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Tavoite Toimenpiteet Seurantamittari

Hyvinvoivat 
työyhteisöt 

Työhyvinvoinnin kehittäminen
• Mitä kuuluu? -työhyvinvointikyselyn tulosten käsittely ja 

kehittämissuunnitelman laatiminen tai tarkentaminen 
työyksiköissä, tulosalueilla, toimialoilla ja koko yhtymässä

• Mitä kuuluu? -seurantakysely toimenpiteiden 
vaikuttavuuden arvioimiseksi yhteistyössä 
Työterveyslaitoksen kanssa 

• Yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa kokeillaan 
Kyselyn tuloksista käytäntöön -esimiesten 
verkkovalmennusta yhdelle esimiesryhmälle

Työhyvinvointiosaamisen vahvistaminen
• Työhyvinvointikorttikoulutukset koko henkilöstölle
• Ergonomiaosaamisen lisääminen 

oppisopimuskoulutuksella ja 
ergonomiavastuuhenkilötoiminnan kehittäminen

• SoteTurva-verkkoperehdytysmateriaali esimiehille
• Esimiesten vuorovaikutusosaamisen vahvistaminen mm. 

esimiesperehdytykset ja valmennukset 

Mitä kuuluu? -
työhyvinvointikysely
Kokonaistyytyväisyys
lisääntyy, tavoitetaso 
8

Työhyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä



Tavoite Toimenpiteet Seurantamittari

Terveelliset 
ja turvalliset 
työskentely
olosuhteet

Työn vaarojen  ja haittojen tunnistaminen työyksiköissä
• Työturvallisuusriskien arviointi ja toimenpidesuunnitelman 

toteutumisen arviointi jatkuvan arvioinnin periaatteella

Työturvallisuusilmoitusten käsittely työyksiköissä
• Työturvallisuusilmoitukset käsitellään sekä ilmoituksen tekijän 

että tarvittaessa koko työyhteisön kanssa. Tapaturmien 
ehkäisemiseksi tehdään tarvittavat toimenpiteet

Vakavien työtapaturmien tutkinta
• Tutkintamallin käyttöönotto yhtymässä

Työturvallisuus (SoTeTurva)-verkkoperehdytysmateriaali
• Esimiestyön tukena ja hyödynnettävissä työntekijöiden 

perehdyttämisessä

Työväkivallan ehkäisy
• Työyksiköissä perehdytään yhtymän uudistettuun ohjeeseen 
• Työyksiköissä, joissa väkivallan uhka on ilmeinen, tehdään 

konkreettiset, yksikkökohtaiset menettelytapaohjeet yhteistyössä 
henkilöstön kanssa

Työturvallisuusriskien 
arvioinnit vuosittain 
Tavoite: 
työturvallisuusriskien 
riskiluokat alle 3

Työturvallisuusilmoitukset 
on käsitelty (100%)

Esimiehet ovat 
suorittaneet SoTeTurvan

Väkivallan hallintamallit 
on tehty niihin 
työyksiköihin, joissa 
väkivallan uhka on 
ilmeinen

Työhyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä



Tavoite Toimenpiteet Seurantamittari
Työkykyiset 
työntekijät

Tukea työkykyyn toimintamallin mukainen toiminta
• Esimies vastaa työkyvyn tuen toimintamallin mukaisesta 

toiminnasta ja käy työkykykeskustelut työntekijän kanssa
• Korvaavaa työtä käytetään sairauspoissaolon sijaan
• Ota päihteet puheeksi työpaikalla-verkkokurssi esimiehille ja koko 

henkilöstölle

Työterveyshuolto esimiesten ja työntekijöiden tukena
• Yhteydenpito työkykyasioissa työterveyshuollon kanssa
• Sähköisten terveystarkastuksen yhteenvetotiedot ovat 

esimiestyön tukena ja yksilöraportti työntekijän työkyvyn tukena
• Työterveyshuolto ohjaa henkilöstöä työterveyshuollon 

ryhmätoimintaan
• Terveystarkastuksissa testataan fyysistä työkykyä

Työhyvis –verkkosivut koko henkilöstön käytössä 
• Lisätään työntekijälle että työyhteisöille suunnattua viestintää ja 

herätteitä fyysisen kunnon ylläpitämiseksi
• Ohjataan henkilöstöä hyödyntämään sivuston materiaalia

Esimiestyön kuormittavuuden arviointi
• Työterveyshuolto arvioi esimiesten psykososiaalista 

kuormittumista hyödyntäen sähköistä terveyskyselyä, suunnitelma 
kuormituksen vähentämiseksi tehdään yhteistyössä 
työterveyshuollon kanssa

Sairauspoissaolojen 
määrä vähenee 1 pv / htv
Vuoden 2017 
sairauspoissaoloista 
lähtötaso 18 pv / htv
tavoite alle 17 pv / htv
- Korvaavan työn käyttö 

lisääntyy verrattuna 
vuoteen 2018

- Työkykykeskustelut on 
käyty kun 
sairauspoissaoloa on 
kertynyt 15 päivää 12 
kk:den aikana

Työterveyshuollon 
ryhmätoimintoihin 
osallistuneet / 
yksilöohjauksessa 
käyneet

Työterveyshuollon 
henkilöriskianalyysin tulos

Työhyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä



Tavoite Toimenpiteet Seurantamittari

Hyvinvoivat 
työyhteisöt ja
työkykyiset 
työntekijät

Kohti perheystävällisempää yhtymää 2020
• Kokeillaan uusia joustavia työaikamalleja ja toimintamalleja vuonna 

2019 mm. sairaan lapsen hoitopalvelu ja palkallinen vapaapäivä 12-17 
-vuotiaan äkillisen, vakavan sairastumisen vuoksi

Hyvinvointia työmatkalleni (2018-2019) 
• Toimenpidesuunnitelman toteutus kestävän liikkumisen edistämiseksi 

2019, mm. etätyön hyödyt, erilaiset  kampanjat

Strateginen työkykyjohtaminen SOTE-muutoksessa yhteistyössä 
Työterveyslaitoksen kanssa 2019-2021 
• Tavoitteena on strategiaan liitetyn työkykyjohtamisen edellytysten 

luominen mm. toimintatavat ja seurannan välineet henkilöstön 
työkyvyn kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi muutoksessa

Matka kohti hyvää työkykyä 2019-2021
• Tavoitteena on kokeilla henkilöstön keskuudessa käytännön 

toimenpiteitä fyysisen työkunnon ylläpitämiseksi, liikunta-aktiivisuuden 
lisäämiseksi, tuki- ja liikuntaelimistön hyvinvoinnin edistämiseksi ja 
työstä palautumiseksi. 

Muutoksen työhyvinvointihanke henkilökunnan tukemiseksi  2017-19
• Hankkeessa mukana 25 työyksikköä, noin 990 työntekijää
• Tavoitteena vahvempi reflektio-osaaminen sekä uudet työkäytänteet, 

ratkaisut ja työkulttuuri, joka johtaa parempaan asiakaspalveluun ja 
henkilökunnan työhyvinvointiin 

Hankkeissa omat 
seurantamittarit

Työhyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä  - hankkeet kehittämistyön tukena



PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ

Milloin? Kenelle? Mitä tukea?

Pikkulapsiperhe Hoitaja kotiin lapsen sairastuessa,     
Palveluntuottajan valintaprosessi

Teinit 12 - 17 vuotiaat 
Äkillinen vakava sairastuminen, lääkärissä 
käynti tms.  1 pv palkallinen asioiden 
järjestämiseksi,  oma koodi Essiin.

Iäkkään/muun läheisen hoito/asioiden 
hoitaminen vakavassa äkillisessä tai 
pitkittyneessä perhetilanteessa.

Lisätään omaehtoisen osa-aikatyön käyttöä.
Mahdollistetaan joustavia työaikoja 
perhetilanteen niin vaatiessa.          Esimerkkejä 
• ½ etätyö ja ½ vapaapäivä
• liukuva työaika 
• loman käyttö osa-aikaisesti
• sopeuttamisvapaa

Puolison, lapsen tai muun läheisen 
vakava sairastuminen/menehtyminen

Äkillinen poissaolo  palkallinen vapaapäivä   1-3 
pv esimiehen harkinnalla = käytännössä 
sairauslomapäiviä esimiehen luvalla

Työyhteisöt/esimiehet Esimiehille valmennusta muun koulutuksen 
yhteydessä HRn omana työnä 

PHHYKYn henkilöstö Uudistetaan ja selkeytetään nykyisiä ohjeita 
tukemaan uusia tapoja toimia

Kohti perheystävällisempää yhtymää 2020
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Hyvinvointi työmatkalleni 2018-2019
Etätyön hyödyt 
esiin, etätyö 
helpottaa työn- ja 
vapaa-ajan 
yhdistämistä

Etätyöohjeen 
tarkennus

Kehityskeskustelussa 
käydään läpi 
työntekijän 
etätyömahdollisuudet, 
etätyösopimus

Kertaluonteinen tai 
lyhytkestoinen etätyö 
myös ilman kirjallista 
sopimusta

Viisaan ja 
turvallisen 
liikkumisen 
viestintä ja 
kampanjat

Porraspäivät syksy Pyöräilyn 
kampanjaviikko kevät

Muita toimenpiteitä Lisätään 
mahdollisuuksia 
tehdä 
työasiointimatkoja 
pyörällä ja 
joukkoliikenteellä

Selvitetään 
mahdollisuuksia ottaa 
käyttöön 
työsuhdematkalippu

Selvitetään 
mahdollisuuksia 
tarjota 
keskussairaalan 
alueella tunti- tai 
vuorokausipohjaista 
sopimuspysäköintiä 
sekä kehittää 
pyöräpysäköintiä



Työhyvinvoinnin ja työkykyä 
kuvaavat mittarit

Mittari Tiedon 
lähde

Mitä raportoidaan Missä käsitellään Milloin 
raportoidaan

Työhyvinvointikysely Kyselyn 
tulosportaali

Työhyvinvoinnin tila
Kokonaistyytyväisyys: tavoite 8

Yhtymän johto, 
johtoryhmät, työyksiköt, 
tyhyryhmä, YTT, TSTMK

1 x vuosi

Työkyvyttömyys-
kustannukset

Kevan
avaintieto-
palvelut

Eläke-, työtapaturma-, sairaus-
poissaolo ja työterveyshuollon 
kustannukset ja vertailu muihin 
organisaatioihin (vastaava tulos tai 
parempi kuin verrokeilla)

Yhtymän johto, 
johtoryhmät, työyksiköt, 
tyhyryhmä, YTT, TSTMK

1 x vuosi

Työkyvyttömyys Esimiehen 
työpöytä

Osatyökyvyttömyyseläkkeille 
siirtyneet (määrä, % henkilöstöstä)
Kuntoutustuella olevat (määrä, % 
henkilöstöstä)
Täysi työkyvyttömyyseläke (määrä, 
% henkilöstöstä)
Korvaavan työn käyttö

Työhyvinvointiryhmä 2 x vuosi

Sairauspoissaolot Esimiehen 
työpöytä

Sairauspoissaolojen määrä
määrä vähenee 1pv / htv
Yli 15 ja 30 päivän sairauspoissaolot
Työ- ja työmatkatapaturmat ( yli 30 
pv sairauspoissaolo): määrä 
vähenee
Terveysprosentti

Työhyvinvointiryhmä 4x vuosi



Työturvallisuuden mittarit
Mittari Tiedon 

lähde
Mitä raportoidaan Missä käsitellään Milloin 

raportoidaan

Työ- ja 
työmatkapaturmat
Läheltä piti-tilanteet

HaiPro Työtapaturmat, 
työmatkatapaturmat
(määrä, myötävaikuttavat tekijät, 

riskiluokat) 
Turvallisuushavaintojen ja läheltä 
piti tilanteiden määrä sataa 
henkilöä kohden (lukumäärä 
vuodessa / 100 hlöä)

Johtoryhmät, työyksiköt, 
Työsuojelutoimikunta

2 x vuosi

Vaarojen kartoitus ja 
riskien arviointi

HaiPro Toteutetut vaarojen kartoitukset ja 
riskienarvioinnit, riskiluokat: tavoite 
alle 4
Toimenpiteiden toteutuminen

Johtoryhmät, työyksiköt, 
Työsuojelutoimikunta

2 x vuosi

Työpaikkaselvitykset HaiPro Toimenpiteet ja toteutuminen 
suunnitelman mukaan

Työyksiköt
Työsuojelutoimikunta

2 x vuosi

Tapaturmataajuus If tilastot Yli 1 pv:n työtapaturmien määrä / 
miljoona tehtyä työtuntia

Työsuojelutoimikunta 1 x vuosi

Työ- ja 
työmatkatapaturmien 
määrä 

If tilastot Kaikki vähintään 4 pv poissaoloa
Vakavien määrä ( yli 30 päivän 
sairauspoissaolo)

Työsuojelutoimikunta 1 x vuosi



Työterveyshuollon mittarit
Mittari Tiedon 

lähde
Mitä raportoidaan Missä käsitellään Milloin 

raportoidaan

Henkilöstön 
terveydentila

Työterveys-
huolto

Sähköisen terveyskyselyn raportti 
(henkilöriskianalyysi: tavoite 
valtakunnallinen taso)
Toteutuneet terveystarkastukset
Sairaanhoitokäynnit

Johtoryhmät, työyksiköt, 
Työsuojelutoimikunta
Työhyvinvointiryhmä

2 x vuosi

Työkyvyn tukitoimet Työterveys-
huolto

Korvaavan työn suosittelu (määrä)
Osasairauspäiväraha (aloitteet)
Työkyvyn arvioinnit
Työterveysneuvottelut
Kuntoutukseen ohjaus
Yksilöohjaus / ryhmätoimintaan 
osallistuneet

Työsuojelutoimikunta
Työhyvinvointiryhmä

2 x vuosi

Sairauspoissaolot Työterveyshu
olto

Sairauspoissaolojen määrä
(diagnooseittain): määrä vähenee 

1pv / htv
Yli 15 ja 30 päivän 
sairauspoissaolot

Työhyvinvointiryhmä 3x vuosi

Työterveyshuollon 
kustannukset

Työterveys-
huolto / SAP

Ennaltaehkäisevä toiminta
Sairaanhoito
KL1 / KL 2 suhde : tavoite 60/40

Työsuojelutoimikunta
Työhyvinvointiryhmä

1 x vuosi

Sisäilmaosto-ongelmiin 
liittyvät oireilut

Työterveyshu
olto

Oireilut (määrä, yksiköt) Sisäilmatyöryhmä Kokoukset (4-6 
kertaa vuodessa)



Työhyvinvoinnin tilaa kuvaavat tunnusluvut /vuosittain
1. Työhyvinvointikysely (työhyvinvoinnin tila)
2. Henkilöstökertomuksen tunnusluvut
3. Työkyvyttömyyskustannukset (Kevan avaintietopalveluista mm. eläke-, 
työtapaturma-, sairaus  poissaolo ja työterveyshuollon kustannukset)

Työkyvyn tukea kuvaavat tunnusluvut / puolivuosittain
1. Työkykykeskustelut (käytyjen keskusteluiden määrä) 
2. Yli 15 ja 30 päivän sairauspoissaolot,  kuntoutustuet (määrä)
3. Osatyökykyisten tukitoimet (mm. työkokeilut, uudelleensijoitus, 

uudelleenkoulutus, osatyökyvyttömyyseläkkeet, osasairauspäivärahan käyttö)
4. Osatyökyvyttömyyseläkkeet / työkyvyttömyyseläkkeet

Työterveyshuollon tuottamat tunnusluvut
(puolivuosittain)

Henkilöstön terveydentila
1. Terveystarkastukset (lakisääteiset / suunnatut)  ja terveys-

löydökset (sähköisten terveystarkastusten yhteenvetoraportit)
2. Sairaanhoitokäynnit (työhön liittyvyys, vaikutus työkykyyn 

ja käynnistetyt tukitoimet)
3. Työterveyshuollon myöntämät sairauspoissaolot (syyt 

ja määrät)

Työkyvyn tukitoimet
1. Osatyökykyisten terveystarkastukset
2. Työkykykoordinaattorin vastaanottokäynnit
3. Työnantajan pyytämät työkyvyn selvitykset
4. Kuntoutustoimenpiteet ja -suunnitelmat (määrä, laatu)
5. Osasairauspäivärahan aloitteet
6. Korvaavan työn suositukset
7. Työterveysneuvottelut (syyt, määrä)
8. Työterveyshuollon ryhmätoiminta (osallistuneet, palaute)
9. Sisäilmaselvittelyyn liittyvät käynnit

Työterveyshuollon tavoitteiden toteutuminen
1. Perus/erillis/suunnatut työpaikkakäynnit (määrä , syy)
2. Työterveyshuollon kustannukset (kustannukset/htv, 

KL1/KL2 suhde %) 

Työhyvinvoinnin tunnusluvut vuonna 2019

Työturvallisuutta kuvaavat tunnusluvut / puolivuosittain

1. Työtapaturmat, työmatkatapaturmat (määrä, myötävaikuttavat tekijät) 
2. Vaaratilanteet (määrä, myötävaikuttavat tekijät) 
3. Uhka- ja väkivaltatilanteet (määrä, myötävaikuttavat tekijät) 
4. Veritapaturmat (määrä, myötävaikuttavat tekijät) 
5. Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt (määrä) 
6. Tapaturmataajuus 
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