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STM työelämäohjelmat



STM TYÖELÄMÄOHJELMAT

• Työelämän murroksessa muutoksen mahdollistavat työpaikat ja 
työikäiset yhdessä toimivan palvelujärjestelmän kanssa.

• Työhyvinvoinnin ja tuottavuuden samanaikainen lisääminen,
osaamistarpeiden tunnistaminen ja osaamisen kehittäminen, 
työkyvyn ja mielenterveyden tukeminen sekä osatyökykyisten
mahdollisuuksien parantaminen työelämässä ovat ratkaisevassa
asemassa työllisyystavoitteen saavuttamisessa.

• Sosiaali- ja terveysministeriön toteuttamien työelämäohjelmien
kokonaisuus koostuu TYÖ2030-ohjelmasta ja siihen liittyvästä
tutkimusohjelmasta, Työkykyohjelmasta sekä Työelämän
mielenterveysohjelmasta
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Työterveysyhteistyöstä
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ORGANISAATION JA TYÖTERVEYSHUOLLON TOTEUTTAMA
HENKILÖRISKIENHALLINTA STRATEGISEN JOHTAMISEN VÄLINEENÄ
(KRISTIINA HALONEN, TTL 2015)
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•Strategiaperustainen, tavoitteellinen työkyky-johtaminen

• Organisaation johdolta VALTUUTUS 

• HR / työsuojelun roolit ja resursointi

• Toiminnan tavoitteet ja arvioinnin mittarit

•Kumppanuus

• Organisaation ja työterveyshuollon yhteinen tavoite

• Prosessien kehittäminen

• TAHTO tehdä yhdessä –> yhteistyöfoorumit eri tasoilla

Johtoryhmät, operatiiviset työryhmät, arjen yhteistyö esi-
henkilötasolla ja työterveysneuvottelut

•Työterveyshuollon tehtävä:

• ”Konsultoivaa palvelua tarpeiden tunnistamiseksi ja nii-
hin vastaamiseksi”

• Ammatillinen riippumattomuus
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TYÖTERVEYSYHTEISTYÖN AREENA (KP MARTIMO, 2015)
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Pariporina - Ajatuksia
työterveysyhteistyöstä?



Psykososiaalisesta
kuormituksesta
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Työterveyslaitoksen hanke työterveysyhteistyön
kehittämiseksi

• Kehittämiskohteeksi valittiin psykososiaalisen
kuormittumisen hallinta yhteistyössä

• Kehittämistapaamisia
työterveyslaitoksen edustajien kanssa –
yhteisen ymmärryksen rakentamista

• Työpaikkaselvitykseen liittyvän
psykososiaalisten riskien arvioinnin
kehittäminen kehittämiskokeilun avulla (pilotti-
työpaikkaselvitys)
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TYÖKYVYN TUELLA PIDEMPIÄ TYÖURIA JA TUOTTAVUUTTA
(TYKYTUO)





PSYKOSOSIAALISEN KUORMITTUMISEN HALLINTA
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Pariporina: Ajatuksia
psykososiaalisen
kuormittumisen
hallinnasta?



Yliopistotyön
erityispiirteistä ja 
kognitiivisesta
kuormittumisesta



YLIOPISTOTYÖN ERITYISPIIRTEITÄ

Autonomia – puuttumisen kynnys?

Hierarkia – vaikutusmahdollisuudet omaan työhön, etenemismahdollisuudet?

Määräaikaiset työsuhteet - epävarmuus tulevaisuudesta?

Useat päällekäiset projektit/työtehtävät - oman työn ja työmäärän hallinta? Kuka on 
HR esimies?

Kilpailu – oikeudenmukaisuuden tunne?

Kokonaistyöaika - Työajan hallinta, perheen ja työn yhdistäminen?

Työn muutokset mm työvälineet, ohjelmistot – kognitiivinen kuormittuminen?

Työnimu ja sitoutuneisuus – uupuminen?

Kansainvälisyys - yksinäisyys, kulttuurierot, avun hakemisen kynnys?

Työurien pituus - työssä jatkaminen oireista huolimatta?

Opiskelijoiden psyykkinen reagointi - myötätuntouupumus? Väkivallan uhka?
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MOBIILIN TYÖN 
VAATIVUUSTEKIJÄT –

TYÖTURVALLISUUSKES-
KUS (TTK.FI)

https://ttk.fi/julkaisu/mobiilin-tyon-vaativuustekijat/#88f142ae




TIETOTYÖN KOGNITIIVINEN ERGONOMIA

Kognitiivisen ergonomian avulla voidaan sujuvoittaa työtä
ja vähentää turhaa kuormittumista

• Työn arviointi; haastattelut, havainnointi, tarkastuslistat

• Havaitseminen – valaistus, kontrasti, fonttikoko, 
työvälineet

• Tarkkaavuus - työsuunnitelmat, tauotus, hälyytykset

• Tiedonkäsittely - keskeytykset, häiriöt

• Oppiminen – muutosten aikataulut, oppimisen
tuki, muistutukset, kalenteri, muistilistat

• Palautuminen – tauot, vapaa-aika, liikunta, mindfulness
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TYÖSSÄ KUORMITTUMISEN HAVAINNOINTI TYÖPAIKALLA

• Työssä kuormittuminen saattaa näkyä työsuorituksissa tai 
käyttäytymisessä ennen yhteydenottoa työterveyshuoltoon

• Oman työn havainnointi?

• Esimiehen näkökulma työssä selviytymisestä on tärkeä mm tilanteissa, 
joissa työntekijä ei itse havaitse ongelmaa tai ei osaa sitä kuvata

• Työn muokkauksen keinoja kannattaa hyödyntää työssä jatkamisen
tueksi myös psykososiaalisen kuormittumisen tilanteissa

• Työyhteisön tuella on suuri merkitys työhön paluun onnistumisessa
• Psykologinen turvallisuus, työnjaon mahdollisuudet
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KOGNITIIVINEN TYÖSSÄ SUORIUTUMINEN

• madaltunut kynnys tiedonkäsittelyn kuormittumiselle, jolloin
aiempaa pienempi työkuormitus voi johtaa uupumiseen

• vaikeus ylläpitää tarkkaavaisuutta ja keskittymistä työssä

• työjäljen ongelmat: tahattomat virheet tai unohdukset

• aikaisempaa nopeampi väsyminen, toiminnan hidastuminen ja 
ajatusten ”negatiivisuus”

• vaikeus tehdä itsenäisiä päätöksiä

• vaikeus keskittyä tehtävään tai jatkaa tehtävää keskeytyksen jälkeen

• vaikeus seurata nopeatempoista keskustelua

• asioihin juuttuminen ja samoihin asioihin palaaminen yhä uudelleen

• ponnistelu aikaisemmin helpoiksi koetuissa tehtävissä.
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MIELIALA JA TUNNESÄÄTELY

• mielialan nopea vaihtelu tai alhainen energiataso

• alakuloisuus tai epätavallinen vakavoituminen

• aloitekyvyttömyys

• epärealistinen huonommuudentunne suhteessa työkavereihin

• nopea ärtyminen ja mielialan heitteleminen

• aggressiivisuus

• vaikeus ottaa vastaan kritiikkiä tai neutraalien viestien
tulkitseminen kielteisinä tai arvostelevina

• kielteinen suhtautuminen haasteisiin tai muutoksiin
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SOSIAALINEN TOIMINTAKYKY JA VUOROVAIKUTUS

• syrjään vetäytyminen työyhteisössä

• vaikeus toimia tilanteissa, joissa omaan toimintaan kohdistuu
ristiriitaisia odotuksia

• vaikeus toimia työssä, joka vaatii läheisyyttä asiakkaiden tai 
potilaiden kanssa

• kohtuuton pelko joitakin tilanteita kohtaan

• arvostelun tai kritiikin pelko

• kielteisten tunteiden voimakas tarttuminen asiakas- ja potilastyössä

• epävarmuus ja aloitekyvyn heikkeneminen työryhmätyöskentelyssä
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TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ PSYKOSOSIAALISEN
KUORMITTUMISEN TILANTEISSA
• Sairauspoissaolojen hallinta – aloite työterveysneuvotteluun voi tulla esimieheltä, 

jolloin voidaan keskustella työssä suoriutumiseen liittyvistä asioista

• Varhainen puuttuminen - esimiehellä on oikeus antaa työntekijään liittyvää tietoa
työterveyshuoltoon, työterveyshuolto on salassapitovelvollinen työntekijän
terveyden tilaan liittyvistä asioista

• Esimiehellä on oikeus ohjata työntekijä terveystarkastukseen, jos epäilee, että
työssä suoriutumisen ongelma liittyy terveydentilaan.

• Päihdeongelmassa puheeksiotto keskustelu alkoholin tai päihteiden käytöstä on 
hyvä käydä ennen työterveyshuoltoon ohjaamista

• Esimies voi pyytää toista mielipidettä työterveyshuollosta sairauspoissaolosta tai 
selvitystä työnrajauksia koskevaan lausuntoon

• Työn rajaamista koskevat suositukset: Kaikkiin työjärjestelyihin ei tarvita
työterveyshuollon lausuntoa, mutta joskus lausunnon avulla voidaan perustella
yksilöllisiä tarpeita työyhteisölle

• Esimies voi konsultoida työterveyshuoltoa myös työyhteisötilanteisiin liittyen
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PSYKOSOSIAALISEN KUORMITTUMINEN-
TYÖTERVEYSYHTEISTYÖN TOIMINTAMALLEJA

• Varhainen tuki – tehostettu työkyvyn tuki

• Epäasiallinen kohtelu

• Väkivallan uhka

• Päihdeohjelma

• Toiminta kriisitilanteessa

• Työyhteisösovittelu

• UUSIA TARPEITA?
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Pariporina – tarvitaanko
uusia yhteistyömalleja?



Psykologisesta
turvallisuudesta





PSYKOLOGINEN TURVALLISUUS

• Määritellään tunteena tai uskomuksena, että työyhteisössä on 
turvallista ottaa interpersoonallisia riskejä

• Ryhmätason ilmiö; työpaikan, työyhteisön, tiimin ominaisuus, 
jota voi kehittää

• Korkean psykologisen turvallisuuden
vallitessa uskalletaan myöntää virheitä, kysyä kysymyksiä ja 
esittää uusia ideoita
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PSYKOLOGINEN TURVALLISUUS
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Miten voin omassa
työssäni edistää
työyhteisöni psykologista
turvallisuutta?





KIITOS!!



Lisätietoa -Työnimusta ja 
kuormittumisen
arvioinnista
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