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Työhön paluun tukitoimien vaikuttavuus



“It is surely a great 
criticism of our profession 

that we have not organised 
a critical summary, by 

specialty or subspecialty, 
adapted periodically, of all 

relevant randomised 
controlled trials.”

Cochrane 1979

Photograph: Cardiff University Library, Cochrane Archive, University Hospital Llandough

Archie Cochranen haaste
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• Organisaatio

• globaali noin 100 erilaisen ryhmän muodostama semi-anarkistinen verkosto

• jäseniä yli 31.000 yli 120 maasta ympäri maailmaa

• pieni ohjausyksikkö Lontoossa

• ei rahoita katsausten tekoa – ryhmät itse!

• Missio: tuottaa ajantasaista näyttöä terveydenhuollon toimenpiteiden
vaikuttavuudesta

• Nimi: epidemiologi Archie Cochrane:n mukaan

• Nettiosoite:  www.cochrane.org

• Tuotteet

• kirjallisuuskatsaukset ja niiden protokollat

• Cochrane Library, Impact Factor 6.103
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Cochrane

http://www.cochrane.org/


Cochrane Work

• Aiemmin: Cochrane Occupational Safety and Health Review Group

• Vastuussa työterveys- ja turvallisuusaiheista

• Julkaissut 37 katsausta ja 22 protokollaa

• Tällä hetkellä 380 kirjoittajaa 30 maasta

• Editorial Base Työterveyslaitoksen suojissa Kuopiossa

• Coordinating Editor: Jos Verbeek

• Managing Editor: Jani Ruotsalainen

• Editorial ja Advisory Board vapaaehtoisia asiantuntijoita
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Kaikki työterveys- ja 

turvallisuusaiheiset 

katsaukset ja protokollat 

löytyvät aiheiden 

mukaan luokiteltuina 

nettisivuiltamme

work.cochrane.org



Interventioiden mahdollisuudet
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Vamma tai sairaus

• Aivovamma

• Syöpä

• Masennus

• Selkäkipu

• MS-tauti

Sairaspoissaolo

TyökykyTyökyky

Työssä jatkamisen tuki

Työhön paluun tuki

Pysyvän 

työkyvyttömyyden 

ehkäisy



Interventiot työhön paluun tukemiseksi

Vaihtoehtoiset strategiat:

1. Sairaus- tai vammaspesifit toimenpiteet

• Syöpä, masennus, sopeutumishäiriöt, vakavat mielisairaudet, iskeeminen
sydäntauti, selkäkipu, MS-tauti, aivovammat, jne.

2. Spesifit työhönpaluun tukitoimenpiteet sairaudesta tai vammasta
riippumatta

• Työpaikan ja työtehtävien järjestelyt

• Työhön paluun koordinointi

6.6.2018 © Työterveyslaitos     |     jani.ruotsalainen@ttl.fi     |     www.ttl.fi 9



Sairausspesifit toimenpiteet : Syöpä

• Syöpäpotilaiden työhönpaluun tuki

• Psykologinen/opetuksellinen (tuki): 2 RCT:tä, ei vaikutusta

• Ammatillinen koulutus: 0 RCT:tä, ei tietoa

• Liikunta: 1 RCT, ei vaikutusta

• Lääketieteellinen: 7 RCT:tä, ei vaikutusta

Toimintakykyä tukeva vs. radikaalimpi hoito

• Monitieteellinen (moniosainen): 5 RCT:tä, pieni parannus työhön paluussa

Yhdistelmä ammatillista ohjausta, terveystiedon antoa, biopalauteavusteista
behavioraalista harjoittelua ja/tai liikuntaharjoituksia
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Sairausspesifit toimenpiteet : Masennus

Henkilöön keskittyvät interventiot

• Psykologiset, 3 RCT:tä: puhelimitse tai netitse annettu CBT ↆ 
sairauspoissaoloja > tavanomainen hoito

• Lääketieteelliset, 3 RCT:tä: epäyhteneväiset tulokset

• Lääke+Ψ terapia: 3 RCT:tä: ei vaikutusta

• Liikunta: 1 RCT: voimaharjoittelu ↆ sairauspoissaoloja > rentoutus

Työhön keskittyvät interventiot

• 3 RCT:tä: Tuki/työn järjestelyt + kliininen hoito ↆ SP > pelkkä kliininen hoito

Päivitys käynnissä, noin tusina uutta tutkimusta
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Sairausspesifit toimet: Vakavat mielisairaudet

• Katsaus katsauksista ja verkostometa-analyysi

• Vastaa kysymykseen: Mikä on paras hoito?

• Tuettu työllistäminen –lisätoimenpitein tai ilman– auttaa vakavista
mielisairauksista kärsiviä saavuttamaan ja pitämään työpaikan paremmin
kuin muut interventiot, nostamatta sairaalakäyntien riskiä.
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Työpaikan toimet sairaslomalla olevien 
työntekijöiden työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi

• Kun sairaspoissaolo johtui tuki- ja liikuntaelinsairauksista, työpaikan 
toimin sairaspoissaolon kesto ↆ tavanomaiseen hoitoon verrattuna.

• Samanlaista vaikutusta ei löytynyt kun työkyvyttömyys johtui 
psyykkisistä syistä tai syövästä.

• Vaikutus epäselvä tarkasteltaessa pysyvää työhön paluuta ja 
sairaspoissaolojen uusiutumista.

• Onko tämä siis interventioon vai sairauteen liittyvä vaikutus?
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Työhön paluun tukitoimien koordinaatio

Mitä katsaukseen löytyi?

• 14 ennalta asetetut laatukriteerit täyttävää tutkimusta

• Osallistujina yhteensä 12,568 työntekijää, joilla oli:

• tuki- ja liikuntaelinongelmia tai

• mielenterveyden ongelmia

• Osallistujat olivat olleet sairauslomalla vähintään neljä viikkoa

• Tutkimuksista 5 oli toteutettu Pohjoismaissa
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Interventioiden sisältö

Kaikkiin sisältyi:

• työntekijän tarpeisiin henkilökohtaisen arvioinnin pohjalta räätälöity,

• moniammatillisesti toteutettu ja koordinoitu työhön paluun suunnitelma.

Useimmiten mukana oli:

• työterveyslääkäri tai yleislääkäri,

• mielenterveysspesialisti,

• fysio- tai toimintaterapeutti ja

• sosiaalityöntekijä.

Ohjelmien kesto ja sisältö vaihtelivat huomattavasti.
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Työnantajien rooli interventioissa

• 8 tutkimuksessa työhön paluun koordinaatio-ohjelma toteutettiin 
yhteistyössä työnantajan kanssa.

• 1 tutkimuksessa työpaikalla tehtiin järjestelyjä tarpeen mukaan mutta 
ilman suoraa kontaktia työnantajan kanssa.

• 5 tutkimuksessa työnantaja ei ollut mukana työhön paluun 
koordinaatio-ohjelman toteuttamisessa.
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Tulokset

Sairauslomalla olevien työhön paluu ei nopeutunut työhön paluuta 
koordinoimalla

Tutkimuksissa ei löytynyt vaikutusta:

• työhön paluuseen kuluvassa ajassa,
• kumulatiivisessa sairauspoissaolojen määrässä,
• seurannan lopussa työhön palanneiden osuudessa, eikä
• koskaan työhön palanneiden osuudessa.

Vaikutusta ei löytynyt:

• lyhyessä 6kk seurannassa,
• pitkässä 12kk seurannassa, eikä
• erittäin pitkässä yli 12kk seurannassa.
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Johtopäätökset 1/3

• Useimpien psykologisten/opetuksellisten interventioiden vaikutukset 
tiettyjen sairauksien takia töistä poissa olevien työntekijöiden työhön 
paluuseen ovat pieniä tai olemattomia.

• Lääketieteellisten interventioiden (esim. tähystys- vs. avokirurgia) 
vaikutukset työhön paluuseen ovat vaatimattomia syöpäpotilailla ja 
masentuneilla.

• Sydäntaudin lääkehoidon muutos 70-luvulla johti kuitenkin hyvin tunnettuihin 
vaikutuksiin ja on edelleen lupaava mahdollisuus.
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Johtopäätökset 2/3

• Tuettu työllistäminen auttaa vakavista mielisairauksista kärsiviä 
saavuttamaan ja pitämään työpaikan paremmin kuin muut interventiot.

• Masentuneiden sairaspoissaoloja voidaan vähentää yhdistämällä 
kliiniseen hoitoon työpaikan toimet ja tuki

• Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvia sairaspoissaoloja voidaan 
vähentää työpaikan toimin.

• Työhön paluun tukitoimien koordinaatio ei ole vaikuttavaa. Silti siihen 
käytetään huomattavasti resursseja.
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Johtopäätökset 3/3

• Tarvitaan paljon selkeämpi sanasto intervention kuvaamiseen

• Mikä on intervention sisältö?

• Kuinka interventio nimetään?

• Millä perusteella tietty interventio toimisi?

• Akuutti tarve päättää tärkeimmät tulosmittarit

• Kuinka mitata työhön paluuta? Sairaspoissaolon vastakohta?

• Mitä mittareita tulisi käyttää? Onko kysely tarpeeksi luotettava väline?

• Coronel Instituutin kansainvälinen projekti yhdessä Cochrane Workin ja 
Cochrane Insurance Medicinen kautta, tavoitteena Core Outcome Set
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Aihealueen Cochrane-katsauksia

Yleiset:

• RTW coordination programmes for improving RTW in workers on sick leave

• Workplace interventions to prevent work disability in workers on sick leave

Sairaus/vammaspesifit:

• Interventions to facilitate RTW in adults with adjustment disorders

• Interventions to enhance RTW for cancer patients

• Interventions to improve RTW in depressed people

• Vocational rehabilitation for enhancing RTW in workers with traumatic upper limb injuries

• Cognitive rehabilitation for adults with traumatic brain injury to improve occupational outcomes

• Interventions for improving employment outcomes for workers with HIV 
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http://cochranelibrary-wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD011618.pub2/abstract
http://cochranelibrary-wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD006955.pub3/abstract
http://cochranelibrary-wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD006389.pub2/abstract
http://cochranelibrary-wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD007569.pub3/abstract
http://cochranelibrary-wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD006237.pub3/abstract
http://cochranelibrary-wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD010002.pub3/abstract
http://cochranelibrary-wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD007935.pub2/abstract
http://cochranelibrary-wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD010090.pub2/abstract


CochraneWork@Cochranetyoterv
@CochraneWork

@MrJaniR
@OSHdoc

Kiitos!

work.cochrane.org
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