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LIEVIN RAJOITUKSIN LAINSUOJATTOMAKSI 

TYÖTAPATURMAISESTI PAHOIN JALOISTAAN VAMMAUTUNUNEELLE JUSSI 
RINTAMÄELLE ON LANGETETTU LAIN VOIMAINEN TUOMIO: 

- HÄNELLE EI SAA MAKSAA TAPATURMAELÄKETTÄ  
- VAMMOISTAAN JOHTUVISTA SYISTÄ, HÄN VOI OLLA SAIRAUSLOMALLA VAIN 

OMALLA KUSTANNUKSELLAAN. 

Tämä on kertomus vakuutusyhtiön toimista, kuinka työtapaturmista annettujen lakien 
toteutuminen voidaan estää.  

JOHDANTO  

Nuorella 24-vuotiaalla miehellä oli elämä edessä: hyvä ammatti, josta pitää, saa siitä 
tyydytystä, on haaveita, unelmia ja niiden toteutuksia.  
Työmatkalla vuonna 2003 tapahtunut liikenneonnettomuus kuitenkin katkaisi jalkojen 
ohella myös haaveet ja unelmat. Pahoista vammoistaan johtuen hän ole nukutettuna 
tehohoidossa kolmen viikon ajan. Hän heräsi todellisuuteen, jossa jalat olivat pahoin 
vammautuneet.  Elämä muuttui muutaman vuoden selviämistaisteluksi, monine 
hoitoineen, leikkauksineen, puhumattakaan kivuista. 

Hyvä suomalainen sairaanhoito, kirurgit ja kuntoutus saivat kuitenkin ihmeitä aikaan.  
Puolentoista vuoden kuluttua onnettomuudesta oli viimeinen leikkaus, joka mahdollisti 
nopeasti jo kävelyn.   

Kolmen vuoden kuluttua onnettomuudesta voitiin jo käynnistää uuden ammatin etsiminen, 
koska vanhaan ammattiin ei vammautuneilla jaloilla enää voinut palata. 
Löytyi uusi mukava ammatti, joka oli mieluisa. Jalkojen ongelmat olivat kuitenkin koko ajan 
läsnä; oikean jalan polvikipu ja vasemman jalan virheasennosta johtuvat muut ongelmat. 
Hyvällä positiivisella asenteella pärjää kyllä. Voi suunnitella, unelmoida ja toteuttaa. 

Elämä on kuitenkin arvaamaton. Liukastumisen jälkeen työmatkalla katkaisi haaveet ja 
unelmat, mutta ei tällä kertaa jalkoja. Kymmenen vuoden takainen onnettomuus jätti 
jälkensä jalkoihin ja jokainen tuleva päivä on niiden osalta edellistä huonompi. 
Unelma-ammatti kuorma-auton kuljettajana on haaveista poissa.  Ammatti tulee Jussi 
Rintamäelle esille vain vakuutusyhtiön jokaisessa päätöksessä. 

”Tapaturmavammojen ja toimintakyvyn kuvausten perusteella arvioimme, että olette lievin rajoituksin 
työkykyinen omaan kuorma-autonkuljettajan työhönne, johon teidät on kuntoutettu.  Katsomme, että 
ammatillisen kuntoutuksen tarvetta ei tällä hetkellä ole.” 

Jussi Rintamäen elämästä on onnettomuuden vuoksi mennyt seitsemän vuotta, 3,5 vuotta 
kuntoutumiseen tapaturmasta ja nyt 3,5 vuotta taistelussa Pohjolan häikäilemätöntä 
toimintaa vastaan. Jussi Rintamäellä on edessään vielä monia ongelmia jalkojen kanssa, 
oikean jalan proteesileikkaus ja mahdolliset muut leikkaukset, koska vasemman jalan 
ongelmat eivät ole myöskään vähäiset.  

Voisi arvioida, että Pohjolan toiminta on hukannut hänen mahdollisesta työssäoloajastaan 
vähintään 20 %.  Menetetyn ajan hän olisi voinut olla työssä, joka on hänelle tärkeää, joka 
olisi kartuttanut myös hänen eläkettään.  
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Toiminta on ollut häikäilemätöntä, turvattoman vammautuneen ihmisen hyväksikäyttöä. 
Olemme etsineet tähän selitystä. Olemme löytäneet sen vakuutusyhtiön 
korvauspäätöksistä. 

 ”Vakiintuneen käytäntömme mukaisesti”   

Jussi Rintamäki on pitkäkestoinen kustannuserä, jonka kustannusten realisoinnin 
vakuutusyhtiö on päättänyt siirtää mahdollisimman pitkälle.  

Menestyvä yritys ei toimi sattuman varaisesti. On seurattu tilastoja. On laskettu 
prosentteja, moniko luovuttaa, moniko ei huomaa, suuri osa poistuu myös luonnollisen 
poistuman kautta.  

Yhteiskunnallisesti ajateltuna toiminta malli on yhteiskunnalle suuri kustannuserä, tämän 
toimintamallin poistamisen tarve on ilmeinen. 

Pohjolan jokaisessa aina hylkäävässä päätöksessä on ohjeet ja suositus Kelan päivärahan 
hakemiseen, vastuu siirretään yhteiskunnalle. 

Yritykset maksavat työntekijöidensä työtapaturmavakuutusmaksut.  Maksu määräytyy työn 
riskialttiuden mukaan. 

Työtapaturmia pyritään yrityksissä minimoimaan hyvällä työn suunnittelulla, mutta niitä ei 
voida kokonaan välttää. 

Yritykset ja yrittäjät ovat antaneet valtakirjan tapaturmavakuutusyhtiöille 
tapaturmavakuutussopimuksen muodossa ja he myös odottavat, että tätä  
hoidetaan asianmukaisella tavalla.  

Työtapaturman sattuessa on äärimmäisen tärkeää, että myös siitä aiheutuvat haitat 
voidaan minimoida ensisijaisesti vammautuneen kohdalla, mutta myös yritysten ja 
yhteiskunnan kannalta. 

Vammautunut tarvitsee työtapaturman jälkeen monenlaista palvelua, joiden maksajina 
ovat pääsääntöisesti yritykset työtapaturmayhtiön kautta.   

Suurimmat haitat voidaan minimoida, kun tapaturmavakuutusyhtiö toimii 
seuraavasti: 

- kaikki tapahtuu tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti lakia noudattaen. 
- vakuutusyhtiö toimii läpinäkyvästi vammautunutta auttaen, kertoen hänen 

oikeutensa ja 
velvoitteensa. 

- selvät tapaukset hoidetaan välittömästi ilman tapaturma-asiain 
muutoksenhakulautakunnan käsittelyjä tai vakuutusoikeutta. 

- korvaukset maksetaan ajallaan ilman Kelan ym. mukana oloa. 

Näin toimien hyötyjiä ovat kaikki: 

- Kun vammautunut pärjää taloudellisesti, myös henkinen jaksaminen auttaa 
fyysiseen paranemiseen. Vammautunut kokee olevansa arvokas, niin henkilönä, 
kuin työpanoksensakin kautta. 
 

- Yritykset saavat maksamilleen rahoilleen vastineen. Työntekijät palaavat töihin 
nopeammin, terveempinä, positiivisemmalla mielellä. Oletettavasti myös 
vakuutusmaksut laskevat päällekkäisten toimintojen vähentyessä. 
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- Edut yhteiskunnalle ovat merkittävät. Kela jää pois, nythän lähes jokaisen 

vammautuneen korvaukset kiertävät ainakin jossain vaiheessa Kelan kautta. 
Työvoima voi paremmin ja paljon enemmän ihmisiä on työmarkkinoilla 
 

- Myös tapaturmavakuutusyhtiö saa etuja, kun toiminta virtaviivaistuu ja 
henkilökuntaa tarvitaan vähemmän 

 

 

TAPAHTUMAKERTOMUS TYÖTAPATURMASTA JA VAKUUTUSYHTIÖN 

TOIMINNASTA  

 

1. Liikenneonnettomuudessa loukkaantuminen vuonna 2003Jussi 

Rintamäki loukkaantui alaraajoistaan vaikeasti liikenneonnettomuudessa 2003.  Hän oli 

ennen loukkaantumistaan hoitanut isänsä omistamassa puualan yrityksessä CNC-koneita 

kahdeksan vuoden ajan.  Onnettomuuden jälkeen lääkärit katsoivat, että vanhaan 

ammattiin hän ei enää voinut palata, koska kaikki tehtaassa tapahtuva työ tehdään 

seisaaltaan. 

2. Kuntoutus ja uuden ammatin etsiminen, kartoitus, löytyminen 
kuljetusalalta ja vammautumisesta johtuvat rajoitteet ammatissa. 
Jussi Rintamäki oli 2 vuotta VKK:n kuntoutuksessa, jonka jälkeen hänelle alkoi uuden 
ammatin etsiminen.   
Kuljetusala muodostui varteenotettavaksi ammatiksi ja siltä alalta haettiin eri vaihtoehtoja,  
Jussi Rintamäellä ei ollut yhdistelmäajokorttia. Kevyempi pakettien ja lähetysten kuljetus  
todettiin parhaimmaksi vaihtoehdoksi ja siltä alalta aloitettiin työn etsiminen. 
Jussi Rintamäen isä Sakari Rintamäki oli huolissaan poikansa jalan polven kestävyydestä. 
Hän lähetti 5.2.2007 klo 7.49 Vakuutuskuntoutuskeskuksen (VKK) koulutussuunnittelija 
Riia Astola-Pölläselle sähköpostin, jossa on seuraava tähän tapahtumaketjuun liittyvä 
viesti: 
 
” Jussi on menossa innostuneena ja odotuksia täynnä keskiviikkona rahtitaxi-kuljettajan  
työhaastatteluun. Ymmärrän hänen innostuneisuutensa ja halunsa näyttää kaiken kokemansa jälkeen 
Haluan kuitenkin varmista, että olette selvittäneet lääkäreiltä, onko hänen ylipäätään mahdollista tehdä nyt 
haastattelussa tarkoitettavia tehtäviä, vai onko selvittäminen Jussin asia? 
Meille Johan-Puu Oy:lle tulee tavarataxeilla mm. lakkoja ja liimoja.  Kuski tulee ovesta sisään kummassakin 
kädessä 25 kg:n sangot.  Sangot hän on kantanut autoon ja sitten autosta pois.  Ymmärtääkseni autoon 
nousuja ja autosta nousuja on päivässä satoja. 
Minusta on erittäin tärkeää, että ennen haastatteluja tai kokeiluja selvitetään työn sopivuus alaraajojen 
vammojen osalta, vai onko kokeiltava työ jo etukäteen todettavissa vaaralliseksi Jussin vammautuneille 
jaloille.  Kenen tehtävä on se selvittää?” 

 
VKK:n Riian Astola-Pölläsen vastaus Sakari Rintamäen sähköpostikyselyyn 5.2.2007 klo 
8.02: 
” Hei! 
Työhönvalmentajalla pitäisi olla tarkat tiedot siitä, mitä työtä Jussin on mahdollista kokeilla. Itse olen 
keskustellut ohjaajan kanssa ajotyön kokeilusta, johon ei liity raskasta kantamista eikä nostamista.  Laitan 
oheisen viestin eteenpäin. Missään nimessä ei ole tarkoitus tehdä summittaisia kokeiluja, eikä pahentaa 
Jussin tilannetta, vaan tavoitteena on Jussille sopivan ratkaisun löytyminen” 
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VKK:lle saapui 17.5.2007 Seinäjoen Kuntoutuspoliklinikan apulaisylilääkäri Esa 
Mäkiniemen lausunto Jussi Rintamäen työkykyyn, jossa on seuraava lausunto: 
 
Suora lainaus: 
”  Kolarissa saamiensa vammojen, erityisesti oikean polven seudun vamman vuoksi on työtoimintakyky 
rajoittunut siinä määrin, että ei kykene aikaisemmin tekemäänsä työhön puuseppänä.  Työ on tapahtunut 
seisaaltaan ja siinä on ollut myöskin paljon puutavaran nostelua johon liittyen kyykistäytymisen tarvetta.  
Tämän tyyppiseen työhön ei kykene, 
Työkyky rajoittunut kaikissa muissa sellaisissa työtehtävissä joihin liittyy kantamista, rappuamista tai 
kiipeämistä tai pidempiaikaista paikallaan istumista.  Kevyt vaihteleva työ tulisi lähinnä kysymykseen”. 

 
 
Jussi Rintamäki sai työvalmentajakseen Jaakko Säntin.  Työvalmennuksen kesto oli 
25.1.2007 -21.6.2007. 
Jaakko Säntti antoi yhteenvedon valmennusjaksosta 21.6.2007. 
Työnkuvaan Schenkerillä liittyviä otteita Säntin yhteenvedosta: 
 
”Käynnistettiin siis toimet työkokeilupaikanlöytymiseksi sellaisesta yrityksestä, joka suorittaisi pakettiautolla 
jonkinlaista tavaran jakoja ja kuljetusta. Ensimmäinen lupaava kontakti saatiin nopeasti, mutta selvisi 
kuitenkin, että pakettiautojakelussa on yleensä aina varsin paljon pysähdyksiä päivässä ja suuri osa työstö 
on muuta kuin itse ajamista.  Havaitun perusteella tarkensimme hakemista enemmän sellaisiin ajotehtäviin, 
joissa välimatkat ovat hieman pidempiä ja pysähtymisiä samalla hieman vähemmän”. 
 
”Maaliskuun lopulla saatiin kuitenkin hyvin positiivinen kontakti Schenker Cargo Oy:stä, jossa jälleen 
kävimme myös paikan päällä neuvottelemassa. Kaikki edellytykset yhteistyölle olivat tässä tapauksessa 
olemassa ja näin päätettiin työkokeilun toteuttamisesta yrityksessä 4.4. – 31.5.” 

 
 
Jaakko Säntin 23.10.2013 lähettämä todistus työsopimus/työkokeiluneuvottelusta 
Schenker Cargo Oy:n/ terminaalipäällikkö Vesa Aholan kanssa.  
 
Otteita todistuksesta: 
 
” Muistaakseni kaikki neuvottelut vuonna 2007 Schenker Cargo Oy:llä käytiin terminaalipäällikkö Vesa 
Aholan kanssa.  Haimme tuolloin nimenomaan sellaista ajotyötä, 
jossa ei olisi liikaa kantamista ja jatkuvaa nousemista ulos autosta ja takaisin.  Tällaisen työn uskoimme 
tuolloin parhaiten Jussille sopivan.  Kuvaukseen sopivia ajoreittejä löytyi tuolloin heti useampia ja nopeasti 
sovittiin, että Jussi aloittaisi työkokeilun, jossa lähtisi ensin näille reiteille mukaan työtä opettelemaan.  
Tuossa vaiheessa emme puhuneet muistaakseni ollenkaan sellaisesta ajotyöstä, jossa joutuisi hyvin paljon 
pysähdyksiä ja kantamista tekemään.  Ymmärtääkseni kaikille oli selvää, että ainakaan tuossa vaiheessa 
Jussi ei olisi pystynyt sen tyyppistä työtä tekemään” 

 
Vakuutuskuntoutuskeskuksen VKK:n loppulausunto 14.8.2007 
VKK:n loppulausunnosta: 
  
” Alun perin ajotyötä ei pidetty Rintamäelle parhaiten sopivana vaihtoehtona, mutta koska työ sisälsi myös 
rahtaamista ja kevyiden pakettien kotiin kuljettamista, niin ala arvioitiin kokeilemisen arvoiseksi.” 
 
”Työkokeilu kuljetusyrityksessä sovittiin ajalle 4.4.07 – 31.5.07. Noin kuukausi kokeilun aloittamisen jälkeen 
kävi kuntoutuspoliklinikalla lääkärissä, joka arvioi työn sopivuutta jalkojen kannalta.  Tekemänsä arvion 
mukaan ajotyön jatkamiseen ei ollut nähtävissä esteitä.  Lääkärin arvioin mukaan polveen on kehittymässä 
jossain vaiheessa nivelrikko”  
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Lopputoteamus kohdasta 2. 
 
Em. asiapapereihin ja todistajan lausuntoon viitaten Jussi Rintamäelle oli tarkoin määritelty 
millainen työ soveltuisi hänen vammautuneille jaloilleen.  Työhön ei saanut kuulua 
jatkuvaa kantamista, nostelua, jatkuvaa autoon nousua tai autosta poistumista. 
 
Juuri Schenker Cargo Oy: n kaupunkijako tyyppinen työ poissuljettiin Jussi Rintamäen 
mahdollisesta työnkuvasta. 
 
Työhön voi kuitenkin kuulua esim. pumppukärryllä tehtäviä lavojen siirtoja, (kuten työssä 
ns. maakuntajakoreitillä, jota hän kuuden vuoden ajan Schenker Cargo Oy:llä teki) joka ei 
rasita siinä määrin jalkoja. 
 
Myös em. asiapapereihin ja todistajan lausuntoon viitaten Schenker Cargo Oy:llä oli 
tarkoin tiedossa, että kaupunkijako ei ole Jussi Rintamäen jaloille mahdollinen. 
 

3. Työsopimukset ja kuuden vuoden moitteeton työ Schenker Cargo 
Oy:llä. 
Jussi Rintamäki aloitti työkokeilun 4.4.2007 Schenker Cargo Oy:llä ns. maakuntajaossa, 
kuten yhdessä oli sovittu suullisesti työhaastattelussa.  Ensimmäinen työkokeilu päättyi 
31.5.2007. 
Työkokeilun jatkosopimus tehtiin ajalle 1.6.2007 – 31.8.2007.  Jatkosopimuksessa ei ole 
mainintaa kohdassa muut, esim. muuttuneet työtehtävät. 
Jussi Rintamäki vakinaistettiin kuljettajaksi Schenker Cargo Oy:lle 1.8.2007 alkaen 
suullisesti tehdyllä toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Kirjallista työsopimusta ei 
vakinaisesta työsuhteesta ole tehty, vaan jatkosopimus jatkui toistaiseksi voimassa 
olevana. 
Kummallekin osapuolelle oli täysin selvää, että ns. kaupunkijako on poissuljettu Jussi 
Rintamäen työtehtävistä.  
 
Jussi Rintamäki oli luotettava työntekijä.  Hänet vakinaistettiin heti työkokeilun jälkeen 
ajamaan ns. maakuntareittejä.   
Hän ei ollut poissa töistä kuin muutamia kertoja kuuden vuoden aikana. 
 
 

4.  Loukkaantuminen työmatkalla 06.02.2013 ja ortopedi Martti 
Isoluoman lähete proteesileikkaukseen 
Jussi Rintamäki liukastui jäätikköön töihin lähtiessään ja loukkasi polvensa, joka oli  
liikenneonnettomuudessa pahemmin vammautunut. 
Tutkimuksissa selvisi, että polveen oli muodostunut sekundäärisiä kulumismuutoksia, jotka 
ovat osin vaikea-asteisia. 
Ortopedi Martti Isoluoma kirjoitti hänelle 18.03.2013 lähetteen proteesileikkaukseen 
Seinäjoen keskussairaalaan.  
 

5. Yleislääketieteen erikoislääkäri Yrjö Koskisen mielipide 
proteesileikkauksen ajankohdasta 
Yrjö Koskinen on ollut Rintamäen perheen lääkäri ja hän on läheltä seurannut Jussi 
Rintamäen liikennetapaturman jälkeistä toipumista. Toukokuussa 2013 kävi Jussi 
Rintamäki kysymässä Yrjö Koskiselta tarkempia tietoja tulevasta proteesileikkauksesta.   



6 
 

 
Erikoislääkäri Yrjö Koskinen piti proteesileikkausta liian aikaisena toimenpiteenä, koska 
Jussi Rintamäki vielä jaloillaan kohtuullisesti pärjää.  Hän suositteli käyntiä ortopedi Pekka 
Jokipiin vastaanotolla. 
 
 

6. Ortopedi Pekka Jokipiin lausunto proteesileikkauksesta ja Jussi 
Rintamäen työkyvystä. 
Jussi Rintamäki oli erikoislääkäri Yrjö Koskisen suosituksesta Ortopedi Pekka Jokipiin 
vastaanotolla 13.6.2013. 
Ortopedi Pekka Jokipii ei myöskään suositellut tässä vaiheessa proteesileikkausta, 
vaan konservatiivista hoitoa. 
Hän kysyi Jussi Rintamäeltä ”pystytkö vielä tekemään vanhaa työtäsi?” 
Jussi Rintamäki kertoi hänelle halustaan palata takaisin töihin ja uskoi pystyvänsä sitä 
tekemään, koska jalassa ei ollut enää kipuja. 
Ortopedi Pekka Jokipii kirjoittaa lausunnossaan seuraavaa: 
”näin ollen kannustetaan potilasta palaamaan nyt olemassa olevan sairasloman jälkeen työhönsä 
mahdollisuuksien mukaan kokopäiväisenä”. 
 
 
Lopputoteamus: 
Jussi Rintamäki oletti aloittavansa työt normaalisti vanhalla reitillään 15.7.2013 

 
7. Työterveyslääkäri Lehtimäki (ent. Pollari) ehdottaa työnantajalle 
työkokeilua työhön paluun tukemiseksi.   
Työnantaja Schenker Cargo Oy ei suostunut. 
 
 

8. Työnantaja Schenker Cargo Oy haluaa uuden ortopedin lausunnon 
omalta työterveydeltään. 
Jussi Rintamäki meni ortopedi Carmenin vastaanotolle 7.6.2013 
Hän on myös samaa mieltä ortopedi Jokipiin kanssa ja suositteli leikkauksen sijaan 
konservatiivista hoitoa. 
Ortopedi Carmen kysyi, myös Jussi Rintamäeltä uskooko hän pystyvänsä tekemään 
aikaisempaa työtään, johon hän vastasi myöntävästi. 
 
Lopputoteamus: 
Jussi Rintamäki oletti aloittavansa työt normaalisti vanhalla reitillään 15.7.2013 

 
 
10. Yhteenveto lääkärin ja ortopedien lausunnoista 
Proteesileikkaus olisi parantanut tilapäisesti (epämääräiseksi ajaksi) Jussi Rintamäen jalan 
tilannetta. 
Lääkäri Koskinen, ortopedit Jokipii ja Carmen eivät kuitenkaan tätä suositelleet. 
Jussi Rintamäen nuoresta iästä johtuen suurin ongelma on siinä, että proteesin kestoikää 
ei osata arvioida. Proteesin kiinnitystapin irrottua reisiluusta, uuden proteesin asentaminen 
ei yleensä onnistu ja jalasta tulee käyttökelvoton. 
Jussi Rintamäki halusi aloittaa työt vanhalla reitillään.  Ortopedien lausunnoissa  
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”työkykyinen” ei tietenkään tarkoita sitä, että Jussi Rintamäki olisi työkykyinen 
raskaampaan ja häneltä jo kuntoutuksen aikana kielletyn kaltaisesta työstä, kuten myös  
erikoislääkäri Yrjö Koskinen lausunnossaan kirjoittaa.   
 
 

11.  Työterveysneuvottelu, johon asianomainen itse ei saanut osallistua 
Terminaalipäällikkö Ahola ilmoitti Jussi Rintamäelle tulevasta työterveysneuvottelusta ja 
pyysi soittamaan tuotannonjohtaja Renkolalle työterveysneuvottelun ajankohdasta. 
Jussi Rintamäki soitti 6.9. Renkolalle työterveysneuvottelusta, jolloin Renkola vastasi 
hänelle: ”sun ei tartte siihen tulla, sua ei siellä tarvita” 
 
Työterveyslääkäri Lehtimäki (ent.Pollari) oli saanut puhelimitse tiedon ortopedi Carmenin 
lausunnosta. 
 
Neuvottelussa työnantaja esitti työterveyslääkäri Lehtimäelle (ent. Pollari) että Jussi 
Rintamäki tulisi takaisin töihin työkokeilun kautta.  Työ, jota hänelle on suunniteltu, on 
pakettiautolla tapahtuvaa pakettien jakoa Seinäjoen kaupungin alueella. 
Työ olisi räätälöity Jussi Rintamäelle, työaika olisi 6 – 8 tuntia päivässä. Työnantajan 
mukaan työ olisi keveintä, mitä Seinäjoen Schenkerillä on.  
Tämän jälkeen tätä työtä kutsuttiin usein asiapapereissa nimellä kevennetty työkokeilu. 
 
Neuvottelussa on täytynyt herätä kysymys, suostuuko Jussi Rintamäki tähän työtehtävään: 
 
Harri Renkola kertoi menevänsä käytävälle soittamaan Jussi Rintamäelle, hän tuli takaisin 
ja kertoi Jussi Rintamäen suostuvan tähän tehtävään, 
 
Suora lainaus: 
” Käydyssä neuvottelussa vk ei ollut paikalla.  T.P (Tiina Pollari) on siinä käsityksessä, että kun 
tuotantojohtaja neuvottelun aikana käytävällä vk:n kanssa asiasta puhui, olisi kerrottu työkokeilun aikaisesta 
työn sisällöstä ja suunnitelmasta, että vk siirtyisi pysyväisluontoisesti pakettiautonkuljettaja työhön 
työkokeilun jälkeen” 

 
Tuotantojohtaja Renkola ei soittanut kokouksesta puhelua Jussi Rintamäelle. 
Eikä myöskään näin ollen saanut hänen suostumustaan työkokeiluun kaupunkialueella.  
 
Em. neuvottelun pohjalta Työterveyslääkäri Lehtimäki (ent. Pollari) antoi B1 lausunnon, 
 
”Toimii kuorma-auton kuljettajana.  Työ sisältää lastausta ja lastin purkua.  Suunnitellussa työkokeilussa 
ajaisi pakettiautoa ja työ olisi päivätyötä 6-8 h/päivä.  Työnantajan mukaan työ kevyempää kuin varsinainen 
kuorma-autonkuljettajan työ” 

 
 

12.  Tästä 9.9 pidetystä työterveysneuvottelusta alkoi monihaaraiset 
prosessit 
Neuvottelun tuloksena Jussi Rintamäelle suunniteltiin työkokeilupaikka, työnantaja ei 
kuitenkaan ilmoittanut asiasta Jussi Rintamäelle mitään. 
 
Suora lainaus lääkärinkansiosta.  
” TA suositellut työkokeilua 2 – 3 kk ajaksi loman loputtua 30.9. alkaen.  Soitettu asiasta potilaalle, joka 
suostuu ehdotukseen*.  Työtä pyritään keventämään niin, että ajaisi pakettiautoa ja työaika olisi päivätyö 8 h. 
Tehdään lausunto Pohjola vakuutusyhtiölle.” 
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*Jussi Rintamäki ei tiennyt tässä vaiheessa työkokeilusta mitään.  
 
Työterveyslääkäri lähetti Vakuutusyhtiö Pohjolalle suosituksen työkokeilusta, johon 
Pohjola suostui. 
 
Suora lainaus Pohjolan tapaturmavahingon käsittely.  
 
” tullut uusi ttl:n lausunto. päiväyksellä 9.9., jossa suositellaan työkokeilua 1.10 alkaen 2-3 kk. 
Työkokeilua oli pohdittu yhdessä työnantajan kanssa.  Työkokeilu toteutuisi työssä pakettiautolla tehtävässä 
kuljetuksessa, jonka ta:n mukaan on kevyempää kuin vk:n normaalisti tekemä kuorma-auton ajotyö.  Työaika 
6 – 8 h/p” 

 
Ensimmäisen kerran asianomainen Jussi Rintamäki kuuli 18.9. puhelimitse Pohjolan 
kuntoutuspäällikkö Henriikka Nikulaiselta, että hän ei menekään normaalisti töihin omalle 
reitilleen 30.9. vaan työhön paluu tapahtuukin työkokeilun kautta  
”kevennetyllä” kaupunkijakoreitillä. 
 
Suora lainaus Pohjolan tapaturmavahingon käsittely.   
 
”Puh.kesk. vk/nihuhe: Kertoo, että ei ole tietoinen suunnitellusta työkokeilusta.  On siinä käsityksessä, että 
palaa normaalisti omaan työhön 30.9.13. On mielestään polven suhteen työkykyinen omaan kuorma-auton 
kuljettajan työhön.  Sovimme, että soitan ta:lle ja tiedustelen tilanteesta.” 

 
Jussi Rintamäki meni em. puhelinkeskustelun jälkeen 18.9. Schenker Cargo Oy:n 
terminaalipäällikkö Vesa Aholan kanssa keskustelemaan asiasta.   
Jussi Rintamäki ilmoitti hänelle, että hänen jalkansa ei kestä kaupunkijakoa, johon Ahola 
ilmoitti: ”muuta työtä ei ole, sittenpähän nähdään, mitä jalkasi kestää”. 
 
Seuraavana päivänä 19.9. Jussi Rintamäki meni työterveyslääkäri Lehtimäen (ent. Pollari) 
luo ja kertoi myös hänelle, että kaupunkijako ei hänen jaloillaan onnistu. 
Lehtimäki soitti tuotantojohtaja Harri Renkolalle. Renkola ilmoitti, että muuta työtä ei ole ja 
jos sitä työtä ei Rintamäki ota vastaan hänet sanotaan irti.  
 
 

13. Jussi Rintamäen 23.9. lähettämä kannanotto työkokeiluun kaikille 
asianosaisille  
Jussi Rintamäki katsoi, että kaikkien asianosaisten on tiedettävä, mistä on kysymys tässä 
”kevennetyssä” työkokeilussa, jota hänelle nyt suunniteltiin. 
Hän lähetti kaikille osapuolille kirjeen ja kannanottonsa tästä työkokeilusta. 
Otteita kirjeestä: 
 
”kuulin Pohjola-vakuutuksen edusajalta puhelimitse, että paluuni töihin tapahtuisi työkokeilun kautta, jota 
minulle on suunniteltu 6.9 olleessa kokouksessa. 
Suuresti ihmettelen, miksi en voinut osallistua kokoukseen, jossa olivat läsnä Schenkeriltä 
henkilöstöpäällikkö Stenberg, terminaalipäällikkö Ahola, tuotantojohtaja Renkola ja työterveyslääkäri Pollari.  
Kysyin puhelimitse 6.9. em kokouksesta tuotantojohtaja Renkolalta ja hän sanoi minulle: ”sun ei tartte tulla” 
Miksi en voinut osallistua minua koskevaan asiaan? Uskon parhaiten tietäväni mahdollisuuteni toimia 
loukkaantuneen jalan kanssa, koska tunnen jalkani ja minulla on jo takana pitkä työhistoria Schenkerillä.” 
Nyt 30.09.alkavassa työkokeilussa minulle tarjotaan työtehtävää, jonka kokemuksesta tiedän olevan jalalleni 
jakotehtävistä sopimattomin Seinäjoen Schenkerillä.” 
”joutuisin olemaan koko päivän kantamassa tavaraa autosta asiakkaalle ja päinvastoin” 
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”ihmettelen suuresti, miksi minulle voidaan esittää kevyempänä työnä työtä, joka on todella raskasta ja 
jaloilleni täysin sopimatonta” 

 
Työnantaja ei ole kertaakaan kiistänyt Rintamäelle hänen kirjeensä oikeellisuutta. 
 
 

14.  Ns. Seinäjoen kaupunkijako 
 Kaupunkijako on fyysisesti raskain ja varsinkin jalkojen osalta kuormittavin jakotyö mitä on 
Seinäjoen Schenker Cargo Oy:llä. 
Tämän asian kertoi Jussi Rintamäki asianosaisille lähettämässä kirjeessä 23.9.2013. 
 
Parhaiten asian tietää ja osaa kertoa kaupunkijakoreittiä viimeiset kuusi vuotta (2010 – 
2016) hoitanut Veli-Matti Ventelä. Ventelä on kirjoittanut kaupunkijakoreitistä todistuksen.  
 
Otteita Ventelän todistuksesta: 
 
” huomioon täytyy ottaa, että kaupunkijaossa tavarat kannetaan autoon ja sieltä asiakkaalle sisätiloin, 
noudoissa sama tapahtuu käänteisesti. 
Kaupunkijako on fyysisesti erittäin raskasta ja hektistä.  Autosta poistumisia ja autoon nousuja on muutaman 
minuutin välein koko päivittäisen työajan.  Pakettien jatkuva kantaminen on ruumiillisesti ja henkisesti 
uuvuttavaa. Aikataulu on tehty siten, että ei ehdi kahvi-, sekä lounastaukoja pitää. 
Nyt tietäessäni Jussi Rintamäen jalan vammat, hän ei olisi missään tapauksessa kyennyt ko. 
kaupunkijakotehtävää tekemään.” 
 

15. Uudet lääkärintodistukset 
Heti työterveysneuvottelun 21.10 jälkeen Jussi Rintamäki varasi ajan ortopedi 
Pekka Jokipiin vastaanotolle.  Hän kertoi Jokipiille millaiseen työhön hänen olisi pitänyt 
Schenker Cargo Oy:llä mennä.  Jokipii kirjoitti 15.11.2013 lausunnon, josta ote 
seuraavassa: 
 
” pyritty työpaikka järjestelyin, se ei ole onnistunut. Potilaan pitäisi nyt kyetä kuljettamaan jakeluautoa lähinnä 
taajama-alueella, jossa pysähdyksiä, autosta nousua, kuorman purkamista jne on huomattavan runsaalla 
frekvenssillä verrattuna siihen, että ajaisi enemmän maakuntaan”. 
”potilas pärjäisi hieman toisen tyyppisessä mitä hänelle on nyt tarjottu ja mielestäni tämä olisi järkevä 
vaihtoehto tavalla tai toisella toteutettuna ja mahdollisesti työnantajan ja Vakuutusyhtiön yhteensovittavana”. 
 

Yrjö Koskinen todistaa lausunnossaan seuraavaa: 
Suora lainaus:  
”Työnantaja oli kertonut työterveyslääkärille uuden työkokeilutyön olevan kevennetty ja kevyempi, mitä 
hänen vanha työnsä. Työterveyslääkäri ei uskonut Jussi Rintamäkeä, vaikka hän kertoi, ettei pysty sitä työtä 
tekemään. Hänellä oli siitä työstä kokemusta toimittuaan aikaisemmin reitillä kesälomittajana.” 
”Olen seurannut Jussi Rintamäen tapausta todella läheltä.  Pidän työnantajan ja työterveyshuollon 
toimenpiteitä erikoisina. 
Pahoin vammautuneista jaloistaan huolimatta hän halusi palata takaisin työelämään. 
Olisi ollut vähintäänkin kohtuullista ottaa hänet mukaan työterveysneuvotteluun ja kuulla hänen mielipiteensä 
suunnitellusta työkokeilusta. 
Hän olisi voinut samalla kertoa perustellusti ilmoittaa, että työkokeilu ei tule onnistumaan ko. työssä. Hänelle 
ei myöskään lainkaan ilmoitettu työterveyshuollon eikä työnantajan puolelta työkokeilusta, vaan hän luuli 
menevänsä normaalisti vanhaan työhönsä.  
 
Nivelrikko tulee ajan myötä pahenemaan Jussi Rintamäen jaloissa.  Etenemisen nopeutta hidastaa jalkoja 
säästävä sopiva työ. Nyt hänelle suunnitellun työkokeilun työ ei sitä olisi ollut. Eikä hän olisi myöskään 
pystynyt sitä kovin pitkään tekemään.  Tämän asian totesi ortopedi Pekka Jokipii lausunnossaan 15.11.2013.   
Uskon, että Jussi Rintamäen osallistuminen aikaisempaa työtä raskaampaan työkokeiluun olisi pahentanut 
jalkavaivoja ja aiheuttanut lisää särkyjä. Aikaisempaa työtä raskaammasta työstä hän ei käsittääkseni 
selviä.” 
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Veli-Matti Ventelälle ilmoitettiin, että Jussi Rintamäki tulee hänen tilalleen 
kaupunkijakeluun ja Veli-Matti Ventelä siirtyy terminaaliin. 
Heidän tarkoituksenaan oli pitää Veli-Matti Ventelä sen aikaa terminaalissa ilman omaa 
kuljettajareittiä, vaikka lakaisemassa, kunnes Jussi Rintamäki ilmoittaa, ettei hän enää 
kykene tekemään kaupunkijakoa.  
 

16. Jussi Rintamäki halusi takaisin työelämään 
Jussi Rintamäki on ollut rehellinen kaikessa toiminnassaan. Hän kieltäytyi siitä työstä, 
jonka tekeminen on häneltä kielletty ja jonka hän myös kokemukseen perustuen tiesi 
jaloilleen mahdottomaksi.  
Jussi Rintamäellä, tai kenelläkään lääkärillä ei ollut tietoa siitä, kestääkö polvi 
aikaisempaakaan kuorma-auton kuljettajan työtä? 
Työmatkalla 6.2 tapahtunut liukastuminen pahemmin loukkaantuneen polven jäähän 
iskeytymisen jälkeen, polvi oli erityisen kivulias lähes neljän kuukauden ajan. 
Oli siis suuri mahdollisuus, että kipu palaa takaisin, kuten on myös käynyt. 
Hän halusi kuitenkin vielä kokeilla ammattia, josta hän piti.   
 

17. Jussi Rintamäen tapaturmavakuutus oli Pohjolassa  
Vakuutusyhtiö Pohjola on tämän prosessin aikana sulautunut Op ryhmään ja yhtiön 
virallinen nimi on nykyään OP-vakuutus Oy. 
Käytämme kuitenkin tässä kertomuksessa nimeä Pohjola. 
 

18. Jussi Rintamäki on antanut valtakirjan isälleen Sakari Rintamäelle 
Tapahtumien edetessä varsin pian kävi selville, että aikaisemmin luultu vastuullinen halu 
auttaa tapaturmaisesti vammaisen paluuta työelämään, olikin todellisuudessa eri 
toimijoiden oman edun ajamista. 
Vammautunut ei pärjää vammojensa kanssa, ellei toimijoilla ole aitoa vastuullista halua 
toimia vammautuneen hyväksi lain mukaisesti.  Vammautuneella on riittävästi tekemistä 
vammojensa kanssa, eikä jaksamista ole enää taistella oikeuksiensa puolesta. 
Tämän vuoksi luonnollinen avustaja oli hänen isänsä Sakari Rintamäki. 
 

19. Vakuutusyhtiön Pohjolan toiminta asiassa 
Varsin pian sai pahoin jaloistaan vammautunut Jussi Rintamäki kokea, mitä on paljon 
mainostettu vastuullinen toiminta vakuutusyhtiön taholta, tässä tapauksessa voidaan 
käyttää ilmaisua ”kantapään kautta” 
 
Vakuutusyhtiö Pohjola, huolimatta siitä, että heillä on kaikki tarkat tiedot Jussi Rintamäen  
vammautumisesta käytti tilaisuutta hyväkseen, eikä ole suostunut ottamaan häntä 
uudelleen kuntoutukseen. Vastuullisesti toimiessaan Pohjolalla olisi keskeyttänyt 
työkokeilun ja ilmoittanut, että tämä työ on Jussi Rintamäeltä kielletty kuntoutuspoliklinikan 
kuntoutuskartoituksessa hänen vammoilleen sopimattomana. 
Näin ei Vakuutusyhtiö Pohjola kuitenkaan toiminut, sen sijaan heidän toiminta on ollut 
tämän kertomuksen kirjoitushetkellä n. 3,5 vuotta, vain oman edun tavoittelua käyttäen 
hyväkseen vakiintunutta käytäntöään, kuten he myös päätöksissään asian toteaa. 
Pohjolan toiminta ei ole sitä, mitä lain laatija on työtapaturmia koskevia lakeja 
vammautuneiden ihmisten suojaksi laatinut, vaan vakuutusyhtiö käyttää hyväkseen kaikki 
mahdolliset keinot, vain oman edun tavoittelemiseen vammautuneiden kustannuksella. 
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20. Pohjolan linjaus kieltäytyä kaikesta tuesta  

Marraskuussa 2013 Sakari Rintamäki soitti Jussi Rintamäen asiaa Pohjolassa hoitavalle 
korvauskäsittelijä Tuula Värtiselle.   

Sakari Rintamäki kysyi Tuula Värtiseltä ”maksaako Pohjola nyt työtapaturmaeläkettä, kun 
Jussi ei voi mennä ko. työkokeiluun terveydellisistä syistä.” 

Tuula Värtinen vastasi: ”se on nyt Jussin ja Schenkerin välinen asia. Pohjola ei tässä tapauksessa 

maksa”. 

Saimme ulkopuolista oikeusopillista apua. Neuvon mukaan tässä tapauksessa on 
vammautuneen turvaksi ja myös väärinkäytön estämiseksi laadittu tapaturmavakuutuslain 
9§. 

 9 § Kuntoutuksen keskeytyminen 
”jos kuntoutus keskeytyy tai kuntoutustarpeen ja -mahdollisuuksien selvittäminen pitkittyy tai keskeytyy tai 
kuntoutuksen alkaminen viivästyy kuntoutujasta riippuvasta syystä, joka ei ole korvattavan vamman 
seurausta, keskeytymisen tai viivästymisen ajalta ei suoriteta korvausta 8 §:n 1 -3 momentin mukaisesti.” 

Koska Jussi Rintamäen kieltäytymien johtui vammasta, Sakari Rintamäki lähetti 8.12.2013 
Tuula Värtiselle seuraavan sähköpostin: 

”Hei! 
kysyin puhelimessa marraskuussa, maksaako Pohjola nyt työtapaturmaeläkettä, kun Jussi ei voi mennä 
työkokeiluun terveydellisistä syistä. ” Kerroitte ”se on nyt Jussin ja Schekerin välinen asia ja Pohjola ei tässä 
tapauksessa maksa” 

 Kerroitteko asian minulle oikein? 

Työtapaturmavakuutuslain 9§ 

Ymmärränkö oikein, että teidän kuuluisi maksaa? 

Olette kieltäytynyt maksamasta, koska katsotte Jussin kieltäytyneen kokeilutyöstä ilman hyväksyttävää 
syytä” 

Tuula Värtinen vastasi kysymyksellä: ”tarkoitatko kuntoutuslain 9 §?” 

 

21. Pohjola antoi jokaiseen kysymykseen saman vastauksen 

Hallinto-oikeuslain 45 §.  Päätöksen perusteleminen 
Päätös on perusteltava.  Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset 
ovat vaikuttaneen ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset 

Työtapaturmalait ja sen ympärillä oleva vakuutusjärjestelmä on rakennettu turvaksi  
vammautuneelle.  Tätä turvaa vammautunut Jussi Rintamäki ei koe saavansa Pohjolan 
toimintajärjestelmässä. 

Hän koki, että tapaturmavakuutuksen turva on täysin sulkeutunut Pohjolan suuntaan, joka 
on turvan huolehtimisesta saanut jo korvauksen työnantajan maksamilla 
työtapaturmamaksulla.  

Portin sulkeutuminen herätti suurta hämmennystä ja paljon kysymyksiä. 

Seuraavassa kysymyksiä, joita olemme Pohjolalle alkuvaiheessa esittäneet: 

- olisiko Jussi Rintamäen pitänyt ottaa ko. työkokeilutyö Pohjolan mielestä vastaan? 
- katsotteko, että Jussi Rintamäellä ei ollut oikeutta kieltäytyä tästä työkokeilusta? 
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- tarkoittaako Pohjola, että kaikenlainen kuorma-autotyö pitäisi ottaa vastaan? 
- mihin lain pykäliin perustatte päätöksenne kieltäytyä kaikista Jussi Rintamäen 

vammoja koskevista korvausvelvollisuuksistanne? 

- olette tehneet päätöksen kevennetystä työkokeilusta.  Voimmeko siitä kirjallisen 

lausunnon? 

- mitenkä olette ottaneet päätöksissä huomioon kuntoutuslain 9 §:n? 

- katsotte, että Jussi Rintamäen olisi pitänyt mennä häneltä kiellettyyn 

työkokeilutyöhön, koska katsotte Jussi Rintamäen jalkojen parantuneen tähän 

sopivaksi? 

Vastaus oli aina sama: 

”tapaturmavammojen ja toimintakyvyn kuvausten perusteella arvioimme, että olette lievin rajoituksin 

työkykyinen omaan kuorma-autonkuljettajan työhönne, johon teidän on kuntoutettu.  Katsomme, että 

ammatillisen kuntoutuksen tarvetta ei tällä hetkellä ole”. 

Tämän vastauksen turvin ei voi tehdä mitään muuta kuin kysyä uudelleen ja uudelleen. 

Etsiä selitystä vastaukselle, jota selitystä ei löydy. 

22. Selitys löytyi sattuman kautta 

Sakari Rintamäki pääsi henkilökohtaisesti keskustelemaan Pohjolan  

korvaustoiminnasta vastaavan Antti Huhtalan kanssa. Antti Huhtala lupasi, että Jussin 

Rintamäen kysymyksiin vastataan ja hänelle annetaan päätösten perusteista tieto. 

Tapaamisen jälkeen Sakari Rintamäelle soitti 30.5.2015 kuntoutuspuolen korvauspäällikkö 

Katri Haukkovaara. Hän kertoi puhelimessa Pohjolan perustelut miksi kuntoutuslain 9 § ei 

ole käyttökelpoinen tässä tapauksessa mm. seuraavaa: 

”kuntoutus ei ole tässä tapauksessa keskeytynyt, koska Jussi on kuntoutettu kuorma-auton kuljettajaksi.  

Kuntoutuksen keskeytyminen koskee sellaista tilannetta, että uudelleen koulutus on esim. kesken, vireillä ja 

käynnissä”. 

Katri Haukkovaara lähetti 2.6.2015 Sakari Rintamäelle seuraavan sähköposti viestin: 

”Hei, työttömyysaika 16.8.13 saakka on korvattu lääkärinlausunnoissa kirjoitettujen sairauslomien 

perusteella.  En Löydä vahingon asiakirjoista viitettä siitä, että kuntoutustoimia olisi ollut tuolloin vireillä.  

Ansionmenetyskorvaus maksetaan tällöin tapaturmavakuutuslain, ei kuntoutuksesta annetun lain (ns. 

kuntoutuslaki) perusteella.  Kyseessä ei siten ole ollut kuntoutuslain tarkoittama kuntoutuksen selvittelyaika 

tai kuntoutustoimenpide, joten kuntoutuslain 9§ ei sovellu.  Työhön paluun mahdollisuutta on kartoitettu 

syyskuussa 2013 9.9.13 päivätyn lausunnon perusteella, mutta tietojemme mukaan tuolloin jäi epäselväksi, 

toteutuuko työhön paluu normaalin työsuhdetyön vai työkokeilun muodossa?” 

23. Vastaus kysymykseen, miksi Pohjola ei anna tietoa selvisi. 
Avointa ja vastuullista toimintaa voi harjoittaa vain, jos toiminta on lain mukaista.  Jos lain 

mukaista toimintaa ei harjoiteta on keksittävä selityksiä, miksi näin ei ole toimittu. 

Korvauspäällikkö Katri Haukkovaara toimi korvaustoiminnasta vastaavan johtajan Antti 

Huhtalan määräyksen mukaisesti ja toimitti tiedon siitä, miksi Jussi Rintamäki ei saanut 

kuntoutuslain 9 §:n mukaista suojaa. 

Valitettavasti Katri Haukkovaaran täytyi keksiä vastaus.  Kymmenet asiakirjat todistavat 

kuntoutustoimien vireillä olemisen ja Pohjolan tekemän päätöksen tukea työkokeilua. 
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24. Pohjola palaa takaisin yhden selityksen toimintamalliin 

Katri Haukkorannan yksittäisen irtioton jälkeen Pohjola palasi takaisin yhden selityksen 

malliin.  Kukaan ei kerro mitään, kysymyksiin vastataan:  

”tapaturmavammojen ja toimintakyvyn kuvausten perusteella arvioimme, että olette lievin 

rajoituksin työkykyinen omaan kuorma-autonkuljettajan työhönne, johon teidän on 

kuntoutettu.  Katsomme, että ammatillisen kuntoutuksen tarvetta ei tällä hetkellä ole”. 

25. Haitta-aste ja työkyvyn alentuma 

Hyvin tärkeät työkyvyn määrittelyn mittarit, kuinka vammautunut voi pärjätä ammatissaan 

on tapaturmavammojen haitta-aste ja työkyvyn alentuma? 

Haitta-aste ja työkyvyn alentuminen pitäisi lain mukaan kulkea myös käsi kädessä 

vammautuneen ammatissa tapahtuneiden muutosten, kuin myös vammautuneen 

vammojen muutosten kanssa. 

26. Haittaluokitus 
Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen tapaturmavakuutuslaissa tarkoitetusta 

haittaluokituksesta, joka astui voimaan 1.1.2010.  Haittaluokitus on helppo tehdä, jos 

kysymyksessä on yhden haitan arviointi. 

Vaikeasti molemmista jaloistaan vammautuneen Jussi Rintamäen haitta-asteen arviointi 

on vaikeampaa. 

Vuonna 2006, kolme vuotta onnettomuuden jälkeen voitiin Jussi Rintamäen haittaluokka 

arvio tehdä. Vakuutusyhtiö Pohjolan vakuutuslääkäri arvioi haittaluokaksi 4.  

Haittaluokka 2 kummastakin jalasta 2+2=4. 

Sosiaali- ja terveysministeriön määrittelyn mukaan: 

”Haittaluokkat 1 – 5 lievä toiminnan vajaus. Tarkemmin määriteltynä haittaluokassa 3 – 5. 

Sairauden hoito aiheuttaa vähäistä rasitusta, esim. itsenäinen liikkuminen sujuu hyvissä olosuhteissa, mutta 

epätasaisella alustalla liikkuminen on lievästi rajoittunutta. 

Haittaluokat 8 -10: Keskivaikea toimintavajaus. Sairauden hoidon laiminlyönti aiheuttaa vakavaa vaaraa 

terveydentilaan. Esimerkki: Jatkuva seisominen tai kävely tuottaa huomattavaa vaikeutta, pidemmillä 

matkoilla tarvitsee apuneuvoa.  Kiirehtiminen tuottaa vaikeutta sairauden pahenemisen takia. Ontumista, 

merkittävää liikerajoitusta, jatkuva kävely vaikeaa tai hidasta”.   

Haittaluokkaa korottava tekijä on lisäksi kipu.  

Haittaluokan määrittelyssä asiantuntijoiden ja lääkäreiden lausunnot ja arvioit ovat 

mielestämme ainut oikea tapa määrittää haitta luokka. 

Vastuullisesti toimien Pohjolan olisi kuulunut korottaa haittaluokka oikealle tasolle, koska 

heille on toimitettu vuosien 20013 -2016 aikana perusteelliset lääkärien lausunnot, jotka 

olisivat tätä edellyttäneet. 

Tämä olisi tietenkin tarkoittanut myös haittaluokasta vammautuneelle maksettavan 

haittarahan maksua.  
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27. Työkyvyn alentuma alle 10 % 

Vuonna 2007, Pohjolan lääkärit arvoivat Jussi Rintamäen työkyvyn alentumaksi kuorma-

auton kuljettajan tehtävää alle 10 %. Toimintakyvyn alentumista arvioitaessa vertailuna 

käytetään saman ikäisen terveen henkilön toimintakykyä ja otetaan huomioon ne 

rajoitukset, joita korvattava vamma tai sairaus aiheuttaa joka päiväisessä selviytymisessä. 

Vastuullisesti toimien Pohjolan olisi kuulunut arvioida uudelleen työkyvyn alentuma 

oikealle tasolle, koska heille on toimitettu vuosien 20013 -2016 aikana perusteelliset 

lääkärien lausunnot, jotka olisivat tätä edellyttäneet.  Työkyvyn alentuman nosto olisi 

merkinnyt myös tapaturmaeläkkeiden maksun alkamista. 

Työkyvyn alentuman pitäminen alle 10 %:ssa antaa vakuutusyhtiölle tärkeän ”työkalun” 

toimia vastuuttomasti.   

 

28. Haitta-aste 4. ja työkyvyn alenema alle 10 %, kuorma-auton 

kuljettajan tehtävään 
Huolimatta kymmenistä lääkärinlausunnoista, joissa todetaan Jussi Rintamäen olevan 

täysin työkyvytön kuorma-autotyöhön ja myös kaikkeen jalkoja rasittavaan työhön. 

Lausunnoissa myös kehotetaan Pohjolaa ryhtymään tarvittaviin uudelleen koulutukseen ja 

kuntoutustoimiin.  

Pohjola ei ole muuttanut haitta-astetta, eikä työkyvyn alenemaa vuoden 2006 jälkeen. 

 

29. Kuntoutuslaki 11 § 
Kuntouslaki 11 §: ”Jos korvattavasta vammasta aiheutuu pitkäaikaisia rajoituksia työ-ja toimintakyvylle ja 

ansiomahdollisuuksille, vakuutuslaitoksen tulee omasta aloitteestaan viipymättä saattaa 5 §:ssä tarkoitettu 

kuntoutusasia vireille ja huolehtia kuntoutustarpeen selvittämisestä ja kuntoutukseen ohjaamisesta.  Tässä 

tarkoitetun kuntoutuksen tarve ja mahdollisuudet tulee tarvittaessa selvittää vakuutuslaitoksen toimesta, 

ennen vahingoittuneelle voidaan myöntää pysyvä eläke. 

Kuntoutusaloitteen voi tehdä myös vahingoittunut, työnantaja, sairaanhoitolaitos, tai muu kuntoutusasiaa 

selvittävä henkilö. 

Vakuutuslaitoksen tulee aloitteen johdosta viipymättä ryhtyä toimenpiteisiin kuntoutustarpeen ja – 

mahdollisuuksien selvittämiseksi.” 

 

30. Lääketieteelliset selvitykset ja myös kaikki muut selvitykset 

puoltavat kuntoutustoimien aloittamista 

Kuntoutusaloitteen Pohjolalle on tehnyt Johan Oy:n toimitusjohtaja Sakari Rintamäki 

kymmeniä kertoja, Jussi Rintamäen ollessa hänen palveluksessaan 2014 -2016   

Kuntoutusaloitteen on lisäksi tehnyt Vakuutuskuntoutus Ry. oman vuosien 2004-2007 

olevan Jussi Rintamäen asiakasrekisterin perusteella, josta käy ilmi, että Kuorma-auton 

kuljettajan tehtäviä ei alun perinkään katsottu Jussi Rintamäen vammoille sopivaksi. 

Kuntoutusaloitteen on tehnyt kolme kokenutta alan osaavaa lääkäriä, kukin useampaan 

kertaan.  Työterveyslääkäri Tiina Leppänen (Johan Oy:n työterveyslääkäri) ortopedi Pekka 

Jokipii, (kokenut ortopedi) ja erikoislääkäri Yrjö Koskinen (kokenut lääkäri, kuntoutuksen 

erikoispätevyys)  
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Kuntoutusta ehdottaneiden lääkäreiden lisäksi on työterveyslääkäri Tiina Viitalan lausunto 

liittyen tromboosiin. 

Jokaisen lääkärin ja ortopedin jokaisessa aloitteessa on myös tyhjentävät lausunnot ja 

perusteet kuntoutusprosessin aloittamiselle. 

Myös muut kuin lääketieteelliset seikat puoltavat uudelleen koulutusta kuten: 

ikä, jäljellä oleva työkyky, motiivi työn tekemiseen, elämän tilanne, 

työllistymismahdollisuudet jne. 

 

31. 15.11.2013 Ortopedi Pekka Jokipii 

”Asiallinen normaalirakenteinen potilas, joka aavistuksen ontuu oikeaa jalkaansa.  Polven kuormitusakseli on 

normaali, likimain normaali liikerata.  Hienoinen ekstensiovajaus. käsi mahtuu polvitaipeen ja alustan väliin, 

ei vastapuolella.  Fleksio ainoastaan 30: een. Patella on selvästi deformi, leveä, ei suuremmin krepitoi tai 

narise.  Pientä löysyyttä varus valgus suunnassa. 

Radiologinen artroosi PA-kuormituskuvissa kantavassa nivelessä on luokkaa KL II mediaalipainotteisena.  

Patellofemoraalinivelessä on graavi artroosi sekä sivusuunnassa, että tangentiaalikuvan perusteella. 

Potilas pärjäisi hieman toisen tyyppisessä työssä mitä hänelle nyt on tarjottu ja mielestäni tämä olisi järkevä 

vaihtoehto tavalla tai toisella toteutettuna ja mahdollisesti työnantajan ja Vakuutusyhtiön yhteensovittamana.  

Mielestäni kirurgisiin toimenpiteisiin ei kannata lähteä ajatellen esim. patellofemoraalinivelen artroplastiaa tai 

polven totaaliartroplastiaa.  Kokonaistoimitakyvyn saavutettavissa oleva hyöty on aika marginaalinen 

riskeihin nähden” 

 

32. 1.8.2014 Vakuutuskuntoutus (VKK Ry) 

Kesällä 2014 kysyimme Vkk:n neuvoja menettelytavoista. 

Ilman Jussi Rintamäen tietoa asiasta, oli Vkk tehnyt Pohjolalle kuntoutusesityksen. 

Pohjola teki tästä esityksestä hylkäävän päätöksen, josta päätöksestä Vkk:n perustelut: 

”Toimeksi annon mukaan Jussi Rintamäen työkykytilanne on epätyydyttävä nykyisellään ja hän on ajautunut 

työstä pois siihen liittyen.  Vkk:n näkemyksen mukaan kuntoutussuunnitelma on alun perinkin sisältynyt 

epävarmuustekijöitä, jotka tullee selvittää.  Vkk tiedustelee onko asia syytä laittaa Vkk:lla vireille 

kuntoutusselvittelynä” 

33. 6.11.2014 Ortopedi Pekka Jokipii 

”Sai 2013 iskuvamman polveensa, jonka jälkeen ei kestänyt aikaisempaa ponnistamista, rappuamista, 

autosta ylös nousemista, autoon nousua jne.  Työpaikka järjestelyin pyritty järjestämään kevyempään 

hommaan, tämä olisi käytännössä kuitenkin tarkoittanut sitä, että olisi siirtynyt kaupunkijakeluun pienemmän 

auton kera ja tässä olisi ollut huomattavasti enemmän autosta nousua, aikaisemman kaltaiseen enemmän 

maakunta-ajoa sisältävään työhönsä ei ollut mahdollisuuksia päästä ja sitten irtisanottukin.                                  

Tasamaalla kävellessä ei vaivoja, joskin ontuu lievästi jalkaansa. Rappuaminen on hankalampaa sekä ylös - 

että etenkin alaspäin mennessä.  Myös pitempään jalkaansa fleksiossa pitäessä joutuu polveaan suoraksi 

potkimaan.  Kuormitusakseli polvessa on jotakuinkin normaalia suurempaa lihasatrofiaa ei ole.  Oikea patella 

silminnähden normaalista poikkeavan rakenteinen, leveä jne.  Pieni ekstensiovajaus polvessa on noin vii 

astetta.  Merkittävää turvotusta ei ole, polvi on rauhallisen tuntuinen näyttää hievan kivulloiselta.  Kantava 

nivel on varsin siistin näköinen ja stabiili, joskin lievää löysyyttä varus valgus suunnassa.  Tarkastetaan vielä 

aikaisemmat röntgenkuvat, joissa todetaan oikeassa polvessa KL I-II luokkaa oleva mediaalipainotteinen 

artroosi, lieviä muutoksia on myös vastapuolella, mutta lievenpänä.  Patellofemoraalinivelessä on pitkälle 
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edennyt artroosi.  Potilaalle ei ehdota kirurgisia toimenpitä.  Kantava nivel on liian hyvä protestisoitavaksi, 

patellofemoraalinivelen artroplastiosista ei kovin hyviä lopputuloksia ole ollut.  Potilaan pitäisi päästä toisen 

tyyppiseen työhön.  Se olisi varmasti niin sanottua kevyttä liikkuvaa työtä, jossa ei olis paljon rappuamista 

eikä tasolta toiselle siirtymistä jalkaisin.  Pitkän päälle jos/vaikka entisen kaltaiseen työnsä pääsisi ongelmia 

tulisi?  Uudelleen koulutus?” 

34. 15.12.2014 Työterveyslääkäri Tiina Leppänen 

”Oikean polven kipu haittaa pärjäämistä. Akuutin polvikivun vuoksi sairausloma.” 

 

35. 12.1.2015 Työterveyslääkäri Tiina Leppänen 

”Oikea polvi edelleen kipeä. Kipua portaissa kävellessä, autoon noustessa, autosta poistuessa. Rasituksen 

jälkeistä leposärkyä.  Fysioterapeutilla käynyt jossa rajoituksia todettu.  Tuettuna pääsee kyykkyyn, joka 

kivuliasta, ilman tukea kyykistyminen onnistuu 90 asteeseen. Kontillaan ei pysty olemaan.  Polven 

hallinnassa heikkoutta, staattinen tasapaino 15s.  kuntoluokka 1 eli heikko, rasituksen jälkeinen kipu VAS-

asteikolla 9, tällä hetkellä 7. Polven liikkuvuus suhteellisen hyvä, flexio 140 astetta, extensio 0. Oikeassa 

alaraajassa kiertymistä ulospäin näkyy kävelyssä, alaraajan linja ei pysy suorana. Oikeassa alaraajassa 

hieman turvotusta.   

Työfysioterapeutin arvion mukaan alaraajan virheasento, lumpion heikko liike ja operaation jälkitila tulevat 

todennäköisesti jatkossa aiheuttamaan polvioireita ja nivelrikon lisääntymistä.  

Tällä hetkellä ei pysty kuljettamaan telineitä pakettiautolla polvikivun vuoksi, erityisesti lavalle siirtymiset ja 

poistumiset vaikeita.  Sairausloma 12.1 – 30.1.2016” 

36. 29.1.2015 Työterveyslääkäri Tiina Leppänen 

”Polven tilanne ennallaan. Muutosta tilanteeseen ei ole odotettavissa.  Jatketaan sairauslomaa nyt 

toukokuun loppuun asti. Vakuutusyhtiön päätöstä odotetaan. Jos kielteinen, potilas varaa kontrolliajan 

allekirjoittaneelle, jolloin lähete Kelan ammatillisen kuntoutuksen selvitykseen.” 

37. 05.03.2015 Ortopedi Pekka Jokipii 

”Osteosynteesi on purettu ja polveen on kehittynyt sekundaari atroosi osittain kantavaan, huomattavasti 

pahempan patellofemoraaliniveleeseen.  Sai iskuvamman polveensa ja tämän jälkeen polvi ei ole kestänyt 

aikaisemman kaltaista ponnistamista, rappuamista, autosta ylös nousemista, autoon nousua jne. Nyt on 

pyritty toisen tyyppiseen työhön ja edustajana ollut joulukuuhun 2014 saakka. Työ on pitänyt sisällään 

tuotelavojen vaihtoa runsaasti päivässä ja polvi on tästä kipeytynyt.  Ollut nyt joulukuusta saakka 

sairauslomalla.  Tällä hetkellä polvi on kohtalaisen hyvässä kunnossa. Siinä on pieni ekstensiovajaus ja 

fleksoituu noin 120 – 130 astetta, noin 20 astetta vähemmän kuin vastapuoli.  Patella krepitoin selvästi.  

Polvi on stabiili, siinä on rasituskuvassa KL II tason artroosi ja patellofomoraalinivelessä artroosi luokkaa KL 

IV.  Vastapuolen muutokset ovat minimaaliset.  Reisi on kohtalaisen hyväkuntoinen.  Hän pärjännee toisen 

tyyppisessä työssä, jota voisi olla tarjollakin.  Tämä toinen työ pitäisi tilausten vastaanottoa koko Suomen 

alueella liikkuen.  Tämä työ kattaisi n. 50% työajasta, ehdotan palaamista tällaiseen työhön.  Kykenemätön 

nykyiseen työhönsä 100% :sti kuorma-auton kuljettajana.” 

38.  1.6.2015 Työterveyslääkäri Tiina Leppänen 

”Polven tilanne ennallaan. Muutaman kilometrin pyörämatkoja pystynyt tekemään. Rasituksesta polvi 

kipeytyy, kyykistymään ei pysty oikealla polvella.  Ei myöskään toistuvasti nousemaan poistumaan 

pakettiautosta. Käynyt tällä välillä yksityisellä tutulla lääkärillä joka kirjoittanut sairausloman jatkon vuoden 

loppuun asti.  Arvelee, että voisi mahdollisesti jatkossa pitempiä ajoja tehdä, esimerkiksi ajovuoroja 

Helsinkiin ja takaisin, 

jolloin ei toistuvaa autoon poistumista ja siirtymistä vaadittaisi.  Oikealla jalalla autossa käyttää kaasupoljinta 

johon pystyy.  Auton kuljettajan työstä kokemusta. Ammattipätevyys/ilmeisesti jokin lisäpätevyys tähän 

tarvittaisiin, jonka toivoo järjestyvän vakuutusyhtiön koulutuksena.  Nyt tullut näyttämään oikean polven 
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mediaaliyläosaan ilmaantunutta mustelmaa.  Ei lyönyt mihinkään, eilisestä tullut punainen, sinipunertava 

noin 3 cm läpimittainen mustelmaläikkä. 

Sopii ihon alaiseksi verenpurkaumaksi, ei vaadi toimenpiteitä” 

 

39. 06.07.2016 Erikoislääkäri Yrjö Koskinen 

”Nivelrikko tulee ajan myötä pahenemaan Jussi Rintamäen jaloissa. Etenemisen nopeutta hidastaa jalkoja 
säästävä sopiva työ. Nyt hänelle suunniteltu työkokeilun työ ei sitä olisi ollut. Eikä hän olisi sitä myöskään 
kovin pitkään tekemään. Tämän asian totesi ortopedi Pekka Jokipii lausunnossaan 15.11.2013. Uskon, että 
Jussi Rintamäen osallistuminen aikaisempaa työtä raskaampaan työkokeiluun olisi pahentanut jalkavaivoja 
ja aiheuttanut lisää särkyjä.  Aikaisempaa työ raskaammasta työstä hän ei käsittääkseni selviä.” 

40. 23.7.2015 Työterveyslääkäri Tiina Leppänen 

”Neuvottelu, paikalla Jussi Rintamäki ja työnantaja Sakari Rintamäki Johan Oy. Jussin polvivamman vuoksi 

räätälöity mahdollisimman pitkälle ja apuvälietä työhön katsottu.  Tehtävä esittelytelineiden kuljettamista 

kauppoihin ja näiden hakeminen sekä lisäksi myynti- ja markkinointityötä.  Polvikivusta ollut haitta tässä 

työssä.  Ruuhka-aikoina kipu lisääntynyt ja ollut välillä töistä poissa, koska kyseessä perheyritys ei lyhyisiin 

sairaslomiin ole lähdetty lääkäriltä sairaslomia hakemaan. Osittain työtehtäviä myös Jussin isä, tai sisar 

tehneet puolesta esimerkiksi telineiden siirtämisiä jakeluautoon ja kauppoihin, kun polvi on kipeämpi.  Oireet 

lisääntyneet ja nyt yhtäjaksoisesti työkyvyttömänä 15.12.2014 alkaen. Sairasloma vuoden loppuun.  

Kyseessä perheyritys, tässä kaikki mahdollinen tehty Jussin työssä jaksamisen mahdollistamiseksi. Näyttää 

ilmeiseltä, ettei nykytyössä pärjää kolarissa aiheutuneen polvivamman vuoksi. 

Katsottu vielä palaverin jälkeen polven tämänhetkinen status: aikaisempaan tapaan oikea patella poikkeavan 

rakenteinen leveä, kääntyy lateraalisyrjälle, kävellessä vaikutelma lievästä pihtipolvisuudesta ei merkittävää 

turvotusta ei kuumotusta.  Patella krepitoi. Flexio ad. 140 astetta.  Kävely hivenen ontuvaa.  Katsottu samalla 

vasen sääri. vamman jälkeen varpaat vetäneet koukkuun, jänteen kiristyskorjausleikkaus tämän jälkeen 

tehty, varpaiden liikerata jäänyt jonkin verran rajoitusta, sinällään ei juurikaan kävelyyn vaikuta.  Kovettumia 

helpommin vasempaan jalkapohjaan tulee. 

Työkyvyttömyyden uhka ilmeinen, ammatillisen kuntoutuksentarve on, tehdään valitus vielä asiaan liittyen 

vakuutusyhtiölle”. 

41. 20.10.2015 Työterveyslääkäri Tiina Leppänen 

”Kontrolli, Polven tilanne ennallaan. Kävely ontuvaa. Rappusissa kulkeminen vaikeaa. Kyykistyminen ei 

onnistu.  Patella krepitoi.  Vasemman alaraajan kuormitus aiheuttaa kovettumia, jotka ajoittain kipeät.  

Jalkahoitajalle menossa. Polvivaivan vuoksi jakeluautonkuljetustyö ei tule jatkossa onnistumaan. 

Vakuutusyhtiölle vielä tilannetta päivittävä E-lausunto, eli käytännössä siis tilanne ennallaan”.  

42. 25.11.2015 Työterveyslääkäri Tiina Leppänen 

”Eilen illalla polvi entisestään voimakkaammin levossa kipeytynyt.  Ollut turvoksissa nyt turvotus laskenut. 

Kipu tuntuu polven sisällä ja polven alapuolella.  Voimakkaasti ontuen kävelee vastaanotolle. Polvea ei saa 

kunnolla suoraksi. noin 5 asteen ojennusvajaus. Istuutuminen ja istumasta nousu vaikeaa, kokee polven 

pettämistä ja lukkiutumisen tunnetta tähän liittyen. Polven päällä iho tummunut, ei selkeää mustelmaa. 

Sairauslomaa jatketaan 1.1.2016 – 31.12.2016”  

43. 23.9.2016 Työterveyslääkäri Tiina Viitala 

”Oikean polven kiputilaa aiempien tapahtumien seurauksen 30.7. oik. alaraaja kipeytynyt ja turvonnut.  

Uä:ssä todettu alaraajan lihaslaskimoiden tromboosi. Vatsa uä tehty myös etiologian selvittämiseksi. Jalkaan 

turvotusta jäänyt, mutta välillä kivuton.  Nyt ilman edeltävää poikkeavaa rasitusta tai traumaa oik. alaraaja 

alkanut 1,5 -2 viikon ajan jälkeen kipeytyä pahenevasti, kipu samalaista kivun/puudutuksen tunnetta polven 

yläpuolelta nilkkaan asti, kuin tukoksen yhteydessä.”   
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44. 1.11.2016 Työterveyslääkäri Tiina Leppänen 

”Polvi kipeytyy, jos tulee enemmän liikkumista päivän aikana, kipua portaissa kulkiessa.  Vasemmassa 

jalkapohjassa aristavia kovettumia.  30.7.2016 sairastanut oikean alaraajan laskimotromboosin, tämän jäljiltä 

sääri turpea ja pakotusta säären alueella.  Vakuutusyhtiöltä 24.10 kielteisen päätös ammatillisesta 

kuntoutuksesta.   Vakuutusyhtiö katsoo Jussi , 02.08.olevan lievin rajoituksin kykenevä toimimaan kuorma-

auton kuljettajana, johon vakuutusyhtiö uudelleenkouluttanut.  Lisäksi vakuutusyhtiö ei korvaa 

laskimotromboosin kuluja, koska syy-yhteyttä ei pystytä osoittamaan. Jussi purkaa tuohtumista vastaanotolla 

asiaan liittyen. 

Jussin isä, joka työnantaja ja omistaja perheyrityksessä, laittoi sähköpostia tilanteesta.  Kokee tilanteen 

kestämättömänä.  Kertoo ottaneensa Jussin työhön, että ei syrjäytyisi ja masentuisi, mutta tuottavaa työtä 

Jussi ei ole pystynyt isän mukaan tekemään.  Jalkaoireet sanelevat päivän kulun ja tahdin, mikä on hankalaa 

toiminnan kannalta.  On pettynyt vakuutusyhtiön kielteiseen päätökseen, on sitä mieltä, ettei Jussi tule 

kuorma-autonkuljettajan työssä selviytymään.  Varsin epävarmalta vaikuttaa selviytyminen kuorma-

autonkuljettaja työstä, tässä kuitenkin tehdään auton lastausta ja auton hyttiin kiipeämistä ja poistumista 

tulee.  Sairausloma 1.11.2016 – 31.3.2017. Tehdään konsultaatiolähete kuntoutuspoliklinikalle, onko 

mahdollista täältä käsin vielä?” 

45. 08.11.2016 ortopedi Pekka Jokipii 

”Vertaa liikennetapaturma (12..2003, Ylistaro) 2003 Pohjola? Alaraajavammat. Hoidettu ks. jäänyt 

jalkaterävaiva vas:lle (ollut fasia-aitio-ongelmaa?) ja patellofem ongelma oik:lle. Myöhemmin lisävamma 

oik:lle. Vas jalkaan tullut känsiä, niiden vuoksi nyt matkassa. Uudelleen koulutukseen? 

Kuntoutuspolille. Vy ei korvaa tätä?Töissä Johan Oy:llä (isänsä firma, itsellä osaomistus) 

Jalka puutuu reidestä nilkkaan, säärelle etulateraalisesti. Vas ollut säärimurtuma,  ydinnaulattu ja naula 

poistettu.  

Vas jalkaterässä ollut ongelmaa ja jalkaterää leikattu n.. vuosi vammasta 2005? 

Nyt vas jalka.  Känsät I ja IV-V mtp alla ja askellus jalka ulkorotaatioon ja pronaatioon. 

Ylemmässä nilkkanivelessä hyvät liikkeet,alempi jäykähkö.  Mtp I hyvä liike.  Muut varpaat koukussa ja III 

varpaan kärjessä.  Nilkan plat ja dors voimat hyvät. Mielestäni kuuluu podologille katsottavaksi ennen kuin 

lähdetään erikoisjalkineeseen. Sl on maaliskuuhun 2017 saakka aikaisemmasta.  

Nyt on ollut oik. trombi reidelle ulottuen, xarelto päällä. Kuntoutustutkimuspolille aika tulossa??” 

 

46. 12.12.2016 Pohjolan päätös  

”Tapaturma-asian muutoksenhakulautakunnan antaman päätöksen jälkeen yhtiöömme on toimitettu 

Seinäjoen Työterveyden sairauskertomustiedot 25.11.2015 ja molempien polvien kuormitustutkimus 

(natiiviröntgen) 26.11.2015, sairauskertomustiedot Etelä-Pohjanmaan keskussairaalasta 01.08.2016, , 

09.11.2016, 09.11.2016. työterveyshuollon 23.09.2016 ja 01.11.2016 päivätyn sairauskertomustiedot, A-

todistukset työkyvyttömyysajalta 23.09-16-30. 09.16 ja 01.11.16 – 31.03.17, ortopedi Seppo (Pekka) Jokipiin 

08.11.2016 kirjoittaman E-lääkärinlausunto ja pyytämämme sairauskertomustiedot 15.12.2014 – 26.9.2016  

Seinäjoen Työterveydestä.  Lisäksi yhtiöllemme on toimitettu erikoislääkäri Yrjö Koskisen 06.07.2016 

kirjoittama lausunto/kannanotto työtapaturman jälkeisiin hoito ja työllistämistoimenpiteisiin”. 

PÄÄTÖS JA PERUSTELU 
”Yhtiöllemme toimitetut uudet selvitykset eivät aiheuta muutosta 17.04.2014 ja 25.09.2014 annettuihin, 

tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan 04.02.vahvistamaan päätökseen. 

Katsomme edelleen, että tapaturmavammojen puolesta teidän tulisi kyetä lievällä haitalla kuorma-

autonkuljettajan työhön, eikä enempää ammatillisen kuntoutuksen tarvetta tapaturmavammojen takia ole. 

Saatujen lääketieteellisten selvitysten perusteella katsomme, ettei tapaturmavammojen tilassa ole 

tapahtunut oleellista muutosta. 
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Saatujen lääketieteellisten selvitysten perusteella arvioituna oikean polven tila on kohtalaisen hyvä ja vakaa, 

joskin polvi rasituksesta kipuilee ja lievää ojennus – ja koukistumisvajausta on todettavissa.  Nivelrikko ei ole 

edennyt oleellisesti lokakuun 2015 jälkeen. 

Vasemman alaraajan osalta teillä kuvataan jääneen jonkin verran rajoitusta varpaiden liikeratoihin, muttei 

kävelyyn vaikuttavasti. Saatujen tilankuvausten perusteella tapahtumavammojen tilassa ei ole tapahtunut 

merkittävää huononemista” 

 

47. Kannanottomme Pohjolan lääketieteelliseen arvioon 

Kirjoitimme tähän kertomukseen kaikki Jussi Rintamäen vammoihin liittyvät tärkeät 

asiantuntijalausunnot ja -kertomukset. 

Kun lääkärinlausunnot ja -kertomukset luetaan ensiksi tarkasti, ja jonka jälkeen tarkastelee 

Pohjolan lääketieteellistä arvioita, jonka pohjalta he ovat päätöksenä tehneet, ei voi tulla 

kuin yhteen johtopäätökseen. Pohjolan lääketieteellinen arvio ei perustu lääketieteelliseen 

arvioon, jos arvioinnin tarkoituksena on ratkaista sitä, onko Jussi Rintamäki oikeutettu lain 

hänelle suomaan mahdollisuuteen uudelleen koulutukseen ja kuntoutukseen 

lääketieteellisin perustein? 

Pohjolan lääketieteellisen arvion tarkoitus on estää Pohjolalle syntyvä kustannus Jussi 

Rintamäen kuntoutuksesta ja tapaturmaeläkkeestä. 

Pohjolan lääketieteellisessä arviossa on otettu osia, sanoja ja lauseita asiantuntijoiden 

vakavasti kunnian ja omantunnon kautta tehdyistä lausunnoista. Lääketieteellinen arvio on 

näin rakennettuna päinvastainen, kuin häntä tutkineet lääkärit ovat kirjoittaneet. 

Samalla, kun he ovat oman lääkärietiikkansa heittäneet ”romukoppaan”, tuhoavat he koko 

sinänsä hyväksi kehitetyn työtapaturmavakuutus järjestelmän ja sen lainsäädäntö tulee 

merkityksettömäksi. 

Pohjolan 12.12.2016 päätöksen jälkeen on vielä erikoislääkäri Yrjö Koskinen kirjoittanut 

lausunnon, josta ei ole vielä tullut Pohjolan odotettavissa olevaa päätöstä. 

48. 19.12.2016 Erikoislääkäri Yrjö Koskinen 

”1. Oikean polven vuoksi kykenee kyllä Kuorma-autoa ajamaan, mutta jalkoja lastauksiin ja lastin purkuihin 

hän ei kykene. 

 2. Oikean polven kuormituksen varominen kuormittaa enemmän vasenta jalkaa. Vasemman jalan 

virheasento ja känsät pakottavat kuitenkin kuormittamaan oikeaa jalkaa, mikä taas puolestaan rasittuu.  

Syntyy oravankehä.  Kävelystä tulee ontuvaa.  Mikäli jalkoja ei ole rasitettu, ontuminen on vähäistä.  

Vasemman jalan virheasento rasittaa myös vasemman jalan polvea, 

3.Liikuntakyvyn rajoittumien ja siitä johtuva istumisen lisääntyminen on tuonut lisäongelmana oikeaan 

jalkaan tulleen trombin. 

4. Pidän Jussi Rintamäkeä työkyvyttömänä nykyiseen ammattiinsa kuorma-auton kuljettajana. Pitäisi löytyä 

työ, jossa hän ei ajaisi pitkiä yhtämittaisia matkoja ja liikkuisi vain vammojen sallimissa rajoissa.” 

49. Jussi Rintamäen sairausloma ja nivelrikko muutokset 

Jussi Rintamäki on ollut yhtäjaksoisesti sairauslomalla 2.12.2014 – 31.03.2017. 

Huolimatta tästä lääkärien määräämästä sairauslomasta hän ei ole saanut 

työtapaturmavakuutuksen perusteella Pohjolalta ainuttakaan korvausta. 
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50. 17.04.2014 Pohjolan päätös  

POHJOLAN PÄÄTÖS 17.04.2014 
”ESITIEDOT 

Tapaturmassa 12.11.03 saitte vasemman säären alakolmanneksen murtuman, oikean reiden 

diafyysimurtuman ja oikean polven pirstaleisen murtuman. Tapaturmavammojen aihettamien rajoitteiden 

vuoksi ette kyennyt jatkamaan entisessä cnc-koneenhoitajan työssänne.  Ammatillisen kuntoutuksen keinoin 

työllistyitte tuellamme kuljetystyöhön Schenker Cargo Oy:n palvelukseen 1.7.07 alkaen.  Viimeksi teille on 

maksettu 100 %:n työkyvyn alentuman mukaista tapaturmaeläkettä ajoilta 21.03.13-30.6.13 ja 13.7.13-

16.8.13. 

UUDET SELVITYKSET 

Yhtiöllemme on toimitettu työterveyslääkäri Tiina Pollarin laatima 9.9.13 päivätty B-lääkärinlausunto, jossa 

teille suositeltiin työkokeilua 1.10.13 alkaen 2-3 kuukauden ajaksi, työkyvyn arvoimiseksi ja ortopedi Pekka 

Jokipiin laatima 15.11.14 (13) päivätty E-lääkärinlausunto alaraajojen tilasta.  Lisäksi olemme saaneet 

14.2.14 päivätyn oman selvityksenne liitteineen. Saatujen selvitysten mukaan työnantaja tarjosi teille 

työkokeilua pakettiauton kuljettajan työssä, ette ottanut tarjottua työkokeilua vastaan, koska tarjottu työ ei 

olut mielestänne sopiva tapaturmavammojen kannalta.  Olisitte ollut halukas palaamaan entiseen kuorma-

autonkuljettajan työhönne, johon katsotte kykenevänne.  Teidät irtisanottiin 20.12.2013, syynä työstä 

kieltäytyminen. 

PÄÄTÖS JA PERUSTELU 

Teille ei makseta tapaturmaeläkettä 15.8.13 jälkeen. Tapaturmavammojen tila ja toimintakyvyn kuvausten 

perusteella arvioimme, että olette lievin rajoituksin työkykyinen omaan kuorma-autonkuljettajan työhönne, 

johon teidät on kuntoutettu.  Katsomme, että ammatillisen kuntoutuksen tarvetta ei tällä hetkellä ole.” 

 

51. 25.09.2014 Pohjolan päätös 

POHJOLAN PÄÄTÖS 25.9.2014 
”UUDET SELVITYKSET 

Olemme saaneet Vakuutuskuntoutus VKK Ry:tö 1.8.2014. päivätyn toimeksiantopyynnön.  

Toimeksiantopyynnön mukaan työtilanteenne on epätyydyttävä nykyisellään ja olette ajautunut työstänne 

pois siihen liittyen.  VKK:n näkemyksen mukaan kuntoutussuunnitelmanne on alun perinkin sisältänyt 

epävarmuustekijöitä, jotka tulle selvittää. VKK tiedustelee, onko asia syytä laittaa VKK:lla vireille 

kuntoutusselvittelynä.  

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT 

Uudet selvitykset eivät aiheuta muutosta 17.4.14 päivättyyn päätökseemme.  Tapaturmavammojen tila- ja 

toimintakyvyn kuvauksen perusteella arvioimme, että olette lievin rajoituksin työkykyinen kuorma-

autonkuljettajan työhönne, johon teidät on kuntoutettu.   Katsomme, että ammatillisen kuntoutuksen tarvetta 

ei tällä hetkellä ole. Emme anna toimeksiantoa VKK:lle kuntoutusselvittelyyn. 

Mikäli vammanne tilassa on tapahtunut työkykyyn vaikuttavaa heikentymistä päätöksemme 17.4.2014 

jälkeen, pyydämme toimittamaan uuden lääkärinlausunnon vamman tilankuvauksiin, minkä perusteella 

arvioimme kuntoutusasianne tarvittaessa uudelleen. 

Tapaturmavakuutuslain 17§:n 3 momentin ja 18§:n 2 momentin mukaan päivärahaa ja tapaturmaeläkettä 

maksetaan, jos työntekijän työkyky on alentuntut vähintään kymmenen prosenttia. 

Teille ei makseta tapaturmaeläkettä 16.8.2013 jälkeen koska vamman aiheuttama työkyvyn alentuma on alle 

kymmenen prosenttia.” 

 

52. Valitus tapaturma-asiain muutoksenhakulautakunnalle 

Tämän em. Pohjolan päätöksen johdosta teki Jussi Rintamäki valituksen tapaturma-asiain 

muutoksenhakulautakunnalle. 

Asia: ammatillinen kuntoutus ja tapaturmaeläke 
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53. Pohjolan lisälausunto tapaturma-asian muutoksenhakulautakunnalle 

POHJOLAN LISÄLAUSUNTO TAPATURMA-ASIAN 

MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNALLE VALITUKSESTA 4.12.2014 

”Lähetämme tapaturma-asian muutoksenhakulautakunnalle käsiteltäväksi oheisen yhtiöömme 29.10.2014 

saapuneen oikeutta tapaturma-eläkkeeseen ja ammatillista kuntoutusta koskevan valituksen ja vahinkoon 

liittyvän muut asiakirjat. 

Koska valituskirjelmässä tai valitutuksenalaisen päätöksen antamisen jälkeen yhtiöömme saapuneista 

6.1.2014 päivätyssä E-lääkärinlausunnossa tai polven röntgenlausunnossa 13.6.2013 ei ole esitetty sellaista 

olennaista uutta tietoa, joka aiheuttaisi muutosta kantaamme valituksenalaisessa asiassa. Esitämme 

valituksen hylkäämistä valituksen alaisessa päätöksessä mainituin perustein.  Toteamme kuitenkin, että 

12.11.2003 sattuneen tapaturman seurauksena korvaukseen oikeuttavaksi olemme katsoneet vasemman 

säären alakolmanneksen murtuman. Oikean reiden diafyysimurtuman ja oikean polven pirstaleisen 

murtuman lisäksi myös oikean polven nivelrikkomuutokset. 

Jätämme asian tapaturma-asiain korvauslautakunnan ratkaistavaksi.” 

54. Kannanotto lisälausunnosta, Pohjola katsoo nivelrikot korvattavaksi 

Pohjola ilmoittaa tässä tapaturma-asian muutoksenhakulautakunnalle tapaturman 

jälkeiset nivelrikkomuutokset.  He eivät kuitenkaan ole ilmoittaneet päätöksestään Jussi 

Rintamäelle. Eivätkä myöskään ole ryhtyneet kuntoutuslain 4 § 4 momentin toimiin 

asiassa. Tästä lisää kohdassa 49- 55 

55. Pohjolan lisälausunto tapaturma-asiain 

muutoksenhakulautakunnalle 

2.2.2015 POHJOLAN LISÄLAUSUNTO VAKUUTUSASIASSA TAPATURMA-

ASIAINMUUTOKSENHAKULAUTAKUNNALLE. 

”Edellä mainittuun muutoksenhakuasiaan liittyen lähetämme yhtiöllemme saadut lisäselvityksen (mukaan 

lukien lääketieteellisenä selvityksenä 15.1.2015 päivätty E-lääkärinlausunto ja 10.12.2014 päivätty 

sairauskertomus sekä 10.12.2014 ja 2.1.2015 ja 12.1.2015 sairauslomatodistukset) ohessa tapaturma-asian 

muutoksenhakulautakunnalle 

liitettäväksi aiemmin toimitettuihin asiakirjoihin. 

Lisäselvitykset eivät aiheuta muutosta kantaamme oikeutta tapaturmaeläkkeeseen ja ammatillista 

kuntoutusta koskevassa valituksenalaisessa asiassa. Asiassa esitettyjen tuoreimpien lääketieteellisten 

tilankuvaisten 12/2014-1/2015 perusteella tapaturmavamman tilassa ei ole tapahtunut olennaista muutosta 

verrattuna aiemmin esitettyihin tilankuvauksiin 9/2013-11/2014, joissa oikea polvi on ollut tukeva ja sen 

liikeala kohtalaisen laaja.  Jätämme valitusasian tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan 

ratkaistavaksi”. 

56. Kannanotto Jussi Rintamäen sairauspäivärahan maksusta 

Tämän Pohjola lähettämän lisälausunnon liitteeksi he osoittivat lisäselvityksenä 

muutoksenhakulautakunnalle Jussi Rintamäen työsuhteessa Johan Oy:n kanssa tulleen 

työkyvyttämyyttä koskeva lääkärin lausunnot, joiden perusteella lain mukaan olisi Pohjolan 

pitänyt maksaa Jussi Rintamäellä sairauspäivärahaa.  

Sairausajan todistukset eivät kuuluneet valitukseen, joka koski ammatillista kuntoutusta ja 

tapaturmaeläkettä. 

Siirtämällä Jussi Rintamäen sairausloman korvaus näennäisesti muutoksen  
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hakulautakunnan ratkaistavaksi, saatiin näyttämään siltä, kuin muutoksenhakulautakunta 

ottaisi kantaa tähän asiaan ja ratkaisisi työsuhteessa olevan sairausloman korvauksen.  

 

Jussi Rintamäen jäädessä työsuhteesta työtapaturmasta johtuvasta syystä sairauslomalle 

1.12.2014, tehtiin asianmukainen ilmoitus Pohjolaan. 

57. Sairauspäivärahaa ei makseta koska valitus on vireillä 

Lähetimme lääkärien määräämät sairauslomatodistukset korvauskäsittelijä Tuula Värtiselle 

ja hän ne 29.1.2015 ja kysyi Jussi Rintamäen palkkaa?  

Samana päivänä hän kuitenkin lähetti uuden seuraavan sähköpostin: 

” kiitos tiedoista.  Anteeksi, olin hätäinen ilmoituksessani, korvausratkaisu ei olekaan vielä valmis vaan vaatii 

vielä korvauspäällikön hyväksynnän koska vahinkoasiassa on valitus vireillä.  Ilmoittelen kun saan tiedon 

ratkaisusta,  Eli siis korvaaminen ei ole vielä ihan varma asia”. 

58. Kannanotto sairauspäivärahan maksun perumisesta 

Valitus ei myöskään saa lain mukaan olla peruste.  Tämän Pohjolan toimenpiteen/ 

päätöksen jälkeen Jussi Rintamäki menetti työtapaturmaeläkkeen lisäksi, myös oikeuden 

jäädä sairauslomalle jalkaongelmien vuoksi, jossa hän saisi siitä lainmukaisen 

sairauspäivärahan.  

Tässä kertomuksessa kohdassa 61 tapaturma-asianmuutoksenhakulautakunnan 

päätös sai Pohjolaa tulkitsemaan (väärän tiedon antaminen) päätöstä siten, että Jussi 

Rintamäelle ei kuulu lainkaan sairauslomaa, jos sen aiheuttaja on aikaisempi 

työtapaturma. 

Ts. Jussi Rintamäki joutui Pohjolan tulkitsemien tapaturmavakuutuslakien perusteella 

lainsuojattomaan asemaan. 

58. Pohjolan lisälausunto 30.03.2015 

30.3.2015 POHJOLAN LISÄLAUSUNTO MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNALLE. 
” mainittuun muutoksenhakuasiaan liittyen lähetämme lisäselvityksenä saadut fysioterapeutin 8.1.2015 

päivätyn sairauskertomuksen ja 29.2.2015 päivätyn E-lääkärinlausunnon sekä 5.3.2015 päivätyn B-

lääkärinlausunnon ohessa tapaturma-asian muutoksenhakulautakunnalle liitettäväksi aikaisemmin 

toimitettujen asiakirjojen liitteeksi. 

Lisäselvitykset eivät aiheuta muutosta kantaamme valituksenalaisessa asiassa.  Esitettyjen uusien 

selvitysten perusteella tapaturmavamman tilassa ei näkemyksemme mukaan ole tapahtunut muutosta 

aiemmin esitettyihin tilankuvauksiin verrattuna”. 

59. Pohjolan päätös 24.10.2016, nivelrikko on jo korvattu  

24.10.2016 POHJOLAN PÄÄTÖS 

” Korvausta on haettu työnantajan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella. 

Tapahtumatiedot 
Työssänne 12.11.2003 törmäsitte kääntyvän auton perään.  Olemme korvanneet teille tapaturman 
seurauksena aiheutuneet vasemman säären murtuman, oikean reiden murtumana ja oikean polvilumpion 
murtuman, sekä siitä seurannutta oikean polven nivelrikko. Viimeksi teille on maksettu 100 %:n työkyvyn 
alentuman mukaista tapaturmaeläkettä ajoilta 21.3-30.6 ja 13.7.13- 16.8.13. 
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Uudet selvitykset 
Yhtiöllemme on toimitettu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairauskertomustiedot 01.08.2016. 
02.08.2016, 31.08.2016 sekä työterveyshuollon sairauskertomustiedot 23.9.2016.  Olitte hakeutunut hoitoon 
oikean alaraajan kivun takia.  Teillä todettiin oikean pohkeen lihaslaskimoiden tromboosi.  Joiden takia olitte 
kirjoitettujen A-todistusten mukaan työkyvytön 01.08.2016 – 07.08.2016 ja 23.09.2016-30.09.2016. 

Päätös:   Teille ei makseta tapaturmavakuutuslain mukaista korvausta. 

 

Perustelu: 

”Tapaturmavakuutuslain 4§:n 1 momentin nojalla korvausta suoritetaan työtapaturman aiheuttaman vamman 
tai sairauden johdosta. Tapaturman aiheuttamana vakiintuneen korvauskäytännön mukaan äkillinen, 
odottamattomana, ulkoisen tekijän johdosta aiheutunut vamma tai sairaus. Lisäksi korvauksen maksaminen 
edellytyksenä on, että vahinkotapatuman ja todetun vamman välillä voidaan todeta olevan todennäköinen 
syy-yhteys. 

Tapaturmavakuutuslain (608/48) 15 a §:n nojalla korvataan sairaanhoitona työtapaturman aiheuttaman 
vamman tai sairauden tarpeellinen tutkimus ja hoito, lääkärin määräämät lääkkeet, tarpeelliset 
puhdistusaineet ja sidostarpeet sekä välttämättömät matkustuskustannukset. 

Tapaturmavakuutuslain 17 §:n 3 momentin mukaan päivärahaa maksetaan, jos työntekijän työkyky on 
alentunut vähintään kymmenen prosenttia. 

Tapaturmavakuutuslain 14 §:n 4 momentin mukaan korvataan työtapaturman aiheuttajaksi epäillystä 
vammasta aiheutuneet tarpeelliset tutkimus ja selvittelykylyt. 

Teillä on todettu oikean jalan tromboosi (laskimotukos) ei oikeuta korvaukseen tapaturmavakuutuslain 
nojalla.  Katsomme ettei oikean jalan laskimotukos, sen tutkimukset ja hoidot ole korvaukseen oikeuttavassa 
syy-yhteydessä teille 12.11.2003 sattuneeseen työtapaturmaanne.  Korvauksen maksaminen edellytyksenä 
on, että tapaturman ja aiheutuneen vamman tai sairauden voidaan katsoa olevan todennäköinen syy-yhteys. 
Asiassa esitettyjen selvitysten perusteella katsomme, että oikean jalan nykyvaivat (laskimotukos) ei ole 
seurausta teille 12.11.2003 sattuneesta tapaturmasta. 

Tapaturmavakuutuslain 14 § :n 4 momentin mukaista korvausta asian tutkimus- tai selvittelykuluja emme 
katso aiheutuneen.” 

60. Pohjolan 24.10.2016 päätös rikkoo työtapaturmasta annettuja lakeja. 

1. Työtapaturmasta aiheutuvan vamman paheneminen, nivelrikon lisääntyminen 

Ks. kohta 59. 
Pohjola on tehnyt päätöksen ortopedi Pekka Jokipiin 6.11.2014 lausunnon 
perusteella korvata nivelrikko muutokset. Pohjola ei kuitenkaan ole ilmoittanut 
asianosaiselle Jussi Rintamäelle päätöksestään mitään.  Pohjola on ilmoittanut 
tapaturma-asian muutoksenhakulautakunnan käsittelyssä olevaan valitukseen 
lisäyksenä. ks. kohta 54 
 
Työtapaturmavakuutuslaki 4 § 
”Työtapaturmaksi katsotaan myös sellainen työntekijää 1 momentissa mainituissa olosuhteissa 
kohdannut tapaturma, joka on aiheutunut sodasta tai aseellisesta selkkauksesta. Työtapaturman 
seurauksena korvataan myös muun kuin työtapaturman aiheuttaman vamman tai sairauden 
olennainen paheneminen, kun paheneminen on todennäköisesti aiheutunut työtapaturmasta. 
Korvausta maksetaan tällöin sairauden tai vamman pahenemisen ajalta. (29.12.1988/1344)” 

Työtapaturmavakuutuslain 4 §:n mukaisesti Pohjolan tulisi maksaa lisäkorvauksen 
nivelrikon pahenemisesta. Korvauksena maksetaan pahenemisen ajalta 
tapaturmaeläkettä.  

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1948/19480608#a29.12.1988-1344
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Sakari Rintamäki kysyy maksusta. 
Puhelinkeskustelu 23.12.2016 Sakari Rintamäki/Pohjolan korvauspäällikkö Tuukka 
Pulkkinen. (Sakari Rintamäki nauhoitti puhelun, kuten Pohjolakin) 

 
Sakari Rintamäen kysymys Tuukka Pulkkiselle: 
”Onko nivelrikko muutokset korvattu Jussi Rintamäelle?” 

 
Tuukka Pulkkisen vastaus: 
”Kaikki mikä oikeuttaa korvaukseen on korvattu.  Mihin on muutoksia haettu valituksella, on hylätty.  
Ne (nivelrikkomuutokset) on huomioitu työkyvyttömyysasiassa ja ne ovat tavallaan osa 
kokonaisuutta.” 

 
Ks. kohta 59. Pohjola ilmoittaa jo korvanneensa nivelrikon 
lainaus: ”Olemme korvanneet teille tapaturman seurauksena aiheutuneet vasemman säären 

murtuman, oikean reiden murtuman ja oikean polvilumpion murtuman, sekä siitä seurannutta oikean 
polven nivelrikko.” 

Päätelmä nivelrikko muutoksesta johtuvan korvauksen maksamatta 
jättämisestä. 
1. Pohjola yritti peittää korvausvelvollisuutensa nivelrikkomuutoksissa. 

a. Pohjola ei ilmoittanut päätöstään korvauksesta Jussi Rintamäelle 
  b.  Pohjola ilmoitti, vain muutoksenhakulautakunnalle, koska se olisi tullut   

               ortopedi Jokipiin lausunnon perusteella muutoksenhakulautakunnan 
               ratkaisussa esille. 

          2.    Pohjola ilmoittaa päätöksessään 24.10 2016 jo korvanneensa   
                 nivelrikkomuutokset. 

3.    Puhelinkeskustelussa korvauspäällikkö Pulkkinen ilmoittaa, kaikki mikä  
       oikeuttaa korvaukseen on korvattu.  Nivelrikkomuutokset on huomioitu  
       työkyvyttömyysasiassa ja ne ovat tavallaan osa kokonaisuutta? 
 

2. Pohjola on kieltäytynyt maksamasta trombin ja kaikkien myös muiden jalasta  
    tapaturmasta johtuvien kustannusten maksuista. 
       Pohjola ei toimi lain mukaisesti ilmoittaessaan, että he eivät ole korvausvelvollisia  
      trombin (laskimotukoksen) hoidosta, lääkkeistä, matkoista työkyvyttömyydestä  
    (sairausloma jo tapaturmasta 1.12.2014 – 31.3.2017) tapaturmasta johtuvien  
      tutkimuskuluista, lausunnoista jne.  

Tapaturmavakuutuslain 4 § :n mukaiset korvaukset 
Viite: tapaturmavakuutuslain 14 § 4 momentti 
” siitä riippumatta, mitä 1 momentissa säädetään, työntekijälle korvataan työtapaturman 
aiheuttamaksi epäillystä vammasta tai ammattitaudin selvittämisestä aiheutuneet 41 § :n 5 
momentissa tarkoitetut perustellut ja tarpeelliset kulut lääkärintutkimuksesta ja työntekijän 
työperäisyyden selvittämiseen tarvittavien työolosuhdetietojen hankkimisesta, vaikka vamma tai 
sairaus ei osoittaudukaan korvattavaksi ammattitaudiksi.  Epäiltäessä sairautta ammattitaudiksi 
korvauksen suorittaminen edellyttää, että tutkimus perustuu työterveyshuoltoon perehtyneen lääkärin 
arviointiin ja tutkittavan henkilön työolosuhdetietoihin.  Tätä momenttia sovellettaessa on muutoin 
voimassa, mitä 15 ja 15b §:ssä säädetään.” 

          Jussi Rintamäen tapaturmalla ja hänen jalkaansa tulleella trombilla on syy-yhteys,  
          vaikka Pohjolan korvausvelvollisuus ei sitä edellyttäisikään. 
          Viite: erikoislääkäri Yrjö Koskisen (kuntoutuksen erityispätevyys) lausunto 
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          ” 3. liikuntakyvyn rajoittuminen ja siitä johtuva istumisen lisääntyminen on tuonut  
             lisäongelmana oikeaan jalkaan tulleen trombin”    

61.Tapaturma-asian muutoksenhakulautakunnan päätös, annettu    
4.2.2016. Asiannumero 4821/2014       
          ”Johtopäätökset 
          Tapaturman 12.11.2003 seurauksena korvaukseen oikeuttavat vasemman säären alakolmanneksen  
           murtuma, oikean reiden dialyysimurtuma ja oikean polven nivelrikkomuutokset.  
          Asiakirjaselvityksen mukaan korvaukseen oikeuttavat lisäksi vasemman jalkaterän varpaiden  
          kutistuskoukistumat.  Saatujen selvitysten mukaan Rintamäen työnantaja tarjosi työkokeilua 1.10.2013  
          alkaen pakettiautonkuljettajan työssä.  Rintamäki ei ottanut tarjottua työkokeilua vastaan, koska 
          tarjottu työ ei ollut Rintamäen mielestä sopiva tapaturmavammojen kannalta. Rintamäki olisi ollut 
          halukas katsoi kykenevänsä. Rintamäki irtisanottiin työstä kieltäytymisen johdosta 20.12.2013. 
          Esitetyn selvityksen mukaan Rintamäen tapaturmavammat asettavat rajoituksia pitkäaikaista jalkeilla  
          oloa ja jatkuvaa raskaiden taakkojen käsittelyä käsittäviin töihin. Muutoksenhakulautakunta katsoo, 
          että Rintamäki kuitenkin kykenisi vähäisellä haitalla entisen kaltaisessa kuorma-autonkuljettajan  
          työssä. Rintamäen voidaan katsoa pystyvän muun muassa nostolaitteen avulla käsittelemään ja  
          nostelemaan myös raskaimpia paketteja sekä nousemaan takaisin ajoneuvoon.  B-lääkärinlausunnon 
          9.5.2015 mukaan tasamaalla liikkuessa ja autolla ajossa Rintamäki pärjää ja pidemmillä ajomatkoilla  
          Rintamäen jalat saavat lisäksi lepotaukoa. Muutoksenhakulautakunta katsoo, että Rintamäen työ  
          ja toimintakyky taikka ansiomahdollisuudet eivät siten ole heikentyneen niin, että hänellä  
          olisi oikeus tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain  
          mukaiseen ammatilliseen kuntoutukseen. Rintamäelle ei tule maksaa tapaturmaeläkettä  
          16.8.2013 jälkeen, koska työkyvyn alentuma on alle 10 prosenttia. 
          Esittelija:   Erno Kavander 
          Päätöksentekoon asallistuivat: Pauli StÅhlberg – Mikael Böstman – Olli Häkkinen – Vesa Rantahalvari   
          – Inka Douglas  - Mikaela Strömberg-Schalin” 

 

62. Lopuksi 
           
          Muutoksenhakulautakunta 
          Sakari Rintamäki oli tutustumassa Tapaturma-asiainmuutoksenhakulautakunnassa   
          Pohjolan sinne toimittamiin asiakirjoihin. Asiakirjoja oli n. 1000 kpl, n. 15 cm  
          paksussa nipussa. Nipun läpi oli porattu reikä, jonka kautta kiersi lanka. Eri kohtiin 
          nipussa oleviin asiapapereiden reunoihin oli laitettu pieniä erivärisiä merkkejä. 
          Asiapapereilla ei ollut minkään laista järjestystä, aivan kuin olisi hyvin sekoitettu  
          korttipakka.  Vuoden 2003 tapahtumia oli ja vuoden 2013 -2015 tapahtumia alla tai 
          keskellä, missä milloinkin. Sakari Rintamäeltä meni tuttujen asiapapereiden  
          katsomiseen (ei läpilukemiseen) n. 1, 5 tuntia. Tämän pohjalta teimme seuraavan  
          arvion. Kun asiapaperit luetaan tarkasti läpi aikaa siihen kuluun n. 2 työpäivää.  
          Asiapapereiden priorisointiin ja päätöksen tekoon 3 – 5 viikkoa.  Olemme harkinneet  
          uutta valitusta 12.12.2016 ja 24.12.2016 päätöksistä.  Sakari Rintamäki lähetti  
          sähköpostin 9.12.2016 Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan  
          konttoripäällikkö Heta Ojanperälle ja kysyi, onko mahdollista, että käsittelyssä olisi  
          esillä vain valitukseen liittyvät asiapaperi ja vakuutusyhtiö toimittaisi vastineensa  
          vain niihin liittyvillä asiapapereilla.  Tämä ei ollut Ojanperä mukaan mahdollista,  
          vaan vakuutusyhtiö lähettää sen aineiston, minkä katsoo asiaan kuuluvan.   
          Eli ts. kaikki. 

 
          Tapaturma-asian muutoksenhakulautakunnan päätös ja Pohjolan käsitys siitä.          
          Kuten Tapaturma-asian muutoksenhakulautakunnan lainvoimaisesta päätöksestä  
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          4821/2014, annettu 11.02.2016 voi lukea: ”Rintamäelle ei tule maksaa  

            tapaturmaeläkettä 16.8.2013 jälkeen, koska vammojen aiheuttama työkyvyn  

            alentuma on alle kymmen prosenttia”. Huolimatta siitä, että Jussi Rintamäki on  
          lääkärinlausuntojen perusteella täysin työkyvytön, katsoo Pohjola hänet  
          työkykyiseksi ja työkyvyn alentumaksi alle 10 %, tämän perusteella Pohjola katsoo  
          myös, että nivelrikon muutokset, joista lain mukaan kuuluisi maksaa  
           tapaturmaeläkettä, siihen saakka, kun ne ovat.  Pohjolan kannan mukaan ne  
           kuuluvat samaan kokonaisuuteen ja he ovat ne jo maksaneet. Ts. tämän  
           päätöksen mukaan Jussi Rintamäki ei ole oikeutettu minkäänlaiseen  
           tapaturmaeläkkeeseen, niin kauan, kun hänen työkyvyn alentuma on alle 10 % ja  
           jos eläkkeen maksu perustuu 2003 tapahtuneeseen työtapaturmaan. 

           Jussi Rintamäki on ollut ja on tapaturmasta johtuvasta syystä sairauslomalla  
           1.12.2014 – 31.3.2017. Pohjolalla ei ole tarkoitustakaan korottaa työkyvyn  
           alenemaa yli 10 %:n, koska he eivät sitä ole tehneet tähänkään saakka, huolimatta  
           todistuksista, laista ja totuudesta. 

           Jussi Rintamäen toimeentulo 
           Pohjola ei suostu maksamaan tapaturmaeläkettä, koska katsovat Jussi  
           Rintamäen lievin rajoituksin työkykyiseksi. Näin ollen he pakottavat  
           hänen jostain hankkimaan toimeentulonsa. Sakari Rintamäki on ottanut Jussi 
           Rintamäen Johan Oy:n palvelukseen työsuhteessa. Pahoista jalkavammoista  
           johtuen, hänen on ollut pakotettu jäämään sairauslomalle.  Sairausloman ajalta  
           Pohjolan kuuluisi maksaa sairauspäivärahaa.  Pohjola katsoo kuitenkin tämän  
           päivärahan kuuluvan samaan muutoksenhakulautakunnan päätökseen, joka  
           kieltää Jussi Rintamäelle tapaturmaeläkkeen maksun.  

           Näiden päätösten johdosta Jussi Rintamäki on täysin työtapaturmaan  
           liittyvien lakien ulkopuolella, lainsuojattomassa asemassa, ilman  
           toimeentuloa. 

           Olemme tässä kertoneet vain ne asiat, joista meillä on kirjallinen todiste. 

63. Kertomuksen käyttö, levitys ja julkaisu 

Tätä kertomusta voi käyttää esimerkillisesti apuna henkilöt, joiden tehtävänä on 
lainsäädäntötyö, lakien valmistelu ja niistä päättäminen. 
Tätä kertomusta ei saa julkaista, levittää, tai kertoa siitä julkisesti. 

Tämä tapahtumakertomus on toimitettu Pohjolalle (nykyisin OP-vakuutus Oy) jossa heille 
on varattu mahdollisuus ilmoittaa kertomuksessa havaitsemistaan puutteista, tai virheistä.  
OP-vakuutus Oy:n korvauspäällikkö Tuukka Pulkkinen ilmoitti 30.12.2016 seuraavaa: 
”kiitos viestistä ja toimittamastanne yhteenvedosta.  Emme kommentoi tekstiänne.” 

Kertomuksesta on saatavissa myös julkaistava versio, josta on poistettu kaikki nimet, 
paikkakunnat ja kaikki ne tiedot, joista voi päätellä yhtiön tai henkilön nimen. 
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Tätä em. kertomusta voi pyytää puhelimitse Sakari Rintamäeltä 0500 662443 tai 
sähköpostilla: sakari.rintamaki@johan.fi 

Isossakyrössä 2.1.2017 

 

Jussi Rintamäki   


