
 

 

Kollegan menehtymisen 
käsitteleminen työpaikalla  

Erilaiset kriisitilanteet kuuluvat elämään ja koskettavat myös 

työelämää. On tärkeää sopia työpaikalla, miten erilaisissa 

kriisitilanteissa toimitaan. Kriisitilanteita voivat olla esimerkiksi 

kollegan menehtyminen, suuri menetys työntekijän henkilökohtaisessa 

elämässä tai työntekijän pitkäaikainen sairastuminen ja siihen liittyvät 

sijaistamiskäytännöt.    

Työkaverin menehtyminen on työpaikalle vaikea paikka. Menetyksen 

käsitteleminen työyhteisön kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Ei ole 

olemassa yhtä ainoaa tapaa käsitellä surua, vaan jokainen suree omalla 

tavallaan. On tärkeää, että jokainen työntekijä pääsee työstämään 

menetystä omalla tavallaan. Menehtynyt työyhteisön jäsen voi olla 

paitsi ansioitunut työntekijä, mutta myös läheinen ystävä jollekin 

työyhteisön jäsenelle tai esimiehelle.  

Kuoleman kohdatessa on erityisen tärkeää huomioida omaisten toiveet 

menettelytavoissa ja kunnioittaa vainajan viimeistä tahtoa omaisten 

kautta. Työyhteisön hyvinvoinnin kannalta on tärkeää keskustella 

avoimesti kollegan menehtymisen aiheuttamista tunteista omaisten 

sallimien tietojen puitteissa. Henkilöstöllä tulee myös olla tunne, että 

esimiehelle voi tulla puhumaan vaikeista asioista ja kollegan sureminen 

työpaikalla on sallittua ilman leimautumisen pelkoa.  

On hyvin tärkeää keskustella etukäteen hallituksessa, miten 

kriisitilanteessa menetellään työpaikalla. Tätä varten kannattaa koota 

erilaiset työyhteisön ongelmatilanteet kirjallisiksi ohjeiksi, joista voi 

helposti tarkistaa, miten missäkin tilanteessa kannattaa menetellä. 

Miten menetellään, jos kuolema koskettaa työpaikan jäseniä? Miten 

kuolemasta ilmoitetaan työpaikalla? Asiasta ilmoittaminen 

sähköpostilla ei ole oikea ratkaisu vaan esimiehen kannattaa kutsua 

alaiset koolle yhteiseen palaveriin asian ilmoittamiseksi. Minkälaisia 



 

 

tukitoimia tarjotaan? Voiko työyhteisön jäsenen hautajaisiin osallistua 

työajalla? Menettelyohjeet on syytä sopia kirjallisesti ja tehdä 

esimerkiksi muistilista erityistilanteiden varalle.  

Joihinkin työterveyshuollon sopimuksiin sisältyy määrätty määrä 

psykologikäyntejä kriisitilanteiden sattuessa. Työpaikalla on hyvä olla 

tarkistuslista, josta näkee sovitut menettelytavat ja työyhteisölle 

tarjottavat tukitoimet kriisitilanteen kohdatessa. 

Työyhteisölle on ensiarvoisen tärkeää, että yhdistyksen esimies on 

valmistautunut toimimaan kriisitilanteiden varalta. Näissä tilanteissa 

esimiestä helpottaa, kun käytännöt on sovittu yhteisesti etukäteen. 

Jokainen kriisitilanne on kuitenkin erilainen ja tapauskohtainen. 

Kaikkiin tilanteisiin valmistautumista ei voi esimieheltä edellyttää, 

mutta yleistä kriisitilanteiden hallintaa voi harjoitella. Yhteisesti sovitut 

pelisäännöthelpottavat toimimista kriisitilanteissa, vaikka niiden 

sisällöt vaihtelisivat. 

Toiminnanjohtaja voi esimerkiksi etukäteen olla yhteydessä 

työterveyshuoltoon, miten menehtymistilanteessa kannattaa toimia. 

Työterveydestä kannattaa tiedustella, miten tulee menetellä silloin, jos 

työntekijä menehtyy työajalla ja miten menetellään, mikäli kuolema 

kohtaa työpaikalla?  

Menettelyvaiheet työyhteisön jäsenen kuoltua: 

1. Ilmoitus kuolemantapauksesta tulee esimiehelle. Esimies voi varmistaa 

omaisilta, saako kuolinsyytä paljastaa muulle työyhteisölle vai puhutaanko 

kuolemasta yleisellä tasolla. Samassa yhteydessä esimies voi tiedustella 

omaisilta työpaikan roolia työntekijän muistamisessa sekä työpaikan 

mahdollisuutta ilmoittaa menehtymisestä lehdessä ja hautajaisjärjestelyistä.  

 

2. Esimies on yhteydessä työterveyshuoltoon toimintaohjeiden saamiseksi. 

Esimies voi jo ennakkoon olla yhteydessä työterveyshuoltoon, miten 

menehtymistilanteissa toimitaan. 

 

3. Esimies kutsuu koolle työyhteisön asiasta tiedottamiseksi. Ilmoitusta ei 

lähetetä sähköpostitse työyhteisön jäsenille. Mikäli jokin työyhteisön jäsenistä 



 

 

on estynyt osallistumasta tilaisuuteen, esimies käy hänen kanssaan 

ilmoituksen läpi kahden kesken ensi tilassa. Tilaisuuteen voi myös osallistua 

etäyhteyden kautta, mikäli osallistuminen ei ole muutoin onnistu. 

 

4. Esimies kertoo työyhteisölle, minkälaisia tukitoimia on tarjolla halukkaille. 

Kriisitilanteiden tukitoimista on ennakkoon keskusteltu hallituksen kanssa ja 

niistä informoidaan työntekijöitä. Tukitoimia voivat olla yhteinen työnohjaus, 

työterveyshuollon psykologikäynnit, keskustelut esimiehen kanssa yms. 

Kannattaa varmistaa työterveyshuollosta myös puhelintuen mahdollisuus 

akuutissa kriisitilanteessa. Esimiehen on tärkeää painottaa, että tuen 

pyytäminen ei ole heikkoutta ja tuen pyytäminen ei vaikuta negatiivisesti 

työntekijän työelämästatukseen. Esimiehen tulee painottaa keskustelujen 

luotettavuutta.  

 

5. Menehtyneelle työyhteisön jäsenelle järjestetään hiljainen hetki, jossa 

sytytetään kynttilä tai muutoin muistetaan menehtynyttä työyhteisön jäsentä. 

 

6. Esimies ilmoittaa työntekijän menehtymisestä palkanlaskentaan, 

työterveyshuoltoon ja muille työhön liittyville tahoille.  

 

7. Esimiehellä on tärkeää olla kärsivällisyyttä käydä tapahtunutta läpi uudelleen 

ja uudelleen. Kriisin sattuessa henkilöstöllä voi olla tarvetta keskustella 

tilanteesta yhä uudelleen ja työantajan tulee mahdollistaa asian jälkipuinti 

tarvittaessa.  

 

8. Avoimen ja luottamuksellisen asioiden käsittelyn tarkoituksena on 

mahdollistaa työn jatkuminen mahdollisimman nopeasti.  

Konkreettisia toimenpiteitä, joita työnantaja voi järjestää 

menehtymisen kohdatessa:   

• Työnantaja voi järjestää suruliputuksen. Tästä voi olla yhteydessä työpaikan 

kiinteistöhuoltoyhtiöön tai kiinteistöasioista vastaavaan.   

 

• Työyhteisön kanssa voidaan pitää hiljainen hetki, jossa muistellaan 

menehtynyttä työkaveria. Hiljaisen hetken aikana voidaan esimerkiksi sytyttää 

kynttilä kollegan muistolle.  

 

• On tärkeää kertoa työyhteisölle, että keskusteluapua on tarjolla joko yhteisesti 

tai ammattilaisen ohjaamana. Tukitoimena voidaan esimerkiksi järjestää 



 

 

työnohjaus aiheesta, jossa puretaan tapahtunutta. Kannattaa olla yhteydessä 

oman yhdistyksen työterveyshuoltoon ja tiedustella sieltä neuvoa asian 

käsittelyyn. 

 

• Esimies voi tarjota halukkaille kahdenkeskistä keskusteluapua tai 

vaihtoehtoisesti yhteisen muisteluhetken, jossa jokainen työntekijä kertoo 

omia muistojaan menehtyneestä työtoverista. 

 

• Työnantajan edustaja voi lähettää surunvalittelun ja tiedustella omaisilta 

heidän toivettaan hautajaisten suhteen. Työpaikka voi lähettää menehtyneen 

omaisille adressin, kukkalähetyksen tai muun muistamisen. Työnantajan 

edustaja voi omaisten toiveesta osallistua hautajaisiin. Voi kuitenkin myös 

olla, että omaiset haluavat hoitaa hautajaisjärjestelyt omassa rauhassa ja sitä 

tulee kunnioittaa. 

 

• Työnantaja voi tiedustella omaisilta mahdollisuutta laittaa työnantajan 

puolesta kuolinilmoituksen tai muistokirjoituksen lehteen. Tähän tarvitaan 

aina omaisten lupa. 

 

Konkreettisia keinoja kriisitilanteita varten valmistautumiseen:  

• Esimies voi kirjata liitteenä olevaan dokumenttiin oman alueen yhteystiedot 

kriisitilanteen varalta. Listalta voi katsoa nopeasti, mihin numeroon kannattaa 

ottaa yhteyttä. 

 

• Hallituksessa voidaan hyväksyä yhteisesti sovittu kriisinhallintaohjeistus, 

jossa on sovittu yhteiset raamit tilanteiden hallintaan. 

 

• Esimies voi keskustella ennakkoon työterveyshuollon kanssa ja pyytää heiltä 

vinkkejä kriisitilanteiden hallintaan. 

 
  



 

 

TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT 

 

Hätänumero:   112 

Työterveyshuollon numero:  _______________ 

Kriisipäivystyksen numero: 09-3104 4222 

Helsingissä (kts.oma alue)

  

Kirkon keskusteluapu:   0400-22 11 80  

(avoinna klo 18 alkaen iltaisin) 

 

Työntekijän omaisen numero:   _______________ 

 

Työnantajien etujärjestön lakimiehen  

yhteystiedot:   _______________ 

 

Suomen mielenterveysseuran kriisipuhelin: 010 195 202  

(Puhelimeen voi soittaa anonyymisti) 

 

Hyödyllinen kelan sivusto:                          www.kela.fi/omaisenkuolema 

 

   
  



 

 

OMAISEN KANSSA SOVITUT ASIAT TYÖNTEKIJÄN MENEHDYTTYÄ 

Tätä lomaketta voit käyttää apuna ja muistilistana, kun esimies keskustelee 

tapahtuneesta menehtyneen työntekijän omaisten kanssa. Listasta on helppo 

tarkistaa, mistä asioista on keskusteltu omaisen kanssa ja mitä on yhteisesti sovittu 

jatkon kannalta. On ensiarvoisen tärkeää kuunnella omaisten toiveita hautajaisten ja 

käytännön järjestelyiden suhteen. Esimiehen tulee myös muistaa, että esimerkiksi 

ilman omaisten lupaa työntekijän kuolinilmoitusta ei voi julkaista mediassa.  

Mitä menehtymisestä kerrotaan työyhteisölle: ____________________ 

______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Osallistuminen hautajaisiin:   Kyllä ___ Ei ___ 

Missä hautajaiset pidetään ja milloin: __________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Voiko lähettää muistoadressin ja jos voi, mihin osoitteeseen:  

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Muistokirjoituksen laittaminen lehteen:  Kyllä ___ Ei ___ 



 

 

Omaisten toiveet ilmoituksen suhteen: _________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Muut omaisten toiveet: _____________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
  



 

 

 
 

 

 

 

 

  
LÄHTEET:  

Talouselämä.fi  http://www.talouselama.fi/tyoelama/kun-kuolema-tulee-tyopaikalle-

3392840 

Proagria.fi: 

https://www.proagria.fi/sites/default/files/attachment/toimintaohje_kriisitilanteessa

.pdf 
 
Suomen mielenterveysseura:  
http://www.mielenterveysseura.fi/fi/tukea-ja-apua/kriisipuhelin-apua-
el%C3%A4m%C3%A4n-kriiseihin 
 

http://www.talouselama.fi/tyoelama/kun-kuolema-tulee-tyopaikalle-3392840
http://www.talouselama.fi/tyoelama/kun-kuolema-tulee-tyopaikalle-3392840

