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Koulutus, työkokemus ja 

sidonnaisuudet

 Psykiatrian erikoislääkäri, perheterapeutti, psykoanalyytikko

 Kokemus työkykyarvioista erikoissairaanhoidon työkykyarvioyksiköt ja 

avohoito, kuntoutuslaitos eri maksajatahot (Kela, kunnat, työvoimahallinto) 

ja työterveyshuolto

 Kelan asiantuntijalääkäri osa-aikainen 9/2018, täysiaikainen 12/2019 alkaen



Esityksen sisältö

 Psyykkisestä työkyvystä

 Psykiatrinen/ lääketieteellinen työkyky

 Psykiatrisen työkyvyn arvio vastaanottokäynnillä

 Moniammatillinen psykiatrinen työkykyarvio

 Oiremittareiden käyttö työkykyarvioissa

 Psykiatrisen työkykyarvion erityistilanteita: Kehitykselliset häiriöt, päihteiden 

käyttö, kaksoisdiagnoositilanteet



Psyykkinen työkyky koostuu monesta 

osa-alueesta

 Ikä

 Koulutus ja työkokemus (ammatti, työhistoria)

 Osaaminen (työelämätaidot, onko ammattiosaaminen ajantasalla)

 Työyhteisö (tukeeko osatyökykyisen selviämistä)

 Työ (kuormittavuus, mahdollisuus itse säädellä)

 Elämäntilanne ja asuinpaikka (perhetilanne, työmahdollisuudet lähiseudulla)

 Motivaatio ja suhtautuminen työelämään 

 Kokemukset työstä 

 Persoonallisuustekijät

 Psyykkiset oireet ja sairaudet



Psyykkinen työkyky: Haasteita

 Oire ei anna viitteitä sairauden laadusta eikä vaikeusasteesta (esim. 

ahdistuneisuutta on useimmilla mutta voi olla myös psykoottisen ihmisen 

esille tuoma oire)

 Psyykkiset sairaudet luonteeltaan jatkumoita, missä menee ns. terveyden ja 

sairauden raja (esimerkiksi reaktio suruun, menetykseen tai 

keskittymisvaikeudet)

 Psyykkisen toimintakyvyn objektiivinen arvio vastaanotolla on vaikeaa, 

oireilu vaikuttaa potilaan näkemykseen ja toisaalta kyky arvioida omaa 

toimintaa voi olla puutteellinen

 Sairauden ja elämäntilannetekijöiden erottaminen toisistaan on vaikeaa



Lääketieteellinen työkyky

 Asianmukaisesti diagnosoitu sairaus

 Sairaudesta aiheutuvat oireet

 Toimintakyvyn alentuminen

 Työkyvyn alentuminen

 Työkykyinen vai työkyvytön

 Hoito- ja kuntoutussuunnitelma työkyvyn palauttamiseksi (lääkinnällinen ja 

ammatillinen kuntoutus)

 Hoitoa ja kuntoutusta suunniteltaessa arvioitava elämäntilannetekijöitä ja 

motivaatiota, yhteistyö potilaan kanssa tärkeää



Lääketieteellinen työkykyarvio

 Onko kyseessä lääketieteellinen sairaus, joka selittää toimintakyvyn 

heikkenemisen?

 Riittääkö toimintakyky työn tai kuntoutuksen vaatimuksiin?

 Voidaanko hoidon ja/tai kuntoutuksen avulla parantaa työkykyä?

 Tarvitaanko hoidon lisäksi muita tukitoimia?

 Voidaanko työjärjestelyillä mahdollistaa työhön palaaminen?

 Tukeeko työssä käyminen vai sairauspoissaolo toipumista?

 Mikä on jäljellä oleva työkyky?



Psykiatrinen työkykyarvio 

vastaanottokäynnillä, ennen käyntiä

 Tutustu aiempiin sairauskertomuksiin, fyysiset ja psyykkiset sairaudet ja 

niiden hoito

 Käy läpi lääkehoito

 Mikäli mahdollista selvitä kenen aloitteesta potilas on ohjattu 

työkykyarvioon

 Onko käytettävissä yhteistyötahojen tietoja, kuntouttava työtoiminta, 

työvoimahallinnon tiedot, oppilaitoksen tiedot, sosiaalipuolen tiedot?

 Onko mahdollista että terveydenhuollossa toinen työntekijä keräisi 

taustatietoja ennen lääkärin vastaanotolle ohjaamista?



Psykiatrinen työkykyarvio 

vastaanottokäynnillä, käytännön 

haasteita

 Saada luottamus ja turvallisuus tutkimustilanteeseen

 Solmia yhteinen näkemys siitä miksi arvioidaan

 Tiedon paljous tai joskus niukkuus

 Ihmisten erilainen kyky verbalisoida asioita  

 Vaikeita kokemuksia läpikäyneillä psykiatrinen tutkimus voi lisätä oireita, 
työkykyarviota tehtäessä on arvioitava ja mietittävä mitä potilas sillä hetkellä 
sietää ja edettävä potilaan sietokyvyn rajoissa!

 Motivaatio tutkimukseen, hoitoon ja  jatkotoimiin vaihtelee

 Joskus arvioijan ja potilaan näkemykset tutkimuksen tavoitteista eivät ole 
yhteneviä



Psykiatrinen työkykyarvio 

vastaanottokäynnillä, oireet ja 

toimintakyky

 Arvioi ajankohtaiset oireet

 Käytä tarvittaessa soveltuvia oiremittareita ja tulkitse mittarin tulos potilaan 
kohdalla

 Arvioi alustavasti diagnoosi, johon oireet viittaavat, mikäli potilas on uusi 
eikä tarkempia selvityksiä ole vielä tehty

 Selvitä potilaan ammatti ja työtehtävät (onko työpaikka ja 
työterveyshuolto tai mitä työtä on tehnyt aiemmin)

 Arvioi potilaan arjen toimintakyky suhteessa aiempaan toimintakykyyn

 Arvioi onko potilas oireiden ja siihen liittyvän toimintakyvyn laskun vuoksi 
kykenemätön suoriutumaan työtehtävistään, 



Psykiatrinen työkykyarvio, nykytila

 Ulkonäkö ja olemus

 Asenteet tutkimusta ja hoitoa kohtaan

 Motoriikka ja eleet

 Mieliala ja tunnereaktiot

 Ajatustoiminta ja puhe

 Orientoituminen, muisti, keskittymiskyky

 Sairaudentunne, hoitomotivaatio

 Somaattinen ja neurologinen perustutkimus



Psykiatrinen työkykyarvio 

vastaanottokäynnillä

 Mieti alustava hoitosuunnitelma, lääkehoito, psykososiaaliset hoidot, muut 

hoitomuodot

 Suunnittele jatkossa tarvittavat lisätutkimukset diagnoosin ja 

hoitosuunnitelman tarkentamiseksi

 Mieti milloin työkykyä on syytä arvioida uudelleen

 Arvioi sairauden ennuste työkyvyn palautumiselle ja suhteuta 

työkyvyttömyysarvio siihen

 Onko käynnillä saatu riittävät tiedot arviota varten vai tarvitaanko 

lisäkäyntejä?



Moniammatillinen psykiatrinen 

työkykyarvio: Milloin

 Kun työkykyyn vaikuttavien sairauksien kokonaisuus on epäselvä

 Taustalla mahdollisesti kognitiivisten toimintojen ongelmia (primaaritaso 

heikko, neuropsykiatriset häiriöt, aivovammat, oppimiskyvyn häiriöt)

 Taustalla persoonallisuuden ongelmia, epävakautta, epäluuloisuutta jne

 Tarvitaan tarkempi arvio toimintakyvystä, vastaanottokäynneillä 

toimintakyky jää epäselväksi tai tiedot ristiriitaisia

 Psyykkiset oireet tai diagnoosi on ns. lievä mutta koettu toimintakyky heikko

 Hoito ja kuntoutus ei ole johtanut oireiden lievittymiseen eikä työkyvyn 

palautumiseen



Moniammatillinen psykiatrinen 

työkykyarvio: Työryhmä

 Psykiatrinen sairaanhoitaja

 Sosiaalityöntekijä / ammatillinen kuntoutusohjaaja

 Psykologi / neuropsykologi

 Toimintaterapeutti

 Psykiatrian erikoislääkäri

 Moniammatillinen työryhmäpalaveri

 Johtopäätökset ja palaute potilaalle ja tarpeen mukaan yhteistyötrahoille



 Tärkeimmät elämäntapahtumat, kuormitustekijät, miten on selvinnyt

 Murrosikä

 Oireiden alku lapsuus/ nuoruus / aikuisuus

 Suhteet läheisiin lapsuuden perhe, ystävät, perhe, lapset

 Fyysiset sairaudet, myös ja erityisesti varhaislapsuuden (keskosuus, 
neuropsykiatriset oireet, fyysiset sairaudet ja mahdolliset sairaalahoidot)

 Päihteet, alkoholi, tupakka, huumeet

 Mikäli potilaalla on traumaattisia elämäntapahtumia, niitä on selvitettävä siten 
etteivät potilaan oireet lisäänny, tarpeetonta vaikeimpien traumatapahtumien 
läpikäymistä on nykytiedon valossa syytä välttää

Moniammatillinen psykiatrinen 

työkykyarvio: Elämänhistoria 



Moniammatillinen psykiatrinen 

työkykyarvio: Koulu- ja työhistoria

 Peruskoulu, mikä onnistui, missä vaikeuksia, kaverit, suhteet opettajiin

 Miten ammatinvalinta muotoutui

 Jatko-opinnot, selviytyminen niissä

 Työpaikat nuorena

 Työhistoria opintojen jälkeen

 Poissaolot työstä

 Asevelvollisuus ja siitä suoriutuminen



Moniammatillinen psykiatrinen 

työkykyarvio: Psyykkiset oireet ja 

hoidot

 Oireiden alku

 Vaikutus toimintakykyyn

 Diagnostiikka, strukturoidut haastattelut ja oiremittarit apuvälineinä

 Milloin hakeutunut ensimmäisen kerran hoitoon

 Lääkehoito, muu hoito ja kuntoutus

 Miten hoito on vaikuttanut oireisiin ja toimintakykyyn, mistä hyötynyt

 Onko toipunut oirejaksojen välillä

 Aiemmat sairauskertomustiedot!



Moniammatillinen psykiatrinen 

työkykyarvio: Havainnot vastaanotolla

 Tuleeko ajoissa?

 Onko valmistautunut tutkimukseen, mitä odottaa, pelottaako joku

 Miten keskittyy haastatteluun?

 Miten yhteistyö sujuu tutkimuksen aikana?

 Onko kerronta helposti seurattavaa?

 Ovatko psyykkiset oireet havaittavissa vastaanottokäynnin aikana?

 Olemus vastaanotolla, onko huolehtinut itsestään?

 Soveltuvat oiremittarit tulkintoineen



Moniammatillinen psykiatrinen 

työkykyarvio: Arjen toimintakyky ICF

 Kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitus 

ICF

 Luokitus kuvaa toimintakyvyn eri osa-alueita

 Lääketieteellinen häiriö tai sairaus aiheuttaa muutoksia kehon/ruumiin 

toiminnoissa ja rakenteissa

 Tästä seuraa muutoksia erilaisissa suorituksissa

 Mikä vaikuttaa siihen miten ihminen voi osallistua eri toimintoihin 

yksityiselämässä, työssä, koulussa



Moniammatillinen psykiatrinen 

työkykyarvio: Arjen toimintakyky

 Kuvaus tavanomaisesta päivästä (aamusta iltaan)

Itsestä huolehtimien (hygienia, ruokailu)

Kotielämä (siivous, pyykit, kaupassakäynti, laskut)

Ihmissuhteet (koti, työ, vapaa-aika, suku)

Lapset (miten jaksaa huolehtia)

Harrastukset, vapaa-aika

Työ, opiskelu

Kodin ulkopuolella liikkuminen

 Kiinnitä huomio siihen mikä on muuttunut aiemmasta



Moniammatillinen psykiatrinen 

työkykyarvio: Selviytyminen työssä

 Mikä on ammatti ja työtehtävät

 Onko ollut työelämässä, työuran pituus

 Millaisia työtehtäviä on tehnyt, missä selvinnyt, mikä tuottanut vaikeuksia

 Työsuhteiden päättymisten tai työpaikan vaihdosten syyt

 Miten on selvinnyt työtehtävistä, työpaikan ihmissuhteista, asiakassuhteista

 Onko työtehtäviä muokattu psyykkisen tai fyysisen terveydentilan vuoksi

 Mitkä oireet vaikuttavat eniten työssä selviämiseen



Moniammatillinen psykiatrinen 

työkykyarvio: Kognitiivinen 

toimintakyky

 Keskittymisvaikeudet voivat tulla esiin myös vastaanotolla

 Kognitiivisen peruskapasiteetin arvio on vastaanotolla haastavaa

 Oppimiseen liittyvät vaikeudet on oleellista selvittää, tässä tarvitaan 
yleensä yhteistyötä psykologin tai neuropsykologin kanssa

 Myös kognitiivisen perustason selvittämiseen tarvitaan psykologisia 
lisätutkimuksia

 On hyvä arvioida missä vaiheessa oireilua tutkimukset tehdään ja miksi 
tutkimukset tehdään

 Tarvitaanko arvio ajankohtaisesta työkyvystä vai ollaanko selvittämässä 
pysyvämpiä kognitiivisia toimintoja



Moniammatillinen psykiatrinen 

työkykyarvio: Hoitosuunnitelma

 Tutkimusten tarkoitus on arvioida työ- ja toimintakykyä sekä laatia tutkimusten 
pohjalta hoito- ja kuntoutussuunnitelma

 Lääkkeellinen hoito

 Tavanomainen psykiatrinen / tukea antava / kriisihoito

 Psykoterapeuttiset hoidot netti /lyhyt / pitkä

 Neuropsykologinen kuntoutus

 Toimintaterapia, fysioterapia

 Ravitsemusterapia

 Sosiaalinen kuntoutus

 Ryhmämuotoinen kuntoutus



Moniammatillinen psykiatrinen 

työkykyarvio: Ammatillinen kuntoutus

 Edellyttää kohtuullista arjen toimintakykyä

 Ei riitä hoidoksi tai kuntoutukseksi, muu psyykkisen oireen tai sairauden hoito ja 

kuntoutus on oltava rinnalla

 Kannattaa miettiä ajoissa silloin kun potilas ei ole työelämässä tai 
työkyvyttömyys on pitkittymässä

 Kun suunta on kohti työelämää eli arjen asiat alkavat sujua ja olla hallinnassa

 Edellyttää useimmiten kykyä olla ryhmässä, työelämässä vähän työtehtäviä 
jotka voisi tehdä yksin

 Kun koulutusta suunnitellaan, on hyvä miettiä tulevaa työelämää, pelkkä 
koulutuksessa selviäminen ei riitä



Moniammatillinen psykiatrinen 

työkykyarvio: Johtopäätökset

 Diagnosoitu sairaus

 Sairauden vaikutus arjen toimintakykyyn ja työkykyyn

 Mitkä muut tekijät vaikuttavat koettuun työkykyyn (elämäntilanne, työn 

saatavuus, motivaatio, elämäntavat….)

 Hoito ja kuntoutus

 Mitä muita toimia tarvitaan: sosiaalinen kuntoutus, ammatillinen kuntoutus, 

työkokeilut, kuntouttava työtoiminta, TE-hallinnon palvelut



Oiremittarit psykiatrisessa 

työkykyarviossa

 Oiremittarit eivät ole yksinään riittäviä diagnoosiin, tarvitaan aina lääkärin 
tekemä tutkimus ja arvio oireista ja niiden riittävyydestä diagnoosiin

 Oiremittarit on hyvä tulkita, sopiiko oiremittarin tulos arvioituun oireistoon ja 
sen vaikeusasteeseen, lääkärin tekemän arvio on tärkeä

 Oiremittarit ovat usein potilaan itse täyttämiä ja monet tekijät voivat 
vaikuttaa siihen miten ne täytetään

 Oiremittarien runsas määrä ei takaa hyvää psykiatrista tutkimusta

 Lääkärin vastaanotolla tekemät havainnot tärkeitä

 Mieluummin muutama mittari, joiden käytön ja tulkinnan hallitsee

 Mittareita löytyy hyvin Terveysportin tietokannasta



Psykiatrisen työkykyarvion 

erityistilanteita: Kehitykselliset häiriöt

 Puheen ja kielen kehityksen häiriöt F80- F89

 Oppimiskyvyn häiriöt F81

 Laaja-alaiset kehityshäiriöt F84

 Älyllinen kehitysvammaisuus F70-79

 Hyperkineettiset häiriöt F90

 Kehitykselliset häiriöt on tärkeä tunnistaa ja tutkia ajoissa, vaikuttavat toiminta-
sekä työ- ja opiskelukykyyn

 Diagnosoimattomat häiriöt johtavat usein psyykkiseen kuormittumiseen ja 
oireiluun

 Neuropsykologin tutkimus ei riitä, tarvitaan myös lääketieteellinen diagnoosi 
hoidon ja kuntoutuksen pohjaksi



Psykiatrisen työkykyarvion 

erityistilanteita: Kehitykselliset häiriöt

 Mikäli peruskoulun aikana on ollut runsaasti tukitoimia, pienryhmä, 

mukautettuja aineita on hyvä arvioida onko oppimisvaikeuksien 

diagnostiikka tehty riittävästi

 Koulutusten keskeytyessä on syytä pohtia miksi, onko ala epäsopiva vai 

voiko taustalla olla jokin kehityksellinen häiriö psyykkisten oireiden lisäksi

 Psyykkisten oireiden lisääntyminen työelämässä muutosten jälkeen myös 

kohta jossa tulee mietittäväksi kehityksellisten häiriöiden mahdollisuus

 Psyykkisten oireiden yhteydessä hyvä miettiä mikä on mahdollinen tausta 

oireille, selittyykö psykologisilla kuormitustekijöillä, onko taustalla 

kehityksellistä vai onko syytä epäillä oireiden taustalla orgaanista prosessia



Psykiatrisen työkykyarvion 

erityistilanteita: Päihteiden käyttö

 Päihteiden käytön selvittäminen kuuluu hyvään psykiatriseen tutkimukseen aina

 Tutkimustulokset on hyvä kirjata silloinkin kun päihteiden käyttö ei ole 
ongelmallista

 Päihteet voivat vaikuttaa psyykkisten oireiden syntymiseen, siksi käytön 
selvittäminen on oleellista

 Päihdeongelman huomiotta jättäminen vaikuttaa hoitotuloksiin ja 
ennusteeseen

 Itsenäisen psykiatrisen sairauden luotettava diagnostiikka edellyttää vähintään 
noin kuukauden päihteettömyyttä

 Myös luotettavat psykologiset tutkimukset edellyttävät päihteettömyyttä (noin 
1-3 kk) ennen tutkimuksia



Psykiatrisen työkykyarvion 

erityistilanteita: 

Kaksoisdiagnoositilanne

 Termiä kaksoisdiagnoosi käytetään silloin kun potilaalla on alkoholin tai 

muiden päihteiden vaikutuksista riippumaton mielenterveydenhäiriö

 Arvioi mikä on päihteen käytön merkitys tilanteessa, johtuvatko oireet 

perussairaudesta vai päihteiden käytöstä

 Kiinnitä huomiota sekä psyykkisen sairauden että päihdehäiriön 

asianmukaisiin hoitojärjestelyihin, molemmat sairaudet olisi hoidettava

 Haastava kokonaisuus työkyvyn arviossa, mikä on psyykkisen sairauden 

vaikutus työkykyyn ja mikä osuus selittyy päihteiden käytöllä



Psykiatrinen työkykyarvio: keskeistä

 Riittävät taustatiedot

 Kunnollinen diagnostiikka ja yhdessä potilaan kanssa laadittu tarvittavan 

hoidon ja kuntoutuksen suunnittelu

 Fyysisten sairauksien tutkiminen ja hoitaminen

 Mahdollisimman objektiivinen käsitys toimintakyvystä, miten toimintakyky 

on muuttunut aiemmasta sairauden vuoksi

 Mitkä toimintakyvyn muutokset vaikuttavat työkykyyn ja miten

 Tarvittaessa lisätutkimukset (kognitio, somaattiset poissulkututkimukset, 

ohjaus jatkotutkimuksiin tai laaja-alaiseen työkykyarvioon)
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Kiitos mielenkiinnosta!

Outi Saarnisaari, psykiatrian erikoislääkäri


