MEDIATIEDOT 2019

HR viesti -lehden mediatiedot
Lehden lukijakohderyhmä työskentelee teollisuus- ja palveluyrityksissä sekä julkishallinnon
organisaatioissa. He tekevät päätöksiä henkilöstön hallinnan, koulutuksen, työhyvinvoinnin,
liikematkailun ja kongressien osalta.
Lehden painosmäärä kokonaisuudessaan 7 000 – 8 000 kpl, josta postitusjakeluna on 5 000 kpl/numero.
Printti jaetaan nimikkeellisenä suorapostina henkilöstöosaamisen ammattilaisille, joita ovat mm. henkilöstöjohtajat ja -päälliköt, kehitysjohtajat ja
-päälliköt, hallintojohtajat ja -päälliköt, koulutusjohtajat ja -päälliköt sekä henkilöstösihteerit. Lehden vastaanottajat työskentelevät valtakunnallisesti
toimivissa yrityksissä sekä kunta-alan sektorissa ympäri Suomea.

e-lehden sähköinen kohdennettu jakelu
Lehden sähköinen näköisversio (e-lehti) lähetetään nimikkeellisesti alan ammattilaisen sähköpostiosoitteeseen. Lehti on avoimesti luettavissa netissä
ilman tunnuksia, mikä tarjoaa mainostajalle linkitysmahdollisuuden nettisivuille, uutiskirjeisiin, sosiaaliseen mediaan yms.

Messujakelu 2 000 – 3 000 kpl/numero
Lisätietoja HR viestistä antaa:
tuotepäällikkö Paul Charpentier
paul.charpentier@publico.com
puh. 020 162 2220

HR viesti lukijatutkimus
”HR viesti -lehdellä on jo noin 30 000 lukijaa”
lukijamäärät keskimäärin 4 hlöä / yksittäinen lehti / painos / Promenade Research
Tutkimus selvitti lehden lukijakunnan rakennetta, mielipiteitä lehden sisällöstä ja visuaalisesta ulkonäöstä. Kohderyhmänä oli
HR viesti -lehden nimellään saavat HR alan ammattilaiset, toimitusjohtajat, kehitysjohtajat ja hallintojohtajat.

HR viesti on henkilöstön johtamiseen ja -kehittämiseen erikoistunut media.

Lukijatutkimuksen toteutti HR4 PROMENADE 2017.

Median tavoittama kohderyhmä käsittää mm. henkilöstöjohtajat ja -päälliköt, hallintojohtajat ja -päälliköt,

Lisätietoja antaa HR viesti -lehden tuotepäällikkö Paul Charpentier, paul.charpentier@publico.com, puh. 020 162 2220.

kehitysjohtajat ja -päälliköt, koulutusjohtajat ja -päälliköt, koulutussuunnittelijat, laatujohtajat ja -päälliköt sekä
toimitusjohtajia. Julkaisu on ilmestynyt vuodesta 2012.
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Teema: Rekrytointi

vk 8

Work Goes Happy WGH 26.3.2019
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Teema: Toimiva työyhteisö

vk 18

3+4/2019

Teema: Työhyvinvointi

vk 26 & 32

Esimies & Henkilöstö 2019
suosittelisi lehteä kollegoille

työskentelee yli 5 miljoonan euron

työskentelee yli 50 työntekijän

ja alan asiantuntijoille

liikevaihtoa tekevässä yrityksessä

yrityksessä

5/2019

Teema: Muuttuva työelämä / koulutus

vk 44

www.hrviesti.fi

81%

Natiivi- ja sisältömarkkinointi
Natiivi- ja sisältömarkkinointi on tehokas tapa viestiä
HR-alan päätöksentekijöille. Laadukkaalla ja
kiinnostavalla sisällöllä saat herätettyä
asiakkaasi mielenkiinnon tuotteitasi ja
palveluitasi kohtaan ja samalla tuotua esille
niiden vahvuuksia. Toimialaosaavat
toimittajamme auttavat yritystäsi nostamaan
näkyvyyden ja kiinnostavuuden uudelle tasolle.
Helposti jaettavat sisällöt toimivat myös
myyntiorganisaatiosi tukena,
tehostaen yrityksesi myyntiprosessia.
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NÄKÖKULMA/ KOLUMNI

NÄKÖKULMA
Krister Juselius
toimitusjohtaja

Asiantuntijan kirjoittama näkökulma lehdessä käsiteltyyn aiheeseen

JotBar Solutions
www.jotbar.fi

5 mm leikkausvara

työpa
p ikoil
ikoilla
la vielä
vielä
l

KUVAT: 132RF.C
KUVAT
13
C OM

Takakansi
4 500 €
Etusisäkansi
3 500 €
Takasisäkansi
3 500 €

Muista lisätä

Avoin
voin ke
voi
kesk
eskustel
ustel
stelu
u

TEKSTI:
EKSTI:
S KAIS
KAISU
KA
AISU VENHO
NH

ILMOITUKSET

tai kirjoitus muuten ajankohtaisesta aiheesta.

Määräpaikkakorotus
+15 %.

2/1 sivua 420 x 297 mm
3 900 €
+ 5 mm leikkausvara

1/1 sivua 210 x 297 mm
2 900 €
+ 5 mm leikkausvara

1/1 sivua
190 x 270 mm

2 900 €

1/2 sivua pysty 103 x 297 mm
2 100 €
+ 5 mm leikkausvara

1/2 sivua pysty
90 x 270 mm

2 100 €

1/2 sivua vaaka
210 x 148 mm + 5 mm
190 x 135 mm

2 100 €
2 100 €

1/3 sivua kapea vaaka
190 x 87 mm
1/3 sivua kapea pysty
58,5 x 270 mm

1/4 sivua
90 x 135 mm

1 100 €
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Tekstin pituus noin 350 sanaa + lyhyt kirjoittajan esittely maksimissaan 30 sanaa.
Kirjoittajan kuvan tulee olla korkearesoluutioinen, min. 300 dpi.

MITTAATKO AIKAA VAI TULOKSIA?
Työpaikoilla kaivataan tarkempaa otetta työn suunnitteluun

laisia töitä, jotka nykyään hoituvat esimerkiksi kotoa tai

ja ajankäyttöön. JotBarin kokemusten mukaan esimerkiksi

mökiltä käsin. Etätyössä on paremmin suojassa keskeytyksiltä

tuotannollisessa toiminnassa on paljon asioita, joita on mah-

ja flow-tilaan pääsee helpommin.

dollista tehostaa työajanseurannan automaation avulla, usein
yhdistelemällä ja rohkeasti kokeilemalla.

Etätyössä pitää kuitenkin muistaa tavoiteasetanta. Täytyy
olla selkeä tähtäin: mitä etätyöpäivän aikana halutaan saa-

Lisäksi vielä löytyy niitäkin taloja, joissa ajankäytön suh-

vuttaa? Etäpäivää viettävä asiantuntija tai esimies kyllä osaa

teen ollaan yhä Excelin varassa. Työn suunnittelun digitaali-

johtaa itse itseään, kun pitää tavoitteen kirkkaana mieles-

set työkalut muuttavat kuitenkin kenttää nopeasti mutta var-

sään ja esimerkiksi jaksottaa tauot tukemaan tuota tavoitetta.

masti. Seuraava askel on automatisoida kaikki ne prosessin
vaiheet, jotka ylipäänsä on mahdollista automatisoida.

Toinen etätyöhön liittyvä asia on läpinäkyvyys. Kun orga-

Hinta: 2 900 €

nisaatiossa kaikilla on jonkinlainen näkymä siihen, missä

Mitä tämä merkitsee käytännössä? No, vaikkapa kun tehtaaseen tulee tilaus, järjestelmä etsii työlle tekijät, jotka kuit-

porukka on – ja mitä tekemässä – ei synny väärinkäsityksiä
ja turhia puheita.
Ajankäyttöön liittyen on olemassa paljon apuvälineitä,

taavat tilauksen vastaanotetuksi omalta osaltaan. Tilaus vie-

joiden kautta voidaan selvittää, missä väki liikkuu – GPS-seu-

dään automaattisesti työajanseurantaan.

rannasta sähköisiin kalentereihin ja työntekoprofiileihin. Seu-

Tästä eteenpäin työ rullaa eteenpäin systeemin sisällä

rannan idea ei ole hankaloittaa elämää, vaan helpottaa sitä.

siten, että kaikki turhat rönsyt on poistettu. Kustakin työ-

Esimerkki: jos työntekoprofiiliin on merkitty, että aamulla

suorituksesta ja hyväksytystä välivaiheesta lähtee tieto systeemiin. Kunnes tilaus on hoidettu ja palkanmaksujärjestelmään-

töihin mennään klo 8–8.30 välisenä aikana ja pois lähde-

kin ilmestyy merkintä.

tään klo 16–16.30, järjestelmä leimaa työntekijän sisään ja

Systeemin hienous piilee siinä, että moni asia sujuu kuin

ulos automaattisesti aina, kun hän pysyy tuon raamin sisällä.

itsestään. Esimiesten ja työntekijöiden pitää reagoida vain

Työntekijän täytyy leimata itsensä sisään/ulos ainoastaan,

poikkeustilanteiden kohdalla – muuten riittää, että tehdään

jos profiilista poiketaan.

asianmukaiset kuittaukset prosessin eri vaiheissa. Lopputulos:

Toisinaan digitaaliset työkalut mainitaan yksinomaan

kutakin tilausta kohti käytetty aika vähenee, hommat sujuvat

tehokkuusnäkövinkkelistä, ikään kuin tehokkuus olisi se

ja tuottavuus paranee.

ainoa iso juttu digityökaluissa. Me olemme huomanneet,

Mutta entä mitä tapahtuu tehtaan ulkopuolella? Miten

että tehokkuuden lisäksi nämä työkalut nostavat roimasti

digitaalisuus muuttaa tietotyöläisen arkea, jos ajatellaan

myös kahta muuta asiaa: ihmisten työviihtyvyyttä ja

vaikkapa etätyötä? – Kokemustemme mukaan on paljon sel-

työmotivaatiota. Q

2/2018
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CASE

Yhteistyökumppanimme esittelevät toimintaansa.

YKSILÖLLISTÄ TUKEA TYÖNTEKIJÄN TERVEYTEEN
– VAIKUTTAVUUSTULOKSET PUHUVAT
PUOLESTAAN

CASE

Onnistuneen yksilötason muutosvalmennuksen kaava-ainekset
ovat oikea-aikaisuus, yksilöllisyys ja kokonaisvaltaisuus, tässä

sesta, HR-yksikköä kuormittamatta.

tit ovat sinänsä mukavia, mutta oikeiden työntekijöiden tavoittaminen, vaikuttavuus ja sitoutuminen jäävät usein ohueksi.
Käyttäytymistieteen tutkimustiedon mukaan ihmisen käyttäytymistä ei muuteta ulkoa päin annettavilla neuvoilla ja

Tekstin pituus noin 350 sanaa / 1/1 sivua tai noin 600 sanaa / 2/1 sivua.

Valmennus käynnistyy suoraan valmentajan henkilökohtaisella
yhteydenotolla seuraavan arkipäivän kuluessa ilmoittautumi-

parinkymmenen vuoden kokemukseen työhyvinvointikentällä.
Kaikille yhteiset jumppavideot, ruokaohjeet tai tsemppivies-

Palstalla yhteistyökumppanimme esittelevät toimintaansa

tarve yksilölliselle tuelle voidaan tunnistaa oikea-aikaisesti.

järjestyksessä. Tämä väite pohjautuu tutkimustuloksiin ja pitkään

”Jokaisen valmennettavan valmennussisältö räätälöityy
yksilöllisesti valmentajan kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Tällöin valmennus tuntuu omalta. Työntekijät ovat kiitelleet kahdenkeskisyyttä valmentajan kanssa. Se, että val-

1 400 €

1/8 sivua pysty
43 x 135 mm
1/8 sivua vaaka
90 x 65 mm

1 400 €

850 €
850 €

mennustapaamisiin voi osallistua etänä mistä tahansa ilman

ohjeilla. Käyttäytymisen muutos lähtee aina omasta elämästä

matkustamista ja oman aikataulun mukaan on huippujuttu.

ja ajattelusta sekä omista arvoista käsin. Vastuu on henkilöllä

Omasta näkökulmastani valmennukset ovat tapahtuneet hel-

itsellään.

posti taustalla”, Maarit jatkaa.

Movendos-terveysvalmennus perustuu yksilö-, arvo- ja
ratkaisukeskeiseen coaching-menetelmään. Kahden sairas-

Valmennukseen sitoutuminen ja yksilöllisyys

poissaolopäivän hinnalla työntekijälle saadaan tukea juuri

tuovat mitattavaa vaikuttavuutta

silloin, kun tarve on olemassa.

Kaikkiin hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Movendos seuraa työhyvinvointi-investoinnin ja valmennusten
vaikuttavuutta lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä.

Kuvien tulee olla korkearesoluutioisia, min. 300 dpi.

Osuuskauppa Hämeenmaan valmennusten tuloksissa
(kuva) näkyvät valmennuksen aikana tapahtuneet isot muutokset elämän eri osa-alueilla. Nämä osatekijät tuovat voimavaroja koko elämään, mikä usein leviää myös perheen ja työyhteisön sisällä. Muuttuneiden ajattelumallien, kirkastuneiden
arvojen ja konkreettisten rutiinimuutosten myötä terveet elintavat ja koettu hyvinvointi ovat jopa jatkaneet paranemistaan
ensimmäisessä pitkäaikaisseurannassa. Q

Hinnat: 1/1 sivua 2 900 €

Osuuskauppa Hämeenmaan työhyvinvointipäällikkö Maarit Pelli ja
Movendoksen asiakkuusjohtaja Toni Peltovako ovat syystäkin tyytyväisiä
yhteistyön tuloksiin.

7,7

Movendos-terveysvalmennuksessa työntekijää autetaan joh-

2/1 sivua 3 900 €

tamaan itse omaa elämäänsä ja terveyttään työtehtävästä,

ZZ Z

7,4

5

maa on hyödyntänyt Movendos-terveysvalmennusta esimiehille, jotka työskentelevät hajallaan eri puolilla toimialuetta.

Seuranta 3 kk
Valmennuksen jälkeen
Ennen valmennusta

6

+ 16,9 %

9,0

Toimituksen osoite: aineisto@publico.com

+ 41,7 %
+ 17,2 %

7,5
7,6

6,4

sijainnista tai asemasta riippumatta. Osuuskauppa Hämeen-

8,3
8,5

6,9

6,0

Osuuskauppa Hämeenmaan
Movendos-valmennus sai hyvän vastaanoton

8,3

+ 21,6 %

9,0

7

8

9

* Keskiarvot asteikolla 0-10

”Päädyimme yksilölliseen Movendos-valmennukseen,
koska se vastasi selkeästi tarpeisiimme. Esimiehet ovat toimi-

Movendos on yksilön terveyden ja hyvinvoinnin

alueella omissa yksiköissään, joten yhteisten toimintojen jär-

edistämiseen keskittyvä valmennus- ja teknologiayhtiö,

jestäminen on haasteellista. Ajankäyttöäkin helpottaa, että val-

jonka tausta on terveyskäyttäytymisen tutkimuksessa.

mennustapaamiset sovitaan vain kahden henkilön eli työnteki-

Movendos-terveysvalmennus toteutetaan yksilöllisillä

jän ja valmentajan välillä”, Osuuskauppa Hämeenmaan työ-

tietosuojatuilla etätapaamisilla. www.movendos.com

ADVERTORIAALIT

hyvinvointiasiantuntija Maarit Pelli kertoo.
Movendos haastaa reagoivaa varhaisen tuen mallia Välittömän tuen malli™-konseptillaan. Sen avulla työntekijöiden

3–4/2018
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Advertoriaali kertoo tuotteesta tai palvelusta laajemmin.
Lehden kohderyhmälle suunnattu toimituksellisesti tehty ilmoitus,
ASIAKAS

VIESTI

Moni tila päältä kaunis…

KINNARPSIN KAIKKI VALMIINA™ PALVELU
TEKEE MONITILASTA TOIMIVAN

HYVINVOIVA TYÖNTEKIJÄ
ON YRITYKSEN TÄRKEIN
VOIMAVARA
Vierumäki on toiminut edelläkävijänä yli 30-vuotta yritysten

menestymistä. Samoin kun asiakasyrityksemme joutuvat muutoksen kautta vastaamaan koventuneeseen kilpailutilanteeseen, niin mekin kehitymme ja uudistumme jatkuvasti palvel-

lunastaneita asiakkaita.

laksemme asiakkaitamme paremmin. Q
Mikäli olet kiinnostunut kuulemaan Vierumäen uudesta
työhyvinvointimallista, Happy Healthy People, ole yhteydessä

2. Suunnittelu & Valmistelu

1/2 sivua 150 sanaa + kuvamateriaali
KUVA: OTTO JAAKONMÄKI

3. Muutoksen toteuttaminen
4. Viimeistely & Opastus
5. Seuranta & Optimointi

Ainut, mikä on varmaa, on muutos. Lähes jokaisessa

järjestely tai uusien suunnittelu. Kinnarps Next Office

työelämää koskevassa uutisessa on kerrottu digitaalisuudesta,

monitilamallin avulla jokainen muutoksen pyörteeseen

hutaan? Marttila ja Parvinen kertovat, että tutkimukseen osallistuneet edelläkävijäyritykset ovat keskimäärin nostaneet vuo-

ϯϱϬϬ

sittaisia työterveyden panostuksiaan 250 eurosta lähes 450

ϯϬϬϬ

euroon per työntekijä (Kela-korvausten jälkeen). Muissa yrityk-

ϮϱϬϬ

sissä vastaavat panostukset olivat keskimäärin n. 310 euroa

ϮϬϬϬ

na 2013 tekemättä jääneen työn kustannukset palkkasum-

yhtiössä oli neljä vuotta sitten noin 59,4 vuotta, kun nyt puhu-

henkilötyövuotta kohden. Samalla painotukset ovat siirtymässä

ϭϱϬϬ

taan 63,3 vuodesta. Sairauspoissaoloprosentti on pudonnut

nimenomaan ennakoivaan työterveyteen. ”Toivottavaa olisi,

ϭϬϬϬ

osuus oli vajaat 8 % . Rahassa mitattuna sama kustannus on

7,5 prosentista 5,3 prosenttiin. Määrätietoisella työkykyjoh-

että työterveyden kustannuksista ennaltaehkäisevän toiminnan

n. 2 600 euroa per henkilötyövuosi.

tamisella ja tiiviillä yhteistyöllä työterveyden sekä tapaturma-

osuus olisi 60 % ja sairaanhoitoa olisi 40 %, mutta käytännös-

ja TyEL-vakuuttajien kanssa on saavutettu miljoonien eurojen

sä tilanne on vielä yleisesti päinvastainen”, Marttila toteaa.

säästöt.
Terveystalossa tiedetään kokemuksesta pitkäjänteisen työkykyjohtamisen tuovan helpotusta raskaaseen kustannusraken-

mukana laaja rintama eri työelämän osapuolia; Terveystalon

tyssuunnasta – ja lisäksi saivat vertailuaineistoon suhteute-

teeseen, kun panostukset kohdistetaan oikein. Yritysten kehi-

lisäksi mukana olivat jo kolmatta kertaa Työterveyslaitos, Elin-

tun arvion omasta säästöpotentiaalistaan. Tiedon perusteella

tyksessä yhä tärkeämmiksi tekijöiksi nousevat työterveyden –

keinoelämän keskusliitto EK, Suomen Ammattiliittojen Keskus-

organisaation on mahdollista kohdentaa työkykyjohtamisen ja

ja hyvinvoinnin tavoitteiden asettaminen, niiden systemaatti-

järjestö SAK, tilintarkastusyhtiö PwC sekä työeläkevakuutusyh-

työhyvinvoinnin investointeja paremmin.

nen mittaaminen ja seuranta sekä toimintatapojen pitkäjäntei-

tiöt Elo, Varma ja Veritas.

nen kehittäminen.
Pehmeät keinot, kovat tulokset

työn kustannuksiin.

eikä jäädä osaoptimoinnin pauloihin.

pailukyky paranee väistämättä.

Määrätietoinen työ kantaa hedelmää

keää, mutta se ei ole se ainoa asia. Myös sellaiset tekijät kuin

tekemättömän työn kokonaiskustannuksissa: vuositasolla kes-

Edelläkävijäryhmä on panostanut työkykyjohtamiseen määrä-

tapaturmat, työsuojelu ja työterveys vaikuttavat. Tärkeintä on

kimäärin 7 % ja viiden vuoden säteellä 30 %. Tutkimuksen

tietoisesti jo viiden vuoden ajan. Koko osallistujaryhmän osal-

kohdentaa toimenpiteet oikein ja hanskata kokonaisuus ja toi-

muissa yrityksissä vastaava kustannuskehitys on laskenut vuosi-

ta hajonta oli laajaa: parhailla toimijoilla tekemättä jääneen

mia ennakoivasti”, Parvinen toteaa.

tasolla keskimäärin vain 1–2 %.

”Esimerkiksi sairauspoissaolojen vähentäminen on tär-

mukanaan ja päivät venyvät mielenkiintoisten hankkeiden parissa hel-

Auntien helposti lähestyttävä palvelutarjonta vastasi tarpeeseemme.
Aloitimme yhteistyön pilotilla, jonka suosio yllätti. Palaute on ollut
positiivista niin osallistujilta kuin muualta organisaatiosta. Osallistujat
ovat pystyneet tekemään isojakin muutoksia elämässään sekä
laskemaan stressitasoaan.

tuntevat epävarmuutta. Miten käy oman tilan? Onnistumisen

ja neuvokkaasti rajattuja alueita. Yksilöllisesti suunniteltu

takaamiseksi kannattaa konsultoida asiantuntijaa.

työympäristön muutospalvelumme tarjoaa yritykselle

ihmiset voivat itse ilmoittautua mukaan palveluun. ”Meille on tärkeää,

sopivat, työhyvinvointia tukevat ja brändiä vahvistavat

että voimme tukea luovaa ja vaativaa työtä tekeviä tutkijoita ja

Onnistu osallistamalla

sisustusratkaisut. Q

asiantuntijoitamme”, sanoo Ek-Petroff.” Q

1 200 €

työn kustannus palkkasummasta oli kolmen prosentin luokkaa,

1/1 sivua 1 400 € toimittajan kirjoittamana 1 800 €

Parvinen tarjoaa esimerkin: ”Yritykset voivat hyötyä huo-

Edelläkävijäyrityksissä on saavutettu merkittäviä säästöjä

ϮϬϬϴ
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Tekemätön työ maksaa miljardeja
– Työkyvyttömyydestä johtuvat kustannukset ovat
3–13,5 % yrityksen palkkasummasta tai
1 400–5 400 € henkilötyövuotta kohden
– Vertailututkimuksen 71 yrityksessä summa on
n. 125 miljoonaa euroa vuodessa
– Suhteutettuna koko Suomen yksityissektoriin,
vuosikustannukset ovat n. 4,5–5 miljardia euroa
vuodessa
– Edelläkävijäryhmän saavutuksen perusteella
tekemättömän työn kustannusten säästöpotentiaali on
Suomen yksityissektorilla ainakin 1,3 miljardia euroa
vuodessa.

”Yrityksen henkilöstöhallinnolta on puuttunut keinoja osoit-

kun taas haitarin toisesta päästä löytyy peräti 13,5 prosentin

mattavasti, jos ottavat parempaan syyniin ne syyt, miksi ihmi-

taa työkykyjohtamisen taloudellisia hyötyjä sillä tavalla, että

osuus.

set jäävät työkyvyttömyyseläkkeelle. Kun näitä ei-toivottuja

yrityksen johto ja omistajat ymmärtävät niiden merkityksen”,

ennenaikaisia työelämästä poistumisia tutkitaan työtervey-

Parvinen muotoilee.

Esimerkki edelläkävijästä ja tuloksellisesta työkykyjohta-

Ϭ

västä taloudellisesta vaikutuksesta ja siksi hankkeessa on ollut

nisaationsa tekemättömän työn kustannustasosta ja sen kehi-

joista kymmenkunta yritystä muodosti ”edelläkävijöiden” ver-

ϱϬϬ

Suomen kilpailukyvyn kannalta puhutaan todella merkittä-

simme kiinnittää huomiota jaksamiseen, sillä asiantuntijaorganisaati-

Hinta: 1/2 sivua 850 € toimittajan kirjoittamana

nen pohtii. Q

masta olivat keskimäärin 6,3 prosenttia – kun vielä 2008 tuo

Sini Marttila kertoo, että tutkimukseen osallistuneista toimi-

ossa työnimu saattaa kuin varkain johtaa jopa uupumiseen. Työ vie

tiivistä, mutta koimme tarvetta myös matalamman kynnyksen avulle.

Auntie on osa VTT:n henkilöstölle tarjoamaa palveluvalikoimaa, ja

Uudistunut Kaikki Valmiina™ palvelumme tarjoaa avun
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mista on Lassila & Tikanoja. Keskimääräinen eläköitymisikä

työntekijöiden työkykyyn ja työhyvinvointiin vaikuttamalla kil-

saavat äänensä ekstroverttien rinnalla esille yhtä vahvasti.

Lisätietoja: www.kinnarps.fi

2/1 sivua 3 900 € toimittajan kirjoittamana 4 500 €

Työkykyjohtamisen tulokset näkyvät suoraan viivan alla. Terveystalon vetämä Työkykyjohtamisen benchmark
-tutkimus näytti nyt kolmatta kertaa, että panostaminen työkykyyn kannattaa myös taloudellisesti.
Projektipäällikkö Sini Marttila Terveystalosta kertoo, että vuon-

loksiin päästään, kun työkykyä johdetaan kokonaisvaltaisesti,

VTT:n tärkein voimavara on ihmiset, asiantuntijat, ja siksi olimme

kuutuksista saadaan säästöä työkykyjohtamisen opeilla, Parvi-

www.terveystalo.com/tyokykyjohtaminen

Mutta millaisista panostuksista työkyvyn johtamisessa sitten pu-

set tekivät mainitun tervetulleen leikkauksen tekemättä jääneen

Kartoituksen, kuuntelun ja keskustelujen avulla selvitämme

muutokseen. Olipa kyseessä muutto, tilojen uudelleen

Hinta: 1/1 sivua 2 900 € toimittajan kirjoittamana 3 300 €

Ennakoivasti eteenpäin

pysyneet matalina erilaisten toimenpiteiden ansiosta. Vuosi sitten halu-

satunnaisesti. Työvälineet liikkuvat mukana ja keräävät tietoja

keskittyneen työn tekemiseen on riittävästi hiljaisia huoneita

KUVA: ARI TALUSÉN

työsarkaa riittää edelleen: firmoissa ei aina ymmärretä, että

posti”, kertoo Sari Ek-Petroff, henkilöstön kehittämispäällikkö.

tajaa luulisi kutkuttavan mahdollisuus saada työeläkevakuutuksen työkyvyttömyysmaksuluokkia alaspäin. Myös tapaturmava-

Tutustu Työkykyjohtamisen tutkimusraportiin:

Marttila ja Parvinen toteavat, että eteenpäin on menty, mutta

pilviin.

ilmassa. Ne, joiden työympäristöt ovat muutoksen kourissa,

johtamisesta jakautuu eri henkilöille. Ison yrityksen talousjoh-

Terveystalon johtaja Lasse Parvinen toteaa, että parhaisiin tu-

pohtineet jo pitkään, miten voisimme tukea henkilöstöämme jaksamaan

Tutkimustenkin mukaan tärkeintä onnistumisessa on, että

nuserät näkyvät tuloslaskelmassa erillään ja vastuu toimintojen

teessa enemmän kuin muilla”, Sini Marttila toteaa.

Koko paketti haltuun!

ja voimaan paremmin. Yhteistyömme työterveyden kanssa on aina ollut

mukaisesti.

min yrityksissä hajallaan pelkästään siitä syystä, että kustan-

kumäärät että työkyvyttömyyseläkemenot olivat laskeneet suh-

teellisella työkykyjohtamisella. Juuri nämä edelläkävijäyrityk-

joutuva saa äänensä kuuluviin ja tulee huomioon otetuksi.

Työhuoneita on harvoilla, johtokin istuu usein vaihtuvissa

vastaavaa”, joka ottaisi työkyvyn johtamisen asiakseen. Tekemättömän työn kokonaiskuva ja kustannukset ovat useim-

vijäyrityksillä sekä alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden lu-

tailuryhmän, jotka ovat saavuttaneet vaikuttavia tuloksia tavoit-

Muutospeikko väistyy, kun keskustelu on avointa ja introvertit

positioissa eri puolilla toimistoa. Huolestuneisuutta on silti

1/1 sivua 300 sanaa + kuvamateriaali

”Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tut-

roboteista ja ammateista, joista ei vielä eilen tiedetty mitään.

tarpeet ja toiveet. Tarjoamme monta uutta tilaa työtehtävien

Lasse Parvinen peräänkuuluttaa ”yrityksen omaa kilpailukyky-

työvoiman säilymisen ja kustannusten kannalta yrityksille kuin
koko kansantaloudelle. ”Tutkimukseen osallistuneilla edelläkä-

kimus- ja teknologiaorganisaatioista. Sairauspoissaolot ovat VTT:llä

Toimistot muuttuvat emoaluksiksi, joissa kohdataan sovitusti tai

Työn muutokset heijastuvat toimistojen ulkoasuun.

Kuka teillä vastaa kilpailukyvystä?

tekijä, joka saadaan ”pelastettua” työkykyiseksi on tärkeä niin

TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN

sen sektorin toimijat saivat selkeän kokonaiskuvan oman orga-

VTT SAI TULOKSIA PANOSTAMALLA JAKSAMISEEN
VTT:llä sairauspoissaolot on pystytty pitämään hyvällä tasolla ja toimenpiteitä tämän eteen on tehty paljon.
Kun haluttiin vielä käyttöön matalan kynnyksen palvelu henkisen jaksaminen avuksi, VTT valitsi kumppaniksi
Auntien. Henkilöstön kehittämispäällikkö Sari Ek-Petroff kertoo VTT:n kokemuksista.

KAIKKI VALMIINA PALVELU
1. Kartoitus & Analysointi

sen maineeseen työnantajana.

myyseläköitymisen ikä Suomessa on 52 vuotta. Jokainen työn-

Yksi työpaikoilla muhiva pommi on hoitamaton diabe-

organisaatiota. Hankkeeseen osallistuneet yksityisen ja julki-

Lisätietoja: www.vierumaki.fi

kilpaillessa panostaminen henkilöstöön vaikuttaa myös yrityk-

tes, josta kärsii arviolta 9 % työelämässä olevista. Jos näiden

Maalis-lokakuussa järjestettyyn tutkimukseen osallistui 71

Purasen Jariin, Suomen Urheiluopisto, Vierumäki,
jari.puranen@vierumaki.fi

halutaan kaulaa kilpailijoihin ja kovia tuloksia. Työvoimasta

Viiskymppiä täyteen ja eläkkeelle?
Toimeen kannattaa tarttua, sillä keskimääräinen työkyvyttö-

jopa 10 päivää enemmän vuosittain”, Parviainen toteaa.

tiedotettavasta asiasta. Alla olevat hinnat koskevat mainoksen

tamiseksi. Maailma muuttuu ympärillä jatkuvasti ja ihmisten hyvinvoinnista on tullut merkittävä tekijä osana yritysten

Yleisesti työhyvinvointia ja sen johtamista pidetään pehmeänä keinona, mutta panostaminen kannattaa kun todella

den päästä.”

mia: ”Näillä ihmisillä sairauspoissaoloja voi tulla keskimäärin

työhyvinvoinnin edistämiseksi. Teemme aktiivisesti työtä ihmisten terveyden edistämiseksi ja yritysten kilpailukyvyn varmis-

dessä kerättävän tiedon avulla, voidaan tunnistaa ne työntekijät, jotka ovat samanlaisessa vaarassa viiden, 10 tai 15 vuo-

ihmisten hoitotasapaino ei ole kunnossa, siitä seuraa ongel-

Ajankohtainen uutinen yrityksenne tuotteista, palveluista tai muusta

KUVAT: VIERUMÄKI – SUOMEN URHEILUOPISTO / KUVAPANKKI

KILPAILUKYKY
YLÖS
TYÖKYKYJOHTAMISELLA

jolla kerrot enemmän.

Asiakas VIESTI

Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan.

ILMOITUS

VTT:n Sari Ek-Petroff ja Auntien CEO Mervi Lamminen.

Lisätietoja: www.auntie.fi
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