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MERIKRATOS

Yhteiskuntavastuullinen ja kotimainen 
hyvinvointitoimialan yritys.

Merikratos-sana tulee antiikin kreikasta 
ja sen voi suomentaa ”jakaa voimaa ja 

jaksamista”.

Ihminen ja aidot kohtaamiset ovat 
keskiössä kaikessa toiminnassamme. 



TYÖELÄMÄN 
ARVOT

Useat asiat ovat työnhaussa tärkeitä, 
mutta työnantajan panostukset 
työyhteisöön ja työntekijöihin, 

työtehtävän sisältö, palkkataso sekä 
tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä 

erottuvat muista.



Barona, Työelämätutkimus 2023

https://2579361.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/2579361/Ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4tutkimus%202023_p%C3%A4%C3%A4tulokset.pdf


Miten saada ja pitää 
hyviä tyyppejä töissä?

Työntekijästä välittäminen:

Vaihtuvuus on suurta niissä työpaikoissa, joissa alainen kokee, ettei 
hänestä välitetä. 

Mahdollisuus toteuttaa intohimoaan:

Lahjakas työntekijä on usein kiihkeä; tuottavuus ja tyytyväisyys 
kasvavat, kun hän saa toteuttaa intohimoaan. Tutkimusten mukaan 
ihminen on viisi kertaa normaalia tuottavampi flow-tilassa, joka 

syntyy, henkilön tehdessä sitä, mikä eniten kiinnostaa.

Taitojen kehittäminen

Palautteen antamisen ja kuuntelemisen merkitys; jos palautetta ei 
anneta, lahjakkaat työntekijät kyllästyvät helposti.

Luovuus käyttöön

Hyvät tekijät haluavat jatkuvasti kehittää työtään. Sen 
väheksyminen on epämotivoivaa.

Älyllinen haastaminen 

Haastetaan työntekijöitä ylittämään itsensä asettamalla 
mielenkiintoisia tavoitteita. Lahjakkaat ja älykkäät ihmiset eivät 

siedä tylsyyttä, vaan hakeutuvat herkästi muualle.

Lähde: https://kollega.fi/2017/09/miksi-hyvat-tyypit-vaihtavat-tyopaikkaa/



PAREMMAN TYÖELÄMÄN 
PUOLESTA

Haluamme olla alan houkuttelevin työnantaja ja tarjota 
merkityksellisyyden kokemuksia työntekijöillemme. 

Kaikki toimintamme perustuu yhteisiin arvoihimme, 
joita ovat avoimuus, asiakaslähtöisyys, työntekijöiden 

hyvinvointiin panostaminen, ekologisuus ja 
kotimaisuus.

Olemme erikoistuneet vaativissa olosuhteissa toimivien 
organisaatioiden tukemiseen, johtajuuden kehittämiseen 

sekä muutosten ihmisläheisen toteutuksen 
kumppaneina toimimiseen. 



PAREMMAN TYÖELÄMÄN 
PUOLESTA

Loimme aputoiminimen” Vrisko” viestiäksemme 
paremmin työhyvinvoinnin merkityksestä ja sitä 

lisäävistä palveluista.

Vrisko on syntynyt halusta vaikuttaa paremman 
(työ)elämän puolesta.

Maailman terveysjärjestön (WHO 2014) mukaan 
mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen 

tunnistaa omat kykynsä, pystyy selviytymään 
normaaleista elämään kuuluvista paineista ja 

työskentelemään tuloksia tuottavasti sekä ottamaan osaa 
yhteisönsä toimintaan. 



Me näemme kokonaisvaltaisen 
hyvinvoinnin lisäämisen investointina 

ihmisiin ja tulevaisuuteen.

Työhyvinvointi on keskeinen tekijä työssään 
menestyvien yksilöiden ja organisaatioiden 

taustalla.

Mielen hyvinvoinnilla ja sen myötä työssä 
käytettävissä olevilla voimavaroilla on 

yhteys työsuoritukseen.



Tunnustamme työn ja 
yksityiselämän keskinäisen

riippuvuuden.

Se on valinta ja kannanotto paremman
työelämän puolesta. Kaikkea työelämässä

vaikuttavaa kuormitusta ei voida poistaa, jos
sivuutetaan työntekijöiden yksityiselämä. 

Rohkeat organisaatiot tarkastelevat
työelämää uudella tavoin ja ovat valmiita

aidosti vaikuttavaan työskentelyyn.



TAVO I T T E E M M E

Työssäjaksamisen ja työhyvinvoinnin
parantaminen työntekijää arvostavalla tavalla

Elämänlaadun parantaminen

Sairaspoissaolojen väheneminen

Organisaatioon sitoutuminen

Tuloksellisuuden parantaminen



Työnantajana toimiva organisaatio hankkii työntekijöiden saataville 5 
tapaamiskerran  (60 min) mielen hyvinvoinnin polkuja. Ammattilaisina toimivat 

etäyhteydellä psykologit, psykoterapeutit, lyhytterapeutit ja työnohjaajat.

POLKUMME
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