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SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN
LUONNOKSESTA

Tausta

Työterveyslaitos pitää hallituksen esityksen keskeisiä tavoitteita, kansalaisten hyvin-
vointipalveluiden turvaamista ja kestävyysvajeen supistamista tärkeinä. Uudistuksen
onnistumisen keskeisimpänä kriteerinä voidaan pitää erityisesti avoterveydenhuollon
lääkäripalvelujen saatavuuden paranemista.
Samalla Työterveyslaitos kuitenkin toteaa, että lakiesityksen soveltamisala (kunnallinen
sosiaali- ja terveydenhuolto) on liian kapea suhteessa sen tavoitteisiin (koko väestön
terveyden ja hyvinvoinnin turvaaminen). Suurimmaksi osaksi lakiesityksen ulkopuolelle
jää työssä olevien kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta merkittävä palvelu-
järjestelmän osa, työterveyshuolto.
Työterveyshuollolla on erityinen tehtävä sekä työolojen kehittämisessä että työkyvyttö-
myyden ehkäisemisessä. Molemmilla tehtävillä on suuri vaikutus laajan väestönosan
terveyteen ja hyvinvointiin. Lisäksi etenkin työkyvyttömyyden ehkäisemisessä on koros-
tettu työterveyshuollon yhteistyön merkitystä muun terveydenhuollon kanssa.
Yli 1,2 miljoonaa työterveyshuollon henkilöasiakasta (v. 2010) saa palvelunsa muusta
kuin kunnallisesta työterveyshuollosta. Esimerkiksi HUS –alueella ja suurimmissa asu-
tuskeskuksissa lääkärikeskukset tuottavat työterveyshuollon palvelut jo valtaosalle työn-
tekijöistä. Työterveyshuollon henkilöasiakkaista noin 80 %:lla kuuluu työterveyshuol-
toon myös työnantajan kustantama sairaanhoito. Sairaanhoidon saatavuus (tarjonta) ja
käyttö vaihtelevat työpaikan koon lisäksi voimakkaasti eri palveluntuottajien välillä ollen
laajinta yksityisten lääkärikeskusten tuottaman työterveyshuollon yhteydessä.

Yhteistyö terveyden, hyvinvoinnin ja työkyvyn edistämisessä työterveyshuoltojen kanssa

Työterveyslaitos ehdottaa, että vaikka noin 2/3 työterveyshuollon piiriin kuuluvista jää
varsinaisesti lakiesityksen soveltamisalueen ulkopuolelle, lakiesityksen piiriin kuuluvaa
kunnallista perus- ja erikoistason terveydenhuoltoa tulisi velvoittaa yhteistyöhön alueella
toimivien työterveyshuollon yksiköiden kanssa sekä sairauksien työhön liittyvyyden
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toteamisessa että työkyvyttömyyden pitkittymisen ehkäisyssä. Tämä auttaisi kestävyys-
vajeen umpeen kuromisessa työkyvyttömyyden vähenemisen ja työelämän vetovoimai-
suuden lisääntymisen kautta. Aivan vastaavalla tavalla työterveyshuollot on palvelun-
tuottajatavasta riippumatta velvoitettu yhteistyöhön muun terveydenhuollon kanssa
vuoden 2014 alussa voimaan tulleella ”Hyvä työterveyshuoltokäytäntö” -asetuksella.

Yhteistyövelvoite julkisen terveydenhuollon puolelta työterveyshuollon suuntaan on
luontevinta lisätä lakiesityksen pykälään 12. Pykälän 12 momenteissa määritellään ne
asiat, joista sote –alueen ja tuottamisvastuussa olevien kuntien ja kuntayhtymien väli-
sessä järjestämispäätöksessä on määriteltävä. Nyt kommentoitavana olevassa laki-
esityksessä pykälä 12 sisältää momentit 1-13. Velvoite yhteistyöhön työterveyshuollon
kanssa voisi sisältyä nykyisen 12§:n momenttiin 4 (alla vaihtoehto 1) tai siitä voisi
tehdä oman momenttinsa (alla vaihtoehto 2). Ehdotukset muutoksiksi lakiesitykseen
alla:

- nykyinen versio 1: ”Järjestämispäätöksessä on määriteltävä seuraavat asiat: …, 4)
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet ja vastuutahot sekä yhteistyö
alueen kuntien ja muiden tahojen kanssa;”

- ehdotettu uusi versio 1 (muutokset lihavoituna) : ”Järjestämispäätöksessä on
määriteltävä seuraavat asiat: …, 4) hyvinvoinnin, terveyden ja työkyvyn
edistämisen tavoitteet ja vastuutahot sekä yhteistyö alueen kuntien,
työterveysyksiköiden ja muiden tahojen kanssa;

- ehdotettu uusi versio 2 (muutokset lihavoituna) : ”Järjestämispäätöksessä on
määriteltävä seuraavat asiat: …, 4) hyvinvoinnin, terveyden edistämisen tavoitteet
ja vastuutahot sekä yhteistyö alueen kuntien ja muiden tahojen kanssa; 5)
työkyvyttömyyden ehkäisyn tavoitteet työterveysyksiköiden ja muun
terveydenhuollon kanssa;  6) sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu- ja palvelutaso
sekä yhtenäiset käytännöt;

Kunnallisen työterveyshuollon uudelleenjärjestäytyminen

Kunnallisen työterveyshuollon osalta on ennakoitavissa, että lakiesityksen seurauksena
kunnan tai kuntayhtymän nykyään itse järjestämät työterveysyksiköt tulevat korvautu-
maan nykyistä laajemmilla, tuotantoalueiden mukaan muodostettavilla kokonaisuuksilla.
Lakiesityksen pykälän 12 perusteluissa mainittu ”teemallinen kuntayhtymä” lienee yksi
mahdollisuus järjestää kunnalliset työterveyshuollon palvelut.
Työterveyshuoltoa koskevien selvitysten perusteella tiedämme, että yksikkökoon kasvu
on ollut yhteydessä parempiin ja monipuolisempiin resursseihin sekä toiminnan laadun
parempaan seurantaan. Työterveyslaitos on toteuttanut kunnallisten työterveys-
yksiköiden alueellista yhteistyötä kehittäviä SEITTI –hankkeita vuodesta 2011 alkaen
Jyväskylän, Keski-Pohjanmaan, Lapin sekä Pohjois-Savon alueella. SEITTI –malli ja siitä
saadut kokemukset on mahdollista ottaa käyttöön Sote –alueiden työterveyshuollon
tuotanto-organisaatioiden muodostamisen yhteydessä. Kunnallisen työterveyshuollon
osalta hallituksen esitys näyttää siis tarjoavan myönteisen kehityksen mahdollisuuksia.
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Työterveyslaitoksen rooli sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisessa ohjauksessa

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan Työterveyslaitoksen tehtävänä on osallistua
työsuojeluun ja työterveyshuoltoon liittyvien säännösten, määräysten ja ohjeiden
valmisteluun ja kehitystyöhön sekä suorittaa niiden edellyttämää tutkimus-, kehitys- ja
selvitystyötä.  Työterveyslaitos kouluttaa merkittävän osan työterveyshuollon ammatti-
henkilöistä, asiantuntijoista ja osallistuu kaikkien työterveyshuollon erikoislääkäreiden
koulutukseen. Lisäksi Työterveyslaitos tuottaa määrävälein sosiaali- ja terveysministeri-
ön toimeksiannosta Työterveyshuolto Suomessa –katsauksen työterveyshuollon palvelu-
rakenteen, henkilöstön, osaamisen ja toiminnan tilasta.
Nyt lausunnolla olevan lakialoitteen tavoitteiden kannalta ja erityisesti työkyvyttö-
myyden ehkäisyn näkökulmasta ehdotamme Työterveyslaitokselle roolia sote –alueiden
sosiaali- ja terveydenhuollon ja työterveyshuoltojen välisen yhteistyön tukemisessa.
Tästä näkökulmasta on hyvä, että Työterveyslaitos mainitaan lakiesityksen 25§ Yleinen
ohjaus, suunnittelu ja kehittäminen perusteluissa yhtenä ohjaukseen osallistuvana
hallinnonalan asiantuntijalaitoksena.
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