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JOHDANTO
Tahtotilana työkyky! -hankkeen kohderyhmänä oli Pohjois-Savon yli 5 000 ja alle 50 000 asukkaan kunnat ja
kaupungit, jotka työllistävät vähintään 300 henkilöä. Tässä hankkeessa mukana olivat Lapinlahden ja
Leppävirran kunnat sekä Suonenjoen kaupunki.
Hankkeen aikana Well3 teki organisaatioille kattavan sähköisen työkykykyselyn, josta saatujen tietojen
pohjalta tehtiin työkykyanalyysi koko henkilöstöstä. Lisäksi lisättiin tietoutta yhteiskunnallisesta tilanteesta,
työkyvystä, työkyvyn johtamisesta sekä välittömien kustannussäästöjen tunnistamisesta. Workshopit
pidettiin kuntien työryhmille ja osallistuneiden kuntien kutsutuista henkilöistä perustetulle
yhteiskehittämisen asiantuntijaryhmälle.
Kuntien toimintaympäristö on ollut muutoksessa koko 2000-luvun, ja vuonna 2020 levinnyt koronapandemia
nopeutti muutosta entisestään. Nopeat muutokset sekä uudet tavat toimia ja tehdä työtä haastavat
työkyvyn ylläpitämisen, työkyvyn johtamisen ja johtamisen yleensä. Lisääntynyt monipaikkainen työ,
tekoäly, robotisaatio ja muut uudet teknologiat vaativat niin työntekijän kuin johdon sopeutumista
uudenlaisiin tilanteisiin, rooleihin ja työmuotoihin. Sähköisten kuntapalvelujen myötä fyysisen läsnäolon
merkitys vähentyy ja kuntaa voidaan ajatella enemmän palveluna kuin organisaationa. Vanhoja tehtäviä ja
kokonaisia ammatteja häviää ja uusia syntyy tilalle. Seuraukset näkyvät nopeasti työkyvyssä, joko
huonompaan tai parempaan suuntaan. Toiset sopeutuvat paremmin, toiset huonommin, toiset eivät
ollenkaan.
Sairauspoissaolojen, tapaturmien, työterveyshuollon ja työkyvyttömyyseläkkeiden vuosittaiset kustannukset
kunnille ovat 1–2 miljardia euroa. Välilliset kustannukset huomioiden 3–4 miljardia euroa.
Osatyökykyisyyden hyödyntäminen on keskeistä: työmarkkinoille tarvitaan kaikki saatavilla oleva työpanos.
➢ Osasairauspäivärahan käyttö edistää työhön osallistumista ja säästää sosiaaliturvakustannuksia.
➢ Sairauspoissaolot ovat edelleen kasvussa Suomessa.
➢ Sairauspoissaolot lisäävät riskiä työkyvyttömyydelle. Masennus on suurin poissaolon peruste kuntaalalla.
➢ Mielenterveyden häiriöt ovat nyt merkittävin Kelan korvaamia sairauspoissaoloja aiheuttava
sairausryhmä ja tähän tarvitaan ennaltaehkäiseviä keinoja.
➢ Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyvien määrä on tuplaantunut 10 vuodessa (määrä tällä hetkellä n.
6000 henkeä vuodessa).
➢ Riskiammatteja työkyvyn näkökulmasta ovat erityisesti sosiaali- ja terveysala sekä opetusalat.
THL:n määritelmän mukaan yksilön kokemukseen elämänlaadusta ja hyvinvoinnista vaikuttavat elinolot,
asuinympäristö, toimeentulo ja terveys. Jotta elämä voi olla laadukasta, niin tulee olla terveyttä ja turvattu
toimeentulo. Riskejä elämänlaadun heikkenemiseen ovat mm. työttömyys ja alhainen koulutus.
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HANKKEEN TAVOITTEET
•

Tunnistaa monipuolisesti kohderyhmänä olevien kuntien tämänhetkiset haasteet työkyvyn
johtamisen ja ennen muuta osatyökykyisyyden hyödyntämisen saralla.

•

Tuottaa konkreettista tietoa kuntien työkyvyn johtamisen tilasta sekä tunnistaa kehittämiskohteita
ja ideoita ratkaisumalleja. Kehittämisen painopisteenä on työhyvinvoinnin johtaminen ja yhteistyön
syventäminen kuntien kesken.

•

Tuottaa tehdyistä toimenpiteistä raportti, joka tuottaa kohdeorganisaatioille käytännönläheistä
materiaalia työkykyjohtamisen tueksi.

•

Hankkeen tuloksena kunnalla on selkeä tilannekuva kunnan työntekijöiden työkyvystä,
toimintamallit työkyvyn johtamiseen sekä konkreettiset työvälineet näiden johtamiseen kunnassa.

Hankkeen jälkeen kunnilla on selkeä kuva vahvuuksista, kehitettävistä asioista ja tämänhetkisistä haasteista
työkyvyn johtamisen saralla.

TYÖKYKYANALYYSI

Organisaation työkyvyn johtamisen mallin rakentaminen tehdään vaiheittain. Mallin vaiheet ovat
alkukartoitus/riskikartoitus, vahvuudet, kehitystoimenpiteet, toiminta ja seuranta. Yritys voi räätälöidä
omaan käyttöön suunnitellun mallin, joka ottaa huomioon toiminnan luonteen. Oli toimintamalli mikä
tahansa, alkutilanteen kartoitus on kuitenkin välttämätön ensimmäinen toimenpide, jotta
kehitystoimenpiteet kohdentuvat oikeisiin asioihin ja jotta nähdään kokonaistilanne.
Hankkeen ensimmäisenä toimenpiteenä osallistujakunnille toteutettiin työkykykysely, johon vastasi kuntien
koko henkilöstö ja kaikki vastuualueet. Kysely toteutettiin SurveyPal -kyselytyökalulla. Kyselyn osiot on
rakennettu työkykytalo -viitekehyksen pohjalta, ja kysymysten asettelussa on hyödynnetty elementtejä
erilaisista elämänlaatua mittaavista mittareista. Kysely koostui sekä monivalintakysymyksistä että avoimista
kysymyksistä. Kyselyn tuloksista koostettiin erillinen toimintasuunnitelma.
Kyselyssä ensimmäiseksi kysyttiin henkilön omaa työskentelykuntaa, omaa vastuualuetta, toimiiko vastaaja
esimiehenä vai työntekijänä, esimiestyön kokemusta sekä mikä on oma arvio työkyvystä nyt ja arvioita
omasta työkyvystä kahden vuoden päästä.
Kyselyssä oli neljä osiokohtaa. Ensimmäisessä osiossa kysyttiin terveyteen ja toimintakykyyn liittyviä
kysymyksiä, toisessa osaamiseen, kolmannessa arvoihin, asenteisiin ja motivaatioon ja neljännessä osiossa
johtamiseen, työyhteisöön ja työoloihin liittyviä kysymyksiä. Näitä arvioitiin asteikolla 1-6, jossa 1-2 on
huono, 3-4 tyydyttävä, 5-6 hyvä/erinomainen.

Osiokohtien jälkeen kyselyssä vastattiin omasta mielestä tärkeisiin työyhteisön kehittämiskohteisiin, joita voi
valita kolme. Tämän jälkeen vastattiin neljään avoimeen kysymykseen. Nämä kysymykset olivat:
1. Mitä sinun mielestäsi on hyvä työkyky?
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2. Miten korona-ajan muutokset vaikuttavat sinuun ja työyhteisöösi?
3. Mitkä tekijät mielestäsi vaikuttavat työyhteisösi työkykyyn? Onko sinulla konkreettisia vinkkejä
työkyvyn johtamiseen?
4. Mitä ajatuksia tämä kysely sinussa herätti?

HANKKEEN AIKATAULU
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TYÖKYKY JA TYÖKYVYN JOHTAMINEN
Kuntien ja yritysten rooli työkyvyn kehittämisessä ja tukemisessa on keskeisessä asemassa, sillä
taloudellisetkin tulokset ovat riippuvaisia työntekijöiden työkyvystä ja tärkein pääoma on henkilön oma
työkyky. Täsmällistä ja tarkkaa työkyvyn määritelmää ei ole olemassa, vaan se muodostuu monista eri
ulottuvuuksista ja niiden vuorovaikutuksesta toisiinsa. Työkyvyttömän työntekijän palauttaminen työhön tuo
monia haasteita työntekijän itsensä lisäksi työnantajille, terveydenhuollon tarjoajille sekä vakuutusyhtiöille.
On siis vaikeaa erottaa mitkä ovat työkyvyn tai työkyvyttömyyden seurausta, sen osioita tai siihen vaikuttavia
tekijöitä. Joka tapauksessa meidän työkyky on harvoin 0 tai 100, vaan variaatio on jotain siltä väliltä ja se on
hyvä ottaa huomioon työkyvyn johtamisessa.
Työterveyslaitos on kuvannut työkyvyn talon muodossa. Tämä talo perustuu professori Juhani Ilmarisen
tutkimuksiin työkykyyn vaikuttavista tekijöistä. Talossa on neljä kerrosta. Kolmessa alimmaisessa kerroksessa
on kuvattu henkilön henkilökohtaiset voimavarat ja neljännessä kerroksessa on johtaminen. Kun kaikkia
kerroksia kehitetään koko työelämän aikana, talo pysyy kasassa.
Ylimmässä kerroksessa on johtaminen, työyhteisö ja työolot. Esimiestyö on keskeinen osa neljättä kerrosta
ja esimiehillä on vastuu sekä velvollisuus huolehtia työpaikan työkykytoiminnasta. Toisaalta johtaminen
toimii kattona, joka suojelee alempia kerroksia. Se onkin talon painavin kerros. Mikäli tämä kerros tulee liian
raskaaksi, niin se painaa muita kerroksia negatiivisin vaikutuksin.
Kolmannessa kerroksessa ovat arvot, asenteet ja motivaatio. Koetaanko työ mielekkäänä vai pakolliseksi
osaksi elämää? Tämä kokemus vaikuttaa työkykyyn heikentävästi tai vahvistavasti. Kolmas kerros vaikuttaa
työkyvyn tasapainoon, ja kun tämä kerros on kunnossa, niin se antaa energiaa ja lisää sitoutumista. Myös ikä
vaikuttaa tähän kerrokseen: asenne työtä kohtaan voi muuttua ja voi aiheuttaa ennenaikaista työstä
syrjäytymistä tai jopa työelämästä luopumista. Motivaatio on muutenkin hyvin keskeinen asia työkyvyssä.
Kun se heikkenee, niin sen takaisin saaminen voi olla hyvin haasteellista ja ilman motivaatioita on uuvuttavaa
selviytyä töistä.
Toisessa kerroksessa on osaaminen, joka koostuu peruskoulutuksesta sekä ammatillisista taidoista ja
tiedoista. Elinikäinen oppiminen on tässä keskeistä. Työelämä on murroksessa, mikä vaatii jatkuvaa oppimista
ja sen kehittämistä.
Työkykytalon kivijalan muodostavat terveys ja toimintakyky, joka sisältää tässä määritelmässä fyysisen,
psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn sekä terveyden. Myös työkykytaloa ympäröivät ystävien, sukulaisten
ja perheen verkostot vaikuttavat yksilön työkykyyn sekä työkyvyn tasapainoon.
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Hyvän työkyvyn vaikutukset heijastuvat koko yhteiskuntaan: hyvä työkyky pidentää työssäoloaikaa ja
parantaa elämänlaatua. Väestömme ikääntyessä ja työelämän muuttuessa onkin tärkeää tutkia, mitä
työkyky tarkoittaa ja kuinka sitä voidaan tukea ja ymmärtää.

YLEISESTI KUNTA-ALAN TILANTEESTA

Kunta-alalla työskenteli vuoden 2018 loppupuolella yhteensä 421 000 henkilöä. Palkattomilla virkavapailla
tai työlomalla oli noin 30 000 henkilöä. Kunta-alan henkilöstömäärä vastaa noin viidennestä kaikista
maamme palkansaajista. Kunta-alan henkilöstö on naisvaltaista: naisten osuus koko henkilöstöstä on 80
prosenttia ja miesten osuus 20 prosenttia. Henkilöstön keski-ikä on 45,7 vuotta. Kuntasektorilla alle 30vuotiaita on 11 prosenttia ja vähintään 50-vuotiaita henkilöstöstä on 43 prosenttia. Työsuhteisia henkilöitä
on 74 prosenttia ja virkasuhteisia henkilöitä on 26 prosenttia eli virkasuhdetta käytetään kunta-alalla
tehtävissä, joihin liittyy julkisen vallan käyttöä. Henkilöstöstä on kokoaikaisia 86 prosenttia ja osa-aikaisia 14
prosenttia. Näistä toistaiseksi voimassa olevia palvelusuhteita on 77 prosenttia, määräaikaisia 22 prosenttia
sekä työllistettyjä 1 prosentti palvelusuhteista. Kunta-alan lukumääräisesti suurimmat ammattiryhmät
työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollossa ja yleisimmät yksittäiset ammattinimikkeet ovat sairaanhoitaja
ja lähihoitaja. Isoja ammattiryhmiä löytyy myös varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa. Näissä
ammattinimikkeitä ovat muun muassa lastenhoitajat, lastentarhanopettajat, peruskoulun luokanopettajat ja
lehtorit.
Kunta-alan henkilöstömäärä on vähentynyt viime vuosina ja tämän kehityksen arvioidaan jatkuvan
tulevinakin vuosina. Väestön ikääntymisestä seuraava palvelutarpeen kasvu lisää henkilöstön määrän
kasvupaineita varsinkin sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kunta-alan henkilöstömäärä oli vuonna 2011
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korkeimmillaan, jolloin kuntasektorilla työskenteli
441 000 henkilöä. Henkilöstömäärä on tämän jälkeen
alentunut noin 1–2 prosentin vuosivauhdilla yhteensä lähes 20 000 henkilöllä. Kunta-alan henkilöstömäärän
vähenemistä selittävät eläköityminen sekä kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustoimet, kuntien toimintojen
yhtiöittämiset ja lisääntynyt palveluiden ostaminen ulkoa oman toiminnan sijaan. Lähivuosina eläkkeelle
siirtyy 16 000 kuntatyöntekijää vuosittain).
Kuntatalouden henkilöstökuluihin ja niiden kehittymiseen vaikuttavat henkilöstön määrän muutosten lisäksi
kunta-alan ansiokehitys. Kunta-alan keskimääräiset kokonaisansiot lisineen olivat vuonna 2018 noin 3 200
euroa kuukaudessa ja kokonaisansioiden mediaani
2 880 euroa kuukaudessa. Kunta-alan ansiot ovat
suomalaista keskitasoa. Tehty vuosityöaika on kuntasektorilla kuitenkin pienempi kuin muilla sektoreilla.
Kunta-alalla työskennellään noin 7 500 eri ammattinimikkeellä ja ansiot vaihtelevat lisäksi eri ammateittain.
(Kunnat käännekohdassa? Kuntien tilannekuva 2020. Valtiovarainministeriön julkaisuja – 2020:13).
Sairauspoissaolojen määrä laski kunta-alalla vuodesta 2008 vuoteen 2013 saakka, minkä jälkeen vuosittaisten
sairauspoissaolopäivien määrä on pysynyt tasaisena ollen noin 16,7 päivää / työntekijä. Vuonna 2018
kuntatyöntekijöiden sairauspoissaolot kääntyivät nousuun, kun kuntatyöntekijät olivat poissa työstä oman
sairauden takia keskimäärin 17 päivää. Lyhyet (1–3 päivää kestävät) sairauspoissaolokerrat jatkoivat
lisääntymistään, mutta myös pitemmät (yli 3 päivää) kerrat kääntyivät kasvuun.
Ammattiryhmien välillä on suuria eroja sairauspoissaolojen määrissä. Vähiten näitä poissaoloja oman
sairauden takia on rehtoreilla 6,5 päivää, lehtoreilla ja tuntiopettajilla 8,5 päivää ja lääkäreillä 9,9 päivää.
Kuntatyöntekijöistä eniten sairauspoissaoloja on kodinhoitajilla 31,9 päivää, koulunkäyntiavustajilla 26,7
päivää sekä hoitajilla, lähihoitajilla ja laitoshuoltajilla 24,9 päivää. Varsinkin nuorimmilla kuntatyöntekijöillä
sairauspoissaolot omasta työstä ovat lisääntyneet (Kunnat käännekohdassa? Kuntien tilannekuva 2020.
Valtiovarainministeriön julkaisuja – 2020:13.)
Kuntasektorin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön sairauspoissaolot työstä osoittavat, että sote-alan
johtajat (9 päivää), lääkärit (8 päivää), yli- ja osastonhoitajat (13 päivää), psykologit (11 päivää),
fysioterapeutit (16 päivää) ja sosiaalityöntekijät (13 päivää) sairastavat vähemmän kuin kuntatyöntekijät
keskimäärin. Sen sijaan sairaanhoitajat (20 päivää), lähihoitajat (26 päivää) ja kodinhoitajat (31 päivää)
sairastivat selvästi enemmän. Näissä ammateissa sairauspoissaolojen määrä on myös kasvanut vuodesta
2015. Luvut ovat sote-uudistuksen toteutumisen kannalta huolestuttavia ja varsinkin sairaanhoitajat,
lähihoitajat ja kodinhoitajat tarvitsevat erityistä tukea työkyvyn ylläpitämisessä muutoksen keskellä
(Työterveyslaitos, 2020.) Tämä tuli myös hyvin esille tämän hankkeen työkykyanalyysissä.
Kunta-alan tilastot ovat samansuuntaiset, kuin Kelan vastaavat luvut. Kelan sairauspäivärahalla korvattavat
sairauspoissaolot ovat olleet nousussa vuodesta 2017 alkaen. Nousu johtuu mielenterveyden häiriöiden
perusteella alkaneiden sairauspäiväkausien lisääntymisestä ja tätä lisääntymistä oli ennen kaikkea nuorilla
työntekijöillä. Pitkien sairauspoissaolojen väheneminen päättyi kaikilla työntekijöillä niin kuntasektorilla kuin
yksityisellä sektorilla vuonna 2018 (Työterveyslaitos, 2020.)
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LAPINLAHTI
Lapinlahti on kunta, joka sijaitsee Pohjois-Savon maakunnan keskiosassa. Lapinlahden kunnassa asuu 9 420
ihmistä. Lapinlahden kunnan palveluksessa 2019 oli 746 henkilöä. Lapinlahden kunnan strategisena
työnantajatavoitteena on olla hyvä ja innovatiivinen työnantaja, jolla on palveluksessaan työnsä osaava ja
työhönsä motivoitunut henkilöstö. Lapinlahdenkunnan organisaatioon ja palvelutuotantoon kuuluvat
sivistysosasto, sosiaali- ja terveysosasto tekninen osasto sekä yleishallinnon palvelut.
Kunnan toinen kärkitavoite on: Taloutemme on terve ja vakaalla pohjalla. Tavoite saavutetaan
kustannustehokkailla palveluilla. Osana tätä tavoitetta varmistetaan henkilöstön osaaminen ja
työhyvinvointi. Palvelujen tuottamisessa avainasemassa on henkilöstön osaaminen ja työhyvinvointi. Tämä
varmistetaan pitkäjänteisellä henkilöstöpolitiikalla, johon kuuluu mm. avoin vuorovaikutus, henkilöstön
osaamisen kehittäminen sekä hyvä esimiestyö.
Lapinlahdella
kuntatyöntekijöistä
miehiä on
12
%
ja naisia 88
%. Henkilöstön keski-ikä on
46,9 vuotta. Henkilöstöstä 47,1 % on 50 tai yli 50-vuotiaita. Henkilöstön sairauspoissaolopäiviä kertyi vuonna
2019 13096 kalenteripäivää. Sairauspoissaolojen määrä oli 17,5 sairauspäivää / työntekijä. Määrällisesti ja
prosentuaalisesti eniten poissaoloja 63,4 % ja 19,8 sairauspäivää / työntekijä oli sosiaali- ja terveysosastolla
(68 % ja 22,8 vuonna 2018). Sairauspoissaoloista syntyvä kustannus Lapinlahden kunnalle keskipalkalla
laskettuna on n. 2,0 M€. Vakinaisen henkilöstön sairauspoissaolot kasvoivat 5,7 % vuodesta 2018 ja
määräaikaisten laskivat 34,8 %. Sairaspoissaolot kasvoivat vuonna 2019 sivistysosastolla 6,8 %.
Sairauspoissaoloista eniten oli 1-4 päivän sairauspoissaoloja, vähäistä kasvua oli 4-29 päivän poissaoloissa ja
30-60 päivän sairauspoissaoloissa kasvua oli yli 50%. Vuonna 2019 sairauspoissaolot laskivat tasolta 18,5
henkilötyöpäivää tasolle 17,5 henkilötyöpäivää.
Työkykyä ja työssä jaksamista tuettiin sekä lakisääteisen työterveyshuollon kautta että harkinnanvaraisin
taloudellisin panoksin henkilöstöön. Työterveyshuollon palvelut järjestettiin ns. laajana palveluna koko
kunnan henkilöstölle. Harkinnanvaraista työkykyä ylläpitävää toimintaa varten varattiin Lapinlahden kunnan
talousarvioon vuodelle 2019 määräraha työhyvinvoinnin ja työkyvyn tukemiseen (Lapinlahti
Henkilöstötilinpäätös 2019.)

PANOSTUS TYÖKYKYYN ON KANNATTANUT

Lapinlahden kunta on onnistunut pienentämään vuosittaista sairauspoissaolojen määrää päämäärätietoisella
työkykyjohtamisella vuoden 2019 aikana ottamalla käyttöön Well3 Oy:n kehittämä Wälitä-järjestelmä ja
kouluttamalla esimiehiä. Vuoden 2020 aikana sairauspoissaolot pienenivät edelleen: kun verrataan
tammikuun ja lokakuun välistä aikaa vuosina 2019 ja 2020, oli sairauspoissaolojen määrä pienentynyt 3000
sairauspoissaolopäivällä. Käytännössä puhutaan puolen miljoonan säästöstä!
Lapinlahden kunnan strategisena tavoitteena on olla hyvä ja innovatiivinen työnantaja, jonka henkilöstö on
osaavaa ja työhönsä motivoitunutta. Noin 600 vakituista ja reilu 100 määräaikaista työntekijää työllistävässä
Lapinlahden kunnassa on alettu kiinnittää huomiota kasvavissa määrin henkilöstön työkykyyn ja
työhyvinvointiin vuodesta 2019 lähtien. Vuonna 2018 sairauspoissaolojen kustannukset olivat merkittävät,
yhteensä 18,5 päivää per henkilö. Sosiaali- ja terveysosastolla sairauspoissaolot ylittivät jopa 20
henkilötyöpäivän määrän. Keskimäärin tämä tarkoittaa, että jokainen työntekijä olisi kuukauden poissa
töistä. Kun sairauspoissaoloja oli paljon, niin kunnassa alkoi olla pulaa myös sijaisista. Läheisen ja
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pitkäjänteisen yhteistyön myötä Well3 Oy:n kanssa työkykyä ja työhyvinvointia lähdettiin kehittämään
muuttamalla varhaisen välittämisen malli aktiivisen välittämisen malliksi, siirtymällä mukautetun työn malliin
sekä ottamalla kunnassa käyttöön työkykyjohtamista tukeva Wälitä -järjestelmä, jonka avulla esimiehet
pystyivät ennakoimaan työntekijöiden työkyvyn heikentymistä sekä tukemaan palautumista ja paluuta
töihin.
Vuonna 2019 Lapinlahden kunnalla otettiin käyttöön aktiivisen välittämisen malli sekä sitä tukeva Wälitäjärjestelmä. Järjestelmän käyttöönoton aikana esimiehiä koulutettiin aktiivisen mallin mukaiseen välittävään
johtamiseen kuten vaikeiden aiheiden puheeksi ottamiseen ja kuunteluun. Kehitystyön ajan koko kunnan
henkilöstö on osallistutettu kehitystoimintaan mukaan. Aiheesta on keskusteltu paljon ja tuloksista on
viestitty yleisesti. Lisäksi työntekijäpuolta on ollut edustamassa pääluottamusmies. Tavoitteena on, että
saavutukset ja uudet, välittävät toimintatavat tehdään vieläkin näkyvimmiksi. "Yleensä julkisella sektorilla on
ongelmana, että henkilöstö ei koe tulleensa kuulluksi. Toinen puoli on se, että ei anneta muuta kuin
negatiivista palautetta. Nämä ovat isoja asioita, joihin olemme pystyneet vaikuttamaan Well3:n koulutusten
kautta: opettelemme kuuntelemaan henkilöstöä ja antamaan myös palautetta", Ulla Nikulainen summaa.
Mukautetun työn ideologia ja läheinen yhteistyö työterveyshuollon kanssa ovat olleet yksi merkittävimmistä
tekijöistä, joiden avulla on pystytty pienentämään sairauspoissaoloja. Usein saatetaan puhua korvaavasta
työstä, mutta Lapinlahden kunnassa puhutaan mukautetusta työstä. Kasvanut käsitys omista rajoista ja
työkyvystä on näkynyt myös työterveyshuollossa. Usein jo työntekijä saattaa ehdottaa työterveyslääkärille
mukautettuja työtehtäviä. Työterveyslääkäri keskustelee työn rajoitteista ja mahdollisuuksista työntekijän ja
esimiehen kanssa. Peilaten näitä työntekijän kuntoon, hän kirjoittaa suosituksen mukautetusta työstä tai
sairauslomasta. Toimintatapa on linjassa syksyllä 2019 päivitetyn Sairauspoissaolon tarpeen arviointi - Käypä
hoito -suosituksen kanssa, joka kannustaa työterveyslääkäriä arvioimaan sairauden heikentämää työkykyä
suhteessa työssä vaadittavaan työkykyyn. Suosituksessa mainitaan, että tietyissä rajoissa työntekeminen voi
olla myös työkykyä palauttavaa toimintaa.
Vuoden 2020 tammikuun ja lokakuun sairauspoissaolopäivät olivat 3000 päivää pienemmät verrattuna
vuoden 2019 samaan ajanjaksoon. Myös hyvinvointikyselyt osoittavat, että työhyvinvoinnissa ollaan
menossa parempaan suuntaan. Työkykyjohtamiseen panostaminen ei kuitenkaan ole ohi. Tavoitteena
Lapinlahdella on tulevaisuudessa saavuttaa 10 henkilötyöpäivän taso sairauspoissaoloissa. Se tarkoittaisi
noin 2 miljoonan euron säästöä, joka voitaisiin ohjata kunnan palveluihin. Esimiesten kouluttamista jatketaan
sekä mentorointiin ja vertaistukeen tullaan panostamaan lisää tulevaisuudessa (Well3, 2021. Pitkäjänteisellä
työkykyjohtamisella merkittävät taloudelliset säästöt.)

TYÖKYKYJOHTAMISEN TULOKSET JA MITTARIT
TYÖKYKYANALYYSIN TULOKSET

Hankkeen ensimmäisenä toimenpiteenä toteutettiin työkykykysely koko henkilöstölle. Kysely toteutettiin
SurveyPal -kyselytyökalulla kesän ja sksyn 2020 aikana. Kyselyn osiot on rakennettu työkykytalo viitekehyksen pohjalta ja kysymysten asettelussa on hyödynnetty elementtejä erilaisista elämänlaatua
mittaavista mittareista. Kysely koostuu sekä monivalintakysymyksistä että avoimista kysymyksistä.
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Työkykykyselyn analyysissa työkykyä arvioitiin asteikolla 1-100, jossa luku 100 ilmaisee hyvää kokemusta
omasta työkyvystä ja luku 0 huonointa mahdollista koettua työkykyä. Hankkeen kolmen kunnan
yhteistuloksena kaikkien vastanneiden työntekijöiden arvio omasta työkyvystään oli 78,33 ja arvio omasta
työkyvystä kahden vuoden päästä on 74,70. Silmiinpistävä trendi työkykyanalyyseissä on, että työntekijät
arvioivat oman työkykynsä heikkenevän, kun he arvioivat sitä kahden vuoden päähän. Kyselyn analyysin
perusteella työkyky on laskussa 3,36 yksikköä. Arvio on sen hetkinen subjektiivinen kokemus omasta
työkyvystä.

Työkykykyselyyn vastanneita oli 646 vastaajaa ja alla olevasta kuva kertoo missä kunnassa ja missä kunnan
eri toiminnoissa vastaajat työskentelevät. Ennen kyselyn tekemistä vastuualueet muotoiltiin yhdessä, jotta
pystyimme yhteismitallistamaan tulokset. Hiukan yllättävääkin oli miten erilaisia vastuualuita
organisaatioissa oli ja se olisikin mielenkiintoinen jatkotarkastelun paikka.

KOKONAISTULOS
Terveys ja toimintakyky

Työkykykyselyyn vastanneista omaa terveyttä ja toimintakykyä arvioi 682 vastaajaa, keskiarvo vastauksista
on 4,45 (asteikko 1–6, jossa 1-2 on huono, 3-4 tyydyttävä, 5-6 hyvä/erinomainen). Työntekijät arvioivat
terveydentilansa olevan keskimäärin suhteellisen hyvä, vaikka suurella osalla vastaajista on vaivoja, jotka
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vaikuttavat työkykyyn. Kokemus työkyvystä on kuitenkin hyvin vaihteleva ja selkeästi on näkyvissä se, että
työkyky tulee olemaan todella iso haaste kuntasektorilla myös tulevaisuudessa. Työntekijöiden omat
sairaudet eivät kuitenkaan haittaa toimintakykyä ja arjen toiminnoista selviämistä niin merkittävästi, kuin
mitä vastaus työntekijöiden omasta työkyvystä antaa tulokseksi. Tuloksesta voikin päätellä, että työkykyyn
vaikuttavat sairaudet ovat hyvin moninaisia ja hyvin eri tavoin vaikuttavia. Myös tästä syystä niiden
vaikutukset työkykyyn tulee selvittää ja oikeudenmukaisuuden kannalta korostuu vertikaalinen
oikeudenmukaisuus, joka tarkoittaa sitä, miten erilaisia työntekijöitä tulisi kohdella suhteessa toisiinsa ja
heidän yksilöllisyytensä tulee huomioida tässä. Työntekijät tunnistavat tekijät, jotka auttavat palautumaan
työstä. Heidän tulisi kiinnittää huomiota unen määrään ja liikunnan harrastamiseen sekä ravinnon laatuun.
Erityisesti uni ja nukkuminen korostuu tuloksissa ikävästi, tulosten perusteella on ongelmia unen suhteen.

Avoimista vastauksista tuli esille, että terveyden ja toimintakykyyn liittyy monia tekijöitä. Työntekijän hyvä
henkinen ja fyysinen vointi edesauttavat työn tekemistä ja työssä jaksamista. Johtaminen on työntekijän
osaamista kunnioittavaa ja kannustavaa. Hyvät työolot mahdollistavat työn tekemisen turvallisesti ja työ tuo
heille iloa. Työntekijöiden motivaatiota ”ruokitaan ” ja sitä pidetään tietoisesti arvossa. Työntekijät
arvostavat työnantajan mahdollistamia liikuntapalveluita ja työhyvinvointitoimintaa. Työkyvyn johtamista
pidetään tärkeänä. Kuitenkin osa työntekijöistä koki, että työvuoron jälkeen ei jaksa tehdä enää mitään ja
aikaa työstä palautumiseen ei jää tarpeeksi.
Kun kysyttiin, minkälainen on vastaajan mielestä hyvä työkyky, niin yleishuomiona voikin esittää, että
vastaukset ovat hyvin samansuuntaisia riippumatta työtehtävästä, asemasta tai vastuualueesta. Tässä yksi
esimerkki vastauksesta: ”Työntekijä pystyy tekemään hänelle tarkoitetut tehtävät siten, että paine ei rasita
niin, että siitä syntyy ongelmia, esim. unettomuutta. Työkykyyn kuuluu mielestäni myös innostus uuden
oppimiseen tai entisen kertaamiseen. Asiakas/omaiset ja työyhteisö on tyytyväinen työ tuottamaan
tulokseen. Kykyä, halua ja intoa kehittää ja olla kehittämässä työyhteisöä. Esimiehen työnantajan
kunnioittaminen, en kuulu esimiehiin, joten minulla ei ole työnjohto oikeutta, nämä asiat on minulle selvät
joten ymmärrän myös heidän paineensa. Pyrin tukemaan esimieheni päätöksiä, pohdin niitä ymmärtääkseni,
mutta en vastusta. Tämä tuo minulle jaksamisen eväitä”. Anonymous (vastaus avoimeen kysymykseen) *

Osaaminen

Työntekijöillä on erinomaiset tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia työssään. He tietävät mitä heiltä
odotetaan työssä ja suurin osa heistä hallitsee omaa ajankäyttöään työssään. Kuitenkin työkuorma ja sen
tasapuolinen jakautuminen koettiin haastavaksi sekä oman organisaation tulevaisuuden tavoitteet ovat
suurelle osalle epäselkeät ja niiden käytäntöön saamisesta olemme keskustelleet workshopeissa.
Osa työntekijöistä koki, että työhön perehdyttäminen on ollut keskimäärästä huonompaa. Työstä pyritään
suoriutumaan hyvin ja työ on tärkeää. Erityisesti esimiehet kokivat, että heidän perehdytys on ollut heikkoa
ja työntekijät kokivat sen paremmaksi.
Tässä yksi esimerkki avoimesta vastauksesta osaamiseen liittyen: *Työhön on kiva tulla. Sinulla on
ajantasaiset työvälineet käytössäsi. Saat hyvän perehdytyksen ja tuen työssäsi. Hoidat oman tonttisi
vastuullisesti. Sinua arvostetaan. Koet itsesi tärkeäksi ja osaamisesi on ajan tasalla. -Anonymous*
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Arvot, asenteet ja motivaatio

Työntekijät kokevat oman työn merkitykselliseksi ja asenne työtä kohtaan on hyvä. Työntekijät ovat myös
motivoituneita kehittämään omaa osaamistaan, mutta myös koko työyhteisön työkykyä. Työ on tärkeää,
mutta työntekijät toivovat työhön hieman lisää motivoivia elementtejä. Työntekijät tekevät työtä
motivoituneina ja hyvillä mielin, he ovat innostuneita ja haluavat kehittää työtä ja kouluttautua lisää.
*On positiivinen mieli ja asenne työtä ja työkavereita kohtaan, hoitaa työt tarmokkaasti ja luotettavasti,
haluaa oppia, kehittyä ja ottaa vastaan haasteita, tulee toimeen kaikkien kanssa työyhteisössä, on rakentava
ja kannustava työyhteisön jäsen, ottaa muut huomioon, on hyvät vuorovaikutustaidot, sairauksia ei ole tai
ne ovat hyvässä hoitotasapainossa, työ on sopivassa balanssissa muiden elämän osa-alueisen kanssa ja
kokonaisuutena voi hyvin työn rasitteista huolimatta pyrkii ennalta ehkäisemään vaivoja ja vammoja ja tuo
esille ja pyytä apua jos huolia työkyvyn suhteen ilmenee. -Anonymous*

Johtaminen, työyhteisö ja työolot

Työntekijät tuntevat työympäristön riskit ja kuormitustekijät hyvin. He kokevat olevansa tärkeitä
perheenjäseniä ja myös tärkeitä työyhteisössä. Kuntien toiminnoissa ja työyhteisöissä työntekijät ovat melko
tyytyväisiä vallitsevaan työilmapiiriin. Kehittämistä tulisi tehdä viestinnässä, sen avoimuudessa ja
rehellisyydessä sekä työntekijöiden tasa-arvoisessa kohtelussa ja erilaisten ristiriitatilanteiden käsittelyssä ja
niiden puheeksiotossa.
*Yhteisten sovittujen sääntöjen noudattaminen ja niistä kiinni pitäminen. Joidenkin ” sooloilu” heikentää
kaikkien työkykyä. Se että muka kuunnellaan, muttei oikeasti kuulla. Palautelaatikko olisi hyvä, johon
nimettömänä asioita tuotaisiin esille ja ne henkilöstön kanssa käytäisiin läpi. -Anonymous*
*Yhteinen näky työstä ja yhteiset arvot. Toisen tekemän työn arvostaminen. Esimieheltä toivoisi hyvää
palautetta työstään. -Anonymous*
*Yhdessä tekemistä ja joustavuutta ja vahvuuksien hyödyntämistä pitäisi suosia enemmän. -Anonymous*

KOKEMUKSIA KORONA-AJASTA

Etätyöstä on koronaviruksen myötä tullut kasvava työntekemisen muoto. Käytännössä etätyö on ollut
mahdollista ennen pandemiaa vain pienelle osalle palkansaajia. Etätyön yleistymistä hidasti ennen kaikkea
kulttuuriset tekijät, työn organisoinnin käytännöt ja työmarkkinoiden sopimuskäytännöt. Nyt olemme
harpanneet globaalistikin hurjan ison digiloikan. Toisaalta ei pidä unohtaa, että meillä on lähityössä edelleen
paljon henkilöstöä ja vaikka keskustelu on paljonkin keskittynyt etätyöhön, niin työntekeminen on ollut hyvin
erimuotoista myös lähityössä ja se tuli esille myös tässä analyysissä.
Koronapandemian seurauksena etätyö yleistyi Suomessa hyvin voimakkaasti. Tilastokeskuksen arvion
mukaan likimain puolet, eli noin miljoona suomalaista palkansaajaa on tehnyt etätyötä keväällä 2020. Etätyö
kiinnostaa laajasti ja viime aikoina onkin julkaistu runsaasti erilaisia gallupeja ja tutkimuksia etätyöstä.
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Tulokset ovat olleet monilta osin ristiriitaisia: yhtäältä etätyö lisää hyvinvointia, työnteon tehokkuutta sekä
edistää työn ja muun elämän yhteensovittamista, mutta toisaalta se voi uuvuttaa, tylsistyttää eli aiheuttaa
etätyöapatiaa sekä hämärtää työn ja vapaa-ajan rajat. Kokemuksia on varmasti yhtä paljon kuin työntekijöitä.
Etätyö haastaa työergonomian, digitalisuuden ja työvälineet, verkostojen kehittämisen, yhteistyön,
kohtaamiset, johtamisen, työkyvyn ja sosiaaliset kontaktit ja näiden kaiken kehittämisen ja tuottavuuden.
Kansainvälisesti koronaepidemia aiheutti myös kunnille yt-neuvotteluja, lomautuksia, töiden uudelleen
järjestelyjä tai irtisanomisia sekä haastoi kuntien taloutta ja henkilöstöhallintoa (Työ- ja elinkeinoministeriö
– Työpoliittinen aikakausikirja 3/2020).
Hankkeessa mukana olevissa kunnissa korona-ajan kokemukset olivat hyvin vaihtelevia ja eri
toimintayksiköiden välillä näkyi vaihtelua. Työkykykyselyssä yhtenä avoimena kysymyksenä oli korona-aika
ja sen vaikutukset. Avointen vastausten tulosten mukaan kokemus työmäärästä on kasvanut suurella osalla
vastaajia, sekä se on lisännyt kuormittavuutta ja kiireen tuntua päivittäisessä työssä. Tämä on saanut aikaan
epävarmuutta tulevaisuudesta, koronasta ja huolen lisääntymistä omasta sekä läheisten terveydestä. Korona
on vaikuttanut laajasti heidän omaan työarkeen, esimerkiksi lisäten työstressiä ja epätietoisuutta omasta
taloudellisesta tilanteesta yhteistoimintaneuvotteluiden ja lomautusten myötä. Työntekijöiden on ollut
pakko sopeutua uusiin muutoksiin ja muuttuviin ohjeisiin, suojavälineisiin, turvaväleihin sekä uusien
työtapojen opetteluun. Töiden suunnitteleminen on lisääntynyt ja etätöihin siirtyminen on aiheuttanut
työilmapiriin ja yhteisöllisyyden heikentymisen myös osalla työntekijöistä. Kuntatyöntekijöiden epätietoisuus
sekä väsymys ovat osalla henkilöstöä lisääntyneet.
Kuitenkin korona-aika on tuonut myös positiivisia tekijöitä töihin. Jollekin etätyö on parasta ikinä ja osa on
kokenut, että etätyö sopii heille hyvin. Hyötyjä ovat olleet esimerkiksi mahdollisuus tehdä töitä
keskeytyksettä kotoa käsin ja palaverien pitäminen on tehostunut. Vastaajat ovat kokeneet, että korona-aika
on tuonut esiin haasteita esimies- ja johtamistyön laadussa, työtehtävien tasaisessa jakaantumisessa ja tasaarvoisessa kohtelussa. Myös tiedonkulussa ja viestinnässä sekä digitaalisten välineiden käytössä on ollut
haasteita.

*Työyhteisön tasolla työntekijät ylittivät itsensä monella tasolla. Kevät oli varmuudella kuluttavaa aikaa
monelle ja lomat alkoivat oikealla hetkellä. Oma kokemukseni keväästä oli kiireinen. Selvisin mielestäni hyvin
ja toisaalta olen parhaimmillani pienessä kiireen tuntemuksessa. Minua palkitsee se, kun näen asioiden
menevän oikeaan suuntaan ja kehittymistä tapahtuvan haasteellisessa ajassa. -Anonymous*
*Työn määrä on lisääntynyt, on joutunut täysin uusiin tilanteisiin, joihin ei ole ollut helppoa löytää uusia
ratkaisuja ja toimintamalleja. Työyhteisössä se on aiheuttanut epävarmuutta, suurelta osin ristiriitaisten
ohjeitten takia ja suojavarusteiden saatavuuden vaikeuksien vuoksi. Myös poissaoloja työstä on ollut
enemmän, joka osaltaan on lisännyt painetta muissa työntekijöissä, koska sijaisten saaminen on vaikeaa. Anonymous*
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YHTEISKEHITTÄMINEN
YHTEISKEHITTÄMINEN SYYSKUU 2020

Tahtotilana työkyky! -hankkeen ensimmäinen yhteiskehittämisen seminaari pidettiin 16.9.2020 Teams kokouksena. Yhteiskehittämisessä oli mukana edustus jokaisesta kolmesta hankkeeseen osallistuneesta
kunnasta. Tässä tarkastelimme työkykykyselyn tuloksia kokonaistuloksen kannalta. Työkykykyselyssä saatiin
668 vastausta, joka oli todella kattava määrä kuntatyöntekijöistä. Kyselyn perusteella kuntien työntekijöiden
työkyky on nyt 78,33 ja kahden vuoden päästä työkyky laskee arvoon 74,70. Vastausten hajonta oli suurta:
moni vastaa työkykynsä olevan jo nyt alle 60. Kyselyn perusteella tärkeäksi nousee osatyökykyisyyden
johtaminen ja keinot, joilla tätä johdetaan. Työntekijät kokevat työnsä merkitykselliseksi, heillä on hyvät
tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia työtehtävissään, he pitävät työkyvyn johtamista tärkeänä ja
työntekijät tuntevat hyvin työympäristön riskit ja kuormitustekijät. Työntekijät ovat motivoituneita
kehittämään omaa osaamistaan.
Kuitenkin työntekijöistä on monilla vaivoja, jotka vaikuttavat työn tekemiseen ja työkykyyn. Heidän
työkuormansa on keskimäärin hyvällä tasolla, tämä toki vaihtelee toiminnoittain. Haasteina työssä on eniten
johtamisessa, työyhteisöissä ja työoloissa. Kehitettävinä kunnissa on viestintä ja sen kulku, työntekijöiden
vaikuttamisen mahdollisuudet, palautteen antaminen ja saaminen sekä ristiriitatilanteiden käsittely. Myös
avoimissa vastauksissa korostui esimiestyö, työilmapiiri, työntekijöiden tasa-arvoinen kohtelu. Koronaaikaan liittyvissä kysymyksissä oli isoa hajontaa, jotkut kokivat etätyön olevan parasta ikinä, toiset kokivat
sen pahimmaksi, mitä voi kuvitella ja kaikkea siltä väliltä. Työyhteisöjen ja sosiaalisten kontaktien
kaipaaminen korostuivat.

Kuva . Hankkeessa mukana olevin kuntien työkykykyselyn kehittämiskohteet.

Yhteiskehittämisen seminaarissa pohdittiin yhdessä kuntien kanssa hankkeen tavoitteita ja niihin ratkaisuja,
kehittämiskohteita sekä erilaisia toimenpiteitä. Lisäksi oli suunnittelussa isompi hanke ja kävimme yhdessä
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siihen ajateltuja tavoitteita läpi ja haluttiin ideoita, jotta hanke olisi mahdollisimman käytännönläheinen ja
aidosti kunta-alaa hyödyntävä myös laajemmin. Yhteiskehittämisen seminaarissa pohdittiin siis alla olevia
kysymyksiä yhdessä pienemmissä ryhmissä:
Hankkeen ensimmäisenä tavoitteena olisi löytää toimenpiteitä, joilla voitaisiin parhaiten ylläpitää ja kehittää
työntekijöiden työkykyä. Työntekijöiden sitouttamista, työkyvyn ja sen johtamisen merkitysten esille
tuomista sekä esimiesten omaa esimerkkiä työkyvyn kehittämisessä ja sen ylläpidossa pidettiin tärkeinä
asioina työntekijöiden työkyvyn tukemiseksi. Työkyvyn tulisi olla mitattavissa helposti ja sen mittaamisessa
tulisi hyödyntää erilaisia mittareita. Myös korona-ajan vaikutukset tulisi tutkia ja arvioida, sillä
yhteiskunnallisia haasteita tulee olemaan. Seminaarin osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, että työkykyä
tuetaan yhdessä tekemällä ja osallistamalla, mikä tulee huomioida laadittaessa kuntien omia strategioita.
Toinen hankkeen tavoite olisi löytää toimenpiteet, joilla edistetään parhaiten uusien teknologioiden kuten
tekoälyn ja robotisaation hyödyntämistä. Kunnissa on paljon erilaista tietoa saatavilla, mutta usein tieto
koetaan hankalaksi löytää tai se on hyvin pirstaleisena monissa eri kanavissa ja ohjelmissa. Siksi on
varmistettava, että tieto ja uudet teknologiat olisivat nopeasti löydettävissä. Samalla on pohdittava sitä, millä
katetaan esimerkiksi pienten kuntien ohjelmisto- tai teknologiainvestoinnit.
Kolmantena hankkeen tavoitteena olisi selvittää millä tavoin voidaan parhaiten uudistaa ja monipuolistaa
kunta-alan työntekijöiden työkyvyn johtamista. Seminaariin osallistuvat kunnat tunnistivat, että kuntien tulisi
panostaa johtamisosaamiseen ja tiedolla johtamiseen sekä kartoittaa osaamistaso myös työkykyjohtamisen
osalta. Pienissä kunnissa ajankäyttö tulisi priorisoida ja tiedonkulkua pitäisi tehostaa sektorilta toiselle.
Kaikkien esimiesten tulisi sitoutua työkyvyn johtamiseen. Tässä tärkeinä toimina ja taitoina ovat kyky
kuunnella ja keskustella aidosti. Lisäksi osallistujat kokivat, että ketterät kokeilut uusien ohjelmien,
työmenetelmien ja teknologian testauksessa sekä käyttöönotossa tulisi ottaa käyttöön.
Neljäntenä ja hyvin merkityksellisenä tavoitteena oli pohtia toimenpiteitä, joilla voidaan parhaiten tukea ja
valmentaa kuntajohtajia. Hankkeen myötä tunnistettiin, että kuntajohtajien omasta työkyvystä
huolehtiminen on keskeisessä roolissa työkykyjohtamisen tukemisessa. Samalla panostus työkykyyn toimii
esimerkkinä kaikille kunnan työntekijöille. Työkykyjohtamisessa kunta-alan johtajat ovat samojen haasteiden
edessä kuin työntekijät. Siksi yhteisen suunnan näyttäminen koettiin merkitykselliseksi toimenpiteeksi.
Yhteiskehittämisen myötä kunnanjohtajat toivoivat johtajille yhteisiä hetkiä ja verkostoitumista sekä
mahdollisuutta yhteiseen sparraukseen ja oman työn ”peilaamiseen”. Hankkeesta saadut tulokset ovat
tärkeitä oman työn ja johtamisen kehittämisessä.

YHTEISKEHITTÄMINEN MARRASKUU 2020

Marraskuun yhteiskehittämisessä aiheena oli esimiestyö ja sen kehittäminen. Tavoitteena oli saada selkeä
kuva esimiesten työkyvystä ja vertailua työntekijöiden vastauksiin. Kuten tuloksista tulee esille, niin kunnat
ovat hyvin samansuuntaisten haasteiden edessä. Seuraavaksi löydät tulokset työkykytalon kerrosten mukaan
jaoteltuina.
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TERVEYS JA TOIMINTAKYKY
Esimiehet ovat kokemuksensa mukaan työntekijöitä hieman terveempiä. He myös tunnistavat tekijät, jotka
auttavat palautumaan työstä. Kehityskohteena todettiin, että esimiehillä on työnsä luonteen vuoksi
vaikeampi erottaa työtä ja vapaa-aikaa toisistaan. Yhdessä keskusteltiin erityisesti esimiehiin kohdistuvasta
työkuormasta.

OSAAMINEN
Esimiehet kokevat, että heillä on paremmat koulutusmahdollisuudet ja parempi tietämys siitä, mihin
organisaatio on menossa. Kehityskohteena esimiehillä on selkeästi ajankäytön hallinta. Lisäksi työkuorma
tuntuu paikoin liian isolta. Esimiehet kokevat kuitenkin pääsääntöisesti työn imua.
Keskusteltiin, että esimerkiksi tutkintoon johtavat koulutukset ovat usein käytännöllisiä. Keskusteluissa nousi
esiin myös, että työntekijän noustessa esimiehen rooliin, hänellä ei välttämättä ole esimieskoulutusta ja
esimiehet kokivatkin, että heidän perehdytys tehtäviin on ollut heikkoa. Pohdimme, onko tähän selittävänä
tekijänä se, kun usein esimieheksi noustaan tiimistä ja odotukset niin itselle siinä kohtaan voi olla suuret ja
tässä pohdimmekin, miten voisi osallistaa työyhteisöä yhteisesti myös esimiehen perehdytykseen.

ARVOT, ASENTEET JA MOTIVAATIO
Esimiesten kokemus työn merkityksellisyydestä on hieman korkeammalla kuin työntekijöillä. Esimiehet
kuitenkin kokevat, että arvot eivät ohjaa kovin hyvin käytännön työtä. Keskustelussa nostettiin esiin
erityisesti henkilöstön osallistamisen merkitys ja mahdollisuudet.
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JOHTAMINEN, TYÖYHTEISÖ JA TYÖOLOT
Esimiehet tuntevat hyvin työympäristön riskit ja kuormitustekijät. He myös kokevat, että heillä on
työyhteisössä tärkeä rooli. Huomioitavaa on se, että esimiesten kokemus viestinnästä ja henkilöstön
tasapuolisesta kohtelusta sekä työilmapiiristä ovat korkeammalla tasolla kuin henkilöstöllä. Keskustelussa
nousi esiin erityisesti työkyvyn johtamisen tärkeys. Esimiehet kokevat, että ristiriidat ja vaikeat tilateet
otetaan hiukan paremmin esille, kuin mitä työntekijät kokivat. Toki tämä nousi selkeäksi kehityskohteeksi,
rohkeutta ottaa avoimesti asioita esille tulisi vahvistaa.

KEHITYSKOHTEET
Kehityskohteiden prioriteetti on erilainen riippuen omasta työroolista. Alla johdon, esimiesten ja
työntekijöiden kehityskohteiden TOP5 kaikkien kuntien osalta. Kuten näkyy, kehityskohteet ovat pitkälti
samoja, niiden prioriteetti vain muuttuu. On mielenkiintoista huomata, että johto ja työntekijät kokevat
tärkeimmäksi kehityskohteeksi viestinnän ja tiedonkulun, mutta esimiehillä se onkin kolmantena. Esimiehet
ovat näiden ryhmien välissä ja tästä voisikin vetää johtopäätöksen, että heille tieto kulkee paremmin, ainakin
he ovat siihen tyytyväisempiä. Kysymyksenä voisikin esittää, että hukkuuko se tieto siinä esimiesten välissä
suuntaan ja toiseen?
Esimiehet ja työntekijät ovat nostaneet TOP5 ryhmään työkyvyn johtamisen, mutta johdolla se ei nouse
tähän ryhmään. Johto on kuitenkin se, joka kunnassa määrittelee pitkälti kehittämisen kohteita ja suuntaa.
Onkin tärkeää nostaa johdon tietoisuuteen asiat, joita työntekijät ja esimiehet kokevat tärkeiksi asioiksi
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kehittää. Lisäksi johdon kokemuksen mukaan viidenneksi tärkein kehittämisen kohde on organisaation omat
ohjeistukset ja säännöt, joka ei nouse TOP5 kehityskohteiden listalle esimiehillä ja työntekijöillä.
Yhteenvetona voikin sanoa, että osallisuus ja toiminnan kehittäminen yhdessä ovat todella tärkeitä
kehityskohteita. Näin tarpeet tulevat huomioitua laajemmin ja eri sidosryhmät tulevat kuulluiksi.

YHTEISKEHITTÄMINEN JOULUKUU 2020

Tässä viimeisessä yhteiskehittämisen seminaarissa kunnat kertoivat omia näkemyksiään hankkeesta ja
työkykyanalyysista saaduista tuloksistaan.
Lapinlahti
Lapinlahdella työterveyshuollon kanssa tehtävä yhteistyö on kehittynyt. Keskustelut sekä yhteistyö
esimiesten ja työterveyshuollon kesken ovat olleet systemaattista ja Wälitä-järjestelmä on tässä ollut apuna.
Kunnassa on saatu mukautetun työn malli ja sen tuomat mahdollisuudet hyvin käyttöön.
Sairauslomakustannukset kunnassa ovat laskeneet: vuonna 2020 tammi-lokakuun aikana sairauspoissaoloja
oli 3000 sairauslomapäivää vähemmän verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna 2019. Järjestelmä on saatu
toimimaan hyvin käytännössä. Hanke on toiminut hyvänä jatkumona järjestelmän käytölle. Kunnassa on
paljon välittäviä esimiehiä ja heidän työnsä tukeminen on tärkeää. Workshopit ovat auttaneet käsittelemään
tuloksia, niin yhdessä esimiesten kesken kuin työyhteisöissä. Toiveena hankkeesta olisi tulosten näkyväksi
tekeminen työntekijöille.

Kaikkien kuntien yhteiskehittäminen

Kaikkien hankkeeseen osallistuneiden kuntien vahvuudet sekä kehityskohteet on koottu jokaiselle kunnalle
omaan toimintalokiin, joka toimii työkirjana hankkeen jälkeen. Toimintalokiin on koottu tiiviisti kunnan
kehitettävät asiat ja suunnitelma niiden tekemiseen. Myös kehitettäville asioille on nimetty omistaja ja
tehdyt toimenpiteet voidaan merkata tehdyiksi.
Työterveyshuollon kanssa tehtävä työ on tärkeää ja sitä kehitetään näissä kunnissa jatkossakin.
Työterveyshuolto on tärkeä linkki työntekijän ja esimiehen välillä. Näin korona-aikana yhteisöllisyys ja sen
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rakentaminen on ollut kunnissa haasteellista etätöiden takia, mutta kaikki työntekijät kokivat tärkeäksi
kuulumisten vaihtamisen kollegoiden ja tiimien kesken.
Hankkeen viimeisessä yhteiskehittämisessä toivottiin kuntien välisen yhteistyön ja toimintatapojen
vaihtamisen jatkamista. Kunnat voisivat suunnitella yhteisiä koulutuksia työntekijöille, tiedon vaihtamista
niin erilaisista ohjelmistoista ja niiden kehittämisestä, sekä esimiesten välistä yhteistyötä hyvien
käytänteiden jakamiseksi voisi jatkaa. Hankkeen myötä kuntien välinen keskustelu on ollut antoisaa ja
opettavaista kaikille osallistujille.

TOIMENPIDESUUNNITELMA JA VAHVUUDET
Hankkeen tavoitteena oli rakentaa konkreettinen työkykyjohtamisen toimenpidesuunnitelma, jonka avulla
uusia toimintatapoja lähdetään jalkauttamaan systemaattisesti ja suunnitellusti organisaatioon.
Pystyimme tunnistamaan selkeästi hankkeessa olevista kunnista yhteisiä vahvuuksia. Vahvuuksien päälle ja
niitä hyödyntäen kehityskohteiden eteenpäin viemien on ollut hyvin vahvaa ja avointa. Alla kuvassa näkyy
kuntien yhteiset vahvuudet.

LAPINLAHTI

Lapinlahden työkyky oli työkykyanalyysissa 76,40 ja työntekijät arvioivat työkyvyn olevan kahden vuoden
päästä 72,40 eli työkyky kunnassa on laskussa. Vuonna 2020 kunnan työntekijöiden sairauslomapäivät
vähenivät noin 3000 päivällä Wälitä-järjestelmän, työkyvyn johtamisen, esimiestyöhön panostamisen,
osatyökykyisyyden hyvän johtamisen ja korvaavien työtehtävien järjestelyn vuoksi. Työkyky kuitenkin laskee,
sillä työntekijät ikääntyvät,
työn vaatimukset kasvavat, digitalisaatio
lisääntyy
ja tähän
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liittyvät työtehtävät haastavat kaikki. Myös uuden oppiminen ja siihen tarvittavan ajan löytäminen voi olla
haasteellista. Päällekkäiset työtehtävät voivat olla haasteellisia, jos niitä ei herkästi tunnisteta. Työhön ja siitä
suoriutumiseen vaikuttavat myös työntekijöiden henkilökohtaiset elämänmuutokset ja terveys.

VAHVUUDET

Terveys ja toimintakyky
Kunnan työtekijöistä suurin osa kokee terveydentilansa ihan hyväksi. Osalla on vaivoja ja oireita, jotka
vaikuttavat työkykyyn, mutta ne eivät haittaa suuresti toimintakykyä. Arjen toiminnoista työntekijät selviävät
hyvin ja he pystyvät ajattelemaan selkeästi ja johdonmukaisesti. Työntekijät tunnistavat tekijät, jotka
auttavat palautumaan työstä.
Lapinlahden kunnan vastaajien mukaan terveys ja toimintakyky lähtee psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta
hyvinvoinnista. Näiden myötä on energiaa jaksaa töissä ja vapaa-ajalla. Työntekijät jaksavat pitää huolta

2. helmikuuta 2021 / 22

itsestään ja muista, ovat elinvoimiaisia ja riittävä uni, lepääminen ja palautuminen auttavat jaksamaan
omassa työssä. He ovat myös tärkeitä perheen jäseniä ja työpäivän jälkeen pääosin jää aikaa ja jaksamista
läheisille ihmisille.
Osaaminen
Kunnassa on osaavia työntekijöitä ja heillä on hyvät tiedolliset sekä taidolliset valmiudet toimia omassa
työtehtävässään. He tietävät mitä heiltä odotetaan työssä ja heidän ajankäyttönsä on hyvin hallussa.
Työtehtäviin perehdyttäminen on hoidettu pääosin työntekijöiden kokemuksen mukaan hyvin.
Työssä jaksamiseen ja työstä suoriutumiseen auttavat ammattitaito, osaamisen kehittäminen, kyky antaa ja
vastaanottaa palautetta, luovuus sekä oma-aloitteisuus ja kyky innostua. Työn kuormittavuus tunnistetaan
ja siihen pyritään vaikuttamaan kunnassa.

Arvot, asenteet ja motivaatio
Kunnan työntekijät kokevat työkyvyn johtamisen tärkeäksi ja heidän asenteensa työtä kohtaan on
myönteinen. Työ koetaan merkitykselliseksi ja se on myös pääosin motivoivaa. Työntekijät kokevat olevansa
tärkeitä työyhteisön jäseniä.
Kunnan työntekijöillä on hyvä asenne työtä kohtaan: vastausten keskiarvo on 5,13 (1-6). Työntekijät kokevat
työssään iloa ja työtä arvostetaan korkealle. Lisäksi heillä on halu kehittyä ja kehittää koko työyhteisöä. Tämä
on tullut hyvin esille myös aikaisemmissa projekteissa ja on todella huomattava vahvuus kaikessa
kehittämisessä.

Johtaminen, työyhteisö ja työolot

Työntekijät tuntevat työympäristönsä riskit ja kuormitustekijät. Hyvä työyhteisö on kannustava, avoin ja
turvallinen. Työilmapiiri kunnassa on yleisesti hyvä: vastausten keskiarvo on 4,06 (1-6) Työntekijöiden
mielestä työhön on mukava mennä ja työkavereilta saa arvostusta, innostusta ja positiivisuutta.

KEHITYSKOHTEET

Terveys ja toimintakyky
Lapinlahden kunnan työntekijöiden terveydentila on melko lailla hyvällä tasolla, joskin vaihtelu on suurta.
Kehitystoimenpiteenä on työntekijöiden terveydentilan tukeminen ja liikunnan lisääminen. Kun tuetaan
työntekijöiden terveyttä, työn tehokkuus paranee, työn laatu paranee ja palvelujen laatu myös paranee.
Sairauspoissaolojen vähenemisen myötä palvelut ovat katkottomampia. Työntekijöiden oma aktiivisuus
tukevat työssä jaksamista.
Työstä irrottautumien vapaa-ajalla on työntekijöille välillä haasteellista. Tähän kehitystoimenpiteenä ovat
Itsensä johtaminen -koulutukset ja erilaiset valmennukset. Tässä korostuu ennaltaehkäisevä puoli ja tähän
esimiesten tulisi puuttua ajoissa. Itsensä johtamisen kautta ammattitaito kehittyy, mikä tuo varmuutta
työhön sekä antaa keinoja käsitellä haasteellisia asioita. Näin koko työyhteisö hyötyy, motivaatio lisääntyy ja
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työhön syntyy uusia käytäntöjä ja keinoja. Koulutusten kautta työstä palautuminen kehittyy ja henkinen
kuormittavuus pienenee, stressin sieto kasvaa ja sairauspoissaolot vähenevät.
Työntekijöiden hyvää toimintakykyä tulee tukea. Kunnassa on ilmaiset kunnan tarjoamat liikuntapalvelut
sekä kunta järjestää omia painonhallintaryhmiä vuonna 2021. Työterveys ja työterveyspsykologi on
yhteistyössä mukana, niin työyhteisöasioissa kuin tulevaisuudessa yksittäisten työntekijöiden kanssa.
Muutos lähtee työntekijästä itsestään, mutta muutoksen tukemiseen tarvitaan koko työyhteisöä. Nämä
ryhmät toimivat hyvänä alkuna muutokselle.
Kunnassa kehitetään osatyökykyisyyttä ja etsitään jo aktiivisesti mukautettuja työtehtäviä huomioimalla
osatyökykyiset työntekijät. Nämä vähentävät myös tulevaisuudessa sairauspoissaoloja sekä pidentävät
työuria.
Sairauspoissaolojen laskemisessa on tärkeää tehdä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. Mukautetun työn
malli tulisi saada vielä laajemmin käyttöön ja kuntoutuksiin ohjaaminen selkeämmäksi. Myös työyhteisöissä
yhteisöllisyyden lisäämistä ja ajatusta siitä, että jokainen on tärkeä osa työyhteisöä osatyökykyisenäkin, tulisi
vahvistaa. Sairauspoissaolojen laskusta hyötyy koko kunta niin taloudellisesti kuin työn merkityksellisyyden
kautta.

Osaaminen
Osalla kunnan työntekijöistä on haasteita oman ajankäytön hallinnassa. Työntekijöiden ajan käytön
hallintaan auttaisi työyhteisöissä järjestettävät itsensä johtamisen koulutukset ja valmennukset. Koulutusten
myötä saataisiin lyhyemmässä ajassa parempia tuloksia oman työn ja vapaa-ajan rajaamiseen, ajankäyttö
tehostuisi työssä ja stressi sekä virheet vähenisivät. Kunnan tuottamat palvelut kuntalaisille ovat tämän
myötä helpommin saatavilla ja asiakaskokemus parantuu.
Perehdyttämisen tehostaminen on kehitystyön alla Lapinlahdella. Vuonna 2021 uusille työntekijöille
pidetään systemaattisesti uusien työntekijöiden tulokaskeskustelut. Esimiehet huolehtivat, että
toimintamalli otetaan käyttöön jokaisessa toiminnossa. Tulossa on myös Intro-perehdyttämistyökalu. Hyvän
perehdyttämisen myötä työhön ja työyksikköön sopeutuminen paranee ja helpottuu sekä oppiminen
nopeutuu. Samalla mahdollistetaan hyvä työhön sitoutuminen sekä pitkät työsuhteet kunnalle.
Uuden valtuustokauden strategiatyö alkaa kunnassa keväällä. Kunnan työntekijät otetaan mukaan tähän
työhön, jotta jokainen tietää mitä tavoitellaan ja miten ja miksi. Tämä auttaa näkemään oman työroolin
kokonaisuudessaan selkeämmin työyhteisössä ja koko kunnassa. Näin sitouttaminen kunnan strategiaan
vahvistuu.
Kunnan kouluttautumismahdollisuudet ovat hyvällä tasolla, mutta ne eivät kohtaa kaikkia työntekijöitä.
Työntekijät tulisi ottaa paremmin mukaan suunnittelemaan koulutuksia ja niiden sisältöjä sekä ajankohtia,
jotta ne olisivat tasa-puolisemmin tarjolla kaikille. Tekeillä on myös uusi koulutussuunnitelma.

2. helmikuuta 2021 / 24

Arvot, asenteet ja motivaatio
Kunnan työntekijät pitävät työkyvyn johtamista tärkeänä. Työkyvyn johtamista ei voi kokonaan ulkoistaa tai
jättää yksin työntekijän vastuulle. Työntekijä huolehtii työkyvystään yhteistyössä esimiehen kanssa, joka
vastaa työkyvyn linjoista ja isoista päätöksistä. Kunnassa tulisi miettiä kuka johtaa työntekijöiden työkykyä
ja tehdä tarvittavia linjauksia työkyvyn johtamisen suhteen.
Ristiriitatilanteet ja puheeksi ottaminen nostettiin kyselyn myötä yhdeksi kehitettäväksi kohteeksi kunnassa.
Tähän on suunnitteilla koulutuksia, esimiesten keskinäistä vertaistukea ja mentorointiohjelmaa.
Ristiriitatilanteita voidaan ehkäistä ymmärtämällä paremmin muiden työtehtäviä ja tilanteita, selkeyttämällä
työrooleja ja näkemällä oman työn osuus kokonaisuudessa.
Arvojen selkeyttämiseksi tulisi ottaa käyttöön työntekijöiden hiljainen tieto, työelämäkokemus ja kunnan
historia. Työntekijöitä tulisi osallistaa enemmän tähän arvotyöhön.
Johtaminen, työyhteisö ja työolot
Tasa-arvoisuus- ja yhdenvertaisuuskysely on tehty kunnan henkilöstölle. Tuloksia on jo käsitelty kunnan
johtoryhmässä, ja tuloksiin perustuva toimenpideohjelma on työnalla.
Esimiestyö on tärkeää ja esimiehillä on toive verkostoitua toistensa kanssa. Verkostoituminen mahdollistaa
hyvien käytänteiden, tiedon ja opin jakamisen toisille. Lapinlahden kunnan esimiehiä on koulutettu
kuntahankkeen myötä vaikeiden tilanteiden puheeksi ottamiseen ja kuuntelemiseen.
Mentorointi on tärkeää tiedon ja työkäytänteiden siirtoa pidempään kunnan palveluksessa olleilta
työntekijöiltä nuoremmille. Tähän on malli kehitteillä.
Kunta käyttää sisäisessä viestinnässään teamsia. Tämä ei vielä ole kaikilla työntekijöillä tai työyksiköillä
tehokkaassa käytössä, ja sen käytön opettaminen sekä tehostaminen auttaa kunnan viestinnässä ja
yhdenaikaisessa tiedonkulussa.

LOPUKSI
Silmiinpistävä trendi työkykyanalyyseissä on se, että työntekijät arvioivat työkykynsä olevan kahden vuoden
päästä heikompi kuin tällä hetkellä. Nyt jos koskaan tarvitaan läsnäoloa, osallistamista ja ihmisten
kohtaamista — välittämisen kulttuuria.
Suomalainen johtajuus on muuttunut ja ajan kuluessa johtamisen kulttuurissa sankarijohtajuudesta on
siirrytty ihmisten johtajuuteen. Nyt johtamisessa korostuu arvot ja arvojohtaminen sekä työssä luodaan
kestävää sekä positiivista keskustelukulttuuria erilaisissa työyhteisöissä. Johtamisessa prosessimaisuus
korostuu: tehdään oikeita asioita oikeaan aikaan ja ollaan helposti lähestyttäviä. Keskeisiä metataitoja
tulevaisuuden työelämässä ovat tietoisuus itsestä, proaktiivisuus tarttua vaikeisiinkin asioihin ja työurien
hallinta. Haasteina tulevaisuuden työelämässä ovat mm. ikääntyminen, eläköityminen ja mielenterveydestä
johtuvien poissaolojen hallinta.
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Suomen sosiaalimenot ovat maailman korkeimpien joukossa ja etenkin eläkejärjestelmien piiriin tulee
jatkuvasti lisää ihmisiä ikääntymisen ja mielenterveysongelmien takia. Samaan aikaan myös hyvinvoinnin
kasvun ekologinen kuorma on tullut entistä näkyvämmäksi. Hyvinvointikoneemme toimii edelleen, mutta
kone savuttaa ja sen ylläpito maksaa paljon. Historiallisen korkeasta hyvinvoinnista nauttiessamme olemme
jättämässä laskun taloudellisesta ja ekologisesta kestämättömyydestä tulevien jälkipolvien huolehdittavaksi.
Tästä on kerrottu Lauri Kokkisen toimittamassa ja Työterveyslaitoksen tutkijoiden koostamassa
skenaarioraportissa Hyvinvointia työstä vuoteen 2030. (Lauri Kokkinen (toim.): Hyvinvointia työstä 2030luvulle. Suomalaisen työelämän kehityksestä. Työterveyslaitos, Helsinki).
Työterveyslaitoksen skenaarioraportissa on kuvattu neljä keskeistä työelämää koskettavaa muutosvoimaa,
jotka ovat:
1) Ajattelu- ja toimintatapojen muutos
2) Teknologinen muutos
3) Ikääntyvä ja monimuotoistuva työväestö
4) Ilmastonmuutos ja työ

Hankkeen aikana olemme saaneet kuntien kanssa kehitettyä toimintaa, ja heillä on jatkoon jokaisen kunnan
tarpeista koostuva kehityssuunnitelma. Kunnat ovat valintojen edessä ja moninaisuuden johtaminen on
hyvin keskeistä. Kehityssuunnitelmat ovat laajoja ja olemmekin useasti todenneet sen, miten tärkeää on
tehdä valintoja. Koko maailmaa, eikä edes yhtä kuntaa saada hetkessä valmiiksi, vaan se vaatii pitkäjänteistä
toimintaa. Siksi asioita on tärkeä johtaa tiedon avulla. Työkyvyn johtamiseen tulee varmasti uudenlaisia
haasteita. Mitä paremmin ollaan ajan tasalla nykytilanteesta ja varauduttu haasteisiin, sitä vahvempi
organisaatio on muutosten edessä.
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Tahtotilana työkyky! ESR-hankkeen yhtenä päätavoitteena on ollut tuottaa konkreettista tietoa kuntien
työkyvyn johtamisen tilasta sekä tunnistaa kehittämiskohteita ja ideoita ratkaisumalleja. Kehittämisen
painopisteenä on työhyvinvoinnin johtaminen ja yhteistyön syventäminen kuntien kesken.
Hankkeen tuloksena on syntynyt neljä erilaista kokonaisuutta, miten työkykyä voidaan mitata ja kehittää:
1. Nykytilan ymmärtäminen ja tiedolla johtaminen
2. Varautuminen tämänhetkiseen tilanteeseen
3. Osallisuuden varmistaminen
4. Jatkuva kehittäminen
Konseptien suunnittelussa on otettu huomioon vaihtelevat tarpeet, resurssit, koko, osaaminen ja kokemus.
Yllä olevien kokonaisuuksien alle on koottu käytännön toimia työkyvyn kehittämiseksi. Tavoitteena on ollut
rakentaa toimintamalleja, joilla työkyvyn johtamisen käytäntöjä saadaan osaksi kuntien toimintakulttuuria ja
toiminnan kehittäminen on pysyvä osa toimintaa. Tässä avainrooliin nousee koko henkilöstö, työkyvyn
johtaminen on yhteistoimintaa.
Suosittelemme kehittämään toimintaa myös yhteisesti ja hankkimaan koulutuksia ja valmennuksia yhdessä.
Tämän hankkeen tiimoilta tuli hyvin selkeästi esille se, miten tarpeet voivat olla yhteneväisiä. Esimerkiksi
tunnistimme, että tässä hankkeessa olleilla kunnilla kaikilla hoivapalveluissa on työkyky alentunut
huomattavasti. Yhteiskehittämisessä, hyvien käytäntöjen jakamisessa ja yhteisessä keskustelussa on paljon
mahdollisuuksia.
Työkykyjohtamisen tulee olla osa strategiaa ja siihen tulee olla suunnitelma. Työkykyjohtamisen strategian
tekemisessä suosittelemme asiantuntijuuden hyödyntämistä. Kehitystyötä voidaan toteuttaa
organisaatioissa, joissa työkyvyn johtamisen käytäntöjä on jo käytössä, mutta ne ovat muodostuneet
yksittäisiksi toimenpiteiseksi sitä mukaan, kun niiden tarpeita tunnistettu. Systemaattisella prosessimallilla ja
kokonaisuuden hallinnalla mahdollistetaan työkykyjohtamisen tuloksellisuus ja vaikuttavuus. Näin saadaan
esimiesten aikaa johdettua enemmän proaktiiviseen toimintaan, jotta työkyvyn alentumiset vähenevät ja
jäisi resurssia tulipalojen sammuttelun sijasta läsnäoloon.
Toiminnan käytäntöön saattamisen tueksi rakennetaan selkeät tavoitteet, mittarit ja kehittämiskäytännöt,
joiden avulla varmistetaan, että työkyvyn johtamisesta tulee luonnollinen osa organisaation arkea. Työkyvyn
johtamisen oleellisin osa on proaktiivinen ote siihen, että mahdollisilta työkyvyn alenemilta vältytään tai
niihin voidaan ennakoivasti tarttua. Jatkossa työkyvyn kehittämiseksi suositellaan vuosikelloa ja toimintaa
voidaan tarkastella objektiivisesti, tehdä tarvittavia muutoksia ja tarkennuksia sekä varmistaa oikea suunta.
Kokonaisuuden hallinnalla, pitkäjänteisellä suunnittelulla ja moninaisuuden huomioimisella päästään jo
pitkälle.
Tiedolla johtamista tarvitaan, koska valintoja on pakko tehdä. Voimavarat ovat niukat ja tarpeet kasvavat,
eikä voida mitenkään tehdä kaikkia niitä toimia, jotka olisivat työkykyyn positiivisesti vaikuttavia tekijöitä.
Jotta valinta eri vaihtoehdoista onnistuu ja päätös olisi tehokkain, pitää ensin selvittää ja mitata kustannuksia
sekä vaikuttavuutta. Vaihtoehtoiskustannus tarkoittaa, kun tehdään valintoja, niin vaihtoehtoiskustannus on
se toiseksi paras vaihtoehto, josta pitää luopua. Esimerkiksi jos panostetaan sairauden hoitoon, niin voiko
käydä niin, että ennaltaehkäisy on vaihtoehtoiskustannus. Tällöin käytössä olevat varat on jo käytetty ja
ennaltaehkäisyn ei ole riittänyt paukkuja.
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Prosessit näkyviksi, johdetaan tiedolla, käytetään hyödyksi digitalisaation mahdollisuuksia ja tehdään
valintoja vaihtoehtoiskustannus huomioiden. Työkyvyn johtaminen koskee koko organisaatioita. Yhteinen
sparrailu, suunnittelu, virheistä oppiminen ja ketterä kehittäminen osaksi arkea!
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