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Lääkärikeskuksista on tullut suurin työterveys-
palvelujen tuottaja

Lääkärikeskuksista on tullut tällä vuosikymmenellä suurin 
työterveyspalvelujen tuottaja. Niiden tarjoamien palvelujen 
piirissä on nykyisin kolmannes työterveyshuollon piiriin kuuluvista 
työntekijöistä. Myös työterveyshuollon kustannuksista lääkäri-
keskusten osuus on noin kolmannes. Vielä vuosikymmen alussa 
lääkärikeskusten osuus sekä työterveyshuollon kustannuksista 
että asiakkaista oli vain viidennes.

Vuonna 2006 lääkärikeskusten tarjoamien palvelujen piirissä oli 
Kelan korvaustietojen mukaan 566 000 henkilöä. Terveyskeskukset 
olivat lähes vastaavan kokoinen palveluntuottaja. Ne tarjosivat 
pääasialliset työterveyspalvelut puolelle miljoonalle työntekijälle. 
Työnantajien omilta tai niiden yhdessä muiden työnantajien kanssa 
omistamilta työterveysasemilta palvelut sai 422 000 henkilöä.
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1Sisältää myös valtiotyönantajan työterveyshuollon.

Kuvio 1. Työterveyshuollon piiriin kuuluvien työntekijöiden lukumäärä
 palvelujen pääasiallisen tuottajan mukaan 2006

Viime vuosina on eniten pienentynyt työnantajien omien tai heidän 
yhdessä omistamien terveysasemien tuottamien työterveyspal-
velujen osuus. Kun vuosikymmenen alussa niiden tuottamien 
työterveyshuoltopalvelujen kustannukset olivat 37 % kaikista työ-
terveyshuollon kustannuksista, oli osuus vuoteen 2006 mennessä 
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supistunut 28 %:iin. Työantajien omien/yhteisten terveysasemien 
kustannukset kasvoivat 24 % vuodesta 2000 vuoteen 2006. 
Lääkärikeskusten tuottamien palvelujen kustannukset sen sijaan 
kasvoivat vastaavana aikana 164 %.

Vuonna 2006 Kelan korvaaman työterveyshuollon piiriin kuului 1, 8 
miljoonaa työntekijää, mikä oli 84,1 % palkansaajana toimivasta 
työvoimasta. Kattavuus parani edellisvuodesta 0,2 %.

Lääkärikeskuksissa työterveyshuolto painottuu 
muita enemmän sairaanhoitoon

Lääkärikeskuksissa työterveyshuolto painottuu muita palvelujen 
tuottajia enemmän sairaanhoitoon. Vuonna 2006 tehdyistä 4,8 
miljoonasta työterveyshuollon sairaanhoitokäynnistä lääkärikes-
kukset hoitivat yli kolmanneksen. Terveyskeskuksissa hoidettiin 
vain viidennes sairaanhoitokäynneistä.

Ehkäisevän työterveyshuollon perustoimenpiteitä ovat terveystar-
kastukset. Vuonna 2006 niitä tehtiin 960 000. Terveystarkastuksia 
tehtiin eniten terveyskeskuksissa, joissa hoidettiin kolmannes 
tarkastuksista. Lääkärikeskukset hoitivat vain neljänneksen ter-
veystarkastuksista. Työnantajien omat/yhteiset työterveysasemat 
hoitivat puolestaan reilun neljänneksen sekä terveystarkastuksista 
että sairaanhoitokäynneistä.

Kuvio 2 osoittaa, että lääkärikeskuksissa sairaanhoitokäyntien 
osuus sairaanhoitokäyntien ja terveystarkastusten kokonaismää-
rästä on 87 % ja että vastaava osuus terveyskeskuksissa on 76 %. 
Vastaavasti terveyskeskuksissa on terveystarkastuksien osuus 
lähes neljännes eli huomattavasti suurempi kuin muilla palvelun 
tuottajilla.

Kuvio 2. Työterveystarkastusten ja sairaanhoitokäyntien osuus käyn-
 tien ja tarkastusten kokonaismäärästä palveluntuottajittain 2006
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Terveyskeskuksista työterveyspalvelut suhteellisesti 
halvimmalla

Työterveyshuollon kustannukset olivat 459 miljoonaa euroa 
vuonna 2006, mikä oli 7,8 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Kelan 
työnantajille maksamat korvaukset olivat 218 miljoonaa euroa. 
Vuodesta 2005 korvaukset kasvoivat 15,5 %, mihin vaikutti se, 
että ehkäisevästä työterveyshuollosta maksettu korvaus nousi 
50 %:sta 60 %:iin. 

Työterveyshuollon kustannukset ovat työterveyshuollon piiriin 
kuuluvaa työntekijää kohti suurimmat työnantajien omilla ja 
toisen työnantajan työterveysasemilla ja pienimmät terveyskes-
kuksissa (kuvio 3). Vuonna 2006 keskimääräiset kustannukset 
olivat yhteensä 257 euroa. Palveluntuottajittain kustannukset 
olivat seuraavat: toisen työnantajan työterveysasema 325 euroa, 
työnantajien oma työterveysasema 309 euroa, lääkärikeskus 
280 euroa, työnantajan yhteinen työterveysasema 245 euroa ja 
terveyskeskus 164 euroa.

Kuvio 3. Työterveyshuollon kustannukset työntekijää kohti: palvelujen
 pääasiallinen tuottaja ja korvausluokka 2006

Euroa

1Hakemusteknisistä syistä sisältää myös niiden palveluja ostavien toisten työnantajien
kustannuksia, jotka ostavat TTH-palvelut muilta työterveysasemilta.
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Mistä työterveyshuoltopalvelut jatkossa

Tuoreen Työterveyshuolto Suomessa 2007-katsauksen (Työterveys-
laitos) mukaan työterveyshuoltopalvelujen tuottaminen muuttuu 
tällä vuosikymmenellä merkittävästi. Erityisesti on muutoksessa 
kunnallinen järjestelmä, jossa mm. työterveyshuollon liikelaitos-
tuminen jatkuu nopeana. 

Kykeneekö kunnallinen järjestelmä jatkossa vastaamaan yksityisen 
työterveyshuollon palvelutarjontaan ja säilyykö työnantajien omien 
työterveysasemien palvelu nykyisen laajuisena, jää nähtäväksi.


