Työterveyspalveluiden
ostajan opas
Näin ostat kustannustehokasta,
vaikuttavaa ja ketterää työter veyspalvelua.

HY VINVOINTIA TYÖELÄMÄ ÄN.
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TER VE TULOA
T YÖTER VE YSPÄ ÄT TÄ JÄKSI!
Koska viimeksi olet pysähtynyt miettimään,
mitä sinulle kuuluu?
Entä milloin viimeksi olet esittänyt
saman kysymyksen työntekijöillesi?
Työterveyspäättäjänä olet vastuullisessa asemassa,
sillä sinulla on käsissäsi avaimet työntekijöidesi
hyvinvoinnin parantamiseen.
Me Työterveys Laineella olemme valmiita käärimään
hihat paremman työelämän puolesta.
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Huolehdimme
yrityksesi
tärkeimmästä
voimavarasta
Työterveyden tehtävä on huolehtia kanssasi työntekijöidesi
työ- ja toimintakyvystä sekä turvallisuudesta.

TIESITKÖ JO, E T TÄ :

1. Työterveyspalveluiden järjestäminen on lakisääteistä
2. Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto on paras keino huolehtia työntekijöidesi hyvinvoinnista
3. Sairaanhoitopalveluilla voit täydentää työterveyshuoltoa kokonaisvaltaiseksi hyvinvointipalveluksi
4. Yrittäjänä tai esimiehenä sinun kannattaa panostaa myös omaan hyvinvointiisi
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TER VE TULOA A SIAKK A AKSI!
NÄIN HELPOSTI SE MEILL Ä
L AINEELL A TAPAHTUU
Työterveyden tehtävä on huolehtia
kanssasi työntekijöidesi työ- ja
toimintakyvystä sekä turvallisuudesta.

POLKUMME T YÖTER VE Y TEEN

1. Selvitämme tarpeesi
2. Tutustumme toisiimme
3. Laadimme yhdessä työpaikkaselvityksen
4. Teemme yhdessä toimintasuunnitelman
5. Palvelumme ovat työntekijöidesi käytettävissä
6. Voit hakea Kela-korvauksia
Voit pyytää tarjouksen tai tehdä
sopimuksen suoraan verkossa!
Lue lisää: www.tyoterveyslaine.fi
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Asiakastyytyväisyys
-kyselyssä 2021
saimme kokonaisarvosanaksi 4,8
(asteikolla 1-5).

Asiakkaamme antoivat
kiitosta ystävällisestä
kohtaamisesta, sujuvista
prosesseista,
asiantuntijuudesta ja
ammattitaidosta.

Me
lupaamme
sinulle
Meillä asioiminen on helppoa:
Saat kaikki palveluasiakirjasi sähköisesti
Palvelumme on aina henkilökohtaista
Laskutuksemme on aina läpinäkyvää
Tietosi pysyvät ajan tasalla: Seuraamme yhdessä
laadittua toimintasuunnitelmaa ja tarkastelemme
sitä sovituin väliajoin
Käytössäsi on yrityksellesi nimetty
moniammatillinen tiimimme
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Näin
työterveytemme
auttaa sinua
ENNALTAEHK ÄISE VÄ T YÖTER VE YSHUOLTO
Lakisääteinen sopimuslaajuus
Työterveys Laineella käytössäsi on moniammatillinen tiimi,
joka huolehtii työntekijöidesi hyvinvoinnista
Kartoitamme työpaikkaselvityksen yhteydessä mahdolliset
työterveysriskit, altisteet ja kuormitustekijät ja seuraamme työoloja
Selvityksen jälkeen laadimme yhdessä toimintasuunnitelman
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Ennaltaehkäisemällä
vähennät työterveyden
kustannuksia ja lisäät
hyvinvointia

T YÖTER VE YSPAINOT TEINEN
S AIR A ANHOITO
Toimintasuunnitelmaa laadittaessa voimme lisätä
sopimukseen sairaanhoidon palveluita
Sairaanhoidon sisällyttäminen työterveyteen lisää
kokonaiskäsitystä työtekijöidesi hyvinvoinnista
Työterveyshoitajamme ja -lääkärimme pystyvät
tunnistamaan paremmin myös työperäisiä sairauksia
Työntekijäsi saavat nopeasti apua asiantuntijoiltamme.
Joustava ja ennakoiva toiminta lisää hyvinvointia monella tavalla: nopea hoidon
aloitus ja oikeat toimenpiteet oikeaan aikaan voivat lyhentää merkittävästi
sairauspoissaolojen pituutta, vähentää työkykyriskejä ja laskea kustannuksia.
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1.

Kun
sinulla herää
huoli työntekijäsi
työkyvystä, käy
hänen kanssaan
keskustelu
tilanteesta
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2.
Me Laineella
teemme arvion
työntekijäsi
työkyvystä ja
jaksamisesta

3.
Laadimme yhdessä
työntekijäsi kanssa
kuntoutussuunnitelman

Työssä
jaksaminen

Uusi
alku
4.

Kuntoutusjakson
jälkeen käymme
työterveysneuvottelun

6.
5.

Valmistelemme
yhdessä työhön
paluuta

Tuemme
työntekijääsi,
kun hän palaa
työhön

7.

Jatkamme
työntekijäsi kanssa
työkyvyn seurantaa
yhdessä sovittujen
askelmerkkien
mukaisesti

Työkykyprosessi
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MEILL Ä MAKSAT VAIN
T YÖTER VE YSHUOLLOSTA

Työterveyshuollon kustannuksiin vaikuttaa sopimuksesi sisältö.
Rakennamme juuri sinun yrityksellesi mitoitetut työterveyspalvelut.
Emme peri sopimuksen aloitusmaksua, vaan maksat työterveyshuollosta kiinteinä kuluina henkilömääräisen yleis- ja palvelumaksun
vuosittain.

L A SKUTUKSEMME ON L ÄPINÄK Y VÄ Ä JA ENNAKOITAVA A

Emme laskuta ylimääräisiä toimisto- tai muita lisämaksuja käynneistä. Maksat vain
todellisesta palvelujen käytöstä voimassa olevan hinnastomme mukaisesti.
Lakisääteistä sopimusta on mahdollista laajentaa
sisällyttämällä sopimukseen sairaanhoidon palveluita.
Sairaanhoidon järjestäminen työntekijöillesi on
vapaaehtoista, mutta kannattavaa.
Kun terveyspalvelut hoidetaan keskitetysti omassa
työterveydessä, kokonaishallinta työntekijöidesi
terveydestä ja työhyvinvoinnista on työterveyshuollossa.
Seuraamme kustannussuunnitelman toteutumista ja
raportoimme siitä työnantajalle.
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Me Laineella tarjoamme sinulle arvion ja
toimenpide-ehdotukset tehtävälle työterveyshuollon työlle sekä kustannusarvion työterveyshuollon kustannuksista kullekin vuodelle.

TIEDÄTKÖ JO, MITÄ KEL A KOR VA A?
Kela myöntää korvausta toteutuneista työterveyshuollon kustannuksista
Tarvitset työpaikkaselvityksen ja voimassa olevan toimintasuunnitelman
Ennaltaehkäisevän työterveyden korvaus on suurempi
kuin sairaanhoidon korvaus
Myös yrittäjät voivat saada korvausta
Meiltä Laineelta saat yrittäjänä myös suorakorvauksen
Lähetämme esitäytetyn korvaushakemuksen automaattisesti
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Työkykysanasto
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Laadimme TYÖPAIKKASELVITYKSEN yhdessä työterveyshuollon järjestämisen
alkumetreillä.
Siinä keräämme tietoja työn ja
työolojen aiheuttamista vaaroista sekä arvioimme niiden vaikutusta työntekijöidesi terveyteen
ja työkykyyn. Kelakorvausten
saaminen edellyttää voimassa
olevaa työpaikkaselvitystä.

Työpaikkaselvityksen jälkeen
laadimme TOIMINTASUUNNITELMAN. Kelakorvausten
saaminen edellyttää voimassa
olevaa toimintasuunnitelmaa.

TYÖKYKYKARTOITUS
auttaa työssä esiintyvien
fyysisten, psyykkisten ja
sosiaalisten ongelmien
tunnistamista.
Mahdollisia ongelmia ennaltaehkäistään ja hoidetaan
esimerkiksi työ- ja työaikajärjestelyillä sekä kuntoutuksella ja yhteisneuvotteluilla.

TYÖKYKYPROSESSIN
mukainen, ennakoiva ja
aktiivinen suhtautuminen
työntekijöidesi työkykyyn
auttaa tarttumaan haasteisiin
prosessin eri vaiheissa

Meillä on ISO9001:2015
STANDARDIN MUKAINEN
LAATUSERTIFIKAATTI =
Laadunhallintajärjestelmämme perustuu asiakaskeskeisyyteen, hyvään johtamiseen
ja näyttöön perustuvaan
päätöksentekoon.

Olemme TYÖTERVEYSLAITOKSEN LAATUVERKOSTON JÄSEN, mikä tarkoittaa,
että kehitämme jatkuvasti
toimintamme laatua ja vaikuttavuutta sekä oman henkilöstömme ammatillista osaamista
ja työhyvinvointia.

KELA 1 on ennaltaehkäisevän
työterveyshuollon korvaus.
Kela korvaa 60 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista

KELA 2 on sairaanhoidon
korvaus. Kela korvaa 50
prosenttia hyväksytyistä kustannuksista

ASIAKASPALAUTEPROSESSI
on meille tärkeä tapa rakentaa
kumppanuutta ja kehittää
palvelujamme asiakkaidemme
kanssa

MITEN TAVOITAT T YÖTER VE YSTIIMISI
Lääkärin etävastaanotto ja OmaLaine-sovellus tuovat avun
tarvittaessa vaikka kotiin tai työpaikalle, nopeasti ja helposti.

Oma Laine

OmaLaine on sähköinen asiointikanavamme. Voit viestiä
kanavassa työterveyshoitajamme kanssa joko esimiehenä
tai henkilöasiakkaana.

ME L AINEELL A HALUAMME LIS Ä Ä
HY VINVOINTIA T YÖEL ÄMÄ ÄN
Meidät löydät
• Jyväskylä
• Muurame
• Laukaa
• Keuruu
• Hankasalmi

• Kinnula
• Viitasaari
• Joutsa
• Pihtipudas

Katso tarkemmat
yhteystietomme
www.tyoterveyslaine.fi

Jäikö sinulla kysyttävää?
Vastaamme mielellämme!

Alina Liikola
040 658 3624
alina.liikola@tyoterveyslaine.fi

Kristina Grahn
050 311 8700
kristina.grahn@tyoterveyslaine.fi
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Kumppaniverkostomme
auttavat sinua
siellä, missä me
emme vielä ole
Meillä on laaja työterveyskumppaniverkosto,
jonka avulla voimme järjestää yrityksesi
työterveyspalvelut ympäri Suomen.

Kumppanimme tuottavat palveluja sitoutuen samaan
sopimukseen ja toimintasuunnitelmaan.
Kysy lisää!
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ME OLEMME

Suomalainen työterveysyhtiö, jolla on yhdeksän toimipistettä
Keski-Suomessa. Tuotamme moniammatillisesti laadukkaita ja
kustannusvaikuttavia työterveyshuollon palveluita työnantajille,
työpaikoille ja työntekijöille 15 kunnan alueella Keski-Suomessa.
Olemme aidosti ketterä ja läsnäoleva paikallinen
työterveyskumppani yrityksille ja yhteisöille.
Meillä työskentelee noin 40 osaavaa työterveyshuollon
ammattilaista ja tuotamme kustannusvaikuttavia
työterveyshuollon palveluita noin 12 000
henkilöasiakkaalle Keski-Suomen alueella.

15

Elämää se on
työelämäkin.

