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TYÖTERVEYSNEUVOTTELU
OPAS TYÖNAJANTAJALLE
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Mikä ja miksi?
Työkyvyn varhainen tukeminen on yhteis-

Työterveysneuvottelu on harvoin kertaluonteinen

työtä, jossa päävastuu on esimiehellä ja

tapaaminen. Se on osa työkyvyn vahvistamisen pro-

työntekijällä. Työssä jatkamiseen liittyvien
toimenpiteiden ja mahdollisuuksien selvittämisessä tärkeää on asioiden rohkea esiin
ottaminen.
Työkyvyn tuen menettelytavat, eri osapuolten roolit
sekä työterveysneuvottelujen periaatteet kirjataan
työnantajan työkyvyn hallintamalliin ja niistä tiedotetaan kaikille tahoille. Tämä koskee työterveyshuollon
lisäksi johtoa, henkilöstöhallintoa, esimiehiä, luottamushenkilöitä sekä muuta henkilöstöä.
Jos työkyvyn ongelmien taustalla on mahdollisia
terveydellisiä syitä, järjestetään työterveysneuvottelu,
johon osallistuvat työntekijä, työnantaja sekä työterveyshuolto. Neuvottelun tavoitteena on löytää yhteisymmärrys työkykyä tukevista toimenpiteistä ja pohtia
yhdessä, millä keinon työssä jatkaminen on mahdollista alentuneesta työkyvystä huolimatta.

sessia, jonka tavoitteena on arvioida tilannetta ja etsiä
ratkaisumahdollisuuksia eri näkökulmista. Työterveysneuvottelun vaiheet ovat valmistautuminen, neuvotteleminen ja seuranta.
Usein jo pienetkin työn muokkausmahdollisuudet ja
kokeilut tuottavat hyvän lopputuloksen. Oikea-aikainen työkyvyn tukeminen ja oikein suunniteltu työhön
paluu nopeuttavat työkyvyn paranemista ja palautumista enemmän kuin kotona lepääminen. Ratkaisuja
voivat olla esimerkiksi työajan lyhentäminen, työtehtävien muokkaaminen ja apuvälineiden hankinta. Tarvittaessa tarjolla on myös muita keinoja työhön paluun,
työkyvyn ja työhyvinvoinnin tukemiseen. Esimerkiksi
osasairauspäiväraha tai työeläkeyhtiön ammatillinen
kuntoutus voivat helpottaa työelämässä jatkamista.
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Milloin työterveysneuvottelu
kannattaa järjestää?
Työterveysneuvottelualoitteen voi tehdä esimies, työterveyshuolto tai
työntekijä itse. Neuvottelu kannattaa järjestää esimerkiksi:

• Pitkän sairauspoissaolon
jälkeen tai sen aikana, jolloin
työhön paluusta ja siihen mahdollisesti liittyvistä työn muokkauksista sovitaan yhdessä
• Kun työntekijän käyttäytymisen muutokseen epäillään
liittyvän terveydellisiä tekijöitä

• Toistuvat sairauspoissaolot
• Työyhteisön ongelmatilanteet
• Työuupumus
• Päihteiden käyttö tai epäily
päihteiden työkykyä alentavista
vaikutuksista

• Kun työsuoritusten muutokset
aiheuttavat ongelmia ja on
syytä epäillä, että taustalla on
terveydellisiä tekijöitä

Tavoitteena on löytää ratkaisuja, joiden avulla työntekijä voi jatkaa työssä
tai palata työhön ilman riskiä työkyvyn uudelleen heikentymisestä tai sairauspoissaolon toistumisesta.
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Ketkä osallistuvat
työterveysneuvotteluun?
Mukaan kutsutaan ne, joiden läsnäolo on ratkaisun kannalta
tärkeää. Henkilömäärä on hyvä pitää pienenä, jotta avoimuus ja
työntekijän turvallisuuden tunne voidaan taata.
Työterveysneuvotteluun osallistuvat tavallisesti työntekijä, työterveyshuollon edustaja, lähiesimies ja edustaja henkilöstöhallinnosta. Lisäksi
työntekijä voi kutsua neuvotteluun valitsemansa tukihenkilön. Neuvottelussa avainasemassa on työntekijän ohella esimies, jolla on riittävästi
valmiuksia sopia työntekijän kanssa tälle soveltuvista tehtävistä ja
valtaa työtehtävien muuttamiseen.

5

Miten neuvotteluun
valmistaudutaan?

Miten esimiehenä valmistaudun
työterveysneuvotteluun:

Neuvottelun etenemisestä sovitaan etukäteen
tai neuvottelun alussa. Päätetään, kuka sitä johtaa, mistä neuvotellaan, mitä asioita kirjataan ja
kenelle muistio jaetaan.
Kutsujan tulee kertoa kaikille osapuolille neuvottelun tarkoitus; työterveysneuvottelussa keskustellaan työkyvystä. Jokainen taho miettii jo etukäteen
mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja, mutta ratkaisuista
sovitaan yhdessä vasta työterveysneuvotteluissa.

• Listaa henkilön työhön liittyvät tehtävät tärkeysjärjestyksessä. Mieti mistä hän suoriutuu,
missä on haasteita ja mieti valmiiksi ratkaisuehdotuksia työnantajan näkökulmasta.
• Selvitä ennen neuvottelua, mitä mahdollisuuksia työpaikalla on työn muokkaamisen
suhteen.
• Keskustele työntekijän kanssa etukäteen työn
sujumisesta; mitkä asiat sujuvat ja missä on
mahdollisesti haasteita. Mitä ratkaisuehdotuksia työntekijällä itsellään on?
• Kirjaa itsellesi muistiin asiat ja näkökohdat,
jotka haluat tuoda neuvottelussa esiin.
• Ota rohkeasti yhteyttä yrityksesi työterveyshoitajaan tai työterveyslääkäriin, jotka auttavat
mielellään neuvotteluun valmistautumisessa.
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Mistä asioista neuvottelussa
keskustellaan?
Työterveysneuvottelussa keskustellaan työ-

työympäristöä voidaan muokata, jotta työntekijä voi

kyvystä. Keskitytään käytännön toimiin, joilla

jatkaa työssään tai palata työhön muuttuneen työ-

työkykyä voidaan tukea.

kykynsä kanssa. Neuvottelussa pyritään löytämään
yhteinen etenemissuunnitelma. Lisäksi sovitaan

Terveydentilatietoja neuvottelussa käsitellään vain

aikatauluista, tilanteen etenemisen seurannasta

työntekijän suostumuksella ja ainoastaan, jos ne

sekä seuraavasta tapaamisesta.

liittyvät työkykyyn. Lisäksi neuvotellaan välittömistä
työssä jatkamisen ja työhön paluun järjestelyistä,

Työterveysneuvotteluissa on huomioitava säädös-

mutta myös pidempiaikaisista tavoitteista. Neuvot-

ten mukaiset vaatimukset, joista tärkeimpiä ovat

telussa ei tule käydä läpi työntekijälle arkaluontoi-

työterveyshuoltoon, yksityisyyden suojaan sekä po-

sia asioita, esimerkiksi sairauksia tai niiden hoitoa.

tilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvät säädökset. On

Neuvottelua johtava työterveyshuollon edustaja

muistettava, että työterveyshuoltoa sitoo salassa-

huolehtii keskustelun rajaamisesta.

pitovelvollisuus terveydellisissä asioissa ja kaikkia
neuvotteluun osallistujia sitoo luottamuksellisuus.

Aluksi kuvataan, miten työkyvyn rajoite, oire tai ongelma näkyy työssä. Ratkaisuja etsittäessä keskitytään siihen, miten työtä, työprosesseja, työaikaa tai
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Neuvottelusta kirjataan aina muistio
Hyvästä neuvottelusta jää usein jatkotoimia
Muistioon kirjataan:
• Läsnäolijat

työntekijälle, työantajalle ja työterveyshuollolle.
Jos neuvottelussa joudutaan käsittelemään terveydentilaan

• Ratkaisuvaihtoehdot

liittyviä tai muita yksityisyyden suojaan kuuluvia salassa

• Sovitut toimenpiteet, niiden

pidettäviä tietoja, niitä ei kirjata muistioon.

seuranta ja aikataulut sekä
vastuuhenkilöt

Sekä työntekijän, työnantajan että työterveyshuollon oikeusturvan kannalta on tärkeää, että muistiot dokumentoidaan,
allekirjoitetaan ja säilytetään tietoturvallisesti, säädökset
huomioon ottaen sekä työpaikalla että työterveyshuollossa.
Muistiosta toimitetaan kopio työntekijälle, esimiehelle ja
työterveyshuollolle.

Tärkeimmät vinkit:
• Ajoissa aloitettu keskustelu voi ehkäistä
sairauspoissaoloja sekä työkykyongelmien
pahenemista.
• Työkyvyn varhainen tukeminen on

• Neuvottelun tavoitteena on työkyvyn
tukeminen ja työssä jatkaminen.
• Työterveyshuolto määrittää mahdolliset
terveydelliset rajoitteet, työnantaja määrittää

yhteistyötä, josta päävastuu on esimiehellä ja

mitä muutoksia työpaikalla on mahdollista

työntekijällä.

tehdä.

• Valmistautuminen on tärkeää: etsitään jo
etukäteen mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja.
• Työterveysneuvottelussa keskustellaan
työkyvystä. Se on eri asia kuin työntekijän
terveydentila.

• Seuranta: esimies pitää säännöllistä yhteyttä
työntekijään ja arvioi hänen kanssaan työstä
selviytymistä.
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LÄHTEITÄ JA LISÄTIETOJA
• Työterveyshuoltolaki (1383/2001)
• Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön
periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta (708/2013)
• Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta (19/2012)
• Laki työterveyshuoltolain muuttamisesta (20/2012)
• Työturvallisuuskeskuksen opas työterveysneuvotteluihin
• Työterveyslaitoksen nettisivut
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