
Mitä varhemmin, 
sen parempi
- tukea esimiehille 
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hallintaan
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Asiantuntija Seija Moilanen
Twitter @SeijaMoi



Kun huoli työhön liittyvästä asiasta 
herää, tehtäväsi esimiehenä on ottaa 
asia tai tilanne puheeksi.



https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/tyoturvallisuuden_perusteet/tyoyhteiso/psykososiaalinen_kuormitus/aineistoa_esimiehille

TturvL 8 §
TturvL 18 §

TturvL 10 §

TturvL 8 §
TturvL 25 §
TturvL 28 §

TturvL 8 §
TturvL 13 §
TturvL 14 §

TturvL 8 §

Esimiehenä: Mitä varhemmin, sen parempi – Osoita, että välität
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Jos huolen aiheena on työssä kuormittuminen, Mitä varhemmin, sen 
parempi –aineistokokonaisuus on tukenasi.

Video 
• haitallisen kuormittuneisuuden 

tunnusmerkkejä
• kuormittuneisuuden 

puheeksiottaminen esimiehenä
• suomeksi, tekstitettynä ruotsiksi ja 

englanniksi

Tietolehtinen
• huolikeskusteluun valmistautuminen
• keskustelun vaiheet
• ehdotuksia kysymyksiksi keskustelun 

aikana
• suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

Käsikirjoituspohja
• suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

Tutustu aineistoon.

https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/tyoturvallisuuden_perusteet/tyoyhteiso/psykososiaalinen_kuormitus/aineistoa_esimiehille


Huolikeskustelun kulku: Mitä varhemmin, sen parempi

1. Mikä herätti huolesi?
• Mihin konkreettisesti kiinnitit huomiota?

2. Ketä asia koskee? Kenen kanssa haluat keskustella?
• Mitä tiedät sen henkilön kokonaistilanteesta, jonka kanssa haluat keskustella?

3. Mikä on tavoitteesi?
• Mitä haluat/toivot tapahtuvan asian suhteen? 

4. Miten toteutat keskustelun? 
• Miten aloitat keskustelun? Miten kerrot huolesi? 
• Miten etenet? Mitä kysymyksiä teet? Esimerkiksi: Mitä sinulle kuuluu? Mikä harmittaa 

tai tuntuu hankalalta tai haittaa työn tekemistä? Mitä kaikkea tähän tilanteeseen liittyy? 
Mikä auttaa sinua työssä? Millaista tukea toivot? Mitä toivot minulta? Milloin asiaan 
palataan?

5. Miten seuraat edistymistä?
• Miten yhdessä arvioitte edistymistä?
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Jos huolen aiheena on työssä kuormittuminen, Kuormitusvaaka 
on tukenasi.

Mikä Kuormitusvaaka on?
• toimii psykososiaalisen 

työkuormituksen ja voimavarojen 
ennakoinnin ja seurannan välineenä

• toimii selaimella ja mobiililaitteella
• maksuton ja helppokäyttöinen
Kenelle?
• työntekijöille itsearviointiin
• esimiehille työntekijän/-tekijöiden 

tilanteen selvittämiseen ja seurantaan

Asiantuntija Seija Moilanen, Twitter @SeijaMoi

Tutustu: Kuormitusvaaka.fi

https://kuormitusvaaka.ttk.fi/


Kaksi vaihtoehtoista ”polkua”

Esimies ja 
työntekijä 

-keskustelu

Itsearviointi

Tekijöiden 
tunnistaminen 

ja arviointi

Tekijöiden 
tunnistaminen 

ja arviointi

Oma näkemys
tarvittavista

toimenpiteistä

Toimenpiteistä 
sopiminen

Toimenpiteiden 
toteutus ja 

seuranta

Tulosten 
tallentaminen 

Käyttövaihtoehdot: kirjautuen tai kirjautumatta. Käyttökielet: suomi ja englanti, tulossa ruotsiksi.

Asiantuntija Seija Moilanen, Twitter @SeijaMoi

Tulosten 
tallentaminen 



Asiantuntija Seija Moilanen, Twitter @SeijaMoi



Asiantuntija Seija Moilanen, Twitter @SeijaMoi
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Asiantuntija Seija Moilanen, Twitter @SeijaMoi

(Kuvitteellinen esimerkki 2)



Jos huolen aiheena on käyttäytyminen työssä

Olipa kerran työyhteisö -video 
havainnollistaa, miten hankalia asioita voi 
ottaa rakentavasti puheeksi.
• suomeksi, tekstitettynä ruotsiksi ja 

englanniksi

Erilaisia tapoja laatia yhteiset pelisäännöt 
ja toimintatavat yhdessä 
tiimin/yksikön/ryhmän kanssa ja ohjata  
tiimiä/yksikköä/ryhmää niistä 
poikkeamisen puheeksi ottamiseen.
• suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu –
Esihenkilö, toimi näin –video
• suomeksi, tekstitettynä ruotsiksi ja 

englanniksi

Juliste
• painettuna verkkokaupasta ja 

tulostettavissa maksutta
• suomeksi

Asiantuntija Seija Moilanen, Twitter @SeijaMoi

Tutustu aineistoon.

https://www.youtube.com/watch?v=wqaYYZ_HZ8U&list=PLc8LxUrWNiKiXyAetThtfzyLhnf8Un8pF
https://ttk.fi/oppaat_ja_ohjeet/verkkokauppa
https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/tyoturvallisuuden_perusteet/tyoyhteiso/hairinta_ja_epaasiallinen_kohtelu
https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/tyoturvallisuuden_perusteet/tyoyhteiso/tyoyhteisotaidot/tyokayttaytyminen#93fc5f69


Kiitos mielenkiinnostasi ja ajastasi!

Voit tilata esittelyn myös työpaikallesi.

Asiantuntija Seija Moilanen
Puh. 050 331 0719
Sposti: seija.moilanen@ttk.fi
Twitter: @SeijaMoi
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