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9.00 Kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin tavoite

Aluepäällikkö Kimmo Anttonen, Talonrakennusteollisuus ry

9.20 Lujabetonin Tönäri mielenhyvinvoinnin palvelu

Henkilöstöjohtaja Mikko Satuli, Lujabetoni Oy

9.50 Tauko

10.00 Kokonaisvaltaisempi työterveyshuolto

Työpsykologi Pablo Escartìn Hamarinen, Terveystalo 

10.30 Mielen hyvinvoinnin palvelut osana työnantajamarkkinointia

Johtava lakimies Anna Nyrhinen, Merikratos Oy

10.50 Päätössanat 

Aluepäällikkö Kimmo Anttonen, Talonrakennusteollisuus ry

11.00 Tilaisuuden päätös



Kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin 
tavoite
Viisi ihmisyyden tasoa työelämässä

Kimmo Anttonen / Talonrakennusteollisuus Itä-Suomi
Aluepäällikkö
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
Opettaja
rakkaudenrakentaja.fi
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Ihminen on kokonaisuus myös työelämässä

19.1.2023 © Rakennusteollisuus RT4

• Myös työpaikalla ihminen voidaan käsittää viiden ihmisyyden tason kokonaisuutena:

1. Henkinen ihmisyyden taso

• Arvot, uskomusjärjestelmä, intuitio

2. Psyykkinen ihmisyyden taso

• Temperamentti, psyykkinen resilienssi, mikäkuva/itsetunto

3. Sosiaalinen ihmisyyden taso

• Perhe, ystävät, harrastusyhteisö, työporukka

4. Fyysinen ihmisyyden taso

• Aerobinen kunto, voima- ja liikkuvuustasot, ravinto, lepo

5. Seksuaalien ihmisyyden taso

• Seksuaalinen suuntautuminen ja-energia

Kokonaisvaltainen työhyvinvoinnin tavoite edellyttää kaikkien
viiden tason huomioimista työelämässä.

Kuva
Vuokatti Sport ja



Henkinen ihmisyyden taso

• Työpaikkojen arvoja ohjaa yhdenvertaisuuslaki 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325

ja tasa-arvolaki (joka kaipaa päivitystä)  https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609

• Yli 30 henkeä työllistävien on tehtävä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat

• https://youtu.be/SIsUHxSg5dk

• Uskonto ja vakaumus ovat yhdenvertaisuuslaissa erikseen nimettyjä kiellettyjä 
syrjintäperusteita 

• Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, 
ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun 
henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista 
koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.

• Työvaatetus kuuluu työnantajan työnjohtopiiriin, jolloin uskonnollinen vaatetus voidaan kieltää osana 
neutraalisuuskäytöntöä.

• Työpaikoille kannattaa luoda neurtaalisuuskäytäntö, joka linjaa kaikkien uskonnollisten tunnusmerkkien käyttöä. 

Työpaikan arvot ovat koko ajan merkittävämpi osa työnantajaimagoa ja vaikuttavaa työnantajamarkkinointia.
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Henkinen ihmisyyden taso

• Arvot ovat periaatteita

• Arvot ovat osa strategiaa

• Arvojen rinnalla toimivat yrityksen olemassaolon tarkoitus, eli 
missio ja tulevaisuuden tavoitetila, eli visio

• Arvojen on ohjattava päivittäistä toimintaa ja päätöksentekoa

• https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000009081440.html

• Mainehaitta arvojen rikkomisesta on iso kaikilla  – ei vain YITllä ja 
Pauligilla

• Toimivat arvot sitouttavat – arvoristiriita saa vaihtamaan työtä

• Vaikuttavin arvo on vastuullisuus - brändin ykköstyökalu

• Muita tärkeitä arvoja ovat tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, 
turvallisuus ja läpinäkyvyys

Kuinka arvot näkyvät yrityksessäsi ja johtamisessasi?
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Psyykkinen ihmisyyden taso

• Työhyvinvointi on ensisijaisesti psyykkistä hyvinvointia

• Ihmisen psykologisia perustarpeita ovat 
yhteenkuuluvuus, vapaaehtoisuus, kyvykkyys ja 
toisten auttaminen - tärkeitä myös työelämässä

• https://www.mehilainen.fi/mehilaisen-blogi/miten-ottaa-
psykologiset-perustapeet-huomioon-tyoyhteisossa

• Työelämä on vain osa ihmisen psyykkistä hyvinvointia –
suurin osa työuupumustapauksista johtuu myös muusta

• Matalan kynnyksen mielenhyvinvointipalveluista on saatu 
rohkaisevia tuloksia 

• https://lujabetoni.fi/2022/05/11/lujabetonin-tonari-palvelu-
tarjoaa-apua-mielenhyvinvoinnin-haasteisiin-matalalla-
kynnyksella/

Miten Sinun yrityksessäsi sitoutetaan työhyvinvoinnilla?
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https://www.mehilainen.fi/mehilaisen-blogi/miten-ottaa-psykologiset-perustapeet-huomioon-tyoyhteisossa
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Sosiaalinen ihmisyyden taso

• Ihminen on laumaeläin, turvallisuuden tunteemme edellyttää yhteyttä 
ryhmään ja toisiin ihmisiin

• Ihmisillä on lisäksi tarve tulla nähdyksi työelämässä 

• Syväjohtamisen kulmakivet toimivat yhä

• Luottamuksen rakentaminen

• Ihmisten yksilöllinen kohtaaminen

• Inspiroiva tapa motivoida

• Älyllinen stimulointi

(https://puolustusvoimat.fi/Johtajan-kasikirja.pdf )

• Ryhmäyttäminen tärkeä osa johtamista, ihmiset hakeutuvat töihin 
hyviin tiimeihin 

• Hyvässä työyhteisössä työporukka viettää myös vapaa-ajalla yhteistä aikaa

• TYHY-toiminnan minimi on kaksi tapahtumaa vuodessa

Mikä on elämäsi paras tyhy-kokemus?

19.1.2023 © Rakennusteollisuus RT8

Rakentaja 8/2022

HS 13.1.2023
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Fyysinen ihmisyyden taso

• Ihmisen fyysiset perustarpeet ovat ravinto, liikunta ja lepo – kaikkien 
kolmen laiminlyönnit huonontavat työsuoritusta

• Valkoinen korostuu liikaa ravinnossamme värien sijaan - valkoinen sokeri, 
-vehnä ja -maito ovat liian suuressa roolissa suhteessa kasviksiin

• Suoliston hyvinvointi on suorassa yhteydessä mielialaan, vastustuskykyyn ja 
jaksamiseen - monipuolinen kuitupitoinen ruokavalio auttaa jaksamaan

• Fyysinen kunto huononee samaan tahtiin kuin mielenterveysongelmat 
lisääntyvät – ihminen on luotu liikkumaan joka päivä joka säässä

• Ihminen tarvitsee kolmea liikuntaa viikoittain voidakseen hyvin

1. Hikoiluttava aerobinen- 2. Lihasvoima/kestovoima- 3. Jooga/pilatesliikunta

• Nykyajan yleisin addiktio on someriippuvuus 

• Some heikentää työsuoritusta ja sen käyttöön on työpaikoilla luotava säännöt

• Rauhoittuminen eli tylsistyminen on vaikeaa ja unitaidot kadoksissa

• Ateria- ja liikuntarytmi, valojen vähentäminen ja some pois 1,5h ennen 
nukahtamista

• Fyysisen ihmisyyden tason laiminlyönnit näkyvät työuupumuksina
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Fyysinen ihmisyyden taso

• Työnantajat tarjoavat jo laajan kirjon 
liikuntamahdollisuuksia, mutta niitä käytetään huonosti

• https://www.pekkaniska.com/tietoa-
meista/kuntobonukset/

• Kaikki tunteet ovat myös fyysisiä ja ihminen tarvitsee 
liikuntaa myös tunnekuorman purkuun pois kehosta.

• Ihmisen kyvyttömyys huolehtia fyysisistä 
perustarpeistaan ei ole työnantajan vika – silti 
strateginen kannustaminen liikuntaan kannattaa

• Helppous ei ole elämän tarkoitus – ihmisen on 
ponnisteltava kehittyäkseen

• Fyysinen kunto on edellytys työssä jaksamiseen, mutta 
raskaskaan perustyö ei yksin riitä fyysisen kunnon 
ylläpitoon, koska monipuolisuus puuttuu

Pitäisikö fyysisen kunnon ja työttömyyden yhteyttä 
tutkia?
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Seksuaalinen ihmisyyden taso

• Ihminen on seksuaalinen myös työelämässä ja 
työelämässä on oltava pelisäännöt myös 
seksuaalisuudelle

• Hlbtiq-sensitiivinen johtamis- ja työkulttuuri on osa 
yhteistoimintalain jatkuvaa vuoropuhelua - seta.fi

• Suomella on paljon kirimistä suvaitsevaisuudessa

• https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/lgbti-
survey-country-data_finland.pdf

• Kannattaa tutustua tasa-arvovaltuutetun 
(https://www.tasa-arvo.fi) ja Yhdenvertaisuusvaltuutetun 
(https://yhdenvertaisuus.fi/)  sivuihin.

• Seksuaalisuus ei ole tabu työelämässäkään, mutta siitä 
keskustelu kuuluu kahdenkeskisiin luottamuksellisiin 
keskusteluihin.

Seksuaalissävytteinen vitsailu, tytöttely ja 
tyttökalenterit on poistettava rakennusalalta.
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“Jokainen meistä voi oppia jotain toisen
ihmisen ainutkertaisuudesta”

Kimmo Anttonen

+358 504493479

Kimmo.anttonen@rt.fi

rakkaudenrakentaja.fi

Kiitos.
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