
Älä murskaa työkykyäsi ja yrityksesi tuloskuntoa 
INFRA Akatemia / Kiviaines‐ ja murskauspäivät 21.-22.1.2016 

Joni Tikkanen, Työeläkeyhtiö Elo 



Työeläkevakuuttamisen ratkaisut  
kattavasti ja joustavasti 

Vakuutuspalvelut 

Eläkeneuvonta 

Työhyvinvointipalvelut 

Kuntoutusneuvonta 

Verkkopalvelut 

Yritysrahoitus 

Toimitiloja ja asuntoja 

Raportointipalvelut 



Markkinajohtaja työeläkevakuutusten lukumäärässä 
 

• Elo on Suomen suosituin pk-yritysten 
ja yrittäjien työeläkevakuuttaja 
vakuutusten lukumäärällä mitattuna. 

• Elossa on vakuutettuna noin 46.000 
yritystä ja 86.000 yrittäjää.  

• Elon hoidossa on noin 470.000 
vakuutettua ja 220.000 
eläkkeensaajaa. 

• Elon sijoitusomaisuus on noin 
21 mrd €. 
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Vakuutusten kpl-määrät 31.12.2014 



Työhyvinvoinnin strateginen merkitys 





Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys 

• Puutteelliseen työhyvinvointiin liittyvät kustannukset 
ovat noin 41 miljardia euroa/v (TTL) 

− Sairauspoissaolot 

− Ennenaikaiset eläkkeet  

− Työtapaturmat 

− Sairaana työskentely 

− Terveyden- ja sairaanhoitokulut 

• Yhden sairauspoissaolopäivän kustannus on 
keskimäärin 300–350 e/pv (EK) 



55 % henkilöstön osaaminen 
45 % oman osaamisen kehittäminen 
42 % hyvät verkostot / kumppanit 

Ratkaisevan tärkeitä  
asioita oman yritystoiminnan onnistumisen kannalta tähän saakka 

Elon yrittäjämittari 2014 



Yrittäjän työhyvinvointi 



Kolmenlaisia 
yrittäjiä (n=2297) 

Kuormittumisen riski 
olemassa 

Työ ja muu elämä 
hyvässä tasapainossa 

Hallinnan  
puute 

20 % 42 % 37 % 

Elon yrittäjämittari 2014 



Työn merkityksellisyys kannattelee. 
Haasteena työstä palautuminen. 



Supermiesefekti kannattelee 
yrittäjää, mutta on myös riski 
hyvinvoinnille. 
 
Lähipiiri havaitsee yrittäjän 
jaksamisen ongelmat yleensä 
ensimmäisenä. 



Yrityksen kannattavuus 
ja yrittäjän työkyky 

Yrityksen menestys viime tilikaudella 
verrattuna alan muihin yrityksiin asteikolla 1-7: 
selvästi huonommin … selvästi paremmin 

5,61 8,82 8,19 

Huom. Asteikko 1-7! 
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Hyvinvoivat yrittäjät ovat 
kehityshakuisempia ja 
innovatiivisempia 
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Minulla on hyvä ymmärrys asiakkaiden toiveista ja tarpeista

Asiakkaani suosittelevat yritystäni mielelläni

Hyödynnän asiakkailta saamaani palautetta yrityksen toiminnan
kehittämisessä

Seuraan asiakkaitteni tyytyväisyyttä jatkuvasti (esim.
asiakaspalaute, keskustelut asiakkaiden kanssa,…

Koen digitaalisuuden positiivisena asiana liiketoiminnalleni /
yrityksen toiminnalle

Hyödynnän sähköisen liiketoiminan välineitä (esim. verkkokauppa,
sosiaalinen media, mobiilisovellukset) asiakastyössä /…

Pitää täysin paikkansa Pitää jokseenkin paikkansa Ei pidä juurikaan paikkaansa EI pidä lainkaan paikkaansa EOS

Elon yrittäjämittari 2014 



Mitä pitkään yrittäneiltä voi oppia? 

• Liikeidean selkeys ja suunnitelmallinen toteutus  
• Jatkuva kehittäminen, henkilöstön osaaminen 
• Johtamisen vuorovaikutteisuus, delegointitaidot 
• Hyvä fyysinen kunto 
• Työterveyshuolto 
• Työstä palautuminen: vapaa-aika ja lomat 



Uusia työhyvinvoinnin sähköisiä palveluita 
yrityksille ja yrittäjille 



Työhyvinvoinnin verkkopalvelu 
yrityksille ja yrittäjille  
Tietoa ja työkaluja yrittäjän ja työyhteisön 
työhyvinvoinnin kehittämiseen. 
www.elo.fi/tyohyvinvointi  

http://www.elo.fi/tyohyvinvointi


Elon uutiskirje yrittäjälle 
Kuukausittain ilmestyvien uutiskirjeiden aiheina ovat 
yrittäjän, arkeen tiiviisti liittyvät asiat, kuten 
työhyvinvointi, mielenkiintoiset yrittäjä- ja 
asiantuntijahaastattelut, eläkevakuuttaminen ja 
eläkeneuvonta.  



KIITOS 

joni.tikkanen@elo.fi / @jtikkis 

www.elo.fi / @elotyoelake / #unelmatelossa 


