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Työterveyshoitajan eettiset ohjeet

Työterveyshoitajan tulee työssään edistää ja ylläpitää työntekijän terveyttä 
sekä työ- ja toimintakykyä koko työuran ajan sekä ehkäistä sairauksia, tapa-
turmia ja työkyvyttömyyttä. Työterveyshoitaja vaikuttaa omalta osaltaan sii-
hen, että työolosuhteet ovat turvalliset eikä niistä aiheudu työntekijälle ter-
veydellistä haittaa tai vaaraa. Työterveyshoitajan työn tavoitteena on edistää 
työyhteisön hyvinvointia.

TYÖTERVEYSHOITAJAN TYÖN ARVOPERUSTA 

Työterveyshoitaja noudattaa terveydenhuollon yhteisiä eettisiä arvoja ja pe-
riaatteita, joita ovat hyvän tekeminen ja haitan välttäminen, itsemääräämis-
oikeuden kunnioittaminen ja oikeudenmukaisuus.

Työterveyshoitaja toimii kompleksisessa ja alati muuttuvassa toimintaym-
päristössä. Toimintaympäristössä voi esiintyä eettisiä jännitteitä ja ristiriitoja. 
Työterveyshoitajan tulee muistaa oma riippumattomuus ja autonomian säi-
lyttäminen sekä eettisten arvojen mukainen toiminta.

TYÖTERVEYSHOITAJAN TYÖ JA AMMATTITAITO 

Työterveyshoitaja on työikäisten terveydenhuoltoon ja työympäristöriskei-
hin perehtynyt terveydenhoitaja. Työterveyshuollossa toimivalla laillistetulla 
terveydenhoitajalla on lisäksi vähintään viidentoista opintopisteen laajuinen 
työterveyshuollon koulutus kahden vuoden kuluessa siitä, kun hän on siirty-
nyt työterveyshuollon tehtäviin (VnA 708/2013).

Työterveyshoitajan ammattieettinen velvoite on ammattitaidon ylläpi-
täminen ja oman toiminnan arviointi osana asiantuntijana toimimista. Työ-
terveyshoitaja toimii riippumattomana työterveyden asiantuntijana ja hän-
tä koskee salassapitovelvollisuus.

Työterveyshoitaja toimii moniammatillisen tiimin jäsenenä erityisesti en-
naltaehkäisevän työn asiantuntijana. Työterveyshoitaja ylläpitää ja edistää toi-
millaan, ratkaisuillaan ja esimerkillään ammattietiikkaa ja kollegiaalisuutta. Työ-
terveyshoitaja tiedostaa ammatillisen roolinsa ja vastuualueensa työskennel-
lessään eri yhteistyötahojen kanssa. 

Työterveyshoitaja perustaa työnsä tutkittuun ja näyttöön perustuvaan tie-
toon sekä hyvään työterveyshuoltokäytäntöön. Mikäli tieteellistä näyttöä ei 

Työterveyshoitaja toimii eettisesti, kun toiminta on ammatillisesti perusteltua ja eettisesti hyväksyttävää. Nämä periaatteet pohjautuvat Kansain-
välisen työjärjestön (International Labour Organization, ILO) sopimuksesta nro 161, ICOH:n julkistamasta työterveyshuollon eettisestä koodista 
(2012), työterveyshuoltolaista (1383/2001, § 5) ja valtioneuvoston asetuksesta (708/2013, § 3). Lisäksi hyvä työterveyshuoltokäytäntö edellyttää, 
että palvelut ovat laadukkaita, johtavat tavoiteltuihin vaikutuksiin ja täyttävät eettisen toiminnan kriteerit (708/2013, § 3). 

ole, näyttönä voidaan pitää myös parasta kokemukseen perustavaa tietoa. 
Työterveyshoitajan työn tulee kattaa kaikki tasot: promootion sekä pri-

maari-, sekundaari- ja tertiääriprevention. Toiminnan tulee kohdistua tar-
peen mukaisesti kaikilla tasoilla työpaikkaan ja/tai yksilöön. Työterveys-
hoitajan tulee kehittää valmiuksiaan arvioida oman työnsä tuloksellisuut-
ta ja vaikuttavuutta.

TYÖTERVEYSHOITAJA JA ASIAKAS 

Työterveyshoitaja on asiakassuhteessa asiakasorganisaatioon ja organisaa-
tion työntekijöihin. Työterveyshoitaja työskentelee asiakaslähtöisesti mo-
lempien tarpeita kunnioittaen ja noudattaa luottamuksellisuuden, yksityi-
syyden kunnioittamisen, puolueettomuuden, riippumattomuuden ja ta-
sa-arvon periaatteita. 

Työterveyshoitajan on annettava riittävästi tietoa työssä olevista ter-
veyshaitoista ja -vaaroista sekä niiltä suojautumisesta. Samoin työnanta-
jalla on oikeus saada tietoa henkilöstönsä terveydestä ja työ- ja toiminta-
kyvystä sekä työoloista suunnitellakseen toimenpiteitä niiden parantami-
seksi. Yksilökohtaiset terveystiedot ovat salassa pidettäviä. 

TYÖTERVEYSHOITAJA JA YHTEISKUNTA 

Työterveyshuoltoa koskevat päätökset tehdään yhteiskunnallisella tasol-
la, poliittisen päätöksenteon tuloksena. Työterveyshoitajan tulee tuntea 
ja osata soveltaa lakeja, asetuksia ja muita työterveyshuoltoa ohjeistavia 
sääntöjä ja linjauksia. Työterveyshoitajan tulee huomioida lainsäädännöl-
liset muutokset ja niiden mukanaan tuomat uudet vastuut ja velvoitteet.

Työterveyshoitaja ottaa osaa ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen terveys-
poliittiseen keskusteluun oman alansa asiantuntijana ja vaikuttaa omalta 
osaltaan myös työterveyshoitajien koulutuspolitiikkaan ja ammatilliseen 
kehittymiseen.
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