
1

Työkirja Syöpäjärjestöjen 
työntekijöille

SYÖPÄ JA 
TYÖELÄMÄ



© 2021 Suomen Syöpäpotilaat ry
Taitto: Milla Aura-Tolonen, Milart 

”Se oli kyllä ihan hullua, 
mutta enemmän kuin se syöpä, 
mua huoletti hiustenlähtö ja se,

että  jouduin sivuun kiinnostavasta
projektista.” 

Minä, syöpä ja työ -hankkeen osallistuja
 



3

SISÄLLYSLUETTELO

1. Kenelle työkirja on tarkoitettu? ...........................................4

2. Minä, syöpä ja työ -hanke ...................................................... 5

3. Syöpä ja suomalainen työelämä ......................................... 7

4. Erilaiset työelämätilanteet & kysymykset 
— vinkkejä palveluohjaukseen ..............................................9

5. Loppusanat....................................................................................15

6. Lisätietoa ja linkkejä ................................................................. 16



4

1. KENELLE TYÖKIRJA ON TARKOITETTU?

Työkirja antaa työkaluja ja vinkkejä Syöpäjärjestöjen työntekijöille työelä-
mäkysymysten käsittelyyn asiakkaiden kanssa sekä tukee oikea-aikaista 
palveluohjausta. Työn tukena ovat myös Syopajatyo.fi-sivuston aineistot 
sairastuneille ja ammattilaisille sekä muut tuotetut selvitykset ja materi-
aalit. 

Syopajatyo.fi on hankkeen aikana rakennettu sivusto, jolta löytyy vertaistukea ja tie-
toa tarjoavia blogikirjoituksia, tietopaketteja, materiaaleja ja kiinnostavia linkkejä. 
Sivustoa päivitetään edelleen.

http://syopajatyo.fi
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2. MINÄ, SYÖPÄ JA TYÖ -HANKE

Vuosina 2017–2021 toiminut hanke sai alkunsa Suomen Syöpäpotilaat ry:n 
potilasverkostoista nousseesta tarpeesta kohdata työikäiset syöpään sai-
rastuneet omana ryhmänä. Monet työikäiset kokevat, että heidän erityis-
tarpeitaan ei huomioida työllistämispalveluissa ja terveydenhuollossa.  

”Elossa ja osallisena, myös työelämässä!” -hanke (arkikäytössä Minä, 
syöpä ja työ) täydensi julkisia työllistämispalveluita ja hankkeen aikana 
luotiin verkostot TE-palveluihin. Alun perin hankkeen tarkoituksena oli 
ensisijaisesti tukea työikäisiä syöpään sairastuneita, mutta hyvin pian il-
meni, että ammattilaiset — työterveyshuolto, erikoissairaanhoito ja työn-
antajat — kaipaavat osaltaan tietoa työikäisten huolenaiheista ja tuen 
tarpeista. Tästä syystä hankkeessa järjestettiin koulutuksia ja tuotettiin 
materiaaleja myös ammattilaisten työn tueksi.  

Hankkeen käynnistyttyä toimintaa suunniteltiin ja toteutettiin yhteis-
työssä työikäisten syöpään sairastuneiden kanssa. Sisältöön on myös 
kerätty hyviä käytäntöjä Survivorship-teemasta Euroopasta ja muualta 
maailmasta.

Minä, syöpä ja työ -hankkeen aikana osallistujien työelämäkysymyk-
siä työstettiin yksilöllistä tukea tarjoamalla, mutta myös vertaistuellisissa 
ryhmissä kasvokkain ja verkossa sekä yksittäisissä tapahtumissa. Lisäksi 
hankkeessa pilotoitiin vertaismentorointia. Vertaistuellisissa, suljetuissa 
ryhmissä keskustelu laajeni helposti Syöpäjärjestöjen vertaistukiryhmien 
tapaan myös muihin teemoihin. Tällöin osallistujat kertoivat usein syyksi 
hakeutumiselle nimenomaan työelämähankkeen ryhmään sen, että heil-
le oli tärkeää löytää vertaistukea omasta ikäryhmästä. Toiset sanoivat, 
että työelämäkulma madalsi kynnystä osallistua vertaistukiryhmään yli-
päätään tai että työelämäkysymykset olivat niin merkittäviä, että kokivat 
osallistumisen mielekkääksi. 

Vertaisryhmien osallistujat hyödynsivät Kykyviisari-itsearviointityöka-
lua. Ryhmien osallistujissa oli eri syöpätyyppeihin sairastuneita sekä eri 
vaiheissa sairastumista ja hoitopolkua. Osalla syöpä oli edennyt hyvin pit-
källekin. Useampi kroonista tai levinnyttä syöpää sairastavista kertoi va-
rovansa puheitaan, etteivät muut kokisi heidän tilannettaan liian raskaaksi 
kuunnella ja kannatella heitä. Hankkeen aikana ei kuitenkaan ehditty ko-
keilla parantumatonta syöpää sairastavien omaa työelämäryhmää. Toi-
minnan piirissä on ollut ihmisiä, jotka ovat palanneet tai suunnittelevat 
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paluuta työelämään pysyvältä työkyvyttömyyseläkkeeltä osa-aikaiseen 
työhön. Ryhmissä olleista useampi on menehtynyt hankkeen aikana - 
moni sinnittelee työelämässä varsin pitkälle, jopa saattohoitoon asti, 
edenneen sairauden kanssa.

Tarve keskustella anonyymisti nousi voimakkaasti esiin hankkeen aika-
na. Osa kokee työkykyyn liittyvät asiat niin arkaluontoisiksi, että he eivät 
halua puhua niistä julkisesti. Osa ihmisistä kokee leimautuvansa syövän 
vuoksi esimerkiksi työnhaussa, eivätkä he siksi halua julkisesti kertoa sai-
rastumisestaan tai ottaa riskiä, että ryhmässä tulee tuttuja vastaan. Ano-
nyymiä vertaistukea varten perustettiin Minä ja syöpä -ryhmächat Tuki-
netin alustalle. 

Hankkeen yhteistyökumppaneina olivat Suomen Syöpäyhdistys sekä 
Etelä-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjois-Karjalan syöpäyhdistykset. Hanke 
toimi osana Toimintakyky kuntoon -avustusohjelmaa, jota koordinoi Sil-
ta-Valmennusyhdistys ry.

Toimintamuotoja:

SAIRASTUNEILLE

 ½ Yksilöllinen tuki

 ½ Työelämän mentorointi

 ½ Vertaisryhmät (kasvokkain 
& etäyhteyden kautta)

 ½ Työnhakijoiden vertaisryh-
mä

 ½ Teematapahtumat

 ½ Vierailut alueellisten yhdis-
tysten tilaisuuksissa

 ½ Anonyymi ryhmächat

 ½ Vapaaehtoistoiminta: oh-
jaajana ryhmächatissa, 
puheenvuoro tilaisuuksissa 
tai mukana päivystämässä 
tapahtumissa

AMMATTILAISILLE

 ½ Seminaarit

 ½ Koulutusyhteistyö eri 
tahojen kanssa

 ½ Selvitykset ja tiedon-
välitys

 ½ Materiaalit

http://www.toimintakykykuntoon.fi/
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3. SYÖPÄ JA SUOMALAINEN TYÖELÄMÄ

Suomessa noin kolmasosa syöpädiagnoosin saaneista on työikäisiä. Suu-
rin osa palaa vuoden sisällä diagnoosista työelämään, 70 % omalle työpai-
kalle, 5 % työkokeilun kautta omaan työtehtävään ja 5 % muuhun työhön. 
Viidesosa ei enää palaa työelämään. Vain kolmasosa hakeutuu kuntou-
tukseen sairastumisen jälkeen, vaikka 90 % kertoo syövän vaikuttaneen 
jollakin tavalla fyysiseen, psyykkiseen tai sosiaaliseen toimintakykyyn. 
Ainoastaan 45 %:lle on tarjottu psykososiaalista tukea. Syövällä on myös 
merkitystä toimeentuloon: 75 %:lla tulot laskevat sairauden seurauksena. 
(Lähde: Suomen Syöpäpotilaat ry:n Syöpä ja työelämä -kysely 2019)

Työelämään palaamisen kysymykset linkittyvät vahvasti kuntoutuk-
seen ja sen haasteisiin sekä palveluohjauksen ja etuusviidakon haasteisiin. 
Moni kokee jäävänsä yksin tiiviin hoitovaiheen jälkeen. Kuntoutussuunni-
telma on laadittu harvalle ja moni sairastunut kokee saaneensa liian vähän 
tietoa psykososiaalisesta tuesta ja järjestöjen palveluista. (Lähde: Suomen 
Syöpäpotilaat ry:n kuntoutussuunnitelman kartoituskysely 2020)

Sairastuneet tulisi ohjata oikeiden palveluiden äärelle oikea-aikai-
sesti. Tämän onnistumisessa oleellista on palveluverkoston tuntemus ja 
työkykyyn vaikuttavien seikkojen tunnistaminen. Syövän vaikutukset 
työ- ja toimintakykyyn ovat moninaiset, mutta tutkimusten valossa ja 
hankkeessa tehtyjen havaintojen pohjalta seuraavat myöhäis- ja haitta-
vaikutukset toistuvat usein:

 ½ arkeen paluun haasteet heti hoitojen jälkeen (ympäristön ja oman 
kokemuksen ristiriita)

 ½ syöpään liitettävä fatiikki (ks. Cancer-related fatigue, ESMO Clinical 
Practice Guidelines for diagnosis and treatment, Annals of Onco-
logy 2020)

 ½ ahdistus, masennus ja muut mielenterveyden ongelmat

 ½ ”sytoaivot” eli neurologiset oireet (muisti, keskittyminen, kuormit-
tuminen -> aivoergonomia)

 ½ uniongelmat

 ½ ruoansulatukseen liittyvät ongelmat

https://syopajatyo.fi/wp-content/uploads/2019/07/SuomenSyopapotilaat-Syopa-ja-tyo-kyselytulokset-2019.pdf
https://syopajatyo.fi/sairastuneista-yhdelle-neljasta-on-laadittu-kuntoutussuunnitelma/
https://www.esmo.org/guidelines/supportive-and-palliative-care/cancer-related-fatigue
https://www.esmo.org/guidelines/supportive-and-palliative-care/cancer-related-fatigue
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 ½ kivut

 ½ lymfaturvotus

 ½ krooniset syövät (hoitoväsymys, ylläpitohoidot jne.)

Syöpä voi vaikuttaa fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen ja kognitiiviseen 
työ- ja toimintakykyyn. Monet hankkeen osallistujat kertoivat osanneen-
sa varautua fyysisiin vaikutuksiin, kuten väsymykseen, kipuihin ja lymfa-
turvotukseen, koska niistä oli kerrottu syöpähoitojen aikana. Hankkeen 
syksyllä 2017 toteuttamasta kartoituskyselystä kävi ilmi, että jopa 75 % 
koki haasteita jaksamisessa. Psyykkiset, sosiaaliset ja kognitiiviset työ-
kykyä heikentävät vaikutukset tulevat useammin yllätyksenä ja niitä ei 
osata yhdistää syöpään tai syöpähoitoihin. Kaikkien näiden osa-alueiden 
arviointi työhön palatessa tai uutta työtä etsiessä on vaikeaa ilman am-
mattilaisten apua. Tästä syystä kuntoutuja hyötyy erilaisten vaikutusten 
nimeämisestä ja tunnistusavusta, joko osana Syöpäjärjestön työntekijältä 
saamaansa neuvontaa tai vaihtoehtoisesti vertaistuellisessa tilanteessa.

Kurkkaa hankkeen aikana tehdyt selvitykset ja 
opinnäytetyöt. 

Vinkki!

https://syopajatyo.fi/suomen-syopapotilaat-ry/selvitykset-ja-opinnaytetyot/
https://syopajatyo.fi/suomen-syopapotilaat-ry/selvitykset-ja-opinnaytetyot/
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4. ERILAISET TYÖELÄMÄTILANTEET & 
KYSYMYKSET — VINKKEJÄ PALVELU- 
OHJAUKSEEN

Vastasairastuneen työelämäkysymykset ja palvelutarpeet ovat erilaisia 
kuin kuntoutujan. Yksilöllisiä ovat myös elämän- ja työtilanteet.  

Hoidoissa käyvät ja melko hiljattain diagnoosin saaneet kaipaavat 
usein yksilöllisiä vastauksia hyvin käytännöllisiin kysymyksiin.

Huom! Työttömien kohdalla on erityisen tärkeää 
muistuttaa siitä, että sairauspäiväraha kuuluu 
myös heille ja tästä pitää ilmoittaa TE-palveluihin, 
jotta sairausaika ei kuluta peruspäivärahan tai 
ansiopäivärahan enimmäisaikaa. Lisäksi, jos työn-
hakija ei ota vastaan hänelle tarjottua työtä, saat-
taa hän menettää työttömyysturvan määräajaksi 
tai toistaiseksi. 

Juuri diagnoosin saaneilla voimat eivät välttämättä riitä vertaisten kuun-
telemiseen tai säännöllisiin ryhmätapaamisiin. Hankkeessa pyrittiin siihen, 
että verkkosivuilta olisi helposti löydettävissä vastauksia näihin kysymyk-
siin. Osa koki myös blogin kirjoittamisen omalla nimellä tai nimimerkillä 
merkitystä tuovana tai voimaannuttavana.

Osa sairastuneista tekee töitä myös hoitojen aikana. Heidän osaltaan 
on hyvä kiinnittää huomio jaksamiseen ja vaihtoehtoiseen suunnitel-
maan, jos oma työkyky ei riitä työntekoon hoitojen aikana. 

Hoitojen loppuvaiheissa olevat suuntaavat jo katseet työhön paluuseen. 
Reitit ja kysymykset vaihtelevat niin voinnin, työelämätilanteen, kuin työ-
kyvyn ja mahdollisten pitkäaikaishaittojen mukaan. Työhön palaajille on 

Vinkki!

Tutustu Työikäisen syöpäpotilaan etuudet ja pal-
velut -esitteeseen.Vinkki!

https://syopajatyo.fi/wp-content/uploads/2020/03/tyoikaisen_potilaan_edut_ja_palvelut.pdf
https://syopajatyo.fi/wp-content/uploads/2020/03/tyoikaisen_potilaan_edut_ja_palvelut.pdf
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ESIMERKKEJÄ 
KYSYMYKSISTÄ

VASTAUKSIA JA VINKKEJÄ POHDINNAN TUEKSI

Palkanmaksu sairaus-
poissaolon aikana ja 
sairausloman kesto

Riippuu työehtosopimuksesta

Etuudet Työikäisen syöpäpotilaat etuudet ja 
palvelut -pikaopas

Yhteydenpito työpai-
kalle

Yhteydenpito sairausloman aikana

Mitä kertoa sairaudes-
ta ja kenelle?

Velvoitetta kertoa omasta sairaudesta ei ole, ellei sai-
raus vaikuta työtehtävästä suoriutumiseen. Työnte-
kijällä on oikeus yksityisyydensuojaan, joten yhdessä 
on hyvä sopia, työntekijän toiveita kunnioittaen, mitä 
tietoa ja miten hänen tilanteestaan jaetaan muille. 
Esihenkilö voi tarvittaessa toimia välittäjänä. Usein 
ne, jotka ovat päättäneet olla avoimia tilanteestaan, 
kokevat sen helpotuksena itselleen ja läheisilleen. 
Yksilöllistä valintaa tulee kuitenkin kunnioittaa, eikä 
työntekijän tarvitse kertoa sairaudestaan työyhtei-
sölle ellei hän halua. Tutustu esihenkilön tietopaket-
tiin ja työnantajien vinkkeihin.

Kuka kirjoittaa B-lau-
sunnot ja kenen vas-
tuulla on etuuksien 
hakeminen?

30-60-90-sääntö määrittelee työnantajan, työnte-
kijän, työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon 
sekä Kelan välistä yhteistyötä:

 ½ 30 päivää: Työnantaja ilmoittaa työntekijän 
sairauslomasta työterveyshuoltoon viimeis-
tään, kun poissaolo on jatkunut kuukauden. 
30 päivää lasketaan vuoden kertymänä. Työ-
terveyshuolto selvittää, mistä sairauspoissa-
olot ovat kertyneet.

 ½ 60 päivää: Työntekijä hakee sairauspäivärahaa 
Kelalta kahden kuukauden kuluessa työkyvyt-
tömyyden alkamisesta. Jos sairauspoissaolo 
jatkuu, lääkäri tekee B-lausunnon ja ottaa 
kantaa kuntoutuksen tarpeeseen.

 ½ 90 päivää: Työterveyslääkäri tekee lausun-
non työntekijän jäljellä olevasta työkyvystä ja 
työhön paluun mahdollisuuksista viimeistään, 
kun sairauspäivärahaa on maksettu 90 päi-
vältä. Ennen lausunnon antamista työterveys-
huolto neuvottelee tilanteesta työntekijän ja 
työnantajan kanssa (työterveysneuvottelu).

https://syopajatyo.fi/sairastuneelle/toimeentulo/etuudet-ja-palvelut/
https://syopajatyo.fi/sairastuneelle/toimeentulo/etuudet-ja-palvelut/
https://syopajatyo.fi/ammattilaisille/yhteydenpito-sairausloman-aikana/
https://syopajatyo.fi/ammattilaisille/esihenkilon-tietopaketti/
https://syopajatyo.fi/ammattilaisille/esihenkilon-tietopaketti/
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hyvä muistuttaa, että työkyvyssä ei ole kyse vain terveydentilasta, vaan 
myös työyhteisöön liittyvistä asioista! 

Helpoin tilanne on usein silloin, kun paluu omaan työhön on mahdol-
linen työterveyshuollon ja työnantajan kanssa sovittujen joustojen ja tuen 
avulla. Tällöin on tärkeää, että yhteys työterveyshuoltoon otetaan ajois-
sa ja työhön paluuseen on mahdollista saada aktiivista tukea esimerkiksi 
työjärjestelyjen ja tehtävänkuvan muutosten kautta. Jos nämä keinot eivät 
riitä, on omaan työpaikkaan palaamiseen mahdollista saada tukea myös 
ammatillisesta kuntoutuksesta, jota voi hakea työeläkevakuutusyhtiöstä.

Oman työeläkelaitoksen voi tarkistaa osoitteessa 
Tyoelake.fi.

Osatyökyvyttömyyseläke ja osakuntoutustuki kuuluvat myös keinovali-
koimaan tilanteissa, joissa jaksamista ja työssä jatkamista on hyvä tukea 
pitkällä tähtäimellä. Tämä on tärkeää myös kroonista syöpää sairastaville.

Vinkki!

TYÖELÄMÄSSÄ SYÖPÄÄN SAIRASTUMISEN JÄLKEEN

VANHA TYÖPAIKKA KUN PALUU ENTISEEN EI 
ONNISTU

TYÖNHAUSSA

Yhteys työterveyshuoltoon 
ajoissa

Ammatillinen kuntoutus TE-palveluiden keino-
valikoima

Työpaikka mukana 
paluussa

Lyhin reitti vs. ”unelmien 
täyttäminen”?

Osatyökykyisyyden 
kysymykset & palvelu-
ohjauksen haasteet

Kuntoutumisen ja mahdol-
listen myöhäisvaikutusten 
ja pitkäaikaishaittojen ym-
märtäminen

Luovat ratkaisut Työkyvyn arviointi ja tuki
terveyskeskusten varassa

Keinojen käyttäminen 
tärkeää!

Työkyvyttömyyseläkkeelle 
siirtyminen (ja sieltä takaisin 
työelämään)

Yrittäjien
erityiskysymykset

Jaksaminen ja jatkaminen 
pitkällä tähtäimellä — myös 
kroonista syöpää sairastavilla

Riskinä työnhakijaksi ajautu-
minen osatyökykyisenä

https://www.tyoelake.fi/
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Haettaessa sairaus-, kuntoutus- ja eläke-etuuksia on B-lausunnon mer-
kitys suuri. Erikoislääkärin toivotaan ottavan kantaa siihen, onko sairas-
tuneella tarvetta kuntoutukseen ja missä määrin sairaus vaikuttaa työ- ja 
toimintakykyyn. Kannanotto voi olla erikoislääkärin merkintä osana B-lau-
suntoa. Kannanotto helpottaa työterveyslääkärin työtä. Lausunnossa lää-
käri arvioi työkykyä ja ottaa kantaa kuntoutukseen. Hankkeen osallistujat 
pyysivät neuvoja rajoitteiden ja syövän hoidosta johtuvien pitkäaikaisvai-
kutusten sanoittamiseen lääkärikäyntien yhteydessä. Tämän sanoittami-
sen onnistuminen ja B-lausunnon sisältö turvaavat toimeentulon.

B-lausunnon sisältö ei ole vain sairastuneen vastuulla, mutta koska 
työkykyyn vaikuttavan toimintakyvyn heikkenemisen pitää perustua jo 
diagnosoituun sairauteen, on sairastuneen hyvä listata etukäteen kaikki 
hänen arkeaan hankaloittavat rajoitteet. Lääkärit eivät välttämättä tunne 
syöpähoitojen pitkäaikaisvaikutuksia, eivätkä he osaa yhdistää arkea han-
kaloittavia oireita syövän sairastamiseen.

Sairauspäivärahakaudella arvio perustuu ammatilliseen työkyvyn arvi-
oon. Tällöin oleellista on kyky tehdä nykyistä työtä. Tiettyjä eläke-etuuksia 
haettaessa tehdään yleinen työkyvyn arvio, jolloin pohditaan millaiseen 
työhön sairastunut yleisesti pystyy ja millaisella aikataululla. Molemmis-
sa tapauksissa oleellista on, että mihin jokapäiväisiin elämän toimintoihin 
henkilö kykenee. Arvio työkyvyttömyydestä ja kuntoutustarpeesta voi 
kuitenkin olla eri.

Lue lisää sairauspoissaolon tarpeen arvioinnista.

Työhön palaavat voivat tarvita myös opastusta ja rohkaisua työterveys-
neuvotteluihin, joita myös työhönpaluuneuvotteluiksi kutsutaan. Kattava 
paketti työterveysneuvotteluista löytyy Työterveyslaitoksen sivuilta. Tu-
tustu myös esihenkilön tietopakettiin. 

Vinkki!

ÎÎ Pidä yhteyttä ja kohtele työn
tekijää kuten aikaisemmin. Hän 
on sama ihminen kuin ennen 
sairastumista.

ÎÎ Moni arvostaa pyyteetöntä 
välittämistä ja yhteydenpitoa 
sairauspoissaolon aikana. Kuu
lumisten vaihtoa ei useimmiten 
koeta vaivaamisena tai häiritse
vänä. Hankalistakin asioista on 
helpompi puhua, kun keskuste
luyhteys on olemassa.

ÎÎ Mieti miten itse haluaisit että 
sinuun ollaan yhteydessä. Aina 
voi lähettää esimerkiksi kukkia, 
kortin tai tekstarin, jos et koe 
luontevaksi soittaa. 

ÎÎ Esimerkiksi syövän sairasta
miseen liittyy usein voimakas 
mielialojen vaihtelu. Soittaessasi 
voit kysyä, onko hetki hyvä vai 
palaatteko asiaan myöhemmin. 

2.
Yhteydenpito 

sairauspoissaolon 
aikana

ESIHENKILÖN 
TIETOPAKETTI
sairastuneen työntekijän 

kohtaamiseen ja tukemiseen

Työkaluja 
työhön paluun suunnitteluun, 

yhteydenpitoon sairauspoissaolon aikana
sekä poissaolon käsittelyyn 

työyhteisössä

ÎÎ Anna työntekijälle tilaa ja kuun
tele hänen toiveitaan. 

ÎÎ Varaudu, että shokkitilassa oleva 
saattaa avoimesti ja yksityiskoh
taisesti kertoa sairaudestaan. 
Suhtaudu toisen kertomaan 
luottamuksellisesti ja käytä 
tilannetajua. 

ÎÎ Kerro, että työntekijän ei tarvitse 
puhua yksityiskohtaisesti ter
veydentilastaan, ainoastaan sen 
verran kuin haluaa.

ÎÎ Suhtaudu myötätuntoisesti. 
Hallitse omat tunteesi ja huo
lehdi omista rajoistasi. Sinun 
ei tarvitse olla terapeutti, voit 
ohjata työntekijän työterveyteen 
tai henkilöstöhallintoon. Apua 
on saatavilla myös erikoissai
raanhoidosta psykososiaalisen 
tuen yksiköstä tai sosiaalityön
tekijältä. 

ÎÎ Muista, että tarvittaessa voit 
kääntyä oman esihenkilön 
puoleen.  

ÎÎ Tärkeämpää kuin pohtia mitä 
voisi sanoa on etsiä yhdessä 
ratkaisuja. Älä vähättele toisen 
kokemusta jakamalla omia 
kokemuksia sairauksista. 

ÎÎ Rohkaise työntekijää olemaan 
yhteydessä työpaikkaan, jos 
sairauspoissaolon aikana tulee 
työtä koskevia kysymyksiä.

ÎÎ Sairastuneiden tilanteet ovat 
erilaisia. Älä oleta tai toimi ole
tusten perusteella. Ajan kanssa 
selviää kuinka pitkä sairaus
poissaolo on ja voiko työntekijä 
jatkaa töissä. 

ÎÎ Selvitä palkanmaksun kans
sa kuinka kauan työntekijä 
saa palkkaa ja kuka huolehtii 
etuuksien katkeamattomasta 
maksamisesta. Henkilöstöhallin
nolla tulisi olla tiedossa mistä voi 
saada tukea esim. taloudelliseen 
tilanteeseen.

1.
Tukea heti 

diagnoosin jälkeen:
kuuntele, keskity, 

ole läsnä

https://www.kaypahoito.fi/kht00137
https://www.ttl.fi/tyontekija/tyoterveyshuolto/tyokyvyn-tuki/tyoterveysneuvottelu/
https://syopajatyo.fi/ammattilaisille/esihenkilon-tietopaketti/
https://syopajatyo.fi/ammattilaisille/esihenkilon-tietopaketti/
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Useimmiten on suositeltavaa palata kevennetyllä työajalla esimerkiksi 
osasairauspäivärahan turvin, osakuntoutustuella tai työkokeilulla. Näissä 
kaikissa työaika on 40–60 %, mutta maksajassa ja kestossa on vaihtelua. 
Työkokeilussa lisäksi työhön palaaja ei ole yksin vastuussa työtehtäväs-
tään. Myös syövän laatu voi vaikuttaa siihen, lähdetäänkö suunnittele-
maan paluuta osasairauspäivärahalla vai työkokeilulla.

Kuuntele työterveyslääkäri Sari Uinon Syöpä ja 
työ -podcastin jakso! (Syöpä ja työ -podcastin 
löydät myös esim. Spotifystä)

Kun paluu entiseen työhön ei onnistu, on yleisin keino ammatillinen kun-
toutus. Tässä tapauksessa kuntoutuja voi joutua tilanteeseen, jossa esi-
merkiksi toteutumatta jääneen ammatillisen unelman tavoitteleminen 
houkuttelisi uudelleen kouluttautumisen kautta, mutta usein ammatil-
lisen kuntoutuksen näkökulmasta pyritään etsimään nopeimpia ja työl-
listävimpiä reittejä takaisin työelämään. Sopivampaa työnkuvaa voidaan 
myös lähteä etsimään joko olemassa olevalta työnantajalta tai täysin uu-
desta työpaikasta työkokeilun kautta. 

Työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki tulevat kysymykseen tilan-
teissa, joissa töihin paluu ei onnistu. Näille eläke-etuuksille siirtyminen 
ei tarkoita työelämän ulkopuolelle jäämistä. Työkyvyttömyyseläkkeellä 
ja kuntoutustuella voi työskennellä tulorajojen puitteissa ja eläkkeen voi 
myös jättää lepäämään, jos kuntoutuminen sallii suuremman työtunti-
määrän. Tarkat tulorajat on hyvä tarkistaa omasta eläkeyhtiöstä.

Haastavaa paluu työelämään on silloin, kun syöpään sairastunut ajau-
tuu työttömäksi työnhakijaksi osatyökykyisenä. Tällöinkin apuna ovat 
ammatillisen kuntoutuksen keinot, mutta jos kriteerit Kelan tai työelä-
keyhtiön ammatilliseen kuntoutukseen eivät täyty, tulee ensisijainen tuki 
TE-palveluista. Koulutusneuvonta, ammatinvalintapsykologi, omaeh-
toinen opiskelu työttömyysetuudella, työkokeilu ja palkkatuki ovat niitä 
keskeisimpiä TE-palveluita, jotka tukevat työelämään paluuta työkyvyn 
muuttuessa.  Näissä tilanteissa työkyvyn arviointi tehdään terveyskeskuk-
sissa, mikä voi aiheuttaa haasteita osatyökykyisten palveluohjauksessa. 

Työttömien kohdalla on hyvä muistuttaa mahdollisuudesta hakeutua 
maksuttomaan terveystarkastukseen omaan terveyskeskukseen. Ter-

Vinkki!

https://syopajatyo.fi/suomen-syopapotilaat-ry/podcast-sarja/
https://syopajatyo.fi/suomen-syopapotilaat-ry/podcast-sarja/
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veyskeskuksissa on myös mahdollista varata aika kuntoutusohjaajalle. Jos 
työkyvyn arvioon on tarvetta, mutta siihen ei ole ohjattu erikoissairaan-
hoidosta, voi asiaa edistää TE-palveluiden tai monessa kunnassa esimer-
kiksi aikuissosiaalityön kautta.

Lue Kelan tutkimusblogi Työtön vai työkyvytön? 

TYÖELÄMÄN VERTAISMENTOROINTI

 ½ Työkalut Syöpä ja työ -vertaismentoroinnin toteuttamiseen löyty-
vät vertaismentoroinnin työkirjasta.

 ½ Onnistuakseen vertaismentoroinnin prosessi tarvitsee ohjaavan 
tahon, joka yhdistää mentoriparin, mahdollistaa alkuesittelyn ja on 
mukana alkutapaamisessa.

 ½ Mentorointiprosessin kuvaus, mentorointisopimus ja tapaamisissa 
käytettävät materiaalit löytyvät mentoriparin työkirjasta. 

 ½ Syöpäjärjestöjen työntekijän rooli: 
mentorointiparien yhdistäminen, mentoroinnin järjestäminen 
& työnohjaus

Vinkki!

https://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/5606
https://syopajatyo.fi/suomen-syopapotilaat-ry/vertaismentorointi/
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5. LOPPUSANAT

“Ilman lähiesimiesten ja työterveyslääkärin aktiivista apua 
olisin ollut pulassa ja todennäköisesti työelämän ulkopuo-

lella pitempään. Olen onnellinen, kun olen voinut jatkaa 
vointini sallimissa rajoissa omaa työtäni ja olla hyödyksi 
työyhteisölleni. Kuitenkin: ilman joustoja en olisi jaksanut 

muutamaa viikkoa pitempään töissä.”

(Minä, syöpä ja työ -hankkeen osallistuja)

Työllä on valtava merkitys yksilön identiteetille. Työ tuo mukanaan merki-
tyksiä ja mielekästä tekemistä, sosiaalisia suhteita sekä taloudellista tur-
vaa. Myös työikäiset syöpään sairastuneet haluavat ja palaavat takaisin 
työelämään. Oikea-aikaisella työelämään paluun suunnittelulla tuetaan 
kuntoutumista. Mahdollistamalla työhön paluu on myös yhteiskunnallisia 
ja taloudellisia säästöjä esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeissä. On tärkeä 
huomioida, että syöpään sairastuminen ei johda syrjäytymiseen. 

”Mulla oli tänään ensimmäinen työpäivä sairausloman
jälkeen. Olin kuin varsa laitumella. Työkaverit oli jo

ryytyneitä ja mä olin ihan, että ettekö te tajua,
miten ihanaa tää on!” 

Minä, syöpä ja työ -hankkeen osallistuja

Lämpimät kiitokset hankkeen osallistujille ja vapaaehtoisille, yhteistyö-
kumppaneille ja ohjausryhmän jäsenille. Mukavia työpäiviä ja antoisia 
työelämäpalveluita!

Hyvänlaatuisin terveisin,
Minä, syöpä ja työ -tiimi & Suomen Syöpäpotilaat ry
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6. LISÄTIETOA JA LINKKEJÄ

Hankkeen selvityksiä, materiaaleja ja artikkeleita

 ½ Syopajatyo.fi-sivusto sairastuneille ja ammattilaisille

 ½ Syöpä ja työelämä -kyselyselvitys (2019)

 ½ Työikäisten syöpään sairastuneiden kuntoutussuunnitelma-kysely 
(2020)

 ½ Työterveyshuollon ammattilaisten kuntoutussuunnitelma-kysely 
(2020)

 ½ Työikäisten syöpään sairastuneiden kokemuksia työterveydestä 
(2019)

 ½ Työikäisen syöpäpotilaan etuudet ja palvelut -esite

 ½ Työelämän vertaismentoroinnin työkirja

 ½ Esihenkilön tietopaketti (saatavilla myös ruotsiksi ja englanniksi)

 ½ 10 vinkkiä tukea sairastunutta työntekijää 

 ½ Hyvänlaatuisen työn jäljillä -kirja

 ½ Terveisiä työelämästä -blogisarja

 ½ Syöpä ja työ -podcast

 ½ Syöpä ja työ mediassa

 ½ Yhteistyössä European Cancer Leagues -järjestön kanssa tuotettu 
How to manage cancer at work (2020, englanniksi)

Muita hyödyllisiä lähteitä 

 ½ Iisisti töihin -opas

 ½ Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

 ½ Syöpäjärjestöjen kuntoutumista tukevat kurssit

 ½ Käypä hoito: Sairauspoissaolon tarpeen arviointi

 ½ Lahden kaupunki: Esimerkki 30-60-90 -säännöstä, roolit ja vas-
tuut

 ½ Muistiliitto: Kognitiivinen ergonomia työhyvinvoinnin tukena

 ½ Tie työelämään

https://syopajatyo.fi/
https://syopajatyo.fi/wp-content/uploads/2019/07/SuomenSyopapotilaat-Syopa-ja-tyo-kyselytulokset-2019.pdf
https://syopajatyo.fi/sairastuneista-yhdelle-neljasta-on-laadittu-kuntoutussuunnitelma/
https://syopajatyo.fi/tyoterveyshuollon-ammattilaiset-toivovat-kuntoutussuunnitelmasta-kuntoutusta-koossa-pitavaa-tyokalua/
https://www.terveysportti.fi/dtk/tyt/avaa?p_artikkeli=ttl01768
https://syopajatyo.fi/wp-content/uploads/2020/03/tyoikaisen_potilaan_edut_ja_palvelut.pdf
https://syopajatyo.fi/suomen-syopapotilaat-ry/vertaismentorointi/
https://syopajatyo.fi/ammattilaisille/esihenkilon-tietopaketti/
https://syopajatyo.fi/pa-svenska/information-till-forman/
https://syopajatyo.fi/in-english/information-kit-for-supervisors/
https://www.syopapotilaat.fi/ajankohtaista/blogit/10-vinkkia-sairastuneen-tyontekijan-tukemiseen/
https://syopajatyo.fi/suomen-syopapotilaat-ry/hyvanlaatuisen-tyon-jaljilla-kirja/
https://syopajatyo.fi/ajankohtaista/blogi/terveisia-tyoelamasta/
https://syopajatyo.fi/suomen-syopapotilaat-ry/podcast-sarja/
https://syopajatyo.fi/suomen-syopapotilaat-ry/syopa-ja-tyo-mediassa/
https://www.europeancancerleagues.org/wp-content/uploads/ECL_Cancer-at-Work_Handbook-for-Employers_2020_digital.pdf?fbclid=IwAR2AJwCvURw0zf4JEOnTdlKgOR33qB28L3vu4UdZ996h2PY2oruRdJoQPdI
https://iisisti-opas.tietyoelamaan.fi/
https://www.kela.fi/kuntoutus-ja-sopeutumisvalmennuskurssit
https://www.kaikkisyovasta.fi/hoito-ja-kuntoutus/kuntoutus/kuntoutuskurssit/
https://www.kaypahoito.fi/kht00137
https://www.keva.fi/globalassets/2-tiedostot/ta-tiedostot/tyoelamapalvelut/liite_30_60_90_roolit_ja_vastuut_lahti.pdf
https://www.keva.fi/globalassets/2-tiedostot/ta-tiedostot/tyoelamapalvelut/liite_30_60_90_roolit_ja_vastuut_lahti.pdf
https://www.muistiliitto.fi/fi/aivot-ja-muisti/aivoterveys/hyva-tyo-aivoille
https://tietyoelamaan.fi/
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 ½ Työeläke

 ½ Työsuojelu

 ½ Työterveyslaitos:

 ½  Kognitiivinen ergonomia

 ½  Työkykytalo

 ½  Työn muokkauksen keinot, kun mielenterveyden häiriö 
vaikuttaa työkykyyn

 ½  Ratkaisuja työhön 

https://www.tyoelake.fi/
https://www.tyosuojelu.fi/
https://www.ttl.fi/tyontekija/aivot-tyossa/aivojen-hyvinvointi/
https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/tyokykytalo/
https://www.julkari.fi/handle/10024/136021
https://www.julkari.fi/handle/10024/136021
https://www.ttl.fi/oppimateriaalit/opas/tyoterveysneuvottelu-ratkaisuja-tyohon/
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