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Lääkärikeskukset vastaavat yhä suuremmasta 
osasta työterveyshuoltoa

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. 

Yksityiset lääkärikeskukset ovat viime vuosina kasvattaneet mer-
kittävästi osuuttaan työterveyshuoltopalvelujen tuottajina. Vuonna 
2011 työterveyshuollon piirissä oli 1,8 miljoonaa työntekijää, joista 
930 000 sai pääasialliset työterveyspalvelut lääkärikeskuksista. 
Tämä tarkoitti, että joka toinen työntekijä sai työterveyspalvelut 
lääkärikeskuksista.

Kuvio 1. Työterveyshuoltoon kuuluvat työntekijät palvelujen 
pääasiallisen tuottajan mukaan 2007–2011
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Vuodesta 2007 vuoteen 2011 kasvoi yksityisiltä lääkärikeskuksista 
työterveyspalvelut saaneiden työntekijöiden lukumäärä lähes 
30 %. Toisen työnantajan työterveysasemilta palvelut saaneiden 
määrä sen sijaan pieneni 40 %. Terveyskeskuksissa supistus oli 
17 % ja työnantajien omilla työterveysasemilla 12 %.
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Kuvio 2. Työterveyshuollon korvaukset korvausluokittain 2011
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Korvaukset yht. 303 milj. euroa

Vuonna 2011 työterveyshuollon kustannukset olivat 684 mil-
joonaa, joista Kela korvasi työnantajille 303 miljoonaa euroa. 
Korvauksista 134 miljoonaa aiheutui lakisääteisestä ehkäisevästä 
työterveyshuollosta ja 169 miljoonaa euroa sairaanhoidosta ja 
muusta terveydenhuollosta. Maksetut korvaukset kasvoivat 6,4 % 
edellisvuodesta.

 Vuoden 2011 alusta voimaan tulleen lainmuutoksen mukaan 
ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista korvataan 
60 %, jos työterveyshuolto ja työpaikka ovat yhteistyössä sopineet 
työkyvyn hallinnasta, seurannasta ja varhaisesta tuesta. Muutoin 
korvaus on 50 %. Vuonna 2011 korvaukset jakaantuivat seuraa-
vasti: 128 miljoonaa (60 %) ja 6 miljoonaa euroa (50) %. 

Vuonna 2011 maksetuista korvauksista lääkärikeskusten osuus 
oli 160 miljoonaa, terveyskeskusten 80 miljoonaa, omien terveys-
asemien 48 miljoonaa ja yhteisten (ml. toisen työnantajan asema) 
työterveysasemien 33 miljoonaa euroa. Vuoteen 2007 verrattuna 
ovat lääkärikeskusten tuottamista palveluista maksetut korvaukset 
kasvaneet 80 % ja terveyskeskuksien 21 %. Työantajien omien 
työterveysasemien korvaukset sen sijaan ovat pienentyneet 6,9 %. 

Työpaikkaselvityksiin käytettiin 450 000 tuntia

Työpaikkaselvityksiin, jotka ovat työterveyshuollon toiminnan pe-
rusta, käytettiin 450 000 tuntia. Ryhmän neuvontaan ja ohjaukseen 
käytettiin 206 000 tuntia. Yksilön neuvonta- ja ohjauskäyntejä 
tehtiin yli puoli miljoonaa.

Terveyskeskuksissa työterveyshuolto painottuu hieman muita pal-
velun tuottajia enemmän terveystarkastuksiin, sairaanhoitokäynte-
jä tehdään keskimääräistä enemmän lääkärikeskuksissa. Vuonna 
2011 työterveyshuollossa tehtiin 1,1 miljoonaa terveystarkastusta. 
16,5 % kasvu edellisvuoteen verrattuna selittyy korvausjärjes-
telmän uudistuksella, minkä seurauksena terveystarkastuksiin 
kirjattiin aiemmasta poiketen myös seurantakäyntejä. 
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Sairaanhoitokäyntejä tehtiin 5,4 miljoonaa. Niistä yli puolet 
hoidettiin lääkärikeskuksissa, 22 % työnantajien omilla/yhteisillä 
työterveysasemilla ja viidennes terveyskeskuksissa. 

Työterveyshuollon piirissä vajaa kaksi miljoonaa 
työntekijää

Työterveyshuollon piirissä oli Kelan korvaustietojen mukaan 
1 835 000 työntekijää, mikä oli 86 % palkansaajista. Vuodesta 
2005 vuoteen 2011 työterveyshuollon piiriin kuuluvien työnteki-
jöiden määrä kasvoi 4,2 %. 


