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Työkyky ja terveysjohtaminen  

Työhyvinvointiyksikön päällikkö Tarja Kostiainen 



 



Mitä työkyky- ja terveysjohtaminen 
ovat 
 

Työkykyjohtaminen ja terveysjohtaminen 
ovat käytännössä sama asia 

Ne ovat strategisia ja operatiivisia valintoja sekä 
toimia, joilla vaikutetaan yrityksen henkilöstön 
työkykyisyyteen 

Haaste: Johtamisen terveysvaikutusten arviointi 
erityisesti pitkällä aikavälillä on vaikeaa 



Työkykyä pitää johtaa   
 

Työkyvyn johtaminen on yrityksen/organisaation 
johdon tehtävä  
 
Työkyvyn johtaminen ei ole vain terveyden 
edistämistä ja sairauksien hoitamista, tarvitaan 
myös työn voimavara- ja vetovoimatekijöiden 
vahvistamista  

Selkeät johtamiskäytännöt ja esimiehen tuki  
Palaute ja arvostus  
Työn mielekkyys ja palkitsevuus  
Luottamus ja hyvä tiedonkulku  
Kannustava työyhteisö  
Korkea työmarkkina-arvo ja ammatillinen itsetunto  

 
 
       Schugk 

 



Työkyvyn johtaminen 

HYVÄ TYÖKYKY 

 Hyvä mieli 

 Hyvä terveys 

 Hyvä työteho 

SAIRASPOISSA-
OLOT 

 80% voi vaikuttaa 

 20% ei voi 
vaikuttaa 

TEHOTTOMUUS 

 Osaamisvaje 

 Motivaatiovaje 

 Terveysvaje  

 

KUNTOUTUS 

 Tuettu työhönpaluu 

 Uusi työ 

TYÖKYVYTTÖMYYS 

 Kallis yhteiskunnalle 

 Kallis työnantajalle 

 Kallis yksilölle 

+ 1 000€/kk 
+ 1 000€/kk 

~ 1 000€/kk 
~ 1 000€/kk 

- 9 000€/kk - 50 000€ - 300 000€ 

YKSILÖN TYÖKYKY 

Lähiesimies 

Osaaminen 

Työolot 

Varhainen 
tuki 

Terveys 

Työhön 
paluun 

tuki 



Työkyky  ja työmotivaatio 
 

Työssä ja lyhyt- sekä pitkäaikaisesti/pysyvästi 
työkyvyttöminä on työkyvyltään samanlaisia 
henkilöitä  

Mikä saa toiset jatkamaan, mikä saa toiset luopumaan?  

 

Työkyky on yhdistelmä terveyttä, toimintakykyä, 
kuntoa, työn hallintaa, osaamista ja ennen 
kaikkea myös työmotivaatiota  

 

Työmotivaatioon vaikuttavat monet tekijät, joista 
terveys on vain yksi 

        
       Schugk 

 

 



On sairaus, 
ei voi hyvin 

Ei sairautta,           
ei voi hyvin  

Terveys, hyvinvointi ja työkyky 

”PAHOINVOINTI” 

TERVEYS SAIRAUS 

HYVINVOINTI 

Ei sairautta,           
voi hyvin  

On sairaus,            
voi hyvin  

Jouni Puumalainen kirjassa Työterveyshuolto ja kuntoutus.  
 Sosiaali- ja terveysministeriö selvityksiä 2007:60, STM 2008.  



Työkykyyn yhteydessä olevat tekijät 
(voimakkaimmat korrelaatiot, ikäero huomioitu) 

Ei fyysinen työ Fyysinen työ 
 

Terveys 
Osaaminen, työnkuva 
Työyhteisö 
Henkinen kuormitus 
Vaikutusmahdollisuudet 
 

Terveys 
Osaaminen, työnkuva 
Työyhteisö 
Vaikutusmahdollisuudet 
Ammattitaito 
 

yli 10.000 työntekijän vastaukset työhyvinvointitutkimuksiin 



Työkyvyttömyys tulee kalliiksi  

Esim. Timo 40 v, jonka palkka on 2 000 €/kk, jää 

työkyvyttömyyseläkkeelle  eläkemeno n. 150 000 € 

 Kustannus € 



Työhyvinvointipanosten 
kohdentaminen 

Eterassa kehitetty kustannussäästölaskuri, 
jolla voi vertailla eri tekijöiden aiheuttamaa 
kuormitusta ja tehottomuutta työyhteisössä 

 

Taustalla yli 10.000 työntekijän vastaukset 
kahdenlaisiin kyselytutkimuksiin 

Arvio omasta työkyvystä ja koetut kuormitustekijät 

Seurantatutkimus henkilöistä, jotka  

kokeneet työkykynsä heikentyneen, ja  

jääneet työkyvyttömyyseläkkeelle seuranta-ajan 
sisällä (työkyvyttömyyden syyt) 



Alentuneen työkyvyn aiheuttamat kustannukset 
työnantajalle 

 

 

 
Mitattu tekijä tulokkaiden perehdytys heikko

Osuus vastaajista 13 %

Työkyvyn alentuma Kohtuullinen

Henkilöstön määrä 100

Arvio ko. tekijän aiheuttamasta kustannuksesta 

per. päivä 50

Vajaatehoisuuden kustannus per päivä 1 713 €

Vajaatehoisuuden kustannus per vuosi 342 634 €



Alentuneen työkyvyn aiheuttamat kustannukset 
työnantajalle 

 

 

 
Mitattu tekijä tyytymättömät esimiehen johtamistapaan

Osuus vastaajista 13 %

Työkyvyn alentuma Kohtuullinen

Henkilöstön määrä 100

Arvio ko. tekijän aiheuttamasta kustannuksesta 

per. päivä 50

Vajaatehoisuuden kustannus per päivä 2 061 €

Vajaatehoisuuden kustannus per vuosi 412 202 €



Alentuneen työkyvyn aiheuttamat kustannukset 
työnantajalle 

 

 

 
Mitattu tekijä huonot välit työtovereihin 

Osuus vastaajista 13 %

Työkyvyn alentuma Kohtuullinen

Henkilöstön määrä 100

Arvio ko. tekijän aiheuttamasta kustannuksesta 

per. päivä 50

Vajaatehoisuuden kustannus per päivä 3 116 €

Vajaatehoisuuden kustannus per vuosi 623 241 €



Eteran työkykyjohtamisen 
palvelukokonaisuus 

Eteran uudella työkyvyn ja terveysjohtamisen 
työkaluilla saadaan entistä tarkempia 
yhteenvetoja henkilöstön hyvinvoinnista ja 
myös työkyky- ja hyvinvointiriskeistä 

Työkyky- ja terveysjohtamisesta tulee 
tarveperusteisesti kohdennetumpaa ja sitä 
myöten tuloksekkaampaa 



”Raportti tulee  sähköpostiin 
välittömästi vastaamisen jälkeen 
ja aktivoi  kiinnostumaan omasta 
hyvinvoinnista.” 

 

Jatka näin 

Kiinnitä huomiota 

Ota vakavasti 

Henkilökohtainen  
työkyky- ja hyvinvointiraportti 
herättää ajattelemaan Yksilöraportti antaa 

Henkilökohtaisen palautteen  
4 hyvinvoinnin osa-alueesta ja 
niiden vaikutuksesta työkykyyn. 



Kiitos! 



Vakuuta vaivatta – etera.fi 


