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Työpaikkaselvitykset kaksinkertaistuivat 
kymmenessä vuodessa

Työpaikkaselvityksestä on tullut yhä tärkeämpi osa työterveys-
huoltoa. Vuonna 2012 työpaikkaselvityksiin käytettiin 490 000 
tuntia, mikä oli kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2002. Erityisesti 
työpaikkaselvityksiin käytetty aika kasvoi vuodesta 2010 vuoteen 
2011. Tämä johtui vuoden 2011 alusta voimaan tulleesta sairaus-
vakuutuslain muutoksesta, jossa työkyvyn hallinnan, seurannan 
ja varhaisen tuen toimintakäytännön laadinnasta aiheutuneet 
kustannukset oikeuttivat 60 prosentin korvaukseen.

Työpaikkaselvitysten avulla tunnistetaan henkilöstön työ- ja toimin-
takykyyn vaikuttavat tekijät työympäristössä, työyhteisössä ja itse 
työssä sekä arvioidaan niiden terveydellistä merkitystä. Selvitys on 
monin tavoin arvioituna koko työterveyshuoltotoiminnan perusta.

Työpaikkaselvitysten kustannukset vuonna 2012 olivat 39,5 
miljoonaa euroa, mikä oli 13,9 % enemmän kuin vuotta aiemmin. 
Vertailun vuoksi työterveyshuollon korvaamat sairaanhoidon 
kustannukset kasvoivat vain 5,7 %. Työterveyshuollon kokonais-
kustannuksista, jotka vuonna 2012 olivat 733 miljoonaa euroa, 
työpaikkaselvitysten osuus olivat 5,4 %.

Kuvio 1. Työpaikkaselvityksiin käytetty aika 2002–2012
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Kuvio 2. Työpaikkaselvityksiin käytetty aika amattiryhmittäin 2012

Työpaikkaselvityksiä tekevät useimmiten terveydenhoitajat, jotka 
käyttävät puolet selvitysten kokonaisajasta. Vuonna 2012 tervey-
denhoitajat käyttivät työpaikkaselvityksiin 250 000 tuntia. Toiseksi 
eniten työpaikkaselvityksiä tekivät fysioterapeutit (127 000 tuntia) 
ja kolmanneksi eniten lääkärit (82 000 tuntia).

Eri palveluntuottajista työpaikkaselvityksiä tekevät useimmiten 
lääkärikeskukset. Vuonna 2012 ne käyttivät työpaikkaselvityksiin 
260 000 tuntia, terveyskeskukset 86 000, omat työterveysasemat 
76 000 ja työantajien yhdessä omistamat työterveysasemat 34 000 
tuntia. Terveyskeskukset tekevät työpaikkaselvityksiä työterveys-
huollon piiriin kuuluvaa työntekijää kohti vähemmän kuin lääkä-
rikeskukset, työnantajien omat työterveysasemat ja työnantajien 
yhteiset työterveysasemat. Vuonna 2012 terveyskeskuksista sai 
pääasialliset työterveyspalvelut neljännes kaikista työterveyshuol-
lon piiriin kuuluvista, työpaikkaselvityksistä terveyskeskukset sen 
sijaan tekivät vain 18 %.
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Kuvio 3. Työpaikkaselvityksiin käytetty aika palvelujen pääasiallisen 
tuottajan mukaan 2012
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Työpaikoista lähes 90 % teki toimenpide-ehdotuksia työpaikka-
selvitysten perusteella.


