO13). p<0.05 

        Sairauspoissaolot < 14              Sairauspoissaolot ≥ 14 pv p-arvoa n 

BMI ylipaino 20≤BMI<25 BMI≥25 20≤BMI<25 BMI≥25   

 46 89 8 45 0.010 188 

       
Ylipaino BMI ≥30 BMI<30 BMI≥30 BMI<30 BMI≥30   

 111 24 36 17 0.033 188 

 
Tupakoinnin askivuodet 0-2 askivuotta Yli 2 askivuotta 0-2 askivuotta Yli 2 askivuotta   

 111  28  31  23  0.001 193 

 
Vapaa-ajalla aikaa toiseen työhön Vähintään jonkin 

verran  

Vähän tai ei 

ollenkaan 

Vähintään jonkin 

verran  

Vähän tai ei 

ollenkaan 

  

 11  122 11  39  0.011 183 
       

Tuleoireen haitta työssä* Ei haittaavaa tule-

vaivaa 1-2 pistettä 

Haittaava tule-

vaiva 3-10 

pistettä 

Ei haittaavaa tule-

vaivaa 1-2 pistettä 

Haittaava tule-

vaiva 3-10 

pistettä 

  

 51 88 9 45 0.007 193 

 
Arvio työkyvystä Hyvä  

(7-10 pistettä) 

Heikentynyt  

(1-6 pist.) 

Hyvä  

(7-10 pistettä) 

Heikentynyt  

(1-6 pist.) 

  

 130  9  43  11  0.004 193 
       

Arvio työkyvystä Hyvä  

(8-10 pistettä) 

Pisteet  

(0-7 pistettä) 

Hyvä  

(8-10 pistettä) 

Pisteet  

(0-7 pistettä) 

  

 114  25  37  17  0.041 193 

       

Arvio työkyvyn muutos Pysynyt ennallaan 
tai parantunut 

Heikentynyt Pysynyt ennallaan 
tai parantunut 

Heikentynyt   
 

 116 22 35 17 0.011 190 

 

Työssäni on yksipuolista fyysistä 

toistorasitusta 

 
Samaa/osittain 

samaa mieltä 

 
Eri/osittain eri 

mieltä 

 
Samaa/osittain 

samaa mieltä 

 
Eri/osittain eri 

mieltä 

  

 71 66 38 16 0.020 191 
a
 χ² – testi, *mikä tahansa tule-oire 

 



 

 
 

TAULUKKO 3.  Työterveyskyselyyn vastanneet henkilöt (n=193). Sairauspoissaolojen ja niitä selittä-

vien muuttujien ristiintaulukointi. Taulukossa esitetty tilastollisesti merkitsevät muuttujat. Sairauspois-

saolomuuttuja yli 29 päivää (SPO29). p<0.05 

              Sairauspoissaolot < 30                 Sairauspoissaolot ≥ 30 pv p-arvoa n 

Tupakoinnin askivuodet 0-2 askivuotta Yli 2 askivuotta 0-2 askivuotta Yli 2 askivuotta   

 131 36 11 15 <0.001 193 
 

Vapaa-ajalla aikaa toiseen 

työhön 

Vähintään jonkin 

verran  

Vähän tai ei 

ollenkaan 

Vähintään jonkin 

verran  

Vähän tai ei 

ollenkaan 

  

 14 145 8 16 0.001 183 

 

Tuleoireen haitta työssä* Ei haittaavaa tule-
vaivaa 1-2 pistettä 

Haittaava tule-
vaiva 3-10 pistettä 

Ei haittaavaa tule-
vaivaa 1-2 pistettä 

Haittaava tule-
vaiva 3-10 pistet-

tä 

  

 57 110 3 23 0.021 193 

         

Arvio työkyvystä 1 Hyvä (7-10 pistettä) Heikentynyt (1-6 

pist.) 

Hyvä (7-10 

pistettä) 

Heikentynyt (1-6 

pist.) 

  

 154 13 19 7 0.003 193 

 

Arvio työkyvystä 2 Hyvä (8-10 pistettä) Pisteet 0-7 Hyvä (8-10 
pistettä) 

Pisteet 0-7   

 135 32 16 10 0.027 193 

 
Arvio työkyvyn muutos Pysynyt ennallaan 

tai parantunut 

Heikentynyt Pysynyt ennallaan 

tai parantunut 

Heikentynyt   

 

 137 28 14 11 0.002 190 
 

Työni henkinen kuormitus 

on minulle sopiva 

Samaa/osittain 

samaa mieltä 

Eri/osittain eri 

mieltä 

Samaa/osittain 

samaa mieltä 

Eri/osittain eri 

mieltä 

  

 156 8 20 5 0.005 189 

 

Työni fyysinen kuormitus 
on minulle sopiva 

Samaa/osittain 
samaa mieltä 

Eri/osittain eri 
mieltä 

Samaa/osittain 
samaa mieltä 

Eri/osittain eri 
mieltä 

  

 155  10 21  5  0.020 191 

 
a
 χ² – testi, *mikä tahansa tule-oire 

  



 

 
 

LIITE 4. Tuki- ja liikuntaelinoireesta (selkä, niska, yläraaja, alaraaja) työssä koetun haitta-muuttujan 

ja sitä selittävien muuttujien ristiintaulukointi 

Liitteen taulukoissa (taulukot 1-4) on esitetty selittävät muuttujat, joiden korrelaatio oli tilastollisesti 

merkitsevä tuki- ja liikuntaelinoireesta työssä koettu haitta – muuttujan kanssa. Selittävät ja selitettävät 

muuttujat olivat dikotomisia.  Nämä muuttujat otettiin mukaan logistiseen regressioanalyysiin. 

TAULUKKO 1.  Työterveyskyselyyn vastanneet henkilöt (n=193).  Työssä selästä koettu haitta – 

muuttujan ja selittävien muuttujien ristiintaulukointi ja korrelaatiot. Taulukossa esitetty tilastollisesti 

merkitsevät muuttujat. 

 Ei haittaa selästä työssä Selästä haittaa työssä p-arvoa   n 

Työssä yötyötä Kyllä Ei Kyllä EI   

 52 48 33 57 0.034 190 

 
Liikuntatottumukset Kunnossa 

6-9 pistettä 

Ei kunnossa 

0-5 pistettä 

Kunnossa 

6-9 pistettä 

Ei kunnossa 

0-5 pistettä 

  

 

 49 52 30 62 0.025 193 
 

Arvio työkyvystä Hyvä  

(7-10 pistettä) 

Heikentynyt  

(1-6 pist.) 

Hyvä  

(7-10 pistettä) 

Heikentynyt  

(1-6 pist.) 

  

 97 4 76 16 0.002 193 

       

Arvio työkyvyn muutos Pysynyt ennallaan 
tai parantunut 

Heikentynyt Pysynyt ennallaan 
tai parantunut 

Heikentynyt   

 85 14 66 25 0.023 190 

 
Työni on vaihtelevaa PSY Samaa/osittain 

samaa mieltä 

Eri/osittain eri 

mieltä 

Samaa/osittain 

samaa mieltä 

Eri/osittain eri 

mieltä 

  

 87 12 67 24 0.012 190 

 

Esimiestoiminta on oikeu-
denmukaista ja tasapuolis-

ta 

Samaa/osittain 
samaa mieltä 

Eri/osittain eri 
mieltä 

Samaa/osittain 
samaa mieltä 

Eri/osittain eri 
mieltä 

  

 72 27 53 39 0.028 191 
 

Henkilöstön keskuudessa 

vallitsee hyvä henki 

Samaa/osittain 

samaa mieltä 

Eri/osittain eri 

mieltä 

Samaa/osittain 

samaa mieltä 

Eri/osittain eri 

mieltä 

  

 84 14 68 24 0.042 190 

 

En ole havainnut työyhtei-
sössäni epäasiallista 

kohtelua 

Samaa/osittain 
samaa mieltä 

Eri/osittain eri 
mieltä 

Samaa/osittain 
samaa mieltä 

Eri/osittain eri 
mieltä 

  

 85 14 68 24 0.039 191 
 

Työssäni on hankalia 

työasentoja 

Samaa/osittain 

samaa mieltä 

Eri/osittain eri 

mieltä 

Samaa/osittain 

samaa mieltä 

Eri/osittain eri 

mieltä 

  

 72 28 80 11 0.006 191 
a
 χ² – testi 

 

TAULUKKO 2.  Työterveyskyselyyn vastanneet henkilöt (n=193).  Työssä niskasta koettu haitta – 

muuttujan ja selittävien muuttujien ristiintaulukointi ja korrelaatiot. Taulukossa esitetty tilastollisesti 

merkitsevät muuttujat. 

          Ei haittaa niskasta työssä      Niskasta haittaa työssä p-arvo
a n 

Työssä yötyötä Kyllä Ei Kyllä Ei   

 61 52 24 53 0.002 190 

 
Vapaa-ajalla aikaa 

kotitöihin 

Paljon tai erittäin 

paljon 

Jonkin verran tai 

vähemmän  

Paljon tai erittäin 

paljon 

Jonkin verran tai 

vähemmän  

  

 51 62 49 29 0.016 191 
       

Uni, vireys-tila ja mieliala 0-8 p. >9 p. 0-8 p. >9 p.   



 

 
 

DEPS 

 111 3 71 8 (4.5 odotettu) 0.027 193 

 

Työni on vaihtelevaa 
 

Samaa/osittain 
samaa mieltä 

Eri/osittain eri 
mieltä 

Samaa/osittain 
samaa mieltä 

Eri/osittain eri 
mieltä 

  

 98 14 56 22 0.007 190 

 
Työni fyysinen kuormitus 

on minulle sopiva 

Samaa/osittain 

samaa mieltä 

Eri/osittain eri 

mieltä 

Samaa/osittain 

samaa mieltä 

Eri/osittain eri 

mieltä 

  

 109 4 67 11 0.008 191 
 

Työssäni on hankalia 

työasentoja 

Samaa/osittain 

samaa mieltä 

Eri/osittain eri 

mieltä 

Samaa/osittain 

samaa mieltä 

Eri/osittain eri 

mieltä 

  

 82 31 70 8 0.004 191 
a
χ² – testi; DEPS 0-8 pistettä = masennuksen todennäköisyys pieni, 9-11 pistettä = masennuksen to-

dennäköisyys kliinisesti varteenotettava, 12 pistettä tai enemmän = todennäköinen masennusdiagnoo-

si. 

TAULUKKO 3.  Työterveyskyselyyn vastanneet henkilöt (n=193).  Työssä yläraajasta koettu haitta – 

muuttujan ja selittävien muuttujien ristiintaulukointi ja korrelaatiot. Taulukossa esitetty tilastollisesti 

merkitsevät muuttujat. 

              Ei haittaa yläraajasta työssä           Yläraajasta haittaa työssä p-arvoa n 

Vapaa-ajalla aikaa toiseen 

työhön 

Vähintään jonkin 

verran  

Vähän tai ei 

ollenkaan 

Vähintään jonkin 

verran  

Vähän tai ei ollen-

kaan 

  

 8 105 14 56 0.009 183 
 

Työni fyysinen kuormitus 

on minulle sopiva 

Samaa/osittain 

samaa mieltä 

Eri/osittain eri 

mieltä 

Samaa/osittain 

samaa mieltä 

Eri/osittain eri 

mieltä 

  

 115 3 61 12 0.001 191 
a
 χ² – testi 

 

TAULUKKO 4. Työterveyskyselyyn vastanneet henkilöt (n=193).  Työssä alaraajasta koettu haitta – 

muuttujan ja selittävien muuttujien ristiintaulukointi ja korrelaatiot. Taulukossa esitetty tilastollisesti 

merkitsevät muuttujat. 

 

 Alaraajasta ei haittaa Alaraajasta haittaa p-arvoa n 

Ylipaino BMI ≥30 BMI<30 BMI≥30 BMI<30 BMI≥30   

 91 18 56 23 0.039 188 
 

Vapaa-ajalla aikaa per-

heen parissa 

Paljon tai erittäin 

paljon  

Jonkin verran tai 

vähemmän 

Paljon tai erittäin 

paljon  

Jonkin verran tai 

vähemmän 

  

 87 23 43 34 0.001 187 

       

Uni, vireys-tila ja mieliala 
DEPS 

0-8 p. >9 p 0-8 p. >9 p.   

 111 3 71 8 (4.5 odotettu) 0.027 193 

       
Arvio työkyvyn muutos Pysynyt ennallaan 

tai parantunut 

Heikentynyt Pysynyt ennallaan 

tai parantunut 

Heikentynyt   

 96  55  0.011 190 
 

Työni fyysinen kuormitus 

on minulle sopiva 

Samaa/osittain 

samaa mieltä 

Eri/osittain eri 

mieltä 

Samaa/osittain 

samaa mieltä 

Eri/osittain eri 

mieltä 

  

 107 5 69 10 0.038 19 
a
χ² –testi; DEPS 0-8 pistettä = masennuksen todennäköisyys pieni, 9-11 pistettä = masennuksen toden-

näköisyys kliinisesti varteenotettava, 12 pistettä tai enemmän = todennäköinen masennusdiagnoosi 



 

 
 

LIITE 5. Logistisessa regressioanalyysissa tilastollisesti merkitsevät selittävät muuttujat 

Liitteen taulukossa yksi on esitetty logistisessa regressioanalyysissa sairauspoissaoloja selittäneet 

muuttujat. Taulukossa kaksi on esitetty logistisessa regressioanalyysissa selästä, niskasta, yläraajasta 

tai alaraajasta työssä koettua haittaa selittäneet muuttujat. 

TAULUKKO 1. Logistisessa regressioanalyysissa sairauspoissaoloja selittäneet muuttujat (p<0.05). 

Taulukossa on esitetty työterveyskyselyn kysymys ja vastausvaihtoehto sekä uusi dikotominen muut-

tuja.  

Muuttuja Työterveyskyselyssä esitetty 

kysymys/väittämä 

Vastausvaihtoehdot  

työterveyskyselyssä 

            Dikotominen muuttuja 

   
0 1 

BMI ≥25 

 

Vastaajalta kysyttiin pituus ja paino. 

Laskettiin painoindeksi. 

 Ei ylipainoa 

BMI<25 

 

Ylipaino 

BMI≥25 

Tupakointi 

askivuodet  

Arvioi kuinka paljon ja kuinka 

kauan olet käyttänyt tupakkavalmis-

teita? Laskettiin askivuodet. 
 

 0-2 askivuotta Yli 2 askivuotta 

Vapaa-aika, 
toinen työ 

Kuinka paljon kulutut vapaa-aikaa 
toiseen työhön? 

en lainkaan, melko vähän, jonkin 
verran, paljon, erittäin paljon 

 

Vähän tai ei 
ollenkaan 

Vähintään jonkin 
verran 

Tule-oireen 
haitta 

työssä* 

Kuinka paljon haittaa sinulle aiheu-
tuu työssä tuki- ja liikunta-

elinoireesta?  

1=ei lainkaan haittaa, 10= erittäin 
paljon haittaa.  

 

 

Ei haittaavaa tule-
oiretta  

(1-2 p.) 

Haittaava tule-oire 
(3-10 p.) 

Arvio 

työkyvystä 

Miten arvioit työkykyäsi viime 

aikoina? 

1=huono, 10=erinomainen Hyvä  

(8-10 p.) 

Heikentynyt 

(0-7 p.) 

 
Yksipuoli-

nen toisto-

rasitus 

Työssäni on yksipuolista fyysistä 

toistorasitusta 

Samaa mieltä, osittain samaa miel-

tä, osittain eri mieltä, eri mieltä 

 

Eri/osittain eri 

mieltä 

Samaa/ osittain 

samaa mieltä 

 

     

Tupakoinnin askivuodet = 
tupakointivuodet x savuketta/päivä

20
; BMI, Body Mass Index, painoindeksi; * 

tule-oire (sisältää kaikki tuki- ja liikuntaelinoireet: selkä, niska, yläraaja, alaraaja) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

TAULUKKO 2. Logistisessa regressioanalyysissa selästä, niskasta, yläraajasta tai alaraajasta työssä 

koettua haittaa selittäneet muuttujat (p<0.05). Taulukossa on esitetty työterveyskyselyn kysymys ja 

vastausvaihtoehto sekä uusi dikotominen muuttuja  

Muuttuja Työterveyskyselyssä esitetty 

kysymys/väittämä 

Vastausvaihtoehdot  

työterveyskyselyssä 

       Dikotomisena muuttujana 

   

0 1 

Työssä  

yötyötä 
 

Mikä on nykyinen työaikamuotosi? täysipäiväinen päivätyö/ 

osa-aikainen päivätyö/ täysipäiväi-
nen vuorotyö/ osa-aikainen vuoro-

työ/ täysiaikainen yötyötä (klo 23-

06) sisältävä vuorotyö/osa-aikainen 
yötyötä (klo 23-06) sisältävä vuoro-

työ 

 
 

Ei yötyötä  

 
(täysipäiväinen 

päivätyö/osa-

aikainen päivä-
työ/täysipäiväinen 

vuorotyö/osa-

aikainen vuoro-
työ) 

Sisältää yötyötä  

  
(täysiaikainen 

yötyötä (klo 23-

06) sisältävä 
vuorotyö/osa-

aikainen yötyötä 

(klo 23-06) sisäl-
tävä vuorotyö) 

 

Liikunta-
tottumukset 

 

 
 

 

 
 

Kuinka montaa krt/vk harrastat 
vähintään puolen tunnin ajan...a) 

kuntoliikuntaa (hengästymistä ja 

hikoilua) b) arki-, hyöty- ja työmat-
kaliikuntaa c) harrastat lihaskunto-

harjoittelua 

En kertaakaan, kerran, kaksi kertaa, 
kolme kertaa tai useammin. Jokai-

sesta osa-alueesta 0-3 pistettä sen 

mukaan kuinka monta krt/viikossa. 

Kunnossa 
6-9 pistettä 

 

 

Ei kunnossa 
0-5 pistettä 

BMI ≥30 Vastaajalta kysyttiin pituus ja paino. 

Laskettiin painoindeksi. 

 Normaali 

BMI<30 
 

Ylipaino 

BMI≥30 

Vapaa-aika, 

toinen työ 

Kuinka paljon kulutut vapaa-aikaa 

toiseen työhön? 

en lainkaan, melko vähän, jonkin 

verran, paljon, erittäin paljon 
 

Vähän tai ei 

ollenkaan 

Vähintään jonkin 

verran 

Vapaa-aika, 

perhe 

Kuinka paljon kulutut vapaa-aikaa 

perheen parissa? 

en lainkaan, melko vähän, jonkin 

verran, paljon, erittäin paljon 

 

Jonkin verran tai 

vähemmän 

Paljon tai erittäin 

paljon 

Arvio 
työkyvystä 

Miten arvioit työkykyäsi viime 
aikoina? 

1=huono, 10=erinomainen Hyvä  
(8-10 p.) 

Heikentynyt 
(0-7 p.) 

 

Työn 
vaihtele-

vuus 

Työni on vaihtelevaa Samaa mieltä, osittain samaa miel-
tä, osittain eri mieltä, eri mieltä 

 

Samaa/ osittain 
samaa mieltä 

Eri/osittain eri 
mieltä 

Epäasialli-
nen kohtelu 

En ole havainnut työyhteisössäni 
epäasiallista kohtelua 

Samaa mieltä, osittain samaa miel-
tä, osittain eri mieltä, eri mieltä 

 

Samaa/osittain 
samaa mieltä 

Eri/osittain eri 
mieltä 

     
Fyysinen 

kuormitus 

 

Työni fyysinen kuormitus on minul-

le sopiva 

Samaa mieltä, osittain samaa miel-

tä, osittain eri mieltä, eri mieltä 

 

Samaa/osittain 

samaa mieltä 

Eri/osittain eri 

mieltä 

Yksipuoli-

nen toisto-

rasitus 

Työssäni on yksipuolista fyysistä 

toistorasitusta 

Samaa mieltä, osittain samaa miel-

tä, osittain eri mieltä, eri mieltä 

 

Eri/osittain eri 

mieltä 

Samaa/ osittain 

samaa mieltä 

 
     

Hankalat 

työasennot 

Työssäni on hankalia työasentoja Samaa mieltä, osittain samaa miel-

tä, osittain eri mieltä, eri mieltä 

Eri/osittain eri 

mieltä 

Samaa/ osittain 

samaa mieltä 

BMI, Body Mass Index, painoindeksi 

 

  



 

 
 

LIITE 6. Terveystarkastuksissa ja työfysioterapeutilla käyneet henkilöt sekä pidetyt varhaisen tuen 

keskustelut ja tehdyt työkykysuunnitelmat 

TAULUKKO 1. Vuosina 2013–2015 pidetyt terveystarkastukset, työfysioterapeutilla käynnit, varhai-

sen tuen keskustelut ja työkykysuunnitelmat ikäluokittain (%) työterveyskyselyyn vastanneiden 

(n=193) ja vastaamattomien ryhmissä (n=150). Ryhmien välinen ero testattu x2-testillä 

 26–35 –vuotiaat   36–45 vuotiaat 46–55 -vuotiaat 56–65 -vuotiaat 

 Vast 

n=25 

Eivast 

n=29 

p-arvo Vast 

n=63 

Eivast 

n=46 

p-arvo Vast 

n=51 

Eivast 

n=42 

p-arvo Vast 

n=54 

Eivast 

n=33 

p-arvo 

TT 48 % 17 % 0.015 44 % 41 % 0.774 53 % 43 % 0.333 50 % 33 % 0.128 

TFT 28 % 48 % 0.128 35 % 67 % 0.001 53 % 57 % 0.685 50 % 76 % 0.017 

VTK 28 % 31 % 0.808 33 % 41 % 0.394 53 % 24 % 0.004 50 % 36 % 0.215 

TKS 4 % 7 % 0.643 10 % 11 % 0.818 18 % 14 % 0.661 17 % 15 % 0.852 

TT, terveystarkastus; TFT, työfysioterapeutilla käynti; VTK, varhaisen tuen keskustelu; TKS, työky-

kysuunnitelma 

  



 

 
 

LIITE 7.  Metsäteollisuuden toimipisteessä työskennelleiden henkilöiden tuki- ja liikuntaelinvaivojen 

sairauspoissaolot 

Taulukossa yksi on esitetty työterveyskyselyyn vastanneiden henkilöiden tuki- ja liikuntalinoireen 

vuoksi pidetyt sairauspoissaolopäivät ja taulukossa kaksi vastaavat luvut työterveyskyselyyn vastaa-

mattomien osalta. 

 

TAULUKKO 1. Työterveyskyselyyn vastanneiden (n=193) ja vastaamattomien (n=150) metsäteolli-

suuden toimipisteessä työskennelleiden henkilöiden tuki- ja liikuntaelinvaivojen sairauspoissaolot 

kokonaisuudessaan ja ikäryhmittäin vuosina 2013–2015 (n=193). Sairauspoissaolojen muutoksen ti-

lastollinen merkitsevyys verrattaessa vuotta 2015 vuoteen 2013 

Työterveyskyselyyn vastanneet 

 26–35 v (n=25) 

ka (kh) 

36–45 v (n=63) 

ka (kh) 

46–55 v (n=51) 

ka (kh) 

56–65 v (n=54) 

ka (kh) 

Kaikki (n=193)  

ka (kh) 

MSPO 2013 2.28 (6.43) 2.43 (5.77) 4.43 (7.85) 11.06 (22.75) 5.35 (13.72) 

MSPO 2015  3.92 (11.8) 2.05 (5.65) 9.00 (21.39) 16.15 (47.56) 8.07 (28.36) 

p-arvo
a 0.953 0.627 0.837 0.860 0.891 

Työterveyskyselyyn vastaamattomat 

 26–35 v (n=29) 

ka (kh) 

36–45 (n=46) 

ka (kh) 

46–55 v (n=42) 

ka (kh) 

56–65 v (n=33) 

ka (kh) 

Kaikki (n=150)  

ka (kh) 

MSPO 2013 3.14 (7.89) 2.33 (6.48) 5.36 (18.03) 16.00 (40.18) 6.34 (22.10) 

MSPO 2015  7.38 (33.58) 4.24 (12.07) 10.81 (56.23) 7.33 (31.53) 7.37 (36.68) 

p-arvo
a 0.959 0.569 0.629 0.260 0.728 

a
Wilcoxonin testi; MSPO, tule-sairauspoissaolot 

  



 

 
 

LIITE 8. Katoanalyysi 

Katoanalyysissa tutkittiin eroaako tutkimuksesta poispudonneiden ryhmä tutkimuksessa mukana ollei-

den ryhmästä (kuvio 1). Katoanalyysissa poispudonneiden ryhmään kuuluivat ne henkilöt, jotka olivat 

mukana seurannan ensimmäisen vuoden, mutta eivät seurantaa loppuun asti. Seurannan ensimmäisen 

vuoden (2013) oli mukana 75 henkilöä, jotka sitten vuosina 2014–2015 putosivat pois tutkimuksesta 

lopetettuaan työt tutkimuksen kohteena olleessa metsäteollisuuden toimipisteessä. Vuonna 2014 oli 

mukana 37 henkilöä ja alkuvuonna 2015 oli mukana seitsemän henkilöä. Vuoden 2015 lopussa ei ollut 

jäljellä yhtään poispudonneiden ryhmän henkilöä. Poispudonneiden ryhmää (n(2013)=75; n(2014)=37 

ja n(2015)=7) verrattiin koko seurannan mukana olleisiin (n=343) vuosien 2013, 2014 ja 2015 osalta.   

 

KUVIO 1. Katoanalyysissa verrattiin poispudonneiden ryhmää koko seurannen mukana olleiden ryh-

mään. Poispudonneiden ryhmään kuuluivat henkilöt, jotka olivat mukana vähintään koko ensimmäisen 

vuoden (2013), mutta poistuivat työstä vuosien 2014 ja 2015 aikana 

Taustatiedot (taulukko 1). Poispudonneiden ryhmässä oli tilastollisesti merkitsevästi vähemmän 36-

45-vuotiaita sekä 46-55-vuotiaita (p<0.001). 56–65-vuotiaita ja yli 65-vuotiaita (p<0.001), naisia 

(p=0.001) ja toimihenkilöitä (p=0.004) oli enemmän poispudonneiden ryhmässä verrattuna koko seu-

rannan mukana olleisiin. Poispudonneiden ja koko seurannan mukana olleiden ryhmien välistä tilastol-

lisesti merkitsevää eroa tarkasteltiin χ2-testillä. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

TAULUKKO 1. Poispudonneiden ryhmän ja koko seurannan mukana olleiden ryhmien taustatiedot. 

Ilmoitettu tilastollisesti merkitsevät erot ryhmien välillä 

  Koko seuranta (n=343) 

n (%) 

Poispudonneet (n=75) 

n (%) 

Ikäluokka 0 (16-25) 0 0 

 1 (26-35)  54 (15.7) 8 (10.7) 

 2 (36-45) 109 (31.8) 10 (13.3)* 

 3 (46-55) 93 (27.1) 8 (10.7)* 

 4 (56-65) 87 (25.4) 40 (53.3)* 

 5 (yli 65) 0 9 (12.0) 

    

Sukupuoli Nainen 69 (20.1) 28 (37.3)** 

 Mies 274 (79.9) 47 (62.7)** 

     

Ammattiasema Työntekijä 261 (76.1) 44 (60.3) a 

 Toimihenkilö 82 (23.9) 29 (39.7)a 
a
 n=73, tieto ammattiasemasta puuttui kahdelta henkilöltä; ryhmien välinen ero testattu χ2-testillä; 

*p<0.001 verrattuna koko seurannan mukana olleisiin, **p=0.001 verrattuna koko seurannan mu-

kana olleisiin 

 

Sairauspoissaolot (taulukko 2). Poispudonneiden ryhmässä sairastettiin koko seurannan ajan enemmän 

verrattuna koko seurannan mukana olleisiin, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Keskiarvoja 

tarkasteltaessa poispudonneiden ryhmä näytti säilyttävän huomattavan korkean sairauspoissaolomää-

rän koko seurantajakson ajan (taulukko 2). Poispudonneiden ryhmässä poissaolopäivät vähenivät ab-

soluuttisesti 3021 päivästä 251 päivään. Koko seurannan mukana olleiden sairauspoissaolot laskivat 

5657 päivästä 5185 päivään 

TAULUKKO 2. Koko seurannan mukana olleiden ja poispudonneiden ryhmän sairauspoissaolojen 

(pv) keskiarvo, keskihajonta, ryhmien välinen ero ja muutos sairauspoissaoloissa  

 Koko seuranta (n=343) 

ka (kh, päivät) 

Poispudonneet (n=75) 

ka (kh; päivät) 

p-arvob 

 

SPO 2013  16.49 (34.59; 5657) 40.28 (88.64; 3021) 0.083 

SPO 2014 19.97 (49.68; 6850) 37.46 (66.38; 1386)c  0.709 

SPO 2015 15.12 (36.77; 5185) 35.86 (91.37; 251)d  0.318 

p-arvoa  0.242 0.180  

a
Wilcoxonin testi, 

b
 Mann-Whitney U – testi, *

c
 n=37, 

d 
n=7 

 

Sairauspoissaolot ikäluokittain (taulukko 3). Vuonna 2013 poispudonneiden ryhmä sairasti vähemmän 

ikäluokissa 26–35-vuotiaat (p=0.022) ja 36–45-vuotiaat (p=0.002) verrattuna koko seurannan mukana 

olleisiin. Vanhin ikäluokka sairasti enemmän poispudonneiden ryhmässä, mutta ero ei ollut tilastolli-

sesti merkitsevä (p=0.429). Vuonna 2013 poispudonneiden ryhmässä oli enemmän henkilöitä, jotka 

olivat yhtäjaksoisesti sairauslomalla 30 päivää tai enemmän (p<0.001) verrattuna koko seurannan mu-

kana olleisiin (taulukko 4).  



 

 
 

TAULUKKO 3. Poispudonneiden ryhmän ja koko seurannan mukana olleiden ryhmän sairauspoissa-

olojen keskiarvot (pv) ja keskihajonta vuosina 2013, 2014 ja 2015. Ryhmien välinen ero ikäluokittain 

a 
Mann-Whitney U – testi, *p<0.05, Koko=koko seurannan mukana, Pois=poispudonneiden ryhmä 

 

TAULUKKO 4. Poispudonneiden ryhmän henkilöt, joiden yhtämittainen sairauspoissaolojakso on 

ollut vähintään 30 päivää vuoden aikana. Ilmoitettu henkilöiden määrä vuonna 2013, 2014 ja 2015 

 Koko seuranta (n=343) 

hlöä (%) 

Poispudonneet (n=75) 

hlöä (%) 

p-arvob  

2013 SPO-jakso ≥ 30  45 (13.1 %) 23 (30.7 %) p<0.001* 

2014 SPO-jakso ≥ 30 22 (6.4 %) 5 (13.4 %)c  p=0.110 

2015 SPO-jakso ≥ 30 20 (5.8 %) 1 (14.3 %)d p=0.351 

SPO p-arvoa 0.001** 0.044**  

a 
McNemar -testi, 

b
 χ2-testi, 

c
 n=37, 

d 
n=7, *p<0.001, **p<0.05 

 SPO2013 

ka (kh) 

SPO2014 

ka (kh) 

SPO2015 

ka (kh) 

Koko 26–35 (n=54) 16.61 (30.79) 11.93 (26.50) 10.13 (30.84) 

Pois  26-35 (n2013=8, n2014=1, n2015=0) 1.63 (3.85) 49.00 (49.00) - 

p-arvoa p=0.022* p=0.145 - 

Koko 36–45 (n=109) 11.65 (23.01) 18.13 (41.09) 10.90 (19.97) 

Pois  36-45 (n2013=10, n2014=4, n2015=1) 1.40 (4.43) 5.50 (10.34) 0.00 (0.00) 

p-arvoa p=0.002* p=0.363 p=0.327 

Koko 46–55 (n=93) 14.95 (38.57) 20.23 (49.83) 16.46 (42.75) 

Pois  46-55  (n2013=8, n2014=5, n2015=0) 7.50 (16.62) 3.60 (8.05) - 

p-arvoa p=0.256 p=0.159 - 

Koko 56–65 (n=87) 24.14 (42.72) 27.00 (67.16) 22.06 (47.39) 

Pois  56-65 (n2013=40, n2014=24, n2015=5) 70.33 (111.19) 47.75 (78.98) 50.20 (107.81) 

p-arvoa p=0.375 p=0.784 p=0.859 

Koko yli 65 (n=0) - - - 

Pois  yli 65 (n2013=9, n2014=3, n2015=1) 13.44 (37.39) 50.33 (28.04) 0.00 (0.00) 

p-arvoa - - - 


