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Työterveyshuollon
vaikuttavuus perustuu
ennakointiin
Tiina Pohjonen, toimitusjohtaja

Helsingin visio on haastanut työterveyshuoltoa
inspiroivalla tavalla. Maailman toimivinta kaupunkia ovat rakentamassa ne ihmiset, joiden työkykyä
tuemme. Samalla kun toimimme muutoskonsulttina, kuuntelemme herkällä korvalla odotuksia palveluidemme suhteen.
Yhteisen ajattelumallin ansiosta kaupungin integroitu työterveyshuolto on vaikuttavaa, kustannustehokasta ja palvelutarvetta ennakoivaa.
Palveluiden laadukas kehittäminen ei olisi mahdollista ilman avointa dialogia asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Työkyvyn johtaminen on jaettu tehtävä.
Toimintakertomuksessa esillä olevat tulokset
osoittavat, että työstä on ollut hyötyä. Varsinkin
pitkien sairauspoissaolojen vähentyminen on ollut merkittävää, ja työntekijään sijoitetut eurot
ovat maksaneet itsensä takaisin. Voi sanoa, että
euro päivässä on pieni hinta työkyvystä. Sairauspoissaolot ovat ehkäistävissä olevia yhteiskunnallisia kustannuksia.

Työterveys voitti
Työterveyslaitoksen
Laatupalkinnon
Työterveys Helsingin laadun kehittämistyö palkittiin
Työterveyslaitoksen Laatupalkinnolla syyskuussa
2018. Kilpailussa arvioitiin palveluprosessien ja laatujärjestelmän toimivuutta, työterveysyhteistyön
toteutumista, asiakastyytyväisyyttä, kustannuksia
ja henkilöstön pätevyyttä.
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On hyvä muistaa, että terveys ja työkyky eivät
synny terveydenhuollon vastaanotolla. Tulevaisuudessa työelämän muutoksilla lienee suurempi
vaikutus työhyvinvointiin kuin terveydentilan muutoksilla, ja työterveys on yhä enemmän organisaatiokysymys. Työterveyshuollon erikoisosaaminen
terveyden ja työn rajapinnassa antaa eväät kohdata nämä muutokset.
Tässä vuoden 2018 toimintakertomuksessa tuomme esille vaikuttavaa työterveyshuoltoa. Kerromme esimerkkien, palveluiden ja ihmisten kautta,
miten pyrimme toimimaan vastuullisesti ja tarjoamaan asiakkaillemme hyviä palvelukokemuksia.
Kehitämme palveluita jatkuvasti ja kokeilemme
uusia digitaalisia ratkaisuja. Samalla haluamme
olla innostava ja houkutteleva työpaikka, jossa
syntyy tahto tehdä hyvää ja vaikuttavia tekoja Helsingin hyväksi.

Työterveys Helsinki palkittiin kokonaisvaltaisesta
laadun kehittämistyöstä sekä laatuosa-alueiden
korkeasta tasosta. Lisäksi Työterveyden tulokset
Työterveyslaitoksen laatukyselyssä olivat erinomaiset.
− Olemme kiitollisia ja iloisia tunnustuksesta.
Olemme tehneet laadun kehittämistyötä sinnikkäästi arjessa mahtavan henkilöstömme ja asiakkaidemme kanssa. Tästä on hyvä jatkaa toiminnan
jatkuvaa parantamista, laatu- ja palvelupäällikkö
Lena Meyer toteaa.
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Työterveys Helsingin vuosi 2018

Vuosi 2018 lyhyesti

18 627
rokotusta

1 614
työterveysneuvottelua

523
unitutkimusta
laboratoriossa

50 684

86%

5,4 min

lähetettyä
viestiä
digitaalisessa
palvelukanavassa

esimiehistä
koki työterveyspsykologin
konsultaation
hyödylliseksi

keskimääräinen
odotusaika
röntgentutkimuksiin

NPS 69

273

asiakaskokemus
NPS-mittarin
mukaan

Hyvinvointianalyysiä
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Voitimme
Työterveyslaitoksen
laatupalkintokilpailun

Uudistimme
kaupungin
johdon
hyvinvointipalvelun

Avasimme chatin
verkkosivuillemme

Otimme
käyttöön
kaupungin
visuaalisen
ilmeen
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Osuvinta
palvelua
asiakkaalle
Työterveys Helsingissä on käytössä hoidon tarpeen arviointi, jonka tavoitteena
on taata hyvä hoidon laatu, asiakaskokemus ja kustannustehokkuus. Resursseja
käytetään vastuullisesti ja niihin asioihin, joilla tiedetään olevan vaikuttavuutta.
Teksti Emilia Rodriguez

Kun asiakas ottaa yhteyttä Työterveys
Helsinkiin, työterveyshuollon ammattilainen arvioi hänen hoidon tarpeensa
ennen kuin esimerkiksi antaa vastaanottoajan tai omahoito-ohjeita. Mutta mitä
hyötyä hoidon tarpeen arvioinnista on tai
mitä se oikeastaan tarkoittaa?
− Hoidon tarpeen arvioinnilla pyritään
siihen, että asiakas pääsisi heti mahdollisimman osuvaan ja oikeaan hoitoon, Työterveyden yksikön johtaja Ritva Teerimäki selvittää.
− Siinä työterveyshoitaja tai sairaanhoitaja arvioi, mikä olisi paras tapa lähteä
hoitamaan asiakkaan asiaa ja sen mukaan ohjaa asiakkaan oikealle hoitopolulle, Työterveyden ylilääkäri Eevamaija
Tuovinen täydentää.
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Lääkäri ei ole aina paras apu
Tuovinen ja Teerimäki kertovat, että usein
ajatellaan, että tärkeää olisi päästä heti
lääkärin vastaanotolle. Lääkäri ei kuitenkaan välttämättä ole se, joka pystyy antamaan parhaan hyödyn asiakkaalle.
− Hoidon tarpeen arvioinnilla pyritään
myös siihen, että asiat eivät aina medikalisoituisi eli, että kaikista asioista ei tehtäisi sairauksia, joita hoidetaan vain lääkkeillä ja lääkärin vastaanotolla, Tuovinen
sanoo.
Esimerkiksi tuoreista kipuoireista kärsivälle voi olla paljon enemmän apua
työfysioterapeutin suoravastaanotosta
kuin pikaisesta lääkärinkäynnistä. Suoravastaanotolla fysioterapeutti tutkii
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asiakkaan oireet ja asiakas saa nopeasti apua
kipuunsa, jotta se ei pitkittyisi.
− Olemme saaneet erinomaista palautetta fysioterapeutin suoravastaanotosta sekä
myös matalan kynnyksen mielenterveyspalvelusta, jossa työterveyshoitaja tai psykiatrinen sairaanhoitaja tukee asiakasta esimerkiksi jaksamisessa tai yllättävässä elämän
kriisissä, Tuovinen kertoo.
− Hoidon tarpeen arviointi voidaan mieltää
valtavaksi portiksi, jonka yli et pääse kuin
oveluudella. Sillä ei kuitenkaan yritetä estää
asiakkaiden pääsyä palveluihimme, vaan sillä
haetaan laadukasta hoitoa, hyvää asiakaskokemusta ja resurssien vastuullista ja kustannustehokasta käyttöä. Meille kaupungin omana sisäisenä työterveyshuoltona mikään ei
ole niin tärkeää kuin, että työntekijä saa tarvitsemansa avun selviytyäkseen työssään ja
me olemme tukena siinä, Teerimäki summaa.

Työterveydessä
ei oteta turhia
laboratoriokokeita
Osana Työterveys Helsingin vastuulliseen ja eettiseen arvopohjaan kuuluu se, että lääkärit eivät
määrää asiakkaita turhiin laboratoriokokeisiin.
Hoitosuhteessa arvioidaan, onko laboratoriokokeiden ottaminen tarpeellista hoidon kannalta.
− Arviointi perustuu kansallisiin Käypä hoito
-suosituksiin. Lisäksi meillä toimii ylilääkärin tukena asiantuntijalääkäri, joka eritoten seuraa käytäntöjä sekä antaa koulutusta ja palautetta lääkäreille,
yksikön johtaja Ritva Teerimäki kertoo.
− Tarkistamme Omakannan kautta, onko asiakas
ollut jo esimerkiksi terveysaseman kautta laboratoriokokeissa, jolloin vältämme päällekkäisiä tutkimuksia, ylilääkäri Eevamaija Tuovinen sanoo.
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Sairauspoissaolot pysyivät 4,6
prosentissa

Mukana
rakentamassa
maailman
toimivinta kaupunkia
Helsinki on tehnyt strategiassaan palvelulupauksen
kaupunkilaisille: yhdessä teemme vaikuttavia tekoja.
Työterveys Helsingille palvelulupaus tarkoittaa, että
Työterveys tekee yhdessä johdon, esimiesten ja työpaikkojen kanssa tekoja, jotka vaikuttavat työpaikkojen arkeen ja henkilöstön työhyvinvointiin.
Vuoden 2018 alussa Työterveys uudisti toimintasuunnitelmansa kaupunkistrategian mukaiseksi.
Työterveyden visio on olla Helsingin arvostama yhteistyökumppani maailman toimivimman kaupungin
rakentamisessa.
Työterveys tuottaa työkykyisiä päiviä asiakkaidensa aikaa säästäen. Se tarkoittaa esimerkiksi, että
työterveyshuollossa otetaan aktiivisesti kokeilukäyttöön uusia digitaalisia palveluita ja kerätään monikanavaisesti palautetta asiakkailta toiminnan parantamiseksi.

Kuva Helsinki Marketing / Tuomas Uusheimo

Kaupungin henkilöstön sairauspoissaolot pysyivät
vuonna 2018 samalla tasolla 4,6 prosentissa kuin
vuonna 2017. Myös Työterveys Helsingistä kirjoitetut sairauspoissalopäivät olivat vastaavat kuin
vuonna 2017. Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat sairauspoissaolot laskivat kahdeksan prosenttia
vuoteen 2017 verrattuna, kun taas mielenterveyden
oireiden vuoksi kirjoitetut sairauspoissaolopäivät lisääntyivät 12 prosentilla.
Mielenterveyden ongelmien kasvu vastaa valtakunnallista kehityssuuntaa, ja poissaolot näistä sairauksista ovat jo suuremmat kuin tuki- ja liikuntaelinsairauksista. Vastaavaa tilannetta ei ole ollut koskaan
aiemmin. Työterveydessä tilanteeseen reagoitiin
muun muassa vahvistamalla matalan kynnyksen
mielenterveyspalveluita, päivittämällä masennuksen
hoitokäytäntö sekä uudistamalla mielenterveysasiakkaan hoitopolku.

Terveellä
sydämellä
töihin
Työterveys tarjosi asiakkailleen mahdollisuuden selvittää sydäntauti- ja diabetesriskiään Terveellä sydämellä töihin -kampanjan aikana 10.−28.9.2018. Kampanja kannusti jokaista työssäkäyvää selvittämään
ennakoivasti riskinsä sairastua yleisiin kansansairauksiin, vaalimaan hyviä elämäntapoja ja muuttamaan niitä tarvittaessa.
Kampanjan aikana asiakkaat pystyivät tekemään
Työterveyden verkkosivuilla anonyymin sähköisen
testin, jonka täytti lähes 900 työntekijää. Tarvittaessa testitulos ohjasi jatkamaan kyselyn tietojen
täydentämistä ja tulemaan jatkotutkimuksiin Työterveyden laboratorioon. 250 työntekijää osallistui
jatkoselvityksiin ja sai tiedon riskistään sairastua
diabetekseen tai sydän- ja verisuonisairauksiin. Kohonneessa sairastumisriskissä olevat saivat selkeät
jatkosuositukset hoidosta.
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Verkkoon
vai lääkäriin?
Luotettavat verkkosivustot ovat suositeltava
lähde oireiden itsehoitoon. Lääkärille
kannattaa mennä silloin, jos oire alkaa
huolestuttaa ja painaa enemmän.
Teksti Kati Jalagin

Omaa terveydentilaa pohditaan usein etsien tietoja ja
ohjeita verkosta sekä keskustellen omista oireista niin
verkossa kuin sosiaalisessa mediassa. Lopputuloksena on oletus tai jopa varma ajatus oireen syystä. Moni
saattaa miettiä tässä kohtaa, ovatko oma tulkinta ja oireen itsehoitomenetelmät riittäviä vai pitäisikö kuitenkin käydä lääkärissä?
– Omaa oiretta kannattaa kuulostella ja samalla pohtia, miten lääkärissä käynti vaikuttaisi juuri tämänhetkiseen elämään ja olisiko tilanne sama esimerkiksi kuukauden tai vuoden päästä. Lisäksi voisi miettiä, olisiko
käynti tarpeellinen heti tänään, huomenna tai vasta
kuukauden päästä, toteaa Työterveys Helsingin asiantuntijalääkäri Jussi Mustonen.
– Omahoito auttaa yleensä moneen vaivaan, eikä lääkärissä käynti ole välttämättä tarpeellista. Esimerkiksi
Duodecimin kustantama Terveyskirjasto on luotettava,
potilaiden käyttöön tarkoitettu verkkosivusto, jonka tiedot perustuvat käypähoitoon, sanoo Työterveys Helsingin ylilääkäri Eevamaija Tuovinen.
– Lääkäriltä kannattaa hakea apua silloin, jos oire on
ahdistava ja se huolestuttaa, jatkaa Mustonen.

Voiko verkosta
saatavaan tietoon luottaa?
Lääkärin tehtävänä on toimia asiantuntijan roolissa ja
auttaa potilasta tulkitsemaan tietoa ja asettamaan se
oikeaan asiayhteyteen, mikä on vaikeaa ilman lääketieteellistä koulutusta.
Jos potilas etsii itse aktiivisesti tietoa verkosta, tämä
ei ole lääkärin näkökulmasta huono asia.
– Ihmisten tekemä tiedonhaku voi auttaa miettimään,
mistä oire saattaa johtua. Joskus verkosta etsityn tiedon pohjalta tehdyt päätelmät voivat osua oikeaan, ja
lääkärin ei pitäisi teilata niitä heti alkuunsa. Oireiden
tulkitseminen vaatii kuitenkin myös tietämystä ja objektiivisuutta. Molempien osapuolten pitäisi suhtautua
oireen tulkitsemiseen avoimin mielin, sanoo Mustonen.
– Usein ihmiset ovat jäljillä asiassa ja heidän esittämänsä diagnoosi on oikeassa. Lääkärin tehtävänä on
kuunnella potilaan tarina ja tutkia hänet tieteeseen
pohjaavin tutkimustavoin ja kertoa, mistä oireessa on
kyse, toteaa Tuovinen.
– Pitää kuitenkin muistaa, etteivät lääkäritkään aina
ole oikeassa. Lääkäreiden diagnooseista keskimää-
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rin 10–15 prosenttia on vääriä
riippuen siitä, millaista
ongelmaa tutkitaan. Diagnoosia tulisi ”pidellä kevyesti” ja
olla valmis muuttamaan sitä, mikäli
palaset eivät sovikaan yhteen, huomauttaa
Mustonen.

Turhat tutkimukset – onko niitä?
Jos asiakas pyytää lääkäriltä, että hänelle tehtäisiin
tiettyjä tutkimuksia, jotka saattavat perustua esimerkiksi verkosta löydettyyn tietoon, voiko lääkäri suostua
toiveeseen?
– Kyllä, jos tutkimus on perusteltu ja lääkäri on samaa
mieltä ja päättää lähteä testaamaan henkilön ehdottamaa diagnoosia, sanoo Tuovinen.
– Tehtävät tutkimukset perustuvat yleensä mahdollisten diagnoosien vahvistamiseen tai poissulkemiseen.
Tutkimuksen tulisi vähintäänkin ratkaista jokin selkeä
hoitoon liittyvä kysymys, muuten se on turha. Jos mennään vielä pidemmälle, tulisi pohtia, paraneeko ihmisen elämänlaatu tai terveys tutkimuksen myötä, sanoo
Mustonen.
Turhiin tutkimuksiin lukeutuvat muun muassa poskionteloiden röntgenkuvaukset, sillä ne eivät kerro,
millainen tulehdus poskiontelossa piilee. Esimerkiksi
flunssaa sairastavan röntgenkuvassa näkyvä tulehdus
on täysin tavallista. Mustosen mukaan niin suomalaiset
kuin kansainväliset hoitosuositukset ovat yksimielisiä
siitä, että poskionteloista ei pidä ottaa röntgenkuvia
tavallisten tulehdusten vuoksi.
Röntgenkuvaukset aiheuttavat lisäksi osan säteilyannoksesta. Lääkärin velvollisuus on kertoa röntgenkuvausten aiheuttamasta säderasituksesta.
– Jos potilas on pyytänyt minulta esimerkiksi alaselän
kuvausta, hän on voinut tullut toisiin ajatuksiin, jos olen
kokenut kuvauksen turhaksi ja tarpeettomaksi, kertoo
Tuovinen.
Röntgenkuvauksillekin on tietysti paikkansa ja tarpeensa.
Juttu on julkaistu alun perin Helsingin
Hengessä 4/2018.
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Asiakaspalautteet
ovat arvokkain
lähde palvelujen

kehittämisessä

Työterveys Helsingin laatu- ja palvelupäällikkö Lena Meyer uskoo, että
välittävässä ja toimivassa työyhteisössä henkilökunta jakaa hyvää eteenpäin asiakkaille ja tarjoaa sujuvia palvelukokemuksia.
Teksti Emilia Rodriguez
Työterveys Helsinki kerää jatkuvasti asiakkailtaan palautetta, jota hyödynnetään työterveyshuollon palveluiden parantamisessa. Työterveyden laatu- ja palvelupäällikkö
Lena Meyer korostaa, että niin myönteiset
kuin arvostelevat palautteet ovat tärkeitä
toiminnan kehittämisessä. Työterveydessä
käydään läpi sanalliset palautteet ja luokitellaan ne sen mukaan, liittyvätkö ne palveluihin, saatavuuteen tai vaikkapa laboratorion
toimintaan.
− Jokainen asiakaspalaute on kullanarvoinen. Olennaista on pyrkiä tasalaatuun eli
yhtenäiseen asiakaskokemukseen ja välttää
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ääripäitä. Asiakaskokemusten perusteella
olemme kehittäneet esimerkiksi vuosittaista influenssarokotuskampanjaa ja ottaneet
chatin käyttöön verkkosivuillamme, Meyer
kertoo.

Hyvä työntekijäkokemus
vahvistaa asiakaskokemusta
Meyerin mukaan hyvä asiakaskokemus on
avain menestykseen. Hän tarkentaa, että
asiakaskokemus on kokonaisvaltainen kokemus. Siihen vaikuttavat kohtaamiset,
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mielikuvat ja tunteet, jotka syntyvät asiakkaan palvelupolulla. Erityisen tärkeää on, että toimintakulttuuri on avoin ja vuorovaikutteinen myös palveluita
tarjoavassa organisaatiossa. Työyhteisön toimintakulttuuri ja yhteisöllisyys heijastuvat suoraan asiakastyytyväisyyteen.
− Kun työpaikan toimintakulttuuri ja työntekijäkokemus ovat suotuisia, henkilöstön voimavaroja ja
energiaa vapautuu kanssakäymiseen asiakkaiden
kanssa. Työyhteisössä syntyy tahto tehdä hyvää
myös toisille ja tarjota asiakkaille hyviä palvelukokemuksia, kun henkilökunta on sitoutunutta ja innostunutta työstänsä.
Tähän näkökulmaan on tartuttu Työterveys Helsingissä. Vuonna 2018 Työterveydessä jatkuivat henkilökunnan asiakaskokemusvalmennukset, joissa
merkittävässä roolissa olivat työntekijöiden keskinäinen vuorovaikutus ja kehittyminen yhdessä paremmaksi. Työterveydessä myös nostetaan esille
positiivisia asiakaspalautteita sen lisäksi, että negatiiviset palautteet käsitellään asianosaisten kanssa.
− Hyvien toimintamallien ja asiakaskohtaamisten
esille tuominen vahvistavat palveluorganisaation toimintakulttuuria ja kannustavat arjessa. Vahvuuksien
kautta kuljetaan kohti menestystä, Meyer sanoo.

Hyvästä
saatavuudesta
tulee kiitosta
Työterveydessä asiakaskokemusta mitataan NPS-luvulla eli nettosuositteluindeksillä. Se kuvaa todennäköisyyttä, jolla asiakas suosittelisi tai käyttäisi palvelua uudelleen. NPS-luku voi saada arvon -100:n ja
+100:n välillä.
Työterveys mittaa NPS-lukua eri palveluista, ja sitova tavoite on saada palautteiden yhteenlasketuksi
NPS-arvoksi 70. Vuonna 2018 yllettiin NPS-arvoon 69.
Suurin osa asiakkaista oli tyytyväisiä, ja suosittelijat
kokivat saaneensa ammattitaitoista ja ystävällistä
palvelua.
Asiakkaat ovat antaneet suitsutusta erityisesti influenssarokotuksista ja fysioterapeutin suoravastaanotosta, joiden NPS-lukemat yltivät yli 90:een
vuonna 2018. Asiakkaat kokivat, että näissä palveluissa oli hyvä saatavuus ja he kuvailivat palvelua tehokkaaksi, ystävälliseksi ja joustavaksi.
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Fysioterapeutin
suoravastaanoton

NPS

91

Influenssarokotusten

NPS

92
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Kuva City of Helsinki / Jussi Hellsten

Asiakaskokemus

Hyvinvoiva
työyhteisö

Hyvinvoiva
työntekijä

Työpaikkaselvitys

Työhöntulotarkastus

Selvitämme yhdessä työyhteisönne vahvuuksia ja terveyttä haittaavia asioita. Haemme yhdessä ratkaisuja ja
seuraamme niiden onnistumista.

Lähetät uuden työntekijäsi meille tarkastukseen. Tarkistamme, että hän on terveytensä puolesta sopiva tehtävään.

Työterveyspsykologin konsultointi

Osatyökykyisen seuranta

Voit konsultoida työpaikkasi työterveyspsykologia sähköpostitse, eTyöterveyden kautta tai jättämällä soittopyynnön. Saat neuvoja ja uusia näkökulmia esimiestyöhön, työyhteisösi asioihin ja ongelmatilanteisiin.

Esimiehen velvollisuus on ilmoittaa työntekijän sairauspoissaoloista työterveyshoitajalle, jos sairauspoissaolopäiviä on kertynyt 30 edeltävän 12 kuukauden aikana. Tämän jälkeen olemme yhteydessä työntekijään ja
tarvittaessa sinuun.

Muutoskumppani
Autamme sinua suunnittelemaan ja johtamaan organisaatiosi muutosta. Kerromme, miten muutokset vaikuttavat työntekijöiden hyvinvointiin ja turvaamme myös
sinun jaksamisesi.
Ergonomian suunnittelu ja sisäilma-asioiden selvittely
Hyödynnä meitä uusien työtilojen ja hyvän ergonomian
suunnittelussa. Ohjaa oireilevat työntekijät meille, jos
työpaikallanne epäillään sisäilmaongelmia.
Jälkipuinti
Sovi jälkipuintitapaaminen, kun työpaikallanne on tapahtunut järkyttävä tapahtuma, esim. vakava työtapaturma.
Työterveyskysely
Voit hyödyntää Työterveyskyselyn ryhmäyhteenvetoa
työssäsi. Kyselystä saat tietoa mm. työntekijöiden kokemasta työn mielekkyydestä, työyhteisön toiminnasta ja
johtamisen onnistumisesta.

Työterveys auttaa
esimiestä menestymään työssään
Teksti Anu Cavén
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Esimiehen ja työterveyshuollon yhteistyön roolit rakentuvat keskustelun avulla. Keinot sovitaan aina työpaikan
tarpeiden mukaisiksi, mutta yhteistyön tavoitteet ovat
selkeät: esimiehen auttaminen työssä menestymiseen,
ja työyhteisön terveellisyyden sekä työn sujuvuuden
vahvistaminen.
Työterveys Helsingin palvelupäällikkö Marja Poikonen
näkee esimiehen vastuuhenkilönä, joka johtaa työyhteisönsä toimintaa ja työn sujuvuutta. Työterveyshuolto
toimii esimiehen kannustavana tukiresurssina ja aina
valppaana ajatuskumppanina.
− Me toimimme kumppanina työkyky- ja työterveysasioissa sekä työpaikkaan ja työyhteisöön liittyvissä
asioissa. Rajapinta yhteistyölle avautuu keskusteluissa
eli käydään yhdessä läpi, mihin meitä tarvitaan ja mitä
hyötyä meistä voisi olla. Joidenkin asiakkaiden kanssa

Työterveysneuvottelu
Sinä, työntekijä ja me kerromme oman näkemyksemme
työntekijän työssä pärjäämisestä ja etsimme ratkaisuja
sen parantamiseen. Pohdimme esim. mahdollisuutta
muokata työtä.
Työkykyarvio
Sovimme työkyvyn arvioinnista, kun olette jo muokanneet työntekijän työtä eri tavoin, kokeilut eivät ole riittäneet ja hänen terveytensä ei ole kestänyt. Selvitämme,
mihin työtehtäviin työntekijän terveys riittää.
Hoitoonohjaus ja konsultointi päihdeongelmissa
Työntekijän päihdeongelma tai sen epäily kannattaa
ottaa puheeksi mahdollisimman varhain. Tarvittaessa
pidämme kanssanne palaverin, jossa päätämme päihdeongelman hoidosta ja hoitopaikasta.

olemme tehneet selkeän roolikartan tätä varten, Poikonen kertoo työterveyshuollon roolista.
Esimiehellä on käytössään koko työterveystiimin ammattitaito ja monipuoliset työterveyshuollon palvelut.
Esimerkiksi työterveyshoitaja voi antaa toivottua sparraustukea esimiestehtävissä aloittavalle, ja muutosjohtamisessa työterveyspsykologin konsultointi voi avata
umpikujat. Kipinä yhteydenotolle voi tulla kummalta
osapuolelta tahansa. Poikosesta on tärkeää lähestyä
mahdollisia solmukohtia ennakoivasti ja tutkia ongelmia
ratkaisukeskeisesti.
− Hyvät voimavarat kannattaa huomioida eli pysähtyä
välillä ajattelemaan, mitkä asiat työpaikalla ovat hyvin.
Siitä tulee voimaannuttava olo koko työyhteisöön, Poikonen sanoo.
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Hankkeesta
työkaluja
fyysiseen
hyvinvointiin
Tarkastusvirasto toteutti vuonna 2018 fyysisen hyvinvoinnin hankkeen
henkilöstön terveyden tueksi yhdessä Työterveys Helsingin kanssa.
Teksti Anu Cavén
Vuoden mittaisesta hankkeesta jäi työpaikalle positiivinen vire ja konkreettisia työkaluja
oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen.
Ajatus hankkeesta lähti Työterveyskyselyn
tuloksista, jotka osoittivat työstä palautumisen heikentyneen henkilöstöllä edellisistä
vuosista. Tarkastusviraston työhyvinvoinnin
hankeryhmä teki itse pohjatyön ja otti työterveyshuollon kumppaniksi toteutukseen.
− Tarkastusvirastolla oli valmiiksi hyvät
suunnitelmat kehittämistarpeistaan ja he veivät hanketta eteenpäin systemaattisesti. Me
autoimme toteutuksen ideoinnissa ja tarjosimme palveluita hankkeen tueksi, Työterveys
Helsingin palvelupäällikkö Tuija Toikka sanoo.
− Työterveydellä oli alusta asti suuri rooli
hankkeessamme. Työterveys oli alkuvuonna
henkilöstökokouksessa kertomassa, mitä
kaikkea he voisivat tarjota hankkeelle. Yksi
näistä oli työergonomiakäynnit, johtava tuloksellisuustarkastaja Liisa Kähkönen kertoo.
Hanke rakentui harjoituksista, mittauksista ja luennoista. Tarkastusvirasto hyödynsi
luennoitsijoita myös muilta palveluntarjoajilta
mm. uneen liittyen.
− Halusimme hankkeesta monipuolisen siten, että siihen kytkettiin lepo ja palautuminen, ravitsemus, liikunta sekä työergonomia.
Koska olemme yksilöitä erilaisissa elämäntilanteissa, välineetkin ovat hieman erilaisia,
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eikä kaikki sovi kaikille. Tähän halusimme
asiantuntijoiden näkemyksiä, Kähkönen lisää.
− Hanke toimi todella hyvin ja meillä oli sujuva yhteistyö. Työterveyshuoltoon voi tähän
tapaan ottaa rohkeasti yhteyttä ja kysyä palveluistamme, Toikka kehuu.

Mittaukset ja harjoitukset
keräsivät kiitosta
Luentojen ohella Työterveys toteutti kehonkoostumusmittauksen, kuntotestin sekä Firstbeat Hyvinvointianalyysin, joihin suurin osa
työntekijöistä osallistui.
− Työterveyden tekemän seurantakyselyn
perusteella palautuminen on parantunut,
minkä suuri osa oli asettanut tavoitteeksi.
Vastaajat pitivät hyödyllisimpinä uneen ja palautumiseen liittyvää luentoa sekä mittauksia,
Kähkönen kertoo.
− Runsaasti kiitosta keräsivät virastossa
itse ideoimamme työhyvinvoinnin viikkohaasteet. Sellaisia olivat esimerkiksi kasviruokapäivä ja työpäivän tauottaminen. Viikkohaasteista saatiin paljon ideoita myös myöhemmin
hyödynnettäväksi omaan arkeen, työhyvinvointiryhmän tuorein jäsen erikoistarkastaja
Timo Valtanen havaitsee.
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Energiatasapaino
vahvistaa johtajan
hyvinvointia
Vuonna 2018 uudistetussa johdon hyvinvointipalvelussa
työterveyspsykologit etsivät yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisukeinoja, jotta hän palautuisi entistä paremmin ja saisi
parhaat lähtökohdat onnistua johtamistyössään.
Teksti Emilia Rodriguez

Helsingin kaupungin johto on innostunutta ja sitoutunutta työhönsä. Kuitenkin myös innostuksesta täytyy palautua ja haasteita asettavat esimerkiksi pitkät työpäivät ja niukka palautumisaika.
Kyse on oman ajan ja energian välisen tasapainon
löytämisestä. Mikä syö entistä enemmän voimavarojani, mistä taas saan uutta energiaa ja koen
palautuvani?
Näitä kysymyksiä johtotason asiakkaat pääsevät
pohtimaan johdon hyvinvointipalvelussa. Asiakkaiden ajatuskumppaneina toimivat työterveyspsykologit Marjukka Laurola ja Pekka Tokola
kertovat, että palvelussa pyritään löytämään jokaiselle omat sopivat palautumisen keinot.
− Toimivat palautumistavat ovat usein universaaleja, mutta ihmisillä on myös yksilöllisiä tapoja
elpyä. Vaikkapa arkiaskareet voivat olla toiselle
kuluttavaa ja toiselle taas palauttavaa, Laurola
kertoo.
Laurola ja Tokola näkevät, että Helsingin johto
haluaa vaikuttaa hyvinvointiinsa, jota voi vahvistaa
pienillä mutta ratkaisevilla arjen teoilla. Esimerkiksi lyhyitä elpymishetkiä voi lisätä kokousputkeen niin, että kokouksessa on tunnin sijasta 45
minuuttia.
− Ne ovat sellaisia keinoja, joita jokaisen mummo
voisi antaa. Kyse voi olla pienistä hyvistä valinnoista, kuten että ei avaa tietokonetta enää illalla.
Vaikka tekisi kuinka mielekästä työtä ja saisi uutta
liikkeelle, niin sekin kuluttaa, Tokola sanoo.

muutenkin hyvin ja on iskussa. Palautuminen vaatii enemmän aikaa, jos työ- tai muussa elämässä
on hankaluuksia tai käy ylikierroksilla.
− Mitä kapeampi oma sietoikkuna on jossain tietyssä elämäntilanteessa, sitä tietoisempi täytyy
olla omista valinnoista. Jos on kuluttava kohta elämässä, voi miettiä, onko paljon sykettä nostattava
liikunta paras palautumistapa vai voisiko olla parempi kokeilla jotain lempeää liikkumista, Laurola
sanoo.
Hän kuvailee johtajan työtä tunneintensiiviseksi.
Jos johtajan energiatasapaino on romuttunut eikä
hän nuku, syö ja liiku, päätöksenteko vaikeutuu.
Ennen kaikkea hyvä vuorovaikutus henkilökunnan
kanssa kärsii.
− Johtaja tekee vuorovaikutustyötä, jonka onnistumiseen vaikuttaa hänen hyvinvointinsa, Tokola
täydentää.

Oiva tilaisuus pysähtyä
Työterveydessä palautumisen laatua sekä kuormitusta aiheuttavia tekijöitä voidaan mitata Firstbeat Hyvinvointianalyysilla. Mieltä voi huijata, mutta ei kehon toimintoja, joita Hyvinvointianalyysissa
mitataan. Siten palvelu antaa arvokasta tietoa.
− Hyvinvointianalyysi on hyvä syy pysähtyä oman
tilanteen äärellä. Emme käy läpi vain analyysia,
vaan tulkitsemme sen kertomia asioita koko työja elämäntilanteen kannalta, Tokola tiivistää.

Hyvinvointi tukee johtamistyötä
Työterveyspsykologit muistuttavat, että palautuminen on silloin helpompaa, kun asiat menevät
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Sähköisen
oirearvion
pilotti
Työterveys Helsingissä aloitettiin toukokuussa 2018 vuoden mittainen sähköisen oirearvion pilotti, joka toteutettiin Helsingin kaupungin ketterän kehittämismallin, Kehmetin,
mukaisesti. Pilotin kohderyhmäksi valittiin
kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan henkilöstö.
Palvelun tavoitteena on tehdä hoidon tarpeen arvioinnista nopeaa ja sujuvaa. Palvelun
avulla asiakas pääsee kuvailemaan oireensa
verkossa silloin, kun hänelle parhaiten sopii.
Tekoälyn tukema palvelu tunnistaa kiireellistä
hoitoa vaativat tapaukset välittömästi ja ohjaa asiakkaan hänen tarvitsemaansa hoitoon
tai muuhun palveluun.
Pilotti toteutettiin osana digiohjelmaa, ja
siitä kerätyt tekstiviestipalautteet ovat kannustaneet digitaalisten palveluiden jatkokehittämiseen.

Digitaalisuus ja uudistuvat palvelut

Katse kohti
digitaalisia
palveluita
Työterveys Helsingin vuonna 2018 valmistunut digiohjelma asetti
määrätietoiset tavoitteet tulevaisuuden sähköisille palveluille.
Teksti Anu Cavén
Digitaalisten palveluiden kehittäminen on
välttämätöntä, sillä teknologia kehittyy valtavaa vauhtia ja hyvä asiakaskohtaaminen
edellyttää nykyaikaisia ratkaisuja. Tätä mieltä
on Työterveys Helsingin vastaava ICT-asiantuntija Lea Virtanen. Digiohjelman merkittäviksi hankkeiksi nousivat mm. hoidon tarpeen
arvioinnin ja ajanvarauksen digitalisoiminen,
tietovarastohanke
ja viestintäkanavien ke- hittäminen.
Lisäksi jatkuva nykyisten toimintojen
pienkehittäminen nimettiin oleelliseksi.
− Loimme digisuunnitelmamme kevään 2018
aikana Helsingin kaupungin
toimintasuunnitelman pohjalta. Siinä on keskeisenä tavoitteena, että Helsinki on parhaiten
digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki maailmassa ja me edistämme
sitä osaltamme. Hankkeiden tarpeiden
määrittelyt sekä alustavat suunnitelmat on tehty vuoden 2018 aikana ja
toteutukset on aikataulutettu vuosille
2019-2020, Virtanen kertoo.

Oman ajan hallinta
helpommaksi
Ajanvarauksen hanke alkoi tarpeesta tarjota asiakkaille mahdollisuutta
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varata ja perua aikoja joustavasti verkossa.
Sähköinen ajanvaraus on osa uudistuvien palveluiden kokonaisuutta, johon avataan muun
muassa myös kiireellisten terveysasioiden
hoitoon tarkoitettu chat-palvelu.
− Ajanvaraus otetaan käyttöön vaiheistetusti. Kehitysvaiheessa se on aluksi käytössä
rajatulla ryhmällä, minkä jälkeen sitä tarjotaan
kaikille asiakkaillemme. Palvelua käytetään
verkkoselaimella ja myöhemmin myös mobiilisovelluksella, Virtanen sanoo.

Tietoa talteen keskitetysti
ja turvallisesti
Tietovarastohankkeen avulla eri järjestelmistä kerätään tietoa keskitetysti yhteen
paikkaan. Tietoa saadaan esimerkiksi muista
tietojärjestelmistä, asiakkaalta itseltään ja
asiakaspalautteista.
Varastoon kerätyn tiedon pohjalta on mahdollista tehdä tulevaisuudessa ajantasaista
raportointia, ennusteita ja analytiikan ratkaisuja eri sidosryhmille, kuten asiakkaille, johdolle ja muulle henkilöstölle.
− Tarvitsemme luotettavia ja yhteentoimivia
tietojärjestelmiä, jotka tukevat asiakasprosesseja. Niiden avulla pystymme konkretisoimaan
asiakkaalle paremmin palveluidemme hyötyjä
ja kustannusperusteita. Tavoitteenamme on
myös tulevaisuudessa tarjota henkilökohtainen työkalu asiakkaalle oman terveystiedon
seuraamiseen, Virtanen pohjustaa.
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Merkityksellistä
ja eettistä työtä
tekemässä
Heidi Bekkeman mukaan merkityksellinen työ Helsingin hyväksi
sekä Työterveys Helsingin eettinen arvopohja vahvistavat omaa
hyvää fiilistä ja viihtymistä työterveyshoitajan työssä.
Teksti Emilia Rodriguez

Syksyllä 2017 Heidi Bekkema sai uuden työpaikan ja aloitti työterveyshoitajana Työterveys Helsingissä. Työrupeama on venynyt nyt
puolitoistavuotiseksi, ja Bekkema kertoo viihtyvänsä Työterveydessä.
− Koen, että täällä pystyn työterveyshoitajana toteuttamaan työterveyshuollon ydintehtävää. Voin keskittyä työntekijöiden ja esimiesten työkyvyn tukemiseen ja sitä kautta
vaikuttaa työyhteisöjen toimivuuteen, Bekkema kertoo.
Hänen asiakkaansa ovat Helsingin varhaiskasvatuksen työntekijöitä, kuten varhaiskasvatuksen opettajia, lastenhoitajia, päiväkotiapulaisia ja esimiehiä. Bekkemalle on
tärkeää, että hän kokee työnsä merkitykselliseksi ja työpaikan eettinen arvopohja on
kunnossa. Hän on työskennellyt aikaisemmin
muun muassa entisen Diacorin lääkäriasemilla, ja Työterveys Helsinki tuntuu siihen luontevalta jatkolta. Nyt hän on näköalapaikalla vaikuttamassa Suomen suurimman kaupungin
työntekijöiden hyvinvointiin.
− On kunnia-asia saada tukea ja hoitaa pääkaupunkimme varhaiskasvatuksen henkilöstöä. Varhaiskasvatushan on osa-alue, joka vaikuttaa lähes kaikkien meidän arkeen tavalla
tai toisella.
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− Työterveys Helsingissä toimitaan eettisesti, mikä vaikuttaa suuresti siihen, että viihdyn
täällä. Liikevoittojen tavoittelu ei ratkaise päätöksiä ja asiakkaan kohtaamista, Bekkema
sanoo.

Kollegat ja laadukkaat
prosessit työn tukena
Työterveyden kollegat saavat Bekkemalta kiitosta yli ammattirajojen. Moniammatillisen
tiimin työkaverit ratkovat yhdessä asioita, ja
tarvittaessa myös muut työkaverit ovat tukena. Bekkema kuvailee työtään monipuoliseksi,
sillä siinä pääsee käymään työpaikoilla, pitämään yksilövastaanottoja, olemaan yhteydessä työpaikkojen esimiehiin ja johtoon sekä
analysoimaan raportteja ja tilastoja. Laadukkaat prosessit ja toimintamallit ovat myös
työn apuna.
− Kehittäminen ja kehittyminen on täällä aktiivista. Oli mukava tulla sellaiseen paikkaan,
jossa tietää tausta-asioiden olevan kunnossa.
Siitä osoituksena on esimerkiksi Työterveyslaitoksen Laatupalkinto viime vuodelta.
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Organisaatiomme

Tulostiedot

Toimitusjohtaja

TULOSLASKELMA

Ylilääkäri

LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut tuotot

1.1.–31.12.2018

1.1.–31.12.2017

RAHOITUSLASKELMA

16 717 515,76

16 518 801,30

TOIMINNAN RAHAVIRTA

389 662,89

485 121,41

Liikeylijäämä (-alijäämä)

Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Yksikön
johtaja

Yksikön
johtaja

Työterveystiimityksikkö

Asiakaspalveluyksikkö

Palvelujen ostot

Tietohallintotiimi

-425 515,99

-369 422,95

-4 723 621,54

-4 936 177,91

-5 149 137,53

-5 305 600,86

Palkat ja palkkiot

-7 495 401,52

-1 832 602,20

-1 861 163,89

Muut henkilösivukulut

-358 196,87

-406 870,54

-9 778 066,94

-9 763 435,95

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot

Liiketoiminnan muut kulut

-21 218,18

-32 116,94

-21 218,18

-32 116,94

-1 283 672,02

-1 264 488,61

TOIMINNAN JA
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

LIIKEYLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ (-)

Korvaus peruspääomasta

875 083,98

638 280,35

-40 000,00

-40 000,00

Muut rahoituskulut

-187,08

0,00

-40 187,08

-40 000,00

2018

2017

Työterveys- ja yleislääkärit

44

44

Työterveys- ja sairaanhoitajat

43

43

7

7

Työfysioterapeutti

10

10

Laboratoriohoitaja

9

10

Röntgenhoitaja

2

2

Keräyspaperi

Kuntoutussuunnittelija

3

2

Vaarallinen jäte (ent. ongelmajäte)

Vastaanotonhoitaja

12

12

Tietosuojattu materiaali(ent.paperi)

Hallinto ja tukipalvelut

14

14

Muut jätehuollon kulut

144

144

Työterveyspsykologi

Yhteensä
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32 116,94

-40 187,08

-40 000,00

856 115,08

630 397,29

0,00

0,00

0,00

0,00

856 115,08

630 397,29

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Saamisten muutos kunnalta

1 069 569,63

41 155,24

Yhdystilisaamisten muutos kunnalta

-1 976 646,21

-423 720,61

65 242,21

-8 571,52

Saamisten muutos muilta
Korottomien velkojen muutos kunnalta

-61 579,25

44 323,99

Korottomien velkojen muutos muilta

47 298,63

-283 584,39

-856 115,08

-630 397,29

-856 115,08

-630 397,29

Rahoitustuotot ja -kulut

HENKILÖSTÖN (VAKANSSIEN) LUKUMÄÄRÄ

638 280,35

21 218,18

Muut maksuvalmiuden muutokset 1

Taloushallintotiimi
Hallintopäällikkö

875 083,98

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investointimenot

-7 587 267,87

31.12.2017

Henkilösivukulut

Vastaava ICT-asiantuntija

Laatu- ja palvelupäällikkö

Rahoitustuotot ja -kulut

Henkilöstökulut

Eläkekulut

Laatu-, HR- ja
viestintätiimi

Poistot ja arvonalentumiset

31.12.2018

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ
/ ALIJÄÄMÄ (-)

834 896,90

YMPÄRISTÖKUSTANNUKSET

598 280,35

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
1

Vertailuvuoden 2017 tiedot on oikaistu nykyisen esitystavan mukaisiksi.

2018

2017

2016

843 €

722 €

579 €

3183 €

2 633 €

3 430 €

702 €

1 246 €

990 €

78 €

78 €

81 €
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31.12.2018

31.12.2017

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet

0,00

3 945,60

0,00

3 945,60

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto

21 145,40

38 417,98

21 145,40

38 417,98

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset 1
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Saamiset kunnalta
Muut saamiset
Siirtosaamiset

VASTAAVAA YHTEENSÄ

136 602,62

187 989,10

4 648 188,71

3 741 112,13

117 716,85

129 713,03

34 510,00

36 369,46

4 937 018,18

4 095 183,72

4 958 163,58

4 137 547,30

500 000,00

500 000,00

1 055 223,06

456 942,71

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Edellisten tilikausien ylijäämä /
alijäämä (-)
Tilikauden ylijäämä / alijäämä (-)

834 896,90

598 280,35

2 390 119,96

1 555 223,06

471 225,11

453 372,71

450,00

62 029,25

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen 1
Ostovelat
Korottomat velat kunnalta

198 606,48

219 016,56

1 897 762,03

1 847 905,72

2 568 043,62

2 582 324,24

4 958 163,58

4 137 547,30

VASTATTAVAA YHTEENSÄ
1

Vertailuvuoden 2017 tiedot on oikaistu nykyisen esitystavan mukaisiksi.
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Kuva Helsinki Marketing / Miikka Pirinen

Muut velat
Siirtovelat
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Puh. 09 310 54100
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