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Tiivistelmä 
 
Kuntien työterveyshuolto muutoksessa, palveluihin ollaan pääosin tyytyväisiä 
 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten kunnallinen työterveyshuolto on järjestetty ja miten 
työterveyshuolto toimii erityisesti työntekijöiden työssä jatkamisen tukemisessa. Aineistoina 
käytettiin kahta kyselyä, joista toinen suunnattiin Kuntien eläkevakuutuksen jäsenyhteisöjen 
henkilöstöasioista vastaaville ja toinen työterveyspalveluja kunta-alalle tuottaville organisaatioille. 
Henkilöstöasioista vastaavien aineisto kerättiin postikyselynä vastausprosentin ollessa 59 (n=333). 
Työterveyshuollon edustajien aineistossa tavoitettiin 94 % vastaajia (n=203). Aineistot kerättiin 
syksyllä 2008. 
 
Tausta 
 
Koko suomalaisen työterveyshuoltojärjestelmän rakenne on murroksessa. Yritysten omista 
työterveysyksiköistä ollaan siirtymässä lääkärikeskusten tuottamiin työterveyspalveluihin. 
Lääkärikeskukset ovat myös syrjäyttäneet terveyskeskukset työterveyshuollon palvelujen 
tuottamisessa henkilömäärällä mitaten. Trendinä on myös työterveyshuoltoyksiköiden kasvu. 
Kunnalliseen työterveyshuoltoon vaikuttaa merkittävästi myös kunta- ja palvelurakenteen uudistus.  
 
Eläkejärjestelmän näkökulmasta työterveyshuolto on erittäin keskeinen toimija, kun tuetaan työssä 
jatkamista. Jotta työterveyshuolto onnistuisi työssä jatkamisen tukemisessa, sillä tulee olla 
monipuolista osaamista. Siihen kuuluu muun muassa työkykyongelmien tunnistaminen ja varhainen 
puuttuminen, työkyvyn arvioiminen, eri eläkelajien sekä erilaisten kuntoutusvaihtoehtojen 
tuntemus.  Työterveyshuolto voi olla myös keskeisessä roolissa onnistuneen 
työhyvinvointitoiminnan organisoimisessa ja sen toteuttamisessa.  
 
Työterveyshuollon järjestämisessä eroja 
 
Työterveyshuolto kattaa valtaosassa kunnallisia organisaatioita myös sairaanhoitopalvelut. 
Kaikkein yleisintä tämä on suurissa ja keskisuurissa kunnissa. Suhteellisesti harvinaisinta, joskin 
varsin yleistä, tämä on kunnallisissa osakeyhtiöissä ja pienissä kunnissa. Suurissa kunnissa ja 
sairaanhoitopiireissä työterveyshuolto on järjestetty useasti omalla työterveysasemalla tai 
liikelaitoksessa. Osakeyhtiöissä ja koulutuskuntayhtymissä työterveyshuollon palvelut on ostettu 
useimmin yksityiseltä sektorilta.  
 
Muutos jatkuu, suuntana ulkoistaminen, liikelaitokset ja yhteistyö 
 
Kunnallisessa työterveyshuollossa on runsaasti suunnitelmia työterveyshuollon ulkoistamisesta, 
liikelaitosten perustamisesta ja yhteistyön lisäämisestä. Suurissa kunnissa työterveyshuolto 
ulkoistetaan ensisijaisesti taloudellisten tekijöiden vuoksi, pienissä ja keskisuurissa kunnissa 
työterveyshuollon ulkoistamisen syinä korostuvat laatutekijät ja henkilöstön rekrytointiongelmat.  
 
Kustannusten hallinta ja pula henkilöstöstä ovat työterveyshuollon organisoinnin ongelmia 
 
Työterveyshuollon toiminnassa on eroja sen mukaan, miten työterveyshuolto on järjestetty. 
Ulkoistettujen työterveyspalveluiden osalta henkilöstöasioista vastaavat kertovat kustannusten 
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hallintaan liittyvistä ongelmista. Lääkäripula on keskeinen ongelma erityisesti pienissä ja 
keskisuurissa kunnissa. Niissä organisaatioissa, joissa työterveyspalvelut tuotetaan yksityisellä 
sektorilla, henkilöstöpula on pienempi ongelma. Henkilöstöpulan arvioidaan vaikuttavan varsin 
keskeisesti työterveyspalveluiden toimivuuteen. 
 
Työterveyshuoltoon ollaan kokonaisuudessaan tyytyväisiä, suurissa organisaatioissa 
sairausvastaanotolle on vaikea päästä  
 
Henkilöstöasioista vastaavat ovat yleisesti ottaen hyvin tyytyväisiä työterveyshuoltoon. Arviot 
palvelujen toiminnasta kuitenkin vaihtelevat. Suurten kunnallisten organisaatioiden 
(sairaanhoitopiirit ja suuret kunnat) työterveyshuollon sairausvastaanotolle on kaikkein hankalin 
päästä. Tyytyväisimpiä työterveyshuoltoon ollaan pienissä ja keskisuurissa kunnissa, vähemmän 
tyytyväisiä ollaan suurissa kunnissa. Järjestämistapoja tarkastellen tyytyväisimpiä ollaan niissä 
kunnallisissa organisaatioissa, joissa työterveyshuoltopalvelut on tuotettu terveyskeskuksissa. 
Työterveyshuollon toimintaan työhyvinvoinnin edistämisessä ollaan tyytyväisiä, mutta tässä 
suhteessa erityisesti pienissä kunnissa ja sairaanhoitopiireissä olisi parantamisen varaa. Yleisesti 
ottaen sairaanhoitopiireissä työterveyshuollon toiminta arvioidaan hieman negatiivisemmaksi kuin 
muissa kunnallisissa organisaatioissa.  
 
Työterveyshuollon osaaminen työkyvyttömyysasioissa vaihtelevaa 
 
Kun tarkastellaan työssä jatkamisen tukemista, työterveyshuollon osaamisessa ja toiminnassa on 
eroja. Henkilöstöasioista vastaavat arvioivat, että yksityiseltä sektorilta ostetulla työterveyshuollolla 
on heikompi tietämys eläkevaihtoehdoista, työeläkekuntoutuksesta ja ammatillisesta kuntoutuksesta 
kuin muilla tavoin tuotetuilla työterveyshuoltopalveluilla. Samoin niissä kunta-alan 
organisaatioissa, joissa työterveyshuoltopalvelut on tuotettu yksityisellä sektorilla, 
työterveyshuollon osallistuminen kuntaorganisaatioiden työhyvinvointitoimintaan on vähäisempää.  
 
Suurten organisaatioiden työterveyshuollolla on paras eläke- ja kuntoutusosaaminen  
 
Suurten kuntien henkilöstöasioista vastaavat arvioivat myönteisimmin työterveyshuoltonsa 
osaamista liittyen erilaisiin eläkevaihtoehtoihin ja ammatilliseen kuntoutukseen. Työkykyongelmiin 
puututaan parhaiten suurissa kunnissa, kun taas pienissä kunta-alan organisaatioissa tällaisessa 
varhaisessa puuttumisessa on enemmän ongelmia. Henkilöstöasioista vastaavat arvioivat esimiesten 
tuntevan työterveyshuollon palvelut varsin hyvin.  
 
Suuremmissa kunnallisissa organisaatioissa on enemmän toimintamalleja työkykyongelmien 
hallintaan 
 
Tutkimuksessa tarkasteltiin myös toimintamalleja työkykyongelmien hallitsemiseksi. Monilla 
kunnallisilla organisaatioilla on joko yhtenäisiä koko organisaation kattavia varhaisen puuttumisen, 
työhön palaamisen tai uudelleensijoittamisen malleja tai sitten hajanaisemmin käytössä olevia 
toimintamalleja. Mallit ovat yleisempiä suuremmissa kunnallisissa organisaatioissa kuin 
pienemmissä. Osassa kuntaorganisaatioita työkyvyttömyysasioiden hallintaan tarkoitettujen 
järjestelmien arvioidaan toimivan hyvin, monissa organisaatioissa järjestelmien toiminnassa on 
ongelmia. Varhaisen puuttumisen mallien koetaan toimivan parhaiten pitkien sairauspoissaolojen 
sekä päihteiden väärinkäytön kohdalla. Huonommin mallit toimivat terveyteen liittyvän 
riskikäyttäytymisen ja työsuoritukseen reagoimisen kohdalla. 
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Työterveyshuolto arvioi oman osaamisensa työkyvyttömyysasioissa hyväksi 
 
Tutkimuksessa selvitettiin myös työterveyshuollon näkemyksiä omasta osaamisestaan 
työkyvyttömyys-, eläke- ja kuntoutusasioissa. Työterveyshuollon edustajat arvioivat, että heillä on 
varsin hyvin osaamista työkyvyn arviointiin liittyen. Työkyvyn arvioinnin koetaan olevan 
paremmalla tasolla muissa kunnallisissa organisaatioissa kuin peruskunnissa. Samoin eri eläkelajit 
sekä ammatillisen kuntoutuksen vaihtoehdot tunnetaan työterveyshuollossa oman arvion mukaan 
hyvin. Yhteistyön työterveyshuollon ja kunta-asiakkaan välillä koetaan sujuvan hyvin, erityisen 
hyvä tilanne on suurissa kunnissa kun taas sairaanhoitopiireissä on joitakin ongelmia. Varhaisen 
tukemisen toimintamalli ei työterveyshuollon arvion mukaan toimi erityisen tarkoituksenmukaisesti 
kunta-alalla.  
 
Työssä jatkamisen kannalta suurimmat haasteet liittyvät mielenterveyden häiriöihin sekä 
tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin 
 
Työterveyshuollon mielestä keskeisimpiä työssä jatkamiseen liittyviä ongelmia kunta-alalla, ovat 
mielenterveyden häiriöt sekä tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Ilmapiiriongelmat, johtamisen 
ongelmat sekä päihdeongelmat arvioitiin seuraavaksi tärkeimmiksi. Hivenen vähemmän 
tärkeämmiksi osa-alueiksi työssä jatkamisen kannalta arvioitiin uneen ja ravintoon liittyvät seikat. 
Kuntaorganisaatioiden välillä oli joitakin eroja jatkamisen kannalta tärkeissä asioissa, esimerkiksi 
ilmapiiriongelmia ja muutoksenhallintaa korostettiin pienissä kunnissa sekä terveydenhuollon 
kuntayhtymissä. 
 
Lopuksi 
 
Kunta-alan palvelujen järjestämistä ja kuntarakennetta koskeva murros koskettaa myös kuntien 
työterveyspalveluja. Yleisiä trendejä ovat työterveyshuoltopalvelujen ulkoistaminen, 
liikelaitostaminen sekä kuntien välisen yhteistyön lisääntyminen. Rakenteiden muuttuessa 
toimintatavat ja myös kokemukset palveluista saattavat muuttua suuntaan tai toiseen. Hyvin toimiva 
työterveyshuolto vaatii usein pitkäjänteisyyttä, joka uudistuksissa ja esimerkiksi toistuvissa 
palvelutuottajan vaihtamisissa katkeaa. Palvelujen ulkoistaminen saattaa myös vaatia osaamista jota 
kunnassa ei välttämättä ole.  
 
Tämä tutkimus osoitti, että kunnalliseen työterveyshuoltoon ollaan valtaosaltaan tyytyväisiä. 
Merkittävimpänä toimintaan vaikuttavana tekijänä nähdään henkilöstöpula, joka koskee erityisesti 
lääkäreitä. Työterveyshuollolla tuntuu myös olevan varsin hyvin osaamista eläke- ja 
työkykyasioissa. Erilaisten varhaisen puuttumisen mallien organisoiminen ja käyttöönotto on 
keskeinen trendi kuntaorganisaatioissa. Osassa organisaatioita malleihin ollaan tyytyväisiä, osassa 
kokemukset eivät ole pelkästään myönteisiä. Toimintamallit ovat monessa kuntaorganisaatiossa 
varsin uusia eikä osaamista ja kokemusta vielä ole kovin paljon. Lähitulevaisuuden haasteena onkin 
erilaisten varhaisen puuttumisen mallien hiominen toimiviksi. 
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1 Johdanto 
 
Työterveyshuolto on keskeinen toimija tuettaessa työntekijöiden työssä jatkamista. 
Työterveyshuoltolain (2001) mukaan työnantajan velvollisuus on järjestää työntekijöilleen 
työterveyshuoltopalvelut. Lain mukaan työterveyshuollon tulee yhteistyössä työntekijän ja 
työnantajan kanssa edistää työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työn ja 
työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työntekijöiden terveyttä, työ- ja toimintakykyä 
työuran eri vaiheissa sekä edistää työyhteisön toimintaa.   
 
Työterveyshuolto on viime vuosina kehittynyt monella mittarilla arvioituna myönteiseen suuntaan. 
Näin on havaittu esimerkiksi työterveyshuollon kattavuuden, henkilöstön määrän ja pätevyystason 
osalta. Työterveyshuollon henkilöresurssit ovat parantuneet erityisesti terveydenhoitajien ja 
lääkäreiden kohdalla. Kehitettävääkin on, sillä esimerkiksi fysioterapeuteista ja psykologeista on 
pulaa. Alueelliset erot ovat merkittävät, sillä maaseutumaiset terveyskeskukset ovat heikommin 
resursoituja etenkin lääkäreiden ja psykologien osalta. Kaiken kaikkiaan voi todeta, että 
työterveyshuollon resurssit ovat viime vuosina monin osin parantuneet, mutta toiminnallisesta 
näkökulmasta kehitys ei ole mennyt täysin toivottuun suuntaan. (Manninen ym. 2007.)  
 
Koko työterveyshuoltojärjestelmä on tällä hetkellä voimakkaassa rakenteellisessa murroksessa. 
Meneillään on kehitys, jossa yritysten omista työterveysyksiköistä ollaan siirtymässä 
lääkärikeskusten tuottamien työterveyspalvelujen piiriin (Peurala ym. 2006). Lääkärikeskukset ovat 
myös syrjäyttäneet terveyskeskukset työterveyshuollon palvelujen tuottamisessa henkilömäärällä 
mitaten. Lisäksi trendinä on työterveyshuoltoyksiköiden kasvu. Työterveyshuoltoa koskevassa 
keskustelussa on viime aikoina keskusteltu muun muassa työssä tapahtuvan muutoksen 
huomioimisesta työterveyshuollon toiminnassa (Launis & Gerlander 2005). 
 
Kunta-alan yleisempi palvelujen järjestämistä ja kuntarakennetta koskeva murros vaikuttaa myös 
kuntien työterveyspalveluihin. Yleisiä trendejä ovat työterveyshuoltopalvelujen ulkoistaminen, 
liikelaitostaminen sekä kuntien välisen yhteistyön lisääntyminen. Rakenteiden muuttuessa 
toimintatavat saattavat muuttua ja heijastua kokemusten kautta myös palvelutyytyväisyyteen. Usein 
hyvin toimiva työterveyshuolto vaatii sellaista pitkäjänteisyyttä, joka muutostilanteissa, esimerkiksi 
toistuvissa palvelutuottajan vaihtamisissa, saattaa unohtua. Palvelujen ulkoistaminen saattaa myös 
vaatia sellaista osaamista, jota kaikissa kunnissa ei välttämättä ole käytettävissä.  
 
Yksi yksinkertainen mittari työterveyshuollon toimintaan on tarkastella työntekijöiden 
tyytyväisyyttä. Perkiö-Mäkelän ym. (2006) tutkimuksessa havaittiin, että työntekijöiden 
tyytyväisyys työterveyshuoltoon on vähäisempää kunta-alalla kuin muilla aloilla. Kunta-alalla 
koettiin muita sektoreita yleisemmin, että työterveyshuollosta ei saada samassa määrin tukea 
työkyvyn ylläpitämiseen kuin muilla työmarkkinasektoreilla. Järviön (2006) kunta-alaa koskevassa 
tutkimuksessa havaittiin, että yli puolet kuntatyöntekijöistä oli tyytyväisiä työpaikkansa 
työterveyshuoltoon.  
  
Henkilöstöasioista vastaavat ovat tärkeä työterveyshuollon yhteistyökumppani. Siksi heidän 
näkemystensä tarkastelu on mielekäs näkökulma työterveyshuoltoon. Vuonna 2001 julkaistussa 
kunta-alan työterveyshuoltoa koskevassa laajassa tutkimuksessa tarkasteltiin henkilöstöasioista 
vastaavien näkemyksiä ja kokemuksia kunnallisen työterveyshuollon toiminnasta (Töyry et al. 
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2001). Työterveyshuollon toivottiin lisäävän ikääntyvien työntekijöiden työssä jaksamiseen ja 
henkilöstön hyvinvointiin liittyvien ehdotusten antamista, tiedon tuottamista henkilöstön 
työhyvinvoinnista sekä muutostuen tarjoamista. Vastaavasti vähiten haluttiin lisättävän elintapoihin 
liittyvää neuvontaa, haittatekijöiden riskiarviointeja sekä tapaturmavaarojen arviointia. Töyryn 
tutkimuksen mukaan tyytyväisyys työterveyshuollon toimivuuteen kunta-alalla oli 
kokonaisuudessaan hyvä. Tässä tutkimuksessa työterveyshuollon toivottiin antavan enemmän 
ehdotuksia henkilöstön työhyvinvoinnista ja siitä, miten ikääntyvät työntekijät jaksaisivat työssä 
paremmin. Työterveyshuollon yhteistyö henkilöstöhallinnon sekä työsuojelun kanssa koettiin 
toteutuvan hyvin.  
 
Kuntien eläkevakuutuksen vuonna 2007 julkaiseman tutkimuksen (Forma ym. 2007) mukaan 
enemmistö kunnista järjesti työterveyshuoltonsa edelleen oman kunnan terveyskeskuksessa, mutta 
tämä järjestämistapa oli trendimäisesti vähenemässä. Samaan aikaan työterveyshuollon 
järjestäminen ostopalveluna tai kuntien välisenä yhteistyönä alkoi kasvaa. Palvelujen 
järjestämistapa näytti olevan kytköksissä palvelutyytyväisyyteen. Henkilöstöasioista vastaavat 
olivat tyytyväisempiä kunnan omassa terveyskeskuksessa tai omalla työterveysasemalla 
järjestettyyn työterveyshuoltoon kuin ostopalveluna tai yhteistyönä järjestettyyn 
työterveyshuoltoon. Yhteistyön koettiin sujuvan hivenen paremmin itse tuotetun kuin ostopalveluna 
toteutetun työterveyshuollon kanssa.  
 
Henkilöstöasioista vastaavat olivat kokonaisuudessaan varsin tyytyväisiä kuntansa 
työterveyshuoltoon. Tyytyväisyys oli kuitenkin vähentynyt jonkin verran viimeksi kuluneiden 
kolmen vuoden aikana. Henkilöstöasioista vastaavat arvioivat työterveyshuollon suhtautuvan 
omassa kunnassaan hyvin positiivisesti työhyvinvoinnin edistämiseen. Työterveyshuollon koettiin 
ohjaavan myös hyvin kuntoutukseen. Samoin enemmistö henkilöstöasioista vastaavista arvioi 
työterveyshuollon tunnistavan työntekijöitä, joilla on uhkaa työkyvyn menetyksestä sekä tekevän 
aktiivisesti ehdotuksia työhyvinvoinnin edistämiseksi. Heikomman arvosanan työterveyshuollolle 
henkilöstöasioista vastaavat antoivat siitä, miten työterveyshuollosta saa tietoa henkilöstön 
hyvinvoinnista henkilöstöhallinnon käyttöön. Myöskään yhteistyö henkilöstöasioista vastaavien ja 
työterveyshuollon välillä ei lähes aina toiminut tyydyttävästi. (Forma ym. 2007.) 
 
Niin ikään edellä mainitun tutkimuksen mukaan kunta-alan esimiehistä alle puolet koki saaneensa 
tukea työterveyshuollosta alaistensa työhyvinvoinnin tukemisessa. Lähiesimiehet kokivat saavansa 
vähemmän tukea kuin ylemmät esimiehet. Työntekijät kunta-alalla olivat tyytymättömämpiä 
työterveyshuollon toimintaan verrattuna työntekijöihin valtiosektorilla ja yksityisellä sektorilla. 
Erilaiset työhyvinvointiin ja työkykyyn liittyvät ongelmat lisäsivät tyytymättömyyttä 
työterveyshuollon toimintaa kohtaan. Tyytymättömyys työterveyshuollon toimintaan oli lisääntynyt 
kolmen vuoden seurannassa etenkin niillä, joiden henkinen työkyky oli alentunut kyseisenä aikana 
(2003–2006), ja jotka kokivat uhkaa työkyvyn menetyksestä. Tyytymättömyyden lisääntyminen oli 
yleisintä nuorilla sekä terveysalalla työskentelevillä. 
 
Eläkejärjestelmän näkökulmasta työterveyshuolto on keskeinen toimija tuettaessa työssä jatkamista. 
Onnistuakseen työssä jatkamisen tukemisessa työterveyshuollolla tulee olla monipuolista osaamista, 
johon kuuluvat muun muassa työkykyongelmien tunnistaminen, varhainen puuttuminen 
työkykyongelmiin, työkyvyn arvioiminen, eri eläkelajien sekä erilaisten kuntoutusvaihtoehtojen 
tuntemus. Keskeinen elementti toimivan työterveyshuollon kannalta on yhteistyön sujuminen 
henkilöstöhallinnon kanssa.  
 



   
   
 
 
 

  
  

 

7

Tässä raportissa tarkastellaan kunnallisen työterveyshuollon toimintaa ja organisointia yleisesti. 
Raportissa painotetaan erityisesti eläkejärjestelmän kannalta tärkeitä asioita. Raporttia varten on 
kerätty aineistoa sekä kuntien henkilöstöasioista vastaavilta että työterveyshuoltopalveluja kunta-
alan organisaatioille tuottavilta työterveyshuoltoyksiköiltä. Raportin rakenne on seuraava. Luvussa 
2 esitellään tutkimusaineistot. Luvussa 3 tarkastellaan ensin työterveyshuollon organisointia, 
osaamista, yhteistyötä ja erityisesti toimintaa työssä jatkamisen tukemiseksi henkilöstöasioista 
vastaavien arvioimana. Tämän jälkeen analysoidaan työterveyshuollon arvioita omasta 
osaamisestaan sekä yhteistyön toimivuudesta. Lopuksi, luvussa 4, keskustellaan tuloksista ja niiden 
implikaatioista työssä jatkamisen tukemisen sekä kunnallisen työterveyshuollon kehittämisen 
kannalta.  
 

2 Tutkimusaineistot 
 
Tutkimuksen aineisto muodostuu kahdesta osasta: 1) puhelinhaastatteluna kerätystä kunnallisten 
organisaatioiden työterveyshuollosta vastaavien työterveyshoitajien tai työterveyslääkäreiden 
näkemyksistä sekä 2) kunnallisten organisaatioiden henkilöstövastaavien näkemyksistä. Aihepiirit 
ovat toisistaan poikkeavia. Henkilöstöasioista vastaavien kyselyssä kysymykset keskittyvät siihen, 
kuinka työterveyshuolto on organisoitu, miten se toimii, millainen on esimiesten rooli 
työterveyshuollon kannalta sekä millaisia järjestelmiä tai toimintamalleja työkykyasioiden 
hallinnassa on käytössä. Työterveyshuoltoon kohdistettu puhelinhaastatteluaineisto sisältää 
kysymyksiä siitä, kuinka työterveyshuolto tuntee erilaiset eläke- ja kuntoutusvaihtoehdot, millainen 
osaaminen työterveysyksikössä on liittyen työkyvyn arviointiin, miten yhteistyö työterveyshuollon 
ja kuntien henkilöstöhallinnon kanssa sujuu, kuinka varhaisen puuttumisen tai tukemisen malli 
toimii, kuinka tärkeänä pitää esimerkiksi mielenterveyshäiriöihin vaikuttamista sekä miten Kuntien 
eläkevakuutus voisi tukea työterveyshuollon työtä. (Ks. lomakkeet liitteistä 3 & 4). Molempien 
aineistojen kohdalla oli mahdollisuus vastata myös ruotsiksi.  
 
Tutkimuksessa kunnallisten organisaatioiden luokittelun lähtökohtana oli Kuntien 
eläkevakuutuksen asiakaspalveluaan varten kehittämä luokittelu jäsenyhteisöistään. Mukaan tulivat 
kaikki muut jäsenyhteisötyypit lukuun ottamatta luokkaa ”muut kuntayhtymät”. Tämä rajattiin pois 
sen heterogeenisyyden ja luokkaan kuuluvien organisaatioiden pienen koon vuoksi. Tutkimuksessa 
käytettävä luokitus muodostui siten seuraavanlaiseksi: 1) Suuret kunnat; 2) keskikokoiset kunnat; 3) 
pienet kunnat; 4) terveydenhuollon kuntayhtymät; 5) sairaanhoitopiirit; 6) osakeyhtiöt (joissa on 
kymmenen tai useampia työntekijöitä); 7) koulutuskuntayhtymät. 
 

2.1 Työterveyshuollon edustajien puhelinhaastatteluaineisto 
 
Työterveyshuollon edustajien otos muodostettiin yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa. Aineisto 
kerättiin syksyllä 2008. Työterveyslaitos kartoittaa työterveyshuollon tilannetta Suomessa 
säännöllisesti, jonka kautta sillä on parhaat mahdolliset yhteystiedot kunnallisesta 
työterveyshuollosta. Työterveyslaitokselle toimitettiin edellä mainittuun luokitteluun perustuen 
otokseen tulevien organisaatioidensa nimet. Työterveyslaitos toimitti näiden organisaatioiden osalta 
työterveyshuollon tuottajien puhelinnumerot (päätoimipaikkoihin) ja tuottajan nimen. Kunnista 
suurin osa tuottaa työterveyshuollon omana toimintana. Näin ollen Työterveyslaitos toimitti 
lähtökohtaoletuksena kunnan oman terveyskeskuksen numeron, mutta myös kaikkien kunnan 
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alueella toimivien työterveystoimijoiden puhelinnumerot. Jos kunnallinen työterveyshuolto ei ollut 
tuottaja, niin puhelinhaastattelija soitti läpi muut työterveyshuoltotoimijat kunnan alueella.  
 
Taulukossa 1 on vastausaktiivisuus puhelinkyselyn osalta. Aineiston teknisestä keräämisestä 
vastannut Tietoykkönen Oy soitti jokaiseen toimipaikkaan korkeintaan viisi kertaa. Jokaisesta 
organisaatiosta toimitettiin tuplamäärä organisaatiota verrattuna tavoitemäärään, poikkeuksena 
suuret kunnat (kaikkiaan olemassa 45 kappaletta) ja sairaanhoitopiirit (yhteensä 20 kappaletta). 
Puhelinhaastattelijat soittivat organisaatioihin useamman kerran (korkeintaan viisi soittoa) ja 
sopivat yleensä ensimmäisellä kerralla tarkan haastatteluajan, mikäli työterveyshuollon informantti 
ei sillä hetkellä pystynyt vastaamaan.  
 
Kaiken kaikkiaan puhelinhaastatteluaineiston keruu onnistui erittäin hyvin (ks. vastaajien 
taustatiedot liitetaulukko 1a). Lähes 95 prosenttia tavoitelluista vastaajista tavoitettiin. Vain suurien 
kuntien ja sairaanhoitopiirien osalta (joiden osalta otokseen kuuluivat kaikki organisaatiot) jäi 
muutama vastaus saamatta. 
 
Taulukko 1. Puhelinhaastatteluaineiston edustavuus 
 Tavoitemäärä Saatuja vastauksia Vastausprosentti 
Suuret kunnat 45 37 82 
Keskikokoiset kunnat 30 30 100 
Pienet kunnat 30 30 100 
Sairaanhoitopiirit 20 16 80 
Terveydenhuollon kuntayhtymät 30 30 100 
Koulutuskuntayhtymät 30 30 100 
Osakeyhtiöt (10 tai useampi työntekijä) 30 30 100 
Yhteensä 215 203 94 
 
Tulokset raportoidaan seuraavasti. Sekä henkilöstöasioista vastaavien että työterveyshuollon 
edustajien vastauksia tarkastellaan yhtäältä tarkastelemalla erilaisia kuntaorganisaatioita (suuret 
kunnat, keskikokoiset kunnat, pienet kunnat, sairaanhoitopiirit, terveydenhuollon kuntayhtymät, 
koulutuskuntayhtymät, osakeyhtiöt). Toisaalta tarkastellaan vastauksia erittelemällä 
työterveyshuollon järjestämistapaa (terveyskeskukset, oma työterveysasema, yksityinen 
lääkäriasema, liikelaitos/osakeyhtiö, muu järjestely). Kunkin jakson alkuun on listattu teemaan 
liittyviä tärkeimpiä tuloksia. Kyselyn avovastaukset on listattu liitteisiin 1 ja 2. Avovastauksia 
editoitiin korjaamalla kirjoitusvirheet. Toisaalta poistettiin kommentteja yksittäisistä henkilöistä tai 
organisaatioista, jotka olisi voinut tunnistaa. 
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2.2 Henkilöstövastaavien kirjepostiaineisto 
 
Aineistonkeruu suoritettiin syyskuussa 2008. Itse teknisestä toteutuksesta (postitus, painatus, 
puhelinhaastattelut, tallennus) vastasi Tietoykkönen Oy. Otokset molempiin kyselyosioihin 
poimittiin Kuntien eläkevakuutuksen rekisteristä. Henkilöstövastaavien kyselyn otos kerättiin 
Kuntien eläkevakuutuksen tietokannan kautta. Kuntien eläkevakuutuksen rekisteristä saatiin 
kunnallisten organisaatioiden (vakuutettujen) henkilöstövastaavien osoitetiedot. Henkilövastaavien 
tehtävänimikkeet vaihtelivat rekisterissä organisaatiosta riippuen, ja niiksi katsottiin sekä pää- että 
sivutoimiset henkilöstövastaavat. Pienessä osassa kunnallisia organisaatioita henkilöstövastaavia 
saattoi olla kaksi tai useampia. Joidenkin kunnallisten organisaatioiden osalta tiedot puuttuivat 
kokonaan, koska Kuntien eläkevakuutuksen tietokantaan ei ole toimitettu yhteystietoja 
henkilöstövastaavista. Toisena rajoituksena oli, että otokseen ei otettu mukaan ”muut 
kuntayhtymät” -luokkaa. Näin ollen kyseessä ei ole kokonaisotos.  
 
Taulukossa 2 esitetään vastausaktiivisuus postikyselyn osalta. Osassa kunnallisista organisaatioista 
on useampi vastaaja, mutta samalla emme tiedä kuinka monessa puuttuvista organisaatioista on 
useampi henkilöstövastaava. Näin ollen tarkkaa edustavuutta on mahdoton laskea. Kunnallisten 
organisaatioiden lukumäärät ovat seuraavat: a) suuret kunnat: 45, b) keskikokoiset kunnat: 169, c) 
pienet kunnat: 201, d) sairaanhoitopiirit: 20, e) terveydenhuollon kuntayhtymät: 89, f) 
koulutuskuntayhtymät: 77, g) osakeyhtiöt: 172. Organisaatioiden lukumääriin perustuvien tietojen 
ja lukujen vertailun perusteella on mahdollista tehdä päätelmä, että selvästi useimmin ei ole 
olemassa tietoa kunnallisten osakeyhtiöiden henkilöstövastaavista. 
 
Kirjepostikyselyn vastausprosentti on hyvä (ks. vastaajien taustatiedot liitetaulukko 1b). Kaksi 
vastaajaa ilmoitti, että on siirtynyt pois henkilöstövastaavan tehtävistä eikä siksi voi vastata. Lisäksi 
kolme vastaajaa ilmoitti, että he vastaavat samalla useamman organisaation puolesta joilla on sama 
työterveyshuolto. Keskikokoisten kuntien henkilöstövastaavat vastasivat aktiivisemmin. Odotettua 
oli, että osakeyhtiöt, jotka ovat keskimäärin pieniä organisaatioita ja joilla vakituisia työntekijöitä 
on keskimäärin 54, vastaavat passiivisemmin (vakituisten määrä kuntaorganisaatioissa on 
keskimäärin 2188 työntekijää).  
 
Taulukko 2. Postikyselyaineiston1 edustavuus 
 Lähetetty Saatuja vastauksia Vastausprosentti 
Suuret kunnat 76 44 58 
Keskikokoiset kunnat 159 107 67 
Pienet kunnat 143 76 53 
Sairaanhoitopiirit 24 14 58 
Terveydenhuollon kuntayhtymät 47 29 62 
Koulutuskuntayhtymät 48 30 63 
Osakeyhtiöt (10 tai useampi työntekijä) 66 33 50 
Yhteensä 563 333 59 

                                                 
1 Huomioi, että organisaatiossa voi olla useampi henkilöstöasioista vastaava. Esimerkiksi sairaanhoitopiireihin on siksi 
lähtenyt enemmän kuin 20 kyselyä.  
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3 Tulokset 
 

3.1 Henkilöstöasioista vastaavien näkemykset 

3.1.1 Työterveyshuoltopalvelujen organisointi ja toiminta 
 

• Työterveyshuollon järjestämien on muutoksessa, monissa kunnissa on keskusteltu 
työterveyshuollon ulkoistamisesta tai toteuttamisesta kuntien välisen yhteistyönä 

• Kokonaisuudessaan työterveyshuollon toimintaan ollaan kuitenkin tyytyväisiä 
• Henkilöstömäärän riittävyyden osalta pulaa on etenkin lääkäreistä ja tämän koetaan 

vaikuttavan palvelujen toimivuuteen 
 

 
Valtaosassa kuntia työterveyshuolto kattaa ns. laajan työterveyshuollon, joka pitää sisällään 
lakisääteisten työterveyshuoltopalveluiden lisäksi työntekijän sairaanhoito – ja terveyspalveluita 
(taulukko 3). Suurissa ja keskisuurissa kunnissa sekä sairaanhoitopiireissä työterveyshuolto sisältää 
sairaanhoitoa kaikkein useimmin. Suuriin ja keskisuuriin kuntiin verrattuna pienissä kunnissa ja 
osakeyhtiöissä työterveyshuolto pitää sisällään harvemmin sairaanhoitopalveluita.  
 
Taulukko 3. Työterveyshuollon kattavuus1 organisaatiotyypin mukaan, % (n),  
Organisaatio Kyllä Ei/ei osaa sanoa Yhteensä 
Suuret kunnat 88 (38) 12 (5) 100 (43) 
Keskikokoiset kunnat 88 (92) 12 (13) 100 (105) 
Pienet kunnat 71 (53) 29 (22) 100 (75) 
Terveydenhuollon 
kuntayhtymät 83 (24) 17 (5) 100 (29) 
Sairaanhoitopiirit 86 (12) 14 (2) 100 (14) 
Osakeyhtiöt 72 (23) 28 (9) 100 (32) 

Koulutuskuntayhtymät 80 (24) 20 (6) 100 (30) 

Kaikki 81 (266) 19 (62) 100 (328) 
1ns. laajan työterveyshuollon, joka pitää sisällään myös sairaanhoito- ja terveyspalveluita 
 
Suurissa kunnissa työterveyshuolto on yleisimmin järjestetty omalla työterveysasemalla. 
Keskikokoisissa kunnissa työterveyshuolto järjestetään yleisemmin omassa terveyskeskuksessa. 
kun taas pienissä kunnissa työterveyshuolto on järjestetty terveyskeskuksessa tai kuntien välisenä 
yhteistyönä (taulukko 4). Terveydenhuollon kuntayhtymissä sekä koulutuskuntayhtymissä 
työterveyshuolto on yleisesti järjestetty terveyskeskuksessa. Sairaanhoitopiireissä tyypillisintä on 
työterveyshuollon järjestäminen omalla työterveysasemalla. Osakeyhtiöt käyttävät monenlaisia 
vaihtoehtoja järjestää työterveyshuolto. Kolmanneksessa osakeyhtiöistä työterveyshuolto on 
järjestetty yksityisellä lääkäriasemalla, seuraavaksi yleisintä järjestäminen on terveyskeskuksessa 
tai omalla työterveysasemalla.  
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Taulukko 4. Työterveyshuollon järjestäminen organisaatiotyypin mukaan, % (n),  

Organisaatio 
Terveyskes- 
kus 

Oma 
työterveys- 
asema 

Kuntien 
yhteistyönä 

Yksityinen 
lääkäriasema 

 
Liikelaitos/
osakeyhtiö 

Muu 
järjestely/eos Yhteensä 

Suuret kunnat 18 (8) 50 (22) - 9 (4) 23 (10) - 100 (44) 
Keskikokoiset kunnat 54 (57) 7 (7) 4 (4) 11 (12) 11 (12) 13 (14) 100 (106) 
Pienet kunnat 29 (22) 4 (3) 16 (12) 9 (7) 18 (14) 24 (18) 100 (76) 
Terveydenhuollon 
kuntayhtymät 62 (18) 17 (5) - 10 (3) - 10 (3) 100 (29) 
Sairaanhoitopiirit 14 (2) 43 (6) - 7 (1) 36 (5) - 100 (14) 
Osakeyhtiöt 21 (7) 21 (7) - 33 (11) 18 (6) 6 (2) 100 (33) 

Koulutuskuntayhtymät 47 (14) 10 (3) - 33 (10) 10 (3) - 100 (30) 

Kaikki 39 (128) 16 (53) 5 (16) 15 (48) 15 (50) 11 (37) 100 (332) 
 
Työterveyshuollon järjestäminen on muutoksessa (taulukot 5a-e). Monissa kunnissa on keskusteltu 
työterveyshuollon toteuttamisesta kuntien välisenä yhteistyönä, työterveyshuollon ulkoistamisesta 
yksityiselle sektorille tai liikelaitoksen perustamisesta tuottamaan työterveyshuoltopalveluja. 
Ulkoistamisen osalta keskustelu on ollut vilkkainta suurissa ja keskisuurissa kunnissa. Ylipäänsä  
eniten muutoksia on vireillä suurissa ja keskisuurissa kunnissa sekä terveydenhuollon 
kuntayhtymissä. Osana muutoksia erityisesti keskisuurissa ja pienissä kunnissa on tehty päätöksiä 
työterveyshuollon kuntayhtymien purkamisesta. Joissakin (joskin hyvin harvoissa) organisaatioissa 
on keskusteltu myös ulkoistamisesta luopumisesta.  
 
Taulukko 5a. Työterveyshuoltopalveluiden toteuttaminen yhteistyönä naapurikuntien kanssa 
(keskustelut/päätökset) organisaatiotyypin mukaan, % (n) 

Organisaatio 
Asiasta ei ole 
keskusteltu 

Asiasta on 
keskusteltu 

Asiasta on tehty 
päätös Eos Yhteensä 

Suuret kunnat 40 (15) 45 (17) 5 (2) 11 (4) 100 (38) 
Keskikokoiset kunnat 45 (38) 38 (32) 16 (13) 1 (1) 100 (84) 
Pienet kunnat 57 (33) 22 (13) 17 (10) 3 (2) 100 (58) 
Terveydenhuollon 
kuntayhtymät 59 (13) 27 (6) 14 (3) - 100 (22) 
Sairaanhoitopiirit 67 (6) 22 (2) 11 (1) - 100 (9) 
Osakeyhtiöt 78 (21) 4 (1) - 19 (5) 100 (27) 

Koulutuskuntayhtymät 78 (21) 15 (4) 4 (1) 4 (1) 100 (27) 

Kaikki 56 (147) 28 (75) 11 (30) 5 (13) 100 (265) 
 
Taulukko 5b. Työterveyshuoltopalveluiden ulkoistaminen yksityiselle sektorille, % (n) 

Organisaatio 
Asiasta ei ole 
keskusteltu 

Asiasta on 
keskusteltu 

Asiasta on tehty 
päätös Eos Yhteensä 

Suuret kunnat 26 (9) 54 (19) 9 (3) 11 (4) 100 (35) 
Keskikokoiset kunnat 46 (38) 36 (30) 16 (13) 2 (2) 100 (83) 
Pienet kunnat 66 (38) 16 (9) 10 (6) 9 (5) 100 (58) 
Terveydenhuollon 
kuntayhtymät 57 (13) 22 (5) 22 (5) - 100 (23) 
Sairaanhoitopiirit 56 (5) 33 (3) 11 (1) - 100 (9) 
Osakeyhtiöt 52 (16) 26 (8) 16 (5) 7 (2) 100 (31) 

Koulutuskuntayhtymät 43 (12) 21 (6) 25 (7) 11 (3) 100 (28) 

Kaikki 49 (131) 30 (80) 15 (40) 6 (16) 100 (267) 
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Taulukko 5c. Työterveyshuoltopalveluja tuottavan kuntayhtymän purkaminen, % (n) 

Organisaatio 
Asiasta ei ole 
keskusteltu 

Asiasta on 
keskusteltu 

Asiasta on tehty 
päätös Eos Yhteensä 

Suuret kunnat 81 (26) - 6 (2) 13 (4) 100 (32) 
Keskikokoiset kunnat 65 (42) 6 (4) 25 (16) 5 (3) 100 (65) 
Pienet kunnat 54 (31) 11 (6) 28 (16) 7 (4) 100 (57) 
Terveydenhuollon 
kuntayhtymät 55 (11) 30 (6) 10 (2) 5 (1) 100 (20) 
Sairaanhoitopiirit 100 (7) - - - 100 (7) 
Osakeyhtiöt 71 (20) - - 29 (8) 100 (28) 

Koulutuskuntayhtymät 69 (18) 8 (2) - 23 (6) 100 (26) 

Kaikki 66 (155) 8 (18) 15 (36) 11 (26) 100 (235) 
 
Taulukko 5d. Liikelaitoksen tai osakeyhtiön perustaminen työterveyshuoltopalvelujen 
järjestämiseksi, % (n) 

Organisaatio 
Asiasta ei ole 
keskusteltu 

Asiasta on 
keskusteltu 

Asiasta on tehty 
päätös Eos Yhteensä 

Suuret kunnat 26 (11) 33 (14) 29 (12) 12 (5) 100 (42) 
Keskikokoiset kunnat 56 (44) 24 (19) 15 (12) 5 (4) 100 (79) 
Pienet kunnat 61 (40) 18 (12) 17 (11) 5 (3) 100 (66) 
Terveydenhuollon 
kuntayhtymät 33 (9) 56 (15) 11 (3) - 100 (27) 
Sairaanhoitopiirit 40 (4) 40 (4) 20 (2) - 100 (10) 
Osakeyhtiöt 63 (17) 4 (1) 4 (1) 30 (8) 100 (27) 

Koulutuskuntayhtymät 65 (17) 19 (5) - 15 (4) 100 (26) 

Kaikki 51 (142) 25 (70) 15 (41) 9 (24) 100 (277) 
 
Taulukko 5e. Työterveyshuoltopalvelujen ulkoistamisesta luopumista, % (n) 

Organisaatio 
Asiasta ei ole 
keskusteltu 

Asiasta on 
keskusteltu 

Asiasta on tehty 
päätös Eos Yhteensä 

Suuret kunnat 81 (26) 9 (3) - 9 (3) 100 (32) 
Keskikokoiset kunnat 92 (57) 3 (2) - 5 (3) 100 (62) 
Pienet kunnat 88 (44) 2 (1) - 10 (5) 100 (50) 
Terveydenhuollon 
kuntayhtymät 90 (17) 11 (2) - - 100 (19) 
Sairaanhoitopiirit 100 (6) - - - 100 (6) 
Osakeyhtiöt 86 (24) - - 14 (4) 100 (28) 

Koulutuskuntayhtymät 70 (19) 7 (2) - 22 (6) 100 (27) 

Kaikki 86 (193) 5 (10) - 9 (21) 100 (224) 
 
Tutkimuksessa tarkasteltiin työterveyshuollon ulkoistamiseen vaikuttaneita tekijöitä (taulukko 6). 
Suurissa kunnissa merkittävimpinä tekijöinä pidetään taloudellisia syitä, keskikokoisissa kunnissa 
rekrytointiongelmia ja pienissä kunnissa laatuun liittyviä tekijöitä. Osakeyhtiöissä ja 
koulutuskuntayhtymissä korostetaan laatuongelmia ulkoistamisen syynä, terveydenhuollon 
kuntayhtymien sekä sairaanhoitopiirien kohdalla rekrytointiongelmia. Kokonaisuutena kuitenkin 
kaikki tarkastellut tekijät ovat työterveyshuollon ulkoistamispäätösten taustalla.  
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Taulukko 6. Työterveyshuoltopalveluiden ulkoistamiseen vaikuttaneet tekijät1 organisaatiotyypin 
mukaan. Vaikutti paljon, %  

Organisaatio Taloudelliset tekijät (n=84) Rekrytointiongelmat (n=82) Laatuun liittyvät tekijät (n=88) 
Suuret kunnat 78  56 67 
Keskikokoiset kunnat 44  80 71 
Pienet kunnat 50  64 71 
Terveydenhuollon 
kuntayhtymät 38  63 50 
Sairaanhoitopiirit 25  100 75 
Osakeyhtiöt 29  42 80 

Koulutuskuntayhtymät 60 40 82 
1Koskee vain niitä organisaatioita, joissa ulkoistettu työterveyshuoltopalveluita 
 
Ulkoistettujen palvelujen osalta tarkasteltiin myös sopimuksen selkeyttä, kustannusten hallitsemista 
sekä näkemyksiä palvelujen laadusta (taulukko 7). Tulosten mukaan sopimukset koetaan selkeiksi 
ja palvelujen laatu vastaa melko hyvin odotuksia, mutta kustannusten hallitsemisessa nähdään 
esiintyvän enemmän ongelmia. Sairaanhoitopiirien kohdalla myös sopimusten selkeydessä ja 
palvelujen laadussa on enemmän ongelmia.  
 
Taulukko 7. Arviot koskien ulkoistettuja työterveyshuoltopalveluja ja palvelusopimusta1. Täysin 
tai samaa mieltä olevien osuudet organisaatiotyypin mukaan, %  

Organisaatio 
Sopimus on sisällöltään 

selkeä (n=111) 
Kustannuksia on helppo 

hallita (n=113) 
Palvelujen laatu vastaa 
odotuksiamme (n=113) 

Palvelujen kattavuus 
vastaa odotuksiamme 

(n=112) 
Suuret kunnat 78 40 70 67 
Keskikokoiset kunnat 87 37 70 83 
Pienet kunnat 86 48 70 83 
Terveydenhuollon 
kuntayhtymät 75 33 67 75 
Sairaanhoitopiirit 50 25 50 50 
Osakeyhtiöt 90 63 84 79 

Koulutuskuntayhtymät 87 67 93 88 
1Koskee vain niitä organisaatioita, joissa ulkoistettu työterveyshuoltopalveluita 
 
Henkilöstötilanne näyttää kyselyn valossa varsin kohtuulliselta (taulukot 8a-e). Kaikkein 
parhaimmaksi henkilöstön riittävyys arvioidaan koulutuskuntayhtymien ja osakeyhtiöiden kohdalla. 
Eniten pulmia on keskisuurten ja pienten kuntien sekä sairaanhoitopiirien kohdalla. Näkemys, että 
henkilöstön riittävyys vaikuttaa merkittävästi palvelujen toimintaan, on aineistossa melko 
harvinainen. Henkilöstön riittävyydessä ammattiryhmien välillä on havaittavissa kuitenkin eroja. 
Työterveyshoitajien kohdalla tilanne koetaan varsin kohtuulliseksi. Noin kolme neljäsosaa 
organisaatioista tai enemmän ilmoittaa työterveyshoitajia olevan työterveyshuollossa riittävästi. 
Suurimmat pulmat hoitajien kohdalla ovat keskisuurissa ja pienissä kunnissa sekä terveydenhuollon 
kuntayhtymissä ja osakeyhtiöissä.  
 
Työterveyshuollon erikoislääkäreistä on pulaa, joka heijastuu myös palvelujen toimivuuteen. Eniten 
pulmia on keskisuurissa ja pienissä kunnissa sekä sairaanhoitopiireissä. Kuvaavaa kokonaisuuden 
kannalta on se, että myöskään muita lääkäreitä kuin työterveyshuollon erikoislääkäreitä ei koeta 
olevan riittävästi. Tässäkin riittävyys koetaan kaikkein pulmallisimmaksi suurissa kunnissa, 
terveydenhuollon kuntayhtymissä sekä osakeyhtiöissä. Myös näiden henkilöstövajeiden arvioidaan 
selvästi vaikuttavan työterveyshuollon toimivuuteen. Muun henkilökunnan kohdalla (psykologit, 
fysioterapeutit yms.) riittävyyden osalta koetaan niin ikään pulmia. Eniten henkilöstöpulaa on 
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kunnissa ja terveydenhuollon kuntayhtymissä. Avoimissa kommenteissa (ks. liite 1, kohta 1) 
kommentoitiin erityisesti lääkäripulaa, mutta tuotiin esiin myös muita ammattiryhmiä kuten 
fysioterapeutteja ja psykologeja koskevaa työvoimapulaa. 
 
Taulukko 8a. Arviot henkilöstön riittävyydestä organisaatiotyypin mukaan. Työterveyshoitajat, % 
(n) 

Organisaatio 
Henkilöstöä on 

riittävästi 

Henkilöstöä ei ole 
riittävästi, mutta palvelut 

toimivat jollain tavalla 

Henkilöstöä ei ole 
riittävästi ja se vaikuttaa 
merkittävästi palvelujen 

toimivuuteen Yhteensä 
Suuret kunnat 77 (34) 23 (10) - 100 (44) 
Keskikokoiset kunnat 72 (77) 26 (28) 2 (2) 100 (107) 
Pienet kunnat 73 (53) 26 (19) 1 (1) 100 (73) 
Terveydenhuollon 
kuntayhtymät 79 (23) 21 (6) - 100 (29) 
Sairaanhoitopiirit 71 (10) 29 (4) - 100 (14) 
Osakeyhtiöt 88 (29) 12 (4) - 100 (33) 

Koulutuskuntayhtymät 87 (26) 13 (4) - 100 (30) 

Kaikki 76 (252) 23 (75) 1 (3) 100 (330) 
 
Taulukko 8b. Arviot henkilöstön riittävyydestä organisaatiotyypin mukaan. Muut hoitajat kuin 
työterveyshoitajat, % (n) 

Organisaatio 
Henkilöstöä on 

riittävästi 

Henkilöstöä ei ole 
riittävästi, mutta palvelut 

toimivat jollain tavalla 

Henkilöstöä ei ole 
riittävästi ja se vaikuttaa 
merkittävästi palvelujen 

toimivuuteen Yhteensä 
Suuret kunnat 74 (31) 26 (11) - 100 (42) 
Keskikokoiset kunnat 80 (69) 19 (16) 1 (1) 100 (86) 
Pienet kunnat 77 (50) 22 (14) 2 (1) 100 (65) 
Terveydenhuollon 
kuntayhtymät 77 (20) 23 (6) - 100 (26) 
Sairaanhoitopiirit 92 (12) 8 (1) - 100 (13) 
Osakeyhtiöt 83 (25) 17 (5) - 100 (30) 

Koulutuskuntayhtymät 78 (21) 19 (5) 4 (1) 100 (27) 

Kaikki 79 (228) 20 (58) 1 (3) 100 (289) 
 
Taulukko 8c. Arviot henkilöstön riittävyydestä organisaatiotyypin mukaan. Työterveyshuollon 
erikoislääkärit , % (n) 

Organisaatio 
Henkilöstöä on 

riittävästi 

Henkilöstöä ei ole 
riittävästi, mutta palvelut 

toimivat jollain tavalla 

Henkilöstöä ei ole 
riittävästi ja se vaikuttaa 
merkittävästi palvelujen 

toimivuuteen Yhteensä 
Suuret kunnat 26 (11) 54 (23) 21 (9) 100 (43) 
Keskikokoiset kunnat 36 (36) 38 (38) 25 (25) 100 (99) 
Pienet kunnat 42 (30) 31 (22) 27 (19) 100 (71) 
Terveydenhuollon 
kuntayhtymät 37 (10) 44 (12) 19 (5) 100 (27) 
Sairaanhoitopiirit 21 (3) 43 (6) 36 (5) 100 (14) 
Osakeyhtiöt 39 (13) 49 (16) 12 (4) 100 (33) 

Koulutuskuntayhtymät 46 (13) 50 (14) 4 (1) 100 (28) 

Kaikki 37 (116) 42 (131) 22 (68) 100 (315) 
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Taulukko 8d. Arviot henkilöstön riittävyydestä organisaatiotyypin mukaan. Muut lääkärit kuin 
työterveyshuollon erikoislääkärit, % (n) 

Organisaatio 
Henkilöstöä on 

riittävästi 

Henkilöstöä ei ole 
riittävästi, mutta palvelut 

toimivat jollain tavalla 

Henkilöstöä ei ole 
riittävästi ja se vaikuttaa 
merkittävästi palvelujen 

toimivuuteen Yhteensä 
Suuret kunnat 43 (17) 43 (17) 15 (6) 100 (40) 
Keskikokoiset kunnat 51 (50) 38 (37) 11 (11) 100 (98) 
Pienet kunnat 54 (36) 28 (19) 18 (12) 100 (67) 
Terveydenhuollon 
kuntayhtymät 48 (11) 44 (10) 9 (2) 100 (23) 
Sairaanhoitopiirit 27 (3) 46 (5) 27 (3) 100 (11) 
Osakeyhtiöt 50 (16) 44 (14) 6 (2) 100 (32) 

Koulutuskuntayhtymät 63 (19) 37 (11) - 100 (30) 

Kaikki 51 (152) 38 (113) 12 (36) 100 (301) 
 
Taulukko 8e. Arviot henkilöstön riittävyydestä organisaatiotyypin mukaan. Muu henkilökunta, 
esim. fysioterapeutit ja psykologit, % (n) 

Organisaatio 
Henkilöstöä on 

riittävästi 

Henkilöstöä ei ole 
riittävästi, mutta palvelut 

toimivat jollain tavalla 

Henkilöstöä ei ole 
riittävästi ja se vaikuttaa 
merkittävästi palvelujen 

toimivuuteen Yhteensä 
Suuret kunnat 46 (20) 41 (18) 14 (6) 100 (44) 
Keskikokoiset kunnat 54 (53) 39 (39) 7 (7) 100 (99) 
Pienet kunnat 40 (27) 47 (32) 13 (9) 100 (68) 
Terveydenhuollon 
kuntayhtymät 46 (13) 54 (15) - 100 (28) 
Sairaanhoitopiirit 43 (6) 36 (5) 21 (3) 100 (14) 
Osakeyhtiöt 66 (21) 31 (10) 3 (1) 100 (32) 

Koulutuskuntayhtymät 72 (21) 21 (6) 7 (2) 100 (29) 

Kaikki 51 (161) 40 (125) 9 (28) 100 (314) 
 
Palvelujen toimivuutta tarkasteltiin mm. sairausvastaanotolle pääsyn kautta (taulukko 9). Parhaiten 
työterveyshuollon sairausvastaanotolle pääsee keskisuurten ja pienten kuntien sekä osakeyhtiöiden 
ja koulutuskuntayhtymien työterveyshuolloissa. Huonoiten palvelut toimivat tästä näkökulmasta 
arvioituna sairaanhoitopiireissä. 
 
Taulukko 9. Työterveyshuollon sairausvastaanotolle pääsy organisaatiotyypin mukaan, % (n) 

Organisaatio Kyllä Ei Eos 

Palvelut eivät 
sisällä 

sairaanhoitoa Yhteensä 
Suuret kunnat 56 (23) 34 (14) 5 (2) 5 (2) 100 (41) 
Keskikokoiset kunnat 76 (81) 12 (13) 9 (9) 3 (3) 100 (106) 
Pienet kunnat 67 (51) 13 (10) 7 (5) 13 (10) 100 (76) 
Terveydenhuollon 
kuntayhtymät 55 (16) 17 (5) 17 (5) 10 (3) 100 (29) 
Sairaanhoitopiirit 36 (5) 50 (7) 7 (1) 7 (1) 100 (14) 
Osakeyhtiöt 70 (23) 24 (8) - 6 (2) 100 (33) 

Koulutuskuntayhtymät 67 (20) 20 (6) 7 (2) 7 (2) 100 (30) 

Kaikki 67 (219) 19 (63) 7 (24) 7 (23) 100 (329) 
 
Yleisimmät tavat laatia työterveyshuoltosuunnitelma ovat laatiminen joko työterveyshuollon ja 
henkilöstöhallinnon yhteistyönä tai sen laatiminen työterveyshuollon toimesta (taulukko 10). 
Yleisintä suunnitelman laatiminen yhteistyössä työterveyshuollon ja henkilöstöhallinnon kesken on 
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osakeyhtiöissä sekä koulutuskuntayhtymissä. Vähiten yhteistyötä työterveyshuoltosuunnitelman 
laatimisessa tehdään terveydenhuollon kuntayhtymissä ja sairaanhoitopiireissä. 
 
Taulukko 10. Työterveyshuoltosuunnitelman laatiminen organisaatiotyypin mukaan tarkasteltuna, 
% (n) 

Organisaatio Työterveyshuolto Henkilöstöhallinto 

Työterveyshuolto 
ja 

henkilöstöhallinto 
Jokin 

muu tapa Eos Yhteensä 
Suuret kunnat 35 (15) - 63 (27) 2 (1) - 100 (43) 
Keskikokoiset kunnat 35 (37) 2 (2) 57 (60) 6 (6) 1 (1) 100 (106) 
Pienet kunnat 43 (32) 1 (1) 52 (39) 1 (1) 3 (2) 100 (75) 
Terveydenhuollon 
kuntayhtymät 55 (16) - 45 (13) - - 100 (29) 
Sairaanhoitopiirit 54 (7) - 46 (6) - - 100 (13) 
Osakeyhtiöt 24 (8) - 70 (23) 3 (1) 3 (1) 100 (33) 

Koulutuskuntayhtymät 28 (8) - 72 (21) - - 100 (29) 

Kaikki 38 (123) 1 (3) 58 (189) 3 (9) 1 (4) 100 (328) 
 
Työterveyshuoltoon ollaan yleisesti ottaen varsin tyytyväisiä (taulukko 11). Noin kolme neljäsosaa 
vastanneista on melko tyytyväinen työterveyshuollon toimintaan. Työterveyshuoltoon erittäin 
tyytyväisten osuus on korkein pienissä kunnissa, keskisuurissa kunnissa sekä terveydenhuollon 
kuntayhtymissä. Eniten heikkoja arvioita työterveyshuolto saa suurissa kunnissa sekä 
terveydenhuollon kuntayhtymissä, mutta kokonaisuudessaan työterveyshuoltoon ollaan 
enimmäkseen melko tyytyväisiä. 
 
Taulukko 11. Tyytyväisyys työterveyshuollon toimintaan organisaatiotyypin mukaan, % (n) 
Organisaatio 
p-arvo: .492 

 
Erittäin 

tyytyväinen 
Melko 

tyytyväinen Melko tyytymätön Eos Yhteensä 
Suuret kunnat 14 (6) 73 (32) 14 (6) - 100 (44) 
Keskikokoiset kunnat 18 (19) 74 (79) 8 (9) - 100 (107) 
Pienet kunnat 20 (15) 67 (51) 8 (6) 5 (4) 100 (76) 
Terveydenhuollon 
kuntayhtymät 17 (5) 66 (19) 14 (4) 3 (1) 100 (29) 
Sairaanhoitopiirit 7 (1) 86 (12) 7 (1) - 100 (14) 
Osakeyhtiöt 18 (6) 67 (22) 9 (3) 6 (2) 100 (33) 

Koulutuskuntayhtymät 7 (2) 83 (25) 3 (1) 7 (2) 100 (30) 

Kaikki 16 (54) 72 (240) 9 (30) 3 (9) 100 (333) 
 

3.1.2 Työterveyshuollon osaaminen ja yhteistyö 
 

• Yhteistyö henkilöstöhallinnon ja työsuojeluorganisaation kesken sujuu erittäin hyvin, 
yhteistyön sujuvuus esimiesten kanssa arvioidaan hivenen heikommaksi 

• Työterveyshuollolla on suurten kuntien osalta laaja-alaista osaamista, muissa 
organisaatioissa on enemmän eroja eri osaamisalueiden suhteen koskien erityisesti eri 
eläkevaihtoehtojen ja työeläkekuntoutuksen tuntemusta 

 
Tutkimuksessa tarkasteltiin miten työterveyshuollon yhteistyön koetaan sujuvan 
henkilöstöhallinnon, työsuojeluorganisaation ja esimiesten kanssa (taulukot 12a-c). 
Työterveyshuollon yhteistyön koetaan sujuvan varsin hyvin sekä henkilöstöhallinnon että 
työsuojeluorganisaation kanssa. Parhaiten yhteistyön arvioidaan sujuvan suurissa kunnissa sekä 
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osakeyhtiöissä. Sairaanhoitopiireissä arviot yhteistyön sujumisesta eivät ole aivan yhtä hyviä. 
Työterveyshuollon yhteistyön koetaan sujuvan hivenen heikommin esimiesten kanssa. Esimiesten 
osalta yhteistyön koetaan sujuvan parhaiten pienissä kunnissa sekä osakeyhtiöissä. 
Sairaanhoitopiireissä esimiesten kanssa tehtävässä yhteistyössä esiintyy eniten pulmia. Avoimissa 
vastauksissa (ks. liite 2, kohta 2) korostuvat tiedonvaihtoon, resurssien riittämättömyyteen, 
pitkäjänteisyyden puutteeseen sekä toimintamallien puutteeseen liittyvät asiat. 
 
Taulukko 12a. Arvio yhteistyön toimivuudesta työterveyshuollon ja henkilöstöhallinnon välillä 
organisaatiotyypin mukaan, % (n) 
Organisaatio 
p-arvo: .570 

 Erittäin hyvin Melko hyvin 
Melko 

huonosti 
Erittäin 

huonosti Eos Yhteensä 
Suuret kunnat 48 (21) 52 (23) - - - 100 (44) 
Keskikokoiset kunnat 46 (49) 46 (49) 6 (6) 1 (1) 1 (1) 100 (106) 
Pienet kunnat 38 (29) 57 (43) 3 (2) - 3 (2) 100 (76) 
Terveydenhuollon 
kuntayhtymät 28 (8) 69 (20) 3 (1) - - 100 (29) 
Sairaanhoitopiirit 14 (2) 86 (12) - - - 100 (14) 
Osakeyhtiöt 49 (16) 49 (16) - - 3 (1) 100 (33) 

Koulutuskuntayhtymät 33 (10) 60 (18) 3 (1) - 3 (1) 100 (30) 

Kaikki 41 (135) 55 (181) 3 (10) 0 (1) 2 (5) 100 (332) 

 
Taulukko 12b. Arvio yhteistyön toimivuudesta työterveyshuollon ja työsuojeluorganisaation välillä 
organisaatiotyypin mukaan, % (n) 
Organisaatio 
p-arvo: .327 

 Erittäin hyvin Melko hyvin 
Melko 

huonosti 
Erittäin 

huonosti Eos Yhteensä 
Suuret kunnat 43 (19) 52 (23) - - 5 (2) 100 (44) 
Keskikokoiset kunnat 38 (40) 54 (57) 3 (3) 1 (1) 5 (5) 100 (106) 
Pienet kunnat 32 (24) 53 (40) 8 (6) 3 (2)  4 (3) 100 (75) 
Terveydenhuollon 
kuntayhtymät 17 (5) 72 (21) 7 (2) - 3 (1) 100 (29) 
Sairaanhoitopiirit 29 (4) 71 (10) - - - 100 (14) 
Osakeyhtiöt 49 (16) 46 (15) - - 6 (2) 100 (33) 

Koulutuskuntayhtymät 23 (7) 73 (22) - - 3 (1) 100 (30) 

Kaikki 35 (115) 57 (188) 3 (11) 1 (3) 4 (14) 100 (331) 
 
Taulukko 12c. Arvio yhteistyön toimivuudesta työterveyshuollon ja esimiesten välillä 
organisaatiotyypin mukaan, % (n) 
Organisaatio 
p-arvo: .110 

 Erittäin hyvin Melko hyvin 
Melko 

huonosti 
Erittäin 

huonosti Eos Yhteensä 
Suuret kunnat 12 (5) 74 (32) 7 (3) 2 (1) 5 (2) 100 (43) 
Keskikokoiset kunnat 19 (20) 63 (67) 13 (14) - 5 (5) 100 (106) 
Pienet kunnat 24 (18) 58 (44) 11 (8) 4 (3) 4 (3) 100 (76) 
Terveydenhuollon 
kuntayhtymät 14 (4) 83 (24) 3 (1) - - 100 (29) 
Sairaanhoitopiirit - 71 (10) 29 (4) - - 100 (14) 
Osakeyhtiöt 36 (12) 52 (17) 6 (2) - 6 (2) 100 (33) 

Koulutuskuntayhtymät 20 (6) 70 (21) 10 (3) - - 100 (30) 

Kaikki 20 (65) 65 (215) 11 (35) 1 (4) 4 (12) 100 (331) 
 
Erityyppiset kuntaorganisaatiot ovat sopineet varsin vaihtelevasti työhyvinvoinnin edistämiseen 
liittyvistä koulutus ja konsultointipalveluista työterveyshuollon kanssa (taulukko 13). Yleisintä 
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koulutus ja konsultointipalveluista sopiminen on suurissa kunnissa, sairaanhoitopiireissä, 
osakeyhtiöissä sekä terveydenhuollon kuntayhtymissä. Työterveyshuolto osallistuu vähiten 
tämäntyyppiseen toimintaan pienissä ja keskisuurissa kunnissa. Avoimissa vastauksissa (liite 1, 
kohta 3) tuodaan eniten esiin työterveyshuollon toteuttavan varhaiseen puuttumiseen liittyvää 
koulutusta, työpsykologien konsultaatiota, ergonomiaan ja elämäntapoihin liittyvää koulutusta, 
ristiriitojen ratkaisussa avustamista, toimimista työhyvinvoinnin organisoimiseen liittyvissä 
ryhmissä sekä työhyvinvoinnin kartoittamista. 
 
Taulukko 13. Organisaatiossa on sovittu työterveyshuollon kanssa työhyvinvoinnin edistämiseen 
liittyvistä koulutus- ja konsultointipalveluista, % (n) 
 
Organisaatio 
p-arvo: .001 

 
 On sovittu Yhteensä 

Suuret kunnat 65 (28) 100 (43) 
Keskikokoiset kunnat 38 (40) 100 (105) 
Pienet kunnat 28 (21) 100 (76) 
Terveydenhuollon 
kuntayhtymät 48 (13) 100 (27) 
Sairaanhoitopiirit 64 (9) 100 (14) 
Osakeyhtiöt 56 (18) 100 (32) 

Koulutuskuntayhtymät 47 (14) 100 (30) 

Kaikki 44 (143) 100 (327) 
 
Vastaajia pyydettiin arvioimaan työterveyshuollon osaamista liittyen eläkeasioihin ja ammatilliseen 
kuntoutukseen (taulukko 14). Kysymyksillä kartoitettiin, miten työterveyshuolto tuntee erilaiset 
eläkevaihtoehdot, onko työterveyshuollolla riittävästi osaamista työkyvyn arviointiin liittyen ja 
tunteeko työterveyshuolto riittävästi työeläkekuntoutusta ja sen edellytyksiä. Työterveyshuollon 
osaaminen arvioitiin kokonaisuudessaan varsin kohtalaiseksi. Parhaimmaksi työterveyshuollon 
osaaminen arvioitiin suurissa kunnissa. Työterveyshuollolla on suurten kuntien osalta laaja-alaista 
osaamista. Muissa organisaatioissa on enemmän eroja eri osaamisalueiden suhteen. Kaikissa 
tarkastelluissa organisaatiotyypeissä työterveyshuollolla arvioidaan olevan melko laajasti osaamista 
työkyvyn arvioinnin suhteen. Tässä sairaanhoitopiireissä tilanne näyttäytyy hivenen huonompana. 
Myös työeläkekuntoutuksen tuntemuksen suhteen on merkittäviä eroja eri organisaatioiden välillä. 
Kaikkein heikoiten työeläkekuntoutus tunnetaan koulutuskuntayhtymien ja osakeyhtiöiden 
työterveyshuolloissa. Vastaajilta kysyttiin myös mielipidettä siitä, tulisiko työterveyshuollossa olla 
oma yhteyshenkilö kuntoutusasioihin liittyen. Enemmistö piti tätä hyvänä vaihtoehtona, eniten 
tällaista vaihtoehtoa kannatettiin sairaanhoitopiireissä sekä suuremmissa kunnissa. 
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Taulukko 14. Arviot koskien työterveyshuollon toimintaa ja osaamista. Täysin tai samaa mieltä 
olevien osuudet organisaatiotyypin mukaan, %  

Organisaatio 

Tuntee hyvin erilaiset 
eläkevaihtoehdot 

(n=332), p-arvo: <0.001 

On riittävästi osaamista 
työntekijän työkyvyn 

arvioinnissa  
(n=332), p-arvo: .880 

Tuntee riittävästi 
työeläkekuntoutusta ja 

sen edellytyksiä 
 (n=332), p-arvo: .002 

Työterveyshuollolla 
tulisi olla oma 

yhteyshenkilö liittyen 
kuntoutusasioihin 

(n=332), p-arvo: .029 
Suuret kunnat 84  82 84 73 
Keskikokoiset kunnat 57 78 72 76 
Pienet kunnat 54 74 67 58 
Terveydenhuollon 
kuntayhtymät 52 76 66 66 
Sairaanhoitopiirit 64 64 71 100 
Osakeyhtiöt 42 76 39 64 

Koulutuskuntayhtymät 43 77 53 63 

Kaikki 57 77 67 69 
 

3.1.3 Esimiehet ja työssä jatkamisen tukeminen 
 

• Esimiesten arvioidaan tuntevan työterveyshuollon palveluita ylisesti ottaen varsin hyvin 
• Suurissa kunnissa esimiesten osaamisessa liittyen työntekijöiden työssä jatkamisen 

tukemiseen arvioidaan olevan selvästi puutteita 
• Parhainta esimiesten osaaminen työssä jatkamisen tukemisessa on terveydenhuollon 

kuntayhtymissä  
 
Tutkimuksessa tarkasteltiin esimiesten osaamista työssä jatkamisen tukemiseen liittyen (taulukko 
15). Esimiesten katsotaan tuntevan työterveyshuollon palveluja yleisesti ottaen varsin hyvin. 
Parhaiten palvelut tunnetaan suurissa kaupungeissa, koulutuskuntayhtymissä ja terveydenhuollon 
kuntayhtymissä. Tilanne on tässä suhteessa huonoin osakeyhtiöissä ja keskisuurissa kunnissa. 
Suurissa kunnissa vain noin kolmanneksen esimiehistä arvioidaan tunnistavan työntekijöiden työssä 
selviytymiseen liittyviä ongelmia tai käynnistävän toimenpiteitä työntekijöiden työssä jatkamisen 
tukemiseksi. Parhaimmaksi esimiesten osaaminen arvioidaan terveydenhuollon kuntayhtymissä. 
Myös pienissä kunnissa ja koulutuskuntayhtymissä esimiesten osaaminen työntekijöiden työssä 
jatkamisen tukemiseksi arvioidaan paremmaksi kuin suurissa kunnissa. 
 
Taulukko 15. Arviot koskien esimiesten osaamista organisaatiossa liittyen työterveyshuoltoon sekä 
työntekijöiden työssä jatkamisen tukemiseen. Esimiesten osaamisen erittäin tai melko hyväksi 
arvioivien osuudet, %  

Organisaatio 

Tunnistavat 
työntekijöiden työssä 

selviytymiseen liittyviä 
ongelmia 

(n=332), p-arvo: <0.001 

Hyödyntävät 
työterveyshuollon 
asiantuntemusta 

(n=332), p-arvo: .496 

Käynnistävät 
toimenpiteitä 

työntekijöiden työssä 
jatkamisen tukemiseksi 

 (n=331), p-arvo: .087 

Tuntevat 
työterveyshuollon 
palvelut yleensä 

(n=329), p-arvo: .482 

Suuret kunnat 32  41 36 77 
Keskikokoiset kunnat 56 48 39 66 
Pienet kunnat 68 55 47 71 
Terveydenhuollon 
kuntayhtymät 83 59 66 76 
Sairaanhoitopiirit 64 43 64 71 
Osakeyhtiöt 56 44 44 63 

Koulutuskuntayhtymät 67 60 53 83 

Kaikki 59 50 46 71 
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Työterveyshuollon koetaan ottavan melko aktiivisesti yhteyttä esimiehiin sellaisissa tilanteissa, 
joissa työntekijöiden työkyky ja työssä jatkaminen on vaarantunut (taulukko 16). Kaikkein 
aktiivisinta työterveyshuollon toiminta esimiesten suuntaan on keskikokoisissa kunnissa ja 
terveydenhuollon kuntayhtymissä. Noin kolmasosassa suuria kuntia ja sairaanhoitopiirejä ja noin 40 
prosentissa sairaanhoitopiirejä ja koulutuskuntayhtymiä  työterveyshuollon ei koeta olevan lainkaan 
aktiivinen esimiesten suuntaan työntekijöiden työkykyongelmissa. 
 
Taulukko 16. Toimiiko työterveyshuolto aktiivisesti ottamalla yhteyttä esimiehiin tilanteissa, joissa 
työntekijöiden työkyky ja työssä jatkaminen on vaarantunut, % (n) 
Organisaatio 
p-arvo: .028 

 
Toimii erittäin 

aktiivisesti 
Toimii melko 
aktiivisesti 

Työterveyshuolto 
ei ole aktiivinen Eos Yhteensä 

Suuret kunnat 16 (7) 50 (22) 27 (12) 7 (3) 100 (44) 
Keskikokoiset kunnat 22 (23) 57 (60) 14 (15) 7 (7) 100 (105) 
Pienet kunnat 9 (7) 53 (40) 21 (16) 17 (13) 100 (76) 
Terveydenhuollon 
kuntayhtymät 14 (4) 66 (19) 17 (5) 3 (1) 100 (29) 
Sairaanhoitopiirit 14 (2) 36 (5) 43 (6) 7 (1) 100 (14) 
Osakeyhtiöt 12 (4) 39 (13) 27 (9) 21 (7) 100 (33) 

Koulutuskuntayhtymät 7 (2) 40 (12) 37 (11) 17 (5) 100 (30) 

Kaikki 15 (49) 52 (171) 22 (74) 11 (37) 100 (331) 
 

3.1.4 Toiminta työssä jatkamisen tukemiseksi 
 

• Työterveyshuollolta saataviin työhyvinvoinnnin edistämiseen liittyviin palveluihin ollaan 
pääosin melko tyytyväisiä 

• Työterveyshuollon toiminnassa, kuten aktiivisuudessa työhyvinvoinnin edistämisessä ja 
kuntoutuksen pariin ohjaamisessa on eroja eri organisaatiotyyppien välillä 

• Suuret ja keskikokoiset kunnat ohjaavat hyvin kuntoutuksen piiriin 
• Pienet kunnat pärjäävät vertailussa muun muassa muutostilanteisiin liittyvän tuen kohdalla 
• Sairaanhoitopiireissä tunnistetaan parhaiten työkyvyttömyyden uhkia ja masennusriskissä 

olevia työntekijöitä 
 
Työterveyshuollolta saataviin työhyvinvoinnin edistämiseen liittyviin palveluihin ollaan pääosin 
melko tyytyväisiä (taulukko 17). Vain 10 prosenttia vastanneista on erittäin tyytyväinen 
työterveyshuollolta saataviin palveluihin. Eniten kriittisyyttä esiintyy pienissä kunnissa, 
terveydenhuollon kuntayhtymissä sekä sairaanhoitopiireissä. Melko tyytyväisten osuus on korkein 
suurissa kunnissa ja sairaanhoitopiireissä. Keskisuurissa kunnissa, osakeyhtiöissä ja 
koulutuskuntayhtymissä ollaan kaikista harvimmin tyytymättömiä työterveyshuollolta saataviin 
työhyvinvoinnin edistämispalveluihin. Niiden vastaajien osuus, jotka eivät osaa sanoa kantaansa on 
huomattavan korkea, noin 20 prosenttia.  
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Taulukko 17. Tyytyväisyys työterveyshuollolta saataviin työhyvinvoinnin edistämiseen liittyviin 
palveluihin organisaatiotyypin mukaan, % (n) 
Organisaatio 
p-arvo: .003 

 
Erittäin 

tyytyväinen 
Melko 

tyytyväinen 
Melko 

tyytymätön 
Erittäin 

tyytymätön Eos Yhteensä 
Suuret kunnat 7 (3) 72 (31) 14 (6) 5 (2) 2 (1) 100 (43) 
Keskikokoiset kunnat 16 (17) 56 (59) 11 (11) 1 (1) 16 (17) 100 (105) 
Pienet kunnat 10 (7) 44 (32) 19 (14) - 26 (19) 100 (72) 
Terveydenhuollon 
kuntayhtymät - 64 (18) 18 (5) 4 (1) 14 (4) 100 (28) 
Sairaanhoitopiirit - 86 (12) 14 (2) - - 100 (14) 
Osakeyhtiöt 9 (3) 64 (21) 6 (2) - 21 (7) 100 (33) 

Koulutuskuntayhtymät 3 (1) 57 (17) 3 (1) - 37 (11) 100 (30) 

Kaikki 10 (31) 59 (190) 13 (41) 1 (4) 18 (59) 100 (325) 
 
Tutkimuksessa tarkasteltiin vielä hienosyisemmin toimenpiteitä työssä jatkamisen ja 
työhyvinvoinnin tukemisessa (taulukot 18a-d). Kokonaisuudessaan toimenpiteitä, joissa 
työterveyshuollon koetaan toimivan hyvin, ovat työntekijöiden ohjaaminen 
kuntoutustoimenpiteiden piiriin, ohjaaminen ergonomisesti oikeisiin työmenetelmiin ja 
työskentelytapoihin sekä neuvonnan ja ohjauksen antaminen terveellisistä elintavoista. Toisaalta 
teemoja, joissa työterveyshuollon ei koeta toimivan erityisen hyvin ovat masennusriskissä olevien 
työntekijöiden tunnistaminen, työyhteisöjen tukeminen muutostilanteissa, tapaturmavaarojen 
arviointi sekä tiedon tuottaminen henkilöstön hyvinvoinnista.  
 
Työterveyshuollon toiminnassa eri organisaatiotyyppien välillä on eroja. Suhteessa muihin 
organisaatiotyyppeihin, suurissa kunnissa työterveyshuolto on aktiivisesti mukana tekemässä 
työhyvinvoinnin edistämistä, se ohjaa tarvittaessa työntekijät kuntoutuksen piiriin sekä seuraa 
vajaakuntoisen työntekijän työssä selviytymistä. Suurissa kunnissa työterveyshuolto myös antaa 
ergonomista ohjausta sekä tekee tapaturmavaarojen arviointia ja tunnistaa työkyvyttömyyden uhkaa 
paremmin kuin muissa organisaatiotyypeissä. Suurten kuntien kohdalla parantamisen varaa olisi 
siinä, miten työterveyshuolto tukee työyhteisöjä työpaikan muutostilanteissa, tekee toimenpide-
ehdotuksia henkilöstön hyvinvointia koskevan tiedon perusteella sekä tuottaa tietoa henkilöstön 
hyvinvoinnista.  
 
Keskikokoisten kuntien työterveyshuollot toimivat monessa suhteessa erinomaisesti verrattuna 
muihin organisaatiotyyppeihin. Näitä vahvuusalueita ovat muun muassa tiedon tuottaminen 
henkilöstön hyvinvoinnista, mukana oleminen työhyvinvoinnin edistämisessä, 
kuntoutustoimenpiteiden piiriin ohjaaminen sekä ohjauksen ja neuvonnan antaminen terveellisistä 
elintavoista. Pienet kunnat pärjäävät vertailussa muihin kohtalaisen hyvin muun muassa 
muutostilanteisiin liittyvän tuen kohdalla sekä siinä, miten työterveyshuolto tukee ikääntyviä 
työntekijöitä työssä jatkamisen osalta.  
 
Terveydenhuollon kuntayhtymien työterveyshuolloilla on joitakin vahvuusalueita, kuten tiedon 
tuottaminen henkilöstön hyvinvoinnista, vajaakuntoisten työntekijöiden työssä selviytymisen 
seuraaminen, ikääntyvien työssä jatkamisen tukeminen sekä työkyvyttömyyden uhkan 
tunnistaminen. Terveydenhuollon kuntayhtymien työterveyshuollon arvioidaan myös tunnistavan 
melko hyvin masennusriskissä olevia työntekijöitä. 
 
Sairaanhoitopiirien työterveyshuolloilla on omat vahvuutensa. Näitä ovat haittatekijöiden 
riskinarviointi, ergonomiaan liittyvä ohjaus, tapaturmavaarojen arviointi sekä neuvonta elintapoihin 
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liittyen. Sairaanhoitopiirien työterveyshuolloissa osaaminen masennusriskissä olevien 
työntekijöiden tunnistamisessa on korkeammalla tasolla verrattuna muihin organisaatiotyyppeihin. 
Parannettavaa sairaanhoitopiirien työterveyshuolloilla olisi muun muassa tiedon tuottamisessa 
henkilöstön hyvinvoinnista sekä vajaakuntoisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työssä jatkamisen 
tukemisessa.  
 
Osakeyhtiöiden ja koulutuskuntayhtymien työterveyshuollot pärjäävät vertailussa hivenen 
heikommin. Osakeyhtiöiden vahvuusalueiksi suhteessa muihin erottuvat kuitenkin tiedon 
tuottaminen henkilöstön hyvinvoinnista sekä työyhteisöjen tukeminen muutostilanteissa. 
Osakeyhtiöt ja koulutuskuntayhtymät tekevät niin ikään kohtalaisen hyvin toimenpide-ehdotuksia 
henkilöstön hyvinvointia koskevan tiedon pohjalta. Koulutuskuntayhtymissä työterveyshuollon 
vahvuutena on aktiivinen elintapoihin liittyvä neuvonta ja ohjaus.  
 
Taulukko 18a. Arviot koskien työterveyshuollon toimintaa työhyvinvoinnin edistämisessä ja 
työntekijöiden työssä jaksamisen tukemisessa organisaatiotyypin mukaan. Toiminnan erittäin 
hyväksi tai melko hyväksi arvioivien osuudet, %  

Organisaatio 

Tuottaa tietoa 
henkilöstön 

hyvinvoinnista  
(n=331), p-arvo: .229 

On aktiivisesti mukana 
tekemässä 

työhyvinvoinnin 
edistämistyötä 

(n=332), p-arvo: .167 

Ohjaa tarvittaessa 
työntekijät 

kuntoutustoimenpiteiden 
piiriin 

 (n=332), p-arvo: .065 

Seuraa 
vajaakuntoisen 

työntekijän työssä 
selviytymistä 

(n=333), p-arvo: .264 
Suuret kunnat 43 80 93 64 
Keskikokoiset kunnat 53 66 88 66 
Pienet kunnat 42 49 83 59 
Terveydenhuollon 
kuntayhtymät 52 55 76 72 
Sairaanhoitopiirit 21 71 86 50 
Osakeyhtiöt 52 46 67 49 

Koulutuskuntayhtymät 28 43 80 47 

Kaikki 45 59 83 61 
 
Taulukko 18b. Arviot koskien työterveyshuollon toimintaa työhyvinvoinnin edistämisessä ja 
työntekijöiden työssä jaksamisen tukemisessa organisaatiotyypin mukaan. Toiminnan erittäin 
hyväksi tai melko hyväksi arvioivien osuudet, %  

Organisaatio 

Toteuttaa työpaikan 
fysikaalisten, kemiallisten ja 
biologisten haittatekijöiden 

riskinarviointia 
(n=333), p-arvo: .946 

Ohjaa ergonomisesti oikeisiin 
työmenetelmiin ja 

työskentelytapoihin 
(n=333), p-arvo: .147 

Tekee tapaturmavaarojen 
arviointia 

(n=332), p-arvo: .694 

Suuret kunnat 64 93 45 

Keskikokoiset kunnat 71 87 45 

Pienet kunnat 62 80 46 
Terveydenhuollon 
kuntayhtymät 69 83 46 

Sairaanhoitopiirit 93 100 57 

Osakeyhtiöt 67 79 36 

Koulutuskuntayhtymät 57 77 37 

Kaikki 67 85 44 
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Taulukko 18c. Arviot koskien työterveyshuollon toimintaa työhyvinvoinnin edistämisessä ja 
työntekijöiden työssä jaksamisen tukemisessa organisaatiotyypin mukaan. Toiminnan erittäin 
hyväksi tai melko hyväksi arvioivien osuudet, %  

Organisaatio 

Tekee toimenpide-ehdotuksia 
henkilöstön hyvinvointia 
koskevan tiedon pohjalta 

(n=331), p-arvo: .825 

Tukee työyhteisöjä 
muutostilanteissa 

(n=330), p-arvo: .438 

Tekee toimenpide-ehdotuksia 
ikääntyvän työntekijän työssä 

jaksamisen tukemiseksi 
(n=331), p-arvo: .710 

Suuret kunnat 43 36 41 

Keskikokoiset kunnat 58 42 47 

Pienet kunnat 49 44 45 
Terveydenhuollon 
kuntayhtymät 55 45 48 

Sairaanhoitopiirit 50 43 29 

Osakeyhtiöt 49 42 18 

Koulutuskuntayhtymät 52 24 31 

Kaikki 52 40 41 
 
Taulukko 18d. Arviot koskien työterveyshuollon toimintaa työhyvinvoinnin edistämisessä ja 
työntekijöiden työssä jaksamisen tukemisessa organisaatiotyypin mukaan. Toiminnan erittäin 
hyväksi tai melko hyväksi arvioivien osuudet, %  

Organisaatio 

Tunnistaa työkyvyttömyyden 
uhkaa 

(n=330), p-arvo: .002 

Antaa neuvontaa ja ohjausta 
terveellisistä elintavoista 

(n=331), p-arvo: .115 

Tunnistaa masennusriskissä 
olevia työntekijöitä 
(n=330), p-arvo: .235 

Suuret kunnat 66 68 36 

Keskikokoiset kunnat 66 82 42 

Pienet kunnat 56 65 28 
Terveydenhuollon 
kuntayhtymät 66 66 52 

Sairaanhoitopiirit 79 86 69 

Osakeyhtiöt 18 61 24 

Koulutuskuntayhtymät 45 76 35 

Kaikki 58 72 37 
 
 

3.1.5 Erilaiset järjestelmät työkykyongelmiin puuttumiseksi 
 

• Valtaosassa organisaatioita on vähintään hajanaisia toimintamalleja käytössään, suurilla 
kunnilla on eniten yhtenäisiä toimintatapoja 

• Merkittävässä osassa osakeyhtiöitä, keskisuuria ja pieniä kuntia sekä koulutuskuntayhtymiä 
ei ole minkäänlaisia toimintamalleja, joilla tuettaisiin pitkältä sairauslomalta työhön 
palaavia työntekijöitä 

• Uudelleensijoitusmalleja (työtehtävien vaihto) liittyen tilanteisiin, joissa työntekijällä on 
vaikeuksia selviytyä työtehtävissään terveyssyistä, on käytössä valtaosassa kuntia, mutta ko. 
toimintatapamallit puuttuvat kokonaan noin 40 prosentissa osakeyhtiöitä ja 
koulutuskuntayhtymiä   

 
Tutkimuksessa tarkasteltiin, minkälaisia järjestelmiä kuntaorganisaatioilla on käytössään 
työkykyongelmiin puuttumiseksi (taulukot 19a-c). Suurilla kunnilla on eniten yhtenäisiä 
toimintatapoja työkykyongelmiin reagoimiseksi. Kolmella neljästä suuresta kunnasta on vakiintunut 
varhaisen puuttumisen tai tuen toimintamalli. Myös sairaanhoitopiireissä on laajasti käytössä 
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yhtenäisiä varhaisen puuttumisen toimintamalleja. Kaikkein vähiten yhtenäisiä toimintamalleja on 
osakeyhtiöissä, pienissä kunnissa sekä terveydenhuollon kuntayhtymissä. Tilanne varhaisen 
puuttumisen mallien kohdalla on kokonaisuudessaan kuitenkin melko hyvä, koska valtaosassa 
organisaatioista on vähintään hajanaisia toimintamalleja käytössään.  
 
Hieman alle 70 prosentilla suurista kunnista on yhtenäinen toimintatapa sellaisiin tilanteisiin jossa 
työntekijä ei terveyssyistä pysty jatkamaan työtehtävissään. Tässä suhteessa tilanne 
sairaanhoitopiireissä on huomattavasti heikompi kuin edellä varhaisen puuttumisen mallin kohdalla. 
Uudelleensijoitusjärjestelmän kohdalla yhtenäisiä toimintamalleja on osakeyhtiöiden sekä pienten 
kuntien kohdalla kaikkein vähiten. On kuitenkin huomattava, että yli puolella tarkastelluista 
organisaatioista on ainakin hajanaisia toimintamalleja käytäväksi uudelleensijoitukseen.  
 
Suurissa kunnissa on eniten käytössä pitkältä sairauslomalta työhön palaamista tukevia järjestelmiä. 
Tosin suurissakin kunnissa yhtenäinen toimintatapa on alle puolessa kuntia. Vielä harvemmin 
yhtenäisiä järjestelmiä on käytössä sairaanhoitopiireissä sekä terveydenhuollon kuntayhtymissä. 
Joka tapauksessa noin puolella tässä tarkastelluista organisaatiotyypeistä on käytössä hajanaisia 
toimintamalleja pitkältä sairauslomalta palaamisen suhteen. Merkittävässä osassa osakeyhtiöitä sekä 
pieniä ja keskisuuria kuntia ei kuitenkaan ole minkäänlaisia toimintatapoja sellaisten työntekijöiden 
tukemiseen, jotka palaavat pitkältä sairauslomalta. Taulukosta 19d selviää, että erityisesti 
sairaanhoitopiireissä sairauslomalta paluun tukemisessa käytetään yleisesti ns. 
kolmikantaneuvotteluja. Tällainen neuvottelumalli on melko yleinen myös koulutuskuntayhtymissä 
sekä suurissa kunnissa. Vähiten kolmikantaneuvotteluja käytetään pienissä kunnissa. 
 
Taulukko 19a. Työkykyongelmien hallitsemiseksi olemassa olevat järjestelmät/toimintamallit 
organisaatiotyypin mukaan. Varhaisen puuttumisen tai tuen toimintatavat/mallit, % (n) 
Organisaatio 
p-arvo: <0.001 

 
Ei minkäänlaisia 
toimintatapoja 

Hajanaisia 
toimintatapoja 

Yhtenäinen 
toimintapa  Yhteensä 

Suuret kunnat 2 (1) 21 (9) 77 (34) 100 (44) 
Keskikokoiset kunnat 13 (14) 36 (38) 51 (54) 100 (106) 
Pienet kunnat 20 (15) 55 (42) 25 (19) 100 (76) 
Terveydenhuollon 
kuntayhtymät 11 (3) 61 (17) 29 (8) 100 (28) 
Sairaanhoitopiirit - 21 (3) 79 (11) 100 (14) 
Osakeyhtiöt 21 (7) 58 (19) 21 (7) 100 (33) 

Koulutuskuntayhtymät 27 (8) 40 (12) 33 (10) 100 (30) 

Kaikki 15 (48) 42 (140) 43 (143) 100 (331) 
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Taulukko 19b. Työkykyongelmien hallitsemiseksi olemassa olevat järjestelmät/toimintamallit 
organisaatiotyypin mukaan. Uudelleensijoitusmallit/työtehtävien vaihto jos vaikeuksia selviytyä 
työtehtävissä terveyssyistä, % (n) 
Organisaatio 
p-arvo: <0.001 

 
Ei minkäänlaisia 
toimintatapoja 

Hajanaisia 
toimintatapoja 

Yhtenäinen 
toimintapa  Yhteensä 

Suuret kunnat 7 (3) 25 (11) 68 (30) 100 (44) 
Keskikokoiset kunnat 21 (22) 64 (66) 15 (16) 100 (104) 
Pienet kunnat 27 (20) 68 (51) 5 (4) 100 (75) 
Terveydenhuollon 
kuntayhtymät 17 (5) 72 (21) 10 (3) 100 (29) 
Sairaanhoitopiirit 7 (1) 71 (10) 21 (3) 100 (14) 
Osakeyhtiöt 36 (12) 61 (20) 3 (1) 100 (33) 

Koulutuskuntayhtymät 43 (13) 50 (15) 7 (2) 100 (30) 

Kaikki 23 (76) 59 (194) 18 (59) 100 (329) 
 
Taulukko 19c. Työkykyongelmien hallitsemiseksi olemassa olevat järjestelmät/toimintamallit 
organisaatiotyypin mukaan. Toimintamallit, joilla tuetaan pitkältä sairauslomalta työhön palaavia 
työntekijöitä, % (n) 
Organisaatio 
p-arvo: <0.001 

 
Ei minkäänlaisia 
toimintatapoja 

Hajanaisia 
toimintatapoja 

Yhtenäinen 
toimintapa  Yhteensä 

Suuret kunnat 16 (7) 46 (20) 39 (17) 100 (44) 
Keskikokoiset kunnat 35 (37) 56 (59) 9 (9) 100 (105) 
Pienet kunnat 40 (30) 54 (41) 7 (5) 100 (76) 
Terveydenhuollon 
kuntayhtymät 29 (8) 50 (14) 21 (6) 100 (28) 
Sairaanhoitopiirit 7 (1) 64 (9) 29 (4) 100 (14) 
Osakeyhtiöt 39 (13) 55 (18) 6 (2) 100 (33) 

Koulutuskuntayhtymät 30 (9) 57 (17) 13 (4) 100 (30) 

Kaikki 32 (105) 54 (178) 14 (47) 100 (330) 
 
Taulukko 19d. Jos käytössä on toimintamalli, jolla tuetaan työntekijän työhön paluuta pitkältä 
sairauslomalta, käytetäänkö tässä yhteydessä ns. kolmikantaneuvotteluja (työantaja, työntekijä, 
työterveyshuolto)? % (n) 
Organisaatio 
p-arvo: .575 
 

 Kyllä Ei Eos Yhteensä 
Suuret kunnat 58 (19) 18 (6) 24 (8) 100 (33) 
Keskikokoiset kunnat 48 (29) 28 (17) 25 (15) 100 (61) 
Pienet kunnat 31 (12) 41 (16) 28 (11) 100 (39) 
Terveydenhuollon 
kuntayhtymät 45 (9) 30 (6) 25 (5) 100 (20) 
Sairaanhoitopiirit 75 (6) 13 (1) 13 (1) 100 (8) 
Osakeyhtiöt 48 (10) 33 (7) 19 (4) 100 (21) 

Koulutuskuntayhtymät 58 (11) 26 (5) 16 (3) 100 (19) 

Kaikki 48 (96) 29 (58) 23 (47) 100 (201) 
 
Työterveyshuolto on kokonaisuudessaan merkittävä toimija edellä tarkasteltujen järjestelmien 
kehittämisessä (taulukko 20). Voidaan sanoa, että niissä organisaatioissa (suuret kunnat, 
sairaanhoitopiirit), joissa järjestelmiä on paljon ja ne ovat yhteneviä, työterveyshuolto on ollut 
merkittävässä roolissa kehittämässä niitä. Kunnallisissa osakeyhtiöissä, pienissä kunnissa ja 
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koulutuskuntayhtymissä työterveyshuollolla on ollut pienin rooli työkykyä tukevien järjestelmien 
luomisessa.  
 
Taulukko 20. Työterveyshuolto on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä edellä mainittuja 
järjestelmiä, % (n) 
Organisaatio 
p-arvo: .001 
 

 Kyllä Ei Eos Yhteensä 
Suuret kunnat 79 (33) 10 (4) 12 (5) 100 (42) 
Keskikokoiset kunnat 67 (62) 23 (21) 11 (10) 100 (93) 
Pienet kunnat 41 (25) 34 (21) 25 (15) 100 (61) 
Terveydenhuollon 
kuntayhtymät 59 (13) 27 (6) 14 (3) 100 (22) 
Sairaanhoitopiirit 92 (12) - 8 (1) 100 (13) 
Osakeyhtiöt 26 (6) 39 (9) 35 (8) 100 (23) 

Koulutuskuntayhtymät 41 (9) 32 (7) 27 (6) 100 (22) 

Kaikki 58 (160) 25 (68) 17 (48) 100 (276) 
 
Yleisimmin tarkastelluissa organisaatiotyypeissä arvioitiin, että työkykyä tukevat toimintamallit 
toimivat ”melko hyvin” tai ”melko huonosti” (taulukot 21a-c). Varhaisen tukemisen mallit 
näyttäisivät toimivan hivenen paremmin kuin uudelleensijoitus- sekä pitkältä sairauslomalta työhön 
paluuta tukevat mallit. Varhaisen tukemisen mallin toimivuus arvioidaan, ehkä hivenen yllättävästi, 
parhaimmaksi pienissä kunnissa ja kuntayhtymissä. Suurissa kunnissa ja sairaanhoitopiireissä arviot 
hajosivat, sillä näissä organisaatiotyypeissä kokemuksia on sekä erittäin hyvin toimivista varhaisen 
tukemisen malleista että huonommin toimivista järjestelmistä. Uudelleensijoitusmallit toimivat 
parhaiten suurissa ja keskisuurissa kunnissa, osakeyhtiöissä sekä terveydenhuollon kuntayhtymissä. 
Ongelmia uudelleensijoitusmallien toimivuudessa nähdään eniten koulutuskuntayhtymissä sekä 
sairaanhoitopiireissä. Työhön paluun tukemisen mallien arvioidaan toimivan parhaiten 
koulutuskuntayhtymissä, terveydenhuollon kuntayhtymissä sekä osakeyhtiöissä. Eniten ongelmia 
työhön palaamisen tukemisjärjestelmissä on sairaanhoitopiireissä sekä terveydenhuollon 
kuntayhtymissä. On muistettava, että järjestelmien toimivuutta koskevat tarkastelut perustuvat 
melko pieneen määrään tapauksia. Avoimissa kommenteissa (liite 1, kohta 4) viitataan useimmin 
tiedonkulun ongelmiin, yhteistyön puutteeseen, järjestelmien uutuuteen ja siitä johtuvaan eri 
ryhmien osaamattomuuteen, uudelleensijoituksen ongelmallisuuteen pienissä organisaatioissa.  
 
Taulukko 21a. Työssä jatkamista tukevien toimintamallien toimivuus1 organisaatiotyypin mukaan. 
Varhaisen tukemisen malli, % (n) 
Organisaatio 
p-arvo: .031 

 Erittäin hyvin Melko hyvin 
Melko 

huonosti 
Erittäin 

huonosti Eos Yhteensä 
Suuret kunnat 11 (4) 47 (18) 37 (14) 5 (2) - 100 (38) 
Keskikokoiset kunnat 3 (2) 58 (38) 32 (21) - 8 (5) 100 (66) 
Pienet kunnat - 62 (21) 18 (6) - 21 (7) 100 (34) 
Terveydenhuollon 
kuntayhtymät - 47 (9) 37 (7) 5 (1) 11 (2) 100 (19) 
Sairaanhoitopiirit 17 (2) 42 (5) 33 (4) - 8 (1) 100 (12) 
Osakeyhtiöt - 46 (6) 23 (3) 8 (1) 23 (3) 100 (13) 

Koulutuskuntayhtymät - 71 (10) 7 (1) - 21 (3) 100 (14) 

Kaikki 4 (8)  55 (107) 29 (56) 2 (4) 11 (21) 100 (196) 
1jos ko. toimintamalli on käytössä  
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Taulukko 21b. Työssä jatkamista tukevien toimintamallien toimivuus1 organisaatiotyypin mukaan. 
Uudelleensijoitusmalli, % (n) 
Organisaatio 
p-arvo: .031 

 Erittäin hyvin Melko hyvin 
Melko 

huonosti 
Erittäin 

huonosti Eos Yhteensä 
Suuret kunnat 5 (2) 56 (22) 28 (11) 5 (2) 5 (2) 100 (39) 
Keskikokoiset kunnat 6 (3) 43 (23) 35 (19) 11 (6) 6 (3) 100 (54) 
Pienet kunnat 4 (1) 26 (7) 48 (13) - 22 (6) 100 (27) 
Terveydenhuollon 
kuntayhtymät - 41 (7) 47 (8) - 12 (2) 100 (17) 
Sairaanhoitopiirit - 20 (2) 70 (7) - 10 (1) 100 (10) 
Osakeyhtiöt - 42 (5) 25 (3) 25 (3) 8 (1) 100 (12) 

Koulutuskuntayhtymät 8 (1) 17 (2) 42 (5) - 33 (4) 100 (12) 

Kaikki 4 (7) 40 (68) 39 (66) 6 (11) 11 (19) 100 (171) 
1jos ko. toimintamalli on käytössä  
 
Taulukko 21c. Työssä jatkamista tukevien toimintamallien toimivuus1 organisaatiotyypin mukaan. 
Työhön palaamisen tukemisen malli, % (n) 
Organisaatio 
p-arvo: .380 

 Erittäin hyvin Melko hyvin 
Melko 

huonosti 
Erittäin 

huonosti Eos Yhteensä 
Suuret kunnat 6 (2) 43 (15) 26 (9) 6 (2) 20 (7) 100 (35) 
Keskikokoiset kunnat - 43 (19) 30 (13) 5 (2) 23 (10) 100 (44) 
Pienet kunnat 8 (2) 32 (8) 32 (8) - 28 (7) 100 (25) 
Terveydenhuollon 
kuntayhtymät - 47 (8) 35 (6) - 18 (3) 100 (17) 
Sairaanhoitopiirit - 25 (2) 75 (6) - - 100 (8) 
Osakeyhtiöt - 46 (5) 27 (3) 18 (2) 9 (1) 100 (11) 

Koulutuskuntayhtymät - 54 (7) 31 (4) - 15 (2) 100 (13) 

Kaikki 3 (4) 42 (64) 32 (49) 4 (6) 20 (30) 100 (153) 
1jos ko. toimintamalli on käytössä  
 

3.1.6 Varhaisen tukemisen mallin toimivuus 
 

• Varhaisen tukemisen mallin arvioidaan toimivan parhaiten päihteiden ongelmakäyttöön 
liittyvissä tilanteissa ja pitkien sairauspoissolojen kohdalla 

• Työsuoritukseen liittyvissä tilanteissa mallin arvioidaan toimivan parhaiten osakeyhtiöissä 
ja sairaanhoitopiireissä, heikoiten terveydenhuollon kuntayhtymissä 

• Terveyteen liittyvän riskikäyttäytymisen osalta mallin koetaan toimivan parhaiten 
osakeyhtiöissä sekä terveydenhuollon kuntayhtymissä, huonommin järjestelmät toimivat 
koulutuskuntayhtymissä sekä suurissa kunnissa 

 
Tutkimuksessa tarkasteltiin vielä erikseen varhaisen tukemisen mallin toimivuutta (taulukot 22a-e). 
Pitkien sairauspoissaolojen ja päihteiden ongelmakäyttöön liittyvissä tilanteissa varhaisen 
tukemisen mallin arvioidaan toimivan hyvin noin 60–70 prosentissa organisaatioista. Noin 40 
prosentissa organisaatioita mallin arvioidaan toimivan hyvin kiusaamis- ja häirintätilanteissa. 
Hivenen heikommin varhaisen tukemisen mallin arvioidaan toimivan työsuoritukseen liittyvissä 
asioissa sekä muun kuin päihteiden ongelmakäyttöön liittyvän riskikäyttäytymisen kohdalla.  
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Taulukko 22a. Miten varhaisen tukemisen malli toimii toistuvien pitkien sairauspoissaolojen 
kohdalla1 organisaatiotyypin mukaan, % (n) 
Organisaatio 
p-arvo: .655 

 Erittäin hyvin Melko hyvin 
Melko 

huonosti 
Erittäin 

huonosti Eos Yhteensä 
Suuret kunnat 13 (5) 53 (20) 24 (9) 3 (1) 8 (3) 100 (38) 
Keskikokoiset kunnat 5 (4) 57 (42) 27 (20) - 11 (8) 100 (74) 
Pienet kunnat 3 (1) 56 (18) 19 (6) - 22 (7) 100 (32) 
Terveydenhuollon 
kuntayhtymät 16 (3) 37 (7) 26 (3) 5 (1) 16 (3) 100 (19) 
Sairaanhoitopiirit 17 (2) 67 (8) 17 (2) - - 100 (12) 
Osakeyhtiöt - 56 (9) 31 (5) - 13 (2) 100 (16) 

Koulutuskuntayhtymät 7 (1) 50 (7) 29 (4) - 14 (2) 100 (14) 

Kaikki 8 (16) 54 (111) 25 (51) 1 (2) 12 (25) 100 (205) 
1jos ko. toimintamalli on käytössä  
 
Taulukko 22b. Miten varhaisen tukemisen malli toimii työsuoritukseen liittyvissä asioissa1 
organisaatiotyypin mukaan, % (n) 
Organisaatio 
p-arvo: .109 

 Erittäin hyvin Melko hyvin 
Melko 

huonosti 
Erittäin 

huonosti Eos Yhteensä 
Suuret kunnat - 45 (17) 40 (15) 3 (1) 13 (5) 100 (38) 
Keskikokoiset kunnat 3 (2) 38 (27) 44 (32) - 15 (11) 100 (72) 
Pienet kunnat 3 (1) 36 (11) 36 (11) - 26 (8) 100 (31) 
Terveydenhuollon 
kuntayhtymät 5 (1) 26 (5) 42 (8) 11 (2) 16 (3) 100 (19) 
Sairaanhoitopiirit 9 (1) 36 (4) 55 (6) - - 100 (11) 
Osakeyhtiöt - 69 (11) 13 (2) 13 (2) 6 (1) 100 (16) 

Koulutuskuntayhtymät - 43 (6) 43 (6) - 14 (2) 100 (14) 

Kaikki 3 (5) 40 (81) 40 (80) 3 (5) 15 (30) 100 (201) 
1jos ko. toimintamalli on käytössä  
 
Taulukko 22c. Miten varhaisen tukemisen malli toimii kiusaamiseen ja häirintään liittyvissä 
asioissa1 organisaatiotyypin mukaan, % (n) 
Organisaatio 
p-arvo: .848 

 Erittäin hyvin Melko hyvin 
Melko 

huonosti 
Erittäin 

huonosti Eos Yhteensä 
Suuret kunnat 5 (2) 45 (17) 26 (10) 5 (2) 18 (7) 100 (38) 
Keskikokoiset kunnat 6 (4) 47 (34) 29 (21) 3 (2) 15 (11) 100 (72) 
Pienet kunnat 6 (2) 50 (17) 21 (7) - 24 (8) 100 (34) 
Terveydenhuollon 
kuntayhtymät 11 (2) 26 (5) 32 (6) - 32 (6) 100 (19) 
Sairaanhoitopiirit 9 (1) 55 (6) 27 (3) - 9 (1) 100 (11) 
Osakeyhtiöt 6 (1) 25 (4) 44 (7) - 25 (4) 100 (16) 

Koulutuskuntayhtymät 7 (1) 67 (10) 13 (2) - 13 (2) 100 (15) 

Kaikki 6 (13) 45 (93) 27 (56) 2 (4) 19 (39) 100 (205) 
1jos ko. toimintamalli on käytössä  
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Taulukko 22d. Miten varhaisen tukemisen malli toimii päihteiden ongelmakäyttöön liittyvissä 
asioissa1 organisaatiotyypin mukaan, % (n) 
Organisaatio 
p-arvo: .486 

 Erittäin hyvin Melko hyvin 
Melko 

huonosti 
Erittäin 

huonosti Eos Yhteensä 
Suuret kunnat 13 (5) 58 (22) 24 (9) - 5 (2) 100 (38) 
Keskikokoiset kunnat 12 (9) 61 (45) 12 (9) 1 (1) 14 (10) 100 (74) 
Pienet kunnat 18 (6) 38 (13) 24 (8) - 21 (7) 100 (34) 
Terveydenhuollon 
kuntayhtymät 26 (5) 42 (8) 16 (3) 5 (1) 11 (2) 100 (19) 
Sairaanhoitopiirit 18 (2) 55 (6) 27 (3) - - 100 (11) 
Osakeyhtiöt 13 (2) 56 (9) 13 (2) 6 (1) 13 (2) 100 (16) 

Koulutuskuntayhtymät 24 (4) 65 (11) 12 (2) - - 100 (17) 

Kaikki 16 (33) 55 (114) 17 (36) 1 (3) 11 (23) 100 (209) 
1jos ko. toimintamalli on käytössä  
 
Taulukko 22e. Miten varhaisen tukemisen malli toimii terveyteen liittyvään riskikäyttäytymiseen 
liittyvissä asioissa (muu kuin päihteiden ongelmakäyttö)1 organisaatiotyypin mukaan, % (n) 
Organisaatio 
p-arvo: .259 

 Erittäin hyvin Melko hyvin 
Melko 

huonosti 
Erittäin 

huonosti Eos Yhteensä 
Suuret kunnat - 16 (6) 45 (17) 16 (6) 24 (9) 100 (38) 
Keskikokoiset kunnat - 24 (17) 50 (36) 7 (5) 19 (14) 100 (72) 
Pienet kunnat 3 (1) 19 (6) 29 (9) 13 (4) 36 (11) 100 (31) 
Terveydenhuollon 
kuntayhtymät - 37 (7) 37 (7) 5 (1) 21 (4) 100 (19) 
Sairaanhoitopiirit - 18 (2) 82 (8) - - 100 (11) 
Osakeyhtiöt - 38 (6) 31 (5) 19 (3) 13 (2) 100 (16) 

Koulutuskuntayhtymät - 14 (2) 50 (7) 7 (1) 29 (4) 100 (14) 

Kaikki 1 (1) 23 (46) 45 (90) 10 (20) 22 (44) 100 (201) 
1jos ko. toimintamalli on käytössä  
 
Päihteiden ongelmakäytön kohdalla mallit toimivat parhaiten koulutuskuntayhtymissä sekä 
sairaanhoitopiireissä ja keskisuurissa kunnissa, huonoiten pienissä kunnissa. Sairauspoissaolojen 
kohdalla varhaisen puuttumisen toimintamallit toimivat selvästi parhaiten sairaanhoitopiireissä, 
muiden organisaatiotyyppien kohdalla erot eivät ole merkittäviä. Koulutuskuntayhtymien varhaisen 
puuttumisen mallien arvioidaan toimivan hyvin myös kiusaamis- ja häirintätilanteissa, 
heikommaksi järjestelmien toimivuus arvioidaan osakeyhtiöissä sekä terveydenhuollon 
kuntayhtymissä. Työsuoritukseen liittyvissä tilanteissa varhaisen tuen mallien arvioidaan toimivan 
parhaiten osakeyhtiöissä ja sairaanhoitopiireissä, heikoiten terveydenhuollon kuntayhtymissä. 
Terveyteen liittyvän riskikäyttäytymisen osalta varhaisen tukemisen mallin koetaan toimivan 
parhaiten osakeyhtiöissä sekä terveydenhuollon kuntayhtymissä, huonommin järjestelmät toimivat 
koulutuskuntayhtymissä sekä suurissa kunnissa. 
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3.1.7 Mahdollisuudet järjestää työtä osatyökykyisille ja 
osasairaspäivärahan käyttö 

 
• Mahdollisuudet järjestää työtä osatyökykyisille ovat parhaat suurissa kunnissa, myös 

osasairauspäivärahan käyttö on yleisintä suurissa kunnissa 
• Noin puolet kannattaa osasairauspäivärahan käytön lisäämistä 

 
Mahdollisuudet järjestää työtä osatyökykyisille ovat paremmat suurissa kunnissa kuin pienissä ja 
keskikokoisissa kunnissa (taulukko 23). Yli puolessa suuria kuntia ja viidesosassa keskisuuria ja 
pieniä kuntia on melko hyvät mahdollisuudet järjestää työtä osatyökykysille. Muissa 
organisaatiotyypeissä kuin peruskunnissa, koulutuskuntayhtymiä lukuun ottamatta, mahdollisuudet 
järjestää työtä osatyökykyisille ovat kokonaisuudessaan varsin heikot.  
 
Taulukko 23. Mahdollisuudet järjestää työtä osatyökykyisille työntekijöille organisaatiotyypin 
mukaan, % (n) 
Organisaatio 
p-arvo: <0.001 

 Erittäin hyvät Melko hyvät Melko huonot 
Erittäin 
huonot Eos Yhteensä 

Suuret kunnat 2 (1) 56 (23) 37 (15) - 5 (2) 100 (41) 
Keskikokoiset kunnat 1 (1) 23 (24) 64 (67) 8 (8) 4 (4) 100 (104) 
Pienet kunnat 1 (1) 20 (15) 63 (48) 16 (12) - 100 (76) 
Terveydenhuollon 
kuntayhtymät - 14 (4) 69 (20) 10 (3) 7 (2) 100 (29) 
Sairaanhoitopiirit - 14 (2) 71 (10) 7 (1) 7 (1) 100 (14) 
Osakeyhtiöt 6 (2) 9 (3) 56 (18) 28 (9) - 100 (32) 

Koulutuskuntayhtymät 3 (1) 31 (9) 55 (16) 3 (1) 7 (2) 100 (29) 

Kaikki 2 (6) 25 (80) 60 (194) 11 (34) 3 (11) 100 (325) 
 
Tutkimuksessa tiedusteltiin osasairauspäivärahan käyttämistä ja mielipiteitä siihen (taulukot 24a ja 
b). Puolet vastaajista on sitä mieltä, että osasairauspäivärahan käyttöä tulisi entisestään lisätä. 
Useimmiten tätä mieltä ollaan sairaanhoitopiireissä. Tällä hetkellä eniten osasairauspäivärahaa 
käytetään suurissa kunnissa, sairaanhoitopiireissä sekä koulutuskuntayhtymissä. Harvinaisempaa  
osasairauspäivärahan käyttö on osakeyhtiöissä, koulutuskuntayhtymissä ja  pienissä kunnissa. 
Kielteinen suhtautuminen osa-sairauspäivärahan käyttöön on vähäistä, suhtautuminen on joko 
myönteistä tai sitten ollaan epävarmoja tämän etuuden käytön lisäämisen suhteen.   
 
Taulukko 24a. Osasairauspäivärahan käyttö sairauslomalta palaavan työntekijän työhön 
palaamisen tukemiseksi organisaatiotyypin mukaan, % (n) 
Organisaatio 
p-arvo: .003 On käytetty usein 

On käytetty 
joskus Ei ole käytetty Eos Yhteensä 

Suuret kunnat 2 (1) 50 (22) 34 (15) 14 (6) 100 (44) 
Keskikokoiset kunnat 2 (2) 35 (37) 51 (55) 12 (13) 100 (107) 
Pienet kunnat - 21 (16) 68 (52) 11 (8) 100 (76) 
Terveydenhuollon 
kuntayhtymät - 28 (8) 66 (19) 7 (2) 100 (29) 
Sairaanhoitopiirit - 64 (9) 21 (3) 14 (2) 100 (14) 
Osakeyhtiöt - 13 (4) 81 (3) 6 (2) 100 (32) 

Koulutuskuntayhtymät - 30 (9) 70 (21) - 100 (30) 

Kaikki 1 (3) 32 (105) 58 (191) 10 (33) 100 (332) 
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Taulukko 24b. Tulisiko osasairauspäivärahan käyttöä lisätä? % (n) 
Organisaatio 
p-arvo: .354 
 

 Kyllä Ei Eos Yhteensä 
Suuret kunnat 55 (24) 18 (8) 27 (12) 100 (44) 
Keskikokoiset kunnat 49 (52) 11 (12) 40 (42) 100 (106) 
Pienet kunnat 54 (41) 15 (11) 32 (24) 100 (76) 
Terveydenhuollon 
kuntayhtymät 48 (14) 14 (4) 38 (11) 100 (29) 
Sairaanhoitopiirit 79 (11) - 21 (3) 100 (14) 
Osakeyhtiöt 44 (14) 6 (2) 50 (16) 100 (32) 

Koulutuskuntayhtymät 47 (14) 7 (2) 47 (14) 100 (30) 

Kaikki 51 (170) 12 (39) 37 (122) 100 (331) 
 

3.1.8 Työterveyshuollon järjestämistavan yhteys työterveyshuollon 
toimintaa koskeviin arvioihin 

 
• Tyytyväisyys työterveyshuoltoon ja kokemus työterveyshuollon ja henkilöstöhallinnon 

yhteistyöstä ei ole merkitsevästi yhteydessä työterveyshuollon järjestämistapaan 
• Parhaiten henkilökunnan riittävyyttä koskevissa tarkasteluissa pärjäävät yksityiset 

lääkäriasemat  
• Yksityisellä lääkäriasemalla järjestetyssä työterveyshuollossa on harvemmin sovittu 

työhyvinvoinnin edistämiseen liittyvistä koulutus ja konsultointipalveluista verrattuna 
terveyskeskuksissa tai omalla työterveysasemalla järjestettyyn työterveyshuoltoon  

• Eri tavoin järjestetyillä työterveyshuolloilla on hivenen erilainen osaamisprofiili ja työssä 
jatkamista tukevien toimintamallien toimivuutta koskevat arviot vaihtelevat 
työterveyshuollon järjestämistavan mukaan 

 
Tyytyväisyys työterveyshuoltoon ei käytännössä ole lainkaan yhteydessä tapaan, jolla 
työterveyshuolto on organisoitu (taulukko 25). Työterveyshuoltoon ”erittäin tyytyväisten” osuus on 
kaikkein suurin, noin viidennes vastaajista, terveyskeskuksessa järjestetyn työterveyshuollon 
kohdalla. Melko tyytyväisten osuus on suuri, noin 70–80 prosenttia ja vaihtelee järjestämistavan 
mukaan tarkasteltuna vähän. Kokonaisuudessaan merkille pantavaa on se, että työterveyshuoltoon 
tyytymättömien osuus on erittäin marginaalinen, ja erittäin tyytymättömiä vastaajia ei ollut 
lainkaan. 
 
Taulukko 25. Työterveyshuollon järjestämistapa ja tyytyväisyys työterveyshuollon toimintaan 
kunnassa, % (n) 
Työterveyshuollon 
järjestämistapa 
p-arvo: .690 

 
Erittäin 

tyytyväinen 
Melko 

tyytyväinen 
Melko 

tyytymätön Eos Yhteensä 
Terveyskeskus 23 (20) 66 (57) 10 (9) 1 (1) 100 (87) 
Oma työterveysasema 13 (4) 72 (23) 16 (5) - 100 (32) 
Yksityinen 
lääkäriasema 13 (3) 78 (18) 4 (1) 4 (1) 100 (23) 
Liikelaitos/osakeyhtiö 14 (5) 72 (26) 11 (4) 3 (1) 100 (36) 
Muu järjestely 15 (7) 79 (38) 4 (2) 2 (1) 100 (48) 

Kaikki 17 (39) 72 (162) 9 (21) 2 (4) 100 (226) 
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Kokonaisuudessaan henkilöstön riittävyys ei ole optimaalisella tasolla kunnallisessa 
työterveyshuollossa (taulukot 26a-e). Huomattavassa osassa tutkimusorganisaatioita henkilöstöä 
koetaan olevan merkittävästi tai ainakin jonkin verran riittämättömästi. Parhaiten henkilökunnan 
riittävyyttä koskevissa tarkasteluissa pärjäävät yksityiset lääkäriasemat. Työterveyshoitajien ja 
muiden hoitajien kohdalla tilanne on kaikissa organisaatiotyypeissä melko kohtuullinen. 
Lääkäreiden osalta parhaimmassa asemassa ovat yksityiset lääkäriasemat, joskin muita lääkäreitä 
kuin työterveyslääkäreitä on myös terveyskeskuksissa ja muilla tavoin järjestetyissä 
työterveyshuolloissa kohtuullisesti. Varsin huono tilanne lääkäreiden suhteen on omana 
työterveysasemana järjestetyissä työterveyshuolloissa sekä kunnallisissa liikelaitoksissa. 
Huomattavaa on se, että lääkäripula koetaan merkittävästi vaikuttavan työterveyspalvelujen 
toimivuuteen. 
 
Taulukko 26a. Työterveyshuollon järjestämistapa ja arviot henkilöstön riittävyydestä: 
työterveyshoitajat, % (n) 
Työterveyshuollon 
järjestämistapa 
p-arvo: .416 

 
Henkilöstöä on 

riittävästi 

Henkilöstöä ei ole 
riittävästi, mutta 
palvelut toimivat 

jollain tavalla 

Henkilöstöä ei ole 
riittävästi ja se vaikuttaa 
merkittävästi palvelujen 

toimivuuteen Yhteensä 
Terveyskeskus 68 (58) 31 (26) 1 (1) 100 (85) 
Oma työterveysasema 75 (24) 25 (8) - 100 (32) 
Yksityinen 
lääkäriasema 78 (18) 22 (5) - 100 (23) 
Liikelaitos/osakeyhtiö 72 (26) 22 (8) 6 (2) 100 (36) 
Muu järjestely 79 (37) 21 (10) - 100 (47) 

Kaikki 73 (163) 26 (57) 1 (3) 100 (223) 
 
Taulukko 26b. Työterveyshuollon järjestämistapa ja arviot henkilöstön riittävyydestä: muut 
hoitajat, % (n) 
Työterveyshuollon 
järjestämistapa 
p-arvo: .887 

 
Henkilöstöä on 

riittävästi 

Henkilöstöä ei ole 
riittävästi, mutta 
palvelut toimivat 

jollain tavalla 

Henkilöstöä ei ole 
riittävästi ja se vaikuttaa 
merkittävästi palvelujen 

toimivuuteen Yhteensä 
Terveyskeskus 77 (52) 22 (15) 2 (1) 100 (68) 
Oma työterveysasema 77 (23) 23 (7) - 100 (30) 
Yksityinen 
lääkäriasema 89 (16) 11 (2) - 100 (18) 
Liikelaitos/osakeyhtiö 74 (25) 24 (8) 3 (1) 100 (34) 
Muu järjestely 79 (33) 21 (9) - 100 (42) 

Kaikki 78 (149) 21 (41) 1 (2) 100 (192) 
 
Taulukko 26c. Työterveyshuollon järjestämistapa ja arviot henkilöstön riittävyydestä: 
työterveyshuollon erikoislääkärit, % (n) 
Työterveyshuollon 
järjestämistapa 
p-arvo: .376 

 
Henkilöstöä on 

riittävästi 

Henkilöstöä ei ole 
riittävästi, mutta 
palvelut toimivat 

jollain tavalla 

Henkilöstöä ei ole 
riittävästi ja se vaikuttaa 
merkittävästi palvelujen 

toimivuuteen Yhteensä 
Terveyskeskus 40 (31) 36 (28) 24 (19) 100 (78) 
Oma työterveysasema 19 (6) 55 (17) 26 (8) 100 (31) 
Yksityinen 
lääkäriasema 50 (11) 27 (6) 23 (5) 100 (22) 
Liikelaitos/osakeyhtiö 29 (10) 40 (14) 31 (11) 100 (35) 
Muu järjestely 41 (19) 37 (17) 22 (10) 100 (46) 

Kaikki 36 (77) 39 (82) 25 (33) 100 (212) 
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Taulukko 26d. Työterveyshuollon järjestämistapa ja arviot henkilöstön riittävyydestä: muut 
lääkärit, % (n) 
Työterveyshuollon 
järjestämistapa 
p-arvo: .283 

 
Henkilöstöä on 

riittävästi 

Henkilöstöä ei ole 
riittävästi, mutta 
palvelut toimivat 

jollain tavalla 

Henkilöstöä ei ole 
riittävästi ja se vaikuttaa 
merkittävästi palvelujen 

toimivuuteen Yhteensä 
Terveyskeskus 56 (43) 34 (26) 10 (8) 100 (77) 
Oma työterveysasema 39 (11) 39 (11) 21 (6) 100 (28) 
Yksityinen 
lääkäriasema 65 (13) 35 (7) - 100 (20) 
Liikelaitos/osakeyhtiö 38 (13) 41 (14) 21 (7) 100 (34) 
Muu järjestely 51 (23) 31 (14) 18 (8) 100 (45) 

Kaikki 51 (103) 35 (72) 14 (29) 100 (204) 
 
Taulukko 26e. Työterveyshuollon järjestämistapa ja arviot henkilöstön riittävyydestä: muu 
henkilökunta, % (n) 
Työterveyshuollon 
järjestämistapa 
p-arvo: .074 

 
Henkilöstöä on 

riittävästi 

Henkilöstöä ei ole 
riittävästi, mutta 
palvelut toimivat 

jollain tavalla 

Henkilöstöä ei ole 
riittävästi ja se vaikuttaa 
merkittävästi palvelujen 

toimivuuteen Yhteensä 
Terveyskeskus 55 (43) 39 (30) 6 (5) 100 (78) 
Oma työterveysasema 29 (9) 55 (17) 16 (5) 100 (31) 
Yksityinen 
lääkäriasema 70 (14) 20 (4) 10 (2) 100 (20) 
Liikelaitos/osakeyhtiö 49 (17) 40 (14) 11 (4) 100 (35) 
Muu järjestely 35 (16) 52 (24) 13 (6) 100 (46) 

Kaikki 47 (99) 42 (89) 11 (22) 100 (210) 
 
Työterveyshuollon järjestämistapa ei merkittävästi vaikuta siihen, minkälaiseksi työterveyshuollon 
ja henkilöstöhallinnon yhteistyö koetaan (taulukko 27). Kuitenkin yhteistyön ”erittäin hyväksi” 
arvioineiden osuus on hivenen pienempi yksityisellä lääkäriasemalla sekä kunnallisissa 
liikelaitoksissa järjestettyjen työterveyshuoltojen kohdalla verrattuna terveyskeskuksissa tai omalla 
työterveysasemalla järjestettyihin työterveyshuoltopalveluihin. 
 
Taulukko 27. Työterveyshuollon ja henkilöstöhallinnon välisen yhteistyön toimivuus 
työterveyshuollon järjestämistavan mukaan, % (n) 
Työterveyshuollon 
järjestetämistapa 
p-arvo: .665 

 Erittäin hyvin Melko hyvin 
Melko 

huonosti 
Erittäin 

huonosti Eos Yhteensä 
Terveyskeskus 43 (37) 52 (45) 4 (3) - 1 (1) 100 (86) 
Oma työterveysasema 47 (15) 53 (17) - - - 100 (32) 
Yksityinen 
lääkäriasema 30 (7) 61 (14) 4 (1) - 4 (1) 100 (23) 
Liikelaitos/osakeyhtiö 36 (13) 56 (20) 6 (2) - 3 (1) 100 (36) 
Muu järjestely 54 (26) 40 (19) 4 (2) 2 (1) - 100 (48) 

Kaikki 44 (98) 51 (115) 4 (8) -  1 (3) 100 (225) 
 
Työterveyshuoltopalvelujen organisointitapa on merkityksellinen suhteessa siihen onko 
organisaatiossa sovittu työterveyshuollon kanssa työhyvinvoinnin edistämiseen liittyvistä koulutus- 
ja konsultointipalvelluista. Verrattuna muihin työterveyshuollon järjestämistapoihin, yksityisellä 
lääkäriasemalla järjestetyssä työterveyshuollossa on harvemmin sovittu työhyvinvoinnin 
edistämiseen liittyvistä koulutus ja konsultointipalveluista (taulukko 28). Kaikkein yleisintä 
tällainen työhyvinvoinnin edistämiseen liittyvä sopiminen koulutus- ja konsultointipalveluista on 
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työpaikkojen omien työterveysasemien (65 prosenttia) sekä terveyskeskuksissa (40 prosenttia) 
järjestetyissä työterveyshuolloissa. Liikelaitosten ja osakeyhtiöiden osalta noin joka kolmannessa 
on sovittu työhyvinvoinnin edistämiseen liittyvistä koulutus- ja konsultointipalveluista. 
 
Taulukko 28. Organisaatiossa on sovittu työterveyshuollon kanssa työhyvinvoinnin edistämiseen 
liittyvistä koulutus- ja konsultointipalveluista, % (n) 
Työterveyshuollon 
järjestämistapa 
p-arvo: .011 

 
 On sovittu Ei ole sovittu Yhteensä 

Terveyskeskus 40 (34) 61 (52) 100 (86) 
Oma työterveysasema 65 (20) 36 (11) 100 (31) 
Yksityinen 
lääkäriasema 18 (4) 82 (18) 100 (22) 
Liikelaitos/osakeyhtiö 33 (12) 67 (24) 100 (36) 
Muu järjestely 38 (18) 63 (30) 100 (48) 

Kaikki 40 (88) 61 (135) 100 (223) 
 
Eri tavoin järjestetyillä työterveyshuolloilla on hivenen erilainen osaamisprofiili (taulukko 29). 
Terveyskeskuksissa järjestyn työterveyshuollon vahvuuksia ovat työkyvyn arviointi, tiedon 
tuottaminen henkilöstön hyvinvoinnista, kuntoutustoimenpiteisiin ohjaaminen, työssä jatkamisen 
tukemiseen liittyvät ehdotukset, ergonomiaan liittyvä ohjaus sekä ohjaus terveellisiin elintapoihin. 
Työterveysasemilla järjestetyn työterveyshuollon vahvuuksia ovat eri eläkevaihtoehtojen ja 
työeläkekuntoutuksen tunteminen, työhyvinvoinnin edistämistyössä mukana oleminen, 
työntekijöiden ohjaaminen kuntoutustoimien piiriin, haittatekijöiden riskinarviointi sekä 
ergonomiaan liittyvä ohjaus.  
 
Taulukko 29. Työterveyshuollon järjestämistapa ja arviot koskien työterveyshuollon toimintaa ja 
osaamista. Täysin tai samaa mieltä olevien osuudet, %  

Työterveyshuollon 
järjestämistapa 

Tuntee hyvin erilaiset 
eläkevaihtoehdot 

(n=225), p-arvo: .040 

On riittävästi osaamista 
työntekijän työkyvyn 

arvioinnissa  
(n=225), p-arvo: .804 

Tuntee riittävästi 
työeläkekuntoutusta ja 

sen edellytyksiä 
 (n=225), p-arvo: .258 

Työterveyshuollolla 
tulisi olla oma 

yhteyshenkilö liittyen 
kuntoutusasioihin 

(n=225), p-arvo: .158 
Terveyskeskus 59 81 73 72 
Oma työterveysasema 81 72 84 81 
Yksityinen 
lääkäriasema 44 78 57 52 
Liikelaitos/osakeyhtiö 67 75 72 69 
Muu järjestely 54 75 71 63 
Kaikki 61 77 72 69 
 
Yksityisillä lääkäriasemilla järjestetyn työterveyshuollon kohdalla eläkevaihtoehtojen ja 
ammatillisen kuntoutuksen sekä työeläkekuntoutuksen tuntemus arvioidaan hivenen huonommaksi 
kuin yleisesti (taulukko 30a-d). Yksityiset lääkäriasemat eivät myöskään saa hyviä arvioita 
tapaturmavaarojen ja haittatekijöiden arvioinnin sekä työhyvinvointitoimiin osallistumisen 
kohdalla. Positiivisemman arvioin yksityiset lääkäriasemat saavat siitä, miten ne tekevät 
toimenpide-ehdotuksia henkilöstöä koskevan tiedon pohjalta. Liikelaitoksina toteutetut 
työterveyshuollot eivät erotu suhteellisesti huonompina minkään teeman osalta. Vahvuuksina näillä 
on ergonomiaan liittyvä ohjaus sekä vajaakuntoisten työssä selviämisen seuraaminen, työyhteisöjen 
tukeminen muutostilanteissa, työkyvyttömyyden uhan tunnistaminen sekä masennusriskissä olevien 
työntekijöiden tunnistaminen. 
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Taulukko 30a. Työterveyshuollon järjestämistapa ja arviot koskien työterveyshuollon toimintaa 
työhyvinvoinnin edistämisessä ja työntekijöiden työssä jaksamisen tukemisessa. Toiminnan erittäin 
hyväksi tai melko hyväksi arvioivien osuudet, %  

Työterveyshuollon 
järjestämistapa 

Tuottaa tietoa 
henkilöstön 

hyvinvoinnista  
(n=225), p-arvo: .724 

On aktiivisesti mukana 
tekemässä 

työhyvinvoinnin 
edistämistyötä 

(n=225), p-arvo: .138 

Ohjaa tarvittaessa 
työntekijät 

kuntoutustoimenpiteiden 
piiriin 

 (n=225), p-arvo: .466 

Seuraa 
vajaakuntoisen 

työntekijän työssä 
selviytymistä 

(n=226), p-arvo: .509 
Terveyskeskus 53 66 89 66 
Oma työterveysasema 41 78 94 50 
Yksityinen 
lääkäriasema 44 52 78 61 
Liikelaitos/osakeyhtiö 46 63 83 69 
Muu järjestely 44 52 88 65 
Kaikki 47 63 87 63 
 
Taulukko 30b. Työterveyshuollon järjestämistapa ja arviot koskien työterveyshuollon toimintaa 
työhyvinvoinnin edistämisessä ja työntekijöiden työssä jaksamisen tukemisessa. Toiminnan erittäin 
hyväksi tai melko hyväksi arvioivien osuudet, %  

Työterveyshuollon 
järjestämistapa 

Toteuttaa työpaikan 
fysikaalisten, kemiallisten ja 
biologisten haittatekijöiden 

riskinarviointia 
(n=226), p-arvo: .055 

Ohjaa ergonomisesti oikeisiin 
työmenetelmiin ja 

työskentelytapoihin 
(n=226), p-arvo: .336 

Tekee tapaturmavaarojen 
arviointia 

(n=226), p-arvo: .293 

Terveyskeskus 64 86 40 

Oma työterveysasema 78 91 50 
Yksityinen 
lääkäriasema 44 74 30 

Liikelaitos/osakeyhtiö 64 92 53 

Muu järjestely 75 83 52 

Kaikki 66 86 45 
 
Taulukko 30c. Työterveyshuollon järjestämistapa ja arviot koskien työterveyshuollon toimintaa 
työhyvinvoinnin edistämisessä ja työntekijöiden työssä jaksamisen tukemisessa. Toiminnan erittäin 
hyväksi tai melko hyväksi arvioivien osuudet, %  

Työterveyshuollon 
järjestämistapa 

Tekee toimintapide-
ehdotuksia henkilöstön 

hyvinvointia koskevan tiedon 
pohjalta 

(n=225), p-arvo: .946 

Tukee työyhteisöjä 
muutostilanteissa 

(n=224), p-arvo: .767 

Tekee toimenpide-ehdotuksia 
ikääntyvän työntekijän työssä 

jaksamisen tukemiseksi 
(n=225), p-arvo: .446 

Terveyskeskus 50 41 51 

Oma työterveysasema 47 41 41 
Yksityinen 
lääkäriasema 57 41 30 

Liikelaitos/osakeyhtiö 53 50 42 

Muu järjestely 54 35 46 

Kaikki 52 41 45 
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Taulukko 30d. Työterveyshuollon järjestämistapa ja arviot koskien työterveyshuollon toimintaa 
työhyvinvoinnin edistämisessä ja työntekijöiden työssä jaksamisen tukemisessa. Toiminnan erittäin 
hyväksi tai melko hyväksi arvioivien osuudet, %  

Työterveyshuollon 
järjestämistapa 

Tunnistaa työkyvyttömyyden 
uhkaa 

(n=224), p-arvo: .407 

Antaa neuvontaa ja ohjausta 
terveellisistä elintavoista 

(n=225), p-arvo: .099 

Tunnistaa masennusriskissä 
olevia työntekijöitä 
(n=225), p-arvo: .384 

Terveyskeskus 64 81 37 

Oma työterveysasema 59 56 25 
Yksityinen 
lääkäriasema 57 74 30 

Liikelaitos/osakeyhtiö 75 72 47 

Muu järjestely 55 71 33 

Kaikki 63 73 36 
 
Työssä jatkamista tukevien toimintamallien toimivuutta koskevat arviot vaihtelevat 
työterveyshuollon järjestämistavan mukaan (taulukko 31a-c). Parhaiten toimivaksi varhaisen 
tukemisen malli arvioidaan yksityisten lääkäriasemien ja liikelaitosten kohdalla. Niin ikään 
uudelleensijoitusmallien toimivuus arvioidaan parhaiten toimivaksi yksityisten lääkäriasemien 
kohdalla, mutta taas työhön tukemisen palaamisen mallin toimivuus heikoimmaksi. 
Terveyskeskusten ja oman työterveysaseman osalta arviot työssä jatkamista tukevien 
toimintamallien toimivuudesta eivät juuri poikkea toisistaan. Uudelleensijoitusmallin kohdalla 
arviot kuitenkin poikkeavat toisistaan, sillä suhteen toimivuus terveyskeskuksissa arvioidaan omaan 
työterveysasemaan verrattuna heikommaksi. Huomionarvoista on, että ylipäänsä eritäin hyvät arviot 
eri mallien toimivuudesta ovat harvinaisia. 
  
Taulukko 31a. Työssä jatkamista tukevien toimintamallien toimivuus1 työterveyshuollon 
järjestämistavan mukaan. Varhaisen tukemisen malli, % (n) 
Työterveyshuollon 
järjestämistapa 
 p-arvo: .038 Erittäin hyvin Melko hyvin 

Melko 
huonosti 

Erittäin 
huonosti Eos Yhteensä 

Terveyskeskus 4 (2) 53 (26) 33 (16) 2 (1) 8 (4) 100 (49) 
Oma työterveysasema 8 (2) 54 (13) 33 (8) 4 (1) - 100 (24) 
Yksityinen 
lääkäriasema 7 (1) 64 (9) 29 (4) - - 100 (14) 
Liikelaitos/osakeyhtiö 4 (1) 64 (16) 32 (8) - - 100 (25) 
Muu järjestely - 48 (12) 20 (5) - 32 (8) 100 (25) 

Kaikki 4 (6) 56 (76) 30 (41) 2 (2) 9 (12) 100 (137) 
1jos ko. toimintamalli on käytössä  
 
Taulukko 31b. Työssä jatkamista tukevien toimintamallien toimivuus1 työterveyshuollon 
järjestämistavan mukaan. Uudelleensijoitusmalli, % (n) 
Työterveyshuollon 
järjestämistapa 
p-arvo: .106 Erittäin hyvin Melko hyvin 

Melko 
huonosti 

Erittäin 
huonosti Eos Yhteensä 

Terveyskeskus 11 (4) 45 (17) 24 (9) 13 (5) 8 (3) 100 (38) 
Oma työterveysasema - 52 (12) 44 (10) - 4 (1) 100 (23) 
Yksityinen 
lääkäriasema - 40 (6) 53 (8) 7 (1) - 100 (15) 
Liikelaitos/osakeyhtiö 4 (1) 50 (12) 29 (7) 8 (2) 8 (2) 100 (24) 
Muu järjestely 5 (1) 26 (5) 42 (8) - 26 (5) 100 (19) 

Kaikki 5 (6) 44 (52) 35 (42) 7 (8) 9 (11) 100 (119) 
1jos ko. toimintamalli on käytössä  
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Taulukko 31c. Työssä jatkamista tukevien toimintamallien toimivuus1 työterveyshuollon 
järjestämistavan mukaan. Työhön palaamisen tukemisen malli, % (n) 
Työterveyshuollon 
järjestämistapa 
p-arvo: .111 Erittäin hyvin Melko hyvin 

Melko 
huonosti 

Erittäin 
huonosti Eos Yhteensä 

Terveyskeskus 3 (1) 42 (14) 27 (9) 12 (4) 15 (5) 100 (33) 
Oma työterveysasema - 40 (8) 25 (5) - 35 (7) 100 (20) 
Yksityinen 
lääkäriasema 8 (1) 25 (3) 50 (6) - 17 (2) 100 (12) 
Liikelaitos/osakeyhtiö - 52 (11) 33 (7) - 14 (3) 100 (21) 
Muu järjestely 11 (2) 33 (6) 17 (3) - 39 (7) 100 (18) 

Kaikki 4 (4) 40 (42) 29 (30) 4 (4) 23 (24) 100 (104) 
1jos ko. toimintamalli on käytössä  
 

3.2 Työterveyshuollon näkemykset 

3.2.1 Erilaisten kuntaorganisaatioiden työterveyshuollot 
 

• Työterveyshuolto katsoo tuntevansa eri eläkelajit ja ammatillisen kuntoutuksen vaihtoehdot 
kokonaisuudessaan varsin hyvin 

• Suurten kuntien työterveyshuolto arvioi oman osaamisensa työkyvyttömyyteen liittyvissä 
asioissa parhaimmaksi 

• Työterveyshuolto katsoo, että sillä itsellään on hyvä osaaminen työkyvyn arvioinnissa  
• Yhteistyö henkilöstöhallinnon kanssa arvioidaan toimivan hyvin 
• Varhaisen puuttumisen mallit toimivat kohtalaisesti 
• Keskeisimmät tekijät työssä jatkamisen kannalta liittyvät tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin, 

mielenterveyden häiriöihin sekä työyhteisöjen ilmapiiriongelmiin 
 
Eri eläkelajit ja ammatillisen kuntoutuksen vaihtoehdot tunnetaan vastaajien keskuudessa melko 
yhtenäisellä tavalla (taulukot 32 a & b). Noin 30–40 % vastaajista ilmoittaa tuntevansa eläkelajit ja 
ammatillisen kuntoutuksen vaihtoehdot ”erittäin hyvin” ja noin 50 % melko hyvin. Kaikkein 
parhaiten tunnetaan työkyvyttömyyseläke, osatyökyvyttömyyseläke sekä työkokeilu. Heikoiten 
tunnetaan uudelleenkoulutus ammatillisen kuntoutuksen toimintamuotona.  
 
Kuntaorganisaatioiden mukaan tarkasteltuna voidaan havaita erilaisia painotuksia. Eri 
työkyvyttömyyseläkkeet (pysyvä, määräaikainen, osatyökyvyttömyyseläke) tunnetaan parhaiten 
sairaanhoitopiirien, suurten kuntien sekä osakeyhtiöiden työterveyshuollossa. Heikoiten eri 
työkyvyttömyyseläkelajit tunnetaan koulutuskuntayhtymien, terveydenhuollon kuntayhtymien sekä 
pienten ja keskisuurten kuntien työterveyshuolloissa. Organisaatioiden tuntemus osa-aikaeläkkeestä 
yhtenä eläkevaihtoehtona eroaa työkyvyttömyyseläkevaihtoehtojen tuntemuksesta.  Parhaiten osa-
aikaeläke tunnetaan pienten kuntien sekä osakeyhtiöiden työterveyshuolloissa. Vähemmän osa-
aikaeläkkeeseen liittyvää tietämystä on keskikokoisissa kunnissa, terveydenhuollon 
kuntayhtymissä, sairaanhoitopiireissä sekä koulutuskuntayhtymissä. Vanhuuseläke tunnetaan 
parhaiten suurten ja keskisuurten kuntien sekä koulutuskuntayhtymien työterveyshuolloissa. 
Vähiten vanhuuseläkkeen tuntemusta löytyy pienten kuntien sekä terveydenhuollon kuntayhtymien 
työterveyshuolloista.  
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Työkokeilu ammatillisen kuntoutuksen muotona tunnetaan parhaiten sairaanhoitopiirien, pienten 
kuntien, suurten kuntien ja osakeyhtiöiden työterveyshuolloissa. Heikoiten tämä vaihtoehto 
tunnetaan keskisuurten kuntien ja terveydenhuollon kuntayhtymien työterveyshuolloissa. 
Uudelleenkoulutus tunnetaan kokonaisuutena hivenen huonommin työkokeiluun verrattuna. 
Parhaiten uudelleenkoulutus ammatillisen kuntoutuksen muotona tunnetaan pienten kuntien ja 
sairaanhoitopiirien työterveyshuolloissa.  
 
Taulukko 32a. Eläke- ja kuntoutusvaihtoehtojen tunnettavuus, % (n) 
Pysyvä työkyvyttömyyseläke (toistaiseksi myönnetty)     
Organisaatio (p-arvo=.420) Hyvin (n=79) Melko hyvin (n=108) Huonosti (n=15) Yhteensä (n=202) 
Suuret kunnat 47 50 3 100 
Keskikokoiset kunnat 37 50 13 100 
Pienet kunnat 33 57 10 100 
Terveydenhuollon kuntayhtymät 27 63 10 100 
Sairaanhoitopiirit 63 38 -  100 
Osakeyhtiöt 47 50 3 100 
Koulutuskuntayhtymät 30 60 10 100 
Kaikki 39 53 7 100 
Määräaikainen työkyvyttömyyseläke (kuntoutustuki)     
Organisaatio (p-arvo=.0194) Hyvin (n=74 ) Melko hyvin (n=115) Huonosti (n=14) Yhteensä (n=203) 
Suuret kunnat 43 57 -  100 
Keskikokoiset kunnat 23 67 10 100 
Pienet kunnat 40 57 3 100 
Terveydenhuollon kuntayhtymät 23 70 7 100 
Sairaanhoitopiirit 50 44 6 100 
Osakeyhtiöt 50 37 13 100 
Koulutuskuntayhtymät 30 60 10 100 
Kaikki 36 57 7 100 
Osatyökyvyttömyyseläke         
Organisaatio (p-arvo=.367) Hyvin (n=79) Melko hyvin (n=103) Huonosti (n=21) Yhteensä (n=203) 
Suuret kunnat 43 54 3 100 
Keskikokoiset kunnat 30 53 17 100 
Pienet kunnat 43 47 10 100 
Terveydenhuollon kuntayhtymät 20 63 17 100 
Sairaanhoitopiirit 56 38 6 100 
Osakeyhtiöt 50 40 10 100 
Koulutuskuntayhtymät 37 53 10 100 
Kaikki 39 51 10 100 
Osa-aikaeläke         
Organisaatio (p-arvo=.098) Hyvin (n=67) Melko hyvin (n=108) Huonosti (n=28) Yhteensä (n=203) 
Suuret kunnat 35 54 11 100 
Keskikokoiset kunnat 20 50 30 100 
Pienet kunnat 50 47 3 100 
Terveydenhuollon kuntayhtymät 20 60 20 100 
Sairaanhoitopiirit 25 56 19 100 
Osakeyhtiöt 43 50 7 100 
Koulutuskuntayhtymät 33 57 10 100 
Kaikki 33 53 14 100 
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Taulukko 32b. Eläke- ja kuntoutusvaihtoehtojen tunnettavuus, % (n) 
Vanhuuseläke         
Organisaatio (p-arvo=.101) Hyvin (n=72) Melko hyvin (n=71) Huonosti (n=59) Yhteensä (n=202) 
Suuret kunnat 47 39 14 100 
Keskikokoiset kunnat 40 43 17 100 
Pienet kunnat 23 40 37 100 
Terveydenhuollon kuntayhtymät 30 33 37 100 
Sairaanhoitopiirit 38 50 13 100 
Osakeyhtiöt 33 20 47 100 
Koulutuskuntayhtymät 37 27 37 100 
Kaikki 36 35 29 100 
Työkokeilu ammatillisen kuntoutuksen toimintamuotona     
Organisaatio (p-arvo=.257) Hyvin (n=79) Melko hyvin (n=103) Huonosti (n=21) Yhteensä (n=203) 
Suuret kunnat 46 51 3 100 
Keskikokoiset kunnat 27 60 13 100 
Pienet kunnat 50 47 3 100 
Terveydenhuollon kuntayhtymät 23 57 20 100 
Sairaanhoitopiirit 50 44 6 100 
Osakeyhtiöt 43 40 17 100 
Koulutuskuntayhtymät 37 53 10 100 
Kaikki 39 51 10 100 
Uudelleenkoulutus ammatillisen kuntoutuksen toimintamuotona     
Organisaatio (p-arvo=.049) Hyvin (n=58) Melko hyvin (n=105) Huonosti (n=40) Yhteensä (n=203) 
Suuret kunnat 38 49 14 100 
Keskikokoiset kunnat 27 53 20 100 
Pienet kunnat 50 40 10 100 
Terveydenhuollon kuntayhtymät 10 57 33 100 
Sairaanhoitopiirit 31 56 13 100 
Osakeyhtiöt 27 43 30 100 
Koulutuskuntayhtymät 17 67 17 100 
Kaikki 29 52 20 100 

 
 
Työterveyshuolloissa koetaan olevan varsin hyvin osaamista työkyvyn arviointiin liittyen (taulukko 
33). Parhaimmaksi osaaminen arvioidaan sairaanhoitopiirien, osakeyhtiöiden sekä 
koulutuskuntayhtymien työterveyshuolloissa. Vähiten osaamista koetaan olevan terveydenhuollon 
kuntayhtymien sekä keskisuurten kuntien työterveyshuolloissa. Yhteistyön työterveyshuollon ja 
kunta-asiakkaan välillä koetaan sujuvan hyvin (taulukko 34). Parhaiten yhteistyön arvioidaan 
sujuvan suurissa kunnissa sekä koulutuskuntayhtymissä. Suhteellisesti huonoimmaksi yhteistyön 
sujuvuus arvioidaan sairaanhoitopiireissä sekä terveydenhuollon kuntayhtymissä. Yhteistyön 
suhteen kysyttiin myös avoimia kommentteja (liite 2, kohta 1). Näissä nousivat esiin sovittujen 
linjausten puute, tiedonkulun ongelmat, johdon kiinnostumattomuus ja osaamattomuus 
työterveysasioiden suhteen ja myös kunnallisten organisaatioiden ”vieraus” tilanteessa, jossa suurin 
osa asiakkaista tulee yksityiseltä sektorilta. 
 
Taulukko 33. Työyksikön riittävä osaaminen työntekijän työkyvyn arviointiin, % (n) 
Organisaatio (p-arvo=.085) On (n=142) Ei (n=61) Yhteensä (n=203) 
Suuret kunnat 70 30 100 
Keskikokoiset kunnat 50 50 100 
Pienet kunnat 73 27 100 
Terveydenhuollon kuntayhtymät 60 40 100 
Sairaanhoitopiirit 81 19 100 
Osakeyhtiöt 80 20 100 
Koulutuskuntayhtymät 80 20 100 
Kaikki 70 30 100 
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Taulukko 34. Yhteistyön sujuminen työterveyshuollon ja kunta-asiakkaan henkilöstöhallinnon 
välillä, % (n) 
Organisaatio (p-arvo=.744) Erittäin hyvin (n=56) Melko hyvin (n=125) Huonosti (n=19) Yhteensä (n=200) 
Suuret kunnat 25 72 3 100 

Keskikokoiset kunnat 30 60 10 100 

Pienet kunnat 23 67 10 100 
Terveydenhuollon kuntayhtymät 30 53 17 100 

Sairaanhoitopiirit 19 63 19 100 
Osakeyhtiöt 31 59 10 100 

Koulutuskuntayhtymät 34 62 3 100 

Kaikki 28 63 10 100 

 
Varhaisen tukemisen toimintamallin toimivuuden ei koeta olevan parhaalla mahdollisella tasolla 
(taulukko 35). Yleisin arvio varhaisen tukemisen mallista on, että se toimii ”melko hyvin”. 
Koulutuskuntayhtymissä yleisin arvio on, että malli toimii ”huonosti”. Kokonaisuudessaan 
varhaisen tukemisen mallin koetaan toimivan parhaiten suurissa kunnissa, osakeyhtiöissä sekä 
sairaanhoitopiireissä. Pienissä ja keskisuurissa kunnissa varhaisen tukemisen mallin ilmoitetaan 
varsin usein toimivan huonosti. Merkillepantavaa on myös se, että koulutuskuntayhtymien tilanne 
varhaisen tukemisen mallien toimivuuden osalta tuntuu melko polarisoituneelta. Avoimissa 
kommenteissa liittyen varhaisen tukemisen malliin (liite 2, kohta 2) korostetaan esimiesten 
osaamisen tärkeyttä, yhteisen toimintatavan puutetta ja liian myöhäistä reagointia. Pienissä 
organisaatioissa korostetaan toiminnan hankaluutta, jos henkilöt ovat tuttuja keskenään. Isoissa 
organisaatioissa kannetaan huolta hallittavien toimintamallien löytämisestä, mallien uutuudesta ja 
tähän uutuuteen liittyvän vähäisen kokemuksen aiheuttamista ongelmista. 
 
Taulukko 35. Kunta-asiakkaan varhaisen puuttumisen tai tukemisen mallin toiminta 
työterveysyksikön näkökulmasta, % (n) 

Organisaatio (p-arvo=.015) Erittäin hyvin 
(n=16) 

Melko hyvin 
(n=103) 

Huonosti 
(n=59) 

Ei varhaisen 
tukemisen 

mallia (n=21) 

Yhteensä 
(n=199) 

Suuret kunnat 3 75 22 - 100 
Keskikokoiset kunnat 3 57 37 3 100 
Pienet kunnat 7 39 46 7 100 
Terveydenhuollon kuntayhtymät 7 43 37 13 100 
Sairaanhoitopiirit 13 50 19 19 100 
Osakeyhtiöt 14 59 7 21 100 
Koulutuskuntayhtymät 13 33 37 17 100 
Kaikki 8 52 30 11 100 

 
Keskeisimmiksi työssä jatkamisen ongelmiksi työterveyshuolloissa arvioidaan mielenterveyden 
häiriöt sekä tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (taulukko 36a). Ilmapiiriongelmat, johtamisen 
ongelmat sekä päihdeongelmat arvioidaan seuraavaksi tärkeimmäksi. Hivenen vähemmän 
tärkeämmiksi osa-alueiksi työssä jatkamisen kannalta arvioidaan päihdeasioiden ulkopuolella olevat 
terveyskäyttäytymisen teemat.  
 
Organisaatioiden välillä on joitakin mielenkiintoisia eroja (taulukko 36b). Mielenterveyden häiriöitä 
korostetaan suurissa kunnissa sekä koulutuskuntayhtymissä. Vähemmän mielenterveysteemaa 
tuodaan esiin pienissä kunnissa sekä sairaanhoitopiireissä. Tuki- ja liikuntaelinten sairauksia 
korostetaan suurissa kunnissa, sairaanhoitopiireissä sekä osakeyhtiöissä. Vähemmän tuki- ja 
liikuntaelinten sairaudet nousevat esiin pienissä ja keskisuurissa kunnissa sekä 
koulutuskuntayhtymissä. Päihdeasioita korostetaan suurissa kunnissa, koulutuskuntayhtymissä sekä 
terveydenhuollon kuntayhtymissä. Työyhteisöjen ilmapiiriongelmia jatkamisen kannalta keskeisinä 
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teemoina korostetaan suurissa sekä pienissä kunnissa. Muutoksenhallinnan tukea työssä jatkamisen 
kannalta korostetaan pienissä kunnissa sekä terveydenhuollon kuntayhtymissä. Avoimissa 
kommenteissa (liite 2, kohta 3) tuodaan monipuolisesti esille erilaisia työkykyyn ja 
työhyvinvointiin liittyviä asioita liittyen osaamiseen, vuorovaikutukseen sekä työoloihin. Myös 
varhaisen puuttumisen merkitys nousee esiin avoimissa kommenteissa. 
 
Taulukko 36a. Työssä jatkamisen tukeminen, osa-alueiden tärkeys työterveysyksikön 
näkökulmasta, % (n) 
Mielenterveyden häiriöt, erityisesti masennus       

Organisaatio (p-arvo=.057) Erittäin tärkeänä 
(n=164) 

Melko tärkeänä 
(n=38) 

Ei kovin tärkeänä 
(n=0) Yhteensä (n=202) 

Suuret kunnat 92 8 - 100 
Keskikokoiset kunnat 80 20 - 100 
Pienet kunnat 63 37 - 100 
Terveydenhuollon kuntayhtymät 80 20 - 100 
Sairaanhoitopiirit 75 25 - 100 
Osakeyhtiöt 80 20 - 100 
Koulutuskuntayhtymät 93 7 - 100 
Kaikki 81 19 - 100 
Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet    

Organisaatio (p-arvo=.023) Erittäin tärkeänä 
(n=156) 

Melko tärkeänä 
(n=47) 

Ei kovin tärkeänä 
(n=0) Yhteensä (n=203) 

Suuret kunnat 92 8 - 100 
Keskikokoiset kunnat 60 40 - 100 
Pienet kunnat 63 37 - 100 
Terveydenhuollon kuntayhtymät 80 20 - 100 
Sairaanhoitopiirit 88 13 - 100 
Osakeyhtiöt 83 17 - 100 
Koulutuskuntayhtymät 73 27 - 100 
Kaikki 77 23 - 100 
Päihteet     

Organisaatio (p-arvo=.067) Erittäin tärkeänä 
(n=109) 

Melko tärkeänä 
(n=81) 

Ei kovin tärkeänä 
(n=13) Yhteensä  (n=203) 

Suuret kunnat 62 38 - 100 
Keskikokoiset kunnat 33 53 13 100 
Pienet kunnat 43 47 10 100 
Terveydenhuollon kuntayhtymät 63 33 3 100 
Sairaanhoitopiirit 31 63 6 100 
Osakeyhtiöt 60 30 10 100 
Koulutuskuntayhtymät 70 27 3 100 
Kaikki 54 40 6 100 
Muu terveyskäyttäytyminen (mm. paino-ongelmat, uni, liikunta)   

Organisaatio (p-arvo=.814) Erittäin tärkeänä 
(n=77) 

Melko tärkeänä 
(n=124) 

Ei kovin tärkeänä 
(n=2) Yhteensä (n=203) 

Suuret kunnat 46 54 - 100 
Keskikokoiset kunnat 40 60 - 100 
Pienet kunnat 40 60 - 100 
Terveydenhuollon kuntayhtymät 27 70 3 100 
Sairaanhoitopiirit 38 63 - 100 
Osakeyhtiöt 33 67 - 100 
Koulutuskuntayhtymät 40 57 3 100 
Kaikki 38 61 1 100 
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Taulukko 36b. Työssä jatkamisen tukeminen, osa-alueiden tärkeys työterveysyksikön 
näkökulmasta, % (n) 
Työyhteisöjen ilmapiiriongelmat    

Organisaatio (p-arvo=.217) Erittäin tärkeänä 
(n=142) 

Melko tärkeänä  
(n=59) 

Ei kovin tärkeänä  
(n=2) Yhteensä (n=203) 

Suuret kunnat 81 16 3 100 
Keskikokoiset kunnat 70 30 - 100 
Pienet kunnat 77 23 - 100 
Terveydenhuollon kuntayhtymät 60 40 - 100 
Sairaanhoitopiirit 50 44 6 100 
Osakeyhtiöt 63 37 - 100 
Koulutuskuntayhtymät 77 23 - 100 
Kaikki 70 29 1 100 
Johtamisen ongelmat     

Organisaatio (p-arvo=.012) Erittäin tärkeänä 
(n=131) 

Melko tärkeänä 
(n=68) 

Ei kovin tärkeänä 
(n=3) Yhteensä (n=202) 

Suuret kunnat 81 19 - 100 
Keskikokoiset kunnat 77 23 - 100 
Pienet kunnat 80 20 - 100 
Terveydenhuollon kuntayhtymät 45 55 - 100 
Sairaanhoitopiirit 50 50 - 100 
Osakeyhtiöt 57 40 3 100 
Koulutuskuntayhtymät 53 40 7 100 
Kaikki 65 34 1 100 
Muutoksen hallintaan liittyvä tuki    

Organisaatio (p-arvo=.368) Erittäin tärkeänä 
(n=109) 

Melko tärkeänä 
(n=90) 

Ei kovin tärkeänä 
(n=4) Yhteensä (n=203) 

Suuret kunnat 59 38 3 100 
Keskikokoiset kunnat 60 40 - 100 
Pienet kunnat 67 33 - 100 
Terveydenhuollon kuntayhtymät 57 40 3 100 
Sairaanhoitopiirit 50 44 6 100 
Osakeyhtiöt 47 50 3 100 
Koulutuskuntayhtymät 33 67 - 100 
Kaikki 54 44 2 100 

 

3.2.2 Eri tavoin järjestetyt työterveyshuollot  
 
• Yksityisellä lääkäriasemalla työskentelevä työterveyshuolto arvioi myönteisimmin omaa 

osaamistaan eläke-, ja kuntoutusasioiden sekä työkyvyn arvioinnin osalta  
• Yksityisellä lääkäriasemalla työskentelevä työterveyshuolto arvioi myönteisimmin yhteistyötä 

henkilöstöhallinnon kanssa 
• Johtamisen ja muutoksenhallinnan merkityksellisyyttä jatkamisen kannalta korostetaan 

terveyskeskuksissa ja yhteistyönä toteutetussa työterveyshuollossa enemmän kuin yksityisten 
lääkäriasemien kohdalla 

 
Taulukossa 37 tarkastellaan, miten työterveyshuolto arvioi omaa osaamistaan eläke- ja 
kuntoutusasioissa. Yksityisellä lääkäriasemalla järjestetyn työterveyshuollon edustajat arvioivat 
oman osaamisensa eläke- ja kuntoutusasioissa hivenen muita paremmaksi. Erot ovat suurimmat 
nimenomaan työkyvyttömyyteen liittyvissä asioissa, työkyvyttömyyseläkkeissä sekä ammatillisen 
kuntoutuksen toimintamuotojen kohdalla. Vanhuuseläkkeen kohdalla erot ovat pienemmät, ja osa-
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aikaeläkkeen kohdalla osaamista arvioidaan kaikkein myönteisimmin kuntien välisenä yhteistyönä 
toteutetussa työterveyshuollossa sekä terveyskeskuksissa.  
 
Taulukko 37. Eläke- ja kuntoutusvaihtoehtojen tunnettavuus, % (n) 
Pysyvä työkyvyttömyyseläke (toistaiseksi myönnetty)     
Organisaatio (p-arvo=.574) Hyvin (n=37) Melko hyvin (n=47) Huonosti (n=8) Yhteensä (n=92) 
Terveyskeskus 39 51 10 100 
Kuntien välinen yhteistyö 38 57 5 100 
Yksityinen lääkäriasema 75 25 - 100 
Kaikki 40 51 9 100 
Määräaikainen työkyvyttömyyseläke (kuntoutustuki)     
Organisaatio (p-arvo=.779) Hyvin (n=35 ) Melko hyvin (n=54) Huonosti (n=4) Yhteensä (n=93) 
Terveyskeskus 34 62 4 100 
Kuntien välinen yhteistyö 48 48 5 100 
Yksityinen lääkäriasema 50 50 - 100 
Kaikki 38 58 4 100 
Osatyökyvyttömyyseläke         
Organisaatio (p-arvo=.968) Hyvin (n=38) Melko hyvin (n=46) Huonosti (n=9) Yhteensä (n=93) 
Terveyskeskus 40 50 10 100 
Kuntien välinen yhteistyö 43 48 10 100 
Yksityinen lääkäriasema 50 50 - 100 
Kaikki 41 49 10 100 
Osa-aikaeläke         
Organisaatio (p-arvo=.789) Hyvin (n=34) Melko hyvin (n=46) Huonosti (n=13) Yhteensä (n=93) 
Terveyskeskus 35 50 15 100 
Kuntien välinen yhteistyö 43 43 14 100 
Yksityinen lääkäriasema 25 75 - 100 
Kaikki 37 49 14 100 
Vanhuuseläke         
Organisaatio (p-arvo=.868) Hyvin (n=34) Melko hyvin (n=39) Huonosti (n=19) Yhteensä (n=92) 
Terveyskeskus 39 42 19 100 
Kuntien välinen yhteistyö 29 48 24 100 
Yksityinen lääkäriasema 50 25 25 100 
Kaikki 37 42 21 100 
Työkokeilu ammatillisen kuntoutuksen toimintamuotona     
Organisaatio (p-arvo=.129) Hyvin (n=39) Melko hyvin (n=48) Huonosti (n=6) Yhteensä (n=93) 
Terveyskeskus 34 59 7 100 
Kuntien välinen yhteistyö 62 33 5 100 
Yksityinen lääkäriasema 75 25 - 100 
Kaikki 42 52 6 100 
Uudelleenkoulutus ammatillisen kuntoutuksen toimintamuotona     
Organisaatio (p-arvo=.245) Hyvin (n=36) Melko hyvin (n=43) Huonosti (n=14) Yhteensä (n=93) 
Terveyskeskus 34 47 19 100 
Kuntien välinen yhteistyö 48 48 5 100 
Yksityinen lääkäriasema 75 25 - 100 
Kaikki 39 46 15 100 

 
Työkyvyn arviointiin liittyvä osaaminen arvioidaan parhaaksi yksityisellä lääkäriasemalla 
järjestetyssä työterveyshuollossa (taulukko 38). Huonoimmaksi oma osaaminen työkyvyn 
arvioinnin osalta arvioidaan terveyskeskuksessa järjestetyssä työterveyshuollossa. Myös yhteistyön 
sujuminen henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon välillä arvioidaan parhaaksi yksityisten 
lääkäriasemien kohdalla, joiden osalta 50 prosenttia arvioi yhteistyön sujumisen erittäin hyväksi. 
Hieman huonommin yhteistyön arvioidaan sujuvan terveyskeskuksessa järjestetyn 
työterveyshuollon kohdalla (taulukko 39).  
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Taulukko 38. Työyksikön riittävä osaaminen työntekijän työkyvyn arviointiin, % (n) 
Organisaatio (p-arvo=.088) On (n=59) Ei (n=34) Yhteensä (n=93) 
Terveyskeskus 57 43 100 
Kuntien välinen yhteistyö 76 24 100 
Yksityinen lääkäriasema 100 - 100 
Kaikki 63 37 100 

 
Taulukko 39. Yhteistyön sujuminen työterveyshuollon ja kunta-asiakkaan henkilöstöhallinnon 
välillä, % (n) 
Organisaatio (p-arvo=.702) Erittäin hyvin (n=23) Melko hyvin (n=62) Huonosti (n=7) Yhteensä (n=92) 
Terveyskeskus 25 66 9 100 
Kuntien välinen yhteistyö 20 75 5 100 
Yksityinen lääkäriasema 50 50 - 100 
Kaikki 25 67 8 100 

 
Taulukossa 40 tarkastellaan, miten erilaisten työssä jatkamiseen liittyvien osa-alueiden tärkeyttä 
arvioidaan erilaisissa työterveysyksiköissä. Erot ovat melko pieniä, mutta joitakin painotuseroja on 
havaittavissa. Johtamisen ongelmia pidetään hivenen tärkeämpinä terveyskeskuksessa ja kuntien 
yhteistyönä järjestetyssä työterveyshuollossa kuin yksityisellä lääkäriasemalla järjestetyssä 
työterveyshuollossa. Myös muutoksen hallintaan liittyvä tuki nähdään vähäisempänä jatkamiseen 
liittyvänä haasteena yksityisellä lääkäriasemalla järjestetyssä työterveyshuollossa kuin 
terveyskeskuksissa ja yhteistyönä toteutetuissa työterveyshuolloissa. Näkemykset heijastelevat 
asiakkaiden asemaa. Esimerkiksi kuntaliitokset ovat yleisempiä niissä kunnissa, jotka ovat 
järjestäneet työterveyshuoltonsa terveyskeskuksessa tai yhteistyönä.  
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Taulukko 40. Työssä jatkamisen tukeminen, osa-alueiden tärkeys työterveysyksikön näkökulmasta, 
% (n) 
Mielenterveyden häiriöt, erityisesti masennus       

Organisaatio (p-arvo=.879) 

Erittäin 
tärkeänä 
(n=156) 

Melko 
tärkeänä 

(n=37) 

Ei kovin 
tärkeänä 

(n=0) 
Yhteensä 
(n=193) 

Terveyskeskus 82 18 - 100 
Kuntien välinen yhteistyö 78 22 - 100 
Yksityinen lääkäriasema 82 18 - 100 
Kaikki 81 19 -  100 
Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet         

Organisaatio (p-arvo=.651) 

Erittäin 
tärkeänä 
(n=147) 

Melko 
tärkeänä 

(n=47) 

Ei kovin 
tärkeänä 

(n=0) 
Yhteensä 
(n=194) 

Terveyskeskus 76 24 - 100 
Kuntien välinen yhteistyö 72 28 - 100 
Yksityinen lääkäriasema 82 18 - 100 
Kaikki 76 24 -  100 
Päihteet         

Organisaatio (p-arvo=.673) 

Erittäin 
tärkeänä 
(n=103) 

Melko 
tärkeänä 

(n=78) 

Ei kovin 
tärkeänä 

(n=13) 
Yhteensä  
(n=194) 

Terveyskeskus 52 41 7 100 
Kuntien välinen yhteistyö 50 43 7 100 
Yksityinen lääkäriasema 68 27 5 100 
Kaikki 53 40 7 100 
Muu terveyskäyttäytyminen (mm. paino-ongelmat, uni, 
liikunta)         

Organisaatio (p-arvo=.811) 

Erittäin 
tärkeänä 

(n=71) 

Melko 
tärkeänä 
(n=121) 

Ei kovin 
tärkeänä 

(n=2) 
Yhteensä 
(n=194) 

Terveyskeskus 35 63 2 100 
Kuntien välinen yhteistyö 41 59 - 100 
Yksityinen lääkäriasema 36 64 - 100 
Kaikki 37 62 1 100 
Työyhteisöjen ilmapiiriongelmat         

Organisaatio (p-arvo=.093) 

Erittäin 
tärkeänä 
(n=135) 

Melko 
tärkeänä  

(n=57) 

Ei kovin 
tärkeänä  

(n=2) 
Yhteensä 
(n=194) 

Terveyskeskus 67 33 - 100 
Kuntien välinen yhteistyö 72 24 4 100 
Yksityinen lääkäriasema 77 23 - 100 
Kaikki 70 29 1 100 
Johtamisen ongelmat         

Organisaatio (p-arvo=.032) 

Erittäin 
tärkeänä 
(n=126) 

Melko 
tärkeänä 

(n=64) 

Ei kovin 
tärkeänä 

(n=3) 
Yhteensä 
(n=193) 

Terveyskeskus 67 32 1 100 
Kuntien välinen yhteistyö 67 33 - 100 
Yksityinen lääkäriasema 50 41 9 100 
Kaikki 65 33 2 100 
Muutoksen hallintaan liittyvä tuki         

Organisaatio (p-arvo=.085) 

Erittäin 
tärkeänä 
(n=106) 

Melko 
tärkeänä 

(n=84) 

Ei kovin 
tärkeänä 

(n=4) 
Yhteensä 
(n=194) 

Terveyskeskus 54 44 2 100 
Kuntien välinen yhteistyö 67 30 2 100 
Yksityinen lääkäriasema 32 64 5 100 
Kaikki 55 43 2 100 
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4 Lopuksi 
 
Tulosten mukaan työterveyshuolto kattaa valtaosassa kunnallisia organisaatioita myös 
sairaanhoitopalvelut. Suurissa ja keskisuurissa kunnissa työterveyshuoltoon kuuluu sairaanhoitoa 
kaikkein yleisimmin ja harvinaisinta tämä on kunnallisissa osakeyhtiöissä sekä pienissä kunnissa. 
Suurissa kunnissa ja sairaanhoitopiireissä työterveyshuolto on järjestetty useasti omalla 
työterveysasemalla tai liikelaitoksessa, osakeyhtiöissä ja koulutuskuntayhtymissä palveluja on 
ostettu useammin yksityiseltä sektorilta. Kunnallisen työterveyshuollon muutos jatkuu, sillä 
suunnitelmia työterveyshuollon ulkoistamiseen, liikelaitosten perustamiseen ja yhteistyön 
lisäämiseen on kuntaorganisaatioissa runsaasti. Ulkoistamisen syyt vaihtelevat, sillä suurissa 
kunnissa työterveyshuolto ulkoistetaan ensisijaisesti taloudellisten tekijöiden vuoksi, pienissä ja 
keskisuurissa kunnissa korostuvat sen sijaan laatutekijät ja henkilöstön rekrytointiongelmat.  
 
Työterveyshuollon toimintaa tarkasteltiin tiedustelemalla henkilöstöasioista vastaavien arvioita 
työterveyshuollon toiminnasta. Ulkoistettujen työterveyspalveluiden kohdalla koetaan ongelmia 
kustannusten hallinnassa. Toisaalta erityisesti pienissä ja keskisuurissa kunnissa lääkäripula on 
keskeinen ongelma. Niissä organisaatioissa, joissa työterveyspalvelut tuotetaan yksityisellä 
sektorilla, työvoimapula on pienempi ongelma. Kaiken kaikkiaan työvoimapulan arvioidaan olevan 
varsin keskeinen työterveyspalveluiden toimivuuteen liittyvä seikka. 
 
Henkilöstöasioista vastaavat ovat yleisesti ottaen erittäin tyytyväisiä oman organisaationsa 
työterveyshuoltoon. Eroja kuitenkin havaittiin ja esimerkiksi suurten kunnallisten organisaatioiden 
(sairaanhoitopiirit ja suuret kunnat) työterveyshuollon sairausvastaanotolle on hankalin päästä. 
Tyytyväisimpiä työterveyshuoltoon ollaan pienissä ja keskisuurissa kunnissa, vähemmän 
tyytyväisiä ollaan suurissa kunnissa. Järjestämistapoja tarkastellen tyytyväisimpiä ollaan niissä 
kunnallisissa organisaatioissa, joissa työterveyshuoltopalvelut on tuotettu terveyskeskuksissa.  
 
Myös työterveyshuollon osaamisessa ja toiminnassa työssä jatkamisen tukemisessa on eroja 
henkilöstöasioista vastaavien näkemysten mukaan. Jos työterveyspalvelut ostetaan yksityiseltä 
sektorilta, työterveyshuollolla arvioidaan olevan heikompi tietämys eläkevaihtoehdoista, 
työeläkekuntoutuksesta ja ammatillisesta kuntoutuksesta kuin sellaisissa tapauksissa, joissa 
työterveyshuoltopalvelut tuotetaan muilla tavoin. Samoin niissä kunta-alan organisaatioissa, joissa 
työterveyshuoltopalvelut on tuotettu yksityisellä sektorilla, työterveyshuollon osallistuminen 
kuntaorganisaatioiden työhyvinvointitoimintaan on vähäisempää.  
 
Suurten kuntien työterveyshuolloilla henkilöstöasioista vastaavat arvioivat olevan paras osaaminen 
liittyen erilaisiin eläkevaihtoehtoihin ja ammatilliseen kuntoutukseen. Myönteistä on se, että 
esimiesten arvioidaan tuntevan työterveyshuollon palvelut hyvin. Työterveyshuollon toimintaan 
työhyvinvoinnin edistämisessä ollaan tyytyväisiä, mutta tässä suhteessa erityisesti pienissä kunnissa 
ja sairaanhoitopiireissä olisi parantamisen varaa. Työkykyyn liittyviin ongelmiin puututaan 
parhaiten suurissa kunnissa kun taas pienissä kunta-alan organisaatioissa tällaisessa varhaisessa 
puuttumisessa on enemmän ongelmia. Yleisesti ottaen sairaanhoitopiireissä työterveyshuollon 
toiminta arvioidaan hieman negatiivisemmaksi kuin muissa kunnallisissa organisaatioissa.  
 
Tutkimuksessa tarkasteltiin myös toimintamalleja työkykyongelmien hallitsemiseksi. Osoittautui, 
että varsin monilla kunnallisilla organisaatioilla on joko yhtenäisiä koko organisaation kattavia 
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varhaisen puuttumisen, työhön palaamisen tai uudelleensijoittamisen malleja. Mallit ovat 
yleisempiä suuremmissa kunnallisissa organisaatioissa kuin pienemmissä. Osassa 
kuntaorganisaatioita työkyvyttömyysasioiden hallintaan tarkoitettujen järjestelmien arvioidaan 
toimivan hyvin, toisissa kokemukset eivät ole kovin hyviä. Varhaisen puuttumisen mallien koetaan 
toimivan parhaiten pitkien sairauspoissaolojen kohdalla sekä päihteiden väärinkäytön kohdalla. 
Huonommin mallit toimivat terveyteen liittyvän riskikäyttäytymisen ja työsuorituksen muuttumisen 
kohdalla. 
 
Tutkimuksessa selvitettiin henkilöstöasioista vastaavien lisäksi työterveyshuollon itsensä 
näkemyksiä omasta osaamisestaan työkyvyttömyys-, eläke- ja kuntoutusasioissa. 
Työterveyshuollon edustajat arvioivat heillä olevan varsin hyvin osaamista työkyvyn arviointiin 
liittyen. Työkyvyn arvioinnin koetaan olevan paremmalla tasolla muissa kunnallisissa 
organisaatioissa kuin kunnissa. Samoin eri eläkelajit sekä ammatillisen kuntoutuksen vaihtoehdot 
tunnetaan työterveyshuollossa oman arvion mukaan hyvin. Yhteistyö työterveyshuollon ja kunta-
asiakkaan välillä sujuu hyvin, erityisen hyvä tilanne on suurissa kunnissa kun taas 
sairaanhoitopiireissä on tiettyjä ongelmia. Ongelmia on siinä, että varhaisen tukemisen 
toimintamalli ei työterveyshuollon arvion mukaan toimi erityisen tarkoituksenmukaisesti kunta-
alalla. Työterveyshuolloissa arvioitiin keskeisimmiksi työssä jatkamisen ongelmiksi 
mielenterveyden häiriöt sekä tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. 
 
Kunnallinen työterveyshuolto toimii tutkimuksen mukaan kokonaisuudessaan varsin hyvin ja 
henkilöstöasioista vastaavat ovat tyytyväisiä sen toimintaan. Kuntatyöntekijöiden ikääntyessä ja itse 
työn sekä kunta-alan rakenteiden muuttuessa työterveyshuoltoon kohdistuu muiden työssä 
jatkamista tukevian tahojen ohella jatkossa suuria odotuksia. Varhaiseen puuttumiseen liittyvät 
käytännöt sekä muutoksen hallinta tulevat lähitulevaisuudessa olemaan keskeisiä teemoja työssä 
jatkamisen tukemisessa kunta-alalla. Mielenterveyden häiriöt ja tuki- ja liikuntaelinten sairaudet 
tulevat jatkossakin olemaan keskeisimpiä työssä jatkamiseen liittyviä haasteita. 
Mielenterveydenhäiriöistä erityisesti masennuksen ja terveyteen liittyvän riskikäyttäytymisen, kuten 
alkoholin ongelmakäytön, haitalliset seuraamukset ja näiden terveysongelmien varhainen 
tunnistaminen ovat huomattavia haasteita myös työterveyshuolloille.  
 
Kuntaorganisaatiot ovat myös muuttumassa suuremmiksi. Tässä kehityksessä saattaa olla sekä 
myönteisiä että haasteellisia piirteitä. ”Pienten organisaatioiden ongelmat” helpottavat, mutta 
toisaalta suuremmille organisaatioille tyypillisemmät haasteet, kuten yhtenäisten käytäntöjen 
luominen ja soveltaminen saattavat tulla entistä ajankohtaisemmiksi. Tämän hetken merkittävä 
trendi on työterveyshuoltopalvelujen ulkoistaminen. Erityisen tärkeätä olisi kiinnittää huomiota 
sopimusteknisiin asioihin ja mahdollisten palvelujen tuottamiseen liittyvien epäjatkuvuuksien 
haittojen minimointiin. Keskeistä useiden työssä jatkamisen tukemista koskevien haasteiden 
voittamisessa on toimivan yhteistyön kehittäminen ja vaaliminen. Koska yhteistyön koetaan 
sujuvan varsin hyvin nykyisellään, painotus voi olla jälkimmäisessä.  
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Liitetaulukot 
 

Liitetaulukko 1a. Työterveyshuollosta vastaavien taustatiedot, n ja %, puhelinhaastattelu 
Ammattinimike n % 
Johtava lääkäri 3 1 
Johtava hoitaja tai 
osastonhoitaja 4 2 
Johtava työterveyslääkäri 3 1 
Johtava työterveyshoitaja 16 8 
Työterveyslääkäri 13 6 
Työterveyshoitaja 156 77 
Muut lääkärit 1 0 
Muut hoitaja 2 1 
Muut 5 2 
Yhteensä 203 100 
Sukupuoli n % 
Mies 13 6 
Nainen 190 94 
Yhteensä 203 100 
Ikä n % 
alle 40 31 15 
40-44 24 12 
45-49 34 17 
50-54 56 28 
yli 54 58 29 
Yhteensä 203 100 
Työkokemus n % 
alle 5 vuotta 40 20 
5-9 -vuotta 34 17 
10-14 -vuotta 24 12 
15-19 -vuotta 28 14 
yli 20 vuotta 77 38 
Yhteensä 203 100 
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Liitetaulukko 1b. Henkilöstöasioista vastaavien taustatiedot, n ja %, kirjepostikysely 
Ammattinimike n % 
Henkilöstöjohtaja/päällikkö/henkilöstösihteeri ym. 106 32 
Hallintojohtaja/päällikkö 64 19 
Kunnanjohtaja/kunnansihteeri 50 15 
Talousjohtaja/talouspäällikkö 35 11 
Muu/tieto puuttuu (3) 78 23 
Yhteensä 333 100 
Sukupuoli n % 
Mies 143 43 
Nainen 188 57 
Yhteensä 331 100 
Ikä n % 
alle 40 33 10 
40-44 21 6 
45-49 43 13 
50-54 62 19 
yli 54 171 52 
Yhteensä 330 100 
Hoitaako henkilöstöasioita n % 
Päätoimisesti 156 47 
Sivutoimisesti 173 53 
Yhteensä 329 100 

 
 

Liitteet 
 
Liite 1. Postikyselyn avovastaukset 
 

1. ... voit kirjata kommentteja henkilöstöstä ja sen riittävyydestä, esim. minkä ammattiryhmien 
edustajista erityisesti on pulaa työterveyshuollossa. 

 
- mieslääkäreitä tarvittaisiin kun työskennellään miesvaltaisessa organisaatiossa 
- laboratorio ja rtghoitajien rekrytoinnissa vaikeuksia 
- lääkäreiden vaihtuvuuden vuoksi ns. viraston omalääkärijärjestelmä ei toimi 
- terveydenhuolto on tökkinyt henkilöstöpulan takia 
- lääkärit 
- työterveyslääkärit 
- osa lääkäripalveluista ostetaan yksityissektorilta 
- työhyvinvoinnin kehittäminen, psykologipalvelut 
- yleislääkäreiden kanssa, ei saada palvelua esim. vilustumistauteihin liittyvissä kysymyksissä 
- psykologi, fysioterapeutti, työterveyslääkärit 
- pari vuotta sitten erittäin hankala tilanne, huonoimmillaan ei ollut yhtään vakituista 

työterveyslääkäriä, liikelaitoksen valmistelun myötä tilanne on 
- lääkärit, erityisesti erikoislääkärit 
- lääkäreitä tulisi kouluttaa riittävästi, ettei vuodesta toiseen olla samassa tilanteessa 
- psykologeista 
- tilanne on muuttunut positiiviseen suuntaan nimenomaan lääkärien osalta viimeisen vuoden aikana 
- työfysioterapeuttipalvelut ovat puutteelliset, oma työpsykologi puuttuu, vain lähetteellä 

ostopalveluja niukasti 
- tilanne oli hyvä alkuvuoteen 2008 asti mutta tänä vuonna lääkärit vaihtoivat työnantajaa 
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- lääkäritilanne on kohtuullinen mutta hoitajia liian vähän esim. työpaikkaselvitykset ja 
työhöntulotarkastukset viivästyvät 

- vastaanottoavustajat ja lähihoitajat, ajanvaraus ja puhelinneuvonta usein tukossa 
- työterveyslääkärit, terveyskeskuslääkärit 
- tarvetta työpsykologille 
- ajoittain lääkärit 
- lääkäreistä niukkaa, vaikka saatavilla koko liikelaitosta ajatellen 
- yksityiseltä saa palvelua seuraavalta nimetyltä vapaana olevalta henkilöltä esim. hoitajalta jos 

varsinainen hoitaja on esim. työpaikkakäynnillä 
- lääkäreistä pulaa, psykologia tarvittaisiin, avustavalla tsto henkilöstöllä olisi oltava 

terveydenhoitoalan koulutus 
- psykologit 
- tällä hetkellä henkilöstöä on tarpeeksi, mutta ongelmia on ollut sekä lääkäreiden että 

terveydenhoitajien saatavuudessa 
- työterveyshuollon lääkärin ja erikoislääkärin virat täyttämättä, ostopalveluna yksi lääkäri 
- erityisesti työterveyslääkärin puute ollut ongelma vakinaisien poissaolojen vuoksi kun ei ole ollut 

käytettävissä työterveyteen perehtyneen ja kokenee 
- oma työpsykologi puuttuu 
- lääkärit vaihtuvat solkenaan, myös työterveyshoitajat vaihtuvat usein, psykologi on yhteinen (kuten 

muukin henkilöstö) 5 kunnan kesken 
- lisää psykologipalveluita 
- erikoislääkärit 
- tarvetta olisi erityisesti psykologipalveluille ja työterapeutille 
- työterveyslääkäri 
- määräaikaisten sopimusten vuoksi työterveyshoitajat ovat vaihtuneet, jatkuvuuden puute 

hankaloittaa ennaltaehkäisevän työterveyshuollon toteuttamista 
- kahden kuntayhtymän työterveysyksikössä on onnistuttu resursoinnissa 
- erikoislääkärin saaminen näin pieneen yksikköön on vaikeaa, seutukunnallista liikelaitosta yritettiin 

muodostaa, mutta se kaatui yhden osapuolen pois jäämiseen 
- työterveyslääkäri 
- työterveyshuollon lääkäri erikoistumisvaiheessa 
- lääkärit, erityisesti erikoislääkärit 
- lääkärit 
- psykologi, osittain työfysioterapeutti ja erikoissairaanhoito 
- työterveyshoitajissa ja työterveyslääkäreissä hieman niukkuutta 
- työterveyslääkäri 
- lääkärit, erityisesti työterveyslääkärit 
- kokoaikainen työterveyslääkäri puuttuu 
- pulaa on sekä työterveyslääkäristä että fysioterapeuteista 
- pätevät työterveyslääkärit ja työterveyshoitajat, heitä on huonosti saatavissa 
- pulaa on ainoastaan lääkäreistä, lisäksi kaikki työterveyshuoltoon erikoistuneet ovat lähteneet 

yksityisen työnantajan palvelukseen 
- erityisesti pulaa työterveyslääkäreistä 
- lääkäripulan vuoksi työterveyslääkärin palvelut puutteelliset 
- lääkärit, aikoja saa lähes väin ajanvarauksella ja usein viikkojen päästä, päivystyskäynnit eivät kuulu 

sopimuksen piiriin  
- psykologi- ja työfysioterapiapalvelut 
- työterveyshoitaja on ajoittain erittäin kiireinen, mutta keskimäärin yksi th riittää 
- lääkärityövoiman saatavuusongelma rajoittaa palvelutarjontaa, kysynnän ja tarjonnan epäsuhta 

vallitseva 
- henkilöstön aikaa kuluu liikaa erilaisten palavereiden pitämiseen 
- lääkäreistä on aika ajoin pulaa 
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- psykologit, riittävä ergonomia, erityisongelmat 
- eri alojen erikoislääkärien tarvetta esim. mielenterveysasiat 
- ikääntyvän henkilöstön palvelujen riittävyys: fysioterapeuttiset palvelut yleensä ja työhyvinvoinnin 

edistämiseen liittyvät palvelut 
- työterveyshuoltoon erikoistuneen lääkärin virkaa ei ole saatu täytetyksi 
- kuntayhtymällä ei ole riittävästi työterveyslääkäreitä, jotta vastaanottotoimintaa olisi muuallakin 

kuin pääterveysasemalla  
- psykologi puuttuu työterveyshuollosta kokonaan 
- työterveyslääkäreistä suuri puute 
- kunnassa lääkäripula 
- meillä vain työterveyshoitaja joka ohjaa tarvittaessa lääkärille 
- monet lääkärit ovat vasta erikoistumassa tai muita harjoittelijoita, pätevistä lääkäreistä pulaa, 

sairauslomaa kirjoitetaan liian heppoisin perustein 
- tth-lääkäreitä ei valmistu, joten heitä ei saa millään, erikoistumiskoulutuksen kapeikko avattava 
- työpsykologin työsuhde päättyi eikä uutta ole saatu 
- koska meillä on vain lakisääteinen työterveyshuolto, tarvitsemme vähemmän palveluita  
- fysioterapiaan ei yleensä pääse, yksityiselle on mentävä 
- työterveyshuollon lääkärit jo vuosia olleet ns. keikkalääkäreitä  
- ajoittain vain akuutit tapaukset hoidetaan, palvelut toisella paikkakunnalla 
- psykologipalveluita rajallisesti 
- ajoittain henkilökunnan riittävyydessä ongelmia, lääkäreiden ja hoitajien sijaiset 
- odotusajat eri työterveyspalveluihin ovat kohtuulliset ja toimitaan hyvässä neuvotteluhengessä 
- työterveyslääkäreistä ollut pulaa 
- työterveyslääkärin puute on suuri ja vaikuttaa palvelujen laatuun ja saatavuuteen, tk-lääkäri oto ei 

ehdi paneutua riittävästi 
- työterveyshoitajia saisi olla enemmän, vajaatyökykyisten seurantaa pitäisi parantaa, 

työkykykartoitusta enemmän kuntoutusrahalla oleville 
- puhelinvaihde 
- lääkäreistä 
- har ej psykolog men har behov, kan v.b. använda psykologerna i organisationen, en period svårt att 

hitta företagsfysioterapeut 
- kompetenta företagshälsovårdsläkare är svårast att få tag på 
- finns inga övriga skötare, fysioterapi som köptjänst, saknas helt näringsterapeut, saknas psykolog 

och yrkeshygieniker, har använt kommunens skolpsyko 
- en företagshälsovårdare är tillräckligt men frågan är om företagshälsovårdaren har för många 

anställda totalt att hinna med 
- kommunen har inget sjukvårdstjänster 

 
2. Jos yhteistyöongelmia on, mihin ne yleensä liittyvät? 
 

- tietosuojaan, ei saada riittävästi tietoa 
- viraston lääkäriesimies ei aina hyväksy työterveyslääkärin ratkaisuja liittyen mm. työkyvyn 

arviointiin 
- informaatiokatkoksia, ajan puutetta 
- kustannuksiin 
- vaikeisiin henkilöstöasioihin, yksittäiset henkilöt, johto ei koe saavansa tukea 
- aikapulaan ja resurssien riittämättömyyteen 
- salassapitorajat tiukat 
- liian vähäiseen yhteydenottoon, kumppanuus ja yhteinen ennakoiva suunnittelu puuttuu 
- työterveyshuollon henkilöstön määrään, asenteeseen esim. työpaikkatarkastuksia kohtaan 
- työterveyshuollon resurssipula 
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- työterveys tulee liikelaitokselta jolloin välillä on epäselvyyttä siitä että ollaan asiakassuhteessa, 
henkilöstön riittävyys 

- työterveyshuollon resurssipula, esimiehet eivät toimi aktiivisesti 
- esimiehet eivät osaa riittävän aktiivisesti olla yhteydessä työterveyshuoltoon 
- tth ei ota oma-aloitteisesti yhteyttä työpaikoille/esimiehiin esimerkiksi osatyökykyisyystapauksissa 
- tiedotus ei toimi, työterveyshuolto kokee esimiesten siirtävän vastuuta heille 
- yhteistyö esimiesten kanssa, työntekijän kanssa saatetaan hoitaa asiaa pitkälle ja esimies kutsutaan 

"kuultavaksi" 
- työterveyshuollon kustannusten kasvuun 
- esimiehet kokevat, ettei heitä kuunnella tasavertaisina ristiriitatilanteissa 
- periaatteessa toimii mutta henkilöstön vaihtuvuus, kiire, toimintaperiaatteiden jäsentymättömyys jne. 

estävät hyvän yhteistyön toteutumisen 
- työterveyshuolto edellyttänyt lisää yhteistyötä henkilöstöhallinnon kanssa, mutta kun sitä on tarjottu, 

ei olekaan valmiutta 
- TTH -henkilöstön vaihtuvuus, uusilla henkilöillä ei ole taustatietoja organisaatiosta ja sen 

mahdollisista ongelmista 
- vuoropuhelu työterveyshuollon ja esimiesten välillä esim. työrajoitteisten uudelleensijoittamisesta ei 

aina toimi, tth kuvittelee ratkaisuvaihtoehdot 
- kustannusten syntymiseen, ennakoitavuuteen 
- ongelmat liittyvät yleensä työterveyshuollon ja esimiesten väliseen yhteistyöhön 
- resurssipula 
- epäselvyys yhteisistä toimintatavoista, tietämättömyys, ymmärtämättömyys 
- resurssipula (aika) 
- yhteydenpito satunnaista, ei säännönmukaisia tapaamisia, tth keskittyy henkilöihin eikä 

työyhteisöihin 
- tiedonkulku, informointi, työsuojeluhenkilöiden kanssa verkostopalaverien yhteydessä/sen jälkeen 

vastuut ovat olleet hukassa 
- käytäntö tuore, työterveyspalveluiden toiminnasta ei vieläkään tiedetä tarpeeksi vaikka toiminta on 

käyty läpi esimiespalavereissa 
- työterveyshuollon henkilöstöpulaan 
- erilainen käsitys sairasloman pituudesta ja sen perusteista 
- osittain ei ilmeisesti osata käyttää työterveyshuollon palveluja, mutta myös työterveyshuollossa on 

puutteita ammattitaidossa ja osaamisessa 
- työsuojeluvaltuutettujen vaihteleva aktiivisuustaso 
- toimitaan erillään eikä huomioida toisia, terveydenhuolto menee usein "salassapitovelvotteen" taakse 
- kiireeseen ja henkilöstövajaukseen 
- työterveyslääkärit eivät aina huomioi tarpeellisessa määrin työnantajan näkökulmia tai tarpeita 

(esim. liittyen työkykyselvityksiin) 
- kun organisoitu työterveyshuolto on minimissään (tarvittaessa terveyskeskus ottaa hoitaakseen 

työterveysasioita) ei suuria yhteistyökuvioita voi kehittää 
- aikapulaan ja aikataulujen yhteensovittamiseen 
- henkilöstöhallintoa ei haluta mukaan yhteistyöhön 
- tieto, ei tiedetä toisten toimenpiteistä, tähän on kiinnitetty huomiota 
- tiedon panttaaminen esimies jää melkein ulkopuoliseksi, työterveyshuolto on tiiviimmässä 

vuorovaikutuksessa työntekijän kanssa 
- henkilön työkyvyn arviointiin 
- ei ole sovittu selkeästi toimintatapoja ja -malleja yhteistyölle 
- aikaresurssiin 
- yhteydenpito hiukan epäsäännöllistä 
- toimitaan yksin 
- työterveyshuollon toimipiste on naapurikaupungissa johon matkaa on n. 25km 
- palveluntarjoajan organisaatio on muuttunut paikallisesta palveluntuottajasta valtakunnalliseksi 
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- rajanvetoon mikä kuuluu lakisääteiseen työterveyshuoltoon, varsinainen yhteistyöongelma ei ole 
laskutus vaikka se aiheuttaa tilanteen 

- esimiehet eivät tunne työterveyshuollon palveluja, toivon että työterveyshuolto ottaa enemmän 
yhteyksiä työpaikoille ja esimiehiin 

- ei ole tiedossa ongelmia 
- vähäiset resurssit 
- ajanpuute 
- henkilöstöresurssipula 
- tiedonkulku 
- suuriin yksittäisten henkilöiden poissaolomääriin ja toisaalta joidenkin henkilöiden työskenteleminen 

sairaina 
- ok, mutta aikaa yhteistyötapaamisiin on liian vähän 
- aloittaa uusi organisaatio, toimintatavat eivät ole vielä syntyneet 
- tidsbrist och okunskap 
- samarbetet mellan företagshälsovärden och chefer varierar mycket, beror till stor del på olika typer 

av chefer och lederskap och synsätt 
- tidsbrist 
- brist på information om vem mans skall gå till våga i olika situationer, vem som tar ansvar osv. 
- nya anställda vet ej alltid hur företagshälsovården fungerar 

 
 
3. Mistä työhyvinvoinnin edistämiseen liittyvistä koulutus- ja konsultointipalveluista on sovittu? 
 

- varhainen tuki, työnohjausta organisoidaan jos on tarvetta 
- vatu-, patu-mallit, työpaikkakäynnit, johtoryhmät 
- työhyvinvointiin liittyvistä hankkeista, ergonomiakartoituksista, koulutustilaisuuksista, 

linjaorganisaation tapaamiset 
- ennalta ehkäisevä työterveyshuoltotoiminta, työpsykologien työterveyskonsultoinnit, 

ergonomiakierrot, työkykyarvioiden tekeminen 
- yhteistyössä selvitetty työhyvinvoinnin ongelmia ja laadittu ohjelma niiden poistamiseksi 
- psykologista konsultointia 
- ergonomiaan liittyvistä käynneistä työpaikoilla on sovittu, psykologipalveluista, kunto-ohjelmien 

läpivienti 
- varhaiseen puuttumiseen liittyvää koulutusta ja kuntoutusta 
- työterveyshuolto ja työsuojelu tekevät tiivistä yhteistyötä koko työhyvinvoinnin alueella 
- kuntoutusryhmät (niska, selkä), ensimmäisen vaiheen kuntoutuksen ryhmien kokoaminen (lähetteet 

kuntoremonttiin) 
- eri tyyppiset ohjaus- ja neuvontatoimenpiteet 
- ASLAK -jaksoja parin vuoden välein 
- fysioterapeutin tuki, ergonomiset asiat, työkuntoryhmät, depressiokoulutus 
- osa varhaisen puuttumisen toimintatavassa, tyhy -ryhmässä toimiminen 
- työterveyshuolto käy vuosittain toimialueiden johdon kanssa palvelusopimusneuvottelut, jossa 

sovitaan palvelun laajuus ja sisältö 
- työterveyshuollon asiantuntijat ylilääkäri ja psykologi osallistuvat henkilöstöpalveluiden 

järjestämään koulutukseen luennoitsijoina 
- painonhallinta, ergonomiakoulutus, työyhteisön haasteelliset tilanteet, osittain varhainen 

puuttuminen työkykyasioissa savuttomuuteen liittyen 
- työpaikkatarkastukset, ergonomianeuvonta 
- psykologin palvelut 
- ergonomia, taukoliikunnan opastus, erityisryhmät esim. niska-selkä, kuntosaliohjaus, työssä 

jaksamisen tukeminen, psykologin vetämät ryhmät, senioriryhmät 
- erilaista koulutusta 
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- kutsutaan koolle tarvittaessa 
- yhteistyötä erilaisten toimintamallien kehittämiseksi, työpaikkaselvitykset yhdessä 

työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa 
- työfysioterapeutti, psykologipalvelut, erilainen ryhmätoiminta 
- työterveyslaitoksen seniori-hanke, työnohjaus, muut työpsykologin palvelut, yhteinen tyky -ryhmä 
- työyksikköjen tyky -tapahtumiin saa asiantuntijan esim. ergonomiaan liittyen, samoin 

työpaikkakäyntien yhteydessä on tehty laajempia kartoituksia 
- työterveyshoitaja on käynyt ohjaajavalmennuksen "elämänkulku ja työ" ja toimii ryhmien 

valmentajana yhdessä henkilöstöpalveluiden edustajan kanssa 
- työergonomia ja työfysioterapeutti, työyhteisöjen kehittämishankkeet, työterveyspsykologi 
- luentoja esimiesvalmennuksessa 
- osana organisaation henkilöstöhallintoa toimii Osaamisfoorumi (toimintamalli jolla tuetaan työssä 

jaksamista) jonka kolmikantapalavereissa TTH on aktiivisesti mukana 
- työpaikkakäynnit, kolmikantaneuvottelut, ilmapiirikartoitukset, konsultointiapu 
- varhainen puuttuminen ja kuntoutus, terveyskurssit 
- työterveyshuollon henkilöstöä mukana tyhy -työryhmässä sekä sovitusti toteuttamassa toimenpiteitä 
- ristiriitojen ratkaisuissa avustaminen, laihdutusryhmät, irti tupakasta ryhmät 
- koulutustilaisuuksia esimiehille ja henkilöstölle 
- tyky -kurssit 
- TULES -ryhmä, varhainen puuttuminen, tulppa-ryhmä 
- tth:n edustajat organisaation tyky -ryhmän toimijoina esim. koulutuksissa ja varhaisen tuen 

ohjeistuksessa 
- luentoja 
- pieniä tietoiskuja 
- työterveyshuolto ohjeistanut työpaikkoja tyky -suunnitelmien tekemisessä 
- koulutustilaisuuksia 
- THH ja henkilöstöhallinto järjestävät yhteistyössä vuosittain esimiehille työhyvinvoinnin 

edistämiseen liittyvän infotilaisuuden jossa mukana myös ulkopuolisia tahoja 
- psykologin palvelut erikseen sovittaessa, käytössä esim. työyhteisön ongelmissa, 
- erilaisiin työyhteisöjen tapahtumiin osallistuminen 
- esim. ikäohjelmia, voimavarakurssit, nostokoulutuksia, ergonomiakoulutus, kuntotestauksia 
- työterveyshuolto on ollut mukana koulutustilaisuuksissa kouluttamassa 
- yhteinen tyky/tyhyryhmä jossa päätetään toimenpiteistä 
- on pidetty työterveyteen ja hyvinvointiin liittyviä luentoja 
- muutosluennot 
- työterveyshuolto toimii kunnan tyhy -organisaatiossa, osallistuu erilaisien ristiriitatilanteiden 

selvittämiseen sekä huolehtii työkyvyttömien työkokeilusta 
- työterveyspsykologin luentoja henkilöstölle ja esimiehille 
- työviremalli, kuntoutukset, kuntoremontti 
- esimieskonsultaatiot, jaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyvää koulutusta 
- muutosvalmius, kohdennettuja toimenpiteitä liittyen merkittäviin hallinnollisiin 

uudelleenjärjestelyihin = toimintasuunnitelmassa, esimiehille järjestetyssä koulutuksessa 
- ergonomiatestit, niska-hartiajumpat 
- osallistuvat erilaisiin kampanjoihin ja tilaisuuksiin 
- suoritettu yhdessä mm. työyhteisölle työyhteisötalkoita 
- valistustilaisuuksia, kuntoutus yms. kursseja suunnitteilla 
- koulutuspäivistä ja niiden sisällöstä vuosittain 
- tyky -toiminta 
- työterveyshuolto osallistuu työhyvinvointia/ työsuojelua koskevan toimintaryhmän kokouksiin. Tth 

on mukana suunnittelussa ja toteutuksessa 
- asiantuntijapalvelun käyttö ongelmien ja esim. työolojen selvitykseen 
- esimieskoulutus 
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- periaatteista esimieskoulutuksen ja työnohjauksen hankkimiseksi 
- nostokoulutus, ergonomisesti oikeat työmenetelmät ja työskentelytavat, työilmapiiriasiat 
- työterveyshoitaja osallistuu aktiivisesti työsuojelun ja yhteistoimintaryhmän toimintaan, 

työterveyshuollon kanssa yhdessä suunnitellaan mm. EA-koulut 
- ns. kolmikantaneuvottelut (esimies, TT ja työterveyshuolto), työpaikkaselvitykset 
- yhteisistä neuvonpidoista koskien ns. uudelleensijoitettavia henkilöitä, jatko-opastukset 

kuntoutusryhmille (Aino Active) 
- työterveyshuollon edustaja (lääkäri) osallistuu työhyvinvointia kehittävän työryhmän työhön 

jäsenenä 
- työterveyshuolto järjestää tupakanvieroitusryhmiä, laihdutus/painonhallintaryhmiä, 

stressiin/työuupumukseen liittyviä ryhmiä yms.  
- tarpeen mukaan 
- fyysisen ja psyykkisen kuntoisuuden ylläpito ja edistäminen 
- muutosvalmennus 
- työkykyä ylläpitäviä ryhmiä, ravitsemistietoa, päihdetietoutta, liikuntatestejä 
- v. 2007 viritys työhyvinvointiin liittyvä koulutustapahtuma 
- luentoja ja esitelmiä terveyden ja työhyvinvoinnin edistämisestä 
- painonhallintaryhmä 
- on haettu yhdessä työelämän kehittämisrahaa ja aloitamme hankkeen jossa tavoitteena hyvien 

käytäntöjen monistaminen ja tuominen käytäntöön, tiedonkulu 
- sairauslomaseuranta, asiantuntijana toimiminen kuntoutusasioissa 
- työterveyshoitaja osallistuu tyky -toiminnan suunnitteluun tyky -työryhmässä 
- kaikesta esimieskoulutuksesta, jossa käsitellään työhyvinvointia, työterveyshoitaja on mukana 

vaikka ei olekaan esimies 
- esimiesten jaksamisongelman tukeminen, esimiesten vertaisryhmän vetäminen 
- työterveyshuollon järjestämät erilliset koulutukset esimiehille ja työntekijöille 
- työhyvinvointikartoitus, työnohjaus 
- laihdutus, tupakoinnin lopettaminen, psykologipalvelut 
- mukana tyky -tapahtumien ym. järjestämisessä 
- tyky -työryhmässä on työterveyshoitaja mukana, työterveyshuollolta on pyydetty sairauspoissaolojen 

seurantaa 
- esim. psykososiaalisen työkykyarvion mahdollisuus ostopalveluna 
- luentoja henkilökunnalle eri aiheista 
- tarpeen mukaan neuvontaa ja koulutustilaisuuksien pitämistä henkilökunnalle 
- koulutuksesta esimiehille, terveyskoulutuksen järjestämisestä henkilöstölle 
- ensiapukoulutus henkilöstölle, ergonomia-asiat, päihdeasiat 
- työterveyshuolto on pitänyt esim. luentoja ja tth:n kanssa keskustellaan kuntayhtymän omista 

toimista työhyvinvoinnin edistämiseksi 
- saamme ostaa esim. luentoja henkilökunnalle, mikäli työterveyshuollolla sattuu olemaan 

kapasiteettia 
- on keskusteltu ja luvattu käyttää heidän koulutuspalveluitaan 
- työterveyshuollon edustaja osallistuu tyky -toiminnan suunnitteluun 
- työpaikkakäynnit, psykologin käyttö, ongelmatilanteiden yhteispalaverit 
- psykologiapalvelut 
- työhyvinvointipalvelut järjestetään seudun kuntien ja kuntayhtymien yhteisenä koulutuksena 
- koulutus (esimiehet: varhainen tuki), työnohjaus 
- työyhteisön kehittäminen 
- loppuvien työsuhteiden ihmisille on järjestetty tilaisuuksia ja psykologin keskusteluryhmiä 
- työpaikkakäynnit, kriisitilanteiden hoito 
- työhyvinvointi 
- ergonomia 
- työergonomia 
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- toimiston fyysisen kunnon testi, ryhmäterapiaa, tietyn ikäisen henkilöstön ylimääräinen ja 
laajennettu terveystarkastus 

- esim. nostokoulutus opetuksessa 
- työhyvinvointikartoituksia noin kahden vuoden välein 
- työkykyä ylläpitävän toiminnan ja vajaakuntoisen työntekijän terveydentilan seuraamisen 
- tarpeen mukaan esim. liikunta, elämäntavat ja työympäristö 
- kuntoutukseen ohjaamisista, työntekijöiden terveyden seurantaan liittyvistä asioista ja 

mahdollisuuksista puuttua niihin 
- on oltu mukana hyvinvointikartoituksessa ja selvitys on laadittu, mikä on hyvä asia, muutoskartoitus 

on tehty 
- kuntoutus, psykologin palvelut 
- TYKY -päivät järjestetty kerran vuodessa 
- järjestävät pyynnöstä mitä tarvitsee 
- olemme ostaneet työhyvinvointikoulutusta 
- luentoja liikuntaan ja ruokavalioon liittyen, työergonomia 
- työkykykartoitus, kuntotestaus 
- työhyvinvointikartoitus 
- kuntokartoitukset, kuntoiluohjeet, seuranta fysioterapeutin avulla kaikille halukkaille 
- erilaisia kuntoutuspalveluita 
- vi arbetar tillsammans personalhälsovården och personalavdelningen med att främja arbihälsa genom 

möten och planering 
- hälsoprojekt Aino Active som administreras av FHV 
- bland annat uppgörande av riskkartläggningen och hjälp med uppföljningen av den 
- ansöka om ASLAK och TYKY-kurses, vissa tematiska förelösningar för vissa yrkesgruppen ex. 

avbytare- och tunga lyft 
- ordnande av kurser och rehabilitering 
- kaikki järjestyy tarpeen mukaan 
- ergonomi, arbetsplatsbesök mm. 

 
4. Tähän voit halutessasi kirjata kokemuksia ja kommentteja toimintamalleihin liittyen. 
 

- liian vähän yhteistyötä, tieto ei kulje 
- esimiesten pitäisi enemmän kiinnostua henkilöstön jaksamisesta 
- esimieskunta on laaja, isossa organisaatiossa asioiden perillemeno kestää, malli on melko uusi 
- esimiehet sanovat että eivät ehdi tehdä eikä kukaan tue heitä työssään 
- varhaisen puuttumisen malli on vasta otettu käyttöön 
- ratkaisevaa olisi jos saataisiin organisaatio läpäisyperiaatteella mallien taakse 
- varhaisen tuen malli on osin käytössä mutta koko organisaatiossa "maastouttaminen" on kesken 
- em. asiat ovat valmistelussa ja yhteinen ohje ja menettelytavat ovat tulossa käyttöön 2008 
- mallit ovat olleet käytössä pari vuotta mutta niitä ei joko tunneta  riittävästi tai ei uskalleta käyttää 
- uudelleensijoituksen ongelma on sopivan uuden työn löytäminen, pyritään tarjoamaan myös 

oppisopimuskoulutusta sijoitusten tueksi 
- varhaisen tuen mallia juuri alettu käyttämään 
- varhaisen välittämisen malli on vasta otettu käyttöön, malli on hyvä mutta vaatii aikaa ennen kuin se 

toimii joustavasti 
- varhaisen puuttumisen malli ollut vasta vähän aikaa käytössä 
- uudelleensijoitusohjelma olemassa mutta ei toimi koska sitä varten tulisi olla oma budjetti, 

uudelleensijoitettava ei saa palkkamäärärahoja mukaansa 
- varhaisen puuttumisen malli yksinkertainen ja vaatii kehittämistä, uudelleensijoitusmallia ei kirjattu 

vaan johtava tth ollut toteuttamassa sijoittelu 
- yhteistyö uudelleensijoituksissa toimii hyvin ilman mallejakin, verkostopalavereita on runsaasti 
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- tällä hetkellä perusteilla nk.kuntoutusryhmä kunnan sisällä johon esim. esimiesten/osastopääliköiden 
lisäksi osallistuvat tyhy-toimikunnan jäsenet 

- vaatii säännöllistä seurantaa ja hyvää yhteistyötä osapuolilta 
- esimiehet arkailevat puuttumista ja puheeksiottoa 
- varhaisen puuttumisen malli on tuore eikä vielä ole tullut palautetta joten perustan vastaukset omiin 

kokemuksiini 
- malli ollut käytössä pari vuotta, joten kaikkien kohtien osalta toimivuuden arviointiin ei ole 

mahdollisuutta 
- mallin rakentamisesta on alustavasti keskusteltu, esimiehet vastustivat 
- varhaisen puuttumisen malli on ollut niin vähän aikaa käytössä, ettei siitä ole kokemusta 
- malli otettu vasta käyttöön 
- malleja ja ohjeita ollaan parhaillaan laatimassa työterveyshuolto on aktiivisesti työssä mukana 
- aktiivinen aikaisin puuttumisen malli on ollut käytössä kohta vuoden, kokemukset kuitenkin jo nyt 

hyviä 
- uudelleensijoittumisessa yhteistyö kevan kanssa työkokeiluissa toiminut hyvin 
- esimiesten kouluttamiseen pitäisi saada irrotettua resursseja 
- uudelleen sijoitus on käytännössä lähes mahdotonta, koska mikään hallintokunta ei halua ottaa 

"vajaakuntoisia" työntekijöitä 
- varhainen puuttuminen toimii tai ei riippuen esimiehestä, innokas esimies puuttuu asioihin pelkän 

oman olettamuksen pohjalta  
- ks. lomake, tekstistä ei saa selvää 
- ei kirjallista mallia, esimies ottaa asian puheeksi työntekijän kanssa ja tarvittaessa kääntyy 

työterveyshuollon puoleen 
- puuttuminen koetaan edelleen vaikeaksi asiaksi, pelätään yksityisyyden loukkaamista 
- työyhteisö ollut muutoksen pyörteissä 2007-2008, PARAS-lain uudelleen organisointivelvoite 

toteutettu; osa entisestä jäljellä, osa siirtynyt toiseen o 
- uudelleensijoittuminen on ollut tuntematon käsite työntekijöiden ja esimiesten keskuudessa, 

vajaakuntoisesta työntekijästä halutaan päästä eroon, nyt 
- kunnassa otetaan käyttöön 1.1.2009 varhaisen puuttumisen malli, jonka sisältö on sovittu yhdessä 

työterveyshuollon kanssa 
- joitakin malleja alettiin valmistella 1-3 vuotta sitten mutta ne jätettiin koska kuntaliitos tulee v. 2009 

alusta, käytämme tarvittaessa Seinäjoen (li 
- molemmat mallit otettu käyttöön heinäkuussa 2008 joten kokemusta ei vielä ole 
- varhaisen puuttumisen malli hyväksytty tänä vuonna ei vielä varsinaisesti kokemuksia toimivuudesta 
- ongelmia tuottaa uudelleensijoittaminen koska organisaatio on pieni ja siksi uusia swijoituspaikkoja 

on vaikea löytää 
- nämä eivät ehkä kuulu lakisääteiseen työterveyshuoltoon, koska eivät ole kuuluneet/kiinnostaneet 

työterveyshuollon väkeä 
- pienessä kunnassa uudelleensijoitus ongelmallista 
- pienessä organisaatiossa on käytännössä  vaikeaa löytää uusia sijoituspaikkoja työntekijöille joiden 

työkyky on heikentynyt 
- olin itse pitkällä sairaslomalla ja työhön palatessani kohdallani toteutettiin ns. kolmikantaneuvottelut 

joista oli erinomaista apua työhönpalaamiseen 
- pitkät poissaolot hyvin harvinaisia 
- Var-pu mallilla puututaan tarvittaessa alkoholin käyttöongelmaan, myöhästelyyn, poissaoloihin ja 

saatu hyviä tuloksia ja ohjattu hoitoon 
- pieni organisaatio jossa vähän kokemusta ko tilanteista 
- planerar gå in för verksamhetsmodellför tidigt ingripande 2009 men bör bereda ärendet ännu, 

omplaneringsmall finns ej och är inte planerad, ks. lomake 
- vi håller på med att utarbeta en modell och därför är det svårt att anse hur väl modellen fungerar, vi 

kan mera arbetat utgående från en "inofficiell 
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- under min 1-åriga anställining har detta inte varit aktuellt, vi håller på med arbetarskyddet att 
utarbeta nya maller, främst i förebyggande syfte 

- har ingen verksamhetsmodell, men ett fall med längre sjukskrivning där e3 fungerar 
- avtalet med nuvarande företagshälsovårds leverantör nytt och relativt oprivat 
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Liite 2. Puhelinhaastattelun avovastaukset 
 
1. Miten yhteistyö työterveyshuollon ja kunnan/kuntien henkilöstöhallinnon kanssa mielestänne sujuu, 
jos yhteistyössä on pulmia, mihin ne liittyvät? 
 

- yhteistyön puuttumiseen, 
- yhteistyön lisääminen olisi tarpeen, työsuojeluun pitäisi osallistua aktiivisemmin 
- varhaiseen puuttumiseen liittyvät tapaukset tulisi saada aikaisemmin hoitoon 
- vaatii työterveysyksiköltä aktiivisuutta, yhteistyötä ei tarpeellisena kunnan puolelta 
- uudelleenkouluttautumisessa ja sijoittumisessa 
- useimpien kohdalla asiat sujuvat hyvin 
- ammatillisen kuntoutuksen osalta vanhakantainen toiminta, selkeä yhteistyökumppani puuttuu, 

asioita pallotellaan 
- tiedon saanti, kontaktien puute 
- sairausloma asioihin varhaiseen puutumiseen 
- maksullinen palvelu herättää ärtymystä kunnassa 
- linjat eivät ole selkeitä varhaiseen puuttumiseen, ollaan myöhässä 
- kuntapuolen johto ei ole kiinnostunut kehittämään työterveyttä 
- kunnissa on paljon erilaisia toimintamalleja, yhteinen linjaus puuttuu 
- kunnalliset organisaatiot jääneet vieraaksi, koska suuri enemmistö asiakkaista on yksityiseltä 

puolelta 
- konkreettisen yhteistyön puute 
- kommunikoinnin vaikeus, yhteisen ajan löytäminen, työterveyshuollon tavoitteet toimeksiantajan ja 

tuottajan välillä eivät toimi 
- henkilöstöhallinnon tietämys on puutteellinen 
- henkilöstöhallinnon kanssa toimii hyvin, esimiesten asenteissa ongelmia 
- asiakaskunnan laajuus 
- ammatillisessa kuntoutuksessa on edelleen ongelmia alentuneen työkyvyn mukaisen työpaikan 

löytämiseen 
 
2. Miten kunta-asiakkaan varhaisen puuttumisen tai tukemisen malli mielestänne toimii? Jos on 
ongelmia, mihin ne ensisijaisesti liittyvät? 

 
- yhteisen toimintatavan puuttuminen 
- vasta otettu käyttöön, esimiehet eivät kaikki osaa käyttää sitä 
- liian myöhään otetaan yhteyttä, eikä puututa kyllin varhaisessa vaiheessa 
- varhainen puuttuminen mallina ontuu, koska se ei ole esimiestasolla täysin ymmärretty, parempaan 

ollaan kuitenkin menossa 
- varhainen puuttuminen koetaan vaikeaksi asiaksi erityisesti jos on kyse päihteiden käytöstä 
- varhainen puuttuminen ei toimi, esimiehet ovat erilaisia ja kaikki eivät toteuta sääntöjä, kaikki 

sairaslomat eivät tule työterveyden kautta ja näin työterveys ei voi tietää kaikkea tarpeellista 
varhaiseen puuttumiseen liittyen 

- varhainen puuttuminen ei onnistu, asiat pitäisi ottaa huomioon vieläkin varhaisemmin, esimiesten 
aktiivisuutta lisättävä 

- asioihin ei ehditä paneutua 
- työterveyteen otetaan yhteyttä liian myöhään 
- työnantaja ei puutu tarpeeksi ajoissa asioihin, sairauspoissaolojen seuranta ei toimi odotetulla tavalla 
- tiedottaminen 
- sairauspoissaolojen seuranta ja esimiesten perehtymättömyys 
- sairauspoissaoloihin yhteistyötä siinä ongelmia milloin puututaan 
- resurssipula 
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- puuttuminen esimiestasolla 
- puuttuminen ei ole riittävän varhaista, ongelmat pääsevät pitkälle ja ovat vaikeasti ratkaistavia 
- prosessia ei ole vielä määritetty; organisaatiossa on monenlaisia eri käytäntöjä varhaiseen 

puuttumiseen, toiset puuttuvat hyvinkin ammattitaitoisesti asioihin mutta, toisilla on korkea kynnys 
puuttua, yhteinen ohjeistus puuttuu 

- työvälinettä esimiehille ja johdolle puheenotto-koulutuksia 
- pieni kunta ja liian tuttu asiakaskunta 
- osin toimii hyvin ja osin on paljon kehittämistä, esimiehen ja työsuojeluorganisaation roolit eivät ole 

selkiytyneet, kaikilla tulisi olla tieto siitä miten asioissa edetään 
- ongelmia katsotaan kauan ennen kuin niitä aletaan viedä eteenpäin 
- on alkuvaiheessa, edelleen käynnistysongelmia 
- työnantajapuolelta otetaan niukasti yhteyttä 
- ne ei vaan toimi 
- mallin käytäntöön otto ei ole onnistunut, lähiesimiesten koulutus puutteellinen, sitä kautta toiminnan 

kehittyminen ei ole onnistunut, ei ole vielä koulutus eikä käytäntöjä 
- mallia vasta tehdään, ei ole tarpeeksi sovittuja sääntöjä 
- malli puuttuu, ei tule tietoa riittävästi mihin pitäisi puuttua 
- malli on vielä aika uusi, yhtenäistä käytäntöä ei ole muotoutunut 
- malli on olemassa, mutta esimiehet eivät toteuta sitä 
- lähiesimies tasolla puutteita ei puututa riittävän aikaisin 
- lähiesimiesten ja esimiesten puuttuminen henkilöstöhallinnon pitkissä sairauslomissa 
- liian pitkään katsotaan läpi sormien, ei puutua, poissaoloihin ei puututa eikä päihteisiin liittyviin 

asioihin 
- laajassa organisaatiossa yhteistä toimintatapaa on vaikea löytää 
- kunnasta puuttuu henkilöstöasioita hoitava henkilö 
- kokouksia pidetään ja seurataan poissaoloja yms., mutta kevennettyjä töitä ei ole olemassa; malli on 

hyvä mutta käytännön toteutus on vaikeaa 
- kirjoa on paljon yksiköstä riippuen, joissakin toimii hyvin ja joissakin heikosti, kun tarve 

tiedostetaan niin toimii hyvin; työterveys ei pääse mukaan riittävän ajoissa, organisaatiotasolla tulisi 
ottaa asiat esille hyvissä ajoin 

- kaikki esimiehet eivät käytä malleja hyväkseen, teoria ei ulotu käytännön arkeen 
- huono tiedotus 
- esimiesten asenteessa 
- esimiehet eivät ole aktiivisesti mukana 
- esimiehet eivät hallitse puheeksiottamista, työterveydessä ei tiedetä kaikkia asiakkaan sairaslomia, 

koska asiakasta saattaa käyttää useampia erillisiä lääkärinpalveluja 
- esimiehet eivät tiedä vaikka on tiedotettu 
- eri kuntien välillä on eroja 
- esimiehillä ei ole tiedossa mikä heidän osuutensa on varhaisessa puuttumisessa, puututaan liian 

myöhään 
- ei tule yhteydenottoja 
- tiedon kulku ei toteudu 
- ei toimi käytännössä, sanahelinää 
- ei oteta yhteyttä ajoissa, asiakkaat hoitavat muualla kun työterveyshuollossa 
- ei ole tunnettu, harjaannusta kaipaa, esimiesportaassa uskalletaan tarttua asioihin 
- ei ole käytössä jokaisessa kunnassa, niissä missä on otettu se toimii hyvin; kunnat itsessään eivät ole 

tasa-arvoisia, koska osa korvaa ykkösluokkaan kuuluvia asioita ja osa myös kakkosluokkaan 
kuuluvat 

- asioihin olisi puututtava varhaisemmin 
- asioihin ei puututa tarpeeksi nopeasti 
- asia ei ole mennyt läpi, kuntaorganisaatiot ovat liian suuria, ei osata käyttää 
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3. Kuinka tärkeänä pidätte seuraaviin asioihin vaikuttamista, jotta kuntatyöntekijät jatkaisivat työssä 
pidempään? Jokin muu mikä? 
 

- vajaakuntoisen työntekijän varhaisen työkuntoon puuttuminen ja pitkien sairauslomien jälkeen 
uudelleen sijoittamisen mahdollisuus 

- uudelleensijoitus jos ei työntekijä enää pysty entiseen työhönsä sairauden, vamman tms. johdosta 
- työvoiman riittävyys, ammatillinen tuki työssä jaksamisessa 
- työtilojen kehittäminen ja parantaminen 
- työterveyshuollon resursointi, asioiden huolellinen hoitaminen vie aikaa, jokaiseen tapaukseen pitää 

paneutua syvällisesti, panostettava asioiden omaksumiseen osaksi kulttuuria 
- työssä selviytyminen joka ei ole sairausperäinen eikä ammattitaidollisesta syystä johtuvaa, 

"viitsimisongelma" 
- työssä jaksaminen/työuupumus 
- työnohjaus ja työyhteisön yleisen hyvinvoinnin edistäminen; työn mielekkyyden ylläpitäminen, 

ihmisten tulisi voida kokea työn iloa 
- työnkierron hoitaminen ja sen hoitaminen 
- tupakointi 
- toimivat vuorovaikutussuhteet työyhteisössä ja keskinäinen tuki niin työntekijöiden välillä ja 

työntekijöiden tuki esimiehille 
- sisäilman laatuun liittyvät ongelmat 
- sairauslomalta paluun tukeminen 
- sairaslomilta palaaminen 
- resursointi kunnollisiin työtiloihin hyvissä ajoin, työnohjaus 
- rekrytointi, oikea ihminen oikealle paikalle 
- päättäjille enemmän tietoa (kunnanhallitus ja -valtuusto) 
- prosessinomaisuuden ymmärtäminen työterveyshuollossa, työterveyden tulee olla jatkuvaa 

toimintaa, ei kertaluonteista 
- pitkältä sairauslomalta töihin palaavan tuki 
- palautteen ja kiitoksen sanominen 
- osaavan uuden henkilöstön saaminen motivoituneina työhön, kasvavan työntekijäpolven saaminen 

matalapalkka-alalle ja tekemään motivoituneesti työtä 
- oma ammatillinen koulutus ja jatkuva kouluttautuminen 
- minkä hoitaa työterveys ja minkä esimiehet 
- lähiesimies-työskentelyssä 
- kuntoutuspalvelut 
- kuntaorganisaation otettava mallia hyvistä käytännöistä, joita ammatillisessa kuntoutuksessa on 

käytössä muualla, työnantajalla on myös vastuu työntekijän ammatillisesta kuntoutuksesta 
- kriisityö 
- johtaminen ylipäätään, kunnasta puuttuu johtajuutta ja ihmisten johtamisen osaamista 
- ikääntyvän työntekijän tuki 
- ikääntyvän työväestön työkyvyn ja jaksamisen huomioiminen 
- etenemismahdollisuudet työssä 
- esimiesten tuki 
- elämänkaari-johtaminen 
- avoimuus, tieto kulkisi ylhäältä alas nopeasti 
- ammatillisen osaamisen vahvistaminen jos tuntuu, että osaaminen ja työ eivät vastaa toisiaan 
- aikataulu- ja viiveasiat, vaikka varhaisen puuttumisen malli muuten toimisi niin asioiden käsittely ja 

päätösten saaminen on hidasta 
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Liite 3. Henkilöstöasioista vastaaville suunnattu kyselylomake 
 
Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus  
 
Vastausohje: Kyselyllä kartoitetaan kuntien eläkevakuutuksen jäsenyhteisöjen (kuntien, 
kaupunkien, sekä muiden kunnallisten organisaatioiden, kuten kuntayhtymien sekä kunnallisten 
osakeyhtiöiden henkilöstöasioista vastaavien henkilöiden näkemyksiä ja kokemuksia 
työterveyshuollosta koko organisaation tasolla. Vastaa siis ajatellen koko organisaatiota, eikä 
esimerkiksi jotakin sen osaa.  
 
A. Taustakysymykset
A1. Mikä on tehtäväsi tai ammattinimikkeesi? 
(esim. henkilöstöjohtaja, henkilöstöpäällikkö, 
kunnansihteeri) 

 _________________________. 
 

 
A2. Mikä on syntymävuotesi? _______.  
 
A3. Sukupuolesi? 1 mies   2 nainen  
 
A4. Hoidatko henkilöstöasioita  1 Päätoimisesti 

2 Sivutoimisesti? 
 
A5. Kuinka paljon 
kunnassa/kuntaorganisaatiossa jossa 
työskentelet, on henkilöstöä (vakituiset ja 
määräaikaiset yhteensä)? 

 __________________________. 
 

 
B. Työterveyshuollon organisoiminen 
 
B1. Kattaako kuntanne/organisaationne työterveyshuolto ns. laajan 
työterveyshuollon, joka pitää sisällään lakisääteisten 
työterveyshuoltopalveluiden lisäksi myös työntekijän sairaanhoito- ja 
terveyspalveluita? 

 1 Kyllä 
2 Ei 
3 En osaa sanoa 
 

 
B2. Miten työntekijöiden työterveyshuolto on järjestetty kunnassanne/organisaatiossanne? 

 
1 Kunnan terveyskeskuksessa 
2 Kunnan/organisaation henkilöstön työterveysasemalla 
3 Työterveyshuolto toteutetaan yhteistyönä muiden kuntien kanssa  
4 Työterveyshuoltopalvelut ostetaan yksityiseltä sektorilta 
5 Työterveyshuolto järjestetään kunnan/kuntien liikelaitoksessa tai osakeyhtiössä 
6 Muu järjestely, mikä? ______________________________________.  
7 En osaa sanoa 
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B3. Onko kunnassanne/organisaatiossanne keskusteltu tai tehty päätöksiä liittyen 
työterveyshuoltopalvelujen uudelleenorganisoimiseen? 
 
 Asiasta ei ole 

keskusteltu 
On keskusteltu On tehty 

päätös  
En osaa 
sanoa 

 
B31. Työterveyshuoltopalvelujen 
toteuttaminen yhteistyönä naapurikuntien 
kanssa 
 

1 2 3 4 

B32. Työterveyshuoltopalvelujen 
ulkoistaminen yksityiselle sektorille 
 

1 2 3 4 

B33. Työterveyshuoltopalveluja tuottavan 
kuntayhtymän purkaminen  
 

1 2 3 4 

B34. Kunnan/kuntien liikelaitos tai 
osakeyhtiön perustaminen 
työterveyshuoltopalvelujen järjestämiseksi 

1 2 3 4 

 
B35. Työterveyshuoltopalvelujen 
ulkoistamisesta luopumista 

 
1 

 
2 

 
3 
 

 
4 

  
Seuraavat kysymykset B4-B7 koskevat yksityiselle sektorille ulkoistettuja työterveyshuoltopalveluja. 
Jos palvelut tuotetaan kunnan omana työnä, siirry suoraan kysymykseen C1 seuraavalle sivulle.  
 
B4. Kuinka pitkä sopimus pääasiallisen tuottajan kanssa on 
tehty?  

 ______ vuotta. 

 
B5. Kuinka pitkään kyseinen tuottaja on tuottanut palvelut?   ______ vuotta. 
 
B6. Miten paljon seuraavat tekijät vaikuttivat siihen, että työterveyshuoltopalvelut on 
päätetty järjestää muulla tavoin kuin kunnan omana työnä?  
 
 Erittäin 

paljon 
Melko 
paljon 

Melko 
vähän 

Erittäin 
vähän 

En osaa 
sanoa 

 
B61. Taloudelliset syyt 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

B62. Rekrytointiongelmat 
 

1 2 3 4 5 

B63. Laatuun liittyvät tekijät 
 

1 2 3 4 5 

 
B64. Jokin muu syy, mikä? ___________________________________________. 
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B7. Miten arvioitte seuraavia väittämiä, jotka kuvaavat työterveyshuoltoa koskevaa 
palvelusopimusta ja ulkoistettuja työterveyshuoltopalveluja? 
 
 Täysin 

samaa 
mieltä 

Osittain 
samaa 
mieltä 

Osittain  
eri mieltä 

Täysin eri 
mieltä 

En osaa 
sanoa 

 
B71. Palveluja koskeva sopimus on 
sisällöltään selkeä 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

B72. Kustannuksia on helppo hallita 
 

1 2 3 4 5 

B73. Palvelujen laatu vastaa 
odotuksiamme 
 

1 2 3 4 5 

B74. Palvelujen kattavuus vastaa 
odotuksiamme 

1 2 3 4 5 

 
 
TÄSTÄ ETEENPÄIN OLEVAT KYSYMYKSET ON TARKOITETTU KAIKILLE 
VASTAAJILLE 
 
C. Työterveyshuollon toiminta.  
 
C1. Miten arvioitte henkilöstön määrää ammattiryhmittäin organisaationne 
työterveyshuollossa? 
 
 1= Henkilöstöä on riittävästi 

2=Henkilöstöä ei ole riittävästi, mutta palvelut toimivat jollain tavalla 
3=Henkilöstöä ei ole riittävästi ja se vaikuttaa merkittävästi palvelujen 
toimivuuteen 

 
 
C11. Työterveyshoitajat 
 

 
1 

 
2 

 
3 

C12. Muut hoitajat 
 

1 2 3 

C13.Työterveyshuollon 
erikoislääkärit 
 

1 2 3 

C14. Muut lääkärit 
 

1 2 3 

C15. Muu henkilökunta 
(esim. fysioterapeutit ja 
psykologit) 

1 2 3 
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C2. Tähän voit kirjata kommentteja henkilöstöstä ja sen riittävyydestä, esim. minkä 
ammattiryhmien edustajista erityisesti on pulaa työterveyshuollossa. 
 
 
 
 

 
C3. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten työterveyshuoltosuunnitelman 
laatimista organisaatiossanne?  
 
1 Työterveyshuolto laatii suunnitelman 
2 Henkilöstöhallinto laatii suunnitelman 
3 Työterveyshuolto ja henkilöstöhallinto laativat suunnitelman yhteistyössä 
4 Jokin muu tapa, mikä _______________________________. 
5 En osaa sanoa 
 
C4. Pääseekö työterveyshuollon sairasvastaanotolle riittävän nopeasti?  
 
1 Kyllä 
2 Ei 
3 En osaa sanoa 
4 Työterveyshuoltomme ei sisällä sairaanhoitoa 
 
C5. Miten yhteistyö seuraavien toimijoiden välillä toimii kunnassanne?  
 
 Erittäin 

hyvin 
Melko 
hyvin 

Melko 
huonosti 

Erittäin 
huonosti 

En osaa 
sanoa 

 
C51. Työterveyshuollon ja 
henkilöstöhallinnon välillä 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

C52. Työterveyshuollon ja 
työsuojeluorganisaation välillä 
 

1 2 3 4 5 

C53. Työterveyshuollon ja esimiesten 
välillä 

1 2 3 4 5 

 
C6. Jos yhteistyöongelmia on, mihin ne yleensä liittyvät? 
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C7. Onko työterveyshuollon kanssa sovittu työhyvinvoinnin edistämiseen liittyvistä koulutus- 
ja konsultointipalveluista? 
 
1 On  
2 Ei 
 
C71. Jos vastasit ON, mistä palveluista olette sopineet?  
 
 
 
 
 
 
 
C8. Kuinka tyytyväinen olette työterveyshuollolta saataviin työhyvinvoinnin edistämiseen 
liittyviin palveluihin?  
 
1 Erittäin tyytyväinen 
2 Melko tyytyväinen 
3 Melko tyytymätön  
4 Erittäin tyytymätön 
5 En osaa sanoa 
 
C9. Toimiiko työterveyshuolto kunnassanne aktiivisesti ottamalla yhteyttä esimiehiin 
tilanteissa, joissa työntekijöiden työkyky ja työssä jatkaminen on vaarantunut?  
 
1 Toimii erittäin aktiivisesti 
2 Toimii melko aktiivisesti 
3 Työterveyshuolto ei ole aktiivinen  
4 En osaa sanoa 
 
C10. Kuinka tyytyväinen olet työterveyshuollon toimintaan kunnassanne? 
 
1 Erittäin tyytyväinen 
2 Melko tyytyväinen 
3 Melko tyytymätön  
4 Erittäin tyytymätön 
5 En osaa sanoa 
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C11. Miten työterveyshuolto mielestäsi tukee työhyvinvoinnin edistämistä ja työntekijöiden 
työssä jaksamista?  
 

Erittäin 
hyvin 

Melko 
hyvin 

Ei kovin 
hyvin 

Ei 
lainkaan 

En osaa 
sanoa 

 
 
 
C111. Tuottaa tietoa henkilöstön 
hyvinvoinnista henkilöstöhallinnon käyttöön 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

C112. On aktiivisesti mukana tekemässä 
työhyvinvoinnin edistämistyötä kunnassa 
 

1 2 3 4 5 

C113. Ohjaa tarvittaessa työntekijät 
kuntoutustoimenpiteiden piiriin 
 

1 2 3 4 5 

C114. Seuraa vajaakuntoisen työntekijän 
työssä selviytymistä 
 

1 2 3 4 5 

C115. Toteuttaa työpaikan fysikaalisten, 
kemiallisten ja biologisten haittatekijöiden 
riskinarviointia 
 

1 2 3 4 5 

C116. Ohjaa ergonomisesti oikeisiin 
työmenetelmiin ja työskentelytapoihin 
 

1 2 3 4 5 

C117. Tekee tapaturmavaarojen arviointia 
 

1 2 3 4 5 

 
jatkuu… 
 
Miten työterveyshuolto mielestäsi… Erittäin 

hyvin 
Melko 
hyvin 

Ei kovin 
hyvin 

Ei 
lainkaan 

En osaa 
sanoa 

C118. Tekee toimenpide-ehdotuksia 
henkilöstön hyvinvointia koskevan tiedon 
pohjalta 
 

1 2 3 4 5 

C119. Tukee työyhteisöjä muutostilanteissa  
 

1 2 3 4 5 

C1110. Tekee toimenpide-ehdotuksia 
ikääntyvän työntekijän työssä jaksamisen 
tukemiseksi 
 

1 2 3 4 5 

C1111. Tunnistaa työkyvyttömyyden uhkaa  
 

1 2 3 4 5 

C1112. Antaa neuvontaa ja ohjausta 
terveellisistä elintavoista 
 

1 2 3 4 5 

C1113. Tunnistaa masennusriskissä olevia 
työntekijöitä 

1 2 3 4 5 
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C12. Miten arvioitte työterveyshuollon toimintaa ja osaamista seuraavien väittämien avulla?  
 
 Täysin 

samaa 
mieltä 

Osin 
samaa 
mieltä 

Osin eri 
mieltä 

Täysin eri 
mieltä 

En osaa 
sanoa 

 
C121. Työterveyshuolto tuntee hyvin 
erilaiset eläkevaihtoehdot 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
C122. Työterveyshuollolla on riittävä 
osaaminen työntekijän työkyvyn 
arvioinnissa 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
C123. Työterveyshuolto tuntee riittävästi 
työeläkekuntoutusta ja sen edellytyksiä 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
C124. Työterveyshuollossa tulisi olla 
oma yhteyshenkilö kuntoutukseen 
(ammatillinen ja lääkinnällinen) liittyviä 
asioita varten 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
D. Esimiehet 
 
D1. Miten arvioitte seuraavia oman kuntanne esimiehiä koskevia väittämiä 
kunnassanne/organisaatiossanne? 
 
 Erittäin 

hyvin 
Melko 
hyvin 

Melko 
huonosti 

Erittäin 
huonosti 

En osaa 
sanoa 

 
D11. Esimiehet tunnistavat 
työntekijöiden työssä selviytymiseen 
liittyviä ongelmia 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

D12. Esimiehet hyödyntävät 
työterveyshuollon asiantuntemusta  
 

1 2 3 4 5 

D13. Esimiehet käynnistävät 
toimenpiteitä työntekijöiden työssä 
jatkamisen tukemiseksi 
 

1 2 3 4 5 

D14. Esimiehet tuntevat 
työterveyshuollon palvelut yleensä 

1 2 3 4 5 
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E. Erilaiset järjestelmät työkykyongelmiin puuttumiseksi 
 
E1. Onko kunnassanne/organisaatiossanne käytössä seuraavanlaisia järjestelmiä tai 
toimintamalleja työkykyasioiden hallitsemiseksi?  
 
 
 

  
 1= Ei minkäänlaisia toimintatapoja 
 2= Hajanaisia toimintatapoja 
 3= Yhtenäinen toimintapa koko kunnassa 
  

E11. Onko teillä käytössä toimintatapa jolla erilaisiin työkykyä ja 
työssä jatkamista uhkaaviin tilanteisiin puututaan mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa (esim. varhaisen puuttumisen tai tuen malli)? 
 

1 2 3 

E12. Toimintamalli, jonka puitteissa työntekijät, joilla on 
terveyssyistä vaikeuksia selvitä työssään, voivat vaihtaa työstä 
toiseen (esim. uudelleensijoitusmalli)? 
 

1 2 3 

E13. Toimintamalli jolla seurataan ja tuetaan pitkältä sairauslomalta 
työhön palaavien työntekijöiden paluuta  
 

1 2 3 

 
E2. Onko työterveyshuolto ollut aktiivisesti mukana kehittämässä edellä mainittuja 
järjestelmiä? (jätä kohta tyhjäksi jos mitään järjestelmiä ei ole olemassa) 
 
1 Kyllä  
2 Ei  
3 En osaa sanoa 
 
 
E3. Jos teillä on toimintamalli tilanteeseen, jossa työntekijä palaa työhön pitkältä 
sairauslomalta, käytetäänkö tässä yhteydessä ns. kolmikantaneuvotteluja joissa on 
työnantajan ja työntekijän lisäksi mukana työterveyshuolto? (jätä kohta tyhjäksi jos ko. 
järjestelmää ei ole) 
 
1 Kyllä  
2 Ei 
3 En osaa sanoa 
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E4. Kuinka hyvin toimintamallit ja järjestelmät mielestäsi toimivat? (jätä kohta tyhjäksi jos 
ko. toimintamallia ei ole) 
 
 Erittäin 

 hyvin 
Melko  
hyvin 

Melko 
Huonosti 

Erittäin 
huonosti 

En osaa 
sanoa 

 
E41. Varhaisen puuttumisen tai 
tukemisen malli 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

E42. Uudelleensijoitusmalli 
 

1 2 3 4 5 

E43. Työhön palaamisen 
tukemisen malli 

1 2 3 4 5 

 
E5. Tähän voit halutessasi kirjata kokemuksia ja kommentteja edellä mainittuihin malleihin 
liittyen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
E6. Miten varhaisen puuttumisen tai tuen malli seuraavissa tilanteissa toimii? (Jos mallia ei 
ole, jätä kohta tyhjäksi)  
 

 Erittäin 
hyvin 

Melko 
hyvin 

Melko 
huonosti 

Erittäin 
huonosti 

En osaa 
sanoa 

 
E61. Usein toistuvat pitkät sairauspoissaolot 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

E62. Työsuoritukseen liittyvät asiat 
 

1 2 3 4 5 

E63. Kiusaaminen ja häirintä 
 

1 2 3 4 5 

E64. Päihteiden ongelmakäyttö 
 

1 2 3 4 5 

E65. Muu terveyteen liittyvä 
riskikäyttäytyminen (mm. uni, paino-ongelmat) 

1 2 3 4 5 

 
E7. Minkälaiset mahdollisuudet kunnassanne/organisaatiossanne on järjestää työtä 
osatyökykyisille työntekijöille?  
 
1 Erittäin hyvät 
2 Melko hyvät 
3 Melko huonot 
4 Erittäin huonot 
5 En osaa sanoa 
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E8. Kuinka monta päivää vuodessa henkilöstö keskimäärin kunnassanne/organisaatiossanne 
on poissa työstä sairauden vuoksi? 
 
_________ päivää vuodessa   
 
□ En osaa sanoa 
 
E9. Onko kunnassanne/organisaatiossanne käytetty osasairauspäivärahaa sairauslomalta 
palaavan työntekijän työhön palaamisen tukemiseksi?  
 
1 On käytetty usein 
2 On käytetty joskus 
3 Ei ole käytetty 
4 En osaa sanoa 
 
E10. Tulisiko osasairauspäivärahan käyttöä mielestäsi lisätä? 
 
1 Kyllä 
2 Ei 
3 En osaa sanoa 
 
Kiitos vastauksestasi! Alla olevaan tilaan voitte vielä lähettää kommentteja kyselyn teemoihin tai 
itse kyselyyn liittyen.  
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Liite 4. Työterveyshuollon edustajien puhelinhaastattelulomake 
 
Ohje: vastatkaa koko työterveysyksikön näkökulmasta!! Vastaaja voi olla työterveyslääkäri tai –
hoitaja. 
 
1. Sukupuoli  
 
2. Ikäsi? _____________. 
 
3. Kunnat tai kunnalliset organisaatiot voivat järjestää työterveyshuollon palvelut eri tavoin. 
Mihin ryhmään seuraavista työterveysyksikkönne kuuluu?  

 
1 Terveyskeskuksessa järjestetty työterveyshuolto 
2 Organisaation omalla työterveysasemalla järjestetty työterveyshuolto 
3 Kuntien yhteistyönä toteuttama työterveyshuolto (esim. liikelaitos tai osakeyhtiö) 
4 Yksityinen lääkäriasema 
5 Muu järjestely, mikä? ______________________________________.  
6 En osaa sanoa 
 
4. Ammattinimikkeenne? ________________________. 
 
5. Kuinka pitkä kokemus Teillä on työskentelystä työterveyshuollossa? 
 
_____ vuotta. 
 
6. Kuinka hyvin oman arvionne mukaan työterveysyksikössänne keskimäärin tunnetaan 
seuraavat eläke- ja kuntoutusvaihtoehdot? 
 
 Hyvin Melko hyvin Melko 

huonosti 
Erittäin 
huonosti 

En osaa sanoa 

61. Pysyvä (toistaiseksi myönnetty) 
työkyvyttömyyseläke 

1 2 3 4 5 

62. Kuntoutustuki eli määräajaksi 
myönnetty työkyvyttömyyseläke 

1 2 3 4 5 

63. Osatyökyvyttömyyseläke 1 2 3 4 5 
64. Osa-aikaeläke 1 2 3 4 5 
65. Vanhuuseläke 1 2 3 4 5 
66. Työkokeilu ammatillisen 
kuntoutuksen toimintamuotona  

1 2 3 4 5 

67. Uudelleenkoulutus ammatillisen 
kuntoutuksen toimintamuotona 

1 2 3 4 5 

 
7. Onko työterveysyksikössänne mielestänne riittävä osaaminen liittyen työntekijän työkyvyn 
arviointiin? 
 
1 On  
2 Ei  
3 En osaa sanoa 
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8. Miten yhteistyö työterveyshuollon ja kunnan/kuntien henkilöstöhallinnon kanssa 
mielestänne sujuu? 
 
1) Erittäin hyvin 
2) Melko hyvin 
3) Melko huonosti 
4) Erittäin huonosti 
5) En osaa sanoa 
 
9. Jos yhteistyössä on pulmia, mihin ne liittyvät? ____________________. 
 
10. Miten kunta-asiakkaan varhaisen puuttumisen tai tukemisen malli mielestänne toimii?  
 
0) =Ei varhaisen tukemisen mallia (siirry seuraavaan kysymykseen) 
 
1) Erittäin hyvin 
2) Melko hyvin 
3) Melko huonosti 
4) Erittäin huonosti 
5) En osaa sanoa 
 
11. Jos ongelmia on, mihin ne ensisijaisesti liittyvät? ______________________________. 
 
12. Kuinka tärkeinä pidätte seuraaviin asioihin vaikuttamista, jotta kuntatyöntekijät 
jatkaisivat työssä pidempään? 
 
 Erittäin 

tärkeä 
Melko 
tärkeä 

Ei kovin 
tärkeä 

Ei 
lainkaan 
tärkeä 

En osaa 
sanoa 

Mielenterveyden häiriöt, erityisesti 
masennus 

1 2 3 4 5 

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet 1 2 3 4 5 
Päihteet 1 2 3 4 5 
Muu terveyskäyttäytyminen (mm. 
paino-ongelmat, uni, liikunta) 

1 2 3 4 5 

Työyhteisöjen ilmapiiriongelmat 1 2 3 4 5 
Johtamisen ongelmat 1 2 3 4 5 
Muutoksen hallintaan liittyvä tuki 1 2 3 4 5 
 
Jokin muu, mikä?  ____________________ 
 
13. Mitä Kuntien eläkevakuutus voisi tehdä tukeakseen työterveyshuollon työtä?  
 
___________________. 
 
 



Kuntien eläkevakuutus
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