
työn  
imua?   
Huomion suuntaaminen työn  
voimavaroihin ravistelee vanhoja 
rutiineja ja antaa uutta energiaa.  
Puheenvuorossa Liisa Hyssälä. s.2

Yhteisöllisyys
 Hyvä yhteishenki perustuu yhdessä 
määriteltyjen pelisääntöjen lisäksi 
 yrityksen arvojen vaalimiseen. s.8

Turvallisuus 
Työturvallisuuden edelläkävijämaaksi 
yltäminen edellyttää Suomelta entistä 

aktiivisempaa kehitystyötä. s. 4

Palautuminen
Henkilöstön unen määrään ja laatuun 
panostaminen kannattaisi olla myös 

työnantajan tehtävälistalla. s.4

Hyötyliikunta. Lisää askelia työsuhdematkalipulla s. 15
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Aivot ovat lujilla monien työ- ja yksityiselämän ristipaineiden puristuksessa. 
Miten aivojen voimavarat ja suorituskyky kestävät? Miten saada tietoa  

aivojensa tilasta ajoissa ja ennaltaehkäisevästi?

BrainID® on vaivaton, luotettava tavallisen terveen ihmisen aivokunto-
kartoitus. Se tarjoaa objektiivista, qEEG-mitattua tietoa aivojen  

voimavaroista, toimintakunnosta, palautumiskyvystä:  
aivotoimintojen optimaalisuudesta.
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KUN OLIN  ministeri, huomioni  kiinnit-
tyi ennenaikaisiin työkyvyttömyyseläk-
keisiin. Ikävää ihmisen kannalta on, että 
joutuu pois omasta työyhteisöstä. Mones-
ti ihan turhan aikaisin. Mielenterveyssyis-
tä. Uusista työkyvyttömyyseläkkeistä joka 
kolmas myönnetään psyykkisen sairauden 
perusteella. Masto-hanke pyrki torjumaan 
tätä kehitystä.  Masennusta voidaan ehkäis-
tä ja mielen hyvinvoin-
tia tukea vaikkapa vält-
tämällä työuupumusta. 

TOINEN TEHOKAS kei-
no on työn imun lisää-
minen. Työn imu tar-
koittaa myönteistä tun-
ne- ja motivaatiotilaa 
työssä. Kun ihminen ko-
kee työn imua, hän läh-
tee ainakin useimmiten 
mielellään töihin, kokee 
oman työnsä mielek-
kääksi ja nauttii siihen 
uppoutumisesta. Olen 
itse kokenut työpaikois-
sani näin. Monesti olen ollut suorastaan in-
tohimoinen työni suhteen.

TYÖN IMULLA  on monia hyviä vaikutuk-
sia. Se on tutkitusti yhteydessä onnellisuu-
teen, aloitteellisuuteen, hyviin työyhteisö-
taitoihin ja haluun jatkaa työelämässä pi-
dempään. Työn imun kokeminen ennustaa 
parempaa terveyttä ja työkykyä sekä vähäi-
sempiä sairauspoissaoloja. Tiedetään myös, 
että se suojaa työuupumukselta. Hyödyt ei-
vät jää yksittäiseen työntekijään – työn imun 
kokeminen on nimittäin yhteydessä myös 
hyvään työsuoritukseen ja yritysten talou-
delliseen menestymiseen. Se ei ole sitä, et-

tä työnteko olisi pelkästään hauskaa. Kyse 
ei myöskään ole mistään harvinaisesta il-
miöstä. Tutkimusten mukaan sitä voi ko-
kea kaikilla aloilla ja kaikissa ammateissa.

MITEN TYÖN  imua sitten voi lisätä? Työn 
imua lisääviä asioita kutsutaan työn voima-
varoiksi. Kun kuulin, että voimavaroja li-
sää arvostuksen antaminen ja palaute, tun-

sin piston sydämessä. Olen-
ko johtajana toiminut näin?  
Pitkä lista edellisten lisäksi 
kertoo siitä, että miten mo-
ni asia lisää ihmisen voima-
varoja: arjen ystävällisyys ja 
huomaavaisuus, monipuoli-
set työtehtävät, reilu johta-
minen, joustavat työajat se-
kä sellaiset asenteet ja käy-
tännöt, jotka tukevat työn ja 
muun elämän yhteensovit-
tamista. 

VOIT ALOITTAA uuden elä-
män pohtimalla, mitkä asiat 
työssä erityisesti innostavat 

ja antavat energiaa. Voimavaroja voi ja kan-
nattaa myös itse pyrkiä lisäämään omassa 
työssään. Tartu johonkin uuteen, inspiroi-
vaan haasteeseen – eli tuunaa työtä itselle 
mielekkäämmäksi! Työn tuunaaminen on 
arjen innovatiivisuutta, rutiinien raviste-
lua ja unelmien toteuttamista.

TYÖN VOIMAVAROISTA puhuminen ei tar-
koita, että työhön liittyvät epäkohdat lakais-
taisiin maton alle. Niitä pitää torjua ja korja-
ta tarmokkaasti. Kun suuntaamme huomio-
tamme myös siihen, mikä työssä on hyvin 
ja mikä siinä kannattelee, osaamme vaalia 
ja vahvistaa näitä hyviä asioita vastedeskin.

Työn mielekkyys kantaa kauas 

Liisa Hyssälä 
Vanhempi neuvonantaja
Sitra

Puheenvuoro 07 HSL 
Hyötyliikuntaa matka-
lipulla 

Ammattiliitto Pro on  
selvittänyt jäsentensä  
ajatuksia työssä jaksami-
sesta jo pitkään. Selvitys-
ten mukaan olennaiset 
kysymykset liittyvät työ-
määrään, johtamiseen, 
työpaikan kommunikaa-
tioon ja palautumiseen. 

teksti anna gustafsson 
kuva juho länsiharju

A mmattiliitto Prolla on 
käytössään laaja tieto-
kanta työhyvinvoin-
nista ja työn henkisestä 

kuormittavuudesta. Liitto on koon-
nut jäsenistönsä ajatuksia työssä 
viihtymisestä palkkakyselyn rin-
nalla jo reilun 10 vuoden ajan. 

– Edunvalvonta tarkoittaa ihmi-
sen työmarkkina-aseman tukemis-
ta monin eri tavoin työuran aikana. 
Se ei ole pelkkää sopimustoimintaa, 
kuvaa Ammattiliitto Pro:n puheen-

Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malisen mukaan muuttuva työelämä ja nykyaikainen töiden projektiluontoisuus vaatii muutosta myös johtamiseen.

johtaja Jorma Malinen. 
Mikä Pron jäsenistöä työelämäs-

sä kuormittaa? Työn murros, digita-
lisaatio, automatisaatio ja keinoälyn 
mahdollisuudet muuttavat työn te-
kemisen tapaa. Osaamista pitää jat-
kuvasti päivittää, jotta pystyy vas-
taamaan muuttuviin vaatimuksiin. 

– Työntekijöiden täytyisi kyetä 
oppimaan ja omaksumaan uusia 
asioita nopeammalla tempolla kuin 
koskaan ennen työuransa aikana.

Panosta osaamiseen
Vaikka työntekijöiltä odotetaan 
osaamisen jatkuvaa päivitystä, 
mahdollisuutta kouluttautua työ-
ajalla on nipistetty kolmanneksen 
viimeisen vuosikymmenen aika-
na. Vielä 10 vuotta sitten työnan-
tajat tarjosivat vajaat kolme koulu-
tuspäivää vuodessa työajalla, nyt 
enää noin kaksi. Ainoastaan pieni 
osa asiantuntijoista ja erityisasian-
tuntijoista saa riittävästi koulutus-
ta ja osaamisen päivitystä työteh-
täviensä hoitoa varten. 

– Tämä suunta on haitallinen ja 
väärä. Työtehtävät monimutkaistu-
vat, mutta osaamista pitää päivit-

tää omalla ajalla. Tämäkin vaikut-
taa asiantuntijoiden jaksamiseen. 

Malinen lisää, että kyseessä ovat 
myös isommat panokset. Suomen 
kannattaa panostaa nimenomaan 
parempaan osaamiseen. 

– Suomi ei tule koskaan pärjää-
mään globaalissa maailmassa hei-
kommalla osaamisella ja halvem-
milla tuotteilla. Lisäarvo meille syn-
tyy nimenomaan osaamisesta ja sii-
tä, että tunnistamme alueita, joihin 
voimme rakentaa uutta toimintaa 
tai vaikkapa viennin sektoreita.

Merkityksestä motivaatiota
Malinen on seurannut huolestu-
neena nuorten ja vastavalmistu-
neiden ajatuksia työelämästä. Mo-
ni nuori murehtii jo omaa jaksamis-
taan, vaikka työura olisi vasta alus-
sa. Psyykkiset syyt ovat alle 35-vuo-
tiailla asiantuntijatyössä toimivilla 
merkittävin työkyvyttömyyden ja 
sairaslomien aiheuttaja.

Malisen mielestä on tärkeää, että 
yritykset viestivät arvoistaan entistä 
avoimemmin. Työn mielekkyydellä 
ja merkityksellisyydellä on valtavan 
suuri merkitys työssä viihtymisessä. 

– Mielekkyys synnyttää motivaa-
tion ja motivaatio puolestaan aut-
taa työssä jaksamisessa.

Erityisesti asiantuntijaorgani-
saatiossa odotukset esimiestyölle 
ovat muuttuneet. Työntekijät ovat 
usein substanssikysymyksissä esi-
miestään syvemmällä. 

Nykyään esimieheltä odotetaan 
kykyä rakentaa osaamisen pohjalta 
hyvin toimivia tiimejä, ja vanhanai-
kaista yksilötyötä on asiantuntijaor-
ganisaatiossa vähän. Erilaisia osaa-
misalueita yhdistämällä ja kommu-
nikaatioon panostamalla syntyy pa-
ras tulos. Asiantuntijaorganisaatio, 
joka kommunikoi parhaiten, myös 
pärjää ja jaksaa parhaiten.

Vaatimuksia palautumiseen
Asiantuntijatyössä pitkäjänteinen 
keskittyminen yhteen työtehtä-
vään on vähentynyt. Projektit kul-
kevat limittäin ja rinnakkain, joten 
oman ajankäytön hallinta on jaksa-
misen kannalta oleellista. Keskeistä 
on myös suunnitella työt ja työteh-
tävät oikein. 

Malinen kertoo esimerkin lähel-
tä. Ammattiliitto Pron toimistossa 

ryhdyttiin selvittämään toimiston 
omia työprosesseja. Lopulta kävi 
ilmi, että ei ollutkaan aivan itses-
täänselvää, kenelle eri työvaiheet 
kuuluvat. Selvityksen ansiosta 
työprosesseja voidaan sujuvoittaa 
huomattavasti.

– Erityisesti nykyään normina 
olevissa monitoimitiloissa on tär-
keää tunnistaa työpaikalla eri teh-
tävät, jotta niiden tekemiseen voi-
daan tarjota oikea ympäristö.

Monilla työpaikoilla esimiehen 
kontolle on asetettu myös paljon 
vastuuta alaisten jaksamisesta. Pe-
rinteinen raja työn ja vapaa-ajan vä-
lillä on erityisesti viestintävälinei-
den kehittymisen myötä hämär-
tynyt entisestään. Sähköpostit ja 
WhatsApp-viestit kulkevat kellon- 
ajasta riippumatta. 

– Työ ei enää ole sidottu aikaan 
ja paikkaan. Esimiehen pitää aset-
taa vaatimuksia myös palautumi-
selle. Olemme hyvin tunnollisia ja 
suoritusorientoituneita. Työn pro-
jektiluontoisuus ja suomalaisille 
tyypillinen tunnollisuus eivät eh-
kä ole kaikista ihanteellisin yhdis-
telmä, Malinen summaa.

Merkityksellisyys motivoi  
jaksamaan työssä paremmin
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J oka toinen suomalainen ker-
too olevansa päivisin väsynyt. 
Mikä meitä oikein uuvuttaa? 
Työelämä kuormittaa, vapaal-

la pitäisi löytää aikaa harrastuksille 
sekä perheelle ja älylaitteet pitävät 
iltaisin hereillä. Yöuni jää monella 
turhan lyhyeksi ja riittävään palau-
tumiseen eivät tunnit vuorokaudes-
sa tunnu millään riittävän. 

Työelämässä arvostetaan aikaan-
saavia puurtajia, jotka eivät stres-
saannu kovankaan työmäärän edes-
sä. Jaksamista arvostetaan, mutta 
ymmärtävätkö työnantajat palautu-
misen merkityksen? Huonekalu- ja 
sisustusmyymäläketju Vepsäläisen 
toimitusjohtaja Jussi Lindholm ha-
luaa herätellä suomalaisia työnan-
tajia kiinnittämään enemmän huo-
miota työntekijöiden jaksamiseen. 

– Liian moni tekee työtään vä-
syneenä. Jo muutaman huonosti 
nukutun yön jälkeen ihmisen vä-
symystila vastaa promillen huma-
laa. Väsymys vaikuttaa keskitty-
miskykyyn ja työssä suoriutumi-
seen. Muisti heikkenee ja innova-
tiivisuus vähenee. Väsyneen ihmi-
sen työteho ja tuottavuus eivät ole 
niin hyviä, kuin työnantajat odot-
tavat, Lindholm kuvaa.

 
Univaje on riski terveydelle
Liian lyhyt yöuni aiheuttaa monen-
laista terveyshaittaa. Univaje lisää 
merkittävästi muun muassa kak-
kostyypin diabeteksen sekä sydän- 
ja verisuonitautien riskiä. Väsynee-
nä flunssat tarttuvat helpommin ja 
painokin voi nousta. 

Vaikka unenpuutteen negatiivi-
set vaikutukset terveydelle ovat tie-
dossa, on riittävästä unesta huoleh-
timinen suomalaisessa työelämässä 
jätetty pitkälti työntekijöiden omal-
le vastuulle. Tämä siitä huolimat-
ta, että työ hiipii entistä enemmän 
vapaa-ajalle, sähköpostit kulkevat 
ja viestit piippailevat pitkin iltoja. 
Monissa yrityksissä tuetaan työn-
tekijöiden ravitsemusta, liikkumis-
ta tai kulttuurikäyntejä. Mutta pa-
lautumiseen ei samalla tavalla työn-
antajien puolelta vielä panosteta.

– Unta ei kerta kaikkiaan arvos-
teta tarpeeksi, vaikka sen osuus 
on kolmannes koko vuorokaudes-
ta. Sillä luulisi olevan paljonkin vä-
liä, missä kunnossa töihin tullaan.

Lindholmilla on tarjota ratkaisu 
suomalaisten työntekijöiden vä-
symykseen: työsuhdeuni. Kysees-
sä on palvelukokonaisuus, joka 
koostuu yksilöllisesti työntekijäl-
le valitusta vuoteesta sekä stressiä 

Unen arvostusta  
on nostettava

ja palautumista mittaavasta hyvin-
vointitutkimuksesta. Työsuhdeu-
neen voi liittyä myös yksilöllistä hy-
vinvointivalmennusta, uniluentoja 
tai koko organisaation valmennusta 
parempaan jaksamiseen. Yritykset 
voivat rakentaa palveluista itselleen 
sopivan kokonaisuuden.

– Työsuhdeuneen kuuluu hard-
ware-osuus, eli hyvä ja laadukas 
vuode. Mutta se ei vielä yksin ratkai-
se ongelmaa, tueksi tarvitaan myös 
tietoa. Siksi työsuhdeuneen kuuluu 
myös software-osuus, eli omien va-
lintojen analytiikka, palaute ja val-
mennus, kertoo Lindholm.

Kumppaniksi toteuttamaan työ-
suhdeunta Lindholm sai suomalais- 
yritys Firstbeatin. Firstbeat on tut-
kinut huippu-urheilijoiden fysio-
logiaa ja suorituskykyä jo kahden 
vuosikymmenen ajan. Yrityksen 
mittausjärjestelmä on esimerkiksi 
käytössä yli puolessa jääkiekkoliiga 
NHL:n huippujoukkueista. 

Hyvinvointi on kokonaisuus
Firstbeatin pääkonttori sijaitsee 
Jyväskylässä. Yrityksen kehittä-
mä mittaristo on tehokas väline 
palautumisen ja kuormituksen ar- 
viointiin. Firstbeatin partner ma-
nager Heta Warto-Tillanderin mu-
kaan hyvinvointianalyysi selvittää 
sydämen sykevälivaihtelun avulla 
elimistön yksilöllisiä stressi- ja pa-
lautumisreaktioita.

– Olemme olleet auttamassa jo 10 
000 organisaatiota. Mittauksen ja 
valmennuksen jälkeen jopa 80 pro-
senttia osallistujista on tehnyt muu-
toksia elämäntapoihinsa. Valtaosa 
tuntee muutosten jälkeen itsensä 
energisemmäksi ja tehokkaammak-

si, kuvaa Warto-Tillander. 
Hyvinvointianalyysi perustuu la-

boratoriotutkimuksiin parinkym-
menen vuoden ajalta. Mittaus toteu-
tetaan kolmen päivän aikana. Mu-
kana on sekä työ- että vapaapäiviä. 
Mittauslaite on halkaisijaltaan muu-
taman sentin mittainen, ja se kiin-
nitetään ihoon elektrodeilla. Laitet-
ta ei mittauksen aikana juuri tunne.

Pelkkä data ei yksistään riitä oh-
jaamaan kohti oikeita oivalluksia. 
Oleellinen osa mittausta on am-
mattilaisen kanssa käyty palaute-
keskustelu, jossa mietitään sopivia 
tavoitteita ja aikataulua niiden saa-
vuttamiseksi.

– Hyvinvointi on kokonaisuus, jo-
hon liittyy ravitsemus, liikunta, pa-
lautuminen ja uni. Moni hyvinvoin-
timittauksen tehneistä on ollut yl-
lättynyt, miten pienillä muutoksilla 
voi olla unen laatua parantava mer-
kitys, Heta Warto-Tillander sanoo. 

Uusi mahdollisuus
Hyvinvointianalyysin myötä työn-
antajalle kertyy tärkeää tietoa työn-
tekijöiden jaksamisesta ja hyvin-
voinnista organisaatio- ja tiimita-
solla. Tieto auttaa ennakoimaan ris-
kejä ja parantaa työn tehokkuutta ja 

elämänlaatua. Monet tahot, muun 
muassa vakuutus- ja eläkeyhtiöt, 
kannustavat tukemaan työkykyä 
ennaltaehkäisevästi, muistuttaa 
Heta Warto-Tillander. 

Mikä tekee jaksamisesta puhu-
misesta erityisen kiinnostavaa, on 
se, kuinka laajasti oikeanlainen le-
po vaikuttaa hyvinvointiin. Kaikilla 
päivän aikana tehdyillä pienillä pää-
töksillä on vaikutusta.  Myös palau-
tumisen keinot ovat hyvin yksilöl-
lisiä. Toisia rentouttaa kävelylenk-
ki, toisen jaksamista lisää rauhalli-
nen venyttely tai television katselu. 

– Henkilökohtainen palaute on 
hyvinvointikartoituksen suuri li-
säarvo. Eräässä tapauksessa pys-
tyimme löytämään henkilölle kei-
noja löytää pieniä palautumisen 
hetkiä työpäivän mittaan. Tämä 
auttoi häntä jaksamisessa. Puhu-
taan päivän kokonaiskuormituk-
sesta, joten yleispäteviä neuvo-
ja jaksamiseen ei voi antaa, Heta 
Warto-Tillander toteaa. 

Palautumisen puolesta
Entä kustannuspuoli? Työsuhde- 
uneen panostaminen on investoin-
ti työnantajan puolelta. Se saattaa 
kuitenkin maksaa itsensä varsin 
nopeasti takaisin vähentyneinä 
sairaspoissaoloina. Myös tehok-
kuus lisääntyy, kun ihmiset jaksa-
vat enemmän. Lindholm ei pidä rea-
listisena, että tuottavuutta voitai-
siin kasvattaa työaikaa lisäämällä, 
jaksamisen kustannuksella. 

– Entä jos kiky-tunnit käytet-
täisiinkin siihen, että panostetaan 
työntekijöiden jaksamiseen? Tai jos 
virkistyspäivien ohjelmiin käytetyt 
varat ohjattaisiinkin hyvään nukku-
miseen? Tulokset näkyisivät ympäri 
vuoden, Lindholm kysyy. 

Rooliaan työsuhdeunen puoles-
tapuhujana Lindholm kuvaa pio-
neerityöksi. Kun Lindholm lan-
seerasi työsuhdeunen käsitteen, 
lisääntyivät esimerkiksi käynnit 
Vepsäläisen nettisivuilla heti 15 pro-
senttia päivässä. 

– Tavoitteenamme on nostaa laa-
dukas uni yhdeksi työhyvinvointia 
rakentavaksi elementiksi oikean ra-
vinnon ja liikunnan rinnalle. Kun 
yrityksissä tehdään päätöksiä siitä, 
millaisia työsuhde-etuja tai työky-
kyä parantavia ohjelmia halutaan 
työntekijöille tarjota, toivon että 
myös palautuminen muistetaan. 
Uskon, että tietyt yritykset ovat he-
räämässä tähän vaihtoehtoon erot-
tautua myös työnantajana, Lind-
holm vakuuttaa.

Vepsäläinen ja Firstbeat haluavat nostaa unen arvostusta suomalaisessa työ- 
elämässä sekä kannustaa työnantajia panostamaan työntekijöidensä parempaan  
palautumiseen. Palautuminen on yksilöllistä ja siksi keinotkin vaihtelevat.  

teksti anna gustafsson  kuva juho länsiharju

Hyvän unen 
muistilista
01 —  
Arvosta unta. Uni on to-
dellista laatuaikaa, ja sillä 
on suuri vaikutus päivästä 
palautumiseen. 

02 —   
Varaa unelle riittävästi  
aikaa. Kiire ja tarkka mi-
nuuttiaikataulu eivät sovi 
nukkumiseen.

03 —  
Rauhoita ilta-aika. Valo ja 
rasittava liikunta illalla  
hidastavat nukahtamista. 
Aktivoiva ruutuaika voi  
viivästyttää nukahtamista.

04 —  
Luo iltaan miellyttäviä ru-
tiineja. Mene vuoteeseen 
vasta, kun olet väsynyt.

05 —  
Jos ajatukset pyörivät mie-
lessä, voit kirjoittaa niitä 
ylös. Lupaa itsellesi, että 
palaat asioihin huomenna.

06 —  
Hyvä ja mukava vuode vai-
kuttaa merkittävästi unen 
laatuun ja houkuttelee 
nukkumaan.

07 —  
Säännöllisyys antaa tukea 
hyvälle unelle. Mene vuo-
teeseen samaan aikaan ja 
herää säännöllisesti sa-
maan aikaan.

08 —  
Voit opetella hengitys- ja 
rentoutusharjoituksia hel-
pottaaksesi laskeutumista 
uneen.

09 —  
Vältä raskasta iltasyömistä 
erityisesti kello 20 jälkeen. 
Älä silti mene nukkumaan 
nälkäisenä. Kurniva maha 
voi herättää aamuyöstä.

10 —  
Kahvi, tee ja alkoholi illalla 
pieninäkin määrinä vaikut-
tavat unen laatuun.

LÄHTEET: TERVEYDEN- JA HY-
VINVOINNIN LAITOS, SUOMEN 
MIELENTERVEYSSEURA.

Vepsäläisen toimitusjohtaja Jussi Lindholm ja Firstbeatin Heta Warto- 
Tillander kannustavat panostamaan työntekijöiden hyvinvointiin.
 

%
 80

osallistujista on 
tehnyt muutoksia 
elämäntapoihinsa. 

Hyvä uni on välineurheilua.
Vepsäläisellä käydään  
läpi nukkujan yksilölliset 
toiveet ja tarpeet, jotta 
jokaisella on mahdollisuus 
parempaan uneen.
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T yöntekijöiden vapaus ja 
itseohjautuvuus ovat tä-
män päivän työelämän 
trendejä. Uusien tutki-

musten mukaan epäonnistunut joh-
taminen voi kuitenkin kääntää itse-
ohjautuvuuden työntekijää kuor-
mittavaksi taakaksi. Sen sijaan vas-
tuullisella johtajuudella on mahdol-
lista tukea yhtäaikaisesti itseohjau-
tuvuutta ja työhyvinvointia. 

Kun työhön liittyvät vastuut siir-
tyvät yhä vahvemmin työntekijöil-
le, ei ihmisten johtamisen tarve  
suinkaan katoa, vaan nousee yhä 
tärkeämmäksi.

Teos työelämän tueksi
Jyväskylän yliopiston kasvatustie-
teiden laitoksen tutkijoiden Kaija 
Collinin ja Soila Lemmetyn toimit-
tama teos – Siedätystä johtamisal-
lergiaan! Vastuullinen johtajuus it-
seohjautuvuuden ja luovuuden tu-
kena työelämässä – on tutkimustu-
loksia ja työelämän ääniä yhdistävä, 
kansantajuinen kokonaisuus. 

Hyvää johtajuutta 
tarvitaan edelleen

Teos auttaa aiheesta kiinnostu-
neita opiskelijoita, johtajia ja työelä-
män kehittäjiä suuntaamaan ajat-
telua resurssipohjaisuudesta koh-
ti inhimillisyyttä – sekä työntekijä-
lähtöiset että taloudelliset tavoit-
teet turvaten. 

Teos on saanut alkunsa Eettinen 
henkilöstöjohtaminen luovan toi-
minnan tukijana kasvuyrityksissä 
(HeRMo) -tutkimushankkeesta, jon-
ka on rahoittanut Työsuojelurahas-
to. Edita Publishingin julkaiseman 
teoksen kirjoittamiseen on osallis-
tunut 22 työelämän asiantuntijaa. 

Kirjassa osoitetaan, miten itseoh-
jautuvuuden tukeminen vastuulli-
sella johtajuudella edistää työnte-
kijöiden luovaa toimintaa sekä vä-
hentää kuormittuneisuuden ja lai-
minlyödyksi jäämisen kokemusta. 

Tutkimuspohjaista tietoa
Työntekijöiltä odotetaan yhä enem-
män itseohjautuvuutta ja luovuut-
ta, jotka kuvataan usein aikuisten 
luonnollisena ominaisuutena. 

– Ne eivät kuitenkaan ole vain 
kykyjä, jotka siirtyvät ihmisen mu-
kana tilanteesta toiseen, Lemmetty 
huomauttaa. 

Sen sijaan molemmat ilmiöt ovat 
vahvasti riippuvaisia tilanne- ja or-
ganisaatiolähtöisistä tekijöistä, ku-
ten toimialasta, yrityksen koosta, 
asiakkaista, projekteista, käytän-
teistä ja henkilöstöstä. 

Johtajuuden laiminlyönti orga-
nisaatioissa epäselvien roolien, ra-
kenteiden tai johdon puheiden ja 
tekojen ristiriitaisuuden muodos-

sa aiheuttaa työuupumusta, kyyni-
syyttä, motivaatio-ongelmia sekä 
heikkoa sitoutumista. Nämä työn-
tekijän hyvinvointia uhkaavat te-
kijät rajoittavat organisaation me-
nestystä: uupunut työyhteisö ei ole 
tehokas ja luova. 

– Äkkiseltään voi näyttää siltä, et-
tä poistamalla esimerkiksi esimies-
lähtöisen johtamisen, saadaan lisät-
tyä työntekijöiden itseohjautuvuut-
ta ja luovuutta. Todellisuudessa tä-
mänkaltaiset ratkaisut eivät sellai-
senaan toimi jokaisessa organisaa-

tiossa, Collin toteaa. 
Muuttuvassa työelämässä tarvi-

taan yhä lähijohtajia, joiden päivä-
työ on tukea muita löytämään suun-
taa yhteiselle ja omalle toiminnalle. 

Hyvinvointia, luovuutta ja talou-
dellista menestystä ei siis saavute-
ta pelkästään yksittäisillä vippas-
konsteilla, kuten johtajarakentei-
den poistamisella, biljardipöydillä 
tai riippumatoilla. Se vaatii koko-
naisvaltaista, ihmislähtöistä ja ta-
sapuolista johtajuutta sekä vastuul-
lista organisaatiokulttuuria.

Tutkijoiden Kaija Collinin ja Soila Lemmetyn toimittama teos käsittelee työhyvinvoinnin kehittämisen, 
työntekijöiden itseohjautuvuuden sekä johtamisen yhteyksiä inhimillisestä näkökulmasta.

Viimeaikaisten tutkimusten mukaan vastuullisella 
johtajuudella voidaan tukea yhtäaikaisesti sekä itse-
ohjautuvuutta että työhyvinvointia. 
teksti ja kuva jyväskylän yliopisto

S uomalaiset liikkuvat liian 
vähän: jopa viidennes työ- 
ikäisistä ei liiku lainkaan.
Vapaa-ajan liikkuminen on 

lisääntynyt, mutta yleiskuntomme 
on silti heikkenemään päin. Tämä 
näkyy esimerkiksi varusmiesten 
kuntotesteissä. 

– Meillä on enemmän vapaa-ai-
kaa, mutta myös istumme työpai-
koilla entistä enemmän. Jopa 76 
prosenttia valveillaoloajasta ollaan 
paikallaan, sanoo Helsingin seudun 
liikenteen eli HSL:n yritysasiakas-
vastaava Anna Ruskovaara.

Uudet liikuntasuositukset pai-

Lyhyetkin säännölliset 
kävelymatkat kerryttävät  
liikunnan määrää, mikä 
on hyvinvoinnin kannal-
ta erittäin tärkeää. Työn-
antaja voi edistää työn- 
tekijöidensä terveyttä  
tukemalla joukkoliiken-
teen hyödyntämistä. 

teksti aino tiirikkala 
kuva hsl

nottavatkin arki- ja hyötyliikuntaa. 
Enää ei ajatella, että pitäisi liikkua 
edes 10 minuutin pätkissä. Pienet-
kin kävelymatkat edistävät terveyt-
tä. Päivittäinen liikkumissuositus 
on noin 10 000 askelta.

– Liikkumista voi kerryttää hy-
vin työmatkalla. Joukkoliikenteen 
käyttäjä ottaa vuorokaudessa noin 
2000 askelta autoilijaa enemmän.

Joukkoliikenteessä matkustami-
nen on myös turvallista, eikä siinä 
vielä kaikki. 

Viisi vuotta sitten tehdyn britti-
tutkimuksen mukaan työmatkojen 
kulkeminen julkisilla välineillä te-
kee ihmiset onnellisemmiksi kuin 
yksityisautoilu. Omalla autolla töi-
hin tulevat olivat 13 prosenttia to-
dennäköisemmin stressaantuneita. 
Joukkoliikenteen käyttäjät taas vir-
kistyivät kävellessään pysäkille tai 
asemalle. He rentoutuivat matkan 
aikana lukiessaan, seurustellessaan 
tai leväten. Joukkoliikenteen käyt-
täjät myös nukkuivat paremmin.

Paljon muutospotentiaalia
Vähäisellä liikkumisella on hinta-
lappunsa. Kahdesta kolmeen ker-
taa viikossa liikkuvilla on vuodes-
sa 4,5 sairaspoissaolopäivää vähem-
män kuin harvemmin liikkuvilla.

– Yleisin syy vähälle liikkumisel-

le on ajan puute. Siksi on iso asia, 
jos työmatkan voi tehdä pyörällä tai 
päivän liikkumisen voi hoitaa työ-
matkallaan hyötyliikuntana. 

Vuonna 2012 tehdyn valtakun-
nallisen henkilöliikennetutkimuk-
sen mukaan lyhyistä, yhdestä kol-
meen kilometrin mittaisista mat-
koista puolet tehdään autolla. 

HSL on selvittänyt Helsingin seu-
dun asukkaiden muutospotentiaa-
lia noin 100 yrityksessä maksutto-
man työmatkakyselyn avulla. Ih-
misiltä on kysytty, kuinka helpos-
ti he voisivat tulla töihin joukkolii-
kenteellä, pyörällä tai kävellen ke-
väästä syksyyn. 

– Autoilevista noin 40 prosenttia 
kokee, että joukkoliikenne on mah-
dollinen vaihtoehto työmatkalle tai 
että he voisivat sitä hyvin helpos-
ti käyttää.

Ruskovaaran mukaan työnanta-
jat voivat edistää joukkoliikenteen 
käyttämistä parhaiten taloudellisin 
kannustimin.

– Keskeisin kannustin on työsuh-
dematkalippu. Toivomme, että siitä 
tulisi yhtä tunnettu ja toivottu kuin 
lounas- tai liikuntasetelit.

Hintalappu parkkipaikalle
Tehokkainta liikkumiseen kannus-
taminen on silloin, kun työnteki-

jöille tarjotaan vähintään 300 eu-
ron arvosta työsuhdematkalippuja 
ja samalla auton pysäköinnistä tu-
lee edes osittain maksullista. Mak-
suton pysäköintipaikka on nimit-
täin merkittävä autoilun kannustin. 

– Olisi hyvä herätä pohtimaan, 
voidaanko liikkumisen tasapuoli-
suuden nimissä autoilulle laittaa 
edes nimellinen hintalappu. Tämä 
karsii turhaa autoilua ja kannustaa 
kestävämpään liikkumiseen.

Mitä lähempänä keskustaa ol-
laan, sitä todennäköisemmin py-
säköintipaikan hinnalla voi tarjo-
ta joukkoliikennelipun koko vuo-
deksi. Ruskovaara myös kehottaa 
miettimään muillekin liikkumis-
muodoille tarjottavia etuja.

– Eräässä IT-alan yrityksessä 
saattoi valita parkkipaikan, joukko-
liikenteen matkakortin tai työsuh-
depolkupyörän välillä. Jos joukko-
liikenne on kilpailukykyinen vaih-
toehto, työntekijä harkitsee sitä.

Nykyisin polkupyöriä on mah-
dollista kuljettaa metrossa ja lähiju-
nassa. Turvalliset säilytys-, suihku- 
ja pukutilat ovat tärkeitä työmatka-
pyöräilijöille. Yritys voi myös tarjo-
ta verovapaan kaupunkipyöräedun. 

– Se kannustaa myös vapaa-ajan 
pyöräilyyn ja tekemään liityntä-
matkoja pyörällä, jos juna-asemal-

ta on parisen kilometriä työpaikalle 
ja lähellä on kaupunkifillariasema, 
Ruskovaara huomauttaa. 

Työpaikalle voidaan hankkia 
myös yhteiskäyttöisiä pyöriä ja au-
toja. Joukkoliikenteen käyttäjältä 
säästyy parkkipaikan hakemisen li-
säksi aikaa niinä talviaamuina, jol-
loin oma auto pitäisi lämmittää ja 
sen ikkunat puhdistaa jäästä.

Helsingin seudulla 56 prosenttia työmatkoista tehdään kestävillä kulkutavoilla. Työnantaja voi kannustaa henkilöstöä käyttämään joukkoliikennettä esimerkiksi työsuhdematkalipulla. 

Hyötyliikuntaa matkalipulla 
Työmatkoilla 
liikutaan jo 
n Vuonna 2018 Helsingissä 
47% työmatkoista kuljettiin 
 joukkoliikenteellä. 

n Työmatkoista 16% pyö-
räiltiin ja 10% käveltiin. 
27% meni töihin autolla. 

n Viidentoista seutukunnan 
alueella 36% työmatkoista 
tehtiin joukkoliikenteellä, 
13% pyörällä, 7% kävellen 
ja 44% henkilöautolla.

T yötapaturmia seurataan 
ja tilastoidaan täsmäl-
lisesti, mutta työuupu-
mustapauksia ei vielä 

huomioida samalla tavalla, ker-
too Finnsafe ry:n puheenjohtaja 
1.1.2020 alkaen Tiina Lius.

Yhdistyksenä Finnsafe toimii 
työuupumusta vastaan esimerkiksi 
tuottamalla jäsenistölleen materi-
aaleja ja koulutuksia aiheesta. 

Lius näkee, että työsuojelun ta-
so on parantunut paljon yhdistyk-
sen toiminnan aikana kaikilla toi-
mialoilla. Fyysisen työturvallisuu-
den lisäksi onkin aika panostaa 
myös henkiseen puoleen. Se voisi 
olla juhlavuoden teema, kun Finn-
safe ry täyttää 50 vuotta.

– Työn psykososiaalinen kuor-
mitus koskee ihan kaikkia ammat-
tiryhmiä. Jatkuva kiire ja stressi 
ovat vaaraksi, mutta ajan henki on 
se, että koko ajan vaaditaan paljon 
ja lisää. Ruuvia voi kiristää tietyn 
kierrosmäärän, mutta lopulta se 
katkeaa.

Väsymys ei aina 
näy päällepäin

Koska väsymyksen kokemus ei 
aina näy päällepäin, työntekijän on 
itse oltava aloitteellinen ja tuotava 
kuormittava tilanteensa esiin. Esi-
miehen tai työsuojelusta vastaa-
van henkilön on puolestaan otet-
tava työntekijän oma-aloitteinen 
huolenilmaus vakavasti ja vietävä 
asiaa eteenpäin.

– Puuttumisen kynnys uupu-
mustapauksissa pitäisi olla matala.

Lius arvelee, että vaikka työtur-
vallisuutta ja Nolla-visiota pidetään 
yrityksissä tärkeänä arvona, ei uu-
pumusriskiä oteta vielä tarpeeksi 
tosissaan.  

Tosin tutkimustietoakin alkaa jo 
olla siitä, ettei tahdin kiristäminen 
ole ainoa keino lisätä tuottavuutta. 
Esimerkiksi kun Microsoft lyhensi 
Japanissa työviikkonsa nelipäiväi-
seksi, myynti parani 40 prosenttia.

Koulutusta ja vertaistukea
Juhlavuottaan ensi vuonna viettä-
vä Finnsafe oli aiemmin nimeltään 
Työsuojelupäälliköt ry. Nimi vaih-

dettiin, koska yhdistyksen jäseni-
nä on muitakin työturvallisuuden 
parissa työskenteleviä.

Finnsafe tarjoaa jäsenilleen uu-
sinta tietoa työturvallisuuskysy-
myksistä ilmaisilla jäsentapaami-
silla ja maksullisilla koulutuksilla. 
Vuosittaisilla koulutuspäivillä kä-
sitellään ajankohtaisia asioita, ja 
juhlavuonna pääpaino on psyko-
sosiaalisen kuormituksen hallin-
nassa. Joka toinen vuosi järjestet-
tävillä TTP- eli työterveys- ja tur-
vallisuuspäivillä on mukana mo-

niammatillinen joukko jakamassa 
parhaita käytäntöjä. 

Finnsafe on ollut mukana suun-
nittelemassa muun muassa kolmi-
päiväisen työsuojelupäällikön pe-
rustietokurssin ja pätevöitymiskou-
lutuksen. Kun Finnsafen koulutuk-
sella pätevöityy työsuojelutehtä-
viin, voi hakea Euroopassa arvos-
tettua alan sertifikaattia. Pätevöi-
tymistä voi siten hyödyntää myös 
muualla Euroopassa.

Yhdistys on mukana myös Ou-
lun yliopiston järjestämässä Master 

of Safety –opintokokonaisuudessa.
Tapaamiset, vertaistuki ja uu-

det näkökulmat voivat olla hyvin 
tärkeitä mikroyrityksissäkin, jois-
sa toimitusjohtaja on samalla työ-
suojelupäällikkö. Myös yksinyrit-
täjän on osattava huolehtia omas-
ta työturvallisuudestaan.

– Yhdistyksen kautta saa ajanta-
saista tietoa työsuojelulainsäädän-
nöstä, hyviä vinkkejä tasokkaista 
koulutuskokonaisuuksista ja alan 
muutoksista sekä tietenkin laajan 
jäsenverkoston tuen, Lius neuvoo.

Finnsafe ry:n puheenjohtaja Tiina Lius muistuttaa, että yhdistys tarjoaa jäsenilleen vertaistukea,  
koulutusta sekä jatkuvasti päivittyvää tietoa työturvallisuuskysymyksistä.

Jatkuvasti kasvava vaatimustaso koskettaa jokaista  
ammattiryhmää. 50-vuotias Finnsafe ry haluaa nostaa 
psykososiaalisen kuormituksen työsuojelun keskiöön.
teksti elina teerijoki  kuva mikko vuorinen
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T okmannin hallinto- ja 
logistiikkakeskuksessa 
Mäntsälässä vietettiin 
marraskuun hämyssä 

valoisaa ansiomerkkijuhlaa, jossa 
yli sataa työntekijää muistettiin 10, 
20, 30 ja jopa 40 vuotta kestäneestä 
työstä yhtiön hyväksi. Palkitsemi-
nen on yksi osa monipuolista työ-
hyvinvoinnin järjestelmää, jota yh-
tiö toteuttaa tarmokkaasti ja edis-
tyksellisesti.

– Meillä työhyvinvointia on läh-
detty rakentamaan arvojen kautta. 
Yhteisen pohdinnan tuloksena on 
viime vuonna luotu keskeiset toi-
mintaperiaatteet koko ketjulle, ker-
too Tokmannin henkilöstöjohtaja 
Sirpa Huuskonen.

Kolme arvoa ohjaa nyt konser-
nin toimintaa: ylpeästi halpa, uskal-
lus uudistua ja keskinäiseen luot-
tamukseen pohjautuva yhteistyö. 

Näiden lisäksi on laadittu johta-
misen periaatteet esimerkilliseen 
johtamiseen. Aktiivisen viestimi-
sen ohella esimiehet sitoutuvat 
muun muassa antamaan positii-
vista palautetta, puuttumaan epä-
kohtiin sekä huolehtimaan omasta 
ja tiimin jaksamisesta.

Tokmannilla tehdään kaksi ker-
taa vuodessa Pulssitutkimus, jossa 
kysytään henkilöstön näkemyksiä 
omasta työstä, tiimistä ja yhtiön toi-
minnasta. Tulokset auttavat suun-
taamaan johtamista oikeille raiteil-
le sekä palkitsemaan ja tukemaan 
esimiestyötä.

Menestystä palveluhalulla
Huuskonen pitää tärkeänä, että ar-
vot siirtyvät käytäntöön, ja jokainen 
mieltää ne osaksi omaa työtään. 

– Me esimiehetkin olemme pal-
veluammatissa. Kaikki toiminta 
tähtää siihen, että loppuasiakas 
on tyytyväinen. Meillä jokaisen 
työ on merkityksellistä varastosta 

T O K M A N N I L L A T U E TA A N  työ-
kykyä koko työsuhteen elinkaaren 
ajan. Tukeminen tapahtuu kolmes-
sa vaiheessa: ennakoimalla, reagoi-
malla ja järjestämällä tukea työhön 
palaamiseen. 

– Ennakointi alkaa rekrytoinnis-
ta, jossa huomioidaan työkyky ja 
kerrotaan työn fyysisistä ja henkisis-
tä vaatimuksista, toteaa työhyvin-
vointipäällikkö Mirva-Liisa Iiskola.

Esimiestyö on avainasemassa. 
Kun henkilö palkataan, esimies 
huolehtii hyvästä perehdytyksestä 
ja vastaa sen jälkeen työnteon pro-
sessien sekä työntekijöiden osaami-
sen kehittämisestä. 

– Ennakointia on myös se, et-
tä työntekijöitä tuetaan huolehti-
maan omasta hyvinvoinnista ja ter-
veydestä. Apuna ovat esimerkiksi 
laajat työterveyspalvelut, liikunta-
mahdollisuudet epassin kautta se-
kä digivalmennukset, Iiskola lisää.

Yritys on kouluttanut esimiehiä 
tunnistamaan työkykyä uhkaavat 
merkit ja reagoimaan niihin varhai-
sessa vaiheessa. Esimies, työterve-
yshuolto ja Tokmannin oma työky-
kykoordinaattori etsivät oikea-ai-
kaisia tukitoimia työntekijälle.

Yhtiöllä on käytössä Joustavan 
työn malli, jolla työtehtäviä ke-
vennetään määräaikaisesti työky-
vyn mukaisiksi. Malli toimii myös 

Menestystä ja  
hyvinvointia 
yhteishengellä 

myymälöihin ja tukitoimintoihin, 
Huuskonen tähdentää.

Konsernille on luotu myös yhtei-
set käytännöt työyhteisössä toimi-
miseen. Niissä korostuu asiakasläh-
töisyys, vastuun ottaminen omasta 
tekemisestä ja yhteistyön rakenta-
misesta. Jokainen on vastuussa hy-
västä duunifiiliksestä.

– Kun henkilöstö voi hyvin, asiak- 
kaat tulevat mielellään myymälöi-
hin. Työhyvinvointi näkyy myös ta-
loudellisena menestymisenä. Viime 
vuonna saavutimme historiamme 
parhaan tuloksen, ja tämäkin vuo-
si on sujunut hyvin.

Kannustimet kunnossa  
Kerran kuussa henkilöstö voi vali-
ta arjen onnistujan. Hyvät teot pää-
sevät esille myös asiakaspalauttei-
den kautta kuukauden asiakaspal-
velutekona. Kerran vuodessa jae-
taan onnistumispalkintoja eri funk-
tioiden, kuten myynnin, oston, va-
raston ja tukipalveluiden henkilös-
tölle.

– Viime vuodesta alkaen meil-
lä on jaettu myymälä- ja konttori-
henkilöstölle kvartaaleittain kan-
nustinpalkkiota, jos olemme saa-
vuttaneet kasvu- ja kannattavuus-
tavoitteemme. Myymälä- ja varas-
tohenkilöstöä mitataan ja palkitaan 
heidän omista tavoitteistaan, mi-
kä koetaan oikeudenmukaiseksi, 
Huuskonen mainitsee.

Koulutusta kaikille ryhmille
Tokmanni on iso työnantaja, jonka 
myymäläverkosto levittäytyy Han-
gosta Sodankylään. Henkilöstöryh-
millä on monenlaisia osaamistarpei-
ta, joihin yhtiö vastaa kehittämällä 
jatkuvasti erilaisia koulutuksia.

– Esimiehet ovat tärkeä ryhmä 
työhyvinvoinnin näkökulmasta. 
Meillä on tarjota heille perehdy-
tysohjelmia ja valmennusta, jois-

sa käsitellään monia esimiestyön 
osa-alueita, kertoo HRD-päällikkö 
Heidi Piirto.

Myös henkilöstön osaamista ke-
hitetään järjestelmällisesti tuke-
maan urapolkujen rakentamista. 
Tokmannin omissa ryhmissä voi 
suorittaa näyttötutkintoja oppiso-
pimuskoulutuksena. Varastotyön-
tekijöillä on esimerkiksi mahdolli-
suus tehdä logistiikan perustutkin-
to, ja myymälöissä on tarjolla eri-
laisia liiketoiminnan ja esimiestyön  
ammattitutkintoja. Korkeakoulute-
tuille on Trainee-ohjelma, ja asian-
tuntijoita ohjataan myös talon ulko-
puolisiin koulutuksiin.

– Haluamme tukea ammatillista 
kasvua, ammattiylpeyttä ja urake-
hitystä. Urapolut voivat johtaa va-
rastolta ja myymälöistä pääkontto-
riin tai horisontaalisesti funktiosta 
toiseen, Piirto toteaa.

Kummit auttavat alkuun
Yhtiössä on mietitty tarkoin, kuin-
ka uudet työntekijät perehdytetään 
tehtäviinsä. Perehdytys alkaa jo en-
nen työhön saapumista järjestämäl-
lä kulkuluvat kuntoon ja lähettä-
mällä tietoa yhtiöstä ja sen käytän-
nöistä. Konseptiin kuuluu perehdy-
tyssuunnitelma ja opastavan kum-
min nimeäminen tulokkaalle. 

Hyvä perehdytys tähtää samaan, 
mihin kaikki muukin työhyvinvoin-
tiponnistelu Tokmannilla: tunte-
maan oman työn merkitykselli-
seksi ja omaksumaan yhtiön tun-
nuslauseen. 

– Jos et palvele asiakasta, palvele 
jotain toista, joka palvelee asiakas-
ta, Piirto ja Huuskonen kiteyttävät.

Lisää työvuosia hyvällä 
työkykyjohtamisella
Työkyvyn johtaminen on osa työhyvinvoinnin ko-
konaisuutta. Sen merkitys on näkynyt Tokmannilla 
konkreettisina säästöinä.

vaihtoehtona sairauspoissaololle.
– Työntekijän ei tarvitse olla sa-

taprosenttisen työkykyinen sel-
viytyäkseen tehtävistään. Esimie-
het voivat tarjota työterveyshuol-
lon suosituksesta kevennettyä työ-
tä, jolloin työntekijän ei tarvitse ol-
la pitkällä palkattomalla sairauslo-
malla, kertoo työkykykoordinaat-
tori Jonna Kotiranta.

Työkykykoordinaattori osallis-
tuu työterveysneuvotteluihin ja tu-
kee esimiehiä ja osatyökykyisiä et-
simällä yksilöllisiä ratkaisuja työssä 
jatkamiseen, kuntoutussuunnitel-
miin ja työhön palaamiseen. 

– Ratkaisut räätälöidään realis-
tisten mahdollisuuksien pohjalta. 
Nuorilla haasteet saattavat liittyä 
elämänhallintaan ja ikääntyneil-
lä terveydentilaan, Kotiranta avaa.

Työhön palaamisen tukitoimet 
on tehtävä hyvissä ajoin. Esimies 
madaltaa paluun kynnystä pitämäl-
lä yhteyttä työntekijään jo sairaus-
loman aikana ja järjestää työn aloit-
tamisen kevennetysti. Myös työtur-
vallisuudesta huolehtiminen on osa 
työkyvyn tukemista. Tokmanni on 
aloittanut kehittämistyön, jonka 
odotetaan näkyvän positiivisena 
trendinä työtapaturmatilastoissa.

– Haluamme, että työntekijät 
pääsevät joka päivä terveenä ko-
tiin, Iiskola tähdentää.

Suomen suurin halpakauppaketju Tokmanni rakentaa työhyvinvointia  
arvojen ja yhdessä määriteltyjen käytäntöjen pohjalta. Hyvän yhteishengen 
luomiseen osallistuu työnjohdon lisäksi koko henkilöstö.  

teksti ritva-liisa sannemann  kuva teemu heikkilä 

Tokmannin henkilöstöön kuuluu 
tällä hetkellä 3700 työntekijää. 

Marraskuisessa ansiomitalijuhlassa 
muistettiin pitkän uran yrityksessä 

tehneitä työntekijöitä.  

Mirva-Liisa Iiskola, Jonna Kotiranta, Heidi Piirto ja Sirpa Huuskonen totea-
vat hyvän työkykyjohtamisen vaativan yhteistyötä kumppaneiden kanssa.

Hyvinvointi näkyy tilastoissa  
n  Keskimääräinen eläköity-
misikä oli viime vuonna 62,7 
vuotta, kun se on Suomessa 
ollut yleisesti 60,4 vuotta.

n  Jopa 92 prosenttia henki-
löstöstä on melko tai erittäin 
tyytyväinen työpaikkaansa. 

n Tokmannin sairauspoissa-
olot ovat olleet jo useamman 
vuoden laskusuunnassa. 

n  Viime vuonna sairauspois-
saolojen määrä oli 4,4 pro-
senttia, kun laskennassa käy-
tetään teoreettista työaikaa.
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Timo Pehrman ja Teuri Brunila uskovat, että sovittelua voi soveltaa niin henkilökohtai-
siin kuin maailmanlaajuisiin kysymyksiin.

“

Ammattilaisen vetämä työyhteisösovittelu voi ratkaista vaikeat-
kin riitatilanteet. Sovittelun ammattilaiset Teuri Brunila ja Timo 
Pehrman haluavat tehdä sovittelutyötä tunnetuksi. 
teksti elina teerijoki  kuva robert seger

Sovittelulla voi 
rauhoittaa tunteita

S yyllisen löytäminen ja rankaisemi-
nen on tuomioistuimen perustyö-
tä, mutta rangaistus ei useinkaan 
ratkaise tilannetta. On toinen toi-

mintamalli, joka voi niin tehdä: sovittelu.
Sovittelija Timo Pehrman arvioi käsitel-

leensä yli 30 vuoden rikos- ja työyhteisöso-
vittelijan uransa aikana noin 500 tapausta. 
Pehrman on myös tehnyt väitöstutkimuk-
sen sovittelutyöstä.

– Konfliktitilanteessa ihminen menettää 
kykynsä kommunikoida ja kohdata toisen. 
Kehitetään erilaisia välttämismenettelyjä, 
jotta pärjää kohtaamatta, Pehrman kuvailee.

Vältteleminen ei kui-
tenkaan ratkaise vai-
keaa tilannetta. Koko työ-
yhteisö kärsii, työhyvin-
vointi ja työn tehokkuus 
laskevat. Käsittelemättö-
mät asiat voivat seurata 
taakkasiirtymänä eläk-
keellekin. 

– Sovittelematon riita 
työpaikalla on merkittä-
vä työhyvinvointiin vai-
kuttava asia. Konfliktit 
eivät selviä puhumatta, 
vaan niitä on pystyttävä käsittelemään.

Oikeuslaitoksessa vuosikymmeniä eri 
tehtävissä työskennellyt, nyt eläkkeellä ole-
va laamanni Teuri Brunila on juuri julkais-
sut tuomioistuintyössä tekemistään huomi-
oista kirjan nimeltä Tuomari joka tahtoi so-
vitella. Brunila kannattaa niin sanottua res-
toratiivista oikeuskäsitystä, joka tarkoittaa, 
että rangaistuksen sijaan etsitään ratkaisua, 
joka auttaa osapuolia elämässä eteenpäin.

– Suomen Sovittelufoorumi ry ajaa yhdis-
tyksenä yhteiskunnallista näkemystä, jon-
ka mukaan asiat voidaan korjata. Tuomiot 
eivät vie vääryydestä koettua kiukkua pois, 
mutta sovittelu voi auttaa.

Brunila katsoo, että jopa perheväkivalta-
tapauksissa sovittelusta voi olla hyötyä, jos 
siihen hakeudutaan ajoissa.

– Sovittelun soveltamiselle on vain kult-
tuurisia esteitä, Brunila toteaa.

Kaikkien ääntä kuullaan
Sovitteluprosessissa tarjotaan puheenvuo-
ro jokaiselle osapuolelle. Ensin sovittelija 
tapaa riitelevät osapuolet erikseen ja antaa 
puheenvuoron. Tämän jälkeen on vuoros-
sa tapaaminen kasvotusten.

– Sovittelija ei tarjoa ratkaisuja, vaan toi-
mii fasilitaattorina, eli kuuntelee riidan osa-
puolia ja tarjoaa mahdollisuuden käsitellä 
asioita. Ratkaisuehdotukset löytyvät useim-
miten osapuolista itsestään, ja parhaimmil-

laan molemmat osapuo-
let oppivat tilanteesta, 
Pehrman selventää.

Sovittelu voi toimia 
todella vaikeissakin ti-
lanteissa, jopa sellaisis-
sa, joissa osapuolet ovat 
olleet vuosia puhumatta 
toisilleen. 

Sovitteluun otetaan 
mukaan myös muut kuin 
niin sanotut päätekijät, ja 
mieluiten koko työyhtei-
sö. Tämä johtuu siitä, että 

pitkittyessään konflikti muuttuu työpaikan 
kulttuuriksi syövän tavoin ja sen vaikutukset 
ulottuvat kaikkiin yhteisön jäseniin. Myös 
työpaikkakiusaaminen on ryhmäilmiö.

Jos sovittelu ei onnistu, se johtuu yleen-
sä siitä, että joku tärkeä osapuoli ei suos-
tu osallistumaan sovitteluun. Esimerkiksi 
naapuruussovitteluun ei ole velvollisuut-
ta osallistua. 

Työpaikoilla asia on toisin, sillä työturval-
lisuuslaki velvoittaa osallistumaan työyhtei-
sösovitteluun. Se myös velvoittaa työnjoh-
toa viemään asiaa eteenpäin heti, kun kon-
flikti tulee työnjohdon tietoon.

– Työpaikoilla johdon tuki sovittelupro-
sessille on äärimmäisen tärkeä, sillä taval-
la tai toisella johto on aina konfliktin yksi 
osapuoli, Pehrman sanoo.

Sovittelematon 
riita työpaikalla  
on merkittävä 
työhyvinvointiin 
vaikuttava asia.

n Vates-säätiö edistää vammais- 
ten, osatyökykyisten ja pitkä- 
aikaissairaiden työllistymistä sekä 
työssä pysymistä.

n Työn tukena -sivustolta työn- 
antajat löytävät tietoa työkyvyn 
ylläpitoon ja edistämiseen.

n Sivusto on tarkoitettu itseopis-
kelun välineeksi tilanteissa, joissa 
tarvitaan lisätietoa työn räätälöinnin 
käytännöistä ja tukimuodoista.
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O rganisaatioiden seuratuimpia 
työkyvyn tunnuslukuja on sai-
rauspoissaolojen määrä. Näitä 
seurataan yhteistyössä työter-

veyshuollon kanssa, ja niistä aiheutuvat 
kustannukset kiinnostavat kaikkia. 

Kelan mukaan pitkien sairauspoissaolo-
jen määrä kääntyi vuonna 2018 kasvuun 
vuosikymmenen kestäneen myönteisen ke-
hityksen jälkeen. Tuki- ja liikuntaelinten sai-
raudet sekä mielenterveyden häiriöt ovat 
toistuvasti tilastojen kärjessä. 

Jopa 1,9 miljoonalla työikäisellä suoma-
laisella on ainakin yksi pitkäaikaissairaus 
tai vamma. Heistä noin 600 000 arvioi, et-
tä sairaus tai vamma vaikuttaa heidän työ-
hönsä tai työmahdollisuuksiinsa. Työkyvyn 
heikentyminen on lopulta aina hyvin yksi-
löllinen asia.

Työssä pysymisen tuki ei ole pelkästään 
jo ilmenneisiin työkykyongelmiin puuttu-
mista. Apuna ovat erilaiset varhaisen tuen 
mallit, jotka ovat nykyään laajalti käytössä 
ja lakisääteisiä. 

Työkyvystä puhuminen on ensiarvoisen 
tärkeä, mutta usein arka puheenaihe. Siitä 
puhumisen tulisi kuitenkin olla luonteva osa 
työyhteisön kulttuuria osana niin esimies-
ten, HR-henkilöstön kuin henkilöstön edus-
tajienkin työotetta. 

Työkyvyn heikkeneminen voi osua mei-
dän kaikkien kohdalle tilapäisesti tai pysy-
västi. Mitä normaalimpi, kaikkien yhteinen 
asia työkyvyn edistäminen on, sitä parem-
min voimme edistää työhyvinvointia ja luo-
da pohjaa monimuotoisuudelle.

Tietoa työkyvyn tukemisesta
Ennakkokäsitykset työkyvyn heikkenemi-
sen seurauksista johtuvat usein edelleen tie-
don puutteesta. On olemassa paljon erilaisia 
käytäntöjä keventää tai muokata työtä työ-
suhteen eri vaiheissa. Työpaikkojen valmiu-
det työstää niitä vaihtelevat. Työterveys-
huollon apu ei myöskään aina riitä. Pienissä 
yrityksissä resurssit voivat olla puutteelliset. 

Yksi ratkaisu on hyödyntää Vates-sääti-

ön Työn tukena -sivustoa, johon on koot-
tu aineistoa eri tukimuodoista ja palveluis-
ta. Se on suunnattu erityisesti henkilöstön 
edustajille, mutta myös esimiesten tueksi. 

– Materiaaliin on koottu tietoa siitä, mi-
ten työpaikoilla voidaan ylläpitää ja edistää 
työkykyä. Sieltä löytyy tapausesimerkkejä, 
pohdintakysymyksiä ja neuvoja työterveys-
neuvotteluja varten, Vates-säätiön kehittä-
mispäällikkö Kaija Ray sanoo.

Rayn mukaan työn murroksessa myös 
tehtävänkuvat ovat muutosten kohteina. 

– Emme tiedä tarkalleen, miten jatkos-
sa määrittelemme niin sanotun hyvän tyy-
pin ominaisuudet tai millainen osaaminen 
muodostuu lopulta tärkeimmäksi. Varmaa 
on vain, ettei työhyvinvoinnin ja työkyvyn 
merkitys ainakaan vähene osana työelämän 
kehitystä.

Työn tukena -sivusto on laadittu Työ-
suojelurahaston tuella yhteistyössä SAK:n 
ja Hyvinvointiala HALI ry:n kanssa.

Työkyky ja -hyvinvointi liittyvät erottamattomasti yhteen. Työ-
kyky ei ole vain käsite, vaan arjessa vahvasti näkyvä ja muuntau-
tuva asia, jonka tuesta pitäisi paperinmakuisuus olla kaukana.
teksti vates  kuva solomon hsu

Työkykyä täytyy 
tukea ennakoivasti

Työkyvyn ja -hyvinvoinnin ylläpito on muutakin kuin pelkästään mahdollisten oireiden 
hoitamista. Sairauspoissaoloja voi ennaltaehkäistä monellakin tapaa.

Apua ja tukea 
työnantajalle

H enkilöstön hyvinvointi 
on lopulta kiinni mel-
ko yksinkertaisista 
asioista, kuten oikeu-

denmukaisesta kohtelusta, jousta-
vista työajoista ja esimiehen anta-
masta tuesta. Työntekijöiden hy-
vinvointiin vaikuttaa myös koke-
mus siitä, että heitä arvostetaan ja 
kuunnellaan aidosti. 

Johdon kannattaa hyödyntää 
henkilöstön ideoita ja kokeilla sen 
ehdottamia uusia tapoja toimia, 
ovathan he oman työnsä asiantun-
tijoita, joiden työpanos on yrityk-
sen tuottavuuden kivijalka.

– Johtamistapa vaikuttaa sekä 
työmotivaatioon että sitoutumi-
seen ja niiden kautta henkilöstön 
tuottavuuteen. Laadukas ja taitava 
johtaminen lisää selkeästi yrityk-
sen kannattavuutta ja käyttökatet-
ta. Tämä kävi ilmi Työkaari kantaa 
– tuottavaa työhyvinvointia -hank-
keen ensimmäisessä vaiheessa. Yri-
tysten kannattavuudessa oli jopa 
useiden prosenttiyksiköiden ero-
ja johtamisesta johtuvista syistä, 

Johtamisen laatu 
näkyy tuloksessa

kertoo Teknologiateollisuus ry:n 
projektipäällikkö Paula Varpomaa. 

Kyse on Euroopan Sosiaalira-
haston osittain rahoittamasta yh-
teishankkeesta, jossa ovat muka-
na Teknologiateollisuus ry:n lisäk-
si Teollisuusliitto ry, Ammattiliitto 
Pro ry sekä Ylempien toimihenki-
löiden YTN ry.

Hankkeen alussa tehdyn analyy-
sin pohjalta lähes kaikki yritykset 
nostivat merkittävimmäksi kehit-
tämiskohteekseen esimiestyön 
kehittämisen. Hanke tukeekin esi-
miestoiminnan kehittämistä muun 
muassa webinaareilla ja työpajoilla. 

Tavoitteena on selkeyttää esi-
miestyötä, nostaa esiin sen kehit-
tämistarpeita ja löytää yhtymäkoh-
tia henkilöstön hyvinvointiin. Sii-
hen toki tarvitaan kaikkien yhteis-
työtä ja jatkuvaa, ratkaisukeskeistä 
vuoropuhelua.

– Tuemme yrityksiä erilaisin ke-
hittämisohjelmin sekä jaamme tie-
toa ja työkaluja sujuvan arjen ra-
kentamiseen. Palettiin kuuluvat 
myös esimerkiksi henkilöstöryh-

mien osallistaminen ja yritysten 
välinen vertaisoppiminen. 

Yhtenäinen tapa johtaa
Perävaunuja ja päällirakenteita ku-
mipyöräliikenteeseen valmistavan 
Jyki Group -konsernin tytäryhtiöis-
tä Jyki Oy, Fokor Oy ja Pajakulma 
Oy ovat olleet mukana hankkeessa 
maaliskuusta asti. Hanke on tuo-
nut työkaluja johtamiseen ja esi-
miestyön kehittämiseen. Konser-
nin HR-päällikkö Sirpa Niemi ker-
too esimiesten ottaneen hankkeen 

Työelämän kehityshankkeen myötä Jyki Oy:ssä järjestetään esimiespalaveri kuukausittain. Palaverissa 
Matti Kultala, Vesa Lindström, Jan Merisalo, Otto Sirén, Sirpa Niemi, Paula Varpomaa ja Jari Partala.

Teknologiateollisuuden Työkaari kantaa – tuottavaa 
työhyvinvointia -nimisessä kehittämishankkeessa on 
tärkeässä roolissa esimiestyön kehittäminen.
teksti liisa joensuu  kuva eino ansio

innostuneesti vastaan, sitoutuneen 
siihen ja luoneen uusia käytäntöjä.

– Loimme esimerkiksi käytännön 
kuukausittaisesta esimiespalaveris-
ta, jossa on sovittu teema ja jossa kä-
sitellään esimiesten omat asialistat. 

Niemen mukaan esimiehet so-
pivat yhdessä, miten eri tilanteissa 
toimitaan, jotta toimintatavat ovat 
jatkossa samat. Hän näkee esimies-
verkon voimavarana, joka antaa tu-
kea työhön.

– Johtajat ovat olleet mukana ke-
hittämiskohteiden määrittämisessä. 

Kehitämme tällä hetkellä esimies-
työtä ja viestintää sekä parannam-
me tehtäviin liittyvää tiedonsaantia. 
Luomme yhtenevät tavat sekä aika-
taulut esimiestoiminnan ja henki-
löstön hyvinvoinnin kehittämisel-
le. Kehittäminen ei päätty hankkeen 
loppuessa, vaan työ on jatkuvaa.

T yö on muuttunut viimeis-
ten vuosien aikana enem-
män kuin edellisenä sa-
tana vuotena yhteensä. 

Muutokset lainsäädännössä, glo-
balisaatio, työntekijöiden odotuk-
set ja tuottavuusvaatimukset yhdis-
tettynä kiihtyvään digitalisaatioon 
muuttavat tapoja tehdä työtä.

Esimerkki nousevasta trendistä 
on työn muuttuminen joustavam-
maksi. Useampi työtehtävä, ja sen 
kautta työnantaja, ei edellytä että 
työ tehtäisiin aina toimipisteellä, 
vaan se voidaan tehdä muuallakin. 
Autuaaksi tekevä ilmiö se ei silti ole.

– Joustavassa työssä tärkeintä on 
se, miten organisaatiossa työn puit-
teista puhutaan, toteaa vanhempi 
tutkija Annina Ropponen Työter-
veyslaitokselta.

– On tutkittu, että työn kuormit-
tavuus kasvaa, jos esimieheltä ei saa 
riittävästi tukea tai hän ei ole tavoi-
tettavissa. Jos työ on hyvin johdet-
tua ja työntekijä tietää sekä yhtei-
set tavoitteet että tähän kohdistu-

Työajanhallinta  
lisää hyvinvointia

vat odotukset, voi myös työnteon 
paikka joustaa, Ropponen jatkaa.

Avaimena avoin keskustelu
Työn kuormittavuuden aiheutta-
mien ongelmien ratkaisu perustuu 
avoimelle keskustelulle, joka vaa-
tii johdolta aktiivista osallistumista.

– Asiakkaat ovat viime vuosina 
selvästi havahtuneet seuraamaan 
työajan keston lisäksi sitä, mihin 
tehtäviin työaikaa käytetään, ker-
too henkilöstöhallinnon digitaalisia 
ratkaisuja suunnittelevan ja toimit-
tavan Nepton Oy:n toimitusjohtaja 
Jukka Kivistö.

Kivistö on paininut työajanseu-
rannan haasteiden parissa yli 18 
vuotta. Nepton on ollut alan kes-
kusteluissa aktiivinen sekä spar-
rannut julkisen ja yksityisen sek-
torin työnantajia.

– Työajan hallinta mahdollistaa 
tiedolla johtamisen sekä työhyvin-
voinnin lisäämisen. Kun ymmär-
rämme kuinka paljon ja mihin ai-
kaan työtä tehdään, työn kuormit-

tavuus tulee näkyväksi. Tiedosta on 
hyötyä vain, jos vaikeatkin asiat nos-
tetaan pöydälle dialogin muodossa.

Työaikalaki muuttuu
1.1.2020 Suomen työlainsäädäntö 
astuu uuteen aikaan. Näin pyritään 
tunnistamaan uudet työnteon mal-
lit ja vastaamaan niiden vaatimuk-
siin. Työntekijöille on turvattava 
riittävästi lepo- ja palautumisaikaa.

– Vanhassa laissa ei huomioida 
etätyötä, ja jos sen ajankohtia ei ole 
sovittu, niin lähtökohtaisesti lakia 

Työterveyslaitoksen tutkija Annina Ropponen ja Nepton Oy:n toimitusjohtaja Jukka Kivistö kannustavat 
osapuolia avoimeen keskusteluun.

Työn uudet trendit ovat tuoneet mukanaan sekä etuja 
että haasteita. Uusi työaikalaki huomioi muutokset ja 
tarjoaa myös työnantajalle mahdollisuuden kehittyä.
teksti joonas ranta  kuva tapio auvinen

ei ole sovellettu, kun työntekijä ei 
ole työnantajan valvonnan alaisena.

Töiden projekti- ja kausiluontei-
suuden paremmin huomioivassa 
laissa tämä muuttuu, kun työajan 
mittaamisesta tulee pakollista myös 
asiantuntijatyössä. Jos lain määrit-
tämää seurantaa ei järjestetä, voivat 
epäselvyydet tai väärinkäytökset li-
sääntyä. Digitaaliset ratkaisut tarjoa- 
vat tavan välttää ongelmia.

– Yrityksillä on nyt tuhannen taa-
lan paikka kehittyä. Työn ehdoista 
voidaan sopia aiempaa joustavam-

min työntekijän ja työnantajan kes-
ken. Jotta joustoa voidaan lisätä, 
täytyy työn sisällön, tavoitteiden 
ja kuormittavuuden olla näkyviä.

“
Yrityksillä on nyt 
tuhannen taalan 
paikka kehittyä.
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Työturvallisuus 
hyvinvoinnin 
keskiössä 

V akavat, työkyvyttömyy-
teen johtavat tapatur-
mat ovat olleet Suomes-
sa tasaisessa laskussa.

Tapaturmavakuutuskeskuksessa 
(TVK) varotaan silti paukuttele-
masta henkseleitä tämän sinänsä 
hienon ja positiivista kehitystä il-
mentävän faktan johdosta.

– Meidän pitäisi lopettaa itsemme 
ja toistemme kehuminen. Työtur-
vallisuus ei ole vielä lähelläkään op-
timitasoa. Paljon on vielä tekemistä 
ja tunnetusti kehitys loppuu tyyty-
väisyyteen, toteaa TVK:n tutkimus-
toiminnasta ja työturvallisuudesta 
vastaava johtaja Mika Tynkkynen.

Työelämä on muuttunut radikaa-
listi sitten 70-luvun. Fyysisen työn 
määrä on laskenut, mikä näkyy työ-
tapaturmien määrässä ja laadussa. 

Yksinkertaistettuna matalariskisten 
töiden osuus on kasvanut ja samalla 
myös korkeamman riskin työstä on 
tullut turvallisempaa. Vaikka fyysi-
sen työn osuus työn kokonaismää-
rästä on vähentynyt, ovat uudenlai-
set työelämän haasteet nostaneet 
päätään – ja vanhat osin säilyneet.

Uudemmista ilmiöistä TVK:n toi-
mitusjohtaja Janne Reini mainitsee 
muun muassa sosiaali- ja terveys-
alan ammattilaisten työväkivallan 
uhkan ja sen toteutumisen.

– Jokainen voi kuvitella, mitä pel-
ko väkivallasta tekee työhyvinvoin-
nille, Reini toteaa. 

Suomalaisen työelämän tarkkai-
lu yhtenä kokonaisuutena ei ole sil-
ti mielekästä. Erot eri alojen välillä 
ovat suuria. Niin sanottu tapaturma-
taajuus kertoo, montako työtapatur-

maa annetulla alalla sattuu miljoo-
naa työtuntia kohden. Tässä raken-
nus- sekä kuljetus- ja varastointiala 
pitävät kyseenalaista kärkipaikkaa.

Viime vuosikymmeninä merkit-
tävä osa esimerkiksi teollisuuden 
huolto- ja kunnossapitotoiminnois-
ta on ulkoistettu. Tämän seurauk-
sena yrityksissä sattuneet vahingot 
kirjautuvat eri toimialoille. Osa teol-
lisuuden tilastojen mukaan hyväs-
tä vahinkokehityksestä onkin siir-
tymää toimialojen välillä.

– Perinteiset fyysiset työt eivät 
ole kadonneet mihinkään. Lisäksi 
esimerkiksi palvelualan työ voi olla 
ruumiillisesti rankkaa, Reini jatkaa.

Totuus numeroiden takana
Suomen työtapaturma- ja ammat-
titautivakuutusjärjestelmä on kan-

sainvälisestikin arvostettu. Siinä so-
siaaliturvan tärkeä lajin toimeenpa-
no on uskottu yksityisille vakuutus-
yhtiöille. Työnantajilla on lakisää-
teinen velvoite hankkia tämä va-
kuutus, ja se ostetaan keskenään 
kilpailevista vakuutusyhtiöistä.

Vakuutusmaksut vaihtelevat voi-
makkaasti työn riskin perusteella. 
Suomessa vakuutusyhtiöt keräävät 
vuodessa noin 700 miljoonaa euroa 
vakuutusmaksuja. Palkkasummaan 
suhteutettuna tämä on vain 0,7 pro-
senttia, eli järjestelmämme on kan-
sainvälisesti vertaillen erittäin te-
hokas. Suunnilleen saman verran 
rahaa kuluu kaikkiin ulosmeneviin 
korvauksiin sekä vakuutusyhtiöi-
den omiin kuluihin.

– Suomen työtapaturmavakuu-
tusjärjestelmän keskeinen riskivas-

taavuuden periaate on jo itsessään 
erinomainen työturvallisuuteen 
kannustava elementti. Työnantaja 
voi pitää vakuutusmaksunsa mal-
tillisina hoitamalla työturvallisuus-
asiat hyvin, Tynkkynen painottaa.

Vaikka työtapaturmien määrän 
trendi on ollut tasaisen laskeva, ei 
tilanteessa ole silti syytä juhlaan. 
Kuten Tynkkynen sen sanoo: si-
nänsä positiivisen työturvallisuus-
kehityksen kulmakerroin on väärä.
Lisäksi merkittävä osa työturvalli-
suuden kehityksestä on asiantunti-
joiden mukaan niin sanottua tuon-
titavaraa, kun globaalien yritysten 
turvallisuuskäytännöt ovat rantau-
tuneet Suomeen muualta.

– Hyväksi havaittujen käytäntö-
jen siirtäminen Suomeen on toki hy-
vä tapa kehittää työturvallisuutta, 
mutta kyllä meillä olisi osaamista 
ja kykyä palata suunnannäyttäjäk-
si itsekin, Tynkkynen huomauttaa.

Kaksikko puhuu Suomesta tällä 
hetkellä työturvallisuuden “hyvä-
nä kakkoskategorian maana”. Ti-
lanteen muuttuminen edellyttäisi 
merkittävästi nykyistä aktiivisem-
paa otetta alan tutkimuksessa ja in-
novaatiotoiminnassa. Ilman suo-
malaisen työturvallisuuden strate- 
gian määrittelyä tämä ei kuitenkaan 
ole mahdollista.

Suomessa on suuri määrä työ-
turvallisuuteen liittyviä toimijoi-
ta. Kenttä on kuitenkin sirpaloitu-
nut useiden instituutioiden kesken 
ilman selkeää roolitusta ja yhteis-
tä näkemystä. Tynkkysen ja Reinin 
mukaan eri organisaatioissa puuha-
taan liikaa samojen ongelmien kim-
pussa. Yhteistyötä voisi vielä lisätä.

Tynkkynen ehdottaa, että Suo-
messa voisi myös tehdä nykyistä 
enemmän työturvallisuuden ko-
vaan ytimeen kuuluvaa tutkimus-
ta. Alan erikoisosaajiksi laskettavia 
osallistujia näkee alan ammattilaisil-
le suunnatuissa seminaareissa vuo-

si vuodelta vähemmän, ja tapahtu-
mien sisällöt toistavat itseään. Mo-
derni työelämän kehitys vaatii ken-
tältä entistä monialaisempaa ja roh-
keampaa otetta sekä uusia osaajia.

Turvallinen taantuma
Koska tapaturmataajuus on suh-
teellinen laskentatapa, ei sen pitäisi 
nousta työn määrän kasvaessa lain-
kaan. Viime vuosina myös taajuus 
on korreloinut voimakkaasti talou-
den suhdanteiden kanssa. 

– Talouden ollessa noususuhdan-
teinen, erityisesti korkean tapatur-
mataajuuden alat, kuten rakennus-
puoli, palkkaavat lisää työvoimaa. 
Työvoiman kokemattomuus kui-
tenkin korreloi tapaturmien mää-
rän kanssa, Reini avaa.

Kun talous lähtee laskuun, jää yri-
tykseen kaikista kokeneimmat osaa-
jat. Tällöin myös tapaturmataajuus 
tippuu. Luonnonlakina tätä ilmiötä 
ei kuitenkaan kannata pitää.

– Ideaalitilanne olisi hyvä talou-
dellinen jakso, jonka aikana tapa-
turmataajuudet eivät kasvaisi ny-
kyiseen malliin. Tämä kuitenkin 
vaatii investointeja ja järjestelmän 
uudistamista, Reini jatkaa.

Mielenkiintoinen havainto on 
se, että edellinen merkittävä loikka 
työturvallisuuskehityksessä toteu-
tui 90-luvun alun laman seuraukse-
na. Tämän tosiasian taustalla oli si-
nänsä hyvin looginen juurisyy: la-

ma teki karmeaa jälkeä taloudessa, 
mutta toimi samalla luonnonvalin-
nan tavoin tappaen ensin sellaiset 
yritykset, joissa asioita -työturval-
lisuuden hallinta mukaan lukien- 
ei ollut hoidettu laadukkaasti. La-
masta selvinneissä yrityksissä ym-
märrettiin, että kaikki turhat kus-
tannukset pitää pystyä karsimaan 
toiminnan laatuun panostamalla.

Hyvinvointia luomassa 
Työturvallisuus on laajemmin kat-
sottuna koko suomalaista yhteis-
kuntaa koskeva aihe. Erilaiset työ-
tapaturmat maksavat yhteiskun-
nalle 2–2,5 miljardia euroa vuodes- 
sa – vahinkojen ja työelämästä tip-
pumisen inhimillisestä sekä sosi-
aalisesta hinnasta nyt puhumatta-
kaan. Tehokkaat toimet kattaisivat 
kaikenlaiset ja eri kokoiset yrityk-
set näiden tilanteen huomioiden.

Mahdollisten uudistusten koh-
dalla Tynkkynen ja Reini ottavat 
esille pienten ja erityisesti niin sa-
nottujen mikroyritysten roolin. 
Näissä yrityksissä työturvallisuus-
konsultointi olisi hyvin kustannus-
tehokas tapa kehittää kansallista 
työturvallisuuttamme.

– Pienissä yrityksissä ei ole re-
sursseja hommata riittävää erikois-
osaamista työturvallisuusasioiden 
hoitoon, Tynkkynen toteaa.

Hänen mielestään alan entistä 
suorempi konsultointi olisi yrityk-
sille itselleen erityisen palkitsevaa.

– Nyt täytyy vain innovoida ja 
toteuttaa konsultointiin perustu-
via toimintatapoja, joilla mahdol-
listettaisiin pienyrityksille mah-
dollisimman vaivaton tapa hoitaa 
nämä asiat kuntoon. Vakuusalalla 
on tällaisesta toiminnasta vahvat 
perinteet ja tiiviin asiakaskontak-
tin johdosta paras ymmärrys kon-
sultointia edellyttävistä käytännön 
haasteista, Tynkkynen ja Reini pai-
nottavat.

Suomalaisten työpaikkojen turvallisuus on kehittynyt valtavasti viime vuosi-
kymmenien aikana. Asiantuntijat näkevät kehityksen takana silti edelleen  
vakavia haasteita. Päästäksemme takaisin huipulle meillä on oltava valmiutta 
toteuttaa isoja muutoksia työturvallisuuden toimintatavassa.  
teksti joonas ranta kuva patrik pesonen “

Työturvallisuus 
on laajemmin  
katsottuna koko 
yhteiskuntaa  
koskeva aihe.  

Toimitusjohtaja Janne Reini 
sekä tutkimustoiminnasta ja työ-
turvallisuudesta vastaava johtaja 

Mika Tynkkynen toivovat alan 
kokonaisvaltaista kehittämistä. 

Lähde: Tapaturmavakuutuskeskus 2019

Toimialakohtaiset vahinkotaajuudet
Työtapaturmavahinkojen lukumäärä toimialoittain miljoonaa työtuntia kohden vuosina 2009-2018. 
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Keudan esimiesvalmennuskursseilla opettava tiimiesimies Outi Purovesi painottaa, että 
hyvä johtaminen lähtee siitä, että johtaja itse voi hyvin.

“

Toimiva esimiestyö ja johtaminen näkyvät henkilöstön hyvin-
vointina. Yksi tapa vahvistaa omaa osaamista on kouluttautua 
juuri johtotehtäviin keskittyvässä koulutusohjelmassa. 
teksti ritva-liisa sannemann  kuva tiina krukoff-raime

Koulutus kehittää 
esimiestyötä

T uusulanjärven inspiroivissa ran-
tamaisemissa on tarjolla tutkin-
toon johtavaa koulutusta. Esi-
miestyön tutkinnoista suosituim-

pia ovat lähiesimiestyön ammattitutkinto 
sekä johtamisen ja yritysjohtamisen erikoi-
sammattitutkinto.

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhty-
mä Keuda tarjoaa ammatillisiin tutkintoi-
hin tähtäävää koulutusta, ja Keuda Koulu-
tuspalvelut Oy:n kautta toteutetaan orga-
nisaatioiden tarpeisiin räätälöityä, omara-
hoitteista esimiesvalmennusta. Koulutuk-
sien kysyntä on ollut kasvussa.

– Kysynnän kasvu joh-
tuu meneillään olevasta 
työelämän murroksesta 
ja organisaatioiden ha-
lusta panostaa esimies-
työn kehittämiseen, tote-
aa opetustyötä tekevä tii-
miesimies Outi Purovesi.

Purovesi on pannut 
huolestuneena merkil-
le mielenterveysongel-
mista johtuvien sairaus-
poissaolojen kasvun ja 
keskustelut työn kuor-
mituksesta. Tilanne heittää haasteen työ-
hyvinvoinnin kehittämisestä etenkin esi-
miehille ja organisaation johdolle.

Yksilöllinen opintosuunnitelma
Purovedellä on näköalapaikka suomalai-
seen työelämään. Hän katsoo, että johta-
misen haasteet ja työntekijöiden odotuk-
set esimiestyölle ovat samantyyppisiä alasta 
riippumatta. Asiakkaita on eri toimialoilta, 
muun muassa kunnista, sosiaali- ja terve-
ysalalta, teollisuudesta sekä logistiikka- ja 
palvelualoilta.

Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laadi-
taan henkilökohtainen osaamisen kehittä-
misen suunnitelma. Suurin osa oppimisesta 
tapahtuu omalla työpaikalla, jossa kehitty-
mistä tukee ja osaamista arvioi oma esimies. 

– Tärkeää on myös itsearviointi ja työyh-
teisöstä saatu palaute omien vahvuuksien 
ja kehittämistarpeiden tunnistamiseksi. Li-
säksi me opettajat annamme palautetta ja 
yksilöllistä tukea, Purovesi kertoo. 

Koulutuksessa pohditaan myös esimie-
hen johtaman työyhteisön muutos- ja ke-
hittämistarpeita. Esimies näyttää osaa-
misensa työtä tekemällä ja kehittämällä 
omaa ja johtamansa yksikön toimintaa. 

Henkilöstö kukoistamaan
Esimiestyön tutkintojen suorittaminen ta-
pahtuu monimuoto-opetuksena. Koulu-

tus kestää tavallisesti 
vuodesta puoleentoista. 
Henkilön aiemmin hank-
kima osaaminen vaikut-
taa koulutuksen kestoon 
ja sisältöön. 

Lähiopetuspäivinä 
käsitellään esimiestyön 
teemoja keskustellen ja 
osaamista jakaen. Sisäl-
löissä on kiinnitetty huo-
miota henkilöstöjohtami-
seen ja viestintään, mutta 
myös talouden johtami-

nen, kannattavuus, juridiikka ja prosessien 
kehittäminen kuuluvat ohjelmaan.

– Esimiestyö on vuorovaikutusammatti ja 
siinä onnistumisella on iso merkitys työhy-
vinvointiin. Koulutus ei ole teorian opiske-
lua ja tenttimistä, vaan tavoitteena on tarjota 
henkilökohtaista valmennusta ja konkreet-
tisia työkaluja arjen johtamistyöhön, Puro-
vesi painottaa. 

Onnistunut johtaminen lähtee Purove-
den mukaan siitä, että esimies itse voi hy-
vin ja hallitsee priorisoinnin, delegoinnin 
sekä valmentavan esimiestyön taidot. Esi-
mies voi saada henkilöstön kukoistamaan ja 
tekemään työtä ilon ja innostuksen kautta. 

– Uskon vahvasti siihen, että hyvä joh-
taminen näkyy työhyvinvoinnin lisäänty-
misenä ja tuloksellisempana toimintana.

U usi digitaalinen alustatalous 
muuttaa monia tämän päivän 
työnkuvia ja niiden sisältöjä,  
sekä luo uusia työn tekemisen 

tapoja ja uutta työtä.
– Hankkeen aikana olemme alusta alkaen 

verkostoituneet myöskin kansainvälisten 
huippututkijoiden kanssa, kertoo professori 
Anne Kovalainen, joka on toiminut Turun 
yliopiston kauppakorkeakoulun, ETLAn ja 
TTL:n yhteisen, alustataloutta monitietei-
sesti tutkivan SWiPE-hankkeen johtajana. 

Asiantuntijatyötä tehdään yhä enemmän 
tietoverkoissa ja työ on entistä vähemmän 
sidoksissa tarkkaan työaikaan ja fyysiseen 
paikallaoloon. SWiPE-hankkeessa tutkittiin 
asiantuntijoiden työtehtävien sekä osaami-
sen muutosta digitalisaation laajetessa ja 
algoritmien tullessa osaksi työn tekemistä. 

Hankkeessa huomattiin, että digitalisaa-
tion myötä varsin vakainakin pidetyt työn-
kuvat ja -sisällöt muuttuvat.

– Yksi keskeinen havaintomme on, että 
digitalisaatio kasvattaa työn tuottavuutta 
pitkällä tähtäimellä. Tuottavuus ei kuiten-
kaan kasva heti, koska uusiin työtapoihin 
siirtyminen vie aikaa ja esimerkiksi työs-
sä käytettävät erilaiset järjestelmät voivat 
olla huonoja, toteaa Turun yliopiston osa-
hankkeen johtaja, vanhempi tutkija, do-
sentti Seppo Poutanen Turun yliopiston 
kauppakorkeakoulusta.

Media-ala on Kovalaisen mukaan varhai-
nen esimerkki digitalisaation tuottamasta 
muutoksesta työnkuvissa. Hän mainitsee 
toimittajat, jotka eivät enää vuosiin ole kir-
joittaneet ainoastaan yhtä juttua yhteen 
tiettyyn paperilehteen, vaan samalla kertaa 
usille erilaisille ja erityyppisille alustoille.

Yrittäjäkin tarvitsee sosiaaliturvan
Toisaalta alustojen avulla syntyy yrittäjä-
mäistä ja freelance-työtä. Toimeksiantotyö-
tä on paljon Kovalaisen mainitsemalla me-
dia-alalla ja asiantuntijatehtävissä. Sen si-
jaan katukuvassa näkyvä esimerkki alusta-
työstä ovat ruokalähetit, joiden asema yrit-

täjyyteen pakotettuina on usein hankala.
– Aiemmin puhuttiin ulkoistamisesta, 

kun tarkoitettiin samaa asiaa, Poutanen 
huomauttaa perään.

Kaikille yrittäjyys ei ole toimiva ratkaisu, 
mutta myös ruokalähettien työssä voi näh-
dä positiivisia puolia. Lähettityötä tehdään 
usein tilapäisesti ja lyhyen ajanjakson ajan. 
Esimerkiksi maahanmuuttajille tai nuorille 
se voi olla arvokas lisä arkeen ja portti työ-
elämään.

– On kuitenkin selvää, että tällaista työ-
tä tekeville tulisi lainsäädännöllisesti taata 
riittävä sosiaaliturva. 

Asiantuntijoilla työhyvinvointikysymyk-
seksi nousee etenkin henkinen jaksaminen 
digitaalisessa työympäristössä, jossa on ol-
tava tavoitettavissa käytännöllisesti katsoen 
koko ajan. Itsensä johtaminen on myös en-
siarvoisen tärkeää.

– Asiantuntijoista harva kuitenkaan enää 
vaihtaisi vanhaan työn tekemisen tapaan, 
Poutanen lisää.

Palkkatyö on yhä normi
Yrittäjämäinen työn tekemisen tapa alustoil-
la on Suomessa edelleen suhteellisen harvi-
naista. SWiPE-hankkeessa kerättiin tietoja 
Upwork-sivustolla palveluitaan tarjoavista 
tietotyöläisistä, kuten ohjelmoijista ja kie-
lenkääntäjistä. Sivuston kautta oli muutama 
sata Suomeen rekisteröitynyttä freelanceria 
saanut jonkin verran tuloja.

– Suomi on edelleen vahvasti palkkatyö-
yhteiskunta. Alustatyön olennainen tekno-
logia kuitenkin hallitsee jo suurta osaa myös 
palkkatyöstä. Lähes kaikki käyttävät joita-
kin digitaalisia välineitä työssään, Pouta-
nen toteaa.

Alustatalouteen siirtyminen edellyttää 
myös koulutukselta uudistumista.

– Hankkeen aikana selvitimme, miten 
koulutus voi saada hyötyä yritysrajapin-
noista. Esimerkiksi tutkimamme Kone Oyj 
tuo omassa ammattikoulussaan huipputek-
nologian ja palvelukonseptinsa koulutuk-
seen, Kovalainen kertoo.

Alustatalous muokkaa perinteistä palkkatyötä sekä luo uusia töitä, 
jotka ovat usein freelance-tehtäviä. Muutoksen myötä alustoihin 
kohdistuva tutkimus on globaalisti voimakkaassa kasvussa.
teksti elina teerijoki  kuva suvi elo

Alustatalous luo 
uudenlaisia töitä

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun professori Anne Kovalainen ja dosentti Seppo 
Poutanen tutkivat digitalisaation vaikutusta työn muuttumiseen.

Esimiestyö on 
vuorovaikutus-
ammatti, jolla  
on iso vaikutus 
työhyvinvointiin.

Tavoitteena hyvinvoiva 
ja terveempi Suomi

Yksi elämä -terveystalkoiden projektipäällikkö Marjut Niemistö toivoo talkoiden laajenevan Suomen joka kolkkaan.

P olkupyörä vai auto. Por-
taat vai hissi. Vesi vai 
limsa. Pieni vai iso annos. 
Teemme aamusta iltaan 

valintoja, jotka vaikuttavat vähäpä-
töisiltä, mutta joilla on suuri merki-
tys. Monet niistä tehdään työpäivän 
aikana, ja harva työ estää terveelli-
set valinnat. 

On yksinkertaista nousta välillä 
seisomaan, venytellä ja kuljeskella. 
Jokainen päättää itse, mitä valitsee 
lautaselleen lounaalla. Ja jokainen 
tietää, kuinka paljon hyvän huome-

nen toivotukset ja pienet huomaa-
vaisuudet merkitsevät henkisesti. 

– Se mitä työpaikalla tapahtuu, 
heijastuu koko elämään. Terveyt-
tä ja hyvinvointia tukevia päätök-
siä yhdistää helppous ja yksinker-
taisuus. Liiku sopivasti, syö ja juo 
kohtuudella, ota muut huomioon. 
Nauti elämästäsi ja auta kavereita, 
Marjut Niemistö summaa. 

Niemistö lisää, että ei haittaa, 
vaikka esimerkiksi ruokavalinnois-
sa välillä lipsuisi. Joskus voi herku-
tella, ja aina voi aloittaa uudestaan. 

Koskaan ei ole liian myöhäistä eikä 
mikään ole vähäpätöistä.

Vinkeillä apua arkeen
Yhä useammalla työpaikalla tervey-
den edistäminen ja hyvinvointi on 
nostettu tärkeimpien tavoitteiden 
joukkoon. Moni työyhteisö kaipaa 
kuitenkin apua keinovalikoimaan-
sa. Yksi elämä -terveystalkoot on 
auttanut niitä jo useamman vuoden 
ajan tarjoamalla tietoa ja työkaluja. 

– Mukaan on ilmoittautunut tä-
hän mennessä 1400 työyhteisöä. 

Esimerkiksi maanantai-aamuisin 
työpaikkojen yhteyshenkilöt ja 
muut tilauksen tehneet saavat säh-
köpostilla vinkkikirjeemme, jonka 
avulla terveysasiat tuodaan luonte-
vasti arkeen, Niemistö kertoo. 

Yksi elämä on tarkoitettu työyh-
teisöjen lisäksi kansalaisille ja päät-
täjille aina valtakunnan tasoon asti. 
Tänä syksynä eduskuntaan perus-
tettiin oma Yksi elämä -verkostonsa.

Toiminta sai alkunsa vuonna 2012 
ja ensimmäiset kuusi vuotta siitä 
vastasivat Aivoliitto, Diabetesliitto 
ja Sydänliitto. Tällöin painopiste oli 
valtimoterveydessä. Viime vuoden 
alusta mukaan tulivat myös muut 
tarttumattomien sairauksien ver-
koston kansanterveysjärjestöt, Fil-
ha, MIELI Suomen Mielenterveys ry, 
Syöpäjärjestöt sekä Hengitysliitto, 
joka toimii nykyisin hallinnoivana 
järjestönä. Asiantuntijatukea antaa 
Duodecim. Yksinkertaisena tavoit-
teena on terveempi Suomi.

Unelmien työpäivä todeksi
Tärkeä osa Yksi elämä -terveystal-
koita on Unelmien työpäivä, joka 
kannustaa työyhteisöjä tempaise-
maan työhyvinvoinnin puolesta. 
Kolmena vuotena peräkkäin järjes-
tetty pop up -tapahtuma sai tämän-
kin vuoden lokakuussa säpinää ai-
kaan työpaikoilla eri puolilla maata. 

Mukaan oli ilmoittautunut noin 
900 yhteisöä eli noin 45 000 osallis-
tujaa. Määrä on kasvanut joka vuosi. 
Yritysten lisäksi mukana oli koulu-
ja, päiväkoteja, kuntia ja järjestöjä.

– Työhyvinvointiasiat ovat perin-
teisesti olleet johdon ja HR-osaston 
vastuulla, mutta Unelmien työpäivä 
antaa jokaiselle mahdollisuuden toi-
mia. Monissa työpaikoissa syötiin 
yhteinen aamupala, järjestettiin 
jumppahetkiä, luentoja ja kävely-
kokouksia. Jossakin päivään otet-
tiin mukaan rentouttava musiikki, 
toisaalla taas kiitettiin työkavereita 
ja nostettiin esiin positiivisia asioita. 

Unelmien työpäivä tarjosi ohjel-
maa Tampereella järjestetyssä se-
minaarissa, joka koostui asiantun-
tijaluennoista. Niitä oli mahdollista 
seurata webinaarina työpäivän aika-
na missä tahansa. Työyhteisöt puo-
lestaan kertoivat innokkaasti päivän 
kulusta sosiaalisessa mediassa.

– Twitterissä Unelmien työpäivä 
oli eniten käytetty hashtag. Se voit-
ti kisan esimerkiksi korvapuustipäi-
vää vastaan. Tempaus toi iloisem-
paa meininkiä työpaikoille, ja toi-
vottavaa on, että hyvistä käytän-
nöistä tehdään pysyviä. Ne eivät 
yleensä vaadi paljon taloudellista 
panostusta, mutta tuovat parempaa 
elämänlaatua yhteisöön. Unelmi-
en työpäivää vietetään myös ensi 
vuonna perjantaina 2.10. Mukaan 
ilmoittautuvat yritykset ja yhteisöt 
saavat vinkkejä auttamaan vuoden 
parhaan työpäivän järjestämisessä.

Jokainen päätös on  
terveyspäätös. Yksi elämä 
-terveystalkoiden projekti-
päällikkö Marjut Niemistö 
muistuttaa arjen ja työelä-
män olevan täynnä pieniä 
valintoja, joilla voimme 
edistää hyvinvointiamme. 

teksti liisa joensuu 
kuva joona raevuori 

“
Yksi elämä on  
tarkoitettu työ- 
yhteisöjen lisäksi  
kansalaisille ja 
päättäjille.
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Henkilökohtaisen talou-
den tasapaino vaikuttaa
suuresti työntekijän hy-
vinvointiin sekä työssä 
että vapaa-ajalla. Talous-
asioihin tulisikin puuttua 
myös työhyvinvointival-
mennuksessa.   

teksti outi rantala  
kuva varapuu

H uoli elämän eri osa-alu-
eilla saattaa pahim-
massa tapauksessa 
lamaannuttaa ihmi-

sen kokonaan. Murehtiminen es-
tää heittäytymistä työhön ja mui-
hin toimiin täydellä tarmolla. Uu-
pu- mukseen saatetaan hakea rat-
kaisua liikunnan lisäämisestä tai 
uniongelmiin helpotusta pilleri-
purkista.

– Yksi kestävän kehityksen edel- 
lytys on, että ihminen pysyy kiin- 
ni elämässä eikä syrjäydy. Liikun-
ta on hyvä stressin lievittäjä, mutta 

Tähän mennessä Varapuun perustaja ja päävalmentaja Mikko Sjögrenin rahataidon luennoilla on käynyt yli 20 000 henkilöä. Yritys järjestää vuosittain yli 50 tapahtumaa. 

aiheuttajaa se ei poista. Pitkäkään 
juoksulenkki ei vapauta huolesta, 
jonka velka tai maksamaton lasku ai-
heuttaa, Valmennusyhtiö Varapuun 
perustaja Mikko Sjögren toteaa.

Työntekijän henkilökohtainen 
taloudellinen huoli vaikuttaa mer- 
kittävästi työhyvinvointiin ja si-
tä kautta voi olla osana työn tuot-
tavuuden heikentymistä. Jos ra-
ha-asiat painavat mieltä, saattaa 
työsuoritus saattaa jäädä vajaaksi. 
Ihminen on fyysisesti läsnä, mutta 
ajatukset ovat muualla, jolloin ta-
paturmienkin mahdollisuus kasvaa.

Työhyvinvointia tulisi tukea elä- 
män eri osa-alueiden kautta, ei vain 
fyysisen kunnon kohottamiseen ja 
henkiseen virkistykseen keskitty- 
vässä tyhy-toiminnassa.

– Työhyvinvointivalmennuk-
sissa on usein kolme osa-aluet-
ta: liikunta, ravinto ja lepo. Talou-
teen ei puututa, vaikka esimerkiksi 
Tuomas Lehtisen laajan työhyvin-
vointikyselyn mukaan suurin työ-
hyvinvointiin heikentävästi vaikut-
tava asia oli huoli henkilökohtaises-
ta taloudesta – vastaajan iästä ja ase-
masta riippumatta.

Sjögren on vakuuttunut siitä, et-
tä taloudellinen hyvinvointi lisää 
työntekijän kykyä valita ominai- 
suuksilleen sopivat tehtävät sekä 
rohkaisee pitämään itse huolta jak- 
samisesta ja tarvittaessa kieltäyty- 
mään, jos työtä uhkaa kertyä liikaa.

Päivittäistä hyvinvointia  
Elämäsi kuntoon -koulutuksissa 
kartoitetaan jokaisen osallistujan 
henkilökohtainen tilanne ja hae-
taan yksilöllisiä ratkaisuja päivit-
täisen hyvinvoinnin lisäämiseksi.

– Aluksi pyritään selvittämään, 
mikä elämässä on pahin pullonkau- 
la. Huomio kiinnitetään pieniin käy- 
tännön asioihin ja jokaisen kohdal- 

la mietitään, missä järjestyksessä 
ahdinkoa aiheuttavia asioita läh- 
detään korjaamaan. Ihminen kes- 
tää hyvin, jos yksi osa-alue sakkaa, 
mutta kahden kanssa on jo huomat- 
tavasti vaikeampaa pärjätä.

Usean osa-alueen ongelmat käy-
vät liian hankaliksi ja vaikeuttavat 
elämää merkittävästi.

– Liian usein yksi työntekijän elä-
män ongelmallisista osa-alueista on 
huoli henkilökohtaisesta taloudes-
ta, Sjögren huomauttaa.

Valmennuksen osa-alueina ovat 
ravinto, ihmissuhteet, liikunta, va- 
linnat, lepo, rentoutuminen, ter- 
veys ja talous. Energisyyttä voi tar-
kastella kunkin osa-alueen kautta 
asiantuntijoiden opastuksella.

– Hyvinvointia voi lähteä kehittä-
mään monesta suunnasta: esimer-
kiksi kun tapaat hyvän ystävän, saat 
siitä energiaa, jolloin omasta syömi-
sestään on helpompi huolehtia. Kun 
luet hyvän kirjan tai nukut hyvin ja 
riittävästi, energia huolehtia jostain 
muusta osasta lisääntyy.

Energiasyöppöjä voi myös pois-
taa. Suuri palkka ei ole tae loista-
vasta hyvinvoinnista, mutta huoli 

omasta taloudesta vie huomion oi-
keasti tärkeistä asioista, kuten vaik-
ka unesta tai ihmissuhteista.

Tulokset puhuvat ohjelman toi-
mivuudesta. Ohjelman läpikäy-
neiden työtyytyväisyys kasvoi jo-
pa 82,1 prosenttia, sairauspoissaolot 
putosivat 84,6 prosenttia ja energi-
syys parani 85 prosenttia.

Turvaa eläkepäiville 
– Työikäisten lisäksi rahahuolia on 
usein myös eläkeläisillä, joiden ta- 
loudellinen tilanne on muuttunut 
merkittävästi heidän jäätyään pois 
työelämästä. Vaikka tulot pienene-
vät, kaikille pätevät samat ohjeet: 
ota selvää omista numeroistasi ja 
rakenna vähintään kahden kuu- 
kauden menoja vastaava puskuri.

Sjögren muistuttaa myös, että 
vaurastuvat ihmiset eroavat muis-
ta siinä, että he siirtävät rahaa ensin 
sivuun joko säästöön tai sijoituksiin 
ja jättävät loput käyttövaroiksi.

– Vararahasto rauhoittaa mieltä. 
Se antaa olosuhteiden muuttuessa 
aikaa ratkaista muuttunut talous- 
tilanne. Energinen ihminen saa ih- 
meitä aikaan, Sjögren vakuuttaa.

Raha-asioiden epätasapaino  
syö työntekijän jaksamista   

“
Juoksulenkki ei  
vapauta huolesta, 
jonka velka tai  
maksamaton  
lasku aiheuttaa. 


