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Ptky Karviaisen työterveyshuolto –
taustaa

• Perusturvakuntayhtymä aloitti toimintansa 1.1.2009

• Karkkilan, Vihdin ja Nummi-Pusulan kunnat perustivat 

Karviaisen hoitamaan kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut

• Karviaisen työterveyshuolto muodostettiin Vihdin ja 

Karkkilan terveyskeskusten työterveyshuolloista

• Vihdissä kunnallinen tth oli supistettu minimiin 2000-

luvun puolessa välissä, 2007 toimintaa alettiin nostamaan 

jälleen henkiin kilpailutuksen jälkeen (oman toiminnan 

hinta havaittiin halvemmaksi)

• Karkkilassa tth oli suht tasaisessa vaiheessa ja 

toimintatapa oli vakiintunut 2001 alkaneen 

kehittämistoiminnan tuloksena 



Ptky Karviaisen työterveyshuolto –
taustaa

• Karviaista valmisteltaessa Karkkilan tk:n 

työterveyslääkäri osallistui kehittämisryhmiin ja pystyi 

vaikuttamaan tulevan työterveyshuollon suunnitteluun; 

resurssit ennen:

• Vihti; 2 lääkärinvirkaa (1 keikkalääkäri kokoaikatyössä, 

satunnaisia sijaisia lisäksi), 3 tth-hoitajaa (pitkäaikaisin 

aloittanut 2007), 1 vo-hoitaja, asiantuntijoita tk:n puolelta

• Karkkila; 1 lääkäri (n.70% tth ja 30% ktt), 1 hoitaja ja 1 vo-

hoitaja (30h/vko) sekä osa-aikaisina n. 20% työpanoksella 

fysioterapeutti ja psykologi (kaikilla lain edellyttämä koulutus 

tth:ssa toimimiseen)

• Nummi-Pusulan tth:n hoiti yksityinen lääkärikeskus 

(sairaanhoidon kattava sopimus, mutta henkilöstöä kielletty 

käyttämään sairaanhoidon palveluita)



Ptky Karviaisen työterveyshuolto –
resurssit

• Karviaisen suunnitteluvaiheessa resurssit/vakanssit 

määriteltiin tasolle:

• 3 lääkäriä, yksi näistä ylilääkäri

• 5 hoitajaa, yksi näistä vastaava työterveyshoitaja

• 2 vastaanottohoitajaa

• 1 työfysioterapeutti

• 0.5 työpsykologi

• 2009 alussa oli työssä 1 keikkalääkäri, 4 hoitajaa (1 

äitiyslomalla, sijaisena sh)

• Karkkilan tth:n ammattihenkilöt ja asiantuntijat siirtyivät 

kaikki Karviaisen tth:oon, lääkäri oli jäänyt opintovapaalle 

11/2008 alkaen



Ptky Karviaisen työterveyshuolto –
resurssit

• 2/2009 aloitti vastaava työterveyshoitaja

• 5/2009 aloitti työterveyshuollon ylilääkäri, 20% 

työpanoksella erikoistumisopintojen vuoksi, ja 100% 

12/2009 alkaen

• 2/2010 aloitti työterveyshuoltoon erikoistuva lääkäri 

(tällöin lääkäriresurssi täyteen, 2 omaa lääkäriä, 1 

vuokralääkäri toistaiseksi sopimuksella)

• 6/2010 saatiin äitiys-/hoitovapaan sijaisuuteen pätevä 

työterveyshoitaja

• Resurssit pysyneet siitä lähtien samana, tosin välillä osa 

hoitajista on tehnyt 30h/vko työaikaa



Työterveyshuollon asiakkaat

• Yrityksiä 290, maanviljelijöitä 130 henkilöä ja yrittäjiä 22

• 10 kpl > 50 tt yrityksiä 

• 41 kpl 10-50 tt yrityksiä

• 239 kpl < 10 tt yrityksiä

• Henkilöasiakkaita 4479 (19.9.2011 tilanne 

potilastietojärjestelmään kirjattuna)

• Henkilöasiakkaista valtaosa kunta-asiakkailta, n. 2500 

hlöä

• Sairaanhoitosopimus 74 asiakasyrityksellä, 27 

maanviljelijällä ja 5 yrittäjällä



Työterveyshuollon asiakkaat

• Kunnallisen työterveyshuollon tehtävänä on osana 

kuntien perusterveydenhuoltoa tuottaa 

työterveyshuoltopalveluita sitä haluaville yrityksille, ts. 

asiakaskuntaa ei saa tai pysty valikoimaan

• Suurin osa yrityksistä on ollut jo pitkään 

työterveyshuollon asiakkaana (Vihti, Karkkila)

• Uusia asiakkaita tulee jatkuvasti, erityisesti AVIn 

työsuojeluyksikön vierailut alueen pienyrityksissä näkyy 

ajoittaisina ”ryppäinä”

• Varsinaista mainostamista ei ole tehty, ainakaan 

toistaiseksi



Toiminnan kehittäminen 2009-2011

• Ensimmäinen vuosi 2009 oli varsin sekavaa aikaa, tehtiin 

pakolliset työt; 

• ”rästitöitä” runsaasti vanhojen yksiköiden jäänteinä 

(erityisesti Vihti)

• Toimintaa käynnistettäessä ei johtavia viranhaltijoita tth:ssa, 

ensimmäinen hinnasto + tuotteet ”johdosta” tulleita

• 2009 loppupuolelta lähtien toiminnan kehittämiseen 

panostettu aktiivisesti

• Yksikölle tehtiin tuloskortti, BSC (balanced score card, 

Karviaisessa kaikissa yksiköissä käytössä)

• Tuloskortti tehtiin ylilääkärin koko yksikölle pitämien 

kehityskeskustelujen pohjalta



Yksikön menestystekijät tuloskortista 

• Asiakasnäkökulma: Luottamuksellinen ja toimiva 

yhteistyö asiakastyönantajien ja niiden henkilöstön 

kanssa

• Prosessinäkökulma: Yhtenäiset ja selkeät 

toimintaprosessit yksikössä ja toimiva yhteistyö yksikön 

ulkopuolisten palveluntuottajien kanssa

• Henkilöstönäkökulma: Pysyvä, motivoitunut ja 

ammattitaitoinen henkilökunta

• Taloudellisuusnäkökulma: Pysyvä ja osaava henkilöstö, 

joka saa keskittyä tuottavaan perustyöhön sekä oikea 

hinnoittelu tuotteille.



Tuloskortin asiakasnäkökulma

• Menestystekijä: Luottamuksellinen ja toimiva yhteistyö 

asiakastyönantajien ja niiden henkilöstön kanssa

• Avainmittarina asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ja 

kirjallisten valitusten määrä

• Tavoitteena hyvä asiakastyytyväisyys ja kirjallisia 

valituksia alle 5 / vuosi 

• Toiminnan suunnittelu/organisoituminen tulokseen 

pääsemiseksi:

• Yhtenäinen toimintatapa yksikön sisällä 

• Tasalaatuinen hyvä asiakaspalvelu



Toiminnan kehittämisestä

• Työterveyshuollon laatu ja vaikuttavuus ovat olleet 

yksikön yhteinen kehittämisen kohde, asiaa on 

keskusteltu kokouksissa ja kehittämispäivissä

• Karviaisen tth on ollut mukana PUNK-hankkeessa, minkä 

osana on tehty myös yksikön omien toimintatapojen 

kehittämistä

• 2010 tehtiin pienten yritysten ”toimintasuunnitelma”-pohja

• Mukaan tehtiin varhaisen työkyvyn tuen malli, mihin myös 

STM:n ja KELAn suunnasta on ollut kovasti painetta

• 2011 osana toiminnan kehittämistä ja toisaalta oman 

toiminnan laadun ja vaikuttavuuden seurantaa tehtiin 

asiakkaiden segmentointi



Asiakkaiden segmentointi

• Segmentointia mietitty osana laadun hallintaa 

/asiakkuuksien hallintaa, PUNK-hankkeen kautta 

konsultointiapua omaan työhön

• Toisaalta osalla työntekijöistä on aikaisempaa kokemusta 

yksityisen sektorin suurilta tth-palveluiden tuottajilta ja 

heidän asiakkuuden hallintajärjestelmistään

• Keväällä/kesällä 2011 suunnitelma segmentoinnista, 

aloitettu syksyllä 2011



Asiakkaiden segmentointi

• Asiakassegmentit tällä hetkellä:

• 0 = toimintasuunnitelma ei ole voimassa tarkasteluhetkellä

• 1 = toimintasuunnitelma voimassa, toteutetaan 

perustoiminnot tth:n osalta

• 2 = säännöllinen vuosittainen yhteydenpito, 

työterveyshuollon toiminnan asiakasarviointia

• 3 = aktiivista yhteistoimintaa työnantajan kanssa 

työhyvinvoinnin parantamiseksi työpaikalla

• Tavoitteet segmenttien pohjalta: yksikön 

asiakastoiminnan seuranta, yksikön oman laatutavoitteen 

asettelu



Asiakkaiden segmentointi

• Ensimmäinen tavoite: ei 0 –tasolla olevia yrityksiä

• Yritysasiakkaan oma aktiivisuus vs. tth:n aktiivisuus

• Jos yrityksestä johtuvaa ts. toistuvasta yhteydenotosta 

huolimatta ei saada toimintasuunnitelmaa päivitettyä ajoissa, 

niin tällöin 0+ -luokkaa ajateltu käyttöön = ”synninpäästö 

omille työntekijöille”

• Kunnallisena tth:na ei kuitenkaan poisteta firmaa kirjoista, 

mutta vuosimaksulasku menee joka tapauksessa

• Jatkossa tavoitteena nostaa yrityksiä ylemmäs 

segmenteissä ts. aktiivisempaa yhteistoimintaa yritysten 

kanssa



Asiakkuuksien hoitamisesta

• Hoitajilla iso vastuu pienten yritysten hoidosta

• Lääkärien työpanos selkeästi painottuu isompien yritysten 

(sairaanhoitosopimuksella olevien) hoitamiseen

• Yksiköllä on yhteinen näkemys ”hyvästä 

työterveyshuollosta”, mitä jokainen omalta osaltaan 

pyrkii toteuttamaan

• Prosessien yhtenäistäminen on vielä kesken, mutta työtä 

tehdään jatkuvasti



Tietotekniikka asiakkuuksien hoidossa

• ATK-järjestelmät ja ohjelmistot aiheuttavat ”harmaita 

hiuksia” toiminnan ja asiakkaiden seurantaa ajatellen

• Pegasos-potilastietojärjestelmänä ei tue käytännön tth-

toimintaa; raportit  heikkotasoisia laadultaan tai niitä ei saa, 

tilastojen tuottaminen asiakkaille vaatii ylimääräistä työtä, 

potilastietojen yhdistäminen seurantaa varten yritystasolla ei 

onnistu, ”liitetiedostoja” ei saada Pegasokseen

• Käytössä ”oma tth-kansio”, työpaikkaraportteja ja muuta 

aineistoa varten

• Toisen potilastietojärjestelmän hankinta jatkossa?

• Työpaikan ja tth:n välinen ”extranet” toisi lisäarvoa, 

kuitenkin pitäisi olla integroitu potilastietojärjestelmään 

ja  käytettävyydeltään hyvä (toiveajattelua?)



Asiakkuuksien hoitamisesta ja yhteistyöstä 
pienyrityksen kanssa

• Pienyrityksillä tarve työterveyshuollon palveluille tulee 

sykäyksittäin

• ”akuutissa hätätilanteessa” palvelua saatava ”heti”

• Pienyrityksen ja työterveyshuollon ajoituksessa 

vaikeuksia

• toimintasuunnitelman päivittämiseen ei aikaa välttämättä 

tahdo löytyä

• Säännöllinen yhteydenpito yrittäjään/työnantajaan 

koetaan yksikössä merkittävimmäksi keinoksi hyvän ja 

toimivan työterveyshuollon toteuttamiseksi (tutkimukset 

asiasta samaa mieltä)



Asiakkuuksien hoitamisesta ja yhteistyöstä 
yrityksen kanssa

• Toimivat suhteet yrityksen johdon ja/tai 

henkilöstöhallinnon kanssa mahdollistavat monipuolisen 

ja toimivan työterveyshuollon toteuttamisen, ”yhteistyön 

malli”; 

• Ilman suunnitelmallista yhteistyötä työterveyshuolto jää 

”amatöörien puuhasteluksi” ilman todellista vaikutusta

• Henkilöstön ystävällinen ja ammattitaitoinen työote 

mahdollistaa hyvän ja laadukkaan työterveyshuollon 



Asiakkuuksien hoitamisesta

Yksikön hyvä ja avoin ilmapiiri sekä työntekijöiden 

riittävä ammattiosaaminen ovat yksikön 

menestystekijät!



Kiitoksia kovasti!

Kysymyksiä?


