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Johdanto

Tämä opas on tehty apteekkialan toimijoille 
jäsentämään työhyvinvoinnin monitahoista 
kokonaisuutta ja antamaan konkreettisia 
keinoja oman apteekin työhyvinvointityölle.

Työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen 
edistäminen ovat tärkeitä asioita, kun 
pyritään ylläpitämään työkykyä ja piden-
tämään työuria. Hyvinvoiva työyhteisö on 
tuottavampi ja innovatiivisempi. Työpai-
kan hyvinvointiin vaikuttaa jokainen sen 
jäsen. Työsuojelun ja työkykyjohtamisen 
ottaminen mukaan osaksi johtamistyötä 
on koko työyhteisön etu. Oikeansuuntaisen 
johtamisen kautta hyvät muutokset ovat 
työpaikalla mahdollisia.

Apteekkityössä on sekä fyysisiä että psy-
kososiaalisia kuormitustekijöitä. Kuormi-
tustekijät ja niiden aiheuttamat riskit ovat 
tärkeä tunnistaa ja arvioida työpaikalla. Näin 
kuormitustekijöiden aiheuttamiin mahdol-

lisiin haittoihin voidaan varautua ja niitä 
voidaan ehkäistä ja hallita. Selkeät toimin-
taohjeet, tehtävänkuvat, suunnitelmallinen 
perehdyttäminen, säännölliset kokoukset ja 
kehityskeskustelut vahvistavat työyhteisöä 
ja auttavat kohtaamaan niin ulkoisia kuin 
sisäisiäkin haasteita ja muutoksia. Yhteistyö 
työterveyshuollon ja työsuojeluorganisaa-
tion kanssa mahdollistaa myös yhteisen 
käsityksen muodostumisen työpaikan tilas-
ta niin työolojen, työturvallisuuden, työter-
veyden kuin työkyvynkin suhteen.

Tämän oppaan tavoitteena on herättää 
keskustelua, tukea jo olemassa olevia hyviä 
käytäntöjä ja antaa ideoita ja keinoja työ-
hyvinvoinnin kehittämiselle apteekeissa. 
Työhyvinvointi ja hyvän työyhteisön tärkeys 
korostuu tänä päivänä työvoiman saata-
vuuden näkökulmasta. Keinot siihen ovat 
yllättävän tuttuja, kuten voit oppaaseen 
tutustumalla huomata.
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Työhyvinvointi

työyhteisössä työntekijät kokevat saavansa 
arvostusta ja voivat vaikuttaa työhönsä. 
Työntekijät sitoutuvat työhönsä, työnteko 
on luovaa ja työntekijöillä on halu ja mah-
dollisuus kehittää työtään ja toimintata-
pojaan, mikä helpottaa muutostilanteissa 
selviytymistä.

Työhyvinvoinnin haasteita 
apteekissa
Työkyvyttömyyseläkkeet aiheutuvat pää-
asiallisesti kahdesta eri syyryhmästä. 
Noin kolmasosa on psyykkisiä syitä, joista 
masennus suurimpana. Psyykkiset syyt 
korostuvat erityisesti nuoremmilla työn-

Työhyvinvoinnilla tarkoitetaan yleises-
ti terveellistä, turvallista ja tuottavaa työ-
tä, jota tekevät ammattitaitoiset työn-
tekijät ja työyhteisöt hyvin johdetuissa 
organisaatioissa  Työ koetaan mielek-
kääksi ja palkitsevaksi ja työnteko tukee 
elämänhallintaa 

Työhyvinvointi on myös apteekeille menes-
tys- ja kilpailutekijä. Hyvinvoiva työyhteisö 
on vetovoimainen ja se toimii suunnitelmal-
lisesti ja tulevaisuussuuntautuneesti. Työn 
laatu on hyvää, ja asiakaspalvelu laadukas-
ta ja sujuvaa. Työhyvinvoinnin on todettu 
lisäävän tuottavuutta. Hyvinvoivassa 
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tekijöillä ja toisaalta korkeammin koulu-
tetuilla. Tuki- ja liikuntaelinsairauksia on 
yksi neljäsosa ja nämä ovat tyypillisempiä 
iäkkäämmillä ja vähemmän koulutetuilla. 
Loput ovat muita sairauksia.

Työkyvyttömyyden syyt ovat samansuun-
taiset kuin valtakunnallisesti. Riittävän 
varhaisilla kuntouttavilla tukitoimilla on 
mahdollista viivästyttää työkyvyttömyy-
seläkkeelle joutumista sekä psyykkis-
ten että fyysisten sairauksien vuoksi. 
Apteekkarit jäävät eläkkeelle keski-
määrin noin 65- vuotiaana ja työntekijät 
63-vuotiaana.

• Mitä haluamme?
• Kirjataan konkreettiset 

tavoitteet, mihin 
yhteistyössä pyritään.

• Määritellään mittarit ja 
tunnusluvut.

• Sovitaan toimenpiteet, 
miten etenemme.

• Tehdään toiminta- 
suunnitelma

• Määritellään toteuttajat/ 
vastuuhenkilöt.

• Aikataulutetaan 
toimenpiteet.

Työhyvinvoinnin 
kokonaisvaltainen edistäminen
Työhyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitämi-
nen apteekissa perustuu yksilön ja työpai-
kan kehittämistarpeisiin ja voimavaroihin. 
Kehittäminen tapahtuu yhteistyössä koko 
henkilökunnan kanssa. Tavoitteena on 
nähdä työhyvinvoinnin tila kokonaisuutena, 
edistää yhteistyötä ja löytää yhteys toimin-
nan ja tuottavuuden välillä.

Apteekin työhyvinvointia voidaan lähteä 
kehittämään esimerkiksi kuvan osoittamal-
la tavalla.

Työhyvinvoinnin edistäminen apteekissa

• Määritellään nykytila.
• Tunnistetaan olemassa olevat voimavarat.
• Mitä haasteita, tarpeita tai  

ongelmia on?
• Hyödynnetään olemassa 

oleva tieto.
• Tarvittaessa tehdään 

työhyvinvointiarvio. 

• Seurataan ja arvioidaan 
toimenpiteiden 
toteutumista.

• Mitä pitäisi tehdä toisin?
• Tarvittaessa määritellään 

uusia toimenpiteitä.
• Kehittämistyö on projektimaista, mutta 

jatkuvaa.

Nykytila Tavoitteet

Seuranta Toteutus

TYÖHYVINVOINTIA APTEEKKEIHIN          7  



Työhyvinvointia johtamalla

Apteekkia johtaa apteekkari, joka samalla 
toimii yrittäjänä ja kantaa siten täyden vas-
tuun yrityksestään. Esihenkilönä voi toimia 
myös proviisori tai farmaseutti apteekin 
koon ja tarpeiden mukaan. Sekä apteek-
karin että esihenkilöiden on hyvä hankkia 
johtamiskoulutusta työtään varten. Esihen-
kilöiden tehtävät ja vastuut on hyvä olla sel-
keästi määritelty ja heillä tulee olla riittävä 
perehdytys ja osaaminen tehtävään.

Kuinka vastata arkityön sujumisesta ja 
johtaa ihmisiä niin, että saa heidät onnis-
tumaan työssään, ottamaan vastuuta ja 
kehittämään työtänsä? 

Hyvä esihenkilö ohjaa ihmisiä työskentele-
mään yrityksen tavoitteiden suuntaisesti, 
on johdonmukainen ja kohtelee työnteki-
jöitä tasavertaisesti. Vuorovaikutteinen ja 
osallistava johtamistapa on työtekijöiden 
keskuudessa näkyvää ja läsnä olevaa; 
kannustavaa, ainutlaatuisuutta tukevaa ja 
yksilöllisyyttä kunnioittavaa johtamista. 
Oikeudenmukaisella ja avoimella johtamisel-
la kannustetaan työntekijöitä hyviin suori-
tuksiin, heitä tuetaan ongelmatilanteissa ja 
annetaan palautetta.

Muutoksen johtamisessa tulee huolehtia 
riittävästä viestinnästä, antaa aikaa kehit-
tämiselle ja mahdollistaa osaamisen kehit-
täminen unohtamatta itsensä johtamista.
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Kokouskäytännöt
Säännölliset kokouskäytännöt helpottavat 
vuorovaikutusta ja madaltavat keskustelu-
kynnystä. Kokoukset antavat mahdollisuu-
den käsitellä ja sopia asioista yhdessä sekä 
tiedottaa ajankohtaisista yhteisistä asiois-
ta samanaikaisesti koko henkilökunnalle. 

Kokouksilla ei voi korvata kehityskeskuste-
luja. Esihenkilön vastuulla on edistää psy-
kologista turvallisuutta ja johtaa kokousta 
niin, että kaikki saavat tarvittaessa mielipi-
teensä sanotuksi. Kokouksissa käsiteltävät 
aiheet on hyvä valmistella etukäteen. 
Apteekkien aukioloajat ja vaihtelevat työ-
vuorot aiheuttavat haasteen kokouksien 
toteuttamiselle. 

Joskus on syytä järjestää kokouksia tai 
kehittämispäiviä niin, että koko henki-
lökunta on paikalla, mikä mahdollistaa 
keskustelun koko henkilökunnan kesken. 

Kokouksista laaditaan muistiot, joista 
ilmenevät sovitut asiat. Muistiolla taataan 
tiedonkulku niille työntekijöille, jotka eivät 
kokoukseen päässeet osallistumaan.

Yhteistoimintalain mukainen 
vuoropuhelu
Yhteistoimintalain mukaan vähintään 20 
työntekijää työllistävillä työnantajilla on 
velvollisuus käydä henkilöstön tai sen 
edustajan kanssa säännöllistä vuoropuhe-
lua asioista, jotka koskevat mm. yrityksen 
toimintaa, kehitysnäkymiä, taloudellista 
tilannetta, henkilöstön rakennetta tai työ-
yhteisön kehittämistä ja jotka vaikuttavat 
henkilöstön asemaan. Vuoropuhelua tulee 
käydä vähintään kaksi kertaa vuodessa 
vähintään 30 henkilön yrityksissä tai 
tätä suuremmissa yrityksissä vähintään 
neljännesvuosittain. Säännönmukainen 
vuoropuhelu on tärkeätä kaikenkokoisissa 
apteekeissa.
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Yhteistoiminta ja vuorovaikutus 
työpaikan arjessa

Kehityskeskustelu
Henkilöstöjohtamisen keskeinen väline on 
kehityskeskustelu. Kehityskeskustelussa 
esihenkilö ja työntekijä käyvät luottamuk-
sellisen keskustelun tärkeistä asioista. 
Kehityskeskustelun tavoitteena on tarkas-
tella lähimenneisyyttä ja ennen kaikkea 
hahmottaa, suunnitella, luoda edellytyksiä 
ja sopia tulevan kauden tavoitteista ja 
toiminnoista. 

Onnistunut kehityskeskustelu vaatii, että 
siihen valmistaudutaan huolella ja siihen 
varataan riittävästi aikaa. Keskustelusta ja 
sovituista asioista tehdään lyhyt muistio, 
mihin on helppo palata tarvittaessa. Kehi-
tyskeskusteluja on hyvä käydä vuosittain, 
ja tarvittaessa keskustelut voidaan jakaa 
aihealueittain useampaan eri keskusteluun 
esimerkiksi osaaminen ja osaamisen kehit-
täminen ja myynti.  

Kehityskeskustelu käydään työstä:  
perustehtävästä, työn sisällöstä, osaami- 
sesta suhteessa työn vaatimuksiin, työn 
kuormittavuudesta sekä työntekijän 
työkyvystä 

Keskustelun tuloksena voidaan selvittää 
työnjakoon ja työtehtäviin liittyviä epäsel-
vyyksiä tai työyhteisössä ilmeneviä ongel-
mia. On tärkeää, että keskustelut käydään 
avoimessa ja myönteisessä ilmapiirissä, 
jossa esihenkilö ja työntekijä kuuntelevat ja 
kuulevat toisiaan ja siltä pohjalta kehittävät 
asioita eteenpäin.

Kehityskeskustelut antavat esihenkilölle 
mahdollisuuden johtamistapansa kehittä-
miseen ja tarkasteluun. Työntekijälle kehi-
tyskeskustelu antaa mahdollisuuden kes-
kustella kokonaisvaltaisesti työkentästään 

esihenkilön kanssa. Kehityskeskustelujen 
avulla molemmat saavat mahdollisuuden 
vaikuttaa sekä organisaation että omaan 
tulevaisuuteen ja samalla esihenkilö ja 
työntekijä oppivat tuntemaan toisensa 
paremmin.

Nämä aiheet olisi hyvä käydä läpi 
kehityskeskustelussa:

 ● miten meillä menee, suoriutuminen 
työssä

 ● työntekijän perustehtävä, tärkeimmät 
työtehtävät ja niiden hallinta sekä 
erityisvastuualueet

 ● ammatillinen kehittyminen, osaamisen 
arviointi, lisäkoulutustarpeen kartoitus

 ● työtilanne, resurssit ja muut 
toimintaedellytykset

 ● työhyvinvointi, työyhteisön toimivuus ja 
tuki, työssä jaksaminen

 ● tulevan kauden tehtävät, tavoitteet, 
toimintasuunnitelmat

 ● johtamistapa ja yhteistyö, palaute esi-
henkilölle ja työntekijälle

 ● yhteenveto sovituista asioista ja 
seurantasuunnitelma

 ● kommentit kehityskeskustelun onnistu-
misesta ja arviointi.

Perehdytys
Perehdytys luo perustan työnteon sujumi-
selle, sillä helpotetaan työntekijän sopeu-
tumista ja oppimista. Myös tapaturmariskit 
ja työn psyykkinen kuormitus vähenevät, 
kun työympäristö ja tehtävät ovat tuttuja. 
Perehdytystä tarvitaan aina uuden työnte-
kijän aloittaessa työskentelyn apteekissa 
mutta myös silloin, kun työtehtävä muut-
tuu, työntekijä siirtyy uusiin tehtäviin tai 
palaa työhön pitkän poissaolon jälkeen. 

Perehdytyksen ja työnopastuksen tarkoi-
tuksena on, että työntekijä saa riittävän 
opastuksen uuteen tehtävään ja siihen 
liittyviin odotuksiin, apteekin toimintaan, 
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työvälineisiin, tapoihin ja ihmisiin sekä 
työturvallisuuteen. 

Esihenkilö on ensisijaisesti vastuussa 
perehdytyksen toteutuksesta ja käytännön 
organisoinnista, vaikka varsinaisena käytän-
nön opastajana olisi työtoveri. On hyvä sopia 
etukäteen, kuka huolehtii perehdytyksestä. 
Perehdytyksen tukena on hyvä käyttää tar-
kistuslistaa, joka sisältää jäsennellyn luette-
lon esille otettavista asioista suunnittelun ja 
toteutuksen tueksi sekä varmistaa perehdyt-
tämisen systemaattisuuden ja kattavuuden. 

Perehdytyksen seurannassa ja oppimisen 
varmistamisessa on hyvä, että listaa käyttä-
vät sekä perehdyttäjä että perehdytettävä. 
Hyvän perehdytyksen tuloksena syntyy 
yhteinen ymmärrys siitä, mitä ja miten työtä 
tehdään ja miten työpaikalla toimitaan eri 
tilanteissa.

Osaamisen kehittäminen
Hyvä ammattitaito ja osaaminen tukevat 
työhyvinvointia ja ehkäisevät haitallista 
kuormittumista. Osaamisen kehittäminen 

työpaikalla edellyttää sekä johdon että 
hen kilöstön myönteistä asennetta. Ensin 
tunnistetaan tarpeet, jotka vaativat lisää 
tietoja ja taitoja. Kehit yskeskustelut ovat 
hyvä paikka osaamisen riittävyydestä 
keskusteluun.

Kun apteekkiin laaditaan koulutus- ja kehit-
tämissuunnitelma, tuetaan ja innostetaan 
työyhteisöä kehittymään suunnitellusti. 
Koulutussuunnitelma mahdollistaa vero-
vähennyksen. Vähintään 20 työntekijän 
apteekeille kehittämissuunnitelman laati-
minen on pakollista. Koulutusvähennyksen 
edellytyksenä on, että työnantajan järjes-
tämä koulutus perustuu työnantajan laati-
maan yhteistoimintalain 9 §:n (1333/2021) 
mukaiseen kehittämissuunnitelmaan. 

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä 
säädetyn lain mukaan farmaseutit ja pro-
viisorit ovat velvollisia ylläpitämään ja ke-
hittämään ammattitoiminnan edellyttä-
mää ammattitaitoaan 
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Apteekkarin tulee luoda edellytykset 
tarvittavalle ammatilliselle täydennyskou-
lutukselle. Lääkelain mukaan apteekkarin 
on huolehdittava myös koko apteekin 
henkilökunnan täydennyskouluttamisesta. 

Osaamisen kehittäminen ja perehdytys 
ovatkin nousseet voimavaratekijöiksi 
apteekeissa tehtyjen työhyvinvointikysely-
jen perusteella.

Arjen toimintavastuu
• toimintaympäristön turvallisuus
• selkeät tavoitteet
• riittävät resurssit
• työn sujumisen arviointi
• säännölliset työpalaverit.

Ihmisten johtaminen
• myönteinen ihmiskuva
• kiinnostus ja arvostus
• luottamus ja innostaminen
• huolehtiminen, suojeleminen ja 

puuttuminen tarvittaessa
• osallistaminen, vastuuttaminen.

Itsensä johtaminen
• omien vahvuuksien ja 

heikkouksien tunteminen
• tuen hakeminen tarvittaessa
• ajankäytön hallinta
• jatkuva oppiminen
• oma työkykyisyys.

Muutoksen johtaminen
• muutossuuntien ennustaminen ja 

ennakoiminen
• kehittämistavoitteiden määrittely
• ymmärrettävä viestintä
• muutosvastarinnan ymmärtäminen
• perehdytyksestä ja osaamisesta 

huolehtiminen.

Esihenkilöllä on johtamisessa neljä tärkeää roolia. Miten aika näiden roolien toteuttamiseen 
jakaantuu?

Johtamisen neljä roolia

12          TYÖHYVINVOINTIA APTEEKKEIHIN



Koulutus- ja kehittämissuunnitelman laa-
dinnassa käydään läpi seuraavia asioita:

 ● Mitä osaamista meillä on ja missä olem-
me hyviä?

 ● Mitä osaamista voimme jakaa 
toisillemme?

 ● Missä asioissa tarvitsemme lisää koke-
musta ja kehittymistä?

 ● Mitä osaamista tarvitsemme 
tulevaisuudessa?

 ● Miten hankimme tarvittavan osaamisen?
 ● Miten seuraamme osaamisen 

kehittymistä?

Osaamista voidaan kehittää monilla eri 
tavoilla, mm.

 ● tutkintotavoitteinen tai ei-tutkin-
toon johtava lyhyt- tai pitkäkestoinen 
koulutus

 ● työparityöskentely
 ● työkierto
 ● työssä oppiminen
 ● työpaikan projektit ja hankkeet
 ● perehdytys / työhön opastus
 ● mentorointi
 ● työnohjaus
 ● ammattikirjallisuuden ja lehtien 

lukeminen

Puutteet osaamisessa suhteessa työn-
kuvaan ja sen vaatimuksiin heikentävät 
työmotivaatiota ja sitä kautta työkykyä. 
Vastaavasti ammattitaidon kehittäminen 
ja oikeanlaisen osaamisen hankkiminen 
parantavat työssä jaksamista ja edesaut-
tavat työurien pidentymistä. Osaamisen 
lisääminen parantaa myös työyhteisön toi-
mivuutta ja työprosessien sujuvuutta.

Muutosten johtaminen apteekissa
Useat samanaikaiset muutokset ovat arki-
päivää apteekkialalla. Osa apteekkityössä 
tapahtuvista muutoksista on ennakoita-
vissa esimerkiksi Kela-korvaussääntöjen 
uudistukset. Tällaisten asiamuutosten 

läpivienti on yleensä helppoa, koska niihin 
on apteekeissa totuttu. Suurempiin muu-
toksiin, kuten apteekkarin vaihdokseen 
tai irtisanomistilanteeseen, liittyy usein 
haasteita, joiden käsittely on raskasta. 
Apteekkarinvaihdosta helpottaa, jos aptee-
kin perusasiat ovat kunnossa ja toiminta-
käytännöt on kirjattu ja kaikkien tiedossa. 
On tärkeää, että muutosta valmistellaan 
mahdollisuuksien mukaan etukäteen, ja 
henkilökunnalle kerrotaan muutokseen 
liittyvistä seikoista riittävästi.  

Muutos on helpompaa toteuttaa ja hyväk-
syä, kun ymmärtää, miksi muutos teh-
dään, ja pääsee itse osallistumaan ja vai-
kuttamaan muutosprosessiin  

Kielteisinä koetuista muutoksista pitäisi 
pyrkiä etsimään myönteisiä puolia ja tuoda 
niitä aktiivisesti esiin. Esihenkilön vastuulla 
on tukea ja kannustaa työntekijöitä muu-
tosprosessin läpi ja olla läsnä. Keskusteleva 
ja avoin vuorovaikutus tukevat muutos-
tilanteiden läpivientiä. Työntekijöille on 
tärkeää antaa mahdollisuus keskustella 
keskenään sekä myös esihenkilön kanssa 
kahden kesken tilanteesta. Osallistuminen 
lisää sitoutuneisuutta. Muutoksen jälkeen 
on tärkeää, että esihenkilö seuraa sitä, 
että tilanne vakiintuu ja ottaa vastaan 
palautetta.

Palaute ja palkitseminen työn 
kehittämisen välineenä
Palautteen saaminen tehdystä työstä 
sekä mahdollisuus itse antaa palautetta 
kehittävät työntekoa. Hyvässä työyhtei-
sössä palautetta annetaan esihenkilön 
ja työntekijän välillä molempiin suuntiin. 
Palaute mahdollistaa oman työn arvioinnin, 
virheiden korjaamisen, työn kehittämisen, 
työn mielekkyyden ja onnistumisen koke-
mukset. Parhaiten palaute motivoi, kun se 
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annetaan välittömästi työtilanteen jälkeen, 
tilannekohtaisesti, oikeudenmukaisesti ja 
siten, että saaja osaa arvostaa sitä. Palau-
tetta on hyvä antaa kehityskeskustelujen 
lisäksi päivittäisessä työssä, palavereissa 
ja yhteisissä tilaisuuksissa. Henkilökohtai-
nen korjaava palaute annetaan kuitenkin 
kahden kesken.

Jotta esihenkilö voisi antaa kehittymistä 
edistävää palautetta, tarvitaan riittävän 
systemaattinen ja objektiivinen tapa 
havainnoida työntekijän työtä. Jos työ-
suoritusta voi mitata tai arvottaa objektii-
visin menetelmin, kannattaa näitä käyttää, 
koska ne eivät perustu mielipiteeseen 
vaan tosiasioihin. Esimerkkejä tällaisilta 
mittareista ovat asiakasmäärät ja työn vir-
heettömyys. Esihenkilön on hyvä kannustaa 
työntekijää myös itsearviointiin, sillä siten 
motivaatio kehittymiseen työssä löytyy 
usein parhaiten.

Myös palkitsemisella voidaan motivoi-
da työntekijöitä itsensä kehittämiseen. 
Palkitsemisjärjestelmä on hyvä rakentaa 
työyhteisön kesken yhteistyössä, jolloin 
siitä tulee voimavaroja tukeva ja inhimilli-
sen rajallisuuden huomioiva. Palkitsemalla 
esihenkilö välittää viestiä halutusta toimin-
nasta. Palkitsemista kannattaa kehittää 
organisaation tarpeita vastaavaksi. Palkkion 
tulee olla riittävän motivoiva, ja esihenkilöi-
den tulee varmistua, että työntekijöiden on 
mahdollista saavuttaa palkkion edellytyk-
seksi asetetut tavoitteet, jotta kehittymistä 
tapahtuisi. Palkitseminen voi olla yksilöllistä 
tai koko työyhteisöä koskevaa. Tärkeää on, 
että kaikki työyhteisön jäsenet tuntevat 
palkitsemisen perusteet ja pystyvät sitou-
tumaan niihin. Kannattaa huomioida, että 
palkitsemisen muotoja on muitakin kuin 
rahallinen palkitseminen. Usein päivittäinen 
palaute ja ansaitusti saatu kiitos merkitse-
vät työntekijälle paljon. 

Sh
ut

te
rs

to
ck

14          TYÖHYVINVOINTIA APTEEKKEIHIN



Työsuojelun perusta ja vastuut

Työnantaja, joka käyttää ulkopuolisia pal-
veluntuottajia, vastaa yleisestä turvallisuu-
desta ja terveellisyydestä, töiden yhteen 
sovittamisesta ja tiedonkulusta yhteisellä 
työpaikalla.

Vuokratyövoimaa tarjoava työnantaja 
huolehtii luovuttamiensa työntekijöiden 
ammattitaidosta ja perusvelvoitteista, 
kuten työterveyshuollon järjestämisestä 
työntekijöilleen. Vuokratyöntekijöitä vas-
taanottava työnantaja vastaa työn tekemi-
sen edellytyksistä ja työturvallisuudesta 
omalla työpaikallaan.

Työsuojelulla, sen organisoinnilla ja 
työsuojeluhenkilöstön tehtävillä on yhty-
mäkohtia yritysturvallisuuden muihin 
osa-alueisiin, kuten henkilöturvallisuuteen, 
pelastustoimeen ja toimitilaturvallisuu-
teen. Hyvällä kokonaisvaltaisella turvalli-
suusjohtamisella vältytään päällekkäiseltä 
toiminnalta ja hyödynnetään työpaikan 
oman henkilöstön asiantuntemusta.

Työsuojelun yhteistoiminta
Työsuojelun yhteistoiminnan tavoitteena 
on edistää työnantajan ja työntekijöiden 
välistä vuorovaikutusta ja tehdä mahdolli-
seksi työntekijöiden osallistuminen ja vai-
kuttaminen työpaikan turvallisuutta ja ter-
veellisyyttä koskevien asioiden käsittelyyn. 
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan 
työsuojeluyhteistoiminnasta määrittelee 
yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat sekä 
työsuojelupäällikön, työsuojeluvaltuutetun 
ja työsuojelutoimikunnan asettamisesta ja 
tehtävistä työpaikoilla.

Työturvallisuuslaki määrittelee työnantajan 
ja työntekijöiden velvollisuudet työsuojelun 
toteuttamiseksi sekä käsittelee työpaikoilla 
esiintyviä haitta- ja vaaratekijöitä ja niiden 
torjuntatoimia. Työpaikan ja työympäristön 
työturvallisuudesta vastaa työnantaja.  

Työsuojelutoiminnan lähtökohtana on 
seurata ja parantaa työympäristöä ja työ-
oloja jatkuvasti yhteistoiminnassa siten, 
että vaaratekijöiden, -tilanteiden ja haital-
lisen kuormittumisen syntyminen työpai-
kalla estetään tai ne poistetaan  

Työnantajan on suunniteltava, valittava, 
mitoitettava ja toteutettava työolojen 
parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

Työn turvallisuutta kartoitetaan säännöl-
lisillä vaarojen arvioinneilla ja niiden poh-
jalta työsuojelutoiminnan kokonaistarve 
kuvataan työsuojelun toimintaohjelmaan. 
Vuosittainen toiminta kuvataan työsuojelun 
toimintasuunnitelmassa.

Työnantajan tulee perehdyttää työntekijän-
sä työpaikan olosuhteisiin ja oikeisiin työ-
menetelmiin sekä turvallisuusmääräyksiin. 
Työntekijöiden osallistuminen oman työnsä 
turvallisuuden ja terveydellisten haittojen 
arviointiin sekä parantavien ja korvaavien 
toimien suunnitteluun lisää sitoutumista 
työn turvalliseen suorittamiseen.

Työntekijöiden velvollisuus on noudattaa 
työsuojeluohjeita ja toimintamalleja. Jokai-
sen työntekijän on huolehdittava omasta ja 
muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja 
ilmoitettava esihenkilölle tai työsuojeluval-
tuutetulle havaitsemistaan epäkohdista.
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Työsuojelun yhteistoiminnassa käsitellään 
työn ja työpaikan olosuhteet huomioon 
ottaen asioita, joilla voi olla vaikutusta 
työntekijöiden turvallisuuteen, terveyteen 
ja työkykyyn. Yhteistoiminnassa käsitel-
tävät asiat voivat koskea työtä, työym-
päristöä ja työyhteisöä, kuten erilaisia 
muutostilanteita esim. työtilojen tai töiden 
uudelleenjärjestelyä tai organisaatiomuu-
toksia. Yhteistoiminnassa käsitellään myös 
työkykyä ylläpitävään toimintaan ja työhy-
vinvointiin liittyvät tavoitteet ja kehittämi-
sen ohjelmat sekä riskien arvioinnissa ja 
työpaikkaselvityksessä esille tulleet työn-
tekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen 
vaikuttavat asiat.

Yhteistoimintaan liittyviä asioita tulee 
käsitellä yhteistoiminnan tavoitteiden kan-
nalta riittävän ajoissa. Käsiteltyjen asioiden 
toteutumisen ja vaikutusten seuranta 
kuuluvat myös yhteistoimintaan. Työpaikan 
koon mukaan apteekissa tulee nimetä 
ja valita erilaisia työsuojeluun liittyviä 
yhteistoimintahenkilöitä.

Työsuojelupäällikkö on työnantajaa edus-
tava työsuojelun yhteistoimintahenkilö. 
Apteekkari nimeää työsuojelupäällikön, 
ellei toimi itse työsuojelupäällikkönä. Työ-
suojelupäällikkö huolehtii työnantajan ja 
työntekijöiden välisen yhteistyön järjestä-
misestä, ylläpitämisestä ja kehittämisestä 
sekä tiedottaa työntekijöille työsuojeluval-
tuutetun valinnasta.

Työsuojeluvaltuutettu edustaa työntekijöi-
tä käsiteltäessä työntekijöiden turvallisuu-
teen ja terveyteen vaikuttavia asioita. Työ-
suojeluvaltuutettu on valittava työpaikalla, 
jossa työskentelee säännöllisesti vähintään 
kymmenen työntekijää. Työntekijät valit-
sevat vaalilla keskuudestaan valtuutetun 
ja kaksi varavaltuutettua. Pienemmilläkin 
työpaikoilla valtuutettu ja varavaltuutetut 
voidaan valita, jos työntekijät pitävät sitä 
tarkoituksenmukaisena.

16          TYÖHYVINVOINTIA APTEEKKEIHIN



Työsuojeluvaltuutettujen kouluttautumis-
oikeudesta, ajankäytöstä ja korvauksista 
on sovittu työsuojelun valvontalaissa ja 
alan työehtosopimuksissa.

Työsuojelutoimikunta käsittelee sään-
nöllisin määräajoin yhteistoiminnassa 
käsiteltävät asiat sekä suunnittelee ja 
seuraa työsuojelussa tarvittavia toimia. 
Työsuojelutoimikunta tulee perustaa 
apteekissa, jossa työskentelee vähintään 15 
työntekijää.  

Apteekkialalla työsuoje lutoimikunnassa 
työnantajan edustajana toimii yleensä 
työsuojelupäällikkö ja hen kilöstön edus-
tajina työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuu-
tetut  Työsuojeluvaltuutettu on aina jäsen  
Muitakin jäseniä on mahdollisuus nimetä 
ja valita tarpeen mukaan, kuitenkin niin, 
että yhtä työnantajan edustajaa kohden 
on kolme työntekijöiden edustajaa. Työ-
terveyshuolto voidaan kutsua asiantun-
tijana työsuojelu toimikunnan kokouk-
siin, jotta yhteistyö ja tieto työpaikasta 
syvenevät 

Oikeudellisesti työsuojelun toimintavel-
voitteet kuuluvat työnantajalle ja tämän 
sijaiselle eli apteekissa apteekkarille 
tai mahdolliselle apteekin hoitajal-
le. Työsuojeluhenkilöt tulee ilmoittaa 
työsuojeluhenkilörekisteriin. 

Työsuojeluhenkilörekisteri

Apteekkityön vaarojen 
tunnistaminen ja arviointi
Työturvallisuuslain mukaan työnantajan 
tulee huolehtia siitä, että työpaikan vaarat 
ja haitat kuten tapaturmavaarat, kemialli-
set ja fysikaaliset tekijät sekä fyysinen ja 
psykososiaalinen kuormitus, tunnistetaan. 
Lisäksi arvioidaan vaarojen aiheuttaman 

riskin suuruus. Tunnistamisessa ja arvi-
oinnissa hyödynnetään työterveyshuollon 
tekemien työpaikkaselvitysten ja terveys-
tarkastusten tuottamaa tietoa.

Kun vaara on tunnistettu, pyritään se ensi-
sijaisesti poistamaan. Silloin, kun tämä ei 
ole mahdollista, pyritään haittaa pienentä-
mään ja hallitsemaan. Lisäksi tulee arvioida 
jäljelle jääneen haitan merkitys työntekijän 
terveydelle ja turvallisuudelle. Jos työn-
antajalla ei ole riittävästi osaamista riskin 
suuruuden arvioimiseen, käytetään apuna 
muita asiantuntijoita. Työterveyshuolto on 
luonnollisesti yksi asiantuntijoista.

Toimenpiteistä päättäessään työnantajan 
tulee ottaa huomioon työhön, työolosuhtei-
siin ja työympäristöön sekä työntekijän hen-
kilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat.

Apteekissa tyypillisiä vaaratekijöitä ovat
 ● fyysiset kuormitustekijät: staattiset 

asennot, istuminen, seisominen, hanka-
lat työasennot, kierteiset ja kumartavat 
liikkeet ja näyttöpäätetyö

 ● psykososiaaliset kuormitustekijät: työn 
määrä, työajat, työyhteisön vuorovaiku-
tus, väkivalta, asiakastilanteet, eettinen 
kuormitus, häirintä, yksintyöskentely ja 
osaamisen ylläpitäminen

 ● kognitiivinen kuormitus: kiire, jatkuvat 
keskeytykset ja tietotulva, teknologian 
kehitys ja uuden oppimisen vaade

 ● tapaturmat: kiire, puutteet järjestykses-
sä ja siisteydessä. Yleensä tapaturmat 
ovat melko lieviä. Niitä sattuu tyypilli-
simmin henkilön liikkuessa ja esineiden 
käsittelyssä. Seurauksina on haavoja ja 
sijoiltaan menoja. Työtapaturmia samoin 
kuin läheltä piti -tilanteita tulee seurata. 
Turvallisuushavainnot kirjataan, ja niiden 
käsittelytavasta tulee sopia. Tilanteista 
kertovaa tietoa hyödynnetään vaarojen 
arvioinnissa.
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Työkuormituksen hallinta

Suorituskyky vaihtelee eri henkilöillä ja 
samallakin henkilöllä iän ja työtehtävään 
harjaantumisen mukaan.

Työn monipuolisuudella ja sen tauotuksella 
sekä jaksotuksella vaativimpiin ja helpom-
piin tehtäviin on tärkeä merkitys hyvinvoin-
nille ja jaksamiselle. Näin pyritään ehkäise-
mään liiallista väsymystä ja säilyttämään 
työvire hyvänä koko työpäivän. Työnteon 
sujuvuutta edistävät tarkoituksenmukaiset 
työvälineet sekä viihtyisä ja turvallinen työ-
ympäristö. Hyvin järjestetty ja mitoitettu 
työ on sopivan haastavaa ja tarjoaa oppi-
mis- ja kehittymismahdollisuuksia.

Ergonomian tavoitteena on poistaa kitkaa 
työn ja työntekijän väliltä, jolloin työ sujuu 

Työntekijän kannalta sopiva työkuormitus 
edistää terveyttä ja työkykyä. Kokonais-
kuormitus muodostuu sekä fyysisestä että 
psykososiaalisesta kuormituksesta ja lisäk-
si työn ja vapaa-ajan yhteisvaikutuksesta.  

Kuormitus on välttämätöntä ihmisen  
hyvinvoinnille  Liiallisena tai liian vähäise-
nä se kuitenkin saattaa aiheuttaa  
terveydellisiä haittoja – puhutaan haitalli-
sesta kuormituksesta 

Työssä kuormitukseen vaikuttavat työym-
päristö ja itse työ sekä yksilön psyykkiset 
ja fyysiset ominaisuudet. Kuormituksen 
suuruus riippuu eri kuormitustekijöiden 
laadusta, määrästä ja vaikutusajasta. 
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helpommin, nopeammin ja terveellisem-
min. Ergonomista tietoa ja toimintaa 
tarvitaan silloin, kun työ, työpaikat, työvä-
lineet, tuotteet ja työympäristö sovitetaan 
ihmisten edellytysten ja vaatimusten 
mukaiseksi.

Hyvä työympäristö tukee työkykyä sekä 
hyvinvointia ja luo edellytykset työn 
tuloksellisuudelle. Hyvä ergonomia lisää 
tuottavuutta, poissaolot vähenevät ja tapa-
turmariski pienenee. Se lisää työssä viihty-
vyyttä ja lisää työmotivaatiota, jolloin myös 
henkilöstön vaihtuvuus vähenee.

Fyysinen työkuormitus
Työn fyysisellä kuormituksella tarkoitetaan 
liikuntaelimistöön sekä hengitys- ja veren-
kiertoelimistöön kohdistuvaa kuormitusta. 

Apteekeissa työn fyysisiä kuormitusteki-
jöitä ovat työasennot, jatkuva istuminen tai 
seisominen, työliikkeet, hyllytys, nostami-
nen, kantaminen ja siirtäminen. Apteekeis-
sa on työpisteitä, joissa työntekijät vaih-
tuvat, jolloin työpisteen säädeltävyys olisi 
tärkeää, esimerkiksi työpöydän korkeus ja 
työtuolin säädeltävyys.

Työn fyysinen kuormitus on yhteydessä 
tuki- ja liikuntaelinsairauksiin, jotka aiheut-
tavat eniten sairauspoissaoloja apteekeis-
sa ja on toiseksi suurin työkyvyttömyy-
seläkkeelle siirtymisen syy. 

Työn fyysiseen kuormittavuuteen on syytä 
kiinnittää huomiota, ja olemassa olevat ris-
kitekijät tulee tiedostaa ja arvioida:

 ● työasennot, yksipuolinen istuminen ja 
seisominen, staattiset asennot
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 ● käsin tehtävät nostot ja siirrot
 ● tehtäväkokonaisuus, työvaiheet
 ● työssä käytettävät laitteet ja välineet
 ● työn tauotus ja palautuminen
 ● työympäristö, lämpöolosuhteet, valais-

tus, ääniolosuhteet
 ● työn organisointi ja jaksotus
 ● työntekijän toimintakyky ja yksilölliset 

ominaisuudet.

Hyvän työskentelyn puitteet luodaan ergo-
nomiaseikat huomioivilla tilaratkaisuilla, 
kalusteilla ja työvälineillä. Työkierrolla ja 
tauotuksella voidaan vähentää mahdol-
lista haitallista työn kuormitusta. Hyvään 
ammattitaitoon kuuluu ergonomian hallin-
ta. Apteekin työsuojeluhenkilöstö ja työ-
terveyshuolto tukevat ergonomia-asioiden 
käsittelyä. Jokainen on osaltaan vastuussa 
omasta toimintakyvystään, jota voi ylläpi-
tää ja kohentaa vapaa-aikana.

Apteekin työympäristö ja ergonomia  
https://ttk.fi/julkaisu/
apteekin-tyoymparisto-ja-ergonomia-3/

Psykososiaalinen työkuormitus
Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tar-
koitetaan työn sisältöön, työn järjestelyihin 
ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen 
liittyviä tekijöitä. Kuormitustekijät voivat 
olla joko myönteisiä voimavaratekijöitä 
tai kielteisiä, haitallista kuormittumista 
aiheuttavia. Usein haitallinen kuormitus 
syntyy, kun kuormitustekijät ovat henkilöil-
le väärin mitoitettuja, puutteellisesti hallit-
tuja tai usean tekijän yhteisvaikutuksesta.

Psyykkisiä kuormitustekijöitä ovat esim. 
liian vähäinen tai liiallinen työmäärä ja työ-
tahti, vastuu, vaikuttamismahdollisuuden 
puute työn määrään ja tahtiin, jatkuva valp-

Työn psykososiaaliset kuormitustekijät

Esimerkiksi:
• jatkuva valppaana olo
• liiallinen tietomäärä
• jatkuvat keskeytykset
• vastuu
• haastavat vuorovaikutus-

tilanteet asiakastyössä
• yksitoikkoinen työ

Esimerkiksi:
• liiallinen tai liian vähäinen työn 

määrä
• kohtuuton aikapaine työssä
• vuorotyö, yötyö
• puutteet työvälineissä tai 

työskentelyolosuhteissa
• epäselvät tehtävänkuvat, 

tavoitteet tai vastuut sekä 
epäselvä työnjako

Esimerkiksi:
• yksintyöskentely
• toimimaton 

yhteistyö tai 
vuorovaikutus

• huono tiedonkulku
• esihenkilön tai 

työtovereiden 
puutteellinen tuki

• häirintä ja muu 
epäasiallinen 
kohtelu

• tasapuolisen 
kohtelun vastainen 
tai syrjivä kohtelu

Työn sisältöön 
liittyvät 
kuormitustekijät

Työn järjestelyihin 
liittyvät 
kuormitustekijät 

Työyhteisön 
sosiaaliseen 
toimivuuteen 
liittyvät 
kuormitustekijät

Työn psykososiaaliset kuormitustekijät. Jaottelu helpottaa riskitekijöiden arvioimista.

Lähde: ESAVI, ylitarkastaja Jenny Rintala
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paana olo, työajoista johtuvat haittatekijät, 
epäselvä työnjako, keskeytykset ja häiriöt 
sekä työstä saadun palautteen ja arvostuk-
sen puute.

Sosiaalisia kuormitustekijöitä ovat esim. 
yksintyöskentely, toimimaton yhteistyö tai 
vuorovaikutus, asioiden ja toiminnan huono 
johtaminen, tiedonkulun puute, häirintä ja 
epäasiallinen kohtelu sekä vaikeat vuoro-
vaikutustilanteet asiakastyössä.

Myös työpaikan fyysiset kuormitustekijät, 
kemialliset, fysikaaliset ja biologiset tekijät 
sekä tapaturmavaarat voivat lisätä psyko-
sosiaalista kuormitusta. Esimerkiksi melu 
voi aiheuttaa haitallista kuormitusta, jos 
työ vaatii keskittymistä tai kommunikointia. 
Haitallista psykososiaalista kuormitusta voi 
aiheuttaa myös virukselle tai homeelle altis-
tumisen pelko tai turvattomuuden tunne.

Apteekissa tulisi tunnistaa olemassa olevat 
kuormitustekijät ja vaarat, varautua niihin 
ja miettiä toimenpiteitä kuormituksen 
vähentämiseksi. Kun vaarat tunnistetaan, 
on niiden aiheuttamaa haittaa helpompi 
käsitellä ja toimenpiteet kuormituksen hal-
litsemiseksi on helpompi suunnitella.

Työssä esiintyvien kuormitustekijöiden 
lisäksi työntekijällä voi olla muita tekijöitä, 
kuten työuran pysähtyneisyys, työpaikan 
menettämisen uhka, työsuhteen määräai-
kaisuus sekä työn ja perhe-elämän yhteen 
sovittamisen haaste, jotka vaikuttavat 
työssä jaksamiseen.

Haitallinen psykososiaalinen kuormitus voi 
aiheuttaa työntekijöille terveyttä vaaran-
tavaa kuormittumista työssä eli stressiä, 
jonka oireita yksilötasolla voivat olla

 ● suorituskyvyn heikkeneminen, virheiden 
lisääntyminen

 ● passiivisuus, alakuloisuus
 ● muistivaikeudet, keskittymisvaikeudet

 ● univaikeudet
 ● kivut ja säryt
 ● lisääntynyt tupakointi ja päihteiden 

käyttö
 ● itkuisuus, ärtyneisyys ja kyynisyys.

Pitkään jatkunut haitallinen kuormittu-
neisuus voi johtaa uupumiseen ja masen-
nukseen. On tärkeätä huomata varhaiset 
merkit uupumuksesta ja puuttua niihin 
välittömästi. Työturvallisuuslaki vaatii 
työnantajaa välttämään ja vähentämään 
haitallista kuormitusta ja puuttumaan heti 
sen havaittuaan.

Työyhteisötasolla merkkejä terveyttä vaa-
rantavasta kuormittumisesta voivat olla 
lisääntyneet sairauspoissaolot, suuri hen-
kilöstön vaihtuvuus, suuret ylityömäärät, 
toistuvat työyhteisöristiriidat ja työyhteisö-
kyselyiden esille nostamat epäkohdat. 

Aivotyökunnosta ja kognitiivisesta kuor-
mittumisesta huolehtiminen on yhä tär-
keämpää nykyajan töissä  

Päivää ja ajattelua voivat keskeyttää viestit 
erilaisista järjestelmistä ja laitteista. Yhtä-
jaksoisen keskittymisen aika yksittäiseen 
hoidettavaan asiaan on käynyt yhä lyhyem-
mäksi. Lisäksi aivoja kuormittavat uusien 
järjestelmien ja työtapojen opettelu, yleen-
säkin tarve oppia koko ajan uutta. 

Monella aivokuormitus jatkuu vapaa-ajal-
lakin. Työn ja työtilojen suunnittelulla, 
ohjeistuksella ja tauotuksella voidaan luoda 
hyviä käytäntöjä työrauhan, palautumisen 
ja keskittymisen turvaamiseksi. Keskit-
tymiskyvyn parantamiseen voi vaikuttaa 
myös itse. Tässä itsensä johtamisella on 
iso merkitys. 
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Väkivallan uhka

Väkivallan uhalla työssä tarkoitetaan työ-
tehtävien hoitamisen aikana fyysisen tai 
henkisen väkivallan tai sen uhan kohteeksi 
joutumista. Apteekkarin vastuulla on huo-
lehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja 
terveydestä myös niin, että väkivallan tai 
sen uhan haitat ennakoidaan ja estetään 
mahdollisuuksien mukaan. Väkivallan uhan 
riskin suuruutta on arvioitava vaarojen 
arvioinnin yhteydessä.

Väkivalta voi ilmetä uhkaavana käytöksenä, 
ahdisteluna, pelotteluna tai fyysisenä väki-
valtana. Väkivaltatilanne on aina äkillinen ja 
arvaamaton. Apteekin asiakaspalvelutyös-
sä uhkaavien tilanteiden syntyminen on 
mahdollista. Väkivaltatilanteen seuraamuk-
set voivat aiheuttaa fyysisiä tai henkisiä 
vammoja.

Apteekissa väkivallan uhan todennäköisyy-
den määrittelyssä voidaan käyttää apuna 
mm. turvallisuusilmoitusten kirjauksia työ-

paikalla. Lisäksi on hyvä selvittää apteekin 
sijaintiympäristön tilanne esimerkiksi muil-
ta yrittäjiltä tai poliisiviranomaisilta.

Väkivallan uhan mahdollisuus voi aiheut-
taa myös pelkotiloja, jotka saattavat 
johtaa haitalliseen kuormitukseen, vaikka 
vakavampaa tilannetta ei apteekissa olisi 
tapahtunutkaan. Työympäristön mittareilla, 
ilmapiiri- ja kuormituskyselyillä on mah-
dollista selvittää, miten väkivallan uhka 
työpaikalla kuormittaa. Haitallisesti kuor-
mittuneiden työntekijöiden tilanteeseen 
tulee reagoida.

Väkivaltariskin suuruuden perusteella tulee 
toteuttaa tarpeellisia ennakoivia toimia. 
Näitä voivat olla esimerkiksi

 ● rakenteellisen turvallisuuden uudelleen 
järjestäminen (kohtaamisesteet tiskillä, 
poistumistiet jne.)

 ● turvallisuustekniikan hankinta (kamera-
valvonta, hälytyspainikkeet jne.)

 ● työn järjestelyt (yksintyöskentelyn vält-
täminen, vartiointipalvelut).
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Väkivaltatilanteiden uhan minimoimiseksi 
apteekkiin on laadittava toimintaohjeet 
uhkaavien tilanteiden varalta. Toimintaoh-
jeet ja menettelytavat apteekkiin kohdis-
tuvissa uhkatilanteissa tulee perehdyttää 
koko henkilöstölle. Toimintaohjeet on 
muistettava käsitellä aina uutta tai tilapäis-
tä työntekijää perehdytettäessä.

Henkilöstön huolta rauhoittaa ja hyvinvoin-
tia lisää huomattavasti tunne, että uhkaan 
suhtaudutaan asianmukaisella vakavuu-
della, ja ohjeiden sisäistäminen tuo itse-
varmuutta siitä, että tosipaikan tullen osaa 
toimia oikein. Ohjeisiin on hyvä kirjoittaa, 
miten uhkaavan tilanteen jälkihoito aptee-
kissa järjestetään. Uhkatilanteet käsitel-
lään työyhteisössä sekä tarpeen vaatiessa 
työterveyshuollon kautta haetulla avulla.

Väkivalta pois työpaikalta

Yksintyöskentely
Yksintyöskentely on tavallista monissa 
tehtävissä. Yksin tehtävä työ ei sinänsä ole 
haitallista tai vaarallista. Yksityöskentelyyn 
voi kuitenkin liittyä riski uhkatilanteiden 
syntymiselle. Yksintyöskentelyn vaaraa tai 
haittaa voidaan vähentää työntekijöiden 
opetuksella ja ohjauksella. Jos työnte-
kijä työskentelee yksin, apteekkarin on 
järjestettävä mahdollisuus tarpeelliseen 
yhteydenpitoon työnantajaan ja avun 
hälyttämiseen. 

Fyysinen ja psyykkinen kuormittuminen, 
väkivallan uhka ja työolosuhteista tai 
työvälineistä aiheutuva tapaturmavaara 
on arvioitava myös yksintyöskentelyn 
näkökulmasta. Mikäli edellä mainittuja vaa-
roja arvioinnissa ilmenee, on työnantajan 
huolehdittava siitä, että haitta tai vaara 
yksin työskenneltäessä vältetään tai se on 
mahdollisimman vähäinen.

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu
Työturvallisuuslain mukaan apteekkarin tai 
esihenkilön on ryhdyttävä toimiin terveyttä 
haittaavan tai vaarantavan epäasiallisen 
kohtelun poistamiseksi siitä tiedon saa-
tuaan. Lain tarkoittama häirintä tai epäasi-
allinen kohtelu voi olla asiakkaan, esihenki-
lön tai työntekijän harjoittamaa.

Häirinnäksi ja epäasialliseksi kohteluksi 
määritellään yleensä pitkäkestoinen, tois-
tuva huono käytös, jossa toinen osapuoli 
tuntee itsensä ahdistuneeksi, nöyryytetyk-
si tai puolustuskyvyttömäksi. Häirintä voi 
olla myös seksuaalisluonteista. Tilanteen 
voidaan odottaa ennen pitkää vaikuttavan 
työntekijän työkykyyn ja terveydentilaan. 

Kaikki työpaikalla esiintyvä kielteinen 
käyttäytyminen ei ole lain tarkoittamaa 
terveydelle vaaraa aiheuttavaa häirintää 
tai epäasiallista kohtelua. Epäasiallista 
kohtelua eivät esimerkiksi ole ihmisten 
väliset työhön liittyvät näkemyserot tai 
erimielisyydet, vaikka ne koettaisiinkin 
loukkaavina. Häirinnäksi ei pääsääntöisesti 
lueta yksittäistä kielteistä vuorovaikutusti-
lannetta. 

Epäasiallisen kohtelun ehkäisemisek-
si työpaikalle on hyvä luoda ammatillisen 
käyttäytymisen säännöt ja toimintaohje 
ristiriitatilanteiden käsittelyyn  Ne on hy-
vä valmistella yhteistoiminnassa koko ap-
teekin henkilöstön kanssa 

Kun apteekkari tai esihenkilö saa tiedon, että 
joku kokee epäasiallista kohtelua, on siihen 
puututtava viipymättä ja estettävä epäasial-
lisen kohtelun jatkuminen. Yksinkertaisin kei-
no on tosiasioiden selvittäminen ja huonon 
käytöksen tunnistaminen ja kieltäminen.
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Luottamuksen ja hyvän yhteistyön palaut-
taminen voi vaatia sitkeyttä ja ponnistelua, 
mutta on tarpeen, jotta työyhteisön hyvin-
vointi palautuu. Apteekkarilla on aina myös 
vaihtoehtona pyytää työterveyshuollon 
apua asian selvittelyssä, mutta asian hoi-
don vastuuttaminen kokonaan työpaikan 
ulkopuolelle ei ole järkevää.

Toimintaohjeita epäasiallista kohtelua 
kokevalle

 ● Ilmoita asianomaiselle henkilölle, että 
et hyväksy hänen toimintaansa, ja kerro 
hänelle, mikä hänen toiminnassaan on 
mielestäsi epäasiallista.

 ● Jos et uskalla yksin ottaa asiaa puheek-
si, pyydä luottamusmies, työsuojeluval-
tuutettu tai luotettu työtoveri tueksesi.

 ● Jos epäasiallinen kohtelu jatkuu, ilmoita 
asiasta esihenkilölle.

 ● Apteekkarin/esihenkilön velvollisuus 
on puuttua asiaan heti, kun saa tiedon 
häirinnästä.

 ● Jos apteekkarin käytös koetaan epä-
asialliseksi, on hänen yhtä lailla perus-
teltava tai korjattava käytöksensä.

 ● Jos apteekissa ei jostain syystä ryhdytä 
toimenpiteisiin asian selvittämiseksi, 
voi epäasiallista kohtelua kokeva ottaa 
yhteyttä työsuojeluviranomaisiin tai esi-
merkiksi omaan ammattiliittoon.

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun samoin 
kuin syrjinnän estäminen on koko työyhtei-
sön, työnantajan ja työntekijöiden yhteinen 
asia. Työnantajan puuttumisvastuun lisäksi 
työntekijän on työturvallisuuslain mukaan 
vältettävä toiseen työntekijään kohdistu-
vaa terveyttä haittaavaa tai vaarantavaa 
häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua. 
Lisäksi jokaisella työyhteisön jäsenellä on 
vastuu puuttua tilanteeseen ja tarvittaessa 

ilmoittaa havaitsemastaan epäasiallisesta 
käytöksestä vastuulliselle esihenkilölle.

Varsinkin pienessä työyhteisössä kahden 
tai useamman henkilön välinen huono 
vuorovaikutus korostuu ja voi pahimmillaan 
haitata koko työyhteisön työhyvinvointia ja 
työn tuottavuutta. Ristiriidat työssä ovat 
normaaleja, mutta erimielisyyksien hen-
kilöityessä on tilanteeseen syytä puuttua 
ajoissa. Joka työpaikalla on syytä pohtia 
yhdessä, minkälaista käytöstä työyhtei-
sössä pidetään hyvänä ja mitä ei tule sallia. 
Tämä ennaltaehkäisee ongelmien synty-
mistä ja ongelmatilanteisiin on helpompi 
puuttua.

Monet erimielisyyksistä selviävät jo ensim-
mäisessä keskustelussa, mikäli kyseessä 
on väärinkäsitys. Siksi asian esille otto 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
suoraan epäasiallisesti käyttäytyvän kans-
sa on erityisen tärkeää. Jos asia on tarpeen 
viedä esihenkilön tietoon, on hyvä laatia 
muistiot käsittelyistä työpaikalla. Epäasial-
lisen käytöksen tunnistamisen, toteamisen 
ja kieltämisen lisäksi on tärkeä sopia, miten 
tilanteessa edetään sekä milloin ja miten 
seurataan asian korjaantumista. Työnanta-
jan on tarvittaessa käytettävä työnjohto-oi-
keuttaan saadakseen sopimaton käyttäyty-
minen loppumaan.

Työpaikan ihmisten väliset konfliktitilan-
teet saattavat kieliä jostakin puutteesta 
työn organisoinnissa tai työympäristön 
ongelmasta. Häiriötilanteen synnyttyä on 
syytä tarkastella, onko sen taustalla jokin 
epäkohta, joka vaatii esihenkilön huomiota.

Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely 
työpaikalla 
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Asiakkaan taholta tapahtuva 
häirintä tai epäasiallinen kohtelu
Asiakaspalvelutilanteet voivat olla haasta-
via. Apteekissa asioi eri tavoilla käyttäyty-
viä asiakkaita. Osa heistä voi olla uupuneita 
tai hätääntyneitä, tai heillä voi olla kipuja, 
mikä johtaa aggressiiviseen käyttäytymi-
seen. Asiakkaiden epäasiallinen käytös voi 
olla tahallisesti loukkaavaa tai tahatonta. 
Asiakas voi olla jostakin palvelutapahtu-
maan liittymättömästä asiasta pahan-
tuulinen tai ahdistunut, ja tämä vaikuttaa 
käyttäytymiseen asiakaspalvelijaa kohtaan. 
Joskus huonon käytöksen laukaisee tyyty-
mättömyys palveluun. Tuote voi olla loppu, 
tai jokin oletus saatavasta palvelusta ei ole 
realistinen ja asiakas pettyy. 

Työnantajan on suojeltava parhaansa mu-
kaan työntekijöitä myös asiakkaiden mah-
dolliselta häiriökäyttäytymiseltä  

Asiakaspalvelussa ei tarvitse sietää 
kaikkea asiakkailta tulevaa epäasiallista 
käyttäytymistä. Häirintätilanteisiin on suo-
siteltavaa laatia työpaikalla toimintaohjeet, 
miten toimintaan, jos asiakas kertaluon-

teisesti tai vaikkapa toistuvasti käyttäytyy 
huonosti. Toimintaohjeiden läpikäynnin 
tulee olla osa normaalia työhön perehdy-
tystä.  Vakava häiriötilanne lähenee usein 
väkivallan uhan tilannetta, ja sen jälkiselvit-
tämiseen on hyvä varata riittävästi aikaa.

Yhteisen ohjeistuksen tulisi ohjata työnteki-
jää aina raportoimaan kaikista sekä lievistä 
että sovitun rajan ylittävistä häirintätilan-
teista. Näin muokkaantuu yhteinen käsitys 
siitä, missä hyväksyttävän ja ei-hyväksyt-
tävän käytöksen raja kulkee. Esihenkilön 
tuki häirintätilanteiden jälkeen on tärkeää. 
Toisinaan aluksi tilanteeseen rauhallisesti 
suhtautunut työntekijä voikin kertoa viiveel-
lä, että tilanne edelleen vaivaa mieltä.

Tilanteista keskusteleminen työyhteisössä 
usein auttaa, mutta joskus järkyttävien 
tilanteiden jälkeen tarvitaan myös ammat-
tiauttajaa. Ohjeiden perehdytystä ja käsit-
telyä on tarpeen toistaa riittävän usein, 
etteivät sovitut ja harjoitellut toimintamal-
lit pääse unohtumaan.
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Työperäisen kuormituksen 
tunnistaminen ja hallinta
Työperäisten kuormitustekijöiden tunnis-
tamiseen löytyy erilaisia apuvälineitä, jotka 
ohjaavat apteekkaria tunnistamaan ja arvi-
oimaan tyypillisiä kuormitustekijöitä. Kuor-
mitustekijöitä voidaan tunnistaa esimerkiksi 
henkilöstökyselyiden avulla tai haastattele-
malla työntekijöitä. Myös asiakirjoista, kuten 
työterveyshuollon työpaikkaselvityksistä, 
työaikakirjanpidosta tai kehityskeskustelui-
den yhteenvedoista, voidaan kerätä tietoja 
työn kuormitustekijöistä.

On tärkeää, että työntekijät osallistuvat 
kuormitustekijöiden tunnistamiseen, koska 
he ovat oman työnsä parhaita asiantunti-
joita. Kuormitustekijöiden tunnistaminen 
ei kuitenkaan edellytä jokaisen työntekijän 
näkemyksen keräämistä, vaan tieto kerä-
tään ryhmätasolla.

Työturvallisuuslaki edellyttää, että työn-
antaja selvittää ja arvioi myös työajoista 
aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Apteek-
karin tulee työn ja toiminnan luonteen 
mukaan ottaa huomioon esimerkiksi 
seuraavia seikkoja työvuorosuunnitte-
lussa: työpäivien pituus, työvuorojen 
kiertosuunta, yli- ja lisätöiden määrä, 
työaikojen ennakoitavuus, työhön sidon-
naisuuden aiheuttama kokonaiskuormitus 
sekä työntekijöiden mahdollisuus riittävään 
palautumiseen työpäivän aikana ja erityi-
sesti työpäivien välillä. Kun työpaikalla on 
tunnistettu kuormitustekijät ja tiedostettu 
niiden aiheuttamat riskit, tulee työnanta-
jan erilaisilla toimenpiteillä pyrkiä ennalta 
ehkäisemään ja vähentämään kuormituste-
kijöiden aiheuttamaa haittaa.

Työpaikalla tehtävien toimenpiteiden lisäk-
si työntekijällä on vastuu huolehtia omista 
voimavaroistaan työn ulkopuolella. Työn ja 
vapaa-ajan tasapaino on tärkeää, ja aikaa 
tulee jäädä sosiaaliselle elämälle: perheelle, 

ystäville ja liikunnalle. Ihminen tarvitsee riit-
tävästi lepoa ja aikaa palautumiselle. On hyvä 
oppia kuuntelemaan itseään ja tuntemaan 
omat rajansa. Omasta osaamisesta huolehti-
minen on myös ensiarvoisen tärkeää.

Työyhteisössä kaikkien sitoutuminen työn 
tekemiseen ja yhdessä laadittujen työpai-
kan toimintaohjeiden noudattamiseen lisää 
työviihtyvyyttä, joka taas osaltaan vähentää 
kuormitusta. Selkeä perustehtävä ja yhtei-
nen tavoite työssä lisäävät motivaatiota ja 
aktiivisuutta työn kehittämiseen.  

Työn voimavaratekijöitä ovat lisäksi mie-
lekäs ja kehittävä työ, arvostava ja tukeva 
esihenkilö, hyvä työilmapiiri ja työyhteisön 
tuki, työntekijöiden välinen arvostus ja ys-
tävällinen vuorovaikutus 

Kuormitusta voi ennalta ehkäistä ja hallita
 ● varmistamalla riittävät henkilöstöre-

surssit, jotta työmäärä on kohtuullinen
 ● tarjoamalla työntekijöiden osaamisen 

kehittymistä tukevaa koulutusta
 ● huolehtimalla perehdytyksestä
 ● hyvällä johtamisella
 ● käymällä kehityskeskustelut 

säännöllisesti
 ● laatimalla selkeät toimenkuvat ja 

työprosessit
 ● vaikutusmahdollisuuksien lisäämisellä
 ● työn mielekkyyttä lisäämällä, esim. työ-

kierrot ja erityisvastuualueet
 ● minimoimalla työajoista aiheutuvat 

kuormitukset
 ● kehittämällä yhteistoimintaa.

Kuormitustekijöiden (joita ei ole pystytty 
poistamaan) haitallista vaikutusta voi 
vähentää

 ● luomalla työpaikalle toimintakäytännöt 
erilaisiin häiriötilanteisiin (varhaisen 
tuen malli, päihdeohjelma, ohje häirintä-
tilanteissa ja väkivaltatilanteissa)
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 ● vahvistamalla työn voimavaratekijöitä
 ● suunnittelemalla joustavat työajat ja 

mahdollisuudet taukoihin
 ● varmistamalla turvalliset työolot
 ● antamalla työstä rakentavasti 

palautetta.

Haitallisiin vaikutuksiin voi varautua
 ● ottamalla käyttöön varhaisen tuen 

toimintamallin
 ● hyödyntämällä työterveyshuollon tukea
 ● arvioimalla kuntoutusmahdollisuuksia
 ● mahdollistamalla työn mukauttamisen.

Työyhteisö tukemaan 
työhyvinvointia
Yksi tärkeimmistä työssä viihtymiseen, 
jaksamiseen ja suoriutumiseen vaikutta-
vista tekijöistä on työyhteisön ilmapiiri. 
Toimivassa työyhteisössä yhteistoiminta 
on sujuvaa ja työtovereita autetaan tarpeen 
vaatiessa. Työyhteisö tukee uuden oppi-
mista ja muutoksiin sopeutumista. Tällai-
sessa työyhteisössä jokainen voi osallistua 
ja sitoutua oman työnsä kehittämiseen. 
Työyhteisössä voi olla erilaisia käsityksiä 

töistä, ja se voi aiheuttaa ristiriitatilanteita, 
mutta hyvässä työyhteisössä ne osataan 
käsitellä, uskalletaan ottaa esiin ja pyritään 
ratkaisemaan mahdollisimman nopeasti. 
Apteekkiväelle tehdyissä työhyvinvointiky-
selyissä nousee toistuvasti vahvaksi voi-
mavaratekijäksi työkaverit ja työilmapiiri.

Hyvän työyhteisön tunnusmerkkejä ovat
 ● hyvät toimintatavat ja johtaminen, esi-

henkilön tuki
 ● selkeä yhteinen tavoite, selkeä 

tehtävänjako
 ● keskinäinen luottamus ja arvostus
 ● reilu, avoin ja rehellinen vuorovaikutus
 ● johdonmukainen tiedottaminen
 ● uskallus ottaa avoimesti ja rakentavasti 

vaikeat ja hankalat asiat esille niiden 
kanssa, joita asia koskee

 ● rakentavan palautteen antaminen, 
kannustus

 ● omista voimavaroista huolehtimiseen 
kannustaminen

 ● erilaisuuden ymmärtäminen ja 
hyväksyminen

 ● työturvallisuudesta huolehtiminen ja 
pelisääntöjen noudattaminen.
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Työterveyshuolto 

Lisäksi työnantajalla on oltava työterveys-
huollosta kirjallinen toimintasuunnitelma, 
joka tulee tarkistaa vuosittain. Toiminta-
suunnitelmaan kirjataan:

 ● työterveyshuollon yleiset tavoitteet
 ● työpaikan olosuhteisiin liittyvät tarpeet 

ja niistä johtuvat työterveyshuollon toi-
menpiteet (esim. terveystarkastukset)

 ● työterveyshuollon toiminta, kun työpai-
kalla toteutetaan varhaisen puuttumisen 
ja työkyvyn tukemisen malleja.

Työnantajan lakisääteinen 
velvollisuus
Työterveyshuollon järjestäminen on työn-
antajan lakisääteinen velvollisuus. Aptee-
kin kaikkien työntekijöiden tulee olla työ-
terveyshuollon piirissä työpaikan koosta, 
työsuhteen kestosta tai luonteesta riippu-
matta. Työnantajan on laadittava yhdessä 
työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa 
kirjallinen sopimus, joka on työntekijöiden 
nähtävillä. Sopimuksessa näkyy toiminnan 
yleiset järjestelyt, palvelujen sisältö ja 
laajuus. 
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Työnantaja voi järjestää myös sairaanhoi-
don (eli lääkäripalvelut kattavan) työter-
veyshuollon palveluiden tuottajan kautta, 
mutta tämä on työnantajalle vapaaehtoista. 

Työterveyshuoltolain mukaan kaikkiin 
työterveyshuollon toimintoihin sisältyy 
tietojen antamista, ohjausta ja neuvontaa. 
Toimivalla työterveyshuollolla on monia 
myönteisiä vaikutuksia työntekijöiden 
hyvinvointiin ja sairauspoissaolojen vähen-
tymiseen sekä työkyvyn tukemiseen koko 
uran ajan. Apteekin henkilöstön terveys ja 
työkyky ovat osa tuloksellisen toiminnan 
edellytyksiä, mikä näkyy työn laadussa ja 
työviihtyvyydessä. Apteekin toimintaan 
tulee vähemmän häiriöitä, kun pitkiltä 
sairauspoissaoloilta vältytään ja työhön 
paluuta tuetaan aktiivisesti.

Työnantajalla, työpaikan työsuojelutoi-
mikunnalla ja työsuojeluvaltuutetulla 
on oikeus saada työterveyshuollolta 
tietoja, joilla on merkitystä työntekijöi-
den terveyden sekä työpaikan olosuh-
teiden terveellisyyden kehittämisen 
kannalta. Työntekijöiden ja heidän 
edustajiensa mahdollisuudesta osallis-
tua yhteistoimintaan on säädetty myös 
työterveyshuoltolaissa.

Työterveyshuoltopalvelut 
Työpaikalla on tärkeää yhdessä henkilöstön 
kanssa miettiä ja selvittää, millaiset työ-
terveyspalvelut vastaavat oman työpaikan 
tarpeita. Tarvetta arvioitaessa otetaan 
huomioon työolosuhteet, työn luonne sekä 
henkilöstörakenne.

Työnantaja voi hankkia työterveyshuollon 
julkiselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta 
tai järjestää palvelut itse.

Työterveyshuollon toteutuksesta huoleh-
tivat työterveyshuollon ammattihenkilöt: 

työterveyslääkäri, työterveyshoitaja ja 
työfysioterapeutti. Tarpeen mukaan he 
voivat käyttää työterveyshuollon asian-
tuntijoita (mm. työterveyspsykologi, 
ravitsemusterapeutti).

Työterveyshuollon sisältö
Lakisääteiseen työterveyshuoltoon kuuluu

 ● työpaikkaselvitys eli työn terveydellisten 
olojen selvittäminen

 ● työpaikan terveysriskeihin perustuvat 
terveystarkastukset eli työntekijöiden 
terveydentilan sekä työ- ja toimintaky-
vyn selvittäminen erityisen sairastumi-
sen vaaraa aiheuttavissa töissä

 ● työolojen kehittämisehdotukset
 ● tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus 

yksilöille tai ryhmille
 ● työkykyä ylläpitävään ja edistävään 

toimintaan osallistuminen työterveysyh-
teistyössä sovituin käytännöin

 ● työssä selviytymisen seuranta työkyvyn 
heikentyessä

 ● ensiavun järjestämiseen osallistuminen
 ● työterveyshuollon toiminnan vaikutta-

vuuden arviointi.

Lakisääteinen työterveyshuolto pai-
nottuu työstä ja työoloista aiheutuvi-
en terveysvaarojen ja haittojen ennal-
taehkäisyyn  Tavoitteena on edistää ja 
ylläpitää työntekijöiden terveyttä, työky-
kyä ja turvallisuutta 

Työhyvinvoinnin ja työkyvyttömyyden 
ehkäisyn kannalta lakisääteinen työterve-
yshuolto on avainasemassa. Tietojen anto, 
neuvonta ja ohjaus tulee kohdentaa ennen 
kaikkea työstä aiheutuvien haittojen ja 
vaarojen ehkäisyyn, asianmukaiseen suo-
jautumiseen ja turvallisuuskäyttäytymisen 
vahvistamiseen, mutta myös terveellisten 
elämäntapavalintojen tekemiseen ja posi-
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tiivisen asenteen luomiseen työilmapiirin 
parantamiseksi työpaikalla. Työnantaja voi 
saada tukea ongelmallisten työntekijöihin 
liittyvien tilanteiden ratkaisemiseen sekä 
hoitoon ja kuntoutukseen.

Lakisääteistä laajempi, vapaaehtoinen työ-
terveyshuolto kattaa yleislääkäritasoisen 
sairaanhoidon, erikoislääkärikonsultaatiot 
työterveyslääkärin lähetteellä, sovitut labo-
ratoriopalvelut sekä vapaaehtoiset terveys-
tarkastukset tai muuta terveydenhoitoa.

Työterveyshuoltoon panostamalla ediste-
tään organisaation henkilöstön työterveyt-
tä, työturvallisuutta ja työhyvinvointia.

Työterveysyhteistyö
Tavoitteena on, että työterveyshuollolla, 
apteekkarilla ja työsuojelulla olisi yhtei-
nen käsitys henkilöstön tilasta, työolojen 
turvallisuudesta sekä työterveyteen ja 
työkyvyttömyyteen liittyvistä tekijöistä. 
Yhteistyön periaatteet ja toimijoiden vas-
tuut on tärkeää sopia selkeästi. Aina yhte-
yshenkilöiden vaihtuessa menettelytapojen 
tarkistaminen, sopiminen ja kertaaminen 
on tärkeää. 

Säännölliset tapaamiset, jolloin käsitellään 
yhteisiä asioita, käydään läpi työterveys-
huollon raportteja ja suunnitellaan uusia 
toimia työpaikan terveyden ja turvallisuu-
den edistämiseksi, tehostavat asioiden 
etenemistä, edistävät keskinäistä luotta-
musta ja mahdollistavat pitkän aikavälin 
suunnittelun. 

Apteekkarin, työsuojelun yhteistoimin-
tahenkilöstön ja työterveyshuollon välillä 
tarvitaan tiivistä yhteistyötä  

Työpaikkaselvityksen toteutus
Työterveyshuollon sisältö ja toiminnan 
suunnittelu perustuvat työpaikkaselvityk-
seen, joka on työterveyshuoltotoiminnan 
perusta. Siinä arvioidaan työstä, työym-
päristöstä ja työyhteisöstä aiheutuvien 
terveysvaarojen ja haittojen sekä kuormi-
tustekijöiden ja voimavarojen merkitystä 
työntekijöiden terveydelle ja työkyvylle. 
Työpaikkaselvityksessä hyödynnetään 
olemassa olevia selvityksiä ja tutkimuksia, 
esimerkiksi työnantajan omaa vaarojen 
arviointia, mittauksia tai tarkastuksia. 
Työpaikkaselvityksessä arvioidaan myös 
työpaikan ensiavun tarve.

Työpaikkaselvitys perustuu työpaikkakäyn-
tiin, joka toteutetaan yhdessä työpaikan 
edustajien kanssa, joita ovat työnantajan 
edustajat ja työsuojeluvaltuutettu. Työter-
veyshuolto arvioi työolojen merkityksen 
terveydelle ja työkyvylle työpaikkakäyn-
nillä kerättävien tietojen, havaintojen, 
keskustelujen ja tarvittaessa mittausten 
perusteella. Lisäksi haastatteluilla tai 
kyselyillä voidaan selvittää työilmapiiriä ja 
kuormitustekijöitä.

Työpaikkaselvitys tehdään työterveys-
huollon toimintaa aloitettaessa ja se 
tarkistetaan

 ● työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa 
päivitettäessä

 ● työpaikan työolosuhteiden muuttuessa 
olennaisesti

 ● työterveyshuoltoon kertyneen tiedon 
perusteella

 ● joka tapauksessa 3–5 vuoden välein.

Työterveyshuolto tekee työpaikkaselvityk-
sestä raportin, joka sisältää yhteenvedon 
työpaikan vaaroista ja terveysriskeistä 
sekä toimenpide-ehdotuksia. Selvitys käsi-
tellään työpaikalla yhdessä työntekijöiden 
kanssa. Työpaikkaselvitys pidetään työpai-
kan henkilöstön nähtävänä. Työpaikkaselvi-
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tyksen pohjalta arvioidaan työterveyshuol-
lon tarvetta ja tehdään työterveyshuollon 
toimintasuunnitelma.

Työterveyshuollon 
toimintasuunnitelma

Työpaikka ja työterveyshuollon palvelujen 
tarjoaja laativat yhteistyössä työterve-
yshuollon toimintasuunnitelman, joka 
perustuu työpaikkaselvitykseen ja siinä 
todettuihin terveysriskeihin. Toiminta-
suunnitelman sisältö on työpaikan tar-
peesta lähtevää, ja se sisältää oleelliset 
toimenpiteet työkyvyn tukemisessa sekä 
työkykyongelmien ehkäisyssä. Toiminta-
suunnitelma on käsiteltävä yhteistoimin-
nassa työntekijöiden tai heidän edusta-
jiensa esimerkiksi työsuojeluvaltuutetun 
kanssa tai työsuojelutoimikunnassa. Hen-

kilöstön edustajilla on oikeus osallistua 
suunnitteluun.

Toimintasuunnitelmaan kirjataan työterve-
yshuoltopalvelun toteuttajien yhteystiedot, 
työpaikan tarpeet ja toiminnan tavoitteet 
sekä työterveyshuollon toteuttamisen kei-
not ja niiden toteuttajat:

 ● suunnitelma työpaikkaselvitysten teke-
misestä, kohteet ja aikataulu

 ● lakisääteiset terveystarkastukset: keitä 
koskevat, mitä sisältävät ja kuinka usein 
tehdään

 ● mahdolliset muut terveystarkastukset: 
kenelle suunnattu, mitä sisältävät ja 
kuinka usein tehdään

 ● tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus, 
miten tapahtuu yksilö- ja ryhmätasolla

 ● toiminnan seuranta ja arviointi.
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Toimintasuunnitelmassa kuvataan myös
 ● työterveyshuollon toiminta varhaisen 

tuen tarpeen havaitsemisessa ja tuen 
antamisessa, sairauspoissaolojen 
seurannassa ja työpaikan terveys- ja 
työkykytilannetta koskevien raporttien 
laadinnassa ja esittämisessä

 ● työterveyshuollon yhteistyö ja työkyvyn 
tukemista koskevat käytännöt työpaikan 
ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Terveystarkastukset
Terveystarkastukset ovat osa työterveys-
huollon ennalta ehkäisevää ja työterveyttä 
edistävää toimintaa. Tavoitteena on selvit-
tää terveyteen, turvallisuuteen ja työkykyyn 
liittyvien tekijöiden vaikutus työntekijään 
ja käynnistää mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa ennalta ehkäisevät ja korjaa-
vat toimenpiteet. Työterveyshenkilöstö 
määrittää tarkastusten tarpeellisuuden ja 
suunnittelee tarkastusten sisällön niiden 
tietojen mukaan, jotka työpaikkaselvityk-
sessä on saatu työn laadusta, sen asetta-
mista vaatimuksista, kuormitustekijöistä 
sekä työympäristön riskeistä.

Lakisääteinen terveystarkastus on pakolli-
nen erityisen sairastumisen vaaraa aiheut-
tavissa töissä tai silloin, kun on perusteltua 
aihetta epäillä työstä johtuvan terveysvaa-
roja (työ, jossa on fysikaalinen, kemiallinen 
tai biologinen vaaratekijä: esim. melu, 
säteily, yötyö). Lisäksi terveystarkastus 
tehdään sairausvaiheiden yhteydessä ter-
veydentilan ja työkyvyn sitä edellyttäessä. 
Apteekkityössä nämä pakolliset lakisäätei-
set terveystarkastukset ovat harvinaisia. 
Mikäli tällaista erityisen sairastumisen vaa-
raa esiintyy, työntekijän on osallistuttava 
lakisääteisiin terveystarkastuksiin.

Esihenkilön on huolehdittava, että kaikki 
vaadittavat terveystarkastukset on tehty. 
Esihenkilö voi ohjata työntekijän työkyky-
arvioon epäillessään työntekijän työkyvyn 
heikentyneen. Työntekijä voi itsekin tar-
vittaessa hakeutua työterveyshuoltoon 
työkykyarvioon.

Henkilöstölle voidaan järjestää vapaaeh-
toisia terveys- ja työkykylähtöisiä terve-
ystarkastuksia. Näitä ovat muun muassa 
ikäryhmittäin tehtävät terveystarkastukset 
ja työhöntulotarkastukset. Vapaaehtoi-
set terveystarkastukset suunnitellaan 
apteekkikohtaisesti yhteistyössä työnan-
tajan kanssa. Tavoitteena on terveyden ja 
työkyvyn selvittäminen, ylläpitäminen ja 
parantaminen.

Neuvonta ja ohjaus
Työterveyshuoltolain mukaan kaikkiin 
työterveyshuollon toimintoihin sisältyy 
tietojen antamista, ohjausta ja neuvontaa. 
Lisäksi niitä toteutetaan omana, erillisenä, 
suunnitelmallisena toimintana. Työterve-
yshuollon ammattihenkilöiden ja asiantun-
tijoiden on annettava neuvontaa, ohjausta 
ja palautetta työnantajalle ja työntekijöille 
kaikesta työhön, työn terveellisyyteen ja 
turvallisuuteen liittyvistä asioista sekä 
työkyvyn ylläpitämisestä ja edistämisestä 
sekä työkyvyttömyyden ehkäisemisestä 
työuran eri vaiheissa. Lisäksi heidän tulee 
antaa tietoa päihteiden väärinkäytön 
ehkäisystä sekä päihdeongelmaisten var-
haisesta tunnistamisesta sekä hoidosta ja 
hoitoon ohjaamisesta.

Työnantajalla, työpaikan työsuojelutoi-
mikunnalla ja työsuojeluvaltuutetulla on 
oikeus saada työterveyshuollolta tietoja, 
joilla on merkitystä työntekijöiden tervey-
den sekä työpaikan olosuhteiden terveelli-
syyden kehittämisen kannalta.
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Päihdeohjelma
Päihteistä aiheutuvat terveyshaitat ovat 
keskeinen terveytemme uhkatekijä. Päih-
deriippuvuus ja päihteiden haitallinen 
käyttö ovat keskeisiä työkykyyn heikentä-
västi vaikuttavia tekijöitä. Myös apteekissa 
päihteiden käyttöön liittyvä riski olisi hyvä 
tiedostaa työn luonteen vuoksi.

Päihteiden lisäksi on toiminnallisia riippu-
vuuksia, kuten uhkapelaaminen, ostovim-
ma, nettiriippuvuus jne. Päihderiippuvuu-
den tavoin toiminnallisiin riippuvuuksiin 
liittyy voimakasta halua tai pakkoa, kysei-
sen toiminnan hallinnan heikkenemistä ja 
sen lopettamisen vaikeutta. Sen vuoksi ne 
voivat aiheuttaa eristäytymistä fyysisesti ja 
henkisesti, mikä voi jatkuessaan vaikuttaa 
työntekijän työkykyyn.

Päihdehaittatilanteella tarkoitetaan tilan-
teita, joissa alkoholin tai muun päihteen 
vaikutus uhkaa tai haittaa yksilön omaa 

tai toisen työntekijän työtä, työkykyä, 
työturvallisuutta, työpaikan ilmapiiriä, 
työn tuloksia tai työnantajan mainetta. 
Näiden ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi 
apteekkiin yhteistyössä henkilöstön ja 
työterveyshuollon kanssa tulisi laatia 
päihdeohjelma, missä myös toiminnalli-
set riippuvuudet on mainittu. Päihdeoh-
jelma on pakollinen silloin, kun työnantaja 
suunnittelee huumausainetestien suo-
rittamista työhönotossa tai työsuhteen 
aikana.

Päihdeohjelman tavoitteena on tukea 
työntekijöiden työkykyä ja ehkäistä päih-
dehaittoja sekä ohjata tarkoituksenmukai-
seen toimintaan päihdehaittatilanteissa. 
Esihenkilön vastuulla on perehdyttää päih-
deohjelman sisältö ja huolehtia, että koko 
henkilöstö tuntee päihdeohjelman ja keinot 
haittojen ennaltaehkäisemiseksi. 
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Päihdeohjelmassa on hyvä olla kuvattuna 
seuraavat asiat
1. Miksi päihdeohjelma laaditaan:

 ● Tavoitteena on päihdehaitaton työpaik-
ka, edistää työntekijöiden terveyttä ja 
työkykyä ja olla osa työkykyä ylläpitävää 
toimintaa

 ● Päihdeohjelma luo pelisäännöt ja tukee 
päihdeongelmista puhumista työpaikoilla.

 ● Päihdetyön pitäisi olla osana työpai-
kan työsuojelun ja työterveyshuollon 
toimintasuunnitelmaa.

 ● Päihdeasiat sisältyvät perehdytykseen ja 
ovat osa arkijohtamista.

2. Mitä päihteillä tarkoitetaan:
 ● Alkoholi, huumeet, lääkkeet ja muut päih-

dyttävät aineet.

3. Millaisia toimintatapoja on sovittu eri 
tilanteisiin ja miten seuranta on sovittu:

 ● ennakoiva toiminta: päihteistä käytävä 
keskustelu, tiedottaminen ja yhteisestä 
ohjelmasta sopiminen

 ● korjaava toiminta: puheeksiotto, var-
haisen tuen malli, työterveyshuollon 
mini-interventio

 ● kuntoutus: hoitoonohjausmalli
 ● toimenpiteet kriisitilanteessa: päihtymyk-

sen toteaminen, puhalluttaminen, päihty-
neen poistaminen työpaikalta, varoitukset 
ja työsuhteen päättäminen.

4. Eri toimijoiden vastuut päihdehaitta-
tilanteissa tulisi sopia etukäteen. Mikä 
on apteekkarin ja työntekijän vastuu, ja 
mikä rooli on muilla tekijöillä: työsuoje-
luhenkilöstöllä, työterveyshuollolla ja 
luottamusmiehellä?

 
Työpaikan päihdeohjelman rakentaminen

Ensiapu
Apteekissa tulee olla työpaikan olosuh-
teisiin ja toimintaan nähden riittävästi 
ensiaputaitoisia henkilöitä ja asianmukai-

nen ensiapuvarustus sekä toimintaohjeet 
onnettomuustilanteita varten. Ensiapu-
koulutuksen tarvetta arvioitaessa on hyvä 
muistaa muut työpaikalla olevat henkilöt, 
kuten asiakkaat. Työpaikan vaarojen tun-
nistus ja riskien arviointi sekä työpaikka-
selvitys muodostavat perustan ensiapuval-
miuden suunnittelulle. 

Tarkoituksenmukainen ensiapuvalmius 
suunnitellaan yhteistyössä työsuojelun, 
työterveyshuollon ja tarvittaessa väestön-
suojelun ja pelastustoimen kanssa. Työn-
antaja huolehtii, että henkilökunta saa riit-
tävän perehdytyksen ensiapujärjestelyistä 
sekä ohjeet avun hälyttämiseen onnetto-
muustilanteessa. Ensiavun järjestämiseen 
kuuluu myös tarpeellinen neuvonta ja 
ohjaus työstä tai työtilanteista johtuvien 
psyykkisten reaktioiden hallitsemiseksi.

Korvattavat kustannukset
Työterveyshuolto pohjautuu aina työterve-
yshuoltosopimukseen, työpaikkaselvityk-
seen sekä työterveyshuollon toimintasuun-
nitelmaan, joiden pitää olla ajan tasalla. 
Työnantaja saa Kelasta korvausta vuosit-
tain määritellyn enimmäismäärän mukaan. 
Näistä aiheutuvat kustannukset jaetaan 
kahteen korvausluokkaan:

 ● Korvausluokkaan I kuuluvat ehkäisevän 
toiminnan ja työntekijöiden työkykyä 
ylläpitävän toiminnan kustannukset, 
joita syntyy esim. työpaikkaselvityksistä, 
työpaikkakäynneistä, terveystarkastuk-
sista ja ensiapuvalmiuden ylläpitämises-
tä. Korvaus on 60 %. Enimmäismäärän 
voi käyttää kokonaan ennaltaehkäise-
vään toimintaan.

 ● Korvausluokkaan II kuuluvat työterve-
yshuollon lisäksi järjestetyn yleislääkä-
ritasoisen sairaanhoidon ja muun terve-
ydenhuollon kustannukset. Korvaus on 
50%, kuitenkin enintään 40 prosenttia 
yhteisestä enimmäismäärästä.
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Työkyvyn hallinta, seuranta ja  
varhainen tuki

sekä sitoutuvat työnsä kehittämiseen pit-
käjänteisesti. Työkykyjohtamisen keinoin 
varmistetaan henkilökunnan yhdenvertai-
nen ja tasapuolinen kohtelu.

Keskustelukynnys madaltuu, koska on 
ennalta yhteisesti sovittu, milloin ja mistä 
syystä varhaisen tuen keskusteluja käydään, 
jolloin molemmat osapuolet voivat valmis-
tautua keskusteluihin. Esihenkilön on hel-
pompi ottaa vaikeakin asia puheeksi, koska 
hän tietää, että tällaisesta käytännöstä on 
keskusteltu ja yhteistoiminnassa sovittu. 

Hyvän työkykyjohtamisen kautta muu-
tosten läpivienti helpottuu ja muutokset 
osataan käsitellä oikein. Hyvän työkyky-
johtamisen kautta hyvinvoiva henkilökunta 
jaksaa tehdä ja kehittää entisestään laadu-
kasta työtä.

Työpaikalla toteutettavalla työkyvyn hal-
linnalla, seurannalla ja varhaisella tuella 
tarkoitetaan työnantajan, työntekijöiden 
ja työterveyshuollon yhdessä kirjallisesti 
sovittuja työpaikan tarpeisiin perustuvia 
käytäntöjä, joiden avulla huolehditaan työn-
tekijöiden työkyvyn edistämisestä ja työky-
vyttömyyden ehkäisemisestä läpi työuran. 
Työnantaja tukee työkyvyn edistämistä ja 
ehkäisee työkyvyttömyyttä hyödyntäen 
työterveyshuollon asiantuntijuutta. Työn-
tekijällä itsellään on myös velvollisuus huo-
lehtia omasta työkyvystään.

On todettu, että hyvän työkykyjohtamisen 
kautta työntekijöiden sairauspoissaolot 
vähenevät ja sairauspoissaolokustannuk-
set pienenevät, koska muun muassa sijais-
tarve vähenee. Samalla työntekijät tekevät 
laadukkaampaa ja tuloksellisempaa työtä 
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Varhaisen tuen malli
Varhaisen tuen toimintamallin perusajatuk-
sena on helpottaa ratkaisujen hakemista 
työssä selviytymisen ongelmiin silloin, kun 
ongelmat eivät ole vielä jatkuneet liian 
pitkään. Samalla rakennetaan välittämisen 
kulttuuria, kun mallin mukaisella tavalla 
tartutaan asioihin kaikkien kohdalla, jolloin 
puuttumisia ei koeta henkilökohtaisina 
painostuksina, vaan hyvänä johtamisena. 
Koska työkyvyn heikkenemiseen liittyvät 
tilanteet koetaan usein kiusallisina ja 
esihenkilöillekin vaikeina, yhteistoimin-
nallisesti malli helpottaa kaikkien toimin-
taa. Välittäminen on jokaisen oikeus ja 
velvollisuus.

Varhaisen tuen malli edellyttää hyvää 
yhteistyötä työnantajan, henkilöstön, työ-
suojeluorganisaation ja työterveyshuollon 
välillä. Toimintamallista sovittaessa eri 
osapuolten näkemykset on otettava huo-
mioon mahdollisuuksien mukaan. Malli 
sisältää kirjallisen kuvauksen työkyvyn 
hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen 
toimintakäytännöistä.

Kuvaus toimintakäytännöstä sisältää seu-
raavat osiot:

 ● toimintakäytännön laadinta yhteistyössä 
ja käsittely yhteistoiminnassa

 ● varhaisen tuen tarpeen tunnistaminen 
ja antaminen: toimenpiteiden sisältö ja 
käyttö

 ● työpaikan apuvälineinä käytettävät 
lomakkeet: kartoituslistat, muistiot, 
työkyvyn puheeksi ottamisessa ja 
työterveysneuvotteluissa

 ● sairauspoissaolojen hallintajärjestelmä: 
ilmoituskäytännöt, todistuskäytännöt, 
tietojen toimittaminen työterveyshuol-
toon, yhteenvedot ja niiden käsittely; 
työhön paluun tuki

 ● työkykyseurannan toteutus, raportointi, 
toteutumisen ja vaikutusten analysointi.

Malli rakennetaan työpaikkakohtaisesti 
yhteistyössä työsuojeluorganisaation, luot-
tamushenkilön ja työterveyshuollon kans-
sa. Henkilöstön sitoutuminen toimintamal-
liin edellyttää luottamuksellista ilmapiiriä 
ja toiminnan on oltava johdonmukaista ja 
edettävä sovitulla tavalla. 

Varhaisella tuella tarkoitetaan kaikkia nii-
tä tukitoimenpiteitä, jotka aloitetaan hen-
kilön työkyvyn ja työhyvinvoinnin paranta-
miseksi  

Varhaisen tuen päävaiheet
 ● Esihenkilön ja alaisen välisessä varhai-

sen tuen keskustelussa määritellään 
työssä selviytymisen ongelma, miten se 
näkyy työssä. Aloitteen keskustelusta 
voi käynnistää esihenkilö, työntekijä tai 
työterveyshuolto.

 ● Merkkejä ongelmista voivat olla heiken-
tynyt työn laatu, lisääntyneet virheet, 
kielteinen asiakaspalaute, muuttunut 
käytös, lisääntyneet poissaolot jne. 
Ongelman taustalla voivat olla esimer-
kiksi fyysiset tai psyykkiset sairaudet, 
haitallinen kuormittuminen työssä, 
osaamisen ja työnhallintaongelmat, 
ikääntymiseen liittyvät asiat, päihdeon-
gelmat tai kuormittava elämäntilanne.

 ● Esihenkilö ja työntekijä voivat sopia 
työssä tarvittavat muutokset, työn 
muokkaamisen, lisäkoulutuksen jne.

 ● Työkykyyn liittyvässä ongelmassa 
esimies ohjaa työntekijän työterveys-
huoltoon terveydentilan ja työkyvyn 
selvittämistä varten. Työterveyshuolto 
ohjaa työntekijän tarvittaessa hoidon tai 
kuntoutuksen piiriin.
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 ● Jos tarpeen, pidetään työterveysneu-
vottelu, johon työntekijä, esihenkilö ja 
työterveyshuollon edustaja(t) osallistu-
vat. Neuvottelussa voidaan sopia mm. 
työkykyä vastaavista töistä ja työjärjes-
telyistä. Tarvittaessa tehdään työhönpa-
luun suunnitelma.

 ● Muita toimenpiteitä tarvittaessa ovat 
mm. lisäkoulutus, uudet tehtävät.

 ● Sovitut asiat kirjataan ja huolehditaan 
seurannasta.

Sairauspoissaolojen 
ilmoituskäytännöt ja seuranta
Apteekin varhaisen tuen mallissa sovitaan 
sairauspoissaolojen ilmoituskäytännöstä ja 
hallintamallista. Lisäksi sovitaan apteekin 
ja työterveyshuollon yhteistyöstä sairaus-
poissaolojen seurannan toteuttamisessa 
ja analysoinnissa. Tavoitteena on mahdolli-
simman varhain puuttua työkykyongelmiin 
ja sairautta aiheuttaviin syihin apteekissa.

Työterveyshuoltolaki ja Sairausvakuutusla-
ki ohjeistavat sairauspoissaolojen seuran-
taa seuraavasti:

 ● 30: poissaolopäivää (vuoden kertymä): 
Työnantaja ilmoittaa työterveyshuoltoon 
sairauspoissaolosta, työntekijän työ-
kyvyn arvioimiseksi ja työssä jatkamis-
mahdollisuuksien tukemiseksi.

 ● 60: Sairauspäivärahaa on haettava 
kahden kuukauden kuluessa työkyvyttö-
myyden alkamisesta ja osasairauspäivä-
rahaa kahden kuukauden kuluessa siitä 
päivästä, josta alkaen etuutta halutaan. 
Sairauspäivärahaa on haettava kahden 
kuukauden kuluessa työkyvyttö myyden 
alkamisesta ja osasairauspäivä rahaa 
kahden kuukauden kuluessa siitä päi-
västä, josta alkaen etuutta halutaan.  
Lisäksi Kela selvittää asiakkaan 
kuntoutustarpeen.

 ● 90: Työterveyslääkärin lausunto työnte-
kijän jäljellä olevasta työkyvystä ja työssä 
jatkamismahdollisuuksista tarvitaan vii-
meistään, kun sairauspäivärahapäiviä on 
kertynyt 90 kahden vuoden aikana. Työs-
sä jatkamismahdollisuutta selvitetään 
yhteistyössä työnantajan ja työntekijän 
kanssa. Lausunnon tavoitteena on arvi-
oida työhön paluun mahdollisuudet, työ-
paikan tukitoimien tarve ja laatia suun-
nitelma työhön paluusta. Työntekijän on 
toimitettava lausunto Kelaan, on edellytys 
sairauspäivärahan maksamiselle.

 ● 150: Kela lähettää kirjeen, missä 
kerrotaan kuntoutusmahdollisuuk-
sista. Kuntoutusta varten tarvitaan 
B-lääkärinlausunto.

 ● 230: Kela selvittää tarvittaes-
sa kuntoutustarpeen ennen 230 
sairauspäivärahapäivää

 ● 300: Sairauspäivärahaa maksetaan 
enintään 300 arkipäivää.

Tukitoimet työkyvyn 
ylläpitämiseen ja työhön paluun 
tukemiseen
Suunnitelmallinen työhön paluun tuki 
pitkän sairauspoissaolon yhteydessä 
ehkäisee työkyvyttömyyden pitkittymistä. 
Tuki käynnistyy jo ennen poissaolon päät-
tymistä. Työpaikalla esihenkilön on hyvä 
sopia työntekijän kanssa yhteydenpidosta 
sairauspoissaolon aikana, ja työhön paluuta 
valmistellaan tarvittavin työjärjestelyin esi-
henkilön johdolla. Tarvittaessa järjestetään 
terveystarkastus tai työkykyarvio työterve-
yshuollossa ennen työhön paluuta.

Työssä selviytymistä on hyvä seurata 
suunnitellusti. Usein siinä tarvitaan 
yhteistyötä työntekijän, esihenkilön, 
työterveyshuollon ja työeläkelaitoksen 
kanssa. Jos työntekijän työkyky ei ole 
ennallaan, nousee esiin kysymys, mitä 
muutoksia työkyvyn tukemiseksi tarvi-
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taan: määräaikainen paluuvaiheen tehtä-
vänkuva vai pysyvä muutos?

Kelan tarjoama tuki

Osasairauspäiväraha 

Osasairauspäivärahan tarkoitus on tukea 
työkyvyttömän työntekijän työkykyä ja pysy-
mistä työelämässä. Osa-aikaiseen työhön 
paluu on vapaaehtoinen järjestely, mihin 
tarvitaan sekä työntekijän että työnantajan 
suostumus. Työajan on vähennyttävä 40–60 
% kokoaikatyöstä ja työnantaja maksaa teh-
dyltä työajalta palkan. Kela maksaa osasai-
rauspäivärahaa (50 %) tältä ajalta. Jos työn-
antaja maksaa täyden palkan, maksetaan 
osasairauspäiväraha työnantajalle. Etuutta 
voidaan maksaa vähintään 12 arkipäivää ja 
enintään 150 arkipäivää. Yhteistyö ja seu-
ranta työntekijän, esihenkilön ja työterve-
yshuollon kanssa on tässäkin tärkeää ja sen 
on hyvä olla suunnitelmallista. Oletuksena 
on, että ilman näitä järjestelyjä, työntekijä 
olisi kokonaan pois töistä ja oikeutettu 
sairauspäivärahaan.

Kuntoutus

Kela järjestää työikäisille monipuolista kun-
toutusta, jolla parannetaan ja tuetaan työky-
kyä ja edistetään työelämään pääsyä ja sinne 
paluuta. Kelan järjestämiin kuntoutuskurs-
seihin kuuluu sairausryhmäkohtaisia kuntou-
tus- ja sopeutumisvalmennuskursseja. Kun-
toutuksen ajalta maksetaan kuntoutusrahaa.

Ammatillinen KIILA-kuntoutus KIILA-kun-
toutus on tarkoitettu työssä oleville, jonka 
tavoitteena on parantaa työkykyä ja työssä 
pysymistä.

Työeläkekuntoutus
Työeläkelaitokset vastaavat työelämässä 
olevien ammatillisesta kuntoutuksesta. 

Yksityisapteekkien oma työeläkelaitos on 
Apteekkien Eläkekassa. Nuorten ja lyhyen 
aikaa työelämässä olleiden ammatillisesta 
kuntoutuksesta vastaa yleensä Kela. Jos 
työntekijän tai yrittäjän sairaus aiheuttaa 
uhan työkyvyttömyydestä lähimmän viiden 
vuoden kuluessa, sairastuneella on oikeus 
saada tarkoituksenmukaista ammatillista 
kuntoutusta työkyvyttömyyden estämiseksi 
tai työ- ja ansiokyvyn parantamiseksi.

Ammatillinen kuntoutus on yksilöllistä ja se 
toteutetaan kuntoutujan tarpeista lähtevän 
kuntoutussuunnitelman mukaan. Yleensä ensin 
selvitetään, onko mahdollista jatkaa entisessä 
työssä työjärjestelyjen avulla tai siirtyä työ-
paikalla muihin tehtäviin. Muina keinoina ovat 
työkokeilu, työhön valmennus tai koulutus.

Työkokeilu

Pitkän sairauspoissaolon jälkeen työhön 
paluun helpottamiseksi voi työntekijä hakea 
työkokeilua omasta työeläkelaitoksestaan. 
Hakemuksen lisäksi tarvitaan B-lausunto, 
jonka toivotaan olevan työterveyslääkärin 
kirjoittama. Työkokeilusta sovitaan yhteis-
työssä työnantajan, työntekijän ja eläkelai-
toksen kanssa. Tarvittaessa työkokeilu voi 
tapahtua myös uusissa tehtävissä tai toisella 
työnantajalla.

Työkokeilun pituus on yleensä 1–3 kuukautta, 
mutta sitä voidaan tarvittaessa jatkaa. Työ-
eläkelaitos maksaa työkokeilun ajalta kuntou-
tusrahaa. Jos kuntoutuja on kuntoutustuella, 
maksetaan tuki korotettuna. Työnantajalle ei 
tule palkkakustannuksia, mutta työvälineet ja 
työasut tulee tarjota.

Työkokeilusta tehdään kirjallinen sopimus, 
jossa sovitaan esim. työkokeilun pituus, työ-
tehtävät, työaika, seuranta ja yhteyshenkilöt 
yhteydenpitoa varten. Työkokeilun etenemis-
tä seuraamassa on hyvä olla myös työterveys-
huollon edustaja.
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Työhönvalmennus ja ammattiin johtava 
koulutus 
Työhönvalmennus on tarkoitettu tilantee-
seen, missä työllistymiseen tarvitaan lisää 
osaamista uuteen työhön tai uudelleenkou-
lutuksen jälkeiseen työllistymiseen. Ammat-
tiin johtava koulutus voi tulla kyseeseen 
silloin, kun entisessä työssä jatkaminen ei 
enää sairauden takia ole mahdollista.

Tuki työkyvyttömyyden 
pitkittyessä
Kuntoutustuki on määräaikainen työkyvyt-
tömyyseläke. Mikäli työntekijän tai yrittäjän 
työkyky on alentunut sairauden vuoksi 
vähintään 60 prosentilla yhdenjaksoisesti 
vähintään vuoden ajan, voi saada työky-
vyttömyyseläkkeen tai määräaikaisen kun-
toutustuen. Ennen eläkkeen myöntämistä 
selvitetään aina ensin, voidaanko ammatil-

lisella kuntoutuksella tilannetta parantaa. 
Kuntoutustuen määrä on sama kuin työky-
vyttömyyseläkkeen ja sitä haetaan samoin.
 
Osakuntoutustuki ja osatyökyvyttömyy-
seläke voidaan myöntää, jos työntekijän 
tai yrittäjän työkyky on sairauden vuoksi 
alentunut vähintään 40 prosentilla niin, 
ettei hän selviä päivittäi sestä työstä, mutta 
työkykyä on kuitenkin vielä jäljellä. Osaeläk-
keen määrä on puolet täyden eläkkeen 
määrästä.

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen 
tuki
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Terveys ja työkyky, 
henkilökohtaiset valinnat 
vaikuttavat
Edellä on käyty läpi työhyvinvoinnin ja työn-
tekijöiden työkyvyn edistämisen ja ylläpitä-
misen asioita. Kuitenkin henkilökohtaiset 
valinnat vaikuttavat hyvinvointiimme, ja 
omasta terveydestä ja toimintakyvystä 
huolehtiminen luo pohjan työkyvyllemme. 
Terveyden edistämisessä kannattaa kiin-
nittää huomiota terveelliseen ravintoon, 
liikuntaan, lepoon ja uneen, kohtuulliseen 
alkoholin käyttöön ja tupakoimattomuu-
teen. Voimavaroja lisäävinä tekijöinä on 
hyvä muistaa sosiaaliset suhteet, perhe, 
ystävät ja harrastukset.

Terveellinen, hyvistä raaka-aineista 
valmistettu ruoka auttaa ylläpitämään 
vireystasoa ja työkykyä. Terveellinen työ-
aikainen ruokailu heijastuu myös kotiin ja 
muihin ruokavalintoihin. Töiden tulisi olla 
organisoitu niin, että kaikilla on mahdolli-
suus työaikaiseen ruokailuun ja töissä olisi 
ruokailuun soveltuva tila, joka mahdollistaa 
myös hetken palautumiseen. Monipuolinen, 
säännöllinen ja terveellinen ruokavalio, joka 
sisältää runsaasti kasviksia ja hedelmiä, 
auttaa ehkäisemään ylipainoa.

Liikunnalla on keskeinen rooli työ- ja toimin-
takykyä uhkaavien tai heikentävien sairauk-
sien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Liikunta 

Viikoittainen liikkumisen suositus 18–64-vuotiaille.
Lähde: UKK-instituutti
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vahvistaa sekä fyysisiä että psyykkisiä 
voimavaroja. Omasta fyysisestä toiminta-
kyvystään voi huolehtia liikkumalla töissä 
ja vapaa-aikana mahdollisimman paljon ja 
monipuolisesti: auton voi korvata polkupyö-
rällä, hissin portailla ja töihin voi kävellä. 

Arki- ja hyötyliikunnan lisäksi toiminta-
kykyä voi kohentaa kestävyysliikunnalla. 
Useimmille soveltuvia liikuntamuotoja ovat 
(sauva-)kävely, jumppa, kuntosali ja uinti. 
Liikunnan pitäisi olla monipuolista ja sisäl-
tää sekä kestävyyttä että lihasvoimaa ja 
liikunnallista taitoa kehittäviä lajeja.

Vaikka työpaikka ja työterveyshuolto voivat 
tukea liikuntaa, hyvä kunto on kuitenkin 
viime kädessä jokaisen oman aktiivisuuden 
varassa. Hyvää kuntoa ja toimintakykyä ei voi 
varastoida; niitä on ylläpidettävä jatkuvasti.

Riittävä lepo ja uni ovat erittäin tärkeitä 
palautumiselle. Univaje vaikuttaa negatii-
visesti mm. tarkkaavaisuuteen, muistiin, 
oppimiseen ja tietysti mielialaan. Union-
gelmien määrä on lisääntynyt työikäisten 
keskuudessa koko 2000-luvun ajan: 
työtahti on kiristynyt, ja monenlaiset työn 
kuormitustekijät voivat lisätä unihäiriöitä. 
Myös erilaiset sairaudet ja työn ulkopuo-
liset kuormitustekijät voivat vaikuttaa 
uneen.

Hyvään uneen auttavat
 ● säännöllinen elämänrytmi
 ● liikunnan harrastaminen
 ● rentoutuminen ja taukojen pitäminen 

päivän aikana
 ● rauhoittuminen hyvissä ajoin ennen nuk-

kumaan menoa
 ● makuuhuoneen pimeys ja raikkaus
 ● alkoholin, kofeiinin ja nikotiinin välttämi-

nen ennen nukkumaan menoa.

Alkoholilla on suuri vaikutus palautumiseen, 
koska se heikentää palauttavan unen laatua: 
uni tulee katkonaiseksi ja syvä uni häiriintyy.

On hyvä olla tietoinen oman alkoholin-
käytön määrästä ja riskikäytön rajasta. 
Kohtuukäyttäjänä itseään pitävänkin on 
viisasta pysähtyä aika ajoin tarkastelemaan 
alkoholinkäyttöään.

Työterveyshuollosta saa tukea terveyden 
edistämiseen. Kannattaa osallistua työterve-
yshuollon järjestämiin terveystarkastuksiin, 
jotta mahdollisiin ongelmiin voidaan puuttua 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

Jokaisen meistä on hyvä aika ajoin pysäh-
tyä miettimään, miten voin  Pidänkö itses-
täni ja voimavaroistani huolta, kuinka pal-
jon käytän aikaa itsestäni huolehtimiseen, 
vietänkö aikaa perheen kanssa, ehdinkö ja 
jaksanko tavata ystäviäni?

Ketkä Vähäisen riskin taso Kohtalaisen riskin 
taso

Korkean riskin taso

Terveet, työikäiset 
naiset

0-1 annosta päivässä  7 annosta viikossa Viikossa 12-16 
annosta tai 
enemmän

Terveet, työikäiset 
miehet

0-2 annosta 
päivässä

14 annosta viikossa Viikossa 23-24 
annosta tai 
enemmän

Alkoholin käytön riskirajat
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Audit-testi https://paihdelinkki 
fi/fi/testit-ja-laskurit/alkoholi/
alkoholin-kayton-riskit-audit 

Työturvallisuuskeskus www.ttk.fi   

Kuormitusvaaka www kuormitusvaaka.fi 

Työsuojeluhallinto www.tyosuojelu.fi  

Työn psykososiaaliset kuormitustekijät 
–lomake

Työn psykososiaaliset kuormitustekijät 
-kyselyn menetelmäkuvaus

Arki-Arvi: https://www.arkiarvi.fi/

Pienen työpaikan työsuojelun toimin-
taohjelma: https://ttk.fi/julkaisu/
pienityopaikka/

Lainsäädäntöä: www.finlex.fi

 ● Työturvallisuuslaki (738/2002)
 ● Laki työsuojelun valvonnasta ja työ-

paikan työsuojeluyhteistoiminnasta 
(44/2006)

 ● Työterveyshuoltolaki 1383/2001
 ● Valtioneuvoston asetus hyvän työter-

veyshuoltokäytännön periaatteista, 
työterveyshuollon sisällöstä sekä 
ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden 
koulutuksesta 2013/708  

 ● Valtioneuvoston asetus hyvän työter-
veyshuoltokäytännön periaatteista, 
työterveyshuollon sisällöstä sekä 
ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden 
koulutuksesta annetun valtioneuvoston 
asetuksen muuttamisesta (2021)

 
Apteekkien Eläkekassa www.aekassa.fi  

Kansaneläkelaitos www.kela.fi

Päihdelinkki 
https://paihdelinkki.fi/ 
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http://www.finlex.fi
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130708
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130708
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130708
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130708
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130708
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20211038
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20211038
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20211038
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20211038
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20211038
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20211038
http://www.aekassa.fi
http://www.kela.fi
https://paihdelinkki.fi/
https://paihdelinkki.fi/
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Työhyvinvointia apteekkeihin

Opas jäsentää lukijalleen työhyvinvoinnin monitahoista kokonaisuutta, tukee jo 
olemassa olevia hyviä käytäntöjä sekä antaa ideoita ja keinoja työhyvinvoinnin 
kehittämiselle apteekeissa. Keinot ovat yllättävän tuttuja, kuten voit oppaaseen 
tutustumalla huomata.
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