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Ihmisen mieli 

• Ihminen on kautta aikojen pohtinut hyvinvoinnin roolia elämässä 

• Hyvänä esimerkkinä tämän ikiaikaisesta luonteesta: kaikki vanhat viisaat, kuten Platon ja 
Aristoteles 

• Hyvinvoinnin merkitys näyttää sulautuvan elämän merkityksen kanssa: 

 Aristoteles: Hyvinvointi/onnellisuus (eudaimonia) on elämän lopullinen tavoite – tavoite ei 
ole hetkellinen hyvä olo. Hyvinvointi on tulosta siitä, että joka päivä ihminen tekee ”oikeita 
valintoja”. Oikeiden valintojen tekeminen johtaa hyvinvointiin/onnellisuuteen.  Se, minkä 
perusteella oikeita valintoja tehdään ovat hyveitä. Tämä luo elämälle merkityksen. 

 Aristoteles ajattelee, että hyveelliset valinnat johtavat tasapainoisempaan luonteeseen – 
tällöin ihminen on tasapainoisempi, pystyy tekemään työtä paremmin, on tuottavampi, on 
tyytyväisempi itseen, työhönsä, elämään yleensä, jne.  

• Aikojen alusta on ymmärretty, että ihmisen toimintakyky ja hyvinvointi liittyvät yhteen 
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• Työhyvinvointi ei ole ulkoinen objekti 
kuten liukuhihnalla rakennettu tavara, 
vaan ihmisen kokemus, yksilön 
kokemus. 

• Vaikka työhyvinvointi voidaan kuvata 
muodostuvan näistä tekijöistä, yksilön 
hyvinvointi on keskeisessä asemassa. 

• Kun mietitään työntekijän toimintaa 
töissä yrityksen hyväksi. Kuinka hyvin 
pystyy pahoinvoiva ihminen antamaan 
parhaansa yritykselle?  
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Kokonaisvaltainen työterveyshuolto 

Helppo tie on siirtää vastuu työntekijän 
hyvinvoinnista työntekijälle itseleen.  

 kuinka hyödyllistä tämä on yritykselle? 

 arvoksi: yhteisvastuullinen asenne? 

Miten työnantaja voisi tukea yksilöä 

• kehittämään terveyttään? 

• ylläpitämään terveyttään? 

• onko vastaus: työterveysstrategia? 
(työsuojelusuunnitelma) 

Entä miten työterveyshuolto voi auttaa? 

• valmennukset, työpajat, johdon 
työnohjaus työterveysstrategian 
laadinnassa 

Näitä jo toteutetaan jossain määrin, kyse voi 
olla siitä, kuinka hioa näitä tehokkaimmiksi. 
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Kuvakaappaus: Kimmo Anttosen esityksestä 
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Case Rolls Royce 

 

• 50 000 työntekijää yli 50 maassa 

• Lähtökohta: tunnistavat, että tuottava työntekijä voi hyvin psyykkisesti, fyysisesti ja 
sosiaalisesti 

• Ohjaava arvo: hyvinvoiva työntekijä on sitoutunut, tuottava ja suoriutuminen on 
korkeatasoista 

• Kokonaisvaltaisen työterveyden strategia  
 yksinkertainen tavoite / tarkoitus: luoda työntekijöille mahdollisuus tehdä myönteisiä 
valintoja oman hyvinvoinnin hyväksi. 

1. Päätavoite – Terveyden riskitekijöiden hallinta: tyypillisten sairauksien ennaltaehkäisy 
(sydänkohtaus, sairaudet, diabetes ja syöpä)  
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Lähtökohtana on, että yrityksessä tunnustetaan kokonaisvaltaisen 
hyvinvoinnin ja työstä suoriutumisen yhteys 
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Case Rolls Royce 

 

Menetelmät: 

1. Yleinen hyvinvoinnin tukeminen: työkulttuurin ja työympäristön luominen (tukee hyvinvointia) 
+  terveysvalistus = innostava ja kestävä muutos. Tavoite on edistää liikuntaa, terveellisiä 
ravintotottumuksia ja tupakoinnin vähentämistä. 

• mm. terveystavoitteet, koulutukset, hyvinvointikomitea, pääsy terveelliseen ravintoon 

2. Resilienssi: työarkeen laaditaan rakenteita, jotka tukevat vastoinkäymisistä toipumista ja niistä 
selviytymistä, ajatuksena on jatkuva toiminta, joka tukee resilienssiä -  ei ollut kyse yksittäisistä 
koulutuksista 

• työvaatimusten, työpaineiden ja resurssien yhteensovittaminen 

• henkilökohtainen koulutus selviytymiskeinojen edistämiseksi 

• työnvaatimusten ja kykyjen yhteensopivuuden ymmärryksen osoittaminen yrityksessä sitä 
osoittavalla oikealla kielenkäytöllä 

• työterveyden palvelujen mahdollistaminen 
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Case British Telecom 

Työntekijöitä 
yhteensä 102 000, 
170 eri maassa. 

Lähtötilanne: 2000-
luvun alku johti 
suuriin vaikeuksiin ja 
muutoksiin. 
Yrityksessä 
tunnistettiin laajasti 
vaikeata stressiä ja 
vaikeuksia työstä 
suoriutumisesta. 

Toimintastrategiassa 
luotiin malli:  
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työkykyjohtamis
en valmennus 
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Case British Telecom 

Yrityksessä mm. toteutettiin seuraavanlaisia 
toimenpiteitä 

• Kampanja sekä valistuskoulutuksia: tavoitteet 
fyysisen terveyden tukeminen 

• fyysinen kunto/terveyden tietouden 
kasvattaminen 

• ravintotietouden kasvattaminen 

• Koulutusohjelma: mieleterveysvalistuksen 
verkkokoulutus 

• mielenterveysongelmien leimojen 
vähentäminen 

• mielenterveysongelmien realistisempi 
ymmärtäminen 

• selviytymiskeinojen oppiminen 

• Esihenkilöiden valmennus työkyvyn 
johtamiseen 

• mielenterveysongelmien tunnistaminen 

• kriisien hallintakyvyn kasvattaminen 

• työterveyteen ohjaamisen tunnistaminen 

• Terveys ja hyvinvointipassi pitkäaikaissairaiden 
tukemiseksi 

• työssä kohdattavien ongelmien tunnistaminen 

• vatu-keskustelut 

• työkyvyn tukisuunnitelma 
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Voiko toisten yritysten toimista oppia?  

• Tarkoitus ei ole kopioida muiden yritysten terveys strategioita 
/ työsuojelusuunnitelmia. 

• Muiden toiminnasta saamme kuitenkin mallin, että 
työterveyttä tukevan strategian toteuttaminen voi toimia 

• Mikä olisi meidän yrityksen tapa luoda aktiivisempi 
työterveyttä tukeva strategia / suunnitelma? 

  Mitä me voimme tehdä, että onnistumme tässä? 
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Kokonaisvaltaisen työkyvyn tukeminen 

Yrityksen työterveyden tilan muuttaminen edellyttää 3 asiaa: 

1. Halu tehdä muutos 

2. Tahto luoda pitkäjänteinen suunnitelma muutosten toteuttamiseksi 

3. Sitoutuminen luotuun suunnitelmaan 

 

Jokaisen yrityksen työterveystilanne on yksilöllinen. Hyvä strategian / suunnitelman toteuttaminen 
edellyttää seuraavia asioita: 

1. Yrityksen työntekijöiden terveystilanteen todellisen kunnon kartoittaminen 

2. Terveysstrategia tulee rakentaa tukemaan ja korjaamaan havaittuja tarpeita 

  Vieraan yrityksen terveysstrategian kopioimisessa ei ole järkeä 
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