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Psykologinen turvallisuus 
 
”Psykologinen turvallisuus kuvaa ilmapiiriä, jolle on ominaista ihmisten 
välinen luottamus ja keskinäinen kunnioitus, ja jossa ihmisillä on 
helppo ilmaista itseään ja olla oma itsensä. Kun ihmisillä on 
psykologinen turvallisuus työssään, he voivat vapaasti tuoda esille 
huolenaiheitaan tai virheitään, ilman pelkoa nolatuksi tulemisesta tai 
kostotoimenpiteistä.” 
 
Amy C. Edmondson, Harvard Business School 



        LAITILAN KAUPUNGIN TYÖURAOHJELMAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET

                                                     2021-2025

Aikataulu

Työuran alkuvaihe

Oma kehityskeskustelulomake nuorille huomioiden työura-asiat 2021

Työuran loppuvaihe

Oma kehityskeskustelulomake työuran loppuvaiheessa oleville huomioiden työura-asiat 2021

Kysely työnantajan palveluksesta lähteville 2022

Työuran alku- ja loppuvaihe

Sparraajakummi (loppuvaiheen työntekijä) työuran alkuvaiheen työntekijälle 2021

Koko henkilöstö

Kehityskeskustelulomakkeen uudistaminen ja kehittäminen säännöllisesti 2021

Aktiivisen tuen lomakkeiden sisällön uudistaminen (sähköiset lomakkeet) 2021

Työvapaiden myöntämisen tarkastelu 2021

Luodaan perehdytyskäytännöt sisältäen yleisperehdytyksen vuosikellon 2021

Osaamisen kehittämissovelluksen käyttöönotto 2021

Työyhteisötaitojen koulutus 2021

Henkilöstön työhyvinvointikysely pyritään toteuttamaan vuosittain 2021-

Mahdollisuus kouluttautua ja kehittää itseään koko työuran ajan 2021-

Johtamiskoulutus (mm. psykologinen turvallisuus, valmentava johtaminen) 2021

Työhyvinvointiin määrärahat työyksikkötasolle (€/työntekijä) 2021

Vertaistukiverkostot koko työuran ajalle 2022

Työaikajoustot mahdollisiksi 2022

Moniosaajia työyhteisöihin 2022

Urapolun mahdollistaminen organisaation sisällä 2022

Työkyky -ryhmän perustaminen 2022

Itsensä johtamisen (sisältäen myös terveyden, liikunnan, ruokavalion ja unen) koulutus 2022

Palkitsemiskäytäntöjen kehittäminen (esim. aloitepalkkio, 0-tapaturmaa, kannustimet liikuntaan) 2022

Korvaavaan työhön ja työnkiertoon liittyvien käytänteiden luominen 2022

Työuraohjelman toteutumisen seuranta 2021-2025, mittarit ja muut seurantatoimenpiteet

Sairauspoissaoloprosentit työyksiköittäin ja koko kaupungin tasolla 2021-

Työterveyshuollon muiden mittareiden kehittäminen 2021-

Kehityskeskustelujen lukumäärät työyksiköittäin/toimialoittain 2021-

Henkilöstön vaihtuvuus toimialoittain 2021-

Henkilöstöresurssien tarkastelu suhteessa sairauspoissaoloihin ja työterveyshuollon kus-

tannuksiin työyksiköittäin 2021-

Työhyvinvointikyselyjen vastaukset 2021-

Koulutuskorvauksen määrä toimialoittain (€) 2021-

Työuraohjelman toteutumista seurataan vuosittaisessa henkilöstökertomuksessa.
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 TYÖKYVYN EDISTÄMINEN JA YLLÄPITO 

Velvollisuudet ja vastuut työhön liittyen 

 

Esimies 

 johtaminen 
- toimintaa tukeva esimiestyö valmentavalla  

  johtamisella – ratkaisut ja tavoitteet yhdessä 

- säännölliset kehityskeskustelut 

- palautteen antaminen 

- varhainen puuttuminen työkykyongelmiin 

- toimintaohjelmien/-ohjeiden toteuttaminen ja niiden  

  noudattamisen valvonta 

- terveiden elintapojen edistäminen 

- itsensä johtamisen kehittäminen 

- esimerkillä johtaminen 

 työn sisältö ja työolosuhteet 
- oikein mitoitetut ja koostetut työtehtävät  

- tehtäväkuvaukset ja vastuut ajan tasalla 

- riittävät henkilöstöresurssit 

- työsuojelullisten riskien kartoittaminen 

- jatkuva työturvallisuuden parantaminen 

 osaamisen kehittäminen 

 sairauspoissaolojen seuranta 

 

Työntekijä 

 toimintaa tukevat työyhteisötaidot 
- ystävällisyys, asiallisuus ja hyvät käytöstavat 

- työkykyongelmien esiin tuominen jo varhaisessa vaiheessa 

- palautteen antaminen 
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 itsensä johtamisen kehittäminen 
- ennakoiva ote 

- aktiivinen toimija 
- käynnistetään keskustelut oma-aloitteisesti,  

  pyydetään palautetta, ohjeistusta sekä tukea 

  tarpeen mukaan  

- tavoitteiden asettaminen   

- mielen asenteiden haastaminen 

- vastuun ottaminen asioiden edistämiseksi 

- työtehtävän ja vuorovaikutustaitojen avulla  

  vastuun kantajaksi 

 osaamisen kehittäminen 

 terveet elämäntavat ja omasta kunnosta huoleh-

timinen 

 

Työterveys 

 työpaikkaselvitykset 

 tietojen antaminen ja ohjaus 

 terveystarkastukset 

 työyhteisötyö 

 kuntoutustarpeen selvittäminen 

 terveiden elintapojen edistäminen 

 sairauspoissaolojen seuranta 

 

Varhainen tuki on esimiehen ja työntekijän jatkuvaa 

keskustelua työn ja terveyden yhteensovittamisesta 

ja toiminnan suunnittelusta. 
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Esimies on vastuussa työntekijästä prosessin alusta  

loppuun saakka. 

 

Työkykyongelman havaitseminen 

 
 

1.  
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2. TYÖNTEKIJÄN ONGELMAN TUNNISTAMINEN 

 työntekijä kertoo itse ongelmastaan 

 esimies huomaa muutoksia työtuloksissa tai työn laa-

dussa 

 työterveyshuolto ottaa yhteyttä esimieheen 

 työkaverit ovat huolestuneita  

 työntekijän käyttäytyminen on muuttunut 

 työntekijän elämäntilanne on muuttunut 

 työntekijää epäillään päihdeongelmasta 

 ongelma tulee esiin kehityskeskusteluissa 

 työntekijä palaa töihin pitkän sairausloman jälkeen 

 työntekijän sairauspoissaolot ovat lisääntyneet ja ylit-

täneet hälytysrajan 

 

Sairauspoissaolojen hälytysrajat: 

 5 kpl 1-3 vrk / 6 kk 

 yli 30 vrk yhtäjaksoisesti tai pätkissä kalenterivuoden 

aikana 

 

 

 

 

 



TYÖNTEKIJÄN TYÖKYVYN TUKEMINEN – 

AKTIIVINEN TUKI 

             

 

 

2. ESIMIES OTTAA ASIAN PUHEEKSI 

 esimies ottaa työntekijän esille tuoman ongelman kä-

sittelyyn tai esittää huolestumisensa työntekijälle 

ja ehdottaa keskustelua asiasta 

 keskusteluun varataan riittävästi aikaa (1 ½ tuntia) 

 selvitetään työntekijän ja esimiehen näkökulma on-

gelmasta (työsuoritukseen liittyvät faktat) 

 minkälainen tuki työntekijän mielestä auttaisi parhai-

ten? 

 haetaan ratkaisua työpaikan toimenpiteillä 

 tarvittaessa esimies ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon  

 esimies kirjaa työpaikan toimenpiteet muistioon, teh-

dään jatkosuunnitelma ja sovitaan seurannasta 

   

  

 3. TOIMENPITEET TYÖPAIKALLA       

 työjärjestelyt, työvälineet ja ergonomia 

 työaikajärjestelyt: lomien jaksottaminen, osa-

aikatyö 

 työnkierto, tehtävien vaihto, urasuunnittelu 

 koulutus, perehdytys, valmennus 

 korvaava työ 

 työnohjaus, mentorointi 



TYÖNTEKIJÄN TYÖKYVYN TUKEMINEN – 

AKTIIVINEN TUKI 

             

 

 

 työntekijän ratkaisut: opintovapaa, vuorotteluva-

paa 

 esimies seuraa sovittujen toimenpiteiden toteu-

tumista ja niiden vaikutusta työkykyyn 

 seurantajakson jälkeen (enintään 2 kk) arvioidaan 

onko muutoksista ollut apua työntekijälle vai tar-

vitaanko muita toimenpiteitä 

 esimies sopii työntekijän kanssa säännöllisestä 

yhteydenpidosta pitkän sairausloman aikana 

 

 

4. TYÖTERVEYSHUOLTOYHTEISTYÖ 

Työterveyshuolto toimii tarvittaessa asiantuntijana työky-

kyä ylläpitävässä toiminnassa (neuvonta & ohjaus). 

 

 työterveyshuolto on yhteydessä esimieheen työn-

tekijän työkyvystä 

 esimies, työntekijä ja työterveyshuolto voivat 

tehdä aloitteen työterveysneuvottelun pitämiselle 

 työterveyshoitaja koordinoi työterveysneuvotte-

lun seurantapalaverin 

 esimies saa tarvittaessa tukea työterveyshuollon 

asiantuntijoilta ja henkilöstöhallinnosta 

 työterveyshuolto ohjaa tarvittaessa työntekijän 

työpsykologin vastaanotolle 

 kuntoutusmahdollisuuksien selvittäminen 
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 ammatillinen kuntoutus: työkokeilu, uudelleen 

koulutus, elinkeinotuki (Keva) 

 eläkeratkaisut: osatyökyvyttämyyseläke, kuntou-

tustuki 

 

Sairauspäivärahahakemus on tehtävä 2 kuukauden si-

sällä.  

   

 

5. TEHOSTETTU TUKI     

 esimies on prosessin vastuuhenkilö 

 työterveysneuvotteluissa ovat mukana työntekijä, 

lähiesimies, työterveyshuollon edustaja sekä tar-

vittaessa esim. työhyvinvointipäällikkö ja työsuo-

jeluvaltuutettu  

 työntekijän oma näkemys työn tekemisestä 

 arvioidaan työntekijän mahdollisuudet jatkaa 

työssä (tukitoimet ja uudelleensijoitus) 

 työterveyshoitaja koordinoi seurantapalaverin 

 sairauden pitkittyessä työterveyslääkärin on arvi-

oitava jäljellä oleva työkyky (terveysongelmien tut-

kimus, hoito, kuntoutus ja seuranta) 

 tarvittaessa käytetään ulkopuolisia asiantuntijoita 

työntekijän työkyky/työura-asioiden selvittelyssä 

 

Työntekijän on toimitettava Kelaan työterveyslääkärin B-
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lausunto jäljellä olevasta työkyvystä viimeistään silloin, 

kun sairauspäivärahaa on maksettu 90 arkipäivältä. 

 

6. TYÖHÖN PALUUN TUKEMINEN 

 pitkän sairausloman jälkeen esimies käy työn-

tekijän kanssa työterveyshuollon tukemana luot-

tamuksellisen työkykyneuvottelun noin 2-4 viik-

koa ennen työhön paluuta 

 työterveysneuvottelussa tehdään paluusuun-

nitelma: työntekijän perehdytys; uudet ohjelmis-

tot, toimintatavat, organisaatiomuutokset 

 esimies informoi työyhteisöä työntekijän paluusta 

ja käytännön toimista työpaikalla 

 sovitaan seurantajakso, jonka aikana arvioidaan 

työssä suoriutumista ja onko tarvetta lisätukeen 

Ellei työhön paluun tuki onnistu esimies kutsuu koolle 

työterveysneuvottelun (kokoonpano kts. edellinen sivu). 

Jos sovitut tukitoimet on työpaikalla tehty, eikä työhön 

paluu onnistu, palvelussuhde voidaan päättää. 

 



SIUNTION KUNTA   SJUNDEÅ KOMMUN 

Työntekijän 
työhyvinvoinnin 

tukeminen 

Aktiivisen tuen avaimet 



Aktiivisen tuen avaimet 
Ammatillinen kuntoutus 

• Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina.

• Ammatillisen kuntoutuksen keinoja ovat: työkokeilu, työhön valmennus,
ammatillinen koulutus ja elinkeinotuki.

• Ensin kartoitetaan oman työnantajan työjärjestelymahdollisuudet

• Ammatillisen kuntoutuksen on oltava tarkoituksenmukaista eli sen avulla
edesautetaan työntekijän jatkamista työelämässä.

• Jos terveydentilaan sopivaa työtä ei löydy omalta työpaikalta, Keva voi
tukea lisä- tai uudelleen koulutusta (oppisopimus-, monimuoto- tai
kokopäiväkoulutus).

Lisätietoja: 

• www.keva.fi/henkiloasiakkaalle/heikentynyt-tyokyky/ammatillinen-kuntoutus

• www.keva.fi
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Aktiivisen tuen avaimet 
Ammatillinen kuntoutus - Työkokeilu 

• TYÖTERVEYSHUOLTO
toimii asiantuntijana
työkykyä ylläpitävässä
toiminnassa.

•TYÖELÄKELAITOS
(Keva) käsittelee
ammatillisen
kuntoutuksen
hakemuksen ja lähettää
päätöksen työntekijälle.

• ESIMIES keskustelee
työntekijän kanssa.
• Esimies kutsuu koolle
työterveysneuvottelun,
jossa mukana työntekijä,
työterveyshuolto ja
esimies

• TYÖNTEKIJÄLLÄ
on terveydellisiä
rajoitteita tai hän
palaa työhön
pitkän
sairauspoissaolon
jälkeen.

Ammatillisen 
kuntoutuksen 

hakemus ja liitteet 

B-lääk.lausunto

Työnantajan
lausunto

Työterveys-
neuvottelun muistio 

Suunnitelma 
työkokeilusta 

Puheeksiotto 
(työjärjestelyt) 
Työterveys-
neuvottelu 

(neuvottelumuistio) 

Työnantajan lausunto 
(Keva) 

Työkykyarvio 

B-lääkärinlausunto

Ennakkopäätös / 

päätös o ikeudesta 
ammatilliseen 

kuntoutukseen sekä 
kuntoutuksen 
sisältöpäätös 
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Su unnitelma työkokeilusta/ 
kuntoutuksesta 

6. 
Työkokeilu 
työpaikalla 

7. 
Seuranta-
palaverit 

1. 2. 

3. 

4. 

5.



Aktiivisen tuen avaimet 
Osatyökyvyttömyyseläke (osakuntoutustuki) 

• Osatyökyvyttömyyseläkettä voi hakea kokoaikatyössä ollessa, jos työkyky on
heikentynyt vähintään 2/5.

• Hakemisen edellytyksenä on lääkärin B-lausunto, jossa työkyvyttömyyden kestoksi
arvioidaan vähintään vuosi.

• Työntekijällä ei tarvitse olla sairauspoissaolojaksoja ennen eläkkeen hakemista.
• Jos työkyvyn arvioidaan palautuvan, voi saada osatyökyvyttömyyseläkkeen

määräaikaisena eli osakuntoutustukena.
• Työntekijä voi jatkaa työssä osa-aikaisena.
• Osakuntoutustukea voi saada myös työhön palaamisen tukemiseksi esim. kuntoutuksen

jälkeen.
• Osatyökyvyttömyyseläke ei edellytä työskentelyä.

Lisätietoja: 
• www.keva.fi
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Aktiivisen tuen avaimet 
Osatyökyvyttömyyseläke (osakuntoutustuki) 

• TYÖTERVEYSHUOLTO
toimii asiantuntijana
työkykyä ylläpitävässä
toiminnassa.

•TYÖELÄKELAITOS
(Keva) käsittelee eläke-
hakemuksen ja lähettää
ennakkopäätöksen
työntekijälle.

• ESIMIES keskustelee 
työntekijän kanssa.
• Esimies kutsuu koolle 
työterveysneuvottelun, 
jossa mukana työntekijä, 
työterveyshuolto ja 
esimies 

• TYÖNTEKIJÄLLÄ on
terveydellisiä rajoitteita ja hänen
työkykynsä kokoaikatyössä on
heikentynyt vähintään 40 %  (voi
jatkaa osa-aikatyössä).
• TYÖNTEKIJÄN työhön
palaamisen tukemiseksi
osakuntoutustuki.

Osatyökyvyttömyys
-eläkehakemus

B-lääk.lausunto

Muut terveydentila-
selvitykset 

Työnantajan 
lausunto 

Puheeksiotto 
(työjärjestelyt) 

Työterveysneuvottelu 
(neuvottelumuistio) 

Työnantajan lausunto 
(Keva) 

Työkykyarvio 
(jos työkyvyn 

arvioidaan palautuvan) 
B-lääkärinlausunto
(työkyvyttömyyden

kestoksi arvioitu 
vähintään vuosi) 

Ennakkopäätös   
osatyökyvyttömyy

seläkkeestä

Määräaikainen 
osatyökyvyttömyy

seläke eli 
osakuntoutustuki 
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6. 
 Osa-

aikatyö 

7. 
Seuranta-
palaverit 

1. 2. 

3. 

4. 

5.



Aktiivisen tuen avaimet 
Kuntoutustuki 

• Kuntoutustuki on määräajaksi myönnettyä työkyvyttömyyseläkettä.

• Hakemisen edellytyksenä on lääkärin B-lausunto, jossa työkyvyttömyyden
kestoksi arvioidaan vähintään vuosi sekä hoito- ja kuntoutussuunnitelma

• Tavoitteena on palauttaa työkyky hoidon tai kuntoutuksen avulla.

• Edellytyksenä kuntoutustuelle on, että työkyvyttömyys on kestänyt tai sen
arvioidaan kestävän vähintään vuoden siitä, kun sairausloma on alkanut.

• Lisäksi edellytetään, että työntekijä on tullut määräaikaisesti työkyvyttömäksi
omaan työhönsä tai työkyvyn arvioidaan heikentyneen ainakin vuoden ajaksi
vähintään 3/5:lla.

• Työhönpaluun suunnittelu tärkeää.

Lisätietoja: 

• www.keva.fi 
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Aktiivisen tuen avaimet 
Kuntoutustuki (määräaikainen työkyvyttömyyseläke) 

• TYÖTERVEYSHUOLTO
toimii asiantuntijana
työkykyä ylläpitävässä
toiminnassa.

•TYÖELÄKELAITOS (Keva) 
käsittelee hakemuksen ja 
lähettää 
ennakkopäätöksen 
työntekijälle. 

• ESIMIES on vastuussa
työpaikalla
toteutettavista
tukitoimista.

• TYÖNTEKIJÄ on tullut määräaikaisesti
työkyvyttömäksi omaan työhönsä,
mutta työkyky voidaan palauttaa
hoidon tai kuntoutuksen avulla.
• Työntekijän työkyvyn arvioidaan
heikentyneen 60 %:lla ainakin vuoden 
ajaksi siitä kun sairausloma alkanut. 

Työterveysneuvottelu 
(neuvottelumuistio) 

Työnantajan lausunto 
(Keva) 

B-lääkärinlausunto

Kuntoutus- ja
hoitosuunnitelma

(työkyvyn 
palauttamiseksi) 

Mahd olliset 
lisäselvityspyynnöt 

Päätös työntekijälle 

Määräaikainen 
työkyvyttömyyseläke eli  

kuntoutustuki 
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6. 
 Hoito ja 
kuntoutus 

7. 
Seuranta-
palaverit 

1. 2. 

3. 

4. 

Työkyvyttömyys-
eläkehakemus 

B-lääkärinlausunto

Kuntoutus- ja
hoitosuunnitelma 

Työnantajan 
lausunto 

5. 

Työnantajan ja työterveyshuollon 
yhteiset tukitoimet 



Aktiivisen tuen avaimet 
Osasairauspäiväraha 

• Koskee ennen sairauspäivärahakautta vain täyttä työaikaa tekeviä (kokoaikatyö).

• Mahdollisuus kokeilla työhön palaamista ennen työkyvyttömyysajan päättymistä.
Työntekijä tekee osa-aikaisen sairauspoissaolonsa aikana työsopimuksensa
mukaisia tehtäviä.

• Vapaaehtoinen sopimus osa-aikaiseen sairauspoissaoloon eli osa-aikatyöhön
työkyvyttömyysaikana.

• Työterveyslääkärin selvityksen perusteella työntekijä pystyy terveyttään ja
toipumistaan vaarantamatta hoitamaan osan omista tehtävistään.

1. Työnantaja ja viranhaltija sopivat osa-aikaisesta työskentelystä.

2. Viranhaltija hakee sopimukseen perustuen osittaista virkavapaata.

3. Työnantaja tekee myönteisen päätöksen (oikeus osa-aikaiseen
sairauspoissaoloon määräajaksi).

• Osasairauspäivärahaa maksetaan enintään 120 arkipäivän ajalta.

Lisätietoja ja lomakkeet: 
 www.kela.fi
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Aktiivisen tuen avaimet 
 Osasairauspäiväraha 

• TYÖTERVEYSHUOLTO
toimii asiantuntijana
työkykyä ylläpitävässä
toiminnassa.•TYÖELÄKELAITOS

(Keva)

• Esimies sopii työntekijän
kanssa, että tämä
työskentelee osa-aikaisesti
terveydellisten syiden
vuoksi.

•

•

Työntekijä ollut oikeutettu
sairauspäivärahaan
vähintään 60 arkipäivän
ajan yhdenjaksoisesti.
Työntekijä tehnyt
kokoaikatyötä ennen
päivärahakautta.

Työntekijä oma-
aloitteisesti haluaa 

kokeilla työhön 
palaamista ennen 

työkyvyttömyysajan 
päättymistä. 

Hakemus Kevaan 

liitteineen 

Sopimus osa-
aikatyön 

tekemisestä 
omassa työssä 

(työaika ja palkka 
40-60 % tä ydestä)

B-lääk.lausunto
(työntekijä
työkyvytön)

Työkykyarvio

(kanta osa-
aikatyön 

tekemiseen) 

Mahdolliset 
lisäselvitykset 

Päätös työntekijälle 
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6. 
Osa-aikatyö 

työkyvyttömyys-
aikana 

7. 
 Seuranta-
palaverit 

1. 2. 

3. 

4. 

5.

Lähde: Siuntion kunnan aktiivisen tuen avaimet -malli
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