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Hyvä asiakkaamme, 

 

 

 

Työterveyshuollon raportit 

Raportointimme on uudistunut. Ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen lähetimme yli 50 

työntekijän asiakasyrityksillemme ”näytteen” perusraportistamme. Raportin luettavuutta ja 

laajuutta on vielä saadun asiakaspalautteen perusteella kehitetty ja kehitetään edelleen.  

Myös raportoinnin laskutus muuttuu 1.7.222 alkaen. Hinnastomme mukaisesti yleismaksu 

pitää sisällään kahdesti vuodessa toimitettavan perusraportin (sis. sairauspoissaolot ja 

kustannukset työntekijöiden tietosuoja huomioiden). Muut raportit laskutetaan raporttia 

tekevän ammattihenkilön ajankäytön mukaan. Erilliset raportit eivät ole 

työterveyshuollollisesti KELA-korvattavuuden piirissä. Asiakkaat voivat halutessaan pyytää 

lisäraportteja omalta vastuuhoitajaltaan. 

 

Wellamon omistajien työterveyspalvelujen kilpailutus ja Wellamon 

osakkeiden myynti 

Työterveys Wellamon omistajien työterveyspalvelujen kilpailutus- ja Wellamon osakkeiden 

myyntiprosessia valmistelee Lahden kaupunki ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä 

yhteistyössä. Prosessi on aikataulutettu valmistelijoiden taholta niin, että Wellamon 

omistajan vaihtuminen on mahdollista noin toukokuussa 2023, eli vuoden päästä. Sekä tässä 

muutoksen valmisteluvaiheessa että omistajavaihdoksen jälkeen työterveyspalveluita 

tarjotaan asiakkaillemme entiseen tapaan. Wellamon henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen 

periaattein uudelle omistajalle. 
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YritysAvain-asiakaskysely 

Työterveys Wellamossa toteutettiin huhtikuussa 2022 Työterveyslaitoksen Yritysavain 

kysely. Kysely toimitettiin työterveyshuollon yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteisiin. 

Kyselyllä selvitetään yhteyshenkilöiden kokemusta työterveyshuollon toiminnasta ja 

työterveysyhteistyön toimivuudesta. Syksyisin selvitämme käyttäjäasiakkaiden 

tyytyväisyyttä Asiakasavain kyselyllä.  

Tämän kevään Yritysavainkyselyyn saimme valitettavan vähän vastauksia.   

”Miten tyytyväinen olet kokonaisuudessaan työterveyshuollon toimintaan?” -kysymykseen 

saimme vastaajilta 39,3 %:lta kiitettävän arvosanan (9-10) ja 44,60 %:lta hyvän arvosanan 

(7-8).  

Voit tutustua kyselyn yhteenvetoon tarkemmin www -sivuillamme 

https://www.tyoterveyswellamo.fi/wp-content/uploads/2022/05/Yritysavain_2022_kevat-

lyhyt-yhteenveto.pdf 

 

Laatusertifikaatti 

Työterveys Wellamossa suoritettiin vuonna 2019 myönnetyn ISO 9001:2015 

laatusertifikaatin uudelleensertifiointiauditointi helmikuussa 2022.  

 

 

 

 

 

Nastolan toimipisteen toiminta siirtyy Lahden Saimaankadulle 

Työterveys Wellamo Oy:n hallitus päätti kokouksessaan 2.6.2022, että Nastolan 

toimipisteen toiminnot siirretään Saimaankadun toimipisteeseen Lahteen. Perustelut 

toimintojen siirrolle ovat sekä taloudelliset että toimintojen keskittämisestä saatavat 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tyoterveyswellamo.fi%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2FYritysavain_2022_kevat-lyhyt-yhteenveto.pdf&data=05%7C01%7C%7C1f46cefde05f47fa864708da43c33a42%7C498c67c0b7e841728d13787d1b3aae5c%7C1%7C0%7C637896803019418684%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LjmBYMCFJ3raPqFY5Fo6YF7sA3NculgD7TlDWENMvsE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tyoterveyswellamo.fi%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2FYritysavain_2022_kevat-lyhyt-yhteenveto.pdf&data=05%7C01%7C%7C1f46cefde05f47fa864708da43c33a42%7C498c67c0b7e841728d13787d1b3aae5c%7C1%7C0%7C637896803019418684%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LjmBYMCFJ3raPqFY5Fo6YF7sA3NculgD7TlDWENMvsE%3D&reserved=0
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toiminnalliset edut. Toimipisteen kesäsulku on 4.7.-31.7.2022 minkä jälkeen toiminta ja 

työntekijät siirtyvät Lahden Saimaankadulle. Yritysten vastuutyöntekijät pysyvät samoina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteistyöterveisin, 

 
Kirsi Korttila 
toimitusjohtaja 

 


