PK-YRITYSTEN
TYÖKYKYJOHTAMISEN -HANKE
ESR –rahoitteinen kokonaisuus hyvinvoivan
ja tuottavan organisaation tueksi
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Talentree Oy | Talentree Talouspalvelut Oy | Digital Talents |
Well3 Oy
Maailma, jossa välitämme toisistamme enemmän.

40

+ Ihmistä

10 Vuotta

Osaamiset
•Työkyvyn johtaminen
•Liikkeenjohdon konsultointi ja
valmennus
•Ohjelmistokehitys ja teknologiat
•Digitaalinen markkinointi

PK-YRITYSTEN TYÖKYKYJOHTAMISEN HANKE
- Tavoitteena työkykyinen ja tuottava henkilöstö
Työelämä muuttuu nopeasti ja samalla työikäisten ja –kykyisten määrä
työmarkkinalla vähenee. Siksi tarvitaan uusia ja rohkeita avauksia
työkyvyn sekä tuottavuuden parantamiseen tulevaisuudessa. Tämä
edellyttää voimakasta panostusta, sekä uusien toimintamallien
kokeilemista ja kehittämistä yhteisvoimin. Työkyvyn johtamisen tulee
olla suunnitelmallista, vaikuttavaa, mitattavaa ja tuloksellista, sekä
monipuolisesti eri verkostoja hyödyntävää. Kaiken keskiössä on
hyvinvoiva työntekijä, jonka työkyky mahdollistaa täyden työpanoksen
yritykselle.
Hankkeen kunnianhimoisena tavoitteena on löytää toimivia
käytännön toimia pk-yrityksille parempaan työkyvyn johtamiseen.
Hankkeen aikana yrityskohtaista työkyvyn johtamisen mallia
kehitetään yhteistyössä organisaation eri tasojen ja työterveyden
kanssa.
Hankkeen jälkeen osallistuvilla yrityksillä on työkaluja ja osaamista
työkyvyn tulokselliseen johtamiseen. Yrityksillä on myös selkeä
kokonaiskuva oman organisaation työkyvyn johtamisen nykytilasta,
sekä konkreettinen toimenpidesuunnitelma ja road map, joiden avulla
työkyvyn johtamisesta tehdään kiinteä osa yrityksen strategista
johtamista.

Työkyvyttömyydestä aiheutuvat kustannukset maksavat
keskimäärin 6 % kokonaispalkkasummasta

Sairauspoissaolokustannusten lisäksi esimerkiksi
työpanoksen korvaaminen tai tekemättä jäänyt työ
maksaa.
Jokaisella työelämän laatuun sijoitetulla eurolla on
6-kertainen tuotto yrityksen tulokseen

Hyvinvoiva henkilöstö tekee parempaa tulosta

TYÖKYKYTALO KEHITTÄMISEN PERUSTANA
Hankkeen aikana työkykyjohtamista tarkastellaan ja
kehitetään Työterveyslaitoksen rakentaman työkykytalo
–viitekehyksen mukaan.
Tavoitteena on varmistaa, että osallistujayrityksillä on
kokonaisvaltainen näkemys ja ymmärrys yksilön
työkykyyn vaikuttavista tekijöistä, sekä konkreettinen,
yrityskohtainen toimenpidesuunnitelma työkyvyn ja
työurien kehittämiseksi.

Lähde: Työterveyslaitos

TOIMENPITEET KÄYTÄNNÖSSÄ
Hanke koostuu neljästä toisiaan tukevasta kokonaisuudesta ja asiantuntijoiden sparrauksesta. Yrityksiin
muodostetaan hankkeen ajaksi työryhmä, joka kokoaa yhteen henkilöitä organisaation jokaiselta tasolta.
Näin työkyvyn kehittämisestä tehdään koko organisaation yhteinen asia.

1.
Työkykyjohtamisen
työkykyanalyysi,
joka toteutetaan:
•
•
•
•

Johdolle
Esimiehille
Henkilöstölle
Työterveydelle

Analyysin tulokset käydään
yrityskohtaisesti läpi ja työkykyä
lähdetään kehittämään analyysissa esiin
nousseiden asioiden pohjalta.

2.

3.

4.

Työkuormaa mittaava
työkykyindeksi:

Yhteiset
työkyky -seminaarit:

Yrityskohtaiset
workshopit:

Työkykyindeksi on Well 3:n kehittämä
täsmäkysely henkilöstön työkuorman
seuraamiseen reaaliajassa. Työkalun
tavoitteena on tunnistaa työn
kuormitustekijöitä hyvissä ajoin, jotta
työkykyä heikentäviin asioihin voidaan
ajoissa puuttua. Työkalu on pilottivaiheessa
ja osallistujayrityksillä on mahdollisuus
ottaa työkalu hankkeen ajaksi testikäyttöön.

Hankkeen aikana järjestetään kaksi
yhteistä seminaaria
osallistujayrityksille ja heidän
henkilökunnalle. Seminaareissa
keskustellaan työkyvyn johtamisesta,
työhyvinvoinnista ja terveellisistä
elämäntavoista
huippuasiantuntijoiden kanssa.
Seminaareissa kuullaan myös case
esimerkkien avulla, kuinka suurissa
yrityksissä työkykyä johdetaan.

Kehittämispäivissä pureudutaan
tarkemmin työkykyanalyysin tuloksiin
ja rakennetaan konkreettinen
toimenpidesuunnitelma ja roadmap
tukemaan työkykyjohtamisen
kehittämistä. Viitekehyksen
kehittämiselle antaa
Työterveyslaitoksen kehittämä
työkykytalo.

PK-yritysten työkykyjohtamisen kehittäminen 2019-2020
Hankkeen rakenne muodostuu yhteisistä seminaareista, työkyvyn johtamisen alkuanalyysista,
Yrityskohtaisista strategisista kehittämisen workshopeista ja työkyvyn johtamisen roadmapista.
Osallistujayrityksillä on myös mahdollista kokeilla pilotointivaiheessa olevaa tykyindeksiä.
Y R I TY S KO H TA I N E N TYÖ K Y K Y I N D E K S I P I LO T T I
Koko henkilöstölle toteutettava viikoittainen työkykykysely ja -mittari
HENKILÖSTÖN
TYÖKYKYJOHTAMISEN
TAITOJA JA
TIETOJA LISÄTTY

KAIKILLE YHTEISET SEMINAARIT
Aloitusseminaari

Työhyvinvointiseminaari

Päätösseminaari

KOKO HENKILÖSTÖ

TULOKSET

Y R I TY S KO H TA I N E N K E H I T TÄ M I N E N
Työkykyjohtamisen
alkukartoituskysely

MARRASKUU

Työkykyjohtamisen
workshop 1
(3-4h)

JOULUKUU

TAMMIKUU

Työkykyjohtamisen
workshop 2
(3-4h)

HELMIKUU

Työkykyjohtamisen
workshop 3
(3-4h)

MAALISKUU

HUHTIKUU

Työkykyjohtamisen
workshop 4
(3-4h)

TOUKOKUU

TYÖKYKYJOHTAMISEN
ROADMAP JA
TOIMENPIDESUUNNITELMA
RAKENNETTU

VIELÄ PÄHKINÄNKUORI…
• Hankkeen toteuttajana toimii Well 3 Oy ja sen rahoittaa Pohjois-Savon Ely-keskus ESR –rahoituksella
• Hankkeen toimintakausi on: 1.10.2019-31.7.2020
• Hankkeen omavastuu osuus on 1000 € / yritys
• Hanke koostuu yhteisistä seminaareista, työkykyjohtamisen työkykyanalyysista, yrityskohtaisista
strategisista workshopeista ja työkykyjohtamisen roadmapista. Osallistujayrityksillä on myös mahdollista
kokeilla pilotointivaiheessa olevaa tykyindeksiä
• Well 3 työkyvyn johtamisen asiantuntijat toimivat yritysten tukena koko hankkeen ajan
• Seminaareihin osallistuu työkykyjohtamisen ja työhyvinvoinnin huippuammattilaisia
• Yrityskohtaisten workshoppien päivämäärät ovat yrityslähtöisesti räätälöitävissä

Ota yhteyWä
Johanna Huhta
johanna.huhta@well3.fi
050 582 5061

