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Asiakkaamme 

 
• Kaikki 12 kuntaa, mm Jyväskylän kaupunki 
• K-S sairaanhoitopiiri 
• Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 
• Eri kokoisia yrityksiä ja organisaatioita noin 1700 
• Ympäri seutukuntaa maatalousyrittäjiä n. 800  

 
Sopimuksia kaikkiaan reilu 2600 
Henkilöasiakkaita noin 33 000 henkilöä 
 
85 % työterveyshuollossa olevista ihmisistä kuuluu sairaanhoitopalvelujen 
piiriin, sopimuksen laajuus vaihtelee 



Työterveys Aallon toimipisteet 

– Jyväskylä 
– Muurame 
– Laukaa 
– Hankasalmi 
– Joutsa 
– Keuruu 

 
Työterveys Aalto on Jyväskylän kaupungin liikelaitos, täysin paikallinen 
toimija 
 



Tuoteryhmät 

Työnantajan 
palvelut 

 
- Palvelutarpeen 

analysointi ja 
seuranta 

- Työhyvinvoinnin 
johtamisen 
konsultointi 

- Työterveys-
raportointi  

- Sairauspoissa-
oloseuranta 

- Organisaatio-
muutosten 
muutostuki 

 
 

Työpaikkojen 
palvelut 

 
- Työpaikkakäynnit työn 

terveellisyyden ja 
turvallisuuden 
edistämiseksi 

- Työyhteisöjen 
toiminnan edistämisen 

tuki 

- Työhyvinvoinnin 
johtamisen tuki 

- Kriisitilanteiden 
selvitys ja tuki 

- Esimiesten jaksamisen 
tuki 

- Työterveysneuvottelut 
 

 
 

Työntekijän 
palvelut 

 
- Terveystarkastukset 

- Työtapojen ja 
työvälineiden käytön 
ohjaus, terveellinen ja 
turvallinen työskentely 

- Varhainen tuki 
työkykyongelmissa ja 

työkyvyn arviointi 

- Kuntoutustarpeen 
arviointi ja 

kuntoutukseen ohjaus 

 

                   
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Sairaanhoito- 
palvelut 

 
- Työkykyä haittaavien 
oireiden ja sairauksien 

hoito  

- Terveysneuvonta ja 
ohjaus 

- Hoidontarpeen 
arviointi  

- Työtapaturmien 
hoito 

 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
                   
 
 
  



Työkyvyn tuki 
 
 

• Palvelujen pääpaino työkyvyn tukemisessa työuran eri 
vaiheissa 

• Panostus ennalta ehkäiseviin palveluihin yhdessä työnantajan 
ja työsuojeluorganisaation kanssa 

• Tärkein tavoitteemme on  työn sujuminen koko asiakas-
organisaatiossa 

• Kevan kovilla työkykymittareilla erinomaiset tulokset 
Jyväskylän kaupungin ja sairaanhoitopiirin kanssa 



Strategia vuoteen 2018, toteutus 

Toimintaympäristö 

* Kilpailuneutraliteetti 
* Sähköiset palvelut 
* Asiakastarpeet 
* Muuttuvat osaamis- 
 vaatimukset 
* Kilpailu 

 

Visio 2018 
Luotettava, 
hyvä 
työterveys-
kumppani  
 

Ydinarvot 
Oikeudenmukaisuus 

Luottamus 
Kumppanuus 
Ammatillisuus 

 

Missio 
Keskisuomalais-
ten yritysten ja 
yhteisöjen 
työhyvinvoinnin 
tukeminen 
 

 
 

Strategian 
painopisteet 

*asiakaslähtöisyys 
*vaikuttavat 

prosessit 
*motivoitunut, 

osaava henkilöstö 
*tasapainoinen 

talous 
 
 Tuloskortti 

*Asiakaslähtöisyys 
*Moniammatillisuus 

*Vaikuttavuus 
*Ammattitaito 
*Henkilöstön 
hyvinvointi 

*Johtaminen 
kunnossa 

*Vakaa talous 
 

Työterveys 
Aallon 

toiminta- 
Suunnitelma: 

 
Mitä teemme 

Moniammatil-
lisen tiimin 
tehtävä 

 

Yksilön 
tehtävä, 
johto ja 

henkilöstö 
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Asiakas- 
yritys 

Prosessit 

Henkilöstö 
 
Osaaminen 

Talous 



Asiakastyytyväisyys 2017 



Mitä uutta 
• Laatujärjestelmä 
• Asiakasraportointi 
• Asiakassegmentointi jäljellä olevan työkyvyn mukaan 
• Sähköiset terveystarkastukset 
• Etävalmennus 
• Työkykypkl 
• eTyöterveysAalto (esimiehille/kaikille asiakkaille) 
• Esimiesportaali 
• Tekstiviestimuistutus varatuista ajoista 
• Asiakastyytyväisyyden jatkuva  mittaus 

 



Mitä tulossa 
• Sähköinen ajanvaraus 
• Työfysioterapeuttien suoravastaanotto 
• Louhintatyökalu työkykyriskin tunnistukseen 
• Etävastaanotot 
• Laatujärjestelmän sertifiointi 
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