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Jakelussa mainituille 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARHAINEN TYÖKYVYN TUKI JA SAIRAUSPOISSAOLOJEN SEURANTA 

 
Tämän ohjeen tarkoituksena on henkilöstön työkyvyn ja työssä suoriu-
tumisen tukeminen. Tavoitteena on auttaa esimiehiä huolehtimaan 
henkilöstön jaksamisesta niin, että yksilötasolla työkyvyn ja yhteisöta-
solla työhyvinvoinnin heikkenemisen ennusmerkit osataan havaita riit-
tävän varhain. Ennakoiva ja varhainen työkykyongelmiin puuttuminen 
takaa työntekijöille riittävän aikaisen ja oikeanlaisen työssä jaksamisen 
tuen. 
 
Työkykyongelmiin ja sairauspoissaoloihin puututtaessa käytetään  
Varhainen tuki – toimintamalli työkyvyn heiketessä –oppaassa  
kuvattua periaatetta. 
 
Esimiehille tullaan tuottamaan puolivuosittain paljon sairastavista työn-
tekijöistä sairauspoissolotietoja. Samanaikaisesti työterveyshuolto te-
hostaa vajaakuntoisten työntekijöiden ja pitkien sairauspoissaolojen 
seurantaa. 
 
Tämä ohje tulee voimaan 1.11.2005 ja on voimassa enintään 
31.12.2012 saakka. 
 

1 
Tavoite 

Henkilöstön työhyvinvoinvoinnin edistäminen on Helsingin kaupungille 
tärkeä henkilöstöpoliittinen päämäärä. Hyvinvoiva henkilöstö ja suori-
tuskykyiset työyhteisöt ovat osa kaupungin osaamispääomaa, joka 
mahdollistaa tasokkaiden palveluiden tuottamisen. 
 
Poissaoloihin puuttuminen ja työntekijän varhainen tukeminen on osa 
työhyvinvoinnin johtamista ja näin normaali osa hyvää henkilöstötyötä. 
Onnistuessaan riittävän varhainen puuttuminen ja tuki edistävät työnte-
kijöiden työssä suoriutumista ja siten vähentävät sairauspoissaoloja ja 
uudelleensijoituksen tarvetta.  
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2 Toimintamallit 
 
2.1 
Yksilötaso 
 
2.1.1 
Sairauspoissaoloihin puuttuminen ja tuki työpaikalla 
 

Esimiehen tehtäviin kuluu tukea ja seurata työntekijöidensä työssä sel-
viytymistä ja selvittää taustaa poissaoloille. Jos henkilö on viimeisen 
12 kuukauden aikana ollut vähintään 5 kertaa tai vähintään 20 päi-
vää poissa työstä sairauden takia, esimiehen tulee keskustella asias-
ta työntekijän kanssa.  
 
Työkykyongelmien puheeksiottamisen ja ratkaisujen etsimisen avuksi 
kaupungilla on käytössä varhaisen tuen toimintamalli. Esimiesten tuek-
si laadittu opas ”Varhainen tuki –toimintamalli työkyvyn heiketessä” si-
sältää lomakkeita, joita käytetään tilanteen kartoittamisessa ja tukitoi-
mien suunnittelussa. 
 
Työntekijä ei ole velvollinen ilmoittamaan esimiehelleen sairauttaan 
koskevia tietoja, joskin asian käsittelyn kannalta se on yleensä hyödyl-
listä. Sairausajan palkkaetujen saamiseksi hänen on yleensä toimitet-
tava poissaoloistaan esimiehelle lääkärintodistus, josta ilmenevät diag-
noositiedot. Jos esimies ei päätä sairauslomista, hänellä ei ole oikeutta 
nähdä tällaista lääkärintodistusta ilman työntekijän suostumusta. 
 
Viraston tai laitoksen henkilöstöasioita hoitavat henkilöstösihteerit tms. 
tuottavat henkilöstöhallinnon tietojärjestelmistä puolivuosittain esimie-
hille nimilistan henkilöistä, joiden sairauspoissaolot täyttävät em. puut-
tumisen kriteerit. 
 
Jos sairauspoissaolojen taustalla on tekijöitä, jotka edellyttävät työky-
vyn ja työssä jaksamisen tukitoimia, kirjataan keskustelusta varhaisen 
tuen oppaan mukainen neuvottelumuistio. Tarvittaessa työntekijän lu-
valla muistio toimitetaan työterveyshuoltoon. Esimies raportoi keskuste-
lun johtopäätöksistä myös omalle esimiehelleen. Työntekijän tervey-
dentilaa koskevia tietoja ei saa kertoa kenellekään ilman työnteki-
jän lupaa. Jos muistioon kirjataan työntekijän terveyttä koskevia tietoja, 
muistio on merkittävä salassa pidettäväksi (Salassa pidettävä JulkL 24 
§:n 1 mom. 25 kohta) ja se on säilytettävä asianmukaisella tavalla. Jos 
työntekijä katsoo, että hänen terveyttään koskevia tietoja voi ilmoittaa 
muille, työntekijän kirjallinen suostumus tietojen ilmoittamiseen on tar-
koituksenmukaista merkitä muistioon. Suostumukseen merkitään, keille 
tietoja voi ilmoittaa. 
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Henkilöstökeskus ja työterveyskeskus järjestävät esimiehille koulutusta 
Varhaisen tuen –mallista ja sairauspoissaoloihin puuttumisen periaat-
teista. 
 

2.1.2 
Pitkien sairauspoissaolojen seuranta ja tuki työterveyshuollossa  

 
Jos henkilön sairauspoissaolot lisääntyvät siten, että 12 kuukauden 
aikana sairauden takia töistä poissaoloja on vähintään 30 päivää 
tai vähintään 10 kertaa, esimies ottaa asian uudelleen puheeksi ja oh-
jaa työntekijän tarvittaessa työterveyshuollon vastaanotolle. Työnteki-
jän tulee sopia esimiehensä kanssa työterveyshuollossa käynnistä. 
 
Jotta työkyvyn tukemisessa saavutetaan riittävät ja oikein kohdennetut 
tukitoimet, esimiehen ja työntekijän edellytetään keskustelevan tilan-
teesta ennen työterveyshuollon vastaanottokäyntiä vastaavasti kuin 
kohdassa 2.1.1 on kuvattu. Työntekijän suostumuksella keskustelusta 
kirjattu neuvottelumuistio sekä muut mahdolliset varhaisen tuen  
–toimintamalliin liittyvät lomakkeet toimitetaan työterveyshuoltoon. 
 
Toimintamalli edellyttää entistä aktiivisempaa yhteistyötä työterveys-
huollon ja esimiesten kesken, jotta työkyvyn tukemisessa voidaan en-
tistä paremmin ottaa huomioon myös työhön ja työjärjestelyihin liittyvät 
kehittämistarpeet. 

 
2.2 
Organisaatiotaso 
 

2.2.1 
Virasto- ja laitoskohtainen sairauspoissaoloraportointi  

 
Organisaatiotasolla terveyden edistäminen edellyttää toimivaa ja jatku-
vaa yhteistoimintaa johdon, henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon 
kesken. Yhteinen keskustelu työhyvinvoinnin taustalla vaikuttavista te-
kijöistä auttaa keskinäisen ymmärryksen ja työnjaon selkiyttämisessä 
sekä erityisesti yhteisen päämäärän hahmottamisessa. 

 
Virastoille ja laitoksille tuotetaan puolivuosittain raportit viraston 
ja laitoksen sekä sen yksiköiden sairauspoissaolojen tunnuslu-
vuista. Viraston ja laitoksen henkilöstömäärästä ja organisaatioraken-
teesta riippuen tiedot voidaan tuottaa vastaavan rakenteen mukaan 
kuin työhyvinvointikyselyssä: virasto-, osasto-, yksikkö-, toimisto- ja 
työyhteisötaso. 
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Raportit sisältävät sairauspoissaolojen perustunnusluvut (muun muas-
sa poissaolopäivät ja –kerrat, poissaolopäivien pituuden sekä ammatti- 
ja ikäryhmittäisen poissaolot). Liitteessä 1 on esimerkki raportoinnista. 
 
Työterveyshuolto tarjoaa virastoille ja laitoksille asiantuntijayhteistyötä 
sairauspoissaolojen tunnuslukujen tulkintaan ja toimenpiteiden suunnit-
teluun. Säännöllisissä puolivuosittaisissa viraston tai laitoksen johdon, 
henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon tapaamisissa keskustelun 
pääpaino sairauspoissolojen osalta on organisaation ryhmätasoisessa 
sairastavuudessa ja sen muutoksissa, toimenpiteiden kohdentamises-
sa ja niiden tuloksellisuuden arvioinnissa. Osaltaan tunnuslukujen yh-
teinen analysointi ja tarkastelu ovat pohjana työterveyshuollon toimin-
tasuunnitelmalle. 
 
Lisätietoja tästä ohjeesta antavat työterveyskeskuksessa kehittämis-
päällikkö Tiina Pohjonen, puh. 310 54086, sähköposti tii-
na.pohjonen@hel.fi ja henkilöstökeskuksessa osastopäällikkö  
Raija Peltonen, puh, 169 2446, sähköposti raija.peltonen@hel.fi 
 

 
 
 
 
  Hannu Tulensalo   Juha Liira 
  henkilöstöjohtaja  työterveysjohtaja 
 
 
LIITE  Raportointimalli 
 
JAKELU  Virastot ja laitokset 
  Henkilöstöpäälliköt ja vastaavat 
  Henkilöstösihteerit ja henkilöstökonsultit 
  Paikallisjärjestöjen puheenjohtajat 
  Pääluottamusmiehet (kk/tunti) 
  Järjestöt 
  Työsuojelupäälliköt 
  Työsuojeluvaltuutetut 
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