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Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa 

vaikeinakaan aikoina 

• Työpaikan kehittämistä ei saa haudata ’mukamas 

tärkeämpien’ asioiden alle.  

• Työpaikan kehittämisellä varmistetaan ’hyvät ajat’ 

- kehittämisen unohtaminen tai väärät ratkaisut 

kostautuvat ’hyvinä aikoina’. 

• Jokaisella työntekijällä on kaikenlaisina aikoina 

oltava oikeus ihmisenkokoiseen työhön! 
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Puhetta piisaa, tekoja uupuu 

• Työhyvivointiongelmien syistä. Osa suuntaa katseensa 

yksittäiseen työntekijään, osa taas katsoo työpaikkaa.  

• Työhyvinvoinnin kehittämisen keinoista. Osa painottaa 

yksilökohtaisia ratkaisuja: ’kunto ylös, paino alat, korkki kiinni, 

kunnon yöunet, …’. Osa taas vaatii kehittämistoimia 

työpaikoilla. 

• Työhyvinvoinnin kehittämisen hyödyistä. Osa näkee 

työhyvinvoinnin kehittämisen kustannuksena. Osa taas katsoo, 

että työhyvinvointi lisää tuottavuutta ja tuloksellisuutta. 
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Yhteinen vastuu on kaiken 

perusta 
 

• Vastuu työhyvinvoinnin kehittämisestä 
kuuluu työnantajalle ja toteutusvastuu 
kaikille työyhteisön jäsenille.  

• Työhyvinvoinnin ammattilaiset - 
työterveyshuolto- ja työsuojeluhenkilöstö - 
toimivat työyhteisön tukena, mutta eivät 
vastuunkantajina.  

• Johdon, esimiesten ja henkilöstön 
edustajien tehtävänä on luoda työyhteisöön 
luottamuksellinen ilmapiiri, joka 
mahdollistaa kaikkien osallistumisen 
työpaikan kehittämiseen. 

 

Erkki Auvinen 



5 7.4.2016 

Johdolla on keskeinen rooli 

työpaikan kehittämisessä 

• Työpaikan kehittämisen tulee olla osa strategista 

kehittämistä.  

• Työpaikan kehittäminen tulee nivoa osaksi liike- 

ja palvelutoiminnan tavoitteita ja toimintojen 

suunnittelua.  

• ’Puuhastelusta ja näpertelystä’ tulee siirtyä 

pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen kehittämiseen. 
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Kehittämistyön on oltava kiinni 

arjessa  

• Parhaimmillaan kehittämistyö tehdään arjessa, 

luonnollisena osana työntekijän ja työyhteisön 

työpäivää 

• Oikeita asioita täytyy tehdä oikein, oikealla 

porukalla, osallistavasti, ja kaikkien osaamista 

oikein hyödyntämällä 

• Pienillä askelilla – jatkuvalla parantamisella – 

saadaan parhaat tulokset 

• Arkijärjellä ja hyvällä tahdolla päästään pitkälle 
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Osallistuva kehittäminen 

• Ongelmat, jotka voidaan ratkaista omin päin/yhdessä 

työtovereiden ja oman esimiehen kanssa. 

• Ongelmat, joiden ratkaiseminen vaatii ylemmän 

esimiehen lupaa, apua tai kannanottoa. 

• Ongelmat, joiden ratkaiseminen vaatii keskusteluja ja 

sopimista ulkopuolisten tahojen kanssa. 

• Ongelmat, joita ei voi poistaa, ongelmia tulee vain 

sietää. 
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Työpaikan kehittämisen peruspilarit 
Innovointi ja 
tuottavuus 

Luottamus ja yhteistyö Työhyvinvointi   ja 
terveys 

Osaava työvoima 

Edelläkävijät Kehitetään 
samanaikaisesti 
tuottavuutta ja työelämän 
laatua osana työyhteisön 
arkea, kaikkien osaamista 
hyödyntäen ja kehittäen, 
jaetaan saadut hyödyt 
oikeudenmukaisesti 

Yhteistyö jatkuvaa ja 
vastavuoroista, avoin, salliva 
ja aktivoiva toimintakulttuuri,  
yhteistoiminnan tilaa 
seurataan ja kehitetään, 
yhteistoimintaan 
osallistuvien osaamista 
kehitetään järjestelmällisesti  

Työhyvinvointi osa 
strategista toimintaa ja 
johtamista, työterveyshuolto 
on strateginen kumppani, 
työyhteisössä innostunut 
ilmapiiri ja voimakas työn 
imu, onnistumiset 
huomioidaan 

Strategista 
henkilöstöjohtamista, 
osaamista kehitetään 
ennakoivasti tutkimuksia ja 
kumppaneita hyödyntäen, 
osaamisesta palkitaan ja 
palkitsemisjärjestelmiä 
kehitetään 

Kehittäjät Kehittäminen on 
suunnitelmallista, on 
tavoitteet ja mittarit, 
kuuluu jokaiselle, 
kohteena tuotteet, 
palvelut ja toimintatavat 

Arkipäivän yhteistyö sujuvaa, 
henkilöstöä kuunnellaan ja 
kannustetaan 
aloitteellisuuteen, 
yhteistoimintaosapuolten 
osaamista kehitetään 

Työhyvinvointityötä 
suunnitellaan ja arvioidaan, 
työterveyshuoltoa 
hyödynnetään, henkilöstöä 
osallistetaan, ennakoivaa 
toimintaa 

Suunnitelmallista osaamisen 
kehittämistä ja 
hyödyntämistä yhteistyössä 
henkilöstön kanssa ja 
kumppanien kanssa 

Hyvän perustason 
työpaikat 

Satunnaista  kehittämistä, 
tavoitteena tehokkuuden 
lisääminen, henkilöstöllä 
mahdollisuus vaikuttaa 
omaan työhön 

Toiminta perustuu lakeihin, 
normeihin ja sopimuksiin, 
tavoitteena poistaa 
ongelmia, henkilöstöllä 
mahdollisuus 
kehitysehdotuksiin 

Normit täyttävä 
työympäristö, ongelmiin 
puututaan ja niitä 
poistetaan, työterveyshuolto 
järjestetty, henkilöstöä 
kuullaan 

Osaamista kehitetään työn 
vaatimusten mukaan, 
laaditaan tarvittavat 
henkilöstö- ja 
koulutussuunnitelmat 

Perustason 
alittavat työpaikat 

Enemmän, nopeammin, 
kovemmin 

Toiset ohjaa, toiset polkee Heikot sortuu elon tiellä, 
porukkaa odottaa oven 
takana 

Jos joku ei osaa, niin 
opetelkoon omalla ajallaan 



Askel aikaa edelle. 

www.sttk.fi 


