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Oikeutta vakuutetuille ry (www.oikeusturva.info) 
 
* * * * 
 
”Saattaen vaihdettava” – toimintamalli 

 
"Saattaen vaihdettava" – toimintamalli.  

Esimerkiksi työtapaturma- ja ammattitautitapausten ratkaisemisessa. 
 

Pelisäännöt moniammatilliselle ja tasapuoliselle yhteistyölle –  

vaiheet 1-6 

 

o Yhteistyö tapahtuu potilaan antamalla valtakirjalla ja kaikki 

asiakirjamateriaali on asianomaiselle julkista. 

 

o Ajallinen käsittelyaika eri vaiheille on 3-5 vuotta, jolloin vältytään kokonaan 

tarpeettomilta valitusprosesseilta. 

 

o Vaihe 1  

http://www.oikeusturva.info/
http://3.bp.blogspot.com/-xl7jpnUiEsc/Rot42i4kAgI/AAAAAAAAAMQ/OlymctinM5A/s1600/miten_jarjestelman_pitaa_toimia_VOLF_kaa
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Ratkaisevaan rooliin nousee hoitavien lääkärien ja vakuutuslääkärien suora 

yhteistyö. 

 

o Lääketieteellisen kuntoutuksen osalta työterveyshuollon ja 

vakuutuslääkärien suora yhteistyö. 

 

o Kaikki lääkärit vahvistavat allekirjoituksellaan ja leimallaan lausuntonsa tai 

lausumansa: "Kunnian ja omantunnon kautta oikeiksi.” Myös päätoimiset ja 

sivutoimiset vakuutuslääkärit. 

 

o Vaihe 2  

Työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteistoiminta esimerkiksi 

Vakuutuskuntoutuksen kuntoutusneuvojien kesken. 

 

o Vaihe 3  

Ellei sopivaa työtehtävää tai työkokeilupaikkaa löydy työntekijän 

muuttuneeseen terveystilanteeseen vanhalta työnantajalta, niin yhteistyöhön 

otetaan mukaan edellisten toimijoiden lisäksi myös työvoimatoimiston 

kuntoutusneuvoja. 

 

o Suoritetaan työkokeilu/työkokeiluja tai henkilö pääsee sopivaksi katsottuun 

ja vakuutusyhtiön kustantamaan uudelleen koulutukseen. 

 

o Vaihe 4  

Mikäli henkilö ei voi enää jatkaa todistetun ja pysyvän työkyvyn aleneman 

takia työelämässä, niin käynnistetään kaikkien edellisten kohtien toimijoiden 

kanssa yhteistyössä vaiheet 5 ja 6. 

 

o Vaihe 5  

30 päivän kuluessa edellisen vaiheen päättymisestä neuvottelusopimus 

tapauskohtaisesta pysyvästä eläkeratkaisusta kaikkien edellisten kohtien 

toimijoiden kanssa. 

 

o Tarvittaessa neuvotteluun mukaan otetaan työnantajan ja työntekijäpuolen 

ammattiliittojen lakiasiain edustajat. 

 

o Vaihe 6  
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Mukaan otetaan toimintakyvyn ylläpitämiseen tukeaan tarjoavan tahon 

edustajat. 

 

o Kuten fysioterapeutti ja uusi hoitava lääkäri, mikäli vanhat hoitosuhteen 

katkeavat ennenaikaiselle eläkkeelle jäämisen takia. Kuten käy suhteessa 

lakisääteiseen työterveyshuoltoon ja sen tarjoamiin palveluihin. 

 

o Toimintakyvyn ylläpitämisestä tehdä vuositason kirjallinen ohjelma ja 

sovitaan sen seurantamenettelystä. 

 

o Ratkaisevassa roolissa on tietysti asianomainen itse tai hänen 

valtuuttamansa asiamies. 

 

* * * * *  

 

On myös entistä tärkeämpää julkisessa keskustelussa tuoda esiin se, 

että milloin eläkeasioista ja hylkäävissä päätöksissä puhutaan: 

 

* lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta – työtapaturmat ja ammattitaudit 

* lakisääteisestä liikennevakuutuksesta – liikennevahingot 

* lakisääteisestä työeläkevakuutuksesta – ennenaikainen työkyvyttömyys 

* lakisääteisestä potilasvakuutuksesta – potilasvahingot 

* lakisääteisestä lääkevahinkovakuutuksesta – lääkevahingot 

* vapaaehtoisesta vakuutusturvasta – esimerkiksi matkavakuutus, 
sairauskuluvakuutus, tapaturmavakuutus jne. 
 
* * * * * 
 
Laajemmasta ratkaisumallista eli Kukkosen listasta: 
http://suomi2017.wordpress.com/kukkosen-lista/ 
 
* * * * *  
 
Ratkaisumallin esittäjästä ja asiakokonaisuudesta lisätietoa: 
Oikeutta vakuutetuille ry (www.oikeusturva.info) 

http://suomi2017.wordpress.com/kukkosen-lista/
http://www.oikeusturva.info/

