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Työnantajien omilta työterveysasemilta saa työ-
terveyshuoltopalvelut enää vain joka kymmenes 
työntekijä

Vuonna 2015 työterveyshuollon piirissä oli 1,8 miljoonaa työnte-
kijää. Heistä sai työantajien omilta työterveysasemilta pää asial-
liset työterveyshuoltopalvelut 166 000 henkeä, mikä oli 9,2 % 
työterveyshuollon piiriin kuluvista. Vielä vuonna 2000 työantajien 
omat työterveysasemat tarjosivat työterveyshuoltopalvelut 23,3 
prosentille työntekijöistä eli lähes joka neljälle. 

Työnantajalla on vaihtoehtoisia tapoja järjestää työntekijöidensä 
työterveyshuolto. Palvelut voi hankkia kunnalliselta terveyskeskuk-
selta tai liikelaitokselta taikka yksityiseltä lääkäriasemalta. Ne voi 
myös järjestää itse omalla työterveysasemalla tai yhdessä toisten 
työnantajien kanssa yhteisellä työterveysasemalla. 

Työnantajat ovat ulkoistaneet työterveyspalvelut lähinnä yksityi-
sille lääkäriasemille. Vuonna 2015 ne tarjosivat työterveyspalvelut 

Kuvio 1. Työterveyshuollon piiriin kuuluvat työntekijät palvelun 
tuottajan mukaan 2015
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1,1 miljoonalle työntekijälle, mikä oli 60 % työterveyshuollon piiriin 
kuuluvista. 

Kunnallinen työterveyshuolto on monessa kunnassa työterveys-
huoltopalveluiden ainoa järjestäjä. Kunnat ovat pyrkineet 
kes kittämään työterveyshuoltopalvelujen tarjonnan laajempiin 
liikelaitoksiin. 

Kunnallisista terveyskeskuksista tai liikelaitoksista sai työterveys-
palvelut 22,8 % työterveyshuollon piiriin kuuluvista työntekijöistä. 
Työnantajien yhdessä omistamilta työterveysasemilta sai palvelut 
6 % työntekijöistä. 

Kelan korvaaman työterveyshuollon piirissä oli 87,6 % palkansaa-
jista. Kattavuus on pysynyt vakaana viime vuodet.

Työterveyshuoltokustannusten kasvun taittuminen 
jatkui

Työterveyshuollon menot ovat kasvaneet yhtäjaksoisesti vuodesta 
1995 lähtien. Kasvu taittui vuonna 2014. Vuonna 2015 työter-
veyshuollon kustannukset olivat 782 miljoonaa euroa, mikä oli 
0,5 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Kelan maksamat korvaukset 
työnantajille olivat 339 miljoonaa euroa.

Työterveyshuoltomenojen kasvun taittumiseen on vaikuttanut 
taantuma, jonka seurauksena työterveyshuollon piirin kuuluvien 
työntekijöiden määrä pieneni vuodesta 2013 vuoteen 2015 lähes 

Kuvio 2. Työterveyshuollon kustannukset ja korvaukset 1965–2015
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30 000 hengellä. Toisaalta menojen maltillisempaa kehitystä kuvaa 
se, että työterveyshuollon keskimääräiset kustannukset työter-
veyshuollon piiriin kuuluvaa työntekijää kohti kasvoivat vuonna 
2015 huomattavasti vähemmän kuin takavuosina. Kasvu oli vain 
1,5 %, kun aiemmin keskimääräiset kustannukset ovat nousseet 
noin 5 % vuodessa.

Vuonna 2015 työterveyshuollon 782 miljoonan euron menoista 
käytettiin 46 miljoonaa työpaikkaselvityksiin, 87 miljoonaa tietojen 
antamiseen, neuvontaan ja ohjaukseen, 178 miljoonaa terveydenti-
lan ja työ- ja toimintakyvyn seurantaan sekä 31 miljoonaa ehkäise-
vän työterveyshuollon muihin voimavaroihin. Sairaanhoidon osuus 
oli yhteensä 440 miljoonaa euroa, johon sisältyi sairaanhoidon 
muiden voimavarojen kustannukset.

Työterveyshuollon rahoittavat pääosin työnantajat 

Työterveyshuollon rahoittavat pääosin työnantajat. Työnantajat 
kustantavat työtulovakuutusmaksuillaan ja suorin maksuosuuksin 
noin 87 % työterveyshuollon menoista. Työntekijöiden osuus 
palkansaajien sairausvakuutusmaksuista on noin 13 %. 


