MEDIATIEDOT 2018

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 50 000 kpl/numero, näistä toimitusjohtajia on n. 14 000.
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 30 100 lukijaa”
lukijamäärät keskimäärin 4,3 hlöä / yksittäinen lehti / painos / Promenade Research

N=533
vastaajia

Tutkimus selvitti lehden lukijakunnan rakennetta, mielipiteitä lehden sisällöstä ja visuaalisesta ulkonäöstä. Kohderyhmänä oli

HR viesti on henkilöstön johtamiseen ja -kehittämiseen erikoistunut media.

HR viesti -lehden nimellään saavat HR alan ammattilaiset, toimitusjohtajat, kehitysjohtajat ja hallintojohtajat.

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

Lukijatutkimuksen toteutti Promenade Research Oy.

kehitysjohtajat ja -päällikot, koulutusjohtajat ja -päällikot, koulutussuunnittelijat, laatujohtajat ja -päällikot sekä

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

toimitusjohtajia. Printtiä vastaavaa näköislehteä jaetaan e-lehtenä yli 50 000 alan ammattilaiselle.
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hyödyntää lehdessä esiteltyjä

kokee artikkelien olevan

kokee uutiskirjeen hyväksi tavaksi

tuotteita, ratkaisuja, palveluita

laadukkaasti toimitettuja

saada ammatissaan käsitteleviä

työssään

94%

aiheita

92%

74%

nro

teemat ja jakelu

ilmestyy

1/2018

Teema: Rekrytointi / motivaatio

vk 8

Tapahtumajakelu: Work Goes Happy
2/2018

Teema: Toimiva työyhteisö

vk 18

3+4/2018

Teema: Työhyvinvointi & Henkilöstö

vk 26 & 32

Tapahtumajakelu: Esimies & Henkilöstö 2018, Työhyvinvointi 2018
mielestä lehti nostaa

on tyytyväinen lehteen

tekee hankintapäätökset tai

mielenkiintoisia aiheita esille

kokonaisuutena

osallistuu niiden tekemiseen

5/2018

Teema: Muuttuva työelämä / koulutus

vk 44

www.hrviesti.fi

Julkaisu on ilmestynyt vuodesta 2012.

ILMOITUKSET

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

Muista lisätä
5 mm leikkausvara
ja leikkausmerkit!

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 €

NÄKÖKULMA/ KOLUMNI

NÄKÖKULMA
Saara Remes
perustajapartneri

Asiantuntijan kirjoittama näkökulma lehdessä käsiteltyyn aiheeseen

Sovunrakentajat Oy
www.sovunrakentajat.fi

Kirjoittaja Saara Remes on työ- ja

tai kirjoitus muuten ajankohtaisesta aiheesta.

organisaatiopsykologiaan erikoistunut
työyhteisösovittelija sekä ratkaisu-ja
voimavarakeskeinen psykoterapeutti.
Saaran sydäntä lähellä ovat ihmiset
ja työpaikkojen sujuva arki. Työssään

Tekstin pituus noin 350 sanaa + lyhyt kirjoittajan esittely maksimissaan 30 sanaa.

konfliktien sovittelijana, valmentajana ja
johdon coachina hän oivalluttaa ja auttaa
asiakkaitaan rakentamaan ratkaisuja
työelämän haastaviin tilanteisiin.

Kirjoittajan kuvan tulee olla korkearesoluutioinen, min. 300 dpi.
KAIKKIEN KONFLIKTIEN ÄITI
Ystäväni kysyi minulta hiljattain neuvoa. Mitä hänen pitäisi

innostus ja ideoiden jakaminen eivät kukoista. Sen sijaan ali-

tehdä, sillä hän oli ensi kertaa pitkän uransa aikana ajautu-

suoriutuminen, ahdistuneisuus ja jopa raivo ovat arkipäivää.

nut konfliktiin kollegansa kanssa. Ystäväni oli järkyttynyt ja
häpeissään. Miten hänelle oli voinut käydä näin?
Meistä ei kukaan voi välttyä elämänsä aikana konflik-

dentti Martti Ahtisaaren sanoja: ”Konfliktin ratkaisun avaimet
ovat aina henkilöillä itsellään”. Lauseessa piilee suurempi vii-

teilta, joten niitä on turha nolostella. Itse asiassa on hyvä

saus kuin ensi kuulemalta tulee ajatelleeksi. Riidellä osaa jokai-

merkki, että häpeämme esimerkiksi käyttäytyessämme huo-

nen, siihen ei juurikaan neuvoja tai älykkyyttä tarvita. Mutta

nosti. Kaikilla tunteilla, kuten tässä tapauksessa häpeän tunteella, on meille aina viesti – en haluaisi olla tällaisessa
tilanteessa tai menettää malttiani tai sanoa ilkeästi toiselle

Hinta: 2 900 €

Mikä oli neuvoni ystävälleni? Siteerasin nobelisti, presi-

hän, joka haluaa ja kykenee sovittelevaan vuorovaikutukseen,
tarvitsee varmasti molempia. Ja se kuuluisa ensimmäinen askel
on kaikkien vaikein.
Sovittelijana yksi tärkeimpiä tehtäviäni on auttaa lisäämään

ihmiselle. Tämä oivalluksen hetki on sovittelijan silmissä
parasta mitä voi tapahtua. Siitä lähtee liikkeelle muutoksen

osapuolten ymmärrystä toisen näkökulmasta. Tämä on mahdol-

ja sovun tie. Häpeälliseksi koettu konflikti voi tarjota mahdol-

lista vain siten, että jokainen saa ensin henkilökohtaisen koke-

lisuuden oppia jotain uutta, sekä itsestäni että toisesta ihmi-

muksen siitä, että hän tulee kuulluksi ja ymmärretyksi oman kokemuksensa kanssa. Vasta tämän jälkeen hän kykenee kuuntelemaan eriäviä mielipiteitä ja vastaanottamaan uusia näkökulmia.
Miten ystäväni konfliktissa lopulta kävi? Riita ratkesi ilman

yksi yhteinen nimittäjä: ihmisen käsitys siitä, että vain minun
totuuteni ja kokemukseni asiasta ovat totta. Siitä seuraa pää-

ulkopuolista apua. Ystäväni pisti likoon koko persoonansa ja

telmä, että minun totuuteni on se ainoa oikea totuus. Toi-

osaamisensa. Hän osoitti hermostumatta, että haluaa aidosti

sen totuus on siis valhetta. Tämä yksipuolinen käsitys ”totuu-

kuunnella ja ymmärtää kollegansa kokemuksia. Hän rakensi

desta” ylläpitää konfliktia ja johtaa yhä syvempään väärin-

pala palalta useiden keskustelujen kautta uudelleen keskus-

ymmärrysten, epäluottamuksen ja syyttelyn kehään. Syytös-

teluyhteyden. He eivät ole edelleenkään samaa mieltä kai-

ten, vastasyytösten ja selittelyn sekä taas uusien syytösten ja

kista asioista, mutta työt sujuvat ja mieli on keveä. Helppoa se

vastasyytösten kehä aloittaa lohduttoman ja loputtomalta tun-

ei kuulemma ollut – opettavaista ja äärimäisen palkitsevaa?

tuvan kulkunsa. Olemme luoneet ihan itse työyhteisön, jossa

Varmasti! Q

EDESSÄ

Vuosien varrella sovittelemillani lukuisilla konflikteilla on

PEILIN

sestä.
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IBERIA OPETTAA
VUODEN NUORI PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ 2014
MARCOS ARIZTI
RAKENTAA SILTOJA KULTTUURIEN VÄLILLE
TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN
KUVAT: KIMMO BRANDT

PEILIN EDESSÄ

Project Manager Marcos Arizti valittiin
Nuori Projektipäällikkö -kilpailun voittajaksi marraskuussa Projektipäivät 2014
-tapahtumassa, Espoon Dipolissa. Arizti, 28, nousi kovatasoisessa kilpailussa
tuomariston yksimielisellä päätöksellä voittajaksi ja
palkittiin 1 200 euron stipendillä.

Palstalla esitellään menestyneitä osaajia. Haluatko sinä esitellä tiimisi vahvuudet?
Tekstin pituus noin 350 sanaa / 1/1 sivua tai noin 600 sanaa / 2/1 sivua.

Raumalaisen energia- ja ympäristöalan järjestelmätoimittajan

kuussa 2014 kaupallisen toiminnan aloittanut iberialainen voi-

Arizti, 28, on voitosta mielissään ja hivenen ymmällään.

malaitos on hyvässä vauhdissa, Arizti tietää.

”Kisassa oli monta eri vaihetta ja olin yllättynyt joka ker-

Kuvien tulee olla korkearesoluutioisia, min. 300 dpi.

”Projektiin kului meidän osaltamme 19 kuukautta.” Syys-

BMH Technologyn riveissä kunnostautunut diplomi-insinööri

”Asiakas vaikuttaa hyvin tyytyväiseltä ja olemme jo toteut-

ralla, kun pääsin jatkoon.” Osallistuminen koko kilpaankin olisi luultavasti jäänyt, elleivät kollegat olisi rohkaisseet lähtemään mukaan leikkiin.
Nuori Projektipäällikkö -kilpailun osal-

Hinnat: 1/1 sivua 2 900 €

listujat ilmoittautuivat kisaan työhönsä tai
opiskeluunsa liittyvillä referenssiprojek-

taneet viimeiset jälkisäädöt järjestelmään”,

”

Kisassa oli monta
eri vaihetta ja olin

yllättynyt joka kerralla,
kun pääsin jatkoon.

2/1 sivua 3 900 €

Nuori Projektipäällikkö -kilpailu haastaa vuosittain nuoria projektipäälliköitä
testaamaan projektiosaamistaan
puolueettomassa ympäristössä. Kilpailu kes-

teilla, joita he olivat vetäneet projektipäällikköinä. Ariztilla oli lyödä tiskiin komea referenssiprojekti:

projektipäällikkö myhäilee.

kittyy projektipäällikön kyvykkyyksiin pro-

BMH Technologyn hanke, jossa espanjalaiselle 20MWe voi-

jektien vetämisessä ja tii-

malaitokselle toimitettiin biopolttoaineen käsittelyjärjestelmä.

mien johtamisessa.
Kisan järjestää Projek-

Kova keikka

tiyhdistys ry:n nuor-

Projektia alusta loppuun vetänyt Arizti toteaa, että BHM:n

ten projektipäälliköi-

osuus koko urakasta oli kolmen miljoonan euron luokkaa.

den verkosto
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1 400 €

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

1 400 €

850 €
850 €
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Kaikkiin hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

ASIANTUNTIJAPANEELI

Toimituksen osoite: aineisto@publico.com

Paneelihaastattelun tarkoitus on kerätä yhteen alan ammattilaisia pohtimaan ko.
aiheen nykyhetken tilannetta, haasteita ja visioida tulevaisuutta. Paikalle valitaan
1 asiantuntija per osallistuva taho, keskustelijoita yhteen paneeliin otetaan
mukaan maksimissaan 6 asiantuntijaa. Haastattelun aikana moderaattori
ylläpitää keskustelua tekemällä kysymyksiä ja näkökulmia keskustelun ytimestä,
joihin kaikilla osallistujilla on mahdollisuus antaa oma mielipide/ratkaisu.

”

KÄY KATSOMASSA PANEELIKESKUSTELU
www.hrviesti.fi

Kokonaisvaltaisempi
ajattelu pitää

ottaa huomioon, kun

ADVERTORIAALIT
Advertoriaali kertoo tuotteesta tai palvelusta laajemmin.
Lehden kohderyhmälle suunnattu toimituksellisesti tehty ilmoitus,

ILMOITUS

KILPAILUKYKY
YLÖS
TYÖKYKYJOHTAMISELLA

puhutaan.

TYÖHYVINVOINTI
KULMAHUONEESEEN!
TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN
KUVAT: VESKU SALMI
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HR VIESTIN ASIANTUNTIJAPANEELI USKOO,
ETTÄ STRATEGINEN TYÖHYVINVOINTI ON VASTA
PÄÄSEMÄSSÄ VAUHTIIN
3–4/2016

tuotetta tai palvelua vaan keskustella enemmänkin yleiskäsitteellisesti ja
ratkaisuhenkisesti tulevaisuuteen katsoen.
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halutaan kaulaa kilpailijoihin ja kovia tuloksia. Työvoimasta
kilpaillessa panostaminen henkilöstöön vaikuttaa myös yrityk-

Viiskymppiä täyteen ja eläkkeelle?

Kuka teillä vastaa kilpailukyvystä?

tekijä, joka saadaan ”pelastettua” työkykyiseksi on tärkeä niin

Lasse Parvinen peräänkuuluttaa ”yrityksen omaa kilpailukyky-

työvoiman säilymisen ja kustannusten kannalta yrityksille kuin

vastaavaa”, joka ottaisi työkyvyn johtamisen asiakseen. Te-

koko kansantaloudelle. ”Tutkimukseen osallistuneilla edelläkä-

kemättömän työn kokonaiskuva ja kustannukset ovat useim-

vijäyrityksillä sekä alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden lu-

min yrityksissä hajallaan pelkästään siitä syystä, että kustan-

kumäärät että työkyvyttömyyseläkemenot olivat laskeneet suh-

nuserät näkyvät tuloslaskelmassa erillään ja vastuu toimintojen

teessa enemmän kuin muilla”, Sini Marttila toteaa.

johtamisesta jakautuu eri henkilöille. Ison yrityksen talousjoh-

Yksi työpaikoilla muhiva pommi on hoitamaton diabeihmisten hoitotasapaino ei ole kunnossa, siitä seuraa ongelmia: ”Näillä ihmisillä sairauspoissaoloja voi tulla keskimäärin

Hinta: 1/1 sivua 2 900 € toimittajan kirjoittamana 3 300 €
2/1 sivua 3 900 € toimittajan kirjoittamana 4 500 €

Ennakoivasti eteenpäin

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-

nen pohtii. Q

www.terveystalo.com/tyokykyjohtaminen

mista on Lassila & Tikanoja. Keskimääräinen eläköitymisikä

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

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

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.

sen sektorin toimijat saivat selkeän kokonaiskuvan oman orga-

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.

• paikan paneelihaastattelussa, josta tehdään useamman aukeaman toimituksellinen artikkeli

tailuryhmän, jotka ovat saavuttaneet vaikuttavia tuloksia tavoit-

Koko paketti haltuun!

Marttila ja Parvinen toteavat, että eteenpäin on menty, mutta

teellisella työkykyjohtamisella. Juuri nämä edelläkävijäyrityk-

Terveystalon johtaja Lasse Parvinen toteaa, että parhaisiin tu-

työsarkaa riittää edelleen: firmoissa ei aina ymmärretä, että

set tekivät mainitun tervetulleen leikkauksen tekemättä jääneen

loksiin päästään, kun työkykyä johdetaan kokonaisvaltaisesti,

työntekijöiden työkykyyn ja työhyvinvointiin vaikuttamalla kil-

työn kustannuksiin.

eikä jäädä osaoptimoinnin pauloihin.

pailukyky paranee väistämättä.

• mahdollisuus n. 50 sanan ”panelistien esittelyyn”, joka luodaan jutun yhteyteen

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 %.

nen kehittäminen.
Pehmeät keinot, kovat tulokset

joista kymmenkunta yritystä muodosti ”edelläkävijöiden” ver-

”Esimerkiksi sairauspoissaolojen vähentäminen on tär-

työn kustannus palkkasummasta oli kolmen prosentin luokkaa,

Parvinen tarjoaa esimerkin: ”Yritykset voivat hyötyä huo-

Edelläkävijäyrityksissä on saavutettu merkittäviä säästöjä

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-
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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
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Ϭ

västä taloudellisesta vaikutuksesta ja siksi hankkeessa on ollut

nisaationsa tekemättömän työn kustannustasosta ja sen kehi-

Sini Marttila kertoo, että tutkimukseen osallistuneista toimi-

ϱϬϬ

Suomen kilpailukyvyn kannalta puhutaan todella merkittä-

Paneeli-konsepti sisältää asiakkaalle seuraavat komponentit:

Hinta: 2 990 €

kuutuksista saadaan säästöä työkykyjohtamisen opeilla, Parvi-

Tutustu Työkykyjohtamisen tutkimusraportiin:
Mutta millaisista panostuksista työkyvyn johtamisessa sitten pu-

Maalis-lokakuussa järjestettyyn tutkimukseen osallistui 71

• Editoidut videot myös jaettavissa omissa sidosryhmäjakelussa/ sähköisissä kanavissa

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

jopa 10 päivää enemmän vuosittain”, Parviainen toteaa.
TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN

organisaatiota. Hankkeeseen osallistuneet yksityisen ja julki-

• valmis artikkeli on sähköisesti jaettavissa asiakkaan omien kanavien kautta eteenpäin

sen maineeseen työnantajana.

myyseläköitymisen ikä Suomessa on 52 vuotta. Jokainen työn-

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

KUVA: ARI TALUSÉN
HR viestin Helsingissä Vallilan Akselissa iGuzzini Finland & Baltic Oy:n auditoriotiloissa järjestämän paneelikeskustelun osallistujat vasemmalta alkaen:
Juho Tuppurainen, Hanna Kankainen, moderaattori Ossi Aura, Antti Äikäs, Annamari Heikkilä ja Susa Nikula.

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

den päästä.”

Toimeen kannattaa tarttua, sillä keskimääräinen työkyvyttö-

jolla kerrot enemmän.

Paneelihaastattelun tarkoitus ei ole puffata minkään osallistuvan tahon omaa

ihmisten työhyvinvoinnista

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

4/2014
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