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tYöHYvinvOintia, ennaLta 
eHKäisevää tYöterveYsHuOLtOa 
vai sairaanHOitOa? 

tsikon on tarkoitus johtaa lukijaa harhaan — 
mielen tai kielen päällä ei ole ajatus siitä, mitä 
kustannuksia aiheutuu työpaikoilla. Tänään mi-

nä mietin, mikä on yksilön ja yhteisön vastuu, että otsi-
kon asiat ovat kunnossa. Ja miten työelämän muutos näi-
hin vaikuttaa? 

Kenen vastuulla ovat toimenpiteet sairastuttaessa? 
Pääsääntöisesti on yksilön vastuulla, tunteeko hän itsensä 
terveeksi mennäkseen töihin. Jos on sairas, lakisääteisen 
työterveyshuollon järjestäminen on työnantajan vastuul-
la. Helppoa tähän asti.  Entä silloin, kun työntekijä tuntee 
itsensä sairaaksi, mutta vastuullisena työtilanteestaan ei 
jää sairastamaan? Tai jää kotiin, mutta tekee täyden työ-
päivän etänä. Entä silloin, kun jää kotiin, mutta koska lä-
histöllä ei ole työterveyspalveluja, niin ottaa kuvayhtey-
den työterveyshuoltoon ja käy etänä ammattilaisten 
kanssa läpi terveystilannettaan? Pohdin, pitäisikö vastuu-
kysymyksiä ajatella työterveydenhuollon osalta uudel-
leen, kun työn tekemiselle ja sairauden hoidolle on tullut 
kokonaan uusia mahdollisuuksia ja ulottuvuuksia. 

Entä ennalta ehkäisevä työterveyshuolto? Sen merki-
tyshän kasvaa, kun työuran pidentyessä työkykyisyys pi-
täisi säilyttää entistä pidempään. Eläkeneuvotteluissa ele-
tään ratkaisujen aikaa ja sielläkin on vaadittu lisää jousto-
ja ja mahdollisuuksia vaikuttaa omiin työtehtäviin ja työ-
aikamalleihin, jotta turvataan työssä jaksaminen ikäänty-
essä. Joustot eivät liity vain ikääntymiseen, vaan ihmisten 
muutoinkin vaihteleviin elämäntilanteisiin — aika on aina 
kortilla. Kyllä elämän ruuhkavuosia elävänkin pitää saada 
tuntea työniloa ja jaksaa motivoitua siinä missä ikäänty-
neemmän. Ratkaisut syntyvät aikanaan, mutta olisi kyllä 
pohdinnan arvoinen asia, mihin asti ulottuu työnantajan 
vastuu tai myötävaikuttaminen yksilöiden elämäntilantei-
den hallinnassa ja toisaalta yksilön joustaminen työn tar-
peiden mukaan ja oma vastuunkanto. Yhtä kaikki, sovitut 

pelisäännöt ovat usein jo jääneet ajastaan jälkeen, kun to-
dellisuudessa työ ja oma elämä ovat sähköisessä työnteon 
maailmassa yhä enemmän sidoksissa toisiinsa ja vaikutta-
vat toisiinsa entistä enemmän. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. 

Entä työhyvinvointi? Onko se vain yksilöiden tunne-
tila, joka mitataan kerran vuodessa työhyvinvointikyse-
lyillä vai pitkän ajan investointi työpaikan tuottavuuteen? 
Kuulin tällä viikolla mielenkiintoisen esityksen Sitran 
työterveyden edistämiseen liittyvästä sijoitusohjelmas-
ta. Uutta olisi se, että sijoittajat kustantaisivat pääosan pa-
remmin suunnitellusta ja tavoitteellisesta työterveys-
huollosta ja työnantaja maksaisi sijoittajille osan takai-
sin vain silloin, kun esimerkiksi sairauspoissaolojen mää-
rä työpaikalla pienenee. Toisin päin tapahtuessa sijoitta-
ja kantaa riskin. Onnistuminen olisi win-win -tilanne, kun 
työnantaja saisi suuremman työpanoksen taloudellises-
ti pienellä lisäpanostuksella, työntekijä parempaa työter-
veydellistä huolenpitoa ja sijoittajakin rahansa takaisin. 

Väärin, eihän toisen terveydellä saa ansaita. Minus-
ta se asettaisi työterveyshuollon kokonaan uuden asetel-
man eteen eli pohtimaan omaa rooliaan, sillä investointi 
ennakoivaan työterveyshuoltoon on investointi henkilös-
töresurssin käytettävyyteen pitkälle tulevaisuuteen. Voi-
siko omasta työkykyisyydestään huolehtimiseen luoda 
myös yksilölle kannusteita, jos se voisi olla järjestelmäta-
solla ulkopuoliselle myös sijoituskohde? 

Aurinkoista alkavaa syksyä 
kaikille!

Juha Sarkio
Valtion työmarkkinajohtaja

O

Pääkirjoitus



Filosofian Akatemian tutkijat 
Lauri Järvilehto, Frank Martela 
ja Karoliina Jarenko puhaltavat 
innostuksen ilmapiiriä suoma-
laiseen työelämään. 
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Kestävää Kasvua 
innOstuKsesta

Innostunut puurtaminen lisää ihmisen voimavaroja, ei kuluta. Innostunut 
ihminen jaksaa nauttia myös vapaa-ajastaan. Kun sisäisesti motivoitunut 
ihminen panostaa tekemiseensä kaiken energiansa, lisää innostus samalla 

työn tuottavuutta.
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Filosofian Akatemian tutkijat ja kouluttajat VTM Karolii-
na Jarenko, FT Lauri Järvilehto ja FT Frank Martela poh-
tivat työkseen tulevaisuuden työn elementtejä. Heidän 
mukaansa innostuneet työntekijät ovat suorastaan edel-
lytys kestävälle talouskasvulle.

Eduskunnan tulevaisuusva-
liokunta tilasi vastikään Jaren-
golta ja Martelalta julkaisun ”Si-
säinen motivaatio — Tulevaisuu-
den työssä tuottavuus ja innostus 
kohtaavat”. 

Raportin mukaan maamme 
menestys on jatkossa kiinni ky-
vystämme tukea kaikkia työn-
tekijöitä löytämään työ, jossa 
hänen olisi mahdollista kokea 
luontaista innostusta ja kanavoi-
da tämä tuottavaksi toiminnaksi.

”Organisaation tulisi palvel-
la ihmisen omaa intohimoa, jotta 
hän voisi kokea olevansa työs-
sään onnellinen. Tilanteessa, 
jossa yksilön oma sisäinen liike-
voima ja organisaation tavoit-
teet kohtaavat, myös tulokset voivat olla ihan mielettö-
män hyviä”, Jarenko huomauttaa.

Frank Martela ottaa esimerkin tuntemastaan yrityk-
sestä, jossa jo rekrytoinneissa korostetaan ihmisen vah-
vaa sisäistä motivaatiota. 

”Ihmisille annetaan riittävästi tilaa toteuttaa asioi-

ta, sillä heidän tiedetään haluavan tehdä mahdollisimman 
hyvää tulosta. Johtaja saattaa silloin tällöin käydä kysy-
mässä, tarvitsetko jotain, meneekö sinulla hyvin?”

Lauri Järvilehdon mukaan tulevaisuudessa tulisikin 
siirtyä käskevästä johtamistavas-
ta mahdollistavaan.

”Johtajan tehtävänä ei ole päät-
tää mitä tehdään, vaan luoda suh-
teessa turbulenttiin maailmaan 
sen kaltaisia rakenteita, joissa ih-
misille tarjoutuu sekä raamit et-
tä riittäviä resursseja napata kiin-
ni erilaisista säikeistä. Johtaja ei 
johda ylhäältä käskyttämällä vaan 
nöyrästi palvelemalla.”

Vapaus, Virtaus 
ja Vastuu

Sisäisen motivaation johtaminen 
on filosofien mielestä tärkeä joh-
tamiskysymys. Joukkokukoistus-
ta Suomeen ajava innostunut ryh-
mä konsultoi tällä hetkellä kasva-

vaa asiakaskuntaansa, johon kuuluu niin julkisia kuin yk-
sityisiäkin organisaatioita. 

Valmennustyön perustan muodostaa tieteellinen viite-
kehys ja ihmisen psykologiset perustarpeet: vapaus, vir-
taus ja vastuu. Kun nämä tarpeet toteutuvat, inhimillinen 
kukoistus käynnistyy. 

MAAMMe 
MeneSt yS on 

KIInnI lUontAISen 
InnoStUKSen 

KAnAvoIMISeStA 
tUottAvAKSI 
toIMInnAKSI.
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Martelan mukaan kyse on ihmisen hyvinvoinnin ja si-
säisen motivaation universaaleista perustarpeista, joita 
tutkitaan parhaillaan niin Yhdysvalloissa, Euroopassa kuin 
Aasiassakin. ”Ihmisillä on kaikkialla tarve tuntea, että he 
ovat osa yhteisöä.”

Järvilehto puolestaan toteaa, että vapaus on kaiken al-
ku, jossa yksilö jyrähtää liikenteeseen. Tästä päästään vir-
tausaspektiin ja flow-kokemukseen, jossa osaaminen ja 
taidot karttuvat. 

”Kun virtaus suunnataan yhteiseen tekemiseen ja pal-
vellaan yhteisöä, syntyy tarvit-
tavaa lisäarvoa. Vasta yhteisö on 
se, jossa ihminen kukoistaa”, Jär-
vilehto kuvaa vapauden, virtauk-
sen ja vastuun synnyttämää ke-
hää.

Hänen mielestään Suomessa 
nahistellaan resursseista sen si-
jaan, että keskityttäisiin rakenta-
maan talouskasvua ihmiskeskei-
sistä lähtökohdista. 

”Kun markkinat lähtevät alta, 
saneerataan ja säästetään, jolloin 
luovuus romahtaa. Tämä aiheut-
taa vielä suuremman sakkauksen 
pitkällä tähtäimellä. Talouden el-
vyttyä ei pystytä enää vastaa-
maan kilpailuun”, Järvilehto huo-
mauttaa.

Suuri osa työelämää koske-
vasta yhteiskunnallisesta kes-
kustelusta koskettaa Järvilehdon 
mielestä työaikoja, niiden seurantaa, lomapäivien määriä. 
Olemme jääneet tässä jumiin.

”Virtausefektiä on paljon vaikeampi saada aikaiseksi. 
Entäpä jos meillä työskentelisi tuhansia ihmisiä niin, että 
he olisivat ihan liekeissä?”, hän kysyy.

johda osaamista ja motiVaatiota

Havard Business Review’n mukaan sisäisesti motivoitu-
neet työtekijät ovat 16 prosenttia tuottavampia, 32 pro-
senttia sitoutuneempia työpaikkaansa ja heillä on 125 pro-
senttia vähemmän loppuun palamista ei-motivoituneisiin 
verrattuna.

Karoliina Jarenko korostaa myös osaamisen johtami-
sen merkitystä, jonka tulisi nousta esille jokaisen organi-
saation kabineteissa.

”Elämme turbulentissa maailmassa, jossa osaamistar-
peet muuttuvat kaiken aikaa. Strategisessa päätöksente-
ossa pitää kyetä tunnistamaan ihmisten nykyinen osaa-
minen, heidän intohimonsa ja fiiliksensä ja ohjata nämä 
ominaisuudet toimintaan, jolla on tulevaisuudessa merki-
tystä.”

Jarengon mielestä on turha palkata ihmistä, joka on 
vain muodollisesti pätevä. 

”Organisaatioissa tarvitaan 
henkilöitä, jotka ovat innostunei-
ta tekemisestään ja haluavat py-
sytellä kärryillä ja oppia kaiken 
aikaa uutta.”

Julkisen sektorin tehostamis-
tarpeisiin pätee Jarengon mukaan 
sama lainalaisuus. Mikäli ihmiset 
voivat hyvin ja työtavat ovat fik-
suja, myös tulokset ovat sen mu-
kaisia.

”Merkityksellisyys on sisään-
rakennettu useimpiin julkisen 
sektorin työtehtäviin. Työ hyö-
dyttää muita ihmisiä. Organisaa-
tion olemassaolon tarkoituksesta 
muistuttaminen voisi olla teho-
kas keino lisätä tekijöiden sisäistä 
motivaatiota.”

tuleVaisuuden muotoilua

Joukkokukoistuksen aikakautta rakentavat Filosofian 
Akatemian tutkijat kohdistavat katseensa nuoriin. Syksyl-
lä käynnistyvä kiertue suuntautuu yli sataan lukioon, jois-
sa he aikovat herätellä nuorten innostusta kyselemällä, 
mitä nämä haluaisivat elämässään tehdä, ja tarjoavat heil-
le tähän ajattelun aineksia.

”Kun oman elämän projekti alkaa hahmottua, lukion 
vähän tylsemmätkin oppiaineet saavat erilaisen merki-
tyksen”, Jarenko uskoo.

Järvilehto sanoo, ettei ole realistista eikä edes järkevää 
tavoitella tilannetta, jossa kaikki ihmiset työpaikoilla läh-
tisivät etsimään itseään.  

JohtAJAn 
tehtävänä on 

lUodA rAKenteItA, 
JoISSA IhMISIlle 

tArJoUtUU 
SeKä rAAMIt 

että rIIttävIä 
reSUrSSeJA nApAtA 
KIInnI erIlAISIStA 

SäIKeIStä.
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JOuKKOKuKOistuKsen 
MaJaKKaMaa
Filosofian Akatemiassa on kääritty hihat joukkokukoista-
van Suomen puolesta tavoitteena tehdä maastamme Suo-
mesta joukkokukoistuksen globaali majakkamaa vuoteen 
2023 mennessä. Kannattaa pistäytyä innostumassa heidän 
sivuillansa www.joukkokukoistus.fi.

Valtiokonttorin Kaiku-sivuilla avataan myös positiivi-
sen psykologian antia työelämän kehittämisen tiimoilta. 
Käy katsomassa sivujamme 
www.valtiokonttori.fi/tyohyvinvointi/innostustatyohon

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan vuoden alussa julkis-
taman raportin mukaan tietotekniikan kehittyminen uhkaa 
hävittää jopa joka kolmannen ammatin Suomessa seuraavan 
10–20 vuoden kuluessa. Toisaalta, tulevaisuudessa syntyy 
myös uusia ammatteja ja nykyisten ammattien sisällöt kehit-
tyvät. Ihmisiä tarvitaan edelleenkin koneiden rinnalle, eikä 

”Olemme optimistisia sen suhteen, että pystymme ra-
kentamaan johdon näkemystä enemmän mahdollistavaan 
suuntaan. Työkalumme tarjoavat myös keinon mitata va-
pautta, vastuuta ja virtausta, jolloin sisäinen motivaatio 
voidaan puhaltaa roihuun”, hän kertoo.

Vapaudellakin on rajansa, filosofit myöntävät. Vapaus 
ei ole itsetarkoitus.

”Tulevaisuuden johtaja ei mielestäni voi toimia puh-
taasti mahdollistavana johtajana, sillä yhteistä kokoa-
vaa visiota ja leadershippiäkin tarvitaan. Eivät Supercel-
linkään ihmiset täysin itseorganisoituneita ole”, Jarenko 
huomauttaa.

”Organisaation määritelmäkin tarkoittaa, että on ole-
massa jonkinlainen rakenne ja suunta mitä kohden ede-
tään. En usko, että ihmiset pystyvät pidemmän päälle toi-
mimaan pitkäkestoisesti täysin ilman johtoa. Jonkun pitää 
kannatella lippua ylhäällä ja muistuttaa, että tämä on mei-
dän päämäärä!” 

tietOteKniiKKa Muuttaa 
tuLevaisuuden tYötä

työ ole loppumassa. Ihmisten tehtäväksi jää innovoida, suun-
nitella, johtaa, kehittää, markkinoida, kouluttaa, motivoida 
ja ratkoa ongelmia. Aistit, tunne- ja kädentaidot sekä kyky 
käsitellä yllättäviä tilanteita, innostua ja keksiä uutta ovat 
vahvuuksia, joissa koneet eivät jatkossakaan päihitä ihmistä.
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Hallintotieteen professori Petri Virtanen Tampereen yli-
opistosta tarkastelee unelmiensa valtionhallintoa hallin-
non perustehtävän ja oman tehtävänsä näkökulmasta. 

”Valtionhallinnon tehtävänä on luoda mahdollisuuksia 
ja tuottaa hyvinvointia.”

Valtionhallinnon muutos on Virtasen mukaan laaja jat-
kumo, joka alkoi 1980-luvulla. Vaikka muutos on hidas ja 
matka pitkä, hallinnon perusidea on koko ajan kirkastu-
nut. Virtasen unelmahallinto olisi nopealiikkeinen ja vik-
kelä reagoimaan nopeisiin tilanteisiin. 

”Kun tulin nuorena alalle, kokeneemmat kollegat 
muistuttivat, että valtionhallinto on kuin lohikäärme, jo-
ka siirtää vuodessa päätään vain piirun verran. Tästä jäh-
meydestä olisi päästävä”, Virtanen hymyilee.

”Aiemmin hallinnon kehitystä vedettiin koordinoidus-
ti ja hallitusti poliittisen ministerivastuun perusteella val-
tioneuvoston taholta. Kun koordinoivat mekanismit ovat 
himmenneet, viimeiset kymmenen vuotta ovat olleet tie-
tyllä tavalla koordinoimatonta aikaa. Ne kukat ovat kukki-
neet, joiden on ollut tarkoituskin, mutta aika moni on jää-
nyt varjoon kuihtumaan.”

Virtanen sanoo, että hallinnon hyvän palvelukulttuu-
rin kehittäminen on haaste valtionhallinnon esilinjassa 
toimiville. Palvelujen käyttäjien osallistamista on kehitet-
ty, mutta paljon riittää vielä tekemistä.

”Voidaan puhua yhteisestä luomisesta, jonka mukai-
sesti palvelujen käyttäjät tulisi osallistaa luomisprosessiin 
tavalla tai toisella. Tässä herää kysymys siitä, miten ih-

uneLMien 
vaLtiOta etsiMässä

”Valtionhallinnon tehtävänä on luo-
da mahdollisuuksia ja tuottaa hyvin-
vointia”, hallintotieteen professori 
Petri Virtanen sanoo. 
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MIten IhMISten oSAllIStUMISMAhdollISUUdet 
voItAISIIn tehdä tASAvertAISIKSI?

Nyt pistetään valtionhallintoa uusiksi. Jos professori Petri Virtanen ja 
pormestari Anna-Kaisa Ikonen saisivat päättää, homma menisi esimerkiksi näin.
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misten osallistumismahdollisuudet voitaisiin tehdä tasa-
vertaisiksi.” 

Unelmavaltionhallinnon tavoittamiseksi Virtanen pa-
nostaisi johtamiseen. 

”Tässä on menty paljon eteenpäin ja ammattimaisem-
paan suuntaan. Olemme palaamassa juurille ja niiden pe-
rusasioiden äärelle, jotka keksittiin jo 1930-luvulla eli ih-
misten motivoimiseen, kunnioitukseen, tukemiseen ja vä-
littämiseen.”

Virtanen tietää, että muutosten tekeminen kestää. 
”Muutos on mahdollinen, mutta puhumme 10–15 vuo-

den hankkeista. Muutos vaatii kovaa työtä, sillä johtajien 
pöydällä ei ole nappulaa, jota painamalla homma hoitui-
si hetkessä.” 

Jos Virtasen ”unelmavaltio” olisi totta, yritysten mah-
dollisuudet olisivat rajattomat ja kansalaisten hyvinvointi 
tapissa. Ja kyllä, Virtanen uskoo siihen, että muutos kohti 
unelmavaltiota on mahdollinen.

”Ihmiset ovat nykyjärjestelmän kehittäneet, mikseivät 
sitten tulevaa. Muutokseen tarvitaan vain hyvää tahtoa, 
näkemystä ja taitoa.” 

Kohti älyKästä Valtiota

Tampereen kaupungin pormestarilla Anna-Kaisa Ikosel-
la on valtionhallinnon kehittämiseen monta näkökulmaa 
valtionhallinnossa työskennelleestä toimihenkilöstä val-
tionhallinnon asiakkaaseen eli kuntalaiseen. Hän on myös 
Kaiku-kehittäjä, joten perspektiiviä myös työhyvinvoin-
nin kehittämiseen löytyy vuosien kokemuksella.

”Tulostavoitteet ja säästöjen kurimus tuovat julkishal-
lintoon haasteen, jossa näköalan sekä rakennettavan visi-
on säilyttäminen on äärimmäisen tärkeää, mutta samalla 
myös vaikeaa”, Ikonen sanoo.

”Esimerkiksi Tampereen kaupungin strategiassa poh-
ditaan sitä, mitä on älykäs kaupunki. Samalla tavoin voi-
simme puhua siitä, millainen on älykäs valtio.”

Ikonen painottaisi normittamisen ja kontrolloimisen 
sijaan luottamusta ja innovaatioita. Ihannevaltion avain-
sanoihin kuuluvat mahdollistavuus, kumppanuus, avoi-
muus, osallistavuus, vaikuttavuus ja tehokkuus. Nämä 
kaikki limittyvät toisiinsa. 

”Valtion tehtävänä on mahdollistaa erilaisia asioita. 
Toivoisin, että mukaan liitettäisiin vahva kumppanuus, 
jossa palvelustrategian kautta otettaisiin huomioon kun-
talaisten ja erilaisten sidosryhmien osallistaminen. Yksin 
tekemisen sijaan tarvitaan yhdessä tekemistä.”

”Tulevaisuuden julkisen hallinnon tulee olla entis-
tä avoimempi ja läpinäkyvämpi kaikin tavoin, mikä liit-
tyy niin ikään osallistuvuuteen. Tehokkuus tuo vaikutta-
vuutta, mutta sen lisäksi tarvitaan rohkeutta kokeilla uu-
sia asioita ja tapoja toimia.”

Ikonen puhuu kuntalaisten kuulemistilaisuuksien si-
jaan mieluummin — Petri Virtasen tavoin — yhdessä luo-
misesta. Eli jälleen kerran: otetaan asiakkaat ja henkilö-
kunta mukaan suunnittelemaan ja kehittämään. 

”Kaikkien ääni kuuluviin”, Ikonen korostaa.
”Valtionhallinnon tehtävänä on olla olemassa siksi, et-

tä Suomi menestyisi. Tämä meidän kannattaa pitää koko 
ajan mielessä. Niukkojen resurssien aikakaudella tarvit-
semme yhteistyötä eri rajapintojen yli.”

”Talouskurimuksesta huolimatta meidän tulisi olla vi-
sionäärisiä ja mennä kohti älykästä valtiota. Yhdessä te-
kemiselle ja kumppanuudelle tarvitaan nyt enemmän ai-
kaa.” 

”Meillä pitää olla syy olla ole-
massa ja kaikella tekemisellä 
pitää olla merkitys”, por-
mestari Anna-Kaisa Ikonen 
korostaa.

IhAnnevAltIon AvAInSAnoIhIn KUUlUvAt 
MAhdollIStAvUUS, KUMppAnUUS, AvoIMUUS, 

oSAllIStAvUUS, vAIKUttAvUUS JA tehoKKUUS.



Taiteen toimintalogiikka onnistuu herättämään ihmisissä 
uudenlaista ajattelua, kun asioita ei ratkotakaan totutul-
la moodilla, uskoo taide-, kulttuuri-, liikuntalähtöistä työ-
elämäkehittämistä ja Arvokas työelämä -prosessia koor-
dinoiva neuvotteleva virkamies Merja Niemi opetus- ja 
kulttuuriministeriöstä.

Hänen mielestään yhteiskunnalla ei saisi olla varaa 
säästää työpaikkoja hengiltä. Ylhäältä ohjatun toiminnan 
sijasta työelämän ja tuottavuuden kehittämisen lähtökoh-
tana tulisi olla ihminen, työyhteisöt ja lattiatason tieto 
käytännön työstä. 

Yhä suurempi osa arvoa luovasta työstä vapautuu ajan 
ja paikan kahleista. Työntekijät ja tiimit voivat organi-
soida itse oman työnsä. Esimiesten tärkein tehtävä ei ole 
enää kontrolli ja käskynjako vaan innostuksen johtami-
nen.

KuLttuurin 
KeinOin 
tuOttavuutta Ja 
tYöHYvinvOintia

Niemen mukaan taide auttaa luomaan ns. kolmansia ti-
loja, joissa organisaatioiden edustajat voivat kohdata, op-
pia ja käydä uudenlaisia oivalluksia synnyttävää vuoropu-
helua. 
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Taidelähtöisten menetelmien käyttö tarjoaa uusia oivaltavia ja moniäänisiä 
näkökulmia työyhteisön haasteiden ratkaisemiseen. Luovan talouden toimijat 
soveltavat yhä aktiivisemmin osaamistaan työelämän kehittämiseen. 
Kokemukset ovat innostavia ja positiivisia.

t yöeläMän JA 
tUottAvUUden KehIttäMISen 

lähtöKohtAnA tUlISI ollA 
IhMInen.
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Ismo Suksi ja Merja Niemi uskovat, että luovan 
osaamisen parempi hyödyntäminen lisää Suo-
men kilpailukykyä ja kestävää kasvua.

”Taiteelle on ominaista uutta luova voima. Sen avulla 
ymmärretään ja saadaan näkyväksi jotain sellaista, mikä 
perinteisillä konsteilla ei onnistu. Taiteen, kulttuurin ja lii-
kuntalähtöisen toiminnan menetelmät ja niiden sovelta-
minen tarjoavat ihmiskeskeisiä ja vaikuttavia keinoja or-
ganisaatioiden uudistamiseksi.”, Niemi korostaa.

yhteisöllisyydestä energiaa

Sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Is-
mo Suksi on seurannut työssään poikkihallinnollista Tai-
teesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelmaa 
(2010–2014), joka etsii keinoja muun muassa osallisuuden 
ja yhteisöllisyyden kasvattamiseen ja työhyvinvoinnin pa-
rantamiseen kulttuurin keinoin.

Suksen mukaan tavoitteena on kuvainnollisesti ”tehdä 
Teuvasta Närpiö”. Pohjanmaalla sijaitsevalla pienellä Teu-
valla monet terveysindikaattorit näyttävät kehnommilta 
ruotsinkieliseen naapuriin verrattuna. 

”Vaikka eivät ne huonoja ole Teuvallakaan. Vaikka kyse 
on naapurikunnista, Närpiössä on vähemmän työkyvyttö-

myyseläkkeitä, sattuu vähemmän tapaturmia ja muuten-
kin ihmiset voivat paremmin. ”

Kyseessä on ilmiö, jota neurologi Markku T. Hyyppä 
on nostanut esille tutkiessaan suomenruotsalaisten terve-
yttä ja heidän suomenkielisiä pidempää elinikäänsä.

”Hyypän tutkimuksissa selittäväksi tekijäksi eroihin 
on löydetty hyvän terveyden takana vaikuttava kulttuurin 
harrastaminen ja siihen osallistuminen. Se lisää sosiaalista 
pääomaa ja kanssakäymistä”, Suksi selittää esimerkkiään.

”Perimmältään kyse ei ole vain siitä, että kulttuurita-
pahtumat ovat mukavia elämyksiä. Kulttuuri ja taide ovat 
ihmisen kannalta yhtä tärkeitä kuin se, että juodaan vettä. 
Kuorolaulu pitää terveenä!”

KUlttUUrI JA tAIde ovAt 
IhMISen KAnnAltA yhtä 

tärKeItä KUIn vedenJUontI.
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Merja Niemen mukaan nykyisessä työelämässä ih-
minen tuntuu olevan irrotettu omasta ihmisyydestään. 
Tuottavuudesta puhutaan erikseen, vaikka juuri hyvin-
voiva ja itsensä kanssa läsnä oleva ihminen on kaikkein 
tuottavin.

”Vuorovaikutus- ja tunnetaidot ovat organisaatioille 
merkittäviä kilpailutekijöitä, jotka tutkitusti myös vähen-
tävät sairauspoissaoloja, sitouttavat henkilöstöä ja lisää-
vät oppimista”, Niemi muistuttaa.

”Meiltä hyväksytään työelämässä yleensä ainoas-
taan toisen aivopuoliskon käyttö, ei tunteita. Tämä on sa-
ma kuin seisoisimme päivän yhdellä jalalla. Taide sen si-
jaan inspiroi meitä ja auttaa nostamaan esille persoonam-
me kokonaisuudessaan ja antaa rohkeutta kokeilla uusia 
asioita.”

lisää tutKimusta ja opetusta

OPM:n toimesta on viimeisen puolentoista vuoden ajan 
Arvokas työelämä -prosessissa koottu kulttuurialan am-
mattilaisia yhteiseen oppimisen tilaan ja etsitty luovien 
alojen kehitystoiminnalle uutta luovia toteuttamismah-
dollisuuksia. Tavoitteena on samalla viestittää taiteen te-
kijöille, että heidän monialaista osaamistaan tarvitaan 
työelämän kehittämisessä.

Taideyliopiston keväällä 2014 käynnistetty oppisopi-
mustyyppinen Taiteilija kehittäjäksi -täydennyskoulutus 
puolestaan tarjoaa maisterintutkinnon suorittaneille am-
mattitaiteilijoille mahdollisuuden erikoistua työelämän 
kehittämiseen ja uusien sosiaalisten innovaatioiden tuot-
tamiseen.

Merja Niemen ja Ismo Suksen mielestä kulttuurin 
merkitystä hyvinvoinnille kannattaa tulevaisuudessa se-
kä tutkia että kehittää pitkäjänteisesti ja koordinoidusti 
eri tahojen kuten ylipistojen, palveluiden tuottajien, kan-
salaisten ja viranomaisten yhteistyönä.

Luovaan osaamiseen ja taideperäiseen toimintaan liit-
tyvää tietoa ja sen merkitystä tulisi myös levittää tehok-
kaasti, jotta sen hyödyt saataisiin päätöksenteon tueksi.

taiteilija KumppaniKsi

Ismo Suksen mielestä kumppanuussuhteet taitelijan kans-
sa edellyttävät pitkäkestoista yhteistyötä tulosten saa-

vuttamiseksi. Kyse ei ole projektista vaan jatkuvammas-
ta prosessista.

”Perinteinen konsultti nojaa valitsemaansa johtamis-
teoriaan, joka toki voi auttaa monissa tilanteissa. Taiteen 
toimintalogiikka kunnioittaa taiteen metodia, jossa im-
provisoidaan, rikotaan konventioita ja ollaan rohkeita. Sa-
malla kun taide luo uutta, se on vahvasti kiinni perintees-
sä ja ottaa kiinni läsnä olevista elementeistä”, Suksi kuvai-
lee.

Merja Niemi pitää hyvänä, että taiteessa osataan teh-
dä nopeita kokeiluja ja myös luopua niistä. Hallinnossa 
ja työelämässä samaan ei vielä kyetä. Tärkeässä roolissa 
ovat myös kokemuksellisuus, aistit ja tunteet.

Taidepohjalta työyhteisövalmennusta tekevien am-
mattilaisten määrä on kasvussa. Taidetta, kulttuuria ja lii-
kuntaa hyödynnetään niin johtamisen kehittämisessä, in-
novaatiotoiminnassa kuin palvelu- ja tuotekehityksessä.

Tutkimusperustaisen teatterin kehittäjä ja aiheesta 
väitellyt Lahti School of Innovationin FT Anne Pässilä ja 
taiteen toimintalogiikkaa liiketoiminnassa kehittävä ita-
lialainen professori Giovanni Schiuma ovat esimerkkejä 
alan tutkijatason intohimoisista kehittäjistä.

Suksen neuvo yhteistyön käynnistämiselle on, että ko-
tiläksyt kannattaa tehdä huolella väärinymmärrysten 
välttämiseksi. Liikkeelle on hyvä lähteä kokeneiden teki-
jöiden kanssa. 

”Taiteen menetelmät soveltuvat erityisen hyvin muu-
tostilanteiden käsittelyyn sekä uusien konseptien ja toi-
mintalogiikkojen kehittämiseen”, Suksi sanoo. ”Kyse ei 
kuitenkaan ole virkistyspäivistä, jossa taitelija hauskut-
taa osallistujia, vaan valmennuksen tuloksia pitää pystyä 
mittaamaan esimerkiksi asiakaskokemuksen parantumi-
sena.” 

tärKeäSSä roolISSA ovAt 
KoKeIlUt, KoKeMUKSellISUUS, 

AIStIt JA tUnteet.
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Monialaisissa työpajoissa ja lukuisissa 
asiakastilaisuuksissa on päästy testaa-
maan oppeja ja kehitetty taidelähtöisiä 
valmennustuotteita käytännössä. Aihe 
on herättänyt myös kansainvälistä kiin-
nostusta.

Hankkeen vetäjä, teatterilähtöisiin 
menetelmiin erikoistunut työyhteisö-
valmentaja, teatteritaiteen maisteri 
ja näyttelijä niina nurminen ArtSense 
Oy:stä kertoo, että erona muihin kehit-
tämishankkeisiin TAJOssa näkökulma 
on ollut nimenomaan taiteen tekemi-
sen ytimessä. 

taide Herättää 

tunteita Ja taHtOa
Opetus- ja kulttuuriministeriön 
tukema Taiteella johtamisen han-
ke (TAJO) on koonnut yhteen yli 
50 taiteen, tieteen ja liike-elämän 
asiantuntijaa pohtimaan täysin 
uudentyyppisiä keinoja uudistaa 
johtajuutta ja suomalaista työ-
elämän kulttuuria sisältä käsin.

Teatterikorkeakoulun jälkeen Niina 
Nurminen on kouluttautunut työelä-
mälähtöiseen valmennukseen ja yrit-
täjyyteen yli 10 vuoden ajan. Yhteistyö-
verkostoja on syntynyt Euroopan laajui-
sesti. Merkittävänä ajatusten herättä-
jänä ja käännekohtana toimi Lontoossa 
vuonna 2000 kansainvälinen Transmis-
sion hanke, jossa tutkittiin taiteen vai-
kutusta yhteiskunnassa.

”Lontooseen oli kutsuttu esiinty-
viä taiteilijoita viidestä eri Euroopan 
maasta soveltamaan ydinosaamistaan 
eri aiheiden parissa. Kokemus oli mul-
listava, aivan samoin kuin nyt käynnissä 
oleva Taiteella johtamisen hanke, joka 
on merkinnyt huimaa hyppäystä kohti 
uudenlaista ajattelua myös omalla koh-
dallani.” 

Kuva TAJO seminaarista, jossa näyttelijät 
esittivät johtajuutta käsittelevän forum-
teatteritarinan Kulttuuritehdas Korjaamol-
la. Sen nimi oli ”Massisen Kone Korjaamol-
la”. Kuvassa Forte-ryhmän näyttelijöitä: 
(vas.) Marc Gassot, Carl-Kristian Rundman 
ja Jarkko Pajunen.

”Laajoista tiedoista, hyvistä teori-
oista ja toimintasuunnitelmista huo-
limatta työelämän suurin ongelma on, 
ettei todellista uudistumista tapahdu 
käytännössä. Organisaatioista puuttuu 
johtajuuden ja vuorovaikutuksen tai-
toja, joilla ihmisiä voidaan kohdata eri 
tasoilla”, Nurminen sanoo.

”Taide sen sijaan tarjoaa kokemuk-
sia, tunnetta ja myös taitoja, joiden 
avulla pääsemme omakohtaisen ko-
kemuksen ja harjoittelun kautta kiinni 
työn ja oman persoonan kehittämi-
seen.”

Hankkeen myötä keväällä 2014 
käynnistyi Mehiläisen kanssa pitkäkes-
toinen pilottivaihe, jossa vastaanotto 
taidelähtöiselle, kokemukselliselle val-
mennukselle on Nurmisen mukaan ollut 
hyvä ja vaikuttava. 

”Odotamme Mehiläisestä merkittä-
vää case-esimerkkiä koko lähestymista-
van vaikuttavuudesta.”



Yhtenäisen kulttuurin syntymistä on voitu nopeuttaa 
hyö dyntämällä kulttuuritutkimuksen teoriaa ja menetel-
miä. Kulttuurin kuvaamisessa on käytetty hyväksi tarinoi-
hin perustuvaa narratiivista menetelmää sekä organisaa-
tiokulttuurin tutkimukseen perustuvaa Hofsteden teoria-
mallia. 

”Tarinankerrontaa ei liene aiemmin hyödynnetty täs-
sä mittakaavassa nykytilan ja tavoiteltavan tulevaisuuden 
kuvaamisessa”, hallintojohtaja Hannu Mäkikangas ja joh-
tava asiantuntija Kirsi Vidman-Hakola arvelevat.

Mäkikankaan mukaan idea menetelmän soveltamises-
ta kumpusi aikanaan muutamista työtyytyväisyystulok-
sissa esille nousseista asioista, joiden taustalla oleviin syi-
hin oli vaikea päästä kiinni. 

”Henkilöstöstä kootut kokemusryhmät pääsevät ta-
rinoissaan ilmiöiden syihin ja todellisuuteen syvemmälle 
kuin perinteisessä kokoustamalla käydyssä keskustelussa. 
Todellisuus tehdään näin näkyväksi ja päästään vaikutta-
maan oikeisiin asioihin.”

Vuonna 2010 perustetun Liikenneviraston nykykult-
tuurissa elävät entisen Tiehallinnon, Merenkulkulaitok-
sen ja Ratahallintokeskuksen kulttuurit vieläkin, mutta 
muutos yhtenäiseen suuntaan on näkynyt kulttuuritutki-
muksissa selvästi. 

”Aluksi toisten virastojen toimintaa ei tunnettu riittä-
västi, joten ennakkoluuloille ja peloille jäi otollinen kas-
vualusta. Viimeisin tutkimus antoi jo lupaavia tuloksia”, 
toteaa konsulttina toimiva Human Focus Oy:n psykologi 
Terttu Niemelä, joka yhdessä Melkior Oy:n konsultti Ju-
ha Eskelisen kanssa on vastannut kulttuuritutkimuksista. 

”Epäluuloisuus toisia kohtaan on selvästi hälventynyt 
ja muutostuska poistunut. Jossain vaiheessa oli lakattu 
esittäytymästä, mistä virastosta kukin on lähtöisin”, Nie-
melä kertoo.

intensiiVistä työsKentelyä 
KoKemusryhmissä

Uusimmassa tutkimuksessa kulttuuria kuvaavien tarinoi-
den työstäminen tapahtui neljässä kokemusryhmässä, joi-
hin kutsuttiin henkilöstön jäseniä edustamaan mahdolli-
simman kattavasti eri ikäryhmiä, erilaisia taustoja ja eri 
paikkakunnilla työskenteleviä. 

Niemelän asiantuntemuksen ja kokemuksen mukaan 
muutamalla ryhmällä voidaan heijastaa kaikkiaan 700 
työntekijästä koostuvan organisaation tunnelmia ja ilmi-
öitä. Työskentelystä nousevat esille samat asiat vaikka 
ryhmiä olisi paljon enemmänkin. 

Kuvat Ja tarinat tuKevat 

JOHtaMista
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LIIKENNEVIrASToN KuLTTuurITuTKIMuS

Liikennevirasto tukee strategian toteuttamista johtamalla organisaation kulttuuria. 
Kulttuurin tutkimus, jota virastossa on tehty jo vuosien ajan, antaa tälle hyvän pohjan. 
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”Tunnelma työpajoissa oli todella intensiivinen. Myös 
keskustelua käytiin vilkkaasti ja eteenpäin päästiin kaiken 
aikaa”, Niemelä kertoo. 

”Jokainen ryhmän jäsen valitsi yhden kuvan kuvaa-
maan Liikenneviraston kulttuuria. Seuraavaksi hän ker-
toi kuvan herättämien assosiaatioiden avulla yleistä fiilis-
tä kuvaavan tarinan, joka auttoi tunnistamaan, miltä hen-
kilöstöstä itsestään tuntui.”

Niemelä pitääkin työskentelytapaa tehokkaana, sillä 
menetelmän avulla ihmiset kertovat aitoja kokemuksiaan 
ja syvimpiä tuntemuksiaan. ”Näin päästään kiinni kulttuu-
rin todellisiin vahvuuksiin ja mahdollisiin kipupisteisiin.”

Viraston johto työsti samalla menetelmällä viraston 
tavoitekulttuurin kuvauksen. Kun tätä verrataan nykyti-
lanteen kuvauksiin, saadaan kehittämiselle suuntaa ja ta-
voitteita. 

Tarinoita Liikennevirastosta on koottu kiertä-
väksi näyttelyksi, joka esittelee kuvataulujen ja 
kulttuurityöpajoissa laadittujen kertomusten 
avulla ihmisille syntyneitä assosiaatioita kulttuu-
rin nykytilasta. Kuvassa psykologi Terttu Niemelä, 
hallintojohtaja Hannu Mäkikangas ja johtava 
asiantuntija Kirsi Vidman-Hakola.

henKIlöStön 
KoKeMUSryhMät 

pääSevät tArInoISSAAn 
IlMIöIden SyIhIn 

JA todellISUUteen 
SyveMMälle KUIn 

perInteISeSSä 
KoKoUSKeSKUStelUSSA.
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maan kuuta taivaalta, vaan kehittäminen käynnistyy ole-
massa olevista lähtökohdista”, Vidman-Hakola sanoo.

Kohti selKeämpää identiteettiä

Kulttuuritutkimus on auttanut synnyttämään Liikennevi-
rastossa yhteistä näkemystä siitä, mihin suuntaan ja mi-
ten organisaatiota tulisi johtaa, jotta uusi strategia voi-
si toteutua. 

Tavoitekulttuurin kuvauksista ja havainnoista on saatu 
selkeämpää suuntaa kehittämiselle ja toimintatapojen yh-
tenäistämiselle.

”Meillä helposti unohdetaan puhua siitä, mitä on jo 
tehty ja saatu aikaan. Pitäisi välillä malttaa katsoa taak-
sepäin, jolloin huomattaisiin miten valtavan paljon on jo 
saavutettu.”, Mäkikangas muistuttaa. 

KUlttUUrItUtKIMUS 
on AUttAnUt 

Synny ttäMään 
yhteIStä näKeMyStä 

SUUnnAStA JA 
JohtAMIStAvoIStA 

StrAtegIAn 
toteUttAMISeKSI. 

Kulttuurin ulottuVuudet näKyViKsi

”Keskeistä kulttuurin johtamisessa on selvittää ensin läh-
tötilanne, eli millainen kulttuuri tällä hetkellä työyhtei-
sössä vallitsee. Tämän jälkeen sitä voidaan tietoisesti ke-
hittää tekemällä haluttuun suuntaan tähtääviä johtamisen 
ratkaisuja”, Mäkikangas sanoo.

Hofsteden mallissa kulttuureja jäsennetään erilaisten 
ulottuvuuksien avulla: esimerkiksi onko johto helposti lä-
hestyttävä vai etäinen, onko vallitseva kulttuuri toiminta- 
vai tavoitesuuntautunutta, tai onko kulttuuri työntekijä- 
vai työsuuntautunutta.

Hannu Mäkikangas ottaa esimerkin ohjautuvuudesta, 
jossa pääosa viraston henkilöstöstä kokee toiminnan oh-
jautuvan pitkälti sisäisesti. 

”Johto puolestaan näkee, että painopistettä tulisi siir-
tää ulkoapäin ohjautuvaksi, sillä toimimmehan yhteiskun-
taa ja asiakkaita varten, sieltähän se tuloskin muodostuu.”

Ketterää Kehittämistä 
KulttuuritutKimuKsen pohjalta

Viraston toimintatavat ja viraston tehtävien organisoin-
ti ovat jatkuvassa muutoksessa kuten toimintaympäristö-
kin. Viraston oman kulttuurin tunteminen ja johtaminen 
antavat hyvää pohjaa muutosten suunnitteluun ja hallin-
taan.

Paitsi johtamis- ja toimintatavoissa, kulttuuri tulee ilmi 
myös työyhteisön arvoissa. Vidman-Hakola kertoo, että 
nyt tehtyjä kulttuurikuvauksia voidaan hyödyntää myös 
vastikään käynnistyneessä arvotyössä ja toimintatapojen 
uudistamisessa. 

Hän pitääkin tärkeänä asiana, että tulevaisuuden tavoi-
tekulttuuria luodaan henkilöstön esiin nostaman nykyku-
vauksen pohjalta. ”Johto ei tässä tapauksessa lähde hake-
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PuHutaan 
toisillemme
Vuorovaikutus luo todellisuutta. Siksi puhumisen taito on 
työyhteisöissä ja organisaatioissa elintärkeä taito.

Konsulttina ja valmentajana yli 20 vuotta toiminut Helle-
vi Kojo puhuu paljon ja nauraa paljon. Yhteisöjen rakenta-
jaksi itseään kutsuva Kojo haluaa vaikuttaa ja vaikuttua.

”Oma energiani kumpuaa vuorovaikutuksesta ja yh-
teistyöstä. Ihmisten sosiaalinen maailma, ajatukset, koke-
mukset ja todellisuus ovat aina kiinnostaneet”, Kojo sanoo 
hymyillen.

”Konsultin tehtävänä on tehdä itsensä tarpeettomaksi, 
vaikka ulkopuoliset silmät ovat työyhteisössä aina välillä 
tarpeen. Tämä on klisee, mutta totta.”

Yksi ihminen ei Kojon mukaan yksinään tee ihmeitä, 
vaan työyhteisön sisällä tulee olla monenlaista osaamista 
monella henkilöllä. Tarvitaan porukka, joka yhdessä ja hy-
vässä vuorovaikutuksessa tutkii, havainnoi, ideoi, pähkäi-
lee, suunnittelee ja visioi.

”Esimies tai johtaja on myös kehittäjä, mutta hän ei voi 
kehittää yksin vaan toisten kanssa yhteistyössä. Viisas 
johtaja saa työyhteisön koko osaamispotentiaalin käyt-
töön ja kukoistamaan.”

elintärKeää osaamista

”Kun puhutaan jatkuvasta muutoksesta, on pohdittava, 
miten ihmiset ja asiat kytkeytyvät toisiinsa sekä miten ih-
miset ovat keskenään tekemisissä, sillä vuorovaikutus luo 
todellisuutta. Mitä enemmän ja paremmin opitaan puhu-
maan, sitä enemmän luodaan merkityksellistä ja tarkoi-
tuksenmukaista toimintaa”, Kojo toteaa.

”Puhumaan oppiminen on elintärkeä asia. Meistä moni 
on kuitenkin aikanaan syntynyt perheeseen, jossa ei liiko-
ja puhuttu. Siihen ei ollut taitoja eikä se kuulunut kulttuu-
riin, etenkään 1950–60-luvulla syntyneiden aikakaudel-
la. Itse opin ymmärtämään puhumisen merkityksen vii-
den USA:ssa vietetyn vuoden aikana. Kun opin puhumaan, 
opin luomaan ja ylläpitämään merkityksellisiä vuorovai-
kutussuhteita.”

”Puhumattomuus aiheuttaa työyhteisöissä suuria pul-
mia. Yhdessä puhumaan oppimisen taito onkin yksi tär-
keimmistä organisaatioiden opeista. Tarvitaan foorumei-
ta, joissa puhutaan avoimesti ja luodaan haluttua toimin-
taa.”

onKo paKKo, jos ei halua?

Kaivopuiston rannassa Helsingissä sijaitsevan kahvilan 
terassilta katsottuna loppukesän säätila vaihtuu paah-
teisesta tuuliseksi ja aurinkoisesta pilviseksi. Sää on kuin 
työyhteisö: alati ja nopeastikin muuttuva, mielenkiintoi-
nen ja haastava. 

Kojo peräänkuuluttaa sekä identiteettipuhetta että 
mahdollisuuspuhetta. 

”Monessa työkulttuurissa mennään asia edellä. Sen 
rinnalle tarvitaan me-puhetta eli identiteettipuhetta, joka 
kytkee ihmiset ja asiat toisiinsa. Olisi hyvä pyrkiä asiaroo-
lista identiteettiin ja ihmiseen.”



Tarvitaan myös uusia tapoja vuorovaikutukseen perin-
teisten istumapalaverien rinnalle. Kehityskeskustelun voi 
esimerkiksi hyvin käydä puistossa kävellen ja palaverit 
seisten. Uudet tavat tuovat tilaa ajatuksille, ideoille, itsel-
le ja hyvinvoinnille. 

”Se mihin kiinnitetään huomiota, tulee 
eläväksi ja alkaa elää vuorovaikutussuh-
teissa”, Hellevi Kojo sanoo.

JAtKUvAStA 
MUUtoKSeSSA on 

pohdIttAvA, MIten 
IhMISet JA ASIAt 

Ky tKey t yvät toISIInSA 
SeKä MIten IhMISet 

ovAt KeSKenään 
teKeMISISSä, SIllä 

vUorovAIKUtUS lUo 
todellISUUttA.

Hae VinKKejä merkityksellisten keskustelujen virittämiseen Valtiokonttorin Kaiku-palveluiden sivuilta 
osoitteesta www.valtiokonttori.fi/tyohyvinvointi/keskustelukulttuuri. 

Tuo sinne omatkin ideasi ja ajatuksesi muidenkin kokeiltavaksi.

”On ikävää, jos ihmiset vain ajattelevat, että palaverit 
ovat rasittavia ”Onko pakko mennä, jos ei halua -tyyliin”.

palaVerista KiinnostaVaKsi

Kojon mukaan jokaisesta palaverista voi tehdä kiinnos-
tavan. Innostava palaveri aloitetaan kontekstin luomisel-
la. Pohditaan hetki sitä, miksi olemme tässä ja saattelem-
me osallistujat samalle kartalle. Keitä me olemme ja mitä 
meille kuuluu? 

”Usein käy niin, että palaverissa olijat eivät oikein edes 
tiedä syytä istunnolle, saati tuntisivat toisiaan. Jos näin 
on, harva uskaltaa avata suutaan.”

Kun ihmiset ja asiat kytketään yhteen, luodaan yhteis-
tä todellisuutta ja ilmapiiriä, joka varmistaa palaverin on-
nistumisen. Kun palaveri onnistuu, ihmiset ajattelevat, et-
tä tämähän oli kiinnostavaa ja tärkeää. Se mihin kiinnite-
tään huomiota, tulee eläväksi. 

”Kontekstia ja tietoiseksi tulemista voidaan luoda jo-
kaisessa keskustelussa. Tämä on tärkeää, sillä jokainen 
keskustelu on erilainen, koska olemme jokaisen ihmisen 
kanssa joka hetkessä erilaisessa tilanteessa ja suhteessa.”

”Kun syntyy luottamusta ja avoimuutta, voidaan puhua 
myös niistä asioista, jotka ovat vaikeita.” 
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Onnistunut 
KuLttuuri-
fuusiO 
yhteisen kielen 
avulla
Virastojen yhdistyminen asettaa kulttuurit törmäyskurssille. Erilaiset 
näkemykset työn sisällöstä avautuvat keskustelun myötä. Yhteisen 
kielen löytäminen helpottaa yhteensovittamista.
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Julkisen sektorin muutosvalmentajana pitkään toiminut 
Leena Kanerva on huomannut, että vanhaa kulttuuria ei 
pitäisi pyrkiä säilyttämään väkisin, vaikka se ensi alkuun 
henkilöstöstä tuntuisikin turvallisimmalta vaihtoehdolta.

”Mikäli yhdistymisen jälkeinen organisaatio rakenne-
taan mahdollisimman paljon entistä säilyttäväksi, vanhat 
toimintatavat muodostavat muurin, jota on vaikea ylittää. 
Synergiaetuja ei synny ja henkilöstön osaamisen jakami-
nen on vähäistä.”

Kanerva on koonnut aineistoa tulevaa tutkimustyö-
tään varten fuusioiden toteutumisesta. Hänen kokemuk-
sensa mukaan erilaisten kulttuurien taustat on tärkeä 

ymmärtää. Yhdistyvissä virastoissa esimerkiksi asiakkai-
den tarpeet voivat poiketa toisistaan. Myös johtamistapa 
voi olla tyystin erilainen.

”Toisessa organisaatiossa johtaminen saattaa perustua 
kokeneiden työntekijöiden itseohjautuvuuteen ja yrittäjä-
mäiseen työskentelytapaan. Toisessa henkilöstö on ken-
ties kokematonta, jolloin johtaminen on edellyttänyt tiu-
kempaa ohjausta ja kontrollia.”

Kanerva kehottaa välttämään huolimattomia kompro-
misseja ja väljähköjä pelisääntöjä tilanteessa, jossa kumpi-
kaan kulttuuri ei istu sellaisenaan uuteen yhdistettyyn or-
ganisaatioon. 
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KAnnAttAA lUodA 
UUSIA, rIIttävän 
yhteISIä, MUttA 
räätälöItävISSä 

olevIA 
toIMIntAtApoJA. 

”Kannattaa luoda uusia, riittävän yhteisiä, mutta erilai-
sille ihmisille sopivasti räätälöityjä toimintatapoja, työnja-
koja ja vastuita.”

muutoKsen KompastusKiViä

Kulttuuriristiriidat heikentävät Kanervan mukaan suju-
van yhteistyön mahdollisuutta. Keskustelu kulttuurista 
saattaa kuitenkin helposti jäädä ylätasolle. Toimintaero-
jen historia ja perustelut tulevatkin esille parhaiten arjen 

tilanteissa ja käytännön yhteisessä tekemisessä. Samalla 
synnytetään uutta yhteistä työn kieltä.

”Toisinaan huomaa, että muutokset koetaan muual-
la päätetyiksi. Tällöin sitoutumattomuus muutokseen läh-
tee jopa organisaation ylimmästä johdosta ja asioita muu-
tetaan pienimmän pahan periaatteen mukaan”, Kanerva 
kertoo.

”Vanhat rakenteet säilyttävät entistä ja toimivat usein 
vakavana esteenä uudelle yhteistyölle.”

Korkeasti koulutettujen asiantuntijoiden ammatti-
identiteetti ja -eetos tuovat työhön arvoihin perustuvaa 
sitoutumista. ”Ristiriitoja syntyy, jos koetaan, ettei toinen 
ole samalla asialla.”

Kanerva tarjoaa sekä esimiehille että henkilöstölle oh-
jenuoraksi sen tosiseikan hyväksymistä, että muutokset 
tapahtuvat vaiheittain. Uusi kulttuuri syntyy vasta käy-
täntöjen ja havaintojen ympärille. 

Olennaista on luoda yhteistyön sujumista tukevia ra-
kenteita sekä kannustavaa ja johdonmukaista uuteen 
kulttuurin johtamista niin sanoissa kuin teoissa.

”Ihmiset tekevät johtopäätöksiä johdon pienistäkin 
toimista ja sanoista. Esimiesten pitää olla tietoisia, että 
erilaiset ratkaisut nähdään ennakkotapauksina.” 
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Keski-Suomen käräjäoikeuden laajennetun 
johtoryhmän jäseniä kokouksessaan. 
Vasemmalta: käräjäsihteeri Seija Lähteenmä-
ki, käräjätuomari Harri Heikkilä, käräjäsihtee-
ri Lea Julin, pöydän päässä laamanni Tapani 
Koppinen, haastemiesten esimies Lasse Vah-
tokari, kirjaaja Sari Autioniemi, käräjätuomari 
Ulla-Maija Viitavuori ja viimeisenä oikealla 
käräjätuomari Erkki Marttila

Yhdistymisiin liittyy aina enemmän tai 
vähemmän vastarintaa, toteaa kolmes-
ta käräjäoikeudesta yhdistymisen kaut-
ta syntyneen Keski-Suomen Käräjäoi-
keuden laamanni tapani Koppinen.

”Me jyväskyläläiset, nuo äänekos-
kelaiset, me kauhavalaiset, miten mis-
säkin. Erot työkulttuureissa nousevat 
alussa helposti pintaan. Kokemukseni 
mukaan muutosvastarinnasta päästään 
ainakin asiatasolla yleensä hyvin ylitse.”

Kaiku-hankkeena viime vuonna 
toteutettu esimiesten ja johdon val-
mennus tähtäsi liiallisen kuormituksen 
välttämiseen.

 ”Kyseessä ei enää siinä vaiheessa 
ollut varsinainen kulttuurifuusio, vaan 
muutimme työjärjestystämme Jämsän 
kanslian tulevaa lakkauttamista enna-

KESKI-SuoMEN KäräJäoIKEuS

PsYKOLOgisen 
JOustavuuden 
HarJOitteLua

koiden. Tehtävä vaati esimiehiltä asiaan 
vihkiytymistä, motivointia ja seuran-
taa”, Koppinen kuvailee pilottihankkeen 
lähtökohtaa.

Avuksi pyydettiin työterveyspsyko-
logi eerika skarp Terveystalo Jyväsky-
lästä miettimään keinoja erityisesti 
johtoryhmän tukemiseksi.

”Yksilö- ja ryhmätapaamisen sekä 
koko henkilöstölle suunnattujen luen-
tojen tavoitteena oli harjoitella psyko-
logista lähestymistapaa ja joustavuutta 
hankalista tilanteista selviytymiseen.  
Taustatukena toimi myös normi työter-
veyshuolto, jossa jokaisella oli mahdol-
lisuus saada asiantuntijoilta yksilöllistä 
tukea jaksamiseensa”, Skarp kuvailee.

Organisaatiossa ilmenevä muuto-
soireilu, joka näkyy stressaantumise-

na, väsymisenä ja tyytymättömyytenä, 
edellyttää esimieheltä sosiaalisten ilmi-
öiden ymmärrystä.

”Esimiesten on tärkeä osata ymmär-
tää työntekijöiden yksilöllisiä motiiveja, 
jotta hän pystyisi paremmin johtamaan 
arjen tilanteita. Taidot auttavat myös 
esimiestä itseään hallitsemaan parem-
min omaa kuormittumistaan, jota vaa-
tivat johtamistilanteet synnyttävät”, 
Skarp toteaa. 
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Rikosseuraamuslaitoksessa päätet-
tiin vuonna 2010 yhdistää vankityöstä 
tuomittujen arviointi, rangaistusajan 
suunnittelu ja sijoittaminen sekä rikok-
sista epäiltyjä koskevien lausuntojen 
antaminen uuteen Arviointikeskukseen.

Arviointikeskuksen johtajana vuo-
desta 2011 toiminut annamari räisänen 
kertoo, että vaikka tehtävät keskitettiin 
yhteen yksikköön, siihen ei syntynyt 
yhtä työyhteisöä, vaan tiimit työsken-
telivät erillään. 

”Yhdistymisen jälkeen yksiköissä 
alettiin keskustella tarpeesta yhtenäis-
tää tehtävänkuvia. Tämä herätti henki-
löstössä ensi alkuun vastustusta.”

Perspektiiviä toisen työn ymmärtä-
miseksi ja oman kiinnostuksen kohtei-
den löytämiseksi on saatu työkierrosta. 

”Rakensimme toimintamallin, jossa 
kaikki pääsivät tutustumaan toisen tii-
min perustehtävään työskentelemällä 
siinä 3–4 kuukauden jakson ajan. Vaih-
toa suunniteltiin yhdessä henkilöstön 
kanssa”, hän kertoo.

Ohjaajakonsultin työnohjaus ja yh-
teiset prosessipäivät tukivat työnkier-
toa käytännössä. 

”Henkilökierto tarjosi eräällä tavalla 
ilmaa ja virkistystä henkisesti kuormit-
tavaan työhön. Se on tarjonnut samalla 
mahdollisuuden tutkia Rikosseuraa-

rIKoSSEurAAMuSLAIToS 

HenKiLöKierrOLLa 
tYönKuvat 
tutuiKsi

muslaitosta ja sen erilaisia tehtäviä ko-
konaisuutena”, Räisänen toteaa.

Avoin ja dialoginen keskustelu vai-
keistakin tilanteista on myös johdon 
mielestä osoittautunut olevan vaativaa 
vuorovaikutusta. Ihmiset muuttuvat 
hitaasti, mutta Räisäsen mielestä muu-
tosta on tärkeä pitää jatkuvasti esillä, 
vaikka se viekin välillä mukavuusalueen 
ulkopuolelle.

Kolmivuotiseksi suunniteltu hanke 
on nyt puolivälissä. Uusi organisaa-
tiomuutos ja tehtävien jako jatkuu, mi-
kä lisää hämmennystä.

Räisänen korostaa, että muutoksen 
keskellä on tärkeää motivoida ja kan-
nustaa vanhoja työntekijöitä tutkimaan 
uuden yksikön tavoitteita ja strategiaa, 
sekä samalla pohtia oman taustaorga-
nisaation periaatteita ja käytäntöjä.

”Kannattaa järjestää mahdollisim-
man paljon yhteisiä, oikeaan työhön 
liittyviä tapaamisia ja samalla varmis-
taa, että uudet rakenteet auttavat luo-
maan uutta toimintatapaa.”

Lähiesimiehillä on Räisäsen mukaan 
tärkeä tehtävä varmistaa, että molem-
pien ryhmien asioita käsitellään samas-
sa suhteessa. Mikäli henkilöstö jätetään 
suunnittelun ulkopuolelle ja vain tiedon 
vastaanottajaksi, syntyy helposti todel-
lisuudesta irrallaan olevia kuvitelmia.

”Henkilöstön esittämiin ideoihin on 
hyvä tarttua nopeasti ja kannustaa hei-
tä edelleen tuomaan yhteiseen keskus-
teluun ajatuksiaan ja toiveitaan. Myös 
eri tehtävien sanallinen arvostaminen 
on tärkeä viesti siitä, että kaikki työ ja 
tekijät ovat tärkeitä.” Te
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Euroopan investointipankissa, kansainvälisessä valuutta-
rahastossa IMF:ssä ja Afrikan kehityspankissa työsken-
nellessään Lahden oma työyhteisö koostui laajimmillaan 
150 maasta tulevista työntekijöistä. 

Kulttuurisesti tämä merkitsi paljon suurempaa jouk-
koa, sillä monessa maassa heimojen sekä kieli- ja uskon-
nollisten ryhmien kirjo on laaja.

”Työhyvinvointia, tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuut-
ta koskevat tutkimukset ovat aina hyvin kulttuuriherkkiä. 
Myös meillä käytössä olevat metodit perustuvat pitkälti 
länsimaiseen ja pohjoismaiseen näkemykseen siitä, min-
kälainen hyvän työyhteisön tulisi olla”, Lahti huomauttaa.

Tästä syystä aina ei ole helppoa havaita vähemmistö-
jen taustalla vaikuttavia uskomuksia ja perinteitä, jotka 
heijastuvat ihmisten uskallukseen tuoda esille odotuksia 
ja epäkohtia. 

Lahti kertoo esimerkin diversiteettiohjelmasta, jota oli 
15 vuotta sitten laatimassa eräässä Länsi-Afrikan valtios-
sa. ”Minulle sanottiin suoraan, että sukupuolinen häirin-
tä on täysin amerikkalainen keksintö. Suhde ja jopa lapsi 
johtajan kanssa saattaa merkitä naiselle etenemistä ural-
la, vaikka meidän näkökulmastamme tämän kaltaiset ti-
lanteet ovat niin häikäilemättömiä, ettemme hoksaisi nii-
tä edes kysyä.”

Vähemmistöjen edustajia tarvitaan Lahden mieles-
tä näkyville paikoille, mikäli halutaan antaa uskottava ku-
va organisaation diversiteettipolitiikasta. Rohkaisevien 
roolimallien myötä ihmisten usko omiin mahdollisuuksiin 
kasvaa, mikä puolestaan vahvistaa työmotivaatiota.

Esimerkiksi Kanadassa edellytetään, että julkisen sek-
torin työnantajien on palkattava vammaisia, alkuperäis-
kansojen ja eri kieliryhmien edustajia samassa suhteessa 
väestöön nähden. Asiat voivat silti käytännössä osoittau-
tua mutkikkaiksi.

”Koetin IMF:ssä kannustaa korkeasti koulutettuja af-
rikkalaisnaisia hakemaan heille soveltuvia vaativampia 
tehtäviä, joihin heitä vilpittömästi myös haluttiin. Esteek-
si nousi usein se, että samaa tehtävää saattoi hakea omaa 
kulttuuria edustava mies, jolloin paikan saava nainen oli-
si koettu uhkaksi yhteisölleen ja miehen maine olisi saat-
tanut kärsiä.”

moniKulttuurisuus on riKKaus

Leena Lahden mukaan on väistämätöntä, että myös Suo-
messa suuri osa työpaikoista on jatkossa monikulttuurisia 
jo pelkästään siksi, että täällä syntyneet maahanmuuttaji-
en toisen ja kolmannen polven edustajat osallistuvat työ-
elämään. Suomalaisuudestaan huolimatta myös he kanta-
vat mukanaan erilaisia kulttuureita.

”Työyhteisön kannalta on aina eduksi, että se koostuu 
monenlaisista ja monentyyppisiä taitoja omaavista ihmi-
sistä, sillä yritysten ja yhteisöjen asiakaskunta on joka ta-
pauksessa monikulttuurista”, Lahti korostaa.

Hyvän diversiteetin toteutuminen edellyttää paitsi 
johdolta myös koko työyhteisöltä tahtoa ja ymmärrystä.  
Johtajalla on Lahden mielestä velvollisuus johtoryhmässä 
nostaa aiheen merkitys esille uusia asiantuntijoita ja esi-
miehiä valittaessa. 

”Esimiesten tulisi omalla esimerkillään edustaa mo-
nikulttuurisuutta tukevaa arvomaailmaa. He voivat vai-
kuttaa työyhteisön asenteisiin puhumalla arvostavasti eri 
kulttuureita edustavista työntekijöistä ja antaa tehtäviä, 
joissa nämä voivat loistaa ja päteä.”

”Uusien innovaatioiden, tuotteiden ja palveluiden syn-
tyminen edellyttää sekin, että organisaation antennit ovat 
joka suuntaan pystyssä, mikäli halutaan olla edellä muita”, 
Lahti toteaa. 

Hyödynnä ja johda 
tYöPaiKan MOni-
MuOtOisuutta
Vuosia ulkomailla asunut ja työskennellyt filosofian tohtori Leena Lahti on työssään 
perehtynyt monikulttuurisuuteen ja julkaissut sen johtamisesta vastikään uuden kirjan. 
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Kulttuurit kohtaavat 
tYöPaiKaLLa
Monikulttuurinen työyhteisö voi olla paitsi antoisa myös haastava paikka 
sekä johtajalle että työntekijälle. Suurlähettiläs Kirsti Nariselle 
monikulttuuriset törmäykset ovat tuttuja.

Kirsti Narinen aloitti työt suurlähettiläänä 
Tallinnassa syyskuun alusta. Asemapaikka 
on tuttu jo 1990-luvulta.
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Vuodesta 1984 ulkoministeriössä työskennellyt Narinen 
on juuri siirtynyt suurlähettilääksi Tallinnaan. Samassa 
paikassa hän työskenteli vuosia jo 1990-luvulla. Narinen 
on toiminut Suomen ulkomaanedustustoissa myös Lenin-
gradin ja sittemmin Pietarin pääkonsulinvirastossa sekä 
Ljubljanan suurlähetystössä.

”Vaikka maantieteellisesti olemme varsin lähekkäin, 
kulttuurien törmäyksiä riittää. Jo Ruotsissa törmää eroi-
hin, vaikka äkkiseltään voisi ajatella, että olemme hyvin-
kin samankaltaisia. Hieman yllättäen taas Suomen ja Slo-
venian kulttuurit ovat lähellä toisiaan. Myös Suomi ja Vi-
ro ovat kulttuureiltaan samankaltaisempia kuin Suomi ja 
Ruotsi.”

Kun kulttuurisiin eroihin lisätään yksilöerot, törmäys-
herkkyys kasvaa. Narisen mukaan työelämässä erot tule-
vat selkeästi esiin esimerkiksi suhtautumisessa työhön ja 
työaikaan. 

”Meille tuttu luterilainen ahkeruus ei ole yleinen muu-
alla. Se ei välttämättä ole ainoa oikea ajattelutapa, mutta 
toisaalta voidaan ajatella, että sillä on jotain tekemistä hy-
vinvointivaltion ja oikeusvaltion kanssa.”

haaste johtajuudelle

Tutkimuksen mukaan monikulttuurisen työyhteisön joh-
tamiseen liittyy sekä kulttuurisidonnaisia että yleisiä asi-
oita. Esimerkiksi johtamisen arvostus, kunnioitus, selke-
ys, johdonmukaisuus ja napakkuus kuuluvat yleisiin, ei-
kulttuurisidonnaisiin asioihin. 

Monissa kulttuureissa esimerkiksi hierarkia nähdään 
usein kielteisenä ilmiönä, kun se toisessa kulttuurissa on 
synonyymi toimivallalle. Monikulttuurisessa työyhteisös-
sä odotukset johtamista kohtaan voivat niin ikään olla hy-
vinkin erilaisia. Autoritaarinen johtajuus voi olla yhdelle 
vahvan johtajan merkki, toiselle jäänne menneisyydestä. 

”Jos tarkastellaan sitä, kuinka lähelle johtajuus voi tulla 
työntekijöitä, erot ovat suuret. Pohjoismainen kollektiivi-
nen johtajuus toimii vain pienellä alueella ja työyhteisöis-
sä, joissa on suhteellisen samankaltaista henkilöstöä sekä 
Y-sukupolven kanssa”, Narinen toteaa.

Kielitaito Voi hämätä

Maailmalla työskennellessään Narinen on havainnut suu-
ria eroja yhteisöllisyydessä ja yksilöllisyydessä. Joissakin 
kulttuureissa yhdessä tekeminen on paljon helpompaa 
kuin toisissa.  Joissakin kulttuureissa taas yksilöllisyys ko-
rostuu yli yhteisöllisyyden. Esimerkiksi Aasiassa työyh-
teisön merkitys korostuu eri tavalla kuin eurooppalaisis-
sa kulttuureissa.

Kielitaitokin voi hämmentää monin tavoin. 
”Kun kohdemaassa kohdataan suomenkielisiä ihmisiä, 

helposti ajatellaan, että he ovat suomalaisia myös ajatte-
lultaan ja mentaliteetiltaan. Tämä ei kuitenkaan pidä paik-
kansa. Suomen kielen taito ei tee ihmisestä suomalais-
ta eivätkä kielitaito ja kulttuurisuus välttämättä korreloi 
keskenään.”

Tänä keväänä ulkoministeriön siirtokoulutuksessa pi-
lotoitiin monikulttuurisuutta. Koulutus koski sekä Suo-
mesta maailmalle lähteviä että maailmalta Suomeen tu-
levia. Koulutuksessa kävi ilmi, että Narinen on sosiaalisil-
ta taidoiltaan pikemminkin slaavi kuin suomalainen. Tä-
mä tieto yllätti umpipohjalaiseksi itseään kutsuvan suur-
lähettilään.

Tallinnaan Narinen siirtyi rauhallisin mielin, koska 
paikka ja ihmiset ovat tuttuja ja kielet hallussa. Hän luot-
taa esimerkillä johtamiseen sekä yhteiseen arvomaail-
maan kulttuurien moninaisuuden keskellä. 

”Avoimin ja uteliain mielin mennään”, Narinen hymyi-
lee. Te
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Helsingin Kaivopuistoon kokoontuu pieni joukko innostu-
nutta väkeä. Vaikka ulkoilusää ei ole parhaimmillaan, kä-
velypalaverista ei tingitä. Sää on vain pukeutumiskysy-
mys, joten tänään pärjätään sateenvarjoilla. Ja onhan kos-
tea ilma tunnetusti happirikasta ja virkistävää.

Lähdetään siis liikkeelle ja pistetään ajatukset virtaa-
maan!

nuppi Kuntoon, liiKettä niVeliin

Idea Lisää liikettä organisaatiokulttuuriin -hankkeesta 
sai alkunsa lounaspalaverista. Lounastajien kesken herä-
si ajatus siitä, että pistetäänpä hynttyyt yhteen ja luodaan 
verkosto, jossa tutustutaan eri organisaatioiden hyviin 
käytäntöihin, jaetaan niitä ja keksitään yhdessä uusia.

”Lautasliinaan innoissamme kirjoitimme, mihin us-
komme. Näin syntyivät teesit, joiden näemme lisäävän 
työpaikoilla hyvinvointia ja tuloksellisuutta. Järjestim-
me ensimmäisen tapaamisen toimistollamme, jonne tuli 
kymmenisen ihmistä ja siitä se sitten lähti”, varatoimitus-

johtaja ja organisaatiokonsultti Terhikki rimmanen Hu-
map Oy:stä kertoo.

Kaiken taustalla on huoli arjen passiivisuudesta. Tyy-
pillinen työpäivä on yhtä istumista omalla työpisteel-
lä, kokouksissa, puhelimessa, video- tai web-kokouksis-
sa, seminaareissa, lounaalla ja kahvitauoilla. Palaverista 
toiseen siirrytään pahimmillaan taksilla. Samaa istumista 
jatketaan pitkälti myös kotona. Ja työmatkoilla.

”Tiedämme, että hyvinvointi on tuloksellisuuden avain 
ja organisaation strateginen menestystekijä. Tämän päi-
vän työmaailmassa meillä ei ole varaa liikkumattomuu-
teen. Jotta päänuppi olisi kunnossa ja ajatus liikkuisi, mei-
dän on saatava porukat liikkeelle. Ensimmäinen askel 
muutokseen on ajattelutavan muuttaminen, mikä koskee 
sekä esimiehiä että työntekijöitä”, Rimmanen innostaa. 

Kyse on arjen pienistä teoista

Kaivopuiston kävelypalaveri on yksi konkreettinen osoi-
tus siitä, miten homma toimii. Eri organisaatioita edusta-

Nyt haetaan lisää liikettä organisaatiokulttuuriin. Arjen liikuttajia ei tauoton 
kesäsadekaan haittaa, kun etsitään uusia ideoita ja vaihdetaan kokemuksia oman 
työyhteisön liikuttamiseksi. Parin tunnin palaveri toteutetaan tietenkin kävellen.

Lisää liikettä, 
Lisää 
energiaa
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vat ihmiset ovat verkostoituneet ja kokoontuneet yhteen 
pohtimaan päivän teemaa, jakamaan oman työyhteisön 
hyviä kokemuksia ja ideoimaan lisää.

”Meillä kävellään portaita, roikutaan työpaikan luo-
viin tiloihin asennetuissa tangoissa, tauko- ja keppijumpa-
taan”, neuvotteleva virkamies Minna Sneck valtiovarain-
ministeriöstä aloittaa kävelypalaverin rastilla, jossa poh-
ditaan liikuntaa lisääviä arjen tekoja ja jaetaan omia koke-
muksia.

”Kun meille tuli sähköisesti säädettävät pöydät, ihmi-
set joutuivat siivoamaan huoneensa. Tämä sai aikaan lii-
kettä ja puhdisti samalla turhat pinot ja pölyt nurkista. 
Uudet pöydät myös aktivoivat työpäivää ihan uudella ta-
valla, kun töitä voi tehdä seisten”, ylitarkastaja Ismo Suk-
si sosiaali- ja terveysministeriöstä jatkaa.

Pienikin liike on hyväksi. 
”Seminaareissa hakeudun tietoisesti takariviin, jotta 

voin välillä seisoskella ja vaikka vähän keinutella varpail-
la, mikä toki saattaa herättää naapureissa vähän hämmäs-
tystäkin. Valmennuksissa kannustan välillä jatkamaan 
keskustelua seisten”, kehityspäällikkö Liisa Virolainen 
Valtiokonttorista hymyilee. 

”Meillä on syntynyt hyväntahtoista kannustamisen 
kulttuuria portaiden käyttämiseen. Kun joku aikoo mennä 
hissillä, muistuttelemme toisiamme siitä, että emme kai 
me hissillä, mennään mieluummin kävellen”, johtaja Jenni 
Nevasalo Tekesistä lisää.

Joku tietää esimerkin yrityksestä, jonka toimitilat si-
jaitsevat seitsemännessä kerroksessa. Kuukauden mittai-
nen porraskampanja synnytti pienimuotoisen ja hauskan 

pIenIKIn lIIKe on hyväKSI. 
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Hei me liikutaan! 
Työyhteisöjä aktivoivia keinoja et-
sivät yhteistyössä Sirpa Arvonen, 
Jenni Nevasalo, Terhikki Rimma-
nen, Ismo Suksi, Liisa Virolainen 
ja Annika Ranta.



kilpailun siitä, kuka kävelee eniten. Paras palkinto oli, kun 
muutama liikkumisesta innostunut sai kipinän tupakan 
polton lopettamiseen.

Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että arjen pienet teot to-
della merkitsevät. Jatketaan matkaa.

istuminen on iso risKi

Ihmisten elämäntavat ovat muuttuneet radikaalisti vuosi-
kymmenten aikana. Paljon on kulunut aikaa siitä, kun ih-
miset joutuivat käyttämään kehoaan pysyäkseen hengis-
sä, saalistaessaan ja kerätessään ravintoa.

”Ennen istuminen oli lepohetki raskaan arjen keskel-
lä. Tänä päivänä istuminen ei ole lepäämistä, vaan merkit-
tävä osa työpäivää ja vapaa-aikaa”, työyhteisöliikunnan 
asiantuntija Matleena Livson Valosta sanoo.

Istumisen määrä ja siitä aiheutuva vähäinen energian-
kulutus on lisääntynyt ihmisten arjessa niin paljon, että 
se jo yksinään riittää selittämään lihavuusepidemiaa. Fyy-
sisesti passiivinen elämäntyyli on Maailman terveysjär-
jestö WHO:n mukaan neljänneksi yleisin kuolinsyy maa-
ilmassa.

”Aiemmin uskottiin, että istuminen ja liikunta ovat sa-
man jatkumon ääripäitä ja että kuntoliikuntaa lisäämäl-
lä päästäisiin eroon istumisen haitoista. Tutkimuksissa on 
kuitenkin ymmärretty, että ne ovat kaksi eri asiaa. Istu-
misen haitoista pääsee eroon vain istumista vähentämäl-
lä. Istuminen on itsenäinen riskitekijä.”

On taukoliikunnan paikka. Kurkotellaan virtuaalis-
ta mappia ylähyllyltä, poimitaan kynä lattialta, käynniste-
tään näkymätöntä ruohonleikkuria, tehdään soutuliikkei-
tä, vedetään nuottaa ja pilkotaan halkoja. 

Lisää liikettä organisaatiokulttuuriin on Valo, 
valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio 
ry:n ja Humap Oy:n avaama kampanja työkulttuu-
rin kehittämiseksi. Kampanjan teesit ovat:

Hyvinvointi vaikuttaa — työhön lisää 
tuloksellisuutta

istuminen tappaa — liikunnasta työn arkea

Osallistaminen mahdollistaa — asennetta 
innovatiivisten työmuotojen syntymiseksi

KaMPanJan teesit

Eteenpäin! 
Matleena Livson ja 
Annika Ranta näyt-
tävät tietä.
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”Arjen hyvää omatoimista taukoliikuntaa on sekin, et-
tä hoitaa työpuhelun kävellen tai vaikkapa hakee kahvin 
vähän kauempana olevalta automaatilta”, organisaatio-
konsultti, valmentaja Sirpa Arvonen sanoo.

pönötyKsestä toiminnallisuuteen

Kaivopuistossa pohditaan vielä toiminnallista viestintää. 
Mitä se oikein on?

”Tehdään sitä, mistä puhutaan ja kerrotaan asioista 
toiminnan kautta. Kuten sanotaan, ihminen muistaa sen 
minkä kuulee ja osaa sen, minkä tekee. Esimerkiksi ak-
tiivisen seminaarin järjestäminen voi olla toiminnallis-
ta viestintää. Tehdään pönötysluentojen sijaan asioita uu-
silla tavoilla, jotka saavat aikaan liikettä sekä kehossa että 
pään sisällä”, Matleena Livson ja Ismo Suksi pohtivat.

Jenni Nevasalo ja organisaatiokonsultti ja energisoi-
ja Annika ranta ovat vakuuttuneita kävelypalavereiden 
iloista. Jos joku pohtii perinteisten muistioiden taltiointi-
ongelmaa, sekin voidaan ratkaista esimerkiksi tekemäl-
lä älypuhelimella palaverista yhteenveto ja laittamalla se 

Tutustu kampanjaan Facebookissa: 
www.facebook.com > Lisää liikettä organisaatiokulttuuriin

Tutustu myös Valon työpaikkaliikunnan nettisivuihin 
osoitteessa www.sport.fi/tyoyhteisot

Lue Lisää Ja OsaLListu

verkkoon äänimuistiona.
Tällä porukalla riittää ideoita ja puhuttavaa. Tätä siis li-

sää! 
”Toiminta jatkuu. Haluamme saattaa ihmiset yhteen ja 

yhteiseen verkostoon, jotta yhä useampi työyhteisö saa-
taisiin liikkeelle. Toivottavasti tästä syntyy kokonainen 
kansanliike”, Terhikki Rimmanen nauraa. 

Pieni lämmittelykierros! 
Venytystä kokeilemassa Ismo Suksi, Minna 
Sneck, Liisa Virolainen, Matleena Livson, Jenni 
Nevasalo, Annika Ranta ja Terhikki Rimmanen.

29UUSI-KAIKU | 2014



Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut on tukenut 
vuosina 2003–2013 yli 500 valtion virastojen ja laitosten 
työhyvinvointihanketta lähes 9 miljoonalla eurolla, ja tu-
ki jatkuu edelleen. Työpaikat osallistuvat myös itse Kaiku-
hankkeidensa rahoitukseen. Yksittäisen hankkeen rahoi-
tus on vaihdellut hankkeen laajuudesta ja viraston koos-
ta riippuen muutamasta tuhannesta eurosta useisiin kym-
meniin tuhansiin. Rahoitushakemuksia ei ole juuri lain-
kaan hylätty, vaan hankkeiden suunniteltuja sisältöjä on 

tarvittaessa muokattu yhdessä hakijan kanssa rahoitus-
kriteereitä ja onnistumismahdollisuuksia mahdollisim-
man hyvin vastaaviksi. 

Kaiku-rahoitusta on pyritty jakamaan tasapuolisesti 
eri puolille valtionhallintoa. Hallinnonalat vaihtelevat kui-
tenkin organisaatiorakenteeltaan ja henkilöstöhallintore-
sursseiltaan. Kaiku-rahoituksen tarve ja myös hakemus-
aktiivisuus vaihtelevat, joten se ei ole jakautunut hallin-
nonaloille aivan suhteessa henkilöstömääriin (kuvio 1). 

 

OPPiMista, 
OnnistuMisia 
Ja OivaLLuKsia 
KaiKu-HanKKeissa
Valtion työpaikkojen toteuttamat Kaiku-hankkeet ovat tarjonneet runsaasti 
mahdollisuuksia kehittää työn tekemisen ja työyhteisöjen toiminnan tapoja niin, 
että ne tukevat entistä paremmin henkilöstön työhyvinvointia ja 
tuloksellista työn tekemistä.
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530 hanketta, yhteensä 8,8 milj. €, valtion henkilöstö 2003–2013 keskimäärin 109 0000 / vuosi

  Hallinnonalan keski-
  määräinen osuus valtion 
  henkilöstöstä 
  2003–2013, %

  Hallinnonalan keski-
  määräinen osuus Kaiku-
  rahoituksesta yhteensä 
  2003–2013, %1,1 0,9

2,8 1,8
4,9 5,1
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8,8
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15,2

5,0

15,4
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Lähde: Kaiku-hankerekisteri ja Tahti
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hanKKeissa KoKo Valtionhallinnon Kirjo

Kaiku-hankkeiden rahoituksella on vuosittain tarkistet-
tavat sisällölliset painopisteet, mutta niiden puitteissa vi-
rastojen ja laitosten on ollut mahdollista toteuttaa hyvin 
monenlaisia, kunkin omaan tilanteeseen ja tarpeisiin par-
haiten vastaavia hankkeita. 

Osa hankkeista on tähdännyt ennakoiden ja edistämis-
näkökulmasta työhyvinvoinnin ja työn tekemisen edelly-
tysten parantamiseen ilman akuuttia ongelmaa. Niissä on 
voitu varautua esimerkiksi tuleviin organisaatiomuutok-
sin tai on luotu ennakoiden uusia työvälineitä. Toisinaan 
hankkeita taas on toteutettu vastauksena työhyvinvoin-
nissa tai toimintatavoissa ilmeneviin ongelmiin. On pyrit-
ty ensisijaisesti korjaamaan asioita ja luomaan edellytyk-
siä paremman tilanteen kehittymiselle ja pysymiselle. 

Hankkeita on toteutettu yksittäisissä organisaatiois-
sa, mutta myös useampien organisaatioiden yhteistyönä. 
Erityisen tärkeää on ollut johdon tuki ja hankkeesta riip-
puen näkyminen sen taustalla tai aktiivisena osallistuja-
na. Useissa tapauksissa hankkeiden suunnittelussa ja to-
teuttamisessa työpaikkojen Kaiku-kehittäjillä on ollut tär-
keä rooli. 

Hankkeilla on yleensä useampia tavoitteita ja toimin-
tasisältöjä. Yleisimmät tavoitteet ovat olleet johtamisen ja 
työyhteisön toimivuuden kehittäminen. Kumpikin tavoi-
te on esiintynyt yli puolessa hankkeista. Muutosten tuke-
minen on ollut tavoitteena noin 30 prosentissa hankkeista 
samoin kuin työssä jaksamisen, ikääntyvien yms. tukemi-
nen. Konkreettisia työskentelytapoja on tarkasteltu noin 

neljänneksessä hankkeita, ja noin viidenneksessä on käsi-
telty osaamiseen ja kehityskeskusteluihin liittyviä asioi-
ta. Lisäksi hankkeissa on käsitelty työhyvinvoinnin kyt-
keytymistä strategiaan, organisaation tuloksellisuuteen ja 
asiakkuuksiin, organisaatiokulttuurin kehittämistä ja ar-
voja sekä työhyvinvoinnin vakiinnuttamista, verkostoja, 
toimintamalleja, mittareita ja seurantaa. Yleistavoitteiden 
sisällä on laaja kirjo alatavoitteita ja näkökulmia.

monia toteutustapoja

Usein hankkeissa on ollut mukana koko henkilöstö. Esi-
mies- tai johtoryhmähankkeissa on voinut olla vain esi-
miehiä tai johtoa, mutta yhä useammin koko henkilöstö 
osallistuu ainakin joihinkin vaiheisiin.  Osa hankkeista on 
suunnattu organisaatiossa joillekin tehtäväalueille tai joi-
hinkin yksiköihin, jolloin vain kyseiset henkilöt ovat mu-
kana. Radikaaleissa organisaatiomuutoksissa on hankkei-
ta voitu painottaa erityisesti muutoksen kohteena ole-
ville. Harvoissa varhaiskuntoutustyyppisissä hankkeis-
sa osallistujat ovat valikoituneet erityisen tarpeen perus-
teella.

Hankkeiden toteutuksessa on käytetty usein ulkopuo-
lisia asiantuntijoita, mutta organisaatiot ovat hyödyntä-
neet myös oman henkilöstönsä erityisosaamisia. 

Hankkeen toteutustavat vaihtelevat tavoitteen ja osal-
listujajoukon mukaan. Yleisimmin on käytetty erimuotoi-
sia alustuksia, keskusteluja, yksin-, pari-, ja ryhmätyös-
kentelyä, erilaisia etukäteis-, väli- ja lopputehtäviä sekä 
harjoituksia ja työpajoja. Joissakin hankkeissa on hyödyn-
netty työnohjausta ja valmennusta/coachingia. Erityisinä 
menetelminä on käytetty mm. kehittävän työn tutkimuk-
sen menetelmiä ja on perehdytty erilaisiin muutoksenhal-
linnan prosesseihin. Myös yhteisöllisen oppimisen mene-
telmiä on hyödynnetty. Muita työskentelytapoja ovat ol-
leet mm. draama ja näytelmät, tarinalliset menetelmät, 
oppimiskahvilat yms., työhyvinvointipelit, mentorointi, 
mindfulness eli tietoisuustaidot ja sovittelu. Hankekoh-
taisesti on käytetty runsaasti myös muita yksittäisiä me-
netelmiä. Lähtökohtana menetelmien valinnassa on ollut 
useimmiten ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys.

yhteISt yö, oSAllIStAvUUS, 
KoSKetUS oSAllIStUJIen 
ArKeen JA t yöhön ovAt 

KeSKeISIä.
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Hankkeissa on usein käytetty myös asiaan liittyvää 
oheismateriaalia, ja osassa hankkeita on työstetty itse 
työkirjoja tai eri tilanteisiin sopivia ohjeistuksia.

Olennaista Kaiku-hankkeissa on, että ne muodostavat 
pitempikestoisen prosessin, jolloin käsiteltävinä olevia 
asioita ja toimintatapoja voidaan työstää riittävästi pysy-
vien toimintatapamuutosten käynnistämiseksi ja aikaan-
saamiseksi.

onnistumisen edellytyKsiä 

Useat hankkeiden toteuttajat ovat korostaneet, että on 
tärkeää asettaa hankkeen tavoitteet johdon ja henkilöstön 
yhteistyönä tai ylipäänsä yhdessä hankkeeseen osallistu-
vien kanssa. Riittävän varhain aloitettu ja mahdollisim-
man osallistava suunnittelu kannattaa. Tietyissä hank-
keissa on kiinnitettävä huomiota myös eri tukimuotojen 
oikeaan ajoitukseen ja oikean osallistujaryhmän valintaan. 
Mahdollisimman aikainen ja runsas tiedottaminen hank-
keen vaiheista ja aikatauluista on koettu tärkeäksi onnis-
tumisen edellytykseksi.

Hankkeiden merkitystä ja henkilöstön osallistumis-
halukkuutta lisää olennaisesti, jos hankkeet ovat lähel-
lä työntekijöiden arkea ja heidän työtään. Hanke on myös 
hyvä räätälöidä oman organisaation näköiseksi ja omaan 
toimintakulttuuriin sopivaksi. Muista hankkeista voi op-
pia ja saada ideoita, mutta niiden suora kopiointi ei tuota 
parasta tulosta.

Suuri merkitys on hankkeen hyvillä vetäjillä ja asian-
tuntijoilla. Monet palveluntuottajat ovat saaneet hank-
keissa kiitosta ja hyvää palautetta. Heidän roolinsa on kui-
tenkin vain antaa virikkeitä henkilöstön itsensä toteutta-

maan kehittämiseen.  Kaiken kaikkiaan osallistavat ja ak-
tivoivat toimintatavat edistävät uusien käytäntöjen sisäis-
tämistä.

Menestyksen edellytyksistä tärkeimpiä ovat johdon 
sitoutuminen, parhaimmillaan aktiivinen osallistuminen, 
ja myös esimiesten näkyminen ja läsnäolo. 

Hankkeen toteutuksen jatkuva seuranta mahdollis-
taa suunnitelman muokkaamisen, ellei hanke etene toivo-
tusti.

KompastusKiViä

Hankkeen onnistuminen on eniten uhattuna silloin, jos 
sen tavoitteita ei koeta omiksi eikä sen enempää johto, 
esimiehet kuin henkilöstökään ole motivoituneita hank-
keen toteuttamiseen. Kehittämistyötä ei ehkä pidetä re-
surssipulan takia tärkeänä, ja työkiireet voivat haita-
ta osallistumista. Joskus myös kesken hankkeen on tullut 
uusia muutoksia, jotka olisivat vaatineet uudenlaisia ta-
voitteita.

Usein esteet ovat kuitenkin aivan käytännöllisiä. 
Hankkeen ajoitus ei ole aina onnistunut, vaan tapaamis-
ten välit ja samalla koko hanke voivat venyä niin pitkäk-
si, että hankkeen punainen lanka katoaa. Toisaalta hank-
keissa ei aina ehditä kaikkea, mitä oli ajateltu ja olisi koet-
tu tarpeelliseksi. Silloin tietysti on mahdollista jatkaa jos-
sain muodossa. Myös organisaation toimipaikkojen sijoit-
tuminen eri paikkakunnille voi asettaa haasteita. Hyväl-
lä suunnittelulla ja motivoinnilla sekä nykyisillä viestin-
nän apuvälineillä näistä huolimatta voi päästä hyvään to-
teutukseen.

Joskus palveluntuottajan käyttämä menetelmä ei ole 
puhutellut osallistujia tai ei ole löydetty ”yhteistä kieltä” 
palveluntuottajan kanssa. Teoreettisesti erinomainen me-
netelmä on voinut osoittautua osallistujien olosuhteissa 
liian raskaaksi. Hanketta ei aina ole voitu toteuttaa suun-
nitellussa laajuudessa. 

Luopuminen epäonnistumaan tuomituista toimintata-
voista ja keskittyminen toimiviin työskentelytapoihin on 

MeneSt yS edelly ttää 
Johdon SItoUtUMIStA JA 

pArhAIMMIllAAn AKtIIvIStA 
oSAllIStUMIStA.

olennAIStA on proSeSSI, 
JoSSA KäSIteltävInä olevIA 
ASIoItA JA toIMIntAtApoJA 

voIdAAn t yöStää 
rIIttäväStI pySyvIen 

toIMIntAtApAMUUtoSten 
KäynnIStäMISeKSI JA 

AIKAAnSAAMISeKSI.
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auttanut epäonneakin kohdanneita hankkeita saavutta-
maan ainakin osan asetetuista tavoitteita.

hanKKeet tuottaVat tulosta

Hankkeita toteuttavat virastot ja laitokset laativat loppu-
raportin, jossa selvitetään hankkeen toteutusta ja tavoit-
teiden saavuttamista. Noin sadan tuoreimman raportin 
perusteella voidaan sanoa, että vain pieni osa hankkeista 
on ollut varsin epäonnisia, eivätkä ne ole saavuttaneet ta-
voitteita juuri lainkaan. Karkeasti arvioiden hieman vajaa-
ta puolta hankkeista voidaan pitää aivan kelpoina: kaikkea 
tavoiteltua ei ole saavutettu, mutta osa tavoitteista on to-
teutunut, ja osallistujat ja organisaatio ovat oppineet jo-
tain ja saaneet hyviä alkuja jatkokehittämiselle. Noin kol-
mannes hankkeista on onnistunut erittäin hyvin, ja noin 
kymmenesosa on ollut huippuja.

Organisaatiot toteuttavat Kaiku-hankkeiden lisäk-
si myös muita työhyvinvointia edistäviä hankkeita. Vuo-
den 2012 Kaikki hyvin työssä? -kyselyn mukaan esimiehet 
ja muu henkilöstö kokivat oman työhyvinvointinsa sel-
västi paremmaksi niissä työpaikoissa, joissa hankkeita oli 
toteutettu. Muun henkilöstön osalta myös arviot omas-
ta työpanoksesta sekä oman työyksikön aikaansaavuu-
desta olivat parempia hankkeita toteuttaneissa organisaa-
tioissa. Hankeorganisaatioissa ja ei-hankeorganisaatiois-
sa työskentelevien esimiesten välillä arviot omasta työpa-
noksesta ja työyksikön aikaansaavuudesta eivät eronneet 
merkitsevästi. (Kuvio 2.)

 

hanKKeet oVat osa jatKuVaa Kehittämistä

Hyvien työnteon edellytysten kehittäminen ja ylläpitämi-
nen on periaatteessa jatkuva prosessi, jossa jokin hanke 
voi muodostaa välillä tavallista intensiivisemmän kehittä-
misponnistuksen. 

Jokainen hanke on ainutlaatuinen kokonaisuus, jon-
ka tausta, suunnittelu, tavoitteet, vetäjät ja toteutusmene-
telmät sekä toteutusympäristö vaikuttavat sen onnistu-
miseen. Tärkein rooli on kuitenkin organisaation johdolla 
ja osallistujilla, joiden panos viime kädessä ratkaisee sen, 
millaisiin pysyviin tuloksiin hankkeessa päästään. 

Hankkeen aikana on käsitelty monia asioita, joista osaa 
voidaan jatkojalostaa vielä hankkeen loputtua. Tärkeää on 
sopia, miten pidetään toiminnassa ja kasvatetaan sitä hy-
vää, jota hankkeen aikana on kehittynyt. 

Kaiku-hankkeiden sisällöistä ja yhteyshenkilöistä löytyy 
tietoja Valtiokonttorin Kaiku-sivuilta osoitteesta 
www.valtiokonttori.fi/tyohyvinvointi/kaiku-hankkeet.

tärKeää on SopIA, MIten 
pIdetään toIMInnASSA JA 
KASvAtetAAn SItä hyvää, 

JotA hAnKKeen AIKAnA on 
KehItt yny t.

JoKAInen hAnKe on 
AInUtlAAtUInen 

KoKonAISUUS.

Kuvio 2. esimiesten (n. 350) ja muun henkilöstön (n. 1340) arviot omasta työhyvinvoinnista ja työpanoksesta 
sekä oman työyksikön aikaansaavuudesta 0–10 työhyvinvointihankkeiden mukaan

  On ollut työhyvinvointihankkeita 
  (Kaikua tai muita) 

  Ei työhyvinvointihankkeita 

7,66
7,37

8,58,07,57,06,56,0

esimiehet

* Ero ei tilastollisesti merkittävä     

Lähde: Kaikki hyvin työssä? 2012

Arvio omasta 
työhyvinvoinnista 0– 10

Arvio omasta 
työpanoksesta 0– 10

Muu henkilöstö 7,42
7,04

Arvio työyksikön 
aikaansaavuudesta 0– 10

7,77
7,97

7,68
7,28

8,26
8,23

8,15
7,95

*

*

Keskiarvo asteikolla 0–10

esimiehet

Muu henkilöstö

esimiehet

Muu henkilöstö
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Organisaatiouudistuksen kehittäminen alkoi vuonna 2011, 
mikä johti myös uuden henkilöstöstrategian rakentami-
seen. ”Analysoimme yhdessä henkilöstön kanssa koko or-
ganisaation toiminnot ja tehtävät sekä laadimme tämän 
pohjalta prosessikuvaukset aina toiminnoista tehtäviin 
saakka”, hallintojohtaja Jari Alasmäki sanoo.

”Erityisen ylpeitä olemme siitä, että jokaisella työnte-
kijällämme on nyt sähköiset tulos- ja kehityssuunnitel-
mat, jotka on johdettu kokonaisstrategiasta. Oman roo-
lin tunnistaminen kokonaisuuden osana lisää työn merki-
tyksellisyyttä ja sitoutumista. Uskon, että meillä jokainen 
tuntee omat tavoitteensa sekä yhteiset arvomme ja visi-
omme harvinaisen hyvin.” 

uniiKKi työpaiKKa

Suomenlinnan hoitokunta on varsin monisäikeinen ja ai-
nutlaatuinen työpaikka. Noin 90 vakituisesta työntekijäs-
tä puolet asuu saarella. Ammattinimikkeitä on noin 50 ja 
työtehtävien kirjo laaja sähköasentajista puutarhureihin 

ja arkkitehteihin. Työympäristö käsittää yli 200 rakennus-
ta 80 hehtaarin maa-alueella kahdeksalla saarella.

Työpaikka on maailmanperintökohde, joka vaatii jat-
kuvaa restaurointia ja kehittämistä pysyäkseen kansain-
välisesti arvostettuna ja autenttisena merilinnoituksena. 
Suomenlinnan hoitokunta on opetus- ja kulttuuriministe-
riön alainen valtion virasto, joka vastaa alueen restauroin-
nista, ylläpidosta ja hallinnoinnista. 

YHdessä KOHti 
uneLMaa

SuoMENLINNAN HoIToKuNTA

Suomenlinnan hoitokunnassa on yksi yhteinen unelma ylitse muiden: tahto kehittyä 
Suomen parhaaksi työpaikaksi. Työkalut on nyt hiottu kuntoon ja suunta on oikea.
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”JoS InnoStUn, nIIn 
onnIStUn. JoS onnIStUn, 

nIIn InnoStUn.”
Jari alasmäki
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”Henkilökuntamme on erittäin sitoutunut. Vaihtuvuus 
on pieni ja työurat pitkiä. Työympäristöä pidetään mer-
kityksellisenä ja inspiroivana. Kun ihmiset tulevat meille, 
työ vie ikään kuin mennessään. Monelle Suomenlinna on 
elämäntapa”, henkilöstöasiantuntija, Kaiku-kehittäjä Tuu-
la Saarinen sanoo hymyillen.

Saarinen kuuluu itsekin elämäntapa-porukkaan. Vuo-
sia saman työnantajan leivissä on kertynyt 37 ja kotikin 
löytyy työpaikalta.

KoKo ajan esillä

Vuoteen 2017 ulottuva henkilöstöstrategia on osa stra-
tegiakokonaisuutta, jossa on määritelty mm. visio, arvot, 
strategiset painopistealueet sekä ne kriittiset menestys-
tekijät, joissa pitää onnistua, jotta visio toteutuisi. 

”Olemme laatineet suuntaviivat ja linjaukset lähivuo-
sien työlle, jonka tarkoituksena on koko henkilöstön tu-
loksellisuuden, osaamisen ja työhyvinvoinnin varmista-

minen. Yksi strategisista painopisteistä on vaikuttavuus”, 
Alasmäki kertoo.

”Henkilöstöstrategia on johdon ja henkilöstön yhtei-
nen työväline, joka velvoittaa meitä jokaista ja toimii kart-
tanamme. Onnistuminen syntyy neljästä asiasta: laadusta, 
osaavasta henkilökunnasta, työhyvinvoinnista ja selkeistä 
tavoitteista. Kun nämä kaikki ovat kunnossa, olemme lä-
hellä unelmaamme.”

”Sitoutumisen kannalta tärkeää on ollut se, että ko-
ko henkilöstö osallistui strategian tekemiseen. Olemme 
miettineet tarkasti yhdessä, mitä esimerkiksi arvot tar-
koittavat käytännössä ja mitä visio meille merkitsee. Stra-
tegiaa pidämme koko ajan esillä myös intrassa erilaisin 
teemakuukausin”, Saarinen kuvailee.

suuntaa näyttämässä

Suomenlinnan hoitokunnassa toimitaan joustavasti. Uu-
sia asioita kokeillaan, vaikka niitä ei olisi ihan loppuun as-

”Hyvinvoiva ja menestyvä organisaatio vaatii yhä 
monipuolisempaa osaamista sekä moderneja työ-
yhteisötaitoja”, Jari Alasmäki ja Tuula Saarinen 
sanovat.
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ti hiottu. Suomenlinnassa on myös panostettu puhumisen 
taitoon ja johtamisen jatkuvaan arviointiin monta kertaa 
vuodessa tehtävin pikatestein.

Alasmäki tapaa joka kuukausi kaikki esimiehet kah-
teen otteeseen kahdessa pienryhmässä. Näissä matalan 
kynnyksen agendattomissa tapaamisissa puhutaan avoi-
mesti, saadaan vertaistukea ja kasvatetaan yhteisöllisyyt-
tä. 

”Johtoryhmänä meillä tulee olla yhteinen suunta. Tä-
mä edellyttää etenkin sitä, että toimimme esimerkki-
nä ja suunnan näyttäjänä. Pyrimme rakentamaan organi-
saatioomme ns. yhteisluottamuksen, joka on jotain paljon 
enemmän kuin yksittäisten ihmisten itseluottamus. Ke-
väällä 2014 allekirjoitimme yhdessä johtoryhmäsopimuk-
sen.”

Kaiken tehdyn työn takana on halu kehittyä Suomen 
parhaaksi työpaikaksi. Vuosilukua unelmalle ei ole ase-
tettu, sillä tärkeintä on, että henkilöstö itse tietää ja tun-
tee asian. Näillä näkymin unelman toteutumista aiotaan 
testata osallistumalla Great Place to Work -tutkimukseen 
vuonna 2015. 

Suomenlinnan hoitokunnan tehtäviin 
kuuluu mm. linnoituksen, rakennusten 
ja maiseman restaurointi ja ylläpito, 
toimitilojen ja asuntojen vuokraaminen 
sekä kohteen esittely kävijöille. Eri alan 
ammattilaisia on noin 90 ja eri ammat-
tinimikkeitä noin 50.
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”Tämän päivän työelämässä tarvitaan yhä merkityksellisem-
pää työtä ja yhä parempaa johtamista”, Hanken & SSE Execu-
tive Educationin toimitusjohtaja sari salojärvi sanoo.

”Samaan aikaan, kun tehokkuusodotukset ja vaikutta-
misvaateet kasvavat, ihmisten odotukset yksilöllistyvät ja 
työpaikoilla toimii ennätysmäärä eri sukupolvien edustajia. 
Joustavuuden ja yksilöllisyyden vaatimukset tulevat johtami-
sessa koko ajan yhä tärkeämmiksi.”

asenne ratKaisee

Hanken & SSE on tehnyt useamman vuoden ajan tutkimus-
ta tulevaisuuden johtamisesta. Jos henkilöstöjohdon roolia 
katsotaan lähihistoriaan peilaten, muutos on suuri. Vuosina 
1985–1995 siirryttiin hallinnosta kehittämiseen, sitten ke-
hittämisestä strategiseen kumppanuuteen ja vuodesta 2010 
alkaen organisaation tekijöiksi ja vaikuttajiksi. 

”Nyt tehdään unelmista totta — yhdessä”, Salojärvi tote-
aa.

Kun asiantuntijuus ja aineettoman työn osuus kasvavat, 
2020 johtamiselta odotetaan erityisesti ihmisten johtamista, 
kasvun ja muutoksen johtamista sekä viestintätaitoja. Lisäk-
si tarvitaan uudenlaista syvyyttä sekä moninaisuuden johta-
mista, kulttuurien tuntemusta ja globaalia ajattelua. Positii-
vinen, utelias ja muutosmyönteinen asenne ratkaisee.

Tulevaisuuden johtaja inspiroi ja tartuttaa tekemisen pa-
loa. Hänen ominaisuuksiinsa kuuluvat mm. osaaminen, ana-
lyyttisyys, tasapainoisuus, energisyys, vuorovaikutus ja kan-
sainvälisyys sekä rutiineista irrottautuminen ja joustavuus.

”Emme kaipaa työelämään itsensä loppuun polttavia, 
uupuneita ja epämotivoituneita ihmisiä, vaan tasapainoisia 
ja elämäänsä kokonaisvaltaisesti hallitsevia henkilöitä. Tasa-

paino syntyy siitä, että työtehtävät ovat hallittavissa, osaa-
minen kohdillaan ja priorisointi hallussa. Työpiikin tulee olla 
sopivan kokoinen ja mitoituksen oikea.”

Kumppanista teKijäKsi

Salojärvi muistuttaa, etteivät henkilöstö- ja talousjohto ole 
toisiaan pois sulkevia asioita vaan kaksoisroolissa johtami-
sen suhteen. Henkilöstöjohdon roolin kehitys on kulkenut 
hallinnollisesta strategiseen kumppanuuteen ja seuraava 
askel on olla enemmän itse tekijä kuin kumppani tekemiselle. 

”Talousjohdon rooli on kehittynyt vastaavaan suuntaan. 
Kummankin on ajateltava yhä enemmän koko organisaation 
etua ja johtamista, ei niinkään vain oman funktion näkökul-
maa.”

”Perinteisesti talousjohto on edustanut tehokkuusnäkö-
kulmaa ja henkilöstöjohto hyvinvointinäkökulmaa. Tällä erää 
vastakkainasettelujen aika alkaa olla ohi. Molempiin pitää 
panostaa samaan aikaan ja molemmat ruokkivat toisiaan. 
Tuottavuus ja hyvinvointi voivat yhdessä muodostaa positii-
visen kierteen.” 

HaLLinnOsta 
tuLevaisuuden 
teKiJöiKsi
Hyvällä johtamisella saadaan aikaan kasvua, kannattavuutta, hyvinvointia ja tehokkuutta. 
Mikäpä organisaatio ei hyvää johtajuutta ansaitsisi, mutta miten se tehdään?

HENKILöSTöJoHTAMINEN 2020

tUlevAISUUden JohtAJA 
InSpIroI JA tArtUttAA 

teKeMISen pAloA.
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Oletko ajatellut jotain asiaa ja yhtäkkiä tapaat sattumal-
ta ihmisen, joka puhuu samasta asiasta? Onko joku anta-
nut sinulle yllättäen kirjan tai hyvän artikkelin, joka antaa 
asiaan uutta näkökulmaa? Satuitko näkemään kuvan, mai-
noslauseen tai tekstinpätkän, joka herätti huomiosi? Sait-
ko unissasi viestejä? 

Sisältä nouseva, usein myös kehossa ja sydämessä tun-
tuva varmuus on upea kokemus. Se tai toistuvat, merki-
tykselliset ja kokonaisuuksia muodostavat sattumat eli 
synkroniteetti viestivät siitä, että olet löytänyt intuiti-
on kanavan käyttöösi. Mitä enemmän opit kuuntelemaan 
ja kehittämään tätä mielesi tiedostamatonta voimaa, si-

tä vahvemmin ja luotettavammin se toimii. Kun muiste-
let jotain tällaista omaa kokemustasi, saat vinkkejä, miltä 
juuri sinun intuitiiviset merkkisi saattavat tuntua. 

Synkronian viestit kannattaa kirjata nopeasti ylös, ja 
ottaa merkityksellisinä yksityiskohtina, mutta jättää tul-
kinnalle ja suuremman kokonaisuuden muodostumiselle 
reilusti aikaa. Viesteistä ei välttämättä ole puutetta, mut-
ta et ehkä tiedosta niitä, luota niihin ja toimi niiden mu-
kaisesti. 

Intuitioon luottaminen ei ole ’sokeaa’ poukkoilua sa-
tunnaisten ajatusten ja ’sattumien’ perässä. Viestipalape-
lin analysoimiseen tarvitaan vahvaa erottelukykyä. Mil-
loin viesti on sellaisesta intuition lähteestä, jota kannat-
taa noudattaa?

ValtaVa piileVä Kapasiteetti

Intuitio on sananmukaisesti sisältäpäin ohjautumista ja 
tietämistä; toimimme kokonaisvaltaisesta ymmärrykses-
tä käsin tiedostamatta kaikkea sitä tietoa, kokemusta ja 
johdatusta, joka intuitiossa on. Tietää, vaikka ei tiedä ei-
kä päättele. 

Olemme tottuneet ajattelemaan tietoisen mielemme 
kautta. Kaiken pitää olla järkevää, perusteltua ja hallitta-
vissa olevaa, mieluiten vallitsevaa ajatusmaailmaa tuke-

LuOta vaistOOsi  
intuitiolla kohti 
mahdollisuuksia
Muistatko hetken, kun yhtäkkiä vain tiesit miten toimia? Olit aivan varma, 
että mieleesi noussut ratkaisu oli oikea, vaikkakin yllättävä — jopa järjen vastainen. 
Sen jälkeen saattoi tulla monta epäilyksen hetkeä, koit ehkä vastustusta muiden 
suunnalta. Epäröinnistäsi huolimatta jokin sisälläsi kertoi, että olit löytänyt 
juuri oikean vastauksen.

hAve the coUrAge to follow 
yoUr heArt And IntUItIon. 
they SoMehow Know whAt 
yoU trUly wAnt to becoMe.

steve Jobs
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vaa. Tällaiselle ajattelulle löytyy paikkansa, mutta kuten 
Einstein on todennut, tietoinen mielemme on uskollinen 
palvelija ja intuitiivinen mielemme pyhä lahja. 

Intuition käytölle löytyy rationaaliset perusteet aivo-
jemme fysiologiasta. Tietoisen mielemme on laskettu toi-
mivan nopeudella 16–40 bittiä sekunnissa. Sinne mahtuu 
kerralla 4–7 asiaa. Tiedostamattoman mielemme on to-
dettu toimivan nopeudella 20 miljoonaa bittiä sekunnissa. 
Tätä nopeutta on verrattu esimerkiksi siihen, että sinulla 
olisi samanaikaisesti 11 000 elokuvan tiedot samanaikai-
sesti käytettävissä. 

Miksi emme hyödyntäisi tätä valtavaa, piilevää kapa-
siteettia?!

usKomuKsia Vai puhdasta tietoisuutta

Jaan intuition selkeyden vuoksi suoraan ja suodatettuun. 
Suodatettu intuitio perustuu kokemuksiimme ja usko-

muksiimme. Sitä voi kutsua myös alitajunnan kanavak-
si, jonne on kasautunut kaikki se tieto, jota olemme am-
mentaneet kulttuuristamme, lähipiiristämme ja kaikes-
ta siitä, mitä olemme ajatelleet, tehneet ja tunteneet. Jos-
kus koemme saavamme intuitiivisen tunteen — tietäväm-
me jotain, jota emme tiedä — mutta kyse onkin jostakin 

uskomuksestamme tai kokemuksestamme. Muistuttaa-
ko tapaamasi henkilön murre juuri siitä tädistä, josta et 
pitänyt? Omaatko ihmisen ulkonäköön pohjautuvia us-
komuksia tyyliin ”lihavat ihmiset ovat laiskoja” tai ”pit-
kät miehet hyviä johtajia”? Myös pelko voi estää tekemäs-
tä jotain, vaikka selittelemmekin itsellemme kyseen ole-
van intuitiosta.

Ammatillinen vahva osaaminen on myös yksi esimerk-
ki suodatetusta intuitiosta. Kun olemme tehneet jotain 
työtä pitkään, tiedämme jo automaattisesti miten reagoi-
da eri tilanteisiin ilman, että joudumme pohtimaan ja ana-
lysoimaan toimintaamme. Haasteena on pysyä avoimena 
muutokselle ja kehittymiselle, ettemme muutu ’näin on 
aina ennenkin tehty’ mantran hokijaksi.

Suora intuitio on prosessi, jonka kautta löydämme kor-
keamman ja puhtaan tietoisuuden mieleenjohtumia, mo-
nisyisempiä kokonaisuuksia, useita näkökulmia ja kestä-
viä oivalluksia. Se osaa hetkessä yhdistellä oleellista tar-
vittavaa tietoa ja tunteita. Suoran intuition kautta voimme 
saada oivalluksia tulevasta. 

Suoraa intuitiota käyttäessämme koemme usein vah-
vasti, että saatu oivallus on ”oikein”, jonkinlaista ohjauk-

JorMA ollIlA on SAnonUt, 
että Monet yrIt yKSen 

päätöKSet ovAt Synt yneet 
SAttUMAltA, MUttA nIItä 

perUStellAAn MyöheMMIn 
JärKISyIllä. hänen 

MUKAAnSA noKIAn vUoden 
1992 päätöS KeSKIttää 

voIMAt MAtKApUhelIMIIn JA 
MAtKApUhelInverKKoIhIn 

perUStUI vAIStoon. 
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sen ja flow-tilan tunnetta, luottamusta, että asiat järjesty-
vät ja menevät kuten pitääkin. Useat nobelistit todistavat, 
että suurimpien innovaatioiden takana on ollut useimmi-
ten suoran intuition kokemus.

Intuitio voi ilmetä kehon signaaleina, aistihavaintoi-
na, sydämen tuntemuksina tai vaikkapa vain epämääräi-
senä ”tietämisenä”. Meillä jokaisella on omat merkkim-
me, mutta ne oh opittava tunnistamaan. Einsteinin kerro-
taan saaneen intuition viestejä kehoonsa erilaisina lihas-
tuntemuksina. Mika Waltarin kerrotaan nähneen Sinu-
he egyptiläinen -kirjansa hahmot ja keskustelleen heidän 
kanssaan. 

Kehitä intuitiotasi

Intuitio on kaikille luontainen, tiedostettu tai tiedostama-
ton kyky, joka useimmiten toimii eritoten levossa ja rau-
hallisuudessa, hetkeen keskittyessä. Sitä voi kehittää ku-
ten muitakin taitoja ja kykyjä: tiedosta, tunnusta, tunnis-
ta, kokeile ja käytä ja analysoi kokemukset (erottelukyky). 

Intuition kehittäminen on itsensä kehittämistä. Kukin 
voi oppia tunnistamaan, miten intuition viestit ilmenevät 
juuri itselle. Kuunteleeko ja uskaltaako noudattaa niitä? 
Osaako erotella, mistä ne ovat peräisin? 

Tyrmäämme usein itse itsemme: olipa huono ajatus, 
enhän minä pysty/osaa/kykene... Jos vie ajatustaan eteen-
päin, saattaa törmätä negatiivisiin mantroihin: ei ole bud-
jetissa, olemme jo kokeilleet sitä, ei kuulu strategiaan, ei 
niin voi tehdä... Tuttua? Mitä radikaalimpi idea, sitä voi-
makkaampaa lienee vastustus. Vaatii rohkeutta kohdata 
ymmärtäen tällainen hakaus. 

Kirjaa ylös ideasi ja tuntemuksesi ja analysoi, mikä on 
mahdollisen kritiikin takana. Perustuuko se uskomuksiin 
ja pelkoihin? Sinun vai muiden? Miten voisit parantaa ide-
aasi ja itsetuntemustasi kritiikin avulla? Miten ideaa kan-
nattaisi viedä eteenpäin? 

tunnista mahdollisuudet

Intuition voima on usein aivan huippuluokkaa esimerkik-
si erilaisten mahdollisuuksien tai haasteiden tunnistami-
sessa. Innovaatioissa on usein kysymys erilaisten asioiden 
yhdistämisestä ja ympäristön hiljaisten signaalien havait-
semisesta. Tiedostamattoman mielemme kapasiteetti toi-
mii ainutlaatuisesti tällaisen tiedon prosessointiin. Mitä 
enemmän altistaa itseään erilaiselle tiedolle ja kokemuk-
sille, sitä enemmän materiaalia tiedostamaton saa käyt-
töönsä. 

Usein tarvitsemme apua prosessin tulosten eli intuiti-
on viestien pääsemiseen kiireisen mielemme lävitse. Het-
ken hiljentymiseen ja läsnäolon löytymiseen löytyy pal-
jon erilaisia menetelmiä. Voisitko käydä lyhyellä metsä-
lenkillä ruokatunnilla? Luonto on valtava voimavara myös 
intuitiolle. Jo 4–7 minuuttia luonnossa hidastaa sykettä 
ja laukaisee lihasjännitystä. Olisiko mahdollista vetäytyä 
hetkeksi hiljaiseen huoneeseen? Joskus jo lyhytaikainen 
hengitykseen keskittyminen tai ympärillä olevien äänien 
ja tapahtumien tarkkailu auttaa palauttamaan mielesi tä-
hän hetkeen, jossa myös intuitio pääsee ilmenemään.

organisaation työKalu

Uuvuttaa, aika ei riitä? Haluamme olla loogisia, hallita ja 
analysoida, mutta emme yksinkertaisesti pysty hallitse-
maan kaikkea saatavilla olevaa tietoa ja tapahtuvaa aino-
astaan tietoisen mielemme kautta. 

Useat suurten, globaalien yritysten johtajat ovatkin 
valjastaneet intuitionsa voiman. 

Tietoinen intuitio voi myös löytää paikkansa organi-
saatioiden tasolla ja siitä voi tehdä organisaatiossa kehi-
tettävää ominaisuutta. Sitä voi hyödyntää prosessien, me-
netelmien, työkalujen, kulttuurin ja itsensä kehittämises-
sä. Tekemällä intuitiivistä tietämystä näkyväksi opitaan, 
miten ja missä siihen voi luottaa, missä ehkä ei.

Intuitiolla on lukuisia käyttökohteita organisaatiois-
sa: strategiaprosessi, päätöksenteko, uudistuminen, haas-
teiden ja mahdollisuuksien tunnistaminen, verkostoitu-
minen, asiakassuhteet, henkilöstöasiat, nopeat tilanteet, 
ajoitukset jne. 

Kulttuuri mahdollistaVaKsi

Organisaatiossa voidaan luoda erilaisia tiloja, tunnelmia, 
virkkeitä sekä menetelmiä intuition tueksi. Muutamissa 

In trUth, All people Are 
offered help by theIr 

IntUItIon — bUt MoSt pIcK 
theMSelveS Up And eScApe AS 

fASt AS poSSIble.
Winston ChurChill
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Organisaatiossa tällaisen ”hautomisajan” voi helposti 
ottaa käyttöön niin henkilökohtaisiin päätöksiin kuin tii-
min tai ryhmän päätöksiin. Monissa workshopeissa käsi-
tellään asioita niin intensiivisesti, että osallistujille tulee 
intuitiivisia oivalluksia vielä tilaisuuden jälkeen. Olisi tär-
keää huomioida nämäkin ajatukset.  

Voisiko erilaisiin keskusteluihin ottaa intuition viestit 
mukaan avoimesti omana kohtanaan? Käsitellä faktojen 
lisäksi, mitä kenenkin intuitio sanoo asiasta. Useimmiten 
nämä intuition tuomat ajatukset keskustellaan vasta käy-
tävällä kokouksen jälkeen, koska ei uskalleta kommentoi-
da asiaa ilman faktoja. 

eettisiä KoKonaisuuKsia

Jokainen organisaatio joutuu kohtaamaan yhä monimut-
kaisempia, toisiinsa kytköksissä olevia ongelmia, joi-
hin liittyy useita valintakriteerejä. Enää ei riitä, että miet-
tii asiaa vain oman organisaation ja asiakkaiden näkökul-
masta, vaan ollaan vastuullisia myös ympäristöä ja ympä-
röivää yhteiskuntaa kohtaan, joskus kansainvälisestikin. 

Uskon että maailma on parempi paikka, jos opimme 
käyttämään enemmän intuitiota. Valinnat olisivat eetti-
sempiä kokonaisuuden, myös luonnon ja ihmiskunnan 
kannalta. 

Löytyy siis todella järkeviä syitä kehittää intuitiota 
myös työelämässä! 

Eija Kiviranta on toiminut yli 20 vuotta sekä erilaisissa glo-
baaleissa operatiivisissa johtotehtävissä että suuren yrityksen 
innovaatio- ja yritysvastuujohtajana. Hän toimii nykyisin yrit-
täjänä Dream Pilots Oy:ssä. 

It tAKeS A pArtIcUlAr 
MInd, IntUItIon And 

deterMInAtIon to tAKe An 
IdeA to conclUSIon.

riChard branson

organisaatioissa on saatu hyviä tuloksia antamalla henki-
löstölle lupa “tehdä mitä haluat” sovitulla ajalla. Ideoiden 
jakamiseen löytyy myös työkaluja, jotka tukevat ideoiden 
jatkojalostuksessa ja eteenpäin viemisessä. Kun ideoiden 
tueksi löytyy muita ja saa heiltä kommentteja, on idealla 
parempi mahdollisuus edetä. 

Moni organisaatiokulttuuri tarvitsee uudenlaista suh-
tautumista ideoihin, erilaisuuteen ja epäonnistumisiin. 
Täytyy olla myös mahdollisuus tuoda esille tuntemuksen-
sa siitä, että jotain on pielessä tai että valittu suunta on 
väärä.

tuKea päätöKsenteolle

Päätöksenteossa intuition ääni voi tuoda uutta näkökul-
maa toimintaan. Päätöksien taustalla on yhä useammin 
valtava määrä suodatettavaa tietoa, ja on vaikea ratkaista 
ongelmaa pelkän faktan ja tietoisen mielen avulla. Joskus 
taas tietoa on aivan liian vähän, tai sen luotettavuudesta ja 
olennaisuudesta on ristiriitaisia tunteita. Tällöin olisi jär-
kevää hyödyntää tiedostamattoman mielemme voimaa ja 
jättää asia, perinpohjaisen tutustumisen jälkeen, hetkek-
si tiedostamattoman mielen valtavan kapasiteetin työs-
tettäväksi. 

Intuitio useimmiten vaatii asiaan perehtymisen ja eri 
näkökulmien läpikäymisen. Intuition voimaa voi hyödyn-
tää päättämällä, ettei päätöstä tehdä ennen kuin asia on 
hetken hautunut ilman tietoista pohdintaa. Perehdy asi-
aan, pyydä intuitioltasi apua ja tee välillä aivan muuta: käy 
kahvilla, hoida rutiineja tai mene hetkeksi luontoon. Pää-
asia, että ajatuksesi pysyvät kokonaan poissa päätettäväs-
tä asiasta. 

Usein isommat ongelmat kannattaa jättää pidemmäk-
sikin aikaa hautumaan. Päätä milloin asia tulee ratkaista 
ja jätä se siihen asti hautumaan. Näin toimiessasi ratkaisu 
saattaa tulla eteesi aivan yllättäen. 

often yoU hAve to 
rely on IntUItIon

bill Gates

41UUSI-KAIKU | 2014



Koulutuspäällikkö Tiina Saarelma-Thiel Työterveyslai-
tokselta pohtii eri sukupolvien samanaikaista työskente-
lyä ja eriaikaista työelämään sisääntuloa. Viidessäkymme-
nessä vuodessa työelämä on muuttunut täysin monesta 
näkökulmasta katsottuna.

”Ne, jotka tulivat työelämään 1960-luvulla, elivät ihan 
erilaisessa maailmassa kuin tänä päivänä työnsä aloitta-
vat. Muutos on mentaalisesti valtava ja vaativa”, Saarel-
ma-Thiel toteaa.

suKupolVien Kuilu

Jos tarkastellaan eri sukupolvia, 1960-luvulla työelämään 
siirtyneet olivat työkeskeisiä puurtajia, mikä oli merkki 
hyvästä työntekijästä. Johtajuus oli autoritääristä ja hie-
rarkkista. Johtaja antoi alaisille tehtävät, jotka tehtiin — 
eikä muuta sitten tarvinnutkaan. Oltiin sitoutuneita työn-
antajaan ja säästettiin rahaa pahan päivän varalle. Työt 
tehtiin työpaikalla tiettyyn aikaan, jota seurattiin.

1980-luvulla työelämään astuneet tulivat maailmaan, 
jossa puhuttiin jo tuloksellisuudesta ja tavoitejohtamises-
ta sekä globalisaatiosta. Työ muuttui liikkuvammaksi. Al-

koi kulutus ja velaksi eläminen, juppikulttuuri, jossa ra-
halla, asemalla ja statussymboleilla oli merkittävä rooli. Jo 
tätä porukkaa vanhempi sukupolvi kummasteli ihmeis-
sään.

Tänä päivänä, 2010-luvulla työelämään sisään tullut 
porukka korostaa työn, perhe-elämän ja vapaa-ajan tasa-
painoa enemmän kuin koskaan. Nyt korostuvat myös mo-
niarvoisuus, itsensä johtaminen ja itsensä työllistäminen, 
oman työmarkkinakelpoisuuden jatkuva päivittäminen, 
itsensä brändääminen ja yksilökeskeisyys sekä erilaisuu-
den hyväksyminen.

KelloKortista arVoon

”Jos ennen esimies kertoi, mitä pitää tehdä, nyt pitää pi-
kemminkin keksiä tekemisensä itse. Töitä ei välttämättä 
tehdä enää työpaikalla tiettyyn aikaan vaan ajasta ja pai-
kasta riippumatta. Tekemistä ei mitata kellokortilla vaan 
työn arvon ja aikaansaamisten mukaan”, Saarelma-Thiel 
sanoo.

”Kääntöpuoli ajattomuudessa on se, että olemme aina 
käytettävissä. Esimiestyön rooli on edelleen tärkeä tavoit-

MOnta 
suKuPOLvea 
saMassa tYöPaiKassa
Samassa työpaikassa ja samoissa tehtävissä voi tänä päivänä työskennellä samaan 
aikaan neljä sukupolvea. Miten työt, odotukset ja asenteet ovat vuosien saatossa 
muuttuneet? Entä miten homma eri-ikäisten työkulttuurissa saadaan toimimaan?
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teiden asettajana ja tulosten seuraajana, mutta työnteki-
jän rooli oman työn sisällön neuvottelijana korostuu. Työ-
ajat joustavat ja erilaiset verkostot korostuvat.”

Entisiin aikoihin verrattuna asemat ja tittelit ovat kär-
sineet inflaation. Eri-ikäisten työntekijöiden väliset suh-
teet ovat toverilliset ilman varsinaista vanhat–nuoret-
asetelmaa. Kukaan ei ansaitse automaattisesti kunnioi-
tusta vaan se täytyy ansaita. Nuorille tämä on luontevaa, 
mutta vanhemmille ihmisille usein vaikeampaa.

aiKahorisontti Kertoo

Vanhat ja uudet työntekijät ovat monin tavoin erilaisessa 
asemassa. Nyt työelämään saapuvien ei tarvitse kantaa si-
tä historian arvomaailmaa ja painolastia, joka vanhemmil-
la on. Jatkuva sopeutuminen aina vallitsevaan uuteen ti-
laan vaatii konkareilta paljon joustavuutta.

Helppoa ei ole nuorillakaan. Aiemmasta vakituisesta, 
kokopäiväisestä, usein elinaikaisesta ja yhden työnanta-
jan mallista on siirrytty jatkuvaan työnhakuun, jatkuvaan 
muutokseen, pätkätöihin, pirstaloituneeseen työnkuvaan, 
osa-aikatöihin, määräaikaisuuksiin ja vuokratöihin.

Saarelma-Thiel piirtää janan. Aikahorisontin alkupääs-
sä ovat vasta työelämään siirtyneet ja loppupäässä pian 
eläkkeelle jäävät. Kun asettaa itsensä janalle, näkee sel-
västi, kumpaa on enemmän: työvuosia edessä vai takana.

”Alkupäässä on pitkään sellainen olo, että aikaa on 
ihan loputtomasti. Loppupäässä ajan rajallisuus alkaa hää-
möttää. Tällöin moni alkaa miettiä, mitä vielä haluan, jak-
san ja pystyn. Voi tulla kiireen tunne: miten käytän loppu-
ajan”, Saarelma-Thiel miettii.

mullistusta odotellessa

Saarelma-Thielin mukaan elämä oli aiemmin selkeäm-
pää. Käytiin koulu, mentiin töihin ja jäätiin eläkkeelle. Nyt 

opiskeluaika on huomattavasti pidempi ja työelämään 
kiinnittyminen haastavaa, jatkuvaa. 

”Töiden välissä on usein työttömyysjaksoja, mikä tar-
koittaa usein uudelleenopiskelua. Työtä rytmittävät eri-
laiset vapaat, kuten perhevapaat ja vuorotteluvapaat. 
Myös eläkkeelle siirtyminen on joustavaa, ikään kuin har-
maata aluetta. Vaikka eläkkeelle jäädään, moni jatkaa töi-
tä yrittäjänä tai palaa entisen työnantajan leipiin tuuraaja-
na ja lomittajana.”

Jatkossa nykymeno vain kiihtyy, kun työelämän ja yk-
sityiselämän rajat hämärtyvät entisestään. Työpaikat ei-
vät löydy lehti-ilmoituksista, vaan omien verkostojen ja 
sosiaalisen median kautta. Virtuaalinen työskentely yli 
organisaatio- ja paikkarajojen sekä yritteliäisyys yleisty-
vät. 

”Eliniän odotus hipoo tänä päivänä syntyvillä tytöillä jo 
sataa vuotta, joten tulevilla työntekijöillä on aikaa raken-
taa työelämäänsä. On vaikea edes kuvitella, mikä seuraa-
va mullistava muutos voisi olla. Jos internet tuli elämääm-
me parikymmentä vuotta sitten, on mahdotonta ennus-
taa, miten työskentelemme seuraavan parinkymmenen 
vuoden kuluttua.” 

eläMä olI AIeMMIn SelKeäMpää. 
Käy tIIn KoUlU, MentIIn töIhIn JA JäätIIn 

eläKKeelle. ny t opISKelUAIKA on hUoMAttAvAStI 
pIdeMpI JA t yöeläMään KIInnItt yMInen 

hAAStAvAA, JAtKUvAA.

Tiina Saarelma-Thiel on 
pohtinut paljon sitä, miten 

erilainen eri sukupolvien 
työelämään sisääntulo-

vaihe on. Nyt samoilla työ-
paikoilla voi työskennellä 

neljäkin sukupolvea.
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Voimassa oleva työaikalaki on vuodelta 1996. Normaalina 
työaikana pidetään enintään kahdeksan tunnin mittais-
ta jaksoa arkisin kello 8–16 tai 9–17 välillä. Säännöllinen 
työaika on valtion virkaehtosopimuksen mukaan virasto-
työssä seitsemän tuntia 15 minuuttia. 

Muuttuvan työelämän myötä useimpien virkamiesten 
työtehtävät eivät ole sidottu aikaan tai paikkaan. Parem-
man työelämän suunnittelutoimisto 925 Designin luova 
johtaja Saku Tuominen kertoo toimistonsa haastatelleen 
yli 2000 ihmistä luovan yrityskulttuurin näkökulmasta. 

Nykytyössä näyttäisi olevan paljon piirteitä, jotka ovat 
ajattelun kannalta haitallisia.

”Suurin osa ideavetoista ajatustyötä tekevistä ihmi-
sistä kokee, että heidän on vaikea keskittyä siinä paikas-
sa, jossa tekevät työtään. Työpäivän kulun tietoinen suun-
nittelu olisikin tästä syystä aivan oleellista”, Tuominen sa-
noo. 

”Meillä on edelleen voimassa valvonnan illuusio, vaik-
ka tiedetään, ettei ajatustyö näy päällepäin. Ihminen voi 
olla tavallaan töissä, mutta lopulta aivot määrittelevät on-
ko hän sitä, ei paikka.”

Tuomisen mukaan ihminen tekee työtä jopa nukkues-
saan, jolloin merkittävä osa ajattelusta tapahtuu. Kotona 
mietitään työasioita ja työssä kotiasioita. Ahkeran ja in-

KUVITUSKUVA!

Voisiko ajatustyön tekijä itsenäisesti vaikuttaa omaan työaikaansa ja paikkaan,
 jossa haluaisi mieluiten työnsä tehdä? Työtä säätelevät lait ja uudet työnteon 
käytännöt eivät vielä täysin kohtaa.

tYön vaiKuttavuuden 
vai 

aJan MittaaMinen?

nostuneen työntekijän työteho on tutkitusti parempi kuin 
rutiininomaisen suorittajan.

”Uskon, että jatkossa meidän tulee siirtyä malliin, jossa 
mittaaminen perustuu aikaansaamiseen. Tällöin ihminen 
voisi tehdä työtään missä paikassa haluaa ja siinä rytmissä 
kuin se hänelle parhaiten sopii.”

työsuojelu huomioi terVeyden

Yleislakina voimassa oleva nykyinen työturvallisuuslaki 
koskee kaikenlaista työtä, myös ajatustyötä. Lain tavoit-
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KUn MItAtAAn 
AIKAAnSAAvUUttA, IhMInen 

voI tehdä t yötään MISSä 
pAIKASSA hAlUAA JA SIInä 
ry tMISSä, JoKA hänelle 

pArhAIten SopII.
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teena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työn-
tekijöiden työkyvyn suojaamiseksi. Työnantajilla on siten 
velvollisuus huolehtia ihmisten turvallisuudesta ja terve-
ydestä työpaikoilla.

Työsuojelusäännöksiä valmistelevassa neuvottelukun-
nassa ei ole parhaillaan vireillä lakimuutoksia työajan ja 
vaikuttavuuden mittaamisen kysymyksissä. Sosiaali- ja 
terveysministeriön johtaja Eija Koivuranta kuitenkin ko-
rostaa, että työelämän haasteita arvioidaan yhdessä työ-
elämän eri toimijoiden kanssa.

”Työympäristön muuttuminen monimuotoisemmak-
si ja työnteon eri muodot ovat ajankohtaisia kysymyksiä. 
Myös valtion asiantuntijatehtävissä käytetään uusia työ-
tapoja, kuten etätyötä. Muutokset haastavat perinteisiä 
työsuojelun lähestymistapoja. Uskonkin, että lähivuosi-
na tämä heijastuu myös lainvalmisteluun”, Koivuranta to-
teaa.

Työntekijöiden suojelemisen periaate ja ihmisten eri-
laisten edellytysten huomioiminen ovat kuitenkin myös 
jatkossa lainsäädännön ydintä, Koivuranta muistuttaa.

”Tältä osin työturvallisuuslaki, josta sosiaali- ja ter-
veysministeriö vastaa, on mielestäni suhteellisen hyvin 
ajan tasalla. Se velvoittaa työnantajia olemaan selvillä työ-
paikan harjoittaman toiminnan fyysistä ja henkisistä vaa-
ratekijöistä. Työn kuormituksesta aiheutuvaa haittaa tu-
lee siis osata välttää jo työn suunnittelussa ja mitoitukses-
sa.”

Koivuranta korostaa, että vaikka tulevaisuudessa pai-
notettaisiin entistä enemmän työn tulosten mittaamista, 
on tärkeää tarkastella myös työhön käytettyä aikaa ja sii-
tä tulevaa kuormitusta. 

Varsinaista työaikaa koskevasta lainsäädännöstä vas-
taa työ- ja elinkeinoministeriö. Koivuranta toteaa, et-

tä työelämän lakien uudistustyötä tehdään ministeriöissä 
yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa.

Saku Tuominen myöntää, etteivät asiat ole mustaval-
koisia. Uudentyyppinen työsuorituksen mittaaminen aja-
tustyön osalta ei ole helppo kysymys ratkaistavaksi. Hän 
kuitenkin kannustaa rohkeuteen ja erilaisiin kokeiluihin, 
jotta työn vaikuttavuuden arviointiin löytyisi uudenlai-
sia tapoja.

”Uskon siihen, että ihmiset voivat saada älyttömän 
paljon enemmän aikaiseksi, mikäli he saavat suunnitel-
la työpäivänsä itse. Juridisten rajoitteiden sisälläkin on jo 
nyt mahdollista kokeilla huomattavasti enemmän uusia 
tapoja”, Tuominen sanoo.

Hän muistuttaa, että ihmisten työnilo syntyy pitkälti 
tunteesta, että hän saa aikaan asioita. ”Tämä on myös joh-
tamiskysymys. Mikäli tavoitteet on määritelty epämää-
räisesti, se vähentää automaattisesti aikaansaamisen tun-
netta.”

Julkisen sektorin ongelmaksi Tuominen näkee melkoi-
sen laajalle levinneen asenteen ja voimattomuuden ilma-
piirin, jossa työntekoa koskevia uusia käytäntöjä ei olisi 
mahdollista löytää ja ottaa käyttöön. Asioita problemati-
soidaan hänen mielestään liikaa, toteutus jää vähemmälle.

”Asioita kannattaa lähteä muuttamaan pienin askelin, 
esimerkiksi vaikuttamalla palaverikäytäntöihin ja ratkai-
semalla käytännön ongelmia heti kun ne ilmenevät. Aja-
tustyö on lopulta dramaattisesti erilaista verrattuna teh-
dastyöhön, jolle nykyiset työajan mittaamisen tavat pe-
rustuvat.”

”Ihmiset ottavat hyvin vastaan joustavia malleja, joissa 
heille suodaan osittain vapaus määritellä työnteon paik-
koja: osa toimistossa, osa muualla. Yhteisiä palavereita 
voidaan helposti järjestää vaikkapa lähikahvilassa.” 

t yönteKIJöIden SUoJeleMISen 
perIAAte JA IhMISten 

erIlAISten edelly t ySten 
hUoMIoIMInen ovAt 

lAInSäädännön ydIntä.

JUlKISellA SeKtorIllA ASIoItA 
probleMAtISoIdAAn lIIKAA, 
toteUtUS Jää väheMMälle.

45UUSI-KAIKU | 2014



”Joustavista työaikajärjestelyistä valtiolla on nykyisin 
käytössä pidennetty, yksilöllinen ja tiivistetty työaika. En-
tä tulevaisuus, minkä tyyppisiä vaihtoehtoja meillä saat-
taisi olla edessä esimerkiksi kymmenen vuoden päästä?”, 
Pallaspuro kysyy.

Henkilöstöpäällikkö Janne Luomala ja Joustoilla jaksa-
mista -hankkeen projektipäällikkö Leena Kanerva odot-
tavat reilun vuoden mittaisen kokeilujakson tarjoavan ta-
sapuolisemmin joustavia työtapoja niillekin työyksiköille, 
joille etätyö ei sovellu.

Luomalan mukaan joustoissa on kyse muustakin kuin 
perinteisestä etätyöstä. Nyt onkin tarkoitus tarkastella 
malleja luovasti ja avoimesti.

”Ohjaavana tekijänä alkavassa pilotissa on pyrkiä lisää-
mään työhyvinvointia, sillä asiantuntijoiden työpäivät ve-
nyvät ja tunteja kertyy. Esimerkiksi operatiiviseen labora-
toriotyöhön mietitään uudenlaisia ratkaisuja, jotka toisi-
vat sen tekijöille soveltuvia joustoja”, Luomala toteaa.

Kanerva on käytännössä huomannut, että etätyötä ei 
edes kannata tarjota ratkaisuksi kaikkeen työhön. Koke-
mukset jäävät helposti vaisuiksi, mikäli satunnaista etä-
päivää on hankala järjestää.

”Tiivistetty työ on yksi suosittu vaihtoehto. Myös työn 
kausiluonteisuus kannattaa huomioida työaikajoustojen 

raameja määriteltäessä. Yksi tapa kehittää työn tekemi-
sen muotoja on erilaisten työvälineiden, kuten Lync-työ-
kalun, parempi hyödyntäminen. Yhteisiä pelisääntöjä kui-
tenkin tarvitaan”, Kanerva toteaa.

Hän muistuttaa, että joustojen kehittämisessä on sa-
malla kyse johtamisen kehittämisestä. ”Etätyötä tekevil-
le on osoitettava toisaalta luottamusta, mutta samanaikai-
sesti esimiesten tulee huolehtia riittävästä työn ohjauk-
sesta ja autettava työntekijöitä asettamaan rajoja tehtyyn 
työaikaan.”

Noin 1300 henkilöä työllistävässä THL:ssä kokemuk-
sia erityyppisistä joustoista haetaan viidessä eri yksikös-
sä. Pilotti käynnistyy työpajoissa, joissa henkilöstö pääsee 
esittämään ideoitaan ja toiveitaan. Matkan varrella teh-
dään tarkistuksia ja jatketaan edelleen kokeilua.

Janne Luomala lupaa, että uusiin ajatuksiin suhtaudu-
taan avarakatseisesti ja ehdotettuja ideoita ollaan valmii-
ta testaamaan käytännössä. Johtoryhmän siunaus malleil-
le toki haetaan ennen niiden käyttöönottoa.

Työn ehdoilla edetään, täysin villeihin ratkaisuihin ei 
ole tarkoitus mennä, vaikka jopa työajatonta mallia on 
pohdittu yhtensä vaihtoehtona.

”Luottamusmiesten suhtautuminen kokeiluihin on 
myös ollut positiivista” Luomala kertoo. 

THL:N JANNE LuoMALA JA LEENA KANErVA: 

”JOustOt vaiKuttavat tYöYHteisön 

tOiMivuuteen Ja 
JOHtaMiseen” 

Palkansaajajärjestö PARDIAn asiamies Esko Pallaspuro halusi kuulla Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksessa (THL) syksyllä alkavasta pilottihankkeesta, jossa ideoidaan ja 
kokeillaan uudentyyppisiä joustavia työskentelytapoja ja -aikoja.
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työyhteisön toimiVuus taattaVa

Leena Kanerva haluaa niin perinteisessä etätyössä kuin 
nyt testattavissa uusissa ratkaisuissa kiinnittää huomio-
ta siihen, miten joustavat työaikamallit vaikuttavat työyh-
teisön toimivuuteen ja yhtenäisyyteen. 

”Mikäli ihmiset halutaan saada kasvokkain tietyl-
lä hetkellä samaan paikkaan, sen tulisi olla mahdollista. Ja 

jos yksi joustaa, toisten ei pidä joutua siitä kärsimään. Tar-
vitaan yhteisiä sopimuksia”, Kanerva muistuttaa. 

THL:n tuleva päärakennus tarjoaa monitoimitiloja, 
joissa tulevaisuuden uuden työmuodot pääsevät oikeuk-
siinsa. Ryhmätyötiloja on jo nyt melko hyvin käytössä.

Pilotin myötä syntyviä hyviä malleja pyritään Luoma-
lan mukaan ottamaan pysyviksi käytännöiksi, mikäli niillä 
havaitaan olevan positiivista vaikutusta työhyvinvointiin 
sekä työn tuloksiin ja laatuun. 

”Joudumme kenties tarkistamaan samalla nykyisiä oh-
jeistuksia ja tekemään niihin muutoksia”, Luomala arve-
lee.

Sitä ennen kokemuksia ja havaintoja kootaan ja saatu-
ja tietoja analysoidaan tarkoin. Esko Pallaspuro kysyy, ai-
otaanko myös sairauspoissaoloja tarkastella tästä näkö-
kulmasta?

”Hyvä idea. Haluamme ensisijaisesti vaikuttaa oman 
jaksamisen ja hyvinvoinnin kokemukseen. Uskon, että 
parantunut hyvinvointi vaikuttaa pidemmällä aikavälil-
lä myös poissaoloihin. Mikäli näyttöä joustojen vaikutuk-
sesta terveyteen ennätetään hankkeen aikana saada, tämä 
varmasti kiinnostaa myös johtoa”, Leena Kanerva toteaa. 

Esko Pallaspuro, Janne Luomala ja Leena Kanerva 
uskovat, että etätyön rinnalle kannattaa etsiä 
uudenlaisia jouston mahdollisuuksia.

tIIvIStett y t yö on yKSI 
SUoSIttU vAIhtoehto. MyöS 

t yön KAUSIlUonteISUUS 
KAnnAttAA hUoMIoIdA 

t yöAIKAJoUStoJen rAAMeJA 
MäärIteltäeSSä SeKä 

erIlAISten t yöKAlUJen, KUten 
lyncIn hyödyntäMInen.
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Työterveyslaitoksen (TTL) osaamiskeskuksen johtajan 
Jorma Mäkitalon mukaan työterveyshuollon toiminta voi 
eriytyä työpaikasta irralleen rutiininomaisesti toimivak-
si saarekkeeksi, ellei yhteisiä tavoitteita ja toimintatapoja 
mietitä yhdessä huolella.

”Työterveysyhteistyö voi kuihtua tai jää syntymättä, 
mikäli johto ja esimiehet ovat ulkoistaneet työterveyden 
ja -turvallisuuden täysin palveluntuottajan hoidettavak-
si”, Mäkitalo sanoo. 

”Toki on myös tilanteita, joissa asiakas etsii aktiivises-
ti kumppanuutta polttavan ongelman korjaamiseksi, mut-
ta työterveyshuollosta ei löydy vastuunkantajaa tai se pii-
loutuu passiivisena vaitiolovelvollisuuden taakse.”

johda ja Kehitä

Työkyvyn johtaminen kannattaa ottaa omiin käsiin. Juuri 
näin toimitaan Rajavartiolaitoksessa, jossa valtakunnalli-
nen työterveyspäällikkö Leila Litmanen-Iltola huolehtii, 
että henkilöstö saa mahdollisimman kattavasti myös en-
nalta ehkäisevää työterveyshuoltoa. 

Jotta arki pyörisi, yhdeksän hallintoyksikön ja 2800 
henkilöä koskevan työterveyshuollon palvelut eri paik-
kakunnilla kilpailutetaan säännöllisin väliajoin. Paikalli-
sia työterveyssopimuksia tehdään sekä isojen ketjujen et-
tä pienten terveyskeskusten kanssa.

”Systeemimme on rakennettu niin, että hallintoyk-
siköissä työskentelee seitsemän meidän palkkalistoil-

la olevaa työterveyshoitajaa. Hyvän tiedonkulun ansiosta 
olemme koko ajan selvillä missä mennään”, Litmanen-Il-
tola kertoo.

ennaltaehKäisy edelle

Työterveyshuolloissa on Mäkitalon mukaan suuriakin 
eroja, vaikka ne ovat kaventumaan päin. Yksityiset lää-
kärikeskukset tarjoavat laajemmin sairaanhoitopalveluja 
julkisen sektorin työterveysyksiköihin verrattuna. Run-
sas tarjonta myös lisää sairaanhoitopalveluiden käyttöä.

”Sairaanhoidosta on tullut yhä olennaisempi osa työ-
terveyshuoltoa. Se ei kuitenkaan ole vaikuttavin konsti 
terveyden ja työkyvyn edistämisessä. Toisaalta myös asia-
kasorganisaatiot ja työntekijät arvostavat sairaanhoidon 
hyvää saatavuutta, eli intressit ovat molemminpuolisia”, 
Mäkitalo muistuttaa.

Useimmista työterveyshuoltoyksiköistä löytyy Mäki-
talon arvion mukaan aitoa kiinnostusta laajentaa palvelua 
työn tukemisen, työympäristön, työyhteisön ja työkyvyn 
kehittämisen suuntaan. Ennalta ehkäisevän palvelun tuot-
taminen tosin vaatii erikoisosaamista. Muitakin rajoittei-
ta toiminnalle on.

”Julkisen korvausjärjestelmän säännökset rajoittavat 
työterveyshuollon mahdollisuuksia toimia joustavasti ja 
työpaikkojen tarpeiden mukaisesti. Korvattavana työter-
veyshuoltona nimittäin pidetään sisällöllisesti ja ajallisesti 
rajattuja toimia”, Mäkitalo kertoo.

HYötY irti 
tYöterveYsHuOLLOn 
OsaaMisesta
Aito ja tuloksellinen yhteistyö työterveyshuollon ja viraston välillä 
edellyttää kummaltakin osapuolelta tahtoa, kiinnostusta ja aktiivisuutta. 
Voisiko työterveyshuollon tavoitteeksi asettaa, että sen asiakkaat 
olisivat terveitä ja työkykyisiä?
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”Korvaukset saatetaan evätä laajemmalta työterveys-
huollon asiantuntijapalveluiden käytöltä, mikä kasvattaa 
työnantajan kustannuksia jopa puolella. Tähän epäkoh-
taan olemme TTL:ssä koettaneet viime aikoina vaikuttaa.”

Varhaisella tuella sairauspäiVät 
lasKuun

Jorma Mäkitalon mielestä varhaisen tuen ydin on siinä, 
että esimiehet haluavat, saavat ja osaavat seurata alais-
tensa työkykyä.

”Suomalaisessa työelämässä on pitkään vallinnut kir-
joittamaton sääntö, että työntekijöiden työkyky on hen-
kilön oma ja terveydenhuollon asia. Esimiehet eivät ole 
kokeneet, että alaisten työkyvystä huolehtimien kuului-
si heille.”

Työntekijät ovatkin jääneet terveysongelmineen yk-
sin. Terveydenhuollon keinot rajoittuvat hoitoon ja saira-
usloman määräämiseen. Työterveyshuollon etuna on yh-
teys työpaikalle ja esimieheen. Neuvotellen ja erilaisil-
la työjärjestelyillä voitaisiin Mäkitalon mielestä vaikuttaa 
työkykyyn paljonkin.

”Esimiehen puolelta varhainen välittäminen ei ole mo-
nimutkaista toimintaa. Olennaista on, että työntekijän 
jaksamisesta ollaan kiinnostuneita ja halutaan tehdä jous-
tavia järjestelyjä. Esimiehen tulee saada taakseen myös 
johdon tuki.

Mäkitalon mukaan ennen työterveysneuvottelua on 
hyvä, että työntekijä on selvittänyt omalta osaltaan näkö-

kulmansa tilanteeseen työterveyshuollon ammattilaisille. 
Myös esimies voi kertoa heille omista havainnoistaan. Sen 
sijaan poissaoloon johtaneet sairaudet eivät kuulu työn-
antajalle.

Varhaisen välittämisen mallia on Rajavartiolaitoksessa 
pidetty ohjenuorana vuodesta 2011. Sen avulla pohditaan 
ja ratkotaan koko työyhteisön ja yksilön työkyvyn muu-
toksia. Myös riskien kartoitukset tehdään omin voimin. 

Mikäli omasta takaa ei löydy osaamista, ”huudetaan 
avuksi asiantuntijaa”, Litmanen-Iltola kertoo. ”Meillähän 
se ensisijainen vastuu on, esimiehillä ja työnantajalla, sen 
lisäksi että jokainen yksilö omalta osaltaan kantaa vastuu-
ta työkunnostaan.”

”Seuraamme esimiesten kanssa myös perinteisten 
mittareiden ohella tarkoin puheeksiottojen, tehtyjen hoi-
tosopimusten ja verkostopalavereiden määriä ja aiheita. 

Valtakunnallisesti toimivassa 
Rajavartiolaitoksessa työterve-
ydestä huolehtiminen on liitetty 
osaksi viraston strategiaa.

olennAIStA on, että 
t yönteKIJän JAKSAMISeStA 
ollAAn KIInnoStUneItA JA 

hAlUtAAn tehdä JoUStAvIA 
JärJeStelyJä.
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Olemme onnistuneet pudottamaan alas sekä pitkiä että 
lyhyitä sairauslomia”, Litmanen-Iltola iloitsee.

Lääketieteellisen osaamisen lisäksi Rajavartiolaitok-
sessa pohditaan parhaillaan, voisiko työterveyshuollon 
puolelta saada räätälöidysti tukea esimerkiksi muutospro-
sesseihin. 

Päihdesairauksien hoitoon on jo löydettykin entistä te-
hokkaampia hoitokeinoja tähän erikoistuneilta ammatti-
laisilta. Tosin päihdeongelmien suhteen ollaan Litmanen-
Iltolan mukaan säännönmukaisesti liian myöhässä. 

”Jotta puuttumisesta saataisiin riittävän varhaista, asi-
asta kannattaa puhua paljon ja samalla luoda ihmisten 
pään sisälle sellaisia toimintamalleja, että asialle voi tehdä 
jotain ja apua on hyvä hakea ajoissa. Kyseessä on sairaus, 
johon löytyy hoitokeinoja.”

lähtötilanne ja tarpeet selVille

Entistä tiiviimmän yhteistyön rakentamisessa työter-
veyshuollon ja työnantajan välille tulisi liikkeelle lähteä 
Mäkitalon mukaan kysymällä, mitkä ovat organisaation 
tärkeimmät tarpeet työterveyden osalta. Esimerkiksi mis-
tä kuormitus syntyy ja mikä on henkilöstön työkyvyn ny-
kytilanne.

”Tärkeää on myös selvittää, onko yhdessä sovittua työ-
kyvyn hallintamallia ja kuinka se toimii. Entä onko erityis-
ryhmiä, joiden tarpeet tulisi huomioida ja mistä työterve-

Jorma Mäkitalo neuvoo palveluntuot-
tajan valintatilanteissa kohdistamaan 
huomion ammattihenkilöiden osaami-
seen ja kokemukseen:

Mieti ensin, millaiseen tarpeeseen työ-
terveyshuoltoa virastossasi tarvitaan.

pyydä palveluntarjoajaa kuvaamaan, 
minkälaisia välineitä ja millaista osaa-
mista heillä on tarjota juuri näiden on-
gelmien ratkaisemiseksi.

Mieti erikseen ennaltaehkäisevän työ-
terveyshuollon tarve ja sairaanhoito-
palveluiden tarve. Vain ennaltaehkäise-
vä työterveyshuolto on lakisääteisesti 
pakko järjestää.

vinKit tYöterveYsPaLveLuJen OstaJaLLe

yhteISt yötä 
SUUnnIteltAeSSA on 

tIedettävä, MIStä 
KUorMItUS Synt yy JA MIKä 
on henKIlöStön t yöKyvyn 

nyKy tIlAnne.

selvitä, mitä esimerkiksi asiakaslähtöi-
syys tai työkyvyn tukeminen käytän-
nössä merkitsevät.

Kiinnitä huomiota ajankohtaisiin kri-
teereihin, kuten mitä välineitä ja osaa-
mista löytyy pitkittyvän työkyvyttö-
myyden hallintaan, työyhteisön kehit-
tämiseen, syvällisempään yhteistyöhön 
ja miten toiminnasta raportoidaan.

ammattihenkilöstön osaaminen, eli 
koulutus ja kokemus, ratkaisevat pal-
jon. Pyydä selvitys, kuinka moni lääkäri 
on suorittanut työterveyshuollon eri-
koislääkäritutkinnon tai osallistunut 
tähän pätevöittävään koulutukseen. 

Entä kuinka moni työterveyshoitajista, 
fysioterapeuteista ja psykologeista on 
suorittanut työterveyshuoltoon sovel-
tuvan erikoistumistutkinnon. Erikoistu-
minen ja kokemus ratkaisevat!

pyydä nimeämään virastoanne palvele-
vat ammattihenkilöt ja heidän osaami-
sensa.

Muista, että tarjoukset saattavat muis-
tuttaa kovasti toisiaan, sillä niissä 
käytetään pohjana laissa ja asetuksis-
sa määrättyjä hyvän työterveyshuolto-
käytännön piirteitä.

ysongelmista aiheutuu organisaatiolle nyt ja tulevaisuu-
dessa suurimmat kustannukset”, Mäkitalo luettelee.

Hän muistuttaa, että kartoitus on vain ensimmäinen 
välivaihe matkalla kohti konkreettisten tavoitteiden aset-
tamista ja toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi. Sitoutu-
mista vaaditaan puolin ja toisin. ”Systemaattisesti raken-
nettu yhteistyö saattaa vaatia vuosia hioutuakseen.”

Leila Litmanen-Iltolan mielestä kannattaa tähdätä ti-
lanteeseen, ettei ihmisten tarvitsisi viettää pitkiä aikoja 
sairauslomalla. Kyseessä on sekä työntekijän että työnan-
tajan etu. ”Ketään ei tulisi jättää vaivojensa kanssa yksin.”

”Hyvä yhteistyö pohjaa luottamukseen. Esimiesten tu-
lee saada työterveyshuollosta tukea omalle työlleen ja 
henkilöstön puolestaan selkeää palvelua, jossa heidän asi-
oitaan ratkotaan aktiivisella otteella.” 
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Kehityspäälliköt Hilppa Kajaste ja rauni Mannila kutsui-
vat Jyväskylässä toimivia virastoja palaveriin yhdessä nii-
den yhteisen työterveyshuollon kanssa. Kaavaillun kokei-
lun vetäjänä kysyin palaverissa virastojen edustajilta: On-
ko organisaatioissanne työhyvinvointiin liittyviä moni-
syisiä kysymyksiä, joita ei tahdota saada ratkaistua moni-
puolisella ja hyvälläkään palveluyhteistyöllä työterveys-
huollon kanssa? 

Esimerkkejä löytyi nopeasti.  Mukaan syksyn 2013 ai-
kana toteutettuun kokeiluun lähtivät Keski-Suomen ELY-
keskus ja TE-toimisto, verohallinto, käräjäoikeus ja maist-
raatti sekä niiden yhteinen työterveyshuolto Terveystalo.

VyyhteytyVät ongelmat yleistyVät ja 
esKaloituVat työelämässä

Virastojen esiin ottamat esimerkit olivat kahdentyyppisiä. 
Toiset liittyivät sairauspoissaoloihin: pitkiin ja toistuviin 
tai lyhyiden yleisyyteen. Toiset esimerkit liittyivät orga-
nisaation muutosprosesseihin: yksilö tai työyhteisön si-

sällä vaikuttava ryhmä toimi muutoksessa tavalla, josta oli 
seurannut ongelmia.  Tilanteita oli yritetty ratkaista, mut-
ta seurauksena oli ollut uusia ongelmia. 

Näille haasteille annoimme yhteiseksi nimeksi eskaloi-
tuvat vyyhdet. 

Eskaloituvat vyyhdet ovat niin sanottuja wicked prob-
lems –ilmiöitä, joista on alettu keskustella verkostomai-
sen toiminnan yleistyessä. Ne ovat ongelmia, joita on vai-
kea ratkaista, koska useat tekijät vaikuttavat toisiinsa 
mutkikkaasti ja muuttuvat yllättävästi. Tarkastelun kiin-
topiste katoaa tai kiintopisteet vaihtuvat. Organisaatiossa 
viriää kyllä paljon keskustelua, mutta turhaudutaan, kun 
on vaikea saada ongelmia pois päiväjärjestyksestä. 

oppimista tarVittaessa ja nopeasti 

Vyyhtimäisten ongelmien hallinnassa ja niiden eskaloitu-
misen pysäyttämisessä tarvitaan uudenlaista yhteistyötä. 

Ehdotimme virastoille ja työterveyshuollolle kokeilua, 
jonka tarkoitus olisi etsiä käytännönläheisesti kehitellen 
ratkaisuja virastojen itse valitsemiin kysymyksiin ja teh-
dä lopuksi niistä yleisemmät johtopäätökset.  Kutsuimme 
yhteiskehittelyn prosessia ”pyrähdykseksi”. Pyrähdyksen 
ideasta kiinnostuttiin, koska kehittämishankkeita ja kou-
lutusohjelmia ei kaivattu lisää vaan nopeasti vaikuttavia 
oppimisen ja kehittämisen menetelmiä.  Uusi tapa kehi-
tellä ratkaisuja ei voikaan olla sellainen, että se kasvattaisi 
merkittävästi työterveyshuoltokustannuksia.

Kokeilussa tartuttiin havaittuun vyyhteen konkreet-
tisten esimerkkien kautta, tarkasteltiin esimerkkejä sa-
manaikaisesti eri tulokulmista, hyödynnettiin monen ta-
hon osaamista ja tuotettiin ratkaisumoduuleja, joita voi-

virastOt Ja tYöterveYsHuOLtO 

KeHitteLYPYräHdYKsessä
Valtiokonttorin Kaiku-työelämäpalveluissa virisi viime vuonna ajatus 
pienimuotoisesta työpaikkojen ja työterveyshuollon yhteistyön uudistuskokeilusta. 
Tavoitteena oli rakentaa mutkattomia yhteistyöratkaisuja virastojen 
arjessa koettuihin työhyvinvoinnin kysymyksiin.

vAltAoSA rAtKAISUModUUleIStA 
olI eSIMIehen välIneItä: 
eSIMIeSten KeSKInäIStä 

yhteISt yötä, t yöyhteISön 
töIden yhteIStä SUUnnIttelUA JA 

t yönteKIJän t yöJärJeStelyJä.

51UUSI-KAIKU | 2014



Ty
ö

TE
rV

Ey
SH

u
o

LT
o

daan yhdistellä mutkattomasti. Monitahoista verkostoa 
tarvittiin, koska ratkaisuja oli jo yritetty löytää erikseen 
ja vaiheittain useastakin näkökulmasta, mutta seuraukse-
na oli yleensä ollut vain uusien hankaluuksien ilmaantu-
minen. 

Kolme Kehittelypajaa 

Osallistujat olivat hyvin innostuneita työskentelystä kah-
dessa puolen päivän kehittelypajassa. Kutakin tapausta 
työstettiin pari tuntia, keskustellen yhdessä yli virasto-
rajojen ja työterveyshuollon kahden asiantuntijan kans-
sa.  Siinä kysyttiin valmiutta tuoda omaa osaamista ja ko-
kemuksia toisten viitekehyksiin ja ottaa oppia toisten 
toiminnasta. Ideoinnin oli oltava vastavuoroista: kaikki 
muokkaavat omaa toimintaansa vastaamaan yhdessä oi-
vallettuja tarpeita.

Kehittely tuotti tehokkaasti sekä uusia oivalluksia että 
käytännön ratkaisun elementtejä ja periaatteita. Virasto-
jen valitsemille tapausesimerkeille oli yhteistä muun mu-
assa se, että esimiehiltä puuttui keinoja estää tai pysäyt-
tää ongelmien vyyhteytymistä. Valtaosa yhdessä kehitel-
lyistä ratkaisumoduuleista olikin virastojen sisäisiä, ku-
ten esimiehen välineitä, esimiesten keskinäistä yhteistyö-
tä, työyhteisön töiden yhteistä suunnittelua ja työntekijän 
työjärjestelyjä.

Myös esimiesten ja työterveyshuollon tietojen vaih-
don ja yhteydenottojen pitäisi sujua nykyistä joustavam-
min. Erityisesti psykologien asiantuntemusta kaivattiin 
viraston omien toimien osaksi, ja siihen tarvittaisiin ko-
keilun kaltaisia mutkattomia yhteiskehittelyn foorumeita. 

Toisaalta kyse ei ollut vain käytännön ongelmien rat-
kaisemisesta.  Vyyhteytyvät ongelmat ja vyyhtien eska-
loituminen on yleistyvä ilmiö, josta tarvitaan lisää ym-
märrystä.  Kolmas paja keskittyikin sen pohdintaan, mitä 
esimerkkitapauksista ja niihin luoduista ratkaisuista voi-
daan päätellä yleisemmin. 

mistä esKaloituVat Vyyhdet KertoVat?

Kolmannessa pajassa lähdettiin siitä, että kunkin viraston 
esimerkki on ikään kuin näyte uudesta ilmiöstä, josta ei 
tiedetä vielä riittävästi. Esimerkkejä analysoimalla muo-
dostetaan yhdessä ymmärrystä eskaloituvien vyyhtien 
luonteesta ja niiden syntyyn vaikuttavista tekijöistä.

Se että työt kehittyvät koko ajan ja arjen sujuminen 
edellyttää jatkuvasti oppimista, näytti olevan yksi ongel-
mia vyyhteyttävä tekijä.  Samalla kun työpanosta käyte-
tään oppimiseen ja kehittämiseen, on suoriuduttava pal-
velutöistä yhä niukkenevilla resursseilla.  

Virastoissa työskentelee paljon kokeneita työntekijöi-
tä, jotka ovat käyneet uransa aikana läpi useita osaamisen 
uudistumisen ja työn muutosten kierroksia. Kierrosten 
jatkuessa vuodesta toiseen yksilölliset oppimisen ja moti-
vaation erot alkavat näkyä selvemmin.  Ja yksilöiden vai-
keudet ja ratkaisut vaikuttavat työyhteisön töihin ja työ-
yhteisön toimet yksilöihin. Vyyhti syntyy ja laajenee.

Tilanteen vähittäistä vyyhteytymistä ei ole kuitenkaan 
helppo havaita.  Eri ongelmat voivat pitkäänkin näyttää 
toisistaan riippumattomilta kysymyksiltä. Joitakin käsit-
telee esimies, toisia henkilö tai työyhteisö itse, tiettyjä 
työterveyshuolto, eri asioissa käytetään erilaisia menet-
telyjä. Siksi tilannetta ei enää voi ratkaista ilman verkos-
ton kokoamista ja luovasti kehittelevää yhteistä pyräh-
dystä.

pyrähdyKsessä palVelujen ostamisen 
osaaminen Kehittyy

Verkostomainen kehittelypyrähdys osoittautui hyödyl-
liseksi myös palvelujen hankinnan osaamisen kannalta. 
Kun neljän viraston edustajat käsittelivät yhdessä vaativia 
työhyvinvoinnin tapausesimerkkejä, he näkivät havain-
nollisesti, millaisia samanlaisia ja millaisia erityisiä tar-
peita esiintyy. Virastot saivat myös osuvaa lisätietoa tar-
peisiin tarjolla olevista palveluista. Tällainen eri asiakkai-
den tarpeiden ja omien palvelujen vertailun mahdollisuus 
on tavallisesti vain työterveyshuollolla, joka voi sen avulla 
kehittää palvelujaan. 

Toisaalta ongelmien vyyhteydyttyä virastot näyttä-
vät hyötyvän enemmän siitä, että työterveyshuolto osal-
listuu asiantuntemusten vaihtoon ja luovaan yhdistelyyn 
suuntautumatta heti olemassa olevien palvelujen tarjoa-
miseen. 

vyyhtey t yny ttä tIlAnnettA eI 
voI rAtKAIStA IlMAn verKoSton 

KoKoAMIStA JA lUovAA 
KehIttelyä.
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”Kokoonnuimme neljä kertaa, ja ensimmäisenä tehtä-
vänämme oli tuoda työpajaan omasta työyhteisöstä han-
kalia, vyyhtimäisiä ja toistuvia tapauksia, joihin sitten yh-
dessä lähdettiin etsimään uusia näkökulmia.”

Eri työyhteisöistä löytyi yhteisiä kokemuksia, kuten 
pitkittyviä sairauspoissaoloja, toistuvia lyhyitä sairaus-
poissaoloja, kuppikuntia, epävirallista johtamista ja muu-
tosvastarintaa sekä erilaisten toimintatapojen ja persoo-
nallisuuksien aiheuttamia ristiriitatilanteita. Ongelmia oli 
käsitelty jopa vuosia omin voimin löytämättä ratkaisuja.

Virastojen välinen tiivistynyt yhteistyö sekä työter-
veyshuollon vahva mukanaolo toivat asioiden tarkaste-
luun uudenlaisia näkökulmia.  

”Poimimme työpajasta käyttöömme esimerkiksi työ-
kykylähtöisen terveystarkastuksen, jonka avulla työter-
veyshuollossa voidaan avata keskustelu työkykyyn vai-
kuttavista tekijöistä ja lisätä ymmärrystä vyyhtiytyneen 
tilanteen purkamiseksi”, Siikaluoma kertoo.

Kolmikantakeskustelut työnantajan, työntekijän ja 
työterveyshuollon kesken koettiin erittäin toimivaksi ja 
tehokkaaksi keinoksi. Keskustelut voivat tuottaa tulosta 
myös tilanteessa, jossa sairauspoissaolojen määrä on vielä 
vähäinen, mutta työntekijän oireilu huolestuttavaa.

Esimiesten yhteydenottokynnys työterveyshuoltoon 
päin on Siikaluoman mukaan usein aika korkea, ja mah-
dollisuuksiakin tunnetaan heikosti. Ennaltaehkäisevä yh-
teistyö on madaltanut kynnystä, mikä on merkittävä edis-
tysaskel. Varhaisten yhteydenottojen ja kolmikantakes-
kustelujen avulla työkykyongelmat huomataan helpom-
min ja niihin uskalletaan tarttua ajoissa.

”Yhteistyö esimiehen ja työterveyshuollon välillä ke-
hittyy jokaisen tapaamisen myötä. Näitä kohtaamisia, 
koulutusta ja tiedonkulkua kannattaa lisätä ”, toteaa Siika-
luoma.

”Puhumista ja pohdittavaa riittää jatkossakin. Meidän 
tulisi esimerkiksi uskaltaa puhua enemmän ja rohkeam-
min motivaation, osaamisen ja jaksamisen yhteyksistä 
työkykyyn jatkuvasti muuttuvassa työelämässä.”

Työpajan ansiosta virastojen välinen yhteistyö ja ver-
kostoituminen vahvistuivat. On aiempaa helpompi ottaa 
kollegaan yhteyttä ja vaihtaa ajatuksia, puhua samankal-
taisista asioista sekä antaa ja saada vertaistukea yli hallin-
torajojen. Vaikka työkykyasioista vastaavat henkilöt ei-
vät muutoin juurikaan kohtaisi, tavoite työkyvyn edistä-
misestä yhdistää. 

HYviä eväitä 
tYöYHteisöön

KESKI-SuoMEN SAVoTTA

”Keski-Suomen Savotta tuotti monta kullan arvoista asiaa, kuten vertaistukea, 
verkostoitumista ja uudenlaista yhteistyötä työterveyshuollon kanssa”, 
henkilöstöpäällikkö Sirpa Siikaluoma Keski-Suomen ELY-keskuksesta kiittelee.
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Stressi on tuki- ja liikuntaelinsairauksien jälkeen toiseksi 
yleisimmin ilmoitettu työterveysongelma. Jopa yli puolet 
menetetyistä työpäivistä liittyy stressiin ja muihin psyko-
somaattisiin riskeihin.

Tältä pohjalta ponnistaa Euroopan työterveys- ja työ-
turvallisuusviraston eli Bilbao-viraston koordinoima 
kampanja Terveellinen työ — stressi hallinnassa! Huhti-
kuussa käynnistynyt kampanja on jatkumoa viraston jo 
vuonna 2000 käynnistämälle teemasarjalle, jossa on nos-
tettu esiin työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä asi-
oita.

hyVät Käytännöt esiin

”Työperäinen stressi ei ole yksittäisen työntekijän vaan 
koko organisaation asia”, hankekoordinaattorina Suomes-
sa toimiva ylitarkastaja Hannu Stålhammar sosiaali- ja 
terveysministeriöstä muistuttaa. 

”Kyseessä on merkittävä ongelma, jota nyt tällä kam-
panjallakin pyritään tuomaan esiin. Toivomme mahdolli-
simman monen työpaikan ja organisaation lähtevän mu-

kaan. Tavoitteenamme on levittää tietoa ja lisätä tietoi-
suutta stressin hallinnasta. Materiaalia ja aineistoa on 
saatavilla runsaasti kampanjan nettisivuilta.” 

Kampanja innostaa työyhteisöjä järjestämään teeman 
ympärille tapahtumia ja toimintaa erityisesti teemaviikon 
43 aikana. Työpaikat ja organisaatiot voivat myös osallis-
tua kampanjavuonna 2014 järjestettävään Euroopan hyvi-
en käytäntöjen kilpailuun, jossa eri maista kerätyt parhaat 
ehdokkaat palkitaan Bilbaon viraston valitsemina. 

”Eurooppalaisilta työpaikoilta löytyy valtavat määrät 
hyviä käytäntöjä. Kampanja on yksi keino saada niitä tie-
toisuuteen ja muidenkin työyhteisöjen hyödynnettäviksi.”

ennaKointi Kannattaa

Stålhammarin mukaan vuosien 2014–2015 kampanja on 
otettu hyvin vastaan, niin kuin aiempinakin vuosina. Suo-
malaiset ovat myös pärjänneet kilpailussa hyvin innova-
tiivisilla hankkeillaan. 

”Tehokkain tapa vähentää työperäistä stressiä on en-
nakointi. Ei pidä jäädä odottamaan, että joku putoaa kel-

nYt seLätetään 
stressi!
Tämä ja ensi vuosi ovat terveellisen työn ja stressin hallinnan teemavuosia. 
Kahden vuoden aikana tavoitteena on levittää tietoutta ja kerätä työyhteisöistä 
hyviä käytäntöjä sovellettavaksi koko Euroopassa.
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tiesitKö täMän?
Työperäinen stressi ei ole yksittäisen työntekijän 
vaan koko organisaation ongelma.

Yli puolet työntekijöitä Euroopassa on sitä mieltä, 
että työperäinen stressi on yleistä.

Neljä kymmenestä katsoo, ettei työperäistä stressiä 
hallita työpaikalla hyvin.

Työperäisestä stressistä aiheutuu työpaikoille, 
organisaatioille ja kansantaloudelle merkittäviä 
kustannuksia.

Euroopassa työperäisestä stressistä aiheutuvien 
kustannusten arvioidaan olevan noin 240 miljardia 
euroa vuodessa.

Stressin hallinta kannattaa: sen hyödyt ovat 
yritykselle aiheutuvia kustannuksia suuremmat.

Lue Lisää
www.riskithaltuun.fi

Facebook: Stressi hallinnassa! 

twitter: @STM_stressi

”Terveellinen työ — stressi 
hallinnassa! -kampanjan koh-
teena ovat kaikki työpaikat 
Suomessa, joten nyt innolla 
mukaan”, Hannu Stålhammar 
kannustaa.

t yöperäInen StreSSI on 
KoKo orgAnISAAtIon ASIA.

kasta yhä kiihtyvässä työelämässä, vaan on toimittava 
proaktiivisesti. Riskejä tulisi arvioida siten, että ongelmat 
tunnistetaan ajoissa.”

Johtamistavalla on merkittävä rooli, mutta myös työn-
tekijän oma osallistuminen on tärkeää. Avainroolissa on 
avoin vuoropuhelu. Merkittävässä asemassa on niin ikään 
työterveyshuolto.

”Työperäisen stressin hallinta parantaa hyvinvoin-
tia, työtyytyväisyyttä ja edistää merkittävästi terveyttä ja 
myös työn tuottavuutta. Stressiä hallitsemalla säästetään 
myös huomattavasti rahaa. Saavutetut hyödyt ovat aina 
suuremmat kuin stressin hallintaan satsatut eurot”, Stål-
hammar korostaa. 
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