
 

 

EPA3 hyv 29092021 Erilaisten työterveystarkastusten tarpeen arviointi, suunnittelu ja toteuttaminen  

Yksityiskohtainen 
kuvaus   

Työterveystarkastukset ovat yksi työterveyshuollon ydintoiminnoista. Erilaisilla tarkastuksilla 
on omat määritellyt tavoitteet, kysymyksenasettelut ja menettelyt. Niiden suunnittelu 
perustuu työpaikkaselvitykseen ja täsmennetään toimintasuunnitelmaan.  
Pakollisia, altistelähtöisiä tarkastuksia tehdään työterveyshuoltolainsäädännön mukaisesti 
töissä, joissa työntekijä altistuu merkittävästi kemialliselle, fysikaaliselle tai biologiselle 
vaaratekijälle (ESV-työt sekä yötyö ja väkivallan uhkaa sisältävä työ). Niiden tarkoitus on mm. 
alkutarkastuksissa selvittää työntekijän sopivuus altisteisiin töihin ja neuvoa suojautumaan 
työn vaaroilta, määräaikaistarkastuksissa seurata onko tämä saanut oireita työstä ja 
työsuhteen päättyessä ohjeistaa seuranta.   
Myös työn terveysvaatimuksiin perustuvat terveystarkastukset ovat pakollisia pohjautuen 
työturvallisuuslainsäädäntöön. Niitä tehdään töissä, jotka asettavat työturvallisuuden 
kannalta erityisvaatimuksia terveydelle.  
Lisäksi tehdään esim. sairausvaiheiden yhteydessä ja sosiaalivakuutuksen tarpeisiin 
terveystarkastuksia työ- ja toimintakyvyn arvioimiseksi ja tukemiseksi.  
Erilaisia työnantajille vapaaehtoisia terveystarkastuksia tehdään myös terveyden 
edistämiseksi ja työkyvyn tukemiseksi.   
Terveystarkastuksia toteutetaan paitsi lähi- ja etävastaanotoilla myös kyselytyökalujen avulla. 
Työterveyslääkäri osallistuu toimintasuunnitelmakauden terveystarkastusten suunnitteluun, 
moniammatillisen tiimin työnjakojen sekä käytettävien menetelmien ja tutkimusten 
määrittelyyn, perustuen työpaikan todettuihin tarpeisiin. Tarkastusten yhteenvetoja tehdään 
toimintasuunnitelmakausittain, työpaikkaselvitystä ja työn terveellisyyteen ja turvallisuuteen 
vaikuttamista tukien. Tarkastusten perusteita ja vaikuttavuutta pitää säännöllisesti arvioida.  
 

Mitä tietoja, taitoja 
ja asenteita tai 
ajattelutapoja 
tarvitaan?  

Tiedot: Terveystarkastuksia koskeva lainsäädäntö ja ohjeistukset. Erilaisten terveystarkastusten  
tarkoitukset ja tavoitteet. Keskeiset altisteet ja työperäiset sairaudet toimialoittain. Terveyden 
edistämisen keskeiset käsitteet ja menettelyt vastaanotoilla. Seulonnan etiikan käsitteet.  
Tiedot, millainen terveystarkastustoiminta on näyttöön perustuvaa ja vaikuttavaa.  
Taidot: Osaa erottaa pakolliset ja vapaaehtoiset tarkastukset toisistaan, kommunikoida tämän  
asiakastyöpaikoille, sekä suunnitella ja toteuttaa erilaisia työterveystarkastuksia työpaikan  
tarpeiden mukaan.  Osaa valita, ohjeistaa tiimille ja itse toteuttaa näyttöön perustuvat metodit 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Kliiniset taidot. Osaa arvioida tarkastustoiminnan laatua ja  
vaikuttavuutta. Osaa työterveyshuollon toimintojen kokonaisuudessa hyödyntää  
terveystarkastuksia ennakoimattomien työkykyyn liittyvien kysymyksenasettelujen  
ratkaisemisessa. Osaa tukea terveyttä edistävien elintapojen valintoja.  
Ajattelutavat/asenteet: Ymmärtää terveystarkastusten aseman työterveyden ydintoimintona 
 ja työkaluna työterveysyhteistyön tavoitteiden saavuttamiseksi. Mieltää työntekijöiden työ- ja 
toimintakyvyn turvaamisen merkityksen ja kunnioittaa yksilön itsemääräämisoikeutta. 

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 

 


