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”Hyvällä  
yhteistyöllä 
olemme 
saaneet 
sairaus 
poissaolojen 
määrän 
laskemaan.” 
Tuija Kuivalainen, 

toimitusjohtaja, Talpa

”Varhaisen tuen 
malli muistuttaa 
esimiehille,  
että apua pitää  
ja saa pyytää.” 
Hanna Valkonen, 

työterveyspsykologi

60 %  kaupungin 
henkilöstöstä 

käytti vuoden 2016 aikana 
Työterveys Helsingin 
palveluita.
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V uosi 2016 oli ensimmäinen vuo-

temme liikelaitoksena, Työterveys 

Helsinkinä, mutta ennen kaikkea 

se oli onnistumisten ja uuden 

alun vuosi. Pitkäjänteinen laadun 

kehittämistyö ja strategiamme kirkastaminen 

tuottivat tulosta. Kuljemme entistä määrätietoi-

semmin kohti selkeää tavoitettamme: työkykyis-

ten päivien tuottamista Helsingin kaupungille ja 

kaupunki konsernin yhteisöille.

Viime vuoden onnistumisista kertovat erityi-

sesti julkiset tunnustukset, joissa meidät notee-

rattiin alamme uudistajana: voitimme Helsingin 

kaupunginjohtajan laatupalkintokilpailun, ja Laa-

tukeskus palkitsi meidät neljän tähden EFQM Re-

cogniced for Excellence -tunnustuksella. Kiitolli-

sena tunnustuksista välitän terveiset erityisesti 

henkilöstöllemme ja asiakkaillemme, yhdessä 

olemme tulleet paremmaksi. 

Sote-uudistuksessa korostamme työterveys-

palveluiden ennakoivaa roolia. Tässä toiminta-

kertomuksessa asiakkaamme kertovat, miten 

hyvinvointi lisääntyy yhteistyöllä ja työkykyjohta-

misella niin, että saadaan aikaan säästöjä ja hyvää 

tulosta. Yhteistyömme on osoittanut, että työky-

ky on resurssi, jota pitää johtaa. 

Työterveyspalveluilla voidaan ehkäistä työ-

kykyriskejä ja tarjota vaihtoehtoja sairauspois-

saoloille. Uudenlaisten toimintatapojen kehit-

täminen on ollut myös kaupungin henkilöstön 

sairauspoissaolojen laskun taustalla. Vuoden 

2016 luvut ovat kannustavia, sairauspoissaolot 

laskivat viime vuonna 4,7 prosenttiin. Tällä tasolla 

ei olla oltu sitten vuoden 2003. 

Omalta osaltamme haluamme olla uudistu-

vassa Helsingissä hyvä yhteistyökumppani sekä 

kilpailukykyinen ja laadukas työterveyshuolto, 

jolla on työnantajalle selvä lisäarvo. Oli kyse mis-

tä tahansa toiminnastamme, niin kaiken ytimessä 

ovat työkykyiset päivät. Hyvän yhteistyön lisäksi 

pääsemme tavoitteeseemme suunnitelmallisuu-

della, vaikuttavuudella ja toiminnan jatkuvalla 

mittaamisella. 

TUOTAMME 
TYÖKYKYISIÄ PÄIVIÄ

Tiina Pohjonen
Toimitusjohtaja

T O I M I T U S J O H TA J A N  K AT S A U S 

Työkyky on 
resurssi, jota 
pitää johtaa. 
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TÄSMÄLLISESTI VAIKUTTAVIA  
TYÖTERVEYSPALVELUITA

Työterveys Helsinki on työterveyden palvelujohtaja. Tavoit-

telemme johtavaa asemaa työkykyriskejä ennakoivassa toi-

minnassa, ja tuotamme asiakkaidemme toimintaan konkreet-

tisia hyötyjä. Lähtökohtamme on tuottaa työkykyisiä päiviä.

Toimintamme painopisteitä ovat ennakoiva työkykyriski-

en tunnistaminen, tehokas työkyvyn tuki sekä työkykyjoh-

tamista edistävä yhteistyö asiakas organisaatioiden johdon, 

esimiesten ja HR:n kanssa. Luotamme siihen, että parhaat 

vaikutukset saadaan aikaan yhteistyöllä. 

Periaatteemme on ennakoida tarvetta ja hoitaa tarvit-

taessa. Pystymme tarjoamaan asiakkaillemme täsmällisesti 

vaikuttavia työterveyspalveluja, sillä tunnemme kaupungilla 

tehtävät työt ja työn arjen erityispiirteet. Autamme esimie-

hiä pitämään hyvää huolta henkilöstöstään ja henkilöstöä 

huolehtimaan omasta terveydestään. Tunnistamme kunkin 

asiakkaan yksilölliset työkykyriskit järjestelmällisesti, ja tar-

joamme niihin hoidon silloin, kun sitä tarvitaan. Toimimme 

kustannustehokkaasti emmekä ylikäytä resursseja. Toimin-

taamme ohjaavat eettisyyden, oikeudenmukaisuuden ja vai-

kuttavuuden arvolähtökohdat. 

Tahdomme olla haluttu ja tunnettu työpaikka, joka tar-

joaa mielekästä työtä ja näköalapaikan uudistuvaan työter-

veyshuoltoon.  

TUNNEMME 
KAUPUNGILLA  
TEHTÄVÄT TYÖT 
JA TYÖN ARJEN 
ERITYISPIIRTEET. 



L I I K E T O I M I N N O T  2 0 1 6   
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VUOSI LYHYESTI

Digitaalisessa palvelukanavassa 
eTyöterveys 2 141  käyttäjää

2 141

Työterveys Helsinki 
aloittaa toimintansa

@TyoterveysHki Twitteriin  
#TyöstäTiistaina

Työterveyshuollossa asioi 
30 995 asiakasta

30 995

Keskimääräinen  
odotusaika  
röntgentutkimuksiin 8 min   

Asiakasprofilointi  
jokapäiväiseen käyttöön

1

3

5 6

2

4



L I I K E T O I M I N N O T  2 0 1 6 

4 277 esimies  konsultaatioita

INFLUENSSA   ROKOTUSTA 

 8 358
Voitamme kaupunginjohtajan 
laatupalkintokilpailun

Vuoden aikana  
1 603 työterveysneuvottelua

Kaupungin henkilöstön 
sairauspoissaoloissa laskivat 
4,7 prosenttiin 

4,7%

Asiaskaskokemuksen NPS-
suositteluarvo 69

7 8

10

11 12

9

7
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”Vaihtelevuus 
pitää työn 
mielenkiintoisena.”
Työterveyshoitaja Sanni Arokoski

VA I K U T TAV U U S  J A  A S I A K A S H Y Ö T Y
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VA I K U T TAV U U S  J A  A S I A K A S H Y Ö T Y

Ennakoimme ja hoidamme   
TASAVERTAISESTI

Arvioimme hoidon tarpeen, 

kun asiakas ottaa yhteyttä 

Työterveys Helsinkiin esi-

merkiksi eTyöterveyden 

kautta. Ammattilaisemme 

käyttävät asiakaspolkumalliamme jat-

kosuunnitelman laatimiseksi yhdessä asi-

akkaan kanssa.

Oikean polun valinta perustuu asiakas-

profilointimalliimme. Asiakas arvioi työ-

kykyään asteikolla 0−10. Koetun työky-

kyarvion ja hoidon tarpeen perusteella 

valitsemme oikean vaihtoehdon kolmes-

ta polusta. Sen pohjalta laadimme jat-

kosuunnitelman yhdessä asiakkaan kans-

sa ja sovimme seurannasta. Tarvittaessa 

järjestämme työterveysneuvottelun esi-

miehen kanssa. Suunnitelman tarkoitukse-

na on edistää asiakkaan työkykyä ja tukea 

hänen voimavarojaan, löytää vaihtoehtoja 

sairaus poissaoloille ja kannustaa omahoi-

toon.

Moniammatilliset työterveystiimi mme 

seuraavat hoitopolkuja. Tuemme ammat-

tilaistemme työskentelyä hoitoprosessin 

mukaan koulutuksilla, johtamisella ja vies-

tinnällä.

Meille on tärkeää 

palvella asiakkaita 

oikeudenmukaisesti 

ja eettisesti, ja sen 

perusteella olemme 

kehittäneet tämän 

mallin. Polkuajattelu 

tukee sitä, että pal-

velemme kaikkia sa-

malla periaatteella, 

ja hoidamme silloin 

ja sillä tavalla, kuin on 

tarpeellista. 

TYÖHÖN
PALUU

työkyky 6-7

OIKEAT
RATKAISUT

työkyky 0-5

Älä  
päästä 

irti

Tee 
kuntoutus-

suunnitelma Esimies   
aina  

mukana

Pidä 
esimies
kartalla

Minimoi
sairausloma

Tee
työterveys-

suunnitelma

PID
Ä K

ÄSI
SS

Ä

Nopeasti 
hoidettu

Sujuva 
konsultointi

Tunnista 
työkykyriski

HOIDA ITSE

KERRALLA 
PALVELTU

koettu 
työkyky 8-10

ASIAKAS

ASIAKASPOLUN VALINTA JA TOIMENPITEET

AR
VI

OI T
YÖSSÄ PÄRJÄÄM

IN
EN
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VA I K U T TAV U U S  J A  A S I A K A S H Y Ö T Y

SAIRAUSPOISSAOLOISSA 
MERKITTÄVIN LASKU  
YLI 10 VUOTEEN

Kaupungin henkilöstön sairauspoissaolot laskivat viime 

vuonna 4,7 prosenttiin. Tällä tasolla ei ole oltu sitten vuoden 

2003. Monella tasolla kannustava muutos on saatu aikaan 

yhtäaikaisten ponnistelujen, kehittämisen ja yhteistyön tu-

loksena. Taustalla on työkykyjohtamista ja työterveysyhteis-

työtä sekä asenteiden, töiden ja organisaatioiden muutosta 

– ja paljon työhyvinvointityötä. 
 
Merkittävästi poissaolojen 
vähenemiseen 
vaikuttivat myös uudet 
sairauspoissaolojen 
kirjoittamissuositukset. 

Työterveys Helsingissä laaditut suositukset sairauslo-

man tarpeen ja keston arviointiin vähensivät vuoden 2016 

aikana tuhansia Helsingin kaupungin työntekijöiden sairaus-

lomapäiviä. 

Suositusten tavoitteena on uudistaa ja tehostaa hoito-

menetelmiä sekä yhtenäistää lääkäreiden toimintatapoja 

sairaaksikirjoittamisessa. Lisäksi suositukset auttavat otta-

maan huomioon työntekijän kokonaistilanteen ja työtehtä-

vät. Työterveys Helsingin laatimat suositukset ovat käytössä 

selkä-, olkapää- ja kyynärpääkipuihin. Pelkästään näiden oi-

reiden osalta saatiin viime vuonna lähes 11 000 työpäivää 

lisää. 

60% 
kaupungin 
henkilöstöstä 
käytti vuoden 
2016 aikana 
Työterveys 
Helsingin 
palveluita.

SAIRAUSPOISSAOLOPÄIVÄT VÄHENIVÄT 

-32 
%

selkäkivut

-10
%

olkapääkivut

-43
%

kyynärpääkivut

NELJÄN TÄHDEN TOIMINTAA
Työterveys Helsinki sai vuonna 2016 huippuarvioinnin ja 

erityistunnustusta vuorovaikutteisesta johtamisesta, yhteis-

työstä asiakkaiden kanssa sekä toiminnan jatkuvasta seu-

rannasta ja arvioinnista.

Laatukeskus palkitsi Työterveys Helsingin neljän tähden 

EFQM Recognised for Excellence -tunnustuksella, mikä on 

kansainvälisesti tunnetun arvioinnin toiseksi korkein tähti-

määrä. Kyseessä on ainut työterveyshuolto, joka on päässyt 

tälle tasolle. Tunnustuksella kannustetaan organisaatioita 

järjestelmälliseen toiminnan kehittämiseen. 
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TYÖKYKYJOHTAMINEN  
STRATEGISENA KYSYMYKSENÄ

Henkilöstön työkykyriskien tunnistamisessa olennaista on 

tiivis yhteistyö työpaikkojen esimiesten kanssa sekä var-

hain käydyt työterveysneuvottelut. Vuonna 2016 näitä neu-

votteluja käytiin yli 1600 esimiehen ja työntekijän kanssa, 

mikä on 20 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Työ-

terveysneuvottelut ovat kiinteä osa käytännön esimiestyö-

tä ja työkykyjohtamista. 

Työterveys Helsinki oli vuonna 2016 kehittämässä Hel-

singin kaupungin työkykyjohtamisen mallia, joka on nivou-

tumassa kiinteäksi osaksi kaupungin johtamisjärjestelmää. 

Kaupungin palveluiden tuottamisessa henkilöstön osaami-

nen ja työkyky ovat resurssi, jota pitää johtaa, ja joilla turva-

taan palveluiden laatu.  Työkyky on näin myös strateginen 

kysymys. 

On työntekijän etu,  
että hän saa tasa-
laatuista hoitoa lääkärille 
tullessaan. On hoitavan 
lääkärin etu, että hänelle 
on luotu tutkimusnäyttöön 
perustuvia työkaluja   
sairaus poissaolojen 
tarpeen arvioimiseen.  
On työnantajan etu,  
että sairauspoissaolojen  
tarvetta arvioidaan 
työterveys huollossa   
systemaattisesti ja  
riittävän objektiivisesti.
Lääkäri, työterveyden dosentti  
Helena Miranda 9.8.2016

Mediuutiset valitsivat 
suositusten laatijan 
Työterveys Helsingin 
lääkäri, työterveyden 
dosentti Helena 
Mirandan yhdeksi 
terveysalan vuoden 
2016 vaikuttajaksi, 
joka on tehnyt alalla 
merkittäviä tekoja. 

VA I K U T TAV U U S  J A  A S I A K A S H Y Ö T Y
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Työterveyteen kasautuu 
paljon osaamista ja 
ajantasaista tietoa siitä, 
miten henkilöstö voi. 
Kun tietoa jalostetaan ja 
analysoidaan, saadaan 
arvokasta tietoa 
johtamiskäyttöön ja 
työterveyden asiakkaiden 
parhaaksi.
 
Työterveys Helsingin toimitusjohtaja  
Tiina Pohjonen

AND THE WINNER IS…
Työterveys Helsingin viime vuonna 

keräämien tunnustusten joukossa 

yksi merkittävimmistä oli Helsingin 

kaupunginjohtajan laatupalkinto 

2016. Kaupunginjohtaja  Jussi Paju-
nen   perusteli voittoa vuorovaikuttei-

sella johta misella, henkilöstön tuke-

misella itseohjautuvaan tiimityöhön 

ja palveluiden yhteiskehittelyllä asi-

akkaiden kanssa.  Kaupunginjohtajan 

laatupalkinto jaetaan tunnustuksena 

toiminnan ja tulosten jatkuvasta pa-

rantamisesta. 

VA I K U T TAV U U S  J A  A S I A K A S H Y Ö T Y

TYÖTERVEYS HELSINKI VASTAA 
ASIAKKAAN TARPEESEEN

Aiempi Helsingin kaupungin työterveyskeskus muuttui 

vuoden 2016 alussa liikelaitokseksi. Muutoksella pyrit-

tiin ketterämpään sisäiseen rakenteeseen ja toimin-

taan sekä siihen, että asiakkaiden tarpeisiin pystyään 

vastaamaan aiempaa paremmin. 1. tammikuuta 2016 

aloittaneen Työterveys Helsingin ensimmäinen toimin-

tavuosi oli sekä toiminnallisesti että taloudellisesti 

erittäin onnistunut, ja esimerkiksi loppuvuonna voi-

tettu laatupalkinto oli tunnustus liikelaitokselle alansa 

uudis tajana. 

1
Kuva: Pertti Nisonen
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”En ole nähnyt yhtä 
kirkasta ajatusta 
työterveyshuollon 
merkityksestä 
missään muualla.”

E S I M I E S  J A  J O H TA M I N E N 

Ylilääkäri Maire Laaksonen, Työterveyslaitos
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”En ole nähnyt yhtä 
kirkasta ajatusta 
työterveyshuollon 
merkityksestä 
missään muualla.”
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Taloushallintopalveluille nimetty Työterveys 
Helsingin työterveystiimi tukee talpalaisten työ- ja 
toimintakykyä. Kun tavoitteet ovat samat ja työtä 
tehdään yhdessä, sairauspoissaolot vähenevät.

Teksti Arja Krank Kuvat Roope Permanto

Vasemmalta palvelupäällikkö Marja Poikonen, Työterveys Helsinki; 
työterveyslääkäri Mikko Vahvaselkä, Työterveys Helsinki

YHTEISTYÖ
lisää työkykyisiä päiviä 

16
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oisiko työntekijöiden sairauspoissaoloja vä-

hentää tehokkaammin? Tähän kysymykseen 

herättiin Helsingin kaupungin Taloushallinto-

palveluissa, kun henkilöstö näytti olevan taa-

jaan sairauslomilla. Vuosi sitten Talpassa lähdet-

tiin etsimään ratkaisuja ja työkaluja Työterveyslaitoksen 

Vaikuttavuutta työterveysyhteistyöllä ESR -hankkeesta. 

Työterveys Helsinki teki aloitteen hankkeeseen. Tästä työ-

terveystiimin ja Talpan yhteistyö on vain tiivistynyt.

– Talpan toimintaympäristö ja haasteet ovat tulleet 

tutuksi työterveystiimille, ja vastavuoroisesti me Talpassa 

olemme oppineet ennakoivan työterveyshuollon toiminta-

tapoja. Hyvällä  yhteistyöllä olemme saaneet ennakoivien 

keskustelujen määrän kasvamaan ja sairauspoissaolojen 

määrän laskemaan, toimitusjohtaja Tuija Kuivalainen Tal-

pasta kertoo.

17

Takimmaisena toimitusjohtaja Tuija Kuivalainen, Taloushallintopalvelu; 
työterveyshoitaja Sanni Arokoski, Työterveys Helsinki;

henkilöstöpäällikkö Suvi Tiilikainen, Taloushallintopalvelu
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VUOROPUHELU ON TÄRKEÄÄ
Asioiden parantamiseen tarvitaan 

tahtoa, mutta muutoksen viemisessä 

käytäntöön on usein hyvä olla ulko-

puolista apua ja tutkittua tietoa. Työ-

terveyslatoksen Vaikuttavuutta työter-

veysyhteistyöllä -hanke tuli Talpalle ja 

Työterveys Helsingille kuin tilauksesta.

– Hankkeen myötä saimme merkit-

tävän tutkimustahon näkemyksiä ja 

sparrausta työn tueksi, kertoo palvelu-

päällikkö Marja Poikonen Työterveys 

Helsingistä.

Poikosen mukaan TTL:n asiantunti-

jat haastattelivat erikseen sekä Talpan 

johdon että työterveystiimin työnteki-

jät. Haastattelun avulla selviteltiin yh-

teistyön tarpeita ja tavoitteita. 

Talpan toimitusjohtaja Kuivalainen 

kertoo, kuinka yhteistyö oli aiemmin 

kangerrellut: muodolliset palaverit pi-

dettiin, mutta aito vuoropuhelu puut-

tui. Sitä kaivattiin. 

Talpa ja työterveystiimi sopivat 

hankkeessa yhteistyön kehittämisen 

kohteista, työterveyden edistämisen 

työnjaosta ja etenemisen seuraami-

sesta.

– Tärkeää oli, että ryhdyimme 

raken tamaan luottamusta puolin ja 

toisin. Sovimme esimerkiksi säännölli-

set palaverit noin kolmen kuukauden 

välein, henkilöstöpäällikkö Suvi Tiili-
kainen Talpasta sanoo.

Tapaamisissa työterveydenhuollon 

kanssa on mukana henkilöstöpäälli-

kön lisäksi myös Talpan toimitusjoh-

taja.

– On oleellisen tärkeää, että työter-

veysyhteistyöllä on johdon tuki, Marja 

Poikonen toteaa.

TYÖTERVEYS VALMENTAA
VARHAISEEN VÄLITTÄMISEEN
Talpan työ on tietotyötä, jossa haastee-

na on kognitiivinen ergonomia.

– Työhön tulee koko ajan keskeytyk-

siä ja monia asioita pitäisi hallita kerral-

E S I M I E S  J A  J O H TA M I N E N 

laan. Se saattaa kuormittaa ja aiheuttaa 

tunteen, ettei saa aikaan mitään konk-

reettista, Tiilikainen selittää.

Myös iso toimialamuutos koettelee 

kaupungin henkilöstöä.

– Tulevaisuudessa ihmisiltä odote-

taan yhä enemmän tehokkuutta. Sa-

malla väki vanhenee. Meillä esimerkiksi 

on paljon yli 60-vuotiaita töissä, Tiilikai-

nen sanoo.

– Uupumus, ahdistus, unettomuus 

ja niska-hartiakivut eivät siksi ole tie-

totyössä harvinaisia, mainitsee työter-

veyslääkäri Mikko Vahvaselkä Työter-

veys Helsingistä.

Työterveystiimi ja Talpan väki päät-

tivät satsata muun muassa esimies-

työhön, joka mittareiden mukaan on 

nyt parantunut.

– Tulokset alkavat varmasti näkyä 

myös työhyvinvoinnissa, Tiilikainen to-

teaa.

– Esimiesten kynnystä ottaa yhteyt-

tä työterveyshuoltoon on madallettu. 

Esimies ja työntekijä voivat tulla ajois-

sa juttelemaan siitä, miten työntekijä 

jaksaa ja miksi poissaoloja kertyy. Sit-

ten voimme yhdessä miettiä ratkaisu-

ja, työterveystiimin työterveyshoitaja 

Sanni Arokoski kertoo.

Talpa kutsuu tarvittaessa säännöl-

lisiin esimiesaamuihin mukaan myös 

työterveystiimin. Jo pidetyissä esimies-

aamuissa on keskusteltu esimerkiksi 

työterveysyhteistyöstä. Lisäksi Talpa 

ja työterveystiimi ovat järjestäneet 

esimiestapaamisia, joissa on pohdittu 

työhyvinvointia ja käyty keskusteltua 

varhaisesta välittämisestä.

– Mitä enemmän esimiehet ratkovat 

asioita toistensa kanssa, sitä enemmän 

he voivat hyödyntää keskinäistä ver-

kostoaan myös muissa asioissa, Tiilikai-

nen sanoo.

AINA EI TARVITSE JÄÄDÄ 
SAIRAUSLOMALLE
Työterveyslääkäri Vahvaselän mukaan 

työterveyshuollon toiminta ei ole vain 

sitä, että tutkitaan ja hoidetaan sai rau k -

sia.  

– Keskustelemme työntekijän ja 

esimiehen kanssa siitä, voisiko työssä 

jatkaa sairaudesta huolimatta hyödyn-

tämällä jäljellä olevaa työkykyä. Monis-

sa sairauksissa pitkittyvistä sairauslo-

mista voi olla jopa haittaa työkyvylle. 

Oikea-aikaisella ja hyvin suunnitellulla 

työhön paluulla on terveyttä ja työky-

kyä kuntouttava vaikutus.

Talpan sairauslomat on nyt saatu 

vähenemään 4,1 prosenttiin. Vuonna 

2015 sairauspoissaoloprosentti oli 

tasan 5. Sairauspoissaolojen lasku oli 

suurempi kuin missään muussa kau-

pungin virastossa tai liikelaitoksessa.

– Näin alhaalla sairauspoissaolot ei-

vät ole olleet pitkään aikaan, työterveys-

hoitaja Arokoski iloitsee.  

Asioiden 
parantamiseen 
tarvitaan 
tahtoa, mutta 
muutoksen 
viemisessä 
käytäntöön  
on usein  
hyvä olla 
ulkopuolista  
apua ja 
tutkittua tietoa.
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E S I M I E S  J A  J O H TA M I N E N 

Esimies toteaa osapäivätyön olevan hyvä vaihtoehto.  Sovitaan, 

että sairauslomaa jatketaan vielä vähän aikaa ja Eero palaa 

työhönsä osa-aikaisesti osasairauspäivärahalla. 

Samalla keskustellaan myös muuhun työhön hakeutumisesta. 

Kuntoutus suunnittelijan vastaanotolla laaditaan 

kuntoutussuunnitelma sekä tehdään hakemus Kevaan 

ammatillisesta kuntoutuksesta.

Työterveyshuoltoon on sovittu seurantakäynti ja 

työkykyneuvottelu ennen osasairauspäivärahan päättymistä. 

Osapäiväinen työskentely on sujunut ilman sairauslomia, mutta ei 

ilman kipuja. 

Työkykyneuvottelussa päädytään uudelleensijoituksen 

aloittamiseen ja uuden työn etsimiseen. Ammatillisen 

kuntoutuksen päätöksessä luvataan tukea työkokeilua ja 

tarvittaessa lisäkoulutusta. Osasairauspäivärahaa jatketaan vielä 

kuukaudella.

Eero aloittaa toimistosihteerin työkokeilussa. Toimeentulona on 

Kevan maksama kuntoutusraha.

Työkokeilu sujuu hyvin. Seurantapalaverissa sovitaan 1,5 vuoden 

oppisopimuskoulutus toimistosihteeriksi. Työnantaja maksaa 

palkan Eeron oppisopimuksen ajalta. 

Keva maksaa kuntoutusrahan työnantajalle. Eeron 1,5 vuoden 

työskentely maksoi työnantajalle vain 17 640 e. Oppisopimuksen 

päätyttyä Eero jatkaa toimistosihteerin työssä. 

Esimies toteaa, että työssä täytyy olla 110-pro-

senttisen työkuntoinen, sillä ”he eivät tee mitään 

puolikuntoisilla”. 

Eero palaa työhönsä 6 viikon sairauspoissaolon 

jälkeen.

Työssä on vaikea jaksaa ja selkä alkaa kipuile-

maan uudestaan. Eero hakeutuu viikon työssä 

olon jälkeen jälleen työterveyshuoltoon, josta 

saa sairauslomatodistuksen 4 viikoksi.

> Ainakin osan lisäkustannuksista 

(14x300e+30x300e=13200e) olisi voinut 

ehkäistä osasairauspäivärahan käytöllä ja työn 

”tuunaamisella” (=muokkauksella). 

Eero käy työterveyslääkärin lähetteellä fysiatrilla 

ja fysioterapiaa jatketaan. Puolen vuoden päästä 

palkanmaksu Eerolle päättyy ja hän saa vain 

Kelan sairausvakuutuksen päivärahaa. 

Kelan sairausvakuutuksen päivärahat päättyvät, 

joten Eerolle haetaan kuntoutustukea vuoden 

loppuun asti.

 

Työpaikalla on tarvittu sijaista koko Eeron 

sairauspoissaolon ajan, joten todelliset kustan-

nukset voivat olla vielä suuremmat. 

KUSTANNUKSET TYÖNANTA JALLE
yhteensä 134 000 euroa

sis. 4 + 6 + 4 + 12 
vkoa sairauslomaa (54 000 €) sekä 
varhaiseläkemaksu 80 000 €

KUSTANNUKSET TYÖNANTA JALLE
yhteensä  45 000 euroa

sis. 4 + 2 vkoa sairauslomaa 
sekä 2 + 1 kk osapäiväisyyttä 

+ palkan ja kuntoutusrahan erotus = 44 940 euroa

T Y Ö K Y V Y N  M E N E T T Ä M I N E N  K Ä Y  K A L L I I K S I

52-vuotias Eero työskentelee 
fyysisesti ja henkisesti raskaassa 
hoitotyössä. Selkäkipuja on 
ollut ajoittain, ja useita lyhyitä 
sairauspoissaolojaksoja on jo 
kertynyt. Selkäkipu yltyy ja 
kävely on vaikeaa. Eero käy 
työterveyshuollossa ja saa 4 viikon 
sairausloman. 

Työterveyshuolto ohjaa 
Eeron työfysioterapeutin 
ohjauskäynnille.  

Eero aloittaa aktiivisen 
harjoittelun.  

Kivut eivät lopu kokonaan, 
joten Eero menee uudelleen 
työterveyslääkärin 
vastaanotolle. Lääkäri soittaa 
vastaanotolta esimiehelle ja 
keskustelee mahdollisuudesta 
palata osapäivätyöhön 
osasairauspäivärahalla.

EI TYÖN ”TUUNAUSTA”  ”TUUNATTU” TYÖ 
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Teksti Arja Krank Kuva Tommi Tuomi

TULOKSIA  
TIEDOLLA  

ja työkyvyn johtamisella
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Työkykyjohtamisen vahvista-

minen on ollut varhaiskas-

vatusviraston tavoitteena 

jo usean vuoden ajan. Työ-

terveyshuolto on ollut tässä 

yhteistyökumppanina.

– Esimerkiksi vuonna 2016 toteute-

tussa Helsinki-pilotissa varhaiskasva-

tusviraston neljän alueen esimiehet ja 

työterveyshuolto jumppasivat yhdessä 

Kevan kanssa työkyvyn johtamisen vä-

lineitä ja mittareita, työterveyshuollon 

erikoislääkäri Tiina Koistinen Työter-

veys Helsingistä kertoo.

– Pilotissa varhaiskasvatusviraston 

tavoitteena oli löytää keinoja, joiden 

avulla voidaan tukea osatyökykyisten 

työssä jatkamista ja vähentää sairaus-

poissaoloja, pohjoisen varhaiskasva-

tusalueen päällikkö Henni Ilmolahti 
sanoo.

Tiina Koistisen mielestä yhtenä 

konkreettisena esimerkkinä työterveys-

huollon keinoista käy tyypillinen tilanne 

vastaanotolla:

– Työntekijä on tullut työterveyslää-

kärin vastaanotolle, koska hänen pitkä 

sairauslomansa on loppumaisillaan ja 

työhön paluu askarruttaa. Saatan eh-

dottaa hänelle esimiehen kanssa kes-

kustelua ja ottaa puhelun. Esimies tulee 

mukaan keskusteluun kaiuttimen kaut-

ta. Yhdessä sovimme, kuinka työnteki-

jän työtä voitaisiin järjestellä esimerkik-

si työaikaa keventämällä.

TEKEMISEN MEININKI
Kun sairauspoissaoloihin lähdetään etsi-

mään ratkaisuja, tarvitaan muitakin mit-

tareita ja tietoa kuin sairauspoissaolojen 

määrä. Tiedolla johtamiseen kuuluu lu-

kuisista tietolähteistä saatujen tietojen 

yhteyksien tunnistaminen.

E S I M I E S  J A  J O H TA M I N E N 

Työkyky on työpaikan voimavara, jota pitää vaalia. 
Parannettavat asiat löytyvät, kun eri tietolähteistä koottuja, 
työkykyyn vaikuttavia tekijöitä analysoidaan yhdessä.

– Yhdistelemme muualta saatuja ja 

itse kerättyjä tietoja, analysoimme nii-

tä ja haemme kokonaisuutta, joka näis-

tä tiedoista tulee esiin. Tästä saamme 

osviittaa, mitä ja miten asioita lähde-

tään korjaamaan, Ilmolahti toteaa.

Vuoden 2016 tietojen perusteel-

la yhdeksi riskiryhmäksi näyttäisivät 

nousseen nuoret työntekijät.

– Vastavalmistuneilla saattaa olla 

epärealistinen käsitys työn arjesta. 

Koulu ei ole ehkä antanut valmiuksia 

haasteisiin, Koistinen kuvailee.

– Näitä työntekijöitä ei saa jättää 

yksin ongelmiensa kanssa. Heitä pitää 

tukea hyvällä johtamisella ja perehdyt-

tämällä työhön. Tähän on meillä Vakas-

sa nyt kohdennettu voimavaroja, Ilmo-

lahti tähdentää.

Pilotista on jäänyt Vakaan ja Työter-

veys Helsinkiin vahva yhdessä tekemi-

sen meininki.

– Tunnemme toisemme ja toistem-

me työn puitteet. Tapaamme säännöl-

lisesti, jaamme tietoa ja sovimme siitä, 

mitä kukin tekee asioiden eteen, Kois-

tinen sanoo. 

– Olemme spontaanistikin yhtey-

dessä. Esimiehillä on esimerkiksi käy-

tössä esimiespuhelin, jonka kautta 

he saavat pulmatilanteissa pikaisen 

yhteyden työterveyshoitajaan. Tavoit-

teena on, että esimiehille saataisiin 

oma yhteydenottokanava myös eTyö-

terveys-palveluun.

Pohjoisella varhaiskasvatusalueella 

lyhyet sairauspoissaolot ovat pilotin ja 

tiivistyneen yhteistyön jälkeen vähen-

tyneet. Tuloksena on syntynyt myös 

säästöjä.

– Sairastaminen ei ole koskaan 

edullista, ei ihmiselle itselleen eikä 

työ paikalle, Ilmolahti sanoo. 

TULOKSIA  
TIEDOLLA  

ja työkyvyn johtamisella

Työkyky-
johtamisen  
tavoitteena on 
pitää ihmiset  
työkykyisinä  
tuottavassa ja 
mielekkäässä 
työssä sekä 
lisätä työssä-
olopäiviä.

Henni Ilmolahti varhaiskasvatusvirastosta (vas.) ja työterveyshuollon 
erikoislääkäri Tiina Koistinen muistuttavat, että työntekijöiden 
tukeminen maksaa itsensä takaisin.
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”Työhyvinvointi 
kumpuaa 
sujuvasta 
arkityöstä.” 
Hanna Valkonen, työterveyspsykologi

H Y V I N V O I VA  T Y Ö Y H T E I S Ö 
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Varhaisen tuen malli
OHJAA ESIMIESTYÖTÄ

Teksti Heidi Hänninen Kuvat Roope Permanto

Työterveyspsykologi Hanna Valko-
sen mukaan esimiehen kannattaa 
hyödyntää omaa tukiverkostoaan, 
jos tämä havaitsee muutoksia työ-
yhteisön toimivuudessa.
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H Y V I N V O I VA  T Y Ö Y H T E I S Ö 

T
yöterveys Helsinki 

on ollut keskeisenä 

kumppanina, kun 

sosiaali- ja terveys-

virasto on kehit-

tänyt työyhteisön 

varhaisen tuen 

mallia. Mallin tarkoituksena on edistää 

työhyvinvointia ja tarjota esimiehille 

konkreettisia välineitä työyhteisön ti-

lan seuraamiseen sekä tarvittaessa sii-

hen puuttumiseen. 

– Työyhteisön toimivuudella ja siellä 

rakentuvilla sosiaalisilla tukiverkostoil-

la on merkittäviä terveysvaikutuksia. 

Ne puskuroivat työlle ominaisia kuor-

mitus- ja stressitekijöitä, jotka ovat 

vaikeasti poistettavia. Työyhteisöjen 

varhaisen tuen malli tuo esimiestoi-

mintaa johdonmukaisemmaksi ja yhte-

näisemmäksi sekä sitä kautta myös oi-

keudenmukaisemmaksi, kertoo mallin 

suunnitteluun osallistunut työterveys-

psykologi Hanna Valkonen Työterveys 

Helsingistä.

LIIKENNEVALOJEN  
LOGIIKKA OHJAA
Työyhteisön varhaisen tuen mallin 

avulla on haluttu nostaa esille työyhtei-

söjen jäsenten rooleja ja korostaa, että 

vaikka esimiehellä on aina vastuu työ-

yhteisön hyvinvoinnista, myös jokaisel-

la työyhteisön jäsenellä on siinä tärkeä 

rooli. Esimiehille halutaan muistuttaa, 

että apua pitää ja saa pyytää. 

Malli noudattelee liikennevalo-

logiikkaa eli luokittelee työyhteisöjen 

Helsingin kaupunki korostaa työhyvinvoinnin edistämisessä 
varhaisen välittämisen merkitystä. Esimiehet saavat 
työhyvinvoinnin ylläpidossa apua työyhteisön varhaisen tuen 
mallista. Se antaa konkreettisen ja systemaattisen työvälineen 
oman työyhteisön toimivuuden seuraamiseen.

tilanteet värikoodein vihreään, keltai-

seen ja punaiseen. Jokaisessa vaihees-

sa tarvitaan omanlaisia keinoja työyh-

teisön ohjaamiseen ja kehittämiseen. 

Ennaltaehkäisevässä eli vihreässä 

vaiheessa esimies seuraa työyhteisön-

sä tilannetta. Hän hyödyntää eri mit-

tareita ja reagoi niissä havaitsemiinsa 

muutoksiin. Keltaisessa eli varhaisen 

puuttumisen ja tuen vaiheessa esimies 

on havainnut muutoksia työyhteisön 

toimivuudessa, ilmapiirissä tai työte-

hossa ja käynnistää tarkemman tilan-

teen selvittelyn.

– Keltaisessa vaiheessa tilanne voi-

daan yleensä ratkaista vielä esimiehen 

johdolla erilaisilla työyhteisöä osal-

listavilla keinoilla. Kokonais tilanteen 

jäsentelyssä ja ratkaisuvaihtoehtojen 

pohdinnassa esimies voi – ja hänen 

kannattaakin – hyödyntää omaa tuki-

verkostoaan, kuten työterveyshuoltoa 

ja työsuojelua, Valkonen selvittää.

Punaisessa tehostetun puuttumi-

sen ja tuen vaiheessa työyhteisön on-

gelmatilanne on pitkittynyt ja työyhtei-

sössä on useita eritasoisia ja toisiinsa 

limittyviä haasteita. Tilannetta on yri-

tetty korjata aiemmin, mutta korjaus-

toimet eivät ole tuoneet tyydyttävää 

lopputulosta.

– Tässä vaiheessa jatkotoimien läh-

tökohtana on laaja-alainen tilanneana-

lyysi. Tilanneanalyysiin kootaan myös 

aiemmin tehdyt ratkaisuyritykset, 

ja siinä arvioidaan saavutettu hyöty. 

Analyysia rakennetaan lähiesimiehen, 

keskijohdon, työterveyshuollon ja työ-

suojelun kesken. Verkoston kutsuvat 

koolle lähiesimies ja hänen esimiehen-

sä, Valkonen kertoo.

OIKEA A JOITUS  
ON OLENNAISTA
Hanna Valkonen korostaa, että te-

hostetun tuen vaiheessa työyhteisön 

kehit   tämiseen tulee erityisesti satsata. 

Tällöin tulee varmistaa myös se, että 

esimiehellä on mahdollisuudet keskit-

tyä työyhteisön tilanteeseen ja luotsa-

ta sitä eteenpäin.

Suunnitelmallisuus on tärkeää. 

 Aku u    tit   ongelmat pitää ratkaista en-

simmäiseksi, ja aika on vasta sitten 

otollisempi koko työyhteisön proses-

sille. Usein ajoituksessa tehdään vir-

heitä eli yritetään hoitaa liian monta 

asiaa liian nopeasti. 

– Työyhteisön toimivuudella ja 
siellä rakentuvilla sosiaalisilla 
tukiverkostoilla on merkittäviä 
terveysvaikutuksia. 
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Muutosmatka 
tehdään 

YHDESSÄ
Teksti Ari Rytsy Kuvat Sarri Kukkonen

Liikennesuunnittelupäällikkö Reetta Putkonen (vas.) 
ja työterveyspsykologi Airi Kerkelä muistuttavat, että 
muutoksessa on kyse yhteisestä prosessista.
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Tsaarin ajalta periytyvää Helsin-

gin kaupungin hallintoraken-

netta on ryhdytty johtamisjär-

jestelmäuudistuksessa muokkaamaan 

isolla kädellä. Uudessa järjestelmässä 

yli 30 virastoa ja liikelaitosta sulautuu 

neljän toimialan alaisuuteen palvelu-

kokonaisuuksiksi. 

Muutos koskettaa voimakkaasti 

muun muassa Helsingin kaupunki-

suunnittelua, jonka toiminnot sulautu-

vat osaksi Kaupunkiympäristön toimi-

alaa. Miten näin suuri muutos viedään 

läpi menestyksekkäästi henkilöstön 

työkykyä tukien?

Kaupunkisuunnittelun liikenne-

suunnitteluosasto tarttui muutos-

tilanteeseen ripeästi ja riittävän ajois-

sa. Osastopalaverissa hahmottunut 

tuen tarve johti siihen, että keväällä 

2016 Työterveys Helsinki otettiin 

mukaan asiantuntijana edistämään 

esimiesten muutosvalmiuksia ja käsi-

tystä itsestään muutoksen toteuttaja-

na. Räätälöidyt tukitoimet aloitettiin 

nopeasti. Jokainen esimiesryhmä oli 

omassa kehitysvaiheessaan, ja keskus-

teltavat teemat ja harjoitukset valikoi-

tuivat kunkin ryhmän mukaan.

VERTAISTUKI VAHVISTAA 
YHTEISHENKEÄ
– Esimiesten tehtävä on muutoksen 

johtaminen ja edistäminen omassa 

yksikössään. Tätä voidaan tukea tar-

joamalla esimiehille mahdollisuutta 

yhteistyöhön kollegojen kanssa. Yh-

teinen ymmärrys meneillään olevasta 

muutoksesta on olennaista esimiesten 

vertaistukea, kertoo Työterveys Helsin-

gin palvelupäällikkö ja työterveyspsy-

kologi Airi Kerkelä.

Oman haasteensa muutosjohtami-

seen tuo ympärillä rullaava arki,  joka 

tarkoittaa kaupunkisuunnittelussa kau   -

pungin maankäytön ja liikenteen jatku-

vaa kehittämistä. Kodikas suurkaupun-

ki tarvitsee yleis- ja asemakaavansa 

sekä liikennejärjestelmänsä sisäisestä 

myllerryksestä huolimatta. Muutosti-

lanteessa työterveyshuollon asiantun-

tijan tehtävänä on toimia tarvittaessa 

esimiesten ajattelukumppanina ja 

tukijana. Kaikki eivät kuitenkaan sitä 

tarvitse.

– Jokainen muutostilanne on uusi ja 

itsenäinen tapahtuma, jonka kulkua ei 

voi käsikirjoittaa etukäteen. Monesti 

aikaisempi kokemus muutostilanteista 

auttaa ihmistä suhtautumaan tilantee-

seen rauhallisemmin, Kerkelä arvioi.

Kaupunkisuunnitteluviraston liiken-

nesuunnitteluosaston kohdalla keski-

tyttiin tarjoamaan toimistopäälliköille 

vertaistukea niin sanotuilla kokemus-

pysäkeillä. Näissä tapaamisissa esimie-

het pääsivät jakamaan kohtaamansa 

yhteisen todellisuuden. 

Kokemuspysäkeillä saatu vertais-

tuki osoittautui merkittäväksi voima-

varaksi liikennesuunnittelupäällikkö 

Reetta Putkosen mielestä.

 – Esimiehet tapaavat edelleen 

 toisiaan ajankohtaisissa tilaisuuksissa, 

missä he jatkavat muutokseen liittyvi-

en kokemusten ja ajatusten vaihtoa, 

hän iloitsee.

TYÖTERVEYS  
ON MUUTOSKUMPPANI
Kerkelä korostaa, että työelämä on ny-

kyisin alituisessa muutoksessa, joka 

ulottuu organisaatiorakenteista toi-

menkuviin ja digitalisoitumiseen. Kai-

ken keskellä onnistuneet muutosaske-

leet edellyttävät ihmisten kuulemista ja 

osallistamista. Tähän työterveyshuolto 

pystyy tekemään sopivia tukipaketteja, 

jotka rakentuvat yhdessä esimiesten 

kanssa keskustellen.

– Työterveyshuolto on ennen kaik-

kea nopeasti toimiva fasilitoija ja 

muutos kumppani, joka tarjoaa ajatte-

lutilaa ja mahdollisuuksia ihmisten ja 

asioiden kohtaamiseen muutokseen 

liittyvien kysymysten äärellä. Varsinai-

sen muutoksen tekevät aina työyhteisö 

ja sen ihmiset, Kerkelä kiteyttää.

Olennaista on, että vaikeat asiat voi-

daan käsitellä luottamuksen ilmapiiris-

sä. Kaupunkisuunnitteluviraston liiken-

nesuunnitteluosastolla on yleistynyt 

käytäntö, jossa arjen ongelmia ei enää 

pallotella sähköpostitse, vaan ne käy-

dään läpi kasvotusten yhteisen pöydän 

ääressä. Avoimen vuoro vaikutuksen ja 

luottamuksen lisääntyminen on tiivistä-

nyt yhteenkuuluvuuden tunnetta.

– Muutoksessa on kyse yhteisestä 

prosessista, vaikka moni saattaa luulla, 

että johdolla on alusta asti selvä kuva 

muutoksen kulusta. Vasta aika näyttää, 

millaiseksi lopputulos muotoutuu, Put-

konen sanoo. 

Muutoksessa on tärkeää huolehtia henkilöstön työkyvystä ja 
työhyvinvoinnista. Siinä auttavat ennakoiva reagointi, 
ammattilaisten tuki ja oikeat työkalut.

–Työterveys on 
kumppani, joka 
tarjoaa ajattelutilaa 
muutokseen liittyvien 
kysymysten äärellä.

H Y V I N V O I VA  T Y Ö Y H T E I S Ö 
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H Y VÄ  T Y Ö PA I K K A

”Olen saanut 
valtavasti 
oppia ja 
kannustusta 
kokeneilta 
ohjaaja
lääkäreiltäni.”
 Työterveyslääkäri Johanna Ajanki, Työterveys Helsinki
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Teksti: Hanna Ojanpää Kuvat: Roope Permanto

Työn sisällön 
INNOITTAMANA

Työterveyslääkäri 
Johanna Ajanki 
kehuu julkisen 
sektorin valmiuksia 
ennaltaehkäistä 
terveysongelmia.
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H Y VÄ  T Y Ö PA I K K A

Työterveyslääkäri Johanna 
Ajanki aloitti Työterveys 

Helsingin palveluksessa elo-

kuussa 2013. Ensimmäisen 

vuoden hän toimi ostolääkärinä ter-

veydenhuolto- ja hoivapalveluyritys 

Attendon kautta, sittemmin hän siirtyi 

Työterveys Helsingin palkkalistoille. 

Helmikuun 2017 alussa Ajanki siir-

tyi organisaation sisällä tekemään 

kuusi kuukautta kestävää kuntou-

tuslääkärin harjoitusjaksoa, joka vaa-

ditaan työterveyslääkärin erikoistu-

misopintoihin. Halu erikoistua juuri 

työterveyslääkäriksi selvisi Ajangille 

vasta valmistumisen jälkeen. Hänelle 

työ itsessään on ollut paras vakuuttaja.

– Tämä on minun juttuni, hän kuvaa.

TYÖ TEHDÄÄN TIIMEISSÄ
Työterveys Helsingissä tehdään työtä 

moniammatillisissa tiimeissä. Yhteen-

sä tiimejä on yhdeksän ja niissä noin 

150 työterveyden ammattilaista: työ-

terveyslääkäreitä ja -hoitajia, työfysio-

terapeutteja, työterveyspsykologeja 

ja kuntoutussuunnittelijoita. 

– Ensimmäiset kaksi ja puoli vuot-

ta työskentelin sotetiimissä, jossa 

asiakkaitamme olivat muun muassa 

perhetyöntekijät, neuvolaterveyden-

hoitajat, vammaissosiaalityön työn-

tekijät, ryhmäkotien henkilökunta ja 

perheneuvolan työntekijät. Ennen 

meneillään olevaa erikoistumisjaksoa 

ehdin työskennellä vuoden pk-tiimis-

sä Staran työterveyslääkärinä. Näil-

lä näkymin olen erikoistumisjakson 

jälkeen palaamassa vanhaan tiimiini, 

Ajanki toteaa ja kertoo, että käytän-

nössä asiakkuuksia hoitaa lääkäri-hoi-

taja–työpari.

– Luottamuksellisen asiakassuh-

teen syntymisen ja ylläpitämisen 

vuoksi olisi tärkeää, että työparista 

ainakin toinen pysyisi pitkäkestoisesti 

samana, Ajanki painottaa.

Juuri työyhteisöllä on Ajangille suu-

ri merkitys jokapäiväisessä työssä. Eri-

tyisesti hän arvostaa asiansa osaavia 

työkavereitaan sekä sujuvaa yhteis-

työtä yli ammattirajojen. 

– Apua ja arvioita on aina saatavil-

la. Tämä on konkretisoitunut myös nyt 

erikoistumisvaiheessa. Olen saanut 

valtavasti oppia ja kannustusta koke-

neilta ohjaajalääkäreiltäni, jotka ovat 

toimineet työni valvojana ja mentori-

na, hän toteaa.

Lääketieteen opintojen loppu-

vaiheessa ja heti valmistumisen jäl-

keen Ajanki työskenteli terveyskes-

kuksessa Helsingissä ja Vantaalla. 

Näiltä ajoilta hänelle vahvistui näke-

mys siitä, kuinka hyvä suomalainen 

terveydenhuollon järjestelmä on. 

– Jos totta puhutaan, en ole yksi-

tyistämisen suurimpia kannattajia. En 

ole myöskään koskaan henkilökohtai-

sesti kokenut tarpeelliseksi hakeutua 

lääkäriksi yksityiselle sektorille, Ajanki 

sanoo.

Ajanki pitää ennaltaehkäisevää ter-

veydenhuoltoa tärkeänä osana työter-

veyslääkärin toimenkuvaa. Julkisella 

sektorilla se toteutuu hänen mieles-

tään hyvin sen monipuolisen palvelu-

tarjonnan ansiosta.

KOHTI KAIKKIEN ETUA
– Työterveyslääkärinä pitää olla diplo-

maattinen ja puolueeton. Joskus voi 

tulla vastaan vaikeitakin neuvottelu-

tilanteita, mutta lääkäri ei saa asettua 

sen enempää potilaan kuin tämän 

työnantajan puolelle. Työterveyslää-

kärin tulee kuitenkin kannustaa ja tu-

kea potilasta sekä etsiä vaihtoehtoja 

ja viedä niitä aktiivisesti eteenpäin. 

Lisäksi tässä asemassa on tärkeää 

tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu 

laajemmin ja minkälaisia muutoksia 

työelämässä on meneillään, Ajanki 

luettelee. 

Omassa työyhteisössä iso muutos 

tapahtui, kun työterveyskeskuksesta 

tuli liikelaitos ja Työterveys Helsinki 

vuoden 2016 alusta. Ajangin mukaan 

liikelaitostuminen ei ole näkynyt arjen 

työssä, esimerkiksi asiakkaat ja työ-

tehtävät ovat pysyneet samoina. Hän 

on sitä mieltä, että muutokset kuulu-

vat nykyaikaan. 

– Liikelaitostuminen on saattanut 

viedä asioita eteenpäin nopeammin 

Työterveys Helsingissä. Esimerkiksi 

Kipu-hanke ja hoidontarpeen arvi-

on tehostaminen ovat vaikuttaneet 

positiivisesti käytännön työhön. 

Liike laitostuminen on edessä myös 

Stara-asiakkaallamme kaupungin or-

ganisaatiouudistuksen yhteydessä. 

Myös henkilökohtaisessa elämässä 

Ajanki on tottunut muutoksiin.

– Tiesin jo yläasteella, että haluan 

lääkäriksi, ja sitä silmällä pitäen valit-

sin myös lukion kurssit. Sitten loppui 

usko, ennen lääkärin opintojaan hu-

manististen tieteiden kandidaatiksi 

valmistunut Ajanki myöntää. 

– En ole silti päivääkään kokenut, 

että toinen tutkinto olisi mennyt huk-

kaan, päinvastoin. Tässä työssä ihmisiä 

kohdatessa joutuu usein miettimään 

ja soveltamaan paljon muutakin kuin 

lääketiedettä.  

Työterveyslääkäri Johanna Ajanki pitää työyhteisönsä vahvuutena 
moniammatillista osaamista. Ajanki suorittaa parhaillaan työterveyslääkärin 
erikoistumisjaksoa. Omalta työpaikalta löytyy siihen hyvät valmiudet.



32

OLEMME 
HYVINVOIVA TYÖYHTEISÖ

1. EDISTÄMME ARKEA  
YHDESSÄ
Jotta tiedonkulku yksiköiden ja ker-

rosten välillä olisi sujuvaa, järjestää 

kukin kerros vuorollansa kerroskahvit 

koko henkilökunnalle.  Tilaisuus toimii 

henkilöstömme yhteisöllisyyden ja 

yhteisen tekemisen foorumina. Kah-

vin juonnin lomassa meillä on Arjen 

ajatusriihi, jossa etsimme ratkaisuja 

yhdessä pinnalla oleviin kysymyksiin. 

Arjen ajatusriihen teemoja ovat olleet 

esimerkiksi sisäisen koulutuksemme 

sisällöt ja onnistumiset työssä. 

2. SISÄINEN VIESTINTÄ  
ON MEILLE TÄRKEÄÄ
Vuoden 2016 aikana kehitimme mer-

kittävästi Työterveys Helsingin henki-

löstön omaa intraa, Kompassia. Kehit-

tämisen tavoitteena on ollut vahvistaa 

ja uudistaa työyhteisömme identi-

teettiä. Uudistuksen jälkeen intran 

kuukausittainen kävijämäärä on mo-

ninkertaistunut aiempaan verrattuna. 

Uusi parempi intramme on moni-

puolinen tiedonjakamisen pääkanava. 

Kompassista löytyy uutisia, ilmoituk-

sia, tapahtumakalenteri, henkilöstön 

esittelyjä ja viestinnän ohjeita. Sinne 

tallentuu myös toimitusjohtajan hen-

kilöstöviesti Poiju sekä viestintäsuun-

nittelijan henkilöstölle kokoama vii-

koittainen infokirje Viikkoviesti.

Maiju Kinnunen, controller

”On ilo työskennellä työyhteisössä,  
jossa on tavoitteellista toimintaa terveyden 
ja työhyvinvoinnin edistämiseksi.  Pidän 
erityisesti muutos myönteisestä ilmapiiristä 
ja kehittämis  aktiivisuudesta sekä tietysti 
positiivisten tulosten saavutta misesta.”

Haluamme uutisoida Kompassissa 

ajankohtaisista, tärkeistä asioista sekä 

rakentaa hyvää fiilistä ja yhteishenkeä. 

Esimerkiksi vuonna 2016 alkanut Uusi 

kasvo -juttusarja esittelee uusia työn-

tekijöitämme, ja Kuulumisia-juttusar-

jassa on tuotu tutuksi eri työntekijöi-

demme työtehtäviä.

 
3. KOULUTAMME  
JA VALMENNAMME
Yhteisen ideoinnin pohjalta syntyi en-

tisen Tyke-Akatemian tilalle uusi Luot-

si-niminen sisäisen koulutuksen kana-

va. Kompassista löytyvä Luotsi tarjoaa 

henkilöstöllemme valmennusta, kou-

lutusta, vertaistukea ja kokemusten 

vaihtoa. Luotsin tavoitteena on kehit-

tää ammatillista osaamistamme asiak-

kaiden parhaaksi. 

4. KEHITÄMME  
STRATEGIAA YHDESSÄ
Strategiamme on päivitetty keväällä 

2016, ja se on laadittu yhdessä hen-

kilöstömme kanssa, mikä vahvistaa 

strategisten tavoitteiden näkymistä 

kaikessa toiminnassamme. Strate-

giamme yksi tärkeimmistä toiminta-

periaatteista on kehittyminen yhdes-

sä paremmaksi. Haluamme innostua 

ja innostaa yhdessä. Olemme työs-

tämme innostuneita ja kehitämme 

työtämme jatkuvasti. Huolehdimme 

itsestämme voidaksemme huolehtia 

toisista.

Me haluamme pitää huolta myös omista ammattilaisistamme, sillä työ-
yhteisön hyvinvointi on paitsi liiketoimintamme myös asiakkaiden etu. 
Olemme tehneet paljon töitä sen eteen, että viihtyisimme. 

H Y VÄ  T Y Ö PA I K K A
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OLEMME 
HYVINVOIVA TYÖYHTEISÖ

ORGANISAATIOKAAVIO

TYÖTERVEYS HELSINGIN JOHTOKUNTA 

Toimitusjohtaja Tiina Pohjonen 
Vs. ylilääkäri Marianne Alho 

Yksikön  
johtaja
Ritva 

Teerimäki

Yksikön  
johtaja

Marianne 
Alho

Yksikön  
johtaja

Anne-Maj
Candolin

ASIAKASVASTUULLISET
TIIMIT

ASIAKAS- 
PALVELU

• Ajanvaraus-  

ja neuvonta palvelut

• Sairaanhoito palvelut

• Laboratorio  

ja röntgen

Laatu,  
viestintä ja HR

Laatu- ja  
palvelupäällikko

Lena Meyer

Talous- ja  
tietohallinto

Hallintopäällikkö  
Tiina Maasilta 

 
Johtava  

työterveyslääkäri  
Helena Helko 

TUKIPALVELUT:

Tarja Peräkylä, työterveyshoitaja

”Täällä tehdään laadukasta 
työterveyshuoltoa, ja minua 
kiinnostaa talon tapa 
keskittyä siihen.” 

H Y VÄ  T Y Ö PA I K K A

JÄSEN

 puheenjohtaja
Marko Karvinen, 
strategiapäällikkö
Kaupunginkanslia

varapuheenjohtaja
Satu Järvenkallas, 
varhaiskasvatusjohtaja
Varhaiskasvatusvirasto

Timo Martiskainen, 
toimitusjohtaja
Stara

Asta Enroos, 
yksikön päällikkö
Kaupunginkanslia

Lisbeth 
Forsman-Grönholm, 
ylilääkäri
Keva

Hanna Joensuu, 
asiantuntijalääkäri
Keva

VARA JÄSEN 

Tommi Laitio, 
nuorisotoimenjohtaja
Nuorisoasiainkeskus

Tuula Haavisto, 
kirjastotoimen johtaja
Kaupunginkirjasto

Outi Karsimus, 
hallintopäällikkö
Kaupunkisuunnitteluvirasto

Tiina Mäki, 
osastopäällikkö
Sosiaali- ja terveysvirasto

Pauli Forma, 
tutkimus- ja kehittämis johtaja
Keva

JOHTOKUNNAN JÄSENET

5. KEHITÄMME VIESTINTÄÄ  
HENKILÖSTÖN EHDOILLA
Toteutimme syksyllä 2016 työyhteisöviestinnän kyse-

lyn, jotta saisimme seurantatietoa henkilöstön koke-

muksista työyhteisöviestinnän tilasta. Vertailupohja-

na toimivat vuoden 2014 kyselyn tulokset. Tulosten 

perusteella saimme hyvää tietoa siitä, missä olemme 

onnistuneet ja mitä voimme edelleen kehittää.  
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”Osallistujien  
työkyky on  
parantunut  
selkeästi  
kaikissa 
ryhmissä.” 

Palvelupäällikkö Tuija Toikka

O M A  T E RV E Y S 
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Teksti Maarit Seeling ja Emilia Rodriguez Kuva Roope Permanto

VALMENNUKSELLA 
vertaistukea ja hyvinvointia

Työkykyvalmennus auttaa 

tilanteissa, joissa työnte-

kijän työssä jaksaminen 

tuntuu vaikealta eivätkä 

omat rahkeet enää tun-

nu riittävän ratkaisun löytämiseksi. 

Tavoitteena on löytää parhaat keinot 

jaksamisen tueksi henkilökohtaisessa 

muutoksessa. Työterveys Helsingin 

palvelupäällikön Tuija Toikan mukaan 

palautteet ja seurantamittarit kertovat, 

että työkykyvalmennuksilla on saatu ai-

kaan vaikuttavia tuloksia.

− Suurin osa kyselyihin vastaajista 

on kokenut hyötyneensä valmennuk-

sista. Tilastollisestikin mitattuna osal-

listujien työkyky on parantunut merkit-

tävästi kaikissa ryhmissä, ja esimerkiksi 

Voimat haltuun -ryhmiin osallistunei-

den masennusriski on pienentynyt.

ERILAISIA RYHMIÄ  
TARPEEN MUKAAN
Kaupunginkanslian järjestämät työky-

kyvalmennukset alkavat viiden vuo-

rokauden kuntoutusjaksolla. Tämän 

jälkeen työntekijä osallistuu vuoden 

ajan ryhmä- ja yksilötapaamisiin, joita 

vetävät Työterveys Helsingin valmenta-

jat. Osallistujien tarpeet ovat erilaisia, 

joten paletissa on kolme erilaista ryh-

mää. Ryhmissä ratkaistaan tehtäviä, tut-

kitaan jokapäiväisen elämän ilmiöitä ja 

haetaan uusia ajattelutapoja yhdessä.

Työkykyvalmennuksessa työntekijä saa uusia keinoja  
työssä jaksamiseensa ja vertaistukea muilta ryhmäläisiltä.  

Osallistujat ovat olleet tyytyväisiä, ja valmennuksen ansiosta työkykynsä
hyväksi kokevien osuus nousi 47 prosentista jopa 70 prosenttiin.

Palvelupäällikkö Tuija 
Toikan mukaan työkyky-
valmennuksilla on 
pystytty parantamaan 
osallistujien työkykyä 
merkittävästi.
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O M A  T E RV E Y S 

VALMENNUKSELLA 
vertaistukea ja hyvinvointia

”Voimat haltuun” -kurssi on tarkoitettu erityisesti heille, 

jotka kokevat vaikeuksia henkisessä jaksamisessaan. ”Tules 

nyt” -kurssi taas on tarkoitettu henkilöille, joilla on alkavia 

liikuntaelinoireita ja mahdollisesti niihin liittyviä kipuja. ”Elin-

tärkeät elämäntavat” puolestaan tarjoaa keinoja painonhal-

lintaan ja liikuntaan niille, jotka haluavat muuttaa vanhoja 

elämäntapojaan terveellisemmiksi.

– Jokaisella kurssilla on omat vetäjänsä, jotka ovat paneu-

tuneet nimenomaan näihin asioihin. Ryhmien sisällöt rää-

tälöidään ryhmäläisille tehdyn alkukyselyn pohjalta, Toikka 

selvittää. 

Entä miten työkykyvalmennuksiin voi päästä mukaan?

– Esimies, työntekijä tai työterveyshuolto voi tehdä aloit-

teen valmennukseen hakemisesta. Työkykyvalmennuksiin 

haetaan työterveyshuollon kautta. Viime kädessä työterveys-

hoitaja arvioi, onko ihmisen elämäntilanne ja terveys sellai-

nen, että hän hyötyy valmennuksesta ja pystyy fyysisesti 

viemään valmennuksen kunnialla läpi. Esimies hyväksyy 

osallistumisen ennen ilmoittautumista.

Vuoden päätteeksi osallistujille tehdään uusi kysely, jos-

sa selvitetään jakson vaikuttavuus. Valmennuksia kehitetään 

pitkin matkaa saadun palautteen perusteella. 

RYHMÄT 2016
Ryhmätoimintamme tavoitteena on edistää 

asiakkaidemme työkykyä ja tukea heidän 

voimavarojaan. Asiakkaamme saavat uutta 

motivaatiota ja keinoja oman jaksamisensa 

huolehtimiseen. Järjestimme vuonna 2016 

ryhmämuotoista toimintaa useista eri teemoista.

VOIMAVARAT KÄYTTÖÖN -RYHMÄT: 

• tavoitteena vähentää vakavien 

masennusjaksojen puhkeamista, lievittää 

masennuksen voimakkuutta sekä lisätä 

työhyvinvointia ja työkykyä

• opetellaan mielialan itsehallintataitoja   

6-8 hengen ryhmässä

• tapaamisten välillä osallistujat kokeilevat 

kurssilta saatujen oppien toimivuutta ja 

tekevät huomioistaan muistiinpanoja

HYVÄ UNI -RYHMÄT: 

• tavoitteena löytää uusia työkaluja unenlaadun 

parantamiseen. Kurssilla opetellaan hyvän 

unenlaadun perustaitoja 6−8 hengen 

ryhmässä

• useita tapaamisia, joiden välillä osallistujat 

kokeilevat kurssilta saatuja oppeja

STRESSINHALLINTA-JATKORYHMÄ:

• tavoitteena vahvistaa tietoisen läsnäolon 

taitoja arjessa

• jatkoryhmässä on mahdollisuus palauttaa 

mieleen, mistä tietoisen läsnäolon 

menetelmässä on kyse

• jatkoryhmät kehitetty työterveysasiakkaiden 

tarpeista ja toiveista

KIPU JA TYÖKYKY -HANKE:  
Vuoden 2016 aikana otimme käyttöön sairauspoissaolojen kirjoittamissuositukset ja aloitimme työfysioterapeuttien suo-
ravastaanottotoiminnan. Koulutimme henkilökuntaamme ja asiakkaitamme sekä tuotimme kipu- ja työkykyaiheista tietoa 
monessa eri muodossa.

 
KIVUNHALLINTARYHMÄT:

• tavoitteena tukea kipuoireista asiakasta jaksamaan 

paremmin työssään ja löytämään keinoja elää hyvää 

elämää pitkäaikaisista kipuoireista huolimatta

• useita tapaamiskertoja

• monipuolista tietoa pitkittyneen kivun  

luonteesta ja osallistujat tutustuvat moniin  

lääkkeettömiin kivunhallintakeinoihin

KOETTU TYÖKYKY

0 %         20 %         40%            60%        80%      100%

70 %                                           26%          4%

47 %                                45%                    8%

VALMENNUKSEN JÄLKEEN

ENNEN VALMENNUSTA

 Hyvä       Kohtalainen      Heikko
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Pidän huolta 
palautumisestani. En 

voi uupua tekemällä töitä, 
mutta voin uupua ilman 
palautumista. Rytmitän 

lomani tasaisesti vuoden 
ympäri.

Harrastan liikuntaa, joka 
auttaa jaksamaan ja luo 
hyvinvointia. Luonnossa 

liikkuminen hoitaa ja 
palauttaa huomaamatta.

Vastaan  
työterveys kyselyyn.

Vastuu työkyvystäni ja 
terveydestäni on itselläni

Ennakoin ja teen 

elämänlaatuani tukevia 

valintoja. Olen itseni 

paras ystävä ja oman 

elämäni valmentaja.

JUTUN
JUONI
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En nauti alkoholia 
alakuloisena tai kun minulla on 
ongelmia, vaan silloin kun olen 
hyvillä mielin ja on esimerkiksi 

juhlan paikka.

Voin tehdä yhdessä 
työterveyshuollon kanssa 

suunnitelman, joka edistää 
hyvinvointiani. Sovimme 
tavoitteista, keinoista ja 

seurannasta.

Sähköinen eTyöterveys 
helpottaa asioideni 

hoitamista ja yhteydenpitoa 
työterveystiimiin. Voin kirjautua 
suojattuun palveluun, kun olen 

saanut sähköpostikutsun.

Voin katsoa 
resepti- ja 

terveystietojani 
kansallisesta 

potilastiedon arkistosta, 
osoitteesta 

kanta.fi/omakanta.

Tuen osaltani työpaikkani 
yhteisöllisyyttä sekä innostavaa 

ja myönteistä kulttuuria.

Jos tunnen, että 
omat voimavarani 

ovat riittämättömät, 
ennakoin sekä puhun 

ajoissa ja rohkeasti 
minua askarruttavista 

asioista.
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T U L O S T I E D O T 

Ammattinimike         Henkilöstön lukumäärä

2016 2015

Työterveys- ja yleislääkärit        45 45

Työterveys- ja sairaanhoitajat 43 42

Työterveyspsykologi 7 7

Työfysioterapeutti 10 10

Laboratoriohoitaja 10 10

Röntgenhoitaja   2 2

Kuntoutussuunnittelija 2 2

Vastaanotonhoitaja 13 13

Hallinto ja tukipalvelut 12 13

Yhteensä 144 144

2016 2015 2014 2013 2012

€ € € € €

Keräyspaperi 579 561 495 652 1 062

Vaarallinen jäte  
(ent. ongelmajäte)

3430 3 420 4 000 3 871 3 304

Tietosuojattu materiaali 
(ent.paperi) 

990 1 004 1 029 1 942 2 278

SER (sähkö-ja elektroniikkajäte) 0 0 0 0 55

Muut jätehuollon kulut 81 38 307 0 212

Henkilöstön lukumäärä

Ympäristökustannukset 
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T U L O S T I E D O T

01.01.–31.12.2016

LIIKEVAIHTO 16 872 396,95

Liiketoiminnan muut tuotot 366 620,86

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana – 423 054,69

Palvelujen ostot – 4 988 346,07

– 5 411 400,76

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot – 7 537 524,62

Henkilösivukulut

Eläkekulut – 2 042 209,74

Muut henkilösivukulut – 456 957,37

– 10 036 691,73

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot – 33 865,27

– 33 865,27

Liiketoiminnan muut kulut – 1 260 117,34

LIIKEYLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ (–) 496 942,71

Rahoitustuotot ja -kulut

Korvaus peruspääomasta – 40 000,00

– 40 000,00

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 
/ ALIJÄÄMÄ (–)

456 942,71

Tuloslaskelma

2016

TOIMINNAN RAHAVIRTA

Liikeylijäämä (-alijäämä) 496 942,71

Poistot ja arvonalentumiset 33 865,27

Rahoitustuotot ja -kulut – 40 000,00

490 807,98

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Investointimenot – 15 850,00

TOIMINNAN JA INVESTOIN-
TIEN RAHAVIRTA

474 957,98

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Muut maksuvalmiuden 
muutokset

Saamisten muutos 
muilta

– 583 111,36

Korottomien velkojen 
muutos muilta

562 843,64

– 20 267,72

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA – 20 267,72

RAHAVAROJEN MUUTOS 454 690,26

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12. 2 018 838,32

Rahavarat 1.1. 1 564 148,06

454 690,26

Rahoituslaskelma



42

VASTAAVAA 31.12.2016 Aloittava tase 

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 8 249,87 15 887,47

8 249,87 15 887,47

Aineelliset hyödykkeet 

Koneet ja kalusto 66 230,65 76 608,32

66 230,65 76 608,32

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset 

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 1 496 764,54 922 636,38

Muut lyhytaikaiset saamiset 120 424,16 139 133,68

Siirtosaamiset 68 019,81 40 327,09

1 685 208,51 1 102 097,15

Rahat ja pankkisaamiset 2 018 838,32 1 564 148,06

VASTAAVAA YHTEENSÄ 3 778 527,35 2 758 741,00

VASTATTAVAA  

OMA PÄÄOMA 

Peruspääoma 500 000,00 500 000,00

Edellisten tilikausien ylijäämä/ alijäämä (–) 0 0

Tilikauden ylijäämä/ alijäämä (–) 456 942,71 0

956 942,71 500 000,00

VIERAS PÄÄOMA 

Lyhytaikainen 

Ostovelat 488 348,33 583 906,44

Muut velat 271 001,31 221 572,88

Siirtovelat 2 062 235,00 1 453 261,68

2 821 584,64 2 258 741,00

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 3 778 527,35 2 758 741,00

Tase
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