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Seurakunnille tukea työkyvyttömyyskustannusten hallintaan
Kevan Avaintiedot-palvelusta
Avaintiedot-palvelu on tarkoitettu työnantaja-asiakkaidemme työkykyjohtamisen tueksi ja
työkyvyttömyydestä aiheutuvien kustannusten arviointiin ja seurantaan. Saatte tietoa,
•
•
•

millaisia kustannuksia työkyvyttömyys aiheuttaa organisaatiollenne
miten työkykyjohtamiseen liittyvät toimintatavat tukevat työkykyriskien hallintaa
kuinka organisaationne tiedot sijoittuvat vertailussa muihin vastaaviin työnantajiin.

Avaintietojen kuvaajista hahmotatte helposti työkyvyttömyyskustannusten kehityksen eri vuosina sekä
verrokkitiedot mm.
•
•
•
•

sairauspoissaoloista, työtapaturmista ja työterveyshuollon kustannuksista
eläkkeelle siirtyneistä, eläkkeiden alkavuudesta ja eläköitymisennusteista
eläkepäätöksistä ja hakemusten hylkäysprosenteista
kuntoutusoikeuspäätöksistä, kuntoutushakemuksista ja -suunnitelmista.

Kyselyt-osiossa toteutatte sujuvasti henkilöstön työhyvinvointikyselyn sekä aktiivisen tuen toimintatavan
arvioinnin, jonka avulla selvitätte työkyvyn tuen prosessien, johtamisen ja työterveysyhteistyön
toimivuutta organisaatiossanne.

Mitä hyötyä Avaintiedoista on?
Avaintiedot-palvelun tavoitteena on käynnistää ja tukea pitkäjänteistä työkykyjohtamisen kehittämistyötä.
Palvelu soveltuu erityisesti ennakoivaan ja suunnitelmalliseen toimintaan, jossa halutaan mitata ja
arvioida toimenpiteiden vaikuttavuutta. Avaintietojen avulla tarkastelette työkykyprosessien ja johtamisen
toimivuutta henkilöstön työkyvyn näkökulmasta.
Pääsette tarkastelemaan kustannusten kohdentumista mm. ikä- ja ammattiluokittain ja voitte tunnistaa
ilmiöitä niiden taustalla. Palvelusta saatavan tiedon avulla lisäätte ymmärrystä organisaationne tilanteesta
sekä kustannusten syistä ja voitte vaikuttaa niihin suuntaamalla tarvittavia toimenpiteitä oikeisiin asioihin.
Vertailu muihin vastaaviin työnantajiin auttaa teitä suhteuttamaan tuloksianne muiden tuloksiin, kuten
hahmottamaan paremmin ovatko vaikkapa sairauspoissaolokustannuksenne suuret vai pienet.
Kevan kyselyiden avulla saatte mittareita työhyvinvointitoiminnan arviointiin ja seurantaan sekä välineen
työkykyä tukevien toimintamallien kehittämiseen.

Mitä toimenpiteitä Avaintietojen käyttö edellyttää työnantajalta?
Avaintiedot-palvelun saa käyttöön hyväksymällä palvelun käyttöehdot Kevan työnantajan
verkkopalvelussa, jonka jälkeen käytössänne on Kevan tilastot ja Kyselyt.
Palvelussa olevia verrokkitietoja voitte valita muista julkisen alan työnantajista hyväksymällä ensin oman
organisaationne verrokkina olo Avaintiedoissa. Huom.! Tietosuojan vuoksi palvelussa ei näytetä alle 6
henkilöä sisältävien ryhmien tietoja.
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Avaintiedot-palvelun käyttäjillä tulee olla suomi.fi-valtuus Kevan työnantajan verkkopalveluun.
Käyttöehtojen sekä verrokkina olon hyväksyjä tarvitsee suomi.fi-valtuuden Eläkevakuuttajan palveluihin
rekisteröityminen. Muut käyttäjät tarvitsevat suomi.fi-valtuuden Työkyvyttömyystilastojen käyttö.
Valtuudet saatte omalta suomi.fi-pääkäyttäjältänne.
Tietoa kirjautumisesta ja Avaintietojen käyttöön tarvittavasta valtuuksista löydät verkkosivuiltamme.

Tietojen toimituslupa
Työkyvyttömyyskustannusten laskenta tehdään Kevan ja seurakuntien Kirkon palvelukeskukseen
tallentamista tiedoista, jotka Kirkon työmarkkinalaitos toimittaa seurakunnan antaman luvan perusteella
Kevalle. Suurin osa seurakunnista on antanut toistaiseksi voimassa olevan tietojen toimitusluvan Kirkon
työmarkkinalaitokselle. Puuttuvan tietotoimitusluvan voi antaa Kirkon työmarkkinalaitokselle Avaintietojen
toiminnoissa. Seurakunta voi toimittaa tietonsa Avaintietoihin jatkossa myös itse.

Tarvittavat tiedot
Avaintiedoissa tarvittavia vuositietoja ovat
•
•
•

työntekijöiden poissaolotiedot henkilön ja päivämäärien tarkkuudella. Poissaolotiedoissa eritellään
sairauspoissaolot sekä työ- ja työmatkatapaturmat.
työnantajan työterveyshuoltokustannukset eriteltynä Kela I ja Kela II korvausluokkiin ja
työtapaturmavakuutusmaksut.

Täyden hyödyn Avaintiedot-palvelusta saa, jos KiT toimittaa tiedot palveluun. Kannattaa kuitenkin
kiinnittää huomiota kirjaamiskäytäntöihin Kirkon palvelukeskuksen kirjanpitojärjestelmään.
Kirjaamiskäytäntöjen tämänhetkisten puutteiden vuoksi Kela-korvaukset on laskettu arviona
työterveyshuollon kokonaiskustannuksista ja tapaturmakulut arviona sosiaalivakuutusmaksuista.
Arviotiedot kannattaakin tarkistaa Avaintiedoissa ja tarvittaessa korjata palveluun.
Kelan työnantajalle työterveyshuollon järjestämisestä korvaama kustannus painottuu 1.1.2020 alkaen
ennaltaehkäisevään toimintaan, jolloin kustannusten erittely tukee myös ennakoivaa ja edistävää
työkykyjohtamista ja yksityiskohtaisempaa työkyvyttömyyden kustannusten seurantaa.

Lisätietoja
Tutustu Avaintiedot-palveluun ja Työhyvinvointikyselyyn ja lue asiakkaidemme kokemuksia palveluiden
käytöstä.
Ohjeet palvelun käyttämiseen ja hyödyntämiseen löydät Avaintiedot-palvelusta.
Lisätietoja saat omalta asiakaspäälliköltäsi ja työnantaja-asiakkaiden neuvonnasta: kevapalvelu@keva.fi
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