
 

 

EPA2 hyv 29092021 Erilaisten työpaikkaselvitysten (TPS) toteuttaminen ja raportointi 

Yksityiskohtainen 
kuvaus   

Työpaikkaselvitys on yksi työterveyshuollon ydintoiminnoista. Työterveysyhteistyön sisältö 
suunnitellaan työpaikkaselvityksen ja siinä havaittujen tarpeiden perusteella.  
 
Työpaikkaselvitys alkaa esiselvityksellä, jossa työterveystiimi perehtyy asiakastyöpaikan 
tilanteeseen, aiempiin raportteihin, kemikaalilistoihin, mittaustuloksiin ja alaan liittyvään 
tietoon. Siihen voi kuulua esikyselyjä johdolle ja/ tai henkilöstölle. Perusselvityksessä 
työterveyshuolto tunnistaa koko työpaikan merkittävät altisteet, vaaratekijät, 
kuormitustekijät ja myös voimavarat. Tärkein menetelmä on työpaikkakäynti, jossa 
työterveystiimi havainnoi työtä ja haastattelee työntekijöitä. Selvitys voi sisältää myös 
erilaisia mittauksia ja asiantuntijakonsultaatioita. Työpaikkaselvityksessä työterveyshuolto 
ottaa kantaa altisteiden, vaara- ja kuormitustekijöiden merkitykseen työntekijöiden 
terveydelle ja työkyvylle. Sen perusteella suunnitellaan työterveystoiminta vastaamaan 
työpaikan tarpeisiin. Työpaikkaselvitys voi olla myös suunnattu- tai erityisselvitys, jolloin 
kysymyksenasettelu ja vastaavat menetelmät täsmennetään ja selvitys suunnataan osaan 
työpaikasta tai kohdennetaan yksittäiseen näkökulmaan, kuten kemikaaleihin, työskentelyyn 
raskauden aikana tai työyhteisön toimintaan, joihin perehdytään syvemmin.  
 
Työpaikkaselvityksestä kirjoitetaan kirjallinen raportti, jossa kuvataan selvityksen tavoite tai 
kysymyksenasettelu, havaitut asiat, mittaustulokset sekä niiden merkitys terveydelle ja 
työkyvylle. Työterveyshuolto antaa myös toimenpide-ehdotuksia työn terveellisyyden ja 
turvallisuuden parantamiseksi. Suunnittelu yhdessä työpaikan kanssa tukee toteutumista. 

Mitä tietoja, taitoja 
ja asenteita tai 
ajattelutapoja 
tarvitaan?  

Tiedot: Työlääketiede ja työhygienia: keskeisimmät altisteet, terveysvaikutukset ja  
työturvallisuuden perusteet. Toimialatuntemus. Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädäntö.  
Toiminnan tavoitteet ja prosessit. Erilaiset työpaikkaselvitystyypit sekä menetelmät. 
Taidot: Osaa suunnitella ja toteuttaa erilaisia työpaikkaselvityksiä eri tarpeisiin. Osaa arvioida  
erilaisten altisteiden, vaara- ja kuormitustekijöiden terveydellisen merkityksen. Osaa hyödyntää 
työpaikkaselvityksestä saatua tietoa työterveysyhteistyön suunnitteluun, jäännösriskien  
hallintaan sekä työkyvyn tuen vaihtoehtoihin varautumiseen tavallisissa tilanteissa.  
Moniammatillisen tiimin hyödyntämisen taidot, muiden asiantuntijoiden konsultoinnin taidot, 
lisätietojen hankkimisen taidot. Osaa ottaa roolinsa ja vastuunsa moniammatillisen tiimin 
lääketieteellisenä asiantuntijana. Osaa kirjoittaa selkeän ja ymmärrettävän raportin  
työpaikkaselvityksestä ja osaa kommunikoida löydökset asiakastyöpaikkojen osapuolille.  
Ajattelutavat ja asenteet: Ymmärtää työpaikkaselvityksen tärkeyden työterveysyhteistyön  
perustana. Ymmärtää roolinsa ja vastuunsa lääketieteellisenä asiantuntijana suunnittelusta  
raportointiin saakka. Haluaa edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta, tukea työntekijöiden  
työkykyä, työyhteisön toimivuutta ja työpaikan toimintaa. Toimii ammatillisesti  
riippumattomana asiantuntijana työpaikan osapuolille. 

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 

 


