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Laajentunut työnkuva
+ Korkeat tavoitteet työssä
+ Työmäärän kasvaminen
+ Sälätyöskentelyn lisääntyminen
+ Työtahdin kiristyminen
+ Oppiminen ja poisoppiminen
+ Halu onnistua ja menestyä
+ Työhön sidonnaisuuden kasvaminen 
=
Vaaniva haitallinen kuormittuminen

Seija Moilanen, Twitter @SeijaMoi
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”Työn itsenäisyys on 
kaksiteräinen miekka.”
(tutkimusprofessori Jari Hakanen, TTL)

Yliopistolaisen arki?



Työn kuormitustekijöiden hallinta

Proaktiivinen: Työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän 
järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työajoista, työtilasta, muusta työympäristöstä 
ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä, milloin niitä ei voida poistaa, arvioitava
niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. (TturvL 10 §)

Turvaverkko: Jos työntekijän todetaan työssään kuormittuvan hänen terveyttään vaarantavalla 
tavalla, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin 
kuormitustekijöiden selvittämiseksi sekä vaaran välttämiseksi tai vähentämiseksi. (TturvL 25 §)

Reflektoiva:  Onko omassa toiminnassasi piirteitä, jotka voivat altistaa haitalliselle 
kuormittumiselle työssä? Omalla kohdallasi? Ympärilläsi työskentelevien henkilöiden kohdalla?

Muista myös esimerkiksi: TturvL 8 §, 12 §, 13 §, 14 §, 17 §, 18 §, 19 § ja 28 § sekä työaika- ja vuosilomasäädökset.

Seija Moilanen, Twitter @SeijaMoi



Työyhteisössä on tärkeä tiedostaa:
Psykososiaalinen kuormitus työssä –
mitä se on ja mistä se syntyy?



Mikä työssä kuormittaa?

Seija Moilanen, Twitter @SeijaMoi

Työn vaatimukset

Työn ja työpaikan
anti ja mahdollisuudet

Omat odotukset, 
toiveet ja tarpeet

Omat vahvuudet, 
edellytykset ja valmiudet

Työtehtävä, työyhteisö ja työnantaja

Toimintaympäristö ja elämänpiiri

≠

≠

Fyysiset, määrälliset ja laadulliset
Työsuojeluvalvonta: Työn sisältö, työjärjestelyt 
ja työyhteisön sosiaalinen toiminta

Palautuminen

Myös 
mm. 

sisäinen 
puhe



Kuusi erilaista lepoa

Fyysinen lepo
Mielen lepo
Aistien lepo
Luova lepo
Tunnelepo
Sosiaalinen lepo

Miten hyvin nämä toteutuvat 
omassa päivässäsi tai viikossasi?



Olemme yksilöitä. 
Niinpä koemme kuormitustilanteita 
eri tavoin.



Yksi vastaus: Taustamme

Taustalla on erilaisia
• Tietoja
• Kokemuksia
• Tavoitteita

• Tulkintoja
• Olettamuksia
• Mieltymyksiä

• Arvostuksia
• Asenteita
• Pelkoja

https://www.youtube.com/watch?v=p2AhuNQCwpE


Toinen vastaus: Sisäinen puhe

Seija Moilanen, Twitter @SeijaMoi

Välttelijä?

Kontrolloija?

Piiskuri?

Liian kiltti?

Täydellisyyden tavoittelija?

Pelottelija?

Murehtija?



Kolmas vastaus: Psykologinen turvallisuus

2022

Psykologinen turvallisuus on tunne 
siitä, että kokee olevansa hyväksytty 
omana itsenään ja voivansa ottaa 
esille huolenaiheita, kysymyksiä ja 
ideoita pelkäämättä työpaikan 
ihmissuhteisiin tai omaan asemaansa 
taikka uraansa liittyviä kielteisiä 
seuraamuksia. 

Seija Moilanen, Twitter @SeijaMoi



Psykologisen turvallisuuden pikatesti
(Edmondson, 1999; Garvin, Edmondson & Gino 2008)

Merkitse rastilla asiat, jotka toteutuvat meillä. Arvioi tämänhetkistä tilannetta.

 Työyhteisössämme suvaitaan erilaisuutta.
 Työyhteisössämme on helppo tuoda esille huolia ja mieltä askarruttavia asioita.
 Työyhteisössämme on luontevaa ottaa esille erimielisyyksiä ja ongelmia.
 Jos joku työyhteisössämme tekee virheen, sitä ei käytetä häntä vastaan.
 Työyhteisössämme on helppo pyytää apua.
 Työyhteisössämme jaetaan avoimesti havaintoja, tietoa ja kokemuksia siitä, mikä toimii ja mikä ei. 
 Kukaan työyhteisössämme ei toimisi siten, että väheksyy toisen toimintaa tai pyrkimyksiä.
 Kykyjäni ja osaamistani arvostetaan ja hyödynnetään työyhteisössämme.

Seija Moilanen, Twitter @SeijaMoi



Tunnistetaan yhdessä:

Nämä ovat 
tyypillisiä ja mahdollisia 
kuormitustekijöitä ja voimavaratekijöitä 
työssämme.

26.8.2022



Psykososiaalisia kuormitustekijöitä (Lähde: Aluehallintovirasto)

Seija Moilanen, Twitter @SeijaMoi

Muista, että luettelo ei 
ole täydellinen.

Myös fyysiset 
kuormitustekijät, 
kemialliset / 
fysikaaliset / 
biologiset tekijät sekä 
työtapaturman vaarat 
voivat olla 
psykososiaalisia 
kuormitustekijöitä.

…ja kun käännämme nämä työpaikalla myönteisiksi, 
olemme pitkällä psykososiaalisen työkuormituksen hallinnassa.



PAREMPI TYÖ  •  TYÖTURVALLISUUSKESKUS

Pysähdytään vielä 
kognitiiviseen 
kuormitukseen työssä:

• Keskeytykset, tarkkaavaisuuden siirtäminen 
asiasta toiseen

• Multitohelointi, moniajo, usean keskeneräisen 
asian mielessä pitäminen samanaikaisesti

• Hälinä, puhehäly, visuaalinen häly
• Epäselvät tai puutteelliset ohjeet
• Puutteita tiedon löydettävyydessä tai 

käytettävyydessä
• Tietotulva
• Liiallinen itsenäisyys työssä

Kasvava ärsykealtistuminen voi 
johtaa kielteisiin fyysisiin ja 
psykososiaalisiin vaikutuksiin:
• havaintojärjestelmän väsyminen
• yliaktivoituminen 
• lisääntyneet stressireaktiot.



PAREMPI TYÖ  •  TYÖTURVALLISUUSKESKUS

…emmekä saa unohtaa eettistä työkuormitusta.

Kuvat: Milla Toro



PS.

Tehtäväsi työsuojelun yhteistoimijana on 
tarvittaessa muistuttaa siitä, että 
henkilöstö jaetaan vaarojen sekä 
voimavarojen selvittämisessä pienempiin 
ryhmiin, jotta jokaisen työlle 
luonteenomaiset tekijät tulevat 
tunnistetuiksi. 
Esihenkilöidenkin.

Seija Moilanen, Twitter @SeijaMoi



Havainnoidaan ja tunnistetaan 
työkuormituksen kertymistä 
itsessämme (ja kollegassa)

26.8.2022



Seija Moilanen, Twitter @SeijaMoi

Stressin ja uupumuksen oireet eri tasoilla 
(Lähde (osin): Virtanen, M. 2008. Työterveyslaitos)

• Vähentynyt suoriutumiskyky ja yrittämisen halu
• Luovuttamismieliala, passiivisuus, aloitekyvyttömyys 
• Välinpitämättömyys, toivottomuus
• Muistivaikeuksia, virhesuoritukset lisääntyvät
• Alentunut mieliala, epämääräiset kivut ja säryt

• Mieli ja keho käyvät ylikierroksilla
• Keskittymisvaikeudet, ärtyneisyys, hermostuneisuus
• Univaikeudet
• Yliherkkyys, itkuisuus
• Pelko kontrollin menetyksestä
• Ristiriitoja saattaa ilmaantua herkästi
• Lisääntynyt päihteiden käyttö

• Vireys, aktiivisuus
• Hyväntuulisuus, rakentavuus
• Asiat sujuvat, eri roolit toimivat
• Vapaa-aika riittää palautumiseen
• Ajatus seuraavasta työpäivästä tuntuu mukavalta

26.8.2022

Jos työyhteisössä 
yksi oireilee,
on varsin 
todennäköistä, että 
muutkin voivat 
kokea jonkinasteista 
uupumusta.

”Muilla 
elämänalueilla 
ilmenevät ongelmat 
eivät yksinään 
aiheuta 
työuupumusta, kun 
työolosuhteet ovat 
hyvät. Ne voivat 
nopeuttaa 
työuupumuksen 
kehittymistä silloin, 
kun työkuormitus ei 
ole kohdallaan.” 
(www.ttl.fi)“Stress should be seen as helpful 

information to guide action, not as 
weakness in individuals.”

Mistä 
tunnistat 
omat 
keltaiset 
valosi?



Kuormitusvaaka

• auttaa tunnistamaan, jäsentämään ja pukemaan sanoiksi työhön liittyviä kuormituksen lähteitä ja 
myönteisiä piirteitä eli voimavaroja.

• auttaa tunnistamaan haitallisen psykososiaalisen työkuormituksen muodostumista.
• auttaa kohdentamaan toimenpiteitä ennakoivasti työhyvinvoinnin tueksi.
• auttaa kohdentamaan toimenpiteitä, kun haitallista työkuormitusta on syntynyt .
• antaa palautetta sanallisesti, visuaalisesti ja määrällisesti.
• on helppokäyttöinen ja maksuton sovellus, joka toimii mobiililaitteella ja selaimella.
• löytyy osoitteesta Kuormitusvaaka.fi
• on käytettävissä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

26.8.2022Etunimi Sukunimi 19

Kuormitusvaaka täydentyy loppuvuodesta.

Kuva: Milla Toro



Miten voisit auttaa kuormittavassa 
tilanteessa?



Miten voisit auttaa kuormittavassa tilanteessa? 
(työterveyspsykologi Maija Vattulainen (Videre), muk. Seija Moilanen)

• Ole läsnä. Kuuntele levollisesti, aidosti ja välittävästi.
• Vaikeitakin asioita voidaan käsitellä. Tunteet saavat tuntua ja näkyä, mutta 

niiden ei tarvitse johtaa hätäiseen toimintaan.
• Auta jäsentämään tapahtumia ja tunteita kyselemällä, kuuntelemalla ja 

kaiuttamalla. Voitte tehdä listoja, sanapilviä, kuvia.
• Pyri tunnistamaan juurisyitä.
• Jarruta asioiden edelle menemistä.
• Etsikää yhdessä ensimmäinen askel / vaihtoehtoisia toiminta- tai 

suhtautumistapoja / uusia näkökulmia tilanteeseen. Muista roolisi. Tarjoudu 
tukihenkilöksi. Muista kenen asiasta on kyse.

• Sinun on helpompi toimia, jos et ole asianosainen.

Pikaohje:
Pysähdy.
Hengitä.
Ajattele.
Toimi.

Seija Moilanen, Twitter @SeijaMoi



PAREMPI TYÖ  •  TYÖTURVALLISUUSKESKUS

Muista

Ihminen voi kertoa tilanteesta epä-
määräisestikin, sillä hän ei välttämättä 
osaa tai halua nimetä tilannetta 
haitalliseksi työkuormitukseksi tai 
epäasialliseksi kohteluksi. 

Kuka tahansa meistä saattaa sokeutua 
olosuhteisiin tai omaan tilanteeseensa, 
jolloin hän ei tunnista tai ymmärrä 
kuormittuneisuuttaan tai ei jaksa
hakea muutosta tilanteeseen.

Yksilöt voivat kokea saman 
kuormituksen hyvinkin eri tavoin.

Seija Moilanen, Twitter @SeijaMoiSeija Moilanen, Twitter @SeijaMoi



Osallistukaa toimenpiteiden 
miettimiseen ja käytäntöön 
viemiseen



Toimenpiteitä

Seija Moilanen, Twitter @SeijaMoi 26.8.2022 25

Itsehoito
Tukitoimet

työ-
pai-
kalla

Ulkopuolinen
tuki



Lyhyesti

Eu-
stressi = (Voimavarat + Palautuminen) - Kuormitus

Dis-

Tasapainottaminen:
• Vähennä haitallisen kuormituksen lähteitä.
• Vahvista voimavaroja.

• Sopiva kuormittuminen
• Siedettävä kuormittuminen
• Työn sujumiselle haitallinen kuormittuminen
• Terveydelle haitallinen kuormittuminen

Asiantuntija Seija Moilanen, Twitter @SeijaMoi



Koonti



Työkuormituksen kokonaisuus

Muista: Kuormitus, tai kuormitustekijä, ei 
automaattisesti ole terveydelle haitallinen.

Kuormitustekijät voivat kuormittaa 
haitallisesti, jos ne ovat mitoitettu väärin, 
niitä on hallittu puutteellisesti tai ne 
esiintyvät epäsuotuisissa olosuhteissa. 
(Työterveyslaitos)

Työntekijän terveyden kannalta olennaista on
fyysisen ja psykososiaalisen työympäristön 
kokonaisvaikutus.

Kuva: Mikael Ahlfors



Muistilistaksi

• Älä jää yksin. Uskalla pyytää apua ja tukea.
• Rajaa olennainen. Deletoi.
• Tunnista, millainen on pääsi sisäinen ääni.
• Salli riittävän hyvä, myös itseltäsi. Hyväksy keskeneräisyys.
• Tauota työtä päivittäin. Mikrotauoillakin on merkitystä. ”Tuijottele ajoittain kattoon.”
• Irrottaudu työstä riittävästi. Muista vapailla ja lomailla.
• Tee joka päivä jotain hyvää mieltä tuottavaa.
• Anna aikaa läheisille.
• Huomaa hyvä. Anna myönteistä palautetta sekä itsellesi että muille.
• Liiku luonnossa – tai piipahda virtuaalisesti.
• Älä unohda unen, monipuolisen ravinnon ja liikkumisen merkitystä.

26.8.2022Seija Moilanen, Twitter @SeijaMoi



PAREMPI TYÖ  •  TYÖTURVALLISUUSKESKUS

Aivotaloudellinen työskentely- ja elämäntapa

Tavoitteet ja 
resurssit

Elämykset

Ravitsemus
Häiriöttömyys

Uni ja lepo

Jaksottaminen 
ja tauottaminen

Sosiaaliset 
suhteet

Uuden 
oppiminen Toimivat 

työvälineet

Psykologinen 
turvallisuus

Vireystila

Luonto

Liikkuminen
Myönteisyys

(Muokattu Kestävä aivoterveys –aineiston pohjalta)



Työntekijä

Työterveyshuolto

Työnantaja

Pirkko Mäkinen ja Seija Moilanen

• Vaarojen tunnistus
ja riskien arviointi;
toimenpiteiden toteutus. 

• Työterveyshuollon toteutus 
suunnitellusti.

• Työkyvyn edistämiseen  
sitoutuminen.

• Työkyvyn varhaisen tuen malli,  
sen kehittäminen ja läpikäynti.

• Esihenkilöiden työn 
kehittäminen; koulutus mallien 
käyttöön; puheeksiottaminen.

• Työjärjestelyistä huolehtiminen.
• Yhteistyön edistäminen.

• Omasta terveydestä ja 
hyvinvoinnista  huolehtiminen

• Oman työn kehittäminen
• Muutosten prosessointi ja 

hyväksyminen
• Osaamisen ja motivaation 

ylläpito
• Työpaikan käytäntöjen 

noudattaminen
• Puheeksiottaminen
• Työkyvyn tukeen ja tarvittaessa 

sairauden hoitoon 
sitoutuminen

• Työterveyshuollon perustoiminnasta huolehtiminen.
• Työkyvyn muutosten havainnointi.
• Keskustelu työpaikan tilanteesta työnantajan kanssa.
• Lääketieteellinen tutkimus ja hoito.
• Työkyvyn tuen koordinointi ja työhön paluun tuki; erityisesti 

työkyvyttömyyden pitkittyessä.

Yhteisvastuu

Työsuojeluvaltuutettu
• Osallistuu toimintamallien luomiseen.
• Arvioi varhaisen tuen käytäntöjen  ja työterveysyhteistyön 

kehittämistarpeita ja tekee niistä kehittämisehdotuksia.
• Toimii työntekijän ja esihenkilön tukena.
• Neuvoo työpaikan käytännöissä.
• Osallistuu työkuormitusasian selvittelyyn pyynnöstä.
• Muistuttaa tarvittaessa varhaisen tuen mallin läpikäynnistä.



Tarkoituksena on, että meillä kaikilla 
on mahdollisuus tehdä 
mielekästä ja merkityksellistä työtä 
sujuvasti 
reilussa työyhteisössä.
Kiitos mielenkiinnostasi!

Seija Moilanen
seija.moilanen@ttk.fi

Puh. 050 331 0719

mailto:seija.moilanen@ttk.fi
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