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Työkyvyn johtamisen määritelmä

Työterveyshuoltolain mukaan työterveyshuollon, työnantajan ja työntekijän välisellä yhteistyöllä edistetään 

vähintään

1. Työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä

2. Työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta

3. Työntekijöiden terveyttä ja työ- sekä toimintakykyä työuran eri vaiheissa

4. Työyhteisön toimintaa

Lähde : Työkyvyn johtaminen organisaation ja henkilöstön työhyvinvoinnin osatekijänä

Tärkeää on huomata ennakoivien toimenpiteiden merkitys. Korjaavat toimet eivät yksistään ole työkyvyn 

johtamista.

https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/95701/501656.pdf?sequence=2


Työkyvyn ylläpitäminen vaatii jatkuvaa 
parantamista

Tunne 
tilanne ja 
ennakoi 

riskit

Aseta 
tavoitteet 
ja päätä

Toimi ja 
johda

Mittaa ja 
näytä 
toteen

ylläpidä 
saavutettu 

ja aloita 
uusi kierros



Työkykyjohtaminen on yrityksen strategisia 
päämääriä tukeva kokonaisuus, jossa

Ennakoiva Reagoiva

Ennakoidaan työkykyä uhkaavat riskit Riskianalyysit, toimenpidesuunnitelmat, läheltä 
piti –tilanteet

Läheltä piti –tilanteet, tapaturmat

Asetetaan toiminnalle selkeät tavoitteet ja mittarit Määritellään strategiassa konkreettiset 
työkyvyn johtamisen tavoitteet ja mittarit. 
Laaditaan toimenpidesuunnitelma.

Luetaan tilastoja tapahtuneista 
tilanteista.

Tuetaan työn sujuvuutta ja hyvää esimiestyötä Työnsuunnittelu, lean sisältäen turvallisuuden, 
vastuunjako on kuvattu selkeästi. 

Poistetaan turhia töitä osaoptimointina 
– kokonaisuus unohtaen

Varmistetaan sujuva työterveysyhteistyö Sopimus ja sen määräaikaisauditointi, laadukas 
toimenpidesuunnitelma

Sairaudenhoitoa

Suunnitellaan riittävä resurssointi Tuetaan henkilöstön palautumista myös 
päivittäin,  suunnitellaan vapaat ja vuosilomat. 

Sairausloma työuupumuksen takia

Seurataan toiminnan tuloksellisuutta ja 
vaikuttavuutta ja hallitaan näin yrityksen 
työkyvyttömyysriskiä.

Käydään työkykyjohtamisen asioita 
säännöllisesti läpi johtoryhmän kokouksissa ja 
muissa palavereissa.

Seurantaa eikä toimenpidesuunnitelmaa 
ei ole.  Uskotaan onneen.

Lähde: Varma työkykyjohtaminen

https://www.varma.fi/tyonantaja/tyokykyjohtaminen/


Työkyvyn 
monimuotoisuus:

yksilön, työyhteisön ja 
työympäristön kokonaisuus.

Mittaristot

Mittaristot



Työhyvinvoinnin ennakoivia mittareita
• Työturvallisuuskeskuksen tekemän työhyvinvoinnin itsearvioinnin menetelmällä voidaan 

havainnollistaa yrityksen tilannetta.

• Ennakoivat mittarit mittaavat toimintaa, jolla pyritään ehkäisemään työhyvinvointiin vaikuttavia 

negatiivisia tekijöitä. 

• Ennakoivat mittarit koskevat järjestelmiä, joita yrityksillä pitäisi olla käytössä. Järjestelmillä 

varmistetaan, että työpaikalla noudatetaan lainsäädäntöä ja kannustetaan toimintaan, joka ylittää 

lakisääteiset vaatimukset. 

• Tarkasteltavia järjestelmiä (eli ennakoivia mittareita) ovat: 
• työhyvinvoinnin johtaminen 
• työhyvinvointitoiminnan organisointi 
• työterveysriskien hallinta 
• vaaroille altistumisen seuranta 
• työterveys ja tuottavuus.

file:///C:/Users/akan/Downloads/Tyohyvinvoinnin_itsearviointityokalu_tyopaikoille.pdf


Howspace kysymys: 

1. mittaristot



Työkyvyn 
monimuotoisuus:

yksilön, työyhteisön ja 
työympäristön kokonaisuus.

Mittaristot

Fyysinen terveys ja 
jaksaminen 

Jatkuva oppiminen

Ammattitaito

Osaaminen

Työnkuva ja työn 
mielekkyys, motivaatio

Sosiaalinen terveys 
ja jaksaminen 

Psyykkinen terveys 
ja jaksaminen

Yksilö

https://kuormitusvaaka.ttk.fi/


Ilmiökartta

Ajankäyttö
• lisääntyneet myöhästymiset, erityisesti 

ma/pe ja loman alut ja loput
• pitkittyneet tauot
• pitkittyneet työpäivät
• jatkuvat ylityöt
• Lomien pitämättömyys

Käyttäytyminen
• lisääntynyt kiroilu, valittaminen, 

negatiivisuus, huutaminen
• ailahteleva mieliala
• lyhyt pinna, räjähdykset
• vetäytyminen
• yleinen apaattisuus
• puheliaasta hiljaiseksi/hiljaisesta 

puheliaaksi
• toistuvat ristiriidat
• muiden häirintä
• muiden syyttely
• selittely
• pelisääntöjen rikkominen
• epäsiisteys
• unohtelu
• oppimisongelma

Työsuoritus
• virheiden lisääntyminen
• epätasainen laatu
• työn hidastuminen
• keskittymiskyvyttömyys, poukkoilu 
• tehtävien laiminlyönti
• päätöksenteon kyvyttömyys
• päätöksien lykkääminen
• yksityiskohtiin juuttuminen
• suurpiirteisyys
• kielteinen palaute asiakkaalta
• Ammatillisen itsetunnon lasku

Poissaolot
• epämääräiset poissaolot
• sairastelut
• terveydentilan muutokset

Päihteet
• ”Vanhan viinan” tuoksu, krapulat
• Päihtymys työaikana

Intuitio
• itselle syntynyt ajatus, että kaikki ei ole 

toisella hyvin.

TUNNISTA! -> ALOITA KESKUSTELU!

Terveyden tai työkyvyn heikentyminen voi näkyä ihmisessä erilaisina ilmiöinä. Huolet saattavat 

olla lyhyitä ja ohimeneviä, jolloin työkyvyn palautumien on yleensä nopeaa. Pitkittyessään huolet 

myös mutkistuvat ja palautuminen ennalleen vaatii enemmän aikaa ja toimenpiteitä.

Ota havaitsemasi huoli rohkeasti esiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa!



Howspace:

2. yksilö



Työkyvyn 
monimuotoisuus:

yksilön, työyhteisön ja 
työympäristön kokonaisuus.

Mittaristot

Työpaikan ohjeet ja 
säännöt; varhaisen 
puuttumisen malli, 
töihin paluun malli, jne. 

Työpaikan suunnitelmat 
(työsuojelu-, yhdenvertaisuus-
ja tasa-arvo-, ja 
koulutussuunnitelma, 
työterveyshuoltosopimus, jne.

Henkilökunnan perehdyttäminen  
ja työhön opastaminen

Esimiestyö ja 
johtaminen

Työyhteisön 
kulttuuri

Työkyky 
osana 
strategiaa

Turvallinen ja 
terveellinen 
työympäristö

Esimiesten perehdyttäminen  

Työyhteisö

http://www.avi.fi/web/avi/-/rakennustelineiden-purkutyossa-useita-laiminlyonteja-toimitusjohtaja-ja-tyonjohtaja-tuomittiin-tyoturvallisuusrikoksesta-sakkorangaistukseen-lansi-ja-


Howspace:

3. työyhteisö



Työkyvyn 
monimuotoisuus:

yksilön, työyhteisön ja 
työympäristön kokonaisuus.

Mittaristot

Kansainväliset 
säännöt (ILO)

EU -säännöstö

Kansallinen lainsäädäntö 
ja standardit: työsuojelu, 
ym. lainsäädäntö, SFS-ISO 
45001 -standardi

Toimialan hankkeet 
ja projektit

TES:n 
kirjaukset

Työympäristö



VINKKILINKKEJÄ

Aluehallintovirasto/Työsuojelu

Sosiaali- ja terveysministeriö 

Tapaturmavakuutuskeskus 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Työterveyslaitos 

Työturvallisuuskeskus 

http://www.avi.fi/web/avi/tyosuojelu
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/59365
https://www.tvk.fi/
https://thl.fi/fi/julkaisut
https://www.ttl.fi/
https://ttk.fi/oppaat_ja_ohjeet/ladattavat_julkaisut


Työkyvyn 
monimuotoisuus:

yksilön, työyhteisön ja 
työympäristön kokonaisuus.

Mittaristot

Fyysinen terveys ja 
jaksaminen Kansainväliset 

säännöt (ILO)

Työpaikan ohjeet ja 
säännöt; varhaisen 
puuttumisen malli, 
töihin paluun malli, jne. 

Jatkuva oppiminen

Ammattitaito

Osaaminen

Sosiaalinen terveys 
ja jaksaminen 

Psyykkinen terveys 
ja jaksaminen

Työpaikan suunnitelmat 
(työsuojelu-, yhdenvertaisuus-
ja tasa-arvo-, ja 
koulutussuunnitelma, 
työterveyshuoltosopimus, jne.

Henkilökunnan 
perehdyttäminen 

Esimiestyö ja 
johtaminen

Työyhteisön 
kulttuuri

Työkyky 
osana 
strategiaa

Turvallinen ja 
terveellinen 
työympäristö

Esimiesten perehdyttäminen  

EU -säännöstö

Toimialan hankkeet 
ja projektit

TES:n 
kirjaukset

Työnkuva ja työn 
mielekkyys, motivaatio

Kansallinen lainsäädäntö ja 
standardit: työturvallisuus, 
ym. lainsäädäntö, SFS-ISO 
45001 -standardi

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/ISO/ID2/4/666795.html.stx


Kiitos ajastanne ja 
osallistumisestanne 
Työkaari kantaa – tuottavaa 
työhyvinvointia 
–hankkeen webinaariin!



Seuraavat stepit

Ihmisten erilaisuus –valmennuskokonaisuus 22.9., 2.10. ja 23.10, klo 09.00-10.30

Etäklinikat

- Yritysrypäskohtaiset joka kuukauden viimeinen tiistai klo 08.30-09.30

- Yrityskohtaiset etäklinikat: joka kuukauden viimeinen torstai 08.30-09.30


