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Työturvallisuuspalveluiden tarkoituksena on auttaa Fennian asiakkaita

• kehittämään turvallisuuttaan ja luomaan turvalliset puitteet häiriöttömälle toiminnalle

• vähentämään tapaturma- ja ammattitautiriskiä

• pienentämään tapaturmista ja ammattitaudeista aiheutuvia kuluja ja menetyksiä

• parantamaan työnantajamielikuvaa ja työn tuottavuutta

Fennian työturvallisuuspalveluiden 
tarkoitus
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Tapaturmakehitys, -tilastot, 
korjaavat toimenpiteet

• Tapaturmatilastot ja  
graafinen yhteenveto

• Tapaturmakehitys, 
ammattitaudit/-epäilyt

• Tyypilliset tapaturmat            
→ torjuntatoimenpiteet

• Vahingot ja niiden hoito

• Tapaturmakustannukset, 
regressit ym.

• Jatkoyhteistyö
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Kustannukset työtapaturmista
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Yrityksen oma tapaturmatilasto vaikuttaa 
tapaturmavakuutusmaksuun! 
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 Yhden päivän poissaolon kustannus työnantajalle on noin 350 – 700 € välilliset kulut mukaan 
laskettuna

 Tapaturmakustannus yritykselle noin 2-5 kertaa tapaturmakorvaus. Välillisiä kustannuksia mm. 
 poissaolojen korvaaminen ylitöillä tai sijaisilla
 tuotannon häiriöt, esim. tuotannon keskeytyminen, toimitusten myöhästyminen tai tuotteen laatu
 omaisuuden menetykset, raaka-aineiden tai tuotteiden menetykset sekä koneiden ja laitteiden rikkoutuminen
 Imagovaikutukset

 Pysyvään työkyvyttömyyteen johtaneen työtapaturman korvauskulut keskimäärin noin 300 000 €
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Suurin osa työtapaturmista on lieviä tapaturmia, joista ei aiheudu päivärahakorvauksia.
1-2 päivän poissaolot aiheuttavat kuitenkin yritykselle kustannuksia menetettyinä työtunteina.

Poissaolot ja työkyvyn hallinta
Poissaolojen kasautuminen

• 6 %:lle henkilöstöstä kertyy noin 60-70 
prosenttia kaikista poissaoloista

• Kuuden prosentin sisällä 2/3 vaihtuu 
vuosittain, jäljelle jäävä 1/3 kriittinen

• Miten seurataan? Miten hallitaan?Henkilöstö

Tapaturma-
poissaolot



FenniaHoitaja
• Mahdollisuuksien 

mukaan suoraan 
erikoislääkärille 
(polvet, olkapäät, 
ranteet, nilkat, sormet 
jne)

Magneettikuvaus
• Magneetti ilman 

maksusitoumusta. 
• Tulokset Fenniassa 

saman päivän aikana 
(pääkumppanit).

Leikkaus
• Selkeissä 

tapauksissa 
pääkumppanit voivat 
varata ajan 
leikkaukseen ja 
laittaa tiedon 
Fenniaan.

• Fennia antaa 
vastauksen 
viimeistään 
seuraavana päivänä. 

• Samalla 
maksusitoumus 
fysioterapiaan.

Hoitopalaute
• käyntimerkinnät 

saatavissa KANTA-
palvelusta.

• Kumppani ohjaa 
vahingoittuneen 
hakeutumaan 
työterveyteen 
mahdollisen 
jatkosairasloman 
osalta.

• Työterveys näkee 
reaaliajassa 
hoitoketjun tiedot 
KANTA-palvelusta.

Kuntoutuminen
• yksilöllinen kuntoutuminen.
• Pitkittyvät työkyvyttömyydet 

ohjataan työterveyteen 
kolmikantaneuvotteluun.

• työhön paluun prosessi ja 
ammatillisen kuntoutuksen 
selvittely.

Hoitopolku

 Sähköinen asiointi
 Sähköiset prosessit
 Parhaat kumppanuudet eri puolilla maata

0-2 päivää 1 -5 päivää
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FenniaHoitaja

• FenniaHoitajan käyttäminen lyhentää sairauspoissaoloja, sillä 
vahingoittunut pääsee oikeaan hoitoon nopeasti

• FenniaHoitaja varaa ajan suoraan erikoislääkärille, mikä tuo säästöjä 
kustannuksissa, koska ei tarvitse käydä yleislääkärin kautta

• FenniaHoitaja-palvelun kautta pääsee Fennian neuvottelemien 
sopimushintojen piiriin

• Soitto FenniaHoitajalle vastaa ensi käyntiä lääkärissä
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Fennian 
työkuntoutuspalvelu
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Paluu kevyempään työhön voi 
nopeuttaa työhön paluuta jopa 
kuukausilla.

Onnistuneella ammatillisella 
kuntoutuksella voidaan estää 
tapaturmaeläke.

Miksi? Pitkän sairausloman 
tiedetään aiheuttavan 
masennusta, vaikeuttavan 
työhön paluuta ja madaltavan 
kynnystä jäädä 
ennenaikaisesti eläkkeelle. 

Tunnistaa 
pitkittyvän 

työkyvyttömyyde
n riskit 

varhaisessa 
vaiheessa.

Laatii 
toteuttamis-

kelpoisen 
suunnitelman 

työhön paluusta.

Koordinoi työhön 
paluuta yhdessä 
vahingoittuneen, 

työnantajan ja 
työterveyshuollon 

kanssa.

Ammatillisen kuntoutuksen tukimuotona voi olla 
esimerkiksi osittainen työhön paluu. 



Tapaturmattomuuden hyötyjä

Alenevat kustannukset
 tapaturma ja poissaolokustannukset 
 tuotanto- ja henkilöstökustannukset 
 vakuutusmaksut
 eläke- ja ammattitautikustannukset.

 Työntekijöiden vaihtuvuus vähenee

 Työn tuottavuus ja laatu paranevat sekä työn terveys- ja 
turvallisuusriskit alenevat

Asiakastyytyväisyys paranee

 Työviihtyvyys paranee



Kiitos ja turvallista 
kevättä!


