Yrittäjä, sinä ja työntekijäsi olette
yrityksesi tärkein voimavara!
Yrittäjän ja yrityksen henkilöstön terveys ja
työkyky ovat tuloksellisen toiminnan edellytys.
Työterveyshuolto on työterveyden ja työkyvyn asiantuntija. Se
auttaa ja neuvoo työterveydestä ja työkyvystä huolehtimisessa.
Työnantajalla on lakiin perustuva velvollisuus huolehtia
työntekijöiden työkyvystä ja järjestää heille työterveyshuollon
palvelut. Yrittäjälle työterveyshuolto on vapaaehtoista, mutta se
kannattaa järjestää. Työterveyshuolloilla on erityisesti yrittäjien ja
pienten yritysten tarpeisiin suunniteltua palvelua.

Kun järjestät
työterveyshuoltopalvelut,
toimi näin:

Työterveyshuolto
1.

• Selvitä alueesi
työterveyshuoltopalvelun
tarjoajat. Löydät ne täältä
www.tyoterveydeksi.fi
• Ota yhteyttä haluamiisi
toimijoihin ja kerro tarpeesi:
haluatko vain
ennaltaehkäisevän eli
lakisääteisen työterveyshuollon vai myös
sairaanhoidon?

Neuvottelee yrityksen kanssa työterveyshuoltosopimuksen, jonka
sisältö tukee yrittäjän ja työntekijöiden työkykyä ja yrityksen
toimintaa.

Saat jo ennen sopimuksen tekoa tarpeelliset tiedot
työterveyshuollon tarkoituksesta ja mitä sopimus edellyttää
molemmilta osapuolilta. Sovitte erikseen, sisältyykö
työterveyshuoltoosi ennalta ehkäisevien palvelujen lisäksi
sairaanhoito. Sairaanhoidon järjestäminen on vapaaehtoista.
2.

Käynnistää yhteistyössä yrityksen kanssa työterveyttä tukevaa
toimintaa sinun ja yrityksesi tarpeisiin.

Sovitte yhdessä mitä työterveyshuolto tekee työkyvyn tukemiseksi
ja mitkä asiat ovat yrityksen vastuulla. Yhteistyössä tartutte
työkykyä uhkaaviin asioihin riittävän varhain.
Työterveyshuollon palveluita ovat:

• työn ja työolosuhteiden terveydellisen merkityksen
selvittäminen (työpaikkaselvitys),

• Pyydä tarjoukset.

• terveystarkastukset perustellusta syystä ja työkyvyn
seuraamiseksi ja tukemiseksi,

• Arvioi tarjoukset ja vertaile
hintoja.

• tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus työkykyyn ja terveyteen
vaikuttavista asioista sekä työkykyä tukevista toimintatavoista,

• Valitse sopivin toimija ja tee
sen kanssa kirjallinen
sopimus.

• ensiapuvalmiuden järjestämiseen osallistuminen,
• työkyvyn seuranta ja ohjaus kuntoutukseen tarvittaessa,
• työyhteisön toimivuuden edistäminen.

?

Kysy tarvittaessa lisätietoja:
Työterveyslaitos, www.ttl.fi
puhelin 030 4741

www.ttl.fi/tyoterveyshuolto

3.

Toimii aktiivisena kumppanina yrityksen toiminnan kaikissa
vaiheissa. Varmistatte yhdessä, että työterveyshuollon palvelut
vastaavat yrityksesi muuttuvia tarpeita.
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Yrittäjä, sinä ja työntekijäsi olette
yrityksesi tärkein voimavara!
Yrittäjän ja yrityksen henkilöstön terveys ja
työkyky ovat tuloksellisen toiminnan edellytys.
Yhdessä työterveyshuollon kanssa voitte huolehtia, että
•

työ on turvallista ja terveellistä,

• työkykyyn liittyviin haasteisiin tartutaan ajoissa ja vältetään pitkittyneitä sairauspoissaoloja ja
työkyvyttömyyttä,
• terveyttä ja työkykyä seurataan ja niitä edistetään aktiivisesti,
• työnteko sujuu ja yhteistyö toimii ja
• työhön liittyvät pulmatilanteet ratkaistaan.
Miten hyöty näkyy yrityksessäsi?
• Hyvinvoiva yrittäjä ja henkilöstö toimivat tehokkaasti ja viihtyvät työssään.
• Hyvinvointi ja työkyky näkyvät työn laadussa ja tukevat yrityksen menestymistä.
• Yrityksen toimintaan tulee vähemmän häiriöitä, kun pitkiltä sairauslomilta vältytään ja työhön paluuta
tuetaan aktiivisesti.
• Hyvinvoivan yrityksen maine houkuttelee hyviä työntekijöitä ja asiakkaita.
Mitä työterveyshuolto maksaa?
Työterveyshuolto tekee yritykselle suunnitelluista palveluista kustannusarvion. Tiesitkö, että työterveyshuollon
kustannuksista saa korvausta Kelalta www.kela.fi? Loput voi vähentää verotuksessa.

Työterveyshuollon
kustannuksista
saa korvausta
Kelalta.

ISTOCK

www.ttl.fi/fi/tyoterveyshuolto
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