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Johtaja, keskitetyt HR palvelut ja
riskienhallinta

MEHILÄINEN LYHYESTI
Kokonaisvaltaiset sosiaalija terveyspalvelut yksityisja yritysasiakkaille,
vakuutusyhtiöille sekä
julkisten palveluiden
järjestäjille

Perusterveydenhuollon ja
avosairaanhoidon
palveluita fyysisillä
klinikoilla,
digitalisaatiota
hyödyntäen Virossa,
Ruotsissa ja
Saksassa.

Tytäryhtiö
BeeHealthy tarjoaa
terveydenhuollon
ohjelmistopalveluita
Euroopan, Lähi-Idän
ja Afrikan alueilla.
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MITÄ ON TIEDOLLA JOHTAMINEN
Työkykyjohtamisen viitekehys

Toiminnalliset mittarit
Taloudelliset mittarit
Kyselymittarit
Operatiiviset / strategiset mittarit

• Tiedolla johtaminen tarkoittaa laadukkaan ja
ajantasaisen tiedon valjastamista päätöksenteon tueksi.
• Raakadata ei muutu itsestään hyviksi päätöksiksi.
Tiedolla johtaminen tarvitsee tuekseen analytiikkaa ja
tekoälyä.

• Tiedolla johtaminen auttaa kehittämään toimintaa ja
kohdentamaan voimavaroja sinne, missä on suurin tarve
ja toimista saadaan suurin hyöty.
• Tiedolla johtamisessa tarvitaan peruutuspeiliin
katsomista, tapahtumien syy-seuraus –suhteiden
arviointia ja ennen kaikkea näkökulmaa tulevaisuuteen.

Kuvaileva analytiikka
• Mitä tapahtui menneiden tulosten
arviointi
• Mitä tapahtuu parhaillaan

Diagnosoiva analytiikka
• Miksi tapahtui
• Menneiden tapahtumien
analysointi syy-seuraussuhteiden löytämiseksi

Ennakoiva analytiikka
• Mitä tulee tapahtumaan
• Mallien luonti tulevien
tapahtumien
ennakoimiseksi

Ohjaileva analytiikka
• Mitä kannattaisi tehdä
• Skenaariot strategisen
johtamisen tueksi
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ESIMERKKEJÄ
Miten tiedolla johtamista voidaan hyödyntää
työkykyriskien hallinnassa

3.3.2022

4

ESIMERKKI 1.
Työkyvyn toiminnanohjausjärjestelmä
Työntekijöiden, esihenkilöiden, HR:n, johdon ja työterveyden yhteinen prosessi
TYÖTERVEYSHUOLTO
TyökykyTutka –tekoälysovellus
Ennustaa työterveyteen kertyneestä tiedosta yksilön mahdollista tarvetta työkyvyn tuelle. Vain työterveyden käytössä, eikä tietoja anneta työnantajalle.

Sähköiset
kyselyt

• Työhöntulotarkastukset,
lakisääteiset
määräaikaistarkastukset,
työpaikkaselvitykset
• Liikennevaloluokittelulla toimien
kohdennus tehokkaasti
• Tehokkaalla profiloinnilla hoidon
vaikuttavuus paranee ja
ennaltaehkäisevään työhön
3.3.2022
päästään tarttumaan ajoissa

Digiklinikan älykäs
potilasohjaus

Muut työntekijän
sähköiset palvelut

Sähköinen
työpaikkaselvitys

Esihenkilön
tukijärjestelmä

Sähköinen työkyvyn
seurantajärjestelmä

JOHTO + HR

Raportointi

Järjestelmään ui myös
työeläke- ja tapaturmavakuutusyhtiöiden dataa

TYÖNTEKIJÄN

ESIHENKILÖN

OmaMehiläinen
Puhelinapplikaatio

Kompassityökalu

TyökykyKompassi

Hälytykset, ohjeet,
dokumentit, yhteydenotot

Riskihenkilöiden tunnistus ja seuranta,
keskustelualusta yritys ja TTH,
tiedonjakokanava

Ajanvaraus, tulokset, muistutukset,
reseptien uusinnat, omahoito jne.

Työterveyden Digiklinikka
Älykäs potilasohjaus

YritysMehiläinen-verkkopalvelu
Yrityksen tärkeimmät tiedot tiivistetysti ja
reaaliajassa, toteumat ja kustannukset

DIGITAALISEN TYÖKYVYN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN
MERKITYS JA HYÖDYT

Antaa reaaliaikaisen
tilannekuvan
työkykytilanteesta kaikille
osapuolille
Auttaa tunnistamaan
ajoissa riskihenkilöt ja
kohdentamaan
toimenpiteet

Tehostaa tekemistä
Ohjaa yrityksen ja
työterveyshuollon
panostukset oikein
Ehkäisee tilanteiden
pitkittymistä ja
hankaloitumista

Varmistaa yhteiset
toimintatavat
(työterveystiimit,
esihenkilöt)

Tekee toiminnasta
läpinäkyvää ja parantaa
tiedonkulkua (sähköiset
dokumentit)

Takaa tasa-arvoisen tuen
kaikkia työntekijöitä
kohtaan

Pienentää inhimillisten
virheiden riskiä. Kukaan ei
unohdu vahingossa tuen
piiristä (hälytykset)

Näkyvyys riskihenkilöihin
säilyy ajassa, vaikka
vastuuhenkilöt vaihtuvat

Antaa näkymän
riskikustannuksiin ja
kehityssuuntaan
6

TYÖTERVEYDEN AUTOMATISOITU HOIDON
TARPEEN ARVIOINTI
Älykäs potilasohjaus oirekyselyn perusteella
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ESIMERKKI 2.
Työkykyriskissä olevien yksiköiden / ammattiryhmien tunnistaminen
MUUTOKSESTA JOHTUVA
KUORMITUS

PERUSKUORMITUS

Hiljainen tieto

Poissaolojen määrä ja kehityssuunta
Poissaolojen kesto ja diagnoosit
Varhaisen tuen keskustelut
Työkykyneuvottelut

• Psykososiaalinen kuormitus
• Perehdytysaika verrattain pitkä, että työntekijä kokee
hallinnan tunnetta omasta työstään
• Laaja-alainen työtehtävä, jossa vaaditaan
terveydenhuollon osaamisen lisäksi paljon myös
taloudellista osaamista
• Keskeneräisyyden sietäminen
• Riittämättömyyden tunne, eettinen stressi
• Työntekijöiden keski-ikä nousee
o Ikääntymiseen ja työn luonteeseen liittyvät fyysiset
terveysongelmat
o Osa-työkykyiset työyhteisössä kuormittavat
työkavereita

• Digityökalujen lisääntyminen
•
•
•

Osaamisvaje
Uuden oppimisen haasteet
Ajanpuute uuteen perehtymiselle

• Työidentiteetin muutos
•
•

Terveydenhuollollisesta työstä tiedolla johtamiseen
painottuvaan tavoitekeskeisempään työhön
Asiakkaiden muuttuneet tarpeet

• Työn tavoitteiden mittaaminen taloudellisilla mittareilla
•

Arvoristiriita

• Korona
•
•

Pelko omasta terveydestä
Lakimuutokset, ohjeiden muutokset

• Vaihtuvuus
•

Jatkuva perehdyttäminen kuormittaa

Työterveyden sähköiset kyselyt
Työkykyriskissä olevien henkilöiden
tunnistaminen Kompassi-työkalujen avulla
Ammatillisen kuntoutuksen päätökset
Työterveyden työpaikkaselvitys
Riskien ja vaarojen arviointi

HaiPro-ilmoitukset
Tapaturma- ja ammattitautitilastot
Henkilöstökysely
Vaihtuvuus ja lähtökeskustelut
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TYÖYHTEISÖLLINEN
TYÖTERVEYSNEUVOTTELU
TAVOITTEENA

Yhteisen tilannekuvan luominen

Löytää keinoja työyhteisöllisen
työkykyriskin hallintaan sekä
työntekijöitä että työpaikkaa
palvelevalla tavalla

MILLOIN
Työterveydessä herää huoli
yhteisöstä “hiljaisten signaalien”
perusteella
Esihenkilö tunnistaa työkykyhaasteita yhteisöllään

Mittareiden antama tilannekuva
aiheuttaa huolta esim. HR:ssa
Tukea esihenkilöä onnistumaan
Asia nousee esiin työsuojeluorganisaation kautta
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ESIMERKKI 3.
Työkykyriskissä olevien yksilöiden tunnistaminen ja seuranta
Esihenkilön huoli herää
- Hiljaiset signaalit

1

- Poissaolorajojen ylittyminen

TYÖKYKYRISKICASE –KOKOUKSET kvartaaleittain
Henkilö

Työeläkeyhtiön päätös

Tilanne työpaikalla esimiehen
kertomana

Työterveyden
tilannekatsaus

Sovitut jatkotoimet

A

Osatyökyvyttömyyseläke

Ensin kokeiltiin 5x lyhyt päivä - ei
toiminut.
Osa-aikatyössä ti-to 3 pv/vko.
Työntekijä tykkää nykymallista ja
työ sujuu hyvin.
Pidempi lepojakso pe-ma
auttanut palautumisessa.

Pyritään löytämään
työkykyä vastaava
työaika.
Tilannetta seurataan.
Nyt hyvä vaihe.

Työterveysneuvottelu
maaliskuussa.

B

Työpaikkakuntoutus

Työkokeilu omaan työhön.
Työaikaa nostettu vähitellen.
Tällä hetkellä tekee 80%
työaikaa.
Työntekijä tyytyväinen
tilanteeseen.

Tavoitteena täysi
työaika.

Työterveysneuvottelu
huhtikuussa.

C

Uudelleenkoulutus

Työkyvytön työsopimuksensa
mukaiseen työhön.

Vaihtoehtojen
puntarointia
työvalmentajan
kanssa.
Uudelleenkoulutus
tarkoituksenmukaisinta.

Sairauspoissaolo
jatkuu koulun alkuun
saakka.

- Hälytteet EsihenkilöKompassista
Varhaisen tuen –keskustelu

- kirjataan EsihenkilöKompassiin
- tieto siirtyy Kompassilla työterveyteen
Työntekijä itse ottaa työkykyasiat
puheeksi
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Työkykyriskihenkilö nousee
3
automaattisesti työterveyden
TyökykyTutkaan (seulova tekoälysovellus)
Terveystarkastukset
Työpaikkaselvitykset
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Työterveyden sähköiset kyselyt
Työterveysneuvottelut
Case-kokoukset

Työkyvylle sopivia työtehtäviä
kartoitettu omalta liiketoimintaalueelta ja koko yrityksestä.

Opinnot alkamassa
syksyllä 2022.
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PALJON TYÖTERVEYSPALVELUJA
KÄYTTÄVIEN CASEMANAGEERAUS
Paljon palveluja käyttävillä on riski tuottaa enemmän ja pidempiä
sairauspoissaolojaksoja kuin muilla palveluiden käyttäjillä
• Diagnooseissa mielenterveyden sekä tule-sairaudet korostuvat
• Käyttävät työterveyshuollon palveluissa huomattavan osan resursseista
o 10% asiakkaista tuottaa 40% kustannuksista
o 20% asiakkaista tuottaa 60% kustannuksista

• Erityisesti korostunut yhteys pitkiin yli 15 pv mittaisiin sairauspoissaoloihin
verrattuna muihin palveluiden käyttäjiin
• Suurentunut riski päätyä työkyvyttömyyseläkkeelle

Toimintamalli
• Tunnistetaan työterveyshuollon palvelunkäyttäjistä ne asiakkaat, joilla on paljon
käyntikertoja ja työkyvyttömyyden riski kohonnut
• Varmistetaan sujuva hoitopolku sekä kuntoutuksen käynnistyminen oikeaaikaisesti
• Kartoitetaan ja valmistellaan tarvittaessa työn muokkaustarpeita
• CaseManager työntekijän tukena
• Oma työterveystiimi mukana hoito- ja kuntoutustoimissa
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TAPATURMA-ASIAKKAIDEN
CASEMANAGEERAUS
Tapaturman sattuessa tehdään riskiarvio ja
tunnistetaan korkean riskin asiakkaat
• Työntekijän luvalla ohjaus työhönpaluukoordinaattorille
• Laaditaan yksilöllinen hoitopolku
• Työntekijän ohjaus ja tuki
• Työpaikan ohjaus ja tuki
• Työhönpaluusuunnitelma
• Jatkohoito-ohjeet

Tavoitteena
• Ongelmat kerralla kuntoon
• Tarkoituksenmukaiset hoito- ja kuntoutustoimet
• Tuki koko prosessin ajan
• Nopeampi töihin paluu
• Lyhyemmät sairauspoissaolot
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HAASTEITA JA HUOMIOITAVIA ASIOITA

3.3.2022
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TYÖKYKYRISKIEN HALLINTA TIEDOLLA JOHTAEN
Fokus oikeaan tekemiseen

Tavoitteiden asettaminen
työkykyriskien vähentämiseen
operatiiviset/ammattiryhmittäiset
tavoitteet vs.
strategiset/liiketoiminnalliset
tavoitteet

Olemassa olevan
datan
ymmärtäminen

Seurattavien
mittareiden
valinta
Seurannan
vastuutahojen
päättäminen

Mittareiden
seurannan
tahdista
sopiminen

Analyysi
mittareiden
tuloksista
menneisyys
nykyisyys
tulevaisuus

ARVON YHTEISTUOTANTOA JA VAIKUTTAVUUTTA
Yksilön työkyvyn tukeminen / Työyhteisöjen hyvinvointi / Pitkät työurat
Yrityksen työkyvyttömyyskustannusten hallitseminen / Tuottavuuden paraneminen
Työterveyshuollon oikea-aikaiset, tarkoituksenmukaiset ja vaikuttavat toimet
Työeläkekustannusten kohtuullisuus

Tilannekuvan
säännöllinen
päivittäminen

Tiedon pohjalta
päätöksiä,
toimenpiteitä ja
toimenpiteiden
seurantaa.

TIEDOLLA JOHTAMISEN JA DIGITAALISUUDEN HAASTEET
INFOÄHKY

Mikä on oleellista tietoa?
Mitä kannattaa mitata

DATA EI YKSIN RIITÄ

Miten tietoa analysoidaan

Nice to know – Must have
Menneisyys – nykyisyys –
tulevaisuus

Kaikki mikä on teknisesti
mahdollista, ei ole välttämättä
hyödyllistä ja vaikuttavaa
Hiljaisen tiedon näkyväksi
tekeminen

TIEDON PIRSTALEISUUS

TYÖKYKYMITTAREIDEN TIIVIIMPI
YHDISTÄMINEN YRITYKSEN
JOHTAMISJÄRJESTELMÄÄN

Tiedon kulku olematonta julkisesta
terveydenhuollosta /
erikoissairaanhoidosta, erityisesti
psykiatriselta puolelta

Tiedon uittaminen
automaattisesti
järjestelmästä toiseen

Verkosto-kumppaneiden tietojen
yhdistäminen yrityksen ja työterveyden
dataan

Johdolle jalostettua tietoa ja
reaaliaikainen tilannekuva

HR ja työterveyshuolto –akseli toimii
varsin hyvin.

Toiminnan reaaliaikainen
ohjaaminen tarve- ja
datalähtöisesti

TINKIMÄTTÖMYYS
TIETOSUOJASTA

Selkeästi määritetyt roolit
ja prosessit tietojen
käsittelyyn

Läpinäkyvä viestintä ja
tiedottaminen
toimintaperiaatteista

Luottamuksen
rakentaminen
yhteistoiminnassa

Tehtävä kriittisiä valintoja
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KIITOKSET !
jaana.lamberg@mehilainen.fi

