
 “Haluaisin jo töihin”  −  Hanna yri�ää työllistyä,  mu�a hänen ongelmaansa ei ymmärretä 

 Sisäilmasta sairastuminen on usein pitkäaikainen ja kumula�ivinen tapahtumien sarja. Ajaudut ongelmarakennuksesta toiseen. Et ensin edes 
 huomaa jonkin olevan pielessä, niin lieviä oireet ovat. Sairastelun voimistuessa huomaat, e�ä �lanteiden ratkominen on joka kerta yllä�ävän 
 hidasta. Aika kuluu, ja lopulta työkyky on romahtanut. 

 Silloin apua vasta onkin hankala saada. TE-palvelut ja kuntoutusjärjestelmämme eivät ole rakenne�uja vastaamaan �lanteisiin, joissa 
 toimintakyky on riippuvainen ympäristöstä, jossa ihminen asuu ja työskentelee. 

 Näin tapahtui Hannalle. Hän jäi ilman sopivaa apua ja putosi työelämästä. Alla Hanna kertoo itse, kuinka asiat vuosikymmenien vieriessä 
 etenivät. Lopputulema on lukuisten toimima�omuuksien summa. 

 Hannan polku 

 Hanna on työskennellyt useissa työpaikoissa, joissa monista toistuivat samankaltaiset ongelmat: monenlaisia ongelmia rakennuksissa, eri 
 asteises� oireilevia ihmisiä, pitki�yneitä rakennusten tutkimus- ja korjausprosesseja. Työntekijöiden �lanteita ei erityisemmin yrite�y ratkoa 
 yksilötasolla vaan odote�in ongelmien poistuvan, kun rakennukset korjataan. Siihen as� pi� joka kerralla ”vain jotenkin kestää.” 

 Seuraavilla sivuilla esitellään Hannan �e terveestä työntekijästä monisairaaksi, monialaisen avun tarpeessa olevaksi kuntoutujaksi. 
 Ensin kuvataan tapahtumat Hannan työvuosien aikana ja al�stumisen kumuloituminen. Lopussa kuvataan, millaista elämä on ollut terveyden 
 romahde�ua ja miten Hanna on yri�änyt päästä takaisin työelämään erilaisten järjestelmässä vastaan tulleiden esteiden keskellä. 

 Hannan nimi on muute�u hänen henkilöllisyytensä suojaamiseksi ja tapahtumien tunniste�avuu�a on samasta syystä häivyte�y. 

 Kuinka lukea taulukkoa? 

 Tapahtumia kuvataan kronologises� edeten. Ylimmältä riviltä voit seurata, minkä vuoden tapahtumia kulloinkin käsitellään. 

 Lisäksi jokaisen sivun ylälaidasta löytyvät: 
 ●  Hannan itse  kokema työkyky  kunakin ajanjaksona  (vihreällä  pohjalla). 
 ●  Hannan  virallinen terveyden�la  (keltaisella pohjalla)  ,  tämä on määritelty diagnoosien ja lausuntojen pohjalta. 
 ●  Ympäristötekijöiden huomioiminen  �lanteen hoidossa  (sinisellä pohjalla)  . 

 Lopussa on Hannan omia ajatuksia työelämään paluun esteistä ja mahdollisuuksista sekä tehtyjen toimenpiteiden toimivuudesta. 
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 VUODET:  1973−1997  1998−2002 

 KOETTU TYÖKYKY:  Työkykyinen  Työkykyinen 

 VIRALLINEN TERVEYDENTILA 
 JA DIAGNOOSIT: 

 Terve  Terve. 
 (Ohimenevää oireilua ja ”normaalia sairastelua”, kuten infek�okierteitä ja 
 krooninen yskä) 

 YMPÄRISTÖTEKIJÖIDEN 
 HUOMIOIMINEN: 

 Yksi lääkäreistä tunnis� oireet sisäilmaperäisiksi. 
 Viive�ä tunnistamisessa ja toimissa. 

 KUVAUS TILANTEESTA:  Taustaltani perusterve 

 Olen syntynyt 70-luvun alussa. 
 Lapsena, opiskeluaikana ja työelämän ensivuosina 
 minulla on ollut ns. normaali terveyden�la. Ei siis 
 erityistä sairastavuu�a, työkyky 100 %. 

 Koulutus ja työkokemus 

 Minulla on kolme keskiasteen tutkintoa, olen 
 suori�anut opintokokonaisuuksia avoimessa 
 yliopistossa ja opiskellut erilaisia osaamista 
 täydentäviä kursseja. 

 Työkokemusta minulle on kertynyt runsaas�. 
 Työelämäni aikana minulla on ollut useampia pitkiä, 
 vakituisia työsuhteita ja määräaikaisia työsuhteita, 
 minkä lisäksi olen tehnyt paljon osa-aikaisia töitä ja 
 erilaisia keikkatöitä. 

 Ongelmatyöpaikka 1: Oireilu alkaa sisäilmaongelmaisessa työpaikassa. 

 Oireilin v. 1998–2002 silloisessa työpaikassani toistuvilla infek�oilla, 
 lämpöilyllä, kroonisella yskällä ja yliak�ivisella rakolla. Loppuvaiheessa 
 kokeil�in astmalääkitystä. 

 Keskustelin työsuojeluvaltuutetun kanssa, mu�a hänen mielestään asiassa 
 ei voinut tehdä mitään, koska rakennusta tutki�in vuosia ja 
 remontoi�inkin vähän. Työterveyslääkärin mielestä rakennus oli "sairas 
 rakennus". Erityisiin työjärjestelyihin ei ollut mahdollisuuksia. Etätyö ei 
 ollut vaihtoehto, koska työhön kuului asiakaspalvelua. 

 Työsuhteen loppuvaiheessa oli jo pääte�y, e�ä rakennukseen tehdään 
 täyssaneeraus ja se suljetaan vuodeksi. Virallises� rakennuksessa oli vain 
 ilmanvaihto-ongelma ja liikaa hiilidioksidia, mu�a myöhemmin työsuhteeni 
 jo pääty�yä saneerauksen aikana löytyi useita homelajeja ja sädesientä. 

 Keuhkolääkäri varoi� jatkamasta ongelma�loissa olemista 

 En jatkanut työpaikassa uudella sopimuksella keuhkolääkärin suosituksesta 
 ja työnantajan ja minun yhteisestä päätöksestä. Keuhkolääkäri puhui itseni 
 suojelemisesta ja varoi� sisäilmahaitoista. 

 Toivuin parissa viikossa töiden lope�amisen jälkeen. 
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 VUODET:  2003−2006  2007−2009  2009 

 KOETTU TYÖKYKY:  Työkykyinen  Työpaikkakyvytön? (ts. työympäristörajoi�einen)  Työpaikkakyvytön? 

 VIRALLINEN 
 TERVEYDENTILA JA 
 DIAGNOOSIT: 

 Terve  Ohimenevää oireilua. 
 Uudet diagnoosit: astma, migreeni, IBS (+mm. 
 fibromyalgiaepäily). 

 Ohimenevää oireilua, infek�okierre, PEF-arvojen 
 putoaminen, astman paheneminen. 

 YMPÄRISTÖ- 
 TEKIJÖIDEN 
 HUOMIOIMINEN: 

 Lähtemällä 
 ongelmapaikasta Hanna oli 
 huomioinut 
 ympäristötekijät itse. 

 Sisäilmaongelmia oireiden syynä ei tarkasteltu. 
 Itse tunnis� sisäilmaongelmat �lanteeseen 

 vaiku�avana tekijänä. 

 Sisäilmaongelmat olivat esillä sairastelun syynä, 
 mu�a �lanteeseen ei kunnolla puutu�u. 

 Terve ajanjakso 

 Suori�n täydentävän tutkinnon ja useita 
 kurssikokonaisuuksia mm. avoimessa yliopistossa. 

 Kävin näinä vuosina töissä, minulla oli vaihdellen 
 erilaisia kokopäiväisiä ja osa-aikaisia määräaikaisia 
 tehtäviä. 

 Näiden välillä oli myös väliaikaisia 
 työ�ömyysjaksoja. 

 Ongelmatyöpaikka 2, oireilu laajentui 

 Vuosina 2007–2009 oireiluni laajentui saneera�avassa 
 työpaikassa. 
 Oli infek�oita, jatkuvaa astman pahenemista (diagnoosi 
 2007), IBS (dg. 2008), migreeni (dg. 2008), johon 
 estolääkitys, kipua (“alkava fibromyalgia”, ei 
 diagnoosia). 
 TTL tee� joukon tutkimuksia ja lähe� reumalääkärille. 

 Asiaan puu�uminen myöhästyy, yt-uhka 
 Työpaikalla sisäilma-aiheesta ei kanna�anut puhua, 
 koska vanhassa rakennuskompleksissa oli monen 
 vuoden saneerausprojek� kesken. Puhu�in paljon 
 tästä ”arvokiinteistöstä”, mu�a työntekijöillä ei ollut 
 vastaavaa arvoa. Oireilua ei uskalle�u tuoda esiin, 
 koska oli tulossa isoja organisaa�omuutoksia ja päällä 
 oli yt-uhka. 

 Ongelmatyöpaikka 2.  Keuhkolääkäri huomaa 
 keuhkojen romahtavan vähitellen  , koska PEF-arvot 
 madaltuivat pysyväs� (maks. 320, viitearvo 460). Hän 
 ehdo� bronkoskopiaa, josta kieltäydyin, kun olin niin 
 kipeä, limainen ja nieluni on synnynnäises� ahdas. 
 Toivoin tuolloin ensisijaises� työympäristössä olevien 
 tekijöiden huomioimista. 

 Useita lyhyitä sairauslomia = lyhytkestoinen 
 �lapäinen apu 
 Keuhkolääkäri kirjoi� parin päivän sairauslomia 
 erilaisista hengitys�einfek�oista ja astman 
 pahenemisvaiheista. Hän kävi myös kerran 
 työpisteelläni, jossa oli tuloilma-aukko suoraan 
 työpiste�ä koh�, ja vaa� esimieheltämme työpisteen 
 vaihtoa (sehän vaihtui �uhaan remon�n edetessä). 
 Sisäilma-asioihin keuhkolääkäri ei juurikaan o�anut 
 kantaa, koska rakennusta saneera�in ja “on 
 normaalia, e�ä remon�n keskellä leijailee pölyä 
 eristyksistä huolima�a ja tälle ei voi mitään”. 

 Lopulta hän sanoi, e�ei voi au�aa minua enempää. 
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 VUODET:  2009  2009−2013  2013 

 KOETTU TYÖKYKY:  Työpaikkakyvytön  Työpaikkakyvytön / terve ja 
 toimintakykyinen 

 Työpaikkakyvytön 

 VIRALLINEN 
 TERVEYDENTILA JA 
 DIAGNOOSIT: 

 ks edellä.  Astma: Ei astmaan vii�aavaa.  Ohimenevää oireilua, infek�okierteet. 
 Astman paheneminen. 

 YMPÄRISTÖTEKIJÖIDEN 
 HUOMIOIMINEN: 

 Oireiden syynä pide�in 
 stressiä yms. 

 Huomasi itse, mistä 
 ongelmat johtuivat ja teki 
 päätöksen väl�ää 
 lisäal�stumista. 

 Oman �edostamisen ja 
 valintojen seurauksena terve 
 jakso. 

 Tiedoste�in sisäilma-asioiden yhteys oireisiin, 
 mu�a rii�ämä�ömät toimet. 

 Rakennuskompleksissa �ede�in olevan ongelmia, ja 
 niitä korja�in koko työsuhteen ajan. Myös 
 uudisrakennus oli rakenteilla ja toivoin pääseväni sinne. 

 Koska yrityksessä oli useita yt-neuvo�eluja monien 
 organisaa�omuutosten myötä, arvasin olevani runsaiden 
 poissaolojen takia ir�sano�avien listalla, joten jäin 
 vuoro�eluvapaalle. Etätyö ei ollut vaihtoehto useista eri 
 syistä.  

 Oma päätös 

 Vaihdoin 3. keuhkolääkärille, joka puhui pinnallisesta 
 hengityksestä ja rentoutumisesta yms. 

 Aloin ymmärtää, e�ä sairastun vakavas�, jos jatkan 
 al�stumista saama�a parempaa hoitoa. 
 Vuoro�eluvapaalle jääminen oli ainoa vaihtoehto. 

 Vuoro�elu-, äi�ys- ja 
 hoitovapaa: terveyden�lan 
 kohentuminen. 

 Palauduin hyvin vuoro�elu-, 
 äi�ys- ja hoitovapaalla 
 2009–2013. 

 Astmakontrollin tulos 
 vapailla: ei astmaan 
 vii�aavaa. 

 Itse uskon, e�ä saan astman 
 kaltaisia oireita mu�a astmaa 
 minulla ei ole, koska 
 inhaloitavista astmalääkkeistä 
 ei ole juuri apua ja minua 
 lääkitään pääasiassa 
 table�kor�soneilla. 

 Paluu töihin: Epäsopivia työjärjestelyjä, oireet pahenevat. 
 Hoitovapaan jälkeen 2013 esimies siirsi minut toisiin työtehtäviin 
 epäsiis�in �laan, jossa oli katossa kosteusvauriojälkiä ja paljon vetoa. 
 Kuukauden kulu�ua seurasi astman pahenemisvaihe. 

 Keuhkolääkäri 2: työnkuvaan/työ�loihin lii�yviä toimenpiteitä 
 Keuhkolääkäri 4: paljon sairauslomia mu�a ei lähete�ä keuhkopolille. 
 Kävin kahdella keuhkolääkärillä. Toinen järjes� työ�laan paremman 
 siivouksen ja totesi, e�ä vetoinen �la ei sovellu astmaa�kolle. 
 Neljäs keuhkolääkärini kirjoi� toistuvia sairauslomia ja keskustelimme 
 keuhkopolin tutkimuksista, mu�a lähete�ä ei tehty. 

 Keskustelin työsuojeluvaltuutetun kanssa vasta työsuhteen 
 loppuvaiheessa, koska työterveyshuolto oli tukenani alkuvuosina. 
 Työsuojeluvaltuute�u järjes� palaverin hänen, minun, esimieheni ja 
 esimieheni esimiehen kesken. Aiheena oli esimieheni epäasiallinen 
 käytös, joka lii�yi suurelta osin runsaisiin poissaoloihini jatkuvien 
 astman pahenemisvaiheiden takia. Palaveri oli kuitenkin tulokseton. 
 Esimies kiis� epäasiallisuudet kaikilta osin. Työsuojeluvaltuute�u 
 totesi, e�ei hän voi tehdä �lanteelle yhteispalaveria enempää. 
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 VUODET:  2013−2014  2014  2015 

 KOETTU TYÖKYKY:  Työpaikkakyvytön  Työpaikkakyvytön  Työpaikkakyvytön. Myös jo vain osatyökykyinen? 

 VIRALLINEN 
 TERVEYDENTILA JA 
 DIAGNOOSIT: 

 Ohimenevä oireilu, 
 infek�ot, kroonisia 
 sairauksia. Työperäisen 
 astman selvi�ely. 

 Ohimenevää oireilua. 
 Kroonisia sairauksia. 

 Ohimenevää oireilua. Kroonisia sairauksia. 
 Keuhkovaurio-epäily. 
 Herkistynyt kemikaaleille ja hajusteille. 

 YMPÄRISTÖTEKIJÖIDEN 
 HUOMIOIMINEN: 

 Teh�in jo testejä oireiden ja 
 al�stumisen yhteydestä, 

 mu�a yhtey�ä ei saatu 
 todenne�ua. 

 Oireisiin ei puutu�u, syitä ei selvite�y ja 
 työntekijät olivat remon�n keskellä. 

 Sisäilma-asiat �edoste�in jollain tasolla, 
 mu�a käytännön toimet kuten työjärjestelyt 
 puu�uivat. 

 Työperäisyyden osoi�amisen ongelmat, 
 ir�sanominen yt-neuvo�eluissa. 

 Työperäisyy�ä ei voitu osoi�aa “viikko lääki�ynä 
 hoitavalla ja viikko ilman lääkitystä PEF-mi�auksilla”, 
 koska PEF-taso oli hyvin matala kaiken aikaa. Oman 
 käsitykseni mukaan tutkimuksia ei tehty lääkitysten 
 suhteen silloisen ohjeistuksen mukaises� ”oikealla 
 tavalla”. 

 Esimies kohteli epäasiallises� sairauspoissaolojen takia, 
 ja lopulta seurasi ir�sanominen yt-neuvo�eluissa 2014 
 tuotannollisiin ja taloudellisiin syihin vedoten. 

 Amma�liiton lakimies lupasi tukensa, mu�a minulla ei 
 ollut voimia oikeustoimiin. 

 Astmatutkimukset ja myös työperäisyyden tutkimuksia 
 teh�in samalla työterveyden palveluntuo�ajalla, joilla 
 myös työskentelin, ja amma�tau�tutkimukset jäivät 
 kesken työnantajan vaihtuessa. 

 Ongelmatyöpaikka 3. 
 Aloi�n paikassa, jossa oli käynnissä 
 sisäilmaremon�. Työhaasta�elussa johtaja 
 sanoi: teemme kaikkemme sisäilmaongelmien 
 suhteen. Luo�n siihen, ja sen vuoksi uskalsin 
 vastaano�aa työpaikan. Mene�n kuitenkin 
 luo�amukseni johtajaan melko pian. Al�stuin 
 paikassa mm. home- ja remon�pölylle, 
 kuiduille ja muovima�o- ja liimapäästöille. 
 Oireilin työpaikalla, mu�a selvisin töistä. 

 Olin useita kertoja yhteydessä 
 työsuojeluvaltuute�uun sisäilma-asioissa, 
 mu�a hän oli ylityölliste�y useiden 
 ongelmallisten yksiköiden takia. Tapasimme, 
 hän oli yhteydessä esihenkilöihin ja antoi 
 useita kertoja hyvin ohjeistusta esim. 
 siivoustyön johdolle. Tässäkin työpaikassa 
 tutki�in ja remontoi�in lähes koko työsuhteen 
 ajan. Tahto�la korjata ongelmat oli, mu�a ei 
 niinkään osaamista esim. remon�pölyn 
 siivoamisessa, joka aiheu� jatkuvas� 
 ongelmaa. 

 Ongelmatyöpaikka 3, terveyden romahtaminen 
 työpaikan remon�ssa. 

 Terveyteni romah� v. 2015 kesällä eli kun olin yli 
 vuoden ollut remon�n keskellä. 
 Reagoin nyt em. lisäksi tuoksuille ja kemikaaleille. 
 Johtaja, joka oireili itsekin, vakuu� e�ä he tekevät 
 kaiken voitavan sisäilma-asioiden suhteen. 

 4. keuhkolääkäri kirjoi�  etätyösuosituksen  . Tämä  olisi 
 työnkuvassani ollut mahdollista, mu�a ilmeises� 
 pelä�in myös muun tukipalveluhenkilöstön vaa�van 
 etätyömahdollisuu�a.  Työnantaja ei suostunut 
 etätyöhöni vasta kuin viimeisenä työkuukautena. 

 5. keuhkolääkäri epäili, e�ä keuhkoni olivat 
 vaurioituneet (pysyväs� matalaksi jääneet peffit), ja 
 lähe� minut yliopistosairaalan keuhkopolille 
 HRCT-kuvausta varten. 

 Työterveyshuolto jatkui tässä työsuhteessa samassa 
 työterveyshuollossa, jossa olin aiemmin myös töissä. 
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 VUODET:  2015  2016  2016 

 KOETTU TYÖKYKY:  Työpaikkakyvytön  Työpaikkakyvytön. Osatyökykyinen?  Osatyökykyinen/työkyvytön & työpaikkakyvytön 

 VIRALLINEN 
 TERVEYDENTILA JA 
 DIAGNOOSIT: 

 Ks. edellä.  Ohimenevä oireilu, astma, kroon. sairauksia. 
 Kor�sonin sivuvaikutukset. 
 Uutena diagnoosina uniapnea. 

 Ohimenevä oireilu, astma, useita kroon sair. 
 Kor�sonin sivuvaik. Uusina diagnooseina krooninen 
 kipu, muis�vaikeudet ja mielialaoireet. 

 YMPÄRISTÖTEKIJÖIDEN 
 HUOMIOIMINEN: 

 Astman yhteys 
 sisäilmaongelmiin 
 �edoste�u ja selkeäs� 
 kuva�u lähe�eessä. 

 Sisäilma-asioiden osaaminen ja käsi�ely 
 sairaalassa kehnoa. 

 Hanna itse ja terveyskeskuslääkäri �edos�. 

 Monialaisen oireilun lähtösyy jäi käsi�elyssä 
 pimentoon. 

 Puhui asiasta itse, terveyskeskuslääkäri toimi jälleen 
 lähe�ein. 

 Määräaikainen työ pää�yy 

 Olin jo ilmoi�autunut TE-toimistoon työnhakijaksi 
 aiemmin. 

 2015  keuhkolääkärin lähete (esi�edot) 
 yliopistosairaalan keuhkopolille: 

 ”PEF-arvot ennen avaavaa lääke�ä 250-280, avaavan 
 jälkeen 260-290. Spiro normaali. Työpaikalla 
 sisäilmaongelma, tutki�avalla astman 
 pahenemisvaiheita  selkeäs� työympäristöön lii�yen. 
 Reagoi hajusteille aiempaa herkemmin ja 
 astmaoireilun suhteen herkistynyt ympäristötekijöille 
 enemmän kuin aikaisemmin. Etätöitä tehdessä 
 astmaoireet selkeäs� parempana kuin 
 työympäristössä.” 

 Pääsin yliopistosairaalaan, kun olin ollut 3kk 
 pois al�steista. Astmaoireilu oli tuolloin 
 vähentynyt merki�äväs�, mu�a PEF oli 
 edelleen tasaisen matala. 

 “Vaikka olisit minkälaisessa homemörskässä, 
 toivut siitä viimeistään parissa kuukaudessa  ”, 
 sanoi lääkäri. Ohjeeksi sain pudo�aa painoa 
 (joka oli noussut kor�sonikuurien myötä) ja 
 hakeutua oireilun alkaessa amma�tau�- 
 tutkimuksiin. 

 Ei jatkokontrolleja. HRTC-kuvausta ei tehty. 
 Lähete allergiatesteihin ja unipolygrafiaan. 

 Terveyskeskus  lääkärin kommen�: en ymmärrä 
 ollenkaan, jatkokontrollit pitäisi ehdo�omas� 
 olla. 

 Allergioita ei tode�u. Diagnosoi�in vaikea 
 uniapnea, johon laitehoito öisin. 

 Käytös minua kohtaan oli mielestäni 
 loukkaavaa ja epäamma�maista. 

 Terveyden�la ei enää palaudu vapaalla, oireilu 
 laaja-alaista ja kroonistunu�a. 
 Terveyskeskuslääkärin lähete 
 kuntoutustutkimus-poliklinikalle. 

 Alkuvuonna 2016 nukuin aina kun mahdollista, joten 
 terveyskeskuslääkäri totesi minut työkyvy�ömäksi ja 
 teki omasta aloi�eestaan lähe�een yliopistosairaalan 
 kuntoutustutkimuspoliklinikalle. 

 Oireilu oli laaja-alaista ja kroonistunu�a: toistuvia ja 
 pitki�yviä astman pahenemisvaiheita 2013 alkaen, 
 kroonistunut kipu ja unihäiriö (dg. 2016), epänormaali 
 päiväväsymys sekä muis�- ja keski�ymisvaikeudet 
 (useita diagnooseja 2016–2017) sekä 
 verenkiertohäiriöitä (kaksi diagnoosia 2016 ja 2017). 

 Kroonistunut laaja-alainen oireilu ja toimeentulon 
 vaarantuminen aiheu� myös mielialaoireita (dg. 2016). 

 Sisäilmaoireilua sivusin, mu�a taustasyiden selvi�ely ei 
 ollut siinä �lanteessa oleellista. 
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 VUODET:  2016  2016 

 KOETTU TYÖKYKY:  Osatyökykyinen, nyt myös väliaikaises� työkyvytön? 
 Työpaikkakyvytön. 

 Osatyökykyinen, työpaikkakyvytön. Myös työkyvytön? 

 VIRALLINEN 
 TERVEYDENTILA JA 
 DIAGNOOSIT: 

 Ohimenevä oireilu, astma, useita kroonisia sairauksia, 
 kor�sonin sivuvaik., 
 Krooninen kipu, muis�vaikeudet ja mielialaoireet. 

 Ohimenevä oireilu, astma, useita kroonisia sairauksia, kor�sonin sivuvaik., 
 Krooninen kipu, muis�vaikeudet ja mielialaoireet. 

 YMPÄRISTÖTEKIJÖIDEN 
 HUOMIOIMINEN: 

 Kuntoutusta ehdote�in yhteen sairauteen, 
 sisäilma-asioita ja kokonais�lanne�a ei huomioitu 
 lainkaan. 

 Työpaikkakyvy�ömyy�ä/ympäristötekijöitä ei osa�u kuvata, arvioida ja 
 huomioida lausunnoissa ja päätöksissä, vaikka Hanna itse kuvasi rajoi�eet 
 selkeäs�. 

 Haku yksilökuntoutukseen 

 Kelalta suositel�in hakemaan moniamma�llista yksilökuntoutusta (tules- ja 
 reumasairauksiin) ja myöhemmin sain kirjeen, johon oli merki�y: toimita hakemus 
 viimeistään xx.xx.xxxx. 

 Hain, koska pelkäsin sairauspäivärahan eväämistä, ellen hakisi. 

 Kuntoutuspaikat olivat kuitenkin sisäilmaltaan kyseenalaisia, joten oli hyvä, e�ä 
 hakemus hylä�in. ”Moniamma�llinen yksilökuntoutus ei ole oikea-aikaista ennen 
 kuin terveyden�lasi on selvitelty ja erilaisten hoitojen vaikutukset ovat nähtävissä.” 

 En �edä, kuka tämän oikea-aikaisuuden määri�elee ja miten löydän sisäilmaltaan 
 sopivan kuntoutuspaikan. 

 Työkyvy�ömyyden ”arvioin�a” 

 Sairauspäiväraha myönne�in aluksi n. 60 päivän ajalle. 

 Sen jälkeen useampi päätös oli kielteinen. 
 Perustelut:  sinua ei voida pitää työkyvy�ömänä  . 

 Soi�n Kelalle ja selvi�n asiaa. Kelan vastaus: lausunnoissa on puu�eita, ei 
 ilmene esim. tarkkaa toimintakyvyn alenemaa ja sen kuvailua. 

 Useampi terveyskeskuslääkäri kirjoi� lausuntoja ja lisäselvityksiä, joita 
 vaadi�in erikseen fyysisestä ja psyykkisestä toimintakyvystä. 

 Tuossa vaiheessa kuntoutustutkimus oli vasta tulossa ja toimintakykyä oli 
 vaikea arvioida, koska se olisi vaa�nut useiden erikoisalojen osaamista, jota 
 terveyskeskuksessa ei ollut. 

 Sain ansioturvaa, koska sairauspäivärahaa ei myönne�y. En toimi�anut 
 lääkärinlausuntoja TE-toimistolle (ei pyyde�y), mu�a kerroin 
 työympäristörajoi�eista ja työkyvy�ömyydestä. 
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 VUODET:  2016−2017 

 KOETTU TYÖKYKY:  Työpaikkakyvytön, osatyökykyinen. Myös työkyvytön? 

 VIRALLINEN TERVEYDENTILA 
 JA DIAGNOOSIT: 

 Ohimenevät oireet? 
 Useita kroonisia sairauksia, kuten astma, uniapnea ja krooninen kipu. 

 YMPÄRISTÖTEKIJÖIDEN 
 HUOMIOIMINEN: 

 Työpaikkakyvy�ömyyden/sisäilma-asioiden huomioiminen kuntoutustutkimuspoliklinikalla olematonta, vaikka itse toi rajoi�eet 
 rakentavas� esiin. 

 Kuntoutustutkimuspoliklinikka 

 Alkukartoitus kuntoutuslääkärin vastaanotolla ratkaisi �lapäises� toimeentulohaasteen 
 2016: alkulausunnon perusteella myönne�in sairauspäiväraha 6 kk:n ajalle. 

 Kuntoutuslääkärin lausuntoon oli kirja�u  ”kykenemätön  mihinkään työmarkkinoilla 
 olevaan työhön”  . Tämä perustui tode�uihin sairauksiin,  hoitama�omaan uniapneaan 
 (laitejonot n. 6 kk) ja keskeneräisiin tutkimuksiin. 

 Tutki�in sairauksia ja ”perinteisiä” toimintakykytekijöitä 
 Psykologi, toimintaterapeu� ja fysioterapeu� tee�vät testejä ja kartoi�vat työ- ja 
 toimintakyvyn haasteita eli arjessa selviytymistä. 
 Olin myös neuropsykologin, fysiatrin, verisuonikirurgin ja keuhkolääkärin tutkimuksissa. 
 Reumalääkäriä konsultoi�in. 
 Kaikki tutkimukset teh�in ripeäs� ja ne tuo�vat useita diagnooseja, jotka olivat 
 tarpeellisia jatkohoidon kannalta. 

 Sisäilmahai�oja käsitel�in vain astmaa koskien, muutoin niiden yhtey�ä ei pide�y 
 oleellisena, vaikka epäilyjä yhteyksistä esite�in. Tärkeintä oli saada diagnoosien 
 mukaista hoitoa, mu�a työn ja toimeentulon, eli esim. amma�nvaihdon tai 
 sosiaalietuuksien (kuntoutustuki ja työkyvy�ömyyseläke), kannalta diagnoosit ja hoidot 
 olivat melko hyödy�ömiä. 

 Kokonaiskuvaa ja sisäilmatekijöiden vaikutusta työkykyyn ei huomioitu 
 Kerroin 20 v. jatkuneesta sisäilmaoireilusta kaikille kt-asiantun�joille. Vaikka kerroin siitä 
 käytännönläheisin esimerkein, se jäi hoitopalau�eissa ja lääkärinlausunnoissa lähinnä 
 toteamuksiin  ”sisäilmaongelmat aiheu�aneet oireita  työpaikoilla” tai  “väl�elee �e�yjä 
 paikkoja”. 

 Toistuvat ja pitki�yvät vaikeat astman pahenemisvaiheet ja niiden 
 aiheu�amat merki�ävät vaikeudet pysyä työelämässä jäivät kuvaama�a 
 lausunnoissa. 

 Toimintakyvyn rajallisuus kuva�in siis �etyiltä osin todella tarkas�, �etyiltä 
 osin heikos�. 

 Amma�llinen kuntoutusneuvoja kertoi sisäilmasairaiden määrän 
 lisääntyneen po�laiden joukossa. Hän kertoi, e�ei sisäilmaoireilun 
 korostamisesta ole erityistä hyötyä po�laalle, koska sillä ei ole 
 sv-lainsäädännön ja etuuksien näkökulmasta merkitystä. Sain häneltä apua 
 etuusrumban aloitukseen ja seuraaviin vaiheisiin.  Mie�n: Eikö 
 sisäilmasairaiden kasvanut määrä herätä tarve�a heidän toimintakykynsä 
 arvioin�in? 

 Tapasin kolme eri kuntoutuslääkäriä tutkimusten eri vaiheissa, ja 
 vastaano�oajat kuluivat oireista, diagnooseista ja hoidoista puhuessa. 
 Työkyky- ja työllistymisasioista ei ehdi�y juurikaan keskustella. 

 Suositus amma�llisesta kuntoutuksesta 
 B-lausunto:  “Kokonaisterveyden�la huomioiden tutki�avalla  on 
 työkyvy�ömyyden uhka olemassa. Työmarkkinoille takaisin pääsemiseksi 
 tarvitsee amma�llisen kuntoutuksen tukitoimia, joita tutki�avalle 
 suositellaan. Kun �lanne antaa myöten, kanna�aa käynnistää 
 amma�llinen kuntoutus työkokeilun muodossa en�stä koulutusta 
 hyödyntäen. Tähän tarvitsee ehdo�omas� tukipalvelut.” 

 Sairauspäiväraha myönne�in kuudeksi kuukaudeksi. 
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 VUODET:  2017−2019 

 KOETTU TYÖKYKY:  Työpaikkakyvytön, osatyökykyinen. Tilanteen aiheu�aman voimavarojen vähenemisen  vuoksi kuitenkin käytännössä työkyvytön? 

 VIRALLINEN TERVEYDENTILA 
 JA DIAGNOOSIT: 

 Ohimenevät oireet. 
 Useita kroonisia sairauksia, kuten astma, uniapnea ja krooninen kipu. 

 YMPÄRISTÖTEKIJÖIDEN 
 HUOMIOIMINEN: 

 Ympäristötekijöiden huomioiminen olematonta. 
 Samoin ei ole noudate�u kuntoutustutkimuspoliklinikan ohje�a toipumisajan tarpeesta (ts. seurannaisvaikutusten 
 tunnistaminen ja huomioiminen). Hannan uupuminen jatkuu. 

 Kuntoutustutkimusten jälkeinen etuusrumba 

 Kt:n jälkeiset kielteiset päätökset (kuntoutustuki, amma�llinen kuntoutus, 
 työkyvy�ömyyseläke ja ajoi�ain myös sairauspäiväraha) olivat psyykkises� raskaita. 

 Koin, e�ä  jäin tyhjän päälle kt:n jälkeen ja kuntoutustoimet  olivat kuntoutuslääkärin 
 suosituksen vastaisia:  Suositus oli toipua ensin ja  sen jälkeen aloi�aa amma�llista 
 kuntoutusta, mu�a sairauspäivärahakin evä�in ajoi�ain useista lausunnoista 
 huolima�a. 

 Toipumista on tapahtunut kuitenkin TEAK:n aikanakin esim. pitkillä kesätauoilla. 
 Toistaiseksi en halua hakea kuntoutusta tai etuuksia. Ymmärrän hyvin, miksi sairastuneet 
 ja lääkärit turvautuvat vaihtoehtoisiin sopiviin mielenterveysdiagnooseihin, jo�a po�las 
 saa pidempiaikaisen toipumisrauhan esim. kuntoutustuella. 

 Vastuun pallo�elu taholta toiselle (työeläkeyh�ö/Kela) ja ris�riidat viranomaistahojen 
 pyrkimysten kesken ovat hämmentäviä. Esim. velvoitetaan etuuksien, opiskelupaikan tai 
 kuntoutuksen hakemiseen o�ama�a huomioon kuntoute�avan �laa tai rajoi�eita. 

 KEVA:n ja KELA:n hylkäämät etuuspäätökset: 

 2016-2017  sairauspäiväraha  (ajoi�ain hylä�y): 
 KELA: Hakemuksesi on hylä�y, koska esitetyn selvityksen perusteella sinua ei voida pitää 
 työkyvy�ömänä. (oikeusavustaja teki oman vaa�muksen Kelalle, mu�a se ei muu�anut 
 �lanne�a.) 

 2017  amma�llinen kuntoutus: 
 KEVA: Toipumisesi ede�yä sinun on mahdollista jatkaa työssä aiemman 
 koulutuksesi ja työhistoriasi mukaisissa työtehtävissä ilman amma�llisen 
 kuntoutuksen toimenpiteitä, joten työeläkelaitoksen tukemaa amma�llista 
 kuntoutusta ei pidetä tarkoituksenmukaisena. 
 KELA: Tarjoamme uudelleenkoulutuksen sijasta TEAK-kuntoutusta 
 työkokeilujen muodossa. 

 2018  työkyvy�ömyyseläke ja kuntoutustuki: 
 KEVA: Työkykyäsi ei voida pitää heikentyneenä siinä määrin, e�ä sinulla 
 olisi oikeus työkyvy�ömyyseläkkeeseen tai 
 osatyökyvy�ömyyseläkkeeseen. Arviomme mukaan sinulla on rii�äväs� 
 työkykyä työhösi tai ansiotulojen hankkimiseen muissa työtehtävissä. 
 Olemme huomioineet lääke�eteelliset sairauslöydökset, niiden 
 vaikutuksen toimintakykyysi ja muut työkyvyn arvioin�in vaiku�avat 
 seikat. 

 2019  osakuntoutustuki/työkyvy�ömyyseläke  (vaaditaan  ⅖ työkyvyn 
 heikentyminen): 
 Työkykyäsi ei voida pitää heikentyneenä siinä määrin, e�ä sinulla olisi 
 oikeus osatyökyvy�ömyyseläkkeeseen. Arviomme mukaan sinulla on 
 rii�äväs� työkykyä työhösi tai ansiotulojen hankkimiseen muissa 
 työtehtävissä. Olemme o�aneet arviossamme huomioon lääke�eteellises� 
 todennetut sairauslöydökset, niiden vaikutuksen toimintakykyysi ja muut 
 työkyvyn arvioin�in vaiku�avat seikat. 
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 VUODET:  2017−2019 

 KOETTU TYÖKYKY:  Työpaikkakyvytön, osatyökykyinen. Tilanteen kulu�avuuden vuoksi käytännössä työkyvytön? 

 VIRALLINEN TERVEYDENTILA 
 JA DIAGNOOSIT: 

 Ohimenevät oireet. 
 Useita kroonisia sairauksia, kuten astma, uniapnea ja krooninen kipu. 

 YMPÄRISTÖTEKIJÖIDEN 
 HUOMIOIMINEN: 

 Ympäristötekijöitä ei osa�u huomioida edelleenkään, ongelmia joko ei käsitelty tai niiden katso�in olevan hoide�avissa 
 lääkehoidolla. 

 Työpaikkakyvy�ömyy�ä/työympäristörajoite�a  ei huomioitu  päätöksenteossa 
 mitenkään  , vaikka se tuli omassa toimintakykyselvityksessä  esiin. Pienintäkään 
 väärinymmärryksen mahdollisuu�a tässä ei ole. 

 Kaikki  hakemukset on hylä�y  viimeisintä osakuntoutustukea  ja 
 osatyökyvy�ömyyseläke�ä 2019 lukuun o�ama�a (en vali�anut tästä) myös 
 Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa. 

 Astma ”on halli�avissa lääkityksillä”, vaikka käytännössä se ei sitä olisikaan. 

 Sain muutaman kerran TE-palvelujen amma�nvalinnanohjausta. 

 Sain myös opiskelupaikan (amk-tutkinto, monimuoto-opiskelu), mu�a mikään taho 
 (KEVA, KELA, TE) ei tukenut opiskelua taloudellises� ja jouduin hylkäämään sen. 
 Perusteluita hylkäyksistä: ”sinulla on rii�äväs� koulutusta”, ”voit työllistyä aiempiin 
 työtehtäviin” ja ”työkykysi palautuu”. 
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 VUODET:  2017−2019 

 KOETTU TYÖKYKY:  Osatyökykyinen ja työpaikkakyvytön. Myös työkyvytön? 

 VIRALLINEN TERVEYDENTILA 
 JA DIAGNOOSIT: 

 Ohimenevät oireet, monisairas, invaliditee� min. 30 %, alentunut työkyky, kuntoute�ava, työympäristörajoi�eita, vaikeas� työlliste�ävä 
 (eri määritelmiä eri sektoreilla). 

 YMPÄRISTÖTEKIJÖIDEN 
 HUOMIOIMINEN: 

 Osatyökykyisyys ja etätyö ratkaisuna ilman tulokompensaa�ota 
 Terveyskeskuslääkärin lausunto 2019, yleislääket. erikoisl., invaliditee�n perustuva invalidivähennystä varten 
 vuodesta 2014 alkaen.  “Invalidiprosen� vähintään  30 %, selkeäs� yli sen.” 
 Mielestäni prosen� on liian alhainen, ilmeises� lääkäri o� varovaisemman linjan, koska tämähän on 
 kannano�o myös työkykyyn. Vastaanotolla puhu�in 50 prosen�sta. 

 Olen yksimielises� osatyökykyinen toistaiseksi/määri�elemä�ömän ajan, mu�a en saa mitään 
 tulokompensaa�ota sen takia. Myös eläkekertymäni pienenee vaikka en voi siihen vaiku�aa. Voin tehdä 
 osa-aikatyötä, mu�a määriteltäessä soviteltua ansioturvaa uudelleen 1–2 v. päästä sen määrä perustuu 
 osa-aikatyön palkkaan ja näin ollen tulotaso putoaa tuolloin ratkaisevas�. 

 Työhönvalmentajan ja minun yhteinen näkemys osatyökykyisyydestä ja etätyön sopivuudesta ainoana 
 työmuotona ei vakuuta Kevaa. Kevan ratkaisuasiantun�ja suosi�eli osakuntoutustuen ja 
 osatyökyvy�ömyyseläkkeen hakua perustuen työkokeiluista kertyneisiin kokemuksiin. Lii�eenä oli 
 terveyskeskuslääkärin lausunto, työhönvalmentajan kuntoutuspalaute ja terapeu�n arvio työ- ja 
 toimintakyvystä. Hakemus hylä�in. 

 Viranomaiset tekevät päätöksiä eri pohjalta 
 Kokemusteni mukaan löyde�y ratkaisu (osa-aikaisen etätyön sopivuus ainoana työmuotona) saa�aa olla myös 
 hai�a. TE-asiantun�ja vaa� lausuntoa yhteispalaverin (Kela, TE, minä ja thv) jälkeen ja sanoi:  ”Sinulla  on niin 
 merki�äviä terveysrajoi�eita, e�ä työllistymismahdollisuudet ovat hyvin rajalliset. Näin ollen en voi puoltaa 
 myöskään työ�ömyysetuu�a.” 

 Olen ollut yhteydessä oikeusaputoimistoon ja sieltä on alustavas� luva�u apua, jos tällainen päätös annetaan. 
 Millainen on yksi�äisen TE-asiantun�jan päätösvallan laajuus ja voiko sitä käy�ää kaksi vuo�a vanhan 
 lausunnon perusteella? Oikeusaputoimiston mukaan ei voisi. 

 Oikeaa apua ei saa 

 Vaikka osatyökykyisten työllistymisestä puhutaan paljon, 
 käytännössä koen saaneeni hyvin vähän apua 
 osatyökykyisyyden ja työympäristörajoi�eiden kanssa 
 työllistymiseen. 

 Ehdotetut ratkaisut (yri�äjyys, 
 puhelinneuvonta-palvelussa työskentely sekä 
 puheterapeu�ksi opiskelu) ovat käytännössä 
 mahdo�omia toteu�aa. 

 Työhönvalmentaja ja TE-asiantun�ja ovat myöntäneet 
 �lanteeni olevan eri�äin haasteellinen heille. 

 Mitä olisi sisäilmasairaiden työllistämiseen lii�yvä 
 asiantun�juus? 

 Työympäristörajoi�eiset tarvitsevat harvemmin tukea 
 varsinaisessa työnteossa, mu�a tarvitsevat �etoa 
 sopivista työympäristöistä ja työmuodoista sekä 
 työnantajista, jotka suhtautuvat myönteises� 
 osatyökykyisiin. 
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 Hannan kommen�eja ja ehdotuksia työhön paluuseen 

 TEAK-arvioin�a 

 TEAK-kokeilut (työllistymistä edistävä amma�llinen kuntoutus) ovat olleet 
 hyvä tapa kokeilla etätyötä. Se on laajentanut ja päivi�änyt aiempaa 
 osaamista ja tuo�anut lisä�etoa työllistymiseni haasteista, mu�a ei ole 
 toistaiseksi tuonut pidempiaikaista työsuhde�a. Tiedostan 
 työllistymismahdollisuuksien rajallisuuden etätyössä ja sen, e�ä 
 työllistymiseni on oman ak�ivisuuteni varassa. 

 Olen ollut viidessä työkokeilu- tai työhönvalmennuspaikassa TEAK:n 
 aikana. Olen hankkinut kaikki paikat itse. Näillä on osoite�u, e�ä pystyn 
 osa-aikaiseen työhön ärsykkee�ömässä ympäristössä (kuten ko�ni). 

 Etätyölle on myös lääke�eteellisiä perusteluja: toistuvat kor�sonikuurit 
 ovat aiheu�aneet uuden sairauden. Koen, e�ä tällä perusteella minulla on 
 oikeus kieltäytyä astmaoireilua aiheu�avasta työympäristöstä ja 
 kor�sonilääkityksistä. 

 Tarvitsisin lisäkoulutusta (esim. ohjaustyö tai digitaalisuuden 
 hyödyntäminen työssä). Kahden vuoden TEAK-kokeilujen kuluilla olisi 
 kate�u kahden vuoden lisäkoulutus, joka olisi ollut ehkä merki�ävämpi 
 tulevan työllistymisen kannalta. 

 Terveyskeskuslääkärin lausunto 2019: ”Po�las tode�u osatyökykyiseksi, 
 kun työympäristö on ärsykkeetön ja ergonomia on kunnossa. Käytännössä 
 tämä on toteutunut vain kotona tehtävässä etätyössä. Tehnyt 18 h/vko ja 
 tällä hetkellä ei ole työkykyinen isompaan tun�määrään. ” 
 Tämä on nyt voimassa vuoden 2019 loppuun saakka. 

 Kuntoutuskentän haasteet 

 Kuntoutusken�ä on hyvin haastava jopa sen piirissä työskenteleville, ja �etoa saa 
 usein itse kyselemällä ja varmistamalla – sekin voi osoi�autua omalla kohdalla 
 pätemä�ömäksi tai virheelliseksi. 

 Olen alkanut etsiä esim. Kelan ohjeistuksia ja koulutusmateriaaleja verkosta, jo�a saan 
 parhaan �edon ja voin tarvi�aessa vedota niihin, jos virkailija ei ole täysin perillä 
 asioista. Vastuu esim. työkyvy�ömyyteen lii�yvien etuuksien hakemisesta 
 (kuntoutustuki, työkyvy�ömyyseläke, amma�llinen kuntoutus) ja kokonaisuuden 
 hallinnasta ei saisi jäädä yksin po�laalle, sillä kokonaisuus on iso ja vaa�i paljon �etoa. 

 Resurssit ohjaustyöhön ovat pienet terveydenhuollossa ja kuntoutuksen 
 palveluntuo�ajilla. Kelan asiakaspalvelun taso on laskenut merki�äväs� viime vuosina. 
 Eläkevakuutusyh�öt neuvovat hyvin siltä osin kuin asia kuuluu heille, mu�a 
 keskusteluyhteyden saaminen ratkaisuasiantun�joihin on käytännössä lähes 
 mahdotonta. 

 Viranomaisyhteistyötä kuntoute�avien suhteen pitäisi kehi�ää. Palapelin palasten 
 pitäisi sopia paremmin yhteen, jo�ei itse palapeli muodostu liian haastavaksi 
 kuntoutujalle. Toisaalla kannustetaan, toisaalla rajoitetaan tai jopa uhataan etuuksien 
 rajoi�amisella. Pitäisi luoda pui�eet sujuvalle viranomaisyhteistyölle, esim. yhteinen 
 monialainen neuvontakeskus (TE-toimistojen TYP tai Kelan palvelut rii�ävät joissain 
 �lanteissa) ja verkostopalaverit etäyhteyksillä. 

 Kun (sisäilma)sairaan �lanne on haastava monien pitkäaikaissairauksien vuoksi, 
 arvioidaan aina yksi�äisiä sairauksia versus oman työn tai erilaisten töiden 
 vaa�mukset, ei siis kokonais�lanne�a. Sairauksien yhteiskuormitus saa�aa alentaa 
 merki�ävämmin toimintakykyä kuin yksi�äinen sairaus, joka joissakin tapauksissa voi 
 rii�ää yksinään esim. etuusperusteeksi. Omalla kohdallani ilmeises� vähäoireiset tai 
 oiree�omat jaksot ja vaikeiden oireilujaksojen puu�eellinen kuvaus ovat rii�äneet 
 hylkäysperusteeksi. 
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