
TYÖTERVEYS-
HOITAJAN TYÖN 

VIITEKEHYS
JA VAATIVUUS

Työterveyshoitajana toimiminen 
edellyttää terveydenhoitajan 
perustutkinnon suorittamista ja 
sen lisäksi pätevöitymistä työ-
terveyshuoltoon. Työterveys-
hoitajan tehtävässä toimiminen 
edellyttää jatkuvaa tietojen yllä-
pitämistä ammatillisella 
täydennyskoulutuksella.



TERVEYDENHOITAJAN 
TUTKINTO JA PÄTEVÖITY-
MISKOULUTUS

Työterveyshuollossa toimivalla lailliste-
tulla terveydenhoitajalla on oltava ter-
veydenhoitajan tutkinto. Tämän lisäksi 
on suoritettava vähintään viidentoista 
opintopisteen laajuinen työterveys-
huollon pätevöittävä koulutus kahden 
vuoden kuluessa siitä, kun hän siir-
tyy työterveyshuollon tehtäviin (VnA 
708/2013)

TÄYDENNYSKOULUTUS   
TYÖTERVEYSHOITAJALLE

Työterveyshoitajien tulisi osallistua 
työterveyshuollon osaamista kehittä-

vään täydennyskoulutukseen keski-
määrin 7 päivää vuodessa

Suomen Työterveyshoitajaliitto suo-
sittelee työnantajia järjestämään 
työterveyshuollon ydinosaamista ke-
hittävää täydennyskoulutusta. Erityis-
osaamisen tulisi rakentua ydinosaami-
sen varaan

Työpaikan työn organisointiin ja joh-
tamiseen liittyvät kokoukset eivät ole 
asetuksenmukaista täydennyskoulu-
tusta



YLEISOSAAMINEN TYÖTERVEYSHOITAJAN TEHTÄVÄSSÄ

Riittävät tietotekniset taidot terveydenhuollon tietojärjestelmien, tekstinkäsittelyohjelmien, 
raportointijärjestelmien käyttöön

Kieli- ja viestintätaidot ja vuorovaikutustaidot, asiakastyöhön liittyvä kielitaito, vähintään kahden 
kotimaisen kielen riittävät taidot, englannin kielen taito

Työterveyshuollon lainsäädäntöön liittyvä osaaminen ja sen ylläpito, terveydenhuollon lainsäädännön 
tuntemus asiakastyöhön soveltaen, työturvallisuuslainsäädännön tuntemus työterveysyhteistyöhön 
soveltaen

Työelämän kehityksen ja muutoksen tuntemus

TYÖTERVEYSHOITAJAN 
YDINOSAAMINEN

• Työpaikkaselvitysmenetelmät, riskien 
  ja vaarojen arviointi sekä näyttöön 
  perustuvien suositusten ja toimenpide-    
  ehdotusten antaminen

• Toiminnan suunnittelu ja arviointi  
  työterveysyhteistyössä

• Työterveysyhteistyön vaikuttavuuden      
  arviointi

• Työkyvyn ja terveyden edistämiseen 
  ja ylläpitämiseen liittyvä osaaminen

• Terveystarkastuskäytännöt sekä 
  työterveyssuunnitelman laatiminen 
  asiakkaalle

• Työkyvyn arviointi ja työkyvyttömyyden     
  ehkäisy työpaikoilla

• Ohjaus ja neuvonta yksilöille sekä   
  ryhmille

• Ensiapuvalmiuteen liittyvä neuvonta

• Yleissairaanhoidollinen osaaminen; 
  työkyvyttömyyden arviointi ja hoidon           
  tarpeen arvointi, hoitajan vastaanotto- 
  toiminta



TYÖTERVEYSHUOLLON 
JOHTAMINEN
Työterveyshoitajan lähiesimiehen, joka 
vastaa työterveyshoitajan työn tulok-
sellisuudesta ja mitoituksesta, tulisi olla 
työterveyshuollon ammattihenkilö

Työterveyshoitajan vastuualue tulisi 
rajata siten, että se mahdollistaa tuotta-
van työn sekä työhyvinvoinnin säilymi-
sen

Lähiesimies vastaa työn kuormittavuu-
den arvioinnista, erityisesti huomioiden 
psykososiaaliset kuormitustekijät sekä 
työntekijän työsuojelusta

Työterveyshoitajan työssä suojautumi-
sesta tulisi huolehtia tarvittavin työssä 
käytettävin suojaimin ja suojavaattein

Työterveyshoitajan työnantajan tulee 
varmistaa säädösten edellyttämä päte-
vyys toimia työterveyshoitajan tehtä-
vässä. Pätevyys on varmistettava myös 
silloin, kun käytetään vuokratyövoimaa, 
ammatinharjoittajia tai asiantuntijapal-
veluita tuottavan yrityksen henkilöstöä

TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
Työterveyshoitaja voi toimia työterveys-
yksikössä, joka tuottaa palveluja yhdel-
le tai usealle työpaikalle, asiakkainaan 
julkiset ja yksityiset yritykset, kunnat, 
maakunnat, 
yhdistykset ja yrittäjät

Työterveyshoitajalta edellytetään laajaa 
toimialatuntemusta

Työterveyshoitaja kohtaa myös moni-
kulttuurisia asiakkaita ja työpaikkoja

Työterveyshoitaja osallistuu työterveys-
huollon toteuttamiseen muiden työ-
terveyshuollon ammattihenkilöiden ja 
asiantuntijoiden kanssa


