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Selvitys Tyiite rveysPlu s: n perustamiseksi terveyskeskukseen

Mediassa on keyty viimeisten vuosien aikana hwee ja kriittista keskustelua tyoterveydenhuollon palvelujen
sisiilloistii ja niiden puutteista ja palvelujen kalleudesta.

Asia on tarkee tyijikaisen vdest6n vahentyesse ja ikeentyesse. Paineet ty6elamen pidentemiseksi ovat
kovat, vaikka samanaikaisesti puhutaan tydsse jaksamisen ja varhaisen elSkkeellesiirtymisen ongelmista.
Niissd asioissa tydterveydenhuollolla on keskeinen rooli. Mutta nyt tiimii jerjestelme ei toimi.

ohessa liitteenA ja perusteluiksi Helsingin Sanomissa julkaistu mielipide, mika valottaa asiaa monesra
nekdkulmasta.

Mielestdmme kaupungin piteisi selvittea oman tydterveydenhuollon liikelaitoksen tai kunnallisen vhtion
perustamista tydterveydenhuoltoon vaihtoehtona kansainvelisten porssiyhtiiiiden tarjoamille
tydterveyspalveluille. Kaupungin omassa yksikossd pitiiisi olla mahdollisuudet tarjota lakisaateisten
tyoterveyspalvelujen ohella johtamiseen ja tydntekijoiden tyohyvinvointiin liittyvie palveluita. Niin
voitaisiin tutkia tydssa jaksamista, minkii syyksi usein mainitaan juurijohtamisen ongelmat.

Uskomme, ette kaupungin oma tydterveydenhuollon yksikkat - Tydterveysplus - voisi houkutella useita
tyonantajia ja yrittejie yksiktin asiakkaiksi. Samalla voitaisiin eheyttda veestiin tervevdentilan seurannan
jatkuvuutta.

irTsitHif, ette kaupunki selvittee, miten terveyskeskukseen tai
tulevaan sosiaali- ja terveyskeskukseen voitaisiin perustaa erillinen Tydterveydenhuollon liikelaitos tai
kunnallinen yhtiii. SelvityksessS tulisi ottaa huomioon myds henkiliistiin tyiihyvinvointiin ja johtamiseen
liittyvien palvelujen tarjonta osana kokonaisvaltaista ty6paikkojen hyvinvointia.
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Tyiiterveyshuoltoon on luotava voittoa tavoittelematon palvelujirjestelmd

HS 9.3.2012

"Julkisen sektorin on otettava entista suurempi rooli tyiiterveyshuoltopalvelujen tuottamisessa".

Tydterveyshuolto on jo ajat sitten irtaantunut alkuper;iseste lain tarkoituksesta. Se ei tunnista tyijelemen

muutoksia. Entisajan raskaat fyysiset tytit ovat vaihtuneet entiste enemman aivoja ia mielta rasittaviin

toihin. Tete tvOeleman muutosta ei ole pysahdytty analysoimaan. Muuten eivoi ymmartae site laajaa

keskustelua tyiissa jaksamisen, johtamisen tal oman tyijn hallinnan vaikeuden on8elmista, puhumattakaan

tyijkyvyttiimyyselekkeelle siirtymisen syista.

Masennuksesta johtuvat tyijkywttijmyyselekkeet ovat kaksinkertaistuneet Suomessa 1990 luvulta lehtien.

Samaan aikaan tyijnantajat kautta Euroopan vaativat tyttntekijdita jaksamaan tyossa entiste pitempean.

Jonkun ajattelussa on musta aukko I

Tyijterveydenhuollon jSrjestdmisesse on palattava juurille. Palvelujen keskeiset tavoitteet, ennalta ehkaisy,

tyiiterveyden ja tydkyvyn tukeminen ja tytiolojen kehitteminen, ovat edelleen kestevie. Mutta niiden sisSlto

on muutettava vastamaan tydsse ja tydymparistdsse tapahtuneita muutoksia. Nyt tyitntekij6iden annetaan

uupua ja sairastua tyiissean ennen kuin ongelmiin tartutaan. Teme johtaa suuriin kansantaloudellisiin

menetyksiin ja inhimilliseen kdrsimykseen. Miste sitten kiikastaa, ette tilanne on ajautunut tallaiseksi?

Ehka suurin syy nykykehitykseen on ty6terveydenhuollon siirtyminen entiste laajemmin kansainviilisten

p6rssiyhtididen hallitsemien lddkdriasemien hoidettaviksi. Samalla tydterveydenhuollosta on tullut entiste

enemmen sairauksien hoitoa. Esimerkiksi ennalta ehkiisevid terveystarkastuksia tehdaan vuosittain vain

noin miljoona, kun taas muita keynteja on noin viisi miljoonaa. Yleisl6Skeritasoinen hoito muutamilla

ylimiiriiisillii tutkimuksilla tai verineytteille hoystettyne on erittein tuottavaa. Laboratorio tutkimukset

ovatkin kasvaneet voimakkaasti.

Julkisen sektorin on otettava entist5 suurempi rooli tyiiteNeydenhuoltopa lvelujen tuottamisessa

Kansainvelisten p6rssiyhti6iden rinnalle on luotava voittoa tavoittelematon, selvesti tydntekijoiden

jaksamiseen ja tydhyvinvointiin tahteava palvelujdrjestelme tyoterveydenhuoltolain hengesse. T:illaisesta

on hWiii kokemuksia mm. Kokkolan kaupungin omistamasta Ty6plus -liikelaitoksesta. Se on osa

terveyskeskuskuntayhtymee ja perusterveydenhuoltoa. Liikelaitoksen toiminta on viislnkertaistunut

seitsemesse vuodessa. Asiakkaat edustavat kunnallisia ja yksityisie tyonantajia sekii yrittajie. Tyiiplussan

ty6ntekijat ovat monipuolisia tyijelemen erityisosaajia.

Hus alueella laajennettu tyiiterveyshuollon palvelus voisi olla joko piiiikaupunkiseudun kuntien yhteinen tai

Husin alainen liikelaitos tai osakeyhtiii. Sillii olisi silloin hyvet yhteydet seka perusterveydenhuoltoon etta

tarvittaessa erikoissairaanhoitoon.

Tydterveydenhuollon palauttaminen entista laajemmin julkiseen terveydenhuoltoon toisi myos tydikeiset

osaksi terveyspalvelujen ketjua. T6llii voitaisiin jopa kuroa veest6ryhmien vSlisid terveyseroja. Tyoikeisten

terveysongelmat ja tydssa jaksamisen edellytykset tulisivat silloin nykyista paremmin tutkimuksen ja

kehittemistyon piiriin. se puolestaan auttaisi ymmartemeen koko vaest6n terveydenhuollon ongelmia ja

kehitystarpeita pitkelle tahtiiyksellii entistii paremmin.



Varteenotettava ja arvokas nekiikulma oli myiis Helsingin yliopiston henkilostiSn yksimielinen halu piasta
eroon Mehilaisen tyiiterveyshuollosta, koska yliopiston ja Mehileisen toiminta yhteiskuntavastuussa ovat
reikeassa ristiriidassa keskenean US 23.2.20L2J.. Voiko tesse kannanotossa piille tyoterveyde nhuollon
tervehdwtemisen uusi alku?
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