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Työkaari kantaa
- teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

www.työkaari.fi
#Työkaarikantaa
facebook.com/tyokaarikantaa/
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Työkaari kantaa
on teknologiateollisuuden yhteishanke,                     

jonka tavoitteena on                                               
parantaa työhyvinvointia                                      

sekä pidentää työuria.

Mukana: 
Teknologiateollisuus ry, Teollisuusliitto, YTN, Ammattiliitto Pro

Työkaarimalli 
hankkeen lähtökohtana 

Valmisteltu teknologiateollisuuden työnantaja- ja 
työntekijäliittojen yhteistyönä. Tavoitteena antaa virikkeitä 
työpaikkojen työuria pidentäviä toimenpiteitä varten.
https://verkkotes.fi/sites/default/files/teknologiateollisuuden_tyokaarimalli.pdf
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Mitä tapahtuu työpaikalla?
• Yksilötutka –työhyvinvointikyselyn avulla 

selvitetään työhyvinvoinnin lähtötaso

• Työhyvinvointisuunnitelman laatiminen

• Kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen

• Yksilötutka-työhyvinvointikyselyn avulla 
arvioidaan työhyvinvoinnin kehittymistä

Hanketta luotsaavalla työryhmällä merkittävä rooli! 
Työryhmän jäsenet toimivat viestinviejinä molempiin 
suuntiin!

Mitä hanke tarjoaa?
• tukea, apua ja ideoita 

työhyvinvoinnin kehittämiseen

• Ikätietoinen työpaikka –
valmennuksen

• seminaareja työhyvinvoinnista

• Työkaari –verkoston 
(mahdollisuus verkostoitua, 
oppia toisilta ja saada 
sparrausapua)

• pääsyn hankkeen extranet-
sivustolle, missä

• Työkaluja, esim. 
Työkaarikeskustelu ja 
Pomotsekki

• tietopaketti työhyvinvoinnista
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Työkaarijohtaminen

Työhyvinvointi-indeksi ikäryhmittäin
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Ylemmät toimihenkilöt ja
ylin johto (n=244‐535
/per ikäryhmä)

Toimihenkilöt (n=258‐
406)

Työntekijät (n=352‐673)

Lähde: Juhani Ilmarinen
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Työuran eri vaiheita

Lähde: Työterveyslaitos

Totta vai tarua?
• Ikääntyneet työntekijät ovat 

vähemmän motivoituneita kuin 
nuoremmat.

• Ikääntyneet työntekijät ovat 
vähemmän halukkaita osallistumaan 
koulutukseen ja urakehitykseen kuin 
nuoremmat.

• Ikääntyneet työntekijät ovat 
vastahakoisia ja haluttomia 
muuttumaan.

• Vanhemmilla työntekijöille työ on 
keskeisemmässä asemassa 
elämässä kuin nuoremmilla.

Lähde: Työterveyslaitos
Ikätietovisa
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Yksilötutkan tuloksia
• Koko teknologiateollisuus

• Esimiehen tuki 6,9
• Esimiehen palaute 6,1
• Ammatillinen osaaminen 8,1
• Työaikajoustot 8,2
• Työ ja yksityiselämä 7,8
• Terveydentila 8,1

Oma vastuu
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Työhyvinvointi tehdään yhdessä
• Työhyvinvointi ja hyvä työkaari muodostuvat yhteistyöllä

• Vaatii jokaiselta omaa vastuuta  työkyvystä, työyhteisötaidoista ja 
osaamisesta sekä hyvää työkaarijohtamista

• Vaatii siis jokaiselta hyviä itsensä johtamisen taitoja niin yksityiselämässä 
kuin työpaikallakin

Itsensä johtaminen

• HR-ammattilaisten kyselyssä 
kartoitettiin henkilöstön 
osaamistarpeita

• Eniten puutteita oli itsensä 
johtamisessa

• Itsensä johtamisesta on hyötyä, 
vaikkei esimiestehtävässä toimisikaan

• Tavoitteellinen itsensä johtaminen on 
arvostettu taito

• Se vaatii kurinalaisuutta, priorisointia, 
suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta

• Itsensä johtaminen vaikuttaa tavoitteiden 
saavuttamiseen työssä ja vapaa-ajalla ja 
sitä kautta vaikuttaa myös omaan ja 
muiden työhyvinvointiin

• ”Hyvä itsensä johtaja omaa luottamusta 
itseensä ja kykyihinsä. Hänellä on vahva 
halu itsensä kehittämiseen. Hän pystyy 
asettamaan tavoitteita omaan 
kehittymiseensä, aikatauluttamaan ja 
toteuttamaan tavoitteitaan. Hän ymmärtää, 
mistä tekijöistä oma hyvinvointi muodostuu 
ja pystyy vaikuttamaan niihin.”
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Väliarviointi

Mukana olevat yritykset
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Alkukartoitus on tehty 
• Yksilötutka –työhyvinvointikyselyllä 65%
• Muulla työhyvinvointikyselyllä 35%

Alkukartoitus tullaan toteuttamaan
• Yksilötutka –työhyvinvointikyselyllä 67%
• Muulla työhyvinvointikyselyllä 33%
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Miten viestitty
• Tulokset käyty läpi johtoryhmässä / yhteistyöryhmässä / hankkeen työryhmässä / henkilöstöryhmittäin / 

henkilöstöinfossa / osasto- tiimipalavereissa
• Tulokset näkyvillä taukotiloissa / ilmoitustauluilla / jaettu sähköpostilla / intranetissä / henkilöstölehdessä / 

infokirjeessä
• Käyty läpi tulokset sekä nostettu porukalla hyvät asiat sekä kehitettävät asiat esiin
• Yleinen toimintasuunnitelma sekä osastoille omat (kehityskohteet ja toimenpiteet, aikataulu, 

vastuuhenkilöt
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Mitä 
suunnitteilla?

• Johtaminen ja tiedonkulku
• Johtamis-/esimieskoulutus
• Muutosjohtaminen
• Työkykyjohtaminen (varhainen välittäminen)
• Epäasiallisen kohtelun estämiseksi 

ennakoivat toimenpiteet
• Jatkuva parantaminen
• Pomotsekki
• Tiedonkulku, (esimies)viestintä
• Työhyvinvointiesite (tavoitteet, näkyvyys 

käytännössä, mittarit)

• Osaaminen ja ammattitaito
• Perehdyttämisoppaan ja siihen liittyvien 

lomakkeiden päivittäminen
• Työnkierto
• Lisäkoulutus
• Oppilaitosyhteistyön syventäminen

• Työuran suunnittelu
• Työkaari-/ ja kehityskeskustelut
• Eläkeinfot

• Työn muokkaaminen
• Työn mielekkyyden lisääminen

• Poissaolojen hallinta
• Ergonomian parantaminen
• Sairauspoissaolojen, työtapaturmien, 

läheltä piti - ja vaaratilanteiden seuranta
• Kiila- kuntoutuksen hyödyntäminen
• Työterveystarkastuksen digitalisointi

• Muuta
• Vuorovaikutuksen ja keskinäisen 

arvostuksen lisääminen osastojen välillä
• Hyvinvointipäivä, Huvitoimikunta, 

perhepäivä, Liikkujan viikko, liikunnan ja 
terveiden elintapojen aktivointi
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Mitä toteutettu?

• Johtaminen ja tiedonkulku
• Esimiesvalmennuksia

• Rekrytointikoulutus (rekrytoinnin merkitys 
työkykyjohtamisen kaaressa)

• Varhainen välittäminen
• Itsensäjohtaminen
• Muutosjohtaminen 
• Resilienssi

• Vuosikellon päivitys
• Esimiehen tietopankin päivitys
• Esimieskäytäntöjen yhtenäistäminen
• Yhteisten pelisääntöjen laatiminen
• Esimiehet enemmän läsnä tuotannossa
• Pomotsekki
• Tiedotuskysely
• Säännölliset tiimi-/osastopalaverit 
• Säännölliset esimiespalaverit

• Lisätty intranet- / infonäyttö-/ muuta 
viestintää

• Intranetin uusiminen
• Parannettu kriisitiedottamisen prosessia
• Kiusaamistilanteisiin tarkoitettua 

Metalliliiton lomaketta on jaettu, 
työsuojelu käy läpi raportointikäytännön 
henkilöstön kanssa.

• Tehostettu työturvallisuustoimia 
(infotilaisuudet, suojavälineiden käytön 
aktivointi

• Pilotoitu TTL:n Pulman ratkaisu -
työkalua jatkuvan parantamisen tueksi

• Työaikajärjestelyt
• Etätyön käyttöönotto
• Joustoja
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• Osaaminen ja ammattitaito
• Tehtävä- ja työkiertoa lisätty / kehitetty
• Pedagogisen verkkokoulutusaineston

rakentaminen ja koulutussuunnitelmat
• Tehtävänkuvausten ja koulutussuunnitelmien 

päivitys

• Työuran suunnittelu
• Kehityskeskustelut 

• Työn muokkaaminen
• Työpisteiden uusiminen

• Poissaolojen hallinta
• Työtuoleja ja kohdevalaisimia hankittu
• Omailmoituskäytäntö sairauspoissaoloihin
• Vahvistettu varhaista tukea ja työterveys-

yhteistyötä esimies-työterveyshoitaja –
keskusteluilla

• Tehostettu yhteistyötä työterveyshuollon 
kanssa

• Valmennus stressin hallintaan
• Uusittu toimintamallit pitkissä 

poissaoloissa
• Työfysioterapeutin ennaltaehkäisevä 

vastaanotto 
• Tuki- ja liikuntaelinsairauksia 

ennaltaehkäisemisevää ryhmätoimintaa
• Sairauspoissaolojen, työtapaturmien, 

läheltä piti - ja vaaratilanteiden seuranta 
on lisätty tehtaan mittaristoon. 

• Muuta
• Erityisesti ikääntyvät työntekijät huomioiva 

hyvinvointiohjelma
• Positiivisuusviikko, Tyky-päivät yms.
• Liikuntasetelit, muu tuettu liikunta

Mittareita
• Yksilötutka-/ muu kysely

• Työhyvinvointi-indeksi
• Oma näkemys työkyvystä
• Työn ja vapaa-ajan tasapaino
• Resilientti henkilöstö
• Sitoutuminen
• Innostus

• Eurot

• Tuotantomäärät

• Sairauspoissaolot
• Pitkät sairauslomat
• TULES

• Työkyvyttömyyseläkkeen 
maksuluokka

• Eläköitymisiän tavoitetasolle 
pääseminen

• Työtapaturmien, läheltä piti - ja 
vaaratilanteiden seuranta

• Varhaisen tuen mallin mukainen 
toiminta

• Kehityskeskustelujen kattavuus ja 
laatu

• Perehdytyksen toteutuminen

• Koulutussuunnitelmien määrä

• Koulutukset ja niihin osallistuminen

• Action-listat

• Välitön palaute



7.6.2017

14

Palautetta
• Sen avulla saatiin oma 

työhyvinvointihanke liikkeelle 

• Työkaari-otsikon alla edistämme kaikkia 
hyvinvointiin liittyviä projekteja

• Avoin konsepti ja mahdollisuus tehdä 
yrityksen näköistä toimintaa

• Työryhmä, jossa on eri henkilöstöryhmien 
edustajia, on hyvä toimintamalli

• Hyviä materiaaleja, joita voimme 
hyödyntää

• Yritysesittelyt konkreettisista 
toimenpiteistä ovat olleet erittäin hyviä 

• Verkostuminen on parasta ja sen kautta 
muilta oppiminen sekä uusiin 
organisaatioihin ja ihmisiin tutustuminen

• Hyviä seminaareja

• Hyvinvoinnin ymmärryksen lisääminen

• Ajattelun inspirointi

• Asiantuntijanäkökulmat esim. ikäasioihin. 
Hanke on nostanut hyvin esiin 
henkilöstön monimuotoisuuden. 

• Asioiden esilläpito on tärkeää, vaikka 
aina ei voida niihin vaikuttaa

• Hankkeen vetäjä on ammattitaitoinen

Toiveita
• Enemmän käytännön vinkkejä, 

työkaluja, lomakemalleja jne.

• Hyvien käytäntöjen monistamista

• Tietoa mistä kehittämisapua voisi 
saada

• Tietoa mitä rahallista tukea on 
saatavana 

• Paikallisia seminaareja 
/täsmäkoulutuksia

• Työpajoja

• Toimialakohtaisia verkostopäiviä

• Benchmarkkausta sekä tukea ja 
ideoita kollegoilta

• Aiheeseen liittyviä artikkeleita, 
lakiuudistuksia yms.

• Keskittyminen enemmän yksittäisiin 
aiheisiin (esim. häirintä työpaikalla) 

• Yksilötutkan kehittäminen

• Lisää starttiapua

• Enemmän aikataulupainetta

• Edistyneille yrityksille lisätarjottavaa


