
KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ

Työkyvyn aktiivinen tuki



SISÄLLYSLUETTELO

Laki yksityisyyden suojasta 
työelämässä
Työnantajalla on oikeus käsitellä työntekijän terveyden- 
tilaa koskevia tietoja, jos tiedot on kerätty työntekijältä 
itseltään tai hänen kirjallisella suostumuksellaan muualta 
tai tietojen käsittely on tarpeen sairausajan palkan tai sii-
hen rinnastettavien terveydentilaan liittyvien etuisuuksien 
suo-rittamiseksi taikka sen selvittämiseksi, onko työstä 
poissaoloon perusteltu syy, tai jos työntekijä nimenomai-
sesti haluaa selvitettävän työkykyisyyttään terveydentilaa 
koskevien tietojen pe-rustella. Terveydentilaa koskevia 
tietoja saavat käsitellä ainoastaan ne henkilöt, jotka näiden 
tietojen perusteella valmistelevat tai tekevät työsuhdetta 
koskevia päätöksiä tai panevat niitä toimeen.
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Esipuhe
Henkilöstö on Kuopion seurakuntien ja seurakuntayhtymän tärkein 
voimavara. 

Tämä opas sisältää ohjeet työntekijöille ja esimiehille niihin tilanteisiin, 
kun tarvitaan työkyvyn tukea tai on toimittava työkyvyn palauttamiseksi 
tai ylläpitämiseksi. Kun asiaan tartutaan mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa, on vielä paljon vaihtoehtoja käytettävissä. 

Aktiivinen tuki tarkoittaa ihmisestä välittämistä. Se on asiaan tarttumis-
ta ja puheeksiottamista rakentavalla tavalla. Aktiivinen tuki on osa hyvää 
ja ratkaisuja hakevaa henkilöstöjohtamista. 

Kokemus omasta työssä jaksamisesta ja työstä nauttimisesta muodos-
tuu monesta eri tekijästä. Voit itse tehdä hyvin paljon oman hyvinvoin-
tisi puolesta. Aktiivisen tuen toimintamalli korostaa myös sinun omaa 
aktiivisuuttasi – se on korvaamatonta. 

Tämä opas on osa Kuopion seurakuntayhtymän työhyvinvointiohjelmaa.
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Aktiivinen tuki
Aktiivinen tuki on toimintamalli, joka ohjaa ratkomaan työkykyyn ja työs-
tä suoriutumiseen liittyviä ongelmia ennakoivasti ja suunnitelmallisesti. 

 Toimintamalli jakaantuu kolmeen osaan, jotka ovat: 
   varhainen tuki 
   tehostettu tuki ja 
   paluun tuki

Eri toimijoiden roolit korostuvat tuen eri vaiheissa, mutta huomio säilyy 
kuitenkin koko ajan työntekijässä ja työn tekemiseen liittyvissä teki-
jöissä. Aloittamalla työkykyä tukevat toimet mahdollisimman varhain, 
voidaan todennäköisemmin jatkossa välttyä raskaammilta toimenpiteil-
tä ja pitkiltä sairauspoissaoloilta. 

 Aktiivisen tuen toimintatavat ovat: 
   ennakoivia 
   ratkaisukeskeisiä 
   luottamuksellisia 
   perustuvat yhteistyölle ja avoimuudelle

AKTIIVINEN TUKI KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ
Varhainen tuki
Varhaisen tuen tavoitteena on työkyvyn palautuminen työpaikan sisäisil-
lä järjestelyillä. 
  työyhteisöissä on yhteiset pelisäännöt ja niitä noudatetaan
   työkykyyn vaikuttavia ongelmia pyritään ratkomaan 
  ennakoivasti osana päivittäistä esimiestyötä 

Tehostettu tuki
Tehostetun tuen tavoitteena on työkyvyn palautuminen laajemman 
verkoston yhteistyöllä (työntekijä, esimies, henkilöstöhallinto, työ-
terveyshuolto). 
  jos työpaikan sisäiset järjestelyt eivät riitä ratkomaan 
  työkykyyn liittyvää ongelmaa, käynnistetään verkostoyhteistyö 

Paluun tuki
Paluun tuen tavoitteena on onnistunut työhön paluu pitkän sairaus-
poissaolon jälkeen. 
  esimies on yhteydessä työntekijään sairauspoissaolon
  pitkittyessä 
  verkostoyhteistyö mahdollistaa työntekijän paluun työhön  
  pitkän poissaolon jälkeen 
  työyhteisöllä on kyky ottaa työntekijä vastaan 

Aktiivisen tuen toimien onnistumiselle luo perustaa työntekijän, esi-
miehen ja työnantajan sekä yhteistyökumppaneiden välinen luottamus. 
Työkyvyn ongelmatilanteissa on erityisen tärkeää huomioida vaitiolovel-
vollisuus terveystietojen käsittelyssä. 

Työyhteisössä aktiivisen tuen onnistumista edesauttaa avoin vuoro-
vaikutus työntekijöiden ja esimiehen välillä sekä arvostava ja luottava 
ilmapiiri. Tällöin mahdollisia työn häiriötekijöitä on turvallista nostaa 
työyhteisössä esiin.
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Varhainen tuki - sujuvan työn varmistaminen
Toimintakykymme työssä muodostuu monista tekijöistä ja sitä voidaan 
tarkastella erilaisista näkökulmista. Tavallisimmin työkyky nähdään 
ihmisen terveyden, toimintakyvyn ja voimavarojen sekä työn vaatimusten 
välisenä tasapainoisena suhteena. Laaja-alaisemman käsityksen mukaan 
työkykyyn vaikuttavat ihmisen yksilöllisten ominaisuuksien ja ammatil-
lisen osaamisen lisäksi myös työhön ja työntekoon liittyvät tekijät sekä 
ympäröivä lähiyhteisö ja yhteiskunta.

Työkyky on ihmisen elämän eri vaiheissa muuntuva kokonaisuus. Työ-
kyky voi alentua tilapäisesti, etenevästi tai pysyvästi. Työkyvyn alen-
tumisen ja työssä suoriutumisen merkkejä pitäisi kyetä tunnistamaan 
mahdollisimman varhain, jotta työpaikalla voitaisiin ryhtyä tarvittaviin 
toimenpiteisiin työkyvyn tukemiseksi.

Työkyvyn ongelmia ennakoivia merkkejä:
  toistuvat tai pitkittyneet sairauspoissaolot
  muut poissaolot tai myöhästymiset
  pidentyneet työpäivät tai toistuvat ylityöt
  työsuorituksen tai työn laadun heikkeneminen
  työtovereiden huoli
  työilmapiirin huononeminen tai ristiriidat työyhteisössä
  muutokset käyttäytymisessä kuten ärtyneisyys, väsymys,   
  välinpitämättömyys, eristäytyminen tms.
  negatiivinen asiakaspalaute

Työkykyongelman taustalla voi joskus olla itse työhön
liittyvä syy, kuten: 
  riittämätön osaaminen tai perehdytys 
  työjärjestelyihin liittyvät epäkohdat 
  puutteelliset työvälineet 
  johtamisongelmat 
  työyhteisön toimimattomuus 
  epäasiallinen kohtelu 
  tyytymättömyys työhön tai urakehitykseen 
  kuormittava elämäntilanne

Tällöin työkykyä voidaan tukea työpaikalla tehtävillä toimenpiteillä, eikä 
työterveyshuollon selvittelyjä välttämättä tarvita. 

3.1 // Varhaisen tuen keskustelu eli puheeksiotto
Varhainen tuki työyhteisöissä on työssä suoriutumisen ongelmien enna-
kointia, tunnistamista ja työkykyä edistävien ratkaisujen etsimistä. Työ-
kykyongelmien puheeksi ottaminen on varhaisen tuen keskeinen keino.

Varhaisen tuen keskustelu on esimiehen ja työntekijän välinen keskus-
telu, jonka tarkoituksena on selvittää syitä työkyvyn heikkenemisen 
taustalla. Keskustelun keskiössä on henkilön työ ja työkyky.

Keskustelu on ensisijaisesti esimiehen vastuulla, mutta myös henkilö 
itse tai työtoverit voivat esittää toiveensa keskustelun käymiselle.
Periaatteena puheeksiottamisessa on avoimuus, vastuunotto työyh-
teisöstä, arvostus ja välittäminen. Myös työyhteisössä työntekijöiden 
olisi hyvä ottaa puheeksi työtoverin kanssa, jos on huolestunut hänen 
työkyvystään tai työskentelyedellytyksistä. Keskustelu, joka käydään 
esimiehen, työsuojelun tai työterveyshuollon kautta, ei välttämättä ole 
toimivin tapa välittää työyhteisön hyvinvoinnista.

Milloin ottaa huoli puheeksi? 
Ota huoli puheeksi heti kun se herää ja ennakoivia merkkejä työkyvyn 
heikkenemisestä alkaa näkyä. 

Esimiehen on käytävä varhaisen tuen keskustelu työntekijän kanssa 
viimeistään, kun:
  työntekijällä on viimeisen puolen vuoden aikana ollut 15 
  kalenteripäivää sairauspoissaoloja. 
  tai: työntekijällä on toistuvia lyhyitä sairauspoissaoloja yli viisi  
  kertaa puolessa vuodessa
  työntekijällä on yli 30 kalenteripäivän yhtäjaksoinen tai kumula- 
  tiivinen sairauspoissaolo vuodessa
  sairauspoissaolon jatkuessa

Poissaolojen kirjaaminen järjestelmään
Työntekijöiden poissaolot kirjataan järjestelmällisesti henkilöstöhallin-
tojärjestelmään. Esimies on vastuussa että kunkin työntekijän poissa-
olot ovat ajan tasalla. Saadessaan työntekijän sairauslomatodistuksen 
esimiehen on varmistettava että poissaolo kirjataan järjestelmään. 
Henkilöstöhallintojärjestelmästä saadaan raportteja, joiden mukaisesti 
esimies voi seurata työyksikön työntekijöiden poissaoloja.
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 HUOMIO! Työterveyshuollon, työsuojelun, henkilöstöhallinnon  
 edustaja tai luottamusmies voi kertoa esimiehelle työntekijää  
 koskevista alentuneeseen työkykyyn liittyvistä havainnoista 
 vain työntekijän luvalla.

3.2  // Miten ottaa asioita puheeksi kun huoli herää? 
Esimiehen ja työntekijän välisessä luottamuksellisessa keskustelussa 
sovitaan toimenpiteistä, joilla tilanteeseen haetaan helpotusta. Pienikin 
muutos voi joskus olla riittävä. 

Voi olla tilanteita että keskustelutilanteeseen pyydetään mukaan 
työsuojeluorganisaation edustajat (työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelu-
päällikkö).

Ennen puheeksiottokeskustelua
  tee tosiasioihin perustuvia havaintoja ja ota huoli puheeksi  
  varhaisessa vaiheessa 
  mieti, onko ongelma koko työyhteisöä vai yksittäistä
  työntekijää koskeva 
  toimi suhteessa oletetun ongelman suuruuteen. 
  älä tee diagnooseja tai tulkintoja 

Valmistaudu keskusteluun
  valmistaudu keskusteluun etukäteen ja kirjaa ylös asiat, 
  jotka tulet nostamaan keskustelussa esiin 
  sovi keskusteluaika henkilökohtaisesti
  kerro työntekijälle mistä asiasta keskustellaan
  huolehdi, että tila on rauhallinen ja aikaa on riittävästi
  käytettävissä 

Sovi jatkotoimista
  puhu suoraan, ystävällisesti ja arvostavasti 
  pyri luomaan turvallinen ilmapiiri 
  kerro konkreettisesti, mitä olet havainnut ja mistä olet
  huolissasi 
  pyydä työntekijää kertomaan oma näkemyksensä 
  kuuntele, mitä toinen sanoo - älä keskeytä! 
  puhu minä-kieltä, älä luokittele, määrittele tai moralisoi 

  sovi, miten ja milloin seuraatte tilannetta ja millaisia
  toimenpiteitä teette
  tee puheeksiottokeskustelusta muistio (Lomake KirkkoHR-
  järjestelmässä)
 
Puheeksioton jälkeen
  toimi sovittujen toimenpiteiden mukaisesti 
  sovi työntekijän kanssa miten ja milloin tilannetta seurataan
  huolehdi että sovitut toimenpiteet toteutuvat työpaikalla ja  
  että työntekijä toteuttaa sovittuja asioita
  arvioikaa yhdessä onko sovituista toimenpiteistä ollut apua

Puheeksiottamisen yhteydessä käsitellyt asiat on tärkeää kirjata ylös 
sekä sopia miten ja koska tilannetta seurataan, jotta toimenpiteiden 
vaikuttavuutta voidaan arvioida ja tarvittaessa käynnistää muita tukitoi-
mia. Tukitoimien valintaan ja toteutukseen voit hakea apua työterveys-
huollon asiantuntijoilta.

Toimenpiteet työpaikalla voivat olla:
  työhön liittyviä järjestelyjä: työtehtävien rajaaminen, työolojen  
  muutokset, työtapojen muutokset (esim. siirtyminen pari-
  työskentelyyn), työkierto, tehtävien vaihto, työnohjaus
  työaikaan liittyviä järjestelyjä: työajan painottuminen tiettyyn  
  vuorokauden aikaan, osa-aikatyö, lomien sijoittelut 
  ergonomiaan liittyviä parannuksia: toimistotyössä työpisteen  
  säätäminen, ergonomiset työvälineet ja muut apuvälineet   
  kumartelujen ja kurkottelujen vähentämiseksi 
  työterveyshuollon tekemä suunnattu työpaikkaselvitys
  muita yksilöllisesti sovittavia keinoja työntekijän työkyvyn   
  tukemiseksi: esim. ammatillinen lisäkoulutus tai yksityis-
  elämään liittyvien haasteiden vaatimat muutokset

3.3 // Esimiehen ja työntekijän vastuut varhaisessa tuessa
Esimiehen vastuulla on seurata työntekijöidensä työkykyä ja ottaa työ-
kykyongelmat puheeksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, huoleh-
tia sovittujen toimenpiteiden ja seurannan toteutumisesta työpaikalla 
sekä ohjata työntekijä tarvittaessa työterveyshuoltoon työkykyarvioon. 
Esimiehen tulee säilyttää puheeksiottokeskustelusta tehdyt muistiot 
asianmukaisesti siten, etteivät ulkopuoliset pääse näkemään niitä.  
Dokumentit tulee myös aikanaan hävittää asiallisesti. 
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Esimiehen rooli varhaisen tuen mallissa on keskeinen. Esimies seuraa ja 
säätelee työkuormitusta niin, ettei sitä synny kohtuuttomasti (ylityöt, 
liian pitkät työrupeamat ilman lepotaukoja ja vapaapäiviä). Esimiehen 
tehtävänä on ohjeistaa työyhteisön pelisäännöt, huolehtia että niitä 
noudatetaan ja puuttua jos havaitsee ongelmia. Esimies myös huolehtii 
siitä, että hyvän kohtelun mallia noudatetaan työpaikalla.

Esimies arvostaa ja kannustaa työntekijöitä ja antaa palautetta. Hänen 
tehtävänsä on myös kertoa asiakaspalaute työntekijälle, mikäli sellais-
ta hänelle tulee. Työyhteisössä esimies toimii tasa-arvoisesti. Kaikkia 
koskevat samat säännöt ja kaikilla on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun. 
Omalla esimerkillään esimies voi rakentaa avointa ilmapiiriä. Esimiehen 
tehtäviin kuuluu myös käydä säännölliset kehityskeskustelut alaistensa 
kanssa.

Työntekijän vastuulla on huolehtia oman työ- ja toimintakykynsä 
säilymisestä terveellisten elintapojen avulla. Jokaisen vastuulla on myös 
tuoda kokemansa ongelmat esimiehen tietoon ja sitoutua yhteisiin 
pelisääntöihin ja sovittuihin toimenpiteisiin. Työntekijän velvollisuus on 
osallistua aktiivisesti esimiehen kanssa käytävään kehityskeskusteluun.

Työterveyshuollon tehtävänä on huolehtia siitä, että pitkäaikaissairau-
det, oireilu, toistuvat käynnit ja sairauslomat (myös työterveyshuollon 
ulkopuolelta kirjoitetut) tulevat huomioiduiksi. Tätä varten järjestetään 
myös määräaikaisia terveystarkastuksia. 

Sairauspoissaolot
Sairauspoissaoloihin liittyy niin työyhteisöissä kuin esimiestyössäkin 
monenlaisia järjestelyjä. Aktiivisen tuen toimintamallissa työntekijöiden 
sairauspoissaoloihin liittyviin käytäntöihin on luotu yhtenäiset toiminta-
tavat. 

Esimiehen vastuulla on seurata oman työyksikkönsä ja yksittäisten 
työntekijöiden sairauspoissaoloja. Näin voidaan tunnistaa jo varhaisessa 
vaiheessa työkyvyn tuen tarpeessa oleva työntekijä. Huomiota on hyvä 
kiinnittää myös toistuviin sairauspoissaoloihin, sillä ne voivat ennakoida 
tuen tarvetta. Seurakuntayhtymän henkilöstöhallinto vastaa sairaus-
poissaolojen raportoinnista yleisellä tasolla.
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4.1 // Ohjeet sairauspoissaoloja varten

  Työntekijä/viranhaltija voi olla esimiehen luvalla poissa työstä  
  enintään kolme peräkkäistä kalenteripäivää. Poissaolosta
  ilmoitetaan viivytyksettä suullisesti esimiehelle tai hänen 
  sijaiselleen. 
  Tarvittaessa esimies voi pyytää työntekijää hakeutumaan
  työterveyshuoltoon. 

Työntekijän sairauspoissaolojen kokonaistilanne arvioidaan työterveys-
huollossa joko terveystarkastusten yhteydessä tai työpaikalta tulleeseen 
työkyvyn arvioinnin pyyntöön liittyen. Jos työntekijälle on kertynyt paljon 
lyhyitä sairauspoissaoloja, niistä keskustellaan vastaanottokäyntien yh-
teydessä ja käynnistetään tarvittaessa laajempi tuki. Työterveyshuollon 
ulkopuolelta kirjoitetut 30 päivän mittaiset ja sitä pidemmät sairauslo-
mat viedään potilastietojärjestelmään ja käynnistetään työhön paluun 
tukeminen. 

Työterveyshuollossa tehdään vuosittain kooste potilastietojärjestelmään 
kirjattujen sairauspoissaolojen määristä ja syistä. Nämä käsitellään seu-
rakuntayhtymän henkilöstöhallinnon edustajien sekä työterveyshuollon 
vuosittaisessa yhteisessä tapaamisessa. Lisäksi työpaikkaselvityskäyn-
neillä käydään yleisellä tasolla läpi työpaikan sairauspoissaolojen määriä 
ja syitä.

 Työkyvyn tarkastelupisteet
  työntekijällä on viimeisen puolen vuoden aikana ollut 15 
  kalenteripäivää sairauspoissaoloja. 
  tai: työntekijällä on toistuvia lyhyitä sairauspoissaoloja yli 
  viisi kertaa puolessa vuodessa

30 PÄIVÄÄ:
Kun työntekijällä tulee 30 kalenteripäivää sairauspoissaoloja täyteen 
(joko yhtäjaksoisesti tai kumulatiivisesti) käy esimies työkykykeskuste-
lun työntekijän kanssa.

Esimies ottaa yhteyttä työterveyshoitajaan käytyään keskustelun ko. 
henkilön kanssa. Tämän jälkeen työterveyshoitaja ottaa tarvittaessa 
yhteyttä työntekijään.

Keskustelussa käydään läpi seuraavia asioita:
  onko työterveysneuvottelu käyty asianosaisen 
  työntekijän kanssa
  onko poissaolo yhtäjaksoinen ja yksittäisestä perusteesta
  johtuva vai useista pätkistä muodostuva
  mitkä ovat esimiehen ja työntekijän ajatukset työntekijän
  työkykyyn liittyen ja sisältyykö niihin huolenaiheita
  onko tarve työterveyshuollollisiin toimenpiteisiin
  mitä esimies on sopinut etenemisestä työntekijän kanssa

Ilmoituksen tarkoituksena on, että työntekijän työhön paluun mahdol-
lisuuksia ja tarvittavia tukitoimia ryhdytään selvittämään mahdollisim-
man varhaisessa vaiheessa.

60 PÄIVÄÄ:
Työntekijän työkyvyn arviointi ja selvitys työssä jatkamisen mahdol-
lisuuksista on tehtävä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa, kun 
sairauspoissaolo on jatkunut 60 päivää.

Työnantaja hakee sairauspäivärahaa Kelalta kahden kuukauden kulues-
sa työkyvyttömyyden alkamisesta. Jos sairauspoissaolo jatkuu, lääkäri 
tekee B-lausunnon ja ottaa kantaa kuntoutuksen tarpeeseen.

Työntekijälle maksetaan varsinainen palkka 60 kalenteripäivän ajalta.

Sen jälkeen maksetaan 2/3 varsinaisesta palkasta enintään 120 kalente-
ripäivän ajan. 

90 PÄIVÄÄ:
Sairauspäivärahan maksamisen edellytyksenä on 90 sairauspäiväraha-
päivän jälkeen, että Kela saa lausunnon työterveyshuollosta. Lausunnon 
tulee sisältää arvio työntekijän jäljellä olevasta työkyvystä.

Ennen lausunnon tekemistä työterveyshuolto neuvottelee tilanteesta 
työntekijän ja työnantajan kanssa. Tilanteessa järjestetään työterveys-
lääkärin arvion mukaan työkykyneuvottelu, jossa paluu työhön suunni-
tellaan.
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4.2 // Yhteydenpito sairauslomalla olevaan työntekiijään
Aktiivisen tuen toimintamallissa korostetaan välittämisen kulttuuria. 
Esimiehen tehtäviin kuuluu yhteydenpito sairauslomalla olevaan työnte-
kijään. Jos on mahdollista, työntekijä ja esimies sopivat jo ennen pitkän 
sairausloma alkamista yhteydenpidosta koko poissaolon ajalle. Tämä 
toimintatapa koskee kaikkia työntekijöitä. Yhteydenpidon merkitys 
kasvaa, kun sairauspoissaolo pitkittyy. Yhteydenpidolla viestitetään 
välittämistä ja kiinnostusta, eikä sen ole tarkoitus olla tungettelevaa. 
Sen yhtenä tavoitteena on helpottaa sairauslomalla olevan työntekijän 
paluuta takaisin työhön. 

Huomioi yhteydenpidossa
  työntekijä päättää itse, kuinka yksityiskohtaisesti hän haluaa  
  kertoa sairaudestaan 
  älä syyllistä poissaolijaa, lääkäri on arvioinut sairauspoissaolon  
  tarpeelliseksi 
  yhteydenpito voi olla vaikkapa kuulumisten vaihtoa,
  kuuntelemista tai voinnin kyselemistä 
  kerro työasioista, jos työntekijä haluaa kuulla, mutta älä 
  painosta palaamaan töihin 

1–7 PÄIVÄÄ
Sairauspoissaolon 

omahoitoaika

30 PÄIVÄÄ
Esimiehen ilmoitus 
työterveyshuoltoon

60 PÄIVÄÄ
Palkka 2/3

Ajanvaraus 90 päivän 
lausunnon tekemiseen

90 PÄIVÄÄ
90 päivän lausunto 
Kelaan. Työnantajan 
edustajan läsnäolo, 

ratkaisut lausuntoon 

120 PÄIVÄÄ
Työhön paluun 
suunnitelman 
tarkentaminen

150 PÄIVÄÄ
Kelan kirje 

kuntoutumiseen 
hakeutumisesta

180 PÄIVÄÄ
Palkan  

maksaminen 
päättyy

300 PÄIVÄÄ
Sairauspäivärahan 

maksaminen 
päättyy

AKTIIVISEN TUEN TÄRKET PÄIVÄMÄÄRÄT

Liite 1
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Tehostettu tuki
Kun varhaisen tuen toimintatavat eivät ole tuottaneet tulosta ja kysees-
sä on terveydelliset syyt, siirrytään tehostetun tuen toimintatapaan. 
Tällöin kyseeseen tulee mm. pidempiaikaiset työtehtävien järjestelyt, 
uudelleensijoitus tai uudelleenkoulutus.

Tehostetun tuen prosessi alkaa yleensä työterveysneuvottelulla.

5.1 // Työterveysneuvottelu
Työterveysneuvottelun tarkoituksena on selvittää, miten terveydellinen 
rajoite rajaa työntekijän työssä jatkamista ja millaisia järjestelymahdolli-
suuksia olisi tehtävissä.

Päädyttäessä aloittamaan verkostoyhteistyö ja työterveysneuvottelut, 
niihin osallistuvat esimies, työntekijä, työterveyshuollon edustajat ja 
henkilöstöpäällikkö.

Tavoitteena työterveysneuvottelussa on löytää kaikkien osapuolten edun 
mukainen ratkaisu työntekijän työkyvyn ylläpitämiseksi.

  työntekijä käy työterveyshuollon vastaanotolla ennen
  työterveysneuvottelua (työterveyshuolto kutsuu)
  työntekijällä on oikeus kieltäytyä työterveysneuvottelusta
  työntekijällä on oikeus kutsua luottamusmies, työsuojelu-
  valtuutettu tai muu haluamansa henkilö organisaatiosta  
  mukaan neuvotteluihin.
  työterveyslääkäri on neuvottelun puheenjohtaja. Työterveyshoitaja  
  laatii muistion
  neuvottelu on luottamuksellinen
  tarvittavat jatkopalaverit sovitaan neuvottelussa

5.2 // Roolit työterveysneuvottelussa 
Työterveyshuollon edustaja: 
  tuo esiin lääketieteellisesti todetut rajoitteet työnteolle; 
  mitä työntekijä pystyy ja ei pysty tekemään
  kirjaa neuvottelumuistion

5 Esimies: 
  kertoo omat havaintonsa tilanteesta ja ottaa kantaa
  työjärjestelymahdollisuuksiin

Työntekijä: 
  päättää mitä hänen terveydentilastaan kerrotaan 
  tuo esiin oman käsityksensä työjärjestelyistä ja omasta 
  työkyvystä

Henkilöstöhallinnon edustaja: 
  auttaa selvittämään yli organisaatiorajojen tapahtuvia
  työjärjestelyjä
  toimii tarvittaessa esimiehen tukena
 
Työsuojeluvaltuutettu, luottamusmies tai muu luotettavaksi   
koettu henkilö:
   toimii tarvittaessa työntekijän tukena

5.3 // Työterveysneuvottelun kulku ja tavoitteet
Työterveysneuvottelussa käydään läpi työkykyä rajoittavat terveydelliset 
seikat ja arvioidaan työjärjestelymahdollisuuksia terveydellisestä näkö-
kulmasta. Tavoitteena on löytää yhteistyössä keinot työssä jatkamisen 
tueksi sekä selvittää mahdollinen lisä- ja uudelleenkoulutuksen tarve.

Esimiehen ja työntekijän kannattaa yhdessä miettiä mahdollisia vaihto-
ehtoja tilanteeseen jo ennen työterveysineuvottelua. On tärkeää että jo-
kainen työterveysneuvotteluun osallistuva on valmistautunut tapaami-
seen ja selvittänyt omalta osaltaan työssä jatkamisen mahdollisuuksia.

Työterveysneuvottelussa laaditaan suunnitelma toimenpiteistä, joihin 
ryhdytään työkyvyn palauttamiseksi tai työn vaatimusten ja suoritusky-
vyn ristiriidan minimoimiseksi. 

Prosessipoluista valitaan joko yksi tai useampi seuraavista toiminta-
tavoista: 

1. Hoito ja tutkimukset 
Henkilö ohjataan työterveyshoitajan suorittamaan terveystarkastukseen 
ja / tai työterveyslääkärin tutkimukseen. Lääkäri päättää tarvittavista 
tutkimuksista ja hoidosta. Työterveyslääkäri ohjaa tarvittaessa henkilön 
erikoislääkärin, työpsykologin tai työfysioterapeutin arviointiin tai hoitoon.
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2. Kuntoutus
Työterveyslääkärin lähetteellä henkilö ohjataan   
  työfysioterapeutin antamaan kuntoutukseen 
  työpsykologin arviointikäynneille 
  lääkinnälliseen kuntoutukseen 
  ammatilliseen kuntoutukseen (esim. työkokeilu, 
 osa-aikakuntoutustuki)
Muut kuntouttavat toimenpiteet 
  erilaiset työnantajan järjestämät kuntouttamiskurssit 
  esim. niska-selkäkurssit 
   tuetaan osallistumista liikuntaan sekä muuhun kulttuuri- 
  ja virkistystoimintaan 

3. Työjärjestelyt 
Mikäli työkyvyn ja työstä suoriutumisen välillä on ristiriita, ryhdytään 
työkykyä ylläpitäviin ja kehittäviin toimenpiteisiin, jossa vaihtoehtoina 
ovat mm. 

a) Omassa ammatissa jatkaminen 
Todetaan, että entisessä työssä jatkaminen edellyttää työjärjestelyjä, 
joita voivat olla mm. 
  työn keventäminen / korvaava työ 
  työajan tai -tehtävien uudelleen järjestely määräajaksi tai 
  pysyvästi 
  työkierto 
  osasairauspäiväraha 
  työkokeilu muissa tehtävissä tai lyhyemmällä työajalla (KEVA) 
  täydennyskoulutus (osaaminen ja työn tavoitteet vastaavat  
  toisiaan) 
  ergonomiset järjestelyt 
  työyhteisön vaihto 
  työvälineiden tehokkaampi hyödyntäminen 
  työnohjaus

Toimenpiteiden toteutuksesta vastaa esimies, joka informoi järjestelyis-
tä työyhteisössä sovitulla tavalla. Esimies voi hyödyntää työpsykologin 
palveluja esimiestyöskentelyssä ja / tai esim. työterveysneuvotteluun 
valmistautumisessa.

b) Uusi työ 
Mikäli kyse on pitkittyneestä tai pysyvästä vajaakuntoisuudesta, joka 
saattaa johtaa työkyvyttömyyteen, laaditaan yhdessä työntekijän, esi-
miehen ja työterveyshuollon sekä Kevan kuntoutusasiantuntijan kanssa 
suunnitelma, joka sisältää seuraavia asiakokonaisuuksia: 
  uudelleensijoittaminen uuteen ammattiin Kevan 
  ammatillisen kuntoutustuen turvin 
  ammatillisen kuntoutuksen tuen (Keva tai muu eläkeyhtiö)  
  turvin uudelleenkouluttautuminen muun työnantajan 
  työtehtäviin 
  osa-aikainen sairausloma (osasairauspäiväraha)
  sairausloma 
  osatyökyvyttömyyseläke tai osakuntoutustuki
  työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki
  palvelussuhteen irtisanominen 

Uudelleensijoittamisen tarve lähtee yleensä liikkeelle työterveys- tai 
muun lääkärin lausunnon perusteella. Uudelleensijoittaminen tapahtuu 
Kevan ammatillisen kuntoutuksen turvin, mikä sisältää noin kolmen 
kuukauden työkokeilun. 

Esimies ja työntekijä vastaavat omalta osaltaan valittujen toimenpitei-
den eteenpäin saattamisesta yhdessä työterveyshuollon ja eläkevakuu-
tusyhtiöiden kanssa. 

Uusi työ edellyttää usein myös uuden työsopimuksen solmimista 
palvelussuhteen jatkuessa ennallaan. Uudella työsopimuksella/ sovi-
taan työtehtävistä, työajasta sekä palkasta, joka määräytyy voimassa 
olevan työehtosopimuksen sekä työn vaativuuden arviointijärjestelmän 
mukaisesti.

Jos on epäilys, että työntekijä ei terveydellisten rajoitteiden puolesta 
selviydy työtehtävistään, voi esimies pyytää työkykyarviota. Ennen toi-
menpiteitä esimiehen pitää keskustella asiasta asianomaisen työnteki-
jän, oman esimiehensä ja työsuojelupäällikön kanssa.

Työkykyarvio tehdään suhteessa tiettyyn työhön ja työskentelyolosuh-
teisiin. Tästä syystä esimies toimittaa etukäteen työterveyshuoltoon 
työnkuvauksen. Työkykyarvioon lähettäminen on työnantajan lakisää-
teinen oikeus. Työterveyshuolto tekee tämän jälkeen lääketieteelliset 
selvitykset työterveyshuoltosopimuksen puitteissa. Lääketieteellisen 
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selvityksen jälkeen järjestetään työkykyneuvottelu, jonka kokoonkutsu-
jana toimii työterveyshuolto. Työkykylausunto annetaan kirjallisena niin 
työnantajalle kuin työntekijällekin.

5.4 // Esimiehen ja työntekijän vastuut tehostetussa tuessa  
Esimiehen vastuulla on yhdessä laajemman verkoston kanssa pohtia, 
millaista tukea työntekijä tarvitsee työkykynsä turvaamiseksi ja sitoutua 
toimenpiteiden toteuttamiseen sekä tarvittaessa koittaa omalla toimi-
alallaan edistää työntekijän uudelleensijoitusasiaa. 

Työntekijän vastuulla on olla aktiivinen oman asiansa hoidossa. Usein 
työntekijä joutuu myös itse tekemään valintoja omasta tulevaisuudes-
taan ja siksi on tärkeää olla itse aktiivinen ja selvittää eri tilanteissa eri 
vaihtoehtoja.

Paluun tuki - sujuvasti takaisin töihin
Aktiivisen tuen osana on menettelytapa, joka auttaa työntekijää palaa-
maan takaisin töihin pitkän poissaolon jälkeen. Aktiivinen työhön paluun 
tukeminen pitkän sairauspoissaolon tai muun poissaolon jälkeen on 
tärkeä osa aktiivisen tuen toimintamallia, jolla osoitetaan välittämistä 
työntekijästä, madalletaan työhön paluun kynnystä sekä ehkäistään 
työkyvyttömyyden pitkittymistä tai uusiutumista. 

6.1 // Yhteydenpito työntekijään
Yhteydenpito poissaolon aikanakin on tärkeää, jotta osapuolet pysyvät 
ajan tasalla tilanteesta ja osaavat varautua paluuseen mahdollisimman 
varhain. Yhteydenpito työntekijään ei ole kyttäämistä tai epäluottamuk-
sen osoitusta, vaan se on tapa ylläpitää esimiehen ja työntekijän välistä 
vuorovaikutusta myös poissaolon aikana. 

Tärkeää on huomata, että paluun tuki käynnistyy jo poissaolon alkaessa.

Paluun tuki koostuu viidestä vaiheesta: 
  sairaslomalle lähtö 
  yhteydenpito 
  paluun valmistelu 
  työhön paluu 
  seuranta 

Työhön paluun valmistelu alkaa samaan aikaan kuin
sairauspoissaolo.  

  sopikaa yhteydenpitotavasta poissaolon aikana yhdessä
  työntekijän kanssa. 
  keskustelkaa työhön paluuta tukevista toimenpiteistä, 
  joita voivat olla mm. 
  - työn keventäminen tai muut muutokset työn kuvassa 
   (väliaikaisesti tai pysyvästi) 
  -  KEVAn työkokeilu, Kelan osasairauspäiväraha. 
   Näissä tapauksissa henkilö on yhteydessä työterveyslääkäriin,  
   joka päättää miltä työhön paluuta tulevaa mallia haetaan.  
   Työtehtäviä voidaan joutua näissä tapauksissa vaihtamaan/ 
   järjestelemään. 
  -  lomien sijoittelu 
  -  työaikajärjestelyt 

6
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  työntekijä ja esimies voivat keskustella aikataulusta ja tavasta  
  kuinka työterveyshuollon asiantuntemusta käytetään
  informoi työyhteisöä työntekijän työhön paluusta
  varaa aikaa perehdytykseen ja koulutukseen sekä poissaolon  
  aikana tapahtuneiden muutosten läpikäyntiin

Sovittujen toimenpiteiden toteutus työn alkaessa 
  huomioi työntekijä hänen palatessaan töihin, anna hänelle  
  riittävästi aikaa 
  tue palaavan työntekijän liittymistä työyhteisöön tarpeen
  mukaan 
  esittele työyhteisön uudet jäsenet 
  varmista työhön palaajan työtilanteiden sujuvuus ja
  perehdytys sekä huolehdi kehittymismahdollisuuksista 

Työhön paluun onnistumisen seuranta 
  esimiehen tulee seurata työhön paluun onnistumista ja tehdä  
  tarvittavia muutoksia, jos työnteko ei jostain syystä onnistu 
  seurantaa varten on hyvä sopia ennakkoon palaveriaika sopivan  
  ajan päähän työhön paluusta 

Onnistunut työhön paluu pitkän sairauspoissaolon jälkeen edellyttää
  työntekijältä taitoa palata 
  esimieheltä taitoa tukea palaavaa työntekijää 
  työyhteisöltä taitoa ottaa työntekijä vastaan 

6.2 // Vaihtoehtoja sairauslomalle 
Kun työkyky on heikentynyt, on muitakin vaihtoehtoja kuin olla sai-
rauslomalla. Oman esimiehen kanssa voi keskustella mahdollisuuksista 
keventää työtä lyhytaikaisesti esim. vaihtamalla työtehtäviä työkierrolla 
tai räätälöimällä työtehtävät määräajaksi. Tällöinkin on tärkeää arvioida 
toimenpiteiden vaikutusta sopivan ajan kuluttua. Sairauslomalta töihin 
palaavan työntekijän tukena voivat olla myös osasairauspäiväraha,  
ammatillinen kuntoutus, sairausryhmäkohtainen kuntoutus, osatyö- 
kyvyttömyyseläke tai osa-aikaeläke. 

Osasairauspäiväraha 
Osasairauspäiväraha voi olla hyvä vaihtoehto, jos kokoaikaisessa työssä 
oleva työntekijä haluaa palata sairauspoissolonsa jälkeen työhönsä 
osa-aikaisesti. Työajan on vähennyttävä 40–60 % normaalista. Tällöin 

työntekijä sopii asiasta työnantajan kanssa. Osasairauspäivärahan 
edellytyksenä on työterveyslääkärin kirjoittama B-lausunto. Ajantasaiset 
hakukriteerit sekä lisätietoja osasairauspäivärahasta löytyy Kelan inter-
net-sivuilta (www.kela.fi). 

Ammatillinen kuntoutus ja työkokeilu
Työelämässä mukana olevien ja pidempään työskennelleiden (n. 5 vuot-
ta) ammatillisen kuntoutuksen ensisijainen järjestäjä on työeläkelaitos, 
joka seurakunnilla on Keva. Kevan tukema ammatillinen kuntoutus on 
tarkoitettu työntekijöille, joilla on sairautensa vuoksi uhkana työkyvyt-
tömyys. Sen tavoitteena on tukea työntekijän työhön paluuta pitkän 
sairauspoissaolon jälkeen tai auttaa jatkamaan työssä työkyvyn kannalta 
paremmin sopivissa tehtävissä.

Ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteitä ovat työkokeilu ja uudelleen-
koulutus. Sen suunnittelu tapahtuu verkostoneuvottelussa, jossa on 
mukana työntekijä, työterveyshuolto ja työnantajan edustaja. Ammatil-
lista kuntoutusta haetaan suoraan Kevasta, jonne työntekijä toimittaa 
hakemuksen sekä liitteenä työterveyslääkärin kirjoittaman B-lausunnon.

Ammatillinen KIILA-kuntoutus 
Kiila-kuntoutuksen tavoitteena on parantaa työkykyä ja tukea pysymistä 
työelämässä. Kuntoutus tulee aloittaa riittävän varhain, jotta työssä 
jatkaminen voidaan turvata.

KIILA-kuntoutus toteutetaan yhteistyössä työterveyshuollon ja työpai-
kan kanssa. Yhteistyö työterveyshuollon ja työpaikan välillä on välttämä-
töntä työkyvyn ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi.
KIILA-kuntoutus suunnitellaan aina yksilöllisesti. Kuntoutukseen sisältyy 
kuntoutujan tilanteen arviointi, ryhmäjaksot, yksilölliset jaksot ja päätös-
jakso. Kuntoutuksen jaksot toteutetaan 1–1,5 vuoden aikana.

Lisätietoja kuntoutuksesta saat työterveyshuollosta omalta vastuuhoi-
tajalta. 

Osatyökyvyttömyyseläke
Osatyökyvyttömyyseläke tai määräaikainen osakuntoutustuki voi olla 
hyvä ratkaisu jos työntekijän työkyky on osittain alentunut ja työssä 
jatkaminen olisi mahdollista osa-aikatyössä. Osatyökyvyttömyyseläk-
keen hakemisen kriteerinä on, että työkyky on alentunut vähintään 2/5 
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ja vähintään vuoden ajaksi. Osatyökyvyttömyyseläkettä haetaan Kevasta 
ja hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto. 

Osittainen varhennettu vanhuuseläke
Työntekijä voi jäädä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle sen 
jälkeen kun hän on täyttänyt 61 vuotta ja hän ei saa mitään muuta 
työeläkettä. Osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä työntekijä saa 
joko 50 % tai 25 % hänelle kertyneen eläkkeen määrästä. Työntekoa ei 
tarvitse lopettaa tai edes vähentää. Työn lopettaminen tai vähentämi-
nen ei kuitenkaan ole este eläkkeen saamiselle.

Uudelleensijoittuminen
Joskus työkyvyn ongelma osoittautuu sellaiseksi, että työntekijä ei pysty 
enää terveydellisistä syistä jatkamaan omissa tehtävissään. Tällöin 
käynnistyy uudelleensijoitusprosessi, jossa työntekijälle etsitään hänen 
osaamistaan ja työkykyään vastaavaa työtä seurakuntayhtymän sisältä

Usein uudelleensijoittuminen työhön edellyttää, että työntekijä hakee 
lisäkoulutusta tai päivittää tietojaan saadakseen pätevyyden uusiin teh-
täviin tai jopa kouluttautuu kokonaan uuteen ammattiin. Tällöin myös 
työntekijällä itsellään täytyy olla motivaatiota ja kykyä kouluttautua 
uudelleen. Kokonaisuutena uudelleensijoitusprosessi voi kestää pitkään, 
ainakin useita kuukausia. Uudelleensijoittumista edeltää usein Kevan 
tukema työkokeilu siinä tehtävässä, johon työntekijä on sijoittumassa. 
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1–9 pv

10 pv –

– 30 pv

– 60 pv

– 90 pv 

Esimiehen luvalla 3 pv.
Toimittaa todistuksen sairausloman 
tarpeellisuudesta.

Toimittaa sairauspoissaolotodis-
tuksen työnantajalle, mahdollisuus 
saada Kelalta sairauspäivärahaa.  
Jos saa palkkaa työnantajalta,  
maksaa Kela sairauspäiväraha- 
korvauksen työnantajalle.

On yhteydessä työterveyshuoltoon 
ja esimieheen, päätetään mahdol- 
linen työkyvyn arviointitarve.

Ottaa yhteyttä työterveyshuo- 
toon työkyvyn ja kuntoutustar- 
peen arviointia varten. 
(Palkkaa maksetaan 2/3).

Työntekijän on toimitettava Kelalle 
viimeistään 90 sairauspäiväraha-
päivän kohdalla työterveyshuollon 
lausunto: arvio jäljellä olevasta 
työkyvystä ja työssä jatkamisen 
mahdollisuudesta.

Päättää palkanmaksusta toimi- 
tetun poissaolotodistuksen perus-
teella (Ei Kelalta sairauspäivärahaa).

Esimies keskustelee työntekijän 
kanssa työkykyasiasta varhaisen 
tuen toimintamallin mukaisesti.

Ilmoittaa työntekijän sairaus-
poissaolosta työterveyshuoltoon 
kun sairauspäiviä yli 30. Ilmoitus 
tehdään soittamalla työterveys-
hoitajalle tai jätetään sähköpostiin 
vastauspyyntö.

Sairauspäivärahaa on haettava  
kahden kuukauden kuluessa työ- 
kyvyttömyyden alkamisesta.
(Palkkaa maksetaan 2/3).

Selvittää työntekijän ja työterveys-
huollon kanssa työntekijän mahdol-
lisuudet jatkaa työssä. Osallistuu 
työterveysneuvotteluihin.

Tarvittaessa arvioi työn ja terveyden 
suhdetta, työperäisyyttä, työkykyä, 
sairauspoissaolotarvetta.

Arvioi työn ja terveyden suhdetta, 
työperäisyyttä, työkykyä, sairaus-
poissaolotarvetta, osasairauspäivä-
rahan mahdollisuutta.

Arvioi jäljellä olevaa työkykyä. 
Järjestää tarvittaessa työterveys-
neuvottelun.

Arvioi jäljellä olevaa työkykyä, 
kuntoutustarvetta ja tekee alustava 
työhön paluun suunnitelman. Jär-
jestää tarvittaessa työterveysneu-
vottelun.

Työterveyslääkäri laatii lausunnon, 
jossa on arvio työntekijän jäljellä 
olevasta työkyvystä ja selvitys työn-
tekijän mahdollisuudesta jatkaa 
työssä.

Kelaan toimitettavan B-lausunnon 
kopio myös Kevaan.

Omavastuuaika, ei päivärahaa.

Maksaa hakemuksen perusteella 
sairauspäivärahaa joko työntekijälle 
tai työnantajalle (jos työnantaja 
maksaa työntekijälle palkkaa).

Maksaa hakemuksen perusteella 
sairauspäivärahaa joko työntekijälle 
tai työnantajalle (jos työnantaja 
maksaa työntekijälle palkkaa).

Lähettää työntekijälle muistutuk-
sen työterveyshuollon lausunnon 
tarpeesta. Edellyttää sairauslomalla 
olevan henkilön kuntoutustarpeen 
arviointia.

Edellyttää työntekijän toimittamaa 
työterveyshuollon lausuntoa, jotta 
voi maksaa sairauspäivärahaa 90 
sairauspäivärahapäivän jälkeen.

Sairaus-
päivät

Työntekijä Esimies / Kuopion
ev.lut. seurakuntayhtymä

Työterveyshuolto Kela
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AKTIIVISEN TUEN TOIMINTATAVAN 
JOHTAMINEN, SEURANTA JA ARVIOINTI 

Aktiivisen tuen toimintamallin tarkoituksena on työhyvinvointia uh-
kaavien tekijöiden varhainen tunnistaminen sekä niihin puuttuminen 
välittömästi ongelmien tultua ilmi.  Puheeksi ottamisen kulttuuri edistää 
ja edellyttää vuorovaikutteista johtamista. 

Aktiivinen tuki edesauttaa hyvän työilmapiirin muodostumista, varhais-
ta ongelmatilanteiden ratkaisua, sairauspoissaolojen vähenemistä ja 
työurien jatkumista terveydellisistä rajoitteista huolimatta. 

Aktiivisen tuen toimintamallilla määritellään kaikille yhteiset pelisään-
nöt, joilla pyritään turvaamaan työyhteisön hyvää työilmapiiriä, työnteki-
jän työkykyä ja turvallisia työoloja.

 Aktiivisen tuen toimintamallin tavoitteena on 
  vähentää sairauspoissaoloja, 
  turvata työntekijän työkykyä ja kestävää työuraa 
  ikäjohtamisen huomioon ottaminen työuran eri vaiheissa
  auttaa työyksikön hyvää työilmapiiriä 
  tukea esimiestyöskentelyä
  selvittää ja vähentää sairauspoissaolojen kokonaiskustannuksia

SEURANTA:
1) Varhaisen tuen toimenpiteet: 
  puheeksiottokeskustelujen seuranta kehityskeskustelujen 
  yhteydessä (määrä ja toimenpiteet mihin keskustelut johtaneet)
  keskustelulomakkeet sähköisessä KirkkoHR-järjestelmässä ovat  
  luottamuksellisia
  henkilöstöhallinto yhdessä esimiesten ja työterveyshuollon kanssa  
  arvioi käytäntöjen toteutumista ja vaikuttavuutta

2) Työkyvyn ylläpitäminen ja palauttaminen
  työjärjestelyt työpaikalla, työpaikan käytännöt ja sovitut 
  toimintatavat
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Henkilöstöhallinto / johtoryhmä:
  tukee esimiehiä ja varmistaa, että sovitut muutokset toteutetaan  
  organisaation periaatteita noudattaen
  kerää tietoa käytännöistä ja toimintatavoista
  arvioi käytäntöjen toteutumista 
  kehittää työkyvyn johtamisen ja ylläpidon prosesseja
  yhteistyö työterveyshuollon kanssa

Esimies:
  vastaa sovittujen muutosten toteutuksesta ja arvioi vaikutuksia

Työntekijä:
  osallistuu suunnitteluun, vastaa omalta osaltaan sovittujen
  asioiden toteuttamisesta ja antaa palautetta

ARVIOINTI:
Työterveyshuolto
  laatii seurantaraportteja (esim. työterveysneuvottelujen määrä,  
  työkykyarviointien määrä)
  sairauspoissaolojen määrät ja syyt, yhteenveto organisaation
  työkyvyn ja työhyvinvoinnin tilasta
  raportointi tiedoksi johtoryhmälle / kehittämistyöryhmälle / 
  esimiehille
  yhteistyö henkilöstöhallinnon kanssa

KEVA-yhteistyö
  kehitetään työkyvyttömyyden kustannusten arviointijärjestelmää  
  ja hallintaa (Hyödynnetään esim. Avaintiedot-verkkopalvelua)
  selvitetään mahdollisuuksia käyttää Kevan työhyvinvointikyselyjä  
  työhyvinvoinnin kehittämisessä

Seurantapalaveri / verkostoyhteistyö
  kerran vuodessa poissaolojen määrän ja syiden seurantapalaveri  
  työterveyshuollon ja työnantajan edustajien kanssa
  yhteistyötoimikunta seuraa aktiivisesti tilastotietoja ja kerää
  työntekijöiden kokemuksia
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