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Hyvinvoinnin johtaminen 2011 projekti

Perusteluaineisto
Ossi Aura • 24.8.2011

Hyvinvoinnin johtaminen
– johtamista josta
voi innostua!

Hyvinvointia johdetaan ensin
ylhäältä alas – sitten myös alhaalta
ylös.

Sisältö
1.
2.
3.

Projektin lähtökohta, tavoitteet ja osallistujat
Position standings – tekemämme perusvalinnat
Projektin tuotosten kuvaus
1. Perustelut työhyvinvoinnin vaikuttavuudelle
2. Hyvinvoinnin johtamisen mallintamisen välineet
3. Strategisen hyvinvoinnin ja työkykytoimintojen eri osa-alueiden kehittämisen
hyväksi koetut käytännöt

Miksi tämä on Hyvinvoinnin johtaminen
2011 projekti on tehty?

Miksi tämä on tehty?
•
•

•
•
•

Hyvinvoinnin johtamisen peruselementeissä on kehitettävää (Strategisen
hyvinvoinnin tila Suomessa 2010 –tutkimus)
HENRY:n HR-barometri nosti esiin työhyvinvoinnin tärkeäksi tulevien
vuosien kehityskohteeksi

Kehitetään innostuneesti henkilöstön hyvinvointia ja hyvinvoinnin
johtamista – ei pelkästään poisteta ongelmia
Kuvataan roadmap ”riittävän oikean” hyvinvoinnin johtamisen mallin
tekemiseksi
Osallistavalla toimintatavalla innostetaan KAIKKI kehittämään
hyvinvointia yhteisten tavoitteiden suuntaan

Hyvinvoinnin johtamisella kehitetään
osaamispääomaa
•
•

•

Osaamispääoma kuvaa yrityksen aineetonta pääomaa ja se koostuu
inhimillisestä pääomasta, rakennepääomasta ja suhdepääomasta
Tehdyissä perusvalinnoissa työkyky painottuu inhimilliseen pääomaan,
strateginen hyvinvointi rakennepääomaan
Hyvinvoinnin johtamisella ei pelkästään poisteta ongelmia, vaan
kehitetään organisaation tavoitteiden vaatimia ihmisten ja organisaation
ominaisuuksia

Hyvinvoinnin johtamisella kehitetään osaamispääomaa
•

•

•

Osaamispääoma koostuu
inhimillisestä pääomasta,
rakennepääomasta ja
suhdepääomasta
Tehdyissä perusvalinnoissa
työkyky painottuu
inhimilliseen pääomaan,
strateginen hyvinvointi
rakennepääomaan
Oheinen kuva vetää yhteen
osaamispääoman eri osaalueet ja antaa esimerkkejä
kunkin osa-alueen
sisällöistä

•

•

Hyvinvoinnin johtamisen ydin on KOKO
hyvinvoinnin tasapainoinen johtaminen; siis
samalla tavalla kuin osaamispääomaa
johdetaan ”knowledge managementin” avulla
Hyvinvoinnin johtaminen tukee organisaation
toiminnan tehokkuutta, tuloksellisuutta ja
kannattavuutta

Projektin lähtökohta ja tavoitteet
•

Projekti on syntynyt HR-johdon (ja yritysjohdon) tarpeesta edistää työhyvinvointia
organisaatioissa
–
–

•

Projekti toteutettiin HENRY ry:n ja Excenta Oy:n yhteistyöhankkeena
–
–

•

•

Henkilöstöjohdon ryhmä
Tieteellisten asiantuntijoiden ryhmä
Institutionaalisten palveltuottajien ryhmä

Projektilla tuotetaan HR-ammattilaisille Hyvinvoinnin johtamisen työkalupakki, jolla tuetaan
HR-ammattilaisten osaamista ja kehitetään organisaatiokohtaisesti hyvinvoinnin johtamista
Hyvinvoinnin johtamisen työkalupakki sisältää kolme elementtiä
–
–
–

•

HENRY:n vastuuhenkilö Leena Malin; projektin johto, sidosryhmät
Excentan vastuuhenkilö Ossi Aura; sisältövastuu

Projektissa on ollut kolme toimivaa työryhmää
–
–
–

•

HR-barometri 2010 -tutkimus
Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2010 -tutkimus

Perustelut työhyvinvoinnin vaikuttavuudesta ja hyödyistä
Työvälineet hyvinvoinnin johtamisen mallintamiseksi organisaatiossa
Työhyvinvointiin liittyvien osa-alueiden hyviksi koettujen käytäntöjen mallintaminen

Projektin taustalla ovat yhdessä sovitut lähtökohdat – ”Position standings”

Mukana ovat seuraavat asiantuntijat
•

Henkilöstöjohto
–
–
–
–
–
–
–

•

Tieteelliset asiantuntijat
–
–
–
–
–
–

•

Kenneth Söderholm, henkilöstöjohtaja, Oy Karl Fazer Ab (HENRY ry:n hallituksen puheenjohtaja)
Harri Hietaranta, Sampo Pankki Oyj, henkilöstöjohtaja (HENRY ry:n hallituksessa)
Matti Vähäkuopus, Sodexho, henkilöstöjohtaja (HENRY ry:n hallituksessa)
Hannu Tulensalo, Helsingin kaupunki, henkilöstöjohtaja
Terttu Pakarinen, Kuntatyönantajat, kehittämispäällikkö (HENRY ry:n hallituksessa)
Eija Hakakari, Rautaruukki Oyj, henkilöstöjohtaja
Seija Petrow, Valtion Työmarkkinalaitos, neuvottelujohtaja
Guy Ahonen, Työterveyslaitos
Pauli Forma, Keva
Juhani Ilmarinen, Juhani Ilmarinen Consulting Oy
Pauli Juuti, Johtamistaidon opisto
Tuula Räsänen, Työterveyslaitos
Riitta Viitala, Vaasan yliopisto

Institutionaaliset palvelutuottajat
–
–
–
–
–

Riitta Hyppänen, CM & HR Consulting Oy
Seppo Kettunen, Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Kari-Pekka Martimo, Mehiläinen Oyj
Sari Salojärvi, Johtamistaidon opisto
Pentti Sydänmaanlakka, Pertec Consulting Oy

•

Projektin työväki
•
•
•

Leena Malin, HENRY
Annikki Antila, HENRY
Ossi Aura, Excenta Oy

Position standings – tekemämme perusvalinnat
1. Työhyvinvoinnilla kehitetään organisaation päätehtävän vaatimia
ominaisuuksia
2. Työhyvinvointia johdetaan
3. Työhyvinvoinnin peruspilarit
4. Työhyvinvointi jakaantuu strategiseen hyvinvointiin ja työkykytoimintoihin
5. Yhteenveto lähtökohdista ja valinnoista

Työhyvinvoinnilla kehitetään organisaation
päätehtävän vaatimia ominaisuuksia
•

Tieteellinen tutkimus osoittaa, että
– Hyvä työ ja johtaminen tuottaa työhyvinvointia
– Työhyvinvoinnin edistäminen tukee organisaation varsinaista toimintaa

•

Valintamme on se, että työhyvinvointi on toimintakokonaisuus, jolla
kehitetään niitä henkilöstön ja organisaation ominaisuuksia, jotka tukevat
organisaation päätehtävää

Työhyvinvointia johdetaan
•

Työhyvinvointi on organisaation toimintakokonaisuus, jota johdetaan
siten kuin toimintoja organisaatioissa johdetaan
–
–
–
–
–
–

•

Johtamisorganisaatio selkeine vastuineen
Johdon määrittämät sisällöt ja tavoitteet
Selkeästi vastuutetut kehittämisprosessit
Tavoitteiden mukaan määritetyt resurssit
Tavoitteiden mukaiset mittarit
Työhyvinvointia johdetaan osana kokonaisuutta

Hyvinvointia johdetaan ensin ylhäältä alas – sitten myös alhaalta ylös

Työhyvinvoinnin peruspilarit
•

Työhyvinvoinnin kehittämisen pohjana ovat organisaatiotasolla
seuraavat elementit
–
–
–
–

•
•

Hyvä johtajuus – työyhteisön toimivuus
Riittävä kompetenssi; osaaminen
Työyhteisön toimivuus, työyhteisötaidot
Riittävät resurssit / taloudellisesti terve tila

Ilman näiden elementtien riittävän hyvää tilaa työhyvinvointia ei voida
kehittää
Lisäksi on tärkeää ihmisen ymmärrys ja vastuu omasta (terveydestä,
työkyvystä), hyvinvoinnista kokonaisuudessaan – tietoisuus omista
valinnoista ja arvoista

Hyvinvoinnin johtaminen jakaantuu strategiseen
hyvinvointiin ja työkykytoimintoihin
•

Strateginen hyvinvointi tukee organisaation varsinaista toimintaa – silloin
työhyvinvoinnin ydin lähtee organisaation strategisista tavoitteista ja
arvoista
– Perustelu aineettoman pääoman (arvon) kehittämisen kautta
– Seurausvaikutuksena heijastuksia taloudelliseen tulokseen, palvelun laatuun,
jne

•

Tämän strategisen hyvinvoinnin rinnalla ovat työkykytoiminnot, jotka
ovat pääosin toimialasta ja organisaatiorakenteesta riippumattomia,
joista osa pohjautuu lainsäädäntöön (työsopimuslaki, työterveyshuoltoja työsuojelulaki)

Yhteenveto lähtökohdista ja valinnoista
Organisaation arvot ja strategiset tavoitteet
Johtajuus

Kompetenssi

Terve talous - resurssit

Työyhteisö

Ihmisen arvostaminen, oma vastuu

Hyvinvoinnin johtaminen
Sisällöt, tavoitteet, johtamismatriisi
Strateginen hyvinvointi

Työkyvyn johtaminen

Hyvinvointityön tulokset
Strategiaa tukevat tulokset

Työkyvyn tulokset

Organisaatiotason vs. henkilökohtaiset tulokset

Projektin tuotosten kuvaus
1. Perustelut työhyvinvoinnin vaikuttavuudelle
1. Tiivis yhteenveto tieteellisistä tuloksista työhyvinvoinnin hyödyistä
2. Työhyvinvointi on tieteellisesti laaja ja monitahoinen ilmiö; tässä tuotoksessa
on jaettu työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät ja tuotokset omiin osiin

2. Hyvinvoinnin johtamisen mallintamisen välineet
1. Työkalut hyvinvoinnin johtamisen mallin organisaatiokohtaiseen
rakentamiseen osana organisaation strategiatyötä
2. Hyvinvoinnin johtamisen mallin rakentaminen on työläs prosessi, jossa kaikki
toimivat tahot ovat mukana linjaamassa konkreettisia toimintatapoja

3. Käytännöt työhyvinvoinnin eri osa-alueiden kehittämiseksi
1. Kuvaukset tärkeimmistä hyvinvoinnin johtamiseen liittyvistä käytännöistä
2. Esitellään käytännön kuvaus (mitä sen on?), konkreettiset askelmat
käytännön toteuttamiseksi sekä joissakin tapauksissa julkaistuja malleja ja
ohjeita

Hyvinvoinnin
johtaminen 2011
Tutkimusnäyttöön perustuva tieto
työhyvinvoinnin vaikuttavuudesta
Ossi Aura • 24.8.2011

Johtamista, josta voi innostua!

Hyvinvointia johdetaan
ensin ylhäältä alas
– sitten myös alhaalta ylös.

Työryhmä tutkimusnäyttöön perustuvan
vaikuttavuusaineiston takana
•
•
•
•
•
•

Guy Ahonen, Työterveyslaitos
Pauli Forma, Keva
Juhani Ilmarinen, Juhani Ilmarinen Consulting Oy
Pauli Juuti, Johtamistaidon opisto
Tuula Räsänen, Työterveyslaitos
Riitta Viitala, Vaasan yliopisto

• Aineiston on koonnut Ossi Aura

Tutkimusnäyttöön perustuvan
vaikuttavuusaineiston perustelut
•
•

•

•

•

HENRY ry:n Hyvinvoinnin johtaminen 2011 projektissa haluttiin vetää
yhteen työhyvinvoinnin uusimmat tieteelliset tulokset
Tämän työn ohjausryhmäksi ja tulosten linjaajiksi kutsuttiin kuuden
professorin ryhmä
Lopullinen vastuu valinnoista ja valitsematta jättämisistä on projektin
sisältövastaavalla Ossi Auralla
Tieteellisen perusteluaineiston kokonaisuus rakentuu pääosin
lääketieteelliseen (terveys, sairauspoissaolot) ja johtamistieteelliseen
(johtaminen, työtyytyväisyys) aineistoon.
Lisäksi aineistossa on käytetty ryhmään kuuluvien professoreiden ja
Excentan tutkimuksissa kerättyä aineistoa

Tutkimusnäyttöön perustuvan
vaikuttavuusaineiston rakenne
•
•

Määritelmiä ja tausta-aineistoa
Työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät
– Johtaminen
– Työ
– Henkilökohtaisen tekijät

•

Työhyvinvointitoimintojen tulokset
–
–
–
–

Ilmapiiri, motivaatio, työtyytyväisyys
Työkyky
Sairauspoissaolot
Tuottavuus, kannattavuus

Määritelmiä ja tausta-aineistoja

Hyvinvoinnin johtaminen
– johtamista josta
voi innostua!

Määritelmä
Työhyvinvointi
Työterveyslaitos 2009
•

Työhyvinvointi tarkoittaa, että työnteko on mielekästä ja sujuvaa turvallisessa,
terveyttä edistävässä ja työuraa tukevassa työympäristössä ja työyhteisössä.

Strateginen hyvinvointi
Guy Ahonen ja Excenta Oy 2010
•

Strateginen hyvinvointi on se osa henkilöstön hyvinvointia, jolla on merkitystä
organisaation tuloksellisuuden kannalta. Strategisen hyvinvoinnin johtaminen
kattaa kaikki ne yrityksen tai muun organisaation toiminnot, joilla vaikutetaan
strategiseen hyvinvointiin. Näitä ovat erityisesti strateginen johtaminen,
henkilöstöjohtaminen, esimiestoiminta, työterveyshuolto ja henkilöstöetuudet.

Mitä on työkyky?
Työkykyä voidaan kuvata talon
muodossa. Työkykytalossa on
neljä kerrosta, joista kolme
alimmaista kuvaavat yksilön
henkilökohtaisia voimavaroja ja
neljäs kerros itse työtä ja
työoloja.

Työkyky -talomallin on kehittänyt
professori Juhani Ilmarinen.
Se perustuu tutkimuksiin, joissa on
selvitetty työkykyyn vaikuttavia tekijöitä.

Mitä on työkyky?
Terveys ja toimintakyky ovat talon perusta. Fyysinen
toimintakyky, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky ja
terveys muodostavat yhdessä työkyvyn perustan.
Ammatillinen osaaminen on toisessa kerroksessa. Sen
perustana ovat peruskoulutus sekä ammatilliset tiedot ja
taidot. Tietojen ja taitojen jatkuva päivittäminen ns.
elinikäinen oppiminen on tärkeää. Kerroksen merkitys
on viime vuosina korostunut, koska uusia
työkykyvaatimuksia ja osaamisen alueita syntyy
jatkuvasti kaikilla toimialoilla.

Arvot, asenteet ja motivaatio ovat kolmannessa kerroksessa.
Tässä kerroksessa myös työelämän ja muun elämän
yhteensovittaminen kohtaavat. Omat asenteet
työntekoon vaikuttavat merkittävästi työkykyyn. Jos työ
koetaan mielekkäänä ja sopivan haasteellisena, se
vahvistaa työkykyä. Mikäli työ on pakollinen osa elämää
eikä vastaa omia odotuksia, se heikentää työkykyä. Iän
myötä työ- ja eläkeasenteet muuttuvat ja voivat johtaa
työelämästä luopumiseen tai ennenaikaiseen
syrjäytymiseen.
Työ on talon neljännessä kerroksessa. Tämä kerros kuvaa
työpaikkaa konkreettisesti ja työ ja työolot, työyhteisö ja
organisaatio kuuluvatkin tähän kerrokseen. Myös
esimiestyö ja johtaminen ovat keskeinen osa kerroksen
toimintaa: esimiehillä ja johtajilla on valta ja velvollisuus
organisoida ja kehittää työpaikan tykytoimintaa.

Talon kerrokset tukevat toisiaan
Työkyvyssä on kysymys ihmisen voimavarojen ja työn
välisestä yhteensopivuudesta ja tasapainosta.
Työkykytalo toimii ja pysyy pystyssä, kun kaikki
kerrokset tukevat toisiaan. Iän myötä tapahtuu
merkittäviä muutoksia alemmissa, yksilön
voimavaroja kuvaavissa kerroksissa. Neljäs kerros, työ,
muuttuu nopeasti eikä aina ota riittävästi huomioon
ihmisen edellytyksiä vastata muutoksiin. Usein liian
raskaaksi kasvanut neljäs kerros painaa alakerroksia
huonoin seurauksin.
Kehitä eri kerroksia
Talon kaikkia kerroksia tulee kehittää jatkuvasti
työelämän aikana. Tavoitteena on kerrosten
yhteensopivuuden turvaaminen ihmisen ja työn
muuttuessa. Yksilö on luonnollisesti päävastuussa
omista voimavaroistaan. Työnantaja ja esimiehet ovat
puolestaan päävastuussa talon neljännestä
kerroksesta: työstä ja työoloista.
Yksilöön vaikuttavat verkostot
Työkykytaloa ympäröi perheen, sukulaisten ja
ystävien verkostot. Yhteiskunnan rakenteet ja säännöt
vaikuttavat myös yksilön työkykyyn

Työhyvinvointi ja työelämän laatu
© EK:n määritelmä
Työelämän laadusta ja sitä kautta työhyvinvoinnista
huolehtimiseen liittyvät yritysten ja EK:n
näkökulmasta mm. seuraavat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

hyvä johtaminen
palkitseminen
osaamisen kehittäminen
vastuullinen yritystoiminta
työajat
työn ja perheen yhteensovittaminen
tasa-arvo
työkyky ja työterveys
työturvallisuus

Työelämän laatua voidaan tarkastella sekä
kansallisella, työpaikkojen että yksilöiden tasolla.
Ei vain ongelmien poistamista
Työelämän laatu ja työhyvinvointi eivät synny vain
ongelmia poistamalla. Kukoistavien työpaikkojen ja
työn imun syntymiseen tarvitaan myös työn
voimavaratekijöiden vahvistamista.

Voimavaratekijöitä ovat esimerkiksi
•
•
•
•
•
•

työn palkitsevuus ja kehittävyys
selkeät johtamiskäytännöt ja esimiehen tuki
myönteiset asiakassuhteet
palaute ja arvostus
luottamus ja hyvä tiedonkulku
innovatiivinen ja kannustava työyhteisö

EK:n kanta

•

•
•

Suomalaisen työn kilpailukyvyn ja väestön
ikärakenteen muuttumisen vuoksi on
välttämätöntä saada lähivuosina aikaan selviä
parannuksia tuottavuudessa ja työelämän
laadussa.
Työn voimavaratekijöiden ja työhyvinvoinnin
vahvistaminen ovat merkittävä osa organisaation
johtamista ja esimiestyötä.
Tuottavuutta ja työelämän laatua on kehitettävä
työpaikoilla samanaikaisesti.

Työkyvyn taloudelliset vaikutukset
Tyky-toimenpiteet
Terveystoimenpiteet

Sairauspoissaolot

Koulutustoiminta

Yksilötuottavuus

Liiketaloudelliset
vaikutukset
• työaikakulut
• tehokkaan työajan määrä
• sairauskulut
• tapaturmakulut
• muut tuotantokulut
• kehitystoiminta

Työympäristön
kehittäminen

Ennenaikaiset kuolemat

Yksilötaloudelliset
vaikutukset
• suorituskyky
• yksilökehitys
• työllisyys
• sairauskulut
• ansiotaso

Työyhteistön
kehittäminen

Työkyvyttömyyseläkkeet

Kansantaloudelliset
vaikutukset
• kokonaistuotanto
• sairauskulut
• eläkekulut
• työttömyyskulut

Guy Ahonen
2010
Tuottavuus ja
kannattavuus

Elintaso ja
elämänlaatu

Kansantulo

Ennenaikaisten eläkkeiden hinta 2009
Mikä on virallinen eläkeikä Suomessa?

63 - 68 v
n. 65 v

Kuinka monta siirtyi eläkkeelle vuonna 2009?

83.376 hlöä

Mikä oli heidän keski-ikänsä?
Kuinka monta työvuotta heillä oli
keskimäärin jäljellä eläkeikään?
Kuinka monta vuotta menetettiin aikaisen
eläköitymisen takia?

58.8 v
65 - 58,8 v
= 6,2 v

Paljonko on työvuoden hinta keskimäärin?

46.999 €

Kunka paljon menetettiin yhteensä?

24.295 M€

516.931v

Guy Ahonen 2011

Johtamisen ja esimiestyön
yhteydet hyvinvointiin

Johtamisen ja esimiestyön tärkeys
•
•
•

•
•
•
•
•

Henkilökohtaista tukea ja luottamusta kasvattava johtamistapa kehittää
henkilöstön hyvinvointia työssä.
Omaan työhön vaikuttaminen sekä oikeudenmukaiseksi koettu johtaminen ovat
hyvinvointiin sairauspoissaolohin vaikuttavia tekijöitä
Työaikojen säätelymahdollisuus vaikuttaa erityisesti naisten terveyteen ja
psyykkiseen hyvinvointiin. Naisilla, jotka kokivat oman työaikansa hallinnan
huonoksi, oli 20 %enemmän sairauspoissaoloja kuin naisilla, jotka kokivat
hallitsevansa työaikaansa.
Hyvä johtaminen on yhteydessä pienempiin sairauspoissaoloihin
Baptiste, N. (2008). Tightening the link between employee wellbeing at work and performance. A new dimension for HRM. Management Decision
46: 2, 284–309.
Ala-Mursula, L., Vahtera, J., Kivimäki, M., Kevin, M. V. & Pentti, J. 2002. Employee control over working time: associations with subjective health
and sickness absenses. Journal of Epidemiology and Community Health 56(4), 272-278.
Kivimäki, M., Elovainio, M., Vahtera, J., Virtanen, M. 2002. Johtaminen ja työpaikan sosiaaliset suhteet. Teoksessa J. Vahtera, M. Kivimäki & P.
Virtanen (toim.) Työntekijöiden hyvinvointi kunnissa ja sairaaloissa: tutkittua tietoa ja haasteita. Työterveyslaitos. Helsinki. s. 44-52.
Kuoppala, J., Lamminpää, A., Liira, J. & Vainio, H. (2008). Leadership, job well-being, and health effects – a systematic review and meta-analysis.
Journal of Occupational and Environmental Medicine 50: 8, 904–915.

Aineisto: Työhyvinvointihanke/Vaasan yliopiston henkilöstöjohtamisen tutkimusryhmä,
Tekes ja Työsuojelurahasto. Hankkeen vastuuhenkilöt: Riitta Viitala ja Liisa Mäkelä;
Tutkijat Risto Säntti, Timo-Pekka Uotila, Sari Hölsö, Hilpi Rybatzki

Johtamistapa tukee hyvinvointia ja tehokkuutta
•

Transformationaalinen johtamistyyli
– johtaja on ystävällinen, tasaveroinen, avoin,
reilu ja luotettava; hän asettaa korkeita ja
selkeitä tavoitteita; hän tukee alaisiaan
neuvomalla, auttamalla, opettamalla ja
kiinnittämällä huomiota; hän on vaativa
tarvittaessa; hän antaa tilaa autonomiselle
toiminnalle ja tukee henkilökohtaista
kehittymistä

•









Sitouttava johtaminen - keskeistä on

Valmentava johtaminen - ihmisiä
rohkaistaan tekemään omia ratkaisuja,
hyödyntämään potentiaaliaan, mahdollistetaan
heidän oppimistaan ja pyritään parantamaan
heidän suoriutumistaan



77 % esimies-alaissuhteen kokemisesta
59 % työtyytyväisyydestä
51 % työstressistä

Esimies-alaissuhteen kokeminen
selittää



alaisten ja erityisesti heidän kehittymisen
tarpeidensa huomioiminen sekä organisaation
vision selkiyttäminen.

•

Valmentavan johtamisen taso
selittää

43 % työtyytyväisyydestä
42 % työstressistä

Hyvä johtaminen tukee vahvasti
työhyvinvoinnin henkistä osaa;
kehittämällä posiviivista ja
vähentämällä negatiivista puolta

Lähde: Riitta Viitala ja Liisa Mäkelä, Vaasan yliopisto, johtamisen yksikkö

Esimies on hyvinvoinnin johtamisen tärkein tekijä
•

•

•

•

Ensinnäkin johtajuuden ja esimiesten johtajuusvalmiuksien kehittäminen
tulee olla tärkeä kiintopiste myös silloin, kun pyrkimyksenä on edistää
työhyvinvointia.
Toiseksi, organisaatiossa on kyettävä tarjoamaan esimiehille puitteet,
joissa esimiestyötä on mahdollisuus toteuttaa hyvää johtajuutta. Liian
suuret alaismäärät näyttäisivät johtavan heikompiin alaisten
työelämäkokemuksiin. Esimiehillä tulisi olla lisäksi aikaa esimiestyölleen.
Kolmanneksi, uuden esimiehen organisaatioon tulo on jatkon kannalta
herkkää ja kriittistä aikaa, ja uusia esimiehiä tulisikin tukea myös
esimieheksi kasvamisessa ja kehittymisessä aivan toimessa aloittamisesta
alkaen.
Neljänneksi, johtajuutta kehitettäessä huomio tulisi kiinnittää myös
esimies-alaissuhteisiin eikä pelkästään esimiehen toimintaan, kuten
perinteisessä johtamiskoulutuksessa usein tapahtuu.
Lähde: KTT Liisa Mäkelä, Vaasan yliopisto, johtamisen yksikkö

Esimiestoiminnan yhteys työkykyyn
•

Pitkittäistutkimus: n. 6500 henkilön työkykyyn liittyvä 11-vuoden
seurantatutkimus
– Esimiestyön laatu oli voimakkain työkykyyn vaikuttava tekijä yli 45-vuotiailla,
ammatista ja sukupuolesta riippumatta
– Hyvä esimiestyö paransi, huono esimiestyö heikensi merkittävästi
ikääntyvien työkykyä

•

Työkykyindeksin 4 ja 11-vuoden seuranta osoitti, että
– Työkyky heikkeni n. 30 %:lla yli 45-vuotiailla miehillä ja naisilla, sekä fyysisissä
että henkisissä ammateissa
– Pelkkä työnteko ei estänyt työkyvyn laskua
– Esimiestyöllä oli suurin vaikutus työkykyyn

Lähde: Ikääntyvä työntekijä 1981-1992 ( toim. K.Tuomi). Työ ja ihminen,
Tutkimusraportti 2, Työterveyslaitos, Helsinki 1995, 95-117.

Osallistavan johtamisen yhteys
hyvinvointiin ja tuottavuuteen
•
•
•
•
•

•

Osallistavat henkilöstökäytännöt ovat yhteydessä työhyvinvointiin, erityisesti
sitoutumiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin
Osallistavat henkilöstökäytännöt ovat yhteydessä suorituskykyyn ja kilpailukykyyn
Kilpailukyky vaikuttaa henkilöstön työhyvinvointiin
Sairauspoissaolot yhteydessä epäoikeudenmukaisuuteen
Suoritus- ja kilpailukykyyn ovat eniten yhteydessä henkilöstön henkiset voimavarat
– Henkilöstön kokema esimiehen tuki ja oikeudenmukaisuus
– Organisaatioon sitoutuminen
Osallistavilla henkilöstökäytännöillä ja tuloksellisuudella johdon arvioimana
voimakas yhteys suorituskykyyn ja kilpailukykyyn

Lähde: Tutkimusprojekti: Henkilöstön työkyky ja yrityksen
menestyminen 1997-2007, Vanhala, Husman, Ylöstalo

Hyvän johtamisen taustalla on
esimiehen oma työkyky
•

Esimiehen oma työkyky: 10 vuoden seurantatutkimuksessa
esimiesten ja johtajien hyvänä pysynyt työkyky oli yhteydessä
alkutilanteen hyvään työilmapiirin ja vaikutusmahdollisuuksiin
sekä organisaatioon.

Lähde: Feldt T, ym (2006) Esimiesten työkyvyn kehityspolut vuosina 1996–2006
ja niihin yhteydessä olevat tekijät. Työ ja ihminen 20, 4: 303—321

Mielekäs työ on työhyvinvoinnin perusta
•

Työn tulisi olla
–
–
–
–

•

Työtä voidaan kehittää mm.
–
–
–
–

•

kiinnostavaa
itsenäistä
monipuolista
palautetta tarjoavaa
laajentamalla ja rikastamalla työtä
luomalla mielekkäitä kokonaisuuksia
mahdollistamalla asiakassuhde
kehittämällä tiimitoimintaa

Työ on vireyden ja elämänilon lähde

Lähde: Pauli Juuti, JTO

Hyvä työ tukee työkykyä
•

•

Työn korkea psyykkinen kuormitus (korkeat vaatimukset ja
matala työhön vaikuttamisen mahdollisuus) ennustavat
korkeampaa sairastavuutta ja kuolleisuutta.
Hyvän työn taustalla on hyvä esimiestyö, jonka piirteitä ovat mm.
–
–
–
–

Asenne eri-ikäisiin työntekijöihin
Yhteistyön vastuu ja osallistuminen
Yksilöllisten ratkaisujen aktiivinen etsiminen
Hyvä kommunikointikyky

Työkyky - työkyvyttömyys

Työkyvyttömyyseläkkeet

Työkyvyn tasot Suomessa - Työolobarometri
•

•

•

82-98% eri ikäryhmiin
kuuluvista arvioivat
työkykynsä työn
henkisten vaatimusten
suhteen erittäin tai
melko hyväksi
Vastaavasti huonoksi tai
kohtalaiseksi työkykynsä
työn henkisten
vaatimusten suhteen
arvioineita oli 2-18%
Trendi on ollut
positiivinen jo useita
vuosia

Työkyvyn tasot Suomessa - Työolobarometri
•

•

•

74-98% eri ikäryhmiin
kuuluvista arvioivat
työkykynsä työn
fyysisten vaatimusten
suhteen erittäin tai
melko hyväksi
Vastaavasti huonoksi tai
kohtalaiseksi työkykynsä
työn henkisten
vaatimusten suhteen
arvioineita oli 2-26%
Trendi on ollut
ikääntyneillä positiivinen
jo useita vuosia

Mistä työkyky ja työkyvyttömyys koostuu?
•

•
•

Työkyvyn laajaa kokonaisuutta kuvaa
hyvin professori Juhani Ilmarisen
mallintama Työkyky talo
Työkyvyn kehittämisen ydin on
vaikuttaa jokaiseen kerrokseen
Työkyvyttömyyden syy on juridisesti
aina lääketieteellinen; tällä hetkellä
työkyvyttömyyseläkkeillä olevista
38%:lla syy on mielenterveyden
häiriö, 29%:lla tuki- ja liikuntaelinten
sairaus, 8%:lla verenkiertoelinten
sairaus ja 25%:lla muu sairaus

Mistä työkyky ja työkyvyttömyys koostuu?
•

•

Yksi tapa analysoida työkykyä
selittäviä tekijöitä on laajan
hyvinvointikartoituksen yritystason
tunnuslukujen regressioanalyysi
Analyysin mukaan organisaation
työkykyarvion (työkyky suhteessa
elinikäiseen parhaaseen skaalalla 0 – 10)

•

keskiarvoa selittivät terveydentila,
psyykkinen vointi ja henkilöstön
motivaatio. Näiden selitysosuus oli
71% sadan organisaation aineistossa
Terveydentilaa selittivät
elämäntavat, psyykkistä vointia työn
kuormittavuus ja stressi, ja
motivaatiota ilmapiiri ja johtaminen;
näin työkyvyn ilmiö ketjuuntuu!
Lähde: Excenta Oy:n hyvinvointikartoitusten 100 organisaation tietokanta

•

Samassa aineistossa (8200 vastaajaa)
yksilötasolla työkyvyn vaihtelua
selittivät työvire, jaksaminen, terveys,
psyykkinen vointi, johtaminen ja
ilmapiiri sekä elämäntavat ja ikä,
joiden yhteinen selitysosuus oli 49%

Tuloksia työkyvyn kehittämisestä
•

•
•
•

Työkyvyn kehittämisessä tärkein elementti on työn kehittäminen, jossa
keskeisin yksittäinen tekijä on esimiestyö
Työhön liittyen myös osaaminen ja sen kehittäminen ovat tärkeitä
Henkilöstön terveys on välttämätön tausta-asia työkyvyn kehittämisessä
Työkyvyn kehittämisessä on siis oleellista
– Kehittää työtä
– Kehittää esimiestyötä – hyvä esimiestyö kehittää työkykyä, huono heikentää
• Hyvässä johtamisessa korostuvat positiivinen asenne eri ikäisiin, yhteistyön vastuu
ja osallistuminen, yksilöllisten ratkaisujen aktiivinen etsiminen ja hyvä
kommunikointikyky

– Kehittää osaamista elinikäisen oppimisen hengessä, ja
– Varmistaa terveyttä elämäntapojen ja tehokkaan sairauksien hoidon kautta

•

Työkyvyn kehittäminen on yhteistyötä, jossa ihmisellä itsellään on selkeä
vastuu terveydestä ja omasta osaamisesta
Lähde: Professori Juhani Ilmarisen yhteenveto lähes 30-vuotta jatkuneesta työkyvyn tutkimuksesta

Sairauspoissaolot

Sairauspoissaolot
•
•

Sairauspoissaolojen hallinta on yksi hyvinvointijohtamisen tavoitteista
Sairauspoissaolojen hallinnassa tulee ottaa huomioon seuraavat tekijät
–
–
–
–
–

•

Mitkä tekijät selittävät sairauspoissaoloja
Miten sairauspoissaolo jakaantuvat (tautiluokat, kesto)
Miten johtamisen kokeminen vaikuttaa sairauspoissaoloihin
Miten työ vaikuttaa sairauspoissaoloihin
Miten terveyskäyttäytyminen vaikuttaa sairauspoissaoloihin

Sairauspoissaolojen seurannassa tulee olla luotettava menetelmä;
käytäntö kuvataan Hyvinvoinnin johtaminen 2011 työkalupakin
Hyviä käytäntöjä -osassa.

Selittävien tekijöiden selitysosuus
sairauspoissaoloista
•

•
•
•

•

Esimerkkiaineistona Työterveyslaitoksen
tekemä tutkimus metsäteollisuudessa
(HYVIS-hanke)
Viiden paperitehtaan henkilöstön
kyselytutkimus
Analyysi sairauspoissaoloja selittävistä
tekijöistä
Tulos kuvastaa sairauspoissaolojen
haasteellisuutta – 77%
sairauspoissaolojen vaihtelusta johtui
”muista tekijöistä”
Työhön liittyvät tekijät selittivät 16% ja
henkilökohtaiset työkyvyn ja
terveyskäyttäytymisen tekijät 7%
–

–

Huono työkyky oli yhteydessä korkeisiin
sairauspoissaoloihin (43pv/v vs. 10pv/v hyvä
työkyky)
Koettu stressi oli yhteydessä korkeampiin
sairauspoissaoloihin (alhainen stressi 12pv/v,
keskitason stressi 15pv/v, korkea stressi 20pv/v)

Työterveyslaitos
10,1 %
5,0 %

2,1 %
1,9 %
1,8 %
1,4 %
0,9 %

76,8 %

Osasto

Alentunut työkyky & jaksaminen

Työtehtävät

Organisaation toiminta

Toimintatavat

Terveyskäyttäytyminen

Organisaatiomuutokset

Muut

Lähde: Pahkin K & ym (2010) Työhyvinvoinnin kehittäminen ja
sairauspoissaolojen hallinta paperiteollisuudessa.
Työympäristötutkimuksen raporttisarja 48. Työterveyslaitos.

Johtaminen ja omaan työhön vaikuttaminen
•
•

•
•

•

•

Omaan työhön vaikuttaminen sekä oikeudenmukaiseksi koettu
johtaminen ovat hyvinvointiin sairauspoissaolohin vaikuttavia tekijöitä
Työaikojen säätelymahdollisuus vaikuttaa erityisesti naisten terveyteen
ja psyykkiseen hyvinvointiin. Naisilla, jotka kokivat oman työaikansa
hallinnan huonoksi, oli 20 %enemmän sairauspoissaoloja kuin naisilla,
jotka kokivat hallitsevansa työaikaansa.
Hyvä johtaminen on yhteydessä pienempiin sairauspoissaoloihin
Ala-Mursula, L., Vahtera, J., Kivimäki, M., Kevin, M. V. & Pentti, J. 2002. Employee control over working time:
associations with subjective health and sickness absenses. Journal of Epidemiology and Community Health 56(4),
272-278.
Kivimäki, M., Elovainio, M., Vahtera, J., Virtanen, M. 2002. Johtaminen ja työpaikan sosiaaliset suhteet. Teoksessa
J. Vahtera, M. Kivimäki & P. Virtanen (toim.) Työntekijöiden hyvinvointi kunnissa ja sairaaloissa: tutkittua tietoa ja
haasteita. Työterveyslaitos. Helsinki. s. 44-52.
Kuoppala, J., Lamminpää, A., Liira, J. & Vainio, H. (2008). Leadership, job well-being, and health effects – a systematic
review and meta-analysis. Journal of Occupational and Environmental Medicine 50: 8, 904–915.

Sairauspoissaolojen väheneminen terveysprojekteissa

•

•

•

Baicker & al 2010 Meta-analyysi: 22 tutkimusta
Sairauspäivien määrä väheni keskimäärin 2,2 päivää
kontrolliryhmään verrattuna
Sairauspäivien väheneminen oli yhteydessä
lähtötasoon
– Alhaisella sairauspoissolo-% tasolla
väheneminen vähäistä (4%:n tasolla 1,3%)
– Korkeampi lähtötaso oli yhteydessä
suurempaan vähenemiseen (10%:n tasolla
2,5%
Meta-analyysin tehneiden tutkijoiden mukaan ”vain
parhaat tulokset raportoidaan”, joten käytännössä
terveysprojektien vaikutus on hieman pienempi –
jopa puolet esitetystä
Taulukko antaa suuntaviivat sairauspoissaolojen
vähenemiselle terveysprojekteissa
Sairauspoissaolojen muutos Odotettava Erinomainen
terveysprojektien aikana
tulos
tulos
alle 3% taso
-0,1 %
-0,1 %
3 - 5%:n taso
-0,4 %
-0,8 %
6-10%:n taso
-0,9 %
-2,4 %

Sairauspoissaoloprosentin muutos keskimäärin 2 vuoden
terveysprojektissa
1,0

Sairauspoissaoloprosentin muutos keskimäärin 2 vuoden terveysprojektissa

•
•

Sairauspoissaoloprosentin taso lähtötilanteessa

0,0
0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

-1,0

-2,0
y = 0,0167x2 - 0,4583x + 0,3082
R² = 0,545

-3,0

-4,0

-5,0
Aineisto: Baicker K., Cutler C., Song Z. 2010 Workplace Wellness Programs Can
Generate Saving. Health Affairs 29,2. Graafi: Ossi Aura.
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Sairauspoissaolojen väheneminen terveysprojekteissa
•

•

•

Baicker & al 2010 Meta-analyysin
mukaan sairauspoissaolojen määrä
väheni keskimäärin 2,2 päivää
kontrolliryhmään verrattuna
Tuloksen taustalla on tärkeää tietää
toiminnat, jotka kuvataan viereisellä
palstalla
Terveysprojekteilla on mahdollista
vähentää sairauspoissaoloja, kunhan
tietyt peruskriteerit täyttyvät:
–
–

–

Selkeät tavoitteet
Kohderyhmien kartoittaminen ja
kustannustehokas palvelujen
kohdentaminen
Pitkäaikainen toiminta

•

•

•

Tavoitteet: painon pudotus ja kunto
66%:ssa projekteista; tupakoinnin
lopettaminen 50%, useiden
terveysriskien vähentäminen 75%
Toimintatavat: terveysriskikartoitus
81%, oppimismateriaalia 42%,
yksilöllinen neuvonta 39%,
tietoiskuja, ryhmäaktiviteetteja 36%,
aktiivisuudesta palkitsemista 31%
Projektien kesto keskimäärin kolme
vuotta (lääkekulujen vähentäminen)
ja kaksi vuotta (sairauspoissaolojen
vähentäminen

Sairauspoissaolot ovat monen asian summa
•

•

Edelliset kalvot osoittavat sen, että
sairauspoissaolojen tasoon ja
muutoksiin vaikuttavat monet
tekijät.
Organisaatiotasolla oleellista on
–
–
–
–
–
–

–

Varmistaa hyvän työn ja johtamisen
perustat kuntoon
Poistaa terveyteen ja työkykyyn
kohdistuvat riskit
Tukea ihmisten motivaatiota
Tukea esimiesten
hyvinvointijohtamisen osaamista
Panostaa terveyden edistämiseen
Puuttua korkeisiin sairauspoissaoloihin
tehokkaasti ja varmistaa hyvä työhön
paluun tuki
Tilastoida ja seurata sairauspoissaoloja
oikein

•

Yritystason tunnusluvuilla (99
organisaatiota) kokonaisterveys ja
motivaatio selittivät 51%
sairauspoissaolojen vaihtelusta.

Aineisto: Excenta Oy:n Hyvinvointikartoitus

Työhyvinvoinnin taloudesta

Strategisen hyvinvoinnin investoinnit 2011
TOIMIALA

Investoinnit henkilöä kohden
laskettuna

valtio

KOKOLUOKKA
kokoluokka

toimiala

liikerakentaelämän
kaikki
kunta teollisuus minen kauppa kuljetus palvelut alle 50 50-249 yli 250 v 2011

työterveys

393

237

271

250

259

294

343

302

304

259

293

työpaikkaliikunta

51

32

71

86

56

78

103

82

67

51

67

yleinen TYKY tai TYHY toiminta

116

57

80

60

74

65

117

117

90

39

84

virkistys ja kulttuuri

82

28

143

230

200

239

230

234

137

69

157

henkilöstön koulutus

444

252

312

214

230

266

561

368

277

359

327

hyvinvointiin liittyvä viestintä

15

7

16

31

137

25

30

51

26

6

29

muuta (projektit, jne)

78

22

58

48

95

57

117

126

57

22

66

Yhteensä vuonna 2011

991

564

841

779

790

810

1301

987

816

739

861

Aura, Ahonen, Ilmarinen (2011) Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011. Excenta

Investoinnit vs firman taloustilanne
Strategisen hyvinvoinnin investointien taso organisaation
taloustilanteen mukaan
1 400 €
1 200 €
1 000 €

projektit
viestintä

800 €

henkilöstön koulutus
600 €

virkistys ja kulttuuri

yleinen TYHY toiminta

400 €

työpaikkaliikunta
200 €

työterveys

- €

hyvä

kohtalainen heikko

Taloudellinen tilanne nyt

hyvä

kohtalainen heikko

Arvio taloudellista tilanteesta jatkossa

© Excenta Oy 2011

Aura, Ahonen, Ilmarinen (2011) Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011. Excenta

Hyvinvointityön taloudellinen vaikuttavuus
•
•

•

•

Esitetty aineisto perustuu lähinnä kansainvälisiin meta-analyyseihin,
joissa on tehty yhteenvetoa useiden kymmenien tutkimusten tuloksista
Tutkimukset ovat luonteeltaan terveyden edistämisen ohjelmia, joissa
ohjelman kesto on ollut 1-6 vuotta ja kohderyhmänä satoja – tuhansia
henkilöitä
Panos-tuotos –suhdetta on laskettu projektiin tehtyjen rahallisten
panostusten ja kustannussäästöistä saatujen tuottojen suhteena;
kustannussäästöinä ovat olleet lähinnä sairauskustannusten
väheneminen ja sairauspoissaolojen väheneminen
Tulokset osoittavat kiistatta:
– Terveyteen ja työhyvinvointiin panostaminen tuottaa 3-5 kertaa panostusten
verran parantuneen terveyden ja työkyvyn kautta
– Projekteissa ydin asioita ovat terveysriskien kartoittaminen ja palvelujen
kohdentaminen niitä tarvitseville
– Palvelut oli kohdennettu aina KOKO kohderyhmälle

Työhyvinvointiprojektien talousvaikutukset
Meta-analyysi, Aldana 2001
• 72 tutkimusta
Sijoitetun $ tuotto :
• Hoitokustannukset 3,48 $
• Sairauspoissaolot 5,82 $
• Yhteensä 4.3 $

Aldana,A: Financial Impact of Health Promotion Programs:
A Comprehensive Review of Literature,
Am J Health Promot 2001;1 296-320

Työhyvinvointiprojektien vaikuttavuus
Meta-analyysi (Chapman 2005)
TUTKIMUS

Sairauspoissaolojen
muutos %

Harvey (1993)

Hoitokustannusmuutos %

Vakuutusmaksumuutos

H/Ksuhde

-50,1

19,41

-32,0

4,73

Ozminkowski (1999)

-41,0

4,64

Ozminkowski (2002)

-9,7

Leigh (1992)

-12,1

Schultz (2002)

-36,5

Serxner (2001)

-20

Schimizu (2003)

2,3

-35,4

Stave (2003)

6,13

Stein (1999)

-11,7

-29,7

-7,6

Keskiarvo (50)

-26,8

-26,1

-32

5,81

Chapman LS. Meta-evaluation of worksite health promotion economic
return studies: 2005 update. Am J Health Promot. 2005;19 (6):1–11.

Meta-analyysi (Baicker et al. 2010)

•

44 alkuperäistä vertaisarvioitua julkaisua
terveyden edistämisen projekteista

•
•
•

lääkekuluvähennys 3.27 $ / investoitu $
poissaolovähennys 2,73 $ / investoitu $
tuottavuus ja terveys paranivat

•

Projektien kuvaus
–
–
–

Tavoitteet: painon pudotus ja kunto 66%:ssa projekteista; tupakoinnin lopettaminen 50%,
useiden terveysriskien vähentäminen 75%
Toimintatavat: terveysriskikartoitus 81%, oppimismateriaalia 42%, yksilöllinen neuvonta 39%,
tietoiskuja, ryhmäaktiviteetteja 36%, aktiivisuudesta palkitsemista 31%
Projektien kesto keskimäärin kolme vuotta (lääkekulujen vähentäminen) ja kaksi vuotta
(sairauspoissaolojen vähentäminen)

Lähde: Baicker K., Cutler C., Song Z. 2010 Workplace Wellness
Programs Can Generate Saving. Health Affairs 29,2.

Sairauspoissaolojen väheneminen terveysprojekteissa

•

Baicker & al 2010 Meta-analyysi: 22 tutkimusta
Sairauspäivien määrä väheni keskimäärin 2,2 päivää
kontrolliryhmään verrattuna
Sairauspäivien väheneminen oli yhteydessä lähtötasoon
–
–

•

•

Alhaisella sairauspoissolo-% tasolla väheneminen vähäistä (4%:n
tasolla 1,3%)
Korkeampi lähtötaso oli yhteydessä suurempaan vähenemiseen
(10%:n tasolla 2,5%

Meta-analyysin tehneiden tutkijoiden mukaan ”vain
parhaat tulokset raportoidaan”, joten käytännössä
terveysprojektien vaikutus on hieman pienempi – jopa
puolet esitetystä
Taulukko antaa suuntaviivat sairauspoissaolojen
vähenemiselle terveysprojekteissa

Sairauspoissaolojen muutos Odotettava Erinomainen
terveysprojektien aikana
tulos
tulos
alle 3% taso
-0,1 %
-0,1 %
3 - 5%:n taso
-0,4 %
-0,8 %
6-10%:n taso
-0,9 %
-2,4 %

Sairauspoissaoloprosentin muutos keskimäärin 2 vuoden
terveysprojektissa
1,0

Sairauspoissaoloprosentin muutos keskimäärin 2 vuoden terveysprojektissa

•
•

Sairauspoissaoloprosentin taso lähtötilanteessa

0,0
0,0

2,0

4,0
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14,0

-1,0

-2,0
y = 0,0167x2 - 0,4583x + 0,3082
R² = 0,545

-3,0

-4,0

-5,0
Aineisto: Baicker K., Cutler C., Song Z. 2010 Workplace Wellness Programs Can
Generate Saving. Health Affairs 29,2. Graafi: Ossi Aura.

16,0

Druvan-projekti : Työhyvinvointipanostusten
20-kertaistaminen – Talousanalyysi
Tekijä

Vuotuinen investointi

44.892 €

Interventioaika/v

19.846 €

Laskentakorko

3%

Vähentyneet sairauspoissaolot

46.010 €

Väh. ennenaikaiset eläkkeet

19.618 €

Kokonaishyöty / v

65.628 €

Nettohyöty

20.738 €

Sijoituksen tuotto

46 %

Kokonaisnettohyöty 3 v

60.414 €

Ahonen, G. och Näsman, O.: DRUVAN(2002-2005). Hanken.
Forskningsrapporter 65. Helsingfors 2008.
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Työhyvinvoinnilla parempaan kannattavuuteen
Toimenpide

Työhyvinvointia
lisäävät
toimenpiteet

Vaikutus
henkilöstöön
Henkilöstö:
voimavarainen
motivoitunut

Välitön
talousvaikutus

Välillinen
talousvaikutus

sairaus- ja
tapaturmakulut
vähenevät

työn tuottavuus
paranee

tehokas työaika
lisääntyy

sitoutunut
innovatiivinen

yksilön
tuottavuus
kasvaa

Lopullinen
talousvaikutus
Kannattavuus
lisääntyy

työn laatu
paranee
palvelu- ja
prosessiinnovaatiot
lisääntyvät

haluaa olla
töissä
Työterveyslaitos
Lähde: http://www.ttl.fi/fi/tyohyvinvointi/tuottavuus/sivut/default.aspx

Hyvinvoinnin johtamisen mallintamisen
välineet
Auttavat HR:n työssä organisaatiokohtaisen
hyvinvoinnin johtamisen mallin rakentamisessa

Ossi Aura • 24.8.2011

Hyvinvoinnin johtaminen
– johtamista josta
voi innostua!

Johdanto
•
•
•
•

•

Tämän aineiston tavoitteena on luoda käyttäjälleen näkemys hyvinvoinnin
johtamisen kehittämisestä osaksi johdon toimintoja
Aineistolla pyritään tuottamaan ideoita ja vahvistamaan jo nyt tehtäviä, hyviä
toimintoja
Hyvinvoinnin johtamisen mallin ydin ovat johdon määrittämät sisällöt, tavoitteet ja
resurssit – joita lähestytään organisaation arvojen ja strategisten tavoitteiden kautta
Työskentelyprosessin tavoitteena on aluksi kerätä yhteen hyvinvointiin laajasti
yhteydessä olevien ilmiöiden tilanne; ja toiseksi mallintaa hyvinvoinnin johtamista
aktiivisen, osallistavan toimintatavan kautta
Tässä aineistossa pyritään selkeyttämään varsin laaja-alaista käsitettä
”työhyvinvointi” seuraavasti
– Hyvinvoinnin johtaminen: sisällöt, tavoitteet, johtamismatriisi, mittarit
– Strateginen hyvinvointi: organisaation strategisia tavoitteita tukeva hyvinvointi
– Työkykytoiminta: työkyvyttömyysriskiä vähentävä toiminta

Hyvinvoinnin johtamisen mallintamisen välineet
•

Tilanneanalyysi
–
–
–
–

•

Työelämän ja työn perusrakenteet organisaatiossa
Henkilöstön hyvinvointi
Hyvinvointia tukevat ”kaikki” organisaation toiminnat
Eri toimijoiden kompetenssi ja valmiudet työhyvinvoinnin kehittämisessä

Kokonaisvaltaisen ohjelman rakentamisen vaiheet ja välineet
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Visio
Strategisesti tärkeät sisällöt – pohjalla ohjelmalta halutut tulokset
Tavoitteet
Mittarit
Vastuut – roolit, eri toimijoiden mukaan ottaminen
Kehittämisprosessit
Viestintä
Resursointi (vision ja tavoitteiden mukaan)
Seuranta

Lähtötilanteen analyysi
Työn ja työelämän perustilanne
organisaatiossa

Tee analyysi – hyödynnä organisaation
strategiaprosessin tuotoksia – tuota
aineistoa strategiaprosessiin

Henkilöstön hyvinvoinnin tila

Tee lähtötilan analyysi, kerää tiedot
yhteen: henkilöstötutkimus, TTH:n
raportit, terveys/hyvinvointitutkimus,
360-mittaus, jne

Työhyvinvointia kehittävien ja
tukevien toimintojen tila

Määritä hyvinvoinnin kannalta tärkeiden
toimintojen ja toimintamallien tila:
johtoryhmätyöskentely, esimiestoiminta,
HR:n toiminnot, työterveyshuolto, jne

Eri toimijoiden kompetenssi ja
valmius hyvinvoinnin edistämiseen

Määritä hyvinvoinnin edistämisen
kompetenssi: johto, esimiehet,
asiantuntijat, henkilöstö.
Rekrytoinnin perusteet kuntoon.

Työn ja työelämän perustilanne organisaatiossa
•
•
•

Tee analyysi – hyödynnä organisaation strategiaprosessin tuotoksia –
tuota aineistoa strategiaprosessiin
Taloudellinen tilanne vaikuttaa hyvinvoinnin johtamisen resursseihin
Toimialan ja henkilöstörakenteen yleinen vaikutus hyvinvoinnin
johtamisen painopistealueisiin
– Työn fyysinen ja henkinen kuormittavuus
– Henkilöstörakenne – työntekijät, toimihenkilöt, asiantuntijat, johto –
nuorten, keski-ikäisten ja ikääntyneiden osuudet

•

Työn peruselementtien vaikutus hyvinvoinnin johtamisen
painopistealueisiin
– Työsuhteiden laatu (vakituiset työsuhteet, pätkätyöt), työaikaratkaisut
(säännöllinen päivätyö, vuorotyö, epäsäännölliset työajat); globaali vs.
lokaali toimintaympäristö (ajankäytön ja matkustamisen haasteet)

•

Palkkausjärjestelmän vaikutukset hyvinvointiin; esim. urakkatyön
kuormittavuus, yötyö – terveys, tulospalkkaus – sisäinen yhteistyö

Työn ja työelämän perustilanne organisaatiossa
Määräävä tekijä

Vaikutus hyvinvointijohtamisen pp-alueisiin

Fyysinen työ

Työn sisältöjen ja kuormituksen säätely, ergonomia, tuki- ja liikuntaelinten toimintakyvyn kehittäminen

Henkinen työ

Työn sisältöjen motivoivuus, johtamisen selkeys, ergonomia, henkisen kuormituksen säätely

Asiakaspalvelutyö

Asiakaspalvelutiimien toiminta, sosiaalinen kyvykkyys, henkisen kuormituksen säätely

Nuoret

Huono terveyskäyttäytyminen, työn henkiset vaatimukset, työkykyennuste perustuu
kokemuksellisuuteen; osallisuus työyhteisössä, johtamishaaste

Keski-ikäiset

Masennukseen viittaavat oireet, työkykyennuste perustuu mielialaoireisiin; varhaisen tuen malli,
elämäntilanteen ja työn huomioiminen, hoidon ja kuntoutuksen järjestäminen

Iäkkäämmät

Fyysisten sairauksien merkitys suuri, työkykyennuste perustuu oireisiin; työn järjestelymahdollisuudet,
työhön paluun malli

Vakituiset työsuhteet

Hyvinvoinnin johtaminen ja ohjelman rakentaminen helppoa.

Määräaikaiset työsuhteet

Tasa-arvoinen mahdollisuus kaikille hyvinvointipalveluihin osallistumiselle

Säännöllinen päivätyö

Hyvinvoinnin johtaminen ja ohjelman rakentaminen helppoa.

Vuorotyö

Hyvinvointiin liittyviin palveluihin osallistuminen mahdollista kaikille henkilöstöryhmille

Epäsäännöllinen 24/7 työ

Työn ja vapaa-ajan erottelun periaatteet ja niiden noudattaminen, lepoaikojen suunnittelu

Lähde: Ossi Aura ja Varman asiantuntijalääkäri Mari Antti-Poika Työuraputken menetelmäpakki
STTK:n Työhyvinvointi 2010 –seminaari 25.3.2010

Henkilöstön hyvinvoinnin tila
•
•

•

Henkilöstön hyvinvoinnin lähtöanalyysi kertoo tilanteen ja auttaa kehittämisen
painopistealueiden valinnassa
Tee lähtötilan analyysi, kerää tiedot yhteen: henkilöstötutkimus, TTH:n raportit,
terveys/hyvinvointitutkimus, 360-mittaus – hyödynnä kaikki olemassa oleva tieto
ja kerää tarvittaessa uutta tietoa
Henkilöstötutkimus, 360-mittaus, jne
–
–

•

Työterveyshuollon raportit, terveystutkimus – hyvinvointikartoitus
–
–

•

Tyytyväisyys johtamiseen ja esimiestyöhön, arvio omasta osaamisesta, työilmapiirin
kannustavuus - työyhteisön toimivuus, motivaatio, henkilöstön vaihtuvuus
Kirjaa tulosten jakauma yhteenvetotaulukkoon koko henkilöstön ja tarvittaessa eri
henkilöstöryhmien osalta
Sairauspoissaolot ja niiden jakaumat eri henkilöstö- ja ikäryhmissä
Työkyvyn, henkisen kuormittuneisuuden ja terveydentilan (yleinen ja toimialaspesifi)
jakaumat eri henkilöstö- ja ikäryhmissä

Arvio tai määritä henkilöstön hyvinvoinnin tilan ”riittävyys” suhteessa
organisaation strategisiin tavoitteisiin – missä tarvitaan lisää voimaa
organisaatiotasolla, missä taas tukea ihmisille. Määritä siis eri mittareille
hyväksyttävä minimiraja – ja tavoiteltava realistinen maksimiraja

Henkilöstön hyvinvoinnin tila - yhteenvetomatriisi
Koko
organisaatio

Erinomainen

Hyvä ja
keskitaso

Välttävä,
oirehtivien
osuus

Heikko,
korkea riskin
osuus

Numeraalinen
keskiarvo

Kokonaisarvio (++, +,
±, -, --)

Tyytyväisyys
johtamiseen
Tyytyväisyys
esimiestyöhön
Arvio omasta
osaamisesta
Työilmapiiri
Työn sisällöt
Työolosuhteet
Työkyky
Henkinen
kuormittavuus
Henkilöstön
terveys
Sairauspoissaolot

Ohje: Kirjaa tulosten jakauma ja keskiarvo yhteenvetotaulukkoon koko henkilöstön ja tarvittaessa eri
henkilöstöryhmien osalta erillisiin taulukoihin. Kirjaa kunkin osa-alueen kokonaisarvio. Monista taulukko
yksikkö-, osasto- tai tiimikohtaisia yhteenvetoja varten

Hyvinvoinnin johtamista kehittävien ja tukevien
toimintojen tila
•

Määritä hyvinvoinnin johtamisen kannalta tärkeiden toimintojen ja
toimintamallien tila:
–
–
–
–

Johdon toiminnat - johtoryhmätyöskentely
esimiestoiminta
HR:n toiminnot
työterveyshuolto

Hyvinvointi johdon toiminnoissa
•
•
•
•
•
•

Hyvinvoinnin johtamisen analyysi johtoryhmätyöskentelyn kannalta
Määritä (ja varmista) ensin mitä ”Hyvinvoinnin johtaminen” tai ”Työhyvinvointi”
organisaatiossasi tarkoittaa – näin johto puhuu samaa kieltä samasta asiasta
Onko hyvinvoinnin johtaminen huomioitu osana organisaation strategiaa
Miten ja miten usein hyvinvoinnin johtamista käsitellään johtoryhmässä
Kuka on vastuussa hyvinvoinnin johtamisesta
Resurssipäätösten perustelut
•
•

•

Hyvinvoinnin osa-alueet osana kehittämistä ja kasvua
Hyvinvoinnin osa-alueet osana kustannussäästöjä

Raportoinnin sisältö ja taajuus;
•
•

Mittarit vs. hyvinvoinnin johtamisen tavoitteet
Raportointi yhtenä kokonaisuutena vai hajautettuna

Hyvinvointi esimiestoiminnassa
•
•
•

Hyvinvoinnin edistämisessä esimiesten rooli on erittäin tärkeä
Esimiestyössä oleellista on jokapäiväinen toiminta ja sen hyvinvointia
tukeva laatu
Nämä toimintatavat tulee olla osa organisaatio johtamisen pelisääntöjä;
ja niihin tulee sisältyä ainakin seuraavat asiat:
–
–
–
–
–

•

Henkilöiden tasa-arvoinen kohtelu
Ristiriitatilanteisiin puuttuminen
Selkeiden ja motivoivien toimenkuvien luominen
Työn haasteissa tukeminen
Hyvistä suorituksista palkitseminen

Jokapäiväisen toiminnan lisäksi esimiehelle voidaan vastuuttaa selkeitä
hyvinvointiin liittyviä prosesseja, kuten varhainen puuttuminen ja
hyvinvointi kehityskeskusteluissa; näiden prosessien tarkistustaulukko on
seuraavalla kalvolla

Hyvinvointi esimiestoiminnassa - tarkistuslista
Esimies…

Ei
mallinnettu

Tiedotettu
esimiehille

kohtelee kaikkia tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti
estää työpaikkakiusaamista
hyvinvointi mukana kehityskeskusteluissa
vastaa varhaisen puuttumisen aloittamisesta
tukee alaistensa jaksamista, hyvinvointia, työkykyä
valvoo työn kuormittavuutta
vastaa (on vastuussa) alaistensa hyvinvoinnista
edistää työhön paluun tukea pitkän sairausloman jälkeen
hyväksyy joustavat työajat
vastaa kompetenssin kehittymisestä
hyväksyy yksilölliset työratkaisut
erottelee työn ja vapaa-ajan
edistää työuran suunnittelua

Lähde: Aura, Ahonen, Ilmarinen: Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011

Esimiehet
valmennettu

Johtamisjärjestelmä
tukee mallia

Hyvinvointi HR:n toiminnoissa
•
•
•

•

HR:n toimintoihin (prosesseihin) sisältyy lukuisia, eri tavoin luokiteltavia
prosesseja
Tämän aineiston tavoitteena ei ole kuvata kaikkia prosesseja, vaan
nostaa esiin ajatuksia hyvinvoinnin sisällyttämiseksi eri prosesseihin
Hyvinvoinnin kannalta merkityksellisiksi arvioituja prosesseja (käytäntöjä)
tarkastellaan Hyvinvointijohtamisen Työkalupakin osassa ”Hyvät
käytännöt työhyvinvoinnin eri osa-alueiden kehittämiseksi”
Seuraava matriisi voi toimia ajatusten kokoajana ja eri käytäntöjen tilan
tarkistuksen apuna – matriisiin on valittu hyvinvoinnin edistämiseen
vaikuttavia käytäntöjä

Hyvinvointi HR:n toiminnoissa - tarkistuslista
Onko hyvinvointi
otettu huomioon…

Ei lainkaan

Mallinnettu

Tiedotettu ja
koulutettu

Aktiivisesti
johdettuna toimii

Rekrytointiohjeissa
Perehdyttämistoiminnassa
Johdon strategiatyössä
Esimiesten koulutuksessa
Esimiesten tukeminen
hyvinvoinnin käytännöissä
Jatko- ja
täydennyskoulutuksessa
Kehittämiskeskusteluissa
Työkuormituksen
säätelyssä
Työaikojen ja järjestelyjen
joustavuudessa
Ikäjohtamisessa
Tasa-arvo-ohjelmassa
Henkilöstön
palkitsemisessa
Työn ja perheen
yhteensovittamisessa

Lähde: Aura, Ahonen, Ilmarinen: Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011

Hyvinvointi työterveyshuollon toiminnoissa
•
•

•

Hyvä työterveyshuolto tukee henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä laajaalaisesti
Työterveyshuollon tehtäväkokonaisuus on laaja ja tässä yhteydessä
halutaan korostaa hyvinvoinnin johtamisen kannalta tärkeitä asioita
Tiedon tuottaminen johdolle ja esimiehille
– Organisaation toimialan kannalta tärkeät työkykyyn vaikuttavat tekijät; määritä
tämä yhdessä työterveyshuollon ja työsuojeluorganisaation kanssa
– Tietojen raportointi eri organisaatiotasoilla ja ikä- ja ammattiryhmissä siten,
että toimiva johto voi reagoida ja aloittaa / muuttaa toimintoja

•

Yksilötason toimintamallit työkykyriskien vähentämiseksi ja havaittujen
riskien poistamiseksi
– Työkykyriskien keruun malli toiminnassa
– Toimintamallit työkykyriskien poistamiseksi sovittu siten, että
työterveyshuollon toiminta on aktiivista ja vaikuttavaa

Hyvinvoinnin johtaminen työterveyshuollon
toiminnoissa - tarkistuslista
Osa-alue

Sovittu

Toimii
aktiivisesti

Vaikuttavuuden
raportointi

Työterveyshuollon toimintatavat vs. organisaation toimialan ja
henkilöstörakenteen vaatimukset
Työpaikkakäyntien (työolosuhteet) analysointi ja raportointi
osasto- ja tiimikohtaisesti
Työpaikkakäyntien (työyhteisön toiminta) analysointi ja
raportointi osasto- ja tiimikohtaisesti
Henkisen kuormituksen seuranta (osasto-, ikä- ja
ammattiryhmäkohtaiset jaottelut)
Työkykyisyyden seuranta (osasto-, ikä- ja
ammattiryhmäkohtaiset jaottelut)
Työkykyriskin havaitsemisen ja poistamisen prosessit
(varhainen puuttuminen, työhön paluu)
Terveyden ja toimintakyvyn aktiivisen edistämisen prosessit
Sairauspoissaolojen ja syiden seuranta (osasto-, ikä- ja
ammattiryhmäkohtaiset jaottelut)

Lähde: Aura, Ahonen, Ilmarinen: Strategisen hyvinvoinnin johtaminen valtion virastoissa 2010

Eri toimijoiden kompetenssi ja valmius
hyvinvoinnin edistämiseen
•

•

Hyvinvoinnin johtaminen on vaativa, monipuolista osaamista vaativa
kokonaisuus, jossa eri toimijoiden saumaton yhteistyö on tuloksellisen
toiminnan perusedellytys
Määritä hyvinvoinnin edistämisen kompetenssi: johto, esimiehet,
asiantuntijat, henkilöstö.

Eri toimijoiden kompetenssi ja valmius
hyvinvoinnin edistämiseen
Tuntee roolinsa ja
vastuunsa
Ylin johto – johtoryhmä
Linjajohto
Esimiehet
HR

Työterveyshuolto
Hyvinvoinnin asiantuntijat
Työsuojeluorganisaatio
Luottamushenkilöt
Viestintä
Henkilöstö
Työeläkevakuuttaja

Osaa roolinsa
edellyttämät
toiminnat

Tekee ja raportoi
tehtävänsä

Hyvinvoinnin johtamisen mallintamisen välineet –
organisaatiokohtaisen prosessin kuvaus
Hyvinvoinnin johtamisen visio

Keskustele miten hyvinvointi tukee
organisaatiosi olemassaoloa

Organisaation arvot ja strategiset tavoitteet

Määritä, miten hyvinvointi voi tukea
organisaation arvoja ja strategisia tavoitteita

Hyvinvoinnin johtamisen sisällöt ja tavoitteet

Anna johdon määrittää sisällöt ja tavoitteet
osana strategiaprosessia

Hyvinvoinnin johtamisen johtamisvastuut

Määritä johtamismatriisi sisältöjen ja
tavoitteiden pohjalta

Hyvinvoinnin johtamisen kehittämisen
resurssit

Määritä henkilö- ja taloudelliset resurssit
tavoitteiden pohjalta

Hyvinvoinnin johtamisen prosessit

Varmista toiminnat mahdollisimman paljon
osaksi nykyisiä johtamisen toimintatapoja;
määritä selkeät kehittämisprosessit
vastuineen, keskustele ja jaa, osallista

Strateginen
hyvinvointi

Työkykytoiminnot,
turvallisuus

Hyvinvoinnin johtamisen tulosten
mittaaminen
Hyvinvoinnin johtamisen kehittäminen

Mittaa tavoitteiden mukaan; hyödynnä
nykyiset mittarit

Kehitä toimintaa osana strategia-prosessia;
tulosten perusteella

Hyvinvoinnin johtamisen visio
•
•
•
•

Keskustele johdon kanssa miten hyvinvointi tukee organisaatiosi
olemassaoloa
Määritä visio hyvinvoinnin johtamiselle – tukeudu organisaatiosi visioon
ja strategisiin tavoitteisiin
Hyvinvoinnin johtamisen visio tukeutuu henkilöstöjohtamisen visioon
Hyvinvointijohtamisen vision pohdinnan taustalla voivat olla mm.
seuraavat kysymykset
– Miten paljon parempi työpaikka organisaationi on?
– Miten paljon taloudellisesti tehokkaampi ja kannattavampi organisaationi on?
– Miten organisaation vastaa yhteiskuntavastuun vaatimuksiin?

Organisaation arvot ja strategiset tavoitteet
•
•

Määritä, miten hyvinvointi laajasti ottaen voi tukea strategiaa
Lähtökohtana organisaation arvot ja strategiset tavoitteet
– Hyvinvoinnin johtamisen tulee tukea niitä
– Toisaalta arvoista on hyvä lähteä

•

Lähtökohtana on toisaalta työhyvinvoinnin kokonaisvaltainen
vaikuttavuus, kuten
– Hyvä johtaminen tukee henkilöstötyytyväisyyttä
– Tasa-arvoinen johtaminen vähentää sairauspoissaoloja
– Mielekäs ja innostava työ tukee hyvinvointia

•
•

Hyvinvoinnin johtaminen on johtamista, josta voi innostua!
Strategisella hyvinvoinnilla tuetaan organisaation strategiaa ja
varsinaisen tehtävän tuloksia

Hyvinvoinnin johtamisen sisällöt ja tavoitteet
•
•

•
•

•

Keskustele johdon kanssa osana strategiaprosessia – anna johdon
määrittää sisällöt ja tavoitteet
Strategisen hyvinvoinnin sisällöiksi kannattaa valita selkeästi johdon ja
esimiesten johtamia kokonaisuuksia mahdollisimman tarkasti
organisaation sisäistä kieltä ja kehittämistunnelmaa arvostaen
Strategisen hyvinvoinnin sisällöt (= kehitettävät asiat) tukevat
organisaation strategisten tavoitteiden toteutumista
Työkykytoiminnassa kehittämisessä sisältövastuu voi olla asiantuntijoilla;
ts. kehitettävät asiat eivät välttämättä liity suoraan esimiehen
tehtäväkenttään.
Työkykytoiminnassa kehitettävät asiat paneutuvat työkyvyttömyysriskin
vähentämiseen henkilökohtaisen terveyden ja elämäntapojen kautta,
työn ja osaamisen kehittämisen kautta, osittain kyseeseen tulevat
työturvallisuuden yleisetkin toiminnat

Strategisen hyvinvoinnin sisällöt ja tavoitteet
•
•

•

•

•

Strategisella hyvinvoinnilla tuetaan organisaation strategisten tavoitteiden
toteutumista
Strategisen hyvinvoinnin sisällöiksi kannattaa valita selkeästi johdon ja esimiesten
johtamia kokonaisuuksia mahdollisimman tarkasti organisaation sisäistä kieltä ja
kehittämistunnelmaa arvostaen
Strategisen hyvinvoinnin sisältöjä määritettäessä painotus on organisaation
toimivuuden kannalta ydinasioissa – sellaisissa joilla on selkeä yhteys varsinaisen
toiminnan tuloksellisuuteen
Tällöin strategisen hyvinvoinnin sisältöjä voivat olla esimerkiksi ilmapiirin
kehittäminen, työtyytyväisyyden lisääminen, tiimityön tehokkuuden nostaminen
tai asiakastyytyväisyyden vakioiminen
Tavoitteiden asettaminen on sisältömäärityksen jälkeen selkeää; aseta
numeraalinen tavoite:
– Ilmapiiri: ilmapiirin kannustavuuden kehittyminen 3,55  3,75
– Työtyytyväisyys: työtyytyväisyyden kehittyminen 3,82  4,10
– Esimiestyön indeksin kehittyminen 3,55  3,80

Työkykytoiminnan sisällöt ja tavoitteet
•
•

Työkykytoiminnalla vähennetään työkyvyttömyyden riskiä
Työkykytoiminnan sisällöt ja tavoitteet kannattaa asettaa konkreettisesti
organisaation (toimialan) työkyvyttömyysriskeihin liittyen, esim.
– Teollisuus, rakentaminen: tuki- ja liikuntaelinten toimintakyky, työturvallisuus
– Asiantuntijatyö: henkinen kuormittuneisuus, mielenterveyden ongelmat

•
•

Työkykytoiminnan tavoitteet painottuvat työsuojelun ja
työterveyshuollon asiantuntijoiden tekemiin / tukemiin osa-alueisiin
Työkykyriskin tavoitteiden saavuttamisessa toimintojen yksilöllinen
kohdentaminen on tärkeää
– Työkykyriskin alla olevat ihmiset on löydettävä (mittarit löytävät yksilön,
huom. ”mittari” voi olla esim. poissaolotieto palkkahallinnosta,
työterveyshuollon löydös tai esimiehen tekemä työn laadun heikkenemisen
havainto)
– Työkykyriskin alla olevat ihmiset on otettava toimintojen piiriin (mittarin tulos
laukaisee toiminnan)
– Työkykyriskin poistamiseen on oltava selkeät prosessit

Tavoitteiden asettamisen oikea taso – ja taho?
•

•
•

•

Sekä strategisen hyvinvoinnin että työkykytoiminnan tavoitteiden
asettaminen on haasteellinen kokonaisuus; miten tavoite on sopivan
kova, muttei epärealistinen
Tavoitteiden asettamisessa eri osa-alueiden historiatieto (tulokset 2-5
vuotta taaksepäin) auttaa oikean tason löytymisessä
Keskustelkaa asiasta organisaation sisällä ja hyödyntäkää eri
asiantuntijoiden osaamista
Tavoitteiden oikea taho – tavoitteet eri toimijoille – on oleellinen asia:
kunkin toimijan tavoite on oltava sellainen, johon hän voi omilla
toiminnoillaan vaikuttaa

Hyvinvoinnin johtamisen johtamisvastuut
•
•
•
•

•

•
•

Määritä johtamismatriisi sisältöjen ja tavoitteiden pohjalta
Eri toimijoiden selkeät, itselleen ottamat vastuut ovat hyvinvoinnin
johtamisen TÄRKEIN yksittäinen asia!
Kaikki kehitettävät asiat ovat sellaisia, että niiden toteutuminen
edellyttää ”koko joukkueen” panosta
Johtamisvastuiden määrittäminen onnistuu parhaiten sitouttavana
prosessina, johdon osalta osana strategiatyötä, esimiesten ja henkilöstön
osalta järjestelmällisen keskustelun kautta
Hyvinvoinnin sisältöjen sitominen tiukasti osaksi organisaation
strategisten tavoitteiden varmistamista edesauttaa eri toimijoiden
sitoutumista
Johtamisvastuut on hyvä kirjata johtamismatriisiin riittävän selkeästi;
vastuisiin voidaan sisällyttää myös kunkin toimijan omat tavoitteet
Tavoitteena on siis, että organisaatiossa KAIKKI tietävät hyvinvoinnin
johtamisen tavoitteet ja oman roolinsa niiden edistämisessä

Hyvinvoinnin johtaminen - johtamismatriisi
Rooli eri osaalueilla
Osa-alueen tavoite
Prosessin omistaja
Toimitusjohtaja
Johtoryhmä
Henkilöstövastaava
Linjajohto
Lähiesimies
Henkilöstö
Työsuojelu
Työterveyshuolto
Muut tukitoiminnot
Sisäinen viestintä
Työeläkevakuuttaja

Osa-alue 1

Osa-alue 2

Osa-alue 3

Osa-alue 4

Hyvinvoinnin johtaminen
on yhteistyötä

Hyvinvoinnin johtamisen resurssit
•
•

•

•

Määritä henkilö- ja taloudelliset resurssit tavoitteiden pohjalta
Tärkeintä on määrittää henkilöresurssit johtamismatriisin esittämien
vastuiden ja tehtävien mukaan; tässä osallistava suunnittelu on hyvä
tapa edetä
Hyvinvoinnin johtaminen on johdon johtamaa – kaikki vastuut ja tehtävät
tulee olla eri henkilöiden toimenkuvissa tai tuloskorteissa. Hyvään
tahtoon ja yleiseen sopimiseen liittyviä vastuita (=resursseja) ei ole
oikeasti olemassa
Rahallisten resursointien arvioinnissa seuraavan sivun taulukko antaa
suuntaviivoja ostettavien palvelujen euromääristä

Hyvinvoinnin johtamisen rahalliset resursoinnit
•

•

•

Yksi tapa rahallisten resursointien
KARKEAAN arviointiin on Strategisen
hyvinvoinnin tila Suomessa 2011
tutkimuksen tulokset
Oheisessa taulukossa eri osa-alueiden
keskiarvojen ja jakaumien mukaan
määritetyt tasoluokat resursoinneille
Tutkimuksessa saatujen vastausten
mukaan vaihtelut eri osa-alueilla
olivat erittäin suuria ja osin
toimialakohtaisia – näin eritoten
koulutuksen, virkistyksen ja
projektien osalta

Investoinnit henkilöä
alle
hieman alle
hieman yli
yli
keskitason keskitaso keskitaso keskitason keskitason
kohden laskettuna
työterveys

88

191

293

396

498

työpaikkaliikunta

0

33

67

101

135

yleinen TYKY tai
TYHY toiminta

0

21

84

146

209

virkistys ja kulttuuri

0

22

157

292

427

henkilöstön koulutus

0

116

327

538

750

hyvinvointiin liittyvä
viestintä

0

5

29

67

105

muuta (projektit, jne)
Yhteensä vuonna 2011

•

0

14

66

117

169

186

523

861

1198

1536

Rahallisten resurssien suuruuden
ohella tärkeää on oikeiden
toimenpiteiden kohdentaminen;
siinä hyvä ja kokonaisvaltainen
suunnittelu on tärkeää

Hyvinvoinnin johtamisen ja kehittämisen
prosessit
•

Hyvinvoinnin johtaminen jakaantuu luontevasti kahteen kokonaisuuteen
– Organisaation strategiaa tukevaan strategiseen hyvinvointiin, sekä
– Toimialasta ja henkilöstörakenteesta riippumattomiin työkykytoimintaan

•

•

Strategisesti ja taktisesti tärkeä päätös – eritoten henkilöstön
näkökulmasta – on se, luodaanko organisaatioon erillinen selkeä ohjelma
hyvinvoinnin edistämiseksi vai toteutetaanko toiminnot osana normaalia,
hyvää johtamista ja esimiestyötä
Paras toimintatapa lienee se, että kehittämisen prosessit integroidaan
luontevaksi osaksi normaalia esimiestoimintaa; kehittämishankkeet
kannattaa tehdä erillisinä

Strategisen hyvinvoinnin kehittämisprosessit
•
•
•
•

Strategisen hyvinvoinnin kehittämisen pohjana ovat asetetut tavoitteet
Tavoitteiden saavuttaminen tulee olla koko organisaation normaalin
toiminnan tulosta
Kehittämisprosessin suunnittelussa oleellista on osallistava suunnittelu,
jossa ovat mukana johto, esimiehet ja henkilöstö
Esimerkkinä voidaan kuvata työtyytyväisyyden kehittämistä
– Mistä työtyytyväisyys koostuu ja miten sitä sen kautta kehitetään? Esimerkiksi:
•
•
•
•
•

Johtamisen oikeudenmukaisuus
Työn motivoiva sisältö
Palautteen saaminen
Hyvä työpaikan ilmapiiri
Työtä vastaava palkka ja palkitseminen, jne

– Esimerkki kuvaa hyvin sitä, että ohjeiden antaminen on mahdotonta –
toiminnat strategisen hyvinvoinnin tavoitteiden saavuttamiseksi täytyy pohtia
yhdessä organisaatiokohtaisesti

Työkykytoiminnan prosessit
•

•

Työkyvyttömyysriskin vähentämiseen konkreettisesti tähtäävissä
toiminnoissa on selkeitä osa-alueita, joita kuvataan tarkemmin
Hyvinvoinnin johtaminen 2011 projektin Hyviä käytäntöjä osassa
Työkykytoiminnan prosesseja ovat mm.
–
–
–
–
–

Sairauspoissaolojen seuranta
Varhainen puuttuminen
Työhön paluun tuki
Terveysriskien kartoittaminen ja terveyden edistäminen
Työturvallisuuden toiminnat, esim. tapaturmatilastot, tapaturmien syiden
analysointi ja läheltä piti tilanteiden analysointi
– Kuntoutus, avokuntoutus
– Työterveyshuollon raportointikäytännöt

Työkykyjohtamisen periaatteet
© EK:n Työkykyjohtamisen malli
•

•

Työkykyjohtaminen edellyttää työnantajan, työntekijöiden ja työterveyshuollon
tiivistä ja järjestelmällistä yhteistyötä. Seuraavat kolme periaatetta ovat tämän
työterveysyhteistyön kulmakiviä:
Selvillä olemisen periaate
–
–
–
–
–

•

Varautumisen periaate
–
–

•

Henkilöstön tila (mm. työtyytyväisyys, osaaminen, terveydentila ja työkyky)
Työkykyyn liittyvät riskit
Terveyteen liittyvät riskit
Työn psyykkinen ja fyysinen kuormittavuus
Työkyvyttömyyskustannukset
Henkilöstöriskien hallinta
Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisevät toimet

Osallistumisen periaate
–
–

Tilannekohtainen selvitys työssä jatkamisen mahdollisuuksista
Työterveysyhteistyö ja sen suhde työpaikan työturvallisuusyhteistyöhön määriteltävä

Tulosten mittaaminen
•

•
•

Mittaa asetettujen sisältöjen ja tavoitteiden mukaan; hyödynnä
organisaation nykyiset mittarit – yhdistä mittarit hyvinvoinnin johtamisen
viitekehyksen alle
Mittarilla on oltava numeraalinen arvo (tulos)
Mittarin tietojen keruun on oltava luotettava ja kattava
– Tilastot esim. palkkahallinnosta koko henkilöstöstä
– Henkilöstö-, terveys-, ym tutkimusten vastaus-% vähintään tasolla 60-70%

•
•

Mittareiden on oltava luotettavia ja mitattavaa ilmiötä mittaavia
Mittaamisen sykli on suhteutettava kehitettävän ilmiön ”nopeuteen” ja
johtamisen vaatimuksiin. Seuraavia vaatimuksia kannattaa pohtia
– Mittarilla on saatava tarvittava tieto resurssipäätösten perustaksi
– Mittarilla on saatava tarvittava tieto johtamisen tueksi
– Mittarilla on saatava tarvittava tieto kehittämisen tueksi
• Myyntiä ja asiakaspalautetta mitataan viikoittain – riittääkö hyvinvoinnin
johtamisessa vuosittainen mittari – jonka tulokset ovat valmistuessaan 3 kk
myöhässä?

Hyvinvoinnin johtamisen mittareita eri osaalueilla
Työ, työyhteisö, johtaminen

Terveys, työkyky, elämäntavat

•
•
•
•
•

•

•
•

Asiakaspalaute
Laatupalaute
Esimiestyön mittaukset ja arviointi
Työilmapiirin kartoitukset
Työyhteisön toimivuuden
kartoitukset (esim. tiedonkulku,
tiimin toiminta)
Osaamiskartoitukset, motivaatio
Täydennyskoulutuksen osallistujat ja
määrät

•
•
•
•
•

Työkyvyttömyyseläkkeiden määrien,
syiden ja kustannusten seuranta
Terveydentilan mittarit
Henkisen kuormittuneisuuden,
stressin mittarit
Tapaturmien määrän ja syiden
raportti
Läheltä piti tilanteiden raportti
Liikunta-aktiivisuuden, fyysisen
kunnon ja päihteiden käytön mittari

Hyvinvoinnin johtaminen – tulosten tulkinta
Rooli eri osa-alueilla
Osa-alueen tavoite
Mittari
Mittarin alkuarvo (numeraalinen)
Mittarin alkuarvon tulkinta ja tavoitteen
asettaminen
Mittarin seuranta-arvo (numeraalinen)
Muutoksen arviointi (prosentuaalinen
muutos, muutoksen suuruuden arvio)
Tehtyjen toimenpiteiden arviointi (mitä
tehtiin – mitä jäi tekemättä, mikä oli
osallistumisaktiivisuus / kattavuus, ketkä
osallistuivat tekemiseen, jne)
Tuloksen arviointi (mittarin muutos vs.
toimenpiteet)
Muutos toimintatavoissa – toiminnan
kehittäminen resurssien, osaamisen,
kohdentamisen jne kautta

Osa-alue 1

Osa-alue 2

Osa-alue 3

Osa-alue 4

Viestintä hyvinvoinnin johtamisessa
•
•

•

Ilman viestintää asiat eivät ole olemassa!
Hyvinvoinnin johtamisen viestinnän ydin rakentuu (vahvistuu)
hyvinvointijohtamisen mallin rakentamisen aikana; tällöin eri
kohderyhmän osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja viestinnän
perusteiden linjaamiseen
Viestinnän kokonaisuus riippuu hyvinvoinnin johtamisen perusvalinnoista
– Hyvinvointi osa normaalia johtamista
– Selkeä hyvinvointiohjelma
– Erillisten hyvinvointiprosessien ja –toimintojen viestintä

•
•

Viestinnässä on tärkeää määrittää selkeät viestit kullekin kohderyhmälle;
toisaalta on tärkeää kuka viestin kertoo eri asioissa – eri vaiheissa
Viestintään voidaan luoda organisaatiokuvaa tukeva ilme, jopa
hyvinvointibrändi – tärkeää on viestiä organisaation hyvinvoinnista, ei
ulkoisten palvelutuottajien palveluista

Viestinnän tarkastelutaulukko
Johto

Esimiehet

Luottamushenkilöt

Asian-tuntijat

Henkilöstö

Viestinnän tavoitteet
Tietosisältö
Keskeinen viesti

Viestinnän vastuu –
kuka viestii
Ajoitus eri medioilla
Sanallinen
Sähköinen
Printtiviestintä

Kampanjat - nosteet
Seuranta kehittäminen

Pohdi taulukon osa-alueet sekä hyvinvoinnin johtamisen kokonaisuuden että
eri osa-alueiden (sisällöt – tavoitteet) kannalta. Tee viestinnän projektikalenteri.

Hyvinvoinnin johtamisen seuranta ja
kehittäminen
•

Hyvinvoinnin johtamisen kehittäminen on periaatteessa selkeä
kokonaisuus:
–
–
–
–

•

Mitattujen tulosten arviointi suhteessa tavoitteisiin
Käytettyjen resurssien toteutuminen
Tulosten muutosten arviointi – hyödynnä asiantuntija-arvioita
Kehittäminen resurssien ja toimintamallien kautta

Seurannan ja kehittämisen perusedellytyksiä ovat
– Selkeä toimintasuunnitelma ja sen toteutumisen dokumentointi
• Toimintojen laadullinen palaute (itsearviointi, henkilöstöpalaute,
osallistumisaktiivisuus, jne)
• Käytetyt resurssit, aika ja raha

– Tavoitteiden mukaisten mittareiden tulokset
• Tulokset päätavoitteiden osalta
• Tulokset päätavoitteita tukevissa asioissa

Hyvinvoinnin johtamisen viitekehys
Yrityksen strategiasta johdetut kehittämisen painopistealueet
Johdon asettamat tavoitteet
Hyvinvoinnin johtamisen kehittämisprosessit – esim.
Vastuu
Johto, esimiehet
Toimijat
HR, esimiehet
Asiantuntijat
Palvelutuottajat

Asiakastyytyväisyyden
kehittäminen

Ilmapiirin
kehittäminen

Hyvinvoinnin
kehittäminen

Työkykyriskin
minimointi

Henkilöstö

Mittarit eri osa-alueilla
Muutosanalyysi - kehittäminen
Lähde: Aura, Ahonen, Ilmarinen: Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2010

Hyviä käytäntöjä
Hyvinvoinnin johtamiseen liittyvien proaktiivisten ja
reaktiivisten käytäntöjen mallien esittely

HENRY ry:n hyvinvoinnin johtamisen
hanke 2011
Ossi Aura 24.8.2011

Strategisen hyvinvoinnin ja työkykytoimintojen
kehittämiskäytäntöjen esittelyn perusperiaatteet
1.
2.
3.

Kehittämiskäytännön perusselvitys yhdellä kalvolla – mitä se on?
Konkreettiset askelmat ja vaiheet kehittämiskäytännön toteuttamiseksi
organisaatiossa
Julkaistuja malleja ja esimerkkejä

•

Kehittämisen pääperiaatteina
– Osallistava suunnittelu
– Jatkuvan parantamisen malli – olemassa olevan mallin parantaminen

Hyvinvoinnin johtaminen 2011
Hyviä käytäntöjä
Sairauspoissaolojen seuranta

Suunnittele osallistavasti – kehitä jatkuvasti

Sairauspoissaolojen seuranta
Mitä on sairauspoissaolojen seuranta?
• Sairauspoissaolot ovat tärkeä henkilöstön terveyden ja hyvinvoinnin
mittari
• Yksilötasolla sairauspoissaolot ovat tärkeä yksittäinen mittari kehittävien
tai korjaavien toimenpiteiden aloittamiseksi
• Yksikkö / tiimitasolla sairauspoissaolot voivat heijastella terveydentilan
muutosten ohella ongelmia työyhteisössä tai johtamisessa
• Organisaation asettamien tavoitteiden mittaamiseksi sairauspoissaolojen
seuranta tulee tehdä riittävän tiheästi

Sairauspoissaolojen seuranta
Käytännön askelmat
• Määritä, miten henkilöstö ilmoittaa sairauspoissaolosta
–

•
•
•

Miten (esim. puhelimella), kenelle (esim. esimiehelle)

Määritä, kuka hyväksyy poissaolon ja sairausajan palkan maksun edellytykset
Määritä, miten sairauspoissaolotodistukset kulkevat työpaikalla
Sairauspoissaolojen seurannan tavat ja vastuut

Sairauspoissaolojen seuranta
• Kuka tekee poissaolotilastot?
• Miten ne raportoidaan?
• Käsitelläänkö tilastoja johtoryhmässä, työsuojelutoimikunnassa tai
työterveyshuollon ja yrityksen yhteistyökokouksissa?
• Milloin esimiesten pitää ottaa poissaolot puheeksi työntekijän kanssa, jotta
työ tukisi työkyvyn palautumista?
• Onko keskusteluun erityisiä ohjeita?
• Miten menetellään, jos epäillään sairauslomien väärinkäyttöä?

Selkeät pelisäännöt sairauspoissaolojen seurantaan
© EK:n työkykyjohtamisen malli
•
•

Selkeä sairauspoissaolojen ilmoituskäytäntö
Sovittu käytäntö sairauspoissaolotodistusten käsittelystä
–

•
•

Työterveyshuollon tehtävät sairauspoissaolojen hallinnassa määritelty
Systemaattinen ja kattava sairauspoissaolojen seuranta ja raportointi
–
–
–
–

•

Esimies > Palkkahallinto > Työterveyshuolto

Poissaolojen luokittelu tehty ja keskeiset käsitteet (esim. teoreettinen työaika) määritelty
Poissaoloja kuvaavat tunnusluvut (esim. poissaoloprosentti, sairauspoissaoloaika henkilöä kohti,
poissaolleiden suhteellinen osuus) ja niiden laskukaavat määritelty
Laskentamalli sairauspoissaolojen kustannusten (välittömät, mahdollisesti myös välilliset)
arviointiin/laskemiseen kuvattu
Raportit johdolle:
• Sairauspoissaoloprosentti
• Sairauspoissaoloaika henkilöä kohti
• Sairauspoissaolojen syyjakauma
• Sairauspoissaolojen kustannukset
• Muut sovitut tunnusluvut

Sovittu malli siitä, miten sairauslomalla oleva henkilö ja työpaikka pitävät yhteyttä ja miten
toistuvat/runsaat poissaolot otetaan puheeksi esimies–alaiskeskustelussa ja tarvittaessa
työterveyshuollossa

Sairauspoissaolojen laskukaavat
- ilmoita millä tavalla sairauspoissaolot on organisaatiossasi laskettu 1 Sairastavuus kalenteripäiviä laskettaessa henkilötyövuosina ( B x htv)
Sairauspäivät ja tapaturmapäivät muutetaan henkilöstötyövuosiksi jakamalla työpaikalla kertyneiden
sairauspoissaolopäivien määrä (esim. 189) vuoden kalenteripäivien määrällä (x/365) ja tapaturmapäivien määrä (esim.
0) vuoden työpäivien määrällä (y/365)
sairauspoissaolopäivät henkilötyövuosina ja tapaturmapäivät henkilötyövuosina lasketaan yhteensä 189/365 + 0/365 =
0,52 htv
2 Sairastavuus työpäiviä laskettaessa henkilötyövuosina (B x htv)
Sairauspäivät ja tapaturmapäivät muutetaan henkilöstötyövuosiksi jakamalla työpaikalla kertyneiden
sairauspoissaolopäivien määrä (esim. 140) vuoden työpäivien määrällä ( x /252) ja tapaturmapäivien määrä vuoden
työpäivien määrällä ( y/252)
sairauspoissaolopäivät henkilötyövuosina ja tapaturmapäivät henkilötyövuosina lasketaan yhteensä
140/252 + 0/252 = 0,56 htv
3 Sairastavuus prosentteina kalenteripäiviä laskettessa
Työpanos (htv) lasketaan: henkilöstön määrä (esim. 38 henkilöä) kerrotaan vuoden kalenteripäivien lukumäärällä (38 x
365 = 13870 htv).
Organisaation sairauspoissaolopäivät ja tapaturmapäivät yhteensä jaetaan työpanoksella (189/13870) ja kerrotaan
sadalla.
189/13870 * 100 = 1,4 %
4 Sairastavuus prosentteina työpäiviä laskettessa
Työpanos (htv) lasketaan: henkilöstön määrä kerrotaan vuoden työpäivien lukumäärällä (38 x 252 = 9576 htp).
Organisaation sairauspoissaolopäivät ja tapaturmapäivät yhteensä jaetaan työpanoksella (140/9576) ja kerrotaan
sadalla.
140/9576 * 100 = 1,5 %

Lähde: http://www.kuntoutussaatio.fi/files/50/spoloraportointiohje_22.11.07.pdf

Kelan korvaus työterveyshuollon kustannuksista
Korvauksen määrä
•
Kela suorittaa korvauksen työterveyshuollon kustannuksista työnantajalle sillä edellytyksellä, että tämän
järjestämät työterveyshuollon palvelut ovat työntekijöille maksuttomia.
Korvaus on
•
60 % ehkäisevän työterveyshuollon tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista (korvausluokka I)
•
50 % sairaanhoidon tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista (korvausluokka II).
•
Työnantajalle maksettava korvaus ei voi ylittää laskennallista enimmäismäärää. Enimmäismäärät vahvistetaan
vuosittain (ks. taulukko).
•
Työnantajan työterveyshuollon kustannukset saattavat joissakin tilanteissa olla poikkeuksellisen suuret.
Korvauksen määrää voidaan korottaa, kun työnantajan eri toimipaikkojen työntekijöiden lukumäärä on
yhteensä enintään 9 työntekijää omaa tai yhteistä työterveysasemaa ylläpitävälle työnantajalle on syntynyt
poikkeuksellisen suuria kustannuksia tutkimus-, hoito- ja toimistolaitteiston, kaluston tai työterveyshuollon
tietojärjestelmien hankinnasta.
•

Laskennalliset enimmäismäärät, vuosi 2010

.

Hyvinvoinnin johtaminen 2011
Hyviä käytäntöjä
Varhainen puuttuminen

Suunnittele osallistavasti – kehitä jatkuvasti

Varhainen puuttuminen
Mitä on varhainen puuttuminen?
•

•
•

Varhainen puuttuminen, aktiivinen aikainen puuttuminen ja puheeksi
ottaminen kuvaavat kaikki termeinä tilannetta, jossa jokin asia työpaikalla
uhkaa muuttua huonommaksi koko organisaation tasolla, yksittäisessä
työyhteisössä tai jollakin sen jäsenellä. Varhaisessa puuttumisessa joku
työpaikalla havaitsee tilanteen ja ottaa sen puheeksi. Tämän jälkeen asiaan
puututaan ennen kuin tilanne muodostuu vaikeammaksi ratkaista.
Varhaista puuttuminen on silloin, kun toimitaan ensimmäisten oireiden
perusteella. Näissä tapauksissa kyse on sellaisista poikkeamisista
normaalitilanteesta, jotka eivät korjaannu tavallisten johtamistoimien osana.
Varhaisen puuttumisen käytännöt toimivat parhaiten keskustelevassa
ilmapiirissä. Jos organisaation käytäntönä on, että myönteistä palautetta
annetaan ja saadaan riittävästi, myös varhainen puuttuminen koetaan
turvaverkoksi ja välittämiseksi. Asetelma toimii myös toisinpäin. Kun varhaisen
puuttumisen kulttuuri saadaan toimivaksi osaksi organisaation kulttuuria,
keskustelu avautuu väistämättä.
Lähde: Avoimuutta arkeen, Varhaisen puuttumisen opas valtion työpaikoille,
Julkaisija Valtiokonttori, Kaiku-palvelut 2007.

Varhainen puuttuminen
Konkreettiset askelmat
• Sovi johdon kanssa varhaisen puuttumisen mallin käyttöön ottamisesta
• Keskustele esimiesten, työsuojelun, työterveyshuollon ja henkilöstön edustajien kanssa
varhaisen puuttumisen mallin eduista ja käyttöön ottamisen vaiheistamisesta
• Valmistele ja hanki päätös varhaisen puuttumisen mallin aloittamisen raja-arvoista
(sairauspoissaolokerrat ja/tai päivät) ja muista laukaisevista tekijöistä; määritä nämä
tekijät ja niiden havaitseminen tarkasti
–

–
–

•

Määritä varhaisen puuttumisen mallin eri vaiheet
–
–
–
–

•
•

Sairauspoissaolopäivien ja/tai kertojen raja-arvo; esim. 5 kertaa tai 20 päivää edellisen 12
kuukauden aikana
Alentunut työsuoritus tai asiakaspalaute
Ristiriitatilanteen työyhteisössä
Aloittamisen laukaisevat tekijät
Ensimmäisen vaiheen toimenpiteet ja osallistujat
Toisen vaiheen toimenpiteet ja osallistujat
Kolmannen vaiheen toimenpiteet ja osallistujat

Varmista esimiesten (myös ylemmän johdon) osaaminen varhaisen puuttumisen mallin
eri vaiheiden toteuttamisessa
Varmista henkilöstön tietous varhaisen puuttumisen mallista

Ongelmat varhain puheeksi
© EK:n työkykyjohtamisen malli
•

•

Kun työpaikalla on avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri ja selkeät
pelisäännöt ongelmatilanteita varten, sekä esimiehet että työtoverit
voivat ottaa esille erilaisia ongelmia ilman, että se koetaan loukkaavaksi
tai yksityisyyteen puuttumiseksi. Parhaisiin tuloksiin päästään, kun
toimintamalli luodaan yhdessä työnantajan, työntekijöiden ja
työterveyshuollon kesken.
Puheeksi ottamisen kriteerien ja tapojen lisäksi mallissa on kuvattava
jatkotoimenpiteet ja niiden yhteydessä tarjottava tuki. Suunnitelmat pitää
kirjata ylös ja tavoitteille asettaa aikataulu. Sovittujen toimenpiteiden
tuloksellisuutta on seurattava ja arvioitava. Tarvittaessa on käynnistettävä
korjaavat toimet, jos alkuperäinen suunnitelma ei näytä johtavan
tavoiteltuun tulokseen.

Ongelmat varhain puheeksi
© EK:n työkykyjohtamisen malli
•

Malli varhaisesta puheeksi ottamisesta ja tuesta luotu työpaikan tarpeisiin
–
–
–
–
–

•
•
•

Työsuorituksen puutteet
Alentunut työkyky
Runsaat tai pitkittyneet sairauspoissaolot
Ristiriidat tai yhteistyövaikeudet
Päihdeongelmat

Malli on tiedotettu työpaikalla, ja erityisesti esimiehet on perehdytetty
toimimaan mallin mukaisesti
Sovitut toimenpiteet kirjataan ja aikataulutetaan
Toimenpiteiden tuloksellisuutta seurataan järjestelmällisesti
– Johtopäätöksenä prosessin päättäminen tai jatkosta sopiminen

Varhainen puuttuminen – Helsingin kaupungin malli
a)

b)
c)

Työkykyongelmien
havaitseminen ja
puheeksiottaminen
Esimiehen ja työntekijän
neuvottelu
Toiminta ja sen arviointi

Varhainen puuttuminen – Valtiokonttorin malli

Varhainen puuttuminen – Valtiokonttorin malli

Hyvinvoinnin johtaminen 2011
Hyviä käytäntöjä
Työhön paluun tuki

Suunnittele osallistavasti – kehitä jatkuvasti

Työhön paluun tuki
•

Onnistunut työhön paluu ja työssä jatkaminen valmistellaan jo työntekijän
sairastuttua. Sairastaessa mielessä käynnistyy aina pohdintaa paranemisesta
ja työssä jatkamisesta. Paluukynnys on matalampi, kun palaaja tietää, että
työpaikalla esimies ja työtoverit ovat halukkaita auttamaan työkunnon ja työn
vaatimusten yhteensovittamisessa.
–
–
–

•

Esimiehellä on tärkeä rooli pitkältä sairaslomalta palaavan työkyvyn tukemisessa
Työtehtäviä arvioidaan yhdessä työntekijän kanssa
Työterveyshuolto tukee esimiestä työhön paluun suunnittelussa

Yhdessä kehitetyt ja työpaikalla tutuiksi tulleet pelisäännöt
sairauspoissaoloasioissa helpottavat vaikealtakin tuntuvien asioiden käsittelyä.
Kaikki tietävät, miten työpaikalla sairaustapauksissa toimitaan niin, ettei synny
tarpeettomia vaikeuksia. Työhön paluu on työpaikan, työterveyshuollon ja
muun terveydenhuollon yhteinen asia. Yhteydenpito työterveyshuoltoon lisää
esimiehen tietoisuutta siitä, miten terveysasiat otetaan esimiestyössä
huomioon
Lähde: http://www.ttl.fi/fi/terveys_ja_tyokyky/sairauspoissaolo/tyohon_paluun_tuki/sivut/default.aspx

Työhön paluun tuki
Konkreettiset askelmat työhön paluun tuessa
• Määritä ja informoi vastuut: päärooli on aina työhön palaajalla ja hänen
esimiehellään
• Määritä esimiehen tehtävät työhön paluun tuessa
– Raja-arvo (sairauspoissaolon kesto), jonka jälkeen esimies on yhteydessä
työntekijään – informoi tämä koko organisaatiolle
– Keskustelu työtehtävistä sairausloman aikana ja viimeistään sen jälkeen
– Yhteydenpito työntekijään sairausloman aikana
– Tarpeelliset työn muutokset työkyvyn tueksi työhön paluun jälkeen

•

Määritä muiden toimijoiden roolit työhön paluun tuessa;
– esimerkiksi HR, palkanlaskija, lähityötoverit, ammattiyhdistysten
luottamushenkilöt, työsuojelupäällikkö ja -valtuutettu, työterveyshuollon
asiantuntijat, Kelan, kuntoutustahojen ja työeläkevakuutusyhtiön edustajat

•

Määritä pitkän työkyvyttömyyden / sairauspoissaolon jälkeen tehtävät
toimenpiteet
– Kevennetty työkokeilu, kuntoutus, uudelleenkoulutus

Tuetusti takaisin töihin
© EK:n työkykyjohtamisen malli
•

•

Yleinen harhaluulo on, että sairauden vuoksi töistä poissaolevaan
henkilöön ei saisi pitää yhteyttä. Yhteydenpidon puuttuminen on jopa
haitallista, sillä ilman sitä tilanteen kehittymistä ei pysty seuraamaan ja
poissaolijalle saattaa muodostua kuva, ettei työpaikalla kanneta hänestä
huolta.
Poissaolijan ajatukset on suunnattava työhön paluuseen heti, kun hänen
tilanteensa sen mahdollistaa. Paluuta helpottaa, kun yrityksellä on
yhdessä sovittu ja kaikkien tiedossa oleva työhön paluu -ohjelma.
Tällaisen ohjelman keskeisiä elementtejä ovat yhteydenpidon tavat,
työtehtävien yhteensovittaminen mahdollisesti alentuneen terveyden ja
työkyvyn kanssa sekä työkyvyn palautumisen ja kehittymisen riittävän
pitkäaikainen seuranta ja arviointi.

Tuetusti takaisin töihin
© EK:n työkykyjohtamisen malli
•
•

Sovittu tapa, miten työpaikka ja töistä pois oleva henkilö pitävät yhteyttä
Työhön paluu –ohjelma
– Työtehtävien yhteensovittaminen mahdollisesti alentuneen terveyden ja
työkyvyn kanssa työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon
työterveysneuvottelussa
• Väliaikaiset muutokset työtehtävissä
• Korvaavan työn käyttäminen
• Osatyökykyisyys ennen täysimääräistä työhön palaamista
(osasairauspäiväraha)
• Pitkäaikaiset tai pysyvät muutokset työjärjestelyissä
• Työkokeilu
• Täydennys- tai lisäkoulutus

•

Työkyvyn palautumisen, kehittymisen ja työhyvinvoinnin seuranta töihin
palattua

Hyvinvoinnin johtaminen 2011
Hyviä käytäntöjä
Työkyvyttömyyden ehkäiseminen
© EK:n työkykyjohtamisen malli

Suunnittele osallistavasti – kehitä jatkuvasti

Työkyvyttömyys ehkäistävä järjestelmällisin toimin
© EK:n työkykyjohtamisen malli
•

•
•

Työkyvyttömyyden hallinnan lähtökohta on, että organisaatio tunnistaa
pitkäaikaiseen tai pysyvään työkyvyttömyyteen liittyvät riskitekijät. Ne
voivat liittyä esimerkiksi työn fyysiseen tai psyykkiseen kuormittavuuteen,
toimialaan tai jopa sosioekonomisiin tekijöihin.
Kun riskit on tunnistettu, on ryhdyttävä toimiin niiden pienentämiseksi
esimerkiksi ergonomialla, työjärjestelyillä tai koulutuksella.
Toimenpiteiden tuloksellisuutta on seurattava. Tuloksellisuudesta – kuten
myös työkyvyttömyyden syistä, realisoituneista kustannuksista ja
tulevaisuudessa mahdollisesti toteutuvista työkyvyttömyyskustannuksista
– tulee raportoida säännöllisesti johdolle.

Työkyvyttömyys ehkäistävä järjestelmällisin toimin
© EK:n työkykyjohtamisen malli
•

•

Yrityksen pitää tehdä saumatonta ja reaaliaikaista yhteistyötä
työterveyshuollon ja eläkevakuutusyhtiön tai eläkesäätiön kanssa.
Työkyvyttömyyden hallintaohjelmaan tarvitaan kattava valikoima erilaisia
toimenpiteitä. Tehokkaasti järjestetty hoito ja ripeä kuntoutus ovat
avainasioita.
Pidempään työstä poissa olevien tilannetta on seurattava aktiivisesti.
Työhön paluu pitää järjestää suunnitelmallisesti, ja siinä on
hyödynnettävä tarvittaessa tukitoimia. On olennaista, että sekä
työntekijän että työnantajan ajatukset keskitetään mahdollisimman
varhain töihin paluuseen ja sen mahdollistaviin asioihin sen sijaan, että
vain odotettaisiin parantumista tai työhön mahdollisesti liittyvien
ongelmien poistumista itsestään.

Työkyvyttömyys ehkäistävä järjestelmällisin toimin
© EK:n työkykyjohtamisen malli
•

Pitkäaikaisen/pysyvän työkyvyttömyyden riskit organisaatiossa tunnistettu
–

•

Pitkäaikaisen/pysyvän työkyvyttömyyden syyt ja kustannukset selvillä
–

•
•

Säännöllinen raportointi johdolle

Toteutuneiden kustannusten lisäksi myös potentiaaliset kustannukset
(työkyvyttömyyseläkevastuut, maksuluokkavaikutus) raportoitava
Yhteistyö työterveyshuollon ja eläkevakuutusyhtiön tai eläkesäätiön kanssa
määritelty ja toimiva
–

•

Toimenpiteet riskien pienentämiseksi (esim. ergonomia, työjärjestelyt, koulutus,
palautuminen)

Toiminnan tuloksellisuus ja vaikuttavuus arvioidaan säännöllisesti

Pitkäaikaisen/pysyvän työkyvyttömyyden hallintaohjelma käytössä
–
–
–

Tehokas ja oikea-aikainen hoito
Kuntoutus (lääkinnällinen, ammatillinen)
Hallittu työhön paluu
• Työstä poissa olevien tilanteen seuranta
• Tuettu työhön paluu -ohjelma

Hyvinvoinnin johtaminen 2011
Hyviä käytäntöjä
Avokuntoutus

Suunnittele osallistavasti – kehitä jatkuvasti

Avokuntoutus
Mitä on avokuntoutus?
•
•

Kelan 1.1.2011 voimaan tulevassa avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen standardissa
avomuotoinen kuntoutus määritellään näin:
Avomuotoisella kuntoutuksella tarkoitetaan kuntoutusta, joita ovat
–
–
–

•
•
•

avojaksot ja käyntikerrat
avojaksojen ja käyntikertojen yhdistelmät
laitosjaksojen ja avojaksojen/käyntikertojen yhdistelmät.

Avomuotoinen kuntoutus ei sisällä majoitusta, ellei palvelulinjaan sisälly edellytystä
majoitusmahdollisuudesta.
Koska ”käyntikerta” liittyy kiinteästi avokuntoutukseen, sen määritelmä on myös syytä
nostaa näkyviin:
Käyntikerta voi olla
–
–

kuntoutujan ja omaisen käyntikerta kuntoutuspaikassa
palveluntuottajan edustajan, asiantuntijan käynti esimerkiksi kuntoutujan kotona,
työpaikalla tai lähiverkostossa

Lähde: http://www.kuntoutusportti.fi/portal/fi/ajankohtaista/tatakin_voisi_tutkia?bid=242

Avokuntoutus
Konkreettiset askelmat
• Määritä avokuntoutus osaksi kuntoutuksen toimintatapoja
• Keskustele ja sovi asia johdon ja henkilöstöryhmien kanssa
• Valmistele toimintatapa yhteistyössä työterveyshuollon ja
kuntoutumislaitoksen kanssa
•

Avokuntoutuksen hyödyt
– Kuntoutukseen osallistuminen lisääntyy
– Ajallisesti pidempi ja useammin toistuva kuntoutus
– Kuntoutustoimenpiteiden toteuttaminen ihmisen arjessa – siis todellisessa
toimintaympäristössä
– Pysyvät tulokset

Hyvinvoinnin johtaminen 2011
Hyviä käytäntöjä
Työterveyshuollon raportointi johdolle,
HR:lle ja esimiehille
Suunnittele osallistavasti – kehitä jatkuvasti

Työterveyshuollon raportointi johdolle, HR:lle ja esimiehille
•
•
•
•

•

Työterveyshuolto kerää hyvinvoinnin johtamisen kannalta tärkeää tietoa
potilasvastaanottojen ja työpaikkaselvitysten kautta
Työterveyshuolto voi myös käyttää erilaisia hyvinvointikartoituksia ja
muita kyselyihin perustuvia selvityksiä
Organisaation hyvinvoinnin johtamisen kehittämiseksi työterveyshuollon
tulee raportoida löydökset organisaation johdolle ja esimiehille
tietosuojaa kunnioittaen mahdollisimman tarkasti
Raportointi tapahtuu tällöin yksikkö- ja tiimitasoilla selkeitä tunnuslukuja
käyttäen; sekä terveysriskejä että työyhteisön tietoja kertoen; oleellista
on työterveyshuollon sovitut toimintatavat henkilötasolla riskilöydösten
suhteen (esim. mitä tehdään heti työuupumustapauksessa)
Varmista myös se, että työterveyshuolto saa tietoonsa organisaatiossa
tapahtuvat muutokset – ne saattavat vaikuttaa henkilöstön hyvinvointiin
ja ovat siten tärkeitä tietoja tulkintojen tekemisessä

Työterveyshuollon raportointi johdolle, HR:lle ja esimiehille
Käytännön askelmat
• Sovi raportoinnista 6 kuukauden välein organisaatio, yksikkö- ja tiimitasoilla; määritä
raportoitavaksi haluamasi tahot
• Vaadi raportteihin selkeät tunnusluvut, niiden viitearvot ja tulkinnat
• Vaadi pitkäaikaista seurantaa ja eri muuttujien yhteyksien analysointia
• Raportoitavia asioita voivat käyntimäärien, toimenpiteiden ja kustannusten ohella olla
seuraavat:
–
–

–
–
–
–

Sairauspoissaolojen määrät ja jakaumat lyhyisiin / pitkiin sekä syyluokkiin
Työkyvyn, terveyden, henkisen kuormittuneisuuden tunnusluvut, mahdollisesti toimialan
vaatimusten mukaan tarkennettuina (esim. TULE-ongelmat rakennusalalla, henkiset
ongelmat IT-alalla)
Työpaikkakäyntien yhteenvedot; numeraaliset tunnusluvut henkilöstömääriin
suhteutettuina siten että niiden tarkka seuranta on mahdollista (ei sanallisia kuvailuja
”paljon” tai ”jonkin verran”; vaan 65% ja 25%)
Työkyvyttömyysriskin, kuntouttamistarpeen ja toteutettujen toimenpiteiden tunnusluvut
Eri tutkimusten (verikokeet ym) tulosten keskiarvot ja trendit ajan suhteen
Eri muuttujien välisten yhteyksien analyysit (esim. mitkä tekijät ennustavat henkisen
kuormituksen suuruutta; mitkä tekijät ovat yhteydessä TULE-ongelmien esiintymiseen)

Hyvinvoinnin johtaminen 2011
Hyviä käytäntöjä
Terveyden edistäminen

Suunnittele osallistavasti – kehitä jatkuvasti

Terveyden edistäminen
•

•
•

Terveyden edistämisen ohjelmista voidaan ottaa oppia USA:sta, jossa ala
on vahva ja kilpailtu
Terveyden edistäminen koostuu kokonaisvaltaisesta ohjelmasta, joka voi
olla osa Hyvinvoinnin johtamisen mallia
Terveyden edistämisen ohjelman piirteet ovat
– Johdon kautta asetetut tavoitteet ja resurssit
– Laadukas henkilöstöä innostava viestintä
– Kohderyhmien kartoittaminen (terveysriskikartoitus) ja tarveperusteinen
toimintojen kohdentaminen
– Pitkäkestoiset, henkilökohtaiseen vaikuttamiseen perustuvat projektit – kesto
vähintään 6kk, mielellään 12-18kk
– Projektien vaikuttavuuden ja asiakaspalautteen seuranta
– USA:ssa myös palkitaan ohjelmiin osallistumisesta; se ei suomalaiseen
yrityskulttuuriin sovellu

Terveyden edistäminen
Käytännön askelmat
• Määritä terveyden edistämisen tavoitteet ja resurssit yhdessä johdon kanssa
• Varmista eri toimijoiden sitoutuminen, osaaminen ja resurssit
–

•
•

•

Viesti asiasta henkilöstölle innostuneesti ja pitkäjänteisesti
Kartoita henkilöstön terveyden ja hyvinvoinnin tila – viestinnällä ja toimijoiden
sitouttamisella varmistat hyvän vastaus-%:n
Kohdenna palvelut tarpeiden mukaan (oireet, halu osallistua)
–
–

•
•
•

Esimiehet, henkilöstön viralliset ja epäviralliset puhemiehet, työterveyshuolto,
hyvinvointipalvelujen tuottajat, viestintä

Terveys- ja työkykyriskit: työterveyshuolto, terveysvalmennus
Terveys- ja työkykyoireet, elämäntapariskit: hyvinvointivalmennus

Kutsu ihmiset mukaan henkilökohtaisesti
Seuraa toimintaa aktiivisesti 3 kk:n syklein
Kerää tulokset ja kehitä toimintaa

Terveysriskit kartoitettava
© EK:n työkykyjohtamisen malli 2011
•
•
•
•

•
•
•

Terveyskartoituksen sisältö ja kyselytaajuus määritetty
– Kartoitusmenetelmä on luotettava ja perustuu validoituihin kysymyksiin
Tavoitteena, että yli 70 prosenttia henkilöstöstä osallistuu terveyskartoitukseen
Terveysriskien pohjalta laaditaan suunnitelma ennaltaehkäisevistä ja korjaavista, koko
yritykseen tai määriteltyihin henkilöstöryhmiin kohdentuvista toimenpiteistä
Terveysriskien pohjalta laaditaan yksilöllinen terveyssuunnitelma
– Jatkotutkimukset
– Työterveyshuollon toimenpiteet
– Oma terveyttä edistävä ohjelma
– Seuranta
Tavoiteltu henkilöstön riskiprofiili määritelty
– Esimerkiksi > 50 % matala riski, < 30 % kohonnut riski, < 20 % korkea riski
Riskiprofiilin perusteella laaditaan yrityksen terveydenedistämissuunnitelma
Seurannassa riskiprofiili kehittyy tavoitteiden mukaisesti

Lähde: Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli 2011

Hyvinvoinnin johtaminen 2011
Hyviä käytäntöjä
Esimies on strategisen hyvinvoinnin
keskiössä
Suunnittele osallistavasti – kehitä jatkuvasti

Esimies on strategisen hyvinvoinnin keskiössä
Mikä on esimiehen rooli ja vastuu hyvinvoinnin johtamisessa?
• Jokapäiväisessä hyvinvoinnin johtamisessa esimies on tärkein toimija – esimies, alainen
ja tiimi muokkaavat sen ilmapiirin jossa työtä tehdään
• Esimiehen rooli on määritettävä jokaisessa organisaatiossa erikseen; rooliin vaikuttavat
kuitenkin monet työnantajan lakisääteiset velvoitteet, jotka toteutuvat käytännössä
esimiehen toiminnassa
–
–

•

Tasa-arvoinen ja reilu henkilöstön kohtelu (tasa-arvo, työpaikkakiusaamisen estäminen)
Työturvallisuuden varmistaminen

Esimies on omalta osaltaan on varmistamassa että kaikki työhyvinvointia varmistavat /
tukevat lait toteutuvat ( ei ole ensisijainen vastuullinen mutta oma osa vastuuketjusta)
–
–
–
–
–
–
–

Työsopimuslaki 2001/55
Työturvallisuuslaki 2002/738
Työsuojelun valvontalaki 2006/44
Yhteistoimintalaki 2007/334
Työterveyshuoltolaki 2001/1388
Työeläkelaki 2002/242
Tasa-arvolaki 2004

Esimies on strategisen hyvinvoinnin keskiössä
Konkreettiset askelmat
• Määritä esimiesten vastuut strategisen hyvinvoinnin tavoitteiden suhteen – mikä on
esimiehen rooli ja tehtävät eri tavoitealueilla
• Keskustele esimiesten kanssa heidän roolistaan ja osaamisestaan – kirjaa ylös yhteinen
näkemyksenne
• Varmista esimiesten tietous ja osaaminen tavoitteiden edellyttämissä asioissa – kouluta
ja varmista aikaresurssi
• Tue esimiehiä; luo valmennus, hoida sparrausta, kehitä vertaistuki – hyvinvoinnin
johtaminen voi olla uusi ja vaikea asia esimiehelle
• Luo tukijärjestelmä – suuri osa esimiehistä kohtaa haasteen vain kerran urallaan –
tiedota mistä esimies tukea saa
• Varmista tietojärjestelmätuki esimiehille hyvinvoinnin johtamisessa – triggeri varhaiseen
puuttumiseen tai impulssi hyvinvointipalkitsemisen
• Varmista että esimiehen esimies johtaa esimiestä myös hyvinvointiin liittyvissä asioissa –
varmista että hyvinvoinnin johtamiseen liittyvät asiat ovat vastuuhenkilöiden
tuloskorteissa
• Varmista, että esimiesten oma hyvinvointi on kunnossa – varmista erityisesti esimiestyön
aikaresurssit ja osaaminen; henkilökohtaisen hyvinvoinnin kehittämistä unohtamatta

Esimies on strategisen hyvinvoinnin keskiössä
Kokemuksia Kunta-alan strategisen
hyvinvoinnin kehittämisohjelmasta
•
•

•

•

•

Itse arvioitu kyvykkyys on tärkein
toimintaan vaikuttava tekijä

Työsuojelurahaston tukema neljän
kaupungin hanke 2010-11
Kaupunkien / virastojen esimiehille tehtiin
tutkimus hyvinvoinnin johtamisen asenteista
ja kompetenssista
Kompetenssiksi määritettiin strategisen
hyvinvoinnin tavoitteiden tunteminen,
mittareiden käytön aktiivisuus, oman roolin
tunteminen sekä vastuun ottaminen tietyissä
työhyvinvoinnin prosesseissa
Esimiehen kokema kyvykkyys hyvinvoinnin
johtamisessa selitti parhaiten
hyvinvointijohtamisen kompetenssia
Organisaation johdon tulee varmistaa
esimiesten kyvykkyys ja motivaatio
hyvinvoinnin johtamisessa

Lähde: Ossi Aura, Excenta Oy

Esimies on strategisen hyvinvoinnin keskiössä
1.

Prosessien ja vastuiden
määrittäminen
Määritä esimiesten rooli esim.
varhaisessa puuttumisessa

2.

Koulutus – tietojen varmistaminen

1. Prosessien ja
vastuiden
määrittäminen

2. Koulutus –
tietojen
varmistaminen

Kouluta varhaisen puuttumisen malli
esimiehille – luento esimiespäivillä

3.

Valmennus – osaamisen
varmistaminen
Valmenna, tue, sparraa, koutsaa
esimiehiä varhaisen tuen käytännön
toteuttamisessa

4.

Johtaminen – toiminnan
varmistaminen
Anna johdon ottaa vastuu varhaisen
puuttumisen johtamisesta; esimiestä
johtaa hänen oma esimies, varhainen
puuttuminen on esimiehen tuloskortissa

Esimies
hyvinvoinnin
johtajana

3. Valmennus –
osaamisen
varmistaminen

4. Johtaminen –
toiminnan
varmistaminen

Lähde: Ossi Aura, Excenta Oy

Hyvinvoinnin johtaminen 2011
Hyviä käytäntöjä
Henkilöstön palkitseminen

Suunnittele osallistavasti – kehitä jatkuvasti

Henkilöstön palkitsemisen periaatteet
Mitä on henkilöstön palkitseminen – hyvinvoinnin kannalta?
• Palkitseminen on laaja kokonaisuus, jota tarkastellaan tässä yhteydessä
hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta
• Palkitseminen on henkilön palkan lisäksi maksettavaa tai annettavaa
rahallista ja muuta palkitsemista
–
–
–
–
–

Työtuloksista palkitsemisesta
Kehittymisestä palkitsemisesta
Huomionosoituksista
Työsuhde-eduista
Muista kannustimista

Henkilöstön palkitsemisen periaatteet
Konkreettiset askelmat
• Varmista, että palkitsemisen kokonaisuus on organisaatiossasi kunnossa –
reilu ja tasa-arvoinen palkitsemisjärjestelmä on henkilökohtaisen
hyvinvoinnin yksi kulmakivi
• Keskustele johdon ja henkilöstön kanssa hyvinvointia konkreettisesti
edistävistä palkitsemisen muodoista
• Tehkää päätöksiä ja toteuttakaa; esim.
–
–
–
–

•

•

Viikon kuntoloma 20 vuotta palvelleille
Kolmen kuukauden kuntokeskuslippu kukkavaasin sijasta
Kahden päivän vapaan myöntäminen hyvästä aloitteesta
Vapaaehtoinen henkilövakuuttaminen

Viestikää henkilöstölle tavanomaisista henkilöstöeduista – ne ovat myös
palkitsemista
Palkitkaa myös työyhteisöjä, tiimejä jne hyvistä suorituksista

Hyvinvoinnin johtaminen 2011
Hyviä käytäntöjä
Terveyttä ja hyvinvointia tukevat
henkilöstöedut

Suunnittele osallistavasti – kehitä jatkuvasti

Henkilöstöruokailu
•

•

Henkilöstöruokailua tuetaan sekä henkilöstöedun että terveellisen
elämäntavan tukemisen näkökulmista
Hyvinvoinnin kannalta henkilöstöruokailu on tärkeä asia; siis varmista
–
–
–
–
–

Ruokailuetu henkilöstölle johdolta
Terveellinen ja maukas ruokailu sopimuksilla palvelutuottajien kanssa
Varmista asiakaspalautteen keruu ja sen vaikuttavuus
Kannusta henkilöstöä ruokailuedun käyttöön
Sovi ruokatunnin rauhoittamisesta ruokailuun ja sosiaaliseen kanssakäymiseen
– henkilöstöruokailu on kaloreiden ja vitamiinien lisäksi myös sosiaalinen
tapahtuma

Kulttuuri- ja virkistyspalvelut
•

•

•
•

Yli 60% suomalaisista työskentelee työpaikoissa, joissa tuetaan
henkilöstön kulttuurin harrastamista; toimintaan resursoidaan
keskimäärin 157€ henkilöä kohden vuodessa – summaan sisältyvät
henkilöstöjuhlien kustannukset
Verottaja tulkitsee kulttuurin tukemisen verottomaksi henkilöstöeduksi,
kun sen arvo yhdessä liikunnan tukemisen kanssa on korkeintaan 400€
henkilöä kohden vuodessa ja kun etu on tasapuolisesti kaikkien saatavilla
Kulttuuri- ja virkistyspalveluissa kannattaa kuunnella henkilöstön toiveita
Toiminta voi olla henkilöstöjuhlien lisäksi erilaisiin tapahtumiin
osallistumista (teatteri, konsertit, urheilukilpailut) tai henkilöstön omaa
aktiivisuutta vaativaa toimintaa (näytelmäkerho, kuoro)

Työpaikkaliikunta
•

•
•

Liikunnan harrastaminen on tärkein henkilökohtainen hyvinvointia ja
terveyttä tukeva elämäntapa
Henkilöstön liikunnan harrastamista tuetaan yli 90%:ssa suomalaisista
työpaikoista; noin 40% henkilöstöstä käyttää työnantajan tuen
Kokonaisvaltaista työpaikkaliikuntaohjelmaa voidaan kuvata seuraavasti:
– Selkeät tavoitteet ja johtamisvastuut
– Yhteisiä tapahtumia ja kampanjoita, positiivinen viestintä
– Liikuntaan aktivoinnin palvelut, liikuntamahdollisuudet aktiiviliikkujille

•

Tällöin kokonaisvaltainen työpaikkaliikuntaohjelma tukee hyvinvoinnin
johtamisen tavoitteita monella tavalla:
– Tukee ilmapiiriä ja yhteisöllisyyttä – rakentaa osaltaan rakennepääomaa
– Tukee ihmisten energiaa ja jaksamista – tukee inhimillistä pääomaa
– Voi osaltaan tukea yrityskuvan kehittymistä ja sidosryhmäyhteistyötä

Työpaikkaliikunta
Käytännön askelmat
• Määritä liikuntaohjelman tavoitteet ja johtamisen vastuut osana hyvinvoinnin
johtamista
–

–

•
•
•
•

Strategisen hyvinvoinnin tavoitteita tukevat työpaikkaliikunnan osa-alueet ovat
esimiesten vastuulla
Työkykytoimintaa tukevat työpaikkaliikunnan osa-alueet ovat asiantuntijoiden
vastuulla

Varmista henkilöresurssit työpaikkaliikunnan eri osa-alueiden toteuttamiseen
eritoten liikuntaan aktivoinnin, kampanjoiden ja viestinnän osalta
Varmista liikuntamahdollisuudet liikunta-aktiiveille
Tuo työpaikkaliikunta esiin henkilöstölle viestinnän, tapahtumien ja
kampanjoiden kautta
Luo säännöllinen järjestelmä liikuntaan aktivoinnin palveluista niille ihmisille,
jotka eivät harrasta liikuntaa terveytensä kannalta riittävästi (80-60%
henkilöstöstä)

Liikuntaan aktivoinnin palvelut
•

Tiedolliset palvelut
– Tietoiskut, luennot, nettioppimisratkaisut
– Etuna suuret osallistujamäärät
– Vaikuttavuus melko heikko – tukee lähinnä liikuntakäyttäytymisen alussa
olevien harrastamisen jatkuvuutta

•

Osallistavat palvelut
– Lajitutustumiset
• Lajien helppous ja jatkoharrastaminen turvattava
• Mahdollistaa varsin suuret osallistujamäärät kohtuullisilla kustannuksilla
• Vaikuttavuus melko heikko – tukee aikaisemmin liikuntaa harrastaneiden
uudelleenaktivoitumista
– Valmennukset
• Pitkäkestoinen, henkilökohtainen projekti
• Liikuntaan aktivoitumista tuetaan omien motiivien kautta
• Vaikuttavuus melko hyvä – kustannukset melko korkeat

Hyvinvoinnin johtaminen 2011
Hyviä käytäntöjä
Hyvinvointi HRD-toiminnoissa

Suunnittele osallistavasti – kehitä jatkuvasti

Rekrytointi – hyvinvoinnin tukijana
•

•

Rekrytoinnilla on erittäin suuri merkitys organisaation tuottavuuden
kehittämisessä; oikeiden ihmisten löytäminen oikeille paikoille on
rekrytoinnin ydin
Rekrytoinnissa voidaan tukea organisaation hyvinvointia kahdesta
näkökulmasta:
–

–

Rekrytoitavien ihmisten oma hyvinvointi; voidaanko määrittää hyvinvoinnin
osa-alueille joku tietty minimitaso jonka alle jääneitä ei rekrytoida
•
Terveys – ei voida puuttua
•
Elämäntavat – voidaan linjata
•
Henkiset ominaisuudet – voidaan karsia soveltuvuustestien avulla
Johto- ja esimiesasemaan rekrytoitavien henkilöjohtamisen kyvykkyys on
tärkeä – hyvinvointijohtamisen kompetenssi on nostettava tärkeää rooliin
soveltuvuustestauksessa

Perehdyttämistoiminta
•
•
•

•
•
•

Perehdyttäminen on oleellinen osa hyvinvoinnin johtamista – siinä
organisaatioon tullut ihminen saa oleellista tietoa organisaatiosta,
johtamisesta ja myös hyvinvoinnin erityistoiminnoista
Kun perehdytysprosessi on huolellisesti suunniteltu ja siitä pidetään kiinni
on ensimmäinen tärkeä askel työhyvinvoinnin tukemisen ylläpitämisessä
otettu – ennalta ehkäisevää toimintaa
Perehdyttämisprosessi tulee olla organisaatiossa kuvattu – roolit
määritelty - koulutettu - tulee olla seurattu ja raportoitu.
Palautteen kerääminen perehdytettävältä auttaa kehittämään prosessia
Esimies on viimekädessä vastuussa perehdytysprosessista
Perehdytykseen kannattaa sisällyttää kuvaukset myös hyvinvoinnin
tukitoiminnoista, kuten työterveyshuollosta ja henkilöstöeduista (esim.
ruokailu, liikunta, kulttuuri- ja virkistystoiminta). Kuvauksen ohella tarkat
yhteystiedot – ”intrasta löytyy” toteamus ei riitä!

Jatko- ja täydennyskoulutus
•
•

Jatko- ja täydennyskoulutus on tärkeä osaamisen ja sen kautta
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kehittämisen kokonaisuutta
Koulutuksen kattavuus jo sinänsä tärkeä hyvinvoinnin indikaattori
– Varmista jatko- ja täydennyskoulutus koko henkilöstölle siten, että se tukee
organisaation perustehtävien tuloksellisuutta
– Mittarina koulutukseen osallistuneiden %-osuus, koulutuspäivien keskiarvo eri
henkilöstöryhmissä

•

Osaamisen kehittämisen ohella jatko- ja täydennyskoulutukseen voidaan
sisällyttää henkilökohtaista (tai ryhmäkohtaista) hyvinvoinnin
kehittämistä; esimerkiksi
– Elämäntapojen edistäminen koulutusohjelman yhteydessä
– Fyysisen kunnon testaaminen ja kehittäminen koulutusohjelman yhteydessä
– Ajanhallinnan kehittäminen – ja sen kautta henkisen hyvinvoinnin
kehittäminen koulutusohjelman yhteydessä

Johdon ja esimiesten koulutus - kehittäminen
•

•

•

•

•

Johdon ja esimiesten henkilöjohtamista kehittävä koulutus on parasta
hyvinvoinnin johtamisen kehittämistä
Uusia esimiehiä valittaessa tulee huomioida heidän sopivuutensa
esimiehen tehtävään – oikeat henkilöt valittaessa tuetaan myös
hyvinvointia
Uudet esimiehet tulee perehdyttää , saada tukea – erityisesti vertaistuki
on tärkeää
Kokeneet esimiehet tarvitsevat myös tukea hyvinvoinnin johtamiseen –
on voitava tehdä myös vaikeita ratkaisuja jos joku ei sovi esimiehen
rooliin
Perustoimintojen ja toimintamallien kertaus osana kaikkien esimiesten
koulutusta tukee hyvinvoinnin johtamista

Tasa-arvo
•

•

•

•

Tasa-arvo lain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja
edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä parantaa naisten
asemaa työelämässä.
Työolot tulee kehittää sellaisiksi, että ne soveltuvat sekä naisille että
miehille, ja helpottaa naisten ja miesten osalta työelämän ja perheelämän yhteensovittamista.
Jos työnantajan työsuhteessa olevan henkilöstön määrä on säännöllisesti
vähintään 30 työntekijää, työnantajan on sisällytettävä vuosittain
laadittavaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan tai työsuojelun
toimintaohjelmaan toimenpiteet naisten ja miesten tasa-arvon
toteutumisen jouduttamiseksi työpaikoilla.
Tasa-arvolain edellyttämän toimenpidesuunnitelman tekeminen tukee
henkilöstön hyvinvointia

Muutosjohtaminen
•
•
•
•

Osa esimiesten perustyökalupakkia tulisi olla muutosjohtamisen taidot
Organisaatio jossa esimiehet osaavat johtaa muutosta oikein ja huolehtia omasta ja
tiimiläisten työhyvinvoinnista muutoksessa selviää paremmin ja nopeammin erilaisista
muutostilanteista (työhyvinvoinnin ja tuottavuuden säilyttäminen).
Muutostilanteissa henkilöstön vaihtuvuus helposti lisääntyy. Hyvällä muutosjohtamisella
ja esimiestyöllä yritys säilyttää varmemmin kriittiset henkilöstöresurssit.
Suuressa osassa yrityksiä esimiehet valmennetaan muutoksen johtamiseen mutta
työhyvinvoinnin näkökulma muutosjohtamisen yhtenä olennaisena osana unohdetaan.
–

–

•
•

miten yritys oikeanlaista muutosjohtamista toteuttamalla varmistaa työhyvinvoinnin
säilymisen haastavissakin muutostilanteissa.
Muutokset eivät ole aina suuria tai koko organisaatiota koskevia - muutoksia jotka
heijastuvat työhön tapahtuu myös yksilöiden henkilökohtaisessa elämässä. Hyvällä
muutosjohtamisen taidolla esimies toimia myös näissä tilanteissa

Ylimmän johdon rooli muutoksessa on keskeinen – viestintä, näkyvyys jne…..
Myös henkilöstön olisi hyvä ymmärtää muutoksen peruselementit – jolloin muutosta on
helpompi käsitellä

Monikulttuurisuus ja sen vaatimukset
•
•
•
•
•

Monikulttuuristen työpaikkojen määrä on hitaassa kasvussa. Työ ja
terveys 2009 –tutkimuksessa 30 % palkansaajista ilmoitti, että omalla
työpaikalla työskentelee maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä.
Työpaikan monimuotoisuudella eli diversiteetillä tarkoitetaan paitsi
työpaikan erilaista henkilöstöä, myös asiakkaiden ja sidosryhmien
erilaisuutta.
Väestön ikääntyessä ja työvoimapulan uhatessa on mietittävä kaikkia
keinoja hyödyntää paremmin ja vahvistaa eri-ikäisten voimavaroja
työyhteisöissä.
Tutkimukset osoittavat, että työntekijöiden erilaiset lähtökohdat ja
taitojen erilaisuus heijastuvat monimuotoisuutta arvostavissa
työyhteisöissä parantuneena tuottavuutena ja kilpailukykynä.
Arvostus, hyvä johtaminen ja ilmapiiri lisäävät myös työpaikan
vetovoimaa ja työnantajan mahdollisuuksia saada tarvitsemaansa
työvoimaa.

Henkilöstösuunnittelu (vs. tuloshakuinen strategia)
•
•

Henkilöstörakenteen suunnittelu tulisi olla osa strategian toimeenpanoa
Henkilöstörakenteen suunnittelulla ja seurantamenettelyillä varmistetaan,
että organisaatiolla käytettävissään
–
–
–

•

•
•

riittävä osaaminen
henkilöstövoimavarat käytetään organisaation tehtävien ja tavoitteiden mukaiseen
toimintaan.
ennakoidaan tulevia tarpeita , jotta niihin pystyttäisiin varautua ajoissa
muuttamalla tehtävänkuvia rekrytointitilanteissa.

Henkilöstörakennetta tulisi seurata sekä organisaatio että yksikkötasolla (mm.
henkilöstön määrää, henkilöstörakennetta, kustannuksia, henkilötyövuosia,
työajan kohdentumista, palkkarakennetta, vaihtuvuutta, työtyytyväisyyttä,
sairastavuutta, tapaturmia ja osaamista. )
Hyvin tehty henkilöstö suunnittelu toimii myös työhyvinvointia tukevana
elementtinä – oikeiden henkilöiden / osaamisen rekrytoiminen
Henkilöstösuunnittelussa voidaan käyttää ”Hyvinvoinnin johtamisen mallin
rakentaminen” aineiston henkilöstön hyvinvoinnin tilan ja mittaamisen
aineistoja

Henkilöstösuunnittelu (vs. tuloshakuinen strategia)
•

Arvio tai määritä henkilöstön hyvinvoinnin tilan ”riittävyys” suhteessa
organisaation strategisiin tavoitteisiin – missä tarvitaan lisää voimaa
organisaatiotasolla, missä taas tukea ihmisille. Määritä siis eri mittareille
hyväksyttävä minimiraja – ja tavoiteltava realistinen maksimiraja
Koko
organisaatio
Tyytyväisyys
johtamiseen

Tyytyväisyys
esimiestyöhön
Arvio omasta
osaamisesta
Työilmapiiri

Työn sisällöt
Työolosuhteet
Työkyky

Henkinen
kuormittavuus
Henkilöstön
terveys
Sairauspoissaolot

Erinomainen

Hyvä ja
keskitaso

Välttävä,
oirehtivien
osuus

Heikko,
korkea
riskin osuus

Numeraalinen
keskiarvo

Kokonaisarvio (++, +,
±, -, --)

Hyvinvointi tuloskortissa
•

•
•
•

Tuloskortti on hyvä väline varmistamaan hyvinvointijohtamisen vastuiden
(=toimintojen) toteutumista
Perusedellytys tässä on se, että organisaatiossa on toimiva
tuloskorttijärjestelmä
Tuloskorttiin viedään esimiehen esimiehen toimesta hyvinvoinnin
johtamismatriisissa määritetyt henkilökohtaiset vastuut
Hyvinvoinnin johtamiseen liittyviä tavoitteita seurataan tuloskortin kautta
osana normaalia johtamista

Henkilöstötutkimuksen jatkoprosessi
•
•

Henkilöstötutkimus (ilmapiiri-, työtyytyväisyys-, jne tutkimus) on tärkeä osa
strategisen hyvinvoinnin seurantaa ja kehittämistä
Henkilöstötutkimuksen toteuttamisessa on useita tärkeitä vaiheita:
–
–
–

Tutkimuksen viestintä siten, että vastaus-% saadaan mahdollisimman korkeaksi –
tutkimusajanjakson aikana vastaus-%:n seuranta ja vastaamiseen kannustaminen
Tutkimustulosten nopea julkistaminen ja selkokielinen viestintä
Yksikkö- ja tiimikohtaisten tulosten laadukas läpikäyminen
• Esimiehen kouluttaminen tulosten tulkintaan
• Henkilöstön edustajien informointi ennen tulosten esittämistä
• Tulosten esittäminen
• Jatkotoiminnoista / kehittämisesityksistä keskusteleminen siten, että kaikkien
näkemykset saadaan esiin ilman leimaamista
• Jatkotoiminnoista sopiminen – ja niille seurantamallin sopiminen
• Jatkotoimintojen edellyttämän kompetenssin kehittämisen varmistaminen
• Jatkotoimintojen siirtäminen vastuuhenkilöiden toimenkuviin ja
tuloskortteihin
• Jatkotoimintojen toteuttaminen on tärkein osa – näin henkilöstö kokee, että
hyvinvointia johdetaan ja että ”ei vain turhaan kysellä – eikä mitään tapahdu”

Hyvinvoinnin johtaminen 2011
Hyviä käytäntöjä
Kehityskeskustelu

Suunnittele osallistavasti – kehitä jatkuvasti

Kehityskeskustelut
•
•
•
•
•
•
•
•

Kehityskeskustelut ovat varsin yleinen keino johtamisessa
Ensin perusasiat on oltava kunnossa; toimiva ja kattava kehityskeskustelujärjestelmä,
luottamuksellinen henkilöstöpolitiikka, tietojärjestelmä kehityskeskustelujen
mallintamiseen, seurantaan ja analysoimiseen
Hyvinvoinnin johtamisen kannalta on kyse eritoten strategisen hyvinvoinnin tavoitteiden
varmistamisesta; toki kehityskeskustelussa voidaan käydä läpi myös henkilökohtaisen
elämän ja energian asioita – tämä on aina etukäteen linjattava ja hyväksytettävä
Organisaation strategisen hyvinvoinnin (tuottavuuden) tavoitteiden suhteen
Hyvinvointi laajasti – osaaminen, motivaatio, yhteispeli, jne
Avoin ilmapiiri ja luottamuksellinen toimintatapa
Hyvä valmistautuminen – kumpikin ymmärtää miksi asioita käydään läpi
Kolmivaiheinen toimintamalli
–
–
–

•

Valmistautuminen – numeraalinen itsearviointi edesauttaa keskustelun syventämisessä
Kehityskeskustelu
Toimenpidekuittaus

Kehityskeskustelu tukee henkilön ja esimiehen välistä yhteistä kehittymistä
organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi

Kehityskeskustelut
Käytännön askelmat
• Varmista toimiva kehityskeskustelujärjestelmä organisaatiossasi
• Keskustele hyvinvoinnin johtamiseen liittyvien elementtien mukaan
ottaminen kehityskeskusteluun;
– työhön ja organisaatioon liittyvät voidaan ottaa aina esille
– Henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ja elämäntilanteisiin liittyvät asiat täytyy
perustella ja sopia erikseen

•
•

Tiedota koko organisaatiolle kehityskeskustelun uusista sisällöistä
Varmista esimiesten (myös ylempi johto) osaaminen hyvinvointiin
liittyvissä asioissa
– Asiasisältöjen ja keskustelun toteuttamisen suhteen

•

Kerää kokemuksia ja kehitä kehityskeskustelujen sisältöjä

Hyvinvoinnin johtaminen 2011
Hyviä käytäntöjä
Kiusaaminen, ristiriitatilanteet, sovittelu

Suunnittele osallistavasti – kehitä jatkuvasti

Kiusaaminen / ristiriitatapausten ratkaiseminen
•
•
•
•
•

•

Ensisijainen toimintamalli on asian ripeä puheeksi ottaminen ja palautteen
antaminen henkilön tai henkilöiden kanssa, joita kysymys koskee.
Toisinaan työyhteisöissä kuitenkin ilmenee ongelmia, jotka eivät tunnu selviävän
tavanomaisten, arkipäiväisten, keskustelujen kautta
Luottamusmiesjärjestelmä ja henkilöstöhallinnon asiantuntijatuki tulee rakentaa
näitä ongelmatilanteita varten
Välitön neuvottelu asianomaisten henkilöiden kesken
Välitön neuvottelu - luottamusmiesjärjestelmää hyödyntäen
– Erimielisyyden kirjaaminen
– Osapuolten näkemykset, kuuleminen
– Ratkaisu ongelmalle
Välitön tai viime kädessä välillinen neuvottelu - ongelman mahdollinen
jatkokäsittely
– Henkilöstövastaava ja luottamushenkilö mukana

Ristiriitatapausten ratkaiseminen oppivan sovittelun
avulla
•

Oppivan sovittelun vaiheet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aloitus (selkeä toimintatapa)
Informoi osallistujat
Valmistautuminen, erillistapaamiset; ihmiset kertovat omat näkökulmansa,
pohjustaa yhteistä tapaamista
Sovittelutapaaminen – jokainen kertoo oman tarinansa; poistetaan vääriä
tulkintoja. Paikalla voi olla tukihenkilöitä, jos kaikki sen hyväksyvät
Konfliktin ratkaiseminen, sopiminen ja oppiminen; sopimus kirjoitetaan
datatykin kautta; kaikki sitoutuvat ja allekirjoittavat
Tiedottaminen - sovitaan sopimuksessa porukan kesken; pääosin sille
työyhteisölle, jota asia koskee
Lopetus
Seuranta ; muutoksen dokumentointi, pienistäkin muutoksista iloitseminen
lisätietoja http://www.sovittelu.com/sovittelu/osaalueet_tyoyhteiso.htm

Hyvinvoinnin johtaminen 2011
Hyviä käytäntöjä
Työsuojelu ja työturvallisuuden
edistäminen
Suunnittele osallistavasti – kehitä jatkuvasti

Työsuojelu ja työturvallisuuden edistäminen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Työsuojeluorganisaatio on olemassa ja vastuut on määritelty
Johto on sitoutunut edistämään työturvallisuutta ja työsuojelua
Esimiehet toimivat aktiivisesti työsuojelussa
Työsuojelussa on kiinnitetty huomioita työpaikkakiusaamisen ehkäisyyn
Työympäristön turvallisuuteen on pyritty systemaattisesti vaikuttamaan
Työsuojelu edistää työhyvinvointia ja työturvallisuutta
Organisaatiossa on käytössä toimintamalli uhkaavia tilanteita varten
Työhön liittyvät riskit on tunnistettu ja arvioitu
Työsuojelumääräykset ja ohjeistukset tunnetaan työn kannalta riittävän
hyvin
Läheltä piti -tilanteet raportoidaan

Hyvinvoinnin johtaminen 2011
Hyviä käytäntöjä
Presenteismin havaitseminen ja
vähentäminen
Suunnittele osallistavasti – kehitä jatkuvasti

Presenteismin havaitseminen ja vähentäminen
•
•
•

Presenteismi tarkoittaa työssä olemista alentuneella työteholla, kuten
sairaana ja epämotivoituneena työskentely
Presenteismi on yrityksen toiminnan kannalta erittäin haitallista.
Ongelmat ilmenevät alentuneena tuottavuutena ja kohonneina
kustannuksina tuotteita / palveluita kohden.
Presenteismin havaitseminen ja vähentäminen on haasteellista, mutta
ohessa joitakin yleisiä suuntaviivoja:
– Havaitseminen on helpompaa helpommin mitattavissa työtehtävissä
– Kun aikaisemmin tehokkaasti toiminut työntekijän toiminnassa on
huomattavissa selkeä aleneminen
– Esimiehillä tärkeä rooli : esimiehiä valmennettava tunnistamaan ennakoivia
merkkejä
– Presenteismiin voidaan soveltaa varhaisen puuttumisen mallia
– Kokonaisuudessaan presenteismin poistamisessa ydin on osaamisen ja
motivaation kehittäminen; innostavat työtehtävät ja hyvä esimiestyö

Hyvinvoinnin johtaminen 2011
Hyviä käytäntöjä
Ikäjohtaminen

Suunnittele osallistavasti – kehitä jatkuvasti

Ikäjohtaminen
•

Johdon ja esimiesten on keskeistä ymmärtää ikäjohtamisen merkitys
osana työhyvinvoinnin johtamista.
– On tärkeää ymmärtää kunkin ikäluokan motivaatiotekijöitä ja haasteita.

•

Lisäksi esimiehen tulee osata tukea eri elämäntilanteissa ja eri ikäisten
henkilöiden yhteistyötä ja osaamisen jakamista. Tuntemalla alaisensa,
muokkaamalla työtä ja sen vaatimuksia niin että se mahdollistaa yksilön
hyvinvoinnin ja työssä jatkamisen haastavissakin elämäntilanteissa,
esimies osaltaan varmistaa tuottavuuden säilymisen ja yrityksen
menestyksen
– Haastavia elämäntilanteita on eri ikäisillä; esim. työuran alkaminen, pienet
lapset, iäkkäät vanhemmat, oma ikääntyminen

•

Hiljaisen tiedon siirto on keskeinen elementti osana ikäjohtamista – tätä
tulisi tukea selkeillä tavoitteilla, toimintamalleilla ja prosesseilla joiden
käyttöönottoa tuetaan. Hiljaisen tiedon siirtäminen on organisaation
tuottavuuden ydintekijä – ei pelkkä hyvinvointiasia

Ikäjohtaminen
•

Ikäjohtaminen on töiden organisointia ja johtamista ihmisen elämänkulun ja
voimavarojen näkökulmasta. Ikäjohtamisessa huomioidaan erilaiset johtamistarpeet niin
nuorilla kuin ikääntyvillä.
–
–
–
–
–
–

•

Huomioidaanko eri-ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien tarpeet työn arjessa?
Suunnitellaanko työt yksilöllisesti kunkin vahvuudet ja työkyky huomioiden?
Onko ikääntyneille turvattu riittävä palautumisaika fyysisesti raskaissa töissä?
Onko henkilöstöllä vaikutusmahdollisuuksia omaan työhönsä ja työvuoroihinsa?
Työskentelevätkö kokeneet ja kokemattomammat yhteistyössä?
Huomioidaanko osaamisen kehittämisessä eri-ikäisten vahvuuden ja toisaalta haasteet?

Ikäjohtaminen hyödyttää kaikkia osapuolia:
–
–
–

Työntekijät jaksavat työelämässä pidempään ja paremmin, heidän työkykynsä ja
elämänlaatunsa kohenevat.
Organisaatiot pystyvät hyödyntämään henkilöstövoimavarojaan parhaalla mahdollisella
tavalla ja tuottavuus paranee. Tämä aikaansaa myönteistä työnantajakuvaa, joka auttaa
selviytymään kilpailussa osaavasta henkilöstöstä.
Yhteiskunta tarvitsee pidempiä ja ehjempiä työuria, jotta se kykenee paremmin
ylläpitämään hyvinvointiyhteiskunnan rakenteita

Lähde: http://www.ttl.fi/fi/tyoyhteiso_ja_esimiestyo/johtaminen_ja_esimiestyo/ikajohtaminen/sivut/default.aspx

Ikäjohtaminen
Mitä työpaikoilla voidaan tehdä?
•

Arvioikaa tilanne
– tilannearvio organisaation henkilöstön ikärakenteesta, työnjaosta eri-ikäisten
kesken, koulutukseen ohjaus ja oma hakeutuminen siihen, poissaolotilasto

•

Valitkaa kehittämisteema
– voi kohdistua yhteen tai useampaan teemaan, kuten asennemuokkaus,
työnjaon muutokset, osaaminen ja ammattitaito, yhteistyö ja johtaminen,
työvälineet, työajat, työympäristö, palaute ja palkitseminen

•

Toteuttakaa ikäjohtamisen toimenpiteet
– omalle organisaatiolle räätälöity ja luonteva kokonaisuus, joka on huolella
suunniteltu

•

Arvioikaan aikaansaannokset
– helppokäyttöisten ja nopeasti palautetta antavien mittareiden käyttö
suositeltavaa.
Lähde: http://www.ttl.fi/fi/tyoyhteiso_ja_esimiestyo/johtaminen_ja_esimiestyo/ikajohtaminen/
eri_sukupolvien_valinen_yhteistoiminta/sivut/default.aspx

Hyvinvoinnin johtaminen 2011
Hyviä käytäntöjä
Työn kehittäminen, työajat, työolot

Suunnittele osallistavasti – kehitä jatkuvasti

Työn kehittäminen
•

•

Työn kehittäminen on tärkeä osa hyvinvoinnin kehittämistä ja
työkyvyttömyyden ehkäisemistä
Työn kehittäminen on valtavan laaja kokonaisuus, joten tässä aineistossa
korostetaan seuraavia ydinasioita:
– Tee suunnitelma työn kehittämiseen yhdessä johdon kanssa
– Varmista resurssit työn kehittämiseen
– Osallista ihmiset oman työnsä kehittämiseen – he ovat sen parhaita
asiantuntijoita
– Käytä myös asiantuntijoita työn kehittämisessä – ihmiset saattavat urautua
omassa työssään
– Määrittäkää yhdessä, mikä on työn (ja sen kehittämisen) tärkein mittari:
ihmisten kokemus työstä, tuotteiden/palvelujen laatu, asiakaspalaute vai
taloudellinen tehokkuus. Näiden oikea yhdistelmä on oikea työn kehittämisen
mittari

Työaikojen ja järjestelyjen joustavuus
•

•
•
•

Työaikojen ja –järjestelyjen joustavuus tukee ihmisten hyvinvointia
erityisesti suurten henkilökohtaisten kuormitushuippujen aikana
Yrityksen tasolla annettava yleiset linjaukset
Työlainsäädäntö ja TES antavat tietyt raamit
Tärkeää että esimiehellä on myös tiedossa mitä keinoja työaikojen ja
järjestelyjen suhteen hän voi henkilöstön tukemiseksi käyttää (lyhennetyt
työpäivät, etätyö jne)
– Sopikaa esimiesten valtuuksista
– Informoikaa valtuudet sekä esimiehille että henkilöstölle
– Varmistakaa työaikajärjestelyjen tasapuolinen toteutuminen

•

Huom: osasairaspäiväraha, työkokeilu ovat hyviä välineitä esimerkiksi
leikkauksen jälkeisessä työvaiheessa

Työn määrän johtaminen ja työolojen laatu
•

•

•

Työn määrän johtamisen merkitys hyvinvoinnissa on liiallisen
kuormituksen välttäminen
Työn määrää ohjaa työlainsäädäntö; organisaatiokohtaisesti tärkeää on
varmistaa työaikojen noudattaminen ja ylityökäytännöt – myös esimies- ja
asiantuntijatyötä tekevillä
Työolojen laadun varmistamisessa kannattaa noudattaa työsuojelun
parhaita käytäntöjä esimerkiksi työskentelytilojen ja henkilökohtaisen
ergonomian suhteen

Hyvinvoinnin johtaminen 2011
Hyviä käytäntöjä
Viestintä hyvinvoinnin johtamisessa

Suunnittele osallistavasti – kehitä jatkuvasti

Viestintä hyvinvoinnin johtamisessa
•

Hyvinvoinnin johtamisen viestinnässä tärkein asia on ihmisten välinen
viestintä
–
–
–
–

•

Virallinen viestintä osana hyvinvointijohtamisen mallin rakentamista
Virallinen viestintä osana johtamista, esimiestyötä, kehityskeskusteluja, jne
Virallinen viestintä osana tiimi-, toimisto- ym. palavereita
Epävirallinen viestintä ihmisten välillä

Viestinnässä on tärkeää
– Selkeä viesti, hyvinvoinnin johtamiseen liittyvät asiat ovat positiivisia
– Viesti kohderyhmän mukaan (Johto, asiantuntijat, esimiehet, henkilöstö)
– Monikanavaisuus, suullinen, sähköinen ja printtiviestimien käyttö lisää
viestinnän tehoa
– Johdonmukaisuus, saman ydinviestin toistaminen

•

Hyvinvoinnin viestintä tukee sisäistä yrityskuvaa ja sitoutumista
– Rakenna hyvinvoinnista brändi organisaation ilmeeseen tukeutuen

Viestinnän ydinaskelmat
1. Mitä kerrotaan
1. Sisältöjen selkeys

2. Miksi
1. Perustelut uusille asioille

3. Kuka kertoo
1. Yleinen viestintä tukee viestin tavoittavuutta
2. Henkilökohtainen / kohdennettu viestintä on tehokasta

4. Kenelle
1. Kohderyhmien määrittäminen; koko henkilöstö, ammatillinen ryhmä,
ikäryhmä, hyvinvoinnin mukainen ryhmä, jne

5. Koska
1. Selkeä aloitus / lanseeraus; jatkuva toisto

6. Miten
1. Kannattaa käyttää koko viestinnän menetelmäkokonaisuutta: suullinen
viestintä, sähköinen ja printtiviestintä

Sisäisen viestinnän arviointi
•
•
•
•
•

Miten nykyiset viestintäkanavat toimivat (tiedotteet, kokoukset, lehdet,
sähköposti, internet, intranet, esimies/alaisviestintä jne.)?
Mistä asioista henkilöstö saa ja vastaavasti haluaisi saada tietoja?
Millaisten kanavien kautta henkilöstö haluaa saada itseään ja
organisaatiota koskevia tietoja?
Miten sisäinen viestintä koetaan?
Kulkeeko tieto tarpeeksi nopeasti?

Lähde: Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma. Oppaan tuottaja: TiedoteDeski Finland Oy

Hyvinvoinnin johtaminen 2011
Hyviä käytäntöjä
Strategiasta käytäntöön
© Duunitalkoot, Työterveyslaitos

Suunnittele osallistavasti – kehitä jatkuvasti

Strategiasta käytäntöön
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Inhimillisestä pääomasta huolehtiminen henkilöstöstrategiaan ja henkilöstöstrategia osaksi
liiketoimintastrategiaa
Valitaan kohteet, keinot ja mittarit inhimillisen pääoman tilan ja kehittämistoimien
seuraamiseen
Inhimillisestä pääomasta huolehtiminen kirjataan ja huomioidaan henkilöstösuunnitelmassa
(myös resursseissa)
Johto viestii organisaation toiminnasta ja muutoksista avoimesti, perustellen välttämättömät
toimenpiteet henkilöstölle ymmärrettävällä kielellä; viestinnän väylänä esim. intranet tai
sähköpostilla lähetetty kirje henkilöstölle, jos organisaatio iso
Henkilöstöhallinto vastuutetaan ja valtuutetaan kehittämään rakenteita ja toimintatapoja,
joilla mahdollistetaan henkilöstön vaikutusmahdollisuudet toiminnan suunnitteluun
Esimiehet valmennetaan osallistavaan työskentelytapaan
Esimiehet vastuutetaan ja valtuutetaan toteuttamaan muutokset / kehittämisehdotukset
käytännön työtoiminnassa
Henkilöstölle tarjotaan tietoa ja mahdollisuuksia vaikuttaa heitä koskeviin asioihin
Osallistuvasti tehtyihin päätöksiin ja suunnitelmiin myös sitoudutaan paremmin kuin ylhäältä
päin annettuihin. Tämän palvelutuotteen tavoitteena on luoda organisaatioiden eri tasoilla
osallistumisen ja vuorovaikutuksen kulttuuria. Työhyvinvoinnista huolehtiminen on koko
organisaation vastuulla johdosta yksittäiseen työntekijään.

Lähde: Työterveyslaitoksen Duunitalkoot: http://www.ttl.fi/duunitalkoot/johto_s3_1.html

