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Se aito työterveyshuolto

Työn, terveyden  
ja työhyvinvoinnin  

asiantuntija.

Missiomme on parantaa työkykyä ja työterveyttä,   
ennaltaehkäistä riskejä ja edistää  

suomalaista työhyvinvointia.

Suomen Työterveys ry on suomalaisten 
työterveysasemien  muodostama verkos-
to, joka tarjoaa korkealaatuisia, luotettuja, 
lähellä olevia työterveyspalveluita. Olemme 
asiakkaidemme  omistama, voittoa tavoitte-
lematon verkosto.

 no. 4  Suomen 
neljänneksi 
suurin

suomalainen

30yli paikkakuntaa

40vuotta työhyvin-
voinnin puolestajo

NON-PROFIT
Asiakkaidemme 

omistama, voittoa 

tavoittelematon verkosto.

Olemme Suomen neljänneksi suurin 
työterveyspalveluverkosto: palveluitamme 
käyttää noin 5000 yritystä ja 85 000 työn-
tekijää. Tavoitteemme on tuottaa parasta 
mahdollista työterveys- huoltoa ja tukea 
asiakkaidemme työhyvinvointia kaikilla 
työterveyden sektoreilla.

⊲ Ammattina työterveys   
Henkilöstömme koostuu työterveyshuollon 
ammattilaisista ja asiantuntijoista, joilla on 
alansa erikoiskoulutus ja vankka osaami-
nen.

⊲ Aidosti välittäen   
Olemme asiakkaidemme omistama, voittoa 
tavoittelematon non-profit -verkosto, joka 
keskittyy asiakkaiden työkykyyn ja työhy-
vinvointiin, ei tuloksen tahkoamiseen.

⊲ Asiakkaan ehdoilla  
Toimintamme keskiössä on asiakaslähtöi-
nen, ennaltaehkäisevä ja työkykyä tukeva 
työterveyshuolto.

⊲ Aina lähellä  
Verkostomme tarjoaa luotettavat, laaduk-
kaat ja samantasoiset työterveyshuollon 
palvelut paikallisesti lähellä ympäri Suo-
men.

Asiakkaan 
ehdoilla.

Aidosti välittäen.

Ammattina
työterveys.

Kokonaisvaltaista
hyvinvointia.

Aina lähellä.
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Valtakunnallinen toimija,

paikallisesti lähellä

Työnantaja, ota yhteyttä!  
Annamme yrityksellesi tarjouksen  
teille sopiviin, paikallisiin toimipisteisiin.

Kohti parempaa työhyvinvointia,
yhdessä!

Suomen Työterveys ry toimii työterveys-
verkoston kattojärjestönä ja koordinoi 
toimintaa non-profit -periaatteella. 
Yli 30 toimipisteen verkosto ympäri 
Suomen toteuttaa tavoitettamme: tuottaa 
parasta mahdollista työterveyshuoltoa ja 
tukee asiakkaidemme työkykyä ja työhyvin-
vointia kaikilla työterveyden sektoreilla.

Valtakunnalliset palvelut

⊲    Kokonaisvaltaiset työterveyspalvelut 
jäsen- ja yhteistyöverkostomme kautta 
koko Suomen alueella

⊲    Samantasoiset palvelut yhteisen  
laadunhallintajärjestelmän kautta

⊲    Työterveyshuollon toimintasuunni-
telman hallinnointi

Paikalliset palvelut 

Toimipisteemme tarjoavat korkea-
laatuista  työterveyshuoltoa yli 
30 paikkakunnalla. Toimipaikois-
samme työterveyshuollosta  
vastaavat työterveyshuollon 
erikoiskoulutetut ammattihenkilöt 
ja asiantuntijat: työterveyslääkärit, 
työterveyshoitajat, työterveys-
psykologit, työfysioterapeutit ja 
muut työkyvyn asiantuntijat. 

Tutustu toimipisteisiimme:
www.suomentyoterveys.fi/ toimipisteemme
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Valtakunnallinen toimija, 
paikallisesti lähellä.

DalMed Oy Ab
www.dalmed.fi

Finla Työterveys Oy 
www.finla.fi

HärmäMedi Oy  
www.harmamedi.fi

Iisalmen Työterveysasema Oy 
www.iisalmentyoterveysasema.fi

Jyväskylän Työterveys ry 
www.jyvaskylantyoterveys.fi

Keskipohjanmaan Työterveyshuolto ry 
www.suomentyoterveys.fi

Kotkan Työterveys Oy 
www.kotkantyoterveys.fi

Kouvolan Työterveys ry 
www.kouvolantyoterveys.fi

Promedi Oy
www.promedi.fi

Kuopion Työterveys ry 
www.kuopiontyoterveysry.fi

Lappeenrannan Työterveys ry 
www.lprtyoterveys.fi

Okeroisten Työterveysosuuskunta 
www.okeroinen.fi

Pietarsaaren Työterveys ry 
www.pietarsaarentyoterveys.fi

	  

Imatran Työterveys ry 
www.imatrantyoterveys.fi

PK Terveys
www.pkterveys.fi

Pohjois-Suomen Työterveys ry 
www.pohjois-suomentyoterveys.fi

Savonlinnan Seudun Työterveys ry
www.ssttr.fi

Seimedi Oy
www.seimedi.fi

Turun Työterveys ry 
www.tyoterve.fi
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Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja 
turvallinen työympäristö, hyvin toimiva työyhteisö, 
työhön liittyvien sairauksien ehkäisy sekä työnteki-

jän työkyvyn ja toimintakyvyn ylläpitäminen  
ja terveyden edistäminen.

Suomen Työterveys ry 
c/o Finla Työterveys 

Satakunnankatu 18 B (PL 42)
33210 TAMPERE

www.suomentyoterveys.fi

Ovi hyvinvointiin

Työterveysyhteistyö
 
Työkyky
Työhyvinvointi
Työterveys 
Sairauksien ehkäisy ja hoito
Työturvallisuus
Terveellinen työympäristö

Työkykyä tukevat paikalliset palvelut


