
TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖPAIKAN 
TUKENA MUUTOSTILANTEISSA

Työterveyshuollon rooli on toimia 
muutostilanteissa työn ja terveyden 
välisen yhteyden asiantuntijana. Muu-
tostilanteissa työterveyshuollon laki-
sääteisistä tehtävistä korostuvat eri-
tyisesti: 1) työpaikkaselvitykset, 
2) toimenpide-ehdotusten tekemi-
nen työolojen parantamiseksi ja työ-
kyvyn edistämiseksi sekä 3) neuvon-
ta, ohjaus ja tietojen antaminen työn 
terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä 
työntekijöiden terveyttä koskevis-
sa asioissa. Työkyvyn varhaisen tuen 
mallin mukaisesti tunnistetaan ne 
henkilöt tai henkilöstöryhmät, jotka 
ovat suunnitellussa muutoksessa eri-
tyisten tukitoimien tarpeessa.

Olennaista on, että työterveyshuol-
lossa on ajantasainen tieto työolois-
ta. Työpaikkaselvitys tehdään aina 
työn tai työolosuhteiden olennaisesti 
muuttuessa ja sitä laadittaessa tulee 
hyödyntää työnantajan omaa riskinar-
viointia. Työpaikkaselvitystä voidaan 
tarpeen mukaan täydentää suunna-
tulla työpaikkaselvityksellä. Työpaik-
kaselvitysten aikana on hyvä tavata 
työntekijöitä, myös kasvokkain. 

Muutosta valmisteltaessa
Työnantajan tulee antaa työterveys-
huollon ammattihenkilöille ja asian-
tuntijoille työn, työjärjestelyjen ja 
työpaikan olosuhteiden muutoksis-
ta sellaisia tietoja, jotka ovat tar-
peen työstä aiheutuvan terveydelli-
sen vaaran tai haitan arvioimiseksi ja 

Työterveyshuollon ammattihenki-
löt ja asiantuntijat voivat tukea muu-
tosten valmistelua välittämällä työ-
paikalle tietoa hyvistä, toimivista 
ratkaisuista ja käytännöistä. Työter-
veyshuolto voi myös kiinnittää työn-
antajan huomiota työkyvyn ja tervey-

ehkäisemiseksi. Samalla kannattaa 
kysyä, mitä tukea työterveyshuolto 
voisi tarjota tulevan muutoksen val-
mistelussa ja myös muutoksen aika-
na. Työpaikan tukitarpeista keskustel-
laan ennen yhteydenottoa työsuojelun 
yhteistoiminnassa.

Riskinarviointi

Työpaikka- 
selvitys



den kannalta keskeisiin kohteisiin, 
kuten
• toimintatavan muuttuminen ja sen 

vaikutus työn hallintaan

• työn mitoittaminen ja sen vaikutus 
työn kuormittavuuteen

• työtilojen suunnittelu, näkökulmi-
na esimerkiksi tilojen toiminnalli-
suus, terveellisyys, käytettävyys ja 
esteettömyys.

Suunnitteluun liittyvä yhteistyö sisäl-
lytetään työterveyshuollon toiminta-
suunnitelmaan, esimerkiksi se, onko 
mahdollisessa muutosryhmässä 
mukana työterveyshuollon edustaja, 
jolloin ajantasainen tieto on saatavil-
la puolin ja toisin. On myös hyvä sopia 
yhteisistä tarkistuspisteistä muutok-
sen aikana. Työnantajan ja työterveys-
huollon suunnitelmallinen ja pitkäjän-
teinen yhteistyö on sitä tärkeämpää, 
mitä laajemmasta tai merkittäväm-
mästä muutoksesta on kyse.

Työpaikkaselvitysten, työterveys-
huoltoon muutoin kertyneen tiedon ja 
muutoksen luonteen pohjalta työnan-
taja, työterveyshuolto ja työsuojelun 
yhteistoimintahenkilöstö suunnitte-
levat yhdessä, millaista ja miten jär-
jestettyä psykososiaalista tukea sekä 
neuvontaa ja ohjausta tarjotaan esi-
henkilöille, henkilöstön edustajille ja 
työntekijöille. Myös ylimmän johdon 
tukeen tulee kiinnittää huomiota.

Muutoksen käynnistyessä
Työterveyshuollon asiantuntemus-
ta voidaan hyödyntää esihenkilöiden 
koulutuksessa. Esihenkilöiden on tär-
keää kerrata varhaisen tuen mallin 
sisältö ja toimintatavat ennen isom-
man muutostilanteen käynnistymistä. 

Käsiteltäviä asioita ovat muun muassa 
seuraavat:
• Mikä on esihenkilön rooli?

• Mitkä ovat esihenkilön tehtävät ja 
oikeudet?

• Mistä voisi tunnistaa tuen tarpees-
sa olevan henkilön? Miten voisi var-
mistaa, että kukaan ei jää muutos-
tilanteessa yksin?

• Mitä tukimahdollisuuksia on käy-
tössä? Yksilö- ja ryhmätuen tar-
peet ja mahdollisuudet?

• Mitä asioita käsitellään yksittäisen 
henkilön kanssa ja mitä ryhmässä?

• Mistä esihenkilö voi saada tukea 
eri tilanteissa? Missä asioissa 
esihenkilö voi olla yhteydessä 
työterveyshuoltoon?

Työterveyshuolto voi auttaa erityi-
sesti ymmärtämään muutostilantei-
siin liittyviä kokemuksia ja tunteita 
sekä käsittelemään niitä. Tietyt käyt-
täytymistavat toistuvat usein kaikis-
sa muutostilanteissa. On esimerkiksi 
normaalia, että epävarmassa tilan-
teessa osaavatkin työntekijät alkavat 
kysellä tai varmistella tuttuja asioita. 

Esihenkilöille voi olla tarpeen järjestää 
muutakin kertauskoulutusta, esimer-
kiksi yhteiset linjat toimintamallien ja 
ohjeiden soveltamisessa sekä muu-
tostilanteeseen liittyvä viestintä.



Myös esihenkilöt itse voivat olla tuki-
toimien tarpeessa, kuten tapaamiset 
ja keskustelut työterveyspsykologin 
kanssa.

Erityisesti isommissa muutostilan-
teissa on tärkeää, että esihenkilöillä ja 
työntekijöillä on riittävä ja ajantasai-
nen tieto siitä, mitä työterveyshuol-
topalveluja heillä on käytettävissään. 
Palveluista tiedottaminen tapahtuu 
parhaiten työpaikan ja työterveys-
huollon yhteistyönä. Tiedottamisessa 
on huolehdittava, että palveluista ker-
rotaan ymmärrettävällä tavalla ja että 
käytettävissä on tieto suorista yhtey-
denottokanavista (ei esimerkiksi vain 
valtakunnallinen puhelinnumero).

Jos ennalta arvioidaan, että tiedo-
tustilaisuudessa kerrottavilla asioilla 
voi olla jonkinlaisia sokkivaikutuksia, 
kannattaa työsuojelun yhteistoimin-
nassa arvioida onko tarpeen kut-
sua työterveyshuolto mukaan tilai-
suuteen paikan päälle. Lisäksi tulee 
varautua siihen, että työterveyshuol-
lossa on tiedotustilaisuuden jälkeen 
käytettävissä yksilöaikoja, etenkin 
työterveyshoitajalle.

Muutoksen aikana
Työpaikan ja työterveyshuollon edus-
tajien säännölliset yhteiset tapaami-
set muutosprosessin aikana ovat sitä 
tärkeämpiä, mitä merkittävämmin 
muutos vaikuttaa henkilöstöön. Näis-
sä tarkistuspisteissä työnantaja voi 
saada, yksityisyyden suoja ja työter-
veyshuollon salassapitovelvollisuus 
huomioiden, tilannekuvan työterveys-
huoltoon kertyneistä työntekijöiden 
työkykyä koskevista tiedoista.

Työterveyshuollon ja esihenkilöiden 
sujuva yhteydenpito on tärkeää, jotta 
mahdollisiin työkyvyn heikentymisiin 
voidaan tarttua riittävän varhaisessa 
vaiheessa.

Muutostilanteisiin voi liittyä vaka-
via kriisejä yksilötasolla. Työntekijöi-
tä kannattaakin muistuttaa siitä, että 
työterveyshuoltoon, etenkin työter- 
veyshoitajaan, voi ottaa yhteyttä 
matalalla kynnyksellä. Yksilövas-
taanotolla voidaan tarjota selviyty-
mistä tukevia keinoja vaikeisiinkin 
tilanteisiin.

Jos muutokseen liittyy organisaation 
tai yrityksen voimakas kasvu tai hen-
kilöstön vaihtuvuus, työterveyshuolto 
voi tukea esihenkilöitä työyhteisöjen 
ryhmäyttämisessä.

Terveystarkastus voidaan tarvit-
taessa tehdä ennen palvelussuhteen 

päättymistä terveyden ja työkyvyn 
arvioimiseksi ja työllistymisen tervey-
dellisten edellytysten selvittämiseksi.

Kun muutos alkaa olla 
takanapäin
Jos muutostilanne on johtanut henki-
löstön irtisanomisiin, työhön jääneet 
voivat kokea selviytyjän syyllisyyt-
tä, joka liittyy esimerkiksi kokemuk-
seen epäreiluudesta ja irtisanottavien 
tilanteen seuraamiseen sivusta. Työ-
terveyshuolto voi tukea henkilöstön 
edustajia ja jäljelle jäävää henkilöstöä 
tilanteen käsittelyssä havainnoijana 
sekä toimenpiteiden suunnittelijana ja 
toteuttajana. 



Työterveyshuolto voi myös järjestää 
purku- ja arviointikeskusteluja, jois-
sa työyhteisö voi yhdessä tarkastella 
elettyä muutosta, ml. onnistumisten 
tunnistaminen. Pitemmässä muu-
tosprosessissa keskusteluja kan-
nattaa järjestää myös muutoksen eri 
vaiheissa. 
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Muistilista

Työnantaja
• riskinarviointi (työturvallisuuslaki 10 §)
• muutoksesta tiedottaminen työterveyshuollolle
• muutokseen liittyvien asioiden käsittely työsuojelun yhteistoiminnassa, 

esimerkiksi 
 - työn järjestelyyn ja mitoitukseen liittyvät asiat, jotka vaikuttavat 

työntekijöiden turvallisuuteen, terveyteen ja työkykyyn
 - tukitarpeiden määrittely

• varhaisen tuen toimintamalli ja käytännöt
• työterveyshuoltopalveluista tiedottaminen
• muutokseen liittyvä kouluttaminen, viestintä ja tuen järjestäminen
• yhteistyö työterveyshuollon kanssa

Työterveyshuolto
• työpaikkaselvitys, tarvittaessa myös suunnattu työpaikkaselvitys (Val-

tioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, 
työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoi-
den koulutuksesta 6 §)

• tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus
• toimenpide-ehdotusten tekeminen ja hyvistä käytännöistä kertominen
• työkyvyn tukeminen 
• mahdollinen osallistuminen kouluttamiseen
• mahdollinen osallistuminen muutosta valmistelevaan työryhmään
• yhteistyö työpaikan kanssa 
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