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1 Pilotin tausta 

Tarve pilotille nousi esiin kentän ammattilaisten kautta loppuvuonna 2020. Ammattilaiset 

halusivat löytää uudenlaisia keinoja tukea työntekijöitä tilanteessa, kun omasta 

organisaatiosta ei ole löydetty enää työntekijän terveydentilalle sopivaa työtä, ja kun 

kaikki muut vaihtoehdot on jo käytetty, ja tiedetään, että työntekijän työsuhde tullaan 

päättämään sen vuoksi. SATADUUNIA- hanke (ESR) ryhtyi kokoamaan 

yhteistyökumppaneita mahdollista pilottia varten.  

SATADUUNIA –hankkeen päätavoitteena on parantaa satakuntalaisten työikäisten 

palveluiden tarve- ja asiakaslähtöisyyttä, oikea-aikaisuutta ja sujuvuutta. Tavoitteena on 

siirtää palveluiden painopistettä varhaisempaan ja ennaltaehkäisevään vaiheeseen. 

Yhtenä hankkeen toimenpiteenä on kehittää työttömien terveydenhuollon kokonaisuutta 

ja luoda uudenlaista yhteistyömallia sote-toimijoiden ja TE-toimiston välille. Satasairaalan 

internet-sivuilta voit lukea lisää SATADUUNIA-hankkeesta. 

Työttömäksi jääminen on yksi merkittävä nivelvaihe, jolloin pitäisi pystyä tunnistamaan 

mahdollisimman varhain ne työnhakijat, joiden työttömyys saattaa pitkittyä esimerkiksi 

terveydellisten syiden vuoksi. Työttömäksi jääminen- tai työntekijän irtisanominen 

terveydellisten syiden vuoksi on vieläkin tärkeämpi tunnistaa. Tähän nivelvaiheeseen liittyy 

riski, että tiedot työnhakijan tilanteesta, mahdollisesta hoidosta ja kuntoutuksesta, sekä 

muista jo aiemmin tehdyistä toimista eivät siirry perusterveydenhuoltoon, eikä TE-

toimistoon, kun työsuhde päättyy. Työntekijä ei myöskään välttämättä osaa kertoa kaikkia 

tietoja itse. Tähän vaiheeseen liittyy palveluverkostoa putoamisen riski. 

Saattaen-vaihtaen pilotille yhdessä määritelty tavoite tuki myös SATADUUNIA –hankkeen 

toimenpiteitä ja tavoitteita. Pilottia ryhdyttiin suunnittelemaan yhteistyössä SATADUUNIA –

hankkeen, Porin kaupungin HR-yksikön, Porin perusturvan, Satasairaalan 

henkilöstöpalveluiden, Satakunnan TE-toimiston, sekä Työkykyä Satakuntaan (STM) ja 

Satakulttuuria (STM) –hankkeiden kanssa. Porin kaupungin työkykykoordinaattori ja 

Satasairaalan työkykysuunnittelija tulivat mukaan pilottiin. Alun perin tavoitteena oli, että 

pilottiin liittyisi myös ryhmämuotoista tukitoimintaa irtisanottaville työntekijöille, jonka vuoksi 

Työkykyä Satakuntaan ja Satakulttuuria –hankkeet tulivat mukaan pilotin suunnitteluun. 

 

https://www.satasairaala.fi/tutkimus/kaynnissa-olevat-hankkeet/sataduunia
https://www.satasairaala.fi/tutkimus/kaynnissa-olevat-hankkeet/sataduunia
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1.1 Pilotin tavoite ja tarkoitus 

Pilotissa tavoitteena oli mallintaa nivelvaihe, kun työntekijän työsuhde päättyy 

työkykyperusteisesti ja työterveyshuollon palvelut päättyvät. Tavoitteena oli saada 

työntekijä ”saattaen-vaihdettua” palvelusta toiseen niin, ettei hän putoa palveluverkosta 

työsuhteen päätyttyä jäädessään työttömäksi.  

Pilotin tavoitteena oli: 

 varmistaa, että työntekijän tarvitsemat ja/tai keskeneräiset terveydenhuollon 

palvelut jatkuvat, kun työterveyshuollon palvelut päättyvät. 

 saada kokemusta siitä, mitä tietoa näissä tilanteissa työkyvystä on 

tarkoituksenmukaista siirtyä TE-toimistoon, jotta se auttaisi ja tukisi työnhakijaa. 

 tunnistaa ne työntekijät, jotka toiminnasta hyötyvät. 

 saada tietoa siitä, miten toiminta hyödyttää ammattilaista ja miten irtisanottavaa 

työntekijää.  

 

Pilotissa päätettiin kokeilla siirtopalaverikäytäntöä, jossa irtisanottava työntekijä, 

työkykykoordinaattori (Porin kaupunki) tai työkykysuunnittelija (Satasairaala) ja Porin 

perusturvan aikuisneuvolan terveydenhoitaja tapaavat ja sopivat yhdessä siitä, miten 

työntekijä siirtyy peruspalveluiden asiakkaaksi ja kuka hänen asioitaan peruspalveluissa 

jatkossa koordinoi. Siirtopalaverissa olisi mahdollista konsultoida myös TE-toimiston 

työkykykoordinaattoria, jotta myös työnhakuprosessi saadaan käyntiin. Tarvetta oli myös 

kehittää irtisanottavien työntekijöiden työkyvyn tueksi ryhmämuotoista toimintaa, josta 

vastaisi Työkykyä Satakuntaan ja Satakulttuuria –hankkeet. Ryhmämuotoisella tuella 

tuettaisiin työttömäksi jäävien työ- ja toimintakykyä, sekä mielenterveyttä. 

Pilotissa kohderyhmänä oli Porin kaupungin ja Satasairaalan työntekijät, joiden työsuhde 

tultaisiin päättämään terveydellisten syiden vuoksi, kun kaikki muut keinot oli jo käytetty. 

Lisäksi irtisanottavien työntekijöiden piti olla porilaisia, ulvilalaisia tai merikarvialaisia eli Porin 

perusturvan alueelta. Pilottiin osallistuminen oli irtisanottaville työntekijöille vapaaehtoista. 

He olivat pilotissa ammattilaisten ohella SATADUUNIA –hankkeen kohderyhmää, joten 

pilottiin sisältyi myös hankkeen rahoittajan edellyttämien ESR-aloitus- ja 

lopetuslomakkeiden täyttäminen. 
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Työterveyshuoltoja ei kutsuttu mukaan pilottiin kaikkien toimijoiden yhteisestä päätöksestä, 

sillä työkykykoordinaattorilla ja työkykysuunnittelijalla oli työnsä puolesta työntekijän 

tilanteesta varsin kattava kokonaiskäsitys ja he olivat jo tahoillaan olleet tiiviissä 

yhteistyössä työterveyshuoltojen kanssa. Pilotin aikana myös mahdollisesti tarkentuisi, 

tarvitaanko yhteistyötä kuitenkin myös työterveyshuoltojen kanssa siirtopalaveriasioissa. 

Kykyviisarin käytöstä pilotissa keskusteltiin Työkykyä Satakuntaan –hankkeen toimesta, jossa 

Kykyviisarin käyttöön liittyi tutkimuksellinen osuus. Lisäksi suunniteltiin, että ammattilaisille 

sekä työntekijöille tehtäisiin myös kysely pilotin kokemuksista. 

 

2 Saattaen-vaihtaen pilotin toteutuminen 

Pilotti käynnistyi heti alkuvuodesta 2021 ja sen kestoksi sovittiin vuosi. Irtisanottavien 

työntekijöiden tulevaa määrää ei pystytty ennen pilottia ennustamaan, joten riittävän 

pitkällä pilottiajalla haluttiin varmistaa, että uudesta toiminnasta saataisiin edes jotain 

kokemuksia. Koronapandemian arveltiin vaikuttavan jonkin verran pilotin toimintaan, joten 

myös sen vuoksi pilotille haluttiin asettaa tarpeeksi pitkä aika. 

Pilotin ammattilaisille, sekä pilottiin ohjautuville työntekijöille laadittiin yhdessä tiedote 

pilotin toiminnasta. Myös toiminnan mallinnusta lähdettiin hahmottelemaan heti pilotin 

alussa. Ensimmäiset siirtopalaverit pidettiin keväällä 2021. Pilottiin ohjautui 

kokonaisuudessaan yhteensä 12 työntekijää Porin kaupungilta ja Satasairaalasta. 

Muutama työntekijä ei halunnut osallistua pilottiin tai ei kokenut sille tarvetta. Muutama 

työntekijä taas asui Porin perusturvan alueen ulkopuolella, eikä sen vuoksi voinut osallistua 

pilottiin. 

Porin perusturvan pilotin koordinoiva terveydenhoitaja osallistui lähes kaikkiin 

siirtopalavereihin eli yhteisiin tapaamisiin paikan päällä. Siirtopalavereissa käytiin läpi 

työntekijän tilannetta ja varmistettiin oleellisten tietojen siirtyminen 

perusterveydenhuoltoon, sekä TE-toimistoon. Kaikki ammattilaiset kertoivat, että saattaen-

vaihtaen toiminta ja siihen liittyvät käytännöt ovat saaneet kiitosta kaikilta siihen 

osallistuvilta tahoilta, myös irtisanotuilta työntekijöiltä. Tapaamiset ovat olleet tilanteesta 

huolimatta kaikin puolin positiivisia ja tunnelma niissä on ollut avoin. Työntekijöiden tilanteet 

oli ennen irtisanomisprosessia käyty tarkkaan läpi, ja työssä ollessa oli käytetty kaikki 

mahdolliset tuki- ja kuntoutustoimet ennen irtisanomiseen päätymistä. 
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Irtisanottujen työntekijöiden ryhmämuotoista tukitoimintaa ei saatu pilotin aikana 

käynnistettyä. Eniten haasteita aiheutti koronatilanteen tuomat kokoontumisrajoitukset ja 

ammattilaisten resurssit. Epäselväksi myös jäi, olisiko ryhmämuotoiseen toimintaan tullut 

osallistujia, jos ryhmä/ryhmiä olisi saatu käynnistymään. Työkykyä Satakuntaan –hanke laati 

kuitenkin irtisanotuille työntekijöille esitteen, johon oli koottu yhteystietoja eri toimijoista, 

joihin he olisivat halutessaan voineet ottaa yhteyttä tuen tai avun saamiseksi.  

 

3 Saattaen-vaihtaen toimintamalli 

Saattaen-vaihtaen toimintamallin siirtopalaverikäytännöt alkoivat vakiintua nopeasti 

toimijoiden yhteisissä tapaamisissa. Alussa nousi esille tarve saada palaverikäytäntöjen 

tueksi myös tarkastuslista, jolla varmistettaisiin, että kaikki oleelliset asiat tulisi käytyä läpi 

ennen palaveria, palaverissa, sekä sen jälkeen (liite 1). Alustavaa listaa lähdettiinkin 

hahmottelemaan, mutta aika pian selvisi, etteivät ammattilaiset kokeneet listalle enää 

tarvetta. Siirtopalaverista voidaan käyttää nimitystä ”työkyvyn tuen neuvottelu”. 

Saattaen-vaihtaen toimintamalli muokkautui pilotin aikana ja malli saatiin lopulliseen 

muotoonsa loppuvuonna 2021 (kuva 1). Mallia voi käyttää hyväksi myös uuden työntekijän 

työhön perehdyttämisessä ja se on helposti muokattavissa jokaisen organisaation tarpeita 

vastaavaksi. Malliin on mahdollista liittää myös yhteyshenkilöiden nimet ja yhteystiedot. 

Oleellista mallissa on yhdessä sovittu toimintatapa eri organisaation ammattilaisten välillä, 

ja jossa asiakas/työntekijä on vahvasti mukana.  

Toimintamallia on esitelty muille toimijoille ja ammattilaisille, mm. Satahyvää - Satakunnan 

sosiaali-, terveys- ja hyvinvointitutkimuksen päivässä 15.12.2021. Toiminnan kokemuksista on 

keskusteltu myös työeläkevakuuttaja Kevan yhteyshenkilön kanssa. Pilotin tuloksista ja 

toimintamallin esittelystä järjestettiin myös avoin Teams-tilaisuus 8.2.2022, jossa SATADUUNIA 

–hankeväki sekä toimijat kertoivat pilotista ja kokemuksistaan. Paikalla tilaisuudessa oli 84 

kuulijaa hankeväki mukaan lukien ja keskustelu tilaisuudessa oli erittäin aktiivista. Katso 

uutinen Saattaen-vaihtaen tulosten esittelytilaisuudesta Kuntoutus- ja työllisyyshankkeiden 

helmikuun uutiskirjeestä täältä (www.satasairaala.fi). 
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.

 

Kuva 1. Saattaen-vaihtaen toimintamalli. 

 

3.1 Toimintamallin hyödyt 

Saattaen-vaihtaen toimintamalli koettiin hyväksi ja hyödylliseksi kaikkien toimijoiden osalta. 

Toiminta hyödyttää niin työntekijää, työnantajaa, terveydenhuoltoa, TE-toimistoa, sekä 

myös työeläkevakuutusyhtiötä (kuva 2). 
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Kuva 2. Saattaen-vaihtaen toimintamallin hyödyt. 

 

Toimintamallissa tärkeää on turvata tiedon siirtyminen asiakkaan mukana ja saada 

työttömäksi jäävälle henkilölle hänelle soveltuvat palvelut heti työttömyyden 

alkuvaiheessa. Ammattilaiset kuvasivat, että toiminnan hyöty työntekijälle on 

moniammatillinen tuki irtisanomistilanteessa. Työntekijälle laaditaan yhdessä selkeä 

suunnitelma, miten hänen mahdollinen hoito ja kuntoutus jatkuvat, kun työterveyshuollon 

palvelut päättyvät. Myös työntekijän työuran jatkumista suunnitellaan yhdessä, sekä sen 

tueksi mahdollisesti tarvittavia työllistymistä edistäviä palveluita. Työntekijä ei jää yksin, 

vaan saa tukea ja apua haastavassa tilanteessa. Erityisesti terveydenhuollon palveluista 

putoamisen ehkäisy koettiin tärkeänä, ja että saatiin jatkettua mahdollisesti kesken 

jäänyttä hoitoa tai kuntoutusta. 

TE-toimiston näkökulmasta toimintamallilla asiakkaan tilanteesta saadaan ajankohtaista 

tietoa siihen liittyen, millaisia palveluja hänelle voidaan työnhakuprosessissa tarjota. 

Asiakkaan tilannetta ei tarvitse lähteä selvittämään alusta asti, eikä tekemään lähetettä 
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perusterveydenhuoltoon mahdollista työ- ja toimintakyvyn arvioita varten. Siinä säästyy 

kaikkien toimijoiden resursseja. 

Työnantajan näkökulmasta toimintamalli voidaan kytkeä osaksi työkykyjohtamista ja 

organisaation arvoja. Työntekijää tuetaan myös irtisanomistilanteessa. 

 

3.2 Toimintamallin jatkokehitysehdotukset 

Toimintamallia on kokeiltu vasta hyvin pienimuotoisesti suurilla julkisilla työnantajilla, joilla on 

oma työkykykoordinaattori tai työkykysuunnittelija. Mallin testaaminen jatkossa myös 

aluetta laajentaen olisi hyvä. Nyt pilotissa oli mukana Satakunnasta vain Porin perusturvan 

alue (Pori, Merikarvia ja Ulvila).  

Mallin kokeileminen jatkossa myös yksityisen puolen yrityksissä olisi mielenkiintoista selvittää. 

Toimintamallia voisi kehittää/jatkojalostaa osaksi yritysten ja työnantajien toimintaa, kun 

työntekijä joudutaan irtisanomaan terveydellisten syiden vuoksi, tai kun työntekijä jää 

eläkkeelle tai työkyvyttömyyseläkkeelle.  

Saattaen-vaihtaen toiminnasta kannattaisi jatkossa kerätä systemaattisesti kokemuksia 

kaikilta toimijoilta, myös irtisanottavilta työntekijöiltä esimerkiksi siitä, millaista tukea/apua 

irtisanotut työntekijät kokevat tarvitsevansa. Tämän pilotin puitteissa siihen ei ollut 

mahdollisuutta hankkeen työntekijöillä, eikä kentän toimijoilla. 

Saattaen-vaihtaen toiminta edellyttää kaikkien toimijoiden yhteistyötä, jolloin pitää 

varmistaa resurssit toimintaan, mm. terveydenhuollon resursseista ja osaamisesta on 

huolehdittava, samoin TE-toimiston. Toimintamalli kannattaisi kytkeä osaksi työikäisten 

työkyvyn tuen palveluiden kokonaisuutta Satakunnan hyvinvointialueiden tulevissa sote-

keskuksissa.  

Toimintamallissa on syytä huomioida, että kun irtisanottavien työntekijöiden eteen on jo 

tehty kaikki mahdollinen, ennen kuin on päädytty irtisanomiseen, joidenkin työntekijöiden 

työllistyminen avoimille työmarkkinoille voi olla jatkossakin haastavaa. Kuitenkin myös 

heidän tarvitsemistaan palveluista pitää huolehtia, vaikka työllistyminen avoimille 

työmarkkinoille ei olisikaan enää mahdollista. 
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4 Pilotin kokemukset 

Saattaen-vaihtaen pilotin alussa tarkoituksena oli kerätä toiminnasta kokemuksia niin 

pilottiin osallistuvilta ammattilaisilta, kuin pilottiin ohjautuneilta työntekijöiltä. Useista 

tekijöistä johtuen kyselyjä ei pystytty toteuttamaan. Pilotin kokemuksia saatiin vain 

ammattilaisilta yhteisen keskustelun kautta. 

 

4.1 Ammattilaisten kokemuksia pilotista 

Porin perusturvan koordinoivan terveydenhoitajan Pauliina Aallon mukaan toiminta on 

koettu hyväksi ja joustavaksi. Hän on pyrkinyt olemaan siirtopalavereissa fyysisesti läsnä, ja 

suurimmalta osin se oli toteutunut. Siirtopalavereissa on onnistuttu saamaan asiakkaiden 

kokonaistilanteesta kattava ja realistinen kuva, jonka myötä eri ammattilaisten on ollut 

helpompi työstää asiakkaiden tarvitsemia palveluita jatkossa ja on vältytty turhilta 

päällekkäisyyksiltä. Asiakkaat itse ovat useimmiten kokeneet, että heidän asioistaan 

otetaan ehkä jopa ensimmäistä kertaa elämässä ”kunnolla koppia” ja asiat kerrotaan 

heille selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla. 

”Yhteistyö eri toimijoiden ja hankkeen välillä on sujunut kiitettävästi, ja asiakkailta on tullut 

toiminnasta hyvää palautetta. Toimintamalli on selvästi kannatellut ja auttanut asiakkaita 

eteenpäin elämässä”, Aalto kertoo. 

Koordinoiva terveydenhoitaja Aalto on auttanut ja ohjeistanut pilotin alussa myös muita 

alueen terveydenhoitajia toiminnasta. Hän toivoo, että toimintaa kannattaisi jatkaa myös 

pilotin päättymisen jälkeen. 

Myös Satakunnan TE-toimistossa työkykykoordinaattorina työskentelevän Heli Itähalmen 

kokemukset saattaen-vaihtaen pilotista ovat positiivisia. 

”Siirtopalavereissa on saatu arvokasta tietoa asiakkaaksi ilmoittautuvan tilanteesta. On 

ollut tärkeää kuulla, minkälaisia palveluja asiakas on jo käyttänyt ja niiden tulokset. Myös 

työkyvystä on saanut selkeämmän kuvan”, kertoo Itähalme.  

Toiminnan tuloksena TE-toimistossa päästään nopeammin tarjoamaan asiakkaalle hänen 

palvelutarpeensa mukaisia palveluja ja vältytään päällekkäisen työn tekemiseltä ja 

nopeutetaan esim. koulutukseen tai uuteen työhön pääsyä. 
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4.1 Kuulijoiden palautetta toimintamallin esittelytilaisuudesta  

Saattaen-vaihtaen pilotin ja toimintamallin kokemuksista järjestettiin kaikille avoin Teams-

tilaisuus 8.2.2022. Kuulijoita oli paikalla Teamsissa 84 henkilöä hankeväki mukaan lukien. 

Kaikilta osallistujilta pyydettiin palautetta tilaisuuden lopussa Webropol-kyselyn kautta, 

jonka linkki laitettiin Teamsin keskusteluikkunaan. Palautekyselyyn vastasi yhteensä 18 

henkilöä, vastausprosentti oli 21,4%. Vastausprosentti oli pieni, mutta erittäin tärkeää oli 

saada palautetta myös kirjallisessa muodossa toimintamallista ja siihen liittyvistä asioista. 

Osallistujilta kysyttiin, miten kyseinen tilaisuus oli heidän mielestä onnistunut (kuva 3). 61,1% 

(n=11) vastaajista oli sitä mieltä, että tilaisuus oli onnistunut erittäin hyvin. 27,8% (n=5) 

mielestä tilaisuus oli onnistunut hyvin ja 11,1% (n=2) mielestä kohtalaisesti. Yhtään huonoa 

tai erittäin huonoa palautetta tilaisuuden onnistumisesta ei saatu. 

 

Kuva 3. Palaute tilaisuuden onnistumisesta. 

 

Osallistujilta kysyttiin mielipidettä siitä, miten Saattaen-vaihtaen toimintamalli sopii 

työikäisten työkyvyn tuen palvelukokonaisuuteen (kuva 4). Vastaajista 58,8% (n=10) oli sitä 

mieltä, että malli sopii palvelukokonaisuuteen erittäin hyvin. 35,3% (n=3) vastaajan 

mielestä malli sopii hyvin ja 5,9% (n=1) mielestä kohtalaisesti työikäisten työkyvyn tuen 

palvelukokonaisuuteen. 
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Kuva 4. Toimintamallin sopivuus työikäisten työkyvyn tuen palvelukokonaisuuteen 

 

Kyselyyn annetussa vapaassa palautteessa nostettiin esille toimintamallin hyötyjä. Siinä 

todettiin, miten tärkeää on turvata tiedon siirtyminen asiakkaan mukana ja saada 

työttömäksi jäävälle henkilölle hänelle soveltuvat palvelut heti työttömyyden 

alkuvaiheessa. Saattaen-vaihtaen toimintamallista toivottiin valtakunnallista. Vastaajien 

mukaan esityksestä oli välittynyt hieno kuvaus työkykyjohtamisen arvoista ja irtisanottujen 

työntekijöiden kokemuksista. Toimintamallia ehdotettiinkin integroitavaksi työpaikkojen 

työkykyjohtamisen malleihin.  

Erityistä kiitosta kuulijoilta sai TE-toimiston työkykykoordinaattori Heli Itähalmen esitys. Siinä 

tuotiin esille laajasti ja käytännönläheisesti niitä TE-toimiston palveluja, joilla voidaan 

edistää osatyökykyisen asioita. Tärkeänä pidettiin myös työterveyshuoltojen informoimista 

TE-toimiston palveluista. Heille kannattaa viedä tietoa TE-toimiston työkyvyn tuen 

palveluista ja siitä, miten asiakkaan etenemistä työkyvyn asioissa voidaan nopeuttaa, jotta 

he osaavat niihin ohjata. 
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5 Pohdintaa toimintamallin käytöstä 

Saattaen-vaihtaen pilotin kokemukset vahvistavat sitä, miten tärkeää on, että 

osatyökykyisen työttömäksi jäävän henkilön terveydentilaan, sairauksien hoitoon ja 

kuntoutukseen liittyvät asiat jatkuvat perusterveydenhuollossa työterveyshuollon 

palveluiden päättyessä. Vaikka tilanteita, joissa työsuhde päättyy 

terveydentilaperusteisesti, tulee onneksi harvoin, ovat kokemukset pilotissa luodun 

toimintamallin hyödyistä laajennettavissa. Osatyökykyisen henkilön jäädessä vakaalta 

työuralta työttömäksi, on tärkeää varmistaa työkyvyn tuen palveluiden keskeytyksetön 

jatkuminen. Sekä TE-toimistoa että asiakasta hyödyttää se, että jo siirtymävaiheessa on 

käytettävissä ajantasainen tieto työkyvystä, sekä toteutuneista ja suunnitelluista työkyvyn 

tuen toimenpiteistä.   

Oivon ja Kerättären jo vuonna 2018 tekemässä selvitysraportissa ehdotetaan varhaisen 

tunnistamisen parantamiseksi yhtenä keinona työterveyshuollon ja peruspalveluiden 

välisen yhteistyön vahvistamista. Raportissa todetaan, että työterveyshuollolle on syytä 

asettaa erityinen tehtävä tunnistaa nykyistä tehokkaammin ne henkilöt, joilla on riski 

pudota vakaalta työuralta pitkäaikaistyöttömyyteen (Oivo & Kerätär 2018). 

Työttömien terveydenhuollon järjestämisen kuntakirjeessä (STM 2013) todetaan, että 

työttömien terveyden ja työkyvyn tukeminen edellyttää monialaista asiakasyhteistyötä. 

Ohjeistuksessa todetaan, että työttömän työhönsijoittumismahdollisuuksia alentavien työ-

ja toimintakykyyn liittyvien tekijöiden ilmetessä on hyvä järjestää yhteinen neuvonpito, 

johon osallistuu työtön työnhakija, TE-toimiston edustaja, terveydenhuollon edustaja ja 

muiden mahdollisten tahojen edustajat.   

SATADUUNIA –hankkeen tekemien nykytilaselvitysten mukaan yhteistyöstä 

perusterveydenhuollon ja TE-toimiston kanssa ei ole olemassa vakiintunutta maakunnallista 

toimintamallia, vaan enemmänkin joko työntekijäkohtaisia tai organisaatiokohtaisia 

käytäntöjä. Tyypillisimmin asiakkaasta tulee TE-toimistosta lähete ja asiakkaan käynnistä 

terveydenhuollossa lähetetään palaute TE-toimistoon. Joskus voidaan myös käydä 

yhteistä keskustelua esimerkiksi lääkärin tai terveydenhoitajan aloitteesta.  

Tärkeää olisikin tunnistaa erityisesti sellaiset henkilöt, joiden työuran jatkumisessa työkykyä 

on tuettu työantajan ja työterveyshuollon yhteistyössä. Työterveysneuvottelujen jatkoksi 

olisi työsuhteen päättyessä tärkeää varmistaa, että moniammatillinen työkyvyn tuki jatkuu 
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saumattomasti myös työttömyyden alkaessa. Työkyvyn tuen neuvotteluissa voidaan 

hyödyntää pilotissa tehtyä tarkistuslistaa asioista, joista olisi hyvä yhdessä sopia.  

 

5.1 Yhteys Työkykyohjelmaan 

Suomessa käynnistyi v.2020 valtakunnallinen Työkykyohjelma, jossa tavoitteena on saada 

yksilöiden olemassa oleva työkyky käyttöön tukemalla työ- ja toimintakykyä ja työllistymistä 

sekä ehkäisemällä työkyvyttömyyttä (STM 2020). Satakunnassa on myös käynnissä 

Työkykyohjelmaan kuuluva hanke: Työkykyä Satakuntaan (STM), jonka yhtenä isona 

tavoitteena on kehittää kokonaisuutta, jossa tuodaan työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden 

sosiaali- ja terveyskeskusta. Hankkeella on myös vahva yhteys Tulevaisuuden sosiaali- ja 

terveyskeskus –ohjelmaan, jonka hanke Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus hanke 

(www.satasote.fi) toimii myös Satakunnassa. Yhdessä näiden kahden hankkeen kautta on 

mahdollista luoda Satakuntaan toimiva, työikäisten työkyvyn tuen palvelukokonaisuus, 

jossa työkykyyn liittyvien sairauksien tunnistaminen, työ- ja toimintakyvyn arviointi, hoitoon 

ja kuntoutukseen ohjaus ja moniammatillinen yhteistyö ovat saatavilla kaikille työikäisille ja 

ne on nivottu osaksi sote-keskusten palveluja, hoitoa ja kuntoutusta. Tulevaisuuden sote-

keskus on aitiopaikalla asiakkaiden varhaisen työkyvyn ja työllistymisen tuen 

tunnistamisessa, sekä palveluiden yhteensovittamisessa työllisyys- ja kuntoutuspalveluiden 

sekä muiden tarpeenmukaisten palveluiden kanssa. 

Työttömyyteen ja sen tuomiin mahdollisiin haasteisiin pitää kyetä puuttumaan varhain ja 

tarjoamaan ihmisille heidän tarvitsemaansa tukea työuran jatkamiseksi tai sinne 

pääsemiseksi. Tilanteet pitäisi pystyä myös tunnistamaan eri palveluissa, sekä eri 

nivelvaiheissa. Yhteistyön lisäksi tarvitaan uudenlaista tapaa tehdä työtä verkostoissa, 

joissa on asiakkaan palvelutarpeen mukainen asiantuntemus, osaaminen ja tarvittavat 

tahot. Saattaen-vaihtaen toimintamalli on yksi tapa toimia monialaisesti varhaisessa 

vaiheessa, työkykyä tukien. 

 

 

https://stm.fi/tyokykyohjelma
https://www.satasairaala.fi/tutkimus/kaynnissa-olevat-hankkeet/tyokykya-satakuntaan
https://satasote.fi/hankkeet/tulevaisuuden-sote-keskus/
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LIITE 1 Siirtopalaverin muistilista 

 

1. Mitä asioita pitäisi käydä asiakkaan kanssa läpi ennen varsinaista palaveria? 

Tavoitteena on antaa tukea irtisanottavalle työntekijälle ja varmistaa prosessin siirto 

työterveyshuollon palveluista perusterveydenhuollon palveluihin niin, että tarvittavat 

tiedot työntekijän terveydentilasta, työkyvystä, sairauksien hoidosta, kuntoutuksista 

siirtyvät ilman katkoksia eteenpäin, eikä työntekijä putoa tässä vaiheessa 

palveluverkosta. Tavoitteena on myös saada asiakkaan työnhakuprosessi käyntiin niin, 

että TE-toimisto voi tarjota asiakkaalle tämän työ- ja toimintakyvylle/terveydentilalle 

sopivia palveluja. 

 

 Käydä läpi asiakkaan kanssa, mitä terveydentilaan liittyvää tietoa palaverissa voi 

puhua 

 Käydä läpi, mitä aiemmin pidetyissä työterveysneuvotteluissa käsiteltyjä tietoja olisi 

oleellista ottaa esille 

 Järjestää/hankkia ajan tasalla oleva lausunto työ-ja toimintakyvystä / 

terveydentilasta 

 Käydä läpi asiakkaan kanssa hänen omia ajatuksiaan ja tavoitettaan työelämän 

suhteen 

 Päättää, kutsutaanko TE-toimiston työkykykoordinaattori palaveriin vai 

konsultoidaanko häntä muuten 

 

2. Palaverin aikana 

 Valmius palata työhön (Valmius palata työhön)  

 Oma arvio työkyvystä (Työkykyarvio) 

 Työkykypistemäärä (Työkykypistemäärä) 

 Resurssit ja rajoitteet  

 Osaaminen, koulutus ja työkokemus 

 Keskeneräiset tutkimukset, sairauksien hoito ja kuntoutus (ei käydä läpi palaverissa, 

varataan tarvittaessa aika terveydenhoitajalle/ terveydenhuollon vastuuhenkilölle)  

 Ajan tasalla oleva lausunto terveydentilasta 

 Asiakkaan oma arvio tilanteestaan 

 Asiakkaan tarve ja halu henkilökohtaiseen tapaamiseen  

https://www.terveysportti.fi/xmedia/tmm/tmm00173_TOIMIA_Tyohonpaluuvalmius_RRTW_mittauslomake.pdf
https://www.terveysportti.fi/xmedia/tmm/tmm00096a_TOIMIA_Tyokykyarvio_kylselylomake_suomi.pdf
https://www.terveysportti.fi/xmedia/tmm/tmm00100a_TOIMIA_Tyokykypistemaara_kyselylomake_suomi.pdf
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3. Palaverin jälkeen 

 Yhteisessä siirtopalaverissa sovitaan, miten työntekijän tilanne tulee perusturvan 

palveluissa etenemään ja kuka on vastuuhenkilö. 

 

 

 

 

 


