
 

 

EPA6 hyv 29092021 Sairauspoissaolotarpeen arviointi ja työkyvyn tukeminen 

Yksityiskohtainen 
kuvaus   

Työterveyslääkäri arvioi automaattisesti sairauteen tai vammaan mahdollisesti liittyvää 
työkyvyn alenemaa, suhteuttaen toimintakyvyn alenemaa työn vaatimuksiin, arvioiden 
samalla jäljellä olevaa työkykyä ja mahdollista työkyvyttömyyttä ja kaikkien edellä kuvattujen 
ennustetta. Hän arvioi aina myös vaihtoehtoja jatkaa työssä tai palata työhön sairaus 
huomioon ottaen. Hän antaa toipumista tukevaa neuvontaa ja ohjausta toimenpiteistä 
sairauspoissaolon ajalle ja pyrkii yhteistyössä laadittuun hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan 
työhön paluun tukemiseksi. Hän laatii tarpeelliset lausunnot toimitettavaksi työpaikalle (A-
todistus) ja sosiaalivakuutuksen tarpeisiin (A-todistus, B-lausunto, joskus E-lausunto, muut) 
sekä huolehtii potilaan/työntekijän luvalla tarvittavat yhteydenotot työpaikalle työssä 
jatkamista tukevista työjärjestelyistä sopimiseksi, työpaikkakohtaisten käytäntöjen mukaan. 
Työterveyslääkäri organisoi tarpeen mukaan tarkempia työkyvyn selvittelyjä hyödyntäen 
erikoislääkärikonsultaatioita ja muun terveydenhuollon palveluja sekä työterveyshuollon 
omia muita toimintoja kuten terveystarkastuksia, suunnattuja työpaikkaselvityksiä ja 
työterveysneuvotteluja. Työterveyslääkäri voi näitä toimintoja hyödyntäen myös vastata 
muiden erikoisalojen konsultaatioihin työkyvystä ja sairauspoissaolotarpeesta. 

Mitä tietoja, taitoja 
ja asenteita tai 
ajattelutapoja 
tarvitaan?  

Tietoja: keskeisten työikäisten sairauksien hoito- ja kuntoutusmahdollisuudet ja vaikutukset 
toimintakykyyn. Merkitys työkykyyn suhteuttaen tietoon eri ammattien ja toimialojen tyypillisistä työn 
vaatimuksista, kuormitustekijöistä ja voimavaratekijöistä. Sairauspoissaoloja ja  
sosiaalivakuutusta koskeva lainsäädäntö kuten 30-60-90 päivän säännöt, lääkärintodistuksia  
koskevat säädökset, keskeinen aihepiiriin liittyvä työlainsäädäntö sekä työelämän  
sopimuskäytännöt, sisältäen korvaavan työn ja yksilöllisten työn muokkausten erot.  
Työpaikkojen sairauspoissaolojen hallinnan ja työkyvyn tuen mallit, hyvät käytännöt työhön  
paluun tukemiseksi, kuvaukset työterveysneuvottelujen hyödyntämisestä näissä. Kelan 
sairauspoissaolojen kirjoittamisohjeet, osasairauspäivärahasta sopimisen käytännöt,  
eri rahoittajien ammatillisen kuntoutuksen vaihtoehdot, muut osa-aikatyön mahdollisuudet. 
Sairauspoissaolojen kustannukset yhteiskunnalle, yrityksille ja työntekijöille itselleen. 
Taitoja: Taidot muodostaa lääketieteelliseen arvioon pohjautuvia osuvia kokonaisarvioita 
sairauspoissaolon tarpeesta, vuorovaikutuksessa potilaan/työntekijän kanssa, selvittäen juuri  
hänen työnsä vaatimukset ja työpaikan mahdollisuudet. Taidot viestiä työkyvystä ja sairauksien  
vaikutuksesta hoito- ja kuntoutussuunnitelmia tukien sekä suullisessa viestinnässä että  
kirjallisissa lausunnoissa. Taidot hyödyntää oikea-aikaisesti työterveyshuollon moniammatillista  
tiimiä (myös sosiaalialan asiantuntijoita), muun terveydenhuollon palvelujärjestelmää sekä  
lääkinnällistä kuntoutusta. Taidot viestiä tietosuojan puitteissa työpaikan suuntaan tarvittavien 
tukitoimien järjestämiseksi.  
Ajattelutapoja/asenteita: Sairauspoissaolo on osa suunnitelmallista hoitoa, ei irrallinen arvio.  
Mahdollisimman nopea työhön paluu oireet huomioon ottaen usein tukee toipumista.  
Pitkittyvissä sairauspoissaoloissa aktiivinen oikea-aikaisen työhön paluun suunnittelu ja tuki. 

Oppimis- ja 
ohjauskeinot  
(ks. tthvyo.fi) 

Tavoitteiden tunnistaminen ja henkilökohtainen oppimisen suunnittelu 
Itseohjautuva aktiivinen työssäoppiminen, monipuolisiin työtehtäviin hakeutuminen, 
suoritteiden dokumentointi ja reflektoinnit 
Kirjallisuus, kurssit, toimipaikka- ja muut koulutukset, erilaiset kurssi- ja tehtäväpalautteet 
Kouluttajalääkärin kanssa käydyt ohjauskeskustelut ja arvioinnit 

Osaamisen 
arvioinnin keinot  
(ks. tthvyo.fi) 

Itsearviointi 
Jäsentynyt reflektoinnin tarkastelu 
Tapauspohjainen keskustelu  
Erilaisten työssä ja työstä syntyneiden dokumenttien tarkastelu 
Toiminnasta saadun palautteen tarkastelu (esim. työyhteisö ja asiakaspalautteet) 

Soveltaen CanMEDS 
kompetenssit 

Lääketieteellinen osaaminen, Vuorovaikutustaidot, Yhteistyötaidot, Johtamistaidot, Oma 
osaaminen ja tiedonhallinta, Terveyden edistäminen, Ammatillisuus 

 


