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Kiitos
Me hankkeen toteuttajat haluamme kiittää lämpimästi kaikkia hankkee-
seen tavalla tai toisella osallistuneita yrityksiä. Erityisen kiitollisia olem-
me siitä, miten avoimesti ja innostuneesti meidät ”yliopistoporukat” 
(erään haastatellun sanoja lainataksemme) otettiin vastaan paikallisilla 
työpaikoilla, arkkitehtitoimistoista konepajoihin. Työ kanssanne tuntui 
merkitykselliseltä ja tuloksekkaalta – ja oli välillä hervottomankin haus-
kaa. Kiitos erityisesti niille lukuisille yrityksille, jotka halusivat jakaa ko-
kemuksiaan videohaastatteluilla.

Kiitokset myös hankekumppanillemme Tampere Business Campus 
(TBC) ry:lle ja projektipäällikkö Eeva Ereniukselle, aktiiviselle ohjaus-
ryhmälle sekä hanketta rahoittaneelle Pirkanmaan ELY-keskukselle hy-
vähenkisestä ja innostuneesta yhteistyöstä. Erityisen lämpimät kiitokset 
hyvästä ja sinnikkäästä työstä haluamme osoittaa hankkeen projekti-
päällikkönä Synergosissa toimineelle Anne Vauhkoselle.
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Haluamme murtaa kä-
sityksen siitä, että 
työhyvinvointi on kukka-
hattutätien yksinomis-
tuksessa.

Lukijalle
Työelämä on suurten muutosten edessä ja myllerrys jatkuu. Vain sel-
lainen yritys pärjää, joka kykenee luomaan työyhteisön, jossa luovuus 
kukoistaa ja jokainen voi laittaa itsensä likoon. Julkisuudessa on paljon 
keskusteltu työnteon ongelmista: talouden epävarmuuden vuoksi työn 
mielekkyys on ollut alamäessä, työ kuormittaa entistä enemmän henki-
sesti ja kiire kasvaa, koska työtä tehdään entistä pienemmällä porukalla. 
Jopa asiakkaiden kerrotaan harjoittavan barometrien mukaan henkis-
tä väkivaltaa, työpaikalla kiusaamisesta 
puhumattakaan.

Haluamme kuitenkin kääntää kat-
seen valittamisesta vaikuttamiseen ja 
myönteiseen näkökulmaan. Meillä-
hän ei Suomessa ole mitään hätää, 
mikäli on uskominen Maailman ta-
lousfoorumia, jonka mukaan maam-
me oli kolmantena strategiselta kil-
pailukyvyltään syksyllä 2013. Myös 
onnellisuudessa ja inhimillisen pää-
oman indeksissä, jossa seurataan kan-
salaisten hyvinvointia kehdosta hau-
taan, olemme maailman kärkeä.

Haluamme murtaa käsityksen siitä, että työhyvinvointi on kukkahattu-
tätien yksinomistuksessa. Sille on käyttöä myös tosielämässä. Jokainen 
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Etsitään 
työpaikalta 
positiivisia 
poikkeamia!

työhyvinvoinnin, siis työn sujuvuuden, kehittämiseen laitettu euro tulee 
moninkertaisena takaisin. Niukkenevat aineelliset – fyysiset, taloudelli-
set tai teknologiset – resurssit eivät enää takaa tulevaisuuden menesty-
mistä, vaan kivijalka löytyy henkilöstöstä ja sen osaamisesta. Hyvinvoiva 
henkilöstö on jokaisen organisaation mahdollisuus menestyä tulevaisuu-
dessakin.

Työhyvinvoinnin nostaminen menestystekijäksi edellyttää, että sitä pi-
tää myös suunnitella. Sillä on siis hyvä olla selkeät tavoitteet, vastuut ja 
resurssit. Myös työhyvinvoinnin kehittämistoimien onnistumista on ar-
vioitava säännöllisesti erilaisin tunnusluvuin, ei vain peräpeiliin sairaus-
poissaloja katsomalla, vaan myös laadullisin mittarein.

On myös muistettava, että jokainen työntekijä – niin omistajayrittäjä, 
esimies kuin työntekijäkin – rakentaa oman hyvinvointinsa itse. Siksi jo-
kaisen on tarpeen huolehtia omien voimavarojensa kunnosta: liika stres-
si kuormittaa, mutta sopivina palasina se saa aikaan huippusuorituksen. 
Psyykkistä kuormitustakin kestää, kun välillä palautuu, eli tankkaa ta-
kaisin työpäivän aikana kulutetut voimat. Palautumisessa uutena keino-
na olemme tehneet tutuiksi tietoisuustaitoja.

Tässä on käyttöönne opaskirjanen, jossa esimerkein kerromme, miten 
työhyvinvointia voi suunnitella ja kehittää ihan jokaisessa työpaikassa, 
pienessä tai isossa, mies- tai naisvaltaisessa, maalla tai kaupungissa.

Toivon, että tämä opas edistää positiivisten poikkeamien löytymistä 
työpaikalta: tervehtimistä, kiinnostusta toisen työstä, 

kaikkien työn arvostamista, positiivisia juo-
ruja, työnteon tähtihetkiä ja aitoa innos-
tusta. Ja näiden myötä tuloksellista työtä.

Hyviä luku- ja katselukokemuksia!
Marja-Liisa Manka
Työhyvinvoinnin professori
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Työvirta-hanke
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Työvirta-hanke
Työvirta – tuottavuutta ja hyvinvointia yritysverkostossa 2011–2013 
-hankkeen tavoitteena oli pirkanmaalaisten pienten ja keskisuurten yri-
tysten kehittäminen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden lisäämiseksi. Han-
ketta toteuttivat Tampere Business Campus TBC ry ja Tampereen yli-
opiston Johtamiskorkeakoulun Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergosin 
työhyvinvoinnin tutkimusryhmä. Hanke toteutettiin Euroopan Unionin 
Euroopan sosiaalirahaston sekä Pirkanmaan ELY-keskuksen rahoituk-
sella. Kyseessä oli maakunnallinen verkostohanke, jonka työtapoina oli-
vat:

koulutus

yrityskohtainen kehittäminen sekä

toisilta oppimisen tapahtumat.

Hankkeen kehittämistoimenpiteet valittiin yritysten tarpeiden mukaan, 
yhdessä asiantuntijan kanssa laaditun kehittämissuunnitelman pohjalta.

Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergosin työhyvinvoinnin tutkimusryh-
män tavoitteena oli kannustaa ja tukea pk-yrityksiä työhyvinvoinnin 
nostamisessa strategiseksi menestystekijäksi. Pk-yrityksissä ongelmana 
on usein toiminnallisten resurssien puute, minkä vuoksi henkilöstöjoh-
tamista ja työhyvinvoinnin kehittämistä tehdään useimmiten muun työn 
ohessa. Työvirta-hanke tarjosi yrityksille mahdollisuuden oppia työhy-
vinvoinnin periaatteita ja toimintamalleja sekä viedä ne osaksi yritys-
ten sisäistä toimintakulttuuria. Tässä keskeistä oli inhimillisen pääoman 

ANNE VAUHKONEN
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vahvistaminen johtamista, organisaatiota, työyhteisöä ja yksilöä sekä 
työtä kehittämällä. Tavoitteena oli tuloksellisen toiminnan ja laaja-alai-
sen työhyvinvoinnin näkökulman yhdistäminen uudenlaisten toiminta-
tapojen löytämiseksi. Tärkeällä sijalla olivat muun muassa työpaikkojen 
työhyvinvointiin liittyvien käytäntöjen tunnistaminen ja alkutilanteen 
analyysit, työhyvinvoinnin järjestelmällinen suunnittelu ja kehittäminen 
sekä arviointitapojen luominen. Toiminnan tavoitteena oli innostaa ja 
kannustaa työpaikkoja työhyvinvoinnin ja samalla myös tuottavuuden 
edistämiseen.

Projektin kohderyhmänä olivat pirkanmaalaiset pienet ja keskisuu-
ret yritykset, jotka olivat kiinnostuneita edistämään työhyvinvointia ja 
tuottavuutta erilaisin johtamisen ja organisaation kehittämisen keinoin. 
Kehittämiseen osallistui yritysten koko henkilökunta, esimiehet ja joh-
to edellä. Työhyvinvoinnin tutkimusryhmän toteuttamiin kehittämistoi-
miin osallistui kaikkiaan 68 pirkanmaalaista pk-yritystä. Nämä edustavat 
laaja-alaisesti Pirkanmaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä eri toimialoilta, 
muun muassa metalliteollisuudesta, kuljetusalalta, suunnittelun asian-
tuntijapalveluista sekä sosiaali- ja terveysalalta.

Video: Leena Tuunanen Pirkanmaan ELY-keskukselta kertoo, että pienetkin yritykset ovat kiinnostuneita 
työelämän laadusta ja tuottavuuden parantamisesta.

http://youtu.be/NB1Y5Q8ipK4
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Työvirta-hankkeen toimenpiteillä on edistetty yritysten johdon 
ja henkilöstön käsitystä työhyvinvoinnista ja sen osa-

tekijöistä sekä tehty konkreettis-
ta kehittämistä sekä järjestet-
ty koulutusta työhyvinvoinnin 
ja tuottavuuden edistämiseksi. 
Koulutus- ja kehittämistyös-
sä sovellettiin ja hyödynnettiin 
työhyvinvointiin ja johtamiseen 
liittyvää tutkimustietoa. Yrityk-
sille järjestetyissä koulutustilai-
suuksissa keskeistä oli myös ver-
taistuki sekä toisilta oppiminen.

Tämä Työvirta-hankkeen puit-
teissa toteutettu e-kirja on tar-
koitettu oppaaksi organisaati-
oiden työhyvinvoinnin kehittä-
miseen. Kirjan tavoitteena on 
lisätä ymmärrystä työhyvin-
voinnista – mitä työhyvinvoin-
nilla tarkoitetaan ja miksi se on 

niin tärkeää – sekä esitellä konkreettisia toimia ja työkaluja. Kirja toimii 
myös Työvirta-hankkeen Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun 
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergosin työhyvinvoinnin tutkimusryh-
män osuuden loppuraporttina, jossa esitellään hankkeessa toteutettua 
kehittämistoimintaa ja osallistujien kokemuksia. Kirjan tavoitteena on 
valottaa laaja-alaisesti konkreettisten, käytännönläheisten kehittämise-
simerkkien kautta työhyvinvoinnin käsitettä.

Haemme tällä tehdyllä ja 
tehtävällä työhyvinvointityöllä 
kannattavuutta, työurien piden-
tymistä ja sitä, että kaikilla  
yrityksessä on asiat hyvin.
-Pekka Aalto, Ajomestarit Oy
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Työhyvinvoinnin 
taustaa
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Työhyvinvoinnin taustaa
Työ on kautta aikojen antanut meille olemassaolon perustan. Ihminen 
voi työnsä kautta liittyä työyhteisöön, saa-
da arvostusta, käyttää omia taitojaan ja 
myös kehittyä niissä. Ihmisen oppimis-
kyky onkin lähes rajaton. Uusimman ai-
votutkimuksen mukaan ikäkään ei 
ole esteenä, vaan suurimmat 
esteet ovat omassa päässäm-
me tai työpaikan kulttuurissa. 
Sanomme liian helposti itsel-
lemme, ettemme enää opi, on 
liian kiire tai ettei meitä ennen-
kään ole kuunneltu.

Kun työ virtaa, nautimme työstäm-
me ja se näkyy hyvinvoinnissamme 
– mutta myös työnantajan tuloksessa. 
Jos työnteko ei suju, se tuntuu koko elä-
mässämme ja saattaa jopa sairastuttaa. 
Työhyvinvoinnin tutkimus onkin lähtenyt 
liikkeelle tarpeesta, ettei työntekijä sairastuisi työnteon tavoista, työvä-
lineistä tai käytetyistä materiaaleista. Tuolloin puhuttiin työsuojelusta. 
Huomio onkin pitkään ollut työn terveysriskeissä ja työn kuormittavuu-
den arvioinnissa. Lisäksi on keskitytty yksittäiseen työntekijään.

”Yrityksen kannalta 
kyse on meidän yrityk-
sen kilpailukyvystä ja 
sen kehittämisestä ja 
oikeastaan koko mei-
dän tulevaisuudesta.”
- Juha Jonasson, Carsport

MARJA-LI ISA MANKA
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Vähitellen työhyvinvoinnin käsite on laajentunut kattamaan myös työn 
tekemisen tavat, johtamisen ja ilmapiirin, yhteisöllisyyden ja osaamisen. 
Samalla huomion kohde on muuttunut: pahoinvoinnin sijasta on alettu 
suunnata katse työnteon voimaannuttaviin piirteisiin positiivisen psyko-
logian myötä. Työhyvinvoinnin tasapainomallin mukaan jokaisen työssä 
on innostavia ja ikäviä piirteitä, mutta jos voimme pitää työn positiiviset 
puolet isompina kuin ongelmat, niin voimme hyvin. Ongelmat on hyvä 
nostaa kuitenkin päivänvaloon ja samalla vahvistaa työniloa tuottavia 
piirteitä.

Mistä kukin saa virtaa?
Työhyvinvoinnin perusta on monesta kiinni: työhyvinvointi syntyy työ-
paikan, työn, esimiehen ja työkavereiden vuorovaikutuksen ansiosta. Ta-
voitteellisuus tukee hyvinvointia, mutta jokaisen työntekijän on tiedettä-

Kuva: Työhyvinvoinnin tekijät

1. ORGANISAATIO
- tavoitteellisuus
- joustava rakenne
- jatkuva kehittyminen
- toimiva työympäristö

2. JOHTAMINEN
- osallistuva ja 

kannustava 
johtaminen

Asenteet

- psykologinen pääoma
- terveys ja fyysinen 

kunto

5. MINÄ ITSE 3. TYÖYHTEISÖ
- avoin vuorovaikutus, 

työyhteisötaidot
- ryhmän toimivuus, 

pelisäännöt

4. TYÖ
- vaikuttamis- 

mahdollisuudet
- kannustearvo: 

oppiminen
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vä oma osuutensa tavoitteiden toteuttamisessa. Joustava organisaation 
rakenne mahdollistaa sananvallan omaan työhön ja sen pelisääntöihin. 
Tämä puolestaan synnyttää työntekijälle hallinnan tunnetta, ehkäpä 
tutkituinta työhyvinvoinnin tuottajaa. Osaamisen kehittämisestä ja työ-
paikan turvallisuudesta huolehtiminen kuuluvat myös hyvinvoivaan or-
ganisaatioon. Hyvä johtajuus on vastavuoroista. Erityisesti tänä päivänä 
esimiehen tehtävänä on huolehtia myös optimismin johtamisesta. Jo-
kainen työntekijä voi omalla käyttäytymisellään edistää ilmapiirin avoi-
muutta. Siihen tarvitaan työyhteisötaitojen osaamista: reiluutta, aktiivi-
suutta ja kaikkien töiden arvostamista. Toki on hyvä opetella ottamaan 
esille myös kehittämisen kohteita. Tervehtiminen, palautteenantaminen 
ja kiittäminen edistävät niin ikään hyvinvointia.

Työhyvinvointi näkyy työssä ilona ja koko työpaikassa voimavarana: hy-
vinvoivat työntekijät saavat paljon aikaiseksi. He ovat myös luovia ja 
keksivät uusia tapoja tehdä työtään. Tämä on tärkeää aikana, jolloin 
kaikkialla on puutetta uusista resursseista.

Video: Professori Marja-Liisa Mankan mukaan työhyvinvointiin satsattu euro voi tulla jopa kaksikym-
menkertaisena takaisin. 

http://youtu.be/6TyW2B877Zc
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Ratkaisukeskeisyys edistää työhyvinvoinnin kehittämistä. On tärkeää ot-
taa työntekijät mukaan pohtimaan, mikä lisää työniloa sen sijaan, että 
heiltä kysyttäisiin vain, mikä on vialla. Kannattaa kysyä myös sitä, mitä 
tietoa, taitoa tai tukea he tarvitsevat työnilon ja innostuksen kasvattami-
seen. Toki silmiä ei ole syytä ummistaa ongelmilta tai esteiltäkään, vaan 
ne on nostettava päivänvaloon ratkaistaviksi. Pidetään siis huolta siitä, 
että työnteon voimaannuttavat puolet ovat isommat kuin kielteiset!
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Työhyvinvoinnin 
kehittäminen 
työpaikoilla 
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Työhyvinvoinnin  
kehittäminen työpaikoilla
Pitkään työhyvinvoinnin kehittäminen on käsitetty vain työkykytoimin-
naksi ja erilaisiksi lyhytkestoisiksi toimenpiteiksi. Työn kokonaisvaltai-
nen kehittäminen on jäänyt vähemmälle huomiolle. Työhyvinvointi on 
kuitenkin laaja-alainen käsite ja tästä syystä työhyvinvoinnin kehittämi-
nen tulisikin ymmärtää koko työyhteisön toimivuuden edistämiseksi. 
Johdolla ja esimiehillä on siinä ensiarvoisen tärkeä rooli, mutta kehit-
tämistoimien pohtiminen pelkästään johtoryhmässä ei välttämättä joh-
da toimivimpaan lopputulokseen. Työhyvinvointia kannattaakin kehit-
tää yhdessä työntekijöiden kanssa, jolloin työntekijöiden asiantuntemus 
omasta työstään tulee hyödynnetyksi ja kaikki sitoutuvat kehittämiseen.

Työhyvinvoinnin kehittäminen on hyvä kytkeä työpaikan strategiseen 
suunnitteluun: sen on tuettava strategisia tavoitteita, sille on asetettava 
tavoitteet, määriteltävä kehittämisen toimenpiteet ja vastuut aikataului-
neen. Suunnittelukierros voi lähteä nykytilan analysoimisesta. Mikä on 
tilanteemme tiedossa olevan materiaalin valossa? Tarkastelussa voidaan 
käyttää toimintaa kuvaavia määrällisiä tunnuslukuja, kuten sairaus-
poissaoloja, eläköitymistä ja henkilöstön vaihtuvuutta, koskevia tietoja. 
Tällaisia, jo syntyneistä ongelmista kertovia, tunnuslukuja käytetäänkin 
usein tarkastelussa. Näiden lisäksi olisi kuitenkin syytä ottaa käyttöön 
uudenlaisia laadusta ja vaikuttavuudesta kertovia mittareita, joiden pe-

MARJA-LI ISA MANKA •  JAANA-PI IA  MÄKINIEMI  •  RI IT TA-LI ISA L ARJOVUORI
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rusteella voidaan ennakoida tulevia riskejä ja ehkäistä niiden syntyä. 
Työhyvinvointikyselyt tarjoavat hedelmällisen lähtökohdan organisaa-
tion toiminnan kehittämiseen, koska ne paljastavat työyhteisön sekä toi-
mivat että kehittämistä vaativat asiat.

Saatavilla olevan tiedon tulkinnan jälkeen on hyvä kysyä, mihin mei-
dän pitäisi ensiksi tarttua? Toimenpiteet kannattaa siirtää työhyvinvoin-
tisuunnitelmaan tai -ohjelmaan, jossa on määritelty niiden tavoitteet, 
vastuut, aikataulu ja seurantatavat. Vuoden lopussa kannattaa tarkastel-
la kehittämisen vaikuttavuutta vertailemalla saavutettuja tavoitteita stra-
tegisiin tavoitteisiin vaikkapa henkilöstökertomuksessa.

Kuva 2. Työhyvinvoinnin kehittämisen prosessi

Vaikuttavuutta kuvaavat 
laadulliset tunnusluvut

työhyvinvoinnin indeksit
sosiaalinen- ja 

psykologinen pääoma
työnimu

itsearvioinnit

Toimintaa kuvaavat 
määrälliset tunnusluvut

läsnäolo
sairauspoissaolot
eläköitymistiedot

turvallisuushavainnot

Tul
kin

ta Työhyvinvointisuunnitelma
tavoitteet

toimenpiteet
vastuut

tunnuslukujen määrittely
seurantatavat Toimenpiteiden toteutus ja 

seuranta 
1.
2.
3.

Henkilöstökertomus
Vertailu strategisiin 

tavoitteisiin

Tul
kin

ta

Strategiset tavoitteet

1 vuosi

Mikä on tilanne? Mitä pitää tehdä? Toimenpiteet Miten onnistuttu?

Henkilöstön hyvinvointi ja tuloksellinen toiminta
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Työhyvinvoinnin mittaaminen
Työhyvinvoinnin mittaaminen on tärkeä osa työhyvinvoinnin kehittä-
misprosessia. Sen avulla voidaan saada tietoa siitä, mikä on työpaikan 
työhyvinvoinnin tila tällä hetkellä. Työhyvinvointia voidaan mitata, tut-
kia ja kartoittaa eri tavoilla esimerkiksi yksilö- tai ryhmähaastatteluin 
tai erilaisin kyselyin. Periaatteessa monet eri tutkimusmenetelmät ovat 
mahdollisia. Työhyvinvoinnin tilaa organisaatiossa voidaan myös kuva-
ta ja mitata kuvaamalla erilaisia henkilöstötunnuslukuja kuten sairaus-
poissaolo-, eläköitymis- ja varhemaksutietoja.

On tärkeää, että työhyvinvointia mitataan laadukkaasti. Toteutustapa 
vaikuttaa työhyvinvoinnin kehittämiseen suhtautumiseen. Esimerkiksi, 
jos vastaajille esitetään ylipitkä ja vaikeaselkoinen kysely, joka ei kohdis-
tu heille merkityksellisiin asioihin, voi vastaajan halu sekä vastata että 
osallistua työhyvinvoinnin kehittämiseen kadota jo alkumetreillä. Kysy-
mykset suuntaavat myös huomion tiettyihin asioihin. Siksi on hyvä poh-
tia mitä ja millä tavalla kysytään. Sitäkin kannattaa miettiä, halutaanko 
mitata työhyvinvointia vai pahoinvointia.

Video: Ohjelmajohtaja Kirsi Heikkilä-Tammi korostaa, että koko henkilökunnan on tiedettävä, mitä työ-
hyvinvointia kehittäviä toimenpiteitä ollaan tekemässä. 

http://youtu.be/bWpx4GYcdwM
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Kun suunnittelee työhyvinvointikyselyä tai sen hankkimista ulkopuoli-
selta toimittajalta, on hyvä pohtia ainakin seuraavia kysymyksiä:

❑ Perustuuko kysely perusteltuun, esimerkiksi tutkimusperustaiseen käsitykseen työhyvinvoinnista?

❑ Kysytäänkö kyselyssä työhyvinvoinnin ja työpaikkanne kannalta olennaisia asioita? 

❑ Miten vastaamiseen kannustetaan?

❑ Onko kyselyn kysymykset esitetty selkeässä kysymys- tai väitemuodossa?

❑ Ovatko väitteet yksiselitteisiä ja kysytäänkö niissä vain yhtä asiaa kerrallaan?

❑ Ovatko vastausvaihtoehdot selkeitä ja helposti ymmärrettäviä?

❑ Pystytäänkö kyselyyn vastaamaan helposti ja sujuvasti?

❑ Analysoidaanko kyselyn vastaukset tietosuojaa kunnioittaen ja riittävän syvällisesti? 

❑ Miten hyvin kerätty tieto sopii kehittämistyön pohjaksi?

Usein käy niin, että työhyvinvointia kyllä mitataan, mutta saadulla tie-
dolla ei tehdä mitään. Mikäli tutkimustulokset jätetään joka vuosi pö-
lyttymään pöytälaatikkoon, on selvää, että vastausmotivaatio vähenee. 
Kyselyihin kysymisen takia ei jakseta vastata samalla tavalla kuin kyse-
lyihin, joilla tiedetään olevan vaikutusta ja joiden tulokset otetaan vaka-
vasti. Mittaus- ja tutkimustietoa tulisikin pitää ensimmäisenä askeleena 
kohti yhteistoiminnallista työhyvinvoinnin kehittämistä eikä itseisarvona 
sinänsä.

Työhyvinvoinnin tikkataulu™
Työvirta-hankkeessa työhyvinvointia mitattiin työhyvinvoinnin tikkatau-
lu -kyselyllä. Hankkeen aikana työhyvinvoinnin tikkataulukyselyjä teh-
tiin useille erilaisille ja erilaisilla toimialoilla toimiville yrityksille. Tikka-
taulukyselyä on toteutettu sekä osana laajempaa, asiantuntijan avulla 
tehtyä työhyvinvoinnin kehittämistyötä, että erillisenä työhyvinvoinnin 
mittauksena, minkä pohjalta organisaatiot ovat jatkaneet kehittämistoi-
mintaansa itsenäisesti. 

Työhyvinvoinnin tikkataulu on työyhteisön työhyvinvoinnin tilaa kar-
toittava kysely, joka tarjoaa hyvän välineen kehittämistoiminnan tuek-
si. Tikkataulukysely mittaa työyhteisön tilaa moniulotteisesti. Kyselyllä 
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kartoitetaan työhyvinvoinnin tilaa työyh-
teisössä seitsemän eri osa-aluetta kä-
sittävällä kokonaisuudella. Tarkastel-
tavat osa-alueet ovat:

terveys ja elämäntilanne, joka kuvaa 
työnantajan työturvallisuuslain 
mukaista huolenpitoa henkilös-
tönsä psyykkisestä ja fyysisestä 
hyvinvoinnista, työterveys-
huollon laadusta, kiireestä ja 
elämäntilanteiden huomioo-
nottamisesta.

työ, joka kuvaa työn ta-
voiteasetantaa, työn 
sisältöjen monipuo-
lisuutta ja vaikutus-
mahdollisuuksia sekä 
töiden organisointia.

työyhteisö, joka selvittää yhteis-
työn toimivuutta, palaverikäytäntö-
jä ja toisten pitämistä ajan tasalla.

osaaminen, joka kuvaa osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia, osaa-
misesta palkitsemista ja kehityskeskustelujen toimivuutta.

johtaminen, joka kuvaa johtamisen oikeudenmukaisuuden kokemusta, esi-
miehen lähestyttävyyttä ja johtamisen laatua.

tiimin toimivuus, joka kuvaa lähityöyhteisön innostumista ja palautteellisuutta.

tuloksellisuus ja toiminnan jatkuvuus, joka kuvaa koko työpaikan toiminnan tulok-
sellisuutta, työskentelyä yli organisaatiorajojen sekä asiakaspalautteen 
hyödyntämistä toiminnan kehittämisessä.

Kyselyn avulla saadaan selville työyhteisössä jo toimivat asiat ja kehit-
tämiskohteet. Käytössä on myös pari avointa vastausta, joilla voi saa-
da tietoa tärkeäksi katsomistaan asioista. Työvirta-hankkeessa kyselyn 
tuloksia tarkasteltiin työpaikan koosta ja tarpeista riippuen joko koko 
organisaation tasolla tai esimerkiksi osastoittain tai ammattiryhmittäin. 
Tuloksia käsiteltiin asiantuntijan johdolla joko koko työyhteisön, työyh-
teisön osan tai esimiesten kanssa. Asiantuntija auttoi myös organisaati-
oita hyödyntämään kyselyn tuloksia työhyvinvoinnin kehittämisen suun-

”Ehkä yllätti, että  
sellaisilla osa-alueilla ol-
tiin parempia, mistä odo-
tettiin heikompia tuloksia 
ja päinvastoin. 
Ei sitä itse aina ymmärrä, 
miten koko yhteisö asioita 
kokee.” 
Jouni ja Leena Huura, Huura Oy
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nittelussa. Työhyvinvoinnin tikkataulukyselyyn voidaankin mielekkäästi 
liittää myös muuta työhyvinvoinnin kehittämistä.

OsaaminenJohtaminen

Tiimin 
toimivuus

Tuloksellisuus ja 
toiminnan jatkuvuus

Terveys ja 
elämäntilanne

Työ

Työyhteisö

Kuva: Työhyvinvoinnin tikkataulu

Video: Matti Mastosalo kiittää Työhyvinvoinnin tikkataulua konkreettisesta tuotoksesta ja monipuolis-
esta tarkastelusta.

http://youtu.be/MAkzBkW_fw4
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Työhyvinvoinnin kehittäminen osallistavilla menetelmillä
Työhyvinvoinnin kehittämisen onnistumisen kannalta on tärkeää, että 
työntekijät pääsevät aidosti osallistumaan kehittämisen suunnitteluun ja 
toteuttamiseen. Miksi työntekijät pitäisi sitten ottaa työhyvinvoinnin ke-
hittämiseen mukaan? Tähän on monta syytä. Seuraavassa on mainittu 
muutamia:

Kuulluksi tuleminen ja omaan työhön vaikuttamisen mahdollisuus ovat ih-
misen perustarpeita. Vaikuttamismahdollisuudet voivat jo itsessään vahvis-
taa työhyvinvointia.

Osallistavien henkilöstökäytäntöjen on todettu olevan yhteydessä korkeam-
paan työtyytyväisyyteen sekä organisaatioon sitoutumiseen.

Yhteistoiminnallinen kehittäminen on yhteistoimintalain hengen mukaista.

Työntekijät ovat usein oman työnsä parhaita asiantuntijoita; he tietävät mi-
hin kehittämisen pitäisi kohdistua – mikä toimii ja mikä mättää. Heillä on 
olemassa kyky tuottaa ratkaisuja ja keinoja, joiden avulla tilannetta voidaan 
parantaa.

Osallistuminen lisää usein sitoutumista kehittämistyöhön sekä siinä asetet-
tuihin tavoitteisiin. On helpompi sitoutua itse muotoiltuihin kuin ylhäältä 
annettuihin tavoitteisiin ja tehdä työtä niiden saavuttamiseksi.

Onnistunut ja reilu kehittämisprosessi voi vahvistaa oikeudenmukaisuus-
kokemuksia. Erityisesti se, että voi osallistua prosessiin, on tässä yhteydessä 
keskeinen oikeudenmukaisuuden kannalta. Kokemus kohtelun oikeuden-
mukaisuudesta voi taas puolestaan vähentää sairauspoissaoloja sekä ahdis-
tuneisuusoireita.

Työhyvinvoinnin kehittäminen aidosti yhdessä henkilöstön kanssa voi 
sekä auttaa ratkomaan työhyvinvointiin liittyviä haasteita että vahvistaa 
edelleen työhyvinvointia ja työhön sitoutumista. Työhyvinvoinnin kehit-
tämisprosessiin kannattaa siis panostaa. Käytännössä kehittämiseen voi-
daan käyttää monia eri menetelmiä. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset 
fasilitointi- ja ryhmätyöskentelymenetelmät, kuten Työvirta-hankkeessa 
käytetty Tavoitetähtityöskentely. Olennaista on kuitenkin se, että henki-
löstö otetaan mukaan kehittämistyöhön heti alussa. Kehittämisen ei tule 
olla johdossa päätettyjen linjausten kommentointia, vaan aitoa tavoittei-
den ja ratkaisukeinojen keksimistä yhdessä.
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Tavoitetähtityöskentely
Työvirta-hankkeessa hyödynnettiin osallistavana kehittämismenetelmä-
nä Tavoitetähtityöskentelyä. Sitä toteutettiin pääasiassa työhyvinvoinnin 
tikkataulukyselyllä aloitetun kehittämisten seuraavana askeleena. Tavoi-
tetähtityöskentely on henkilöstöä osallistava, prosessimainen työskente-
lytapa, joka usein käynnistetään tikkataulukyselyssä tai muussa vastaa-
vassa tutkimuksessa esille nousseiden ongelmakohtien ratkaisemiseksi. 
Tavoitetähtityöskentely on kehitetty Ben Furmanin ja Tapani Aholan 
reteaming-mallia mukaillen. Työvirta-hankkeessa Tavoitetähtityösken-
telyä toteutettiin niin, että siihen osallistui organisaation tarpeiden ja ti-
lanteen mukaan joko koko henkilöstö tai osa henkilöstöstä. Menetelmän 
ideana on työyhteisön jäsenten osallistaminen, organisaatiossa olevan 
tiedon yhdistyminen asiantuntijan tietoon sekä kehittämistoimenpitei-
den laatiminen yhdessä. Työskentelyä leimaa myös ratkaisukeskeisyys 
eli vaikka ongelmat tunnistetaankin, liikkeelle lähdetään kuvittelemalla 
tilannetta, jossa työntekijät voivat hyvin.

Video: Oman työn kehittämisessä jokainen on parhaimmillaan, kertovat Leena ja Jouni Huura, Huura Oy:n 
kehitysprosessista.

http://youtu.be/EpcjkZK4vYU
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Tavoitetähden avulla kirkastetaan organisaation tavoitetilaa ja tavoiteti-
lan saavuttamiseksi tarvittavia toimia pohtimalla yhdessä seuraavia ky-
symyksiä: 
❑ Mikä lisäisi työhyvinvointia? 

❑ Mitkä ovat tärkeimpiä kehittämiskohteita? 

❑ Mitä hyötyä tavoitteiden toteutumisesta on itselle / työnantajalle / asiakkaalle? 

❑ Mikä estää tavoitteiden toteutumista? 

❑ Mitä tietoa, taitoa ja tukea tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi? 

❑ Millä toimenpiteillä päästään tavoitteisiin?

Esimies työyhteisön hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden kehittäjänä
Esimies on keskeinen vaikuttaja koko työyhteisön hyvinvoinnin ja toimi-
vuuden kannalta. Hyvällä esimiestyöllä on todettu olevan monenlaisia 
myönteisiä vaikutuksia niin yksittäisen työntekijän kuin työyhteisön tu-
loksellisen toiminnankin kannalta. Vaikka vaatimukset monesti tuntu-
vatkin kovilta, ei esimieheltä odoteta täydellisyyttä. Useimmille työnte-
kijöille tärkeintä on esimiehen luotettavuus ja tasapuolisuus, palautteen 
saaminen sekä molemminpuolisen kunnioituksen ja arvostuksen tunne. 

1. TAVOITE

2. TAVOITE

3. TAVOITE

TAVOITEAJANKOHTA

TILANNE TÄNÄÄN
Mikä toimii?

Missä kehittämisen varaa?

HYÖDYT
Itselle

Työnantajalle
Asiakkaalle

MITÄ TARVITSEN?
Tieto
Taito
Tuki

TOIMENPITEET?
Ensimmäiset 

askeleet

KARIKOT?
Esteet

Kuva: Tavoitetähtityöskentelyn malli
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Vuorovaikutteisella johtajuudella tarkoitetaan, että johtaminen on kaksi-
suuntaista, ja myös työntekijällä on siinä aktiivinen rooli. Täten esimies-
kään ei yksin pysty työpaikalla muuttamaan ja kehittämään asioita – eikä 
onneksi tarvitsekaan. Liiketoimintaympäristöjen monimutkaistuessa me-
nestyvien yritysten toiminnan on perustuttava yhä enemmän tiimien ja 
yksilöiden itseohjautuvuuteen, mikä vaatii myös uudenlaista esimiestyötä.

Tämän päivän esimiestyössä korostuvat vuorovaikutuksen ja osallistami-
sen taidot. Päätöksiä tehdään ja toimintaa kehitetään yhä demokraatti-
semmin. Henkilöstön laaja osallistuminen oman työnsä ja työyhteisönsä 
kehittämiseen lisäävät työhyvinvointia työn merkityksen, hallinnan tun-
teen ja yhteisöllisyyden kokemisen kautta sekä kasvattavat työn laatua ja 
tuottavuutta, kun työyhteisön asiantuntemusta ja luovuutta hyödynne-
tään mahdollisimman laajasti.

Vaikka työyhteisöt ovat monessa suhteessa muuttuneet tasa-arvoisem-
miksi ja hierarkialtaan matalammiksi, on esimiehen perusrooli edelleen 
muusta henkilöstöstä poikkeava. Esimies toimii työpaikalla työnantajan 
edustajana ja käyttää tässä asemassa valtaa työntekijöihin nähden ja 
tekee esimerkiksi heidän työsuhteisiinsa liittyviä päätöksiä. Esimiesase-
massa toimivan on tärkeää hallita työsuhdetta ja työpaikan toimintaa 
säätelevä keskeinen lainsäädäntö ja/tai konsultoida herkästi henkilöstö-
hallintoa tai muita asiantuntijoita niihin liittyvissä asioissa.

Esimiesasemassa toimivilla on yleensä muuta henkilöstöä enemmän 
mahdollisuuksia vaikuttaa myös työpaikan työhyvinvointia ja työkykyä 
tukeviin rakenteisiin ja käytäntöihin. Nykyisen näkemyksen mukaan työ-
hyvinvointia johdetaan entistä enemmän päivittäisen työnteon osana. 
Työterveyden ja kuntoutuksen rooli on merkittävä, mutta työhyvinvoin-
tityötä ei voida ulkoistaa niille. Tämän vuoksi esimiehen on hyvä tuntea 
työhyvinvoinnin johtamisen perusteita sekä kyetä arvioimaan henkilös-
tönsä työkuormitusta.

Esimiehen rooli on keskeinen myös työntekijöiden työkyvyn haasteisiin 
liittyvissä tilanteissa. Työkyvyn varhaisen tuen mallia soveltavilla työpai-
koilla on määritelty tietyt perusteet työntekijän työkyvyn ja työssä suo-
riutumisen puheeksiottamiselle. Esimiehet kaipaavat tuekseen toiminta-
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malleja ja esimerkiksi muistilistoja, millaista apua ja tukea työntekijälle 
voi tarjota erilaisissa tilanteissa. Sairausvakuutuslain muutos v. 2011 pal-
kitseekin tästä, sillä työnantajalla on oikeus saada Kelalta 60 % korvaus-
ta ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista edellyttäen, että 
työpaikalla on yhdessä työterveyshuollon kanssa laadittu työkyvyn hal-
lintaa, seurantaa ja varhaista tukea koskevat toimintatavat. Aikaisem-
min korvausprosentti oli 50.

Työkyvyn haasteissa esimiehen, työterveyshuollon ja työntekijän väli-
nen yhteistyö on keskeistä. Lisäksi monella työpaikalla on viime aikoina 
panostettu työhön paluun tukemiseen esimerkiksi pidempien sairauslo-
mien jälkeen. Vuonna 2012 uudistuneen sairausvakuutuslain ja työter-
veyshuoltolain mukaan

työnantajan on ilmoitettava työntekijän sairauspoissaolosta työterveyshuol-
toon viimeistään silloin, kun poissaolo on jatkunut 30 päivää, 

työnantajan on selvitettävä yhdessä työntekijän ja työterveyshuollon kanssa 
työntekijän mahdollisuudet jatkaa työssä 60 arkipäivän jälkeen ja

työkyvyn arvio on tehtävä viimeistään, kun sairauspäivärahaa on maksettu 
enimmäisaikaan laskettavilta 90 arkipäivältä. 

Esimiehen tehtävänä on huolehtia yhteydenpidosta työntekijään sairaus-
loman aikana tai viimeistään sen lähestyessä loppuaan sekä keskustella 
hänen kanssaan ennen tämän töihin palaamista ja sen jälkeen. Esimies on 
usein avainasemassa mahdollisesti tarpeellisten töiden uudelleenjärjeste-
ly- tai muokkaamistoimenpiteiden suunnittelussa tai toteuttamisessa. Esi-
miehen kannustava, arvostava ja myönteinen asenne helpottaa sekä työ-
kyvyn haasteita puheeksi otettaessa että töihin sairauslomalta palattaessa.
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Esimiehen pohdintakysymyksiä:
❑ Onko sinun helppoa antaa vastuuta ja delegoida tehtäviä muille? Jos ei, niin voisitko miettiä, mitä etua näi-

den taitojen kehittämisestä olisi itsellesi ja työyhteisölle?

❑ Oletko löytänyt itsellesi luontevan tavan antaa henkilöstölle myönteistä ja kannustavaa palautetta?

❑ Kohteletko työntekijöitä tasapuolisesti – ovatko esimerkiksi palkitsemisen tai työajoissa joustamisen käy-
tännöt riittävän läpinäkyviä? Miten avoimuutta voisi lisätä?

❑ Pyritkö antamaan kehittävää ja korjaavaa palautetta työntekijälle kahden kesken ja häntä arvostavalla taval-
la? Pystytkö sopeuttamaan viestiäsi kuulijan ominaispiirteiden ja kokemuksen mukaan?

❑ Suhtaudutko myönteisesti ja kiinnostuneesti työntekijöiden esittämiin kehittämisehdotuksiin?

❑ Oletko itse valmis ottamaan palautetta vastaan omasta esimiestoiminnastasi?

❑ Uskallatko puuttua työyhteisön ongelmatilanteisiin? Millaisia välineitä tai taitoja tarvitsisit ongelmatilantei-
den käsittelyyn? Tiedätkö, mistä voit saada apua?

❑ Onko sinulla riittävästi mahdollisuuksia käsitellä esimiesrooliisi liittyviä kysymyksiä ja tuntemuksia – esi-
merkiksi kollegojen, mentorin tai työnohjaajan kanssa?

❑ Kysytkö välillä myös itseltäsi, mitä sinulle kuuluu? Esimiehen oma hyvinvointi heijastuu koko työyhteisöön. 
Huonosti voiva esimies ei jaksa tukea muita eikä ratkaista ongelmia.

Esimiestyön kehittämisprosessi
Työvirta-hanke on toteuttanut työhyvinvointiin ja vuorovaikutukseen 
painottuvaa esimiesvalmennusta, jonka teemoina ovat olleet:

esimies ja strategia,

esimiehen roolit ja vastuut, esimiehenä toimiminen,

vuorovaikutustaidot ja taitava palautteenantaminen,

muutosten johtaminen, organisaatiomuutos esimiehen kannalta,

esimies osaamisen kehittäjänä ja

miten esimies huolehtii omasta työhyvinvoinnistaan?

Esimiestyön kehittämisen tarkoituksena on tukea yrityksen esimiehiä 
työssään. Valmennus on keskustelevaa ja vuorovaikutteista ja se sisältää 
paljon organisaation toimintaan liittyviä harjoituksia ja pohdintatehtä-
viä. Työvirta-hankkeessa esimiestyön kehittämisvalmennus toteutettiin 
asiantuntijoiden vetämien työpajojen muodossa seuraavasti:
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Esimiehen ja työntekijän roolit 

Valmennuksessa paneuduttiin esimiestyön lähtökohtiin esimiesroolin 
hahmottamisen ja palautteen antamisen työkalujen avulla. Valmennuk-
sessa käytiin läpi, mikä on esimiehen perustehtävä ja mitä esimiehen 
rooli työnantajan edustajana työyhteisössä käytännössä merkitsee. Sa-
malla pohdittiin, miten olla jämäkkä esimies ja miten antaa vaikuttavas-
ti sekä kannustavaa että korjaavaa palautetta, ja miten voidaan huomi-
oida ihmisten erilaisuus palautteen vastaanottajina. Lisäksi harjoiteltiin 
yhdessä muun muassa palautteenantamista.

Minä esimiehenä ja työyhteisön jäsenenä

Valmennuksessa tutustuttiin toimivan työyhteisön peruspilareihin ja 
peilattiin esimiehen roolia näiden kautta. Erityisen huomion kohteena 
olivat vuorovaikutuksen ja valmentavan johtamisen taidot. Opetukseen 
kuului myös pohtia henkilöstön roolia yrityksessä ja sen kehittämisessä; 
tuovatko kaikki hyvät ideansa esille, tulevatko ideat kuulluiksi ja miten 
tätä voitaisiin edistää? Esimies-alais -viestintääkin harjoiteltiin ja työstet-
tiin yrityksen viestintäkäytäntöjä entistä tuloksellisemmiksi: mitkä olivat 
tiedonkulun haasteet ja miten kokouskäytännöt tukivat tiedonkulkua ja 
työn sujumista parhaiten.

Hyvinvoiva henkilöstö tuloksen tekijänä 

Valmennuksessa tutustuttiin professori Marja-Liisa Mankan kehittä-
mään työhyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen malliin ja pohdittiin sen avul-
la esimiehen roolia työyhteisön hyvinvoinnin edistäjänä. Samalla saatiin 
tietoa, miksi henkilöstön hyvinvointiin satsaaminen kannattaa myös tu-
loksellisuuden näkökulmasta, ja miten työhyvinvointia voidaan edistää 
jokapäiväisillä teoilla ja jopa ilmaiseksi. Valmennuksessa mietiittiin yh-
dessä, millaisia mittareita ja työkaluja esimies tarvitsee työnsä tueksi; mi-
ten ja mitä mittaamme nyt, ja mitä kannattaisi seurata.

Osaamisen kehittäminen
Toimintaympäristön nopeat muutokset haastavat työpaikatkin jatku-
vaan kehittymiseen sekä uusien mahdollisuuksien etsimiseen ja hyödyn-
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tämiseen. Uudistumiskyky onkin elinehto jokaiselle organisaatiolle, jot-
ta se menestyisi myös tulevaisuudessa. Perinteinen, rutiineille rakentu-
va oppiminen ei yksin riitä, vaan organisaatioissa on tarpeen kehittää 
uudistavaa oppimista. Se edellyttää nykyisten toimintatapojen kyseen-
alaistamista: nähdäkseen on noustava tuoliltaan. Uudistava oppiminen 
toteutuu parhaiten työpaikoilla arjen tilanteissa, kuten työnkierron ja 
toisten työhön tutustumisen avulla.

Video: Toimitusjohtaja Pekka Aalto on kehittänyt omaa näkemystään työhyvinvoinnista ja  
Ajomestareiden valmiuksia voida paremmin työssä.

Työpaikoilla on monenlaisia osaamistarpeita ja monenlaista osaamista. 
Tämä voi olla esimerkiksi ammatillista osaamista, liiketoimintaosaamis-
ta, organisaatio-osaamista, sosiaalista osaamista, luovuusosaamista tai 
henkilökohtaista osaamista. Tärkeäksi osaamisen alueeksi ovat nousseet 
myös niin sanotut metataidot: oman itsensä johtamisen , kuten ajankäy-
tön hallinnan ja ongelmanratkaisukyvyn, epävarmuuden ja muutoksen 
keskellä elämisen sekä innovoinnin -taidot. Myös ihmisten johtamis- tai 
ihmisiin vaikuttamistaidot, kuten työyhteisötaidot eli yhteistyön tekemi-
sen valmiudet, kuuluvat näihin osaamisiin. Ensiksi on kuitenkin syytä 
tarkastella koko työpaikan näkökulmasta osaamisen kehittämisen tar-
peita.

http://youtu.be/0WE0bXNY2-U
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Tulevaisuuden osaamistarpeiden kartoittamisessa on tärkeää suunnata 
katse sekä menneisyyteen että tulevaisuuteen. Organisaation on tärkeää 
tiedostaa nykyiset ydinosaamisensa sekä se, mille perustalle ne ovat orga-
nisaation historiassa rakentuneet. Olemassa oleva osaaminen ei kuiten-
kaan yksin välttämättä riitä enää tulevaisuudessa, joten tulevaisuuttakin 
on hyvä tarkastella. Uuden osaamisen rakentaminen voi kestää vuosia.

Ensimmäiseksi on kirkastettava organisaation visio, tahtotila, joka ohjaa 
organisaation tulevaisuuteen tähtäävää toimintaa ja sen saavuttamisen 
edellyttämiä osaamistarpeita. Se auttaa kokoamaan niukat voimavarat 
ponnistelemaan yhteiseen tavoitteeseen. Vision lisäksi tarvitaan askel-
merkit, strategiat sen saavuttamiseksi ja myös toiminnalle pelisääntöjä 
luovat arvot. 

Mikä uhkaa visiotavoitteiden 
saavuttamista?

UHAT

Minkälaisia haluamme olla 
tulevaisuudessa?

VISIO
Miten toimintaympäristö on 

muuttumassa?

YMPÄRISTÖN HAASTEET

Mitä uutta osaamista meidän 
on kehitettävä, jotta pär-
jäämme jatkossa?
Mitä on vahvistettava?
Mitä voisimme käyttää 
nykyistä paremmin?

VISION EDELLYTTÄMÄT 
KEHITTÄMISKOHTEET

Missä olemme pärjänneet 
historiassa?
Mitkä ovat nykyiset 
vahvuutemme?
Mikä on niiden käytettävyys 
ja missä ne sijaitsevat?

NYKYISET 
YDINOSAAMISET

Miten meidän on toimittava, 
jotta menestymme 
tulevaisuudessa?

KEHITTÄMIS-
SUUNNITELMA

Kuva: Tulevaisuuden osaamistarpeiden kartoitus
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Seuraavaksi kannattaa tarkastella ympäristön haasteita: minkälaisia 
muutoksia on näköpiirissä toimintaympäristössä? Siksi onkin tärkeää et-
siä muutoksen suuria aaltoja, niin sanottuja megatrendejä, ja pienempiä 
vihjeitä muutoksista eli niin sanottuja heikkoja signaaleja. Näistä saattaa 
tulla tulevaisuuden megatrendejä, joten auttavat ennakoimaan muutok-
sia. Uudistavan oppimisen kehittämisessä keskeistä on tunnistaa ympä-
ristön toiminnalle asettamia muutostarpeita esimerkiksi asiakkaiden tar-
peissa tai teknologian kehittymisessä.

Viisas tiedostaa myös vision saavuttamista uhkaavat tekijät. Vision ja 
ympäristön muutoksen lisäksi osaamistarpeisiin vaikuttavat myös erilai-
set uhkat, jotka vaikeuttavat visiotavoitteen saavuttamista. Ne voivat li-
mittyä ympäristön muutokseen, mutta eroavat siinä mielessä, että uhkat 
nimensä mukaisesti asettavat organisaation toiminnalle uhkan kun ym-
päristön muutos saattaa myös tuoda uusia mahdollisuuksia.

Seuraavaksi tartutaan osaamiseen: osaaminen on oppimisen tulosta. 
Osaamista voidaan arvioida sen näkyvyyden – piilossa tai näkyvissä ole-
misen – ja tason mukaan. Sitä voidaan erotella myös lajeittain. Mitkä 
ovat nykyiset ydinosaamiset ja miten ne ovat historiassa syntyneet? Ydi-
nosaamiset ovat tehneet organisaatiosta omannäköisensä eikä niitä siksi 
voi helposti siirtää työpaikasta toiseen. Ne ovat vahvuuksia, joilla on me-
nestytty tähän asti.

Nykyisillä osaamisilla ei välttämättä pärjätä enää tulevaisuudessa. Siksi 
niitä on verrattava visioon: mitkä ovat tulevaisuuden osaamiset. Saattaa-
han olla, että nykyiset ovat luoneet perustan ja ovat toimivia jatkossakin, 
mutta mitä uutta tarvittaisiin?

Jotta työpaikalla opittaisiin, osaamistarpeet pitää siirtää henkilökohtai-
siksi kehittämissuunnitelmiksi. Parhaiten se onnistuu kehityskeskusteluis-
sa: nämä ovat tulevaisuudessa tarvittavat osaamiset, kuka haluaisi lähteä 
kehittämään omaa osaamistaan niiden mahdollistamiseksi. Asiantunti-
juuden laajentaminen, työnkierto, toisilta oppiminen ja oppimisesta pal-
kitseminen mahdollistavat oppivan organisaation.
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Tulevaisuuden osaamistarpeet ja liiketoimintastrategia -työpaja 
Työvirta-hankkeessa osaamisen kehittämispajat järjestettiin esimies-
työn kehittämisen yhteydessä. Osaamistarpeet ja liiketoimintastrategia 
–työpaja sisälsi tulevaisuuden osaamistarpeiden selvittämistä. Yrityksen 
avainhenkilöt työskentelivät asiantuntijoiden avulla muodostaen ensiksi 
yhteisen käsityksen yrityksen visiosta ja sen näkymisestä esimiestyössä. 
Sen jälkeen pohdittiin, miten toimintaympäristön muutokset vaikuttavat 
omaan toimintaan. Lopuksi tehtiin osaamisen kehittämisen suunnitelma 
tulevaisuuteen varautumiseksi. Työssä käytettiin seuraavia kysymyksiä:

Osaamistyöpaja I: Visio
Miten yrityksen visio ja strategia näkyvät esimiestyössä? Millaista tukea 
sisäistetty visio antaa esimiehen omalle työlle? Onko visiomme ajan ta-
salla ja miten kehitymme organisaationa haluamaamme suuntaan? Yri-
tyksen vision työstämiseksi kysyttiin: millaisia haluamme olla tulevaisuu-
dessa ja millaisessa ympäristössä elämme?

Osaamistyöpaja II: Osaamisen kehittäminen
Seuraavaksi paneuduttiin esimiehen rooliin osaamisen kehittämisen nä-
kökulmasta: miten tunnistetaan osaamisen kehittämistarpeita ja miten 
niihin vastataan? Miten voidaan kannustaa tiedon jakamiseen ja toisilta 
oppimiseen oman työyhteisön sisällä? Miten esimies itse ylläpitää osaa-
mistaan? Millaista osaamista yrityksellä on ja mitä tarvitaan, jotta me-
nestymme tulevaisuudessa?

Osaamistyöpaja III: Vuorovaikutus ja muutosjohtaminen 
Lopuksi kiinnitettiin huomio esimiehen tarvitsemiin vuorovaikutustaitoi-
hin ja ihmisten erilaisuuteen vuorovaikutuksessa. Lisäksi nostettiin esille 
työyhteisössä eteen tulevia haasteellisia vuorovaikutustilanteita ja niiden 
rakentavia ratkaisumahdollisuuksia. Samalla tutustuttiin myös ihmisten 
reagointitapoihin ja esimiesten rooliin organisaatiomuutoksessa.

Näiden pohjalta tehtiin osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa konkre-
tisoitiin osaamistarpeet.
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Koulutukset
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Koulutukset
Hyväksyvä tietoinen läsnäolo (Mindfulness)
”Hyväksyvä, tietoinen läsnäolo on tietoi-
suutta, joka saavutetaan kiinnittämällä 
nykyhetkessä tieten tahtoen ja arvoste-
lematta huomiota asioihin sellaisina 
kuin ne ovat.”
- Jon Kabatt-Zinn

Hyväksyvä tietoinen läsnäolo tarkoit-
taa huomion kiinnittämistä nykyhetkeen 
tarkoituksellisesti ja arvostelematta. Yh-
dysvaltalainen lääkäri ja länsimainen buddhalaisuuden harjoittaja Jon 
Kabatt-Zinn kehitti menetelmän, jonka avulla on mahdollista yksin-
kertaisesti lisätä hyväksyvää tietoista läsnäoloa (mindfulness). Tämä ta-
pahtui noin 30 vuotta sitten; itse harjoittelun tausta on kuitenkin vielä 
huomattavasti kauempana ja sen juuret ovat noin 2500 vuoden takana 
itämaisessa kulttuurissa ja filosofiassa.

Kabat-Zinnin kehittämän harjoitusohjelman vaikutuksia on tutkittu 
maailmalla paljon. Hyväksyvän tietoisen läsnäolon on todettu vaikutta-
van muun muassa aivojen neuroplastisuuteen positiivisesti. Aivojen on 
siis mahdollista muovautua uudelleen. Lukuisat tutkimukset ovat osoit-

”Päivän laatuun vaikut-
taminen on taiteista 
korkein” -Thoreau

KIRSI  HEIKKIL Ä-TAMMI •  MARJA-LI ISA MANKA •  ANNE VAUHKONEN
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taneet muun muassa seuraavia vaikutuksia harjoittajien hyvinvointiin: 
ärtymys vähenee, muistin toiminta sekä henkinen ja fyysinen kestävyys 
paranevat. Säännöllisesti meditoivien henkilöiden ihmissuhteiden on to-
dettu olevan parempia ja tyydyttävämpiä. Myös stressin oireet vähene-
vät, ja vakavien sairauksien, kuten kroonisen kivun ja syövän, vaikutuk-
set lievenevät. Meditaation harjoittaminen myös vahvistaa immuunijär-
jestelmää ja antaa siten vastustuskykyä esimerkiksi vilustumista vastaan.

Työpaikoilla tietoisen läsnäolon myönteisiä vaikutuksia on havaittu seu-
raavanlaisissa asioissa: 

hyväksyvämpi asenne omaan työtilanteeseen

realistiset tavoitteet

epäitsekkäämpi toiminta

sisäinen motivaatio

oman työn arvioiminen realistisesti

merkityksen hakeminen muualtakin kuin työstä

rauhallisuus hankalissa tilanteissa

sopeutumiskyky

työstä nauttiminen sekä paremmat henkilösuhteet.

Video: Leena Pennanen kertoo, miksi hyväksyvää tietoista läsnäoloa kannattaa harjoitella.

http://youtu.be/naNg-OtuQl8
http://youtu.be/naNg-OtuQl8
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Syitä, miksi hyväksyvä tietoinen läsnäolo on otettu käyttöön niin tervey-
denhoidon kuin monen muunkin toiminnan osaksi, on monia. Stressi 
on nykyään hyvin yleistä ja se voi olla myös osatekijänä useissa sairauk-
sissa kuten sydän- ja verisuonitaudeissa, syövässä ja lisääntymiselinten 
sairauksissa. Elämäntapamme on muuttunut teknologian kehittymisen 
ja jatkuvan informaatiotulvan myötä nopeassa tahdissa kiihkeämmäksi. 
Tämä kehitys on nopeuttanut elämisen tahtia monella tavalla: elämä 
on monimutkaistunut, olemme tavoitettavissa vuorokauden ympäri ja 
jatkuvat vaatimukset pommittavat meitä. Tämän myötä aivomme yli-
kuormittuvat ja olemme usein turhautuneita, hädissämme, kärsimättö-
miä, huolissamme ja ankaria itsellemme. Onkin todettu, että meille kyl-
lä opetetaan koulussa paljon erilaisia hyödyllisiä tietoja ja taitoja, mutta 
ei sitä, kuinka elää eheää ja arvokasta elämää.

Tällä hetkellä on jo olemassa paljon ymmärrystä ja tutkimustietoa tie-
toisen läsnäolon harjoittelun vaikutuksista yksilön hyvinvointiin ja ter-
veyteen. Harjoittelu voi muuttaa toimintaa työpaikalla. Menetelmän 
harjoittamisen ei voida odottaa hävittävän työpaikoilta ristiriitoja ja 
erimielisyyksiä, mutta muutos näkyy siinä, kuinka näissä haasteellisissa 
tilanteissa toimitaan. Tavoitteena ei ole myöskään kehittää pelkästään 
yksilön asennetta niin, että hankalat asiat siedetään ja lakaistaan maton 
alle. Tavoittelemisen arvoista ennemminkin on se, että asioihin puutu-
taan ja pyritään ratkaisemaan ne rakentavalla tavalla. Tähän harjoitta-
misesta on apua. 

Hyväksyvän tietoisen läsnäolon harjoittamista sovelletaan entistä enem-
män työpaikoilla. Tutkimus on osoittanut, että lyhyemmilläkin kursseilla 
saadaan aikaan positiivisia vaikutuksia. Suomessa menetelmää on tut-
kittu kuntoutuksen osana muihin harjoitteisiin yhdistettynä. Vaikutus-
ten todettiin olevan merkittävämpiä koetussa yleisessä hyvinvoinnissa 
ja vähäisempiä työhyvinvoinnissa. Seuraavaksi kehitämme ja viemme 
menetelmää työpaikoille. Tavoitteena on, että näitä taitoja harjoitetaan 
nimenomaan työssä ja työyhteisössä.

Lopuksi muutamia harjoituksia työpaikalle, joita voit kokeilla ja joilla 
voi aloittaa harjoittelun:
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Työpäivän aluksi, pidä minuutin hetki, jolloin kiinnität huomiosi omaan hen-
gitykseesi.

Keskity yhteen asiaan kerrallaan. Voit hidastaa liikkeitäsi tai ajatuksiasi, jos kes-
kittyminen tuntuu hankalalta. 

Pyri nauttimaan hetkistä. Katsahda ulos, jos mahdollista. Pysähdy nauramaan 
työtoverisi kanssa ja nauttimaan hyvin tehdystä työstä. 

Ole läsnä, kun olet tekemisissä työtoverin tai asiakkaan kanssa. Pysäytä teke-
misesi ja keskity kuuntelemaan toista.

Käytä tauot kehon tuntemuksiin palaamiseen. Venyttele, tee pieni kävely tai 
tee muutama syvä hengenveto. Lounastunnilla syö keskittyen ja kiinnit-
täen huomiota ruoan rakenteeseen, tuoksuun sekä fyysisiin tuntemuksiin 
syödessä. 

Palaa nykyhetkeen. Voit käyttää erilaisia muistutuskeinoja työpäivän aikana, 
jotka auttavat sinua palautumaan nykyhetkeen.

Päivän lopuksi pidä jälleen muutaman minuutin hetki, jolloin voit kiinnittää 
huomion omaan hengitykseesi.

Mindfulness-MBSR-koulutus
Työvirta -hankkeen toimesta järjestettiin kaksi yksilön työhyvinvointiin 
liittyvää Mindfulness-koulutusta. Ensimmäinen oli pidempi, pelkästään 
hyväksyvään tietoiseen läsnäoloon keskittyvä ohjelma ja toinen lyhyem-
pi, neljän kerran kokonaisuus, jossa oli mukana myös myönteisyyden 
kasvattamiseen liittyviä psykologisen pääoman harjoituksia.

Ensimmäisessä koulutuksessa, syys–joulukuussa 2012, kouluttajana toi-
mi Leena Pennanen Center for Mindfulnessista. Hän on tuonut MBSR 
(Mindfulness Based Stress Reduction) -menetelmän Suomeen 2000-lu-
vun alussa saatuaan hyviä kokemuksia menetelmän käytöstä Saksassa. 
Leena Pennanen on menetelmän kehittäjän Jon Kabat-Zinnin ja hänen 
tiiminsä kouluttama Mindfulness-MBSR-kouluttaja ja tekee yhteistyötä 
heidän kanssaan. Leena on kouluttanut Suomessa lukuisia terveyden-
huollon ammattilaisia ja yritysten henkilöstöä kyseiseen menetelmään.
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Koulutuksessa perehdyttiin MBSR-menetelmän kahdeksan viikon oh-
jelmaan. Koulutus sisälsi seitsemän 2,5–3 tunnin tapaamista kahden 
viikon välein sekä yhden koko päivän valmennuksen. Osallistujat saivat 
valmiuden hyväksyvän tietoisen läsnäolon omakohtaiseen harjoittami-
seen ja käyttämiseen arjessa. Tämän on tarkoitus kehittää ja syventää 
läsnäolon voimaa jokapäiväisessä elämässä. Opetusmenetelmänä oli 
kokemuksellinen oppiminen, jossa painotetaan muodollisten harjoitus-
ten soveltamista arkipäivään. Oppimisen perustan muodostivat henkilö-
kohtaisen harjoittamisen kautta syntyvät oivallukset. Opetus pohjautui 
suoraan alkuperäiseen, amerikkalaisen kehittäjänsä luomaan menetel-
mään, jonka avulla on mahdollista kasvattaa stressinhallinta- ja rentou-
tumiskykyä ja löytää uusia tapoja elää arjen haasteissa. Harjoitukset si-
sälsivät kehomeditaatioita, joogaa, istumameditaatioita, tietoista syömis-
tä, kävelymeditaatiota sekä läsnäolevaa vuorovaikutusta. Harjoituksien 
tuottamia kokemuksia reflektoitiin pareittain ja ryhmissä. Koulutukseen 
osallistui kahdeksan henkilöä.

Video: Leena Pennanen sanoo, että kun mieli selkeytyy, niin priorisointi ja keskittyminen on helpompaa.

http://youtu.be/WXgfBrE2lwY
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Psykologinen pääoma
Psykologinen pääoma on yksilön kehityksen positiivinen psykologinen 
tila, jota kuvataan neljällä ulottuvuudella: itseluottamuksena, sitkeyte-
nä, toiveikkuutena ja optimismina. Aiemmin ajateltiin, että nämä yksi-
lön ominaisuudet ovat suhteellisen pysyviä; tutkimukset ovat kuitenkin 
osoittaneet, että niitä voidaan myös oppia. 

Optimismi tarkoittaa myönteisiä tulevaisuusodotuksia ja selitysmalleja: 
optimistit selittävät onnistumisia pysyvillä ja yleistettävissä olevilla teki-
jöillä, kun taas pessimistisesti ajattelevat tulkitsevat onnistumisten joh-
tuvan sattumasta ja tilanteeseen liittyvistä tekijöistä. Toiveikkuus puo-
lestaan viittaa tavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamiseen täh-
täävään toimintaan sekä tarvittaessa keinojen uudelleen suuntaamiseen. 
Sitkeys merkitsee sitä, että ongelmista ja haasteista huolimatta jatketaan 
toimintaa. Itseluottamus puolestaan ilmenee esimerkiksi haastavien teh-
tävien valitsemisena ja omiin onnistumisen mahdollisuuksiin uskomise-
na.

Henkilöstön psykologisella pääomalla on merkitystä organisaation me-
nestymiselle: psykologisen pääoman on havaittu olevan yhteydessä niin 

Video: Pirta Aaltonen kertoo hyväksyvän tietoisen läsnöolon vaikutuksista arkipäivän rutiineihin.

http://youtu.be/If3GD5m7ztQ
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työtyytyväisyyteen, organisaatioon sitoutumiseen, työssä suoriutumi-
seen kuin vähäisempiin sairauspoissaoloihinkin. Korkean psykologisen 
pääoman on myös todettu suojaavan stressin negatiivisilta vaikutuksil-
ta. Psykologisen pääoman on todettu kasvattavan henkilön hyvinvointia 
myös silloin, kun ulkopuolisiin tekijöihin, kuten työhön tai esimiestoi-
mintaan, ei voida vaikuttaa.

Myönteiset tunteet näyttävät myös laajentavan tarkkaavaisuutta ja huo-
miokykyä mahdollistaen luovat ideat ja uudenlaiset yhteydet. Ne autta-
vat lisäämään henkilökohtaisia resursseja, kuten hetkessä elämisen ky-
kyä, hallinnan tunnetta ja onnellisuutta. Myönteisten tunteiden avulla 
kasvaa myös sosiaalisen tuen antamisen ja vastaanottamisen kyky ja niil-
lä on havaittu olevan konkreettisia vaikutuksia myös terveydentilaan.

Psykologista pääomaa on tutkittu myös kollektiivisesta näkökulmasta ja 
havaittu, että esimiehen kielteiset tai myönteiset tunteet siirtyvät työn-
tekijöihin ja vaikuttavat suoriutumiseen ja asiakaspalveluilmapiiriin. 
Psykologista pääomaa omaavat esimiehet ovat avoimia ja selkeitä toi-

ITSELUOTTAMUSTOIVEIKKUUS

REALISTINEN 
OPTIMISMI

SITKEYS

Tarvittava
itseluottamus ja 
pystyvyyden kokemus 
= hallinnan tunne

Usko menestymiseen 
nyt ja tulevaisuudessa

Kyky selvitä 
ongelmista 

ja esteistä

Halu kulkea 
tavoitteita kohti 

ja tarvittaessa 
löytää vaihtoehtoi-
sia polkuja niiden 

saavuttamiseksi

Kuva: Psykologisen pääoman ulottuvuudet
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sia kohtaan, koska he jakavat päätöksenteossa tarvittavaa informaatiota, 
hyväksyvät aloitteita ja antavat rakentavaa palautetta työntekijöilleen. 
Tämän vuoksi työntekijät ovat tehokkaampia, toiveikkaampia ja opti-
mistisempia sekä luottavaisempia. Ollessaan positiivisessa sosiaalisessa 
vuorovaikutuksessa, missä niin työntekijät kuin esimiehetkin jakavat tie-
toa ja antavat rakentavaa palautetta toisilleen, työntekijät ylittävät ta-
vanomaiset velvollisuutensa auttaakseen toisiaan.

Lyhyilläkin interventioilla voidaan aikaisemman tutkimuksen valossa 
vaikuttaa psykologisen pääoman edistämiseen, mikä puolestaan näkyy 
organisaation suorituskyvyssä, työntekijöiden sitoutumisessa ja vähäi-
semmässä sairastavuudessa.

Yksinkertainen harjoitus toiveikkuuden lisäämisen on esimerkiksi kysyä: 
❑ Mitä haluat enemmän tulevaisuudessa?

❑ Mitä haluat vähemmän?

❑ Mitä voisit tehdä tulevaisuudessa toisella tavalla?

Video: Ohjelmajohtaja Kirsi Heikkilä-Tammi kertoo, että ihminen voi vaikuttaa 40 prosenttiin psykologi-
sesta pääomastaan ja, että lyhyelläkin harjoittelulla voi kehittyä. 

http://youtu.be/x1n-iW2UVg0
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Työhyvinvointia tietoisuustaidoilla ja positiivisella psykologialla
Työvirta-hankkeen toinen tietoisen läsnäolon koulutus, Työhyvinvointia 
tietoisuustaidoilla ja positiivisella psykologialla, toteutettiin Tutkimus- ja 
koulutuskeskus Synergosin omien kouluttajien toimesta syksyllä 2013.

Työhyvinvointia tietoisuustaidoilla ja positiivisella psykologialla oli pi-
lottikurssi, jossa kokeiltiin lyhyempää koulutuskokonaisuutta kuitenkin 
niin, että harjoittelulle oli aikaa tapaamisten välillä. Tapaamiset kestivät 
2,5 tuntia ja niissä tehtiin erilaisia mindfulness-harjoituksia sekä käytiin 
läpi psykologisen pääoman teemoja toiveikkuus, optimismi, itseluotta-
mus ja sitkeys. Osallistujat saivat mindfulness-harjoitteet mukaan kotiin 
ja tarkoitus oli, että myös tapaamisten välissä tehdään hyväksyvän tietoi-
sen läsnäolon harjoituksia. Kokoontumisissa tehtiin myös psykologisen 
pääoman eri osa-alueisiin liittyviä sekä laajemminkin myönteisyyden 
vahvistamiseen harjoituksia. Koulutukseen osallistui 13 henkilöä.

Tutkimme koulutuksen vaikutusta ja hyväksyvän tietoisen läsnäolon op-
pimista. Teimme kyselyn harjoitusten koetuista vaikutuksista ennen ja 
jälkeen kurssin. Pyysimme osallistujia täyttämään tutkijoiden käyttämän 

Video: Ilari Järvinen on tyytyväinen kehitykseensä, kun hän onnistui käymään Hulluilla Päivillä ahdistu-
matta.  

http://youtu.be/_m-l1K4XnOE
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Freiburgin mindfulness-kyselyn. Analysoimme kyselyn tulokset tilastolli-
sesti eli vertasimme ryhmän vastauksien keskiarvoja ennen valmennusta 
ja valmennuksen päätyttyä. Ryhmä oli pieni, mutta saimme kuitenkin 
suuntaa antavaa tietoa kehityksestä. Tarkoituksena oli myös, että osallis-
tujat voivat vastatessaan pohtia ja seurata oman läsnäolonsa kehittymis-
tä. Tulosten mukaan tilastollisesti merkitseviä muutoksia oli tapahtunut 
seuraavissa asioissa:

tuomitsevuus oli vähentynyt

armollisuus itseä kohtaan oli lisääntynyt

kärsivällisyys itseä ja muita kohtaan oli lisääntynyt

myös muilla alueilla oli kehitytty myönteisesti, mutta vähäisemmin.

Työhyvinvointivalmentajan koulutusohjelma
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergosin työhyvinvoinnin tutkimusryhmä 
on vuodesta 2004 järjestänyt Työhyvinvointivalmentajan koulutusohjel-
maa. Sen sisältö perustuu professori Marja-Liisa Mankan laaja-alaiseen 
työhyvinvoinnin malliin. Työhyvinvointivalmentajan koulutusohjelmas-
sa käydään käytännönläheisesti läpi laaja-alaisen mallin osa-alueisiin 
(työ, organisaatio, työyhteisö, johtaminen, yksilö itse) liittyviä asioita. 
Koulutuksessa tarkastellaan myös yhteiskunnallisen toimintaympäris-
tön, kuten lainsäädännön, vaikutusta työhyvinvointiin.
Työhyvinvointivalmentajan koulutusohjelma rakentuu seuraavista tee-
moista:

Työhyvinvointi strategisena menestystekijänä

Tämän päivän työ ja työelämä – uhka vai mahdollisuus hyvinvoinnille?

Organisaatio ja yhteiskunta työhyvinvoinnin tekijöinä

Voimaa yhteisöstä

Miten johdan työhyvinvointia?

Yksilönä yhteisössä – henkilökohtainen hyvinvointi

Työhyvinvointitoiminnan tulisi olla kiinteä osa organisaation strategista 
suunnittelua ja kehittämistä. Siksi on hyvä, että työhyvinvointiosaamista 
on organisaatiolla itsellään. Työhyvinvointikoulutus tuo omalta osaltaan 
pitkäjänteisyyttä yrityksen sisäiseen työhyvinvoinnista huolehtimiseen. 
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Osallistujilla on mahdollisuus tehdä koulutusohjelman projektityönä 
työhyvinvointisuunnitelma omalle työpaikalleen. Näin koulutuksessa 
kartutettu osaaminen siirtyy suoraan työpaikalle, ja koulutusohjelmassa 
opittuja asioita saadaan kätevästi sovellettua käytäntöön.

Video: Carsportilla sisustetaan autoja, mutta keskitytään ihmisiin, kertoo Juha Jonasson.

Video: Iris Haikka on työhyvinvointivalmentaja, joka on tyytyväinen siihen, että työhyvinvointia voi 
mitata myös euroilla.

http://youtu.be/tCUzcioG82M
http://youtu.be/WA6BrKkE2-Y
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Koulutusohjelma koostuu seitsemästä lähiopetuspäivästä. Lähiopetus-
päivät sisältävät asiantuntijaluentoja sekä pari- että pienryhmätyöskente-
lyä. Lisäksi osallistujat tekevät koulutusohjelman aihepiiriin liittyvän pro-
jektityön. Työhyvinvointivalmentajan koulutusohjelman tavoitteena on:

kouluttaa ja valmentaa työpaikoille työhyvinvoinnin asiantuntijoita ja siten 
kasvattaa organisaatioiden omaa työhyvinvointiosaamista ja suunnitelmalli-
suutta.

luoda välineistöä osallistujien oman organisaation työhyvinvoinnin arvioi-
miseen, antaa tietoja, taitoja ja keinoja tunnistaa oman organisaation ja sen 
henkilöstön työhyvinvoinnin tilaa ja mahdollisia uhkia.

antaa osallistujille valmiuksia toimia työhyvinvoinnin kehittäjinä omilla työ-
paikoillaan.

Työvirta-hankkeen puitteissa järjestettiin kolme työhyvinvointivalmen-
tajan koulutusohjelmaa joista ensimmäinen oli syksyllä 2012, toinen ke-
väällä 2013 ja kolmas syksyllä 2013. Ohjelmiin osallistui 36 henkilöä. 
Koulutusohjelmissa oli osallistujia useista erityyppisistä pk-yrityksistä, 
teollisuustuotannon yrityksistä asiantuntijapalveluita ja sosiaali- ja ter-
veyspalveluita tarjoaviin yrityksiin. Koulutusohjelman virallisen sisällön 
lisäksi osallistujat saivatkin hyvän mahdollisuuden verkostoitua sekä op-
pia toisten jakamista kokemuksista ja hyvistä käytännöistä.

Video: Riitta-Liisa Larjovuori ja Jaana-Piia Mäkiniemi kertovat kouluttajan näkemyksiä työhyvinvointival-
mentajien koulutuksista.

http://youtu.be/svGoR3h87VM
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Vuoden 
työhyvinvointiteko
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Vuoden työhyvinvointiteko
Työvirta-hankkeessa järjestetyllä vuoden työhyvinvointiteko -kilpailulla 
haluttiin saada työpaikkojen hyvät ideat kiertoon. Kilpailu ei rajoittunut 
vain pk-yrityksiin, vaan muillakin organisaatioilla oli mahdollisuus osal-
listua. Yrityksiä pyydettiin ilmoittautumaan kisaan. Hyvällä käytännöllä 
tai työhyvinvointiteolla tarkoitettiin toimintatapaa, joka on työyhteisössä 
hyväksi havaittu, työhyvinvointia edistävä ja siirrettävissä toiseen orga-
nisaatioon. 

Palkitsemisen arviointikriteerit olivat: helppo toteutettavuus, käytet-
tävyys, kustannustehokkuus, innovatiivisuus ja siirrettävyys. Kilpailun 
raadissa oli mukana pirkanmaalaisten yritysten johtoa ja alueellisia vai-
kuttajia.

Kilpailuun osallistuivat vuonna 2012: Aamulehti, ATA Gears, A-Insi-
nöörit, Fastems, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva, Kiilto, Leanware, 
Mäntän Palvelukoti, Nokian Renkaat Oyj, Santen, Solita, Tampereen 
kaupungin laitoshoito, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto, Vincit, 
Voice Well Tampere sekä kolmen yrityksen yhteinen Työhyvinvointite-
ko: Haltu Oy, Mainostoimisto Värikäs Oy ja Vapaa Pudotus Oy.

MARJA-LI ISA MANKA

http://www.uta.fi/jkk/tyovirta/tyohyvinvointiteko2013/kaytannot2012.html
http://www.uta.fi/jkk/tyovirta/tyohyvinvointiteko2013/kaytannot2012.html
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Vuonna 2012 kilpailun voittajiksi valittiin kaksi organisaatiota:

Mäntän Palvelukoti Oy 

Yritys kehitti kolmen eri hoivayrityksen kesken yrittäjille ja yritysten esi-
miehille yhteisen työnohjauksen kerran kuukaudessa. Ohjauksen tarkoi-
tuksena on voimaannuttaa yrittäjiä ja esimiehiä heidän työssään. Ko-
kemusten jakaminen lisää jaksamista ja tuo uusia näkökulmia. Lisäksi 
tämä mahdollistaa sen, että pienen yrityksen yrittäjä ja esimies voivat 
lomailla rauhassa, kun verkostosta löytyy aina joku, jolta voi kysyä tu-
kea. Tämä lisää huomattavasti pienyrittäjien vapautta.

Käytäntö mahdollistaa pienten yritysten keskinäisen yhteistyön syvene-
misen ja vertaistuen saamisen yrittäjälle ja esimiehille, parantaa johdon 
työhyvinvointia ja yritysten johtamista. Palvelujen, kuten työnohjauk-
sen, ostaminen yhdessä, kustannuksia jakaen on vaikuttava esimerkki 
yhteistyön rakentamisesta, työ- ja vastuukysymysten sekä arjen helpot-
tamisesta esimerkiksi lomituksissa. Idea on helposti toteutettavissa ja 
käyttöön otettavissa.

Vincit Oy

Yrityksessä hyödynnetään narratiivista eli tarinallista näkökulmaa joh-
tamisessa. Lyhyesti sanottuna se painottaa tarinoiden käyttämistä pe-
rinteisen ylhäältä alaspäin jalkautettavan ”virallisen totuuden” sijaan. 
Kukin tiimi saa tehtäväkseen kuvata mitä kyseinen tiimi tekee ja millä 
tavalla se toimii muutaman vuoden päästä. Tavoitteena on saada kaik-
ki osallistumaan suunnitteluun ja ideointiin itselle tutusta näkökulmas-
ta. Käytännössä tiimin pitää kuvailla unelmaprojektinsa, unelma-asia-
kaansa ja rajapinnat eri osa-alueiden välillä (esimerkiksi kommunikaatio 
myynnin ja ohjelmistokehitystiimien välillä). Jokainen tiimi valmistelee 
tulevaisuudestaan tarinan, jonka esittää näytelmän, sadun tai Power-
Point-esityksen välityksellä muille. Tarinoista löytyy useita tärkeitä asioi-
ta, jotka toistuvat useimmissa esityksissä. Niistä muokataan koko Vinci-
tin unelma sellaiseksi, että kukin tiimi löytää sieltä omia ajatuksiaan ja 
siten sitoutuu siihen jo ennen ”virallisen” unelman julkistamista.
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Vincitin käytäntö on johdolle strategisesti tärkeä ja osallistaa koko hen-
kilöstön. Ehdotus on erittäin luova ja innovatiivinen ja helposti toteu-
tettavissa pk-yrityksessä. Käytäntö voidaan ottaa pienin kustannuksin 
käyttöön ja se parantaa yhteisöllisyyttä.

Vuoden 2013 Työhyvinvointitekoon osallistuivat Balata Henkilöstöpal-
velu Oy, Kiilto Family, Nokian Renkaat Oyj, Rakennusliike J. Malm, 
Tampereen kaupungin Hyvinvointipalveluiden laitoshoidon tuotanto-
alue sekä Toijalan Tilitoimisto Oy.

Vuoden 2013 kilpailun voitti: 

Rakennusliike J. Malm

Viestintä ja avoimuus ovat yksi työhyvinvoinnin kulmakiviä. Yritykses-
sä huomattiin, että yhteiset asiat eivät kantaudu tarpeeksi tehokkaas-
ti kaikkien työntekijöiden korviin ja viestinnässä on haastetta. Niinpä 
yrityksessä päätettiin tehostaa tiedottamista ja kuunnella henkilöstöä 
aktiivisemmin. Projekti alkoi keväällä 2011, jolloin tehtiin myös työhy-

Video: Johanna Pystynen Vincitiltä kertoo, että kehityskeskusteluissa puhutaan ammatillisista unelmis-
ta ja rohkaistaan kaikkien päätöksentekoon.

http://youtu.be/QevkjHl-PBg
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vinvointihaastattelut sekä työilmapiirikyselyt. Näiden pohjalta luotiin 
kuukausittain tehtävä työhyvinvointi- ja henkilöstötiedote, jonka esi-
miehet saavat sähköposteihinsa. He tulostavat tiedotteen sosiaalitilojen 
pöydille ja ilmoitustaululle kaikkien luettavaksi. Tiedotteen aihealueet 
ovat muun muassa työmaauutiset, työsuojelu-uutiset, työntekijäuutiset 
ja kaikki ajankohtaiset henkilöstölle kohdistuvat tiedotteet. Kirjallisen 
tiedotteen lisäksi työhyvinvoinnin kehittäjä tai toimistopäällikkö tekee 
kerran kuukaudessa työmaakierroksen, jolloin henkilöstöllä on mah-
dollisuus keskustella mieltä painavista asioista tai muista ajankohtaisista 
teemoista. Kevään 2013 työilmapiirikyselyn mukaan työilmapiiri onkin 
noussut yrityksessä.
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Työnilonjulistus
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Työnilonjulistus
Suomen Turku julistaa joulurauhan jouluksi, mutta Tampereen yliopis-
to julistaa työn tekemisen rauhan ja työniloa koko vuodeksi – jo kah-
deksatta kertaa vuonna 2014. Julistuksella halutaan saada mahdollisim-
man monet suomalaiset työpaikat, niin työnantajat kuin työntekijätkin, 
mukaan työhyvinvointitalkoisiin työurien jatkamiseksi. Työhyvinvoinnin 
laiminlyöntien vuoksi kuluu vuosittain hukkaan miljardeja ennenaikaisi-
na eläköitymisinä ja sairauspoissaoloina. 

Varsin monet työpaikat ovat ottaneet tavakseen järjestää samanaikaisesti 
valtakunnallisen julistuksen kanssa Työnilonjulistustilaisuuden omalla työ-
paikallaan. Jotkut ovat laajentaneet tapahtuman viikon kestäväksi.

Työnilonjulistus on poikinut myös trokee-muotoisen runon, jonka Poh-
jois-Karjalan sairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on jopa sä-
veltänyt ja perustanut Lasarettilaulajat -nimisen kuoron. Se esittää vuosit-
tain uuden työnilonjulistuksen laulaen.

Viimeisimmässä julistuksessa halusimme kiinnittää erityistä huomiota hy-
vän mielen merkitykseen. Hyvä mieli hyödyttää työpaikan kaikkia osapuo-
lia, koska se avartaa havaintokykyämme ja mahdollistaa uudet oivallukset. 
Positiivinen tekemisen meininki ja innostus synnyttävät työnantajalle tule-
vaisuuden menestystä. Ilo tarttuu asiakkaisiinkin ja parantaa palvelun laa-
tua. Hyödymme myös henkilökohtaisesti, koska myönteisyys lisää voima-
varojamme ja vaikuttaa jopa terveyteemme ja elämäntyytyväisyyteemme.

MARJA-LI ISA MANKA
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Video: Marja-Liisa Mankan työnilonjulistuksessa työpaikan yhteinen aaltopituus syntyy muun muassa 
hymyistä, katseista ja kiitoksista. Videon on tuottanut Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry.

http://youtu.be/qgbm6VjgqRY
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Pahan olon ilmaus
vuosien nyt jurnutus
työssä olkoon loppu
myönteisyyteen hoppu
monilla on mielessä
esteet vain on kielessä

Paha mieli mieltä vaivaa
aikaista se hautaa kaivaa
empatia, innovointi
outo sanojen on sointi
esimiehen hakut
näihin ehtyy paukut

Joku muu – hän mokailee
toinen puutteen korjailee
manaillaan ja kärsitään
eväsleivät järsitään
sekasotkun keskellä
pukuhuoneen penkeillä

Nyt joku muu saa lähteä
etsitäänpäs tähteä
suorat sanat sanotaan
omat sotkut siivotaan
puhtaus on puoli ruokaa
työn ilo tänne tuokaa

Kavereita usein kiitän
myönteisyyttä tällä siitän
esimies on ihminen
kiitos tepsii häneenkin
viimeistelen aina työni
rauhaisasti nukun yöni

Kierre, kehä valituksen
rikotaan ja myönteisyyden
ilmapiiri täyttää mielen
positiivisuus näin kielen
alkeet monen hallinnassa
kansa pärjää maailmassa

Pekka Porvali

Työnilo-rap
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Lopuksi
Teimme tämän e-kirjan, jotta myös muilla kuin Työvirta-hankkeeseen 
osallistuneilla olisi mahdollisuus hyötyä esittelemistämme kehittämisen 
tavoista. Tekstit johdattavat työhyvinvoinnin kehittämiseen, ja videoille 
tallennetut haastattelut valottavat työpaikkojen oppimisen kokemuksia.

Hyödyitkö Sinä tästä kirjasta? Onko sinulla on omia ideoita kierrätettä-
väksi? Anna meille palautetta!

Facebook
www.facebook.com/tyohyvinvointisynergos
Www
www.uta.fi/jkk/synergos/tyohyvinvointi
E-mail
riitta-liisa.larjovuori@uta.fi

http://www.facebook.com/tyohyvinvointisynergos
http://www.uta.fi/jkk/synergos/tyohyvinvointi
mailto:riitta-liisa.larjovuori%40uta.fi%20?subject=
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