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Liite 1: Hakustrategiat 
 
Tietokanta 
Haku tehty 22.10.2012 Käyttöliittymä Hakustrategia 
PubMed http://www.ncbi. 

nlm.nih.gov/ 
pubmed 

(("screening"[Title/Abstract] OR "evaluation"[Title/Abstract] OR "questionnaire"[Title/Abstract] OR "early 
diagnosis"[MeSH Terms] OR "Risk assessment"[MeSH Terms]) AND ("work capacity evaluation"[MeSH Terms] 
OR "work site health promotion"[Title/Abstract] OR "occupational health"[MeSH Terms]) AND ("Occupational 
Health Services"[MeSH Terms] OR "Workplace"[MeSH Terms]) AND ("humans"[MeSH Terms] AND (Clinical 
Trial[ptyp] OR Randomized Controlled Trial[ptyp] OR systematic[sb] OR Review[ptyp] OR Meta-Analysis[ptyp] 
OR Journal Article[ptyp] OR Evaluation Studies[ptyp]) AND (English[lang] OR Finnish[lang] OR German[lang] OR 
Swedish[lang])) 
Tulos: 663 viitettä 

The Cochrane Database of 
Systematic Reviews (CDSR) 
Database of Abstracts of Reviews of 
Effects (DARE) 
Cochrane Central Register of 
Controlled Trials (CENTRAL) 
Cochrane Methodology Register 
(CMR) 
Health Technology Assessment 
Database (HTAD) 
NHS Economic Evaluation Database 
(NHSEED) 

The Cochrane 
Library,  
Wiley Online 
Library 

#1: screening or evaluation or questionnaire  
#2: MeSH descriptor: [Early Diagnosis] explode all trees  
#3: MeSH descriptor: [Risk Assessment] explode all trees  
#4: #1 or #2 or #3  
#5: MeSH descriptor: [Work Capacity Evaluation] explode all trees 
#6: MeSH descriptor: [Occupational Health] explode all trees 
#7: "work site health promotion" 
#8: #5 or #6 or #7 
#9: MeSH descriptor: [Occupational Health Services] explode all trees 
#10: MeSH descriptor: [Workplace] explode all trees 
#11: #9 or #10 
#12: #4 and #8 and #11  

Tulos: 57 viitettä 
CINAHL  EBSCOhost 

 

( (MH "Early Diagnosis") OR (MH "Risk Assessment") OR screening OR evaluation OR questionnaire ) AND ( (MH 
“work capacity evaluation") OR "health promotion" OR (MH "occupational health") ) AND ( (MH "Occupational 
Health Services") OR "Workplace" OR “work site” )  

Limiters: Publication Type: Bibliography, Book Chapter, Clinical Trial, Doctoral Dissertation, Journal Article, 
Masters Thesis, Meta Analysis;  
Language: English, Finnish, German, Swedish;  
Age Groups: Adult: 19–44 years, Middle Aged: 45-64 years  
Tulos: 277 viitettä 
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PsychINFO 

 

EBSCOhost 

 

( (DE "Risk Assessment" OR “early diagnosis” OR DE "Screening" OR DE "Health Screening" OR "evaluation" OR 
"questionnaire") ) AND  
( ("work capacity" OR "health promotion" OR DE "Occupational Health") ) AND  
( (“occupational health services” OR “Workplace” OR “work site”) )  
Limiters: Publication Type: Peer Reviewed Journal, Peer-Reviewed Status-Unknown, All Books, Electronic 
Collection;  
Age Groups: Young Adulthood (18–29 yrs), Thirties (30–39 yrs), Middle Age (40–64 yrs);  
Document Type: Bibliography, Chapter, Dissertation, Journal Article, Reprint  
Tulos: 48 viitettä 

SocINDEX with Full Text EBSCOhost 

 

( (DE "HEALTH risk assessment") OR “early diagnosis” OR “screening” OR “evaluation” OR “questionnaire” ) AND 
( ("work capacity") OR (DE “health promotion") OR ("Occupational Health") ) AND ( (DE “OCCUPATIONAL health 
services”) OR (DE "WORK environment") OR “Workplace” OR “work site” )  

Limiters: Document Type: Article, Bibliography, Book Chapter, Dissertation;  
Language: English, Finnish, German, Swedish  
Tulos: 54 viitettä 

Sociological Abstracts ProQuest ((SU.EXACT.EXPLODE("Risk Assessment") OR “early diagnosis” OR “screening” OR “evaluation” OR 
“questionnaire” ) AND (“occupational health” OR “work capacity” OR “health promotion”) AND (“occupational 
health care” OR ”occupational health services” OR SU.EXACT.EXPLODE("Work environment") OR 
SU.EXACT.EXPLODE(“Workplace”) OR “work site”)) 
Tulos: 20 viitettä 

Applied Social Sciences Index and 
Abstracts (ASSIA) 

ProQuest ((SU.EXACT("Risk assessment") OR “early diagnosis” OR “screening” OR “evaluation” OR “questionnaire”) AND 
(SU.EXACT("Occupational health") OR “work capacity” OR SU.EXACT(“health promotion”)) AND 
(SU.EXACT.EXPLODE("Occupational health services") OR “occupational health care”)) 
Tulos: 2 viitettä 

Medic  "terveydentilan mittarit" OR "riskinarviointi" OR "varhainen diagnoosi" OR arviointi* OR ennaltaehkäisy AND 
työterveys OR työky* OR terveydentila AND työterveyshuolto OR työpaikka  
Tekijä/otsikko/asiasana/tiivistelmä 
Asiasanojen synonyymit käytössä  
Rajaukset: Gradu, Väitöskirja, Muu kirja, Artikkeli kirjassa, Alkuperäistutkimus, Katsausartikkeli 
Tulos: 45 viitettä 
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Linda (1.1.2013 alkaen Melinda)  "terveydentilan mittarit" OR "riskinarviointi" OR arviointi* OR ennaltaehkäisy AND työterveys OR työky? OR 
terveydentila AND työterveyshuolto OR työpaikka 
Sanahaku 
Tulos: 79 viitettä 

Arto 

 

 "terveydentilan mittarit" OR "riskinarviointi" OR "varhainen diagnoosi" OR arviointi* OR ennaltaehkäisy AND 
työterveys OR työky? OR terveydentila AND työterveyshuolto OR työpaikka 
Sanahaku  
Tulos: 10 viitettä 

 
Täydennyshaku 
Tietokanta  
Haku tehty 29.11.2013 Käyttöliittymä Hakustrategia 
PubMed http://www.ncbi. 

nlm.nih.gov/ 
pubmed 

(("sickness absence"[All Fields] OR "sick leave"[All Fields] OR ("absenteeism"[MeSH Terms] OR 
"absenteeism"[All Fields]) OR "disability pension"[All Fields]) AND ("finland"[MeSH Terms] OR "finland"[All 
Fields]) AND (Clinical Trial[ptyp] OR Controlled Clinical Trial[ptyp] OR Journal Article[ptyp] OR Meta-
Analysis[ptyp] OR Randomized Controlled Trial[ptyp] OR Review[ptyp] OR Systematic Reviews [ptyp])) 
Tulos: 495 viitettä 

Medic 

 

 ("sickness absence" OR "sick leave" OR absenteeism OR "disability pension" OR poissaol* OR sairauslom* OR 
työkyvyttömyy*)  
kohdistus: tekijä/otsikko/asiasana/tiivistelmä 
Kaikki kielet, Väitöskirja, Muu kirja, Artikkeli kirjassa, Alkuperäistutkimus 
Tulos: 104 viitettä  
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Liite 2: Riskitekijät 
 

1. Alueelliset tekijät 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Työkyvyttömyys-
eläke/syy Vakioitu Tulos 

Samuelsson 
ym. 2012a  
ja b 

Ruotsi Etenevä kohortti,  
15 vuoden  
seuranta;  
n = 52 609 

Kaksosaineisto Kaikki Ikä, sukupuoli, perimä, 
elinympäristö 

Maaseutuasuminen ja asuminen esikaupunkialueella 
ennakoivat suurempaa työkyvyttömyyden riskiä 

Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Gockel ym. 
2013 

Suomi Poikkileikkaus;  
n = 5 000 

Aineisto THL:n Suoma-
laisen aikuisväestön 
terveyskäyttäytyminen ja 
terveys -kyselystä 

Sp-lkm viimeisen  
12 kk:n aikanaO 

Ikä, sukupuoli, siviilisääty, 
koulutus  

Sairauspoissaoloja oli enemmän korkean työttömyyden 
alueilla 

Virtanen ym. 
2010a 

Suomi Etenevä kohortti,  
4 vuoden seuranta;  
n = 3 063 

Opettajia, ei aiempia 
pitkiä sp (Kunta-10), 76 % 
naisi, ikä ka 44 

> 9 pvK Ikä, opetustyön laatu, 
työsuhteen pituus, koulun 
koko, terveydentila 

Koulualueiden alhainen tulotaso ennakoi naisopettajien 
sp (RR 1,5). Kun tämä yhdistettiin opettajan oman 
asuinalueen alhaiseen tulotasoon, ero oli vielä selvempi 
(RR 1,7). Miehillä samaa ei nähty. 

Böckerman 
ym. 2008 

Suomi Poikkileikkaus;  
n = 2 978  

Otos työssäkäyviä 
(Tilastokeskuksen 
työelämän laatukysely) 

Sp-lkm viimeisen 6 kk:n 
aikanaO 

- Sairauspoissaoloja oli enemmän matalan työttömyyden 
alueilla 

Johansson 
ym. 2009 

Suomi Poikkileikkaus;  
n = 5 000  

Väestöotos Sp-lkm viimeisen  
12 kk:n aikanaO 

- Sairauslomia oli enemmän työttömyysalueiden alhaisesti 
koulutetuilla naisilla 

Duijts ym. 
2007a 

Useita Systemaattinen 
katsaus; 20 etene-
vää tutkimusta sp 
ennustekijöistä 

Useita ≤ 3 pv ja > 3 pv Useita Sairauspoissaoloja oli enemmän matalan työttömyyden 
alueilla 

Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt Muu työkykytekijä Vakioitu Tulos 
Mattila ym. 
1988 

 Poikkileikkaus;  
n = 389 

Populaatio-otos,  
200 kaupungista,  
189 maaseudulta 

Itse arvioitu työkyky - Maaseudulla asujat kokivat työkykynsä huonommaksi 

Sp-lkm = sairauspoissaolojen lukumäärä 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• K = Kelan rekisteristä 
• O = oma ilmoitus 
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2. Toimiala ja ammatti 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Työkyvyttömyys-
eläke/syy Vakioitu Tulos 

Samuelsso
n ym. 2013 

Ruotsi Etenevä kohortti, 
15 vuoden 
seuranta;  
n = 42 715 

Kaksosaineisto. 18 % 
oli työkyvyttömyys-
eläkkeellä psyykkisen 
sairauden vuoksi: 
depressio ja 
ahdistuneisuus 74 %, 
skitsofrenia 8 %, 
päihteiden käyttö 7 % 

Mielenterveys Ikä, sukupuoli, perimä, 
elinympäristö 

Työ sosiaali- ja terveysalalla sekä puolustusvoimissa 
ennakoi suurempaan riskiä, Työskentely kaupallisella 
alalla oli suojaava tekijä. 

Pensola 
ym. 2010 

Suomi Etenevä kohortti, 
8 vuoden 
seuranta;  
n = 272 000 

Väestöotos, 
ansiotyössä käyviä  
30–64-vuotiaita 

Kaikki Ikä Riskiammatit naisilla: 1) perus-, lähi- ja kodinhoitajat,  
2) siivoojat sekä sairaala- ja keittiöapulaiset, 3) myyjät ja 
tuote-esittelijät ja 4) maatalousyrittäjät; miehillä:  
1) ajoneuvonkuljettajat, 2) ajoneuvojen ja koneiden 
asentajat, 3) sähkö- ja elektroniikka-asentajat ja  
4) kirvesmiehet. 

Hannerz 
ym. 2004 

Tanska Etenevä kohortti, 
5 vuoden 
seuranta;  
n = 2,2 milj. 

Kaikki Tanskan työssä 
käyvät. Seurannan 
aikana työkyyttömyys-
eläkkeelle siirtyi 17 000 
miestä ja 20 000 naista. 

Kaikki Ikä Riskiammatit naisilla: siivous, pesulat, teurastamot, 
tekstiili- ja vaateteollisuus, hotelli- ja ravintola-ala, 
hoivakodit ja kotihoito, maatalous, kirjansidonta, leivän, 
suklaan ja tupakan valmistus, laite- ja leluvalmistus, 
puutarha- ja metsätalous, tavarankuljetus ja rauta- ja 
terästeollisuus. 
Riskiammatit miehillä: kalastusteollisuus, hoivakodit ja 
kotihoito, siivous, pesulat, tavarankuljetus, matkustaja-
liikenne, teurastamot, hotelli- ja ravintola-ala, viimeistely, 
lastenhoito, puutarha- ja metsätalous, puusepänteollisuus 
ja tieurakointi. 
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Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Ervasti ym. 
2011 

Suomi Poikkileikkaus,  
n = 2 291 

2 080 peruskoulun 
opettajaa ja 211 erityis-
opettajaa Helsingin 
kaupungin kouluista,  
78 % naisia, ikä 46 

≤ 3 pv ja > 3 pvT Ikä, määräaikaisuus, koulun 
koko, henkilöstön vaihtuvuus, 
koulualueen tulotaso 

Erityisopettajilla enemmän sp kuin perusopettajilla: päti 
vain miehiin 

Virtanen 
ym. 2008 

Suomi Etenevä kohortti, 
2 vuoden 
seuranta; n = 749 

226 yleislääkäriä ja 523 
erikoislääkäriä 

≤ 3 pv ja > 3 pvT Ikä, sukupuoli, siviilisääty, 
tupakointi, alkoholi, liikunta, 
BMI, unen määrä, 
kuormittuneisuus työssä (job 
strain), oma käsitys 
ylikuormittuneisuudesta, 
viikkotyötuntien määrä 

Lääkäriryhmien välillä ei eroja lyhyissä tai pitkissä 
sairauslomissa 

Sp-lkm = sairauspoissaolojen lukumäärä. 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• T = työnantajan tai työterveyshuollon rekisteristä 
 

3. Nais- tai miesvaltaisuus 
▲= Työpaikan naisvaltaisuus (> 50 % naisia) ennakoi etenevissä seurantatutkimuksissa runsaampaa työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↓ = Työpaikan naisvaltaisuus (> 50 % naisia) liittyi poikkileikkaustutkimuksissa vähäisempään työkyvyttömyyteen. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Laaksonen 
ym. 2012 

Suomi Etenevä kohortti, 3 vuoden 
seuranta; n = 36 395 

Helsingin kaupungin henkilöstöä, 74 % naisia,  
ikä ka 44 

≤ 3 pv ja > 3 pvT Ikä, 
sosiaaliluokka, 
tulotaso, työn 
määräaikaisuus 

▲ 
Naisilla, yli 3 pv sp 

Hensing ym. 
2004 

Ruotsi Poikkileikkaustutkimus; n = 1 075 594 naista naisvaltaisissa ammateissa (hoitajia, 
apuhoitajia, osastosihteerejä) ja 786 naispuolista 
metallityöntekijää, ikä 17–64 

≤ 14 pvT ja > 14 pvSV-rek Ikä ↓ 

Sp = sairauspoissaolo 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• SV-rek = Sairausvakuuttajan rekisteristä 
• T = työnantajan rekisteristä   



 

7 
 

4. Sosioekonominen asema: ylemmät toimihenkilöt (ylin), alemmat toimihenkilöt, työntekijät (alin) 
▲= Alempi sosioekonominen asema ennakoi etenevissä seurantatutkimuksissa runsaampaa työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
▼= Alempi sosioekonominen asema ennakoi etenevissä seurantatutkimuksissa vähäisempää työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↑ = Alempi sosioekonominen asema liittyi poikkileikkaustutkimuksissa runsaampaan työkyvyttömyyteen. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↔ = Sosioekonominen asema ei ennakoinut seurantatutkimuksissa työkyvyttömyyttä tilastollisesti merkitsevästi  
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Työkyvyttömyys- 
eläke/syy Vakioitu Tulos 

Samuelsson 
ym. 2012a 

Ruotsi Etenevä kohortti, 15 vuoden 
seuranta; n = 52 609 

Kaksosaineisto Kaikki ja mielenterveys Ikä, sukupuoli, perimä, 
elinympäristö 

▲ 

Ahola ym. 
2011 

Suomi Etenevä kohortti, 7 vuoden 
rekisteriseuranta; n = 3 164 

Populaatio-otos (Terveys 2000), ikä 30–58.  
7 % päätyi seurannan aikana työkyvyttömyys-
eläkkeelle, joista neljäsosa mielenterveys-
diagnoosilla 

Kaikki - ↔ 

Pietikäinen 
ym. 2011 

Suomi Etenevä kohortti, 30 vuoden 
seuranta; n = 36 395 

Kaksosaineisto Alaselkä Ikä, sukupuoli ▲ 

Pensola ym. 
2010 

Suomi Etenevä kohortti, 8 vuoden 
seuranta; n = 272 000 

Väestöotos, ansiotyössä käyviä 30–64-vuotiaita Kaikki Ikä ▲ 

Detaille ym. 
2009 

Useita Systemoitu katsaus,  
43 kohorttitutkimusta kroonisten 
sairauksien (reuma, 
sepelvaltimotauti, astma) ja 
työkyvyn (ei sp) yhteydestä  

Kahdessa tutkimuksessa tarkasteltiin 
sosioekonomisen aseman suhdetta 
työkyvyttömyyseläkkeisiin 

Kaikki ? ▲ 

Puolakka ym. 
2005 

Suomi Satunnaistettu lääketutkimus,  
5 vuoden seuranta; n = 195 

Reumapotilaita Nivelreuma ? ↔ 

Månsson ym. 
1998 

Ruotsi Etenevä kohortti, 11 vuoden 
seuranta, n = 715  

5 keski-ikäistä miespuolista syntymäkohorttia 
Malmöstä 

Kaikki Tupakointi, RR, BMI, S-GT, 
S-Kol 

▲ 

Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Piha ym. 
2013 

Suomi Etenevä kohortti, 3 vuoden 
seuranta; n = 17 000 

Helsingin kaupungin henkilöstöä, ikä 25–59, noin 
puolet työntekijöitä 

> 3 pvT Ikä ▲ 

Virtanen ym. 
2011 

Suomi Etenevä kohortti, 6 vuoden 
seuranta; n = 14 1917 

Aineisto TTL:n Kuntasektorin henkilöstön 
seurantatutkimuksesta. Seuranta-aikana 3 %:lla oli 
yli 3 kk kestoinen poissaolo mielenterveyssyistä. 
Heistä 61 % palasi töihin. 

> 90 pvK mielenterveys-
dg 

Ikä, sukupuoli, asuinpaikka, 
työnantaja, fyysinen tai 
psyykkinen sairaus 

▲ 
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Laaksonen 
ym. 2010b 

Suomi Etenevä kohortti, 4 vuoden 
seuranta; n = 6 934 

Helsingin kaupungin henkilöstöä, 79 % naisia. > 3 pvT Ikä, siviilisääty, työsuhteen 
luonne, työn fyysinen ja 
psykososiaalinen kuormitus, 
elintavat 

▲ 

Lu ym. 2010 Suomi Etenevä kohortti, 8 vuoden 
seuranta; n = 62 745 

Helsingin kaupungin henkilöstöä, 42 % naisia,  
32 % työntekijöitä 

> 3 pvT ? ▲ 

Piha ym. 
2010 

Suomi Etenevä kohortti, 3 vuoden 
seuranta; n = 27 000 

Kaupungin henkilöstöä (Helsinki Health Study),  
ikä 25–59, noin puolet työntekijöitä 

> 3 pvT Ikä, koulutustaso, tulotaso ▲ 

Ahola ym. 
2008 

Suomi Etenevä kohortti, 2 vuoden 
rekisteriseuranta; n = 3 151 

Terveys 2000 -otos työssä käyviä, 21 % 
ruumiillisen työn tekijöitä, ikä 30–60 

> 9 pvK Ikä, siviilisääty, sairaudet ▲ 

Väänänen 
ym. 2008b 

Suomi Etenevä kohortti, 2 vuoden 
seuranta; n = 19 306 

Aineisto Kunta-10-tutkimuksesta, 77 % naisia, 
suurinnat ammattiryhmät lastentarhanhoitajat ja 
opettajat, opettajat, keittäjät, lähihoitajat. 

> 3 pvT Ikä, sukupuoli, koulutus, 
elintavat, BMI, työkuormitus, 
oma arvio terveydestä 

▲ 

Piha ym. 
2007 

Suomi Etenevä kohortti, 3 vuoden 
seuranta; noin 30 000 

Kaupungin henkilöstöä (Helsinki Health Study),  
ikä 25–59, noin puolet työntekijöitä 

> 3 pvT Ikä, sukupuoli ▲ 

Suominen 
ym. 2007 

Suomi Kysely, rekisteritiedot takautuvasti; 
n = 1 806 

Väestöotos työssäkäyviä > 9 pvK Ei ↑ 

Taimela ym. 
2007b 

Suomi Etenevä kohortti, 6 kk seuranta;  
n = 2 808 

Nokia Oyj:n Salon yksikön pysyvässä 
työsuhteessa olevia, 50 % naisia, ikä keskim. 38, 
ylempiä toimihenkilöitä 51 %, työntekijöitä 38 %.  

≤ 3 pv ja > 3 pvT Ikä, sukupuoli, 
terveysongelmat 

▲ 

Kujala ym. 
2006 

Suomi Etenevä kohortti, 1 vuoden 
rekisteriseuranta; n = 3 725 

Pohjois-Suomen kohortti 1966 -otos työssä käyviä 
monilta aloilta  

> 9 pvK  Työn piirteet, perheen koko, 
elintavat, siviilisääty  

▲ 
Vain 

miehillä 
Puolakka ym. 
2005 

Suomi Satunnaistettu lääketutkimus,  
5 vuoden seuranta; n = 195 

Reumapotilaita Reumaperusteinen 
työkyvyttömyyseläke ja 
sp ≤ 3 pv ja > 3 pvK,Tu 

? ↔ 

Vahtera ym. 
1999 

Suomi Etenevä kohortti, 3 v. seuranta;  
n = 2 793 

Kunnan henkilöstöä, 70 % naisia, 30 % 
ruumiillisen työn tekijöitä 

> 3 pvT Ikä ▲ 

Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt Muu työkykytekijä Vakioitu Tulos 
Reinhardt ym. 
2013 

11 Eu-
roo-
pan 
maata 

Etenevä kohortti, 2 vuoden 
seuranta; n = 4 874 

Aineisto eurooppalaisesta Health, Ageing and 
Retirement -kyselystä (SHARE) 

Alentunut toimintakyky 
(ICF:n mukaisesti) 

Toimintakyky lähtötilanteessa, 
ikä, sukupuoli, työstressi 

▲ 
 

Vänni ym. 
2012 

Suomi Kysely, yritysrekisteritiedot, 
poikkileikkaus; n = 847 

Elintarvikeyrityksenhenkilöstöä, 32 % hallinnosta, 
69 % naisia. 

Presenteismi  Ikä ▲ 
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Heponiemi 
ym. 2010 

Suomi Poikkileikkaus; n = 18 454 Julkisen sektorin henkilöstöä (Kunta-10), joilla ei 
ollut ollut sairauspoissaoloja kuluneen vuoden 
aikana.  

Presenteismi Ikä, sukupuoli, 
sosioekonominen status, 
koulutus, siviilisääty, itse 
arvioitu terveys, elintavat, 
optimismi 

▼ 

Martimo ym. 
2007 

Suomi Kysely, poikkileikkaus; n = 723 Kemian teollisuuden ja julkisen sektorin 
henkilöstöä  

Itse arvioitu huono 
työkyky 

Ikä, sukupuoli ▲ 

Sp = sairauspoissaolo 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• K = Kelan rekisteristä 
• T = työnantajan rekisteristä  
• Tu = tutkimusraporteista 

 
5. Yrittäjyys 
▼= Yrittäjyys ennakoi etenevissä seurantatutkimuksissa vähäisempää työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↔ = Yrittäjyys ei ennakoinut työkyvyttömyyttä tilastollisesti merkitsevästi. 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Työkyvyttömyyseläke/
syy Vakioitu Tulos 

Ropponen 
ym. 2013a 

Ruotsi Etenevä kohortti, 10 vuoden 
seuranta; n = 35 280 

Kaksosaineisto, 17 640 ruotsalaista samaa 
sukupuolta olevaa kaksosparia 

Kaikki Ikä, sukupuoli, 
perimä, 
elinympäristö 

▼ 

Samuelsson 
ym. 2012a 

Ruotsi Etenevä kohortti, 15 vuoden 
seuranta; n = 52 609 

Kaksosaineisto Kaikki Ikä, sukupuoli, 
perimä, 
elinympäristö 

▼ 

Detaille ym. 
2009 

Useita Systemoitu katsaus, 43 
kohorttitutkimusta kroonisten 
sairauksien (reuma, 
sepelvaltimotauti, astma) ja 
työkyvyn (ei sp) yhteydestä  

Kahdessa tutkimuksessa tarkasteltiin yrittäjyyden 
suhdetta työkyvyttömyyseläkkeisiin 

Kaikki ? ↔ 2 tutkimusta 
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6. Yksityinen vs. julkinen työpaikka 
▼= Yksityisellä sektorilla työskentely ennakoi vähäisempää työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↓ = Yksityisellä sektorilla työskentely liittyi poikkileikkaustutkimuksessa vähäisempään työkyvyttömyyteen. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↔ = Yksityistäminen ei ennakoinut työkyvyttömyyttä tilastollisesti merkitsevästi. 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Kokkinen ym. 
2013 

Suomi Etenevä kohortti, 9 vuoden 
seuranta; n = 2 794  

962 henkilöä sairaalan laboratoriosta ja 
röntgenistä, joka yksityistettiin ja 1 832 
henkilöä samanlaisista julkisena 
pysyneistä yksiköistä 

> 90 pvK Ikä, sukupuoli, ammatti, sosioekonominen 
status, työsuhteen laatu, asunnon koko, 
sp viimeisen 2 vuoden aikana 

↔ 

Ahola ym. 
2009c 

Suomi Takautuva 2 vuoden seuranta;  
n = 3 411  

Väestöotos (Terveys 2000 -aineistosta),  
12 %:lla oli joku masennushäiriö 

> 9 pvK masennuksen 
vuoksi 

Ikä, koulutus, masennuksen vaikeusaste, 
somaattiset sairaudet, oma arvio 
tulevasta työkyvystä, työn arvostus, 
työtyytyväisyys 

▼ 
 

Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt Muu työkykytekijä Vakioitu Tulos 
Heponiemi ym. 
2013 

Suomi Poikkileikkaus; n = 2 370 Lääkäreitä, 60 % naisia, ikä 25–65 v Presenteismi Ikä, sukupuoli, erikoistuminen, työaika, 
johtaja-asema, päivystäminen 

↓ 

Sp = sairauspoissaolo 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• K = Kelan rekisteristä 
 

7. Organisaatiouudistukset 
▲= Organisaatiouudistus ennakoi etenevissä seurantatutkimuksissa runsaampaa työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↔ = Organisaatiouudistus eivät ennakoinut työkyvyttömyyttä tilastollisesti merkitsevästi. 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Duijts ym. 
2007a 

Useita Systemaattinen katsaus;  
20 etenevää tutkimusta sp 
ennustekijöistä 

Useita ≤ 3 pv ja > 3 pv Useita ▲ 
Koskee < 3 pv sp 

 
Vingård ym. 
2005 

Ruotsi Etenevä kohortti, 3 vuoden 
seuranta; n = 6 246 

Julkisen sektorin työntekijöitä,  
18 %:lla oli pitkä sairausloma 
seuranta-aikana 

> 28 pvT Perhetekijät, 
elintavat 

↔ 
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Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt Muu työkykytekijä Vakioitu Tulos 
Väänänen ym. 
2004c 

Suomi Seuranta; n = 2 225 Henkilöstöä yrityksestä joka 
yhdistettiin toiseen. 76 % miehiä, 
ikä keskim. 48. 

Oma arvio työkyvystä Ikä, sukupuoli Toimintakyky aleni yhdistämisen jälkeen 
seuraavilla: ne jotka kokivat työkuvansa 
huonontuneen tai pysyneen samana, ne jotka 
kokivat ennen yhdistämistä saaneensa 
organisaatiolta heikkoa tukea tai esimieheltä 
(vain toimistotyöntekijät). 

Sp = sairauspoissaolo 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• T = työnantajan tai työterveyshuollon rekisteristä 
 

8. Supistukset, irtisanomiset 
▲= Supistukset ennakoivat etenevissä seurantatutkimuksissa runsaampaa työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Työkyvyttömyys-
eläke/syy Vakioitu Tulos 

Vahtera ym. 
2005 

Suomi Etenevä kohortti, 5 vuoden 
seuranta; n = 19 273 

Kuntien henkilöstöä (Kunta-10), 
74 % naisia, ikä 21–54, ka 41, 
vakinaisia 89 %.  

Kaikki Ikä, sukupuoli, ammattiasema, työsuhteen 
laatu, kaupunki 

▲ 
 

Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Vahtera ym. 
2004 

Suomi Etenevä kohortti, 7,5 vuoden 
seuranta; n = 22 430 

Kuntien henkilöstöä (Kunta-10), 
74 % naisia, ikä 19–62 

> 3 pvT Ikä, sukupuoli, sosioekonomien status, sp:t 
ennen supistuksia 

▲ 
Pysyvässä 

työsuhteessa 
Kivimäki ym. 
2001a 

Suomi Etenevä kohortti, 5 vuoden 
seuranta; n = 764  

Kuntien henkilöstöä (Kunta-10), Tule-sp:t > 3 pvT Ikä, sukupuoli, elintavat, terveys, työelämän 
piirteet 

▲ 

Kivimäki ym. 
2000a 

Suomi Etenevä kohortti, 5 vuoden 
seuranta; n = 764  

Kuntien henkilöstöä KaikkiT Ikä, sukupuoli, elintavat, terveys, työelämän 
piirteet 

▲ 

Vahtera ym. 
1997b 

Suomi Etenevä kohortti, 5 vuoden 
seuranta; n = 981 

Kuntien henkilöstöä, 73 % naisia KaikkiT Ikä, sukupuoli, sp:t ennen supistuksia ▲ 

Kivimäki ym. 
1997 

Suomi Etenevä kohortti, 5 vuoden 
seuranta; n = 763 

Raision kunnan henkilöstöä,  
75 % naisia, ikä ka 41 

Sp-lkmT Ikä, sukupuoli, tulotaso, aikaisemmat sp, itse 
arvioitu terveys, BMI 

▲ 

Sp = sairauspoissaolo 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• T = työnantajan tai työterveyshuollon rekisteristä 
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9. Määräaikaisuus 
▲= Määräaikaisuus ennakoi etenevissä seurantatutkimuksissa runsaampaa työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
▼= Määräaikaisuus ennakoi etenevissä seurantatutkimuksissa vähäisempää työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↔ = Määräaikaisuus ei ennakoinut/liittynyt työkyvyttömyyteen tilastollisesti merkitsevästi. 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Työkyvyttömyys- 
eläke/syy Vakioitu Tulos 

Ahola ym. 2011 
  

Suomi Etenevä kohortti (Terveys 2000),  
7 vuoden rekisteriseuranta; n = 3 164  

Väestöotos, ikä 30–58. Masennus  
4 %:lla, ahdistuneisuushäiriö 2,4 %:lla.  
7 % päätyi seurannan aikana 
työkyvyttömyyseläkkeelle, neljäsosa 
niistä mielenterveysdiagnoosilla. 

Kaikki Ikä, sukupuoli, koulutus ↔ 

Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo 
/ jakson pituus, 
syy Vakioitu Tulos 

Ervasti ym. 
2014 

Suomi Etenevä kohortti, 6 vuoden seuranta;  
n = 107 828 

Väestöotos > 9 pvK 

masennuksen vuoksi 
Ikä, sukupuoli, koulutustaso, 
somaattiset sairaudet, psyykkiset 
häiriöt 

↔ 
Sp-lkm 

▲ 
Sp:n pituus 

Ahola ym. 
2009c 

Suomi Takautuva 2 vuoden seuranta; n = 3 411  Väestöotos (Terveys 2000 -
aineistosta), 12 %:lla oli joku 
masennushäiriö. 

> 9 pvK 

masennuksen vuoksi 
Ikä, koulutus, masennuksen 
vaikeusaste, somaattiset 
sairaudet, oma arvio tulevasta 
työkyvystä, työn arvostus, 
työtyytyväisyys 

▼ 
 

Laaksonen ym.  
2010a 

Suomi Etenevä kohortti, 3 vuoden seuranta;  
n = 6 503 

Helsingin kaupungin henkilöstöä,  
77 % naisia, ikä keskim. 49 (40–60) 

≤ 3 pv ja > 3 pvT Ikä, sukupuoli, tupakointi, BMI ↔ 

Lu ym. 2010 Suomi Etenevä kohortti, 8 vuoden seuranta;  
n = 62 745 

Kaupungin henkilöstöä (Helsinki 
Health Study), 42 % naisia, 32 % 
työntekijöitä 

> 3 pvT ? ▼ 
 

Beemsterboer 
ym. 2008   

Hollanti Kirjallisuuskatsaus (vain hollantilaisia 
tutkimuksia) ja haastattelututkimus 
kahdella maantieteellisellä alueella joilla 
on erilainen sairauspoissaolotiheys;  
n = 184 

Kaupan alalla työskenteleviä 20–40-
vuotiaita, sairauslomalla selän tai 
stressin vuoksi, 85 % naisia.  

Kaikki - ▼ 
Korkean sp-
tiheyden 
alueella 

Böckerman ym. 
2008  

Suomi Poikkileikkaus; n = 2 978  Otos työssäkäyviä (Tilastokeskuksen 
työelämän laatukysely) 

Sp-lkm viim 6 kk 
aikanaO 

- ↔ 

Virtanen ym. 
2003 

Suomi Etenevä kohortti, 4 vuoden seuranta;  
n = 4 851  

Sairaalan työntekijöitä. 85 % naisia,  
53 % yli 46 v. 

> 3 pvT Ikä, sukupuoli, tulotaso, 
työsuhteen pituus 

▼ 
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Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt Muu työkykytekijä Vakioitu Tulos 
Heponiemi ym. 
2010 

Suomi Poikkileikkaus; n = 18 454 Julkisen sektorin henkilöstöä  
(Kunta-10), joilla ei ollut ollut sairaus-
poissaoloja kuluneen vuoden aikana.  

Presenteismi Ikä, sukupuoli, sosioekonominen 
status, koulutus, siviilisääty, itse 
arvioitu terveys, elintavat, 
optimismi 

▼ 

Sp-lkm = sairauspoissaolojen lukumäärä 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• K = Kelan rekisteristä 
• O = oma ilmoitus 
• T = työnantajan tai työterveyshuollon rekisteristä 

 

10. Osa-aikaisuus 
▲= Osa-aikaisuus ennakoi etenevissä seurantatutkimuksissa runsaampaa työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↔ = Osa-aikaisuus ei ennakoinut työkyvyttömyyttä tilastollisesti merkitsevästi  
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Työkyvyttömyyseläke
/syy Vakioitu Tulos 

Hinkka ym. 
2013 

Suomi Etenevä kohortti, 7 vuoden seuranta; 
n = 967 

Valtion henkilöstöä, 53 % naisia, ikä 
keskim. 45, 36 % korkeakoulutus, 75 % 
henkisen työn tekijöitä 

Kaikki Ikä, sukupuoli, koulutus, 
sairauspoissaolot edellisen  
12 kk:n aikana, hyvinvointi, 
osallistuminen tyky-toimitaan 
tai kuntoutukseen 

↔ 

Ropponen ym. 
2013a 

Ruotsi Etenevä kohortti, 10 vuoden 
seuranta; n = 35 280 

17 640 ruotsalaista samaa sukupuolta 
olevaa kaksosparia, 67 % 
kokoaikatyössä 

Kaikki Ikä, sukupuoli, siviilisääty, 
lasten lkm, koulutustaso, 
sairauksien vaikeusaste, 
muut sosiaalietuudet 

▲ 
< 50 % osa-

aikatyö 

Detaille ym. 
2009 

Useita Systemoitu katsaus, 43 kohortti-
tutkimusta kroonisten sairauksien 
(reuma, sepelvaltimotauti, astma) ja 
työkyvyn (ei sp) yhteydestä  

Kahdessa tutkimuksessa tarkasteltiin 
osa-aikatyön suhdetta 
työkyvyttömyyseläkkeisiin 

Kaikki ? ▲1 tutkimus 
↔ 1 tutkimus 
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Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Hinkka ym. 
2013 

Suomi Etenevä kohortti, 7 vuoden seuranta; 
n = 967 

Valtion henkilöstöä, 53 % naisia, ikä 
keskim. 45, 36 % korkeakoulutus, 75 % 
henkisen työn tekijöitä 

> 9 pvK Ikä, sukupuoli, koulutus, 
sairauspoissaolot edellisen 12 
kk:n aikana, hyvinvointi, 
osallistuminen tyky-toimintaan 
tai kuntoutukseen 

↔ 
 

Sp = sairauspoissaolo 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• K= Kelan rekisteristä 
 

11. Työkokemus ja työhistorian pituus 
▲= Työsuhteiden tiheä vaihtuminen ennakoi etenevissä seurantatutkimuksissa runsaampaa työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↔ = Työkokemuksen tai työhistorian pituus ei ennakoinut tai liittynyt työkyvyttömyyteen tilastollisesti merkitsevästi. 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Työkyvyttömyys- 
eläke/syy Vakioitu Tulos 

Kärkkäinen 
ym. 2013 

Suomi Etenevä kohortti, 
30 vuoden seuranta;  
n = 16 028 

Kaksosaineisto, työssä käyviä, 44 % naisia, 8 % 
päätyi tules-peräiselle työkyvyttömyyseläkkeelle 

Tules Ikä, sukupuoli, koulutustaso, 
sosioekonominen status, 
siviilisääty, BMI 

▲ 
 

Ropponen 
ym. 2013a 

Ruotsi Etenevä kohortti,  
10 vuoden seuranta;  
n = 35 280 

17 640 ruotsalaista samaa sukupuolta olevaa 
kaksosparia, 67 % kokoaikatyössä. 

Kaikki Ikä, sukupuoli, siviilisääty, lasten 
lkm, koulutustaso, sairauksien 
vaikeusaste 

▲ 
 

Ropponen 
ym. 2012a 

Suomi Etenevä kohortti, 30 vuoden 
seuranta; n = 16 028 

Kaksosaineisto, työssä käyviä, 44 % naisia, 3 % 
päätyi alaselkä-perusteiselle työkyvyttömyyseläkkeelle 

Alaselkä Perhetausta, ikä, sukupuoli, 
koulutustaso, siviilisääty, BMI 

↔ 

Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Schreuder 
ym. 2010 

Hollanti Poikkileikkaus; n = 328 Sairaanhoitajia, 78 % sairaalassa, loput avohoidossa, 
kaikki naisia, ikä ka 42 

Sp-lkmT Ikä ↔ 

Häkkänen 
ym. 2001 

Suomi Etenevä kohortti, 3,5 vuo-
den seuranta; n = 532 

Kuorma-autotehtaan työntekijöitä, 2/3 uusia 
työntekijöitä 

Sp-lkmT Ikä ↔ 

Friedrich ym. 
2000 

Itävalta Poikkileikkaus; n = 255 Jätteenkerääjiä, kaikki miehiä. Selkäkivusta johtuvia 
sp oli ollut viimeisen 12 kk aikana 37 %:lla. 

Sp-lkm viim 12 kk:n 
aikana 

- ↔ 

Sp-lkm = sairauspoissaolojen lukumäärä 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• O = oma ilmoitus 
• T = työnantajan tai työterveyshuollon rekisteristä 
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12. Työttömyysjaksot 
▲ Aiempi työttömyys ennakoi etenevissä seurantatutkimuksissa runsaampaa työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Työkyvyttömyys- 
eläke/syy Vakioitu Tulos 

Kärkkäinen ym. 
2013 

Suomi Etenevä kohortti,  
30 vuoden seuranta;  
n = 16 028 

Kaksosaineisto, työssä käyviä, 44 % 
naisia, 8 % päätyi tules-peräiselle 
työkyvyttömyyseläkkeelle 

Tules Perhetausta, ikä, sukupuoli, koulutustaso, 
sosioekonominen status, siviilisääty, BMI 

▲ 
Koskee 1–4 

jaksoa, muttei 
yli 5 jaksoa 

 
Ropponen ym. 
2013a 

Ruotsi Etenevä kohortti,  
10 vuoden seuranta;  
n = 35 280 

17 640 ruotsalaista samaa sukupuolta 
olevaa kaksosparia, 67 % 
kokoaikatyössä 

Kaikki Ikä, sukupuoli, siviilisääty, lasten lkm, 
koulutustaso, sairauksien vaikeusaste, muut 
sosiaalietuudet 

▲ 
 

Ropponen ym. 
2012a 

Suomi Etenevä kohortti,  
30 vuoden seuranta;  
n = 16 028 

Kaksosaineisto, työssä käyviä, 44 % 
naisia, 3 % päätyi alaselkä-
perusteiselle työkyvyttömyyseläkkeelle 

Alaselkä Ikä, sukupuoli, koulutustaso, siviilisääty, 
perhetausta, BMI 

▲ 
 

 

13. Työtahti tai työmäärä 
▲= Suuri työmäärä tai työtahti ennakoi etenevissä seurantatutkimuksissa runsaampaa työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↑ = Suuri työmäärä tai työtahti liittyi poikkileikkaustutkimuksissa runsaampaan työkyvyttömyyteen. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↔ = Työmäärä tai työtahti ei ennakoinut tai liittynyt työkyvyttömyyteen tilastollisesti merkitsevästi. 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Työkyvyttömyys- 
eläke/syy Vakioitu Tulos 

Hinkka ym. 
2013 

Suomi Etenevä kohortti, 7 vuoden 
seuranta; n = 967 

Valtion henkilöstöä, 53 % naisia, ikä 
keskim. 45, 36 % korkeakoulutus, 75 % 
henkisen työn tekijöitä 

Kaikki Ikä, sukupuoli, koulutus, 
sairauspoissaolot edellisen 12 kk:n 
aikana, hyvinvointi, osallistuminen tyky-
toimintaan tai kuntoutukseen 

↔ 
 

Ahola ym. 
2011 

Suomi Etenevä kohortti, 7 vuoden 
seuranta; n = 3 164 

Populaatio-otos (Terveys 2000),  
ikä 30–58. 7 % päätyi seurannan aikana 
työkyvyttömyyseläkkeelle, joista neljäsosa 
mielenterveysdiagnoosilla. 

Kaikki - ↔ 
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Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Hinkka ym. 
2013 

Suomi Etenevä kohortti, 7 vuoden 
seuranta; n = 967 

Valtion henkilöstöä, 53 % naisia, ikä 
keskim. 45, 36 % korkeakoulutus, 75 % 
henkisen työn tekijöitä 

> 9 pvK Ikä, sukupuoli, koulutus, sairauspoissa-
olot edellisen 12 kk aikana, hyvinvointi, 
osallistuminen tyky-toimintaan tai 
kuntoutukseen 

↔ 
 

Rantanen ja 
Tuominen 
2011 

Suomi Poikkileikkaus; n = 169 32 lääkäriä ja 137 hoitajaa sairaaloista Sp-lkm ja presenteisimi 
viimeisen 4 viikon 
aikana 

Vuorotyö, työtyytyväisyys, sairaudet ↔ 

Inoue ym. 
2010b 

Japani Etenevä kohortti, 5 vuoden 
seuranta; n = 15 256 miestä 

Miehiä 6:sta metalli- tai elektroniikka-alan 
tehtaasta, ei aikaisempia 
masennusjaksoja 

> 30 pv, masennus 
vuoksi 

Ikä, siviilisääty, koulutustaso, ammatti, 
pitkäaikaissairaudet, masennus ja 
ahdistuneisuus alkutilanteessa 

↔ 
 

Kivimäki 
ym. 2010 

Suomi Etenevä kohortti, 1 vuoden 
seuranta; n = 2 784. Tutkittava 
kuormitustekijä: Potilas-
paikkojen ylimiehitys. 

Sairaanhoitajia, sairaaloiden somaattisilta 
osastoilta, kaikki naisia, ikä ka 42 

> 9 pvK, mielenterveys-
dg:t  

Ikä, työsuhteen tyyppi ja kesto, alue, 
erikoisala, elintavat, BMI 

▲ 
 

Schreuder 
ym. 2010 

Hollanti Poikkileikkaus; n = 328 Sairaanhoitajia, 78 % sairaalassa, loput 
avohoidossa, kaikki naisia, ikä ka 42 

Sp-lkmT Ikä, työsuhteen kesto ↑ 

Virtanen 
ym. 2010b 

Suomi Etenevä kohortti, 2 vuoden 
seuranta; n = 5 166. Tutkittava 
kuormitustekijä: Potilas-
paikkojen ylimiehitys. 

Akuuttiosaston lääkäreitä ja hoitajia  > 9 pvK, mielenterveys-
dg:t 

Ikä, sukupuoli, ammatti, työsuhteen 
kesto, alue, erikoisala 

▲ 
Masennus-
diagnoosilla 

Ahola ym. 
2009c 

Suomi Takautuva 2 vuoden seuranta; 
n = 3 411  

Väestöotos (Terveys 2000 -aineistosta), 
12 %:lla oli joku masennushäiriö 

> 9 pvK, masennus Ikä, koulutus, masennuksen vaikeus-
aste, somaattiset sairaudet, oma arvio 
tulevasta työkyvystä, työn arvostus, 
työtyytyväisyys 

↔ 
 

Roelen ym. 
2009a 

Hollanti Etenevä kohortti, 3 vuoden 
seuranta; n = 265 

Vakuutusyhtiön työntekijöitä ≤ 21 pv ja > 21 pvT Aikaisemmat sp:t, stressi ↔ 
Työtahti 

Otsuka ym. 
2007 

Japani Poikkileikkaus; n = 833 Elektroniikkatehtaan työntekijöitä, ikä ka 
35. Yli puolella oli ollut ainakin 1 sp-jakso 
viimeisen vuoden aikana. 

Sp-lkm viimeisen  
12 kk:n aikanaO 

? ↑ 
Miehillä 

Rauhala 
ym. 2007 

Suomi Kohortti, takautuva 6 kk ja 
etenevä 6 kk; n = 877 

Sairaanhoitajia 31:lta eri osastolta. 
Työkuorma oli ka 9 % yli suosituksen. 

≤ 3 pv ja > 3 pvT Ikä, sukupuoli ▲ 
 

Lindberg 
ym. 2006 

Ruotsi Etenevä kohortti, 1,5 vuoden 
seuranta; n = 5 638. Mitattu 
asia: tyytyväisyys työn 
määrään.  

84 % naisia, ikä ka 47. Työkyky oli 
erinomainen 13 %:lla ja heikko 15 %:lla. 

Sp-lkm O Ikä, sukupuoli ▲ 
 

  



 

17 
 

Kivimäki 
ym. 2003 

Suomi Etenevä kohortti; n = 3 773 Sairaalan työntekijöitä 10 kunnasta > 3 pvT Ikä, sukupuoli tulotaso, sairaudet, 
elintavat 

▲ 
 

Kivimäki 
ym. 2001b 

Suomi Etenevä kohortti, 2 vuoden 
seuranta; n = 887 

Sairaalalääkäreitä ja sairaanhoitajia ≤ 3 pv ja > 3 pvT Ikä, sukupuoli, tulotaso ▲ Sairaan-
hoitajilla 

Friedrich 
ym. 2000 

Itävalta Poikkileikkaus; n = 255 Jätteenkerääjiä, kaikki miehiä. 
Selkäkivusta johtuvia sp oli ollut viimeisen 
12 kk aikana 37 %:lla. 

Sp-lkm viim. 12 kk:n 
aikana 

- ↔ 
Työtuntien 

määrä 
Crook ym. 
2004 

Austra-
lia 

Poikkileikkaustutkimus;  
n = 323  

Ensihoidon lääkäreitä, useimmat 
vastavalmistuneita miehiä. 

Aikomus vähentää 
työtunteja 

- ↑ 

Sp-lkm = sairauspoissaolojen lukumäärä 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• K = Kelan rekisteristä 
• O = oma ilmoitus 
• T = työnantajan tai työterveyshuollon rekisteristä 

 
14. Ylityöt  
▼= Ylitöiden tekeminen ennakoi etenevissä seurantatutkimuksissa vähäisempiä sairauspoissaoloja. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↑ = Ylitöiden tekeminen liittyi poikkileikkaustutkimuksessa runsaampiin sairauspoissaoloihin. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↔ = Ylitöiden tekeminen ei ennakoinut työkyvyttömyyttä tilastollisesti merkitsevästi  
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Laaksonen ym.  
2010a 

Suomi Etenevä kohortti, 3 vuoden 
seuranta; n = 6 503 

Helsingin kaupungin henkilöstöä, 77 % 
naisia, ikä keskim. 49 (40–60) 

≤ 3 pv ja > 3 pvT Ikä, sukupuoli, tupakointi, BMI ▼ 
Koskee naisten < 

3 pv sp 
Schreuder ym. 
2010 

Hol-
lanti 

Poikkileikkaus; n = 328 Sairaanhoitajia, 78 % sairaalassa, loput 
avohoidossa, kaikki naisia, ikä ka 42 

Sp-lkmT Ikä, työsuhteen kesto ↑ 

Ala-Mursula 
ym. 2006 

Suomi Etenevä kohortti; n = 25 703 Kuntien henkilöstöä (Kunta-10) ≤ 3 pv ja > 3 pvT Ikä, sukupuoli, ammattiasema, 
työsuhteen tyyppi, siviilisääty, 
lapsien lkm, alkoholi, tupakointi, 
ylipaino, istuminen 

▼ 
Koskee < 3 pv sp 

Kivimäki ym. 
2001b 

 Etenevä kohortti, 2 vuoden 
seuranta; n = 887 

Sairaalalääkäreitä ja sairaanhoitajia ≤ 3 pv ja > 3 pvT Ikä, sukupuoli, tulotaso ↔ 

Sp-lkm = sairauspoissaolojen lukumäärä 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• T = työnantajan tai työterveyshuollon rekisteristä 
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15. Vuorotyö 
▲= Vuorotyö ennakoi etenevissä seurantatutkimuksissa runsaampaa työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↑ = Vuorotyö liittyi poikkileikkaustutkimuksissa runsaampaan työkyvyttömyyteen. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↔ = Vuorotyö ei ennakoinut tai liittynyt työkyvyttömyyteen tilastollisesti merkitsevästi. 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Työkyvyttömyys- 
eläke/syy Vakioitu Tulos 

Hinkka ym. 
2013 

Suomi Etenevä kohortti, 7 vuoden 
seuranta; n = 967 

Valtion henkilöstöä, 53 % naisia, ikä 
keskim. 45, 36 % korkeakoulutus,  
75 % henkisen työn tekijöitä 

Kaikki Ikä, sukupuoli, koulutus, 
sairauspoissaolot edellisen 12 kk 
aikana, hyvinvointi, osallistuminen tyky-
toimintaan tai kuntoutukseen 

▲ 

Kärkkäinen 
ym. 2013 

Suomi Etenevä kohortti, 30 vuoden 
seuranta; n = 16 028 

Kaksosaineisto, työssä käyviä, 44 % 
naisia, 8 % päätyi tules-peräiselle 
työkyvyttömyyseläkkeelle 

Tules Perhetausta, ikä, sukupuoli, 
koulutustaso, sosioekonominen status, 
siviilisääty, BMI 

↔ 

Ropponen 
ym. 2012a 

Suomi Etenevä kohortti, 30 vuoden 
seuranta; n = 16 028 

Kaksosaineisto, työssä käyviä, 44 % 
naisia, 3 % päätyi alaselkä-
perusteiselle 
työkyvyttömyyseläkkeelle 

Alaselkä Perhetausta, ikä, sukupuoli, 
koulutustaso, siviilisääty, BMI 

↔ 

Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Hinkka ym. 
2013 

Suomi Etenevä kohortti, 7 vuoden 
seuranta; n = 967 

Valtion henkilöstöä, 53 % naisia, ikä 
keskim. 45, 36 % korkeakoulutus,  
75 % henkisen työn tekijöitä 

> 9 pvK Ikä, sukupuoli, koulutus, 
sairauspoissaolot edellisen 12 kk 
aikana, hyvinvointi, osallistuminen tyky-
toimintaan tai kuntoutukseen 

▲ 

Rantanen 
ja 
Tuominen 
2011 

Suomi Poikkileikkaus; n = 169 32 lääkäriä ja 137 hoitajaa 
sairaaloista 

Sp-lkm ja 
presenteisimi 
viimeisen 4 viikon 
aikanaO 

Työtahti, työtyytyväisyys, sairaudet ↔ 

Laaksonen 
ym.  2010a 

Suomi Etenevä kohortti, 3 vuoden 
seuranta; n = 6 503 

Helsingin kaupungin henkilöstöä,  
77 % naisia, ikä keskim. 49 (40–60) 

≤ 3 pv ja > 3 pvT Ikä, sukupuoli, tupakointi, BMI ▲ 
Miehillä 

Kivimäki 
ym. 2001b 

Suomi Etenevä kohortti, 2 vuoden 
seuranta; n = 887 

Sairaalalääkäreitä ja sairaanhoitajia ≤ 3 pv ja > 3 pvT Ikä, sukupuoli, tulotaso ▲ 
Päivystys, vain 
mieslääkäreillä 
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Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt Muu työkykytekijä Vakioitu Tulos 
Crook ym. 
2004 

Austra-
lia 

Poikkileikkaustutkimus; n = 323  Ensihoidon lääkäreitä, useimmat 
vastavalmistuneita miehiä 

Aikomus vähentää 
työtunteja 

- ↑ 

Sp-lkm = sairauspoissaolojen lukumäärä 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• K = Kelan rekisteristä 
• O = oma ilmoitus 
• T = työnantajan tai työterveyshuollon rekisteristä 

 

16. Aikaisemmat sairauspoissaolot 
▲= Aikaisemmat sairauspoissaolot ennakoivat etenevissä seurantatutkimuksissa runsaampaa työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Työkyvyttömyys- 
eläke/peruste Vakioitu Tulos 

Narusyte ym. 
2014 

Ruotsi Etenevä kohortti, 13 vuoden 
seuranta; n = 45 734 

Kaksosaineisto Kaikki Ikä, sukupuoli, koulutustaso, 
perhetausta 

▲ 
 

Ropponen 
ym. 2013a 

Ruotsi Etenevä kohortti, 10 vuoden 
seuranta; n = 35 280 

17 640 ruotsalaista samaa sukupuolta 
olevaa kaksosparia, 67 % 
kokoaikatyössä 

Kaikki Ikä, sukupuoli, siviilisääty, lasten 
lkm, koulutustaso, sairauksien 
vaikeusaste, muut sosiaalietuudet 

▲ 
 

Detaille ym. 
2009 

Useita Systemoitu katsaus, 43 
kohorttitutkimusta kroonisten 
sairauksien (nivelreuma, 
sepelvaltimotauti ja astma) ja 
työkyvyn (ei sp) yhteydestä  

1 tutkimus käsitteli aiempien sp:jen 
yhteyttä sp:ihin 

Kaikki ? ▲ 
 

Virtanen ym. 
2006 

Suomi Etenevä kohortti, 5 vuoden 
seuranta; n = 60 600 

Kuntien ja sairaaloiden henkilöstöä, 
kolmannes määräaikaisia 

Kaikki ? ▲ 
Koskee > 40-vuotiaita 

(miehillä vain pysyvässä 
työsuhteessa olevia) 

Kivimäki ym. 
2004b 

Suomi Etenevä kohortti, 5 vuoden 
seuranta; n = 46 569  

Kunnan henkilöstöä (Kunta-10), 
täysaikainen, yli 3 v kestänyt työsuhde, 
ikä alle 55 

Kaikki Ikä, ammatti, tulotaso, työsuhteen 
laatu, kaupunki 

▲ 
Koskee > 3 pv sp-jaksoja 

Salonen ym. 
2003 

Suomi Eteneä kohortti, 11 vuoden 
seuranta; n = 126  

Elintarvikealan henkilöstöä, ikä yli 54, 
73 % naisia 

Työkyvyttömyys-
eläkkeiden lisäksi 
muut varhaiseläkkeet 

? ▲ 
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Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Laaksonen 
ym. 2013 

Suomi Etenevä kohortti, 5 vuoden 
seuranta; n = 6 934  

Helsingin kaupungin henkilöstöä, ikä 
40–60 

≤ 3 pv, 4–14 pv ja > 
14 pvT 

Ammatti, työolot, elintavat ▲ 
 

Roelen ym. 
2011 

Hollanti Etenevä kohortti, 5 vuoden 
seuranta; n = 551  

Sairaalan henkilöstöä Sp-lkmT Ikä, sukupuoli ▲ 
 

Koopmans 
ym. 2008 

Hollanti Etenevä kohortti, 4 vuoden 
seuranta; n = 54 000 

Postin henkilöstöä, ikä alle 55 Sp-lkmT Ikä, sukupuoli, siviilisääty, 
työpaikan kaupunki/maaseutu-
sijainti, osa-aikaisuus, tulotaso, 
ammattiasema, yritys 

▲ 
 

Lindberg ym. 
2006 

Ruotsi Etenevä kohortti, 1,5 vuoden 
seuranta; n = 5 638  

84 % naisia, ikä ka 47. Työkyky oli 
erinomainen 13 %:lla ja heikko  
15 %:lla. 

Sp-lkm O Ikä, sukupuoli ▲ 
 

Vahtera ym. 
1997b 

Suomi Etenevä kohortti, 5 vuoden 
seuranta; n = 981 

Kuntien henkilöstöä, 73 % naisia Sp-lkmT Ikä, sukupuoli ▲ 

Kivimäki ym. 
1997 

Suomi Etenevä kohortti, 5 vuoden 
seuranta; n = 763 

Raision kunnan henkilöstöä, 75 % 
naisia, ikä ka 41 

Sp-lkmT,  - ▲ 

Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt Muu työkykytekijä Vakioitu Tulos 
Leineweber 
ym. 2012 

Ruotsi Poikkileikkaus; n = 8 034 Otos palkansaajia, 53 % naisia,  
ikä ka 48, 42 % työntekijöitä, 11 % 
esimiesasemassa 

Presenteismi Ikä, sukupuoli, työn piirteet, 
tulotaso, työkyky, uupumus, 
masennus, tyytymättömyys, itse 
arvioitu terveys, todetut sairaudet 

▲ 

Heponiemi 
ym. 2008 

Suomi Poikkileikkaus; n = 1 383 Lääkäreitä, 49 % naisia, ikä 45–65.  
75 % ilmoitti terveytensä hyväksi. 

Eläköitymisaikeet - ▲ 

Sp-lkm = sairauspoissaolojen lukumäärä 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• O = oma ilmoitus 
• T = työnantajan tai työterveyshuollon rekisteristä 
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17. Työn fyysinen kuormitus 
▲= Fyysisesti raskas työ ennakoi etenevissä seurantatutkimuksissa runsaampaa työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↔ = Työn fyysinen kuormitus ei ennakoinut työkyvyttömyyttä tilastollisesti merkitsevästi  
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Työkyvyttömyys- 
eläke/syy Vakioitu Tulos 

Kärkkäinen 
ym. 2013 

Suomi Etenevä kohortti, 30 vuoden seuranta; 
n = 16 028 

Kaksosaineisto, työssä käyviä, 44 % 
naisia, 8 % päätyi tules-peräiselle 
työkyvyttömyyseläkkeelle 

Tules Perhetausta, ikä, sukupuoli, 
koulutustaso, sosioekono-
minen status, siviilisääty, BMI 

↔ 

Ropponen 
ym. 2012a 

Suomi Etenevä kohortti, 30 vuoden seuranta; 
n = 16 028. Fyysisen kuormittavuuden 
mittaus: oma arvio 

Kaksosaineisto, työssä käyviä, 44 % 
naisia, 3 % päätyi alaselkä-
perusteiselle työkyvyttömyyseläkkeelle 

Alaselkä Perhetausta, ikä, sukupuoli, 
koulutustaso, siviilisääty, BMI 

↔ 
 

Detaille ym. 
2009 

Useita Systemoitu katsaus,  
43 kohorttitutkimusta kroonisten 
sairauksien (reuma, sepelvaltimotauti, 
astma) ja työkyvyn (ei sp) yhteydestä  

8 tutkimuksessa tarkasteltiin työn 
fyysisen kuormituksen suhdetta 
työkyvyttömyyseläkkeisiin 

Kaikki Useita ▲4 tutkimusta 
↔ 4 tutkimusta 

 

Labriola ym. 
2009a 

Tanska Etenevä kohorttitutkimus, 14 vuoden 
seuranta; n = 8 475 

Väestöotos työssäkäyviä, ikä 18–59. 
Seuranta-aikana 5 % eläköityi. 

Kaikki Ikä, sukupuoli, tupakointi, BMI ▲ 
 

Karpansalo 
ym. 2002 

Suomi Etenevä kohortti, 16 vuoden seuranta; 
n = 1 755. Fyysisen kuormittavuuden 
mittaus: oma arvio 

Väestöotos, miehiä Itä-Suomesta, ikä 
42–65. Seurannan aikana 49 % päätyi 
työkyvyttömyyseläkkeelle ja 19 % 
varhaiseläkkeelle. 

Kaikki Ikä, koulutus, BMI, alkoholi, 
tupakointi, hapenottokyky 

▲ 
Tules-perusteiset 

eläkkeet 

Hagen ym. 
2002 

Norja Etenevä kohortti, 7v seuranta;  
n = 34 754 

Yhden maakunnan kaikki työlliset 25–
59 v, jotka osallistuneet yleiseen 
terveystutkimukseen 

Selkäsairaus Ikäryhmä, sukupuoli, muut 
työn riskitekijät  

▲ 

Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Laaksonen 
ym. 2010a 

Suomi Etenevä kohortti, 3 vuoden seuranta;  
n = 6 503 

Helsingin kaupungin henkilöstöä, 77 % 
naisia, ikä ka 49 (40–60) 

≤ 3 pv ja > 3 pvt Ikä, sukupuoli, tupakointi, BMI ▲ 

Duijts ym. 
2007a 

Useita Systemaattinen katsaus; 20 etenevää 
tutkimusta sp ennustekijöistä 

Useita ≤ 3 pv ja > 3 pv Useita ▲ 

Vingård ym. 
2005 

Ruotsi Etenevä kohortti, 3 vuoden seuranta;  
n = 6 246 

Julkisen sektorin naistyöntekijöitä,  
18 %:lla oli pitkä sairausloma seuranta-
aikana 

> 28 pvt Perhetekijät, elintavat, työn 
piirteet 

▲ 

Piirainen ym. 
2003 

Suomi Etenevä kohortti, 3 vuoden seuranta;  
n = 4 209 

Väestöotos työssäkäyviä, puolet naisia, 
ikä 25–64 

Sp-lkm viim. 6 kk:n 
aikanaO 

Ikä, sukupuoli, arjen 
kuormittavuus, työn ja arjen 
yhteensovittuminen 

▲ 
 

  



 

22 
 

Häkkänen ym. 
2001 

Suomi Etenevä kohortti, 3,5 vuoden seuranta; 
n = 532. Fyysisen kuormittavuuden 
mittaus: tehtävänimike, 
tehtävänkuvaus, työpaikkakäynti ja 
mittauksia 

Kuorma-autotehtaan työntekijöitä, 2/3 
uusia työntekijöitä 

Sp-lkmT Ikä, työkokemus ↔ 

Vahtera ym. 
2000b 

Suomi Etenevä kohortti, 7 v seuranta; n = 530 Raision kunnan henkilöstöä, joilla 
alkutilanteessa ei ollut ollut sp, 74 % 
naisia 

≤ 3 pv ja > 3 pvT Elintavat, BMI ▲ 
 

Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt Muu työkykytekijä Vakioitu Tulos 
Haukka ym. 
2012 

Suomi Etenevä kohortti, 2 vuoden seuranta;  
n = 385  

Naispuolisia keittiötyöntekijöitä Monikipu Ikä, elintavat, työn 
psykososiaaliset tekijät 

▲ 

Sp-lkm = sairauspoissaolojen lukumäärä 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• O = oma ilmoitus 
• T = työnantajan tai työterveyshuollon rekisteristä 

 
18. Kylmä, veto, ulkotyö 
▲= Kylmässä työskentely ennakoi etenevissä seurantatutkimuksissa runsaampaa työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↔ = Kylmässä työskentely ei ennakoinut työkyvyttömyyttä tilastollisesti merkitsevästi  
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Työkyvyttömyys- 
eläke/syy Vakioitu Tulos 

Kärkkäinen 
ym. 2013 

Suomi Etenevä kohortti, 30 vuoden 
seuranta; n = 16 028 

Kaksosaineisto, työssä käyviä, 44 % 
naisia, 8 % päätyi tules-peräiselle 
työkyvyttömyyseläkkeelle 

Tules Perhetausta, ikä, sukupuoli, 
koulutustaso, sosioekonominen 
status, siviilisääty, BMI 

↔ 
Ulkotyö 

 
Ropponen 
ym. 2012a 

Suomi Etenevä kohortti, 30 vuoden 
seuranta; n = 16 028. Fyysisen 
kuormittavuuden mittaus: oma 
arvio 

Kaksosaineisto, työssä käyviä, 44 % 
naisia, 3 % päätyi alaselkä-
perusteiselle 
työkyvyttömyyseläkkeelle 

Alaselkä Perhetausta, ikä, sukupuoli, 
koulutustaso, siviilisääty, BMI 

↔ 
Ulkotyö 

 

Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Siukola ym. 
2011 

Suomi Etenevä kohortti, 4 vuoden 
seuranta; n = 679 

Elintarviketeollisuuden työntekijöitä Sp-lkmt Ikä, sukupuoli, ammattiasema, työn 
psykososiaaliset ja fyysiset tekijät 

▲ 
Kylmä, alle 50-

vuotiailla 
↔ 

Veto 
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Wickström 
ja Pentti 
1998 

Suomi Etenevä kohortti, 1 vuoden 
seuranta; n = 306. Oma kysely. 

Metallitehtaan henkilöstöä, 62 % 
ruumiillisen työn tekijöitä, kaikki 
miehiä, ikä ka 39 

Sp-lkmT ? ▲ 
Kylmä, veto 

Sp-lkm= sairauspoissaolojen lukumäärä 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• T= työnantajan tai työterveyshuollon rekisteristä 
 

19. Biomekaaninen kuormitus 
▲= Taakkojen käsittely ja hankalat asennot ennakoivat etenevissä seurantatutkimuksissa runsaampaa työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↑ = Taakkojen käsittely ja hankalat asennot liittyivät poikkileikkaustutkimuksissa runsaampaan työkyvyttömyyteen. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↔ = Taakkojen käsittely ja hankalat asennot eivät ennakoineet työkyvyttömyyttä tilastollisesti merkitsevästi. 
Nimi 
Vuosi  Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Työkyvyttömyys- 
eläke/syy Vakioitu Tulos 

Kärkkäinen ym. 
2013 

Suomi Etenevä kohortti, 30 vuoden 
seuranta; n = 16 028 

Kaksosaineisto, työssä käyviä, 44 % 
naisia, 8 % päätyi tules-peräiselle 
työkyvyttömyyseläkkeelle 

Tules Perhetausta, ikä, sukupuoli, 
koulutustaso, sosioekonominen status, 
siviilisääty, BMI 

▲ 
Nostaminen 

 
Ropponen ym. 
2012a 

Suomi Etenevä kohortti, 30 vuoden 
seuranta; n = 16 028. 
Fyysisen kuormittavuuden 
mittaus: oma arvio 

Kaksosaineisto, työssä käyviä, 44 % 
naisia, 3 % päätyi alaselkä-
perusteiselle 
työkyvyttömyyseläkkeelle 

Alaselkä Perhetausta, ikä, sukupuoli, 
koulutustaso, siviilisääty, BMI 

↔ 
Nostaminen, 
kantaminen 

Labriola ym. 
2009a 

Tanska Etenevä kohortti, 14 vuoden 
seuranta; n = 8 475 

Väestöotos työssäkäyviä, ikä 18–59. 
Seuranta-aikana 5 % eläköityi. 

Kaikki Ikä, sukupuoli, tupakointi, BMI ▲ 
Kohoasennot ja 
toistotyö naisilla 

Karpansalo ym. 
2002 

Suomi Etenevä kohortti, 16 vuoden 
seuranta; n = 1 755. 
Fyysisen kuormittavuuden 
mittaus: oma arvio 

Väestöotos, miehiä Itä-Suomesta, ikä 
42–65. Seurannan aikana 49 % 
päätyi työkyvyttömyyseläkkeelle ja  
19 % varhaiseläkkeelle, 

Kaikki Ikä, koulutus, BMI, alkoholi, tupakointi, 
hapenottokyky 

▲ 
Nostaminen, 

kantaminen, hankalat 
asennot 

Lund ym. 
2001 

Tanska Etenevä kohortti, 2,5 vuo-
den seuranta; n = 2 900 

Kunnan työntekijöitä ja 
jätteenkerääjiä, ikä keskim. 45. 

Kaikki Ikä, ammatti ▲ 
Selän ääriasennot 

Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Saastamoinen 
ym. 2014 

Suomi Etenevä kohortti, 5–7 
vuoden seuranta; n = 3 739. 
Kysely. 

Helsingin kaupungin henkilöstöä ≤ 3 pv ja > 3 pvT Ikä, sukupuoli, BMI, tupakointi, alkoholi, 
sairauspoissaolot 

▲ 
Hankalat asennot, 
nostaminen, selän 

kierrot (naisilla) 
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Siukola ym. 
2011 

Suomi Etenevä kohortti, 4 vuoden 
seuranta; n = 679 

Elintarviketeollisuuden työntekijöitä Sp-lkmT Ikä, sukupuoli, ammattiasema, työn 
psykososiaaliset ja fyysiset tekijät 

▲ 
Hankalat asennot 

Friedrich ym. 
2000 

Itävalta Poikkileikkaus; n = 255 Jätteenkerääjiä, kaikki miehiä. 
Selkäkivusta johtuvia sp oli ollut 
viimeisen 12 kk aikana 37 %:lla. 

Sp lkm 12 kk aikanaO - ↑ 
Taakkojen käsittely 

Wickström ja 
Pentti 1998 

Suomi Etenevä kohortti, 1 vuoden 
seuranta; n = 306. Kysely. 

Metallitehtaan henkilöstöä, 62 % 
ruumiillisen työn tekijöitä, kaikki 
miehiä, ikä ka 39 

Sp-lkmT ? ▲ 
Toistotyö (naisilla), 
hankalat asennot, 

nostaminen  
Sp-lkm = sairauspoissaolojen lukumäärä 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• K = Kelan rekisteristä 
• O = oma ilmoitus 
• T = työnantajan tai työterveyshuollon rekisteristä 

 

20. Toistotyö 
▲= Toistotyö tai yksitoikkoinen työ ennakoivat etenevissä seurantatutkimuksissa runsaampaa työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↔ = Toistotyö tai yksitoikkoinen työ eivät ennakoineet työkyvyttömyyttä tilastollisesti merkitsevästi  
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Työkyvyttömyys- 
eläke/syy Vakioitu Tulos 

Hinkka ym. 
2013 

Suomi Etenevä kohortti, 7 vuoden 
seuranta; n = 967 

Valtion henkilöstöä, 53 % naisia,  
ikä keskim. 45, 36 % korkeakoulutus,  
75 % henkisen työn tekijöitä 

Kaikki Ikä, sukupuoli, koulutus, sp:t ed. 
12 kk:n aikana, hyvinvointi, 
osallistuminen tyky-toimintaan tai 
kuntoutukseen 

↔ 

Kärkkäinen ym. 
2013 

Suomi Etenevä kohortti, 30 vuoden 
seuranta; n = 16 028 

Kaksosaineisto, työssä käyviä, 44 % naisia,  
8 % päätyi tules-peräiselle 
työkyvyttömyyseläkkeelle 

Tules Ikä, sukupuoli, koulutustaso, 
sosioekonominen status, 
siviilisääty, BMI 

▲ 

Ropponen ym. 
2012a 

Suomi Etenevä kohortti, 30 vuoden 
seuranta; n = 16 028. Fyysisen 
kuormittavuuden mittaus: oma 
arvio. 

Kaksosaineisto, työssä käyviä, 44 % naisia,  
3 % päätyi alaselkä-perusteiselle 
työkyvyttömyyseläkkeelle 

Alaselkä Perhetausta, ikä, sukupuoli, 
koulutustaso, siviilisääty, BMI 

▲ 
Miehillä 

Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Saastamoinen 
ym. 2014 

Suomi Etenevä kohortti, 5–7 vuoden 
seuranta; n = 3 739. Karasekin 
malli.  

Helsingin kaupungin henkilöstöä ≤ 3 pv ja > 3 pvT Ikä, sukupuoli, BMI, tupakointi, 
alkoholi, sairauspoissaolot 

▲ 
Naisilla 
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Hinkka ym. 
2013 

Suomi Etenevä kohortti, 7 vuoden 
seuranta; n = 967 

Valtion henkilöstöä, 53 % naisia,  
ikä keskim. 45, 36 % korkeakoulutus,  
75 % henkisen työn tekijöitä 

> 9 pvK Ikä, sukupuoli, koulutus, sp:t ed. 
12 kk:n aikana, hyvinvointi, 
osallistuminen tyky-toimintaan tai 
kuntoutukseen 

↔ 

Roelen ym. 
2009a 

Hollanti Etenevä kohortti, 3 vuoden 
seuranta; n = 265 

Vakuutusyhtiön työntekijöitä ≤ 21 pv ja > 21 pvT Aikaisemmat sp:t, stressi ↔ 

Sp = sairauspoissaolo 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• K = Kelan rekisteristä 
• T = työnantajan tai työterveyshuollon rekisteristä 

 

21. Koettu stressi 
▲= Koettu stressi ennakoi etenevissä seurantatutkimuksissa runsaampaa työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↑ = Koettu stressi liittyi poikkileikkaustutkimuksissa runsaampaan työkyvyttömyyteen. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↔ = Koettu stressi ei ennakoinut tai liittynyt työkyvyttömyyteen tilastollisesti merkitsevästi. 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Työkyvyttömyys- 
eläke/syy Vakioitu Tulos 

Salonen 
ym. 
2003 

Suomi Etenevä kohortti, 11 vuoden 
seuranta; n = 126. Tiedot 
kerätty TKI:llä ja haastatellen.  

Elintarvikealan henkilöstöä, ikä yli 54, 73 % naisia Työkyvyttömyyseläkkei
den lisäksi muut 
varhaiseläkkeet 

? ↔ 
Henkiset voimavarat, 

työstressi 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Elstad ja 
Vabø 2008 

Pohjois-
maat 

Poikkileikkaus, kysely;  
n = 597 (Suomesta) 

Vanhustenhuollon työntekijöitä: perushoitajia ja 
lähihoitajia (lääkärit ja sairaanhoitajat ei mukana). 

Presenteismi viimeisen 
12 kk:n aikana 

- ↔ Sairauspoissaolot 
↑ presenteismi 

 
Adam ym. 
2004 

20 
maata 

Poikkileikkaus; n = 54 Balettitanssijoita, 56 % naisia, ikä ka 27. 87 %:lla 
oli ollut ainakin yksi työhön liittyvä sp-jakso 
edeltävän esiintymiskauden aikana. 

Sp-lkm viim 10 kk:n 
aikanaO 

? ↑ 

Wickström 
ja Pentti 
1998 

Suomi Etenevä kohortti, 1 vuoden 
seuranta; n = 306. Kysely. 

Metallitehtaan henkilöstöä, 62 % ruumiillisen työn 
tekijöitä, kaikki miehiä, ikä ka 39 

Sp-lkmT ? ▲ 
Vain tule-peräiset 

sp:t 
Jacobson 
ym. 1996 

USA Poikkileikkaus; n = 79 000 Henkilöstöä 250 työpaikalta, 53 % miehiä, 
kolmannes alle 44 v, 7 % yli 55 v, kolmanneksella 
ammattitutkinto. 

Sp viim 12 kk:n aikanaO Ikä, sukupuoli, koulutus, 
tupakointi, alkoholi, RR, 
kolesteroli, BMI, liikunta 

↑ 
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Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt Muu työkykytekijä Vakioitu Tulos 
Heponiemi 
ym. 2010 

Suomi Poikkileikkaus; n = 18 454 Julkisen sektorin henkilöstöä (Kunta-10), joilla ei 
ollut ollut sairauspoissaoloja kuluneen vuoden 
aikana 

Presenteismi Ikä, sukupuoli, sosio-
ekonominen status, 
koulutus, siviilisääty, itse 
arvioitu terveys, elintavat, 
optimismi 

↑ 

Crook ym. 
2004 

Austra-
lia 

Poikkileikkaustutkimus;  
n = 323  

Ensihoidon lääkäreitä, useimmat 
vastavalmistuneita miehiä 

Aikomus vähentää 
työtunteja 

- ↑ 

Sp-lkm = sairauspoissaolojen lukumäärä 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• O = oma ilmoitus 
• T = työnantajan tai työterveyshuollon rekisteristä 
 

22. Työn vaatimukset 
▲= Työn suuremmat vaatimukset ennakoivat etenevissä seurantatutkimuksissa runsaampaa työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↔ = Työn vaatimukset eivät ennakoineet tai liittyneet työkyvyttömyyteen tilastollisesti merkitsevästi. 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Työkyvyttömyys- 
eläke/syy Vakioitu Tulos 

Samuelsson 
ym. 2013 

Ruotsi Etenevä kohortti,  
15 vuoden seuranta;  
n = 42 715 

Kaksosaineisto. 18 % oli työkyvyttömyys-
eläkkeellä psyykkisen sairauden vuoksi: 
depressio ja ahdistuneisuus 74 %, 
skitsofrenia 8 %, päihteiden käyttö 7 % 

Mielenterveys Ikä, sukupuoli, perimä, elinympäristö ▲ 
 

Krokstad ym. 
2002 

Norja Etenevä kohortti,  
10 vuoden seuranta;  
n = 90 000 

Väestöotos Kaikki Ikä, sukupuoli, koulutus, elintavat, 
sairaudet, sosiaaliset verkostot, 
tyytyväisyys elämään, oma käsitys 
terveydestä 

▲ 

Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Saastamoine
n ym. 2014 

Suomi Etenevä kohortti, 5–7 vuo-
den seuranta; n = 3 739. 
Karasekin malli.  

Helsingin kaupungin henkilöstöä ≤ 3 pv ja > 3 pvT Ikä, sukupuoli, BMI, tupakointi, alkoholi, 
sairauspoissaolot 

▲ 
Naisilla, 

> 3 pv sp 
Kivimäki ym. 
2010 

Suomi Etenevä kohortti, 1 vuoden 
seuranta; n = 2 784. Itse 
arvioitu vaativuus. 

Sairaanhoitajia, sairaaloiden somaattisilta 
osastoilta, kaikki naisia, ikä ka 42 

> 9 pvK mielenterveys-
diagnoosiella 

Ikä, työsuhteen tyyppi ja kesto, alue, 
erikoisala, elintavat, BMI 

▲ 
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Laaksonen 
ym. 2010a 

Suomi Etenevä kohortti, 3 vuoden 
seuranta; n = 6 503 

Helsingin kaupungin henkilöstöä, 77 % naisia, 
ikä keskim. 49 (40–60) 

≤ 3 pv ja > 3 pvT Ikä, sukupuoli, tupakointi, BMI ↔ 

Rugulies ym.  
2010 

Tanska Etenevä kohortti, 1 vuoden 
seuranta; n = 3 188 

Väestöotos työssä käyviä, 52 % naisia > 21 pv sp Ikä, sukupuoli, terveys, ammattiasema ▲ 

Roelen ym. 
2009a 

Hollanti Etenevä kohortti, 3 vuoden 
seuranta; n = 265 

Vakuutusyhtiön työntekijöitä ≤ 21 pv ja > 21 pvT Aikaisemmat sp:t, stressi ↔ 

Roelen ym. 
2008 

Hollanti Poikkileikkaus; n = 244 Vakuutusyhtiön työntekijöitä ≤ 7 pv, 8–21 pv ja > 21 
pvT 

Ikä, sukupuoli ↔ 

Duijts 2007a Useita Systemaattinen katsaus;  
20 etenevää tutkimusta sp 
ennustekijöistä 

Useita ≤ 3 pv ja > 3 pv Useita ▲ 
Koskee > 
3 pv sp 

 
Virtanen ym. 
2007 

Suomi Etenevä kohortti, 2 vuoden 
seuranta; n = 7 986 

Kuntien henkilöstöä (Kunta-10), 83 % naisia, 
ikä ka 45 

≤ 7 pv ja > 7 pvT Ikä, sosioekonominen status, sairaudet, 
tupakointi, alkoholi 

▲ 
Naisilla 

 
Lindberg ym. 
2006 

Ruotsi Etenevä kohortti, 1,5 
vuoden seuranta; n = 5 638  

84 % naisia, ikä ka 47. Työkyky oli 
erinomainen 13 %:lla ja heikko 15 %:lla. 

Sp-lkm O Ikä, sukupuoli ↔ 

Ala-Mursula 
ym. 2005 

Suomi Etenevä kohortti, seuranta 1 
vuosi takautuvasti ja 3 v 
etenevästi; n = 16 139 

Julkisen sektorin työntekijöitä (Kunta-10), 
joilla ei ollut sp edeltävän vuoden aikana. 

> 3 pvT Ikä, sukupuoli, koulutus, ammattiasema, 
työsuhteen tyyppi, siviilisääty, lapset, 
tupakointi, alkoholi, liikunta, ylipaino 

▲ 
 

Vingård ym. 
2005 

Ruotsi Etenevä kohortti, 3 vuoden 
seuranta; n = 6 246. 
Henkiset vaatimukset 
työssä suuremmat kuin oma 
kapasiteetti. 

Julkisen sektorin naistyöntekijöitä, 18 %:lla oli 
pitkä sairausloma seuranta-aikana 

> 28 pvT Perhetekijät, elintavat, työn piirteet ↔ 

Andrea ym. 
2003 

Hollanti Etenevä kohortti,  
1,5 vuoden seuranta;  
n = 1 723 

45 yrityksen henkilöstöä, jotka olivat käyneet 
omalla lääkärillään tai työterveyshuollossa 
työhön liittyvän vaivan vuoksi viimeisen 4 kk:n 
aikana. 31 %:lla alhainen koulutustaso,  
44 %:lla joku perussairaus. 

> 30 pvT Ikä, sukupuoli, koulutus, työn 
psykososiaalinen kuormitus 

↔ 

Friedrich ym. 
2000 

Itävalta Poikkileikkaus; n = 255 Jätteenkerääjiä, kaikki miehiä. Selkäkivusta 
johtuvia sp oli ollut viimeisen 12 kk:n aikana  
37 %:lla. 

Sp-lkm viim. 12 kk:n 
aikana 

- ↔ 

Vahtera ym. 
2000b 

Suomi Etenevä kohortti,  
7 vuodenseuranta; n = 530 

Raision kunnan henkilöstöä, joilla 
alkutilanteessa ei ollut ollut sp, 74 % naisia 

≤ 3 pv ja > 3 pvT Elintavat, BMI, ↔ 
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Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt Muu työkykytekijä Vakioitu Tulos 
Li ym. 2010 Kiina Etenevä kohortti, 1 vuoden 

seuranta; n = 2 854 
Sairaanhoitajia sairaalan eri osastoilta,  
ikä ka 31 

Aikomus jättää 
työpaikka 

Ikä, syntymäpaikka, siviilisääty, 
elintavat, työsuhteen tyyppi ja kesto, 
vuorotyö, ammattiasema, osasto, työn 
muut psykososiaaliset kuormitustekijät 

▲ 
 

Sp-lkm = sairauspoissaolojen lukumäärä 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• K = Kelan rekisteristä 
• O = oma ilmoitus 
• T = työnantajan tai työterveyshuollon rekisteristä 

 

23. Hallinnan tunne työssä 
▼= Hallinnan tunne työssä (job control) ennakoi etenevissä seurantatutkimuksissa vähäisempää työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05).  
▲= Hallinnan tunne työssä ennakoi etenevissä seurantatutkimuksissa runsaampaa työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05. 
↓ = Hallinnan tunne työssä liittyi poikkileikkaustutkimuksissa vähäisempään työkyvyttömyyteen. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05).  
↔ = Hallinnan tunne työssä ei ennakoinut tai liittynyt työkyvyttömyyteen tilastollisesti merkitsevästi. 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Työkyvyttömyys- 
eläke/syy Vakioitu Tulos 

Hinkka ym. 
2013 

Suomi Etenevä kohortti,  
7 vuoden seuranta;  
n = 967 

Valtion henkilöstöä, 53 % naisia, ikä keskim. 45,  
36 % korkeakoulutus, 75 % henkisen työn tekijöitä 

Kaikki Ikä, sukupuoli, koulutus, 
sairauspoissaolot edellisen 12 kk:n 
aikana, hyvinvointi, osallistuminen tyky-
toimintaan tai kuntoutukseen 

▼ 

Robroek ym. 
2013b 

Useita Etenevä kohortti,  
4 vuoden seuranta;  
n = 4 923 

Aineisto Survey of Health, Ageing, and Retirement 
in Europe (SHARE) -tutkimuksesta. Yli 50-vuotiaita 
11:stä Euroopan maasta 

Kaikki Ikä, sukupuoli, siviilisääty, koulutustaso, 
paino, liikunta, koettu terveys 

▲ 

Samuelsson 
ym. 2013 

Ruotsi Etenevä kohortti,  
15 vuoden seuranta; 
n = 42 715 

Kaksosaineisto. 18 % oli työkyvyttömyyseläkkeellä 
psyykkisen sairauden vuoksi: depressio ja 
ahdistuneisuus 74 %, skitsofrenia 8 %, päihteiden 
käyttö 7 % 

Mielenterveys Ikä, sukupuoli, perimä, elinympäristö ▼ 

Vahtera ym. 
2010b 

Suomi Etenevä kohortti, 
4,5vuoden seuranta; 
n = 30 700 

Aineisto Kunta-10-tutkimuksesta, 78 % naisia, ikä 
18–64. 4 % päätyi työkyvyttömyyseläkkeelle: syyt 
tule 43 %, mielenterv. 25 %. 

Kaikki Ikä, sukupuoli, elintavat, sairaudet, 
lääkkeiden käyttö, stressi, aiemmat sp 

▼ 

Laine ym. 2009 Suomi Etenevä kohortti,  
5 vuoden seuranta;  
n = 25 150 

Julkisen sektorin henkilöstöä, 81 % naisia,  
ikä 19–50. 0,4 % päätyi seurannan aikana 
työkyvyttömyyseläkkeelle. 

Kaikki Ikä, sukupuoli ▼ 
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Krokstad ym. 
2002 

Norja Etenevä kohortti,  
10 vuoden seuranta; 
n = 90 000 

Väestöotos Kaikki Ikä, sukupuoli, koulutus, elintavat, 
sairaudet, sosiaaliset verkostot, 
tyytyväisyys elämään, oma käsitys 
terveydestä 

▼ 

Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Hinkka ym. 
2013 

Suomi Etenevä kohortti,  
7 vuoden seuranta;  
n = 967 

Valtion henkilöstöä, 53 % naisia, ikä keskim. 45,  
36 % korkeakoulutus, 75 % henkisen työn tekijöitä 

> 9 pvK Ikä, sukupuoli, koulutus, sairauspoissa-
olot edellisen 12 kk:n aikana, hyvin-
vointi, osallistuminen tyky-toimintaan tai 
kuntoutukseen 

↔ 
 

Saastamoinen 
ym. 2014 

Suomi Etenevä kohortti,  
5–7 vuoden seuranta;  
n = 3 739. Karasekin 
malli.  

Helsingin kaupungin henkilöstöä ≤ 3 pv ja > 3 pvT Ikä, sukupuoli, BMI, tupakointi, alkoholi, 
sairauspoissaolot 

▼ 
Vain > 3 pv 

sp 
 

Inoue ym. 
2010b 

Japani Etenevä kohortti,  
5 vuoden seuranta;  
n = 15 256 miestä 

Miehiä 6:sta metalli- tai elektroniikka-alan 
tehtaasta. Ei aikaisempia masennusjaksoja. 

> 30 pv, masennus Ikä, siviilisääty, koulutustaso, ammatti, 
pitkäaikaissairaudet, masennus ja 
ahdistuneisuus alkutilanteessa 

▼ 

Laaksonen ym.  
2010a 

Suomi Etenevä kohortti,  
3 vuoden seuranta;  
n = 6 503 

Helsingin kaupungin henkilöstöä, 77 % naisia,  
ikä keskim. 49 (40–60) 

≤ 3 pv ja > 3 pvT Ikä, sukupuoli, tupakointi, BMI ↔ 

Roelen ym.  
2008 

Hollanti Poikkileikkaus;  
n = 244 

Vakuutusyhtiön työntekijöitä ≤ 7 pv, 8-21 pv ja > 
21 pvT 

Ikä, sukupuoli ↔ 
”Job 

autonomy” 
Duijts 2007a Useita Systemaattinen 

katsaus; 20 etenevää 
tutkimusta sp 
ennustekijöistä 

Useita ≤ 3 pv ja > 3 pv Useita ▼ 

Otsuka ym. 
2007 

Japani Poikkileikkaus;  
n = 833 

Elektroniikkatehtaan työntekijöitä, ikä ka 35.  
Yli puolella oli ollut ainakin 1 sp-jakso viimeisen 
vuoden aikana. 

Sp-lkm viim 12 kk:n 
aikanaO 

? ↓  

Virtanen ym. 
2007 

Suomi Etenevä kohortti,  
2 vuoden seuranta;  
n = 7 986 

Kuntien henkilöstöä (Kunta-10), 83 % naisia,  
ikä ka 45 

≤ 7 pv ja > 7 pvT Ikä, sosioekonominen status, sairaudet, 
tupakointi, alkoholi 

▼ 
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Ala-Mursula 
ym. 2005 

Suomi Etenevä kohortti, 
seuranta 1 vuosi 
takautuvasti ja 3 
vuotta etenevästi;  
n = 16 139. Työajan 
hallinta. 

Julkisen sektorin työntekijöitä (Kunta-10), joilla ei 
ollut sp edeltävän vuoden aikana. 

> 3 pvT Ikä, sukupuoli, koulutus, 
ammattiasema, työsuhteen tyyppi, 
siviilisääty, lapset, tupakointi, alkoholi, 
liikunta, ylipaino 

▼ 

Elovainio ym. 
2005 

Suomi Etenevä kohortti;  
n = 31 400. Työajan 
hallinta 

Julkisen sektori työntekijäöitä (Kunta-10), 77 % 
naisia, 85 % pysyvässä työsuhteessa, ikä ka 45,  
20 % toimistotyössä, 27 %:lla BMI > 27, 24 % 
tupakoi, 16 % liikkuu vähän. 

> 3 pvT Ikä, demografiset tekijät, elintavat ▼ 

Ala-Mursula 
ym. 2004 

Suomi Etenevä kohortti;  
n = 4 218. Työajan 
hallinta 

Kunnan henkilöstöä (Kunta-10), kaikki pysyvässä 
työsuhteessa ja kokopäiväisiä.  

> 3 pvT Ikä, sukupuoli, siviilisääty, 
ammattiasema, elintavat 

▼ 
Naisilla 

Ala-Mursula 
ym. 2002 

Suomi Etenevä kohortti,  
1 vuoden seuranta;  
n = 6 442. Työajan 
hallinta 

Kunnan henkilöstöä (Kunta-10), 77 % naisia,  
ikä keskim. 45 

> 3 pvT Ikä, sukupuoli, siviilisääty, 
ammattiasema, elintavat 

▼ 
Naisilla 

Arola ym. 2003 Suomi Poikkileikkaus;  
n = 114 

Elintarviketehtaan työntekijäöitä, 75 % naisia, ikä 
keskim. 40. 87 %:lla oli ollut sp kuluneen vuoden 
aikana. 

> 3 pvT Ikä ↓ 

Väänänen ym. 
2003 

Suomi Etenevä kohortti,  
2 vuoden seuranta;  
n = 3 895 

Metsäteollisuusyrityksen henkilöstöä, 76 % miehiä, 
ikä ka 44, 56 % ruumiillisen työn tekijöitä. 60 %:lla 
ei ollut lainkaan sp seuranta-aikana 

4–21 pv, > 21 pvT Ikä, sosioekonominen status ▼ 

Kivimäki ym. 
2001b 

Suomi Etenevä kohortti,  
2 vuoden seuranta; 
n = 887 

Sairaalalääkäreitä ja sairaanhoitajia ≤ 3 pv ja > 3 pvT Ikä, sukupuoli, tulotaso ▼ 

Vahtera ym. 
2000b 

Suomi Etenevä kohortti,  
7 vuoden seuranta;  
n = 530 

Raision kunnan henkilöstöä, joilla alkutilanteessa ei 
ollut ollut sp, 74 % naisia 

≤ 3 pv ja > 3 pvT Elintavat, BMI, ▼ 

Wickström ja 
Pentti 1998 

Suomi Etenevä kohortti,  
1 vuoden seuranta; 
n = 306. Oma kysely. 

Metallitehtaan henkilöstöä, 62 % ruumiillisen työn 
tekijöitä, kaikki miehiä, ikä ka 39 

Sp-lkmT ? ↔ 

Kivimäki ym. 
1997 

Suomi Etenevä kohortti,  
5 vuoden seuranta;  
n = 763 

Raision kunnan henkilöstöä Sp-lkmT,  Ikä, sukupuoli, tulotaso, aikaisemmat 
sp, itse arvioitu terveys, BMI 

▼ 

North ym. 1996 Iso-
Britannia 

Etenevä kohortti,  
3 vuoden seuranta;  
n = 9 072 

Valtionhallinnon virkailijoita Lontoon alueelta ≤ 7 pv ja > 7 pvT Ikä, sukupuoli, sosioekonominen status ▼ 
> 7 pv sp 
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Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt Muu työkykytekijä Vakioitu Tulos 
Reinhardt ym. 
2013 

11 Eu-
roopan 
maata 

Etenevä kohortti,  
2 vuoden seuranta;  
n = 4 874 

Aineisto eurooppalaisesta Health, Ageing and 
Retirement -kyselystä (SHARE) 

Alentunut 
toimintakyky (ICF:n 
mukaisesti) 

Toimintakyky lähtötilanteessa, ikä, 
sukupuoli, työstressi 

▼ 

Heponiemi ym. 
2008 

Suomi Poikkileikkaus;  
n = 1 383 

Lääkäreitä, 49 % naisia, ikä 45–65. 75 % ilmoitti 
terveytensä hyväksi. 

Eläköitymisaikeet - ▼ 

Sp-lkm = sairauspoissaolojen lukumäärä 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• K = Kelan rekisteristä 
• O = oma ilmoitus 
• T = työnantajan tai työterveyshuollon rekisteristä 

 
24. Työkuormitus – korkeat vaatimukset ja alhainen hallinta (Job strain =high demands and low control) 
▲= Työn korkeat vaatimukset yhdistettynä huonoon hallintaan ennakoi etenevissä seurantatutkimuksissa runsaampaa työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↔ = Työn vaatimustaso suhteessa työn hallintaan ei ennakoinut tai liittynyt työkyvyttömyyteen tilastollisesti merkitsevästi. 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Työkyvyttömyys- 
eläke/syy Vakioitu Tulos 

Samuelsson 
ym. 2013 

Ruotsi Etenevä kohortti, 15 vuoden 
seuranta; n = 42 715 

Kaksosaineisto. 18 % oli työkyvyttömyys-
eläkkeellä psyykkisen sairauden vuoksi: 
depressio ja ahdistuneisuus 74 %, skitsofrenia  
8 %, päihteiden käyttö 7 % 

Mielenterveys Ikä, sukupuoli, perimä, elinympäristö ↔ 

Ahola ym. 
2011 

Suomi Etenevä kohortti, 7 vuoden 
seuranta; n = 3 164 

Populaatio-otos (Terveys 2000), ikä 30–58. 
7 % päätyi seurannan aikana työkyvyttömyys-
eläkkeelle, joista neljäsosa mielenterveys-
diagnoosilla. 

Kaikki - ▲ 
 

Laine ym. 
2009 

Suomi Etenevä kohortti, 5 vuoden 
seuranta; n = 25 150 

Julkisen sektorin henkilöstöä, 81 % naisia,  
ikä 19–50. 0,4 % päätyi seurannan aikana 
työkyvyttömyyseläkkeelle. 

Kaikki Ikä, sukupuoli, sosioekonominen 
status, sairaudet, stressi, oma käsitys 
terveydestä 

▲ 
 

Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Inoue ym. 
2010b 

Japani Etenevä kohortti, 5 vuoden 
seuranta; n = 15 256 miestä 

Miehiä 6:sta metalli- tai elektroniikka-alan 
tehtaasta. Ei aikaisempia masennusjaksoja. 

> 30 pv, masennus Ikä, siviilisääty, koulutustaso, 
ammatti, pitkäaikaissairaudet, 
masennus ja ahdistuneisuus 
alkutilanteessa 

↔ 
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Väänänen 
ym. 2008b 

Suomi Etenevä kohortti, 2 vuoden 
seuranta; n = 19 306 

Aineisto Kunta-10-tutkimuksesta, 77 % naisia, 
suurinnat ammattiryhmät lastentarhanhoitajat ja 
-opettajat, opettajat, keittäjät, lähihoitajat 

> 3 pvT Ikä, sukupuoli, koulutus, elintavat, 
BMI, työkuormitus, oma arvio 
terveydestä 

▲ 

Duijts ym. 
2007a 

Useita Systemaattinen katsaus;  
20 etenevää tutkimusta sp 
ennustekijöistä 

Useita ≤ 3 pv ja > 3 pv Useita ▲ 
> 3 pv sp 

Suominen 
ym. 2007 

Suomi Kysely, rekisteritiedot 
takautuvasti; n = 1 806 

Väestöotos työssäkäyviä > 9 pvK Ikä, sosioekonominen status, 
alkoholi, liikunta 

▲ 

Virtanen ym. 
2007 

Suomi Etenevä kohortti, 2 vuoden 
seuranta; n = 7 986 

Kuntien henkilöstöä (Kunta-10), 83 % naisia,  
ikä ka 45 

≤ 7pv ja > 7 pvT Ikä, sosioekonominen status, 
sairaudet, tupakointi, alkoholi 

▲ 
 

Kujala ym. 
2006 

Suomi Etenevä kohortti, 1 vuoden 
rekisteriseuranta; n = 3 725 

Pohjois-Suomen kohortti 1966 -otos työssä 
käyviä monilta aloilta  

> 9 pvK  Työn piirteet, perheen koko, elintavat, 
siviilisääty  

▲ 
Miehillä 

Ala-Mursula 
ym.  2005 

Suomi Etenevä kohortti, seuranta 1 
vuosi takautuvasti ja 3 v 
etenevästi; n = 16 139. Työajan 
hallinta. 

Julkisen sektorin työntekijöitä (Kunta-10), joilla ei 
ollut sp edeltävän vuoden aikana 

> 3 pvT Ikä, sukupuoli, koulutus, 
ammattiasema, työsuhteen tyyppi, 
siviilisääty, lapset, tupakointi, alkoholi, 
liikunta, ylipaino 

▲ 
 

Vingård ym. 
2005 

Ruotsi Etenevä kohortti, 3 vuoden 
seuranta; n = 6 246. Henkiset 
vaatimukset työssä suuremmat 
kuin oma kapasiteetti 

Julkisen sektorin naistyöntekijöitä, 18 %:lla oli 
pitkä sairausloma seuranta-aikana 

> 28 vpvT Perhetekijät, elintavat, työn piirteet ↔ 

Sp-lkm = sairauspoissaolojen lukumäärä 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• K = Kelan rekisteristä 
• T = työnantajan tai työterveyshuollon rekisteristä 

 

25. Työn hallinta suhteessa työn vaatimuksiin (Demand control ratio) 
↑ = Hyvä työn hallinta suhteessa työn vaatimuksiin liittyi poikkileikkaustutkimuksissa runsaampaan työkyvyttömyyteen. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↔ = Työn hallinta suhteessa työn vaatimuksiin ei ennakoinut tai liittynyt työkyvyttömyyteen tilastollisesti merkitsevästi. 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Työkyvyttömyyseläke/ 
syy Vakioitu Tulos 

Laine ym. 2009 Suomi Etenevä kohortti, 5 vuoden 
seuranta; n = 25 150 

Julkisen sektorin henkilöstöä, 81 % naisia,  
ikä 19–50. 0,4 % päätyi seurannan aikana 
työkyvyttömyyseläkkeelle. 

Kaikki Ikä, sukupuoli, 
sosioekonominen 
status, sairaudet, 
stressi, oma 
käsitys 
terveydestä 

↔ 
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Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Schreuder ym. 
2010 

Hollanti Poikkileikkaus; n = 328 Sairaanhoitajia, 78 % sairaalassa, loput 
avohoidossa, kaikki naisia, ikä ka 42 

Sp-lkmT Ikä, työsuhteen 
kesto 

↑ 

Roelen ym. 
2008 

Hollanti Poikkileikkaus; n = 244 Vakuutusyhtiön työntekijöitä ≤ 7 pv, 8–21 pv ja > 21 pvT Ikä, sukupuoli ↔ 

Sp-lkm = sairauspoissaolojen lukumäärä 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• T = työnantajan tai työterveyshuollon rekisteristä 

26. Alhaiset vaikutusmahdollisuudet työssä (low decision authority) 
▲= Alhaiset vaikutusmahdollisuudet työssä (low decision authority) ennakoi etenevissä seurantatutkimuksissa runsaampaa työkyvyttömyyttä.  
Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↔ = Vaikutusmahdollisuudet työssä eivät ennakoineet työkyvyttömyyttä tilastollisesti merkitsevästi. 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Työkyvyttömyys- 
eläke/syy Vakioitu Tulos 

Christensen 
ym. 2008 

Tanska Etenevä kohortti; 11 vuoden 
seuranta, n = 8 296 

Väestöotos työssäkäyviä, 
ikä 18–59 

Kaikki Tupakointi, BMI, ergonominen työympäristö ▲ 

Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Rugulies 
ym. 2010 

Tanska Etenevä kohortti, 1 vuoden 
seuranta; n = 3 188 

Väestöotos työssä käyviä, 
52 % naisia 

> 21 pv sp Ikä, sukupuoli, terveys, ammattiasema ↔ 

Roelen ym. 
2009a 

Hollanti Etenevä kohortti, 3 vuoden 
seuranta; n = 265 

Vakuutusyhtiön työn-
tekijöitä 

≤ 21 pv ja > 21 pvT Aikaisemmat sp, stressi ↔ 

Duijts ym. 
2007a 

Useita Systemaattinen katsaus;  
20 etenevää tutkimusta sp 
ennustekijöistä 

Useita ≤ 3 pv ja > 3 pv Useita ▲ 
> 3 pv sp 

 
Kivimäki 
ym. 2003 

Suomi Etenevä kohortti; n = 3 773 Sairaalan työntekijöitä  
10 kunnasta 

> 3 pvT Ikä, sukupuoli tulotaso, sairaudet, elintavat ↔ 

Vahtera ym. 
2000b 

Suomi Etenevä kohortti, 7 v seuranta;  
n = 530 

Raision kunnan 
henkilöstöä, joilla alku-
tilanteessa ei ollut ollut sp, 
74 % naisia 

≤ 3 pv ja > 3 pvT Elintavat, BMI, ▲ 
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Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt Muu työkykytekijä Vakioitu Tulos 
Li ym. 2010 Kiina Etenevä kohortti, 1 vuoden 

seuranta; n = 2 854 
Sairaanhoitajia sairaalan 
eri osastoilta, ikä ka 31 

Aikomus jättää 
työpaikka 

Ikä, syntymäpaikka, siviilisääty, elintavat, 
työsuhteen tyyppi ja kesto, vuorotyö, 
ammattiasema, osasto, työn muut 
psykososiaaliset kuormitustekijät 

↔ 

Sp = sairauspoissaolo 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• T = työnantajan tai työterveyshuollon rekisteristä 
 

27. Kehitysmahdollisuudet työssä 
▼= Kehittymis- ja etenemismahdollisuudet työssä ennakoivat etenevissä seurantatutkimuksissa vähäisempää työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↔ = Kehittymis- ja etenemismahdollisuudet työssä eivät ennakoineet työkyvyttömyyttä tilastollisesti merkitsevästi. 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Työkyvyttömyys-
eläke/syy Vakioitu Tulos 

Hinkka ym. 
2013 

Suomi Etenevä kohortti,  
7 vuoden seuranta;  
n = 967 

Valtion henkilöstöä, 53 % naisia, ikä 
keskim. 45, 36 % korkeakoulutus, 75 % 
henkisen työn tekijöitä 

Kaikki Ikä, sukupuoli, koulutus, sairauspoissaolot 
edellisen 12 kk aikana, hyvinvointi, 
osallistuminen tyky-toimintaan tai kuntoutukseen 

↔ 

Lund ym. 
2001 

Tanska Etenevä kohortti,  
2,5 vuoden seuranta;  
n = 2 900 

Kunnan työntekijöitä ja jätteenkerääjiä, ikä 
keskim. 45 

Kaikki Ikä, ammatti ▼ 

Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Hinkka ym.  
2013 

Suomi Etenevä kohortti,  
7 vuoden seuranta;  
n = 967 

Valtion henkilöstöä, 53 % naisia, ikä 
keskim. 45, 36 % korkeakoulutus, 75 % 
henkisen työn tekijöitä 

> 9 pvK Ikä, sukupuoli, koulutus, sairauspoissaolot 
edellisen 12 kk:n aikana, hyvinvointi, 
osallistuminen tyky-toimintaan tai kuntoutukseen 

▼ 

Rugulies 
ym. 2010 

Tanska Etenevä kohortti,  
1 vuoden seuranta;  
n = 3 188 

Väestöotos työssä käyviä, 52 % naisia > 21 pv sp Ikä, sukupuoli, terveys, ammattiasema ↔ 

Roelen ym. 
2009a 

Hollanti Etenevä kohortti,  
3 vuoden seuranta;  
n = 265 

Vakuutusyhtiön työntekijöitä ≤ 21 pv ja > 21 pvT Aikaisemmat sp:t, stressi ↔ 

Roelen ym. 
2009b 

Hollanti Etenevä kohortti,  
1 vuoden seuranta;  
n = 326 

Henkilöstöä laitetehtaasta, toimistosta ja 
kirjastosta 

Sp-lkmT Ikä, sukupuoli, koulutus ▼ 
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Duijts ym. 
2007a 

Useita Systemaattinen 
katsaus; 20 etenevää 
tutkimusta sp 
ennustekijöistä 

Useita ≤ 3 pv ja > 3 pv Useita ▼ 

Kivimäki 
ym. 2003 

Suomi Etenevä kohortti;  
n = 3 773 

Sairaalan työntekijöitä 10 kunnasta > 3 pvT Ikä, sukupuoli tulotaso, sairaudet, elintavat ▼ 

Vahtera 
ym. 2000b 

Suomi Etenevä kohortti,  
7 vuoden seuranta;  
n = 530 

Raision kunnan henkilöstöä, joilla 
alkutilanteessa ei ollut ollut sp, 74 % naisia 

≤ 3 pv ja > 3 pvT Elintavat, BMI ▼ 

Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt Muu työkykytekijä Vakioitu Tulos 
Li ym. 2010 Kiina Etenevä kohortti,  

1 vuoden seuranta;  
n = 2 854 

Sairaanhoitajia sairaalan eri osastoilta,  
ikä ka 31 

Aikomus jättää 
työpaikka 

Ikä, syntymäpaikka, siviilisääty, elintavat, 
työsuhteen tyyppi ja kesto, vuorotyö, ammatti-
asema, osasto, työn muut psykososiaaliset 
kuormitustekijät 

▼ 

Sp-lkm = sairauspoissaolojen lukumäärä 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• K = Kelan rekisteristä 
• T = työnantajan tai työterveyshuollon rekisteristä 

28. Vaikutusmahdollisuudet yhdistettynä kehittymismahdollisuuksiin työssä (Decision latitude) 
▼= Vaikutusmahdollisuudet yhdistettynä kehittymismahdollisuuksiin työssä ennakoi etenevissä seurantatutkimuksissa vähäisempää työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv 
tai p < 0,05). 
↔ = Vaikutusmahdollisuudet yhdistettynä kehittymismahdollisuuksiin työssä ei ennakoinut työkyvyttömyyttä tilastollisesti merkitsevästi. 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Duijts ym. 
2007a 

Useita Systemaattinen katsaus;  
20 etenevää tutkimusta sp 
ennustekijöistä 

Useita ≤ 3 pv ja > 3 pv Useita ▼ 

Lindberg ym. 
2006 

Ruotsi Etenevä kohortti, 1,5 vuoden 
seuranta; n = 5 638  

84 % naisia, ikä ka 47. Työkyky oli erinomainen 
13 %:lla ja heikko 15 %:lla. 

Sp-lkm O Ikä, sukupuoli ↔ 

Elovainio ym. 
2004 

Suomi Etenevä kohortti, 2 vuoden 
seuranta; n = 2 696 

Sairaalan työntekijöitä > 3 pvT ? ▼ 
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Andrea ym. 
2003 

Hollanti Etenevä kohortti, 1,5 vuoden 
seuranta; n = 1 723 

45 yrityksen henkilöstöä, jotka olivat käyneet 
omalla lääkärillään tai työterveyshuollossa työhön 
liittyvän vaivan vuoksi viimeisen 4 kk aikana.  
31 %:lla alhainen koulutustaso, 44 %:lla joku 
perussairaus. 

> 30 pvT Ikä, sukupuoli, 
koulutus, työn 
psykososiaalinen 
kuormitus 

▼ 

Sp-lkm = sairauspoissaolojen lukumäärä 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• O = oma ilmoitus 
• T = työnantajan tai työterveyshuollon rekisteristä 

29. Työn palkitsevuus (effort-reward ratio) 
▲= Alhainen työn palkitsevuus työssä ennakoi etenevissä seurantatutkimuksissa runsaampaa työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↑ = Alhainen työn palkitsevuus työssä liittyi poikkileikkaustutkimuksissa runsaampaan työkyvyttömyyteen. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Työkyvyttömyys- 
eläke/syy Vakioitu Tulos 

Juvani ym. 
2014 

Suomi Etenevä kohortti, 9 vuoden 
seuranta; n = 51 874 

Aineisto TTL:n Kuntasektorin henkilöstön 
seurantatutkimuksesta. 9 % päätyi 
työkyvyttömyyseläkkeelle seurannan 
aikana 

Kaikki Ikä, sukupuoli, sosioekonominen 
status, terveys, työn piirteet 

▲ 
 

Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Schreuder 
ym. 2010 

Hollanti Poikkileikkaus; n = 328 Sairaanhoitajia, 78 % sairaalassa, loput 
avohoidossa, kaikki naisia, ikä ka 42 

Sp-lkmT Ikä, työsuhteen kesto ↑ 

Ala-Mursula 
ym. 2005 

Suomi Etenevä kohortti, seuranta  
1 vuosi takautuvasti ja 3 
vuotta etenevästi;  
n = 16 139 

Julkisen sektorin työntekijöitä (Kunta-10), 
joilla ei ollut sp edeltävän vuoden aikana 

> 3 pvT Ikä, sukupuoli, koulutus, ammatti-
asema, työsuhteen tyyppi, siviili-
sääty, lapset, tupakointi, alkoholi, 
liikunta, ylipaino 

▲ 
 

Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt Muu työkykytekijä Vakioitu Tulos 
Reinhardt 
ym. 2013 

11 Euroopan 
maata 

Etenevä kohortti, 2 vuoden 
seuranta; n = 4 874 

Aineisto eurooppalaisesta Health, Ageing 
and Retirement -kyselystä (SHARE) 

Alentunut toimintakyky 
(ICF:n mukaisesti) 

Toimintakyky lähtötilanteessa, ikä, 
sukupuoli, työstressi 

▲ 
 

Li ym. 2011 7 Euroopan 
maata (ei Suomi) 

Etenevä kohortti, 1 vuoden 
seuranta; n = 6 500 

Sairaanhoitajia Aikomus jättää työ Ikä, siviilisääty, vuorotyö, 
ammattiasema 

▲ 
 

Sp-lkm = sairauspoissaolojen lukumäärä 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• T = työnantajan tai työterveyshuollon rekisteristä 



 

37 
 

30. Roolit tai rooliristiriidat työssä 
▲= Epäselvät roolit tai rooliristiriidat ennakoivat etenevissä seurantatutkimuksissa runsaampaa työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↔ = Epäselvät roolit tai rooliristiriidat eivät ennakoineet työkyvyttömyyttä tilastollisesti merkitsevästi. 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Inoue ym. 
2010b 

Japani Etenevä kohortti, 5 vuoden 
seuranta; n = 15 256 miestä 

Miehiä 6:sta metalli- tai elektroniikka-alan 
tehtaasta. Ei aikaisempia masennusjaksoja 

> 30 pv sp masennuksen 
vuoksi 

Ikä, siviilisääty, 
koulutustaso, 
ammatti, 
pitkäaikaissairau
det, masennus ja 
ahdistuneisuus 
alkutilanteessa 

▲ 
Roolien epäselvyys 

↔ 
rooliristiriidat 

 

Rugulies ym. 
2010 

Tanska Etenevä kohortti, 1 vuoden 
seuranta; n = 3 188 

Väestöotos työssä käyviä, 52 % naisia > 21 pv sp Ikä, sukupuoli, 
terveys, 
ammattiasema 

▲ 
Rooliristiriidat 

↔ 
roolien epäselvyys 

Roelen ym. 
2009a 

Hollanti Etenevä kohortti, 3 vuoden 
seuranta; n = 265 

Vakuutusyhtiön työntekijöitä ≤ 21 pv ja > 21 pvT Aikaisemmat sp, 
stressi 

↔ 
 

Lindberg ym. 
2006 

Ruotsi Etenevä kohortti, 1,5 vuoden 
seuranta; n = 5 638  

84 % naisia, ikä ka 47. Työkyky oli erinomainen 
13 %:lla ja heikko 15 %:lla. 

Sp-lkmO Ikä, sukupuoli ↔ 
 

Väänänen ym. 
2004b 

Suomi Kohortti, 2 vuoden seuranta 
eteenpäin ja 1,5 taaksepäin; n 
= 3 850 

Yksityisen yrityksen henkilöstöä, 67 % 
ruumiillisen työn tekijöitä 

≤ 3 pv, 4–21 pv ja > 21 pvT Ikä, aikaisemmat 
sp:t, työn 
itsenäisyys 

▲ 
 

Sp-lkm = sairauspoissaolojen lukumäärä 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• O = oma ilmoitus 
• T = työnantajan tai työterveyshuollon rekisteristä 
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31. Työyhteisön ilmapiiri 
▲= Huono työtiimin ilmapiiri ennakoi etenevissä seurantatutkimuksissa runsaampaa työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Työkyvyttömyys- 
eläke/syy Vakioitu Tulos 

Hinkka 
ym. 
2013 

Suomi Etenevä kohortti,  
7 vuoden seuranta;  
n = 967 

Valtion henkilöstöä, 53 % naisia, 
ikä keskim. 45, 36 % 
korkeakoulutus, 75 % henkisen 
työn tekijöitä 

Kaikki Ikä, sukupuoli, koulutus, sairauspoissaolot 
edellisen 12 kk:n aikana, hyvinvointi, 
osallistuminen tyky-toimintaan tai kuntoutukseen 

▲ 
 

Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Hinkka 
ym. 2013 

Suomi Etenevä kohortti,  
7 vuoden seuranta;  
n = 967 

Valtion henkilöstöä, 53 % naisia, 
ikä keskim. 45, 36 % 
korkeakoulutus, 75 % henkisen 
työn tekijöitä 

> 9 pvK Ikä, sukupuoli, koulutus, sairauspoissaolot 
edellisen 12 kk:n aikana, hyvinvointi, 
osallistuminen tyky-toimintaan tai kuntoutukseen 

▲ 
 

Siukola 
ym. 2011 

Suomi Etenevä kohortti,  
4 vuoden seuranta;  
n = 679 

Elintarviketeollisuuden 
työntekijöitä 

Sp-lkmT Ikä, sukupuoli, ammattiasema, työn 
psykososiaaliset ja fyysiset tekijät 

▲ 
Alle 50-vuotiailla 

Piirainen 
ym. 2003 

Suomi Etenevä kohortti,  
3 vuoden seuranta;  
n = 4 209 

Väestöotos työssäkäyviä, puolet 
naisia, ikä 25–64 

Sp-lkm viim. 6 kk:n 
aikanaO 

Ikä, sukupuoli, arjen kuormittavuus, työn ja arjen 
yhteensovittuminen, työn fyysinen kuormittavuus 

▲ 
Jännittynyt ja 

ennakkoluuloinen 
ilmapiiri 

Kivimäki 
ym.  
2001b 

Suomi Etenevä kohortti,  
2 vuoden seuranta; 
n = 887 

Sairaalalääkäreitä ja 
sairaanhoitajia 

≤ 3 pv ja > 3 pvT Ikä, sukupuoli, tulotaso ▲ 
> 3 pv sp lääkäreillä 

Sp-lkm = sairauspoissaolojen lukumäärä 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• K = Kelan rekisteristä 
• O = oma ilmoitus 
• T = työnantajan tai työterveyshuollon rekisteristä 

 

  



 

39 
 

32. Sosiaalinen tuki työssä 
▲= Puuttuva esimieheltä tai työtoverilta saatu sosiaalinen tuki ennakoi etenevissä seurantatutkimuksissa runsaampaa työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↑ = Puuttuva esimieheltä tai työtoverilta saatu sosiaalinen tuki liittyi poikkileikkaustutkimuksissa runsaampaan työkyvyttömyyteen. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↔ = Sosiaalinen tuki työssä ei ennakoinut tai liittynyt työkyvyttömyyteen tilastollisesti merkitsevästi. 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Työkyvyttömyys- 
eläke/syy Vakioitu Tulos 

Samuelsso
n ym. 2013 

Ruotsi Etenevä kohortti,  
15 vuoden seuranta;  
n = 42 715 

Kaksosaineisto. 18 % oli 
työkyvyttömyyseläkkeellä psyykkisen 
sairauden vuoksi: depressio ja 
ahdistuneisuus 74 %, skitsofrenia 8 %, 
päihteiden käyttö 7 % 

Mielenterveys Ikä, sukupuoli, perimä, 
elinympäristö 

↔ 

Sinokki ym. 
2010 

Suomi Etenevä kohotti,  
6 vuoden seuranta;  
n = 3 414 

Väestöotos työssäkäyviä, puolet naisia, 
ikä 30–64 

Kaikki Sosiodemografiset tekijät, 
elintavat, sairaudet, oma 
arvio terveydestä 

↔ 

Kuoppala 
ym. 2008 

Useita Systemoitu katsaus,  
27 tutkimusta 

1 (tämän taulukon ulkopuolinen) 
tutkimus käsittelee esimieheltä saadun 
tuen vaikutusta työkyvyttömyys-
eläkkeisiin  

Useita Useita ↔ 

Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Laaksonen 
ym. 2010a 

Suomi Etenevä kohortti, 3 vuoden 
seuranta; n = 6 503 

Helsingin kaupungin henkilöstöä, 77 % 
naisia, ikä keskim. 49 (40–60) 

≤ 3 pv ja > 3 pvT Ikä, sukupuoli, tupakointi, 
BMI 

↔ 

Schreuder 
ym. 2010 

Hollanti Poikkileikkaus; n = 328 Sairaanhoitajia, 78 % sairaalassa, loput 
avohoidossa, kaikki naisia, ikä ka 42 

Sp-lkmT Ikä, työsuhteen kesto ↔ 

Inoue ym. 
2010b 

Japani Etenevä kohortti, 5 vuoden 
seuranta; n = 15 256 miestä 

Miehiä 6:sta metalli- tai elektroniikka-
alan tehtaasta. Ei aikaisempia 
masennusjaksoja. 

> 30 pv sp 
masennuksen vuoksi 

Ikä, siviilisääty, 
koulutustaso, ammatti, 
pitkäaikaissairaudet, 
masennus ja 
ahdistuneisuus 
alkutilanteessa 

↔ 

Rugulies 
ym. 2010 

Tanska Etenevä kohortti, 1 vuoden 
seuranta; n = 3 188 

Väestöotos työssä käyviä, 52 % naisia > 21 pv sp Ikä, sukupuoli, terveys, 
ammattiasema 

↔ 

Roelen ym. 
2009a 

Hollanti Etenevä kohortti, 3 vuoden 
seuranta; n = 265 

Vakuutusyhtiön työntekijöitä ≤ 21 pv ja > 21 pvT Aikaisemmat sp:t, stressi ↔ 

Kuoppala 
ym. 2008 

Useita Systemoitu katsaus,  
27 tutkimusta 

3 (tämän taulukon ulkopuolista) 
tutkimusta käsittelee esimieheltä saadun 
tuen vaikutusta sp:ihin  

Useita Useita ▲ 
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Roelen ym. 
2008 

Hollanti Poikkileikkaus; n = 244 Vakuutusyhtiön työntekijöitä ≤ 7 pv, 8–21 pv ja > 
21 pvT 

Ikä, sukupuoli ↔ 

Duijts ym. 
2007a 

Useita Systemaattinen katsaus;  
20 etenevää tutkimusta sp 
ennustekijöistä 

Useita ≤ 3 pv ja > 3 pv Useita ▲8 tutkimusta, > 3 pv sp 
↔ 11 tutkimusta, > 3 pv sp 

Otsuka ym. 
2007 

Japani Poikkileikkaus; n = 833 Elektroniikkatehtaan työntekijöitä,  
ikä ka 35. Yli puolella oli ollut ainakin  
1 sp-jakso viimeisen vuoden aikana. 

Sp-lkm (< ja > 5 pv) 
viim vuoden aikanaO 

? ↑ 

Kujala ym. 
2006 

Suomi Etenevä kohortti, 1 vuoden 
rekisteriseuranta; n = 3 725 

Pohjois-Suomen kohortti 1966 -otos 
työssä käyviä monilta aloilta  

> 9 pvK  Työn piirteet, perheen koko, 
elintavat, siviilisääty  

↔ 

Lindberg 
ym. 2006 

Ruotsi Etenevä kohortti, 1,5 vuoden 
seuranta; n = 5 638  

84 % naisia, ikä ka 47. Työkyky oli 
erinomainen 13 %:lla ja heikko 15 %:lla. 

Sp-lkm O Ikä, sukupuoli ↔ 
Puuttuva esimiehen tuki 

Adam ym. 
2004 

20 maata Poikkileikkaus; n = 54 Balettitanssijoita, 56 % naisia, ikä ka 27 Sp-lkm viim. 10 kk:n 
aikanaO 

- ↑ 
 

Andrea ym. 
2003 

Hollanti Etenevä kohortti,  
1,5 vuoden seuranta; n = 1 723 

45 yrityksen henkilöstöä, jotka olivat 
käyneet omalla lääkärillään tai 
työterveyshuollossa työhön liittyvän 
vaivan vuoksi viimeisen 4 kk aikana.  
31 %:lla alhainen koulutustaso, 44 %:lla 
joku perussairaus. 

> 30 pvT Ikä, sukupuoli, koulutus, 
työn psykososiaalinen 
kuormitus 

↔ 

Kivimäki 
ym. 2003 

Suomi Etenevä kohortti; n = 3 773 Sairaalan työntekijöitä 10 kunnasta > 3 pvT Ikä, sukupuoli tulotaso, 
sairaudet, elintavat 

↔ 

Väänänen 
ym. 2003 

Suomi Etenevä kohortti, 2 vuoden 
seuranta; n = 3 895 

Metsäteollisuusyrityksen henkilöstöä,  
76 % miehiä, ikä ka 44, 56 % ruumiillisen 
työn tekijöitä. 60 %:lla ei ollut lainkaan sp 
seuranta-aikana 

4–21 pv, > 21 pvT Ikä, sosioekonominen 
status 

▲ 
Miehillä puuttuva työtoverin 

tuki, naisilla puuttuva 
esimiehen tuki  

Vahtera ym. 
2000b 

Suomi Etenevä kohortti, 7 vuoden 
seuranta; n = 530 

Raision kunnan henkilöstöä, joilla 
alkutilanteessa ei ollut ollut sp, 74 % 
naisia 

≤ 3 pv ja > 3 pvT Elintavat, BMI, ▲ 
Puuttuva työtoverin tuki 

↔ 
Puuttuva esimiehen tuki 

Kivimäki 
ym. 1997 

Suomi Etenevä kohortti, 5 vuoden 
seuranta; n = 763 

Raision kunnan henkilöstöä, 75 % 
naisia, ikä ka 41 

Sp-lkmT,  Ikä, sukupuoli, tulotaso, 
aikaisemmat sp, itse 
arvioitu terveys, BMI 

▲ 

North ym. 
1996 

Iso-
Britannia 

Etenevä kohortti, 3 vuoden 
seuranta; n = 9 072 

Valtionhallinnon virkailijoita Lontoon 
alueelta 

≤ 7 pv ja > 7 pvT Ikä, sukupuoli, 
sosioekonominen status 

↔ 
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Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt Muu työkykytekijä Vakioitu Tulos 
Li ym. 2010 Kiina Etenevä kohortti, 1 vuoden 

seuranta; n = 2 854 
Sairaanhoitajia sairaalan eri osastoilta, 
ikä ka 31 

Aikomus jättää 
työpaikka 

Ikä, syntymäpaikka, 
siviilisääty, elintavat, 
työsuhteen tyyppi ja kesto, 
vuorotyö, ammattiasema, 
osasto, työn muut 
psykososiaaliset 
kuormitustekijät 

▲ 
 

Sp-lkm = sairauspoissaolojen lukumäärä 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• K = Kelan rekisteristä 
• O = oma ilmoitus 
• T = työnantajan tai työterveyshuollon rekisteristä 

 

33. Oikeudenmukaisuus 
▲= Puuttuva oikeudenmukaisuus ennakoi etenevissä seurantatutkimuksissa runsaampaa työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↑ = Puuttuva oikeudenmukaisuus liittyi poikkileikkaustutkimuksissa runsaampaan työkyvyttömyyteen. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↓ = Puuttuva oikeudenmukaisuus liittyi poikkileikkaustutkimuksissa vähempään työkyvyttömyyteen. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↔ = Oikeudenmukaisuus ei ennakoinut tai liittynyt työkyvyttömyyteen tilastollisesti merkitsevästi. 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Elovainio 
ym. 2013 

Suomi Etenevä kohortti; n = 21 221 Aineisto TTL:n Kuntasektorin henkilöstön 
seurantatutkimuksesta 

> 9 pvk Ikä, sukupuoli, työsuhteen tyyppi, 
sosioekonominen status, työsuhteen 
kesto, työpaikan koko, elintavat, 
stressi, perussairaus 

▲ 
 

Elovainio 
ym. 2010a 

Suomi Katsaus; 7 tutkimusta,  
joista 6 etenevää kohorttia 

3 tehty sairaalaympäristössä,  
3 toimistotyössä ja 1 tehtaassa 

Useita Useita ▲ 
 

Elovainio 
ym. 2010b 

Suomi Kohortti, sp-tiedot kerätty 
etenevästi 2,5 v ja 
takautuvasti 3 v 
kuormittavasta elämän-
tapahtumasta; n = 25 459 

Julkisen sektorin henkilöstöä, 5 % oli 
kokenut kuormittavan elämäntapahtuman 

> 3 pvt Ikä, sukupuoli, koulutus ▲ 
Kuormittavan 

elämäntapahtuman 
jälkeen 

Kuoppala 
ym. 2008 

Useita Systemoitu katsaus,  
27 tutkimusta 

3 tutkimusta käsittelee ihmissuhteiden 
oikeudenmukaisuuden vaikutusta sp:ihin  

Useita Useita ↔ 
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Duijts ym. 
2007a 

Useita Systemaattinen katsaus;  
20 etenevää tutkimusta sp 
ennustekijöistä 

2 tutkimusta käsittelee reiluuden vaikutusta 
sp:ihin 

≤ 3 pv ja > 3 pv Useita ▲ 
 

Elovainio 
ym. 2005 

Suomi Etenevä kohortti; n = 31 400 Julkisen sektori työntekijäöitä (Kunta-10), 
77 % naisia, 85 % pysyvässä työsuhteessa, 
ikä ka 45, 20 % toimistotyössä, 27 %:lla 
BMI > 27, 24 % tupakoi, 16 % liikkuu 
vähän. 

> 3 pvt Ikä, demografiset tekijät, elintavat ▲ 
 

Elovainio 
ym. 2004 

Suomi Etenevä kohortti, 2 vuoden 
seuranta; n = 2 696 

Sairaalan työntekijää > 3 pvt ? ▲ 
 

Väänänen 
ym. 2004b 

Suomi Kohortti, 2 vuoden seuranta 
eteenpäin ja 1,5 taaksepäin;  
n = 3 850 

Yksityisen yrityksen henkilöstöä,  
67 % työntekijöitä 

≤ 3 pv, 4–21 pv ja > 
21 pvt 

Ikä, aikaisemmat sp:t, työn 
itsenäisyys 

▲ 
Työntekijöillä 

 
Kivimäki 
ym. 2003 

Suomi Etenevä kohortti; n = 3 773 Sairaalan työntekijöitä 10 kunnasta > 3 pvt Ikä, sukupuoli tulotaso, sairaudet, 
elintavat 

▲ 
 

Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt Muu työkykytekijä Vakioitu Tulos 
Inoue ym. 
2010a 

Japani Poikkileikkaustutkimus;  
n = 255 

Tehtaan työntekijöitä, 76 % miehiä. Työhön sitoutuminen Ikä, siviilisääty, koulutustaso, 
ammattiasema, ylityöt 

↑ 

Heponiemi 
ym. 2008 

Suomi Poikkileikkaus; n = 1 383 Lääkäreitä, 49 % naisia, ikä 45–65.  
75 % ilmoitti terveytensä hyväksi. 

Eläköitymisaikeet - ▲ 

Sp = sairauspoissaolo 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• K = Kelan rekisteristä 
• T = työnantajan tai työterveyshuollon rekisteristä 

 
34. Huomioiminen ja arvostus 
▲= Huomion ja arvostuksen puute työssä ennakoi etenevissä seurantatutkimuksissa runsaampaa työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↑ = Huomion ja arvostuksen puute työssä liittyi poikkileikkaustutkimuksissa runsaampaan työkyvyttömyyteen. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↔ = Työssä saatu huomio ja arvostus ei ennakoinut työkyvyttömyyttä tilastollisesti merkitsevästi. 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Työkyvyttömyys- 
eläke/syy Vakioitu Tulos 

Hinkka ym. 
2013 

Suomi Etenevä kohortti,  
7 vuoden seuranta;  
n = 967 

Valtion henkilöstöä, 53 % naisia, 
ikä keskim. 45, 36 % 
korkeakoulutus, 75 % henkisen 
työn tekijöitä 

Kaikki Ikä, sukupuoli, koulutus, sairauspoissaolot edellisen 
12 kk:n aikana, hyvinvointi, osallistuminen tyky-
toimintaan tai kuntoutukseen 

↔ 
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Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Hinkka ym. 
2013 

Suomi Etenevä kohortti,  
7 vuoden seuranta;  
n = 967 

Valtion henkilöstöä, 53 % naisia, 
ikä keskim. 45, 36 % 
korkeakoulutus, 75 % henkisen 
työn tekijöitä 

> 9 pvK Ikä, sukupuoli, koulutus, sp:t edellisen 12 kk:n 
aikana, hyvinvointi, osallistuminen tyky-toimintaan tai 
kuntoutukseen 

▲ 
 

Schreuder 
ym. 2010 

Hollanti Poikkileikkaus; n = 328 Sairaanhoitajia, 78 % sairaalassa, 
loput avohoidossa, kaikki naisia, 
ikä ka 42 

Sp-lkmT Ikä, työsuhteen kesto ↑ 

Duijts ym. 
2007a 

Useita Systemaattinen katsaus; 
20 etenevää tutkimusta 
sp ennustekijöistä 

Useita ≤ 3 pv ja > 3 pv Useita ▲ 
 

Wickström 
ja Pentti 
1998 

Suomi Etenevä kohortti,  
1 vuoden seuranta;  
n = 306. Oma kysely.  

Metallitehtaan henkilöstöä, 62 % 
ruumiillisen työn tekijöitä, kaikki 
miehiä, ikä ka 39 

Sp-lkmT ? ▲ 
Selkäperäiset 

sp:t 
Sp-lkm = sairauspoissaolojen lukumäärä 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• K = Kelan rekisteristä 
• T = työnantajan tai työterveyshuollon rekisteristä 

 
35. Kiusaaminen ja epäasiallinen kohtelu 
▲= Kiusaamisen tai epäasiallisen kohtelun kohteeksi joutuminen ennakoi etenevissä seurantatutkimuksissa runsaampaa työkyvyttömyyttä.  
Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↑ = Kiusaamisen tai epäasiallisen kohtelun kohteeksi joutuminen liittyi poikkileikkaustutkimuksissa runsaampaan työkyvyttömyyteen. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↔ = Kiusaaminen tai epäasiallinen kohtelu eivät ennakoineet työkyvyttömyyttä tilastollisesti merkitsevästi. 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Työkyvyttömyys- 
eläke/syy Vakioitu Tulos 

Hinkka 
ym. 2013 

Suomi Etenevä kohortti,  
7 vuoden seuranta;  
n = 967 

Valtion henkilöstöä, 53 % naisia, ikä keskim 45,  
36 % korkeakoulutus, 75 % henkisen työn tekijöitä 

Kaikki Ikä, sukupuoli, koulutus, 
sairauspoissaolot edellisen  
12 kk:n aikana, hyvinvointi, 
osallistuminen tyky-toimitaan tai 
kuntoutukseen 

↔ 
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Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Hinkka 
ym. 2013 

Suomi Etenevä kohortti,  
7 vuoden seuranta;  
n = 967 

Valtion henkilöstöä, 53 % naisia, ikä keskim. 45,  
36 % korkeakoulutus, 75 % henkisen työn tekijöitä 

> 9 pvK Ikä, sukupuoli, koulutus, 
sairauspoissaolot edellisen 12 
kk:n aikana, hyvinvointi, 
osallistuminen tyky-toimitaan tai 
kuntoutukseen 

▲ 
 

Ervasti 
ym. 
2012b 

Suomi Kohortti, 1 vuoden 
seuranta takautuvasti ja  
1 v etenevästi; n = 2 364 

Opettajia ≤ 3 pv ja > 3 pvT Ikä, sukupuoli, työsuhteen tyyppi, 
erikoisala, sosioekonominen 
status, oppilaiden lkm 

▲< 3 pv sp 
↔ > 3 pv sp 

 
Svedberg 
ja 
Alexander-
son 2012 

Ruotsi Poikkileikkaus;  
n = 16 725 

Kaikki poliisitoimen työntekijät (myös siviilit), 63 % 
miehiä. 10 % ollut sairauslomalla viimeisen 12 kk:n 
aikana. 7,5 % ilmoitti syrjintää tai kiusaamista 
esimiehen tai työtoverien taholta, 40 % asiakkaiden 
taholta 

Sp-lkm viim. vuoden 
aikanaO 

Ikä, sukupuoli, työsuhteen tyyppi 
ja kesto 

↑ 

Vingård 
ym. 2005 

Ruotsi Etenevä kohortti,  
3 vuoden seuranta;  
n = 6 246 

Julkisen sektorin naistyöntekijöitä, 18 %:lla oli pitkä 
sairausloma seuranta-aikana 

> 28 pvT Perhetekijät, elintavat, työn 
piirteet 

▲ 

Kivimäki 
ym. 
2000d 

Suomi Etenevä kohortti,  
1 vuoden seuranta;  
n = 5 655 

Sairaalan työntekijäöitä Hämeestä ja Varsinais-
Suomesta, 88 % naisia, ikä 19–63. 5 % ilmoitti 
olleensa kiusaamisen uhri. 

≤ 3 pv ja > 3 pvT Ikä, sukupuoli, työsuhteen tyyppi, 
tulot, elintavat, BMI, sairaudet 

▲ 

Sp = sairauspoissaolo 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• K = Kelan rekisteristä 
• O = oma ilmoitus 
• T = työnantajan tai työterveyshuollon rekisteristä 
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36. Väkivallan uhka ja väkivaltakokemukset 
▲= Väkivallan uhka tai kokemukset ennakoivat etenevissä seurantatutkimuksissa runsaampaa työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↑ = Väkivallan uhka tai kokemukset liittyivät poikkileikkaustutkimuksissa runsaampaan työkyvyttömyyteen. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↔ = Väkivallan uhka tai kokemukset ei ennakoinut työkyvyttömyyttä tilastollisesti merkitsevästi. 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Työkyvyttömyys- 
eläke/syy Vakioitu Tulos 

Hinkka ym. 
2013 

Suomi Etenevä kohortti,  
7 vuoden seuranta;  
n = 967 

Valtion henkilöstöä, 53 % naisia,  
ikä keskim. 45, 36 % korkeakoulutus,  
75 % henkisen työn tekijöitä 

Kaikki Ikä, sukupuoli, koulutus, 
sairauspoissaolot edellisen 12 kk:n 
aikana, hyvinvointi, osallistuminen 
tyky-toimitaan tai kuntoutukseen 

▲ 
Väkivaltaiset asiakkaat 

 

Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Hinkka ym. 
2013 

Suomi Etenevä kohortti,  
7 vuoden seuranta;  
n = 967 

Valtion henkilöstöä, 53 % naisia,  
ikä keskim. 45, 36 % korkeakoulutus,  
75 % henkisen työn tekijöitä 

> 9 pvK Ikä, sukupuoli, koulutus, 
sairauspoissaolot edellisen 12 kk:n 
aikana, hyvinvointi, osallistuminen 
tyky-toimintaan tai kuntoutukseen 

↔ 
Väkivaltaiset asiakkaat 

 

Svedberg ja 
Alexander-
son 2012 

Ruotsi Poikkileikkaus;  
n = 16 725 

Kaikki poliisitoimen työntekijät (myös siviilit), 
63 % miehiä. 10 % ollut sairauslomalla 
viimeisen 12 kk aikana. 7,5 % ilmoitti 
syrjintää tai kiusaamista esimiehen tai 
työtoverien taholta, 40 % asiakkaiden taholta 

Sp-lkm viim vuoden 
aikanaO 

Ikä, sukupuoli, työsuhteen tyyppi ja 
kesto 

↑ 
Väkivallan uhka ja 

kokemukset 

Duijts ym. 
2007a 

Useita Systemaattinen katsaus; 
20 etenevää tutkimusta 
sp ennustekijöistä 

useita ≤ 3 pv ja > 3 pv Useita ▲ 
Koskee > 3 pv sp 

 
Sp-lkm = sairauspoissaolojen lukumäärä 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• K = Kelan rekisteristä 
• O = oma ilmoitus 
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37. Käsitys omasta terveydestä 
▲= Huonoksi koettu terveys ennakoi etenevissä seurantatutkimuksissa runsaampaa työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Työkyvyttömyys- 
eläke/syy Vakioitu Tulos 

Robroek 
ym. 2013b 

useita Etenevä kohortti,  
4 vuoden seuranta;  
n = 4 923 

Aineisto Survey of Health, Ageing, and 
Retirement in Europe (SHARE) -tutkimuksesta. 
Yli 50-vuotiaita 11 Euroopan maasta. 

Kaikki Ikä, sukupuoli, siviilisääty, koulutustaso, 
paino, liikunta, työstressi 

▲ 

Kuoppala 
ym. 2011 

Suomi Etenevä kohortti,  
7 vuoden seuranta;  
n = 967 

Julkisen hallinnon henkilöstöä Kaikki Ikä, sukupuoli, koulutus, hyvinvointi, 
aikaisemmat sp:t, osallistuminen tyky-
toimintaan ja kuntoutukseen 

▲ 

Kuoppala 
ym. 2008 

Useita Systemoitu katsaus,  
27 tutkimusta 

3 tutkimusta käsittelee terveyden vaikutusta 
työkyvyttömyyseläkkeisiin 

Kaikki Useita ▲ 

Karpansalo 
ym. 2004 

Suomi Etenevä kohortti,  
6 vuoden seuranta;  
n = 1 748 

Väestöotos miehiä Itä-Suomen 
maaseutukunnista, ikä 42–60. Seurannan 
aikana 49 % päätyi työkyvyttömyyseläkkeelle. 

Kaikki Ikä, koulutus, ammatti, BMI, alkoholi, 
tupakointi, hapenottokyky, 
eläköitymisperuste 

▲ 
 

Hagen ym. 
2002 

Norja etenevä kohortti,  
7 vuoden seuranta;  
n = 34 754 

Yhden maakunnan kaikki työlliset 25–59 v, 
jotka osallistuneet yleiseen 
terveystutkimukseen 

Selkäsairaus Ikä, sukupuoli, sairaudet  ▲ 

Krokstad 
ym. 2002 

Norja Etenevä kohortti,  
10 vuoden seuranta;  
n = 90 000 

Väestöotos Kaikki Ikä, sukupuoli, koulutus, elintavat, 
sairaudet, työn kuormitus, 
psykososiaaliset tekijät 

▲ 

Härkäpää 
ym. 
1990 

Suomi Takautuva kohortti,  
12 vuoden seuranta;  
n = 733 

Vankeinhoitolaitoksen henkilöstöä. Haastattelu 
v 1975–1976. 10 % oli seurannan aikana jäänyt 
työkyvyttömyyseläkkeelle. 

Kaikki Ikä, sukupuoli, työsuhteen kesto, 
ammatti, työpaikan koko, vankimäärä, 
sairaudet, oireet 

▲ 
 

Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Kuoppala 
ym. 2011 

Suomi Etenevä kohortti,  
7 vuoden seuranta;  
n = 967 

Julkisen hallinnon henkilöstöä Kaikki Ikä, sukupuoli, koulutus, hyvinvointi, 
aikaisemmat sp, osallistuminen tyky-
toimintaan ja kuntoutukseen 

▲ 

Schreuder 
ym. 2010 

Hollanti Poikkileikkaus; n = 328 Sairaanhoitajia, 78 % sairaalassa, loput 
avohoidossa, kaikki naisia, ikä ka 42 

Sp-lkmt Ikä, työsuhteen kesto ↑ 

Kuoppala 
ym. 2008 

Useita Systemoitu katsaus,  
27 tutkimusta. 

3 tutkimusta käsittelee terveyden vaikutusta 
sairauspoissaoloihin 

Useita Useita ▲ 

Väänänen 
ym. 2008b 

Suomi Etenevä kohortti,  
2 vuoden seuranta;  
n = 19 306 

Aineisto Kunta-10-tutkimuksesta, 77 % naisia, 
suurinnat ammattiryhmät lastentarhanhoitajat ja 
opettajat, opettajat, keittäjät, lähihoitajat 

> 3 pvt Ikä, sukupuoli, koulutus, elintavat, BMI, 
työkuormitus, oma arvio terveydestä 

▲ 
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Kivimäki 
ym. 2001b 

 Etenevä kohortti,  
2 vuoden seuranta;  
n = 887 

Sairaalalääkäreitä ja sairaanhoitajia ≤ 3 pv ja > 3 pvt Ikä, sukupuoli, tulotaso ▲ 
 

Kivimäki 
ym. 1997 

Suomi Etenevä kohortti,  
5 vuoden seuranta;  
n = 763 

Raision kunnan henkilöstöä, 75 % naisia,  
ikä ka 41 

Sp-lkmt,  - ▲ 
Vain naisilla 

Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt Muu työkykytekijä Vakioitu Tulos 
Heponiemi 
ym. 
2010 

Suomi Poikkileikkaus;  
n = 18 454 

Julkisen sektorin henkilöstöä (Kunta-10), joilla 
ei ollut ollut sairauspoissaoloja kuluneen 
vuoden aikana.  

Presenteismi Ikä, sukupuoli, sosioekonominen status, 
koulutus, siviilisääty, itse arvioitu 
terveys, elintavat, optimismi 

▲ 
 

Heponiemi 
ym. 
2008 

Suomi Poikkileikkaus;  
n = 1 383  

Lääkäreitä, 49 % naisia, ikä 45–65.  
75 % ilmoitti terveytensä hyväksi. 

Eläköitymisaikeet - ▲ 

Sp-lkm = sairauspoissaolojen lukumäärä 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• T = työnantajan tai työterveyshuollon rekisteristä 
 

38. Pitkäaikaissairaudet 
▲= Pitkäaikaissairaudet ennakoivat etenevissä seurantatutkimuksissa runsaampaa työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↔ = Pitkäaikaissairaudet eivät ennakoineet tai liittyneet työkyvyttömyyteen tilastollisesti merkitsevästi. 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Työkyvyttömyys- 
eläke/syy Vakioitu Tulos 

Ahola ym. 
2011 

Suomi Etenevä kohortti, 7 vuoden 
rekisteriseuranta; n = 3 164 

Populaatio-otos (Terveys 2000), ikä 30–58.  
7 % päätyi seurannan aikana 
työkyvyttömyyseläkkeelle, joista neljäsosa 
mielenterveysdiagnoosilla. 

Kaikki - ▲ 

Pietikäinen 
ym. 2011 

Suomi Etenevä kohortti, 30 vuoden 
seuranta; n = 36 395 

Kaksosaineisto Alaselkä Ikä, sukupuoli ▲ 

Sjösten ym. 
2009a 

Suomi Takautuva tapausverrokkitutkimus;  
n = 766 + 3 827 

Aineisto TTL:n Kuntasektorin henkilöstön 
seurantatutkimuksesta, työssäkäyviä 
uniapneapotilaita ja kaltaistettuja verrokkeja 

Kaikki Ikä, sukupuoli, sosioekonominen 
status, työsuhteen tyyppi, 
organisaation tyyppi, 
perussairaudet 

▲ 
Uniapnea 

 

Salonen 
ym. 2003 

Suomi Etenevä kohortti, 11 vuoden 
seuranta; n = 126  

Elintarvikealan henkilöstöä, ikä yli 54,  
73 % naisia 

Työkyvyttömyyseläkk
eiden lisäksi muut 
varhaiseläkkeet 

? ↔ 
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Krokstad 
ym. 2002 

Norja Etenevä kohortti, 10 vuoden 
seuranta; n = 90 000 

Väestöotos Kaikki Ikä, sukupuoli, koulutus, elintavat, 
työn kuormitus, psykososiaaliset 
tekijät, oma käsitys terveydestä 

▲ 

Lund ym. 
2001 

Tanska Etenevä kohortti, 2,5 vuoden 
seuranta; n = 2 900 

Kunnan työntekijöitä ja jätteenkerääjiä,  
ikä keskim. 45. 

Kaikki Ikä, ammatti ▲ 

Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Hakola ym. 
2011 

Suomi Etenevä kohortti 7 vuoden 
seuranta; n = 68 686 

Aineisto TTL:n Kuntasektorin henkilöstön 
seurantatutkimuksesta. Astma oli 3 %:lla. 
Heidän joukossa yliedustus naisia, lihavia (BMI > 
30), entisiä tupakoijia ja kevyen ei-ruumiillisen 
työn tekijöitä. 

> 90 pvK  Ikä, sukupuoli, sosioekonominen 
status, tupakointi, lihavuus 

▲ 
Astma  

Rantanen ja 
Tuominen 
2011 

Suomi Poikkileikkaus; n = 169 32 lääkäriä ja 137 hoitajaa sairaaloista. Sp-lkm ja 
presenteisimi viim. 4 
vk:n aikanaO 

Vuorotyö, työtyytyväisyys, 
sairaudet 

↔ 

Kauppi ym. 
2010 

Suomi Etenevä kohortti 4 vuoden 
seuranta; n = 48 296 

Aineisto TTL:n Kuntasektorin henkilöstön 
seurantatutkimuksesta, ikä ka 45, 80 % naisia. 
24 % ilmoitti kärsivänsä allergisesta riniitistä,  
2 % astmasta. 

≤ 3 pv ja > 3 pvT Ikä, sukupuoli, sosioekonominen 
status, tupakointi, lihavuus 

▲ 
Astma ja/tai 
allerginen 

nuha 
Ahola ym. 
2009c 

Suomi Takautuva 2 vuoden seuranta;  
n = 3 411  

Väestöotos (Terveys 2000 -aineistosta), 12 %:lla 
oli joku masennushäiriö 

> 9 pvK masennuksen 
vuoksi 

Ikä, koulutus, masennuksen 
vaikeusaste, somaattiset 
sairaudet, oma arvio tulevasta 
työkyvystä, työn arvostus, 
työtyytyväisyys 

▲ 
Somaattinen 

sairaus 
 

Sjösten ym. 
2009a 

Suomi Takautuva tapaus-
verrokkitutkimus; n = 766 + 3 827 

Aineisto TTL:n Kuntasektorin henkilöstön 
seurantatutkimuksesta, työssäkäyviä 
uniapneapotilaita ja kaltaistettuja verrokkeja 

> 9 pvK ja > 90 pvK Ikä, sukupuoli, sosioekonominen 
status, työsuhteen tyyppi, 
organisaation tyyppi, 
perussairaudet  

▲ 
Uniapnea 

 

Sjösten ym. 
2009b 

Suomi Takautuva tapaus-verrokki 
tutkimus, seuranta 5 vuotta;  
n = 957 + 4 785 

Aineisto TTL:n Kuntasektorin henkilöstön 
seurantatutkimuksesta, työssäkäyviä 
uniapneapotilaita ja kaltaistettuja verrokkeja 

> 9 pvK Ikä, sukupuoli, sosioekonominen 
status, työsuhteen tyyppi, 
organisaation tyyppi 

▲ 
Uniapnea 

ennen 
diagnoosia 

 
Ahola ym. 
2008 

Suomi Etenevä kohortti, 2 vuoden 
rekisteriseuranta; n = 3 151 

Terveys 2000 -otos työssä käyviä, 21 % 
ruumiillisen työn tekijöitä, ikä 30–60 

> 9 pvK Ikä, siviilisääty, sairaudet ▲ 
Vain naisilla 

Mäki ym. 
2008 

Suomi Etenevä kohortti 3 vuoden 
seuranta; n = 27 127 

Aineisto TTL:n kuntasektorin henkilöstön 
seurantatutkimuksesta, 24 %:lla migreeni 

≤ 3 pv ja > 3 pvT Ikä, siviilisääty, sosioekonominen 
status 

▲ 
Migreeni 

  



 

49 
 

Kivimäki 
ym. 2007a 

Suomi Etenevä kohortti, 1 vuoden 
seuranta; n = 33 148 

Aineisto TTL:n Kuntasektorin henkilöstön 
seurantatutkimuksesta, 33148 työntekijää, naisia 
80 %, ikä keskim. 45, 14 % ruumiillisen työn 
tekijöitä. Diabetes oli 2 %:lla. 

> 3 pvT Ikä, sukupuoli, riskitekijöiden ja 
lisäsairauksien lkm 

▲ 
Diabetes 

Kivimäki 
ym. 2007b 

Suomi Etenevä kohortti, 1 vuoden 
seuranta; n = 34 100 

Julkisen sektorin henkilöstöä, 80 % naisia, ikä 
17–65. 2 %:lla oli firbromyalgia. Heistä 67 %:lla 
oli myös joku muu sairaus, kuten reuma, 
nivelrikko, masennus. 

≤ 3 pv ja > 3 pvT Ikä, sukupuoli, ammatti ▲ 
Fibromyalgia  

Taimela 
ym. 2007c 

Suomi Takautuva kohortti; n = 1 341 Yhden yrityksen henkilöstöä, 88 % miehiä, 62 % 
ruumiillisen työn tekijöitä, rakennus- ja 
huoltotöissä 

Sp-lkmT Ikä, sukupuoli, ammattiasema ▲ 
Itse ilmoitettu  

Andrea ym. 
2003 

Hollanti Etenevä kohortti, 1,5 vuoden 
seuranta; n = 1 723 

45 yrityksen henkilöstöä, jotka olivat käyneet 
omalla lääkärillään tai työterveyshuollossa 
työhön liittyvän vaivan vuoksi viimeisen 4 kk:n 
aikana. 31 %:lla alhainen koulutustaso, 44 %:lla 
joku perussairaus. 

> 30 pvT Ikä, sukupuoli, koulutus, työn 
psykososiaalinen kuormitus 

▲ 
 

Kivimäki 
ym. 2001b 

Suomi Etenevä kohortti, 2 vuoden 
seuranta; n = 887 

Sairaalalääkäreitä ja sairaanhoitajia ≤ 3 pv ja > 3 pvT Ikä, sukupuoli, tulotaso ▲ 
 

Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt Muu työkykytekijä Vakioitu Tulos 
Sauni ym. 
2001 

Suomi Poikkileikkaus; n = 310 Rakennusmiehiä, kolmasosalla astma  Itse arvioitu työkyky - Astmaatikot 
arvioivat 
työkykynsä 
heikommaksi 

Sp-lkm = sairauspoissaolojen lukumäärä 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• K = Kelan rekisteristä 
• O = oma ilmoitus 
• T = työnantajan tai työterveyshuollon rekisteristä 
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39. Lääkkeiden käyttö 
▲= Lääkkeiden käyttö ennakoi etenevissä seurantatutkimuksissa runsaampaa työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Työkyvyttömyys- 
eläke/syy Vakioitu Tulos 

Pietikäinen ym. 
2011 

Suomi Etenevä kohortti, 30 vuoden 
seuranta; n = 36 395 

Kaksosaineisto Alaselkä Ikä, sukupuoli ▲ 

Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Duijts ym. 
2007a 

Useita Systemaattinen katsaus;  
20 etenevää tutkimusta sp 
ennustekijöistä 

2 tutkimusta käsitteli lääkkeiden käytön yhteyttä 
sairauspoissaoloihin 

≤ 3 pv ja > 3 pv Useita ▲ 
 

 

40. Oireilu  
▲= Runsaampi oireilu ennakoi etenevissä seurantatutkimuksissa runsaampaa työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↔ = Oireilu ei ennakoinut tai liittynyt työkyvyttömyyteen tilastollisesti merkitsevästi. 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Työkyvyttömyys- 
eläke/syy Vakioitu Tulos 

Kuoppala 
ym. 2011 

Suomi Etenevä kohortti,  
7 vuoden seuranta;  
n = 967 

Julkisen hallinnon henkilöstöä Kaikki Ikä, sukupuoli, koulutus, hyvinvointi, 
aikaisemmat sp:t, osallistuminen 
tyky-toimintaan ja kuntoutukseen 

▲Henkinen oireilu 
↔ fyysinen oireilu 

Kuoppala 
ym. 2008 

Useita Systemoitu katsaus,  
27 tutkimusta 

3 tutkimusta käsittelee henkisen 
hyvinvoinnin vaikutusta 
työkyvyttömyyseläkkeisiin 

Kaikki Useita ▲ 
Fyysinen ja henkinen 

oireilu 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Kuoppala 
ym. 2011 

Suomi Etenevä kohortti,  
7 vuoden seuranta;  
n = 967 

Julkisen hallinnon henkilöstöä Sp-lkm Ikä, sukupuoli, koulutus, hyvinvointi, 
aikaisemmat sp:t, osallistuminen 
tyky-toimintaan ja kuntoutukseen 

▲ 
Fyysinen ja henkinen 

oireilu 
 

Kuoppala 
ym. 2008 

Useita Systemoitu katsaus,  
27 tutkimusta 

3 tutkimusta käsittelee henkisen 
hyvinvoinnin vaikutusta 
sairauspoissaoloihin 

Sp-lkm Useita ▲Fyysinen oireilu 
↔ henkinen oireilu 
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Duijts ym. 
2007a 

Useita Systemaattinen 
katsaus; 20 etenevää 
tutkimusta sp 
ennustekijöistä 

6 tutkimusta käsittelee psykosomaatttisen 
oireilun vaikutusta sairauspoissaoloihin ja  
3 tutkimusta väsymystä (fatigue) 

≤ 3 pv ja > 3 pv Useita ▲ 
Psykosomaattinen 
oireilu, uupumus 

Väänänen 
ym. 2003 

Suomi Etenevä kohortti,  
2 vuoden seuranta;  
n = 3 895 

Metsäteollisuusyrityksen henkilöstöä, 76 % 
miehiä, ikä ka 44, 56 % ruumiillisen työn 
tekijöitä. 60 %:lla ei ollut lainkaan sp 
seuranta-aikana. 

4–21 pv, > 21 pvT Ikä, sosioekonominen status ▲ 
Fyysinen oireilu 

 

Sp-lkm = sairauspoissaolojen lukumäärä 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• T = työnantajan tai työterveyshuollon rekisteristä 
 

41. Kivut 
▲= Kivut ennakoivat etenevissä seurantatutkimuksissa runsaampaa työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
▼= Kivut ennakoivat etenevissä seurantatutkimuksissa vähäisempää työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↑ = Kivut liittyivät poikkileikkaustutkimuksissa runsaampaan työkyvyttömyyteen. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↔ = Kivut eivät ennakoineet tai liittyneet työkyvyttömyyteen tilastollisesti merkitsevästi. 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Työkyvyttömyys- 
eläke/syy Vakioitu Tulos 

Ropponen 
ym. 2013b 

Suomi Etenevä kohortti, 23 vuoden 
seuranta; 11 224 kaksosparia. 
Mitattava asia: kivun 
esiintyminen. 

Kaksosaineisto, puolet miehiä.  
2 % päätyi tule-perusteiselle 
työkyvyttömyyseläkkeelle 
seurannan aikana ka 54 vuoden 
iässä. 

Tules Ikä, sukupuoli, koulutus, 
siviilisääty, päänsärky, migreeni, 
kipu- tai unilääkkeiden käyttö, 
tyytyväisyys 

▲ 
 

Pietikäinen 
ym. 2011 

Suomi Etenevä kohortti, 30 vuoden 
seuranta; n = 36 395 

Kaksosaineisto Alaselkä Ikä, sukupuoli ▲ 

Ropponen 
ym. 2011 

Ruotsi Etenevä kohortti, 10 vuoden 
seuranta; n = 16 713. Mitattava 
asia: kipupaikkojen määrä ja 
niiden stabiilius. 

Kaksosaineisto, seurannan aikana 
11 % päätyi 
työkyvyttömyyseläkkeelle 

Kaikki Perimä, ikä, sukupuoli, koulutus, 
siviilisääty, perussairaudet 

▲ 
 

Kuoppala 
ym. 2008 

Useita Systemoitu katsaus,  
27 tutkimusta 

4 tutkimusta käsittelee fyysisen 
hyvinvoinnin vaikutusta 
työkyvyttömyyseläkkeisiin 

Useita Useita ▲ 
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Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Haukka ym. 
2013 

Suomi Etenevä kohortti, 7 vuoden 
seuranta; n = 3 420 
Mitattava asia: kipupaikkojen lkm 

Aineisto Terveys 2000 
tutkimuksesta, työssä käyviä 30–
55-vuotiaita  

> 9 pvK Ikä, sairaudet, työn fyysinen ja 
psykososiaalinen kuormitus  

▲ 
Monikipu 

Kääriä ym. 
2012 

Suomi Etenevä kohortti, 3 vuoden 
seuranta; n = 6 911. Mitattava 
asia: kivun esiintyminen. 

Helsingin kaupungin henkilöstöä, 
40–60 v, 80 % naisia, 22 eri 
ammattinimikettä, naisista suurin 
osa terveyden- ja lastenhoitoalalla 
ja miehistä teknisillä ja julkisessa 
liikenteessä.  

≤ 3 pv ja > 3 pvT Ikä, sukupuoli, BMI, tupakointi, 
työn fyysinen ja henkinen 
kuormittavuus, sosiaalinen tuki 
työpaikalla 

▲ 
Säteilevä selkä- ja 

niskakipu 

Saastamoin
en ym. 
2009 

Suomi Etenevä kohortti, 3 vuoden 
seuranta; n = 8 960. Mitattava 
asia: kivun esiintyminen ja kesto 
(< ja > 3 kk). 

Helsingin kaupungin henkilöstöä, 
40–60 v, 80 % naisia 

≤ 3 pv ja > 3 pvT Ikä, työn fyysinen ja 
psykososiaalinen kuormitus 

▲ 
 

Kuoppala 
ym. 2008 

Useita Systemoitu katsaus,  
27 tutkimusta 

3 tutkimusta käsittelee fyysisen 
hyvinvoinnin vaikutusta 
sairauspoissaoloihin 

Useita Useita ▲ 

Vingård ym. 
2005 

Ruotsi Etenevä kohortti, 3 vuoden 
seuranta; n = 6 246 

Julkisen sektorin naistyöntekijöitä, 
18 %:lla oli pitkä sairausloma 
seuranta-aikana 

> 28 pvT Perhetekijät, elintavat, työn 
piirteet 

▲ 
> 5 kipupaikkaa 

Friedrich 
ym. 2000 

Itävalta Poikkileikkaus; n = 255. Mitattava 
asia: kivun kesto, intensiteetti ja 
kipukohtien lukumäärä. 

Jätteenkerääjiä, kaikki miehiä. 
Selkäkivusta johtuvia sp oli ollut 
viimeisen 12 kk:n aikana 37 %:lla. 

Sp-lkm viim. 12 kk:n 
aikanao 

- ↑ 
Voimakas tai monikipu 

↔ 
pitkäkestoinen kipu 

Viikari-
Juntura ym. 
2000 

Suomi Etenevä kohortti, 2 kk seuranta;  
n = 474. Mitattava asia: kivun 
intensiteetti, kesto (< ja > 7 pv) ja 
haittaavuus. 

Potilasta jotka hakivat 
työterveyshuollosta apua niska-
hartiaseudun kipuihin 

≤ 3 pv ja > 3 pvT Ikä, sukupuoli, ammatti ▲ 
Voimakas tai haittaava 

kipu 
▼ 

pitkäkestoinen kipu 
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Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt Muu työkykytekijä Vakioitu Tulos 
Miranda 
ym. 2010 

Suomi Poikkileikkaus; n = 4 087. 
Mitattava asia: kipukohtien 
lukumäärä 

Väestöotos, työssäkäyviä 30–64-
vuotiaita. Puolet naisia, 20 % 
alhainen koulutustaso, 31 % 
ylipainoisia (BMI > 28), 44 %:lla 
univaikeuksia, 40 %:lla fyysisesti 
kuormittava työ.  

Itse arvioitu työkyky ja 
eläköitymisaikeet 

Ikä, sukupuoli, koulutus, 
siviilisääty, BMI, somaattinen 
sairaus, työn fyysinen ja 
psykososiaalinen kuormittavuus, 
unihäiriöt, itse arvioitu terveys ja 
toimintakyky 

↑ 
Monikipu. Koskee itse 
arvioitua työkykyä, mutta 
ei eläköitymisaikeita. 

Martimo 
ym. 2009 

Suomi Poikkileikkaus; n = 168. Mitattava 
asia: kivun intensiteetti ja 
haittaavuus 

Työterveyshuollon vastaanotolle 
tulleita henkilöitä, joilla todettu 
yläraajan kiputila, mutta ei 
sairausloman tarvetta. Ikä ka 45,  
87 % naisia, 50 % normaali-
painoisia. 68 % ilmoitti työn 
tuottavuuden olevan alentunut. 

Itse arvioitu 
tuottavuuden alenema 

Ikä, sukupuoli ↑ 
Voimakas tai haittaava 

kipu 
 

Grönblad 
ym. 1996 

Suomi Poikkileikkaus; n = 107. Mitattava 
asia: kivun sijainti, kesto ja 
intensiteetti. 

Alaselkäkipupotilaita, > 3 kk oireilu, 
sekä säteilevä että paikallinen 

Itse arvioitu 
toimintakyky 

- ↑ 
Voimakas tai säteilevä 

kipu 
↔ 

pitkäkestoinen kipu 
Sp-lkm = sairauspoissaolojen lukumäärä 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• K = Kelan rekisteristä 
• O = oma ilmoitus 
• T = työnantajan tai työterveyshuollon rekisteristä 
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42. Masennusoireet 
▲= Masennusoireet ennakoivat etenevissä seurantatutkimuksissa runsaampaa työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↑ Masennusoireet liittyivät poikkileikkaustutkimuksissa runsaampaan työkyvyttömyyteen. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Duijts ym. 
2007a 

Useita Systemaattinen katsaus; 20 etenevää 
tutkimusta sp ennustekijöistä 

Useita ≤ 3 pv ja > 3 pv Useita ▲ 
Psykologiset ongelmat 

Otsuka ym. 
2007 

Japani Poikkileikkaus; n = 833 Elektroniikkatehtaan työntekijöitä, ikä ka 35.  
Yli puolella oli ollut ainakin 1 sp-jakso viimeisen 
vuoden aikana. 

Sp-lkm (< ja > 5 pv) 
viim. vuoden aikana 

? ↑ 
 > 5 pv vuodessa 

Taimela 
ym. 2007a 

Suomi Etenevä kohortti, 6 kk:n seuranta; 
n = 2 808 

Nokia Oyj:n Salon yksikön pysyvässä työsuhteessa 
olevia. Heistä 6 %:lla DEPS yli 11. 

≤ 3 pv ja > 3 pvT ? ▲ 
DEPS > 11 

Adam ym. 
2004 

20 
maata 

Poikkileikkaus; n = 54 Balettitanssijoita, 56 % naisia, ikä ka 27.  
87 %:lla oli ollut ainakin yksi työhön liittyvä sp-jakso 
edeltävän esiintymiskauden aikana. 

Sp-lkm viim. 10 kk:n 
aikanao 

? ↑ 

Väänänen 
ym. 2003 

Suomi Etenevä kohortti,  
2 vuoden seuranta;  
n = 3 895 

Metsäteollisuusyrityksen henkilöstöä, 76 % miehiä, 
ikä ka 44, 56 % ruumiillisen työn tekijöitä. 60 %:lla 
ei ollut lainkaan sp seuranta-aikana. 

 4–21 pv, > 21 pvT Ikä, sosio-
ekonominen 
status 

▲ 
Psyykkinen oireilu 

Sp-lkm= sairauspoissaolojen lukumäärä 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• O= oma ilmoitus 
• T= työnantajan tai työterveyshuollon rekisteristä 

 
43. Burnout 
▲= Työuupumus (burnout) ennakoi etenevissä seurantatutkimuksissa runsaampaa työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Työkyvyttömyys- 
eläke/syy Vakioitu Tulos 

Ahola ym. 
2009a 

Suomi Etenevä kohortti,  
5 vuoden seuranta; 
n = 3 125 

Populaatio-otos työssäkäyviä, 30 % ruumiillisen työn tekijöitä, 
ikä 30–60. Heistä 2–3 %:lla oli vakava burnout  
(ei merkitsevää eroa sukupuolten välillä). 3,6 päätyi seuranta-
aikana eläkkeelle. 

Kaikki Ikä, sukupuoli, siviilisääty, 
sosioekonominen status, 
ammattiryhmä, sairaudet 

▲ 
 

Ahola ym. 
2009b 

Suomi Etenevä kohortti,  
8 vuoden seuranta;  
n = 7 810 

Metsäteollisuuden henkilöstöä, 61 % ruumiillisen työn 
tekijöitä. Vakava burnout oli 3 %:lla. 
Työkyvyttömyyseläkkeelle päätyi 6 %. 

Kaikki Ikä, sukupuoli, siviilisääty, 
sosioekonominen status, 
lääkitys, krooniset sairaudet 

▲ 
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Hagen 
ym. 2002 

Norja Etenevä kohortti,  
7 vuoden seuranta;  
n = 34 754 

Yhden maakunnan kaikki työlliset 25–59 v, jotka osallistuneet 
yleiseen terveystutkimukseen 

Selkäsairaus Ikäryhmä, sukupuoli, 
psykososiaaliset tekijät  

▲ 
 

Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
Jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Ahola ym. 
2008 

Suomi Etenevä kohortti,  
2 vuoden rekisteriseuranta; 
n = 3 151 

Terveys 2000 -otos työssä käyviä, 21 % ruumiillisen työn 
tekijöitä, ikä 30–60 

> 9 pvK Ikä, siviilisääty, sairaudet ▲ 

Duijts ym. 
2007a 

Useita Systemaattinen katsaus;  
20 etenevää tutkimusta sp 
ennustekijöistä 

Useita ≤ 3 pv ja > 3 pv Useita ▲ 
 

Toppinen-
Tanner 
ym. 2005 

Suomi Etenevä kohortti, 3 vuoden 
seuranta; n = 3 896 

Kansainvälisen metsäteollisuusyrityksen henkilöstöä,  > 3 pvT Ikä, sukupuoli, ammatti ▲ 
 

Sp=sairauspoissaolo 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• K= Kelan rekisteristä 
• T= työnantajan tai työterveyshuollon rekisteristä 

 
44. Unihäiriöt 
▲= Unihäiriöt ennakoivat etenevissä seurantatutkimuksissa runsaampaa työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↑ = Unihäiriöt liittyivät poikkileikkaustutkimuksissa runsaampaan alentuneeseen työhyvinvointiin. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↔ = Unihäiriöt eivät ennakoineet työkyvyttömyyttä tilastollisesti merkitsevästi. 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Työkyvyttömyys- 
eläke/syy Vakioitu Tulos 

Haaramo 
ym. 2012 

Suomi Etenevä kohortti, 8 vuoden 
seuranta; n = 6 042. Mitattava 
asia: yöunen määrä, 
unettomuusjaksojen tiheys (ei-
harvoin-usein) 

Helsingin kaupungin henkilöstöä, 
ikä 40–60. Seurannan aikana 9 % 
päätyi työkyvyttömyyseläkkeelle, 
heistä 43 % tule- ja 26 % 
mielenterveyssyistä. 

Kaikki Ikä, sukupuoli, siviilisääty, 
ammattiasema, työn fyysinen ja 
psykososiaalinen kuormitus 

▲ 
Usein toistuva 

unettomuus (yöunen 
pituudesta riippumatta) 

Ropponen 
ym. 2013c 

Suomi Etenevä kohortti, 23 vuoden 
seuranta; n = 18 979. Mitattava 
asia: yöunen määrä ja laatu 

Kaksosaineisto Alaselkä Ikä, sosioekonominen status, 
siviilisääty, BMI, vapaa-ajan liikunta, 
kipu, tyytyväisyys, unilääkkeet, 
tupakointi, alkoholi 

▲ 
Huonontunut unen laatu 

↔ 
Yöunen määrä 
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Lallukka 
ym. 2011 

Suomi Etenevä kohortti, 7 vuoden 
seuranta; n = 5 986. Mitattava 
asia: unettomuusjaksojen tiheys 
(ei-harvoin-usein) 

Helsingin kaupungin henkilöstöä,  
80 % naisia. 457 päätyi seurannan 
aikana eläkkeelle. Alkutilanteessa 
21 % naisista ja 17 % miehistä 
ilmoitti kärsivänsä usein 
unihäiriöistä.  

Kaikki Ikä, sukupuoli, siviilisääty, 
ammattiasema, ylityöt, vuorotyö, työn 
fyysinen ja psykososiaalinen 
kuormitus, yöunen pituus, 
perussairaudet, tupakointi, alkoholi, 
liikunta, lihavuus 

▲ 
Usein toistuva 
unettomuus 

Salo ym. 
2010 

Suomi Etenevä kohortti, 3 vuoden 
seuranta; n = 56 732. Mitattava 
asia: unettomuusjaksojen tiheys 
(yötä/viikko). 

Aineisto TTL:n Kuntasektorin 
henkilöstön seurantatutkimuksesta, 
80 % naisia, ikä ka 44. Seuranta-
aikana 7 % päätyi työkyvttömäksi 
(eläke tai > 90 pv sp). 

Kaikki Ikä, sukupuoli, sosioekonominen 
status, vuorotyö, somaattiset 
perussairaudet, depressio, kipu- ja 
rauhoittavat lääkkeet, tupakointi, 
alkoholi, liikunta, BMI 

▲ 
Yli 2 kertaa viikossa 
toistuva unettomuus 

Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
Jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Lallukka 
ym. 2013a 

Suomi Etenevä kohortti, 4 vuoden 
seuranta; n = 6 535. Mitattava 
asia: yöunen määrä, 
unettomuusjaksojen tiheys (ei-
harvoin-usein) 

Helsingin kaupungin henkilöstöä, 
ikä 40–60 

≤ 3 pv ja > 3 pvT Ikä, sukupuoli, siviilisääty, 
ammattiasema, vuorotyö, ylityöt, työn 
fyysinen kuormittavuus, tupakointi, 
alkoholi, BMI, liikunta, stressi, 
mielenterveys, fyysinen terveys 

▲ 
Usein toistuva 

unettomuus, yöunen 
kesto < 5h tai > 9 h 

Rahkonen 
ym. 2012 

Suomi Etenevä kohortti, 4 vuoden 
seuranta; n = 6 845. Mitattava 
asia: unettomuusjaksojen tiheys 
(ei-harvoin-usein) 

Helsingin kaupungin henkilöstöä, 
ikä 40–60 

≤ 3 pv ja > 3 pvT Ikä, sukupuoli, ammattiasema, työn 
fyysinen ja psykososiaalinen 
kuormittavuus, krooniset sairaudet 

▲ 
Usein toistuva 
unettomuus 

 
Salo ym. 
2012 

Suomi Etenevä kohortti, 1 vuoden 
seuranta; n = 25 639. Mitattava 
asia: unihäiriön intensiteetti, 
muutos ja kesto.  

Aineisto TTL:n Kuntasektorin 
henkilöstön seurantatutkimuksesta, 
82 % naisia, ikä ka 46  

> 9 pvK Ikä, sukupuoli, ammattiasema, 
vuorotyö, tupakointi, alkoholi, BMI, 
liikunta, stressi, ahdistuneisuus, 
fyysinen terveys 

▲ 
Unihäiriön 

pitkäkestoisuus ja 
lisääntyminen 

Westerlund 
ym. 2008 

Ruotsi Poikkileikkaus 3 vuonna;  
n = 23 573. Mitattava asia: 
työhön liittyvien unihäiriöiden 
esiintyminen.  

Väestöotos, ikä 16–64 > 14 pv Ikä, ammattiasema, maantieteellinen 
alue 

▲ 
Usein toistuva 
unettomuus 

Adam ym. 
2004 

20 
maata 

Poikkileikkaus; n = 54. 
Mitattava asia: unen laatu, 
nukahtamisvaikeuksien ja 
päiväväsymyksen esiintyminen 
ja yöunen kesto. 

Balettitanssijoita, 56 % naisia,  
ikä ka 27. 87 %.lla oli ollut ainakin 
yksi työhön liittyvä sp-jakso 
edeltävän esiintymiskauden aikana. 

Sp-lkm viim. 10 kk:n 
aikana 

? ↑ 
Unen laatu, 

nukahtamisvaikeudet, 
päiväaikainen väsymys 
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Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt Muu työkykytekijä Vakioitu Tulos 
Kompier 
ym. 2012 

Hollanti Poikkileikkaus; n = 5 210 Päivätyön tekijöitä Työhyvinvointi, 
työtyytyväisyys 

Ikä, sukupuoli, koulutustaso ↑ 

 
Sp-lkm = sairauspoissaolojen lukumäärä 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• K = Kelan rekisteristä 
• O = oma ilmoitus 
• T = työnantajan tai työterveyshuollon rekisteristä 

 

45. Muita herkkyyksiä 
↑ = Huoli elinympäristön riskeistä liittyi poikkileikkaustutkimuksessa runsaampaan työkyvyttömyyteen. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↔ = Meluherkkyys ei ennakoinut työkyvyttömyyttä tilastollisesti merkitsevästi. 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Työkyvyttömyyseläke/
syy Vakioitu Tulos 

Heinonen-
Guzejev ym. 
2013 

Suomi Etenevä kohortti, 16 vuoden 
seuranta; n = 706. Tutkittava 
asia: meluherkkyys. 

Kaksosaineistosta, työssä käyviä, ikä 31–65. 
25 % päätyi työkyvyttömyyseläkkeelle, yleisimmät 
syyt syy tules ja sydän- ja verenkierto.. 

Kaikki Ikä, sukupuoli, 
RR, tupakointi, 
koulutus 

↔ 
Meluherkkyys 

Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo/ 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Indregard ym. 
2013  

Norja Poikkileikkaus; n = 569. 
Tutkittava asia: nykyelämän 
ympäristöriskit (modern health 
worries): mm. ilmansaasteet, 
ruokaturvallisuus, säteily. 

Työssä käyviä, 38 % julkiselta sektorilta,  
6 % yrittäjiä. 

Sp-lkm kuukauden aikana Ikä, sukupuoli, 
koulutus, 
terveyden 
merkitys 

↑ 
Huoli ympäristöriskeistä 

Sp-lkm = sairauspoissaolojen lukumäärä 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• O = oma ilmoitus 
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46. Lihavuus 
▲= Suurempi suhteellinen paino (ja alipaino) ennakoi etenevissä seurantatutkimuksissa runsaampaa työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↑ = Suurempi suhteellinen paino liittyi poikkileikkaustutkimuksissa runsaampaan työkyvyttömyyteen. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↔ = Paino ei ennakoinut työkyvyttömyyttä tilastollisesti merkitsevästi. 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Työkyvyttömyys- 
eläke/syy Vakioitu Tulos 

Robroek 
ym. 2013a 

Useita Meta-analyysi;  
17 etenevää tutkimusta, 
joista 5 suomalaista 

Useita Kaikki Useita ▲ 
BMI > 30 

Robroek 
ym. 2013b 

Useita Etenevä kohortti,  
4 vuoden seuranta; 
n = 4 923 

Aineisto Survey of Health, Ageing, and 
Retirement in Europe (SHARE)  
-tutkimuksesta. Yli 50-vuotiaita 11:stä 
Euroopan maasta 

Kaikki Ikä, sukupuoli, siviilisääty, 
koulutustaso, liikunta, alkoholi, 
koettu terveys, työstressi 

↔ 
 

Pietikäinen 
ym. 2011 

Suomi Etenevä kohortti,  
30 vuoden seuranta;  
n = 36 395 

Kaksosaineisto Alaselkä Ikä, sukupuoli ▲ 
Lievä ylipaino (ei lihavuus) 

Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Korpela ym. 
2013 

Suomi Etenevä kohortti,  
5 vuoden seuranta; 
n = 5 750 

Helsingin kaupungin henkilöstöä,  
ikä 40–60  

≤ 3 pv, 3–14 pv,  
ja ≥ 14 pvT 

Ikä, sukupuoli, ammattiasema, 
tupakointi, alkoholi 

▲ 

Laaksonen 
ym. 2009 

Suomi Etenevä kohortti,  
4 vuoden seuranta;  
n = 6 934 

Helsingin kaupungin henkilöstöä, 80 % 
naisia, ikä 40–60 

≤ 3 pv ja > 3 pvT Ikä, sukupuoli, ammattiasema, työn 
fyysinen ja psykososiaalinen 
kuormittavuus 

▲ 
BMI > 30 

Kyröläinen 
ym. 2008 

Suomi Poikkileikkaus;  
n = 7 179 

Miespuolisia sotilaita Sp-lkm Ikä ↑ 

Väänänen 
ym. 2008b 

Suomi Etenevä kohortti,  
2 vuoden seuranta;  
n = 19 306 

Aineisto Kunta-10-tutkimuksesta, 77 % 
naisia, suurinnat ammattiryhmät 
lastentarhanhoitajat ja opettajat, opettajat, 
keittäjät, lähihoitajat 

> 3 pvT Ikä, sukupuoli, koulutus, elintavat, 
BMI, työkuormitus, oma arvio 
terveydestä 

▲ 
BMI > 27 

Duijts ym. 
2007a 

Useita Systemaattinen katsaus; 
20 etenevää tutkimusta 
sp ennustekijöistä 

2 tutkimusta käsitteli painon ja 
sairauspoissaolojen yhteyttä 

≤ 3 pv ja > 3 pv Useita ▲ 
Koskee < 3 pv sp 

 
Laaksonen 
ym. 2007 

Suomi Etenevä kohortti,  
3 vuoden seuranta;  
n = 6 838 

Helsingin kaupungin henkilöstöä, 79 % 
naisia, ikä 40–60. Kolmannes naisista ja 
puolet miehistä ylipainoisia (BMI > 25). 

≤ 3 pv ja > 3 pvT Ikä, sukupuoli, ammattiasema ▲ 
BMI > 25 
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Kujala ym. 
2006 

Suomi Etenevä kohortti,  
1 vuoden 
rekisteriseuranta;  
n = 3 725 

Pohjois-Suomen kohortti 1966 -otos 
työssä käyviä monilta aloilta  

> 9 pvK  Työn piirteet, perheen koko, 
elintavat, siviilisääty  

↔  

Lindberg 
ym. 2006 

Ruotsi Etenevä kohortti,  
1,5 vuoden seuranta;  
n = 5 638  

84 % naisia, ikä ka 47. Työkyky oli 
erinomainen 13 %:lla ja heikko 15 %:lla. 

Sp-lkm O Ikä, sukupuoli ▲ 
 

Vingård ym. 
2005 

Ruotsi Etenevä kohortti,  
3 vuoden seuranta;  
n = 6 246 

Julkisen sektorin naistyöntekijöitä,  
18 %:lla oli pitkä sairausloma seuranta-
aikana 

> 28 pvT Perhetekijät, elintavat, työn piirteet ↔ 

Kivimäki 
ym. 1997 

Suomi Etenevä kohortti,  
5 vuoden seuranta;  
n = 763 

Raision kunnan henkilöstöä, 75 % naisia, 
ikä ka 41 

Sp-lkmT,  - ▲ 
BMI > 23 

Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt Muu työkykytekijä Vakioitu Tulos 
Haukka ym. 
2012 

Suomi Etenevä kohortti,  
2 vuoden seuranta;  
n = 385  

Naispuolisia keittiötyöntekijöitä Monikipu Ikä, elintavat, työn psykososiaaliset 
tekijät 

▲ 
 

Sp-lkm = sairauspoissaolojen lukumäärä 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• K = Kelan rekisteristä 
• O = oma ilmoitus 
• T = työnantajan tai työterveyshuollon rekisteristä 

 

47. Liikunta 
▲= Vähäinen vapaa-ajan liikunta tai fyysinen aktiivisuus ennakoi etenevissä seurantatutkimuksissa runsaampaa työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
▼= Vähäinen vapaa-ajan liikunta tai fyysinen aktiivisuus ennakoi etenevissä seurantatutkimuksissa vähäisempää työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↑ = Vähäinen vapaa-ajan liikunta tai fyysinen aktiivisuus liittyi poikkileikkaustutkimuksissa runsaampaan työkyvyttömyyteen. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↔ = Liikunta ei ennakoinut tai liittynyt työkyvyttömyyteen tilastollisesti merkitsevästi. 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Työkyvyttömyys- 
eläke/ syy Vakioitu Tulos 

Robroek 
ym. 2013a 

Useita Systemoitu katsaus;  
10 etenevää tutkimusta (joista 3 
kuvattu alla: Ahola 2011, Lahti 
2011, Krokstad 2002), näistä 4 
suomalaista 

Useita Kaikki Useita ▲4 tutkimusta 
↔ 2 tutkimusta 

▼1 tutkimus 
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Robroek 
ym. 2013b 

useita Etenevä kohortti, 4 vuoden 
seuranta; n = 4 923 

Aineisto Survey of Health, Ageing, and 
Retirement in Europe (SHARE)  
-tutkimuksesta. Yli 50-vuotiaita 11:stä 
Euroopan maasta 

Kaikki Ikä, sukupuoli, siviilisääty, 
koulutustaso, paino, työstressi, 
koettu terveys 

▲ 

Ropponen 
ym. 2012a 

Suomi Etenevä kohortti, 30 vuoden 
seuranta; n = 16 028 

Kaksosaineisto, työssä käyviä, 44 % naisia,  
3 % päätyi alaselkä-perusteiselle 
työkyvyttömyyseläkkeelle 

Alaselkä Perhetausta, ikä, sukupuoli, 
koulutustaso, siviilisääty, BMI 

↔ 

Ahola 2011 Suomi Etenevä kohortti, 7 vuoden 
rekisteriseuranta; n = 3 164 

Populaatio-otos (Terveys 2000), ikä 30–58.  
7 % päätyi seurannan aikana 
työkyvyttömyyseläkkeelle, joista neljäsosa 
mielenterveysdiagnoosilla. 

Kaikki - ↔ 
 

Lahti 2011 Suomi Etenevä kohortti, 7 vuoden 
seuranta; n = 6 450 

Helsingin kaupungin henkilöstöä,  
79 % naisia 

Kaikki Ikä, sukupuoli, tupakointi, 
alkoholi, BMI, aiemmat sp 

▲ 
 

Pietikäinen 
ym. 2011 

Suomi Etenevä kohortti, 30 vuoden 
seuranta; n = 36 395 

Kaksosaineisto Alaselkä Ikä, sukupuoli ▲ 

Ropponen 
ym. 2011 

Ruotsi Etenevä kohortti, 10 vuoden 
seuranta; n = 16 713. Mitattava 
asia: kipupaikkojen määrä ja 
niiden stabiilius 

Kaksosaineisto, seurannan aikana 11 % 
päätyi työkyvyttömyyseläkkeelle 

Kaikki Perimä, ikä, sukupuoli, koulutus, 
siviilisääty, perussairaudet 

▲ 
 

Krokstad 
ym. 2002 

Norja Etenevä kohortti, 10 vuoden 
seuranta; n = 90 000 

Väestöotos Kaikki Ikä, sukupuoli, koulutus, 
tupakointi, sairaudet, sosiaaliset 
verkostot, työstressi, tyytyväisyys 
elämään, oma käsitys 
terveydestä 

▲ 

Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo/ 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Lahti ym. 
2010 

Suomi Etenevä kohortti, 3 vuoden 
seuranta; n = 6 450 

Helsingin kaupungin henkilöstöä, 79 % naisia ≤ 14 pv ja > 14 pvT Ikä, sukupuoli, tupakointi ↔ 

Laaksonen 
ym. 2009 

Suomi Etenevä kohortti, 4 vuoden 
seuranta; n = 6 934 

Helsingin kaupungin henkilöstöä, 80 % naisia, 
ikä 40–60 

≤ 3 pv ja > 3 pvT Ikä, sukupuoli, ammattiasema, 
työn fyysinen ja psykososiaalinen 
kuormittavuus 

▲ 

Väänänen 
ym. 2008b 

Suomi Etenevä kohortti, 2 vuoden 
seuranta; n = 19 306 

Aineisto Kunta-10-tutkimuksesta, 77 % naisia, 
suurimmat ammattiryhmät 
lastentarhanhoitajat ja -opettajat, opettajat, 
keittäjät, lähihoitajat 

> 3 pvT Ikä, sukupuoli, koulutus, 
elintavat, BMI, työkuormitus, oma 
arvio terveydestä 

▲ 

Duijts ym. 
2007a 

Useita Systemaattinen katsaus;  
20 etenevää tutkimusta sp 
ennustekijöistä 

Useita ≤ 3 pv ja > 3 pv Useita ▲ 
Koskee < 3 pv 

sp 
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Suominen 
ym. 2007 

Suomi Kysely, rekisteritiedot 
takautuvasti; n = 1 806 

Väestöotos työssäkäyviä > 9 pvK Ei ▲ 

Kujala ym. 
2006 

Suomi Etenevä kohortti, 1 vuoden 
rekisteriseuranta; n = 3 725 

Pohjois-Suomen kohortti 1966 -otos työssä 
käyviä monilta aloilta  

> 9 pvK  Työn piirteet, perheen koko, 
elintavat, siviilisääty  

↔  

Lindberg 
ym. 2006 

Ruotsi Etenevä kohortti, 1,5 vuoden 
seuranta; n = 5 638  

84 % naisia, ikä ka 47. Työkyky oli 
erinomainen 13 %:lla ja heikko 15 %:lla. 

Sp-lkmO Ikä, sukupuoli ↔ 

Friedrich 
ym. 2000 

Itävalta Poikkileikkaus; n = 255 Jätteenkerääjiä, kaikki miehiä. Selkäkivusta 
johtuvia sp oli ollut viimeisen 12 kk:n aikana 
37 %:lla. 

Sp viim 12 kk:n 
aikana 

- ↔ 

Taimela 
ym. 2000 

Luxemburg Etenevä kohortti, 1 vuoden 
seuranta; n = 125 

Selkäkivun vuoksi kuntoutuksessa olleita 
henkilöitä, ikä noin 40. 20 % oli inaktiivisia 
seurannan aikana. 

Sp lkm viimeisen  
6 kk:n aikana 

? ▲ 
 

Kivimäki 
ym. 1997 

Suomi Etenevä kohortti, 5 vuoden 
seuranta; n = 763 

Raision kunnan henkilöstöä, 75 % naisia,  
ikä ka 41 

Sp-lkmT, - ↔ 

Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt Muu työkykytekijä Vakioitu Tulos 
Haukka ym. 
2012 

Suomi Etenevä kohortti, 2 vuoden 
seuranta; n = 385  

Naispuolisia keittiötyöntekijöitä Monikipu Ikä, elintavat, työn 
psykososiaaliset tekijät 

▲ 

Heponiemi 
ym. 2010 

Suomi Poikkileikkaus; n = 18 454 Julkisen sektorin henkilöstöä (Kunta-10), joilla 
ei ollut ollut sairauspoissaoloja kuluneen 
vuoden aikana.  

Presenteismi Ikä, sukupuoli, sosioekonominen 
status, koulutus, siviilisääty, itse 
arvioitu terveys, elintavat, 
optimismi 

↑ 

Sp-lkm = sairauspoissaolojen lukumäärä 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• K = Kelan rekisteristä 
• O = oma ilmoitus 
• T = työnantajan tai työterveyshuollon rekisteristä 
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48. Toimintakyky 
▲= Huono kunto tai alentunut toimintakyky ennakoi etenevissä seurantatutkimuksissa runsaampaa työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↑ = Huono kunto tai alentunut toimintakyky liittyi poikkileikkaustutkimuksissa runsaampaan työkyvyttömyyteen. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↔ = Kunto tai toimintakyky ei liittynyt työkyvyttömyyteen tilastollisesti merkitsevästi. 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Työkyvyttömyys- 
eläke/syy Vakioitu Tulos 

Karpansalo 
ym. 2003 

Suomi Etenevä kohortti, 11 vuoden 
seuranta; n = 1 307. 
Toimintakyvyn mittari: 
polkupyöräergometritesti. 

Väestöotos, miehiä Itä-Suomen maaseudulta, ikä 
alussa 42–60. Seurannan aikana 60 % päätyi 
työkyvyttömyyseläkkeelle. 

Kaikki Ikä, koulutus, 
ammatti, BMI, 
alkoholi, tupakka 

▲ 
Huono kestävyyskunto 

Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Laaksonen 
ym. 2011 

Suomi Etenevä kohortti, 3 vuoden 
seuranta; n = 8 960 

Helsingin kaupungin henkilöstöä, 80 % naisia, ikä 
40–60, 22 eri ammattinimikettä, naisista suurin 
osa terveyden- ja lastenhoitoalalla ja miehistä 
teknisillä ja julkisessa liikenteessä. 

> 14 pvT Ikä, sukupuoli, 
sosioekonominen 
status 

▲ 
Fyysinen toimintakyky 

tärkeimpiä 

Kyröläinen 
ym. 2008 

Suomi Poikkileikkaus; n = 7 179. 
Toimintakyvyn mittari: Cooper-
testi, punnerrus, kyykky, 
selinmakuulta istumaan, 
puristusvoima. 

Miespuolisia sotilaita Sp-lkm Ikä ↑ 
Kestävyyskunto, lihaskunto 

Friedrich ym. 
2000 

Itävalta Poikkileikkaus; n = 255 Jätteenkerääjiä, kaikki miehiä. Selkäkivusta 
johtuvia sp oli ollut viimeisen 12 kk:n aikana  
37 %:lla. 

Sp-lkm viim. 12 kk:n 
aikanaO 

- ↑ 
Iso sormenpää-

lattiaetäisyys 
↔ 

Vatsalihasten voimakkuus 
Tucker ym. 
1990 

USA Poikkileikkaus; n = 8 301. 
Toimintakyvyn mittari: askeltesti. 

Henkilöstöä 35 eri yrityksestä vastasi, 54 % 
miehiä, ikä ka 37, 40 %:lla 1. asteen koulutus.  
55 %:lla ei sp viimeisen 6 kk:n aikana 

Sp-lkm viim. 6 kk:n 
aikana 

Ikä, sukupuoli, 
tulotaso, 
tupakointi, 
lihavuus 

↑ 
Kestävyyskunto 

Sp-lkm = sairauspoissaolojen lukumäärä 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• O = oma ilmoitus 
• T = työnantajan tai työterveyshuollon rekisteristä 
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49. Tupakointi 
▲= Tupakointi ennakoi etenevissä seurantatutkimuksissa runsaampaa työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↑ = Tupakointi liittyi poikkileikkaustutkimuksissa runsaampaan työkyvyttömyyteen. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↔ = Tupakointi ei ennakoinut tai liittynyt työkyvyttömyyteen tilastollisesti merkitsevästi. 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Työkyvyttömyys- 
eläke/syy Vakioitu Tulos 

Ropponen 
ym. 2013b 

Suomi Etenevä kohortti,  
23 vuoden seuranta;  
n = 17 451 

Kaksosaineisto. Seurannan aikana 2 % 
päätyi selkäkipu- ja 7 % tule-diagnoosilla 
työkyvyttömyyseläkkeelle.  

Tule Ikä, sukupuoli, siviilisääty, koulutus, 
BMI, tule-kivut, liikunta, alkoholi, 
tyytyväisyys, uni- ja rauhoittavien 
lääkkeiden käyttö 

▲ 
Pitkäkestoinen 

päivittäinen 
tupakointi 

Ahola ym. 
2011 

Suomi Etenevä kohortti, 7 vuoden 
rekisteriseuranta; n = 3 164 

Populaatio-otos (Terveys 2000), ikä 30–58.  
7 % päätyi seurannan aikana 
työkyvyttömyyseläkkeelle, joista neljäsosa 
mielenterveysdiagnoosilla. 

Kaikki - ↔ 
 

Koskenvuo 
ym. 2011 

Suomi Etenevä kohortti,  
30 vuoden seuranta; 
n = 24 043 

Kaksosaineisto, 50 % naisia. Seurannan 
aikana 0,4 % päätyi COPD-diagnoosilla 
työkyvyttömyyseläkkeelle ka 56 vuoden 
iässä. Tupakoimattomia 47 %. 

COPD Perhetausta ▲ 

Pietikäinen 
ym. 2011 

Suomi Etenevä kohortti,  
30 vuoden seuranta;  
n = 36 395 

Kaksosaineisto Alaselkä Ikä, sukupuoli ▲ 

Ropponen 
ym. 2011 

Ruotsi Etenevä kohortti,  
10 vuoden seuranta;  
n = 16 713 

Kaksosaineisto, seurannan aikana 11 % 
päätyi työkyvyttömyyseläkkeelle 

Kaikki Perimä, ikä, sukupuoli, koulutus, 
siviilisääty, perussairaudet 

▲ 
Pitkäkestoinen 

tupakointi 
Hagen ym. 
2002 

Norja Etenevä kohortti, 7 vuoden 
seuranta; n = 34 754 

Yhden maakunnan kaikki työlliset 25–59 v, 
jotka osallistuneet yleiseen 
terveystutkimukseen 

Selkäsairaus Ikä, sukupuoli, muut elintapatekijät  ▲ 

Krokstad 
ym. 2002 

Norja Etenevä kohortti,  
10 vuoden seuranta;  
n = 90 000 

Väestöotos Kaikki Ikä, sukupuoli, koulutus, liikunta, 
sairaudet, sosiaaliset verkostot, 
työstressi, tyytyväisyys elämään, oma 
käsitys terveydestä 

▲ 

Lund ym. 
2001 

Tanska Etenevä kohortti, 2,5 
vuoden seuranta; n = 2 900 

Kunnan työntekijöitä ja jätteenkerääjiä,  
ikä ka 45 

Kaikki Ikä, ammatti ▲ 
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Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Laaksonen 
ym. 2009 

Suomi Etenevä kohortti, 4 vuoden 
seuranta; n = 6 934 

Helsingin kaupungin henkilöstöä, 80 % 
naisia, ikä 40–60 

≤ 3 pv ja > 3 pvT Ikä, sukupuoli, ammattiasema, työn 
fyysinen ja psykososiaalinen 
kuormittavuus 

▲ 

Väänänen 
ym. 2008b 

Suomi Etenevä kohortti, 2 vuoden 
seuranta; n = 19 306 

Aineisto Kunta-10-tutkimuksesta, 77 % 
naisia, suurinnat ammattiryhmät 
lastentarhanhoitajat ja opettajat, opettajat, 
keittäjät, lähihoitajat. 

> 3 pvT Ikä, sukupuoli, koulutus, elintavat, 
BMI, työkuormitus, oma arvio 
terveydestä 

▲ 

Duijts ym. 
2007a 

Useita Systemaattinen katsaus;  
20 etenevää tutkimusta sp 
ennustekijöistä 

3 tutkimusta tarkasteli tupakoinnin ja sp:jen 
yhteyksiä 

≤ 3 pv ja > 3 pv Useita ▲ 1 tutkimus 
↔ 2 tutkimusta 

 
Kujala ym.  
2006 

Suomi Etenevä kohortti, 1 vuoden 
rekisteriseuranta; n = 3 725 

Pohjois-Suomen kohortti 1966 -otos työssä 
käyviä monilta aloilta  

> 9 pvK  Työn piirteet, perheen koko, elintavat, 
siviilisääty  

↔  

Lindberg 
ym. 2006 

Ruotsi Etenevä kohortti, 1,5 vuo-
den seuranta; n = 5 638  

84 % naisia, ikä ka 47. Työkyky oli 
erinomainen 13 %:lla ja heikko 15 %:lla. 

Sp-lkm  Ikä, sukupuoli ↔ 

Vingård ym.  
2005 

Ruotsi Etenevä kohortti, 3 vuoden 
seuranta; n = 6 246 

Julkisen sektorin naistyöntekijöitä, 18 %:lla 
oli pitkä sairausloma seuranta-aikana 

> 28 pvT Perhetekijät, elintavat, työn piirteet ↔ 

Kivimäki 
ym. 2001b 

 Etenevä kohortti, 2 vuoden 
seuranta; n = 887 

Sairaalalääkäreitä ja sairaanhoitajia ≤ 3 pv ja > 3 pvT Ikä, sukupuoli, tulotaso ↔ 
 

Friedrich 
ym. 2000 

Itävalta Poikkileikkaus; n = 255 Jätteenkerääjiä, kaikki miehiä. Selkäkivusta 
johtuvia sp oli ollut viimeisen 12 kk:n aikana 
37 %:lla. 

Sp viim. 12 kk:n aikana - ↔ 

Kivimäki 
ym. 1997 

Suomi Etenevä kohortti, 5 vuoden 
seuranta; n = 763 

Raision kunnan henkilöstöä, 75 % naisia, 
ikä ka 41  

Sp-lkmT,  - ↔ 

Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt Muu työkykytekijä Vakioitu Tulos 
Haukka ym. 
2012 

Suomi Etenevä kohortti, 2 vuoden 
seuranta; n = 385  

Naispuolisia keittiötyöntekijöitä Monikipu Ikä, elintavat, työn psykososiaaliset 
tekijät 

↔ 

Heponiemi 
ym. 2010 

Suomi Poikkileikkaus; n = 18 454 Julkisen sektorin henkilöstöä (Kunta-10), 
joilla ei ollut ollut sairauspoissaoloja 
kuluneen vuoden aikana 

Presenteismi Ikä, sukupuoli, sosioekonominen 
status, koulutus, siviilisääty, itse 
arvioitu terveys, elintavat, optimismi 

↑ 

Sp-lkm = sairauspoissaolojen lukumäärä 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• K = Kelan rekisteristä 
• O = oma ilmoitus 
• T = työnantajan tai työterveyshuollon rekisteristä 



 

65 
 

50. Alkoholin käyttö 
▲= Alkoholin runsaampi käyttö ennakoi etenevissä seurantatutkimuksissa runsaampaa työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↑ = Alkoholin runsaampi käyttö liittyi poikkileikkaustutkimuksissa runsaampaan työkyvyttömyyteen. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↔ = Alkoholin käyttömäärä ei ennakoinut työkyvyttömyyttä tilastollisesti merkitsevästi. 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Työkyvyttömyys- 
eläke/syy Vakioitu Tulos 

Robroek ym. 
2013b 

Useita Etenevä kohortti, 4 vuoden 
seuranta; n = 4 923 

Aineisto Survey of Health, Ageing, 
and Retirement in Europe (SHARE)  
-tutkimuksesta. Yli 50-vuotiaita 11:stä 
Euroopan maasta. 

Kaikki Ikä, sukupuoli, siviilisääty, koulutustaso, 
paino, liikunta, koettu terveys, työstressi 

↔ 
 

Ahola ym. 2011 Suomi Etenevä kohortti, 7 vuoden 
rekisteriseuranta; n = 3 164 

Populaatio-otos (Terveys 2000), ikä 
30–58. 7 % päätyi seurannan aikana 
työkyvyttömyyseläkkeelle, joista 
neljäsosa mielenterveysdiagnoosilla. 

Kaikki - ↔ 
 

Pietikäinen ym. 
2011 

Suomi Etenevä kohortti, 30 vuoden 
seuranta; n = 36 395 

Kaksosaineisto Alaselkä Ikä, sukupuoli ▲ 

Ropponen ym.  
2011 

Ruotsi Etenevä kohortti, 10 vuoden 
seuranta; n = 16 713. 
Mitattava asia: käyttötiheys 
(ei koskaan, joskus, 
säännöllisesti). 

Kaksosaineisto, seurannan aikana  
11 % päätyi työkyvyttömyyseläkkeelle 

Kaikki Perimä, ikä, sukupuoli, koulutus, siviilisääty, 
perussairaudet 

▲ 
Joskus tai 

säännöllisesti 

Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo/ 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Gockel ym. 
2013 

Suomi Poikkileikkaus; n = 5 000 Aineisto THL:n Suomalaisen 
aikuisväestön terveyskäyttäytyminen 
ja terveys -kyselystä 

Sp-lkm viim. vuoden 
aikana 

Ikä, sukupuoli, siviilisääty, koulutus, 
alueellinen työttömyys 

↑ 

Ahola 2009c Suomi Takautuva 2 vuoden 
seuranta; n = 3 411  

Väestöotos (Terveys 2000  
-aineistosta), 12 %:lla oli joku 
masennushäiriö 

> 9 pvK masennuksen 
vuoksi 

Ikä, koulutus, masennuksen vaikeusaste, 
somaattiset sairaudet, oma arvio tulevasta 
työkyvystä, työn arvostus, työtyytyväisyys 

↔ 
 

Laaksonen ym.  
2009 

Suomi Etenevä kohortti, 4 vuoden 
seuranta; n = 6 934 

Helsingin kaupungin henkilöstöä,  
80 % naisia, ikä 40–60 

≤ 3 pv ja > 3 pvT Ikä, sukupuoli, ammattiasema, työn 
fyysinen ja psykososiaalinen kuormittavuus 

▲ 

Salonsalmi ym. 
2009 

Suomi Etenevä kohortti,  
3–5 vuoden seuranta;  
n = 6 934 

Helsingin kaupungin henkilöstöä,  
80 % naisia, ikä 40–60 

≤ 3 pv ja > 3 pvT Ikä, sukupuoli, työn fyysinen ja 
psykososiaalinen kuormitus 

▲ 
< 4 tai > 16 
annosta/vk 

Johansson ym. 
2009 

Suomi Poikkileikkaus; n = 5 000 Väestöotos Sp-lkm viimeisen 
vuoden aikana 

Sukupuoli, koulutus ↑ 
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Duijts ym. 
2007a 

Useita Systemaattinen katsaus;  
20 etenevää tutkimusta sp 
ennustekijöistä 

5 tutkimusta käsitteli alkoholin ja 
sairauspoissaolojen yhteyttä 

≤ 3 pv ja > 3 pv Useita ▲ 
Koskee > 3 pv sp 

 
Suominen ym.  
2007 

Suomi Kysely, rekisteritiedot 
takautuvasti; n = 1806 

Väestöotos työssäkäyviä > 9 pvK Ei ↔ 

Kujala ym. 
2006 

Suomi Etenevä kohortti, 1 vuoden 
rekisteriseuranta; n = 3 725 

Pohjois-Suomen kohortti 1966 -otos 
työssä käyviä monilta aloilta  

> 9 pvK  Työn piirteet, perheen koko, elintavat, 
siviilisääty  

↔  

Hermansson 
ym. 2002 

Ruotsi Etenevä kohortti, 3 vuoden 
seuranta; n = 989 

Ison kuljetusalan yrityksen 
henkilöstöä, 32 % naisia, ikä ka 43 

≤ 7 pv ja > 7 pvT Ikä, sukupuoli, ammattiasema ▲ 
AUDIT > 8 p, 

koskee vain < 7 
pv sp 

↔ 
alkoholin 

käyttömäärä 
Vahtera ym. 
2002 

Suomi Etenevä kohortti, 4 vuoden 
seuranta; n = 6 442 

Aineisto Kunta-10-tutkimuksesta,  
77 % naisia 

Sp-lkmT Ikä, sukupuoli, tulotaso, tupakointi, BMI, 
liikunta, RR, kol., sepelvaltimotauti, 
diabetes, psykososiaaliset tekijät 

▲ 
0 g ja > 275 g/vk 

Kivimäki ym. 
2001b 

 Etenevä kohortti, 2 vuoden 
seuranta; n = 887 

Sairaalalääkäreitä ja sairaanhoitajia ≤ 3 pv ja > 3 pvT Ikä, sukupuoli, tulotaso ▲ 
Vain 

sairaanhoitajilla 
Kivimäki ym. 
1997 

Suomi Etenevä kohortti, 5 vuoden 
seuranta; n = 763 

Raision kunnan henkilöstöä, 75 % 
naisia, ikä ka 41 

Sp-lkmT - ▼ 

Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt Muu työkykytekijä Vakioitu Tulos 
Heponiemi ym. 
2010 

Suomi Poikkileikkaus; n = 18 454 Julkisen sektorin henkilöstöä (Kunta-
10), joilla ei ollut ollut sairauspoissa-
oloja kuluneen vuoden aikana 

Presenteismi Ikä, sukupuoli, sosioekonominen status, 
koulutus, siviilisääty, itse arvioitu terveys, 
elintavat, optimismi 

↑ 

Sp-lkm= sairauspoissaolojen lukumäärä 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• K= Kelan rekisteristä 
• O= oma ilmoitus 
• T= työnantajan tai työterveyshuollon rekisteristä 
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51. Elämänhallinta 
▲= Puutteellinen elämänhallinta ennakoi etenevissä seurantatutkimuksissa runsaampaa työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Työkyvyttömyys- 
eläke/syy Vakioitu Tulos 

Kuoppala ym. 
2011 

Suomi Etenevä kohortti,  
7 vuoden seuranta;  
n = 967 

Julkisen hallinnon henkilöstöä Kaikki Ikä, sukupuoli, koulutus, hyvinvointi, aikaisemmat 
sp:t, osallistuminen tyky-toimintaan ja kuntoutukseen 

▲ 
 

Suominen ym. 
2005 

Suomi Etenevä kohortti,  
7 vuoden seuranta;  
n = 2 196 

Väestöotos, puolet miehiä, 
tasaisesti joka alueelta,  
ikä 15–64 

Kaikki Ikä, sukupuoli, terveys, koulutus, liikunta, alkoholi  ▲ 
 

Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Kuoppala ym. 
2011 

Suomi Etenevä kohortti,  
7 vuoden seuranta;  
n = 967 

Julkisen hallinnon henkilöstöä Kaikki Ikä, sukupuoli, koulutus, hyvinvointi, aikaisemmat sp, 
osallistuminen tyky-toimintaan ja kuntoutukseen 

▲ 
 

Kivimäki ym. 
2000c 

Suomi Etenevä kohortti,  
4 vuoden seuranta;  
n = 577 

Raision kunnan henkilöstöä Sp-lkmT ? ▲ 
Naisilla 

Kivimäki ym. 
1997 

Suomi Etenevä kohortti,  
5 vuoden seuranta;  
n = 763 

Raision kunnan henkilöstöä,  
75 % naisia, ikä ka 41 

Sp-lkmT  Ikä, sukupuoli, tulotaso, aikaisemmat sp, itse arvioitu 
terveys, BMI 

▲ 
Naisilla 

Sp-lkm = sairauspoissaolojen lukumäärä 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• T = työnantajan tai työterveyshuollon rekisteristä 
 

52. Kuormittavat elämäntapahtumat tai arki 
▲= Kuormittavat elämäntapahtumat tai arki ennakoivat etenevissä seurantatutkimuksissa runsaampaa työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↔ = Kuormittavat elämäntapahtumat tai arki eivät ennakoineet työkyvyttömyyttä tilastollisesti merkitsevästi. 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Työkyvyttömyys- 
eläke/syy Vakioitu Tulos 

Kärkkäinen 
ym. 2013 

Suomi Etenevä kohortti, 30 vuoden 
seuranta; n = 16 028 

Kaksosaineisto, työssä käyviä, 44 % 
naisia, 8 % päätyi tules-peräiselle 
työkyvyttömyyseläkkeelle 

Tules Perhetausta, ikä, sukupuoli, koulutustaso, 
sosioekonominen status, siviilisääty, BMI 

↔ 
 

Ropponen 
ym. 2012a 

Suomi Etenevä kohortti, 30 vuoden 
seuranta; n = 16 028 

Kaksosaineisto, työssä käyviä, 44 % 
naisia, 3 % päätyi alaselkä-perusteiselle 
työkyvyttömyyseläkkeelle 

Alaselkä Perhetausta, ikä, sukupuoli, koulutustaso, 
siviilisääty, BMI 

▲ 
Naisilla 



 

68 
 

Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Duijts ym. 
2007a 

Useita Systemaattinen katsaus;  
20 etenevää tutkimusta sp 
ennustekijöistä 

Useita ≤ 3 pv ja > 3 pv Useita ▲ 
Koskee < 3 pv sp 

 
Kujala ym. 
2006 

Suomi Etenevä kohortti, 1 vuoden 
rekisteriseuranta; n = 3 725 

Pohjois-Suomen kohortti 1966 -otos 
työssä käyviä monilta aloilta  

> 9 pvK  Työn piirteet, perheen koko, elintavat, 
siviilisääty  

▲ 
Naisilla 

 
Piirainen 
ym. 2003 

Suomi Etenevä kohortti, 3 vuoden 
seuranta; n = 4 209 

Väestöotos työssäkäyviä, puolet naisia, 
ikä 25–64 

Sp:t viimeisen 6 kk:n 
aikana 

Ikä, sukupuoli, työn ja arjen 
yhteensovittuminen, työn fyysinen 
kuormittavuus 

▲ 
 

Kivimäki 
ym. 2002a 

Suomi Etenevä kohortti, 1 vuoden 
seuranta; n = 2 991. 
Kuormitus: läheisen sairaus 
tai kuolema, väkivalta, riita, 
talousvaikeudet. 

Kunnan työntekijöitä, joilla ei 
sairauspoissaoloja v 1995, 73 % naisia 

≤ 3 pv ja > 3 pvT Ikä, elämänhallinta, stressi, tupakointi, 
alkoholi 

▲ 
Miehillä 

Kivimäki 
ym. 2001b 

 Etenevä kohortti, 2 vuoden 
seuranta; n = 887 

Sairaalalääkäreitä ja sairaanhoitajia ≤ 3 pv ja > 3 pvT Ikä, sukupuoli, tulotaso ▲ 
Koskee < 3 pv sp 

naishoitajilla 
Kivimäki 
ym. 1997 

Suomi Etenevä kohortti, 5 vuoden 
seuranta; n = 763 

Raision kunnan henkilöstöä, 75 % 
naisia, ikä ka 41 

Sp-lkmT  Ikä, sukupuoli, tulotaso, aikaisemmat sp, 
itse arvioitu terveys, BMI 

▲ 

Sp-lkm = sairauspoissaolojen lukumäärä 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• K = Kelan rekisteristä 
• O = oma ilmoitus 
• T = työnantajan tai työterveyshuollon rekisteristä 

 

53. Tyytyväisyys elämään 
▲= Alempi tyytyväisyys elämään ennakoi etenevissä seurantatutkimuksissa runsaampaa työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Työkyvyttömyys- 
eläke/syy Vakioitu Tulos 

Ropponen ym. 
2012b 

Suomi Etenevä kohortti, 30 vuoden 
seuranta; n = 24 043 

Kaksosaineisto, 2 % päätyi selkäkipu-
perusteiselle työkyvyttömyyseläkkeelle 

Alaselkä Ikä, sukupuoli, siviilisääty, koulutus, 
sosioekonominen status 

▲ 
 

Koivumaa-
Honkanen ym. 
2004 

Suomi Etenevä kohortti, 11 vuoden 
seuranta; n = 22 136 

Kaksosaineisto, 5,4 % päätyi seurannan 
aikana työkyvyttömyyseläkkeelle. 

Kaikki Ikä, siviilisääty, sosiaaliluokka, elintavat ▲ 
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Krokstad ym. 
2002 

Norja Etenevä kohortti, 10 vuoden 
seuranta; n = 90 000 

Väestöotos Kaikki Ikä, sukupuoli, koulutus, elintavat, 
sairaudet, sosiaaliset verkostot, 
tyytyväisyys elämään, oma käsitys 
terveydestä 

▲ 
Vain 

miehillä 

 
54. Vihamielisyys 
▲= Ärtyneisyys ja vihamielisyys ennakoivat etenevissä seurantatutkimuksissa runsaampaa työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↑ = Ärtyneisyys ja vihamielisyys liittyivät poikkileikkaustutkimuksissa runsaampaan työkyvyttömyyteen. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↔ = Ärtyneisyys ja vihamielisyys eivät ennakoineet työkyvyttömyyttä tilastollisesti merkitsevästi. 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Adam ym. 
2004 

20 
maata 

Poikkileikkaus; n = 54 Balettitanssijoita, 56 % naisia, ikä ka 27 Sp-lkm viim. 10 kk:n 
aikanaO 

- ↑ 
 

Kivimäki 
ym. 2003 

Suomi Etenevä kohortti; n = 3 773 Sairaalan työntekijöitä 10 kunnasta > 3 pvT Ikä, sukupuoli tulotaso, sairaudet, 
elintavat 

↔ 

Kivimäki 
ym. 2002b 

Suomi Etenevä kohortti, 7 vuoden 
seuranta; n = 433 

Raision kunnan henkilöstöä, kaikki 
naisia 

Sp-lkmT Ikä, sosioekonominen status, 
tupakointi, alkoholi, masennusoireet, 
sp:t, itse arvioitu terveys 

▲ 

Vahtera ym. 
2000a 

Suomi Etenevä kohortti, 5 vuoden 
seuranta; n = 757 

Raision kunnan henkilöstöä, 75 % 
naisia, ikä ka 41 

Sp-lkmT Ikä, sukupuoli ▲ 

Kivimäki 
ym. 1998 

Suomi Etenevä kohortti, 5 vuoden 
seuranta; n = 866 

Raision kunnan henkilöstöä Sp-lkmT Ikä, sukupuoli, stressi ▲ 
Miehillä, koskee vain 

traumaperäisiä sp 
Vahtera ym. 
1997a 

Suomi Etenevä kohortti, 4 vuoden 
seuranta; n = 1 077 

Raision kunnan henkilöstöä, 76 % 
naisia 

Sp-lkmT Ikä, sukupuoli, tulot, tupakointi, 
liikunta, BMI 

▲ 
Miehillä 

Sp-lkm = sairauspoissaolojen lukumäärä 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• O = oma ilmoitus 
• T = työnantajan tai työterveyshuollon rekisteristä 
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55. Optimismi 
▼= Optimismi ennakoi etenevissä seurantatutkimuksissa vähäisempää työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↓ = Optimismi liittyi poikkileikkaustutkimuksissa vähäisempään työkyvyttömyyteen. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Kivimäki ym. 
2005 

Suomi Etenevä kohortti  
3 vuoden seuranta;  
n = 5 007 

Aineisto Kunta-10-tutkimuksesta, henkilöstöä opetus-
toimesta, terveydenhuollosta ja ylläpidosta, ikä ka 49. 
Tutkimus kohdistui niihin henkilöihin jotka olivat kohdanneet 
perheenjäsenen sairastumisen tai kuoleman. 

Sp-lkmT Ikä, sukupuoli, siviilisääty, koulutus ▼ 
 

Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt Muu työkykytekijä Vakioitu Tulos 
Heponiemi ym. 
2010 

Suomi Poikkileikkaus;  
n = 18 454 

Julkisen sektorin henkilöstöä (Kunta-10), joilla ei ollut ollut 
sairauspoissaoloja kuluneen vuoden aikana 

Presenteismi Ikä, sukupuoli, sosioekonominen 
status, koulutus, siviilisääty, itse 
arvioitu terveys, elintavat, optimismi 

↓ 

Sp-lkm = sairauspoissaolojen lukumäärä 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• T = työnantajan tai työterveyshuollon rekisteristä 
 

56. Työtyytyväisyys 
▲= Tyytymättömyys työhön ennakoi etenevissä seurantatutkimuksissa runsaampaa työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↑ = Tyytymättömyys työhön liittyi poikkileikkaustutkimuksissa runsaampaan työkyvyttömyyteen. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↓ = Tyytymättömyys työhön liittyi poikkileikkaustutkimuksissa vähäisempään työkyvyttömyyteen. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↔ = Työtyytyväisyys ei ennakoinut tai liittynyt työkyvyttömyyteen tilastollisesti merkitsevästi. 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Työkyvyttömyys- 
eläke/syy Vakioitu Tulos 

Kuoppala 
ym. 2011 

Suomi Etenevä kohortti, 7 vuoden 
seuranta; n = 967 

Julkisen hallinnon henkilöstöä Kaikki Ikä, sukupuoli, koulutus, hyvinvointi, 
aikaisemmat sp:t, osallistuminen tyky-
toimintaan ja kuntoutukseen 

↔ 

Labriola 
ym. 2009b 

Tanska Etenevä kohortti, 15 vuoden 
seuranta; n = 8 338 

Otos työssä käyviä Kaikki Ikä, tupakointi, BMI ▲ 

Kuoppala 
ym. 2008 

Useita Systemoitu katsaus,  
27 tutkimusta 

3 tutkimusta käsittelee työtyytyväisyyden 
vaikutusta työkyvyttömyyseläkkeisiin 

Useita Useita ▲ 

Härkäpää 
ym. 1990 

Suomi Takautuva kohortti,  
12 vuoden seuranta;  
n = 733 

Vankeinhoitolaitoksen henkilöstöä. Haastattelu  
v 1975–1976. 10 % oli seurannan aikana jäänyt 
työkyvyttömyyseläkkeelle. 

Kaikki Ikä, sukupuoli, työsuhteen kesto, 
ammatti, työpaikan koko, vankimäärä, 
sairaudet, oireet 

↔ 
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Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Kuoppala 
ym. 2011 

Suomi Etenevä kohortti, 7 vuoden 
seuranta; n = 967 

Julkisen hallinnon henkilöstöä Kaikki Ikä, sukupuoli, koulutus, hyvinvointi, 
aikaisemmat sp:t, osallistuminen tyky-
toimintaan ja kuntoutukseen 

↔ 

Rantanen ja 
Tuominen 
2011 

Suomi Poikkileikkaus; n = 169 32 lääkäriä ja 137 hoitajaa sairaaloista Sp-lkm ja 
presenteisimi viim.  
4 viikon aikana 

Työtahti, vuorotyö, sairaudet ▲ 

Laaksonen 
ym.  2010a 

Suomi Etenevä kohortti, 3 vuoden 
seuranta; n = 6 503 

Helsingin kaupungin henkilöstöä, 77 % naisia,  
ikä keskim. 49 (40–60) 

≤ 3 pv ja > 3 pvT Ikä, sukupuoli, tupakointi, BMI ▲ 

Roelen ym. 
2009b 

Hollanti Etenevä kohortti, 1 vuoden 
seuranta; n = 326 

Henkilöstöä laitetehtaasta, toimistosta ja kirjastosta Sp-lkmt Ikä, sukupuoli, koulutus ▲ 

Böckerman 
ym. 2008 

Suomi Poikkileikkaus; n = 2 978  Väestöotos työssäkäyviä Sp-lkm viim. 6 kk:n 
aikana 

- ↑ 

Kuoppala 
ym. 2008 

Useita Systemoitu katsaus,  
27 tutkimusta 

3 tutkimusta käsittelee työtyytyväisyyden 
vaikutusta sp:ihin 

Useita Useita ▲ 

Duijts ym. 
2007a 

Useita Systemaattinen katsaus;  
20 etenevää tutkimusta sp 
ennustekijöistä 

Useita ≤ 3 pv ja > 3 pv Useita ▲ 
Koskee >3pv 

sp 
Otsuka ym. 
2007 

Japani Poikkileikkaus; n = 833 Elektroniikkatehtaan työntekijöitä, ikä ka 35.  
Yli puolella oli ollut ainakin 1 sp-jakso viimeisen 
vuoden aikana. 

Sp-lkm viim. 12 kk:n 
aikana 

? ↑ Miehillä 
↓ naisilla 

Lindberg 
ym. 2006 

Ruotsi Etenevä kohortti,  
1,5 vuoden seuranta;  
n = 5 638  

84 % naisia, ikä ka 47. Työkyky oli erinomainen  
13 %:lla ja heikko 15 %:lla. 

Sp-lkm Ikä, sukupuoli ▲ 
Tyytyväisyys 

työn 
määrään 

Andrea ym. 
2003 

Hollanti Etenevä kohortti,  
1,5 vuoden seuranta;  
n = 1 723 

45 yrityksen henkilöstöä, jotka olivat käyneet 
omalla lääkärillään tai työterveyshuollossa työhön 
liittyvän vaivan vuoksi viimeisen 4 kk aikana.  
31 %:lla alhainen koulutustaso, 44 %:lla joku 
perussairaus. 

> 30 pvT Ikä, sukupuoli, koulutus ▲ 

Friedrich 
ym. 2000 

Itävalta Poikkileikkaus; n = 255 Jätteenkerääjiä, kaikki miehiä. Selkäkivusta 
johtuvia sp oli ollut viimeisen 12 kk aikana 37 %:lla. 

Sp-lkm viim. 12 kk:n 
aikanaO 

- ↔ 
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Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt Muu työkykytekijä Vakioitu Tulos 
Li ym. 2010 Kiina Etenevä kohortti, 1 vuoden 

seuranta; n = 2 854 
Sairaanhoitajia sairaalan eri osastoilta, ikä ka 31 Aikomus jättää 

työpaikka 
Ikä, syntymäpaikka, siviilisääty, 
elintavat, työsuhteen tyyppi ja kesto, 
vuorotyö, ammattiasema, osasto, 
työn psykososiaaliset kuormitustekijät 

▲ 

Sp-lkm = sairauspoissaolojen lukumäärä 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• O = oma ilmoitus 
• T = työnantajan tai työterveyshuollon rekisteristä 

 

57. Sitoutuminen työhön 
▲= Alhainen sitoutuminen tai ylisitoutuminen työhön ennakoivat etenevissä seurantatutkimuksissa runsaampaa työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↑ = Alhainen sitoutuminen tai ylisitoutuminen työhön liittyi poikkileikkaustutkimuksissa runsaampaan työkyvyttömyyteen. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↔ = Sitoutuminen työhön ei ennakoinut tai liittynyt työkyvyttömyyteen tilastollisesti merkitsevästi. 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Työkyvyttömyys- 
eläke/syy Vakioitu Tulos 

Lund ym. 
2001 

Tanska Etenevä kohortti,  
2,5 vuoden seuranta;  
n = 2 900 

Kunnan työntekijöitä ja 
jätteenkerääjiä, ikä keskim. 45 

Kaikki Ikä, ammatti ▲ 
Alhainen sitoutuminen 

Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Rugulies 
ym. 2010 

Tanska Etenevä kohortti,  
1 vuoden seuranta;  
n = 3 188 

Väestöotos työssä käyviä, 52 % 
naisia 

> 21 pv sp Ikä, sukupuoli, terveys, ammattiasema ↔ 

Duijts ym. 
2007a 

Useita Systemaattinen katsaus; 
20 etenevää tutkimusta 
sp ennustekijöistä 

Useita ≤ 3 pv ja > 3 pv Useita ▲ 
Ylisitoutuminen 

Schreuder 
ym. 2010 

Hollanti Poikkileikkaus; n = 328 Sairaanhoitajia, 78 % 
sairaalassa, loput avohoidossa, 
kaikki naisia, ikä ka 42 

Sp-lkmT Ikä, työsuhteen kesto ↔ 
Ylisitoutuminen 
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Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt Muu työkykytekijä Vakioitu Tulos 
Li ym. 2010 Kiina Etenevä kohortti,  

1 vuoden seuranta;  
n = 2 854 

Sairaanhoitajia sairaalan eri 
osastoilta, ikä ka 31 

Aikomus jättää 
työpaikka 

Ikä, syntymäpaikka, siviilisääty, elintavat, 
työsuhteen tyyppi ja kesto, vuorotyö, 
ammattiasema, osasto, työn muut 
psykososiaaliset kuormitustekijät 

▲ 
 

Airila ym. 
2012 

Suomi Poikkileikkaus; n = 403 Palomiehiä, ikä 48,5, 81 %:lla 
perustason koulutus, 
työkokemusta keskim. 25, 84 % 
teki vuorotyötä. 

Työkykyindeksin 
pistemäärä 

TKI-pisteet 10 vuotta aiemmin, ikä, elintavat, 
työn olosuhteet 

↑ 
 

Sp-lkm = sairauspoissaolojen lukumäärä 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• T = työnantajan tai työterveyshuollon rekisteristä 
 

58. Työn ja perheen yhdistäminen 
▲= Vaikeus yhdistää työn ja perheen vaatimuksia tai työn haitallinen kulkeutuminen kotiin ennakoivat etenevissä seurantatutkimuksissa runsaampaa työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti 
merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↔ = Työn ja perheen yhteensovittaminen ei ennakoinut työkyvyttömyyttä tilastollisesti merkitsevästi. 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Väänänen 
ym. 2008a 

Suomi Etenevä kohortti, 2 vuoden 
seuranta; n = 18 366 

Kunnan työntekijöitä (Kunta-10), 76 % 
naisia, ikä ka 45 

Sp-lkmT Ikä, sukupuoli, elintavat, 
työsuhteen tyyppi 

▲ 
Naisilla 

Väänänen 
ym. 2004a 

Suomi Etenevä kohortti, 2 vuoden 
seuranta; n = 6 442 

Kunnan työntekijöitä, ikä ka 44, suurin 
ammattiryhmä opettajat 

Sp-lkmT Ikä, sukupuoli, siviilisääty, lapset ▲ 
 

Piirainen 
ym. 2003 

Suomi Etenevä kohortti, 3 vuoden 
seuranta; n = 4 209 

Väestöotos työssäkäyviä, puolet naisia, 
ikä 25–64 

Sp viimeisen 6 kk 
aikanaO 

Ikä, sukupuoli, arjen 
kuormittavuus, työn fyysinen 
kuormittavuus 

↔ 

Sp-lkm = sairauspoissaolojen lukumäärä 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• O = oma ilmoitus 
• T = työnantajan tai työterveyshuollon rekisteristä 
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59. Ikä  
▲= Korkeampi ikä ennakoi etenevissä seurantatutkimuksissa runsaampaa työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↑ = Korkeampi ikä liittyy poikkileikkaustutkimuksissa runsaampaan työkyvyttömyyteen. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↓ = Korkeampi ikä liittyy poikkileikkaustutkimuksissa vähäisempään työkyvyttömyyteen. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↔ = Ikä ei ennakoinut työkyvyttömyyttä tilastollisesti merkitsevästi. 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Työkyvyttömyys- 
eläke/syy Vakioitu Tulos 

Samuelsson 
ym. 2012a  

Ruotsi Etenevä kohortti, 15 vuoden 
seuranta; n = 52 609 

Kaksosaineisto Kaikki  Sukupuoli, perimä, elinympäristö ▲ 
> 45 v 

Ahola ym. 
2011 

Suomi Etenevä kohortti, 7 vuoden 
rekisteriseuranta; n = 3 164 

Populaatio-otos (Terveys 2000), ikä 
30–58. 7 % päätyi seurannan aikana 
työkyvyttömyyseläkkeelle, joista 
neljäsosa mielenterveysdiagnoosilla. 

Kaikki - ▲ 
> 45 v 

Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Lu ym. 2010 Suomi Etenevä kohortti, 8 vuoden 
seuranta; n = 62 745 

Helsingin kaupungin henkilöstöä, 42 % 
naisia, 32 % työntekijöitä 

> 3 pvT ? ↔ 
 

Schreuder 
ym. 2010 

Hollanti Poikkileikkaus; n = 328 Sairaanhoitajia, 78 % sairaalassa, 
loput avohoidossa, kaikki naisia, ikä ka 
42 

Sp-lkmT Ikä, työsuhteen kesto ↓ 

Ahola ym. 
2009c 

Suomi Takautuva 2 vuoden seuranta;  
n = 3 411  

Väestöotos (Terveys 2000  
-aineistosta), 12 %:lla oli joku 
masennushäiriö. 

> 9 pvK masennuksen 
vuoksi 

Ikä, koulutus, masennuksen 
vaikeusaste, somaattiset sairaudet, 
oma arvio tulevasta työkyvystä, työn 
arvostus, työtyytyväisyys 

▲ 
35–44 v 

Ahola ym. 
2008 

Suomi Etenevä kohortti, 2 vuoden 
seuranta; n = 3 151 

Terveys 2000 -otos työssä käyviä,  
21 % ruumiillisen työn tekijöitä,  
ikä 30–60 

> 9 pvK Ikä, siviilisääty, sairaudet ▲ 
Naisilla > 40 v, 
miehillä > 50 v 

Väänänen 
ym. 2008b 

Suomi Etenevä kohortti, 2 vuoden 
seuranta; n = 19 306 

Aineisto Kunta-10-tutkimuksesta, 77 % 
naisia, suurinnat ammattiryhmät 
lastentarhanhoitajat ja opettajat, 
opettajat, keittäjät, lähihoitajat 

> 3 pvT Sukupuoli, koulutus, ammattiasema, 
työkuormitus, elintavat, BMI, 
työkuormitus, oma arvio terveydestä 

▼ 
> 30 v 

Duijts ym. 
2007a 

Useita Systemaattinen katsaus;  
20 etenevää tutkimusta sp 
ennustekijöistä 

4 tutkimusta käsitteli iän 
ennustevaikutusta sairauspoissaoloihin 

≤ 3 pv ja > 3 pv Useita ↔  
Koskee > 3 pv sp 

Suominen 
ym. 2007 

Suomi Kysely, rekisteritiedot 
takautuvasti; n = 1 806 

Väestöotos työssäkäyviä > 9pvK Ei ↑ 
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Lindberg ym. 
2006 

Ruotsi Etenevä kohortti, 1,5 vuoden 
seuranta; n = 5 638  

84 % naisia, ikä ka 47. Työkyky oli 
erinomainen 13 %:lla ja heikko  
15 %:lla. 

Sp-lkm Ikä, sukupuoli ▲ 
> 45 v 

Vingård ym. 
2005 

Ruotsi Etenevä kohortti, 3 vuoden 
seuranta; n = 6 246 

Julkisen sektorin naistyöntekijöitä,  
18 %:lla oli pitkä sairausloma 
seuranta-aikana 

> 28 pvT Perhetekijät, elintavat, työn piirteet ▲ 
> 50 v 

Häkkänen 
ym. 2001 

Suomi Etenevä kohortti, 3,5 vuoden 
seuranta; n = 532. 

Kuorma-autotehtaan työntekijöitä, 2/3 
uusia työntekijöitä 

Sp-lkm T Ikä, työkokemus ▲ 
30–40 v 

Kivimäki ym. 
1997 

Suomi Etenevä kohortti, 5 vuoden 
seuranta; n = 763 

Raision kunnan henkilöstöä, 75 % 
naisia, ikä ka 41 

Sp-lkmT - ▲ 

Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt Muu työkykytekijä Vakioitu Tulos 
Martimo ym. 
2007 

Suomi Kysely, poikkileikkaus; n = 723 Kemian teollisuuden ja julkisen 
sektorin henkilöstöä  

Itse arvioitu työkyky Ikä, sukupuoli ▲ 
> 35 v 

Sp-lkm = sairauspoissaolojen lukumäärä 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• K = Kelan rekisteristä 
• O = oma ilmoitus 
• T = työnantajan tai työterveyshuollon rekisteristä 

 
60. Sukupuoli 
▲= Naissukupuoli ennakoi etenevissä seurantatutkimuksissa runsaampaa työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↑ = Naissukupuoli liittyi poikkileikkaustutkimuksissa runsaampaan työkyvyttömyyteen. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↔ = Sukupuoli ei ennakoinut tai liittynyt työkyvyttömyyteen tilastollisesti merkitsevästi. 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Työkyvyttömyys- 
eläke/syy Vakioitu Tulos 

Ahola ym. 
2011 

Suomi Etenevä kohortti, 7 vuoden 
rekisteriseuranta; n = 3 164 

Populaatio-otos (Terveys 2000), ikä 30–58.  
7 % päätyi seurannan aikana työkyvyttömyys-
eläkkeelle, heistä neljäsosa mielenterveys-
diagnoosilla. 

Kaikki - ↔ 
 

Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Gockel ym. 
2013 

Suomi Poikkileikkaus; n = 5 000 Aineisto THL:n Suomalaisen aikuisväestön 
terveyskäyttäytyminen ja terveys -kyselystä. 

Sp-lkm viim. 12 kk:n 
aikana 

Ikä, sukupuoli, siviilisääty, 
koulutus  

▲ 
 

Laaksonen 
ym.  2010c 

Suomi Etenevä kohortti, 4 vuoden 
seuranta; n = 36 395 

Helsingin kaupungin henkilöstöä ≤ 3 pv ja > 3 pvT Ikä, ammatti, ammattiasema ▲ 
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Ahola ym. 
2009c 

Suomi Takautuva 2 vuoden 
seuranta; n = 3 411  

Väestöotos (Terveys 2000 -aineistosta),  
12 %:lla oli jokin masennushäiriö 

> 9 pvK masennuksen 
vuoksi 

Ikä, koulutus, masennuksen 
vaikeusaste, somaattiset 
sairaudet, oma arvio tulevasta 
työkyvystä, työn arvostus, 
työtyytyväisyys 

↔ 
  

Roelen ym. 
2009a 

Hollanti Etenevä kohortti, 3 vuoden 
seuranta; n = 265 

Vakuutusyhtiön työntekijöitä ≤ 21 pv ja > 21 pvT Aikaisemmat sp:t, stressi ▲ 
 

Laaksonen 
ym. 2008 

Suomi Etenevä kohortti, 4 vuoden 
seuranta; n = 6 934 

Helsingin kaupungin henkilöstöä ≤ 3 pv ja > 3 pvT Perhetilanne, työolot, sairaudet ▲ 
Vain < 60 pv sp 

Väänänen 
ym. 2008b 

Suomi Etenevä kohortti, 2 vuoden 
seuranta; n = 19 306 

Aineisto Kunta-10-tutkimuksesta, 77 % naisia, 
suurinnat ammattiryhmät lastentarhanhoitajat ja 
opettajat, opettajat, keittäjät, lähihoitajat 

> 3 pvT Ikä, koulutus, ammattiasema, 
työkuormitus, elintavat, BMI, oma 
arvio terveydestä 

▲ 

Piha ym. 
2007 

Suomi Etenevä kohortti, 3 vuoden 
seuranta; noin 30 000 

Helsingin kaupungin henkilöstöä, ikä 25–59, 
noin puolet työntekijöitä 

> 3 pvT Ikä ▲ 
 

Duijts ym. 
2007a 

Useita Systemaattinen katsaus;  
20 etenevää tutkimusta sp 
ennustekijöistä 

Useita ≤ 3 pv ja > 3 pv Useita ↔ 1 tutkimus 

Suominen 
ym. 2007 

Suomi Kysely, rekisteritiedot 
takautuvasti; n = 1 806 

Väestöotos työssäkäyviä > 9 pvK Ei ↑ 

Taimela ym.  
2007b 

Suomi Etenevä kohortti, 6 kk:n 
seuranta; n = 2 808 

Nokia Oyj:n Salon yksikön pysyvässä työ-
suhteessa olevia, 50 % naisia, ikä keskim. 38, 
ylempiä toimihenkilöitä 51 %, työntekijöitä 38 % 

≤ 3 pv ja > 3 pvT Ikä, sosioekonominen status, 
terveysongelmat 

▲ 
 

Lindberg ym. 
2006 

Ruotsi Etenevä kohortti, 1,5 vuoden 
seuranta; n = 5 638  

84 % naisia, ikä ka 47. Työkyky oli erinomainen 
13 %:lla ja heikko 15 %:lla. 

Sp-lkmO Ikä ▲ 
 

Vahtera ym. 
2006b 

Suomi Etenevä kohortti, 6 vuoden 
seuranta; n = 27 200 

Aineisto Kunta-10-tutkimuksesta, 78 % naisia, 
ikä ka 45, 85 % pysyvässä työsuhteessa, 16 % 
työntekijöitä. Perheenjäsenen sairastumine tai 
kuolema sattui 13 %:lle naisista ja 10 %:lle 
miehistä. 

> 28 pvT Ikä, koulutus, siviilisääty ▲ 
Kuormittavan 

perhe- 
tapahtuman 

jälkeen 
Piirainen ym. 
2003 

Suomi Etenevä kohortti, 3 vuoden 
seuranta; n = 4 209 

Väestöotos työssäkäyviä, puolet naisia,  
ikä 25–64 

Sp:t viimeisen 6 kk:n 
aikana 

Ikä, arjen kuormittavuus, työn ja 
arjen yhteensovittuminen, työn 
fyysinen kuormittavuus 

↔ 

Häkkänen 
ym. 2001 

Suomi Etenevä kohortti, 3,5 vuoden 
seuranta; n = 532 

Kuorma-autotehtaan työntekijöitä, 2/3 uusia 
työntekijöitä 

Sp-lkmT Ikä, työkokemus ▲ 
Niska-hartia-

perusteinen sp 
Töyry ym. 
2000 

Suomi Poikkileikkaus; n = 3 313 Lääkäreitä, ikä ka 43 Sp-lkm viim. 12 kk:n 
aikanaO 

Ikä ▲* 
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Kivimäki ym. 
1997 

Suomi Etenevä kohortti, 5 vuoden 
seuranta; n = 763 

Raision kunnan henkilöstöä, 75 % naisia,  
ikä ka 41 

Sp-lkmT - ↔ 

Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt Muu työkykytekijä Vakioitu Tulos 
Heponiemi 
ym. 2010 

Suomi Poikkileikkaus; n = 18 454 Julkisen sektorin henkilöstöä (Kunta-10), joilla 
ei ollut ollut sairauspoissaoloja kuluneen 
vuoden aikana.  

Presenteismi Ikä, sukupuoli, siviilisääty, 
koulutus, sosioekonominen 
status, itse arvioitu terveys, 
elintavat, optimismi 

↔ 

Martimo ym. 
2007 

Suomi Kysely, poikkileikkaus;  
n = 723 

Kemian teollisuuden ja julkisen sektorin 
henkilöstöä  

Itse arvioitu työkyky Ikä, sukupuoli ↔ 
 

Sp-lkm = sairauspoissaolojen lukumäärä 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• K = Kelan rekisteristä 
• O = oma ilmoitus 
• T = työnantajan tai työterveyshuollon rekisteristä 

* Koskee sp-jaksojen, ei sp-päivien kokonaismäärää 
 
61. Siviilisääty 
▲= Naimattomuus tai perheettömyys ennakoi etenevissä seurantatutkimuksissa runsaampaa työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
▼= Naimattomuus tai perheettömyys ennakoi etenevissä seurantatutkimuksissa vähäisempää työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↑ = Naimattomuus tai perheettömyys liittyi poikkileikkaustutkimuksissa runsaampaan työkyvyttömyyteen. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↔ = Siviilisääty ei ennakoinut tai liittynyt työkyvyttömyyteen tilastollisesti merkitsevästi. 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Työkyvyttömyys- 
eläke/syy Vakioitu Tulos 

Kärkkäinen ym. 
2013 

Suomi Etenevä kohortti, 30 vuoden 
seuranta; n = 16 028 

Kaksosaineisto, työssä käyviä, 44 % naisia, 
8 % päätyi tules-peräiselle työkyvyttömyys-
eläkkeelle 

Tules Perhetausta, ikä, sukupuoli, 
koulutustaso, sosioekonominen 
status, siviilisääty, BMI 

↔ 
 

Samuelsson 
ym. 2012a ja b 

Ruotsi Etenevä kohortti, 15 vuoden 
seuranta; n = 52 609 

Kaksosaineisto Kaikki Sukupuoli, perimä, elinympäristö ▲ 
 

Ahola ym. 2011 Suomi Etenevä kohortti, 7 vuoden 
rekisteriseuranta; n = 3 164 

Populaatio-otos (Terveys 2000), ikä 30–58. 
7 % päätyi seurannan aikana työ-
kyvyttömyyseläkkeelle, joista neljäsosa 
mielenterveysdiagnoosilla. 

Kaikki - ↔ 
 

Lund ym. 2001 Tanska Etenevä kohortti, 2,5 vuoden 
seuranta; n = 2 900 

Kunnan työntekijöitä ja jätteenkerääjiä,  
ikä ka 45 

Kaikki Ikä, ammatti ▼ 
Koskee 

varhaiseläkkeitä 
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Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Gockel ym. 
2013 

Suomi Poikkileikkaus; n = 5 000 Aineisto THL:n Suomalaisen aikuisväestön 
terveyskäyttäytyminen ja terveys -kyselystä 

Sp-lkm viim. 12 kk:n 
aikana 

Ikä, sukupuoli, siviilisääty, koulutus  ↑ 
 

Ahola ym. 
2009c 

Suomi Takautuva 2 vuoden 
seuranta; n = 3 411  

Väestöotos (Terveys 2000 -aineistosta), 12 
%:lla oli jokin masennushäiriö 

> 9 pvK masennuksen 
vuoksi 

Ikä, koulutus, masennuksen 
vaikeusaste, somaattiset sairaudet, 
oma arvio tulevasta työkyvystä, 
työn arvostus, työtyytyväisyys 

↔ 
 

Ahola ym. 2008 Suomi Etenevä kohortti, 2 vuoden 
rekisteriseuranta; n = 3 151 

Terveys 2000 -otos työssä käyviä, 21 % 
ruumiillisen työn tekijöitä, ikä 30–60 

> 9 pvK Ikä, siviilisääty, sairaudet ↔ 
 

Duijts ym. 
2007a 

Useita Systemaattinen katsaus;  
20 etenevää tutkimusta sp 
ennustekijöistä 

Useita ≤ 3 pv ja > 3 pv Useita ▲ 
 

Kujala ym. 
2006 

Suomi Etenevä kohortti, 1 vuoden 
rekisteriseuranta; n = 3 725 

Pohjois-Suomen kohortti 1966 -otos työssä 
käyviä monilta aloilta  

> 9pvK  Työn piirteet, perheen koko, 
elintavat, siviilisääty  

▼Naisilla 
↔ miehillä 

Lindberg ym. 
2006 

Ruotsi Etenevä kohortti, 1,5 vuoden 
seuranta; n = 5 638  

84 % naisia, ikä ka 47. Työkyky oli 
erinomainen 13 %:lla ja heikko 15 %:lla. 

Sp-lkmO Ikä, sukupuoli ↔ 
 

Vingård ym. 
2005 

Ruotsi Etenevä kohortti, 3 vuoden 
seuranta; n = 6 246 

Julkisen sektorin naistyöntekijöitä, 18 %:lla 
oli pitkä sairausloma seuranta-aikana 

> 28 pvT Perhetekijät, elintavat, työn piirteet ↔ 
 

Kivimäki ym. 
2001b 

Suomi Etenevä kohortti, 2 vuoden 
seuranta; n = 887 

Sairaalalääkäreitä ja sairaanhoitajia ≤ 3 pv ja > 3 pvT Ikä, sukupuoli, tulotaso ▲ 
 

Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt Muu työkykytekijä Vakioitu Tulos 
Heponiemi ym. 
2010 

Suomi Poikkileikkaus; n = 18 454 Julkisen sektorin henkilöstöä (Kunta-10), 
joilla ei ollut ollut sairauspoissaoloja 
kuluneen vuoden aikana 

Presenteismi Ikä, sukupuoli, sosioekonominen 
status, koulutus, siviilisääty, itse 
arvioitu terveys, elintavat, optimismi 

↔ 

Sp-lkm = sairauspoissaolojen lukumäärä 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• K = Kelan rekisteristä 
• O = oma ilmoitus 
• T = työnantajan tai työterveyshuollon rekisteristä 
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62. Koulutustaso 
▲= Alempi koulutustaso ennakoi etenevissä seurantatutkimuksissa runsaampaa työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↑ = Alempi koulutustaso liittyy poikkileikkaustutkimuksissa runsaampaan työkyvyttömyyteen. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↔ = Koulutustaso ei ennakoinut tai liittynyt työkyvyttömyyteen tilastollisesti merkitsevästi. 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Työkyvyttömyys- 
eläke/syy Vakioitu Tulos 

Samuelsson 
ym. 2012a ja b 

Ruotsi Etenevä kohortti, 15 vuoden 
seuranta; n = 52 609 

Kaksosaineisto Kaikki Sukupuoli, perimä, elinympäristö ▲ 

Ahola ym. 2011 Suomi Etenevä kohortti, 7 vuoden 
rekisteriseuranta; n = 3 164 

Väestöotos (Terveys 2000), ikä 30–58.  
7 % päätyi seurannan aikana työkyvyttömyys-
eläkkeelle, joista neljäsosa mielenterveys-
diagnoosilla. 

Kaikki - ▲ 
 

Pietikäinen ym. 
2011 

Suomi Etenevä kohortti, 30 vuoden 
seuranta; n = 36 395 

Kaksosaineisto Alaselkä Ikä, sukupuoli ▲ 

Krokstad ym.  
2002 

Norja Etenevä kohortti, 10 vuoden 
seuranta; n = 90 000 

Väestöotos Kaikki Ikä, sukupuoli, elintavat, 
sairaudet, työn kuormitus, 
psykososiaaliset tekijät, oma 
käsitys terveydestä 

▲ 

Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo/ 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Gockel ym. 
2013 

Suomi Poikkileikkaus; n = 5 000 Aineisto THL:n Suomalaisen aikuisväestön 
terveyskäyttäytyminen ja terveys -kyselystä. 

Sp-lkm viim. 12 kk:n 
aikanaO 

Ikä, sukupuoli, siviilisääty, 
koulutus  

↑ 

Piha ym. 2013 Suomi Etenevä kohortti, 3 vuoden 
seuranta; n = 17 000 

Kaupungin henkilöstöä (Helsinki Health Study), 
ikä 25–59, noin puolet työntekijöitä 

> 3 pvT Ikä ▲ 

Lu ym. 2010 Suomi Etenevä kohortti, 8 vuoden 
seuranta; n = 62 745 

Kaupungin henkilöstöä (Helsinki Health Study), 
42 % naisia, 32 % työntekijöitä 

> 3 pvT ? ▲ 

Ahola ym. 
2009c 

Suomi Takautuva 2 vuoden 
seuranta; n = 3 411  

Väestöotos (Terveys 2000 -aineistosta), 12 %:lla 
oli joku masennushäiriö 

> 9 pvK masennuksen 
vuoksi 

Ikä, koulutus, masennuksen 
vaikeusaste, somaattiset 
sairaudet, oma arvio tulevasta 
työkyvystä, työn arvostus, 
työtyytyväisyys 

↔ 
Peruskoulutus 

 

Piha ym. 2010 Suomi Etenevä kohortti, 3 vuoden 
seuranta; n = 27 000 

Kaupungin henkilöstöä (Helsinki Health Study), 
ikä 25–59, noin puolet työntekijöitä 

> 3 pvT Ikä, tulotaso ▲ 

Väänänen ym. 
2008b 

Suomi Etenevä kohortti, 2 vuoden 
seuranta; n = 19 306 

Aineisto Kunta-10-tutkimuksesta, 77 % naisia, 
suurinnat ammattiryhmät lastentarhanhoitajat ja 
opettajat, opettajat, keittäjät, lähihoitajat. 

> 3 pvT Ikä, sukupuoli, ammattiasema, 
työkuormitus, elintavat, BMI, oma 
arvio terveydestä 

▲ 
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Duijts ym. 
2007a 

Useita Systemaattinen katsaus;  
20 etenevää tutkimusta sp 
ennustekijöistä 

Useita ≤ 3 pv ja > 3 pv Useita ▲ 
> 3 pv sp 

 
Piha ym. 2007 Suomi Etenevä kohortti, 3 vuoden 

seuranta; noin 30 000 
Kaupungin henkilöstöä (Helsinki Health Study), 
ikä 25–59, noin puolet työntekijöitä 

> 3 pvT Ikä, sukupuoli ▲ 

Lindberg ym. 
2006 

Ruotsi Etenevä kohortti, 1,5 vuoden 
seuranta; n = 5 638  

84 % naisia, ikä ka 47. Työkyky oli erinomainen 
13 %:lla ja heikko 15 %:lla. 

Sp-lkmO Ikä, sukupuoli ↔ 

Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt Muu työkykytekijä Vakioitu Tulos 
Heponiemi ym. 
2010 

Suomi Poikkileikkaus; n = 18 454 Julkisen sektorin henkilöstöä (Kunta-10), joilla ei 
ollut ollut sairauspoissaoloja kuluneen vuoden 
aikana.  

Presenteismi Ikä, sukupuoli, sosioekonominen 
status, koulutus, siviilisääty, itse 
arvioitu terveys, elintavat, 
optimismi 

↔ 

Sp-lkm = sairauspoissaolojen lukumäärä 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• K = Kelan rekisteristä 
• O = oma ilmoitus 
• T = työnantajan tai työterveyshuollon rekisteristä 

 
63. Taloudellinen tila 
▲= Alempi tulotaso tai taloudelliset vaikeudet ennakoivat etenevissä seurantatutkimuksissa runsaampaa työkyvyttömyyttä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
↑ = Alempi tulotaso tai taloudelliset vaikeudet liittyi poikkileikkaustutkimuksissa runsaampaan työkyvyttömyyteen. Ero on tilastollisesti merkitsevä (95 % lv tai p < 0,05). 
Nimi 
Vuosi Maa Asetelma; koko Henkilöt 

Sairauspoissaolo / 
jakson pituus, syy Vakioitu Tulos 

Lallukka ym. 
2013b 

Suomi Etenevä kohortti, 7 vuoden 
seuranta; n = 3 859 

Helsingin kaupungin henkilöstöä, 80 % 
naisia, ikä 40–60 

≤ 3 pv ja > 3 pvT Ikä, sukupuoli, lapsuuskodin talous-
vaikeudet, ammattiasema, asumis-
muoto, elintavat, toimintakyky 

▲ 

Aittomäki ym. 
2012 

Suomi Etenevä kohortti,  
13 vuoden seuranta;  
n = 211 639 

Väestöotos v 1938–1976 syntyneet > 9 pvK Ikä, sukupuoli, koulutus, 
ammattiasema 

▲ 

Piha ym. 2013 Suomi Etenevä kohortti, 3 vuoden 
seuranta; n = 17 000 

Helsingin kaupungin henkilöstöä,  
ikä 25–59, noin puolet työntekijöitä 

> 3 pvT Ikä ▲ 

Piha ym. 2007 Suomi Etenevä kohortti, 3 vuoden 
seuranta; noin 30 000 

Helsingin kaupungin henkilöstöä,  
ikä 25–59, noin puolet työntekijöitä 

> 3 pvT Ikä, sukupuoli ▲ 

Lindberg ym. 
2006 

Ruotsi Etenevä kohortti, 1,5 vuo-
den seuranta; n = 5 638  

84 % naisia, ikä ka 47. Työkyky oli 
erinomainen 13 %:lla ja heikko 15 %:lla. 

Sp-lkm Ikä, sukupuoli ▲ 
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Vingård ym. 
2005 

Ruotsi Etenevä kohortti, 3 vuoden 
seuranta; n = 6 246 

Julkisen sektorin naistyöntekijöitä,  
18 %:lla oli pitkä sairausloma seuranta-
aikana 

> 28 pvT Perhetekijät, elintavat, työn piirteet ▲ 
> 50 v 

Kivimäki ym. 
1997 

Suomi Etenevä kohortti, 5 vuoden 
seuranta; n = 763 

Raision kunnan henkilöstöä, 75 % naisia, 
ikä ka 41 

Sp-lkmT,  - ▲ 

Jacobson ym. 
1996 

USA Poikkileikkaus; n = 79 000 Henkilöstöä 250 työpaikalta, 53 % miehiä, 
kolmannes alle 44 v, 7 % yli 55 v, 
kolmanneksella ammattitutkinto 

Sp viim. 12 kk:n 
aikana 

Ikä, sukupuoli, koulutus, tupakointi, 
alkoholi, RR, kolesteroli, BMI, liikunta 

↑ 

Sp-lkm = sairauspoissaolojen lukumäärä 
Mistä sp-tieto on saatu? 

• K = Kelan rekisteristä 
• O = oma ilmoitus 
• T = työnantajan tai työterveyshuollon rekisteristä 
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Liite 3: Yksilölliset ja työhön liittyvät tekijät jotka tutkimuksissa liittyivät kuntoutusinterventiosta 
hyötymiseen 

Demografiset tekijät 
+ = Tekijä liittyy kuntoutuksesta hyötymiseen. 
+/─ = Tekijä ei näytä liittyvän kuntoutuksesta hyötymiseen. 
─ = Tekijä liittyy siihen, että henkilö hyötyy kuntoutuksesta vähemmän kuin muut. 
Tekijä/ 
mittari 

Hyötyy 
kuntoutuksesta Kuntoutuksen kuvaus Kohderyhmä 

Ikä/v  + 
< 50 v 

Uran hallintaa kehittävä ryhmäkoulutus (Vuori ym. 2012, Suomi) Kunnan ja valtion henkilöstöä, n = 718, 88 % naisia, ikä ka 50, 22 %:lla 
korkeakoulutus 

+ 
> 47 v 

Ergonomiaselvitys ja muutosehdotukset (Shiri ym. 2011, Suomi) Henkilöitä, joilla oli yli 30 pv kestänyt yläraajaoireilu, muttei välitöntä 
sairauslomatarvetta, n = 177, 87 % naisia, ikä ka 45 (18–60), 75 % 
terveydenhuollon ammattilaisia 

+ 
> 44 v 

Työpaikkaselvitys + työn muutokset (Steenstra ym. 2009, Hollanti)  Selkäkivun takia > 8 vk sairauslomalla olevat, n = 196 

+ 
> 35 v 

Henkilökohtainen palaute nettikyselyyn, räätälöityä s-posti 
neuvontaa, pääsy terveysportaaliin (Mills ym. 2007, Iso-Britannia) 

Unileverin toimisto- ja palvelutehtävissä olevia, n = 1 508. 54 % naisia,  
ikä ka 35. 

+/─ Fyysisen aktiivisuuden monitorointi (Accelometer) ja nettituki 12 kk, 
(Reijonsaari ym. 2012, Suomi)  

Vakuutusyhtiön henkilöstöä, n = 521, 64 % naisia, ikä ka 43 (23–64), 18 % 
fyysisesti inaktiivisia, 13 % tupakoi, BMI ka 25 

+/─ Henkilökohtainen palaute kyselyyn ja työterveyshuollon 
vastaanotto, jolla määritelty sisältö (Taimela ym. 2010, Suomi) 

Henkilöt, joilla seulontakyselyn pisteet viittasivat korkeaan työkyyttömyyden 
riskiin, n = 1 341. Ikä 44, 88 % miehiä, 62 % työntekijöitä, 49 % rakennusalalla, 
loput huolto- tai korjaustoimissa. 

+/─ Diabeteksen ehkäisyinterventio työpaikalla (Chen ja Lin 2010, 
Taiwan) 

4 työpaikalta, kaikilla poikkeava glukoosinsieto. Ikä ka 47 (27–64), BMI 25,7,  
73 %:lla oli ainakin yksi diabeteksen riskitekijä. 

+/─ Kelan tules-standardikurssit: selkä- ja niskakurssit (Suoyrjö ym. 
2008, Suomi) 

Selkä- tai niskakurssille hakeutuneet Kunta-10-tutkimuksesta, n = 23 797, 
työsuhteen kesto > 10 kk 

Sukupuoli  + 
Nainen 

Kutsu 1–1,5 h työterveyslääkärin vastaanotolle (Kant ym. 2008, 
Hollanti). 

Pankkialan henkilöstöä, n = 299. Balancemeterillä1 mitattuna korkea riski. 70 % 
miehiä, ikä 46, masentunut mieliala 18 %, krooninen sairaus 50 %. Koulutustaso 
matala 45 %. 

+ 
Nainen 

Henkilökohtainen palaute nettikyselyyn, räätälöityä s-posti 
neuvontaa, pääsy terveysportaaliin (Mills ym. 2007, Iso-Britannia) 

Unileverin toimisto- ja palvelutehtävissä olevia, n = 1 508. 54 % naisia, ikä ka 35.  
 

+ 3vk fyysinen alaselän harjoittelu ja psyko-sosiaalinen aktivaatio Alaselkäkipu yli 6kk, n = 293. 55 % naisia, ikä ka 40 (30–47), 60 % työntekijöitä, 
                                                           
1 Kant IJ, Bültmann U, Schröer KA, Beurskens AJ, Van Amelsvoort LG, Swaen GM. An epidemiological approach to study fatigue in the working population. The Maastricht 
Cohort Study. Occup Environ Med. 2003 60 Suppl 1:i32–9.  
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Tekijä/ 
mittari 

Hyötyy 
kuntoutuksesta Kuntoutuksen kuvaus Kohderyhmä 

Mies laitoksessa sekä edeltävä kotiharjoittelu (AKSELI) (Alaranta ym. 
1994, Suomi) 

10 % johtajia 

+/─ Fyysisen aktiivisuuden monitorointi (Accelometer) ja nettituki 12 kk, 
(Reijonsaari ym. 2012, Suomi)  

Vakuutusyhtiön henkilöstöä, n = 521. 64 % naisia, ikä ka 43 (23–64), 18 % 
fyysisesti inaktiivisia, 13 % tupakoi, BMI ka 25 

+/─ Henkilökohtainen palaute kyselyyn ja työterveyshuollon 
vastaanotto, jolla määritelty sisältö (Taimela ym. 2010, Suomi) 

Henkilöt, joilla seulontakyselyn pisteet viittasivat korkeaan työkyyttömyyden 
riskiin, n = 1 341. Ikä 44, 88 % miehiä, 62 % työntekijöitä, 49 % rakennusalalla, 
loput huolto- tai korjaustoimissa. 

+/─ Työpaikkaselvitys + työn muutokset (Steenstra ym. 2009, Hollanti) Selkäkivun takia > 8 vk sairauslomalla olevat, n = 196 
+/─ Kelan tules-standardikurssit: selkä- ja niskakurssit (Suoyrjö ym. 

2008, Suomi) 
Selkä- tai niskakurssille hakeutuneet Kunta-10-tutkimuksesta, n = 23 797, 
työsuhteen kesto > 10 kk 

Siviilisääty +/─ Diabeteksen ehkäisyinterventio työpaikalla (Chen ja Lin 2010, 
Taiwan) 

4 työpaikalta, kaikilla poikkeava glukoosinsieto. Ikä keskimäärin 47 (27–64), BMI 
25,7, 73 %:lla oli ainakin yksi diabeteksen riskitekijä 

+/─ Manipulaatio, harjoittelu ja lääkärin vastaanotto (Niemistö ym. 
2004, Suomi) 

Kroonisesta selkäkivusta kärsiviä, n = 204, työssäkäyviä, ikä 24–46  

Asuinalue  + 
Haja-asutusalue 

Monitahoinen naisyrittäjien työhyvinvoinnin ja liiketoiminnan 
kehittämisinterventio. Pieni osa kävi myös ASLAKin (Vuorenpää ja 
Palmgren 2012, Suomi) 

Naisyrittäjiä, n = 28 (Aslakin käyneet), ikä keskim. 46, toimiala: 46 %:lla 
toimialana terveys- ja sosiaalipalvelut. 80 % Keski-Suomesta, 20 % Lapin 
maakunnasta 

Koulutustaso  + 
Keski 

Kutsu 1–1,5 h työterveyslääkärin vastaanotolle (Kant ym. 2008, 
Hollanti). 

Pankkialan henkilöstöä, n = 299. Balancemeterillä1 mitattuna korkea riski. 70 % 
miehiä, ikä keskim. 46, masentunut mieliala 18 %, krooninen sairaus 50 %. 
Koulutustaso matala 45 %. 

─ 
Korkea 

Lääkärin antama neuvonta (Niemistö ym. 2004, Suomi) Kroonisesta selkäkivusta kärsiviä, n = 204, työssäkäyviä, ikä 24–46 

+/─ Diabeteksen ehkäisyinterventio työpaikalla (Chen ja Lin 2010, 
Taiwan) 

4 työpaikalta, kaikilla poikkeava glukoosinsieto. Ikä keskimäärin 47 (27–64), BMI 
25,7, 73 %:lla oli ainakin yksi diabeteksen riskitekijä. 

Ammatti + Metsurit 
─ poliisit 

Tule-Aslak (Arokoski ym. 2002 Suomi) Metsureita, poliiseja, kampaajia ja maanviljelijöitä, n = 265. Ikä ka 42–45. 

Ammatti-
asema 

+ 
Matala 

Vuoden aikana työpaikalla monitahoista terveydenedistämistä: 
kunto-ohjelmia, tupakkakampanjoita, ruokainfoa (Hope ym. 1999, 
USA)  

5 työpaikkaa: teollisuus, yliopisto, sairaala, n = 1 008. 60 % naisia, 55 % 
naimisissa, 50 % iältään 25–44 

+/─ Fyysisen aktiivisuuden monitorointi (Accelometer) ja nettituki 12 kk, 
(Reijonsaari ym. 2012, Suomi)  

Vakuutusyhtiön henkilöstöä, n = 521, 64 % naisia, ikä ka 43 (23–64), 18 % 
fyysisesti inaktiivisia, 13 % tupakoi, BMI ka 25 

+/─ Henkilökohtainen palaute kyselyyn ja työterveyshuollon 
vastaanotto, jolla määritelty sisältö (Taimela ym. 2010, Suomi) 

Henkilöt, joilla seulontakyselyn pisteet viittasivat korkeaan työkyvyttömyyden 
riskiin, n = 1 341. Ikä 44, 88 % miehiä, 62 % työntekijöitä, 49 % rakennusalalla, 
loput huolto- tai korjaustoimissa. 

+/─ Kelan tules-standardikurssit: selkä- ja niskakurssit (Suoyrjö ym. 
2008, Suomi) 

Selkä- tai niskakurssille hakeutuneet Kunta-10-tutkimuksesta, n = 23 797, 
työsuhteen kesto > 10 kk 
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Elintavat, asenteet, aiemmat sairauspoissaolot 
+ = Tekijä liittyy kuntoutuksesta hyötymiseen 
+/─ = Tekijä ei näytä liittyvän kuntoutuksesta hyötymiseen 
─ = Tekijä liittyy siihen, että henkilö hyötyy kuntoutuksesta vähemmän kuin muut 
Tekijä/ 
mittari 

Hyötyy 
kuntoutuksesta Kuntoutuksen kuvaus Kohderyhmä 

Fyysinen 
aktiivisuus, 
liikunta 

+/─ Fyysisen aktiivisuuden monitorointi (Accelometer) ja 
nettituki 12 kk (Reijonsaari ym. 2012, Suomi)  

Vakuutusyhtiön henkilöstöä, n = 521, 64 % naisia, ikä ka 43 (23–64), 18 % 
fyysisesti inaktiivisia, 13 % tupakoi, BMI ka 25. 

+/─ Ergonomiaselvitys ja muutosehdotukset (Shiri ym. 2011, 
Suomi) 

Henkilöitä, joilla oli yli 30pv kestänyt yläraajaoireilu, muttei välitöntä 
sairauslomatarvetta, n = 177. 87 % naisia, ikä ka 45 (18–60), 75 % 
terveydenhuollon ammattilaisia. 

+/─ ASLAK (Saltychev ym. 2012a, Suomi) Kuntatyöntekijöitä, n = 3 532, 90 % naisia, ikä 41–50 
Alkoholi +/─ ASLAK (Saltychev ym. 2012a, Suomi) Kuntatyöntekijöitä, n = 3 532, 90 % naisia, ikä 41–50 

+ Lääkärin antama neuvonta (Niemistö ym. 2004, Suomi) Kroonisesta selkäkivusta kärsiviä, n = 204, työssäkäyviä, ikä 24–46 
Elämänhallinta +/─ Manipulaatio, harjoittelu ja lääkärin vastaanotto (Niemistö 

ym. 2004, Suomi) 
Kroonisesta selkäkivusta kärsiviä, n = 204, työssäkäyviä, ikä 24–46 

Sosiaalinen tuki +/─ Manipulaatio, harjoittelu ja lääkärin vastaanotto (Niemistö 
ym. 2004, Suomi) 

Kroonisesta selkäkivusta kärsiviä, n = 204, työssäkäyviä, ikä 24–46 

Eläköitymishalukk
uus 

+/─ Uran hallintaa kehittävä ryhmäkoulutus (Vuori ym. 2012, 
Suomi) 

Kunnan ja valtion henkilöstöä, n = 718, 88 % naisia, ikä ka 50, 22 %:lla 
korkeakoulutus 

Ei pysty 
jatkamaan 
työssään 
terveyden takia 
(oma käsitys) 

+ 
 

Henkilökohtainen palaute kyselyyn ja työterveyshuollon 
vastaanotto, jolla määritelty sisältö (Taimela ym. 2010, 
Suomi) 

Henkilöt, joilla seulontakyselyn pisteet viittasivat korkeaan työkyyttömyyden riskiin, 
n = 1 341. Ikä 44, 88 % miehiä, 62 % työntekijöitä, 49 % rakennusalalla, loput 
huolto- tai korjaustoimissa. 

Self 
efficacy/HPLP-S-
kysely2 

+ 
 
 

Diabeteksen ehkäisyinterventio työpaikalla (Chen ja Lin 
2010, Taiwan) 

4 työpaikalta, kaikilla poikkeava glukoosinsieto. Ikä keskimäärin 47 (27–64), BMI 
25,7, 73 %:lla oli ainakin yksi diabeteksen riskitekijä. 

Käsitys sairauden 
huonosta 
ennusteesta 

+ 
 

Lääkärin tutkimus, löydösten selittäminen, ohjaus, yht. 60 
min (Karjalainen ym. 2004, Suomi) 

Terveyskeskusten vastaanotoilta työssäkäyviä, joilla päivittäistä selkäkipua alle  
3 kk:n ajan ja joka haittaa työtä, n = 164 

+/─ Manipulaatio, harjoittelu ja lääkärin vastaanotto (Niemistö 
ym. 2004, Suomi) 

Kroonisesta selkäkivusta kärsiviä, n = 204, työssäkäyviä, ikä 24–46 

Sitoutuminen 
kuntoutukseen 

+/─ Fyysisen aktiivisuuden monitorointi (Accelometer) ja 
nettituki 12 kk (Reijonsaari ym. 2012, Suomi)  

Vakuutusyhtiön henkilöstöä, n = 521, 64 % naisia, ikä ka 43 (23–64), 18 % 
fyysisesti inaktiivisia, 13 % tupakoi, BMI ka 25. 

                                                           
2 Walker SN, Sechrist KR, Pender NJ. The Health-Promoting Lifestyle Profile. Development and psychometric characteristics. Nursing Research 1987; 36 (2): 76–81. 
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Tekijä/ 
mittari 

Hyötyy 
kuntoutuksesta Kuntoutuksen kuvaus Kohderyhmä 

Aiemmat 
sairauspoissaolot  

+ Työpaikkaselvitys + työn muutokset (Steenstra ym. 2009, 
Hollanti) 

Selkäkivun takia > 8 vk sairauslomalla olevat, n = 196. 

+ 
 

Lääkärin tutkimus, löydösten selittäminen, ohjaus, yht. 60 
min (Karjalainen ym. 2004, Suomi) 

Terveyskeskusten vastaanotoilta työssäkäyviä, joilla päivittäistä selkäkipua alle  
3 kk:n ajan ja joka haittaa työtä, n = 164.  

─ Selkäohjekirja ja työterveyshoitajan neuvonta 20 min 
(Rantonen ym. 2014, Suomi) 

Metsäyhtiön työntekijöitä, n = 181, 72 % miehiä, ikä ka 44 (< 57). Krooninen tai 
jaksottainen alaselkäkipu, voimakkuus VAS 1–3/10.  

─ Lääkärin antama neuvonta (Niemistö ym. 2004, Suomi) Kroonisesta selkäkivusta kärsiviä, n = 204, työssäkäyviä, ikä 24–46 
+/─ Ergonomiaselvitys ja muutosehdotukset (Shiri ym. 2011, 

Suomi) 
Henkilöitä, joilla oli yli 30 pv kestänyt yläraajaoireilu, muttei välitöntä 
sairauslomatarvetta, n = 177. 87 % naisia, ikä ka 45 (18–60), 75 % 
terveydenhuollon ammattilaisia. 

+/─ Henkilökohtainen palaute kyselyyn ja työterveyshuollon 
vastaanotto, jolla määritelty sisältö (Taimela ym. 2010, 
Suomi) 

Henkilöt, joilla seulontakyselyn pisteet viittasivat korkeaan työkyyttömyyden riskiin, 
n = 1 341. Ikä 44, 88 % miehiä, 62 % työntekijöitä, 49 % rakennusalalla, loput 
huolto- tai korjaustoimissa. 

+/─ Fyysisen aktiivisuuden monitorointi (Accelometer) ja 
nettituki 12 kk (Reijonsaari ym. 2012, Suomi)  

Vakuutusyhtiön henkilöstöä, n = 521, 64 % naisia, ikä ka 43 (23–64), 18 % 
fyysisesti inaktiivisia, 13 % tupakoi, BMI ka 25. 

+/─ Lääkärin tutkimus, löydösten selittäminen, ohjaus, yht. 60 
min (Karjalainen ym. 2004, Suomi) 

Terveyskeskusten vastaanotoilta työssäkäyviä, joilla päivittäistä selkäkipua alle  
3 kk:n ajan ja joka haittaa työtä, n = 164 

+/─ Manipulaatio, harjoittelu ja lääkärin vastaanotto (Niemistö 
ym 2004, Suomi) 

Kroonisesta selkäkivusta kärsiviä, n = 204, työssäkäyviä, ikä 24–46 

+/─ Ohjattu fyysinen. harjoittelu työpaikalla 1t/vk 8 kk:n ajan 
ja 2 tehostekertaa puolen vuoden jälkeen (Nurminen ym. 
2002, Suomi)  

Pesulayrityksen henkilöstöä, n = 260, kaikki naisia, ikä ka 40 (19–64), fyysisesti 
raskas työ, pysyvä työsuhde 
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Riskitekijät, sairaudet, oireet ja toimintakyky 
+ = Tekijä liittyy kuntoutuksesta hyötymiseen 
+/─ = Tekijä ei näytä liittyvän kuntoutuksesta hyötymiseen 
─ = Tekijä liittyy siihen, että henkilö hyötyy kuntoutuksesta vähemmän kuin muut 
Tekijä/ 
mittari Hyötyy kuntoutuksesta Kuntoutuksen kuvaus Kohderyhmä 
Kansan-
tautien riskit  

+ 
RR, kolesteroli, paino, 

liikunnan määrä 

Kliininen tutkimus ja neuvonta sekä palautteeksi 
kirjallinen riskiraportti (Gemson ja Sloan 1995, USA) 

 N = 90, 81 % miehiä, ikä ka 46, 50 %:lla opisto tai ammattitutkinto 

+ 
Prediabetes 

Diabeteksen ehkäisyinterventio työpaikalla (Chen ja Lin 
2010, Taiwan) 

4 työpaikalta, kaikilla poikkeava glukoosinsieto. Ikä ka 47 (27–64), BMI 25,7,  
73 %:lla oli ainakin yksi diabeteksen riskitekijä. 

─ Normaalipainoiset 
+/─ ylipainoiset 

ASLAK (Saltychev ym. 2012a, Suomi) Kuntatyöntekijöitä, n = 3 532, 90 % naisia, ikä 41–50 

Perussairau-
det / Taime-
lan kysely 

+ 
 

Henkilökohtainen palaute kyselyyn ja työterveyshuollon 
vastaanotto, jolla määritelty sisältö (Taimela ym. 2010, 
Suomi) 

Henkilöt, joilla seulontakyselyn pisteet viittasivat korkeaan työkyyttömyyden riskiin, 
n = 1 341. Ikä ka 44, 88 % miehiä, 62 % työntekijöitä, 49 % rakennusalalla, loput 
huolto- tai korjaustoimissa. 

Fibromyalgia 
(vs. muut 
tule-
sairaudet) 

+/─ Tules-Aslak (Suoyrjö ym. 2009a, Suomi) Kuntien henkilöstöä (Kunta-10), joilla fibromyalgia, n = 215, 74 % naisia, ikä ka 47 
(28–59), 29 % työntekjöitä, 40 %:lla alaselkä-dg, 29 % niska-dg 

Kipujen 
voimakkuus / 
VAS 0–10 

+ 
VAS > 5 

Ergonomiaselvitys ja muutosehdotukset (Shiri ym. 2011, 
Suomi) 

Henkilöitä, joilla oli yli 30 pv kestänyt yläraajaoireilu, muttei välitöntä 
sairauslomatarvetta, n = 177. 87 % naisia, ikä ka 45 (18–60), 75 % 
terveydenhuollon ammattilaisia. 

+ 
VAS > 5 

Manipulaatio, harjoittelu ja lääkärin vastaanotto (Niemistö 
ym. 2004, Suomi) 

Kroonisesta selkäkivusta kärsiviä, n = 204, työssäkäyviä, ikä 24–46 

+ 
 

Lääkärin tutkimus, löydösten selittäminen, ohjaus, yht. 60 
min (Karjalainen ym. 2004, Suomi) 

Terveyskeskusten vastaanotoilta työssäkäyviä, joilla päivittäistä selkäkipua alle  
3 kk ajan ja joka haittaa työtä, n = 164 

+/─ Työpaikkaselvitys + työn muutokset (Steenstra ym. 2009, 
Hollanti) 

Selkäkivun takia > 8 vk sairauslomalla olevat, n = 196 

Masennus-
oireet / BDI, 
DEPS, 
Taimelan 
kysely 

+ 
 

Uran hallintaa kehittävä ryhmäkoulutus (Vuori ym. 2012, 
Suomi) 

Kunnan ja valtion henkilöstöä, n = 718, 88 % naisia, ikä ka 50, 22 %:lla 
korkeakoulutus 

+ 
 

Manipulaatio, harjoittelu ja lääkärin vastaanotto (Niemistö 
ym. 2004, Suomi) 

Kroonisesta selkäkivusta kärsiviä, n = 204, työssäkäyviä, ikä 24–46 

+/─ Henkilökohtainen palaute kyselyyn ja työterveyshuollon 
vastaanotto, jolla määritelty sisältö (Taimela ym. 2010, 
Suomi) 

Henkilöt, joilla seulontakyselyn pisteet viittasivat korkeaan työkyyttömyyden riskiin, 
n = 1 341. Ikä 44, 88 % miehiä, 62 % työntekijöitä, 49 % rakennusalalla, loput 
huolto- tai korjaustoimissa. 

+/─ Lääkärin antama neuvonta (Niemistö ym. 2004, Suomi) Kroonisesta selkäkivusta kärsiviä, n = 204, työssäkäyviä, ikä 24–46 
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Uupumus/ 
Maslach 

+ 
 

Uran hallintaa kehittävä ryhmäkoulutus (Vuori ym. 2012, 
Suomi) 

Kunnan ja valtion henkilöstöä, n = 718, 88 % naisia, ikä ka 50, 22 %:lla 
korkeakoulutus 

Työkyky TKI ─ 
TKI < 27 

Lääkärin antama neuvonta (Niemistö ym. 2004, Suomi) Kroonisesta selkäkivusta kärsiviä, n = 204, työssäkäyviä, ikä 24–46 

+/─ Uran hallintaa kehittävä ryhmäkoulutus (Vuori ym. 2012, 
Suomi) 

Kunnan ja valtion henkilöstöä, n = 718, 88 % naisia, ikä ka 50, 22 %:lla 
korkeakoulutus 

+/─ Manipulaatio, harjoittelu ja lääkärin vastaanotto (Niemistö 
ym. 2004, Suomi) 

Kroonisesta selkäkivusta kärsiviä, n = 204, työssäkäyviä, ikä 24–46 

Toimintakyky 
/ Roland 
Morris 
Disability 
Scale 

+/─ Työpaikkaselvitys ja työn muutokset (Steenstra ym. 
2009, Hollanti) 

Selkäkivun takia > 8 vk sairauslomalla olevat, n = 196 

Vaikea 
fyysinen 
työkyvyn 
aleneminen / 
Taimelan 
kysely 

+ 
 

Henkilökohtainen palaute kyselyyn ja työterveyshuollon 
vastaanotto, jolla määritelty sisältö (Taimela ym. 2010, 
Suomi) 

Henkilöt, joilla seulontakyselyn pisteet viittasivat korkeaan työkyyttömyyden riskiin, 
n = 1 341. Ikä ka 44, 88 % miehiä, 62 % työntekijöitä, 49 % rakennusalalla, loput 
huolto- tai korjaustoimissa. 

Sormenpää-
lattia-etäisyys 

+/─ Manipulaatio, harjoittelu ja lääkärin vastaanotto (Niemistö 
ym. 2004, Suomi) 

Kroonisesta selkäkivusta kärsiviä, n = 204, työssäkäyviä, ikä 24–46 

+/─ Manipulaatio, harjoittelu ja lääkärin vastaanotto (Niemistö 
ym. 2004, Suomi) 

Kroonisesta selkäkivusta kärsiviä, n = 204, työssäkäyviä, ikä 24–46 
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Työn piirteet 
+ = Tekijä liittyy kuntoutuksesta hyötymiseen 
+/─ = Tekijä ei näytä liittyvän kuntoutuksesta hyötymiseen 
─ = Tekijä liittyy siihen, että henkilö hyötyy kuntoutuksesta vähemmän kuin muut 
Tekijä/ 
mittari 

Hyötyy 
kuntoutuksesta Kuntoutuksen kuvaus Kohderyhmä 

Työkuormitus  
(Job strain) 

+/─ Ergonomiaselvitys ja muutosehdotukset (Shiri ym. 2011, 
Suomi) 

Henkilöitä, joilla oli yli 30pv kestänyt yläraajaoireilu, muttei välitöntä 
sairauslomatarvetta, n = 177. 87 % naisia, ikä ka 45 (18–60), 75 % 
terveydenhuollon ammattilaisia. 

Vuorotyö +/─ Selkäohjekirja ja työterveyshoitajan neuvonta 20 min 
(Rantonen ym. 2014, Suomi) 

Metsäyhtiön työntekijöitä, n = 181, 72 % miehiä, ikä ka 44 (< 57). Krooninen tai 
jaksottainen alaselkäkipu, voimakkuus VAS 1–3/10. 

Työn fyysinen 
kuormittavuus / Dutch 
Musculosceletal 
Questionnaire  

+/─ Työpaikkaselvitys + työn muutokset (Steenstra ym. 2009, 
Hollanti) 

Selkäkivun takia > 8 vk sairauslomalla olevat, n = 196 

Taakkojen käsittely +/─ Ergonomiaselvitys ja muutosehdotukset (Shiri ym. 2011, 
Suomi) 

Henkilöitä, joilla oli yli 30 pv kestänyt yläraajaoireilu, muttei välitöntä 
sairauslomatarvetta, n = 177. 87 % naisia, ikä ka 45 (18–60), 75 %. 
terveydenhuollon ammattilaisia. 

Hankalat asennot + 
Yläraajojen 

kohoasennot, 
pinsettiote  

Ergonomiaselvitys ja muutosehdotukset (Shiri ym. 2011, 
Suomi) 

Henkilöitä, joilla oli yli 30 pv kestänyt yläraajaoireilu, muttei välitöntä 
sairauslomatarvetta, n = 177. 87 % naisia, ikä ka 45 (18–60), 75 % 
terveydenhuollon ammattilaisia. 

 



 

89 
 

Liite 4: Yksilölliset ja työhön liittyvät tekijät jotka liittyvät kuntoutukseen osallistumiseen 
Tässä taulukossa kuvataan ne kuntoutukseen osallistujien ominaisuudet (4. sarake), joilla he erottuvat ei-kuntoutujista. Seuraavassa sarakkeessa kuvataan onko kyseinen ominaisuus työkyvyn 
alenemisen riskitekijä. Viimeisessä sarakkeessa listataan riskitekijöitä joiden suhteen kuntoutujat eivät erottuneet ei-kuntoutujista. 
▲= riskitekijä, ↔= ei ole riskitekijä tai ei tunnettu, ▼= työkyvyn alenemiselta suojaava tekijä 

Tutkimus Kuntoutuksen tyyppi 
Aineisto 
Menetelmä 

Kuntoutujille ominainen piirre (verrattuna ei-
kuntoutujiin)  

Työkyvyn alenemisen 
riskitekijä?1 

Ei eroja kuntoutujien ja 
ei-kuntoutujien välillä 

Grossmeier 2013, 
USA 

Henkilökohtainen 
terveysvalmennus 
puhelimitse 

Kyselytutkimus 52 
yritykseen, n = 34 291 

Naissukupuoli ▲ - 
Korkeampi ikä > 25  ▲ 
Enemmän elämäntapariskejä ▲ 
Palkittu kuntoutukseen osallistumisesta ↔ 
Monimuotoinen kuntoutusohjelma (miehet) ↔ 
Monipuolinen tiedon ja palautteen saanti kuntoutuksen 
aikana 

↔ 

Sosiaalinen tuki työpaikalla (naiset) ↔ 
Alhainen sosiaalinen tuki työpaikalla (miehet) ↔ 
Ei tupakoi ▼ 

Saltychev ym. 
2013a, Suomi 

ASLAK (tilanne 2008) Kunta-10-kohortti, 
n = 44 056.  

Naissukupuoli ▲ Lihavuus, alkoholin 
suurkulutus, fyysinen 
passiivisuus, somaattinen 
pitkäaikaissairaus, tule-
sairaus, huonoksi koettu 
työkyky, aikomus luopua 
työstä, vuorotyö, 
työsuhteen epävarmuus 

Ikä > 40 ▲ 
Huonoksi koettu terveys ▲ 
Masennus ▲ 
Psyykkinen rasittuneisuus ▲ 
Aiemmat sairauspoissaolot (≥ 60 vrk / 2 vuotta) ▲ 
Työn korkea vaatimustaso ▲ 
Pysyvä työsuhde ↔2 

Tupakoimattomuus ▼ 
Korkeampi ammattiasema (ylempi tai alempi toimihlö) ▼ 
Hyvä työnhallinta ▼ 

You ym. 2011 
USA 

Painonhallintaohjelma 19 eri työpaikalta,  
n = 2 055  

Naissukupuoli ▲ Liikunta, ruokavalio, oma 
käsitys terveydestä, 
lapsia 

Ikä > 45 ▲ 
Korkeampi BMI ▲ 
Perussairaus ▲ 
Terveyslukutaito ↔ 
Korkeampi koulutustaso ▼ 
Korkeampi tulotaso ▼ 
Valkoinen (caucasian) ▼ 
Tupakoimattomuus ▼ 
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Tutkimus Kuntoutuksen tyyppi 
Aineisto 
Menetelmä 

Kuntoutujille ominainen piirre (verrattuna ei-
kuntoutujiin)  

Työkyvyn alenemisen 
riskitekijä?1 

Ei eroja kuntoutujien ja 
ei-kuntoutujien välillä 

Hasson ym. 2010 
Ruotsi 

Stressinhallintaohjelma 
internetitse 

Vakuutusyhtiön 
henkilöstöä, n = 317 

Alempi koulutus ▲ Sukupuoli, liikunta, 
odotukset kuntoutuksen 
tuloksellisuudesta 

McLellan ym 
2009, USA 

On-line terveyskysely ja 
seulovia laboratoriokokeita 

Yliopistosairaalan 
henkilökuntaa,  
n = 4 787 

Naissukupuoli ▲ Työtyytyväisyys, 
esimiehen huomiointi ja 
arvostus 

Ikä > 50 ▲ 
Ei terveydenhuollon ammattilainen ↔ 
Käsitys työpaikan turvallisuudesta ↔ 
Käsitys työpaikan reiluudesta ▼ 

Suoyrjö ym. 
2009b, Suomi 

ASLAK Kunta-10-kohortti,  
n = 11 180  

Enemmän aiempia sairauspoissaoloja ▲  

Suoyrjö ym. 2008 Kelan selkäkurssi tai 
niskakurssi 

Kunta-10-kohortti,  
n = 23 797 

Naissukupuoli ▲ Aiemmat sairauslomat 
Ikä > 44 ▲ 
Alempi ammattiasema (työntekijä) ▲ 

Suoyrjö ym. 2007 ASLAK Kunta-10-kohortti,  
n = 67 106 

Ikä > 44 ▲ Sukupuoli 
Alempi ammattiasema (työntekijä) ▲ 
Pysyvä työsuhde ↔2 

Joslin ym. 2006, 
USA 

Työpaikan 
hyvinvointiohjelma: 
ohjausta, harjoittelua, 
kilpailuja, rokotuksia, 
seulontoja 

Valtionhallinnon 
henkilöstöä, n = 329, 
joista 203 
kuntoutujaa 

Naissukupuoli ▲  
Ikä > 44 ▲ 
Huonommaksi koettu kunto ▲ 
Pitkäaikaissairaus (vain rokotus/seulonta-osallistujien 
ryhmässä) 

▲ 

Alhainen työtyytyväisyys (vain rokotus/seulonta-
osallistujien ryhmässä) 

▲ 

Alhainen tulotaso (vain rokotus/seulonta-osallistujien 
ryhmässä) 

▲ 

Naimisissa ↔ 
Pysyvä työsuhde ↔2 
Ei kipuja (vain rokotus/seulonta-osallistujien ryhmässä) ▼ 

Lewis ym. 1996 
USA 

Työpaikan kuntosali- tai 
hyvinvointiohjelma 

2 290 
öljyteollisuuden 
henkilöstöä 

Naissukupuoli ▲ Koulutustaso 
Ikä 21–30 ▼ 
Paremmat elintavat (perustui HRA-riskipisteisiin) ▼ 

Knight ym. 1994 
USA 

Monimuotoinen 
terveydenedistämisohjelma 

4 972 yliopiston 
henkilöstöä 

Naissukupuoli ▲ Koulutustaso 
Nuorempi ikä ▼ 

Alexy 1991 
USA 

Työpaikan kuntosali- tai 
hyvinvointiohjelma 

201 tehtaan 
työntekijää 

Käsitys kuntoutuksen hyödyllisyydestä ↔  
Vähemmän esteitä kuntoutua (oma käsitys)  ↔  
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Tutkimus Kuntoutuksen tyyppi 
Aineisto 
Menetelmä 

Kuntoutujille ominainen piirre (verrattuna ei-
kuntoutujiin)  

Työkyvyn alenemisen 
riskitekijä?1 

Ei eroja kuntoutujien ja 
ei-kuntoutujien välillä 

Bertera 1990 
USA 

Työpaikan 
hyvinvointiohjelma 

44 000 työntekijää, 
kolmannes 
kuntoutujia 

Pienempi työpaikka ↔  

Spilman 1988 
USA 

Monimuotoinen 
terveydenedistämisohjelma 

350 
elektroniikkayrityksen 
henkilöstöä 

Naissukupuoli ▲  

1 ▲= riskitekijä, ↔= ei vaikuta tai ei tunnettu, ▼= suojaava tekijä 
2 Määräaikaisilla on vähemmän sairauspoissaoloja 
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Liite 5: Interventiotutkimuksissa käytetyt kuntoutettavien valintakriteerit ja kuntoutuksen onnistuminen 
• 3. viimeinen sarake: Tutkimuksessa käytetty valintakriteeri voi olla työkyvyn alenemisen suhteen joko riskitekijä (R), suojaava tekijä (S), tai ei kumpaakaan tai sen rooli on epäselvä (↔) 
• Viimeinen sarake: + = kuntoutusinterventio oli parempi kuin vertailuinterventio; 0 = kuntoutusinterventio ei ollut parempi kuin vertailuinterventio 

Tutkimus 
Tutkimus- 
tyyppi Kuntoutusinterventio 

Vertailu- 
interventio Henkilöt Valintakriteerit 

R = riskitekijä 
S = suojaava 
tekijä 
↔ epäselvä Kuntoutuksen tulos  

Vaikutus 
työkykyyn 

Rantonen 
ym. 2014 
Suomi 

Satunnaistettu 
tutkimus 

Selkäohjekirja + 
työterveyshoitajan 
henkilökohtainen 
informaatio 

Selkäohjekirja 181 metsäyhtiön 
työntekijää, joilla 
krooninen tai jaksot-
tainen alaselkäkipu 

Ikä < 57 v; selkäkivun 
intensiteetti VAS 10–34/100  
Kesto > 2 vk tai toistuva tai 
säteilevä 

R (säteilykipu), ↔ 
(ikä) 
S (lievä kipu) 
 

Ei eroja sairauspoissa-
oloissa, elämän-
laadussa tai fyysisessä 
suorituskyvyssä 

0 

Suni ym. 
2013 
Suomi 

Ryhmä-
satunnaistettu 
tutkimus 

Harjoittelu- ja opetus-
ohjelma varusmies-
palvelun ohessa 

Tavanomainen 
varusmiespalvelu 

690 miesalokasta Terve selkä S Vähemmän palvelusta 
vapautuksia 

+ 

Rantonen 
ym. 2012 
Suomi 

Satunnaistettu 
tutkimus 

1. Bio-psykososiaalinen 
selkäkuntoutus 3 vk ja 
seurantakäynti 6 kk 
2. Fysioterapeutin 
ohjaama harjoittelu 3 kk 
ajan 

Itsehoito 
selkäkirjan ja 
työterveyslääkärin 
ohjein 

143 metsäyhtiön 
työntekijää, joilla 
krooninen tai 
jaksottainen 
alaselkäkipu 

Ikä < 57 v; selkäkivun 
intensiteetti VAS > 34/100 
Kesto > 2 vk tai toistuva tai 
säteilevä tai sairauspoissa-
oloja (oma ilmoitus) 

R (säteilykipu, 
voimakas tai 
haittaava kipu) 
↔ (ikä) 

1. 41 sp-päivää 
vähemmän 

2. 17 sp-päivää 
vähemmän 

+ 

Reijonsaa
ri ym. 
2012 
Suomi 

Satunnaistettu 
tutkimus 

Fyysisen aktiivisuuden 
monitorointi 
(Accelometer) ja nettituki 
12 kk 

Tieto kuntotestin 
tuloksesta ja 
informaatio-
lehtinen 

521 vakuutusyhtiön 
työntekijää 

Ikä > 18 v; työaika > 8 h/vk 
Ei raskaana, syöpää tai 
muuta vakavaa perus-
sairautta 

↔ Ei eroja 
sairauspoissaoloissa, 
fyysisessä 
aktiivisuudessa 

0 

Farzanfar 
ym. 2011 
USA 

Satunnaistettu 
tutkimus 

Puhelimitse toteutettu 
mielenterveyden 
seulonta- ja interaktiivinen 
seuranta- ja 
neuvontapalvelu 

Puhelimitse 
toteutettu 
mielenterveyden 
seulontapalvelu 

164 sairaalan 
henkilöstöä 

Ei mielenterveyden 
sairautta 
Henkisesti kuormittunut 
(WHO-5) 

R (kuormittu-
neisuus) 
S (ei sairautta) 

Mielialaoireilu väheni ja 
koettu terveys koheni 

+ 

Shiri ym. 
2011 
Suomi 

Satunnaistettu 
tutkimus 

Ergonomiaselvitys ja 
muutosehdotukset 

Ei mitään 177 
työterveyshuollon 
asiakasta, joilla 
yläraajaoireilua 

Oireiden kesto < 30 pv 
Ei välitöntä sairausloman 
tarvetta 
Ei autoimmuunitautia, 
syöpää tai fibromyalgiaa 

↔ (oireiden 
kesto) 
S (ei sairauksia) 

Vähemmän 
sairauspoissaoloja 

+ 

Siukola 
ym. 2011 
Suomi 

Vertaileva, ei 
satunnaistettu 

Senioriohjelma: kuntou-
tustarvearvio ja työhön 
liittyviä muutos-, koulutus- 
ym. mahdollisuuksia 

Ei mitään 358 
elintarviketeollisuud
en työntekijää 

Ikä > 55 R 
 

Pitkät (> 21 pv) sp:t 
vähenivät. Lyhyet sp:t 
lisääntyivät. 

+ 
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Tutkimus 
Tutkimus- 
tyyppi Kuntoutusinterventio 

Vertailu- 
interventio Henkilöt Valintakriteerit 

R = riskitekijä 
S = suojaava 
tekijä 
↔ epäselvä Kuntoutuksen tulos  

Vaikutus 
työkykyyn 

Suoyrjö 
ym. 
2009a 

Etenevä 
kohortti, 
rekisteritutkimus 

Kelan 
fibromyalgiakuntoutus 

Kelan tule- 
kuntoutus 

215 kunnan 
henkilöstöä, joilla 
fibromyalgia 

Fibromyalgia R 
 

Ei eroja työ-
kyvyttömyyseläkkeiden 
tai sp:jen määrissä  
6 vuoden seurannassa 

0 

Kant ym. 
2008 
Hollanti 

Satunnaistettu 
tutkimus 

Käynti työterveyslääkärin 
vastaanotolla 

Tavanomainen 
työterveyshuolto 

299 pankkialan 
henkilöstöä 

Balansmeter-riskiseulassa 
tietyn raja-arvon ylitys (raja-
arvoa ei ilmoitettu) 
Ei perussairauksia 

R 
 

Sp:t vähenivät + 

Suoyrjö 
ym. 2008 
Suomi 

Etenevä 
kohortti, 
rekisteritutkimus 

Kelan selkäkurssi tai 
niskakurssi 

Ei kuntoutusta 23 797 henkilöä, 
joilla krooninen 
selkä- tai niskakipu 
ja joista 418 oli 
kuntoutuksessa, 
kunnan henkilöstöä 

Työsuhteen kesto > 10 kk 
Ei aiempaa kuntoutusta 

↔  Sp:t vähenivät 
selkäkuntoutetuilla,  
yli 3 vuoden jälkeen 
vain > 21 pv sp:t 

+ 
Selkäkurssi 

0 
niskakurssi 

Taimela 
ym. 2008 
Suomi 

Satunnaistettu 
tutkimus 

Henkilökohtainen 
palautekirje ja 
puhelinneuvontaa 

Tavanomainen 
työterveyshuolto 

1 341 henkilöä, jolla 
korkea tai 
keskimääräinen 
riskitaso, 
rakennusyrityksen 
henkilöstöä 

Korkea riski: Työtä 
haittaava tule-kipu tai 
masennusoireita (DEPS > 
11) tai uupumusta tai 
unihäiriöitä tai käsitys 
huonosta tulevaisuuden 
työkyvystä. 
Keskiriski: Haittaava tule-
vaiva, kipuja, yli- tai alipaino 
(BMI > 30 tai < 18,5), 
runsas alkoholin käyttö, 
päiväväsymystä, 
uniapneaepäily, riittämätön 
unen määrä. 

R 
 

Sp:t vähenivät 11 pv 
vuodessa korkean 
riskin ryhmässä 

+ Korkean 
riskin 

henkilöt 
0 keski-

riskin 
henkilöt 

 

Karjalai- 
nen ym. 
2004 
Suomi 

Satunnaistettu 
tutkimus 

Lääkärin tutkimus, 
löydösten selittäminen, 
ohjaus, yht. 60 min (mini-
interventio) 

Tavanomainen 
hoito tk:ssa 

164 selkäkipu-
potilasta 

Ikä 25–60 
Kivun kesto 1–3 kk 
Kipu haittaa työtä 
 

R (haittaava kipu) 
↔ (ikä, oireiden 
kesto) 

 

Kivut harvenivat. Ei 
eroja itse arvioidussa 
työkyvyssä, elämän-
laadussa tai kivun 
voimakkuudessa 

+/0 
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Niemistö 
ym. 2004 
Suomi 

Satunnaistettu 
tutkimus 

Manipulaatio, harjoittelu ja 
lääkärin vastaanotto 

Pelkkä neuvonta 204 
selkäkipupotilasta 

Ikä 24–46 
Selkäkivun kesto > 3 kk 
Kohtalainen tai vaikea 
toimintakyvyttömyys 
(Oswestry > 16 %) 
Ei tulehduksellista tai 
syöpäsairautta  

R (alentunut 
toimintakyky) 
↔ (ikä, oireiden 
kesto) 
S (ei sairauksia) 

 

Ei eroja itse arvioidussa 
työkyvyssä tai kivussa 

0 

Nurminen 
ym. 2002 
Suomi 

Satunnaistettu 
tutkimus 

Ohjattu fyysinen. 
harjoittelu työpaikalla  

Palaute 
suorituskykytestei
stä ja 
liikuntaohjeet 
vapaa-ajalle 

260 pesulan 
naispuolista 
työntekijää 

Naisia 
Fyysisesti kuormittava työ 
Pysyvä työsuhde 
Ei perussairauksia 

R (naissukupuoli, 
fyysisesti 
kuormittava työ) 
↔ (työsuhteen 
kesto) 
S (ei sairauksia) 

Ei eroja 
sairauspoisaoloissa.  
Ei eroja itse arvioidussa 
työkyvyssä 

0 

Knight 
ym. 1994 
USA 

Vertaileva, ei 
satunnaistettu 

Monimuotoinen 
terveydenedistämisohjelm
a 

Ei mitään 4 972 yliopiston 
henkilöstöä 

Pysyvä työsuhde 
Työsuhteen kesto > 1 v 

↔ Sairauspoissaolot 
lisääntyivät 5 pv 
vähemmän 

+ 

Järvikoski 
ym. 1993 
Suomi 

Vertaileva, ei 
satunnaistettu 

3 pv esijakso + 5 vk 
kotiharjoittelu + 4 viikon 
laitoskuntoutus 

4 viikon 
laitoskuntoutus 

309 
selkäkipupotilasta 

Krooninen tai toistuva kipu 
Aikaisempia sairauslomia 
selän vuoksi 

R Ei eroja eläköitymisissä 
tai 
sairauspoissaoloissa, 
toimintakyky parani 
enemmän 
interventioryhmän 
miehillä 

+/0 miehillä 

Härkäpää 
ym. 1990 
Suomi 

Satunnaistettu 
tutkimus 

Laitoskuntoutus  1. Avokuntoutus 
2. Pelkkä 
neuvonta 

476 
selkäkipupotilasta, 
työntekijöitä ja 
maanviljelijöitä 

Fyysisesti raskas työ > 10 v 
Selkäkipujen kesto > 2 v 
Kipu haittaa työtä 
Kipu aiheuttanut sp:ja 
Selkäkipu tärkein 
terveysongelma: ei muita 
sairauksia 

R (fyysisesti 
raskas työ, kivun 
haittaavuus, 
aikaisemmat sp:t) 
↔ (oireiden 
kesto) 
S (ei sairauksia) 

Ei eroja 
työkyvttömyyseläkkeiss
ä, 
sairauspoissaoloissa, 
kivussa, 
työkykyindeksissä 

0 
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Liite 6: Työkykyä tai sen alenemisen riskiä kartoittavat kyselyt ja testit 
Taulukossa luetellut menetelmät on jaoteltu seuraavasti: 

1. Yleiset työterveyden mittarit 
2. Yleiset toimintakykymittarit 
3. Yleiset terveydentilan mittarit 
4. Mielenterveyden ja siihen liittyvän toimintakyvyn mittarit  
5. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien tai oireiden ja niihin liittyvän toimintakyvyn mittarit 
6. Muut sairaus- tai oirespesifiset mittarit 
7. Työn fyysisen kuormittavuuden ja työturvallisuuden ja niihin liittyvän toimintakyvyn mittarit 
8. Työn psykososiaalisen kuormittavuuden ja siihen liittyvän toimintakyvyn mittarit 
9. Työstressin, työuupumuksen ja työtyytyväisyyden mittarit 
10. Käyttäytymisen ja persoonallisuuden mittarit  
11. Kliiniset ja biometriset testit 

Kuvauksessa on mainittu, jos mittaria suositellaan Toimia-tietokannassa (www.thl.fi/toimia/tietokanta/) käytettäväksi työkyvyn alenemisen varhaiseen tunnistamiseen työterveyshuollossa. 
Toimia-tietokannan liikennevalovärikoodien merkitys on seuraava: vihreä valo merkitsee että mittari soveltuu käytettäväksi (pätevyys, toistettavuus ja käyttökelpoisuus hyvät) ja keltainen valo 
että mittari soveltuu varauksella käyttöön (pätevyydestä tai toistettavuudesta ei ole riittävästi luotettavaa tietoa tai sen käyttökelpoisuudessa on puutteita). 

Kuvauksessa olevat kirjallisuusviitteet ovat kirjallisuuskatsauksen artikkeleja, joita on käytetty tiedon lähteenä kuvaamaan käyttökokemuksia tai itse instrumenttia silloin kun instrumentin 
alkuperäisiin kuvailudokumentteihin ei ole päästy käsiksi. Alaviitteissä on muualta kerättyä mittariin liittyvä tietoa: lähdeartikkeli ja/tai linkki lomakkeisiin ja lisätietoihin.  

Seulonta-instrumentti Instrumentin kuvaus  Maa, jossa validoitu  
1. Yleiset työterveyden mittarit 

Työkykyindeksi, TKI3 TOIMIA-tietokannassa keltainen valo. Osa-alueet:1. Työkyky verrattuna elinaikaiseen parhaimpaan, 2. Työkyky työn vaatimusten kannalta, 3. 
Lääkärin toteamien sairauksien määrä, 4. Sairauksien arvioitu haitta työssä, 5. Sairauspoissaolopäivät viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, 
6. Oma arvio siitä kykeneekö terveyden puolesta työhön kahden vuoden kuluttua, 7. Psyykkiset voimavarat. Mittari seuloo selkeämmin terveyden, 
toimintakyvyn sekä työympäristön tai työn fyysisen kuormituksen ongelmia, mutta ei yhtä selkeästi koulutuksen tai osaamisen puutteen tai 
työyhteisön aiheuttamaa haittaa. Saksalaistutkimuksessa TKI ≤ 37 todettiin parhaaksi kuntoutuksen raja-arvoksi (Bethge ym. 2012). 

Suomi ja useat 
Euroopan maat, 
Brasilia, Taiwan 

Balansmeter, BM4 34 kysymystä demografiasta, työympäristöstä, yksityiselämästä, mielenterveydestä ja sairauslomahistoriasta. Mittarin tarkoituksena erotella 
stressioireisten joukosta ne joilla on vakavampi mielenterveyden häiriö (Kant ym. 2009). Toimii sairauslomien ennakoijana etenkin niillä, jolla on 
masennusoireita (Lexis ym. 2012). Pistemäärän todettu myös korreloivan tuottavuuden kanssa.  

Hollanti 

Health and work 31 kysymystä terveydestä, 16 kysymystä työstä, 8 taustakysymystä. Eri versioita työntekijöille, työnantajille, tutkijoille. Toiminut ainakin Yhdysvallat 

                                                           
3 Ks. http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/mittariversio/liitetiedosto/299. 
4 Lexis MA, Jansen NW, van Amelsvoort LG ym. Prediction of long-term sickness absence among employees with depressive complaints. J Occup Rehabil 2012; 22 (2): 262–269. 
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performance questionnaire 
WHO-HPQ5 

terveydentilaa kuvaavien kysymyksien osalta (Kessler ym. 2003; Loeppke ym. 2003; Loeppke ym. 2009). Todettu hyvä yhteneväisyys eri 
ammattiryhmissä (Kessler ym. 2003).  

Werkwijzer6 40 kysymystä yleisestä terveydestä, mielenterveydestä, työhön liittyvistä tekijöistä ja kotioloista. Mittaa psyykkisistä syistä johtuvien 
sairauspoissaolojen ennakoivia tekijöitä (Duijts ym. 2008).  

Hollanti 

2. Yleiset toimintakykymittarit 
ICF7 WHO ICF Check list ja ICF Comprehensive Core Set for Vocational rehabilitation ovat yksinkertaistettuja versioita laajasta ICF-setistä. Niitä on 

verrattu Suomessa tule-kuntoutustutkimuksen sisältöön ja todettu että ICF-kriteerit kattavat hyvin kuntoutustutkimuksen sisältöasiat mutta että 
kuntoutustutkimus painottuu enemmän kehon rakenteisiin ja toimintoihin. Kirjoittavat suosittelevat erityisesti ja ICF Comprehensive Core Set:in 
käyttöä moniammatillisessa arviointitiimissä (Saltychev 2013b). 

Kansainvälinen 

Stanford HAQ -
toimintakykytesti8 

20-kohtainen tai 8-kohtainen itse täytettävä kysely, kattaa arkitoiminnoista suoriutumisen, liikkumisen ja apuvälinetarpeet. Suomalaisessa reuman 
lääkehoitotutkimuksessa (FIN-RACo) HAQ-lukema 6 kk hoidon aloituksesta, ei HAQ:n muutos, ennakoi parhaiten työn tuottavuutta (Puolakka ym. 
2009). 

Yhdysvallat, Suomi 

3. Yleiset terveydentilan mittarit 
Salutogenic Health 
Indicator Scale SHIS9 

12 kysymyksen terveyskysely Ruotsi 

Koettu terveydentila: SF-
1210 

12-kohtainen lyhyt terveyskysely, kattaa sekä fyysisen että henkisen puolen. Yhdysvallat 

Work productivity and 
activity impairment 
instrument, WPAI11 

Mittaa yleisen terveydentilan ja oireiden voimakkuuden vaikutusta työn tuottavuuteen. Useita sairausspesifisiä versioita. Kliinisen merkittävyyden 
tulkinta hyvä. Helppokäyttöinen. 

Yhdysvallat 

Stanford presenteism Scale 
SPS-612 

Lyhyt kysely terveydentilan vaikutuksesta toimintakykyyn työssä. Soveltui myös työhön liittyviin sairauksiin (Loeppke ym. 2003).  Yhdysvallat 

4. Mielenterveyden ja siihen liittyvän toimintakyvyn mittarit 
Kaksi kysymystä 
masennuksesta 

Toimia-tietokannassa vihreä valo. Testi koostuu kahdesta kysymyksestä ja yksi myöntävä vastaus tarkoittaa todennäköistä masennusta.  Suomi 

Beck Depression Index 
BDI13 

Toimia-tietokannassa vihreä valo. 21-kohtainen kysely, joka mittaa masennusoireiden voimakkuutta ja määrittelee diagnoosia. BDI:lle on 
olemassa myös suomalaisissa aineistoissa todennetut raja-arvot ja sitä on käytetty laajoissa suomalaisissa väestöaineistoissa. 

Monet maat, myös 
Suomi 

DEPS14 10-kohtainen testi masennuksen seulontaan Suomi 
                                                           
5 Ks. http://www.hcp.med.harvard.edu/hpq/info.php. 
6Duijts SF, Kant IJ, Landeweerd JA, Swaen GM. Prediction of sickness absence. Development of a screening instrument. Occup Environ Med 2006 ; 63 (8): 564–569. Epub 2006 May 12. 
7 ICF checklist Version 2.1a, Clinician Form http://www.who.int/classifications/icf/training/icfchecklist.pdf. ICF short version ks. http://apps.who.int/iris/handle/10665/42417. 
8 Stanford HAQ 20-item disability scale, ks. http://patienteducation.stanford.edu/research/haq20.html. 8-item disability scale, ks. http://patienteducation.stanford.edu/research/haq8.html. 
9 Bringsén A, Andersson HI, Ejlertsson G. Development and quality analysis of the Salutogenic Health Indicator Scale (SHIS). Scand J Public Health 2009; 37 (1): 13–19. 
10 Ware J, Kosinski M, Keller SD. A 12-Item Short-Form Health Survey. Construction of scales and preliminary tests of reliability and validity. Med Care 1996; 34 (3): 220–233.  
11 Reilly MC, Zbrozek AS, Dukes EM.The validity and reproducibility of a work productivity and activity impairment instrument. Pharmacoeconomics 1993; 4 (5): 353–365.  
Ks. http://www.reillyassociates.net. 
12 Koopman C, Pelletier KR, Murray JF ym. Stanford presenteeism scale: health status and employee productivity. J Occup Environ Med 2002; 44 (1): 14–20. 
13 Ks. http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/mittariversio/83. 

http://www.who.int/classifications/icf/training/icfchecklist.pdf
http://patienteducation.stanford.edu/research/haq20.html
http://patienteducation.stanford.edu/research/haq8.html
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Psyykkinen toimintakyky 
GHQ-1215 

Kartoittaa psyykkisen toimintakyvyn keskeisiä ulottuvuuksia: masennus, ahdistuneisuus, sosiaalinen kanssakäyminen ja itseluottamus. Toimia-
tietokannassa suositeltu psyykkisen toimintakyvyn arviointiin väestötutkimuksissa. Saatavuus rajoitettu, maksullinen. Kyselyn täyttäminen vie noin 
5 minuuttia eikä sen käyttö vaadi erityistä koulutusta. GHQ-12:sta on olemassa myös suomalaisissa aineistoissa testatut raja-arvot.  

Monet maat, myös 
Suomi 

K6+16 6 kysymystä, joko itse täytettävä tai haastattelijan tekemä kysely. Mittarin tarkoituksena erotella stressioireisten joukosta ne joilla on vakavampi 
mielenterveyden häiriö. Pistemäärän on todettu myös korreloivan tuottavuuden kanssa (Hilton ym. 2010). 

Yhdysvallat, Australia 

Mental health inventory, 
MHI-517 

5-kohtainen mielenterveyden seulontakysely, jota on testattu useissa maissa Saksa ja useita muita 
maita 

WHO-5 Well -being 
Index 18 

5-kohtainen mielialakysely. Käännetty suomeksi. Tanska, muita maita 

5. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien tai oireiden ja niihin liittyvän toimintakyvyn mittarit 
Nordic questionnaire NQ19 Tuki- ja liikuntaelinoireita kartoittava kysely. Kehitetty 1980-luvulla Suomessa työterveyshuollon käyttöön. Suomi ja muut 

Pohjoismaat 
SSA-PF20 102 kysymystä fyysisen toimintakyvyn arviointiin, 5 alueella: asennon muutos ja ylläpito, vartalon liikkuvuus, ylävartalon toimintakyky, yläraajojen 

hienomotoriikka, pyörätuolin käyttö (Ni ym. 2013). 
Yhdysvallat 

Oswestry Disability Index21 10 kysymystä kivusta, unesta, ja rajoitteista arkielämässä. Tarkoitettu selkäkipuisten toimintakyvyn arviointiin. ? 
Roland Morris22 24 kysymystä rajoitteista arkielämässä. Tarkoitettu selkäkipuisten toimintakyvyn arviointiin. Yhdysvallat, ? 

6. Muut sairaus- tai oirespesifit mittarit 
Pittsburgh Sleep Quality 
Index PSQI23 

19-kohtainen kysely, joka kartoittaa koettua unen laatua ja nukkumistapoja kuukauden aikana. Suunniteltu väestötutkimuksiin, mutta soveltunee 
myös kliiniseen käyttöön. 

Yhdysvallat 

TyöOptimi24 17-kohtainen kysely kognitiivisten ja muistioireiden tunnistamiseen. Ennakoi sairauspoissaoloja ja subjektiivisia muistioireita (Ahveninen ym. 2014) Suomi 
Nivelreumaspesifiset 
mittarit: WPS-RA25, 

WPS-RA: käyttökelpoinen hoidon suunnittelun ja työnmuutosten suunnittelussa; helppokäyttöinen. WALS: antaa kuvan työkyvystä erilaisissa 
töissä; yhdessä muiden terveysindikaattoreiden kanssa käyttöä hoitopäätösten teossa; helppokäyttöinen. RA-WIS: antaa prognostista tietoa 

Useita 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
14 Salokangas R, Stengard E, Poutanen O. DEPS – uusi väline depression seurantaan. Duodecim 1994; 110: 1141–1148. 
15 Ks. http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/mittariversio/102. 
16 Kessler RC, Andrews G, Colpe LJ ym. Short screening scales to monitor population prevalences and trends in non-specific psychological distress. Psychol Med 2002; 32 (6): 959–976.  
Ks. http://www.hcp.med.harvard.edu/ncs/k6_scales.php. 
17 Rumpf HJ, Meyer C, Hapke U, John,U. Screening for mental health. Validity of the MHI-5 using DSM-IV Axis I psychiatric disorders as gold standard. Psychiatry Res 2001; 105 (3): 243–253. 
18 Ks. http://www.psykiatri-regionh.dk/who5/menu. 
19 Kuorinka I, Jonsson B, Kilbom A ym. Standardised Nordic questionnaires for the analysis of musculoskeletal symptoms. Appl Ergon 1987; 18 (3): 233–237.  
Ks. http://www.uresp.ulaval.ca/backpaindefs/en/PDF/KuorinkaPaper.pdf. 
20 McDonough CM, Jette AM, Ni P ym.  Development of a self-report physical function instrument for disability assessment. Item pool construction and factor analysis. Arch Phys Med Rehabil 
2013; 94 (9): 1653–1960. 
21 Fairbank JC, Pynsent PB. The Oswestry Disability Index. Spine 2000; 25 (22): 2940-52. Kysely: http://www.rehab.msu.edu/_files/_docs/Oswestry_Low_Back_Disability.pdf. 
22 The Roland-Morris Disability Questionnaire and the Oswestry Disability Questionnaire. Spine 2000; 25: 3115–3124. It should be noted that the questionnaire reproduced in the appendix of 
this paper contained an error in item 18 of the questionnaire. Kysely: Ks. http://www.rmdq.org/downloads/Finnish.pdf. 
23 Buysse DJ, Reynolds CF, Monk TH, Berman SR, Kupfer DJ. The Pittsburgh Sleep Quality Index: a new instrument for psychiatric practice and research. Psychiatry Res 1989; 28 (2): 193–213. 
24 Ahveninen H, Rintala J, Ollikainen J, Suhonen J, Arola H. TyöOptimi-kysely auttaa tunnistamaan työssäkäyvän muisti- ja -kognitiivisia oireita. Suom Lääkäril 2014; 69: 207–214. 

http://www.hcp.med.harvard.edu/ncs/k6_scales.php
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WALS26, RA-WIS27, 
WLQ28, WPAI29 

tulevaisuuden työkyvystä; ensisijaisesti tutkimuskäyttöön. WLQ: Raskaskäyttöinen, lähinnä tutkimuskäyttöön. WPAI: kliinisen merkittävyyden 
tulkinta erinomainen; helppokäyttöinen (Tang ym. 2011). 
7. Työn fyysisen kuormittavuuden ja työturvallisuuden ja niihin liittyvän toimintakyvyn mittarit 

Energeettisen 
kuormittavuuden arviointi 
työssä30 

Toimia-tietokannassa vihreä valo. Soveltuu hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintakyvyn arvioimiseksi töissä. Mittaa sydämen lyöntitaajuutta 
työssä ja kartoittaa samanaikaisesti työsuoritusta ja siihen käytettyä aikaa. Mittaus kertoo verenkierrollisen kuormittumisen asteesta ja vaihteluista 
työssä.  

Suomi 

Työn fyysinen 
kuormittavuus31 

Itse täytettävä kysely, jossa on 92 kysymystä työasennoista, fyysisestä aktiivisuudesta ja tärinästä työssä sekä vapaa ajan aktiivisuudesta 
(Wiktorin ym. 1996) 

Ruotsi 

ELMERI32 Työterveyslaitoksen työtapojen ja työympäristön tuvallisuuden arviointimenetelmä, joka ennakoi työpaikan tapaturmariskiä ja sairauspoissaolojen 
määrää (Laitinen ym. 1999) 

Suomi 

8. Työn psykososiaalisen kuormittavuuden ja siihen liittyvän toimintakyvyn mittarit 
Copenhagen Psychosocial 
Questionnaire, COPSOQ 
II33 

127 kysymystä, osa-alueita: työn vaatimukset, työn sisältö ja järjestelyt, keskinäiset suhteet ja johtaminen. Yli 3000 työntekijän 
tanskalaiskohortissa (27 % alempia toimihenkilöitä, 26 % ylempiä toimihenkilöitä, 17 ammattityöntekijöitä, 16 % kouluttamattomia työntekijöitä, 
13 % johtajia) todettiin että yhden SD:n nousu työn kognitiivisen vaatimuksen nousussa (HR 1,17), emotionaalisissa vaatimuksissa (HR 1,28) ja 
rooliristiriidoissa (HR 1,32) ennakoivat sairauslomia (kun demografiset tekijät ym. vakioitu). Emotionaaliset vaatimukset ja rooliristiriidat pysyivät 
riskeinä lisävakiointien jälkeenkin (Rugulies ym. 2010).  

Tanska, Saksa, 
Espanja ja muita maita 

HSE Management 
Standards Indicator Tool 34 

35 kysymystä. Todettu soveltuvan työhyvinvoinnin kartoitukseen. Englantilaisessa poikkileikkaustutkimuksessa 1 038 työntekijää 4 valtionhallinnon 
laitoksesta vankeinhoidon alalta Lontoon alueelta täytti kyselyn (vankilatyöntekijöitä 50 %, välitason esimiehiä 34 %, johtajia 5 %, sihteerit ym.  
10 %). Työntekijöillä, jotka kokivat työn psykososiaalisen ilmapiirin huonoksi HSE-kyselyssä, oli kolminkertainen riski kokea myös hyvinvointinsa 
heikoksi (OR 3,34,CI 3,14 to 3,54). Rooliristiriitojen työhyvinvointia alentava merkitys oli suurin (OR 5,4) ja vaikutusmahdollisuuksien pienin (OR 
2,9) (Bevan ym. 2010). 

Iso-Britannia 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
25 Osterhaus JT, Purcaru O, Richard L. Discriminant validity, responsiveness and reliability of the rheumatoid arthritis-specific Work Productivity Survey (WPS-RA). Arthritis Res Ther 2009; 11 
(3): R73. doi: 10.1186/ar2702. Epub 2009 May 20. 
26 Gignac MA, Badley EM, Lacaille D, Cott CC, Adam P, Anis AH. Managing arthritis and employment. Making arthritis-related work changes as a means of adaptation. Arthritis Rheum 2004; 51 
(6): 909–916. 
27 Gilworth G, Chamberlain MA, Harvey A ym. Development of a work instability scale for rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2003; 49 (3): 349–354. 
28 Lerner D, Amick BC, Rogers WH, Malspeis S, Bungay K, Cynn D. The Work Limitations Questionnaire. Med Care 2001; 39 (1): 72–85. 
29 Reilly MC, Zbrozek AS, Dukes EM. The validity and reproducibility of a work productivity and activity impairment instrument. Pharmacoeconomics 1993; 4 (5): 353–365. 
30 Ks. http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/arviointi/52. 
31 Wiktorin C, Hjelm EW, WinkelJ, Koster M. Reproducibility of a questionnaire for assessment of physical load during work and leisure time. Stockholm MUSIC I Study Group. MUSculoskeletal 
Intervention Center. J Occup Environ Med 1996; 38 (2): 190–201. 
32 Laitinen H, Rasa P-L, Lankinen T, Lehtelä J, Leskinen T. ELMERI – Teollisuuden työympäristön havainnointi (2. uudistettu painos). Lomakkeet netistä: 
http://www.ttl.fi/fi/tyoturvallisuus_ja_riskien_hallinta/tapaturmien_ehkaisy/tyoturvallisuuden_edistamiskeinoja/elmeri/sivut/elmeri_materiaalit_ja_palvelut.aspx. 
33 Pejtersen JH, Kristensen TS, Borg V, Bjorner JB. The second version of the Copenhagen Psychosocial Questionnaire. Scand J Public Health 2010; 38 (3 Suppl): 8–24. 
34 Ks. http://www.hse.gov.uk/stress/research.htm, http://www.hse.gov.uk/stress/standards/downloads.htm, http://www.hse.gov.uk/stress/standards/pdfs/indicatortool.pdf. 
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Psychosocial job exposure 
matrix, JEM3536 

Kysely ja matriisi, jossa kartoitetaan työn psykososiaalisia piirteitä Ruotsi 

Work Experience 
Measurement Scale 
WEMS37 

32 väittämää 6 osa-alueella: sosiaalinen tuki työssä, työn mielekkyys, autonomia, työaika, johtaminen, muutosprosessit. WEMSin kokonaistulos 
korreloi UWES-9 (työhön sitoutuminen) ja SHISin (terveys) kanssa (Nilsson ym. 2013) 

Ruotsi 

Dutch Questionnaire on the 
Experience and Evaluation 
of Work VBBA38 

12 osaa: työmäärä, tunne-elämän kuormittuneisuus, fyysinen ponnistelu, työn vaihtelu, kontrolli työssä, työtoverien tuki, esimiehen tuki, 
huolestuneisuus työasioista (rumination), väsyneisyys työn jälkeen, henkinen hyvinvointi töissä, työtyytyväisyys, unen laatu. 

Hollanti 

Person-Organization Fit 
Questionnaire3940 

Puolalaisessa tutkimuksessa 600 työntekijää eri toimialoilta täytti PO-fit-kyselyn. Somaattisesti ja psyykkisesti terveimmät saivat korkeimmat P-O-
fit pisteet (yhteensopivuus suurempi). Somaattisesti sairaiden ja kokonaan terveiden välillä ei ollut eroa. Toisaalta, somaattisesti sairaiden ja 
psyykkisesti sairaiden välillä ei ollut eroa P-O-fit-pisteissä (Merecz ja Andysz 2012). 

Puola 

Organisaation 
oikeudenmukaisuus 
Elovainion mittari, OJQ 4142 

Lyhyessä versiossa on 8 kysymystä. Tulosten on todettu liittyvän unihäiriöihin ja psykologiseen kuormittuneisuuteen (Elovainio ym. 2010). 
 

Suomi, Japani 

Karasekin Job Content 
Questionnaire JCQ43 

49-kohtainen kysely työn psykososiaalisista tekijöistä Yhdysvallat, useita 
maita 

Lyhennetty versio 
JCQ:sta44  

8-kohtainen kysely. Hollanti 

Dutch effort-reward 
imbalance (ERI) 
questionnaire45 

22-kohtainen kysely. Validiteettia tutkittu useiden maiden aineistoilla (Siegrist ym. 2004)  Hollanti, useita maita 

                                                           
35 Fredlund P, Hallqvist J, Diderichsen F. Psychosocial job exposure matrix. An update of a classification system for work related psychosocial exposures. Stockholm. Swedish National Institute 
for Working Life; 2000. 
36 Johnson JV, Stewart WF. Measuring work organization exposure over the life course with a job-exposure matrix. Scand J Work Environ Health 1993; 19: 21–28. 
37 Nilsson P, Bringsén A, Andersson HI, Ejlertsson G. Development and quality analysis of the Work Experience Measurement Scale (WEMS). Work 2010; 35 (2): 153–161. doi: 10.3233/WOR-
2010-0967.  
38 Dutch Questionnaire on the Experience and Evaluation of Work. 12 osaa: työmäärä, tunne-elämän kuormittuneisuus, fyysinen ponnistelu, työn vaihtelu, kontrolli työssä, työtoverien tuki, 
esimiehen tuki, huolestuneisuus työasioista (rumination), väsyneisyys työn jälkeen, henkinen hyvinvointi töissä, työtyytyväisyys (work pleasure), unen laatu. 
39 Czarnota-Bojarska J. Person-organization subjective fir questionnaire. Psychol Edu Spol 2006; 3 (2): 151–163 [in Polish] 
40 Kristof AL. Person-organizational fit. An integrative review of its conceptualizations, measurement, and implications. Personnel Psychology 1996; 49 (1): 1–49.  
41 Elovainio M, Kivimaki M, Vahtera J. Organizational justice: evidence of a new psychosocial predictor of health. Am J Public Health 2002; 92 (1): 105–108. 
42 Elovainio M, Heponiemi T, Kuusio H, Sinervo T, Hintsa T, Aalto AM. Developing a short measure of organizational justice: a multisample health professionals study. J Occup Environ Med 
2010; 52 (11): 1068–1074. 
43 Karasek R. Job Content Questionnaire and User’s Guide. Lowell, MA: University of Massachusetts at Lowell, 1985. 
Karasek R, Brisson C, Kawakami N, Houtman I, Bongers P, Amick B. The Job Content Questionnaire (JCQ): an instrument for internationally comparative assessments of psychosocial job 
characteristics. J Occup Health Psychol 1998; 3 (4): 322–355. 
44 Storms G, Casaer S, De Wit R, Van den Bergh O, Moens G. A psychometric evaluation of a Dutch version of the Job Content Questionnaire and a short direct questioning procedure. Work & 
Stress 2001; 15 (1): 131–143. 
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The Experience and 
Assessment of Work 
Questionnaire EAWQ46 

232 kysymystä 27 osa-alueelta työn olosuhteista. Hollantilaisilla vakuutusyhtiön työntekijöillä todettiin että roolien selkeys liittyi lyhyiden 
sairauspoissaolojen määrään naisilla, mutta suurin osa elementeistä ei tuonut lisää valaistusta sairauspoissaoloihin (Roelen ym. 2009a). 

Hollanti 

NIOSH-GJSQ47 ? Yhdysvallat, Kanada 
Team climate inventory48 14-kohtainen kysely tiimityön piirteistä, kehitetty myös 4-kohtainen lyhennetty versio. Suomi 

9. Työstressin, työuupumuksen ja työtyytyväisyyden mittarit 
Koettu stressi49 TOIMIA-tietokannassa vihreä valo. Mittari koostuu yhdestä kysymyksestä, joka sisältyy Työkykyindeksiin: ”Stressillä tarkoitetaan tilannetta, jossa 

ihminen tuntee itsensä jännittyneeksi, levottomaksi, hermostuneeksi tai ahdistuneeksi taikka hänen on vaikea nukkua asioiden vaivatessa 
jatkuvasti mieltä. Tunnetko sinä nykyisin tällaista stressiä?”  

Suomi 

Palautumisen arvio50 TOIMIA-tietokannassa keltainen valo. Yksi kysymys: Kuinka hyvin koet yleensä palautuvasi työsi aiheuttamasta kuormituksesta työpäivän/ 
työvuoron jälkeen? Suomessa 2000-luvulla kehitetty palautumisen arviointimenetelmä sekä käytännön työhön että tutkimustarkoituksiin.  

Suomi 

Bergen Burnout 
Indicator, BBI-15 51 

TOIMIA-tietokannassa vihreä valo. Mittari työuupumuksen arviointiin ryhmä- ja yksilötasolla. Koostuu 15 osiosta, joihin vastataan asteikolla 1-6. 
Osiot muodostavat 3 ulottuvuutta: uupumusasteinen väsyminen, kyynistyminen ja heikko ammatillinen itsetunto. Asteikot on todettu riittävän 
yhdenmukaisiksi yli sukupuoli- ja ikäluokkien. BBI-15 tulkintaan ryhmätasolla ei ole vielä riittävästi tutkimustietoa, ja siksi asiassa on toimittava 
varovaisesti. Yksilötasolla BBI-15:tä voidaan käyttää diagnostisena apuvälineenä, haastattelun apuna tai psykoterapian apuvälineenä. 

Monet maat ja Suomi 

Maslachin yleinen 
työuupumuksen 
arviointimenetelmä MBI-
GS52 

TOIMIA-tietokannassa keltainen valo. 16 osioita, itse täytettävä kysely. Sopii kaikille ammattiryhmille, ensisijaisesti rymäkäyttöön. Mittarin 
lisenssin saavat TEO:n alaiset toimijat ja ne, jotka pystyvät osoittamaan pätevyytensä menetelmän käyttöön. Mittarin käsikirja opastaa mittarin 
käyttöön. Tarvittavat välineet: Työterveyslaitoksen julkaisema kyselylomake. 

Monet maat ja Suomi 

Työstressikysely, TSK53 TOIMIA-tietokannassa keltainen valo. 58-kohtainen kysely, suppeassa versiossa 21. Kysymykset on ryhmitelty taustatietoihin, sääteleviin 
tekijöihin (vaikutusmahdollisuudet, ihmissuhteet), koettuun ympäristöön (työn piirteet, kuormitustekijät, henkiset vaatimukset), stressiin ja 
tyytyväisyyteen (työ, oma elämä, voimavarat ja stressireaktiot) sekä työn kehittämiseen ja tuen tarpeeseen.  

Suomi 

Cohen Perceived Stress 
Scale5455 

10-kohtainen kysely stressin kokemisesta Yhdysvallat 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
45 Hanson EK, Schaufeli W, Vrijkotte T, Plomp NH, Godaert GL, The validity and reliability of the Dutch Effort-Reward Imbalance Questionnaire. J Occup Health Psychol 2000;5 ( 1): 142–155. 
46 Veldhoven M, Meijman TF. The measurement of psychological job demands with a questionnaire: the Experience and Assessment of Work Questionnaire. NIA, Amsterdam 1994 
47 Hurrell JJ Jr, McLaney MA. Exposure to job stress – a new psychometric instrument. Scand J Work Environ Health 1988; 14 Suppl 1: 27–28. 
48 Kivimäki M, Elovainio M. A short version of the Team Climate Inventory. Development and psychometric properties. Journal of Occupational and Organizational Psychology 1999; 72 (2): 
241–246. 
49 Ks. http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/mittariversio/71. 
50 Ks. http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/mittariversio/110. 
51 Ks. http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/mittariversio/73. 
52 Ks. http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/mittariversio/72. 
53 Ks. http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/mittariversio/70. 
54 Cohen S, Kamarck T, Mermelstein R. A global measure of perceived stress. J Health Soc Behav 1983; 24 (4): 385–396. 
55 Ks. http://www.mindgarden.com/docs/PerceivedStressScale.pdf. 
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The nurse stress index 
(Harris scale)56  

30-kohtainen hoitajien stressin lähteitä kartoittava kysely Yhdysvallat 

Syljen kortisoli Sveitsiläistutkimuksessa 82 akuuttipediatrian osaston hoitajan sylkinäytteitä kerättiin kolmena ajanjaksona vuoden aikana. Työn kuormitustekijät 
kerättiin sairaalan järjestelmästä. Koettu stressiä kysyttiin yhdellä kysymyksellä. Syljen kortisoli korreloi selvästi sen hetkisen koetun stressin 
kanssa. Objektiivinen (sairaalan monitorijärjestelmän tuottama) työn kuormitus ei korreloinut syljen kortisolin kanssa (Metzenthin ym. 2009). 

? 

Orsilan 
työtyytyväisyysmittari 
201157 

33 kysymystä työhyvinvoinnista. Testattu Suomessa korkeasti koulutetuilla (Orsila ym. 2011). Suomi 

UtrechtWork Engagement 
Scale UWES-95859 

9-kohtainen lyhennetty kysely työhön sitoutumisesta  Hollanti, Suomi ja 
muita maita 

10. Käyttäytymisen ja persoonallisuuden mittarit 
SSA-BH instrument60 79 kysymystä käyttäytymisen 4 alueelta: mieliala ja tunteet, minäpystyvyys (self efficacy), käyttäytymisen hallinta (behavioral control) ja sosiaaliset 

suhteet. Todettu hyvä tarkkuus etuusarvioinneissa Yhdysvalloissa (Marfeo ym 2013c). 
Yhdysvallat 

FFM-persoonallisuustesti61 Laaja kysely 5 eri persoonallisuuden osa-alueelta ? 
Työn imun 
arviointimenetelmä 

Toimia-tietokannassa vihreä valo. Osoittautunut luotettavaksi menetelmäksi arvioida tunne- ja motivationaalisen hyvinvoinnin ja täyttymyksen 
tilaa työssä. Soveltuu kaiken ikäisille sekä kaiken tyyppisille ammattiryhmille ja -aloille. 

Suomi 

General self efficacy scale 
GSE62 

10-kohtainen kysely joka mittaa optimismia ja uskoa omiin kykyihin selvitä vaikeista tilanteista. Saksa ja useita muita 
maita 

The Trait Anger and Anger 
Expression Scale STAXI 63 

44-kohtainen kysely, jota on käytetty erityisesti vihaisuuden ja verisuonisairauksien yhteyden tutkimisessa Yhdysvallat 

Illness behaviour 
questionnaire 6465 

Poikkeavaa sairauskäyttäytymistä selkäkipupotilailla kartoittava kysely, 62 kysymystä Iso-Britannia 

  

                                                           
56 Harris PE. The nurse stress index. Work & Stress 1989; 3 (4): 335–345. 
57 Orsila R, Luukkaala T, Manka ML, Nygard CH. A new approach to measuring work-related well-being. Int J Occup Saf Ergon 2011; 17 (4): 341–359. 
58 Schaufeli W, Bakker A, Salanova M. The Measurement of Work Engagement With a Short Questionnaire. A Cross-National Study. Educational and Psychological Measurement 2006; 66 (4): 
701–716. 
59 Ks. http://www.schaufeli.com. 
60 Marfeo EE, Ni P, Haley SM ym. Development of an instrument to measure behavioral health function for work disability. Item pool construction and factor analysis. Arch Phys Med Rehabil 
2013; 94 (9): 1670–1678. 
61 Rothmann ym. 2003. Ks. http://www.sajip.co.za/index.php/sajip/article/viewFile/88/84. Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Big_Five_personality_traits. 
62 Ks. http://cyfernetsearch.org/sites/default/files/PsychometricsFiles/Schwarzer-General%20Self-Efficacy%20Scale%20(Adolescents,%20Adults).pdf, http://userpage.fu-
berlin.de/~health/selfscal.htm. 
63 Spielberger CD, Jacobs GA, Russell S, Crane RS. Assessment of anger. The state-trait anger scale. Julkaisussa: JN Butcher, CD Spielberger, toim. Advances in Personality Assessment, vol 2. 
Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1983. http://pmbcii.psy.cmu.edu/core_c/Spielberger_Trait.pdf. 
64Waddell G, Pilowsky I, Bond MR. Clinical assessment and interpretation of abnormal illness behaviour in low back pain. Pain 1989; 39 (1): 41–53. 
65 Ks. http://www.orthoneurospine.com/documents/Illness%20Behavior%20Questionnaire.pdf. 

http://www.sajip.co.za/index.php/sajip/article/viewFile/88/84
http://cyfernetsearch.org/sites/default/files/PsychometricsFiles/Schwarzer-General%20Self-Efficacy%20Scale%20(Adolescents,%20Adults).pdf
http://userpage.fu-berlin.de/~health/selfscal.htm
http://userpage.fu-berlin.de/~health/selfscal.htm
http://pmbcii.psy.cmu.edu/core_c/Spielberger_Trait.pdf
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11. Kliiniset ja biometriset testit 
Epäsuora, 
pulssijohteinen 
submaksimaalinen 
ergometritesti66 

Toimia-tietokannassa vihreä valo. Soveltuu työikäisten aerobisen kunnon mittaukseen yksilömittauksena tai ryhmämittauksena.  Kansainvälinen 

Kliininen rasituskoe67 Toimia-tietokannassa vihreä valo. Laajasti käytetty ja yleisesti hyväksytty hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskyvyn mittaus.  Kansainvälinen 
Spirometria68 Toimia-tietokannassa vihreä valo Keuhkotoiminnan perustutkimus, josta on runsaasti tietoa toistettavuudesta ja käytettävissä on myös 

kotimaiset viitearvot. Soveltuu kaikille työikäisille.  
Kansainvälinen 

Toiminnallinen 
tasapainotesti69 

Toimia-tietokannassa vihreä valo. Käytetään yleisimmin fyysisesti raskasta työtä tekevien työntekijöiden tasapainonhallintaa selvittävissä ja 
kehittävissä hankkeissa sekä työterveyshuollon tarkastuksissa. Testissä kävellään 250 cm pitkällä, 9 cm leveällä ja 4 cm korkealla 
tasapainolaudalla etu- ja takaperin sekä käännytään keskellä ympäri mahdollisimman nopeasti ja hallitusti.  

Suomi 

Koettu tasapaino70 Toimia-tietokannassa vihreä valo. Kehitetty Suomessa palomiesten tasapainonhallinnan arviointiin. Mittaria käytetään nykyisin pääasiassa 
tutkimuksissa. Mittari soveltuu kaikille työikäisille. Koettua tasapainonhallintaa arvioidaan kysymyksellä: "Minkälaiseksi arvioit tasapainosi työsi 
vaatimusten kannalta?" Todettu ennakoiva työkykyä mm palomiehillä Suomessa Punakallio ym. 2004).  

Suomi 

Eteenkurotus istuen71 Toimia-tietokannassa vihreä valo. Soveltuu liikuntaelinten toimintakyvyn alenemisen varhaiseen tunnistamiseen työikäisillä.  Muut maat ja Suomi 
Istumaannousutesti72 Toimia-tietokannassa vihreä valo. käytetään laajalti vartalon koukistajalihasten dynaamisen kestävyyden testaamiseen. Testi eri versioineen 

soveltuu kaikenikäisille ja eri kuntoisille. Työikäisillä käytössä oleva versio: Lähtöasennossa testattava on selin makuulla, polvet 90 asteen 
kulmassa lattialla tuettuina. Kädet ovat niskan takana sormet lomittain. Ylävartaloa nostetaan alustasta tasaisesti selkää pyöristäen niin, että 
kyynärpäät koskettavat polvia ja lasketaan takaisin alustalle niin, että selkä suoristuu. Suoritusten määrä lasketaan joko 30 tai 60 sekunnin ajalta.  

Suomi ja muut maat 

Kyykistystesti73 Toimia-tietokannassa vihreä valo. Alaraajojen lihasten dynaamisen voimakestävyyden ja suorituskyvyn arviointi.  Suomi ja muut maat 
Selän sivutaivutus74 Toimia-tietokannassa vihreä valo. Selän sivutaivutus -testi on edullinen, helppo ja nopea suorittaa. Testi sopii hyvin työikäisten liikunnan 

harrastamisen motivointiin ja oman edistymisen seurantaan. Testillä on sukupuoli- ja ikävakioidut viitearvot työikäisille.  
Suomi ja muut maat 

Yläraajojen dynaaminen 
nostotesti75 

Toimia-tietokannassa vihreä valo. Käytetään yläraajojen dynaamisen voimakestävyyden mittaamiseen mm. kuntoutuskursseilla, fysioterapiassa 
ja työterveyshuollossa. Testi soveltuu työikäisille naisille ja miehille, joilla ei ole puhdasta suoritustekniikkaa haittaavia niveloireita. Tutkittava seisoo 
jalat 15 cm:n etäisyydellä toisistaan, olkavarret vartalon vierellä, kyynärnivelet koukistettuina ja käsipainot, naisilla à 5 ja miehillä à 10 kg, 
olkapäiden tasolla. Tutkittava ojentaa kädet vuorotellen suoraksi ylös pään viereen.  

Suomi 

  

                                                           
66 Ks. http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/mittariversio/79. 
67 Ks. http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/mittariversio/74. 
68 Ks. http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/mittariversio/77. 
69 Ks. http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/mittariversio/42. 
70 Ks. http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/mittariversio/57. 
71 Ks. http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/mittariversio/59. 
72 Ks. http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/mittariversio/58. 
73 Ks. http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/mittariversio/56. 
74 Ks. http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/mittariversio/54. 
75 Ks. http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/mittariversio/43. 
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UKK-kävelytesti76 Testi on tarkoitettu 20–65-vuotiaille aikuisille. Se mittaa hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä. Testissä kävellään kaksi kilometriä 
tasaisella vauhdilla mahdollisimman nopeasti. 

Suomi 

Sormenpää-lattiaetäisyys Itävaltalaistutkimuksessa iso sormenpää-lattia etäisyys liittyi lisääntyneisiin sairauspoissaoloihin jätteenkerääjillä (Friedrich ym. 2000) Kansainvälinen 
Painoindeksi BMI, 
Vyötärönympärys WC, 
Vyötärö-lantio-suhde WHR 

Kaikki mittarit ennustivat sairauspoissaoloja. BMI ja WC olivat voimakkaampia ennustajia kuin WHR. BMI:n ja WC:n välillä ei ollut eroa 
ennustuskyvyssä. Itse raportoitu BMI toimi yhtä hyvin kuin ammattilaisen mittaama BMI (Korpela 2012). 

Kansainvälinen 

Audit77 Toimia-tietokannassa vihreä valo. Alkoholin riskikäytön tunnistamiseen kehitetty mittari. Soveltuu käytettäväksi eri kulttuureissa. 
Ruotsalalsitutkimuksessa AUDITin ja sairauslomien välinen yhteys oli heikko. Sairauspoissaolot olivat raja-arvoisesti hieman suuremmat AUDIT > 
8 pisteillä kuin < 8 p (1–6 sl-päivää 20,3 % vs. 20,8 %, yli 7sl-päivää 23,2 vs. 28,7 %) (Hermansson ym. 2002).  

Kansainvälinen 

CDT Desialotransferriini (S-CDT) on alkoholin suurkulutuksen merkkiaine veressä. Ruotsalaistutkimuksessa AUDITin ja CDT:n välinen korrelaatio oli 
heikko (Hermansson ym. 2002).  

 

 

                                                           
76 Ks. http://www.ukkinstituutti.fi/kavelytesti/tutkimuksellinen_tausta. 
77 Ks. http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/mittariversio/9. 
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