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Työkykyjohtamisen,

mielenterveyden ja fyysisen

työkyvyn ratkaisut

Työterveyshuollon laadun ja

työterveysyhteistyön

kehittäminen

Työturvallisuuden kehittäminen ja 

työympäristöriskien hallinta

Toimintakyvyn, ergonomian

ja aivotyön kehittäminen

Työyhteisön toimivuus ja

työhyvinvoinnin kehittäminen

Työaikojen, unen ja

palautumisen ratkaisut

Sisäilmaongelmien

ratkaiseminen

Työtilojen 

kehittäminen

Työura-

johtaminen
Työpaikan konfliktien

ratkaisu
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TTL Mikro-

oppimista

TTL Mikro-

oppimista



• Mikro-oppiminen on syntynyt uuden sukupolven 
oppijoiden sekä kiireisten yrittäjien ja 
yritysmaailman tarpeista.

• Millenniaalit, X- ja Y-sukupolvet sekä tulevat 
sukupolvet ovat kasvaneet mobiiliin tiedonsaannin 
nopeaan tahtiin. Ihmiset tekevät töitä etänä, 
verkostoituvat virtuaalisesti ja käyttävät yhä 
enemmän mobiililaitteita. Niinpä oppimateriaalien 
on oltava saatavilla mobiilisti, nopeasti ja 
kätevästi 24/7, kun ongelma on käsillä tai 
tiedontarve yllättää.

Mikro-oppimista on verrattu välipalasmoothieen
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Lainaus: Päivi Lohikoski, FT, koulutuspäällikkö, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti
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Oppiminen on 

tavoitteellista. 

Oppija määrittää 

itse tavoitteensa ja 

arvioi niiden 

toteutumista.

Oppimisympäristö 

verkko-opinnoissa 

huomio oppijan 

työympäristön ja 

-yhteisön. 

Oppimistehtävät 

on nivottu oppijan 

arkityöhön. Uusia 

tietoja ja taitoja 

sovelletaan työhön.

Tuemme toisilta 

oppimista sekä 

verkossa että 

kasvokkain 

kohtaamisissa. 

Oppimistehtävät 

kannustavat 

vuorovaikutukseen 

omassa 

työyhteisössä.

Koulutusten 

perustana on 

tutkitut, vaikuttavat 

ja luotettavat 

sisällöt maan 

johtavilta 

työelämän 

asiantuntijoilta.

Koulutukset 

kannustavat 

itsearviointiin ja 

kollegoiden 

väliseen 

vertaisarviointiin. 

Kouluttaja ohjaa, 

kannustaa 

rakentavasti ja 

aktivoi pohtimaan.

Oppimisprosessi 

muotoillaan 

osallistujalle 

selkeäksi ja tiiviiksi 

kokonaisuudeksi, 

jota on helppo 

käyttää.

Pedagogiset periaatteemme laadun varmistamiseksi



Astu työturvallisuuteen
mikro-oppimalla
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Videoesittely

https://youtu.be/MmE_YxMUg1k


Tausta ja tutkimus
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MoSaC–hanke
Modern Safety learning for Construction

• 2018-2020, 2v 

• Hankkeessa tutkimme VR-

työturvallisuusoppimista 

rakennustyöympäristöissä yhdessä kahdeksan 

alan yrityksen kanssa. Hanke osoitti, että VR-

oppiminen voi olla huomattavasti luento-

oppimista tehokkaampaa ja se aktivoi ja 

motivoi osallistujia työturvallisuuden ja 

työkulttuurin kehittämiseen.

SLIVeR–hanke
Safety Learning in Immersive Virtual Reality

• 2021-2023, 2v
• Hankkeessa  syvennytään 2021–2023 VR-

oppimisen pedagogiikkaan, VR-harjoitusten 
muotoiluun ja oppimisen siirtovaikutuksiin 
työelämän työturvallisuustoimintaan.

© Työter veysla itos   |     www.tt l . f i

Virtuario™ perustuu Työterveyslaitoksella toteutettujen tutkimushankkeiden 
tuottamaan tietoon oppimisesta virtuaalitodellisuudessa.

www.ttl.fi/mosac

www.ttl.fi/sliver



Virtuario käytössä

• Virtuario™-alustan opetussisällöt suoritetaan 
itseohjautuvasti langattomilla virtuaalilaseilla

• Virtuario –koulutuksia varten tarvitset 4x4 m tilan, 
jossa oppija voi liikkua vapaasti ja turvallisesti. 
Tilan voi varata mistä vain soveltuvasta sisätilasta

• Yksi oppimiselämys n. 20 min ja riippuu siitä 
kuinka nopea oppija on havainnointitehtävissä

• Hinta 700€/kk/laite(+alv). Sisältää kaikki tuotetut 
sisällöt
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Virtuario™-sisältöjä
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Virtuario™-sisältöjä



Hyvinvointia työstä:
Mikro-oppimisen kirjasto



Mikro-oppimismoduuleja on paljon 

• Kesto 5-10 min

• Noudattaa TTL:n pedagogisia
periaatteita

• Aktivoi läpi oppimisprosessin

• Yhtenäinen oppimista tukeva rakenne

6.8.2018

Tavoitteet Johdanto
Tutkittua

tietoa
Harjoituksia

Vie 

käytäntöön
Yhteenveto
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Tiivis ja herättelevä sisältö

Tavoitteet Johdanto
Tutkittua

tietoa
Harjoituksia

Vie 

käytäntöön
Yhteenveto



Sosiaalisen oppimisen väline

• Mikro-oppimisen kirjasto on myös loistava sosiaalisen 
oppimisen työkalu. 

• Mitä jos ottaisitte tiimipalaveriinne käytännöksi 
keskustella vaihtuvasta työhyvinvoinnin aihealueesta 
Työterveyslaitoksen huippuasiantuntijan alustamana?

• Keskustelun pohjana voi olla kunkin ennakkoon 
opiskelema yhdessä valittu moduuli.

• Näin oppiminen jatkuu varsinaisen opiskeluajan 
jälkeen ja pääsette yhdessä pohtimaan teemaa 
omasta näkökulmastanne ja pitämään tärkeää aihetta 
esillä.
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Työelämän muutos
Hybridityö, etätyö vai läsnätyö
Työtapoja kannattaa miettiä koronan 
jälkeen
Resilientin organisaation toiminta
Resilientin organisaation tunnusmerkit
Ihmisen vahvuudet tekoälyn aikakaudella
Resilienssi kriisitilanteessa
Työelämätaidot 2030-luvulla
Urajumi tuntuu umpikujalta

Työhyvinvointi
Mitä työn tuunaaminen on?
Miten ylitän tuunaamisen esteet?
Ajanhallinta etätyössä
Häiriöt, keskeytykset ja tietotulva
Tietotulvaa voi oppia hallitsemaan
Työn ja muun elämän 
yhteensovittaminen
Paitsi jäämisen pelko (FOMO)
Tunnekuorma kasvaa vaivihkaa

Mistä tunnistan työpaikkakiusaamisen?
Palautuminen - Lisää tunteja kalenteriin
Palautuminen - Liikunta
Palautuminen - Muutospolku
Palautuminen - Ravitsemus
Palautuminen - Uni
Palautuminen - Alkoholi
Kolme tapaa palautua
Työaikakulttuuri asiantuntijatyössä
Ajanhallinta - Keskeytysten 
kasaantuminen
Ajanhallinta - Asiantuntijan ajankäytön 
ongelmat
Ajanhallinta - Kirkasta ydintehtävät
Ajanhallinta – Moniajo
Mitä työstressi on?
Etänä vai lähinä

Työturvallisuus
Työntekijällä on oma 
työturvallisuusvastuunsa
Turvallisuusviestintä pähkinänkuoressa

Tunnista uhkaava tilanne
Reaktiot uhkaavaan tilanteeseen
Henkisen ensiavun keskustelumalli
Näin riisut kertakäyttöiset suojakäsineet
Tulppasuojainten asennus

Johtaminen
Työkykyjohtamisen perusteet
Miten lisätä työn imua?
Työhyvinvointijohtaminen strategian 
osana
Hyödyt irti työhyvinvointikyselystä
Miten esihenkilö on mukana 
työterveysneuvottelussa
Kriittiset menestystekijät
Johda myös henkistä työkykyä

Tuotantoon tulee uutta joka 
kuukausi!

Monipuoliset sisällöt



Hinnoittelu Uusia sisältöjä:
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Vuosihinta: ryhmätoteutukset

Hintoihin lisätään voimassa oleva

arvonlisävero

Käyttäjämäärä Hinta/käyttäjä/kaikki

moduulit/vuosi

100-249 65€

20-99 89€

10-19 139€

Puhutaan jaksamisesta

Panosta perehdytykseen

Oman työn johtaminen

Henkinen työkyky

Tunnista oman työsi voimavarat

Etänä vai lähinä – valitse viisaasti!

Työnjako hybridikokouksessa



Veloitukseton oppimateriaali:
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https://www.ttl.fi/
oppimateriaalit

https://www.ttl.fi/oppimateriaalit


Mielenterveyden tuen työkalupakki

Muutosvalmius-työkalusarja

Hyvän mielen työpaikka

-esihenkilövalmennus
Valmiuksia ja varmuutta 

mielenterveyttä tukevan 

työyhteisön rakentamiseen.

Palautumislaskuri Liike & mieli -työkalusarja

Päihdeohjelmatyökalu Aivotyöpeli

Työn muokkauksen

verkkokurssi

Työuran Uurtaja -valmennus Miten voit? 

-työhyvinvointitesti

Auttaa työyhteisöjä 

kartoittamaan kognitiivisen 

kuormituksen tekijöitä.

Apu nykyaikaisen, organisaation 

tarpeisiin pohjautuvan 

päihdeohjelman laatimiseen.

Neljän työkalun sarja vahvistaa 

organisaation kykyä varautua ja 

sopeutua muutostilanteisiin.

Kurssi työn muokkauksen 

keinoista ja hyödyntämisestä 

mielenterveyden ja psyyk-

kisen toimintakyvyn tukena.

Työkalusarja liikunnan ja 

liikkumisen edistämisestä 

työarjessa.

Työkalu työpäivän aikaisen 

palautumisen varmistamiseksi 

ja työkyvyn tukemiseksi.

Verkkovalmennus oman uran 

suunnitteluun ennen kuin 

urajumi iskee.

Henkilökohtainen 

työhyvinvointiprofiili sekä neuvot 

työhyvinvoinnin kehittämiseen.

https://hyvatyo.ttl.fi/mielityo/etusivu?_ga=2.44303271.2089982333.1634818083-584001376.1536039049
https://hyvatyo.ttl.fi/mielityo/tyokalut/muutosvalmius-tyokalusarja
https://hyvatyo.ttl.fi/mielityo/tyokalut/hyvan-mielen-tyopaikka-esihenkilovalmennus
https://hyvatyo.ttl.fi/mielityo/tyokalut/palautumislaskuri
https://hyvatyo.ttl.fi/mielityo/tyokalut/liike-ja-mieli-tyokalusarja
https://hyvatyo.ttl.fi/mielityo/tyokalut/paihdeohjelmatyokalu
https://hyvatyo.ttl.fi/mielityo/tyokalut/aivotyopeli
https://hyvatyo.ttl.fi/mielityo/tyokalut/tyon-muokkauksen-verkkokurssi
https://hyvatyo.ttl.fi/mielityo/tyokalut/tyouran-uurtaja-valmennus
https://hyvatyo.ttl.fi/mielityo/tyokalut/miten-voit-tyohyvinvointitesti
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@tyoterveys

@fioh
Tyoterveyslaitostyoterveysttl.fi tyoterveyslaitos@tyoterveys

@fioh
Tyoterveyslaitostyoterveysttl.fi tyoterveyslaitos

KIITOS

Kysymyksiä?

https://instagram.com/tyoterveys/
https://www.facebook.com/tyoterveyslaitos
https://twitter.com/tyoterveys
http://www.ttl.fi/fi/sivut/default.aspx
https://instagram.com/tyoterveys/
https://www.facebook.com/tyoterveyslaitos
https://twitter.com/tyoterveys
http://www.ttl.fi/fi/sivut/default.aspx

