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TYÖTERVEYSPAINOTTEISEEN SAIRAANHOITO SOPIMUSLAAJUUS 1

Työterveyspainoitteiseen sopimuslaajuus 1 työterveyshuoltoon kuuluvat 

 Työpaikkaselvitys
Työolosuhteiden ja työn turvallisuuden selvittäminen, terveydellisen merkityksen arviointi, 
tarvittaessa toimenpide-ehdotukset ja seuranta (edellytys toimintasuunnitelman laatimiselle). 

 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma
Työterveyshuollon toimintasuunnitelman laatiminen yhdessä tilaajan kanssa työpaikkaselvitykseen ja 
työpaikan tarpeisiin perustuen (edellytys Kelan korvauksille).

 Mahdollinen työsuojeluyhteistyö työpaikan työsuojeluorganisaation kanssa

 Työtapaturmien hoito

 Henkilökunnan/yrittäjän terveystarkastukset, työkyvyn seuranta
Työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa 

 Sovitut lakisääteiset ja muut terveystarkastukset
 Työkyvyn tuen toimenpiteet (työntekijän työkyvyn arviointi ja työssä jatkamismahdollisuuksia

koskevan lausunnon laatiminen).
 Osatyökykyisen työntekijän työssä selviytymisen edistämisen ja seurannan
 Sovitut työfysioterapeutin ja työterveyspsykologin palvelut
 Työhön kuuluvat rokotteet

 Työhön liittyvän sairastamisen / ammattitautiepäilyiden selvittely

 Tietojen antaminen, ohjaus ja terveyden edistäminen
 Tietojen antaminen, ohjaus ja neuvonta työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijän 

terveyttä ja kuntoutusta koskevissa asioissa.
 Päihdehaittojen ehkäisy ja varhainen tuki yhteisesti sovittujen toimintamallien mukaan
 Ensiapuvalmiuden selvittäminen ja suunnittelu

  Raportointi, seuranta ja työterveyshuollon laadun vaikuttavuuden arviointi 
Toimintasuunnitelmassa kuvataan yhdessä sovitut menetelmät

 Kuvantamistutkimukset
Toimintasuunnitelmaan kirjatut lakisääteiseen työterveyshuoltoon kuuluvat tutkimukset. Työkykyä 
selvitettäessä kokeneen työterveyslääkärin tarpeellisiksi katsomat magneettikuvaukset. 

 Rokotukset
Suuntaamattomat rokotukset kuten koko henkilöstölle kohdistuvat influenssa rokotukset.

Erikoislääkärin konsultaatiot sisältyvät ennalta ehkäisevän työterveyshuollon palveluihin silloin, kun ne 
perustuvat kokeneen työterveyslääkärin arvioimaan tarpeeseen selvitettäessä työntekijän työkykyä ja 
kuntoutustarvetta.  

 Asiantuntijapalvelut
Työterveyslääkärin ja -hoitajan tarpeellisiksi katsomat työfysioterapeutin ja työterveyspsykologin 
ohjaus- ja neuvontakäynnit sekä konsultaatiokäynnit työkykyarvioissa. 

 Ryhmätoiminta
Työkykyä palauttava ja ylläpitävä ryhmätoiminta työterveyslääkärin lähetteellä.

 Erikoislääkäripalvelut
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 Työterveyshoitajan sairaanhoitovastaanotto ja hoidontarpeen arviointi
 Yleislääkäritasoinen suunnattu sairaanhoito ja siihen liittyvät sopimuksessa määritellyt kuvantamistutkimukset
 Työfysioterapeutin ja työterveyspsykologin ohjaus- ja neuvontapalve

 Sairaanhoito suunnataan keskeisimpien, pitkittyvää työkyvyttömyyttä aiheuttavien, sairauksien
varhaiseentoteamiseen ja tehokkaaseen hoitoon. Sairaanhoitopalveluihin eivät kuulu vapaa-ajan
tapaturmien hoito, raskauden ehkäisyyn liittyvät asiat tai vaihdevuosivaivojen hoito, eikä vapaa-ajan
matkoja varten tarvittavat rokotukset

 Pitkäaikaissairauksien hoito toteutetaan yhteistyössä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa.
Työterveyshuollolla on koordinoiva rooli työkyvyn seurannassa.

 Laboratoriotutkimukset

Hb, B-PVK, B-La, P-PikaCRP, P-CRP, B-Eos, Ns-Solut, S-IgE, P-ALAT, P-GT, S-CK, P-Afos, fP-Gluk, cB-Gluk, 2h
sokerirasituskoe, B-GHB-A1C, U-Alb/Krea, S-CDT, P-Krea, P-K, P-Na, S-PSA, P-Uraat, P-RF, Sitrulliinivasta-aineet, S-T4-V,
TSH, P-INR, Ps-StrVi, P-Kol, P-Kol-HDL, P-SLDL, fP-Trigly, cB-Kol, F-hHb-O, Ulosteen bakteeriviljely, EKG, U-Perus, U-
BaktVi, cU-Alb, Ferritiini, Transferriini, AktB12-vit, Folaatti, -Ca-ion, Endomysium-va, Transglutaminaasi-va, D25-OH, S-
kalpro,  Puumala-va, Sinbid-va. FIDD, keuhkojen toimintakokeet: spirometria, PEF, bronkodilataatiokoe ja kuulon tutkimus

 Kuvantamistutkimukset
Keuhkojen, nenän sivuonteloiden ja luuston röntgenkuvat ja olkanivelen ultraäänitutkimus

 Erikoislääkäripalvelut
Eivät sisälly sairaanhoidon sopimuslaajuuteen 1.

 Asiantuntijapalvelut
Toimintasuunnitelmassa sovittu työterveyslääkärin, tai –hoitajan lähetteellä tapahtuva työfysioterapeutin
akuuttivastaanotto.

Toimintasuunnitelmassa sovitut muut työnantajan, työpaikkojen tai työyhteisöjen palvelut esim. työyhteisön 
kehittäminen, työnohjaus tai työhyvinvointia tukeva ryhmätoiminta jota Kela ei korvaa. 
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