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Kunnan toimintaympäristön haasteita   

• Väestön ikääntyminen 

• Julkisen talouden kestävyysvaje  

• Tuloksellinen palvelutuotanto 

• Kilpailu osaavasta työvoimasta 

 

 

Osaaminen ja 

työn vaatimukset  

kohtaavat 

Palkitsemisjärjestelmä 

Työhyvinvointi  

Henkilöstöjohtaminen ja 

esimiestyö 

Osallistuminen 
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Työaikajärjestelyt 

Työympäristö 

(Kuntien työuraryhmä 2011) 



Työelämä muutospaineissa 

• Talouden muutokset ja säästöt johtavat henkilöstön kasvaviin 

työpaineisiin 

 

• Kuntien palvelurakenneuudistus herättää paljon keskustelua  

 

• Uudet palvelutarpeet, henkilöstön liikkuva työ, jatkuva saavutettavuuden 

vaatimus ovat kuntien työelämän suuria haasteita 

 

• Työn määrällisen ja laadullisen kuormituksen kasvu on terveydelle uhka, 

siksi työpaineet hallintaan: 

 

 * “Tee työtä fiksummin, ei kovemmin” 

 

 

 3 (Kuntien työuraryhmä 2011) 



Työurien jatkamisen tavoitteet   

4 

• edistää kunta-alan henkilöstön työ- ja toimintakykyä 

 

• tuottaa hyvinvointia 

 

• sovittaa yhteen osaaminen, työkyky ja työn vaatimukset 

     

• turvata työvoiman saatavuus  

 

• taloudellinen säästö  

 

(Kuntien työuraryhmä 2011) 



KT:n ja pääsopijajärjestöjen suositukset 
tukevat työurien jatkamista 

Näiden varaan on hyvä rakentaa työuria: 

 

• Tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus 

 

• Kunnallisen henkilöstön osaamisen kehittämistä koskeva suositus ja 

työ- ja virkaehtosopimus ammattiyhdistyskoulutuksesta 

 

• Kunta-alan henkilöstöraporttisuositus 

 

• Kuntapalvelujen strateginen toteuttaminen henkilöstöjohtamisen avulla  

 

• Työhyvinvoinnin toimintalinjat ja hyvät käytännöt 

 
(KT:n yleiskirje 13/2011) 

5 (Kuntien työuraryhmä 2011) 



Työhyvinvoinnilla tuloksellisuutta -   
mitä kunta voi tehdä? 

• Kunta voi konkreettisella kehittämistyöllä kehittää työuria, esim.: 
- parantamalla työprosessien sujuvuutta 
- hyödyntämällä erilaisia verkostoja 
- kehittämällä työn laatua ja asiakastyytyväisyyttä 
- parantamalla työnantajamainetta ja 
- lisäämällä organisaation tuloksellisuutta. 
 

• Kevan laatimia avaintietoja eläköitymisestä sekä eläkemaksujen 
kehittymisestä voidaan käyttää kunnassa ja kunnan eri työyhteisöissä 
työurien tukemisen välineenä. 
 

• Tarvitaan tietoa kuntien henkilöstön työkyvyttömyyden aiheuttamista 
kustannuksista: 
- sairauspoissaolot, varhe-maksut, työtapaturmat, ammattitaudit jne. 
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(KT:n yleiskirje 13/2011 15.3.2011) 



Kehittämistyön hyviä periaatteita 

Ennalta ehkäisy 
Tavoitteina on työstä ja työpaikasta johtuvien 

sairausriskien hallinta, työikäisen väestön työkyvyn 

ylläpito ja terveyden edistäminen organisaation itsensä 

luomia varhaisen tuen malleja, työsuojelua ja 

työterveyshuoltoa hyödyntäen 

Varhainen tuki 
Tavoitteina on työssä selviämisen ongelmien ja oireiden 

varhainen tunnistaminen ja korjaaminen. Organisaatiossa 

tulisi seurata henkilöstön työkykyä, esimerkiksi  sairaus-

poissaolotietojen ja erilaisten kyselyjen avulla, ja tukea 

työssä selviytymistä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. 

Tehostettu tuki 
Tavoitteina on työhön paluun tukeminen ja varmistaminen, keinoina 

työkyvyn arviointi, työjärjestelyt, uudelleen sijoittaminen, työkokeilut 

sekä ammatillinen ja lääkinnällinen kuntoutus, tehokas sairaanhoito, 

osasairauspäiväraha ja osatyökyvyttömyyseläke. Kyse on myös 

työkyvyn palauttamisesta ja jäljellä olevan työkyvyn 

hyödyntämisestä. 
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(KT:n yleiskirje 13/2011 15.3.2011) 



Mitä työpaikalla pitäisi tehdä 
työhyvinvoinnin edistämiseksi? 

• Vahvista ja lisää työn myönteisiä piirteitä ja työn imua 

  

• Vähennä epäsuotuisia asioita, ehkäise työuupumusta 

 

• Molempien tapojen tulisi olla käytössä jokaisessa työyhteisössä. 

 

• Suotuisia työn ominaisuuksia voidaan vahvistaa esim.: 

- määrittelemällä mitkä asiat ja olosuhteet ovat tietylle  

  työntekijälle tai työyhteisölle tärkeimmät 

- keskeiset työn voimavarat ovat osin samat miltei kaikkialla  

  (esim. hyvä ilmapiiri, esimiehen tuki ja vaikutusmahdollisuudet työhön). 

 

• Työyhteisöjen kaikkien osapuolten näkemykset ja osallistuminen ovat 

tärkeitä työpaikkojen voimavaralähtöisessä kehittämisessä. 

8 (Työterveyslaitos 2010) 



Positiivinen työpsykologia 

• Positiivinen työpsykologia pohtii mikä työssä ihmisiä tukee,  

mikä tekee siitä mielekkään? 

 

• Hyvän työelämän tavoitteeseen sovellettuna tämä tarkoittaa sitä, ettei 

tyydytä pelkästään kartoittamaan riskitekijöitä ja altistumista, oireita ja 

uupumista, patologioita ja poissaoloja, vaan myös: 

 

- mikä työssä ihmisiä kannattelee 

- mikä tekee siitä mielekkään ja 

- mikä auttaa selviytymään ja nauttimaan työstä 

 

• Myönteistä ajattelua tarvitaan erityisesti silloin, kun työ on vaativaa ja 

muuttuvaa tai kun taloudelliset suhdanteet koettelevat työpaikkoja. 

 

9 (Työterveyslaitos 2010) 



Ikäjohtamisteesit: Tee ensin tämä! 

• Uusi myönteisempi asenne vanhenemiseen! 

 

• Johtamista on edelleen kehitettävä! 

 

• Työtä ja työelämää parannettava! 

 

• Tarvitaan uusia ja parempia sosiaali- ja terveyspalveluja! 

 

• ”Tukiorganisaatioiden” (työterveyshuollon, terveydenhuollon jne.) 

tulee tehdä paremmin yhteistyötä! 

10 (Prof. Juhani Ilmarinen 2007) 



Ikäystävällisessä työpaikassa 

• otetaan huomioon eri-ikäisten tarpeita ja kykyjä 

  

• tuetaan kaikkien työkykyä ja osaamista 

 

• kehitetään ja hyödynnetään eri-ikäisten voimavaroja 

 

11 (Prof. Juhani Ilmarinen 2007) 



 
Ikäjohtamisessa tärkeitä asioita 

• Työkyvyn uhat tiedostetaan työpaikalla yhteistyössä  

työterveyshuollon kanssa  

 

• Työaikajärjestelmiä sovelletaan innovatiivisesti niin että  

työntekijä itse voi vaikuttaa työaikaansa 

 

• Työtä ja perhe-elämää sovitetaan yhteen 

 

• Varmistetaan hiljaisen tiedon ja osaamisen jatkuva siirto  

sukupolvelta toiselle 

 

• Senioriohjelmia ja mentorointia käytetään 

12 (Prof. Juhani Ilmarinen 2007) 



Työterveyshuoltoon panostaminen 

tuo hyötyä myös kunnalle! 
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Excenta 2011: 



Onko työpaikoilla valmiutta ottaa uusia 

työtovereita vastaan? 

Nuorten yhteiskunta- 

takuu 

Osa-aikatyötä 

hakevat 

Osatyökykyiset 

Maahanmuuttajat 

Koululaiset, 

harjoittelijat 
Eläkkeellä olevat 

Vuokratyön- 

tekijät 
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Onko työyhteisö 

valmis? 

(Bjarne Andersson 2011) 



Osallistuvaa kehittämistyötä Yhteydet johtoon 

Esimiestuki 

Kiusaamisen ja epäasiallisen 

käytöksen selvittäminen 

Psyykkinen 

kuormitus ja 

stressi 

Tuki muutosprosesseille Kriisien hallinta 

Työterveyshuollon kehittämishaasteet 
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Työterveyshuollon perinteinen toiminta: 

 

• työpaikkaselvitykset 

• terveystarkastukset 

• laboratoriotutkimukset 

• yleislääkäritasoinen sairaanhoito, 

kuntoutus 

Vaarojen 

tunnistaminen 

ja riskien 

arviointi 

(Bjarne Andersson 2011) 



Työelämän ristiriidat hallintaan 
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Työssä tulee aina esiintymään 

tiettyjä ristiriitoja toiminnan 

suuntaamisesta ja 

toimintatavoista 

 

Tärkeintä on: 

 

- ratkaistaanko ristiriitoja vai ei? 

 

- miten ne ratkaistaan? 

 

 

+ 

= RATKAISEE LOPPUTULOKSEN 

(Bjarne Andersson 2011) 



Uusia johtamishaasteita 
(10-15 vuoden tähtäyksellä) 

• Aineettomat arvot kannustavat ihmisiä ja edistävät työmotivaatiota 

 

• Aloitteellisuus, luovuus ja sitoutuminen ovat työntekijöiden  

arvokkaita ominaisuuksia 

 

• Syntyy arvopohjaisia työyhteisöjä joiden toiminta perustuu  

vahvasti vuoropuheluun 

 

• Työnantajan ja työntekijän psykologinen sopimus perustuu 

työllistymislupaukseen ja molemminpuoliseen joustoon 

17 (Tuomo Alasoini, 2011) 



Työelämän perusasiat kuntoon 
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Kunnat tarjoavat työmahdollisuuksia 

(työllisyys) 

 

Työntekijät haluavat tehdä työtä kunnan palveluksessa 

(työmotivaatio, kehittymishalu) 

 

Kunnan työntekijöiden työkykyä tuetaan 

(osaaminen, työkyky) 

 

 

+ 

+ 

(Bjarne Andersson 2011) 



Hyvä työ ja  
tuloksellinen työskentely  
luovat edellytyksiä työhyvinvoinnille 
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Sosiaalinen pääoma suojaa sairastumiselta 

• Useimpien kunnallisten työyhteisöjen sosiaalinen pääoma on  

kehittynyt myönteisesti viime vuosina 

 

• Sosiaalinen pääoma on työyhteisön ”me-henkeä” 

 

• Käytännössä sosiaalinen pääoma näkyy siinä, miten työyhteisön  

jäsenet ottavat muita huomioon, miten tietoa jaetaan ja miten tullaan 

ymmärretyksi ja hyväksytyiksi 

 

• Jos työyhteisössä on paljon sosiaalista pääomaa työntekijät kokevat 

terveytensä paremmaksi, he elävät pidempään ja he saavat paremman 

suojan masennukselta 

20 (Kunta10-tutkimus 2011) 



Voiko työ edistää terveyttä? 

• Tärkein kehittämiskysymys: 

 

- Miten voimme muuttaa työtä niin että työskentely  

kunnan palveluksessa edistää työntekijän terveyttä? 

 

• Panostaminen osaamiseen, fyysiseen ja psyykkiseen työkykyyn  

sekä oikeudenmukaiseen johtamiseen ovat avaintekijöitä 

 

• Perusvaatimuksena on terveellinen ja hyvä työ –  

se edistää tekijöidensä terveyttä 

21 (Bjarne Andersson 2011) 



Hyviä työurakäytäntöjä 
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Kuntien hyviä käytäntöjä 

• Naantalin ikäjohtamisohjelma 

 

- työntekijöiden työmotivaation säilyminen, pitkäjänteinen  tuloksellinen työskentely 

ylläpitää motivaatiota sekä säilyttää ja uudistaa työkykyä ja estää uupumista 

 

• Dragsfjärdin kunnan Druvan-hanke 

 

- pinen kunnan ihmisläheinen kehittämisohjelma, työterveyshuollon ja 

työpaikkatason toiminnen rooli keskeinen 

 

• Tampereen kaupungin työhyvinvointimatriisi 

 

- tavoitteina on kehittää työhyvinvoinnin johtamista, parantaa työelämän laatua, 

vähentää sairauspoissaoloja ja työtapaturmia sekä ehkäistä varhaista 

eläköitymistä. Työhyvinvoinnin ohjelman pääpaino on neljässä teema-alueessa: 

työssä jaksaminen, osaaminen, työturvallisuus sekä työajan hallinta. 

 

 

 

Lisätietoja: KT:n yleiskirje 3/2011 15.3.2011 
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Miten Helsinki toimii: 
Työhyvinvoinnin rakentuminen 

• Työhyvinvointi syntyy toimivasta tavasta tehdä itse työtä 

 

• Ei ole erikseen työn ja työhyvinvoinnin ongelmia 

 

• Työhyvinvointi ei ole erillisen kehittämisen tai johtamisen kohde 

 

• Työhyvinvoinnin on integroiduttava työhön ja työprosesseihin 
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Helsingin kaupungin toimintatapa 
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Miten suunnittelen ja rahoitan kunnallisen 
työelämän kehittämishankkeen? 

• Työelämän kehittäminen edellyttää usein projektimuotoista toimintaa, 

jonka tuloksia hankkeen päätyttyä siirretään koko organisaatioon 

 

• Usein kannattaa käyttää asiantuntijoita – sisäisiä tai ulkopuolisia - jo 

kehittämishankkeen suunnittelussa sekä hankkeen aikana 

 

• Työelämän kehittämiseen on mahdollista saada tukea 

 

• Tärkeitä rahoittajia ovat: 

 

- Työsuojelurahasto (www.tsr.fi) 

- Tekes (www.tekes.fi) 

- Euroopan sosiaalirahasto (www.esr.fi) 

26 
Lisätietoja: KT:n yleiskirje 3/2011 15.3.2011 

http://www.tsr.fi/
http://www.tekes.fi/
http://www.esr.fi/
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Ammatillisen kuntoutuksen  
mahdollisuudet kannattaa kartoittaa 

• Sairaus, vika tai vamma voi koskettaa ketä tahansa  

jossain vaiheessa työuraa 

 

• On tärkeää, että tehostetun tuen ja paluun tuen toimintamalleista on 

työpaikalla sovittu ja ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuudet 

selvitetään riittävän aikaisessa vaiheessa 

 

• Julkisen sektorin työntekijät hakevat ammatillista kuntoutusta Kevasta 

 

• Ammatillisesta kuntoutuksesta ei tule työnantajalle erillisiä kuluja, 

osatyökykyisen henkilön työelämässä jatkaminen säästää kuitenkin  

varhe-maksuja 

(Keva 2011) 



Strateginen työhyvinvointitoiminta on  
yhteistyötä ja työnjakoa 
 

Lähiesimiehet ja 
työyhteisö 

-toteutettava 
taso 

• Vastaa työyksikön 
toiminnan 
sujuvuudesta ja 
arvioinnista 

• Ennakoi ja tukee 
aktiivisesti 
työhyvinvoinnin 
edistämistä 

• Osallistaa työn-
tekijöitä työn ja 
työhyvinvoinnin 
kehittämiseen 

Henkilöstö- ja 
toimialajohto 

- 
mahdollistava 

taso 

• Valmistelee strategiset 
linjaukset 
henkilöstövoima-varojen 
kehittämisessä 

• Toimii strategian 
mukaisesti ja sopii 
yhteistoiminnassa 
käytännöistä 

• Kehittää seuranta- ja 
arviointivälineitä, tuottaa 
tietoa strategiselle tasolle 

• Arvioi ja kehittää 
käytäntöjä, menetelmiä ja 
ohjeita, vastaa 
toimintamallien 
kehittämis-prosesseista  

• Edistää henkilöstön 
osallistumismahdollisuuks
ia 

 

Poliittinen   
ja ammatillinen 

johto  
– strateginen 

taso 

• Päättää organisaation tavoitteista ja 
linjauksista ”työhyvinvointitoiminta on 
strategista henkilöstöjohtamista” sekä 
resursseista palvelu- ja 
kuntastrategialähtöisesti 

• Seuraa ja arvioi henkilöstön hyvinvointia 

• Päättää työssä jatkamisesta ja 
hyvinvointia työssä tukevista 
toimintamalleista 

28 (Keva 2011) 



Aktiivinen tuki – työssä jatkamisen tueksi 

Varhainen tuki – ratkaisujen hakua työyksikössä 
• Työyksikön omin voimin tunnistetaan ja löydetään ratkaisuja tilanteisiin, jotka 

pitkittyessään voivat johtaa työkyvyn ja työssä suoriutumisen heikentymiseen  

• Varhaisen tuen toteutus on osa esimiestyötä. 

• Työntekijöiden oikeutena ja velvollisuutena on osallistua Varhaisen tuen toimintaan. 

Prosessi: Tunnista – ota puheeksi – sovi ja toimi – seuraa ja arvioi 

 

 

 

  

Tehostettu tuki – ratkaisujen hakua verkostoyhteistyöllä työkyvyn 

heikentyessä 
• Kun työyksikön toimenpiteet eivät riitä työssä jatkamisen tukemisessa tarvitaan  lisää 

toimijoita ja resursseja  

• Prosessin vastuuhenkilön (esimies) ja koordinaattorin  

(henkilöstöhallinto / työterveyshuolto) nimeäminen 

  

Prosessi: Tilanteen uudelleenarvio – työssä jatkamisen toimenpiteet – työssä 

jatkaminen onnistuu - työssä jatkaminen ei onnistu 

Työterveysyhteistyö – edistää työkykyä  
•  Yhteiset tavoitteet, määritellyt roolit, vastuut ja toimintamallit, seuranta, arviointi 

•  Työterveysyhteistyön käytännöt 

Paluun tuki  

pitkän sairaus-

poissaolon jälkeen 
•Paluun tuen toteutus on osa 

esimiestyötä. 

•Työterveyshuolto toimii 

tukiresurssina 

 

Prosessi:  

- poissaolon alkaessa  

– yhteydenpito  

– paluun valmistelu  

– paluu työhön  

– seuranta 

 

29 (Keva 2011) 
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Riskitekijä 
Miehet,  

n = 1490  

Naiset,  

n = 4952 

 Elämäntapatekijät 

- ylipaino (BMI 25-30) 1,27 1,39 

- lihavuus (BMI> 30) 1,79 1,75 

- entinen tupakoija 1,13 1,19 

- nykyinen tupakoija 1,61 1,45 

- runsas alkoholinkäyttö 1,47 1,02 

- liikunnan puute 1,48 1,18 

 Työelämän laatutekijät 

- työ yksipuolista 1,79 1,61 

- huonot vaikutusmahdollisuudet 2,08! 1,57! 

- huonot osallistumismahdollisuudet 2,50! 1,65! 

- huono työtoverituki 2,01 1,52 

- ristiriitoja esimiehen kanssa 1,82 1,30 

Riski jäädä yli 3 päivän sairaslomalle 

Kunta 10/Työterveyslaitos 
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Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys 

• Tutkimukset osoittavat, että työhyvinvointiin panostaminen 

tuottaa moninkertaisesti 

 

 

Dragsfjärdin kunnan Druvan-hanke 

 

• työterveyshuoltokulut nostettiin 20 eurosta 400 

euroon/työntekijä 

• sijoitetulle pääomalle 46 %:n tuotto 
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Esimerkki työkyvyttömyyden 

taloudellisesta merkityksestä 2010 

Siivooja: 

 

- ikä 60 v. 

- kansakoulu, siivousalan kurssi 

- työskennellyt reilut 30 vuotta 

- palkka n. 2000€/kk, eläke n. 1200€/kk 

- varhe-maksu työnantajalle työkyvyttömyyseläkkeelle  

  siirryttäessä 55 000€ 
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Esimerkki 2 

Sairaanhoitaja: 

 

- ikä 50v. 

- yo-tutkinto, erikoissairaanhoitajan tutkinto 

- työhistoria n. 20 v. 

- palkka n. 2800€/kk, eläke n. 1680€/kk 

- varhe-maksu n. 77 000 € 
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Esimerkki 3 

Lehtori: 

 

- ikä 35 v. 

- fil. maist. 90-luvun lopussa 

- työhistoriaa 10 v. 

- palkka n. 3500€/kk, eläke n. 2100€/kk 

- varhe-maksu 96 000 € 



T O I M I V A N   T Y Ö Y H T E I S Ö N   P E R U S P I L A R I T 

Jos yksikin pilareista puuttuu tai on hapertunut, siitä kärsivät sekä  

työn tekeminen että työpaikan ilmapiiri. 

35 (Järvinen, 2008) 
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Valvontalakia työsuojelun yhteistoiminnasta  
(44/2006) täydennettiin 1.1.2012 alkaen 

26 § Yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat 

  

 Työnantajan ja työntekijöiden välisessä yhteistoiminnassa käsitellään sen lisäksi, mitä 
muualla säädetään, työn ja työpaikan olosuhteet huomioon ottaen muun ohella:  

… 

– 3) työkykyä ylläpitävään toimintaan liittyvät, työssä jatkamista tukevat ja muut 
työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavat kehittämistavoitteet ja -ohjelmat;  

 
 

• Valtakunnallinen työelämäryhmä 1.2.2010 (pj. Jukka Ahtela): ”Tärkein tavoite on alkavien 
työkyvyttömyyseläkkeiden määrän merkittävä vähentäminen. Tavoitteeseen pyritään paitsi 
tehokkaan ja kattavan työkykyä tukevan terveydenhuoltoyhteistyön keinoin, myös tarjoamalla 
välineitä työhyvinvoinnin kehittämiseen työpaikoilla. Työpaikkojen toiminnalla, työsuojelulla ja 
työterveyshuollolla sekä näiden toimivalla yhteistyöllä on keskeinen merkitys sellaisessa 
työkyvyttömyyden ehkäisyssä, joka voidaan tehdä työelämässä.” 

• Raportin mukaan toimenpiteiden vaikuttavuus edellyttää työyhteisön sitouttamista yhteisiin 
tavoitteisiin. Tämä puolestaan edellyttää, että työntekijöillä on riittävä tieto työpaikan työssä 
jatkamista tukevista kehittämistavoitteista ja tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävistä 
ohjelmista.  

• Työelämäryhmä esitti, että ko. lakia täydennettäisiin niin, että käsiteltäviin yhteistoiminta-
asioihin lisättäisiin työssä jatkamista tukevat kehittämistavoitteet ja ohjelmat. 


