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Työterveyshuollon palvelut
Työterveyshuolto on sopimuspohjaista toimintaa. Työterveyshuoltosopimuksessa määritellään 
työterveyspalvelujen laajuus. Toiminnan sisältö kuvataan sopimuksen tehneen asiakasyrityksen 
työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa.

Työnantajalla on velvollisuus kertoa työntekijöilleen työterveyshuoltosopimuksen sisällöstä ja 
laajuudesta.

Työterveyshuollon työnantajapalveluita:
• Työterveysyhteistyön kehittäminen
• Työpaikkakäynnit
• Työyhteisön toiminnan edistämisen tuki
• Työkyvyn johtamisen tuen palvelut
• Työhyvinvoinnin kehittämisen tuki
• Työterveyshuollon raportointi
• Sairauspoissaolo- ja kustannusseuranta
• Työyhteisön muutostilanteiden tuki
• Kriisitilanteiden selvitys ja tuki
• Esimiestyön jaksamisen tuki

Työnantajat saavat työterveyshuollon palvelusta Kela-korvausta, joka haetaan vuosittain.
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Lakisääteinen työterveyshuolto
Työterveyshuoltolain (1383/2001) mukaan työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen lakisääteinen 
työterveyshuolto.

Lakisääteinen työterveyshuolto kattaa
• työterveystoiminnan suunnittelun
• työterveyshuollon toimintasuunnitelman laatimisen yhteistyössä yrityksen kanssa
• työpaikkaselvityksen, jossa arvioidaan altisteita ja niiden terveydellistä merkitystä
• työn sisällön mukaan suunnitellut lakisääteiset alku- ja määräaikaistarkastukset
• työkykyarviot
• osatyökykyisen seurannan ja kuntoutustarpeen arvioinnin
• työkyvyn tuen ja seurannan työterveysyhteistyössä
• ohjausta ja neuvontaa työolojen ja työn turvallisuuden kehittämiseksi
• osallistumisen työtapaturmien ehkäisyyn ja hoitoon
• osallistumisen ensiapuvalmiuden ylläpitämiseen
• säännöllisen erikseen sovitun asiakasraportoinnin.

Lakisääteisen työterveyshuollon tavoitteet ovat
• työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy
• työn ja työympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen
• työntekijöiden työkyvyn ja työyhteisön toiminnan tukeminen.

Työterveyshuolto toimii moniammatillisesti hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti.

Lakisääteinen työterveyshuolto perustuu työtapaturma- ja ammattitautilakiin (459/2015) sekä 
valtioneuvoston asetukseen ammattitautiluettelosta, jossa määritellään fysikaaliset, kemialliset ja 
biologiset tekijät, joilla voidaan katsoa olevan todennäköinen syy-yhteys ammattitaudin syntyyn.

Yrityksille räätälöity toimintamallimme tuottaa lakisääteistä ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa 
laadukkaasti ja kustannustehokkaasti hyvässä yhteistyössä asiakasyritystemme kanssa.
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Työterveyshuoltopainotteinen sairaanhoito
Työnantaja voi halutessaan täydentää lakisääteistä työterveyshuoltoa vapaaehtoisilla 
sairaanhoitopalveluilla tai vakuutuksilla. Työterveyshuoltopainotteinen sairaanhoito sisältää 
sopimuskohtaisesti määriteltävät sairaanhoitopalvelut, joista sovitaan erikseen.

Sairaanhoitosopimuksen tehneiden yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää sairaanhoitopalveluita. 
Työnantajalla on velvollisuus tiedottaa työntekijöitä työterveyshuollon palvelujen sisällöstä.

Yleensä sairaanhoitopalvelut sisältävät työterveyslääkärin ja -hoitajan antamia hoitoja sekä sovittuja 
laboratorio- ja kuvantamistutkimuksia. Myös erikoislääkärikonsultaatiot voivat kuulua sairaanhoidon 
sisältöön.

Sairaanhoitopalvelujen sisältyessä työterveyssopimukseen kertyy työterveyshuoltoon täydentävää 
tietoa työntekijän työkykyisyydestä pitkällä aikavälillä. Tärkeänä tavoitteena on mahdollisimman 
aikaisin havaita ja puuttua työkykyä uhkaaviin tilanteisiin ja ryhtyä työkykyä turvaaviin jatkotoimiin.

Työterveyshuollossa toimivat lääkärit ovat työterveyden asiantuntijoita, jotka tuntevat työn 
vaatimukset ja ymmärtävät niiden yhteyttä terveyteen. Työterveyshuollossa voidaan arvioida muun 
muassa korvaavan työn ja osasairausloman mahdollisuuksia ja käyttöä.

Yrityksille räätälöity toimintamallimme löytää yrityksellenne tarkoituksenmukaisen sairaanhoidon 
sisällön.

Kokeneiden työterveysammattilaistemme laaja-alaista tietotaitoa hyödyntämällä tarjoamme 
asiakkaillemme nopeaa ja joustavaa palvelua.

Äkillisten sairauksien hoidon tarpeen arviointia ja palveluohjausta toteutetaan asiakaspalvelussa sekä 
työterveyshoitajien vastaanotolla.

Kattavat erikoislääkäripalvelut ja -konsultaatiot mahdollistavat nopean puuttumisen työkykyongelmiin 
ja työkyvyttömyyden kehittymiseen.
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Työpaikkaselvitys
Työpaikkaselvitys on kaiken työterveysyhteistyön perusta. Sen laativat yrityksen kanssa 
työterveyshoitaja ja/tai työterveyslääkäri, tarvittaessa mukana ovat työfysioterapeutti ja/tai 
työterveyspsykologi.

Työpaikkaselvityksessä
• tunnistetaan työstä, työympäristöstä ja -yhteisöstä aiheutuvia terveysvaaroja ja -haittoja
• arvioidaan työn ja työolosuhteiden turvallisuutta ja terveellisyyttä
• varmistetaan työpaikan ensiapuvalmiuden riittävyys
• ehdotetaan toimenpiteitä työn terveellisyyden ja turvallisuuden parantamiseksi
• tunnistetaan työn voimavaroja ja kannustetaan työn kehittämisessä.

Kokonaisvaltaista työterveyshuoltoyhteistyötä työpaikkaselvityksen ohella täydentää 
vastaanottotoiminnassa tapahtuva ohjaus ja neuvonta työpaikan, työntekijöiden ja työyhteisön 
terveyden edistämiseksi.

Työpaikkaselvityksen lisäksi voidaan tehdä myös niin kutsuttuja suunnattuja selvityksiä. Suunnattu 
työpaikkaselvitys tehdään tarvittaessa esiin tulevan ongelman, erityistarpeen tai terveysriskin 
perusteella. Selvityksen voi suunnata johonkin työpaikan pienempään osa-alueeseen tai esimerkiksi 
yhden osaston työntekijöiden ergonomiaongelmien selvittämiseen.

Työpaikkaselvitys voi myös olla jatkuvaa ja prosessinomaista tai se voi sisältää kyselyjä, 
työyhteisöinterventioita ja mittauksia.

Työpaikkaselvityksen perusteella laaditaan työpaikan työterveyshuollon toimintasuunnitelma. 
Työterveystoiminnan sisältö perustuu työpaikkaselvityksessä ilmenneisiin tarpeisiin. 
Työpaikkaselvityksessä hyödynnetään työpaikalla tehtyjä riskien arviointeja.

Työpaikkaselvityksestä laaditaan kirjallinen raportti, johon on kirjattu työpaikkakäynnillä tehdyt 
havainnot, niiden edellyttämät tarpeet ja toimenpide-ehdotukset. Raportin on oltava nähtävillä 
työpaikalla.

Työpaikkaselvitys tehdään 3–5 vuoden välein tai aina, jos työolosuhteet olennaisesti muuttuvat. 
Sisältö tarkastetaan vuosittain samalla, kun toimintasuunnitelmaa päivitetään.

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma
Työpaikkaselvityksen perusteella laaditaan kirjallinen työterveyshuollon toimintasuunnitelma.

Toimintasuunnitelmassa kuvataan
• asiakasyrityksen tarpeet työterveyshuollolle
• työterveyshuoltoyhteistyön tavoitteet ja toimenpiteet
• tieto työterveyspalvelujen sisällöstä (lakisääteinen työterveyshuolto ja sairaanhoidon sisältö).

Toimintasuunnitelma tulee käsitellä työpaikan työsuojelutoimikunnassa tai muussa 
yhteistyötoimikunnassa, ja työntekijöillä pitää olla mahdollisuus tutustua siihen. Toimintasuunnitelma 
päivitetään vuosittain yhteistyöpalaverissa.
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Terveystarkastukset

Lakisääteiset terveystarkastukset

Työterveyshuoltolain mukaan työnantajan on järjestettävä terveydentilan säännöllinen seuranta 
eli työterveystarkastukset työntekijöille, jotka työssään altistuvat erityistä sairastumisen vaaraa 
aiheuttaville tekijöille (VnA 27.12.2001/1485). Tällaisia altisteita voivat olla esimerkiksi melu, pölyt, 
kemikaalit, yötyö tai muu ammattitautiluettelossa mainittu tekijä. Erityistä sairastumisen vaaraa 
aiheuttavissa työtehtävissä tehdään alkutarkastuksia, määräaikaistarkastuksia ja tarkastuksia 
työsuhteen päättyessä.

Työterveyshuollon tehtävä on määritellä terveystarkastusten tarve ja sisältö, jotka kuvataan 
toimintasuunnitelmassa.

Säännöllisesti tapahtuvien työterveystarkastusten tavoitteena on
• terveyden ja työ- ja toimintakyvyn arviointi
• terveyden ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen
• työperäisten oireiden, sairauksien ja ammattitautien ehkäisy ja tunnistaminen
• varhaisen hoidon tai kuntoutuksen käynnistäminen.

Lakisääteisissä terveystarkastuksissa keskitytään erityisesti työhön, työperäisiin terveysvaaroihin 
ja -haittoihin sekä työntekijöiden työ- ja toimintakykyyn. Terveystarkastukset ovat tärkeä tilaisuus 
vaikuttaa työntekijän terveydentilaan pitkällä aikavälillä.

Lisäksi terveystarkastuksissa käsitellään tietoa työstä, työolosuhteista ja työyhteisön toimivuudesta 
ja muutoksista sekä ohjataan turvallisiin työtapoihin. Myös tukeminen terveellisiin elintapoihin on 
tärkeää.

Terveystarkastuksen tekee työterveyshoitaja ja/tai työterveyslääkäri, jotka tarvittaessa ohjaavat 
työntekijän työfysioterapeutin ja/tai työterveyspsykologin tarkastukseen.

Muut terveystarkastukset

Työterveyshuollossa voidaan tehdä terveystarkastuksia muistakin syistä. Terveystarkastus työ- ja 
toimintakyvyn selvittämiseksi työstä aiheutuvien terveydentilaan kohdistuvien vaatimusten vuoksi on 
tärkeä työ- ja toimintakykyisyyden seurannan muoto.

Terveystarkastus terveyden ja työkyvyn arvioimiseksi ja edistämiseksi työsuhteen alussa, terveyden 
ja työkyvyn edistämiseksi työsuhteen kestäessä (= ikäryhmätarkastus) tai terveystarkastus 
osatyökykyisen työntekijän työssä selviytymisen seuraamiseksi ja työkyvyn edistämiseksi ovat muita 
terveystarkastusten perusteita.

Lisäksi työnantajalla on oikeus lähettää työntekijä työkyvyn arvioon työnantajan perustellulla 
oletuksella, että terveydentila haittaa työkykyä.

Myös työntekijä voi perustellusta syystä pyytää selvitystä työkuormituksestaan.
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Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus
Työterveyshuollon tehtäviin kuuluvat lain mukaan myös tietojen anto, neuvonta ja ohjaus.

Työterveyshuollolla on velvollisuus auttaa yritystä ja sen työntekijöitä työn terveellisyyttä ja 
turvallisuutta sekä työntekijöiden terveyttä koskevissa asioissa. Neuvonnalla ja ohjauksella 
vahvistetaan sekä yksilöiden että työyhteisöjen voimavaroja sekä tuetaan työntekijäryhmiä, joilla on 
terveydellisiä ongelmia.

Työfysioterapiapalvelut
Työfysioterapiapalvelut jakautuvat yksilövastaanottoon ja työpaikalla tapahtuvaan toimintaan.

Työfysioterapeutin yksilövastaanotolla tavoitteena on tukea asiakkaan fyysistä työkykyä ohjauksen ja 
neuvonnan keinoin. Henkilökohtaiset omahoito-ohjeet ovat toiminnan keskeinen perusta.

Työpaikan ergonomiakäynneillä tavoitteena on tukea työntekijän tuki- ja liikuntaelimistön sopivaa 
kuormittumista säätämällä työpiste ergonomian kannalta toimivaksi ja ohjaamalla työasentoja sekä 
taukoliikkeitä yksilöllisesti työntekijän toimintakykyä tukien.

Työfysioterapeutin suorittama työtapaohjauskäynti työpaikalla yleensä käynnistää oppimisprosessin, 
jossa työntekijä saa ohjausta, neuvontaa ja harjoittelua tuki- ja liikuntaelimistöä säästävien 
työliikkeiden ja -menetelmien omaksumiseen omassa työpisteessään.

Työfysioterapeutti suorittaa erilaisia fyysisen kunnon testauksia (mukaan lukien polkupyöräergometria, 
lihaskunto-, liikkuvuus- ja tasapainotestit työn fyysisten vaatimusten mukaan). Näiden tarkoituksena 
on antaa työntekijälle henkilökohtaiset ohjeet fyysisen kunnon ylläpitämiseen ja parantamiseen työn 
kuormitustekijät ja vaatimukset huomioiden.

Työfysioterapeutti osallistuu tarvittaessa myös monipuolisesti työpaikan muihin fyysisen työ- ja 
toimintakyvyn tuen, kehon kuormittumisen, ergonomian, terveysliikunnan ja ryhmien toimintaan 
(mukaan lukien ryhmät, luennot). Ryhmätoiminnot räätälöidään yrityksen tarpeiden mukaisesti.

Myös akuuteissa ongelmissa on mahdollista asioida työfysioterapeutin luona työterveyslääkärin tai 
-hoitajan lähetteellä.
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Yrittäjän työterveys
Työterveyshuoltolaki velvoittaa työnantajaa järjestämään ennaltaehkäisevän työterveyshuollon 
työ- tai virkasuhteessa oleville työntekijöille, jotka tekevät työtä Suomessa. Yrittäjälle itselleen 
työterveyshuollon järjestäminen on vapaaehtoista.

Yrittäjän työhyvinvointi on ensisijaista niin yrittäjän itsensä kuin koko liiketoiminnan kannalta. Tässä 
keskeisessä roolissa on toimiva työterveyshuolto.

Yrittäjä voi halutessaan järjestää itselleen työterveyshuollon ja saada Kelasta korvauksia. Kela korvaa 
työterveyshuollon kustannuksia, jos yrittäjällä on yrittäjäeläkevakuutus (YEL).

Työterveyshuollon sisältö ja laajuus suunnitellaan tarpeiden mukaiseksi.

Maatalousyrittäjien työterveyshuollon palvelut
Tilakäynneillä tutustutaan työoloihin, arvioidaan työn kuormittavuutta, tapaturmariskejä ja altisteita 
sekä tehdään tarvittaessa mittauksia (melu ja valaistus).

Tilakäynti tehdään jokaiselle työterveyshuoltoon liittyneelle tilalle ja tämän jälkeen se uusitaan  
neljän vuoden välein tai tarvittaessa useammin työolosuhteiden muuttuessa.

Terveystarkastukset tehdään noin kahden vuoden välein.

Kela korvaa työterveyshuollon kustannuksia, jos maatalousyrittäjällä on maatalousyrittäjä- 
eläkevakuutus (MYEL).

9laakarikeskuskarhulinna.fi



Työtapaturmat
Työtapaturmat pyritään hoitamaan arkipäivisin työterveyshuollossa. Vakavat työtapaturmat hoidetaan 
julkisen terveydenhuollon puolella. Työtapaturmien hoidosta laskutetaan vakuutusyhtiötä. Työntekijä 
ilmoittaa tapaturmasta työnantajalle, joka tekee tapaturmasta ilmoituksen vakuutusyhtiölle.

Nopea diagnostiikka, oikean hoidon valinta ja nopeat erikoislääkärikonsultaatiot mahdollistavat 
tehokkaan työtapaturmien hoidon ja työhön paluun oikea-aikaisen suunnittelun.

Ensiapukoulutus
Työantajalla on lakiin perustuva velvollisuus huolehtia riittävästä työpaikan ensiapuvalmiudesta.

Työterveyshuollon ensiapukoulutukset
• Ensiavun peruskurssi 1 (16 h)
• Ensiavun peruskurssi 2 (16 h)
• Ensiavun peruskurssi (8 h)
• Ensiavun peruskurssi (6 h)
• Ensiavun peruskurssi (4 h).

Ota yhteyttä työterveyshoitajaan tarkempien tietojen ja tarjouksen saamiseksi.
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Muut työhyvinvointipalvelut
Tarjoamme monipuolisia työhyvinvointia tukevia palveluita, jotka eivät kuulu Kelan korvaustoiminnan 
piiriin. 

Esimerkkejä ryhmämuotoisista palveluista: painonhallinta, tupakasta vierottautuminen,  
esimiestuki, uni.

Näistä saat ajankohtaista tietoa työterveyshuollon yhteyshenkilöltäsi – ota rohkeasti yhteyttä!

Kriisiapu ja jälkipuinti
Järkyttävä tapahtuma, onnettomuus tai elämäntilannekriisi voi heilauttaa yksilöä ja työyhteisöä 
voimakkaasti. Kriisi- ja jälkipuintitoiminnan tarkoituksena on auttaa ja tukea raskaissa tilanteissa, joista 
ulospääsy voi tuntua vaikealta ja selviytymiskyky- ja voimavarat ovat uhattuna.

Yleensä jälkipuintitilaisuus järjestetään 1–4 vuorokauden kuluttua tapahtuneesta.

Koulutettu ammattilainen ohjaa kriisi- ja jälkipuinti-istuntoja. Niiden tärkeimpänä tavoitteena on tukea 
työyhteisön jäseniä traumaattisesta tilanteesta toipumisessa ja työkyvyn palautumisessa.

Työterveyshuollon lisäksi apua kriisien työstämiseen tarjoavat muun muassa kunnan kriisi- ja 
sosiaalipäivystykset ja terveysasemat sekä yksityiset psykoterapeutit.

Viikonloppuisin ja pyhinä työterveyshoitajalle voi jättää soittopyynnön heti seuraavaan arkipäivään.

Ota kiireellisessä tilanteessa yhteyttä puhelinajanvaraukseemme 02 724 8000 ja pyydä 
työterveyshoitajan kiireellistä yhteydenottoa.

Varhainen tuki työkykyasioissa
Työkyky ja terveydentila voivat muuttua työuran aikana vähitellen vuosien kuluessa tai äkillisesti.  
Jos työkyky heikkenee, on siihen mahdollista vaikuttaa jo varhaisessa vaiheessa.

Varhainen tuki toimii parhaiten, jos siitä on keskusteltu etukäteen työyhteisön kanssa. Työpaikan 
varhaisen tuen mallin mukainen toimintatapa hyödyttää sekä työnantajaa että työntekijöitä.

Työterveyshuolto auttaa varhaisen tuen suunnittelussa ja toteutuksessa.
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Työterveyspsykologipalvelut
Työterveyspsykologin yksilövastaanotolla arvioidaan asiakkaan psyykkistä tai sosiaalista kuormitusta 
ja voimavaroja sekä etsitään ja kehitetään asiakkaan kanssa keinoja kuormituksen vähentämiseksi ja 
voimavarojen lisäämiseksi. Tavoitteena on tukea työssä jaksamista ja hyvinvointia.

Esimieskonsultaatiossa työterveyspsykologi tukee esimiestyötä erilaisin keinoin. Tarvearvioinnin 
työterveyspsykologin vastaanotolle tekee yleensä työterveyslääkäri tai työterveyshoitaja.

Työterveyspsykologi osallistuu myös työpaikkakäynneille, työpaikkaselvityksiin ja muuhun 
työyhteisötyöhön. Työpaikkaselvityksissä (perusselvitys, suunnattu selvitys) tavoitteena on arvioida 
työyhteisön hyvinvointia, kognitiivista ergonomiaa ja psyykkisiä ja/tai sosiaalisia kuormitustekijöitä, 
tehdä johtopäätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia sekä arvioida kuormituksen terveydellistä merkitystä. 
Työyhteisötyö alkaa aina työnantajan kanssa käydyn keskustelun perusteella.

Työterveyspsykologi osallistuu tarvittaessa työterveysneuvotteluihin, ryhmien ohjaukseen 
ja neuvontaan sekä voi toimia työnohjauksessa tavoitteena työn ja ammatillisen osaamisen 
kehittäminen.

Työterveyspsykologit voivat pitää luentoja erilaisista teemoista kuten yksilön ja työyhteisön 
työkyvyn ja jaksamisen ylläpitämisestä, työhön liittyvän kuormituksen vähentämisestä, palautumisen 
merkityksestä ja keinoista sekä kognitiivisesta ergonomiasta.

Esimerkkejä työyhteisötyöstä
• tuki erilaisissa muutos- ja kuormitustilanteissa, kuten organisaation perustehtävän ja esimiehen 

vaihdoksissa
• tuki tilanteissa, joissa työyhteisössä tapahtuu paljon vaihtumista työntekijätasolla
• tuki ennaltaehkäisevästi tilanteissa, joissa työterveyshuolto ja esimies ovat arvioineet riskin 

henkiseen kuormittumiseen
• työyhteisön työkyvyn edistäminen tukemalla esimiesten ja työntekijöiden keskinäistä vuoropuhelua.
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Työterveysyhteistyö
Työterveysyhteistyöllä tarkoitetaan työnantajan ja työntekijöiden edustajien ja työterveyshuollon 
välistä säännöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä.

Työterveysyhteistyön keskeisenä tavoitteena on edistää työntekijöiden terveyttä ja työkykyä työuran 
eri vaiheissa. Työterveyshuolto toimii työterveyskysymysten asiantuntijana, ja ensisijaisena tavoitteena 
on ennaltaehkäistä sairauksia ja turvata työkykyä.

Työterveyshuoltotoiminnan suunnittelu perustuu tehtyyn työpaikkaselvitykseen. Työpaikkaselvityksen 
perusteella pyritään selvittämään terveyden, hyvinvoinnin ja työkyvyn näkökulmasta työpaikan 
voimavarat ja riskit.

Työpaikkaselvityksen perusteella laaditaan kirjallinen toimintasuunnitelma, joka sisältää suunnitelman 
työterveyspalvelujen sisällöstä työpaikan tarpeiden mukaisesti. Toimintasuunnitelma päivitetään 
vähintään kerran vuodessa.

Työterveyshuoltotoiminnan vaikuttavuutta arvioidaan työpaikan kanssa erikseen sovittavalla tavalla. 
Työterveystoiminnasta tehty raportti sisältää muun muassa tietoa työpaikan työkykyriskeistä ja 
voimavaroista, kustannuksista sekä sairauspoissaoloista.

Työkykyjohtaminen
Työnantaja johtaa valinnoillaan työterveystoimintaa ja vastaa työkykyjohtamisesta. Työterveyshuolto 
toimii siinä kumppanina ja terveydenhuollon asiantuntijana tehden yhteistyötä monien eri tahojen 
kanssa (mukaan lukien julkinen terveydenhuolto, eläkevakuutusyhtiöt, Kela).
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