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Media information of HR viesti magazine
Target readers of the magazine work in industrial and service companies as well as public administrations.
They make decision on personnel management, training, job satisfaction, business trips and conventions.
Edition amount of the media is a total of 7 000 – 8 000 copies of which 5 000 are distributed by post.
Printed numbers are distributed as addressed direct mail to professionals including also human resources managers and directors, development
directors and managers, administrative directors and managers, training directors and managers and human resources secretaries.
Recipients of the magazine work at nationwide companies and municipal sectors around Finland.

Electronic targeted distribution of the e-magazine is 50 000 copies/edition of which approx. 14 000 copies
go to general managers.
Digital version of the media (e-magazine) is sent as named e-mail to the direct e-mail address of field professionals. The magazine is available
on internet without any codes that gives linking possibility for advertisers to web pages, newsletters, social media, etc.

Fair distribution 2 000 – 3 000 copies/edition
More information about HR viesti:
Product Manager Paul Charpentier
paul.charpentier@publico.com
Tel. 020 162 2220

HR viesti reader survey
“HR viesti magazine has approximately 30 100 readers”
Average number of readers 4.3 persons / single copy / edition / Promenade Research

HR viesti is a magazine specialised to management and development of human resources.

N=533
responses

The survey looked into the magazine’s audience structure and opinions about the contents and appearance of the media

Target group of the media includes HR directors and managers, administrative directors and managers, development
directors and managers, training directors and managers, training planners, quality directors and managers and

Target group consisted of HR professionals, general managers, development managers and administrative managers who receive
HR viesti as addressed mail. Reader survey was executed by Promenade Research Oy. Additional information about the HR viesti magazine
from Product Manager Paul Charpentier, paul.charpentier@publico.com, tel. 020 162 2220.

managing directors. Digital edition identical to the print version of the magazine is distributed as an e-magazine to
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more than 50 000 field professionals. The media has been published since 2012.
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PERSPECTIVE

MATERIAL SPECIFICATIONS

NÄKÖKULMA
Marjo-Riitta Ristikangas
www.bomentis.fi
Kirjoittajan intohimona on kehittää suomalaista

KUVA: SINI PENNANEN

Expert perspective on a topic covered in the magazine or an article on another current

Toimitusjohtaja, BoMentis Oy

johtamis- ja organisaatiokulttuuria. Ristikankaalta

topic. Text length about 350 words + a short introduction of the author, max 30 words.

ilmestyy kesäkuussa uusi teos ”Valmentava esimies”
(Talentum). BoMentis tekee myös yhteistyötä
lakitoimisto Fondian kanssa kehittämällä
organisaatioiden työaikajärjestelyjä.

Photograph of the author must be of high resolution, min. 300 dpi.

TERVEET VAI SAIRAAT TYÖAJAT?
Jäykät työaikajärjestelyt vievät energiaa ja kaventavat ihmi-

Price: 2 900 €

syyttä, koska ne eivät ota huomioon yksilön tarpeita. Joustamattomuus kuihduttaa ja sairastuttaa. Terveet ja yksilöä kunnioittavat työajat vastaavasti inspiroivat tekemään merkityksellistä työtä omien arvojen ja päämäärien ohjaamana. Ihminen
on luotu tekemään yhteistyötä toisten kanssa yhteisten tavoitteiden mukaisesti.
Työntekoa mutkattomasti
Tämän päivän työntekoa kuvaa parhaimmillaan riippumaattomuus. Työ ei ole sidottu konttorilla istumiseen aamusta iltaan
vaan hyvien työvälineiden avulla työtä tehdään joustavasti
missä ja milloin vain. Yhä useammat työntekijät tarttuvat etätyömahdollisuuksiin, jos niitä on tarjolla, sillä ne antavat vapautta työntekoon ja perhe-elämän yhteensovittamiseen.

KOLUMNI
Ann Wallén-Fogde, Senior Partner, Executive Coach
Sonja Weckström-Nousiainen, Senior Partner, Executive Coach
Leader Potential Group Oy
ann@leaderpotentialgroup.com
sonja@leaderpotentialgroup.com
Ann ja Sonja ovat Leader Potential Group Oy:n Senior Partnereita ja
johdon coacheja. He ovat toimineet henkilöstönkehittämisjohtajina
globaaleissa organisaatioissa ja heillä on yli 20 vuoden kansainvälinen
liiketoiminta ja HR kokemus.

COLUMN

Kaikki voittavat
Työaikojen muokkaaminen on lähtenyt liikkeelle asiakkaiden
vaateista. Resurssien kohdentaminen asiakkaiden tarpeiden
mukaisesti edellyttää työaikojen ja toimintatapojen joustavuutta. Yritykset ja organisaatiot ovat lähteneet vastaamaan tähän

Opinion article that may awaken

Talouskriisin ja hitaan kasvun aikakautena on entistä tärkeäm-

massa olevia käsityksiä ja näkemyksiä uskomme, että HR voi

pää varmistaa, että organisaatiossa on avainhenkilöitä ja

tuoda paljon lisäarvoa ja vaikuttaa valinta- ja päätöksenteko-

seuraajakandidaatteja kriittisiin tehtäviin. Henkilöitä, joilla on

prosessien laatuun merkittävästi.

kykyä navigoida ja ohjata liiketoimintaa kasvavassa muutok-

suorituskyvystä, mutta pätevyys ja työkalut arvioida henkilön
kehityspotentiaalia puuttuvat. Tämän arvioimiseen tarvitaan

Väärien henkilövalintojen vaikutukset ovat pahimmillaan pit-

usein ulkopuolista apua.
teen arvioitaessa henkilön osaamisprofiilin sopivuutta tehtä-

saation näännyttämisenä huonon johtajuuden takia.

vän osaamisvaatimuksiin.
ovat monenlaisia. Vaikka kehitystä on tapahtunut, proses-

seihin ja käytäntöihin johtamiskyvykkyyden tunnistamiseksi ja

sit ja johtajuus eivät aina ole riittävällä tasolla. Organisaati-

kehittämiseksi koska tiedetään, että osaaminen on kilpailuky-

oissa ei silloin ole käytettävissä objektiivista dataa, mutta silti

vyn kannalta yhä tärkeämpää.

on tarve tehdä päätös, ja usein se tapahtuu kiireessä.

Näinä aikoina, jolloin vallitsee samanaikaisesti työttö-

takaisin moninkertaisesti. Kirjatkaa ja oppikaa käytännössä johtamisen uusia menetelmiä.

sien aikana kohdataan isoimmat muutosongelmat ja hienoimmat onnistumiset. Tehkää selväksi, että asiat voivat
muuttua ja käytänteitä tullaan hienosäätämään tarpeiden
mukaan.
4. Hyödyntäkää Arvostava arviointi® -mallia säännöllisesti – Tarkastelkaa käytännön kokemuksianne ja ete-

muksia vastaavaksi. Vähitellen on huomattu, että myös työnte-

nemistä tavoitteisiinne nähden ja toteuttakaa rivakasti tarvittavat muutokset, jotta prosessi etenee kitkattomasti. Ihmiset kokevat arvostusta, kun he voivat vaikuttaa.

the reader on the subject.

kijät voittavat tässä suuressa muutoksessa. Uusia työaikajärjes-

Tuore suhtautuminen työaikoihin edellyttää esimiestyön laa-

telyjä otetaan käyttöön vastaamaan sekä tuotannollisen jous-

dun paranemista. Kun huomio siirtyy työaikojen kontrollista ai-

ton että yksilöllisen jouston tarpeita.

kaansaamisen arviointiin punnitaan esimiesten todelliset kyvyk-

Tarvitaankin lisää ponnistuksia organisaation sisäisiltä vaikuttajilta viedä muutoskeskusteluja läpi. Osallistuvan suunnitte-

of the author, max 30 words. Photograph of the
author must be of high resolution, min. 300 dpi.

Innostava esimiestyö

kyydet. Koska tulevaisuudessa työtä tehdään vielä enenevässä määrin ajasta ja paikasta riippumatta on esimiesten panos-

lun myötä vaikutusmahdollisuuksien ja vastuullisuuden lisään-

tettava luottamuksellisten suhteiden rakentamiseen. Esimiehen

tyminen mahdollistaa työmotivaation ja sitoutumisen kasvun.

pitää olla esimies, jolla on tilannetajua, ymmärrystä erilaisista

Osallistuvalla työaikojen kehittämisellä on myös myönteinen

persoonallisuuksista ja herkkyyttä mukauttaa omaa toimintaan-

vaikutus oikeudenmukaisuuden kokemukseen.

sa. Valmentava esimies ei tule yllätetyksi alisuoriutumisista etä-

Kokeileva uudistuminen

pottajat tai muut myrkyttäjät pyrkivät tuhoamaan työilmapiiriä.

Varsinaisen muutoksen onnistumisessa hyödylliseksi havaittuja

Valmentavalla johtamisotteella, jossa korostuu arvostava, osal-

näkökulmia on useita. Uusien toimintatapojen juurruttaminen

listava ja tavoitteellinen ote, saadaan työntekijöiden potentiaa-

edellyttää systemaattista panostusta:

li käyttöön. Q

työsuhteissa, eikä hän myöskään katoa paikalta, jos lusmut, ni-

2/1 page 420 x 297 mm
3 900 €
+ 5 mm bleed

1/1 page 210 x 297 mm
2 900 €
+ 5 mm bleed

1/1 page
190 x 270 mm

2 900 €

1/2 page vertical 103 x 297 mm
2 100 €
+ 5 mm bleed

1/2 page vertical
90 x 270 mm

2 100 €

1/2 page horizontal
210 x 148 mm + 5 mm
190 x 135 mm

2 100 €
2 100 €

1/3 page narrow horizontal
190 x 87 mm
1 400 €
1/3 page narrow vertical
58,5 x 270 mm
1 400 €

1/4 page
90 x 135 mm

1 100 €
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Price: 2 9000 €

Päätöksentekoon vaikuttavat tavalliset kognitiiviset esteet
mahdollisuus ja vastuu yrittää parantaa päätöksenteon laatua tässä tärkeässä prosessissa, joka on liiketoiminnan

tuksi avaintehtäviin, tai ko. henkilöä pidetään liian kauan

menestyksen kannalta aivan ensiarvoisen tärkeä.

reagoida ja toimia.

asenne tai ostettu ulkopuolinen innostaja maksaa itsensä

3. Aloittakaa pilottiasenteella – ensimmäisten kuukau-

Fixed
position
increase
in price
+15%.

on kuvattu tässä artikkelissa. HR-ammattilaisina meillä on

siin tehtäviin korostuu entisestään. Tästä huolimatta kuitenkin näkee, että väärän osaamisprofiilin ihminen tulee valitehtävässä, vaikka tulokset osoittavat, että olisi korkea aika

lata muutoksen tavoitteisiin ja hyötyihin. Oma innostava

Syyt siihen, että näitä vääriä henkilövalintoja tehdään

entistä enemmän panostaneet ns. Talent Management proses-

myys ja avainosaajapula, oikeiden ihmisten valinta oikei-

että esimiehillä on foorumi keskustella kokemuksista ja pa-

Tavallisimmat ”kognitiiviset esteet” liittyvät subjektiivisuu-

hidastumisena, huonontuneena työilmapiirinä ja jopa organiMenestyvät yritykset ovat viimeisten 10 vuoden aikana

valmiuden ja lakiympäristön kartoitus huolella. Suunnittelu
luo puitteet onnistumiselle.

Usein yrityksillä on melko hyvä käsitys avainhenkilöiden

sessa ja kiristyneessä kilpailussa. Oikeilla henkilövalinnoilla
on merkittävä vaikutus yrityksen liiketoimintaan ja tulokseen.
käkestoisia ja näkyvät usein huonona tuottavuutena, kasvun

Front insert
4 500 €
Back insert
3 500 €
Back cover
3 500 €

1. Hyvä suunnittelu kantaa – Tee organisaation muutos-

2. Esimiesten tukeminen ja inspiroiminen – Varmista,

tarpeeseen sopeuttamalla asiakaspalvelutoimintaansa vaati-

Text length about 350 words + a short introduction
MIKSI AVAINTEHTÄVIIN TEHDÄÄN
VÄÄRIÄ HENKILÖVALINTOJA?

advertisements

HR ammattilaiset haastakaa rohkeasti olemassa olevia,
rajoittuneita käsityksiä ja tukekaa linjajohtoakin tiedostamaan ajattelun esteitä ja miten esteet voivat haitallisesti vaikuttaa päätöksentekoomme. Näin toimimalla tuotamme todel-

ajatusmallit, jotka estävät hyviä päätöksiä. Haastamalla ole-

lista lisäarvoa liiketoiminnalle! Q

IBERIA OPETTAA

EDESSÄ

Mistä tämä johtuu? Syitä voi olla monia, mutta meitä kiinnostaa erityisesti ns. ”kognitiiviset esteet”, eli uskomukset ja

VUODEN NUORI PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ 2014
MARCOS ARIZTI
RAKENTAA SILTOJA KULTTUURIEN VÄLILLE

PEILIN
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TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN
KUVAT: KIMMO BRANDT

IN FRONT OF THE MIRROR
In Front of The Mirror presents successful experts.

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.

Would you like to display strenght of your team?
Text length about 350 words / 1/1 pages or

Raumalaisen energia- ja ympäristöalan järjestelmätoimittajan

600 words / 2/1 pages.

”Projektiin kului meidän osaltamme 19 kuukautta.” Syys-

BMH Technologyn riveissä kunnostautunut diplomi-insinööri

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-

”Asiakas vaikuttaa hyvin tyytyväiseltä ja olemme jo toteut-

ralla, kun pääsin jatkoon.” Osallistuminen koko kilpaankin olisi luultavasti jäänyt, elleivät kollegat olisi rohkaisseet lähte-

Photograph must be of high resolution, min. 300 dpi.

mään mukaan leikkiin.
Nuori Projektipäällikkö -kilpailun osallistujat ilmoittautuivat kisaan työhönsä tai
opiskeluunsa liittyvillä referenssiprojek-

taneet viimeiset jälkisäädöt järjestelmään”,

”

Kisassa oli monta
eri vaihetta ja olin

yllättynyt joka kerralla,
kun pääsin jatkoon.

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

teilla, joita he olivat vetäneet projektipääl-

Price: 1/1 pages 2 900 €

projektipäällikkö myhäilee.

kittyy projekti-

likköinä. Ariztilla oli lyödä tiskiin komea referenssiprojekti:

päällikön kyvykkyyksiin pro-

BMH Technologyn hanke, jossa espanjalaiselle 20MWe voi-

jektien vetämisessä ja tii-

malaitokselle toimitettiin biopolttoaineen käsittelyjärjestelmä.

mien johtamisessa.
Kisan järjestää Projek-

2/1 pages 3 900 €

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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PANEELI

EXPERT PANEL

ASIANTUNTIJA

The purpose of a panel interview is to get field experts

1/8 page vertical
43 x 135 mm
1/8 page horizontal
90 x 65 mm

850 €
850 €

The prices do not include current VAT rate.

together to discuss the present situation, challenges and
future of the topic at hand. Maximum of 6 experts will be
participating in each panel, 1 expert per participating

Delivery of material: aineisto@publico.com

side. During the interview, the moderator will keep the
conversation going by asking questions and making
HR viestin Helsingissä Vallilan Akselissa iGuzzini
Finland & Baltic Oy:n auditoriotiloissa järjestämän
paneelikeskustelun osallistujat oikealta alkaen:
Anne Niemi-Hakala, Anitta Niemelä, Satu
Pitkämäki, Kirsti Miettinen ja Kirsi Hanhisalo.

KEPPIÄ VAI PORKKANAA?
HR VIESTIN PANEELIKESKUSTELU KARTOITTI
JOHTAMISEN TILAA SUOMESSA – JA NOSTI ESILLE
YLLÄTTÄVIÄKIN KIPUPISTEITÄ

Suomessa on maailman demokraattisin johtamiskulttuuri – ja se on vienyt maasta
rohkeuden ja luovuuden. HR viestin maaliskuisessa paneelikeskustelussa Vallilassa ei
juuri hyssytelty ja toisteltu vanhoja johtamismantroja, vaan kipakoitakin mielipiteitä tuli
esiin. Videoitu paneelikeskustelu paljasti, että johtajilla on paljon oppimista joskus jo
ihan peruskäytöstavoista lähtien – mutta toisaalta myös kykyä heittäytyä roolileikkiin
tai meditaatioharjoitukseen.

Completo Consultingin hallituksen puheenjohtaja Satu Pitkämäki kertoi tutkimustuloksista, joiden mukaan Suomessa on

TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN
KUVAT: VESKU SALMI

ottaa luovia riskejä liiketoiminnassa. Suomalaiset luulevat että

maailman demokraattisin johtamiskulttuuri: kiltti, keskusteleva

meidän johtaminen on jämäkkää, mutta ei se ole”, Pitkämäki

ja aina niin kivan tasa-arvoinen.

napauttaa.

2/2015

ADVERTORIALS

their opinion/solution. The meaning of the panel interview

Advertorial tells more about a product or a service.

is not advertising a product or a service of any of the

An editorial introductory advertisement for the target group of

participating parties but a more general and solution-driven

”Kääntöpuoli on sitten se, että ei uskalleta olla rohkeita ja

20 HR viesti 2/2015

standpoints to which all participants can respond and give

ILMOITUS

KILPAILUKYKY
YLÖS
TYÖKYKYJOHTAMISELLA

kilpaillessa panostaminen henkilöstöön vaikuttaa myös yrityk-

• The completed article is electronically distributable through customer’s own channels
• Edited videos can also be distributed within own interested parties / via own electronic channels

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-

mia: ”Näillä ihmisillä sairauspoissaoloja voi tulla keskimäärin

tajaa luulisi kutkuttavan mahdollisuus saada työeläkevakuutuksen työkyvyttömyysmaksuluokkia alaspäin. Myös tapaturmavakuutuksista saadaan säästöä työkykyjohtamisen opeilla, Parvinen pohtii. Q

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

Tutustu Työkykyjohtamisen tutkimusraportiin:

KUVA: ARI TALUSÉN

Price: 1/1 pages 2 900 € written by the editor 3 300 €

Ennakoivasti eteenpäin

www.terveystalo.com/tyokykyjohtaminen

Mutta millaisista panostuksista työkyvyn johtamisessa sitten pu-

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-

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.

organisaatiota. Hankkeeseen osallistuneet yksityisen ja julkisen sektorin toimijat saivat selkeän kokonaiskuvan oman orga-

säästöt.
Terveystalossa tiedetään kokemuksesta pitkäjänteisen työ-

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

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.

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-

työn kustannus palkkasummasta oli kolmen prosentin luokkaa,

Parvinen tarjoaa esimerkin: ”Yritykset voivat hyötyä huo-

Edelläkävijäyrityksissä on saavutettu merkittäviä säästöjä
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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

kykyjohtamisen tuovan helpotusta raskaaseen kustannusraken-

Sini Marttila kertoo, että tutkimukseen osallistuneista toimi-

ϱϬϬ

Suomen kilpailukyvyn kannalta puhutaan todella merkittä-

nisaationsa tekemättömän työn kustannustasosta ja sen kehi-
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Price: 2 990 €

Kuka teillä vastaa kilpailukyvystä?

tekijä, joka saadaan ”pelastettua” työkykyiseksi on tärkeä niin

Yksi työpaikoilla muhiva pommi on hoitamaton diabe-

joista kymmenkunta yritystä muodosti ”edelläkävijöiden” ver-

• Possibility of approx. 50 words “participant introduction” created in connection to the story

sen maineeseen työnantajana.

myyseläköitymisen ikä Suomessa on 52 vuotta. Jokainen työn-

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

Maalis-lokakuussa järjestettyyn tutkimukseen osallistui 71

• Place at the panel interview that will result in editorial article on several pages

halutaan kaulaa kilpailijoihin ja kovia tuloksia. Työvoimasta

Viiskymppiä täyteen ja eläkkeelle?

ihmisten hoitotasapaino ei ole kunnossa, siitä seuraa ongel-

2/1 pages 3 900 € written by the editor 4 500 €
The following components are included for the customer:

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

den päästä.”

Toimeen kannattaa tarttua, sillä keskimääräinen työkyvyttö-

the magazine.

discussion with the view into the future.
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dessä kerättävän tiedon avulla, voidaan tunnistaa ne työntekijät, jotka ovat samanlaisessa vaarassa viiden, 10 tai 15 vuo-

4/2014
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