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JOHDANTO
Työtä ja terveyttä on pidetty vaikeana yhtälönä työelämässä. Työnantajan oikeudesta puuttua työntekijän terveyteen ja toimintakykyyn on puhuttu paljon, mutta samaan aikaan työnantajan
velvollisuudet tällä saralla ovat vain lisääntyneet. Työntekijät haluavat, että heidän terveyttään ja toimintakykyään tuetaan mitä
moninaisimmin tavoin, mutta toisaalta he eivät halua työnantajan tietävän tai puuttuvan terveydentilaansa: sitä pidetään yksityisasiana. Suomen lainsäädäntö kuitenkin velvoittaa työnantajaa
huolehtimaan työturvallisuudesta, samoin rahoittajatahoilla, kuten Kansaneläkelaitoksella, on omat ohjeensa ja vaatimuksensa
työnantajan suuntaan.
Työn terveysvaikutuksista keskusteltaessa painopiste on yleensä työn aiheuttamissa terveysriskeissä. Terveystieteellisissä tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että työttömien terveys on keskimäärin heikompi kuin työssä käyvien. Terveys vaikuttaa ihmisten
työttömyysriskiin ja sen vuoksi työttömien joukossa onkin heitä,
jotka ovat terveyssyistä joutuneet työttömiksi. Työttömyyden pitkittyminen ja toistuminen alentavat työkykyä ja lisäävät kuolleisuutta.
Aiemmin työterveyshuolto huolehti työntekijöiden terveydestä
työntekopaikalla. Nykyään nämä terveyspalvelut, joihin yrityksillä on paljon lakisääteisiäkin velvoitteita, on useimmiten ulkoistettu terveysalan toimijoille, käytännössä myös annettu niiden
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johdettavaksi. Terveysalan ammattilaisilla on kuitenkin harvoin
riittävää ymmärrystä yrityksen toiminnasta ja tavoitteista, jotta he pystyisivät hoitamaan tehtävänsä menestyksekkäästi ilman
vahvaa työnantajan ohjausta. Työterveyshuollon toimijat ovatkin
esittäneet huolensa siitä, että työnantajat odottavat vaikuttavuutta palveluntuottajalta myös sellaisten asioiden osalta, jotka kuuluvat työnantajan työnjohtovastuuseen eivätkä työterveyshuollon
toimintaan. Ulkoistetun työterveysyrityksen ja asiakasyrityksen
liiketoimintatavoitteissa saattaa myös olla selkeitä ristiriitoja.
Työterveyshuollon järjestäminen on siis yksi yritysten juridisista velvoitteista, mutta samalla se on myös potentiaalinen tuottavuuden parantaja ja kustannusten säästäjä. Työterveyshuolto ei
kuitenkaan yksinään voi vastata työntekijöiden terveydestä, sillä
yksilöt ovat aina ensisijaisesti itse vastuussa terveydentilastaan.
Työnantajalla on muitakin velvollisuuksia ja mahdollisuuksia
yksilöiden terveyden ja toimintakyvyn tukemisessa ja varmistamisessa. Näistä työnantajan terveyden edistämisen ja sairauden
hoidon toimenpiteistä käytetään tässä kirjassa termiä terveyden
johtaminen. Termillä rajataan muut työkykyyn ja työhyvinvointiin
liittyvät seikat, kuten työntekijän osaaminen ja asenne, käsittelyn
ulkopuolelle.
Terveyden johtaminen ei ole vakiintunut termi, mutta tässä
teoksessa sillä kuvataan johtamisen osaa, jolla voidaan vaikuttaa
työkyvyn perustaan eli terveyteen ja toimintakykyyn. Termiä on
myös kritisoitu, mutta me kirjoittajat koemme sen kuvaavan käsittelemäämme aihetta erinomaisesti.
Kohdistamme huomion erityisesti työnantajan mahdollisuuksiin johtaa terveyttä, työterveyshuollon toimenpiteisiin, johdon ja
esimiesten terveyden johtamisen työhön sekä sairauspoissaolojen
hallintaan organisaation sisäisien prosessien näkökulmasta. Sairauspoissaolojen hallinnan ohella käsitellään sairauspoissaolojen
myöntämisen ja hallinnoimisen prosessia sekä varhaisen tuen
mallia. Osoitamme, millaisilla toimenpiteillä yrityksen on mahdollista parantaa tuloksentekokykyään ja saada vaikuttavuutta
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työterveyshuoltoon. Annamme myös runsaasti käytännön esimerkkejä eri organisaatioista ja toimintamalleista.
Pyrimme kuvaamaan terveyden johtamiseen liittyvät tärkeimmät seikat juridisesta, taloudellisesta sekä terveydellisestä näkökulmasta. Juridiikan näkökulmasta käsittelemme muun muassa
seuraavia kysymyksiä:
• Kuka huolehtii työntekijän työkyvystä ja turvallisuudesta?
• Kuka vastaa työterveyshuollosta?
• Kenellä on oikeus käsitellä työntekijän työkykyyn liittyviä
tietoja?
• Miten puututaan työkykyongelmiin?
Vastauksia löytyy lainsäädännöstä, mutta pelkkä normituntemus
ei riitä. Käytännön toteuttaminen ja eri osapuolten välinen yhteistyö edellyttävät vuorovaikutusta, toimintatavoista sopimista,
suunnitelmia ja pelisääntöjä, jotka vievät asioita arjessa eteenpäin.
Käytännön tason ratkaisut vaativat organisaatiolta linjauksia ja
pelisääntöjä, joissa otetaan huomioon niin yrityksen strategiset
tavoitteet kuin taloudelliset resurssitkin. Linjaukset ja pelisäännöt
luodaan niissä raameissa, jotka Suomen työlainsäädäntö asettaa
työsuhteen osapuolille aina lakipykälistä vakiintuneisiin käytäntöihin.
Tutustumme kirjassa myös terveyden johtamisen kustannuksiin ja rahoitusmahdollisuuksiin sekä perehdymme tutkimustuloksiin terveyden johtamisen toimenpiteiden vaikuttavuudesta työntekijöiden terveyteen ja toimintakykyyn. Tällä monitieteellisellä
lähestymistavalla on tarkoitus tuottaa käytännönläheistä tietoa
organisaatioiden terveyden johtamisen tueksi.
Haluamme kiittää asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme
sekä Jan Schugkia Elinkeinoelämän keskusliitosta ja Kari-Pekka
Martimoa Keskinäisestä Työeläkevakuutusyhtiö Elosta, jotka ovat
mahdollistaneet tämän kirjan sisällön. Kiitoksensa ansaitsevat
myös ne lukuisat aiheesta kirjoittaneet asiantuntijat, joiden tutkimustietoon olemme pystyneet nojaamaan. Olemme keränneet
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kirjan lopun lähdeluetteloon myös sellaisia teoksia, joista lukija
voi löytää lisää arvokasta tietoa aiheesta. Suuri kiitos myös kustannustoimittajallemme Hanna Virusmäelle, joka osasi loistavasti
kiteyttää ja selkeyttää ajatuksiamme.
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