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Johdanto

Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa 
työpaikkoja työkyvyn varhaisen tuen toi
mintamallin luomisessa ja käyttöönotossa  
Tavoitteena on, että työkyvyn mahdollinen 
heikentyminen havaitaan ja tukitoimenpi
teet suunnitellaan mahdollisimman varhain 

Työpaikalla toteutettavalla työkyvyn hal
linnalla, seurannalla ja varhaisella tuella 
tarkoitetaan työpaikan ja työterveyshuollon 
yhdessä kirjallisesti sopimia työpaikan tar
peisiin perustuvia käytäntöjä, joiden avulla 
huolehditaan työntekijöiden työkyvyn edis
tämisestä ja työkyvyttömyyden ehkäisemi
sestä läpi työuran  Työkykyä voidaan tukea 
usealla tasolla  Työpaikoilla työkyvyn tuki 
liittyy päivittäiseen johtamiseen, toiminnan 
suunnitteluun ja ennakointiin perustuen yh
dessä sovittuihin käytäntöihin 

Työkykyriskejä ennakoivan johtamisen 
taloudelliset hyödyt ovat merkittäviä  Or
ganisaatioissa voidaan seurata henkilöstö
riskeistä kertovia mittareita kuten sairaus
poissaolot, tapaturmataajuus, vaihtuvuus, 
työhyvinvointikysely, työterveyspalvelujen 
kulukehitys ja työkyvyttömyystapauk
set  Ennakoiva analytiikka varmistaa sen, 
että riski ei realisoidu yllätyksenä  Johto 
saa hyvissä ajoin tiedon, että esimerkiksi 
sairauspoissaolot tulevat lisääntymään tai 
työkyvyttömyystapausten määrä todennä
köisesti kasvaa  Kun tieto saadaan enna
koivasti, voidaan tilanteeseen vaikuttaa ja 
muuttaa kehitystä  

Työsuojelun taloudelliset vaikutukset

https://ttk.fi/julkaisu/tyosuojelun-taloudelliset-vaikutukset/#2966a131
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Työkyvyn hallinta, seuranta ja 
varhainen tuki
 

• sairauspoissaolojen hallintajärjestelmä: 
ilmoituskäytännöt, tietojen toimitta
minen työterveyshuoltoon, yhteenvedot 
ja niiden käsittely; työhön paluun tuki

• työkykyseurannan toteutus, raportointi, 
toteutumisen ja vaikutusten analysointi 

Varhaisella tuella tarkoitetaan 
kaikkia niitä tukitoimenpiteitä, jotka 
aloitetaan henkilön työkyvyn ja 
työhyvinvoinnin parantamiseksi 

Omasta terveydestä ja työkyvystä huoleh
timinen muodostaa henkilökohtaisen ter
veyden ja hyvinvoinnin perustan  Työkyky 
ja työstä suoriutuminen vaihtelevat pitkän 
työuran aikana  Työkykyä alentavia syitä 
voivat olla sairaudet, pitkäaikainen ja haital
linen henkinen tai fyysinen kuormittuminen 
työssä sekä yksityiselämään liittyvät elin
tavat ja elämäntilanteet  Yksilön työkykyä 
voidaan tukea työpaikalla monin tavoin  Työ
kyvyn heikennyttyä voidaan tehdä tilapäisiä 
tai pysyviä järjestelyjä ja muutoksia tarpeen 
ja mahdollisuuksien mukaan 

 
Työkykyä edistäviä ja tukevia 
toiminta  käytäntöjä kutsutaan työ
kyvyn hallinnaksi 

Toimiva malli edellyttää hyvää yhteistyötä 
työnantajan, henkilöstön, työsuojeluorga
nisaation ja työterveyshuollon välillä  Toi
mintamallista sovittaessa eri osapuolten 
näkemykset on otettava huomioon mahdol
lisuuksien mukaan  Malli sisältää kirjallisen 
kuvauksen työkyvyn hallinnan, seurannan ja 
varhaisen tuen toimintakäytännöistä 

Kuvaus toimintakäytännöstä sisältää  
seuraavat osiot:
• toimintakäytännön laadinta yhteistyössä 

ja käsittely yhteistoiminnassa
• varhaisen tuen tarpeen tunnistaminen 

ja antaminen: toimenpiteiden sisältö ja 
käyttö

• työpaikan apuvälineinä käytettävät 
lomakkeet: kartoituslistat, muistiot, 
työkyvyn puheeksi ottamisessa ja 
työterveysneuvotteluissa
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Työkyvyn edistämisen kohteita
• Yksilön terveys ja toimintakyky
• Työympäristö
• Työyhteisö
• Osaaminen
• Johtaminen

Työkyvyn aleneman syitä
• Fyysiset ja psyykkiset sairaudet
• Haitallinen kuormittuminen työssä
• Osaamis ja työnhallintaongelmat
• Ikääntymiseen liittyvät asiat
• Päihdeongelmat
• Kuormittava elämäntilanne
 
Työkyvyn edistämisen ja yksilöllisen tuen 
keinoja
• Turvallisen ja terveellisen työn ja 

työympäristön kehittäminen
• Terveiden elintapojen edistäminen
• Ergonomian parantaminen ja 

apuvälinehankinnat
• Kehityskeskustelut
• Työpaikalla yhteistoiminnassa sovittu 

korvaavan työn malli 
• Työn muokkaaminen 
• Määräaikaiset tai pysyvät työ ja 

työaikajärjestelyt ja joustot
• Työn uudelleen organisointi, työkierto
• Työnohjaus
• Koulutus, valmennus, perehdytys
• Yksilölliset työterveyshuollon 

tukipalvelut
• Työuravalmennus
• Työkykykoordinaattoritoiminta
• Osasairauspäivärahan 

käyttömahdollisuus
• Kuntoutus, työkokeilu, 

kuntoutustutkimus
• Ammatinvalinta ja urasuunnittelu
• Ammatillinen kuntoutus, kuntoutustuki, 

uudelleenkoulutus
• Osaeläkeratkaisut
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VAHVINTA TUTKIMUSNÄYTTÖÄ työkyvyn tuen myönteisistä vaikutuksista

KOHTUULLISTA NÄYTTÖÄ työkyvyn tuen myönteisistä vaikutuksista

Lähde: Työkyvyn tuen vaikuttavuus, Tutkimuskatsaus työkyvyn tukitoimien työkyky ja kustannus
vaikutuksista, VALTIONEUVOSTON SELVITYS JA TUTKIMUSTOIMINNAN JULKAISUSARJA 2022:7

Osasairauspäiväraha
➞ myönteisiä vaikutuksia työkyvyttömyy
den kestoon ja työhön osallistumiseen sekä 
mielenterveyshäiriöissä että somaattisissa 
sairauksissa  Myönteisiä talousvaikutuksia 
vähentyneen sosiaaliturvan hyödyntämi
seen 

Yksilöpsykoterapiat  
(ml. lyhytterapiat, nettiterapiat)
➞ myönteisiä mielenterveysvaikutuksia  
Myönteisiä taloudellisia vaikutuksia vähen
tyneiden sairauspoissaolojen ja sairaana 
työskentelyn myötä 

Terveellisten elintapojen edistäminen  
työpaikoilla
➞ myönteisiä vaikutuksia sekä somaattisiin 
sairauksiin että mielenterveyteen ja näistä 
johtuviin työkyvyttömyyteen ja kustannuk
siin 

Yksilölähteinen stressinhallinta 
 (mindfulness)
➞ myönteisiä mielenterveysvaikutuksia, 
stressihallinnalla vaikutuksia myös sairaus
poissaoloihin, sairaana työskentelyyn ja  
täten kustannuksiin 

Korvaavan työn malli / työn muokkaus
➞ lyhentää työhön paluuseen kuluvaa aikaa 
tuki ja liikuntasairauksissa

Psykososiaalisen työympäristön  
kehittäminen (työyhteisön kehittäminen)
➞ myönteisiä vaikutuksia psykososiaalisen 
työympäristöön, mutta yhteys yksilötason 
hyvinvointiin ja työkykyyn on epäselvä ja voi 
olla, että yhteyttä säätelee tai muokkaa yksi 
tai useampi yksilön tai työyhteisön ominai
suus

Fyysisen ergonomian parantaminen
➞ ergonomian parantaminen voi vähentää 
niskahartia ja yläraajavaivoja; nosto 
ohjeilla ei juurikaan vaikutuksia alaselkä
kipuun; lisätyt tauot työssä voivat vähentää 
tuki ja liikuntaelinoireita

Työuravalmennus
➞ myönteisiä mielenterveysvaikutuksia  
ja myönteinen vaikutus yli kahden viikon  
sairauspoissaoloihin

Työkykykoordinaattoritoiminta
➞ myönteisiä vaikutuksia työhön osallistu
miseen somaattisissa sairauksissa, mutta 
vaikuttavuusnäyttö mielenterveyshäiriöiden 
kohdalla ristiriitaisista ja siksi riittämätöntä
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Sairauspoissaoloseuranta osana  
varhaista tukea
 

siä ja työterveyshuollon toiminta perus
tuu työkyvyn seurantaan terveydentilan 
kannalta  Tavoitteena on havaita työkyvyn 
heikkenemisen merkit, oireet ja sairaudet 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja 
käynnistää oikeaaikaisesti hoito ja kuntou
tustoimet ja mahdolliset työolosuhteiden 
korjaustoimenpiteet  Tämä on varhaisen 
tuen mallin perusajatus 

Yhteistoiminnassa sovitun mallin avulla voi
daan sopia hälytysrajat, jotka käynnistävät 
sovitut tukitoimenpiteet  Viitteitä työkyvyn 
heikentymisestä voi tulla huomattavasti 
ennen sairauspoissaoloja  Siksi on tärkeää 
seurata työntekijöiden työstä selviytymistä 
ja hyvinvointia  Tässä esihenkilö on avain
asemassa 

Esihenkilö on vastuussa työn resursoinnista 
ja työntekijöiden työterveydestä ja turval
lisuudesta  Sen vuoksi hänen tehtäviinsä 
kuuluu seurata sairauspoissaolojen määrää 
ja kestoa sekä tarvittaessa ottaa ne pu
heeksi  Toimintamallissa sovittujen hälytys
rajojen ylittyessä esihenkilö ottaa sairaus
poissaolot puheeksi työntekijän kanssa 

Rajat voivat olla esimerkiksi seuraavia:
• pitkiä tai pitkittyneitä 

sairauspoissaoloja yhteensä  
X päivää viimeisen 12 kuukauden  
aikana

• toistuvia lyhyitä (1–3 päivän) 
poissaolokertoja X kertaa  
X kuukauden aikana 

Sairauspoissaolot aiheuttavat kustannuksia 
organisaatioille, vakuutusjärjestelmille ja 
koko yhteiskunnalle  Kustannukset kertau
tuvat työpaikoilla, koska suorien kustannus
ten lisäksi joudutaan maksamaan esimer
kiksi sijaisten palkkaamisesta ja tuotannon 
menetyksistä  Monet käytännön esimerkit 
osoittavat, että sairauspoissaoloihin voi
daan vaikuttaa ja turhia poissaoloja voidaan 
vähentää  Vähentämistavoite ei saa johtaa 
siihen, että työtä tehdään sairaana niin, että 
sairaus pahenee tai toipuminen hidastuu  

Organisaation normaaliin toimintaan kuu
luu tarve vähentää tarpeettomia kustan
nuksia ja huolehtia henkilöstöstä  Siksi on 
välttämätöntä, että työpaikoilla edistetään 
työhyvinvointia ja työssä jatkamista poissa
olojen tarkoituksenmukaisella, asiallisella ja 
tehokkaalla hallinnalla  Siihen kuuluu myös 
töihin paluun tukeminen työkyvyttömyys
jakson jälkeen 

Sairauspoissaolotilastojen järjestelmällinen 
seuranta on osa esihenkilötyötä ja auttaa 
havaitsemaan varhaisen tuen tarpeita hy
vissä ajoin, ennen kuin vakavat työkykyon
gelmat pääsevät kehittymään  Hyvään 
sairauspoissaoloseurantaan kuuluu aina 
työkyvyn edistämisen näkökulma  Keskeis
tä on jatkuva yhteistyö työterveyshuollon 
kanssa   Sairauspoissaoloseuranta kuuluu 
myös työsuojelun yhteistoimintaan 

Sairauspoissaolojen seurannassa on tär
keää etukäteen määritellä esihenkilön ja 
työterveyshuollon tehtävät  Työantajan 
edustaja noudattaa työsopimuslakiin ja 
työehtosopimuksiin perustuvia määräyk
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Yhdessä sovitut säännöt ja puuttumisrajat 
vähentävät epäoikeudenmukaisuuden koke
muksen vaaraa ja auttavat esihenkilöä otta
maan työkykyasioita puheeksi ja toimimaan 
lainsäädännön ja yhdessä sovittujen peri
aatteiden mukaisesti  Varhaisen tuen malli 
koskee kaikkia henkilöstöryhmiä tasapuo
lisesti  Kysymys on siis ennen kaikkea välit
tämisestä, avun tarjoamisesta ja yhdenver
taisesta kohtelusta  Keskustelussa pyritään 
selvittämään, mikä osuus työhön liittyvillä 
tekijöillä on sairastamiseen ja mitä konk
reettisia toimenpiteitä tekemällä työkyky 
paranisi ja sairauspoissaolot vähenisivät 

Sairauspoissaolojen seuranta
Sairauspoissaoloista koituu työnantajalle 
sekä kustannuksia että käytännön hanka
luuksia  Poissaolot kuormittavat myös työ
yhteisöä 

Pitkät sairauspoissaolot saattavat ennustaa 
työkyvyttömyyseläköitymistä  Näistä eläk
keistä aiheutuvat kustannukset vaihtelevat, 
ja niiden kohdentuminen riippuu työpaikan 
koosta  On muistettava, että kaikki työky
vyttömyyseläkkeet lisäävät työeläkejärjes
telmän kustannuksia ja paineita työeläke
maksujen korottamiseen  Tämän takia on 
hyödyllistä seurata ja kiinnittää huomiota 
sairauspoissaolojen kehitykseen 

Sairauspoissaolo on poissaolo, joka syntyy 
henkilön työkyvyn heikentymisestä ja joka 
johtuu sairaudesta, tarkastus tai hoito
käynnistä tai lääkinnällisestä kuntoutuk
sesta  Sairauspoissaoloihin lasketaan myös 
sairausajan palkanmaksukauden jälkeiset 
palkattomat poissaolot 

Tapaturmapoissaolot ovat työ tai työmat
katapaturman tai todetun ammattitaudin 
aiheuttamasta työkyvyttömyydestä aiheu
tuva työkyvyn menetys  Vapaaajan tapa
turmasta aiheutuva työkyvyttömyysaika 
käsitetään kuitenkin sairauspoissaoloksi 

Yleisimmin sairauspoissaoloja seurataan 
ja vertaillaan sairauspoissaoloprosentilla  
Jotta vertailu on luotettavaa, poissaolot on 
määriteltävä ja prosentit laskettava yhden
mukaisella tavalla  Työaika ja poissaolo
luokittelun peruskäsitteenä on teoreettinen 
säännöllinen työaika  Sillä tarkoitetaan so
pimuksen mukaista työaikaa vuosilomaaika 
mukaan luettuna  Vuosilomaaika lasketaan 
työpäiviksi luettuna  Sairauspoissaoloihin ei 
lasketa poissaoloa lasten sairauden vuoksi  

Teoreettinen säännöllinen työaika 
= säännöllinen työaika + vuosiloma
aika

Säännöllinen työaika, tarkoittaa  
sovittua, työaika tai työvuoro
järjestelmän mukaista työaikaa, 
riippumatta siitä, oliko työntekijä 
tänä aikana työssä tai ei 

Sairauspoissaoloprosentti 
lasketaan sairauspoissaolojen 
osuutena teoreettisesta 
säännöllisestä työajasta:

Sairauspoissaoloprosentti = 
Sairauspoissaoloaika x 100 % 

Teoreettinen säännöllinen työaika

 
Sairauspoissaoloista voidaan laskea myös 
muita tunnuslukuja:
• sairauspoissaoloaika henkilöä kohti
• sairauspoissaolojen keskimääräinen 

pituus
• sairauspoissaolojen määrä henkilöä kohti
• poissaolojen suhteellinen osuus 
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• Työehtosopimuksissa on määritelty 
lääkärintodistus sairauspoissaolon 
oikeuttavaksi todisteeksi  Sen voi 
edellyttää esitettäväksi jokaisesta 
sairauspoissaolopäivästä  

• Joissakin työehtosopimuksissa 
hyväksytään myös terveyden tai 
sairaanhoitajan todistus  

• Työnantaja voi myös päättää 
hyväksyvänsä omailmoituksen riittävänä  

• Työntekijää saatetaan ohjata 
käyttämään sairastuessa ensisijaisesti 
työterveyshuoltoa, mutta vaatimus ei voi 
olla ehdoton  

• Perustellusta syystä esihenkilö voi vaatia 
käyntiä työterveyshuollossa, vaikka muun 
lääkärin antama todistus olisi jo esitetty  

• Työkykyä arvioidessa työterveyslääkäri 
on yleensä asiantuntevin  Työnantaja 
maksaa kustannukset vaatiessaan 
käyntiä nimetyllä lääkärillä  

Sairauspoissaolojen ilmoitus
käytännöt ja lääkärintodistuksen 
toimittaminen

Työpaikalla tulee olla sovitut menettelytavat 
sairaus tai tapaturmatapauksien ilmoitta
miseen  Yleensä poissaolosta ilmoitetaan 
välittömästi esihenkilölle puhelimitse  Jos 
hän ei ole tavoitettavissa, sovitaan hänelle 
varahenkilö  On tärkeää, että työntekijä  
pitää esihenkilönsä mahdollisuuksiensa mu
kaan ajan tasalla sairauspoissaolon jatkumi
sesta ja kestosta  Lääkäriin hakeutumisen 
kynnyksen tulee olla matala  Työ tai työ
matkatapaturmasta on aina heti ilmoitetta
va esihenkilölle ja työterveyshuoltoon  
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Varhaisen tuen malli

Työkyvyn varhaisen tuen mallin rakentami
sessa ja käyttöön ottamisessa onnistutaan 
parhaiten työpaikan hyvällä yhteistyöllä  
Malli ja toiminta muotoutuvat työpaikkakoh
taisesti  Työsuojelutoimikunta tai vastaava 
yhteistoimintaelin on usein luonteva fooru
mi mallin rakentamisessa  Pienellä työpai
kalla asioista voidaan keskustella yhteises
sä kokouksessa 

Sisäinen asiantuntijaverkosto voi tukea esi
henkilöitä ja olla tarvittaessa yhteydessä 
työpaikan ulkoisiin tukiverkostoihin tilan

teissa, joissa työpaikan ja työterveyshuollon 
tukitoimet eivät riitä  Työterveysneuvotte
lussa sovitaan näistä toimista  Esimerkkejä 
ulkoisesta verkostosta ovat työeläkelaitok
set, Kansaneläkelaitos ja työvoimahallinto 

Varhaisen tuen mallissa on tärkeää kuvata 
eri yhteistyötahojen tehtävät ja vastuut, 
jotta toiminnasta tulee järjestelmällistä, 
pitkäjänteistä ja tuloksellista  Ennakkoon 
suunniteltu tehtävämäärittely ja vastuujako 
takaavat toiminnan sujuvuuden ja auttavat 
tilanteiden nopeaa ratkaisemista 

Varhaisen tuen keskustelu esihenkilön ja työntekijän välillä  
työtä haittaavissa tai työkykyä heikentävissä tai uhkaavista tekijöistä.
• Työssä selviytymisongelmanmäärittely ja tarvittaessa dokumentointi  

Työssä tarvittavat muutokset
Muutosten suunnittelu ja  
toteutus
• Työolot työkykyä vastaaviksi 
Dokumentointi ja seuranta 

Muut toimenpiteet tarvittaessa
• Kuntoutus, uudelleenkoulutus, 

sijoittuminen uusiin tehtäviin 
• Seuranta 

Prosessin 
päätös

Työterveyshuolto
• Asiantuntijaapua 
• Työkyvyn arviointi 

Tarvittaessa  
työterveysneuvottelu  
työntekijän, esimiehen  
ja työterveyshuollon 
kesken 

Varhaisen tuen päävaiheet 
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Esihenkilön tehtävät
• seuraa systemaattisesti terveyteen 

ja työkykyyn liittyviä riskejä sekä 
henkilöstön työkykyä ja poissaoloja

• ohjaa työntekijään työterveyshuoltoon, 
jos työntekijällä on terveydellinen 
ongelma 

• käy varhaisen tuen keskustelun henkilön 
kanssa

• varhaisen tuen keskustelussa ei ole 
syystä keskustella ilman työntekijän 
hyväksyntää työkykyä rajoittavista 
terveydellisistä syistä

• ryhtyy selvitys ja korjaustoimiin, jos 
varhaisen tuen keskustelussa käy 
ilmi, että työssä suoriutumista haittaa 
esimerkiksi osaamisen vaje tai työpaikan 
ilmapiiriin liittyvät asiat

• dokumentoi tarvittaessa keskustelussa 
yhdessä sovitut asiat esimerkiksi 
keskustelua varten suunnitellulle 
lomakkeelle; terveystietoja eikä muita 
arkaluontoisia asioita ei dokumentoida

• tekee tarpeelliset muutokset 
työolosuhteisiin tai työn sisältöön

• tekee yhteistyötä työsuojeluvaltuutetun 
ja päällikön kanssa  

Henkilöstöhallinnon tehtävät
• seuraa henkilöstön poissaoloja
• toimii yhteistyössä esihenkilöiden, 

työsuojelun, työterveyshuollon ja 
ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden 
kanssa

• on tarvittaessa mukana työterveys
neuvottelussa

• suunnittelee ja kehittää työhyvinvoinnin 
edistämiseen liittyviä asioita

• koordinoi mahdollisen uudelleen
sijoituksen toteutumista yhdessä 
esihenkilöiden kanssa

• johtaa ja koordinoi yhteydenpitoa 
mahdollisiin ulkopuolisiin tahoihin (kun
toutuslaitokset, eläkevakuutusyhtiöt yms )

• tekee yhteistyötä työsuojeluvaltuutetun 
ja päällikön kanssa

• varmistaa, että työpaikan toiminta
mallissa otetaan huomioon työn tekijän 
mahdollisuus pyytää työsuojelu
valtuutettu tai muu tukihenkilö mukaan 
keskusteluun  

Työterveyshuollon tehtävät
• seuraa sairauspoissaoloja ja henkilön 

työkykyä ja mahdollisia terveydellisiä 
rajoitteita

• järjestää tarvittaessa työterveys
neuvottelun joko vastaanottokäyntien 
tai työpaikalta (työntekijä, esihenkilö) 
tulevan aloitteen perusteella

• varmistaa onko työntekijällä tarve saada 
työsuojeluvaltuutettu tai muu tukihenkilö 
neuvotteluun mukaan ja huolehtii myös 
tämän kutsumisesta

• tekee hoidon ja/tai kuntoutustarpeen 
arvioinnin, käynnistää sen ja järjestää 
seurannan

• tekee sovittaessa työkyvyn arvioinnin 
suhteessa asetettuun tehtävään ja antaa 
siitä kirjallisen lausunnon

• on jatkuvassa yhteistyössä työntekijän ja 
esihenkilön kanssa ja antaa asiantuntija
apua työn muutoksia tehtäessä

• tekee yhteistyötä työsuojeluvaltuutetun 
ja päällikön kanssa

• huolehtii pitkittyvien sairauspoissaolojen 
osalta sairausvakuutuslain edellyttämien 
neuvotteluiden järjestämisestä ja 
tehtävistä lausunnoista 

 
Työterveyshuollon toiminta on aina luotta
muksellista, ja työterveyshuoltoa sitoo sai
raustietoja koskeva salassapitovelvollisuus 

Työsuojeluhenkilöstön tehtävät
• on mukana työpaikan riskien 

arvioinnissa, työpaikkaselvityksissä, 
henkilöstökyselyjen toteuttamisessa ja 
sairauspoissaoloseurannassa

• työsuojelutoimikunnassa tai vastaavassa 
suunnitellaan, kehitetään ja arvioidaan 
työterveyshuollon toimintaa
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• tekee ehdotuksia työterveyshuollon 
kehittämiseksi ja yhteisten toiminta
tapojen ja mallien rakentamiseksi

• työsuojeluvaltuutettu voi 
toimia työntekijän tukena 
työterveysneuvottelussa 

Ulkopuolisten asiantuntijoiden apu 
Työkykyongelmien ratkaisutilanteissa tar
vitaan usein ulkopuolisten asiantuntijata
hojen apua  Työpaikalla on hyvä kartoittaa 
jo etukäteen ne asiantuntijatahot, joiden 
puoleen käännytään jo alkuvaiheessa, kun 
suunnitellaan työkyvyn edistämisen toi
menpiteitä 

Esihenkilön käymä varhaisen tuen 
keskustelu 

Tavoite ja periaate
Ensimmäiset merkit työkyvyn heikkenemi
sestä voivat tulla esiin henkilön omien ha
vaintojen lisäksi työpaikalla esihenkilön tai 

työtoverien havainnoimana, työterveyshuol
lossa tai työsuojeluorganisaation taholta 

Työhön tai työyhteisöön liittyvän ongelman 
laatua selvitetään työpaikalla esihenkilön 
ja työntekijän välisessä keskustelussa niin 
pitkälle, kuin se on mahdollista  Esihenkilön 
on ryhdyttävä toimiin mahdollisimman pian, 
kun viitteitä työkyvyn heikentymisestä on 
havaittu 

Esihenkilö käy alaisensa kanssa keskuste
lun tilanteesta ottaen huomioon, että työn
tekijän terveydentilaa koskevat tiedot ovat 
aina luottamuksellisia  Keskustelu voidaan 
yhdessä sovitulla tavalla dokumentoida 
molemmille osapuolille prosessin ajaksi 
myöhempää seurantaa varten yksityisyyden 
suojaa huomioon ottaen  Henkilöstöhallin
non edustaja voi tarpeen mukaan olla kes
kustelussa mukana  Työntekijällä on oikeus 
pyytää myös työsuojeluvaltuutettu tai muu 
tukihenkilö mukaan keskusteluun  Varhai
sen tuen keskustelulomakkeeseen ei doku
mentoida sairauksiin liittyviä tietoja 
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Miten keskustelu käydään?
Heikentyneeseen työsuoritukseen, huoles
tuttavaan muutokseen käyttäytymisessä ja 
epäiltyyn työkyvyn heikkenemiseen liitty
vien keskustelujen tulee olla rakentavia ja 
työhön liittyviä  Keskustelussa ei käsitellä 
työntekijän sairauksia tai niihin johtanei
ta syitä  Työstä selviytymistä vaikeuttavia 
tilanteita kuvataan selkeitä esimerkkejä 
käyttäen  Työkykyyn vaikuttavia kuormitus
tekijöitä ja voimavaroja arvioidaan työn nä
kökulmasta ja asiat otetaan esille avoimesti 
ja työntekijää arvostavassa hengessä työn
tekijää painostamatta 

Varhaisen tuen keskustelussa esihenkilö ja 
työntekijä määrittelevät ja kirjaavat työssä 
suoriutumista haittaavat työhön liittyvät te
kijät yhdessä  Tässä yhteydessä selvitetään 
mahdolliset muutokset työjärjestelyihin 
sekä sovitaan ja kirjataan jatkotoimenpiteis
tä ja aikatauluista 

Esihenkilö tekee sovitut muutokset työolo
suhteisiin tai työn sisältöön  Mikäli keskus
telussa tulee esiin mahdollinen työkykyä 
rajoittava terveysongelma, selvitetään jat
kotoimenpiteet työterveyshuollon kanssa 

Varhaiseen tukeen liittyvää keskustelua 
varten on hyvä olla valmis lomake, jossa on 
asian käsittelyä helpottavia kysymyksiä  
Näin keskustelun tulos voidaan kirjata toi
menpideehdotuksineen seurannan mah
dollistamiseksi 

Keskeisiä keskustelussa käsiteltäviä aiheita 
ovat: osaaminen, kuormitustekijät, työolo
suhteet, työergonomia, työvälineet ja ilma
piiri 

Esimerkkejä kysymyksistä
• Olet ollut usein poissa työstä sairaana  

Ovatko poissaolot toisiinsa liittyviä? Onko 
kyseessä sama jatkuva terveysongelma?

• Onko työsuorituksesi heikentynyt 

sairauden tai muun terveysongelman 
vuoksi?

• Sovitaan käynti työterveyshuollossa ja 
työterveysneuvottelun järjestämistä  

• Mikäli kyseessä ei ole sairaus, 
aiheuttaako jokin työpaikan olosuhde tai 
häiriötekijä haasteita työn sujumiselle?

• Mikä on mielestäsi keskeisin syy 
jaksamisen heikentymiselle? 

• Liittyykö työsuorituksen heikkenemiseen 
työn ulkopuolisia tekijöitä? Haluatko 
kertoa niistä?

• Jos et halua kertoa, niin osaatko/voitko 
kertoa onko kyseessä ohimenevä tilanne?

• Onko jotakin mitä työpaikalla voisi tehdä 
tilanteen helpottamiseksi?

• Koetko, että työsi on enimmäkseen liian 
kuormittavaa? Millä tavalla? 

• Mitkä tekijät auttaisivat siihen, että 
jaksaisit työssäsi paremmin?

• Mikä olisi keskeisin tilapäinen tai 
pysyvä muutos, josta olisi hyötyä 
kuormitustilanteen helpottumisen 
kannalta?

• Onko työpaikan olosuhteissa, ilmapiirissä 
tai työergonomiassa mielestäsi 
korjattavaa?

• Tarvitsetko tukea tai koulutusta 
ammattitaitosi ja osaamisesi 
kehittämiseen? Millaista?

 
Työterveyshuollossa tehtäviä selvittelyjä 
ei välttämättä tarvita, jos ongelman syyksi 
osoittautuvat selvästi itse työhön liittyvät 
syyt  Tällaisia voivat olla esimerkiksi työyh
teisön ristiriidat, puutteellinen osaaminen 
tai tyytymättömyys työhön tai urakehityk
seen 

Mikäli työpaikalla käytävän varhaisen tuen 
keskustelussa tulee esille terveysongelma, 
hyödynnetään työterveyshuollon asiantun
temusta  Terveyteen ja työkykyyn liittyvä 
lääketieteellinen selvitystyö tapahtuu työ
terveyshuollossa salassapitovelvollisuutta 
noudattaen  Mahdollisia jatkoselvittelyjä 
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voivat olla mm  diagnostiset tutkimukset, 
työ paikkakäynti tai lähete jatkotutkimuk
siin  Työterveyshuolto tekee aloitteen työ
terveysneuvottelun järjestämiseksi 

Mikäli työntekijän terveydentilassa ei havai
ta mitään huolestuttavaa, ei varhaisen tuen 
mallin mukaisia terveydenhuollon jatkotoi
mia tarvita  

Työterveysneuvottelu – milloin ja 
miksi?
Usein työkykyyn liittyvät ongelmat edellyt
tävät työntekijän, esihenkilön ja työterve
yshuollon yhteistyötä  Työkykyyn liittyvissä 
ongelmatilanteissa hyvä lähtökohta on 
yhteisneuvottelu  Tätä yhteistyömuotoa 
kutsutaan työterveysneuvotteluksi  Työter
veyshuollon aloitteesta tapahtuvat neuvot
telut voidaan käydä vain työntekijän suostu
muksella, mutta työntekijä ei voi kieltäytyä 
esihenkilön aloitteesta tapahtuvan työter
veysneuvottelusta  Työntekijä voi myös itse 
ehdottaa neuvottelua  Keskustelut käydään 
aina tieto ja yksityisyydensuojaa loukkaa
matta  

Neuvotteluun voi tarvittaessa osallistua 
työntekijän niin halutessa esimerkiksi työ
suojeluvaltuutettu, luottamusmies tai muu 
tukihenkilö työpaikalta 

Mikäli sairaus on heikentänyt työkykyä siinä 
määrin, ettei työntekijä selviydy työteh
tävistään, on niitä tarve muokata jäljellä 
olevaa työkykyä vastaavaksi  Tällöin työter
veyshuolto auttaa töiden uudelleenjärjeste
lyjen arvioinnissa ja suunnittelussa 

Työkyky voi olla heikentynyt tilapäisesti tai 
pysyvästi  Työkyvyn heikentyessä pysyvästi 
tarvitaan yleensä laajempia ratkaisuja  Täl
löin on tarpeen kytkeä myös mahdollinen 
henkilöstöhallinnon edustaja mukaan suun
nitteluun, mikäli sellainen organisaatiossa 
on 

Ensisijaisena tavoitteena on, että työntekijä 
jatkaa entisessä työssään  Monesti pienet 
varhaisessa vaiheessa tehdyt muutokset 
työtehtäviin riittävät  Joskus uudelleensijoi
tusmahdollisuudet ovat rajallisia 

Mikäli työssä tehtävät muutokset eivät 
ole riittävästi työkykyä tukevia, tarvitaan 
monen eri asiantuntijatahon yhteistyötä  
Ratkaisuna voi olla ammatillinen kuntoutus 
tai sijoittuminen uusiin tehtäviin entiselle 
työpaikalle tai uuteen työpaikkaan uudel
leenkouluttautumisen kautta  Tällöin eläke
vakuutusyhtiö tulee yhteistyöhön mukaan 

Yhteistyötahoja
• Kansaneläkelaitos: kuntoutuspalvelut, 

sairaus/osasairauspäiväraha, 
eläkeratkaisut

• Työeläkevakuutusyhtiöt: yhteistyö 
työhyvinvoinnin edistämiseksi, 
ammatillinen kuntoutuspalvelu, 
eläkeratkaisut

• Työvoimahallinto: uudelleenkoulutus, 
työpaikan vaihto

• Työsuojeluhallinto: työsuojeluun liittyvät 
asiantuntija ja viranomaispalvelut

• Työmarkkinajärjestöt: juridinen ja muu 
neuvonta

• Työturvallisuuskeskus: työsuojeluun 
ja hyvinvointiin liittyvät 
asiantuntijapalvelut, koulutus

• Työterveyslaitos: työterveyteen 
ja turvallisuuteen liittyvät 
asiantuntijapalvelut, koulutus
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Työhön paluu pitkän sairauspoissaolon  
jälkeen

Pitkissäkin sairauspoissaoloissa on hyvä 
säilyttää yhteys työpaikkaan  Yhteydenpito 
voi tapahtua kaksisuuntaisesti esihenkilön 
ja alaisen välillä  Voidaan myös sopia, että 
työterveyshuolto arvioi yhteydenpidon ja 
tuen tarpeen 

Yhteydenpidon tavoitteena on helpottaa 
työhön paluuta, edistää työntekijän terveyt
tä sekä vähentää työkyvyn pitkäkestoisen 
heikkenemisen ja työelämästä syrjäytymi
sen uhkaa  Tehtäviä tulisi mahdollisuuksien 
mukaan järjestellä heikentynyttä tai muut
tunutta työkykyä vastaavaksi 

Esihenkilön kiinnostus työntekijän vointia 
kohtaan osoittaa välittämistä hänen tilan
nettaan kohtaan  Huolenpidon tunne madal
taa työhön paluun kynnystä, ja tieto työpai
kalla tapahtuvista asioista vahvistaa työssä 
pärjäämisen tunnetta  Työntekijä pääsee 
myös vaikuttamaan työhön paluun suunnit
teluun ja voi valmistautua mahdollisiin muu
tostilanteisiin työpaikalla  Työhön paluuta 
on hyvä suunnitella jo hyvissä ajoin ennen 
sairauspoissaolon päättymistä  

Työyhteisön kanssa tehtävä töiden suun
nittelu ja poissaolon aikaiset tarvittavat 
sijaisjärjestelyt ovat tärkeä osa toimivaa 
työkyvyn hallinnan käytäntöä  Pitkän 
poissa olon jälkeen työhön palaava voi  
kokea ahdistusta ja pelkoa siitä, miten  
häneen suhtaudutaan työpaikalla  

Kannustava ja ymmärtäväinen ilmapiiri 
edistää toipumista  Työkyvyn seurantakäyn
nit omassa työterveyshuollossa ovat myös 
tärkeitä arvioitaessa työhön paluun hetkeä 
ja suunniteltaessa työssä tarvittavaa tukea  

Työhön paluu, varsinkin pidempikestoisen 
(yli 20 pv) sairauspoissaolojakson jälkeen, 
edellyttää valmiuksia ja tukitoimia myös 
työpaikalla  Sairaus aiheuttaa usein jon
kinasteisen toiminnanvajavuuden määrä
ajaksi, joskus pysyvästi  Työn vaatimuksista 
riippuu, missä määrin toiminnanvajavuus 
vaikuttaa työkykyyn  Oireiden haittaavuut
ta, sairauden pahenemista ja työkyvyn 
heikentymistä voidaan usein estää työoloja 
muokkaamalla  Työkyky ei ole jokotaiilmiö, 
vaan jatkumo  Työkyky palautuu yleensä vä
hitellen  Usein sairauden toipumisvaiheessa 
asteittainen työhön paluu on toipumisen 
kannalta parempi vaihtoehto kuin työstä 
poissaolon jatkuminen 
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Yhteydenpito toteutetaan sovitun mallin 
mukaisesti 

Työterveyshuollon tehtävänä on myös 
arvioi da erilaisten kuntoutusmuotojen 
tarpeellisuus ja hyöty  Kelalla on lakiin pe
rustuva velvollisuus järjestää ja korvata 
ammatillista ja lääkinnällistä kuntoutusta 
sekä kuntoutuspsykoterapiaa  Ammatillista 
kuntoutusta järjestetään työkyvyttömyyden 
estämiseksi tai työ ja ansiokyvyn paran
tamiseksi  Lääkinnällistä kuntoutusta jär
jestetään työ, opiskelu tai toimintakyvyn 
turvaamiseksi tai parantamiseksi henkilöil
le, joille on myönnetty vaativa lääkinnällinen 
kuntoutus  

Kuntoutuspsykoterapiaa järjestetään työ 
tai opiskelukyvyn tukemiseksi henkilöille, 
joiden työ tai opiskelukykyä uhkaa mielen
terveydenhäiriö  Järjestämisvelvollisuuteen 
kuuluvan kuntoutuksen lisäksi Kela voi jär
jestää ja korvata harkinnanvaraista kuntou
tusta eduskunnan vuosittain myöntämän 
rahamäärän puitteissa  Myös harkinnanva
raisen kuntoutuksen tavoitteena on työ tai 
toimintakyvyn turvaaminen tai parantami
nen  Kuntoutuksen järjestämisen lisäksi 
Kela voi maksaa kuntoutuksen ajalta kun
toutusrahaa, jonka tavoitteena on toimeen
tulon turvaaminen kuntoutuksen ajalta 

Ammatillisen kuntoutuksen myöntäminen 
edellyttää, että kuntoutukseen hakeutuval
la työntekijällä on asianmukaisesti todettu 
sairaus tai vamma  Todetulla sairaudella tu
lee olla yhteys työkyvyn olennaiseen heiken
tymiseen  Sairauden lisäksi yhtä tärkeässä 
asemassa on henkilön kokonaistilanne   
Kuntoutuksen tarpeen arvioinnissa sairau
della ei ole tiettyä osuutta tai painoarvoa  
Tilannetta tulee tarkastella kokonaisval

taisesti, jolloin sairaus on osana kokonai
suutta  Kelan asiakas tarvitsee lääkärin 
kirjoittaman Blausunnon hakemuksen 
liitteeksi, kun hän hakee Kelan tai työeläke
laitosten järjestämää ammatillista kuntou
tusta 

Osatyökykyisyys
Osasairauspäiväraha helpottaa mahdolli
suutta palata työelämään varhemmin pitkän 
sairauspoissaolon jälkeen  Osatyökyvyttö
myyseläke antaa myös mahdollisuuden jat
kaa pitempään työelämässä pysyvämmässä 
työkyvyn heikentymistilanteessa  Osa
työkyisellä tarkoitetaan henkilöä, jolla on 
käytössään osa työkyvystään ja halu tämän 
kyvyn käyttämiseen  Työtä mukauttamalla 
työkyvyn alentuma ei useinkaan vaikuta työ
panokseen  Osatyökykyisyys on yksilöllistä 
ja sidoksissa osatyökykyisyyden syyhyn, 
työhön ja työn vaatimuksiin 

Osatyökykyisyyttä on monenlaista  osa
työkykyisiä voivat olla esimerkiksi vaka
vasta sairaudesta toipuvat, elämänkriisin 
kokeneet tai vammaiset  Yleisimmät työ
kyvyn heikkenemistä aiheuttavat syyt ovat 
masennus ja tuki ja liikuntaelinsairaudet  
Osatyökykyiset ovat hyvin monimuotoinen 
ryhmä 

Osatyökykyisten työntekijöiden työpanos 
saadaan käyttöön työtehtäviä ja aikoja 
räätälöimällä  Myös pienillä työolojen muu
toksilla voidaan saavuttaa suuria etuja, 
jotka lisäävät osatyökykyisten henkilöiden 
edellytyksiä tehdä ansiotyötä  Osatyökykyi
syys on yhdenvertaisuuslain määrittelemä 
yksilöllinen syrjintäperuste, jonka vuoksi ih
mistä ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan 
työntekijänä  
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Tiedottaminen ja kouluttaminen

Esihenkilöiden ja työsuojeluhenkilöstön 
koulutus ennen mallin käyttöönottoa on 
tärkeää  Varhaisen tuen toiminta edellyt
tää osaamista ja tavoitteisiin sitoutumista  
Kaikkien toimijoiden on tunnettava sovittu 
toimintamalli  Käsiteltävät asiat ovat arka
luonteisia  Sairauden merkitys ihmisille on 
suuri, ja siksi asioiden käsittely vaatii eri
tyistä taitoa ja hienotunteisuutta  Esihenki
löt varsinkin tarvitsevat koulutusta, valmen
nusta ja tukea vaikeiden asioiden puheeksi 
ottamiseen ja käsittelyyn 

Koko henkilöstölle on tärkeää tiedottaa var
haisen tuen mallin käyttöönotosta  Aineis
ton tulee olla kaikkien saatavilla  Toiminnan 
on oltava läpinäkyvää, avointa ja kaikkia 
koskevaa 

Varhaisen tuen mallista työkyvyn edistämi
sessä on tärkeää tiedottaa koko henkilöstöl
le jo sen suunnitteluvaiheessa 

Henkilöstölle tiedotetaan
• mallin tarkoitus ja tavoitteet

– työväline työntekijöiden 
työhyvinvoinnin yksilölliseen 
tukemiseen

– varhainen puheeksiotto
– esihenkilötyön tukeminen

• mallin rakentamiseen osallistuvat 
henkilöt

• mallin käyttöönottosuunnitelma 
aikatauluineen

• keskustelujen luottamuksellisuus 
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Keskeiset lainsäädännön velvoitteet  
sekä tukitoimet työkyvyn edistämiseen  
ja työhön paluun tukemiseen

saatuaan käytettävissään olevin keinoin 
ryhdyttävä toimiin kuormitustekijöiden sel
vittämiseksi sekä vaaran välttämiseksi tai 
vähentämiseksi 

Työterveysyhteistyö
Työterveyshuoltolaki velvoittaa työnantajal
ta työterveyshuollon järjestämistä  Työnan
taja, työntekijä ja työterveyshuolto edistä
vät yhteistyössä työntekijöiden terveyttä ja 
työkykyä työuran eri vaiheissa  Työterveys
huolto tulee järjestää ja toteuttaa siinä laa
juudessa kuin työstä, työjärjestelyistä, hen
kilöstöstä, työpaikan olosuhteista ja niiden 
muutoksista johtuva tarve edellyttää 

Työhön liittyvät keskustelut esimerkiksi 
työn sujumisesta, organisoinnista ja koulu
tustarpeesta ovat normaalia esihenkilö     
t yötä 

Työturvallisuus
Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa 
huolehtimaan tarpeellisin toimenpitein 
työntekijöiden terveydestä ja turvallisuu
desta työssä  Työnantajan on otettava huo
mioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun 
työympäristöön samoin kuin työntekijän 
henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät 
seikat  Jos työntekijän todetaan työssään 
kuormittuvan hänen terveyttään vaaranta
valla tavalla, työnantajan on asiasta tiedon 

Työterveyshuoltolaki ja sairausvakuutus
laki ohjeistavat sairauspoissaolojen  
seurantaa seuraavasti:

• 30 poissaolopäivää (vuoden kertymä): 
Työnantaja ilmoittaa työterveyshuoltoon 
sairauspoissaolosta, työntekijän työky
vyn arvioimiseksi ja työssä jatkamismah
dollisuuksien tukemiseksi 

• 60: Sairauspäivärahaa on haettava kah
den kuukauden kuluessa työkyvyttömyy
den alkamisesta ja osasairauspäivärahaa 
kahden kuukauden kuluessa siitä päiväs
tä, josta alkaen etuutta halutaan 

• 90: Työterveyslääkärin lausunto työnte
kijän jäljellä olevasta työkyvystä ja työssä 
jatkamismahdollisuuksista tarvitaan vii
meistään, kun sairauspäivärahapäiviä on 

kertynyt 90 kahden vuoden aikana  Työs
sä jatkamismahdollisuutta selvitetään 
yhteistyössä työnantajan ja työntekijän 
kanssa  Lausunnon tavoitteena on arvi
oida työhön paluun mahdollisuudet, työ
paikan tukitoimien tarve ja laatia suun
nitelma työhön paluusta  Työntekijän on 
toimitettava lausunto Kelaan, on edelly
tys sairauspäivärahan maksamiselle 

• 150: Kela lähettää kirjeen, missä ker
rotaan kuntoutusmahdollisuuksista  
Kuntoutusta varten tarvitaan Blääkärin
lausunto 

• 230: Kela selvittää tarvittaessa kuntou
tustarpeen ennen 230 sairauspäiväraha
päivää

• 300: Sairauspäivärahaa maksetaan  
enintään 300 arkipäivää 
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Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan 
työsuojeluyhteistoiminnasta edellyttää, 
että työnantajan tulee toimia yhteistyössä  
työntekijöiden tai heidän edustajiensa 
kanssa valmistellessaan työterveyshuollon 
toteuttamista, käsiteltäessä työterveys
huollon toimintasuunnitelmaa ja arvioitaes
sa vaikutuksia  Asiat käsitellään työsuoje
lutoimikunnassa tai ellei sitä ole, yhdessä 
työsuojelu valtuutetun kanssa  Asioiden 
käsittelyä varten työnantajan tulee antaa 
tarpeelliset tiedot riittävän ajoissa 

Kelan tarjoama tuki

Osasairauspäiväraha 
Osasairauspäivärahan tarkoitus on tukea 
työkyvyttömän työntekijän työkykyä ja py
symistä työelämässä  Osaaikaiseen työhön 
paluu on vapaaehtoinen järjestely, mihin 
tarvitaan sekä työntekijän että työnantajan 
suostumus  Työajan on vähennyttävä 40–60 
% kokoaikatyöstä ja työnantaja maksaa teh
dyltä työajalta palkan  Kela maksaa osasai
rauspäivärahaa (50 %) tältä ajalta  Jos työn
antaja maksaa täyden palkan, maksetaan 
osasairauspäiväraha työnantajalle  Etuutta 
voidaan maksaa vähintään 12 arkipäivää ja 
enintään 120 arkipäivää  Yhteistyö ja seu
ranta työntekijän, esimiehen ja työterveys
huollon kanssa on tässäkin tärkeää ja sen on 
hyvä olla suunnitelmallista  Oletuksena on, 
että ilman näitä järjestelyjä, työntekijä olisi 
kokonaan pois töistä ja oikeutettu sairaus
päivärahaan 

Kuntoutus
Kela järjestää työikäisille monipuolista 
kuntoutusta, jolla parannetaan ja tuetaan 
työkykyä ja edistetään työelämään pääsyä 
ja sinne paluuta  Kelan järjestämiin kuntou
tuskursseihin kuuluu sairausryhmäkohtaisia 
kuntoutus ja sopeutumisvalmennuskurs
seja  Kuntoutuksen ajalta maksetaan kun
toutusrahaa  Ammatillinen KIILAkuntoutus 

työssä oleville, jonka tavoitteena  on paran
taa työkykyä ja työssä pysymistä 

Työeläkekuntoutus
Työeläkelaitokset vastaavat työssä vakiin
tuneesti olevien ammatillisesta kuntoutuk
sesta  Nuorten ja lyhyen aikaa työelämässä 
olleiden ammatillisesta kuntoutuksesta 
vastaa yleensä Kela  Jos työntekijän tai 
yrittäjän sairaus aiheuttaa uhan työkyvyttö
myydestä lähimmän viiden vuoden kulues
sa, sairastuneella on oikeus saada tarkoi
tuksenmukaista ammatillista kuntoutusta 
työkyvyttömyyden estämiseksi tai työ ja 
ansiokyvyn parantamiseksi 

Ammatillinen kuntoutus on yksilöllistä ja se 
toteutetaan kuntoutujan tarpeista lähtevän 
kuntoutussuunnitelman mukaan  Yleensä 
ensin selvitetään, onko mahdollista jatkaa 
entisessä työssä työjärjestelyjen avulla tai 
siirtyä työpaikalla muihin tehtäviin  Muina 
keinoina ovat työkokeilu, työhön valmennus 
tai koulutus 

Työkokeilu
Pitkän sairauspoissaolon jälkeen työhön 
paluun helpottamiseksi voi työntekijä hakea 
työkokeilua omasta työeläkelaitoksestaan  
Hakemuksen lisäksi tarvitaan Blausunto, 
jonka toivotaan olevan työterveyslääkärin 
kirjoittama  Työkokeilusta sovitaan yhteis
työssä työnantajan, työntekijän ja eläkelai
toksen kanssa  Tarvittaessa työkokeilu voi 
tapahtua myös uusissa tehtävissä tai toisel
la työnantajalla 

Työkokeilun pituus on yleensä 1–3 kuukaut
ta, mutta sitä voidaan tarvittaessa jatkaa  
Työeläkelaitos maksaa työkokeilun ajalta 
kuntoutusrahaa  Jos kuntoutuja on kun
toutustuella, maksetaan tuki korotettuna  
Työnantajalle ei tule palkkakustannuksia, 
mutta työvälineet ja työasut tulee tarjota 
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Työkokeilusta tehdään kirjallinen sopimus, 
jossa sovitaan esim  työkokeilun pituus, 
työtehtävät, työaika, seuranta ja yhteys
henkilöt yhteydenpitoa varten  Työkokeilun 
etenemistä seuraamassa on hyvä olla myös 
työterveyshuollon edustaja 

Työhönvalmennus 
Työhönvalmennus on tarkoitettu tilantee
seen, missä työllistymiseen tarvitaan lisää 
osaamista uuteen työhön tai uudelleenkou
lutuksen jälkeiseen työllistymiseen  Am
mattiin johtava koulutus voi tulla kyseeseen 
silloin, kun entisessä työssä jatkaminen ei 
enää sairauden takia ole mahdollista 

Tuki työkyvyttömyyden pitkittyessä

Kuntoutustuki on määräaikainen  
työ  ky vyttömyyseläke
Mikäli työntekijän tai yrittäjän työkyky on 
alentunut sairauden vuoksi vähintään 60 
prosentilla vuoden ajan, voi saada työky
vyttömyyseläkkeen tai määräaikaisen kun
toutustuen  Ennen eläkkeen myöntämistä 
selvitetään aina ensin, voidaanko ammatil
lisella kuntoutuksella tilannetta parantaa  
Kuntoutustuen määrä on sama kuin työky
vyttömyyseläkkeen ja sitä haetaan samoin 

Osakuntoutustuki tai osatyökyvyttömyys
eläke 
Jos työntekijän tai yrittäjän työkyky on 
 sairauden vuoksi alentunut vähintään 40 
prosentilla niin, ettei hän selviä päivittäises
tä työstä, mutta työkykyä on kuitenkin vielä 
jäljellä, voidaan myöntää osatyökyvyttö
myyseläke  
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Työpaikalla toteutettavalla työkyvyn hallinnalla, seurannalla ja 
varhaisella tuella tarkoitetaan työnantajan, työntekijän ja työ-
terveyshuollon yhdessä kirjallisesti sopimia työpaikan tarpeisiin 
perustuvia käytäntöjä, joiden avulla huolehditaan työntekijöiden 
työkyvyn edistämisestä ja työkyvyttömyyden ehkäisemisestä 
läpi työuran.

Työkyvyn varhaiseen tukeen liittyvät toimintaperiaatteet ovat 
työsuojelun yhteistoiminnan keskeistä sisältöä. Tämän oppaan 
tarkoituksena on auttaa työpaikkoja työkyvyn varhaisen tuen  
toimintamallin luomisessa ja käyttöönotossa. Tavoitteena on, 
että työkyvyn mahdollinen heikentyminen havaitaan ja tuki-
toimenpiteet suunnitellaan mahdollisimman varhain.
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