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Yksityiskohtainen 
kuvaus   

TTN on työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon edustajien neuvottelu, joka 
järjestetään, kun toiminta terveydenhuollon sisällä ei riitä, vaan työntekijän työkykyä 
tukevien ratkaisujen tueksi tarvitaan tietoa työpaikan näkökulmasta ja/tai yhteistä 
suunnittelua. TTN:n voi toteuttaa perinteisenä neuvotteluna tai verkkokokouksena. 
 
Työterveyslääkäri kutsuu koolle TTN:n tai kutsusta osallistuu TTN erilaisissa tilanteissa, kuten 
varhaisen tuen mallien mukaisissa ja työhön paluun tuen selvittelyissä tai kun muutoin 
kartoitetaan mahdollisuuksia työkyvyn tukemiseksi ja laaditaan yhteistyösuunnitelmia, tai kun 
selvitellään oireiden ja sairauksien liittymistä työn altisteisiin, kuormitukseen tai työyhteisön 
toimintaan. Työterveyslääkäri huolehtii osaltaan, että tarkoituksenmukaiset henkilöt tth:n 
moniammatillisesta tiimistä osallistuvat neuvotteluun.  
 
TTN on suunnitelmallinen ja tavoitteellinen tilanne. Eettinen tarkastelu on tärkeä osa 
valmistautumista ja toteutusta. Suunnitteluvaiheessa huolehditaan olennaisten tahojen 
osallistuminen ja ohjeistetaan osapuolet tarvittavassa määrin. Neuvottelun alussa sovitaan 
roolit (pj, muistiontekijä) ja kerrataan osapuolten tavoitteet, mielellään myös vaihtoehtoja. 
Keskustelu käydään työn ja toimintakyvyn näkökulmasta. Varmistetaan, että osapuolet 
tulevat kuulluiksi ja että lopussa on yhteinen ymmärrys neuvottelun tuloksista. Sovitaan 
tarvittavasta seurannasta työterveyshuollossa ja otetaan opitut asiat tarvittaessa huomioon 
työterveyshuollon muussa toiminnassa. TTN tulos työpaikalla voi olla, että työtä muokataan 
lyhytaikaisesti tai pysyvästi. Samalla päästään sopimaan, miten asiaa käsitellään 
työyhteisössä. Neuvottelusta laaditaan muistio työpaikkakohtaisesti täsmennetyin ohjein.   

Mitä tietoja, taitoja 
ja asenteita tai 
ajattelutapoja 
tarvitaan?  

Tiedot: Keskeisten sairausryhmien vaikutukset työ- ja toimintakykyyn. Tyypilliset työn  
vaatimukset ja työn muokkaamisen mahdollisuudet yleisesti ko. toimialalla.  
Sosiaalivakuutuksen mahdollisuudet rahoittaa työkyvyn tukemista. Ammatillisen kuntoutuksen 
järjestelyt. Vaihtoehtojen taloudellinen ja käytännön merkitys osapuolille.  
Taidot: Kokonaiskuvan muodostamisen ja näkemyksen viestimisen taidot. Verkostotyön ja 
moniammatillisen yhteistyön taidot. Neuvottelu- ja sovittelutaidot. Toteuttamiskelpoisten  
suunnitelmien syntymistä tukevan neuvonnan ja ohjauksen taidot. Kannustamisen taidot.  
Kyky laatia muistiot ja lausunnot suunnitelmia tukien. Työterveyshuollon muihin toimintoihin 
linkittämisen taidot. 
Ajattelutavat/asenteet: Työ terveyden ja työkyvyn tukena. Työurien tukeminen. 
Aloitteellisuus, ratkaisukeskeisyys, tasapuolisuus, objektiivisuus. Suunnitelmallisuus, 
pitkäjänteisyys. Toiminnan eettisyyden varmistaminen. Ymmärrys, että työpaikalla toteutuvat 
toimet ovat neuvottelutuloksia työnantajan ja työntekijän välillä ja että TTN käytännöt 
luodaan paikallisesti. Työpaikan tukeminen työntekijöiden työkyvyn ylläpitämisessä. 
 

Oppimis- ja 
ohjauskeinot  
(ks. tthvyo.fi) 

Tavoitteiden tunnistaminen ja henkilökohtainen oppimisen suunnittelu 
Itseohjautuva aktiivinen työssäoppiminen, monipuolisiin työtehtäviin hakeutuminen, 
suoritteiden dokumentointi ja reflektoinnit 
Kirjallisuus, kurssit, toimipaikka- ja muut koulutukset, erilaiset kurssi- ja tehtäväpalautteet 
Kouluttajalääkärin kanssa käydyt ohjauskeskustelut ja arvioinnit 

Osaamisen 
arvioinnin keinot  
(ks. tthvyo.fi) 

Itsearviointi 
Jäsentynyt reflektoinnin tarkastelu 
Tapauspohjainen keskustelu  
Erilaisten työssä ja työstä syntyneiden dokumenttien tarkastelu 
Toiminnasta saadun palautteen tarkastelu (esim. työyhteisö ja asiakaspalautteet) 

Soveltaen CanMEDS 
kompetenssit 

Lääketieteellinen osaaminen, Vuorovaikutustaidot, Yhteistyötaidot, Johtamistaidot, Oma 
osaaminen ja tiedonhallinta, Terveyden edistäminen, Ammatillisuus 

 


