
 

 

Työhön paluu surun jälkeen 

Työnantajan tulee osata kohdata surun tai traumaattisen surun 

kohdannut työntekijä. Läheisen ihmisen kuoleman kohtaa 16% 

työntekijöistä vuosittain. Traumaattisen surun kokee 2 % työntekijöistä 

vuosittain. Onkin arvioitu, että jokainen johtaja kohtaa surevan 

työntekijän jossakin vaiheessa esimiesuraansa. Tämä ohjeistus on tehty 

helpottamaan surevan kohtaamista. Ohjeistuksen on tarkoitus olla 

työpaikan muistilista surevan kohtaamiseen ja tätä kautta apuväline eri 

asioiden huomioimiseen. 

MITÄ TRAUMAATTINEN SURU ON?  

Ihminen kohtaa traumaattisen surun, kun oma lapsi kuolee, läheinen tee itsemurhan, 

läheinen kuolee väkivallan teon seurauksena tai työikäinen puoliso menehtyy. 

Traumaattinen suru on pitkäkestoista verrattuna tavalliseen suruun ja surun 

erityispiirteenä on, että ihminen palaa siihen uudestaan ja uudestaan etsien itseään 

uudessa elämäntilanteessa. Traumaattiseen suruun liittyy usein sosiaalinen 

eristäytyminen, sillä työntekijä pelkää, että häntä ja uutta elämäntilannetta ei osata 

kohdata työpaikalla. On ensiarvoisen tärkeää huomioida työntekijän jaksaminen 

muuttuneen elämäntilanteen seurauksena. 

Työpaikan avoin keskustelukulttuuri tukee surevan työntekijän palaamista 

työelämään. Työikäisen identiteettiin kuuluu työelämässä oleminen, joten tutkimusten 

mukaan on suositeltavaa rohkaista työntekijää työhön paluuseen melko pian 

tapahtuneen jälkeen. 

 

  



 

 

                MUISTILISTA SUREVAN KOHTAAMISEEN 

1. Esimies on yhteydessä surevaan ja tämän perheeseen. Kysytään, miten 

sureva voi ja osoitetaan, että hän on edelleen arvostettu työntekijä surusta huolimatta. 

2. Kun sureva palaa takaisin sairauslomalta töihin, kysy neuvoa surevan 

kohtaamiseen omasta työterveyshuollosta.  

3. Miettikää työntekijälle tarjottavat tukitoiminnot kuten esim. työnohjaus, 

työterveyshuollon psykologipalveluiden käyntimäärä, etätyömahdollisuus, 

työtehtävien räätälöiminen, lyhempi työaika yms. ennen työntekijän paluuta. 

4. Surevalle työntekijälle tulee kertoa, että hän on arvokas työyhteisön jäsen 

surusta huolimatta. 

5. Kohdataan sureva työntekijä hallitusti. Esimies käy kahdenkeskisen keskustelun 

surevan kanssa ennen töihin paluuta, jolla pyritään madaltamaan töihin palaamista. 

Varmistetaan työntekijältä kirjallisesti, saako surusta kertoa työpaikan muille 

työntekijöille, jotta nämä ymmärtävät tapahtuneen. 

6. Työkavereiden tuki on surevalle ensiarvoisen tärkeää. Ei jätetä surevaa 

yksin, syrjitä, vähätellä yms. Muistetaan kysyä, miten voit ja ymmärtää vaikeata 

elämäntilannetta välivaiheena. 

7. Työntekijöiden tulee ymmärtää, että surusta saa puhua ja voinnin kysyminen 

ei loukkaa ketään, vaan antaa tunteen välittämisestä. 

8. Johdon tulee tukea surevaa säännöllisesti. Työntekijän jaksamista tulee seurata 

ja työnantajan tulee ymmärtää surun erilaiset vaiheet esimerkiksi työterveyshuollon 

kautta. 

9. Selvitetään traumaattisen surun vaikutukset työhön. Pystyykö työntekijä 

tekemään asiakastyötä? Voidaanko joitain tehtäviä korvata joillakin toisilla tehtävillä?  
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TYÖHÖN PALUU SURUN JÄLKEEN: TYÖNTEKIJÄN HAASTATTELULOMAKE 

10. Mitä tukimuotoja kaipaisit työssä jaksamisen tueksi?  

11. Haluatko kertoa surusta työpaikalla työyhteisön muille jäsenille?  

12. Miten koet selviytyväsi työtehtävistä? Mitä huolia koet omaan työtehtävään liittyen?  

13. Minkälaista tukea kaipaisit esimieheltä?  

14. Minkälaista tukea kaipaisit työyhteisön muilta jäseniltä? 

 


