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Väite: Vaikuttava toiminta muodostuu toiminnasta, 
joka seuraa toiminnan vaikutuksia

• Myönteisiä vaikutuksia saadaan aikaan, kun työpaikalla 
on asetettu tavoitteet työkyvyn hallinnalle, 
työterveydelle, turvallisuudelle ym. ja joita tavoitteita 
työpaikka toteuttaa yhdessä työterveysyksikkönsä 
kanssa. "Sitä tehdään, mitä seurataan"- indikaattorit

– työn riskit on arvioitu yhdessä ja toteutettu yhteisesti 
sovitut parannustoimenpiteet (yrityksen riskien hallinta) ja 
toimenpiteiden seuranta 

– luotu suunnitelmallinen työkyvyn ja terveydenseuranta 
(terveystarkastus ja sairaanhoito), jossa työterveyshuolto 
ehkäisee ja hoitaa työhön liittyviä sairauksia sekä kokoaa 
ryhmätason työkyky- ja terveystietoa yhteiseen 
analysointiin ja jatkotoimenpiteiden suunnitteluun, 
toteutukseen ja seurantaan

– Yhteisesti sovittu ja kirjattu työkyvyn hallinta, seuranta ja 
varhainen tuki-toimintamalli mahdollistaa sen, että 
jokainen työntekijä saa riittävän varhaisen hoidon ja 
kuntouksen sekä tuen työssä jaksamiseen ja sinne 
palaamiseen
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Työterveysyhteistyö 

• Työterveysyhteistyöstä on näyttöä

• Vaikuttavuus riippuu yhteistyöstä

• =>yhteistyö on edellytys vaikuttavuudelle

• Perustelut

• Mitä on vaikuttavuus?

– yhteistyö vaikuttaa vaikuttavuuden määritykseen



4

Työterveyshuollon vaikuttavuus 

Tutkittua ja kokemusperäistä tietoa löytyy, "muutoksia 
välitavoitteiden suuntaan", ns. kovien mittareiden 
muutoksia vaikeata saada näkyviin

• Uitti J, Sauni R, Leino T. Työterveyshuollon vaikuttavuus 
asiakkaiden näkökulmista. Duodecim 2007;123:723-30

• Isoja kansainvälisiä katsauksia työpaikalla toteutettujen 
terveyden edistämis- ja ehkäisyhankkeiden vaikuttavuudesta 
(Sockoll ym. 2009, Chapman 2005)

• Cochrane-katsauksia, esim. Workplace interventions for 
preventing work disability (van Oostrom ym. 2009)

• Cochrane: interventiotutkimuksia yli 1400

• Tyky-hankkeiden ja varhaiskuntoutuksen vaikutuksista myös 
kotimaista tutkimusta (raporttisarja, STM, KELA, TTL 2001)

• Simo Taimelan ym. tutkimukset työterveyshuollon tekemien 
interventioiden vaikuttavuudesta (2007-8)

• Martimo 2010 väitöskirja, Ahonen G ym. SLL 11/2011
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Työterveystoiminnan vaikuttavuudesta 
tiedetään

Dynaamisesti muuttuva työelämä vaikuttaa 
tutkimustuloksiin, vaikeata rakentaa luotettavia 
seurantatutkimuksia ilman "väliintulevia" tekijöitä (mm. 
taloudelliset suhdanteet)

Vaikka ns. kovien mittareiden ("sairastuvuuden") 
muutoksia vaikeata saada näkyviin, tutkittua ja 
kokemusperäistä tietoa löytyy:

Saavutettu myönteisiä tuloksia terveyden, työkyvyn 
edistämisessä ja työkyvyttömyyden ehkäisyssä (ja 
niihin liittyvissä kustannuksissa), erityisesti, kun 
työpaikan oma panos ollut merkittävä!

• tuoreita yritystason esimerkkejä Suomesta, osa jää 
edelleen julkaisematta
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Tuloksia arvoperusteisesta 
työkykyjohtamisesta
Metso Oyj ja Lassila & Tikanoja (Ahonen ym SLL 11/2011)

Kustannusten kasvu Metso Oyj 2003-06 Vertailuyritykset

Sp-kustannukset 13 % 40 %

Vakuutuskustannukset 27 % 28 %

TK-eläkekustannukset 31 % 39 %

"Tekemättömän työn" 
kustannukset yhteensä

24 % 37 %
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Kustannus Lassila & Tikanoja 2006 - 2009

Sp-kustannukset - 24 %

TK/tapat. eläkkeet - 21 %

TK/tapat. eläkekustan. - 54 %

Eläkeikä ka. 59 v -> 62 v

Kokonaiskustannussäästö
/v 2008 -09

25 % liikevoitosta
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• työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon 

yhteistoimin:

– työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien 

ehkäisyä

– työn ja työympäristön terveellisyyttä ja 

turvallisuutta

– työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä 

työuran eri vaiheissa

– työyhteisön toimintaa

Työterveyshuoltolain tarkoitus/tavoitteena 
on edistää
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Työhön liittyvät sairaudet

Työperäiset sairaudet
- etiologinen yhteys työhön

Ammattitaudit
- työ on todennäköinen

pääasiallinen syy

(syyosuus>50%)

- laki, rajaukset

- kolmikanta valvoo

Osittain työperäiset
- taudin osasyy

(syyosuus <50%)

-eivät korvattavia

Käsitehierarkia

Sairaudet

Ei etiologista yhteyttä 
työhön, mutta
- tauti rajoittaa  työkykyä

- työ pahentaa oireita
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Terveys
Toimintakyky

Ammatillinen osaaminen

Arvot
Asenteet Motivaatio

Työolot
Työn sisältö ja

vaatimukset

Työyhteisö ja

organisaatio

Esimiestyö
ja johtaminen

Työkyky

Yhteiskunta

LähiyhteisöPerhe

TYÖKYKYTALO
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Vaikutukset/vaikuttavuus=

• Muutos yhteisten tavoitteiden suuntaan, mitä voidaan pitää 

molempien ansiona (työpaikka ja työterveyshuolto sekä 

yksilö/työntekijä ja työterveyshuolto yhdessä), edellytyksenä

– yhteinen tavoitetila työpaikan ja työterveyshuollon välillä 

– =tavoitteellinen työterveystoiminta työpaikalla

• yhteinen tavoitetila työntekijän ja työterveyshuollon 

välillä (ehkäisy ja sairaanhoito yksilötasolla, esim. 

terveystarkastusten terveyssuunnitelma, sairaanhoito 

ja yksilökuntoutus) – työterveyshuollon vaikuttavuus

• vaikeata erottaa kunkin toimijan erillistä osuutta 

vaikutukseen
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Vaikuttavuus

Systeemianalyyttinen panos-tuotosmalli 

Panos (I)

input

-voimavarat

-kustannukset 
(K)

Prosessi (P)

process

-voimavarojen 
yhdistely

Tuotokset (O)

output

-suoritteet

-palvelut

-menetelmät

Vaikutus (E)

effect

-muutokset 
työoloissa, 
työyhteisöissä 
tai työntekijän 
terveydessä

Tuottavuus = O/I

Taloudellisuus = K/O

Tehokkuus = E/I

Vaikuttavuus = E/O

Husman K Hyvä työterveyshuoltokäytäntö 1997, Työterveyshuolto, D
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Toiminnan arviointi
käytännössä (Martimo ja 
Antti-Poika) Työstä 
terveyttä, Duodecim 2010

ASIAKAS

Panokset

Prosessit

Tuotokset

vaikutukset

TYÖTERVEYSHUOLTO

Panokset

Prosessit

Tuotokset

VAIKUTTAVUUS

TUOTTAVUUS

TEHOKKUUS
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Tavoitteet
Resurssit
(panokset)

Toimenpiteet
(toteutus)

Tuotokset
(suoritteet)

Tarpeet
Vaikutukset
(tulokset)

Vaikuttavuus

Relevanssi

Tehokkuus

Vaikuttavuus

Hyöty ja kestävyys

Arvioinnin avainalueet (Kurppa)
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Vaikutus vai vaikuttavuus

Vaikuttavuus tarkoittaa

• laajoja ja yleisiä yhteiskunnassa tapahtuvia 
muutoksia, jotka kuvaavat mm. sitä, missä 
määrin intervention, esimerkiksi ohjelman, 
politiikan tai organisaation, vaikutukset ovat 
edistäneet erityisten ja yleisten tavoitteiden 
saavuttamista (Nagarajan & Vanheukelen 1997)

Esim.

• vaikutus=työkykyneuvottelujen lisääntyminen

• vaikuttavuus=keskimääräisen eläkeiän nousu
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ERI TASON VAIKUTTAVUUS

• VAIKUTTAVUUDEN TASOT

• -MAKRO – yhteiskunnan asettamat 
tavoitteet

• -MESO - TYÖPAIKAT JA 
TYÖTERVEYSHUOLLOT

• -MIKRO - YKSILÖTASO
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Välitason tavoitteet ja vaikutukset

Strategies Results  

Resources

Activities

Outputs

Short term
outcomes

Do Get

Intermediate term
outcomes

Long term
outcomes

Impact

Wyatt Knowlton L, Phillips CC. The logic model guidebook: 
better strategies for great results. Thousand Oaks (CA): SAGE Publications, Inc. 2009.
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Väestö iän ja sukupuolen mukaan 1950, 1970, 2003 ja 2030 (ennuste)
(EK, Kaukinen 2007)
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• 1962 pojat 65 v, tytöt 73 v

• 2008 pojat 77 v, tytöt 83 v
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Vaikuttavuuden tasot – yhteiskunta
-sosiaalinen tilaus 
työterveystoiminnalle 

• Sosiaali- ja terveyspolitiikka ja arvot –
• käsitys työterveystoiminnan merkityksestä ja sen 
roolista terveydenhuoltojärjestelmässä osana 
tavoitteellista työurien pidentämistä, lähettää viestin 
työelämälle:

• lainsäädäntö kunnossa (yhteistyön, laadun ja 
vaikuttavuuden arvioinnin edellytys)

• jäljellä olevan työkyvyn merkitys
• työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyön 
vaikutusmahdollisuudet työurien pidentämiseen 
(Satakomitea 2009, Ahtelan raportti 2/2010)

• Rantahalvarin, Kuuskosken ja TEM:in työryhmät -
2011, ehdotuksista toimenpiteitä

• SV–lain uudistus (insentiivi), 90 päivän sääntö 
ym. 

• STM:n tavoitteet, hallitusohjelma jne.
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Työterveysyhteistyö (Rantahalvari 2011)

• Laadukas ja vaikuttava työterveyshuolto toteutuu silloin, 
kun yhteistyö työpaikkojen kanssa on sujuvaa ja 
suunnitelmallista sekä kun toimintaa seurataan ja 
arvioidaan säännöllisesti yhdessä. 

• Vastuu työpaikan turvallisuudesta, terveellisyydestä ja 
työkykyyn vaikuttavien tekijöiden hallinnasta on 
työnantajalla. 

• Edellytyksenä on työn järjestäminen ja johtaminen niin, 
että jokaisella työpaikalla olevalla on tieto ja käsitys 
työn riskeistä (selvillä olemisen periaate) ja 
toimintatavoista, joilla voidaan ehkäistä ja vähentää 
riskien seurauksia (varautumisen periaate). 
Terveyttä, turvallisuutta ja työkykyä edistävien ja 
työhön palauttavien toimien toteuttaminen on 
työnantajan ja työntekijöiden yhteistyötä, johon 
työterveyshuolto tuo mukaan oman asiantuntemuksensa 
(osallistumisen periaate).
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Uudelleensuuntaamisen toimenpiteitä käynnissä

• Päätavoite: työkyvyn ja terveyden edistäminen

– Hyvä työterveyshuoltokäytäntö (HTTHK)–asetuksen 
päivitys 2011

– Hyvä työterveyshuoltokäytäntö (HTTHK)– oppaan päivitys, 
käsikirjoitus 2012 loppuun mennessä, 

• lyhyet versiot muulle terveydenhuollolle ja HR:lle

– Ohjeistus työterveysyhteistyöstä 2011-12

– Työterveyshuollon laatujärjestelmä 2011-2012, yhdistyy 
HTTHK-oppaaseen (laatujärjestelmän käsikirja)

– "90-päivän sääntö", asetus 6/2012?
• työkyvyn koordinaatio => yhteistyö ja hoito/kuntoutuspolut 
(terveydenhuollon järjestämissuunnitelma)

– Vaikuttavuus työterveystoiminnassa
• kehittämis- ja tutkimusohjelma
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Vaikuttavuuden taso-
työpaikka ja työterveyshuolto - ratkaiseva

• Yhteiset tavoitteet ja yhteinen seuranta

• Panokset – prosessit - tuotokset – vaikutukset

– indikaattorit

– Voiko hypätä suoraan vaikutukseen?
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Vaikuttavuuden tasot – työpaikka, 
työntekijä

• Asiakastyöpaikka ja työterveyshuolto; hankinta-
osaaminen ja markkinointi kohtaavat

– työkyvyn hallintamallit – työhön liittyvien 
sairauksien ehkäisy- yhteiset käytännöt sovittu 
– työterveyshuolto nähdään investointina

– työterveystoiminnan prosessien (vaikutusten) 
indikaattorien seuranta ja analysointi yhdessä 
(pienet ja suuret)

• Työntekijä: yksilöasiakas, potilas, "tietää ja on 
sovittu"

– työkyvyn tukeminen; ehkäisyn ja 
sairaanhoidon laatu ja vaikuttavuus
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"jos ei ole seurantaa, ei ole 
vaikuttavuutta" 

• työterveyshuollon toiminnan avulla syntyy 
vaikutuksia, mutta niiden dokumentointi on 
vajavaista, kuten useilla terveydenhuollon 
sektoreilla

• esim. työterveyshuollon sairaanhoidossa paljon 
ennaltaehkäisevää toimintaa, mm.  
työkykyongelmien tunnistamista, joista 
käynnistyneet toimenpiteet eivät ole  
kirjautuneet ja tulleet näkyviin 

• ts. tietojen keruu- ja tietojärjestelmät 
avainasemassa -> vaikuttava toiminta 
esiin
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Indikaattorit

• Indikaattori (osoitin, ilmaisin) on käsitteellinen tai 
numeerinen muuttuja, joka auttaa arvioimaan 
jonkin asian nykytilaa tai muutoksen suuntaa joko 
mittaamalla tai kuvaamalla sitä. Indikaattorit 
voivat olla laadullisia tai määrällisiä.

• Työterveyshuollon indikaattorit ovat 'osoittimia' 
pikemmin kuin mittareita (ainakaan mittauksen 
tarkkuuden mielessä). 

• Indikaattoreita suhteutetaan aina tavoitteisiin tai 
standardeihin. Indikaattorit ovat välttämättömiä 
hallinnon ja operatiivisen toiminnan työkaluja. 
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Yritysten lukumäärä ja suuruus 2007 
(Kaukinen, EK)
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Henkilöstö eri kokoisissa yrityksissä 2007 
(Kaukinen, EK)
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Vaikuttava toiminta

• Tarkempien terveyden muutosta kuvaavien 
indikaattoreiden seuranta edellyttää isoja väestöjä ts. 
isoja työpaikkoja

• Noin puolet suomalaisesta työvoimasta työskentelee alle 
50 hengen yrityksissä

• ->Toiminnan eli prosessien arviointi sopii kaikille

• Prosesseille, joiden tiedetään vaikuttavan tai vievän 
"oikeaan suuntaan" 

• Prosessi-indikaattoreiden avulla löydetään yhteistyön 
"solmukohdat" ja luodaan edellytykset vaikutusten 
synnylle

• Ei pelkästään työterveysyksikön prosessit vaan 
työpaikan ja työterveysyksikön yhteiset prosessit
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Panos
Prosessi

(toiminnot)
Tuotos

process
- useita osioita
- usein jäävät 

erittelemättä,
arvioimatta

output
(välivaihe)
- suorite,

hyödyke

Indikaattorijärjestelmän 'musta laatikko' 

– sisältö usein epämääräinen

Prosessin osioiden suunnittelu, hallinnointi ja toteutuksen laatu ovat oleellisia tuottavuuden ja 

vaikuttavuuden kannalta. Näihin voidaan vaikuttaa.

Prosessi-indikaattorit (osioiden indikaattorit) jätetään monasti määrittämättä ehkä siksi, että 

ne ovat usein luonteeltaan laadullisia (" kuvauksia") eikä niitä silloin voi numeerisesti 

kristalloida. 

(Kari Kurppa)

Black box

input
- taloudelliset
- henkiset

- välineet
- poliitt. päätös

Vaikut-
tavuus

Vaikutus
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Panos
Mitä tehdään ja 

miten toimitaan ?
Tuotos
- tavoiteltu

Toteutuksen osaprosessien laadun vaikutukset – sama panos  A - C

A

Toteutus

Vaikutus, Vaikuttavuus

- tavoiteltu

Panos
Tuotos
- jonkinlainen

Vaikutus, Vaikuttavuus

- jonkinlainen

Lopputulos

B

Panos
Tuotos
- nolla

Vaikutus, Vaikuttavuus

- nolla
C

Toteutuksen osaprosessien tunnistaminen, laadun arvioiminen ja 
parannusten toteuttaminen ovat avaimia vaikutuksen ja vaikuttavuuden 
kohenemiseen.

Mitä tehdään ja 
miten toimitaan ?

Mitä tehdään ja 
miten toimitaan ?
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Panos
Osaprosessi 1 Toimii
Osaprosessi 2 Toimii
Osaprosessi 3 Toimii

Tuotos
- tavoiteltu

Toteutuksen osaprosessien laadun vaikutukset – sama panos A - C

A Vaikutus, Vaikuttavuus

- tavoiteltu

Panos
Osaprosessi 1 Toimii
Osaprosessi 2 Toimii
Osaprosessi 3 Ei toimi

Tuotos
- jonkinlainen

Vaikutus, Vaikuttavuus

- jonkinlainen

Lopputulos

B

Panos
Osaprosessi 1 Ei toimi
Osaprosessi 2 Ei toimi
Osaprosessi 3 Ei toimi

Tuotos
- nolla

Vaikutus, Vaikuttavuus

- nolla
C

Toteutuksen osaprosessien tunnistaminen, laadun arvioiminen ja 
parannusten toteuttaminen ovat avaimia vaikutuksen ja vaikuttavuuden 
kohenemiseen.

Toteutus
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Vaikuttava toiminta muodostuu 
toiminnasta, joka seuraa vaikutuksia

• Myönteisiä vaikutuksia saadaan aikaan, kun työpaikalla 
on asetettu tavoitteet työkyvyn hallinnalle, 
työterveydelle, turvallisuudelle ym. ja joita tavoitteita 
työpaikka toteuttaa yhdessä työterveysyksikkönsä 
kanssa. "Sitä tehdään, mitä seurataan"- indikaattorit

– työn riskit on arvioitu yhdessä ja toteutettu yhteisesti 
sovitut parannustoimenpiteet (yrityksen riskien hallinta) ja 
toimenpiteiden seuranta 

– luotu suunnitelmallinen työkyvyn ja terveydenseuranta 
(terveystarkastus ja sairaanhoito), jossa työterveyshuolto 
ehkäisee ja hoitaa työhön liittyviä sairauksia sekä kokoaa 
ryhmätason työkyky- ja terveystietoa yhteiseen 
analysointiin ja jatkotoimenpiteiden suunnitteluun, 
toteutukseen ja seurantaan

– Yhteisesti sovittu ja kirjattu työkyvyn hallinta, seuranta ja 
varhainen tuki-toimintamalli mahdollistaa sen, että 
jokainen työntekijä saa riittävän varhaisen hoidon ja 
kuntouksen sekä tuen työssä jaksamiseen ja sinne 
palaamiseen
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Terveyden ja työkyvyn seurannan 
prosessi-indikaattoreita 1

– Työterveyshuoltosopimus ja/tai vuosittainen 
työterveyden toimintasuunnitelma pohjautuu siihen 
että asiakasyrityksen ylimmän 
johdon/päättäjätahon kanssa on käyty läpi 
(työterveyslääkäri) systemaattisesti kaikki yrityksen 
hyvinvointia tukevat palvelut, joita 
työterveysyksikkö voi tarjota omalla tai 
ostetulla/tilatulla ulkopuolisella asiantuntemuksella

– Työpaikka on asettanut tavoitteet omalle työterveys-
ja turvallisuustoiminnalle, jota sopimuksessa ja/tai 
suunnitelmassa sovitut työterveysyksikön 
toimenpiteet tukevat

– Sovittu yhteinen työkyky- ja työterveystietojen 
seuranta, määräajoin arvioidaan tilanne ja 
toimenpiteiden tarvetta sekä niiden vaikutuksia

– kyllä/ei (tietyt kriteerit)
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Terveyden ja työkyvyn seurannan prosessi-
indikaattoreita  2 

� Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki -
toimintamalli asiakasyrityksen ja työterveyshuollon 
kesken on käytössä/ei ole käytössä (SVL:n muutos 
2011)

– Asetettavissa kriteerit, milloin riittävä (purkamalla 
seuraavia asioita osaprosesseiksi):

– toimintamalli on kuvattu työterveyssopimuksessa ja/tai 
työterveyshuollon hyväksytyssä toimintasuunnitelmassa 

– yhteinen kattava sairauspoissaoloseuranta, yhteinen 
analysointi määrävälein yhdessä muun 
työterveysseurantatiedon (terveystarkastukset, 
sairaanhoito ja/tai kyselyt) kanssa ja luotu erilaiset 
käytännöt mm. työhön paluun tuki vaikutusseurantoineen

– sovitut vastuut ja työnjaot, ts.  sovittu, kuka, tekee, mitä 
milloin ongelman ilmetessä tai sairauspoissaolon 
pitkittyessä
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Osaprosessien tarkistus"check"lista
(osioille kriteerit) – ao. lista ei käytössä

• 1- yrityksen ylimmän johdon sitoutuminen, tavoitteet asetettu sopien 
työntekijöiden kanssa

• 2- toimintamalli on kuvattu työterveyssopimuksessa ja/tai 
työterveyshuollon hyväksytyssä toimintasuunnitelmassa 

• 3- yhteinen kattava sairauspoissaoloseuranta, sovittu ilmoituskäytäntö, 
diagnoositiedot kattavasti kaikista sairauspoissaoloista 
työterveyshuoltoon

• 4- yhteinen työkykytietojen analysointi muun työterveysseurantatiedon 
kanssa määrävälein yhdessä (työnantaja,-tekijät ja työterveyshuolto) 

• 5- yhteiset sovitut "hälytysrajat" toiminnan laukaisemiseksi, sovittu 
kuka, tekee, mitä, milloin, yhteys- ja vastuuhenkilöt jne.

• 6- esimiesten primaarivastuu työkykyongelmista puheeksiottamisesta ja 
jatkotoimenpiteistä, koulutus ja perehdyttäminen tähän tehtävään 
järjestetty ja toimivuuden seuranta

• 7- varhaisen tuen ja työhön paluun toimintamallit tiedotettu yrityksessä, 
vastuu jaettu yrityksen esimiesten ja työterveysyksikön kesken

• 8- työpaikka kykenee tarjoamaan resurssiensa mukaan työtä työhön 
paluuta suunnittelevalle työntekijälle, mahdollisuudet on selvitetty 
ennakoivasti

• 9-työterveyshuollolla riittävät valmiudet työkyvyn arviointiin, 
työterveysneuvotteluihin (preventiotiedot/-taidot) ja 
kuntoutusmahdollisuuksiin, verkosto-osaaminen: 
KELA-eläkevakuutusyhtiöt ja muu terveydenhuolto

• 10- yhteisen toimintamallin tulosten/vaikutusten seuranta; arvioidaan 
määrävälein yhdessä miten yhteinen järjestelmä toimii laadullisesti ja 
yrityskoon salliessa määrällisiä indikaattoreita.
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Terveyden ja työkyvyn seurannan prosessi-tuotos-
vaikutusindikaattoreita, esim.

• ...Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki: 
laadullisia ja määrällisiä indikaattoreita isoissa 
yrityksissä!Määrällisissä tärkeätä trendit, kehityssuunta

• sairauspoissoloseuranta ja analysointi (lyhyet ja pitkät 
kertoo eri asioista)

• työkykyarviot
• yhteisneuvottelut 

• työjärjestelyt, uudelleensijoitukset 
• ammatilliset kuntoutukset, mitä seuraamuksia
• muut ehkäisy-,hoito- ja kuntoutustoimenpiteet, mitä 

seuraamuksia

• Vaikutusindikaattoreita 

• onnistuneet kuntoutustoimenpiteet ja työhön paluut 
• työkyvyttömyyseläkkeiden määrät (suuret yritykset, 

eläkemaksuluokka)
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Terveyden ja työkyvyn seurannan 
prosessi-indikaattoreita 3 

• Työterveyshuolto on tehnyt työpaikkaselvityksen ja 
arvioinut terveysvaarojen terveydellisen merkityksen

• kyllä/ei

• Työterveyshuolto on osallistunut yrityksen 
riskinarviointiin ja arvioinut todettujen riskien 
terveydellisen merkityksen,

• Työpaikka ja työterveyshuolto tekevät yhdessä  
ehdotuksia riskien hallitsemiseksi, joiden tekemisestä 
yritys vastaa

• kyllä/ei

• Sovittu yhdessä, miten seurataan toimenpiteiden 
vaikutuksia (altistumisen, kuormituksen väheneminen 
ym.)

• Kirjataan tehdyt toimenpiteet ja niiden vaikutukset esim. 
työpaikan terveys- ja työkykykertomukseen?

– kyllä/ei 
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Terveyden ja työkyvyn seurannan 
prosessi-indikaattoreita 4

• Tavoitteellinen terveystarkastuskäytäntö, jossa arvioidaan 
työkykyä ja terveyttä, jossa luodaan yksilön terveys- ja 
työkykysuunnitelma (keskenään sopien)

kyllä/ei,

• (erityyppisten terveystarkastusten määrät ja niissä 
syntyneiden seurattavien yksilöllisten työkyky-ja 
terveyssuunnitelmien määrä, trendit)

• terveystarkastusyhteenvetojen yhteinen käsittely tapahtuu 
säännöllisesti työpaikan ja työterveysyksikön 
sopimuksen/toimintasuunnitelman mukaan 

– kyllä/ei

• Vaikutusindikaattori: sovittujen toimenpiteiden seuranta, 
kerätään tieto, mitä vaikutuksia työpaikalla esim. yrityksen 
kertomukseen ja vaikutuksia yksilötasolla 
sairauskertomukseen, kun tiedot kerättävissä?

– kyllä/ei 
– (millaisia myönteisiä vaikutuksia?)
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Terveyden ja työkyvyn seurannan prosessi-
indikaattoreita 5

– sairaanhoidosta/sairauskertomuksista kertyvä tieto: 

– Työhön liittyvien sairauksien esiintyvyys (kirjaus 
joka käynnin jälkeen tai tiettyihin diagnoosiryhmiin 
liittyen (+diagnoosi)

• 1 työhön liittyvä sairaus kyllä/ei 

• 2 ei vaikuta työkykyyn, saattaa vaikuttaa 
työkykyyn, työkyvytön

• 3 Seuranta määrävälein, mitä tämän vuoksi tehty 
ja mitä vaikutuksia saavutettu
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Terveyden ja työkyvyn seurannan 
tunnuslukuja/indikaattoreita, esim. "tarkemmista"
- edellyttää analysointia

• Työterveyshuollon toiminnasta kertyvät monipuoliset 
ryhmätason tiedot, kun tietojärjestelmät mahdollistavat 

• Käytetään tutkimuksessa ja isommissa yrityksissä (trendit)
• Kun tunnusluvuille asetetaan tavoitteet, voidaan pitää 

indikaattoreina, ovat prosessi-indikaattorien seurausta

• työntekijöiden kansantautien riskitekijöiden tilanne (RR, ylipaino, 
kolesteroli, sokeri jne.) ja diagnosoitujen kroonisten sairauksien määrä 
ja laatu  ryhmätason tietona  (mielenterveys, tules, diabetes, astma 
ym.)

• työterveyshuollolla tieto riskitekijä- ja sairaustilanteesta, vaikutus 
työkykyyn 

• tieto, millä ehkäisytasolla riskitekijät ja hoitotasolla sairaudet ovat, 
miten onnistuttu ehkäisyssä ja hoidossa?

• työntekijöiden myönteiset elämäntapa- tai työterveyspäätökset 
(edellyttää systemaattisuutta, omia "kenttiä" terveystarkastukseen) 

• sairauskäyntien jakaumat diagnoosiryhmittäin, ts. mikä on 
sairauspanoraama suhteessa altistumiseen ja kuormitukseen sekä 
sairauspoissaoloihin (enemmän tietoa kuin sp-%!) - ristiintarkastelu
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...Terveyden ja työkyvyn seurannan tunnuslukuja 
ja indikaattoreita, jos tavoitteet

– altistuminen vähentynyt/ kuormitus optimoitunut 
(mittauksia)

– koetun työkyvyn, esimerkiksi TYKY-indeksillä tai 
kahdella keskeisellä kysymyksellä (vertailu 
aikaisempiin yksilö- tai ryhmätason arvoihin) 
parantuminen

– tapaturmien väheneminen, trendit

– työperäisten sairauksien tai ammattitaudin epäilyjen 
väheneminen, trendit

– ammattialalle luonteenomaisten työhön liittyvien 
oireiden ja sairauksien väheneminen

– mieliala/työilmapiiri kohentunut, stressi 
vähentynyt...myös muita myönteisiä indikaattoreita
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Miten lisätä vaikuttavuutta työkykyyn

• Yhteiskunnan asenneilmasto/viestintähaaste:

– puheeksiottaminen työkykyasioista osaksi työn arkea

– jäljellä oleva työkyky, irti on/off –työkykyajattelusta

– työtä osatyökykyisille

– tukea työkykyjohtamiselle (EK toimii) 

– positiiviset insentiivit kaiken kokoisille yrityksille 
(myös taloudelliset)

– hyvien esimerkkitapausten levitys (esim. L&T)



44

Miten lisätä vaikuttavuutta työkykyyn

• Pienyritykset tarvitsevat enemmän työterveyshuollon tukea 
(koska ei muita asiantuntijoita käytössä) –yhteistyö 
investointina

– kehitetään keveämmät "työkalut" mm. riskinarviointiin (MIRA) ja 
työkyvyn hallintamalleihin koska ei voida käyttää samoja 
menetelmiä eikä indikaattoreita kuin isoissa yrityksissä

– taloudelliset insentiivit työkyvyn tukeen osatyökykyisille ym.? 
– omat indikaattorit, OMA VALINTA: esim. tuottavuus, s-poissaolot, 

"kiva tulla töihin", motivoituneisuus ja muut tekijät työkyky-
talossa

• Työnjako terveydenhuollossa- työterveyshuollon rooli 
työkyvyn koordinoijana korostuu, yhteydet 
sosiaalivakuutus- ja kuntoutusjärjestelmään

– erityisesti pitkittyvät sairauspoissaolot

• Nykyiset työterveyshuollon tietojärjestelmät ovat 
avainasemassa, panos-tuotos-vaikutus-indikaattorien 
edelleenkehittäminen
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Kiitos mielenkiinnosta!


