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SAIRAANHOITOKÄYNTEJÄ TEHDÄÄN TYÖTERVEYSHUOLLOSSA AIEMPAA 
VÄHEMMÄN

Sairaanhoitokäyntien lukumäärä työterveyshuollossa on pienen tynyt 
6,9 % vuodesta 2010 vuoteen 2016. 2010-luvun vaihteessa sairaan-
hoitokäyntejä tehtiin vuosittain yli viisi miljoonaa. Huippuvuonna 
2011 käyntejä oli 5,4 miljoonaa. Vuonna 2016 sairaanhoitokäyntejä 
tehtiin 4,7 miljoonaa. Eniten käyntien määrä on vähentynyt Kelan 
korvaustietojen mukaan toimialoilla sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, 
kul jetus ja varastointi sekä terveys- ja sosiaalipalvelut. Kaikissa 
noin neljänneksen.

Vuonna 2016 sairaanhoitokäynneistä 66 % hoidettiin lääkäri-
keskuksissa, mikä oli suurin piirtein sama osuus kuin oli lääkäri-
keskusten tuottamien työterveyspalvelujen kustannusten osuus 
työterveyshuollon kokonaiskustannuksista.  Terveyskeskuksissa 
tehtiin sairaanhoitokäynneistä 17 % ja työnantajien omilla työter-
veysasemilla 10 %.

Sairaanhoitokäyntejä tehtiin vuonna 2016 keskimäärin 2,6 
työterveyshuollon piiriin kuuluvaa työntekijää kohti. Määrä on 
pienentynyt hieman verrattuna vuoteen 2010. Terveyskeskuksissa 
keskimääräisten käyntien määrä kuitenkin kasvoi jonkun verran. 
Lääkärikeskuksissa ja toisen työnantajien työterveysasemilla 
käyntien määrä pieneni jonkin verran ja työnantajien omilla työter-
veysasemilla selvästi eniten.

TYÖPAIKKASELVITYKSIIN KÄYTETTY AIKA KAKSINKERTAISTUI 
KYMMENESSÄ VUODESSA  
Toisin kuin sairaanhoidossa ehkäisevässä työterveyshuollossa työ-
paikkaselvityksiin käytetty aika ja terveystarkastuksien lukumäärä 
ovat kasvaneet roimasti 2010-luvulla: työpaikkaselvitykset 58 % ja 
terveystarkastukset 27 %. Vuonna 2016 terveystarkastuksia tehtiin 
1,2 miljoonaa ja työpaikkaselvityksiin käytettiin 573 000 tuntia. 
Vuonna 2010 työpaikkaselvityksiin käytettiin vain 362 000 tuntia.
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Kuvio 1. Työterveyshuollossa tehdyt terveystarkastukset ja sairaan-
hoito käynnit 2010–2016
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Kuvio 2. Työpaikkaselvityksiin käytetty aika 2002–2016
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TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSET KASVOIVAT PARIN VUODEN 
TASAANTUMISEN JÄLKEEN 
Työterveyshuollon kustannukset kasvoivat parin vuoden tasaantumi-
sen jälkeen 2,9 % vuodesta 2015 vuoteen 2016. Kustannukset olivat 
805 milj. euroa, joista ehkäisevän työterveyshuollon osuus oli 357 
milj. euroa ja sairaanhoidon osuus 448 milj. euroa. Kelan maksamat 
korvaukset olivat 347 milj. euroa. Työterveyshuollon kustannukset 
olivat työterveyshuollon piiriin kuuluvaa kohti keskimäärin 439 
euroa.

Vuonna 2016 työterveyshuollon piirissä oli Kelan korvaustietojen 
mukaan 1,83 miljoonaa henkeä, mikä oli 87,1 % palkansaajista.

Kuvio 3. Työterveyshuollon kustannukset ja korvaukset 2002–2016
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