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TYÖN PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT

• Työn psykososiaalisilla tekijöillä tarkoitetaan niitä 
työhön, työympäristöön ja työn organisointiin 
liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat työntekijän 
terveyteen, työkykyyn ja työhyvinvointiin (Leka ym. 
2003). 

• Tunnistettavia psykososiaalisia tekijöitä ovat 
yrityksen ilmapiiri, johtaminen sekä sen 
oikeudenmukaisuus, työn vaikutusmahdollisuudet, 
ihmissuhteet ja roolit organisaatiossa (Leka ja 
Kortum 2008). 

• Psykososiaalisia riskitekijöitä on kaikissa 
ammateissa ja niiden vaikutus työntekijöiden 
terveyteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin on 
dokumentoitu tieteellisesti viime vuosikymmeninä 
(Leka ym. 2015, Bliese ym. 2017). 

13.1.2023 3



TERVEYSTARKASTUKSET TYÖTERVEYSHUOLLOSSA

• Terveystarkastusten tavoitteena on työtekijän työ- ja 
toimintakyvyn tukeminen sekä mahdollisimman varhainen 
tarpeellisen hoidon ja kuntoutustarpeen suunnittelu, 
työkyvyttömyyden ehkäisy ja työhön paluun tuki (Leino ym. 
2014). 

• Terveystarkastuksen sisällöistä on ERSV-tarkastuksiin annettu 
suosituksia (Karvala ym. 2019). 

• Työterveyshuollon terveystarkastukset koetaan pääsääntöisesti 
hyödyllisinä. Tutkituista jopa 75 % kokivat, että suurin vaikutus 
terveystarkastuksilla oli terveyteen ja elintapoihin sekä jonkin 
verran työ- ja toimintakykyyn. (Leino ym. 2014.) 

• Terveystarkastuksessa laaditaan terveyssuunnitelma, jonka 
avulla voidaan seurata sovittujen jatkotoimenpiteiden 
toteutumista sovituin aikavälein. (Liira ym. 2014, Manninen ym. 
2007.)

• Terveystarkastuksiin tai niiden kirjaamiseen ei ole kansallisesti 
määritelty järjestystä tai rakennetta kirjallisuuden perusteella.
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KONEOPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN

• Vapaan tekstin kirjaaminen on pääasiallinen 
terveystarkastusten kirjaamismuoto sähköisissä 
työterveyshuollon potilastietojärjestelmissä.

• Terveydenhuollon tietojärjestelmiin tallennettua 
suurta määrää vapaan kirjaamisen tekstitietoja 
voidaan hyödyntää luonnollisella kielenkäsittelyllä 
(Natural Language Processing, NLP).

• Tutkimuksia NLP:stä ja koneoppimisesta löytyy 
enemmän lääketieteestä mm. patologiasta ja 
radiologiasta (Haug 1997, Hripsak 2002, Sager
1987) sekä jonkin verran hoitotieteestä esim. 
tehohoidosta ja kotihoidosta (Moen ym. 2019, 
Suominen ym. 2007, Topaz, 2019). 
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VÄITÖSKIRJATUTKIMUKSENI
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TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

• Yhteenvetona voidaan todeta, että psykososiaalisten 
riskitekijöiden kartoittaminen työterveyshuollon 
terveystarkastuksissa on tärkeää työkyvyn 
edistämisessä.

• Työkyvyn kehittymistä työuran aikana ei ole helppo 
havaita terveystarkastusten kirjauksissa, koska 
terveystiedot ovat hajanaiset. 

• On selkeä tarve kehittää yhteinen kansallinen 
kirjaamistapa psykososiaalisiin riskitekijöihin sekä 
kehittää tekstinkäsittelytyökalu työkykyä uhkaavien 
työn psykososiaalisten ja muiden riskien 
havaitsemiseksi varhaisessa vaiheessa.

• Tekstin louhinta, digitalisointi ja tekoäly voivat auttaa 
tämän tavoitteen saavuttamisessa.
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