
 

 

EPA1 hyv 29092021  Toimintasuunnitelman laatiminen  

Yksityiskohtainen 
kuvaus   

Työterveyslääkäri osallistuu työpaikkaselvityksen (TPS) pohjalta laadittavan 
toimintasuunnitelman laadintaan yhteistyössä tth:n moniammatillisen tiimin ja työpaikan 
edustajien kesken. Toimintasuunnitelma laaditaan työterveysyhteistyön perustaksi. Siinä 
huomioidaan asiakasyrityksen oman riskinarvioinnin esiin tuomat tarpeet työturvallisuuden ja 
työterveyden edistämiseksi sekä yrityksen muut tavoitteet ja toiveet. Työterveyslääkäri 
huolehtii osaltaan HTTHK:n ja muiden säädösten huomioimisesta toimintojen suunnittelussa.  
Toimintasuunnitelmassa kuvataan toimikaudelle käytännönläheisesti tavoitteet 
työterveysyhteistyölle, suunnitellut toiminnot (terveystarkastukset, työpaikkaselvitykset, 
neuvonta ja ohjaus, muut palvelut, työkyvyn tuen yhteistyö) aikatauluineen ja käytännön 
menettelyineen, suorite- ja tulosmittarit sekä vaikuttavuuden arvioinnin menettelyt.  
Toteutumia arvioidaan suunnitelmakauden kuluessa työterveyshuollon ohjausryhmissä ja 
viimeistään seuraavaa toimintasuunnitelmaa laadittaessa. Toimintasuunnitelmaa päivitetään  
toiminnasta tehtyjen koosteiden ja jatkuvan TPS pohjalta, tarvittaessa myös kesken kauden, 
millä varmistetaan korvaukset HTTHK mukaisesta toiminnasta. 

Mitä tietoja, taitoja 
ja asenteita tai 
ajattelutapoja 
tarvitaan?  

Tiedot: Työterveyshuollon toimintaa ohjaava lainsäädäntö, työterveyshuollon palvelu- 
sopimusten käytännöt. Työlääketieteellinen tieto altisteista, kuormitus ja voimavara- 
tekijöistä, tiedot keskeisistä työterveyden, työturvallisuuden ja työkyvyn haasteista toimiala- 
kohtaisesti. Liiketoiminnan tai julkisen sektorin talouden perusteet. Tiedot yhteistyö- 
verkostoista työelämän ja terveydenhuollon puolella.  
Taidot: Tiedonhankintataidot yrityksen toiminnasta ja tarpeista. Vaarojen ja riskien  
terveydellisen merkityksen arvioinnin taidot. Vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot, joiden kautta 
päästään muotoilemaan yhteiset tavoitteet, sitoutumaan niiden mukaiseen toimintaan ja  
arvioimaan toteumia. Toimijoiden roolien ja vastuiden tunnistamisen taidot, verkostotaidot.  
Työterveyshuollon moniammatillisen tiimin toimintojen kokonaisuuden hyödyntämisen,  
keskinäisen linkittämisen ja yhteistyökumppaneille sanoittamisen taidot.  
Raporttien koostamisen ja tulkinnan taidot, vaikuttavuuden arvioinnin taidot.  
Ajattelutavat/asenteet: Toimintasuunnitelma ohjaa arjen toimintaa. Työhyvinvoinnin  
rakentamisessa strategiseen kumppanuuteen pyrkivä tapa ajatella ja toimia. Kiinnostunut,  
arvostava, kunnioittava asenne, joustava tapa toimia kohti yhteisiä päämääriä, tahto edistää  
terveyttä ja työkykyä laadukkaalla työterveysyhteistyöllä. 

Oppimis- ja 
ohjauskeinot  
(ks. tthvyo.fi) 

Tavoitteiden tunnistaminen ja henkilökohtainen oppimisen suunnittelu 
Itseohjautuva aktiivinen työssäoppiminen, monipuolisiin työtehtäviin hakeutuminen, 
suoritteiden dokumentointi ja reflektoinnit 
Kirjallisuus, kurssit, toimipaikka- ja muut koulutukset, erilaiset kurssi- ja tehtäväpalautteet 
Kouluttajalääkärin kanssa käydyt ohjauskeskustelut ja arvioinnit 

Osaamisen 
arvioinnin keinot  
(ks. tthvyo.fi) 

Itsearviointi 
Jäsentynyt reflektoinnin tarkastelu 
Tapauspohjainen keskustelu  
Erilaisten työssä ja työstä syntyneiden dokumenttien tarkastelu 
Toiminnasta saadun palautteen tarkastelu (esim. työyhteisö ja asiakaspalautteet) 

Soveltaen CanMEDS 
kompetenssit 

Lääketieteellinen osaaminen, Vuorovaikutustaidot, Yhteistyötaidot, Johtamistaidot, Oma 
osaaminen ja tiedonhallinta, Terveyden edistäminen, Ammatillisuus 

 


