


Työkaari kantaa – tuottavaa työhyvinvointia 
on työelämän kehittämishanke, joka parantaa 
työhyvinvointia ja yritysten tuottavuutta. 

Työkaari kantaa – tuottavaa 
työhyvinvointia 

(( Miten tukea työkykyisyyttä ja 
työhyvinvointia?

(( Miten parantaa tuottavuutta ja pysyä 
kilpailukykyisenä?

(( Miten varautua työelämän 
murrokseen ja jatkuviin muutoksiin?

Näihin haasteisiin on luvassa apua. Tavoitteena on, että 
yrityksissä ymmärretään entistä paremmin työelämän 
murrosta ja löydetään yhdessä parhaat ratkaisut tilan-
teisiin. Kilpailussa pärjääminen edellyttää, että yrityk-
set uudistuvat jatkuvasti ja kirittävät tuottavuuttaan. 
Henkilöstön hyvinvointi on tässä ydinasia.

Lähtökohtana on, että yrityksissä otetaan koppi henki-
löstön hyvistä ideoista, kokeillaan ketterästi ja tehdään 
konkreettisia toimia osana kehittämistyötä. Uudenlai-
nen tapa toimia synnyttää uusia ideoita, lisää luotta-
musta ja kehittää yhdessä tekemisen kulttuuria.

Työkaari kantaa – tuottavaa työhyvinvointia on tekno-
logiateollisuuden työmarkkinaosapuolien yhteishanke, 
jolla on pitkät, palkitut perinteet. 

Hanke tarjoaa asiantuntija-apua, tietoa, työkaluja sekä 
aktiivisen yritysverkoston. Osallistuminen on yrityksille 
maksutonta.

Pääkohderyhmänä ovat Teknologiateollisuus ry:n  
jäsenet, erityisesti pk-yritykset. 



Mistä hanke koostuu?

Työhyvinvointi- ja tuottavuusanalyysit
(( yhdessä asiantuntijan kanssa hankkeen  

alkaessa ja päättyessä

Henkilöstölähtöinen kehittäminen
(( asiantuntijavetoinen starttityöpaja 
(( opastusta yhteiseen kehittämistyöhön

Valmennukset, esimerkiksi
(( työhyvinvoinnin ja tuottavuuden yhteys
(( työelämän murros
(( ketterät kokeilut osana kehittämistyötä
(( yhdessä kehittäminen

Vertaissparraus teemaverkostoissa
(( toisilta oppiminen 
(( kehittämistyön seuranta ja raportointi

Yritysten yhteistyö verkossa
(( yritysten välinen vuoropuhelu
(( tiedon jakaminen
(( tietopankki
(( verkostoituminen



   YRIT YS TARINA

Taneli Mikkola

Jukka Puskala

Teemu Suokko



M
SK Cabins on 

Etelä-Pohjanmaalla 

Kauhavan Ylihär-

mässä toimiva turva-

ohjaamovalmistaja. 

Kohta 70-vuotias 

yritys valmistaa ohjaamoita yli 75 maahan 

ympäri maailmaa. Kasvaminen maailmanluokan 

toimijaksi on vaatinut kunnianhimoista kehitys-

työtä ja tinkimätöntä tekemistä – siis osaavia ja 

työlleen omistautuneita ihmisiä.

Hyvät työntekijät ovat MSK Cabinsin menes-

tyksen edellytys. Siksi heidän hyvinvointiinsa 

on aina ymmärretty satsata. Työkaari kantaa 

-hanke olikin luontevaa jatkoa sille, mitä yrityk-

sessä oli ennenkin tehty.

Yhteisvoimin kohti 
parempaa työhyvinvointia 
ja tuottavuutta

– Jo yrityksemme eettisissä periaatteissa määri-

tellään paljon työntekijöiden hyvinvointiin liit-

tyviä asioita. Eikä kyse ole juhlapuheista vaan 

konkreettisista teoista. Käytännössä tämä 

näkyy mm. panostamisessa MSK Cabinsin koko 

toimintajärjestelmän ergonomiaan, kertoo 

työsuojelupäällikkö Teemu Suokko.

Johto ja henkilöstö yhdessä  
hankkeen takana

Hankkeesta keskusteltiin johdon ja työnteki-

jöitä edustavan työsuojelutoimikunnan kanssa, 

sillä henkilöstön sitouttamista pidettiin alusta 

alkaen tärkeänä. Osallistumista kannatettiin 

varsin yksimielisesti, ja asiat etenivät hyvässä 

yhteistyössä.

MSK Cabinsilla on aina ymmärretty työhyvinvoinnin 
päälle. Siksi osallistuminen teknologiateollisuuden 
Työkaari kantaa -hankkeeseen oli luontevaa. Päätös 
osoittautui hyväksi, sillä tulosta syntyi. 

“Eikä kyse ole juhlapuheista vaan 
konkreettisista teoista.”



“Työhyvinvointi luo edellytyksiä paitsi 
pidemmille työurille myös paremmalle 

tuottavuudelle.”

– Työsuojelutoimikunta seurasi koko ajan 

asioiden etenemistä ja tiedotti henkilöstölle 

havainnoista, tuloksista ja toimenpiteistä. Kun 

työntekijät tiesivät mitä tehdään ja miksi, uusien 

asioiden omaksuminen kävi kitkattomasti. 

Meillä on totuttu kokeilemaan uutta ja kulke-

maan eturintamassa, joten avoimin mielin tässä-

kin oltiin, sanoo työsuojeluvaltuutettu Jukka 

Puskala.

Uusia työkaluja,  
tehtävämuutoksia, työkiertoa...

Hankkeen aikana MSK Cabinsissa kehitettiin 

ergonomiaa sekä työkaluja ja apuvälineitä. Myös 

tehtäviin tuli muutoksia, ja työnkiertoa organi-

soitiin. Vuorovaikutusta kehitettiin tiimitauluilla 

ja -palavereilla. Syntyi selkeitä tuloksia.

– Tuotannon aikaiset laatuvirheet ovat vähenty-

neet selvästi. Voidaan nähdä, että työhyvinvointi 

luo edellytyksiä paitsi pidemmille työurille myös 

paremmalle tuottavuudelle. Olemme esimerkiksi 

kohdistaneet toimenpiteitä iäkkäämmille työn-

tekijöille. Se on parantanut työelämän laatua ja 

vähentänyt työn kuormittavuutta yksilötasolla, 

kertoo tuotantopäällikkö Taneli Mikkola.

Hanke antoi hyvät eväät  
työkaarijohtamiseen

MSK Cabinsissa panostetaan vahvasti henkilös-

tön osaamiseen. Näin ikääntyvän työntekijän 

toimenkuvaa voidaan tarvittaessa muokata ja 

hän voi siirtyä sopivampiin tehtäviin työn kuor-

mituksen tasaamiseksi. 

– Esimiehen ja alaisen jatkuva vuorovaikutus 

on työhyvinvoinnissa kaiken a ja o. Se mahdol-

listaa oikea-aikaisen reagoinnin, jos esimerkiksi 

toimenkuvan muuttaminen tulee ajankohtai-

seksi. Kun työntekijät voivat hyvin ja säilyttävät 

työkykynsä koko työuransa ajan, se lisää koko 

yrityksen kilpailukykyä. Hanke tarjosi työkaa-

rijohtamiseen hyviä ja valmiita toimintamalleja. 

Hyödynnämme niitä jatkossakin, työsuojelu- 

päällikkö Teemu Suokko toteaa.

Hyvät tulokset kannustavat

MSK Cabinsin ja muiden Työkaari kantaa -hank-

keeseen osallistuneiden yritysten hyvät tulok-

set kannustavat työyhteisön kehittämiseen 

yhteistyössä. Työhyvinvointi ja tuottavuus 

kulkevat käsi kädessä.

– Yritysten kannattaa lähteä mukaan jatkohank-

keeseen Työkaari kantaa – tuottavaa työhyvin-

vointia. Edellisen vaiheen tulokset kertovat, että 

yritykset ovat arvostaneet vertaissparrausta 

ja tarjolla olevaa ulkopuolista apua, tähdentää 

hankkeen projektipäällikkö Kirsi Mäkelä.

 

Lue koko tarina myös nettisivuiltamme: 

(tyokaari.fi





Työkaari kantaa – tuottavaa 
työhyvinvointia -hanke  
kiinnostaa

  haluamme kuulla siitä lisää

  haluamme Ilmoittautua mukaan

 Täytä ja anna hankkeen edustajalle

 Tai täytä netissä  
     www.tyokaari.fi/osallistu  

 Tai täytä ja lähetä osoitteeseen
(( Työkaari kantaa -tuottavaa työhyvinvointia
        Teknologiateollisuus
         PL 10, 00131 Helsinki

Yritys:

Yhteyshenkilö:

Tehtävänimike:

Puhelinnumero:

Sähköpostiosoite:

Tuloksia  
yhdessä 
tekemällä 



Kirsi Mäkelä
projektipäällikkö
Teknologiateollisuus

 kirsi.makela@teknologiateollisuus.fi
(050 5389668

Muut yhteyshenkilöt: 

Teknologiateollisuus  
johtava asiantuntija Jarmo Päivä
   jarmo.paiva@teknologiateollisuus.fi

Teollisuusliitto  
työympäristöpäällikkö Juha Pesola  
  juha.pesola@teollisuusliitto.fi
 
Ammattiliitto Pro  
kehittämispäällikkö Roni Jokinen  
  roni.jokinen@proliitto.fi
 
Ylemmät Toimihenkilöt YTN  
asiamies Hannu Takala  
  hannu.takala@ilry.fi

Lisätietoa saat myös  
liitoista sekä aluetoimistoista.

Yhteystiedot




