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Vuosi 2015 jää merkittävänä ajanjakso-
na Helsingin kaupungin työterveyshuol-
lon historiaan. Puoli vuosisataa kestänyt 
virastoaika jäi pikkuhiljaa taakse, kun 
siirrymme vuoden 2015-2016 vaihtees-
sa liikelaitokseksi. Muutoksen valmis-
telut olivat olennainen osa vuottamme. 
Ymmärsimme, että muuttuvassa toi-
mintaympäristössä on parempi alkaa 
itse kehittää omaa toimintaa kuin jää-
dä odottamaan ulkoa tulevia muutoksia. 
Liikelaitosmalli tarjoaa paljon mahdol-
lisuuksia ja kilpailukyvyn kehittymisen 
polkuja, jotka ovat välttämättömiä myös 
tulevan sote-uudistuksen kentällä.
 Teknisten liikelaitostumisvalmiste-
lujen lisäksi keskityimme koko henkilös-
tön voimin miettimään, miten voisimme 
onnistua entistä paremmin työterveyden 
perustehtävässä eli työkykyisten päivien 
tuottamisessa. Päämäärämme oli, että 
pystyisimme entistä vaikuttavammin 
palvelemaan kaikkia asiakasryhmiäm-
me: organisaatioiden johtoa, esimiehiä 
ja työntekijöitä. Päädyimme siihen, että 
paras tapa vastata asiakkaidemme tar-
peisiin olisi tukea heitä moniammatillis-
ten tiimien osaamisella.
 Lisäksi työstimme yhdessä asia-
kaspolkuja ja loimme asiakasprofiloinnin 
mallin. Nämä otettiin käyttöön työmme 
ohjenuoraksi syksyllä 2015. Asiakas-
polkuajattelu perustuu ajatukseen, että 
työkykyongelmien varhainen tunnista-
minen ja oikeiden palveluiden tarjoami-
nen oikeaan aikaan ehkäisevät monia 
ongelmia. Ennakoimme siis tarvetta ja 
hoidamme tarvittaessa. 

Johtajan kynästä

 Kehitämme siis sekä työterveys-
palveluitamme että omaa rakennet-
tamme ympäristön vaatimalla tavalla. 
Haluamme olla ajan hermolla ja alaa 
uudistava palvelujohtaja. Tästä osuvina 
esimerkkeinä vuodelta 2015 ovat myös 
Kipu ja työkyky -hanke sekä sähköisen 
palvelukanavan eTyöterveyden pilotoin-
ti. Kipu on merkittävin työkyvyttömyyttä 
aiheuttava tekijä, ja olemme ensimmäi-
nen työterveyshuolto Suomessa, joka 
alkoi kehittää tavoitteellisesti kipuoirei-
sen työntekijän hoito- ja työkyvyn tuki-
polkuja.
 Pitkäjänteinen laatutyömme kan-
toi myös hedelmää, kun työterveys-
keskus palkittiin joulukuussa kunnia-
maininnalla Valtiovarainministeriön ja 
Kuntaliiton valintaprosessissa, jossa et-
sittiin Suomen julkisen sektorin parhaita 
laatukäytäntöjä. Perusteluiden mukaan 
strategialähtöinen toimintatapojen uu-
distaminen näkyy hyvinä tuloksina ja 
olemme onnistuneet hillitsemään alalle 
tyypillistä kustannusten nousua. Myös 
asiakastoiminnassa korostuvaa kump-
panuutta ja aktiivista osallistumista alaa 
koskevaan yhteiskunnalliseen keskuste-
luun kiiteltiin.
 Uusien palveluiden kehittäminen 
sekä organisaatiorakenteemme luomi-
nen yhdessä kaikkien tykeläisten voi-
min on osoittanut sen, että vain yhdessä 
voimme tulla paremmaksi. Innovatiivi-
suuden ja avoimuuden rinnalla luotta-
muksen ilmapiiri ja vahva sosiaalinen 
pääoma ovat se voimavara, jonka turvin 
tulemme menestymään myös jatkossa. 

Tiina Pohjonen
Työterveysjohtaja
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Vuosi pähkinänkuoressa

Kaupunginvaltuusto päätti 
9.9.2015, että vuoden 2016 
alusta työterveyskeskukses-
ta tulee Työterveys Helsinki 
-liikelaitos.

Työterveys-
kysely

 
Marraskuussa 2015 toteu-
tettuun Työterveyskyselyyn 
vastasi noin 18 000 kau-
pungin työntekijää.

Kanta
 
Liityimme Kansalliseen ter-
veysarkistoon eli Kantaan. 
Sähköinen resepti, Lääketie-
tokanta, Potilastiedon arkisto 
sekä Omakanta tulivat asiak-
kaidemme saataville.

eTyöterveys
Pilotoimme sähköistä palve-
lukanavamme eTyöterveyttä 
osassa asiakasorganisaati-
oitamme. eTyöterveys mah-
dollistaa joustavan asiakas-
palvelun, ja olemme entistä 
paremmin tavoitettavissa.

Röntgen
Vuonna 2015 Tyken omassa 
röntgenissä tehtiin kahden  
röntgenhoitajan voimin 
9856 natiiviröntgentut-
kimusta.

Puhelinrinki 
Keväällä aloitettiin työter-
veyshoitajien puhelinrinki 
sosiaali- ja terveysviraston 
asiakkaille. Näin puhelin-
tunnilla joku hoitaja vastaa 
aina, vaikka oma hoitaja oli-
si varattu tai lomalla.

Laboratorio

Omassa laboratoriossamme
tehtiin vuoden aikana 
151660 tutkimusta, yh-
teensä 38191 asiakkaalle.

 
Rokotimme 7750 kaupun-
gin työntekijää kausi-in-
fluenssaa vastaan kahden 
viikon tehokampanjamme 
aikana lokakuussa sekä 
ajanvarauksella.

Ryhmät

Omiin ryhmämuotoisiin pal-
veluihimme osallistui 172 
asiakastamme yhteensä 
20 ryhmässä.

Virastosta 
liikelaitokseksi

Influenssa-
rokotukset
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Vuosi pähkinänkuoressa Kohti muutosta

Asiakkaidemme palvelutarpeiden muu-
tokset haastavat meitä kehittämään ra-
kenteitamme. Vuonna 2015 alkoi näyt-
tää siltä, etteivät sisäiset rakenteemme 
enää palvelleet parhaalla tavalla muuttu-
via asiakkuuksiamme. Aloimme kehittää 
uusia, joustavampia tapoja tehdä työtä. 

Visiona oli rakenne, joka mahdol-
listaisi entistä sujuvamman palvelun 
kaikille kolmelle asiakasryhmällemme: 
kaupungin virastojen, liikelaitosten ja 
yhtiöiden johdolle, esimiehille ja työnte-
kijöille.

Omalta henkilöstöltämme nou-
si vahvasti ajatus, että toiminta pitäisi 
organisoida moniammatillisten tiimien 
ympärille. Tällöin työterveyshoitajat, 
-lääkärit, -psykologit, työfysioterapeutit 
ja kuntoutussuunnittelijat pystyisivät 
yhteistyössä tuottamaan asiakkail-
lemme lisää työkykyisiä päiviä. ”Yh-
dessä paremmaksi” oli ajatus, jota 
työstettiin useaan otteeseen henkilös-
tön kanssa. Mietimme muun muassa  
moniammatillisuutta ja asiakkuuden 
hallintaa.

Virastosta liikelaitokseksi

Työterveyskeskuksen muuttamista net-
tobudjetoidusta virastosta kunnalliseksi 
liikelaitokseksi käsiteltiin monelta kan-
tilta vuoden 2015 aikana. Uudistukselle 
oli monta perustetta. Tavoitteena oli eri-
tyisesti selkeyttää työterveyspalvelujen 
toiminnan ja talouden läpinäkyvyyttä ja 
parantaa toiminnan ohjattavuutta. 

Liikelaitosmallissa myös työter-
veyspalveluista maksettavien Kela-kor-
vausten laskutapa muuttuisi, mikä puo-

lestaan tuottaisi kaupungille noin 800 
000 euroa suuremman Kela-korvauksen 
kuin virastomuotoinen toimintatapa.

Myös kilpailuneutraliteetti oli otet-
tava huomioon. Kuntalain 1.9.2013 voi-
maan tullut muutos velvoittaa kunnat 
yhtiöittämään markkinoilla olevan toi-
mintansa tai vetäytymään markkinoilta. 
Yhtiöittämisvelvollisuudesta säädettyjen 
poikkeusten nojalla kaupunki voi kuiten-
kin tarjota lakisääteisiä, ennaltaehkäise-
viä työterveyspalveluita ja vapaaehtoisia 
sairaanhoito- ja muita työterveyspalve-
luja niin kaupungin omille työntekijöille 
kuin kuntakonserniin kuuluvien yhteisö-
jen työntekijöille. Edellytyksenä vapaa-
ehtoisten työterveyspalvelujen tarjoami-
selle on palvelujen markkinaperusteinen 
hinnoittelu. Liikelaitoksena tämä olisi 
mahdollista.

Kaupunginvaltuusto päätti liikelai-
tostamisesta kokouksessaan 9.9.2015. 
Uuden liikelaitoksen nimeksi vahvistet-
tiin Helsingin kaupungin työterveys -lii-
kelaitos, josta toiminnassa käytettäisiin 
lyhempää nimeä Työterveys Helsinki.

Liikelaitostumisvalmistelut vä-
rittivät loppuvuotta vahvasti. Uu-
den liikelaitoksen visuaalinen ilme 
johdettiin Kaupunginkanslialle teh-
dystä ilmeuudistuksesta. Tuotimme 
logon ja ilmeen yhdessä suunnittelu- 
toimisto Kokoro + Moin kanssa, ja se 
sai hyväksynnän kaupunginhallitukselta 
joulukuussa 2015. Uuden logon haluttiin 
kuvastavan yhteistyötä, yhtenäisyyttä ja 
jatkuvuutta.

Liikelaitostumisemme ja organisaa-
tiorakenteemme tulivat käytäntöön vuo-
denvaihteessa 2015−2016.

Työterveyskeskuksen vuotta 2015 leimasi valmistautuminen 
suuriin muutoksiin. Valmistelimme virastosta liikelaitoksek-
si muuttumista, mutta myös sisäisten palvelurakenteidemme 
uudistamista.
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Asiakastarpeista 
asiakaspoluiksi

Työterveyskeskuksen käyttäjäanalyysis-
sa havaittiin, että noin 20 % asiakkais-
tamme käyttää noin 80 % palveluista. 
Yhtenä johtopäätöksenä tästä oli se, 
että usein vastaanotoillamme käyvät 
asiakkaat eivät välttämättä saa tarvit-
semaansa palvelua työkykyongelmiinsa. 
Vastaanotolle hakeudutaan kulloinkin 
ilmenevän oireen vuoksi, eikä työkyvyn 
tuen tarpeita ole helppoa tunnistaa. 

Oli siis löydettävä yhteinen tapa 
tunnistaa asiakkaamme, joiden työ- 
kyky on jo alentunut tai vaarassa alen-
tua. Aloitimme asiakastarveanalyysin 
erityisesti työkyvyn tuen tarpeista. 
Tavoitteena oli ymmärtää erilaisia työ-
kyvyn tuen tarpeita ja rakentaa näiden 
tarpeiden mukaisia polkuja työkyvyn 
tukemiseen.

Ihmisen oma kokemus työkyvys-
tään tällä hetkellä ja tulevaisuudessa en-
nustaa hyvin työssä jaksamista. Niinpä 
asiakaspolkuajattelun perustaksi valikoi-
tui koetun työkyvyn kysymys. Asiakkaan 
oma näkemys auttaa tunnistamaan työ-
kyvyn tukemisen ja edistämisen tarpei-
ta. 

Kun asiakkaan työkyvyn tilanne ja 
työkyvyn tuen tarve pystytään tunnis-
tamaan, voidaan palvelut räätälöidä pa-
remmin. Kun tuen tarve havaitaan, asia 
otetaan haltuun ja suunnitellaan toimin-
ta eteenpäin yhdessä asiakkaan kanssa.

Keväällä 2015 asiakaspolkuja ra-
kennettiin ja työstettiin yhdessä henki-

Työkykyongelmien varhainen tunnistaminen ja työkykyä tu-
kevien palveluiden tarjoaminen oikeaan aikaan voivat ennal-
taehkäistä useita ongelmia. Tämän ajatuksen pohjalle aloim-
me rakentaa asiakaspolkuja.

löstömme kanssa. Syksyllä polkuajattelu 
otettiin virallisesti käyttöön. Toiminta-
mallia ja potilastietojärjestelmäämme 
kehitetään jatkuvasti auttamaan polku-
ajattelun toteutumista. 

Tulevaisuudessa lähes jokaisessa 
asiakaskohtaamisessa kysymme asi-
akkaan kokemusta työkyvystään. Näin 
varmistamme, että työkyvyn ongelmat 
tunnistetaan ja hoidetaan suunnitellusti.

Asiakaspolkuajattelu tuottaa hyö-
tyä kaikille – niin työntekijälle, työnan-
tajalle kuin meille itsellemme. Tämän 
vuoksi työterveyshuollon työntekijät 
ovat ottaneet polkuajattelun erittäin hy-
vin vastaan.

• Asiakkaan näkökulma on aina 
keskiössä, toimet tähtäävät 
tuottamaan hyötyä työkyvylle

• Oikealle polulle ohjaaminen aut-
taa tarjoamaan tarpeenmukais-
ta ja ripeää hoitoa

• Tuemme työssä pärjäämistä sai-
raudesta huolimatta ja edistäm-
me nopeaa työhön paluuta 

• Palveluiden saatavuus ja tar-
peenmukaisuus paranevat

• Suunnitelmallisuus työkyvyn pa-
lauttamisessa paranee ja asiak-
kaan  osallistuminen vahvistuu

Polkuajattelun hyödyt
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Työterveyskysely 2015

Työterveyskysely toteutettiin marras-
kuussa 2015 viidettä kertaa kaupungin 
koko henkilöstölle joko sähköpostilla tai 
paperisena lähetettynä kyselynä. Kysy-
mykset käsittelivät työtä, elämäntapoja 
ja terveydentilaa. Jokainen Työterveys-
kyselyyn vastannut sai vastauksiinsa 
perustuvassa henkilökohtaisessa palaut-
teessa tietoa terveys- ja työkykyriskeis-
tään. Kyselyyn vastasi noin 18 000 vas-
taajaa.

Kyselyn toteutusta ja palautetta 
uudistettiin tänä vuonna aiempaa visu-
aalisemmaksi. Sähköiseen kyselyyn vas-
taajat saivat ensimmäistä kertaa palaut-
teen välittömästi. Myös paperikyselyn 
vastaajilla oli halutessaan mahdollisuus 
vastata kyselyyn internetissä. Palaut-
teen visuaalinen ilme muutettiin entistä 
raikkaammaksi ja helpommin silmäiltä-
väksi.

Palautteella ohjattiin vastaaja luo-
tettavan terveystiedon lähteille sekä 
aktivoitiin terveyttä ja hyvinvointia 
edistäviin elintapamuutoksiin. Kyse-
lyn vastauspalaute toimi myös väylä-
nä työkyvyn tuen toimien piiriin. Siinä 

Laaja työtä ja terveyttä käsittelevä kysely toteutettiin kau-
pungin henkilöstölle jo viidettä kertaa. Uudistimme kyselyn 
teknistä ja visuaalista toteutusta sekä palautetta.

ohjattiin muun muassa suunnattuihin 
kuntoremontteihin, henkilöstöliikunnan 
ryhmiin ja palveluihin tai ottamaan yh-
teyttä työterveyshuoltoon. Työterveys-
huoltoonkutsuttuja tuetaan työkykyä ja 
-hyvinvointia edistävien ratkaisuiden et-
simisessä.

Organisaatiot hyötyvät ryh-
mäyhteenvedoista

Kyselyn tuloksista voidaan tehdä myös 
ryhmäyhteenvetoja työpaikka- ja yk-
sikkökohtaisestikin, jos vastaajia on yli 
20. Virastot saavat koottua tietoa hen-
kilöstönsä terveys- ja työkykyriskeis-
tä. Tiedon avulla voidaan muun muas-
sa kohdentaa työterveysyhteistyötä ja 
työhyvinvointia edistäviä toimia entistä 
täsmällisemmin. 

Seurantatiedot viiden vuoden ai-
kasarjalla auttavat seuraamaan muu-
toksista henkilöstön työkyvyssä. Ky-
selyn vastaustietoja hyödynnetään 
lisäksi muun muassa kaupungin tyhy- 
mittarissa sekä virastojen omissa mitta-
reissa.
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Henkilöstö ja 
osaamisen kehittäminen

Edistimme Helsingin kaupungin työter-
veyttä 144 vakituisen työntekijän voi-
min. Pitkäaikainen ylilääkärimme Jouni 
Silvo siirtyi eläkkeelle loppuvuodesta 
2015.

Pidimme vuoden aikana kaksi ke-
hittämispäivää koko henkilöstölle. Tou-
kokuussa suuntasimme kohti Vierumäen 
urheiluopistoa, missä työstimme asia-
kaspolkuajattelua eteenpäin koko henki-

löstön voimin. Syksyn kehittämispäiväs-
sä kävimme läpi tulevan liikelaitoksen 
rakennetta sekä muutokseen liittyviä 
toiveita ja mietteitä.

Tykeläisten virkistys- ja vapaa-ajan 
toimintaa organisoi henkilökuntakoerho. 
Kävimme muun muassa SUP-lautaile-
massa, teatterissa ja vietimme marras-
kuun lopulla pikkujouluja

Osaava henkilöstö on kaikkien palveluidemme tuottamisen 
peruspilari. Valmistauduimme yhdessä tuleviin muutoksiin 
ottamalla haltuun uusia työvälineitä ja kehittämällä yhdessä 
toimintaamme. Vakituisen henkilöstömme määrä säilyi sama-
na aiempiin vuosiin verrattuna.

Työterveyskeskuksen henkilöstö saatiin harvinaiseen yhteiskuvaan toukokuussa 2015 
kehittämispäivässä Vierumäellä.
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Osaaminen kehittäminen

Työterveyskeskuksen täydennys- ja pe-
rehdyttämiskoulutuksesta vastasi sisäi-
nen koulutusohjelma Tyke-Akatemia. 
Koulutuksissa käsiteltiin ajankohtaisia 
menetelmiä, järjestelmiä ja omia toi-
mintamallejamme. Vuonna 2015 pidet-
tiin 71 koulutusta 20 eri teemasta.

Muuttuvat asiakastarpeet ja toi-
mintaympäristö otettiin huomioon kou-
lutusten suunnittelussa. Vuonna 2015 
työterveyskeskus liittyi kansalliseen 
terveysarkistoon, Kantaan. Muutos vaati 
henkilöstöltämme toimintatapojen muu-

toksia, joten koko hoitava henkilöstöm-
me koulutettiin Kanta- ja rakenteinen 
kirjaaminen -koulutuksissa. Näin ollen 
myös koulutustilaisuuksien määrä kas-
voi merkittävästi edellisvuoteen verrat-
tuna.

Suurimmassa osassa koulutuk-
sia hyödynnettiin Työterveyskeskuksen 
omia ammattiosaajia kouluttajina. Usei-
siin koulutuksiin saimme yhteistyötaho-
jemme, kuten Kevan, Kelan ja HUS:in 
asiantuntijoita kouluttajiksi.
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Työterveyskeskus on suosittu työterve-
yshuollon erikoistumispaikka. Vuonna 
2015 työterveyskeskuksessa työskenteli 
kahdeksan erikoistuvaa lääkäriä viiden 
kokeneen kouluttajalääkärimme ohjauk-
sessa.

Työterveyshuollossa tehtävän eri-
koistumisen suorittaminen vie kaksi 
vuotta. Erikoistuja saa hoidettavakseen 
oman asiakassektorin, jolloin hänellä on 
mahdollisuus toimia kaikissa työterveys-
huollon erikoislääkärin työhön kuuluvis-
sa rooleissa.

Puolen vuoden mittaista kuntou-
tusjaksoa oli suorittamassa   6 henkilöä  
työterveyskeskuksen kuntoutuslääkärin 
ohjauksessa.

Työterveyskeskus teki myös yh-
teistyötä eri ammattikorkeakoulujen 
kanssa muun muassa työterveyshoita-
jien koulutukseen liittyen. Tarjosimme 
harjoittelupaikan myös bioanalyytikolle 
ja työterveyspsykologeille sekä oppiso-
pimuskoulutuspaikat merkonomi- ja lä-
hihoitajaopiskelijoillle.

Erikoistumispolkua pitkin työterveyshuollon osaajaksi

Työterveyskeskuksen henkilöstö saatiin harvinaiseen yhteiskuvaan toukokuussa 2015 
kehittämispäivässä Vierumäellä.
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Työterveyskeskus alkoi vuonna 2015 
ensimmäisenä työterveyshuoltona Suo-
messa kehittää systemaattisesti ja ta-
voitteellisesti kipuoireisen työntekijän 
hoito- ja työkyvyn tukipolkuja.

Kipu ja työkyky -hanke

Kipu ja työkyky -hanke vastaa  
Helsingin kaupungin strategiseen tavoit-
teeseen tukea työntekijöiden työkykyä 
monipuolisin keinoin sekä tehokkaasti 
tunnistaa ja torjua työkyvyttömyysris-
kiä.

Vuoden 2015 aikana uudistimme 
muun muassa sairauspoissaolojen kir-
joittamissuositukset tavallisten, run-
saasti työkyvyttömyyttä aiheuttavien 
kipuoireiden osalta. Lisäksi kehitimme 
työkaluja, joiden avulla kipuoireisiin liit-
tyvä työkyvyn menettämisriski voidaan 
tunnistaa.

Loimme sisällöt vuoden 2016 ai-
kana toteutettaviin työterveyshuollon 
kivunhallintaryhmiin, suunnittelimme 
kipuoireisten suoravastaanottotoimintaa 
työfysioterapeutille ja kehitimme info- 
ja opetusmateriaalia. Kipu ja työkyky 
-hanke jatkuu vuonna 2016.

Kipu on merkittävin työkyvyttömyyt-
tä aiheuttava oire Helsingin kaupun-
gin työntekijöillä. Erityisesti pitkitty-
neeseen ja laaja-alaiseen kipuun liittyy 
merkittävä työkyvyttömyyden riski. 
Työterveyskyselyn (2013) perusteel-
la noin joka neljäs 40–60 -vuotias 
työntekijä kärsii kroonisesta, yli 
3 kuukautta kestäneestä kivusta. 
Kipuoireisiin liittyvät poissaolot työstä 
maksavat Helsingin kaupungille arvi-
olta noin 100 miljoonaa euroa vuo-
dessa.

Hankkeet ja palveluiden 
kehittäminen
Työterveyshuollon tavoitteena on tukea kaupungin henkilös-
tön työkykyä ja auttaa kaupunkitason henkilöstöstrategisten 
tavoitteiden saavuttamisessa. Hankkeiden ja kehittämisen 
kautta etsitään niin syitä ilmiöiden takana kuin testataan uu-
sia mahdollisuuksia työkyvyn tukemiseen.
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Sairauspoissaolojen hallintahanke

Työterveyskeskuksen kaksivuotinen 
sairauspoissaolohanke päättyi vuoden 
2015 lopussa. Hanke liittyi Helsingin 
kaupungin strategiaohjelmaan, jon-

ka tavoitteena on sairauspoissaolojen 
ja enneaikaisista eläköitymistä aiheu-
tuvien kustannusten vähentäminen. 
 Hankkeen aikana tarkasteltiin 
työterveyshuollon toiminnan sujuvuut-
ta ja erityisesti sitä, miten se on tuke-
nut sairauslomalta työhön palaamista ja 
miten yhteistyö työnantajan kanssa on 
toteutunut. Hanketyöryhmä seuloi kaik-
ki vuoden 2013 aikana yli 60 päivää sai-
raana olleet. Seulaan jäi 2170 henkeä.
 Sairauspoissaolohankkeen avul-
la olemme saaneet analysoitua tietoa, 
jonka perusteella voimme entistä pa-
remmin ehkäistä työkyvyttömyyden 
aiheuttamia kustannuksia kaupungille. 
Hanke on korostanut omassa toimin-
nassamme entistä enemmän suunnitel-
mallisuuden merkitystä yksilön työky-
vyn tukemisessa.

Harva asia maksaa kaupungille yhtä 
paljon kuin työkykynsä menettävä 
työntekijä. On havaittu, että työkyvyn 
menettämisen todennäköisyys kas-
vaa, mitä pidempään sairauspois-
saolo kestää. Tärkeää siis on, että 
poissaolojen pitkittymistä pystytään 
estämään ja pitkittymisen uhkaan ha-
vahdutaan ajoissa. Jokaiselle tehdään 
yksilöllinen suunnitelma työkyvyn 
tukemista ja kuntoutumista varten. 
Tähän tarvitaan kaikkia osapuolia: 
työnantajaa, työntekijää ja työterve-
yshuoltoa.

Hankkeet ja palveluiden 
kehittäminen

Vuonna 2014 alkaneessa hankkeessa 
työterveyskeskus kehitti kaupungin-
kanslian tilauksesta jatkovalmennusta 
suunnattuihin kuntoremontteihin Tules 
nyt - ja Voimat haltuun -kursseille. Hank-
keen aikana luotiin uusi valmennukselli-
nen toimintamalli, jonka tarkoituksena 
on lisätä suunnattujen kuntoremonttien 
vaikuttavuutta työkykyyn. 
 Viikon kuntoutusjakso käynnistää 

vuoden mittaisen matkan, jonka aikana 
työterveyshuollon työkykyvalmentajat 
tukevat osallistujia henkilökohtaisessa 
muutoksessa.
 Voimat haltuun -ryhmä on tar-
koitettu tukemaan työkykyä ja hyvin-
vointia, kun omat voimavarat ovat koe-
tuksella. Osallistujat saavat välineitä 
työhön ja muuhun elämään liittyvien 
kuormittavien tilanteiden jäsentämisek-
si. Voimat haltuun esimiehet -ryhmässä 
käsitellään samoja teemoja esimiesten 
näkökulmasta. Tules nyt -ryhmässä 
etsitään keinoja, joilla työssä ja itse 
voidaan vaikuttaa alkaviin tuki- ja lii-
kuntaelinoireisiin
 Hankkeen tulosten arviointi val-
mistuu kevään 2016 aikana, kun vuon-
na 2015 käynnistyneet vuoden mittai-
set valmennukset päättyvät.

Suunnatuista kuntoremonteista työkykyvalmennuksiksi

Helsingin kaupungin työntekijöille tar-
koitetut kuntoremontit  ovat varhais-
vaiheen kuntoutusta. Suunnattujen 
kuntoremonttien työkykyvalmen-
nukset on tarkoitettu työntekijöille, 
joiden haasteet työ- ja toimintakyvyn 
ylläpitämiseksi on jo havaittu työter-
veyshuollossa.
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Vuorotyöntekijöiden unettomuuden hoito -tutkimus

Työterveyskeskus osallistui Työterveys-
laitoksen keväällä 2015 aloittamaan 
tutkimukseen, jossa selvitetään erilais-
ten unettomuuden lääkkeettömien hoi-
tomuotojen vaikuttavuutta vuorotyötä 
tai epäsäännöllisiä työaikoja tekevillä 

työntekijöillä.   
 Tutkimuksessa unettomuutta 
hoidetaan kognitiivis-behavioraalisella 
ryhmätoiminnalla. Lisäksi osallistujat 
saavat unenhuollon ja omahoidon oh-
jausta.
 Tutkimuksella saadaan lisätietoa 
vuorotyöntekijöiden unettomuusoirei-
den lääkkeettömästä hoidosta ja siinä 
käytettävien erilaisten menetelmien 
tuloksellisuudesta. Tuloksellisuuden 
mittareina käytetään unipäiväkir-
jaa, kyselyitä, ns. unipatjamittausta 
sekä muistia ja muita tiedonkäsittelyn 
osa-alueita arvioivia testitehtäviä.
 Työterveyskeskuksen asiakkais-
ta tutkimukseen osallistuu sosiaali- ja 
terveysviraston säännöllistä vuorotyötä 
tekeviä työntekijöitä. Tutkimus jatkuu 
vuonna 2016.

Työikäisistä suomalaisista unet-
tomuusoireita on lähes kolman-
neksella, ja diagnoositasoinen 
unettomuushäiriö 5‒10 %:lla. Vuo-
rotyöntekijöillä unettomuusoireet 
ovat vielä yleisempiä kuin työi-
käisillä keskimäärin. Unettomuus 
heikentää toiminta- ja työkykyä sekä 
turvallisuutta ja aiheuttaa yhteiskun-
nallisia kustannuksia. Tehokkaalla hoi-
dolla voidaan minimoida monia haital-
lisia unettomuuden seurauksia.

Sähköinen palvelukanava eTyöterveys

Pilotoimme uutta palvelukanavaamme 
eTyöterveyttä vuoden 2015 aikana muu-
tamassa asiakasorganisaatiossamme. 

Sähköisen työterveyspalvelun avulla 
asiakas voi olla yhteydessä Työterveys 
Helsinkiin missä tahansa terveyteen tai 
sairauteen liittyvässä asiassa, ajasta 
ja paikasta riippumatta. Asiakkaan on 
myös helppo seurata viestinvaihtoa sekä 
täyttää lomakkeita ja kyselyitä eTyöter-
veyden kautta ja lähettää tarvittaessa 
liitetiedostoja. Viestit tallentuvat palve-
luun, ja niitä pääsee katsomaan milloin 
tahansa, kunhan käytössä on interne-
tyhteys. 

eTyöterveys on tietoturvallinen 
(SSL-suojattu) yhteydenpitokanava asi-
akkaan ja työterveystiimin välillä. Palve-
lun on kehittänyt suomalainen NetMedi 
Oy. Sähköinen työterveyspalvelu ote-
taan laajemmin käyttöön asiakasorgani-
saatioissamme vuonna 2016.

Työn muuttuessa myös työterveys-
palveluiden on muututtava vastaa-
maan paremmin asiakkaan tarpei-
siin. Digitalisaation ansiosta voimme 
palvella asiakkaitamme monissa eri 
kanavissa, joista asiakas voi valita hä-
nelle parhaiten sopivan. Perinteinen 
asiakaspalvelu toimistotyöaikoina ei 
sovi kaikille. Kaikki asiat eivät vaadi 
puhelua tai vastaanotolla käymistä 
hoituakseen. Tämän vuoksi aloimme 
kehittää vuonna 2015 sähköistä palve-
lukanavaa.



 13Työterveyskeskus 2015

Työterveyshuollon ryhmätoiminta on 
kustannustehokas ja toimiva tapa hoi-
taa mm. unettomuutta, masennusta 
ja stressiä. Ryhmätoiminnassa koros-
tuu erityisesti vertaistuen merkitys. 

Järjestimme vuonna 2015 ryhmä-
muotoista toimintaa useista eri teemois-
ta. Organisoimme myös kaupungin suun-
nattujen kuntoremonttien jatkoryhmät. 

Työuran alussa olevien vertais-
ryhmät järjestettiin jatkoryhminä 

Voimavarat käyttöön -ryhmä
(6 ryhmää)

Voimavararyhmä auttaa lisäämään tietoi-
suutta omista mielialoista ja antaa taitoja 
vaikuttaa niihin. Tavoitteena on vähentää 
vakavien masennusjaksojen puhkeamis-
ta, lievittää masennuksen voimakkuutta 
ja sekä lisätä työhyvinvointia ja työkykyä. 

Hyvä uni -ryhmät
(8 ryhmää)

Hyvän unenlaadun perustaitoja opetel-
laan 6-8 hengen ryhmissä. Tapaamis-
kertoja on useita, ja tapaamisten välillä 
kurssilaiset kokeilevat saatujen oppien 
toimivuutta käytännössä. Tavoitteena on 
löytää uusia työkaluja oman unenlaadun 
parantamiseen ja omaan hyvinvointiin.

Tehokasta ja toimivaa 
ryhmätoimintaa

vuoden 2014 hankkeelle, jossa las-
tenhoitajat saivat tukea työn hallin-
taansa. Ryhmiin ohjauduttiin työterve-
yshoitajan tai -lääkärin suosituksesta.

Ryhmien osallistujilta kerätyn pa-
lautteen mukaan 89% ryhmiimme osal-
listuneista (omat ryhmät ja suunnattujen 
kuntoremonttien jatkoryhmät) 271 vas-
taajasta suosittelisi ryhmää mielellään 
tai ehdottomasti myös työkavereilleen.

Tietoinen läsnäolo ja stressin-
hallinta -ryhmä (4 ryhmää)

Tietoisen läsnäolon ja stressinhallinnan 
ryhmässä keskitytään stressioireisiin ja 
työssö kuormittumiseen. Tietoinen läs-
näolo perustuu MBSR (Mindfulness Based 
Stree Reduction) -stressinhallintaohjel-
maan. Kurssilla sovelletaan tietoisen läs-
näolon harjoituksia stressin hallintaan ja 
omien voimavarojen vahvistamiseen.  

Tukea työuran alkutaipaleelle 
-ryhmä (2 ryhmää)

Varhaiskasvatusviraston lastenhoitajille 
järjestettiin kaksi ryhmää, joissa uransa 
alkuvaiheessa olevat ja alanvaihtajat sai-
vat tukea työn hallintaansa. Tavoitteena 
oli tunnistaa alan työstressiä aiheuttavia 
tekijöitä sekä antaa lastenhoitajille stres-
sinhallintakeinoja työhönsä. 
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Asiakaspalveluyksikkö

Palvelupäällikkö 
Anne-Maj Candolin

Kehittämisyksikkö

Kehittämispäällikkö
Eija-Maria Gerlander

Hallintopalvelut

Hallintopäällikkö
Tiina Maasilta

Sosiaali- ja
terveysviraston

työterveys-
palvelut

Vastaava
työterveys-

lääkäri
Ritva

Teerimäki

Ylilääkäri 
Jouni Silvo

Johtava työterveyslääkäri 
Helena Helko 

 
Laatu- ja palvelupäällikkö 

Lena Meyer

Työterveysjohtaja
Tiina Pohjonen

Opetus- ja
varhaiskasvatus-

virastojen
työterveys-

palvelut

Vastaava
työterveys-

lääkäri
Marjaana 
Saarela

Liikelaitosten,
pienten ja 

keskisuurten
virastojen

työterveys-
palvelut

Vastaava 
työterveys-

lääkäri
Marianne Alho

Organisaatio 2015
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Talous, tulos ja 
toiminta lukuina

Tilinpäätös 
2011

Tilinpäätös 
2012

Tilinpäätös 
2013

Tilinpäätös 
2014

Tilinpäätös 
2015

TULOT
Myyntitulot 8164 8437 8754 9115 9843

Tuet ja avustukset 7452 6380 7032 7094 6666

TULOT YHTEENSÄ 15616 14817 15786 16209 16509

MENOT
Palkat 6397 6421 6864 6988 7095

Henkilöstösivumenot 2210 2168 2376 2346 2397
Henkilöstömenot yhteensä 8607 8589 9240 9335 9474
Palvelujen ostot 4054 4475 4690 4731 4634
Aineet, tarvikkeet, tavarat 361 325 383 338 409

Avustukset 5 10 5 10 5

Vuokrat 933 1018 1147 1160 1221
Muut menot 3 4 7 14 23
MENOT YHTEENSÄ 13963 14421 15472 15588 15766

Toimintakate 1653 396 315 621 743
Poistot 38 91 54 48 52

TILIKAUDEN TULOS 1615 305 261 572 691

Tilikauden tulos 2011-2015

Taulukon luvut on esitetty tuhansina euroina

Työterveyskeskus on vuodesta 2013 al-
kaen toiminut nettobudjettiyksikkönä. 
Toiminnan seurannassa talouden sitova-
na tekijänä on toimintakate, mikä saa-
vutettiin myös toimintavuonna 2015. 
 Osa työterveyskeskuksen liikelai-
tosasiakkaista yhtiöitettiin vuoden 2015 
alusta. Muutoksen seurauksena tuot-

tojen seuranta oli varmempaa, koska 
osakeyhtiölaskutus tulee kokonaisuu-
dessaan työterveyskeskuksen tuotoksi 
ilman jälkeenpäin Kelalta haettavaa kor-
vausta.
 Työterveyskeskuksen investoinnit 
toteutuivat suunnitellun mukaisesti.
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2011 2012 2013 2014 2015
Työterveyslääkärit
Vastaanottokäynnit 58000 56948 59318 57864 58180
Työolosuhdetyö, kpl 2976 3261 4041 4083 4270
Käynnin korvaava puhelu, kpl 46006 46698 50212 55215 56165
Työterveyshoitajat
Vastaanottokäynnit, kpl 41039 41644 44684 45957 49377
Työolosuhdetyö, kpl 4985 5549 7619 8696 9283
Käynnin korvaava puhelu, kpl 61911 56522 48692 59907 58646
Työterveyspsykologit
Vastaanottokäynnit 1944 2100 2741 2651 2756

Työolosuhdetyö, kpl 1638 1954 1887 1693 1816
Työfysioterapeutit
Vastaanottokäynnit 4516 3706 3468 3283 3681

Työolosuhdetyö, kpl 3003 3230 3269 3800 3237

Yleislääkäriostopalvelut* 3003 1487 1803 1830 1652

Tuottavuus 103 101 109 114 104

*Tavoitteena ei ole lisätä ostopalveluiden määrää

Toiminnan toteutuneet tunnusluvut 2011-2015

Taulukon luvut on esitetty tuhansina euroina

2013
€

2014
€

2015
€

2013
kg

2014
kg

2015
kg

Keräyspaperi 652 495 561 0 0 0

Vaarallinen jäte (ent. ongelmajäte) 3 871 4 000 3 420 1 590 996 1 029

Tietosuojattu materiaali 1 942 1 029 1 004 2 320 1 720 1 880

Muut jätehuollon kulut 0 307 38 0 1 620 0

Ympäristökustannukset 2013-2015
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Ammattinimike Henkilöstön lukumäärä

2011 2012 2013 2014 2015

Työterveyslääkärit 44 44 44 44 45

Työterveyshoitajat 43 43 42 42 42

Työterveyspsykologit 7 7 7 7 7

Työfysioterapeutit 11 10 10 11 10

Laboratoriohoitajat 10 10 10 10 10

Röntgenhoitajat 2 2 2 2 2

Kuntoutussuunnittelijat 1 2 2 2 2

Vastaanottohoitajat 15 14 13 13 13

Hallinto ja sisäiset palvelut 10 11 14 13 13

Yhteensä 143 143 144 144 144

Vakituisen henkilöstön määrä vuosina 2012-2015


