
 

 

 

EPA5 hyv 29092021 Sairauksien työperäisyyden tutkiminen 

Yksityiskohtainen 
kuvaus   

Työterveyshuoltopainotteisessa sairaanhoidossa työterveyslääkäri ottaa aina työn ja työolot 
huomioon. Hän arvioi systemaattisesti työn terveyttä kuormittavien ja tukevien tekijöiden 
merkityksen oireiden ja sairauksien taustalla, hankkien tarvittavat lisätiedot työstä, erotellen 
näin työhön liittymättömät, työperäiset ja ammattitaudit. Hän arvioi työtä ja siihen 
vaikuttamista myös selviteltäessä työuupumusta, mahdollista epäasiallista kohtelua työssä, 
työtapaturmia ja työliikekipeytymisiä. Hän tavoittelee työperäisten ja ammattitautien 
varhaista diagnostiikkaa, edistäen tarvittaessa työympäristöön vaikuttavia toimia 
lisäsairastumisten ehkäisemiseksi. Työperäisyyden selvittelyssä hän tarkentaa aluksi työ- ja 
altisteanamneesin, arvioi altistuksen merkittävyyden työterveyshuollon muita tietoja 
hyödyntäen, huolehtii perustason erotusdiagnostiset selvittelyt, arvion ja hoidon, ja tekee 
tarvittaessa lähetteen ammattitautitutkimuksiin sekä laatii ammattitauti-ilmoituksen. Hän 
hyödyntää moniammatillisen tiimin osaamisia selvittelyissä. Hän hyödyntää ja koostaa 
aktiivisesti sairausvastaanotolla kertyvää tietoa tarkempien terveystarkastusten ja 
työpaikkaselvitysten tarpeen arvioimiseksi ja käynnistämiseksi ja koostaa selvityksistä 
yhteenvetoja seuraavien työpaikkaselvitysten ja toimintasuunnitelmien pohjaksi. 

Mitä tietoja, taitoja 
ja asenteita tai 
ajattelutapoja 
tarvitaan?  

Tiedot: Ammattitautilainsäädäntö. Keskeiset ammatti- ja toimialakohtaiset altisteet,  
kuormitus- ja voimavaratekijät sekä niiden työlääketieteelliset vaikutukset.  
Keskeisten ammattitautien ja työperäisten sairauksien seulonnan, perustason  
diagnostiikan ja erotusdiagnostiikan käytännöt sekä lähettämiskäytännöt jatkotutkimuksiin  
ja hoitoon. Työikäisten sairauksien Käypä hoito. 
Taidot: Työ- ja altisteanamneesin ottaminen, tarvittavan ajankäytön varmistaminen siihen,  
altistumisen merkittävyyden arvioiminen, valmiudet hankkia lisää tietoja vieraammista  
altisteista. Kliinisen tutkimisen taidot. Konsultoinnin taidot. Alustavan arvion muodostaminen 
työperäisyydestä. Taidot hyödyntää työterveyshuollon terveystarkastuksia, työpaikkaselvityksiä 
 sekä moniammatillisen tiimin osaamisia työperäisyyden tarkemmassa arvioinnissa.  
Yhteistyötaidot työpaikkojen kanssa yksilöiden tietosuojasta huolehtien. Vuorovaikutus- ja  
viestintätaidot suullisesti ja kirjallisesti lähetteissä ja lausunnoissa. Työkyvyn arvioinnin ja  
tukemisen taidot EPA6 myös työperäisten sairauksien kohdalla.  
Ajattelutavat/asenteet: Ymmärrys työn merkityksestä sekä terveyden voimavarana että  
kuormitus- ja riskitekijänä. Työstä johtuvan sairastumisen ennaltaehkäiseminen, tahto tukea  
yhteistyössä työn terveellisyyttä ja turvallisuutta. Ymmärrys että näiden tavoitteiden  
edistämiseksi työhön voi vaikuttaa. Tahto tukea työperäisistä oireista ja sairauksista kärsivien 
terveyttä, työkykyä ja työllistymiskykyä ja omalta osaltaan varmistaa sosiaalivakuutuksen 
tukimahdollisuuksien ja korvauksien toteutuminen.  
 

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 

 


