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Valtioneuvoston
periaatepäätös
työterveyshuollon
kehittämisestä

Työelämä muuttuu nopeasti, työn vaatimukset kasvavat,
kansainvälinen kilpailu kiristyy ja talous muuttuu yhä
enemmän kansainväliseksi ja globalisoituu. Uutta tieto-
tekniikkaa, uusia materiaaleja ja työmenetelmiä ja tuo-
tantotapoja otetaan käyttöön. Työorganisaatiot muuttu-
vat ja uusiutuvat. Yritysten rakenteet muuttuvat ja syn-
tyy uusia yritysverkkoja. Ammattitaito- ja oppimisvaa-
timukset kasvavat ja monipuolistuvat. Samanaikaisesti
työntekijöiden keski-ikä nousee. Jo muutaman vuoden
sisällä Suomessa ennustetaan syntyvän pulaa työvoimas-
ta.

Työssä jaksaminen ja jatkaminen nykyistä kauemmin
muodostuvat kansantalouden avainkysymykseksi. Jotta
tässä onnistutaan, työtä on kehitettävä työntekijöiden
edellytykset huomioon ottaen. Myös työn ja perhe-elä-
män yhteensovittaminen on osa työelämän kehittämistä.
Työterveys ja -turvallisuus sekä työhyvinvoinnin tuke-
minen ovat tärkeä osa  yritysten yhteiskuntavastuuta.

Työterveyshuolto osallistuu työelämän laadun paran-
tamiseen ja työelämän vetovoimaisuuden lisäämiseen.
Työelämän ja työolojen laatu on osa koko elämän laatua.
Tärkeimmät strategiset linjaukset työterveyshuollon ke-
hittämisessä vuoteen 2015 ovat työelämän laadun paran-
taminen, terveyden ja työkyvyn ylläpitäminen ja edistä-
minen sekä kattavien ja laadukkaiden työterveyspalvelu-
jen turvaaminen.

Näiden strategioiden avulla tuetaan kokonaisvaltaista
työhyvinvointia, työssä jaksamista ja jatkamista sekä edis-
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tetään työelämän vetovoimaisuutta ottamalla samalla
huomioon tasa-arvonäkökohdat.

Valtioneuvoston periaatepäätöstä työterveyshuollon
kehittämislinjoista on valmistellut valtioneuvoston aset-
tama Työterveyshuollon neuvottelukunta, joka edustaa
asianomaisten hallinnonalojen virastoja ja laitoksia, työ-
terveyshuollon toteuttamisen kannalta merkittäviä yh-
teisöjä sekä keskeisiä työmarkkinajärjestöjä.

Valtioneuvoston periaatepäätös tukee työterveyshuol-
tolain toimeenpanoa. Se linjaa eri toimijoiden toimenpi-
teitä ja vastuualueita työntekijöiden terveyden ja työky-
vyn ylläpitämiseksi.
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Työterveyshuollon
kehittämislinjat

Työterveyshuoltoa kehitetään kolmikantaperiaatteella
osana maamme sosiaali- ja terveyspolitiikkaa. Työn ja
työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työ-
yhteisön toimivuutta kehitetään. Työntekijän terveyttä
ja työkykyä ylläpidetään ja edistetään. Sisällöllisesti ja
laadullisesti kattavat ja korkeatasoiset palvelut tuotetaan
kustannustehokkaasti yrityksille, työntekijöille, yrittä-
jille ja omaa työtään tekeville.

Seuraavassa työterveyshuoltolain toimeenpanoa tu-
kevat 10 keskeistä kehittämislinjaa, joiden valmisteluma-
teriaali sisältyy lukuihin 1– 5.

Kehittämislinja 1.

Lainsäädäntö

Uudistettu työterveyshuollon lainsäädäntö toimeenpan-
naan. Valmistellaan laki työterveyshuollon erikoislääkä-
rikoulutuksen kehittämiseksi tarvittavan valtion avustuk-
sen käytöstä ja laki sairausvakuutuslain muuttamiseksi
työterveyshuollon kustannusten korvaamisen kehittämi-
seksi. Laaditaan työterveyshuollon lainsäädännön toi-
meenpanoa tukevia oppaita ja ohjeita.

Työterveyshuoltolainsäädäntöä kehitetään ottaen huo-
mioon työelämän ja työvoiman muutos sekä kansallinen,
Euroopan yhteisön ja kansainvälinen lainsäädäntö.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa työter-
veyshuollon lainsäädännön valmistelusta ja
kehittämisestä  yhteistyössä työmarkkinajär-
jestöjen ja muiden työterveyshuollon kannal-
ta merkittävien yhteistyötahojen kanssa.
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Kehittämislinja 2. 

Työterveyshuollon sisältö

Työterveyshuollon sisältöä uudistetaan työelämän muut-
tuvien tarpeiden sekä tutkimustiedon ja kehittyvien me-
netelmien pohjalta moniammatillisuutta hyödyntäen.

Työterveyshuoltopalvelujen sisältöä ja laatua sekä työ-
terveyshuollon toimintamuotoja kehitetään uusia tarpeita
vastaaviksi osana työelämän yleistä kehittämistä sekä osa-
na perusterveydenhuoltoa ja työsuojelua.

Työterveyshuoltoa toteutetaan laaja-alaisena toimin-
taprosessina, joka kattaa työterveyshuollon tarpeen arvi-
oinnin työpaikan riskin arviointiin perustuen, ongelmi-
en ehkäisyn, terveyden ja työkyvyn edistämisen ja työ-
ympäristön ja työyhteisöjen kehittämisen.

Työterveyshuollon toiminnan painopisteitä ovat työ-
hön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy, terve-
yden seuranta ja edistäminen työpaikalla ja työkyvyttö-
myyden uhkan varhainen tunnistaminen.

Sosiaali- ja terveysministeriö, Työterveyslai-
tos ja asiantuntijajärjestöt yhteistyössä työter-
veyshuoltoyksikköjen kanssa kehittävät työ-
terveyshuollon sisältöä ja laadukkaita mene-
telmiä hyvän työterveyshuoltokäytännön to-
teuttamiseksi ottaen huomioon erityyppiset
työ- ja palvelussuhdemuodot.

Työterveyshuollossa painotetaan työpaikoilla
tapahtuvaa toimintaa ja työterveyshuollon ja
työpaikan yhteistyön vahvistamista.

Työterveyshuollon käytännön menetelmiä ke-
hitetään, arvioidaan ja varmennetaan sekä nii-
den aktiivista käyttöönottoa tuetaan koulutuk-
sella.

Näyttöön perustuvia työterveyshuollon hyviä
käytäntöjä arvioidaan ja kehitetään.
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Kehittämislinja 3.

Työterveyshuollon palvelujärjestelmä

Työterveyshuollon palvelujärjestelmää kehitetään siten,
että palvelut ovat saatavilla kaikille työelämään osallis-
tuville yhdenvertaisesti. Palvelujen järjestämisessä kiin-
nitetään erityistä huomiota epätyypillisissä työsuhteissa
olevien työntekijöiden, pienten työpaikkojen, yrittäjien
ja muiden omaa työtään tekevien työterveyshuoltopal-
velujen turvaamiseen. Työterveyspalvelujen järjestämi-
sessä varmistetaan riittävät henkilöstövoimavarat sekä
yhteistyö muun terveydenhuollon kanssa. Työterveys-
huoltopalvelujen riittävyyden tehostamiseksi kunnat li-
säävät keskinäistä yhteistyötä ja työterveyshuollon eri
palvelujen tuottajat toimivat yhteistyössä palvelujen saa-
tavuuden parantamiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö, lääninhallitukset,
kunnat, työsuojelupiirit, Työterveyslaitos, työ-
terveyshuoltoyksiköt ja muu terveydenhuolto
huolehtivat yhteistyössä, että työterveyshuol-
topalvelut ovat kattavia sekä työnantajien, yrit-
täjien, muiden omaa työtään tekevien ja työn-
tekijöiden kannalta helposti saavutettavia.

Käynnistetään työterveyshuollon palvelujär-
jestelmän alueellisia yhteistyöhankkeita kun-
tien ja eri palvelujentuottajien välillä.

Pääsy tutkimuksiin ammattitautia epäiltäes-
sä varmistetaan toimialasta, ammatista tai
paikkakunnasta riippumatta.

Työterveyshuollon palvelujen toteuttamiseen
tarvittavat tukipalvelut tuotetaan koko maas-
sa alueellisesti kattavasti ja laadultaan korkea-
tasoisesti aluetyöterveyslaitosverkoston ja
muiden alueellisesti toimivien verkostojen ja
yhteistyökumppaneiden avulla.
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Kehittämislinja 4.

Työterveyshuollon rahoitus- ja
korvausjärjestelmä

Työterveyshuoltolain toimeenpanoa ja työterveyshuol-
lon toteutumista tuetaan työterveyshuollon rahoitus- ja
korvausjärjestelmän avulla. Selvitetään vaihtoehtoisten
korvausmallien käyttöönottoa silloin, kun korvaamista ei
voida tehokkaasti hoitaa työnantaja- ja yrittäjäkohtaisen
järjestelmän puitteissa. Rahoitus- ja korvausjärjestelmää
kehitetään ottaen huomioon erityyppiset palvelussuhde-
muodot, mahdolliset toimialakohtaiset erityistarpeet sekä
työterveyshuollon ehkäisevän toiminnan painottaminen.
Rahoitusjärjestelmää selvitetään yrittäjien osalta.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kansaneläke-
laitos yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen
kanssa kehittävät työterveyshuollon rahoitus-
ja korvausjärjestelmää edistämään työterveys-
huollon vaikuttavuutta työpaikoilla.

Korvaamista kehitetään siten, että se tukee
joustavaa palvelujen järjestämistä.
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Kehittämislinja 5.

Työterveyshuollon henkilöstövoimavarat

Työterveyshuollon määrälliset ja laadulliset henkilöstö-
voimavarat varmistetaan mitoittamalla koulutettavien
määrä tarvetta vastaavaksi ja uudistamalla koulutuksen
sisältöjä. Työterveyshuollon koulutuksen kehittämisessä
otetaan huomioon monitieteisyys ja moniammatillisuus
siten, että ne toteutuvat työterveyshuollon suunnittelussa,
toteutuksessa, kehittämisessä ja seurannassa.

Palvelujen monialaisuutta tuetaan yhteistyös-
sä Työterveyslaitoksen, yliopistojen, ammatti-
korkeakoulujen ja muiden yhteistyötahojen
kanssa.

Kaikille työterveyshuoltolain edellyttämille
asiantuntijoille tehdään koulutusohjelmat.

Koulutuksen laatu ja koulutettujen pätevyys
varmistetaan koulutusohjelmat uudistamalla,
tutkinnoin ja sertifikaatein.

Alan kouluttajakoulutusta kehitetään.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja opetusministe-
riö yhdessä muiden yhteistyötahojen kanssa huo-
lehtivat työterveyshuollon henkilöstövoimava-
rojen riittävyydestä ja työterveyshuollon koulu-
tuksen rahoituksen turvaamisesta siten, että työ-
terveyshuolto voidaan toteuttaa hyvän työter-
veyshuoltokäytännön mukaisesti.

Työterveyshuollon henkilöstön ammatillista
osaamista tuetaan sosiaali- ja terveysministe-
riön täydennyskoulutusohjeiden mukaisesti.
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Kehittämislinja 6.

Työterveyshuollon etiikka

Eettisten periaatteiden noudattamista hyvän työterveys-
huoltokäytännön toteuttamisessa tuetaan ja tehostetaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö, Työterveyslai-
tos, Suomen Teollisuuslääketieteen yhdistys ry,
Suomen Työterveyshoitajaliitto ry ja työterve-
yshuollossa toimivien asiantuntijoiden yhtei-
söt osallistuvat yhteistyössä työmarkkinajär-
jestöjen kanssa eettisiä kysymyksiä koskevan
jatkuvan koulutuksen ja tiedotuksen tehosta-
miseen.

Työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja
asiantuntijoiden ammattieettiset ohjeet uudis-
tetaan.

Työntekijän terveystietojen käyttämisestä ja
luovutuksesta on säädetty lainsäädännöllä,
jonka toimeenpanolle laaditaan ohjeet. Samal-
la kun huolehditaan yksityisen henkilön ter-
veystietojen suojaamisesta varmistetaan myös
tietojen saatavuus työterveyshuollon käyttöön
niitä tarvittaessa.

Työnantajien tiedonsaantioikeus ja tietojenan-
tovelvollisuus työpaikan terveysvaaroista ja
terveystilanteesta varmistetaan siten, että yk-
sityiselämän suojaa ei loukata.

Työntekijöiden oikeus tietää työterveyteen ja
-turvallisuuteen liittyvistä riskeistä ja oikeus
omiin terveystietoihinsa turvataan.
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Kehittämislinja 7.

Yhteistyö

Työterveyshuollon yhteistyötä työpaikan eri osapuolten
ja keskeisten ulkoisten yhteistyöosapuolten kanssa ediste-
tään työterveyshuollon eri ammattiryhmille ja työpaikan
eri osapuolille järjestettävän yhteisen koulutuksen, malli-
käytäntöjen ja yhteistyötahojen verkottumisen avulla.

Sosiaali- ja terveysministeriö, Työterveyslai-
tos, lääninhallitukset ja työsuojeluviranomai-
set yhdessä terveyspalvelujärjestelmän kans-
sa tukevat yhteistyön toteutumista työterve-
yshuoltolain edellyttämällä tavalla.

Työpaikat ja työterveyshuoltoyksiköt sisällyt-
tävät yhteistyön osaksi suunnittelua ja se ote-
taan huomioon myös toimintaa arvioitaessa.
Työterveyshuollon yhteistyötä muun tervey-
denhuollon, työhallinnon, opetushallinnon, so-
siaalivakuutuksen ja sosiaalihuollon sekä työ-
suojeluviranomaisen edustajien kanssa tehos-
tetaan ja tiivistetään edelleen.

Yhteisten työpaikkojen työterveyshuoltojen
yhteistyökäytäntöjä kehitetään.
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Kehittämislinja 8.

Työterveyshuollon tiedonhallintajärjestelmät

Työterveyshuollon tiedonhallintajärjestelmien kehittä-
mistä jatketaan, niiden käyttöönottoa tuetaan ja kannus-
tetaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö koordinoi sosi-
aali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien
kehittämistä yhteistyössä hallinnonalan laitos-
ten kanssa. Työterveyshuollossa otetaan käyt-
töön toiminnan suunnittelua, toteuttamista ja
seurantaa palvelevia tietojärjestelmiä ja työ-
kaluja.

Alan rekisteröintiä ja tilastomateriaalin ja tie-
tovarantojen käyttöä edistetään käyttäjäys-
tävällisyyttä parantamalla ja rekisteriyhteis-
työllä.

Työterveyshuollon liittymistä sosiaali- ja ter-
veydenhuollon tietotekniikka- ja verkkoyhteis-
työhankkeisiin tuetaan.

Työterveyshuoltoa tukevia ulkoisia asiantun-
tija- ja tietopalveluja kehitetään edelleen verk-
kopalveluina asiantuntijoiden ja työpaikkojen
käyttöön.
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Kehittämislinja 9.

Työterveyshuollon tutkimus- ja kehittämistyö

Työterveyshuollon tutkimus- ja kehittämistyötä  suun-
nataan erityisesti työterveyshuollon sisällön, palvelujär-
jestelmän toimivuuden, menetelmien kehittämisen ja laa-
dun, taloudellisten vaikutusten, vaikuttavuus- ja arvioin-
titutkimuksen alueelle.

Työterveyslaitos, sosiaali- ja terveysministeriö
ja Kansaneläkelaitos yhteistyössä yliopistojen,
muiden tutkimuslaitosten ja keskeisten taho-
jen kanssa jatkavat työterveyshuollon tutki-
mus- ja kehittämistyötä sekä sopivat yhteisis-
tä tutkimusohjelmista sekä yhteistyöstä mui-
den ohjelmien kanssa.

Erityisryhmien, pientyöpaikkojen ja omaa työ-
tään tekevien työterveyshuollon kehittämisek-
si käynnistetään tutkimusavusteisia kokeiluja.

Työterveyshuollon vaikutuksia työssä jaksami-
seen ja jatkamiseen selvitetään evaluaatiotut-
kimuksin.

Työterveyshuollon taloudellisia vaikutuksia
selvitetään tutkimuksin.

Palvelujärjestelmää kehitetään tutkimuksellis-
ten interventioiden avulla.
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Kehittämislinja 10.

Seuranta ja valvonta

Sosiaali- ja terveysministeriö, lääninhallitukset ja työ-
suojeluviranomaiset valvovat työterveyshuollon lainsää-
dännön toimeenpanoa. Yhteistyötahot sitoutuvat osal-
taan kehittämislinjojen toimeenpanoon sekä toiminnan
raportointiin sosiaali- ja terveysministeriölle.

Työterveyshuollon neuvottelukunta laatii määräajoin
raportin työterveyshuollon lainsäädännön toimeenpa-
nosta, kehittämislinjojen toteutuksesta ja tasa-arvon to-
teutumisesta. Neuvottelukunta tekee ehdotukset tarvit-
tavista työterveyshuollon lainsäädännön muutoksista ja
työterveyshuollon kehittämisen painotuksista.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa työter-
veyshuollon kehittämislinjojen toteutumisen
seurannasta.

Työterveyslaitos tuottaa tietoa työterveys-
huoltolain ja kehittämislinjojen yksityiskoh-
taisemmasta seurannasta “Työ ja terveys Suo-
messa” -kartoituksen ja Työterveyshuolto
Suomessa  -kartoituksen avulla sekä työelä-
mää ja työoloja koskevan tutkimuksen ja ti-
lastoaineiston avulla. Kansaneläkelaitos tuot-
taa tietoa työterveyshuollon toiminnasta kor-
vausjärjestelmän kautta saatavien tietojen
avulla.
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