
SoteNavi

- pienten ja keskisuurten yritysten ja järjestöjen 

valmennushanke

2. Seinäjoen alueellinen työpaja

9.1.2018



9.1. TYÖPAJAN OHJELMA

12.30 - 13.00 

Päiväkahvi ja ajankohtaiset kuulumiset Sotesta sekä 

yrityksistä ja järjestöistä

13.30 - 14.30 Mentorointi hankkeessa

14.30 – 15.30 Työhyvinvoinnin työkaluja
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Valinnanvapauslain luonnoksen 

lausuntokierroksen yhteenveto on tullut.

8.2.2018Etunimi Sukunimi3



Tiivistelmä Valinnanvapauslain lakiluonnoksen 

kommenttien yhteenvedosta (1)

• Valinnanvapauslain luonnoksen lausuntoaika päättyi 15. 

joulukuuta 2017. Lausuntoja annettiin yli 700. 

Lausuntoja antoivat kunnat, kuntayhtymät, 

sairaanhoitopiirit, järjestöt, sosiaalihuollon ja 

terveydenhuollon palvelujen tuottajat ja muut toimijat.

• Pääosa lausunnonantajista katsoo, että maakuntien 

velvollisuus käyttää asiakasseteliä eri palveluissa on 

esitetyssä mallissa liian laaja. Liian laaja-alaisen 

asiakassetelin katsotaan uhkaavan palveluverkon 

toimivuutta erityisesti erikoissairaanhoidossa ja 

päivystyksessä.
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vv jatkuu (2).

• http://alueuudistus.fi/artikkeli/-

/asset_publisher/1271139/hallitus-tasmentaa-

valinnanvapauslakia

• … jatkovalmistelussa lakiesitystä tarkennetaan muun 

muassa asiakkaan palvelu- ja hoitoketjujen 

sujuvoittamiseksi sekä eri toimijoiden osaoptimoinnin 

estämiseksi. Sosiaali- ja terveyspalvelut on 

yhteensovitettava toimiviksi palvelu- ja 

hoitokokonaisuuksiksi.
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Henkilökohtainen budjetointi

• http://henkilokohtainenbudjetointi.fi/

• https://www.youtube.com/watch?v=ggJfJrD-

UVM&feature=youtu.be
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Yhteinen tietopankki kolmannen sektorin sote-

toimijoille

• https://yle.fi/uutiset/3-10008283

• Hyvinvointitarjotin (www.hyvinvointitarjotin.fi) kokoaa 

Pohjois-Savon alueen kolmannen sektorin palvelut 

yhteen tietopankkiin sekä asiakkaan että ammattilaisen 

käytettäväksi. 
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• https://kaks.fi/wp-content/uploads/2018/01/paljon-sote-

palveluita-tarvitset-ihmiset-keskioon.pdf
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• Sote- ja maakuntauudistus pähkinänkuoressa 

https://youtu.be/zTu_l9MYQPI
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https://youtu.be/zTu_l9MYQPI


Muuta ajankohtaista vielä:

• http://uusiep.fi/

• http://uusiep.fi/wp-content/uploads/2017/12/lape-

uutiskirje-2-2017-21.12.2017.pdf

• http://minedu.fi/hanke?tunnus=OKM042:00/2017

• http://alueuudistus.fi/artikkeli/-

/asset_publisher/1271139/pirkanmaan-ikaneuvo-

hankkeessa-kuuluu-asiakkaan-

aani?p_p_auth=qLMXQuPQ
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Tulevaisuustyöpaja 14.11. 

• Johtaminen – osallistava johtaminen, muutosjohtaminen

• Osaaminen - osaamisen hyödyntäminen, arvostaminen, 

päivittäminen, tiedon hyödyntäminen

• Työn räätälöinti (joustavat työajat, etätyö jne.)

• Verkostojen hyödyntäminen

• Digitalisaatio - kannettavat laitteet, etäyhteys, 

työajanseuranta                                             

• Kansainvälisyys

KEINOT

• oma opiskelu

• alihankintatyö

• verkostojen hyödyntäminen/yhteistyö

• työajanseuranta digitalisaatiolla8.2.2018Etunimi Sukunimi11



MENTOROINTI



Mentorointi (1)

Taustaa:

• Mentorointia voi olla erilaista.  

• Mentorointi edellyttää aina kontaktin toimijoiden välillä, ja 

siinä on kyse viestimisestä. 

• Käytännössä mentorointi on hyvin lähellä valmennusta. 

Se on epämuodollista tiedon, sosiaalisen pääoman, 

psykososiaalisen tuen ja kokemuksen siirtämistä usein 

kokemattomammalta kokeneelle ammattilaiselle. 

Mentorilla on siten usein enemmän tietoa asiasta kuin 

mentoroitavalla.  
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Mentorointi (2)

• Mentorointi toteutetaan tässä hankkeessa alueellisesti pilottiyritysten ja 

toimijoiden välillä. 

• Mentoroinnilla tavoitellaan yksilöllistä voimaannuttavaa ammatillista 

valmennusta ja sparrausta, jotka tukevat työpajatyöskentelyä ja 

verkostoitumista alueellisesti ja valtakunnallisesti. 

• Sote-alan yritykset ovat naisvaltaisia ja tutkimusten mukaan naiset 

kaipaavat terveysalalla sopivia mentoreita ja roolimalleja. Hyvin rakennettu, 

tehokas suunniteltu, kokonaisvaltainen mentorointiohjelma tukee 

mentoroitavan muutosta uuteen työnkuvaan ja työhön. 

• Mentorointi vaatii mahdollistajan, aikaa, selkeän ohjeistuksen ja 

työskentelyä on arvioitava. 

• Mentorointi hyvinvointialalla, sosiaali- ja terveysalalla, voi lisätä ja tukea 

myös tiedon siirtoa ja näyttöön perustuvaa työtä. 

• Mentorointi auttaa ammatillisessa kasvussa, lisää työtyytyväisyyttä 

urakehitykseen sekä vahvistaa johtajaksi kehittymisessä. Lisäksi 

mentoroinnilla on myönteisiä vaikutuksia uralla pysymiseen, sairaslomien 

määrään ja työuupumiseen.

8.2.201814



Mentorointi (3)

• Mentorointi voidaan toteuttaa vaihtelevasti; ryhmässä tai 

parityöskentelynä. Tapaamiset voivat tapahtua 

kasvotusten, video- tai puhelinvälitteisesti. 

• Oleellista on suunnitella mentorointimalli sopivaksi 

toimijoiden kesken sekä sopia luottamuksellisuudesta ja 

vapaaehtoisuudesta

8.2.201815



Hankkeen mentorointimallin luonnos
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SoteNavi-

mentorointi

Mentor

Actor Tutor

ARVOT: SOPIMUS:
TAVOITTEET:

Yhteisöllinen 

oppiminen

Hankkeessa mukana oleva yritys ja 

järjestö

Hankkeessa mukana oleva

yritys/järjestö tai ulkopuolinen y/j

AMK, Eptek, OK-SIVIS



Kokeilusta toimivaksi mentorointimalliksi (TuAMK)

Havaintoja:

• toimiessaan mentor-actor suhde molemminpuolinen antoisa ja hyödyllinen 

työmuoto

• mentoroinnilla monia lähikäsitteitä, työnohjaus, tuutorointi, konsultointi, 

uraohjaus

• mentoroinnissa käsitellään työtä ja ihmistä kokonaisuudessaan

• korostuu vapaaehtoisuus ja maksuttomuus – molemmat saavat

• mentoroinnissa korostuvat hyvät vuorovaikutustaidot, kommunikaatiotaidot

• mentorointi inspiroi, ja tukee kehittämistyötä

• mentori on viisas opastaja, joka ohjaa aktoria käyttämään omaa ja samalla 

organisaationsa pääomaa entistä tehokkaammin.

• ARVOT: mm. yhteistyötä ohjaavat arvot molemminpuolinen kunnioitus, 

luottamuksellisuus, ja avoimuus, sitoutuminen, rehellisyys, ammatillisuus, 

suunnitelmallisuus, ja periksiantamattomuus.
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SoteNavi

- pienten ja keskisuurten yritysten ja järjestöjen 

valmennushanke

8.2.2018

TYÖHYVINVOINNIN TYÖKALUT



Työhyvinvoinnista huolehtiminen on… 

#järjestöosaaja



Työyhteisön hyvinvointia säätelee laki

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan ja työntekijöiden 

tulee 

ylläpitää ja parantaa työpaikan turvallisuutta ja terveyttä. 

Katso esim. Työturvallisuuskeskus: 

https://ttk.fi/tyohyvinvointi_ja_tyosuojelu/toiminta_tyopaikalla/vastuut_ja_velvoitteet

http://stm.fi/tyosuojelu-tyopaikoilla

Työterveyshuoltolaki: http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011383

Työturvallisuuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738

#järjestöosaaja

https://ttk.fi/tyohyvinvointi_ja_tyosuojelu/toiminta_tyopaikalla/vastuut_ja_velvoitteet
http://stm.fi/tyosuojelu-tyopaikoilla
http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011383
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738


Työpaikan kehittämisen tueksi 

(Työturvallisuuskeskus)

1. Vaarojen selvittäminen ja riskien arviointi

2. Työyhteisön tilan selvittäminen ja arviointi 

3. Työympäristön jatkuva seuranta 

Lisää työkaluja esim. täältä: 

https://www.proliitto.fi/sites/default/files/user_files/EasyMail

_kirjeet/tyohyvinv_itsearv_netti.pdf

Nykytilan korjaamisesta on siirrytty tulevaisuuteen 

suuntaavaan kehittämiseen. Kuitenkin myös 

tulosmittareita tarvitaan. Miten teillä seurataan

työhyvinvointia?  

#järjestöosaaja

https://www.proliitto.fi/sites/default/files/user_files/EasyMail_kirjeet/tyohyvinv_itsearv_netti.pdf


Työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät (Manka 2016)

#järjestöosaaja

Työhyvinvoinnin perusta luodaan 

itse työssä. Olennaista on saada 

vaikuttaa työhön ja työprosesseihin.



Toimivan työyhteisön kivijalat (Pekka Järvinen, 

2008) 
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#järjestöosaaja

Selkeä organisaation perustehtävä 



Pieni keskustelu

Mieti omaa työyhteisöäsi. Millaisia työyhteisötaitoja toivoisit 

sinne enemmän? 

#järjestöosaaja



Työnantajan keinoja työhyvinvointipääoman 

kartuttamiseksi

• Strategiseen työhyvinvointiin panostaminen

• Hyvä osallistava esimiestyö

• Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien 

turvaaminen

• Osaamisen johtaminen

• Ikäjohtaminen

• Joustot

• Työterveysyhteistyö

Esimiehen tarjoama tuki on kaikista merkittävin 

työhyvinvointiin vaikuttava tekijä (Böckerman ym. 2017)

#järjestöosaaja



Muutokset työyhteisössä (Hakanen ym. 2012) 

• Onnistuneet muutostilanteet ovat myönteisessä 

yhteydessä yksilön kokemiin työn voimavaroihin. 

• Suuret muutokset ennustavat puolestaan heikompaa 

luottamusta ja vähäisempää innostusta työryhmissä. 

-> Haaste: miten turvaamme työn voimavarat myös 

muutostilanteissa? 

#järjestöosaaja



Jokainen voi ylläpitää työn voimavaroja

• Nautitaan yhdessä onnistumisista

• Pyritään avoimuuteen 

• Reflektointi porukalla: mikä meillä on hyvin? 

Opintokeskus Sivis 2017



Kehittämisvälineitä ja lisätietoa:  

• https://www.tjs-opintokeskus.fi/kehittamispalvelut/tyoelaman-kehittaminen/reilu-peli

• https://ttk.fi/files/704/Tyohyvinvoinnin_portaat_tyokirja.pdf

• https://kuntoutussaatio.fi/files/1354/Tyohyvinvointi_tyopaikoille_opas_(korjattu).pdf

• http://www.uta.fi/yky/tutkimus/wrc/index/Verkkoversio_esimiehenty%C3%B6hyvinvointi_we

b.pdf

• https://www.etla.fi/wp-content/uploads/ETLA-Muistio-Brief-57.pdf

• file:///C:/Users/ristohe/Downloads/Edistet%C3%A4%C3%A4n%20terveytt%C3%A4%20ty%

C3%B6paikoilla%20yhteistoimin.pdf

• https://sykettatyohon.fi/files/tietopankki/tyohyvinvointia-

yhteistyolla/Tyohyvinvointia_yhteistyolla.pdf

• Manka, M-L.& Manka, M. (2016). Työhyvinvointi. 

• Hakanen, J., Harju, L., Seppälä, P., Laaksonen, A. ja Pahkin, K. (2012). Kohti innostuksen 

spiraaleita 

#järjestöosaaja

https://www.tjs-opintokeskus.fi/kehittamispalvelut/tyoelaman-kehittaminen/reilu-peli
https://ttk.fi/files/704/Tyohyvinvoinnin_portaat_tyokirja.pdf
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http://www.uta.fi/yky/tutkimus/wrc/index/Verkkoversio_esimiehenty%C3%B6hyvinvointi_web.pdf
https://www.etla.fi/wp-content/uploads/ETLA-Muistio-Brief-57.pdf
file:///C:/Users/ristohe/Downloads/EdistetÃ¤Ã¤n terveyttÃ¤ tyÃ¶paikoilla yhteistoimin.pdf
https://sykettatyohon.fi/files/tietopankki/tyohyvinvointia-yhteistyolla/Tyohyvinvointia_yhteistyolla.pdf


Työyhteisön arvopohdinta

• Miettikää ensin, millaisilla arvoilla haluatte tehdä töitä 

yhdessä.

• Mitkä teot edistävät, mitkä puolestaan heikentävät 

arvojen toteutumista? Mieti mahdollisimman 

konkreettisia esimerkkejä arjestanne. 

#järjestöosaaja



Lopuksi

Kerro joku tilanne työstäsi, mikä sujui mielestäsi erityisen 

hyvin. Mitä teit tai miten toimit? 

#järjestöosaaja



Yksilön näkökulma työhyvinvointiin.
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Sisältö:

• Työhyvinvoinnista teoriaa ja tutkimuksia yksilön 

näkökulmasta

• Miten työhyvinvointia ja omaa asennetta sekä 

vuorovaikutusta voi harjoitella itse?
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Yleistä (STM, TTL, Työsuojelu.fi)

• Työhyvinvointi tehdään yhdessä

• Työntekijällä on vastuu omasta työkyvystä ja 

ammatillisesta osaamisesta sekä koko työyhteisön 

ilmapiiristä

• Hyvinvointia voi kehittää: työoloja ja ammatillista 

osaamista kehittämällä, työkykyä ylläpitävällä toiminnalla 

ja työterveyshuollon avulla. 

• http://stm.fi/tyohyvinvointi

• https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/tyohyvinvointi/

• http://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/psykososiaalinen-

kuormitus
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Työhyvinvointiin vaikuttavat Mankan mukaan:

• organisaation piirteet (tavoitteellisuus, joustava rakenne, 

osaamisen kehittämisen mahdollisuudet, toimiva 

turvallinen työympäristö ja työn sisällöt, kannustavuus ja 

vaikutusmahdollisuudet - >rakennepääoma)

• johtaminen ja työyhteisön toimivuus ja ilmapiiri -> 

vertikaalinen ja horisontaalinen sosiaalinen pääoma

• viime kädessä työntekijän ominaisuudet ja tulkinta 

omasta työyhteisöstään. Puhutaan psykologisesta 

pääomasta ja työntekijän terveydestä ja työkyvystä.

8.2.2018Etunimi Sukunimi35



Tutkimuksia

• ”Työhyvinvoinnilla ei ole yhtä ainoaa oikeaa määritelmää. 

Työhyvinvointi on yksilöllinen kokemus, johon liittyvät 

myös esimerkiksi työpaikan toimivat ihmissuhteet ja 

työntekijän oma ammattitaito.

• Työhyvinvoinnin ilmenemiä ovat muun muassa 

innostuneisuus, aloitekyky ja motivoituneisuus. Siksi 

työhyvinvoinnilla on suora yhteys työn tuottavuuteen 

sekä organisaation kilpailukykyyn ja maineeseen.” (STM 

2017) 

• http://stm.fi/tietoa-

tyohyvinvoinnisthttp://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10

024/70266a
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Yrittäjien työhyvinvointi, työkyky ja kuntoutus.

Kuntoutussäätiön työselosteita 41/2011.
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Tuloksia:
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Muita tekijöitä jotka haittaavat työssä jaksamista?

• kiire ja liiallinen työmäärä (13)

• kannattavuus (6)

• ympäröivän yhteiskunnan muutokset ja epävarmuus (6)

• fyysiset vaivat (5)

• byrokratia (4)

• perheen/suvun ongelmat (3)

• sekalaiset (7)

-> tutkimuksen mukaan lähes poikkeuksetta vastanneet 

ovat ymmärtäneet että oman jaksamisen eteen on tehtävä 

töitä. Oma aika, loma, suunnitelmallisuus, liikunta, 

yrittäjäyhteisö, tärkeää saada hallita omaa työtään, 

hallinnan tunne.
8.2.2018Etunimi Sukunimi39



Pahkin 2015 (1)

• työhyvinvointia tarkastellaan terveytenä 

(sairauspoissaolo), henkisenä hyvinvointina, jota 

kuvaavat kuormittuneisuus (stressi, työuupumus) ja 

jaksaminen (työtyytyväisyys, työnilo).

• työhyvinvointiin yhteydessä olevia tekijöitä tarkasteltiin 

yksilöllisesti ja työhön liittyvinä (työnpiirteet, 

organisaation toiminta, työympäristö).

• työn häilyvyys huomioitiin organisaatiomuutoksia 

tarkastelemalla.

• vuodet 1986 – 2009 (n enimmillään >4200)
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Pahkin 2015 (2)

Tulokset: 

•  työntekijöiden työhyvinvointi pysyi samana pitkällä 

aikavälillä,

•  työntekijöillä joiden työhyvinvointi oli heikompi oli 

vähemmän yksilöllisiä tai työhön liittyviä voimavaroja 

kuin hyvinvoivilla työntekijöillä

•  heidän elämänhallinnan tunteensa koherenssi oli 

heikompi

•  heidän työssään kokemansa sosiaalinen tuki oli 

vähäisempää kuin hyvinvoivilla työntekijöillä.
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Pahkin 2015 (3)

•  lisäksi resursseissa tapahtunut muutos vuosien aikana vaikutti 

menevän eri suuntiin: resurssit lisääntyivät niillä työntekijöillä jotka 

voivat hyvin ja vastaavasti heikkenivät niillä joiden työhyvinvointi oli 

heikompi alkuaan.

•  samat tekijät auttoivat työntekijää jaksamaan pitkällä aikavälillä. 

Vahva elämänhallinnan tunne, ja sosiaalinen tuki olivat yhteydessä 

sekä työhyvinvointiin että myönteiseen muutoskokemukseen 

organisaatiossa.

•  hyvä sosiaalinen tuki työtovereilta ennen organisaatiomuutosta ei 

kuitenkaan suojannut kielteisen muutoskokemuksen työhyvinvointia 

heikentävältä vaikutukselta.

•  Yksilön oma arvio muutoksen merkityksestä (muutoskokemus) oli 

yhteydessä hänen terveyteensä ja henkiseen hyvinvointiinsa. 

Kielteinen oli yhteydessä heikentyneeseen työhyvinvointiin.

8.2.2018
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Pahkin 2015 (4)

•  Kielteinen muutoskokemus heikentää myös myönteistä 

motivationaalista hyvinvointia eli se ei ainoastaan lisää 

kuormittuneisuutta.

•  organisaatio voi vaikuttaa muutoskokemukseen, tarjota 

työntekijälle mahdollisuuksia vaikuttaa. Yritysjohto ja esimiehet 

voivat tukea muutosprosessin läpikäymistä.

•  Yksilölliset ja työhön liittyvät voimavaratekijät vaikuttavat 

terveyteen ja henkiseen hyvinvointiin. 

•  muutoskokemus – yksilön oma kokemus muutoksesta ja sen 

vaikutuksista osoittautui työhyvinvoinnin kannalta merkittäväksi 

tekijäksi.

•  Henkilöstön osallistumismahdollisuudet omaa työtä koskevien 

muutosten suunnitteluun luovat pohjan myönteiselle 

muutoskokemukselle: tarvitaan johdon ja esimiesten 

hyväksikokemaa muutosjohtamista: eli riittävä vuorovaikutus, 

tuki ja oikeudenmukainen toiminta!
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SOTE ammattilaisten työhyvinvointi tutkimusten 

mukaan:

• Työhyvinvointi lääkärin työssä : systemaattinen kirjallisuuskatsaus 

työkykyjohtamisen tueksi terveydenhuollon organisaatioihin

• Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2016 vol. 53 no. 1 s. 30-43 

• Pohjoissuomalaisten ensihoitajien työhyvinvointi

• Hoitotiede 2016 vol. 28 no. 4 s. 322-334 

• Hammaslääkärien työhyvinvointi Suomessa : 11 vuoden seuranta

• Suomen hammaslääkärilehti - Finlands 

tandläkartidning 2015 vol. 22 no. 1 s. 20-31

• Näkökulmia sairaanhoitajien työhyvinvointiin

• Tutkiva hoitotyö 2011 vol. 9 no. 1 s. 29-36
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Muita artikkeleja:

• Staying well in an unstable world of work : prospective cohort study of the 

determinants of employee well-being

• Millainen työhyvinvointi - sellainen organisaation suorituskyky

• Työterveyshoitaja 2013 vol. 38 no. 3 s. 14-15 

• Työhyvinvointi : miten tarttua häiriökäyttäytymiseen?

• Pro terveys 2012 vol. 40 no. 6 s. 24-25

• Yrittäjien työhyvinvointi, työkyky ja kuntoutus : selvitysraportti pienyrittäjien ja 

maatalousyrittäjien työkyvystä, hyvinvoinnista, työkyvyntuen ja kuntoutuksen 

tarpeesta

• Työselosteita / Kuntoutussäätiö no. 41 Helsinki : Kuntoutussäätiö 2011 59 s
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Pursio 2013:

Millainen työhyvinvointi – sellainen organisaation 

suorituskyky

• Strateginen työhyvinvointi: täsmätoimet johdetaan 

organisaation strategiasta ja tavoitteista.

• Suorituskyky on menestystekijä: indikaattoreita ovat 

osaaminen ja kehittyminen, kyky ja voimavarat, 

johtaminen, kokonaissuorituskyky.
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Heiskanen 2012:

Miten tarttua häiriökäyttäytymiseen? (1)

• Vastuu työhyvinvoinnin toteutumisesta on työyhteisössä 

jokaisen työyhteisön jäsenen, koska jokainen meistä 

kontrolloi paremmin omaa käytöstään kuin toisten.

• tavoitteena johdon on luoda ne olosuhteet, jotka takaavat 
työyhteisön jäsenille fyysisesti, psyykkisesti ja emotionaalisesti 

turvallinen työyhteisö.

• johdolla on hierarkkinen valta, vastuu ja resurssit siksi 

avainasemassa.

• tiedetään että 40% tilanteissa häiriökäyttäytyminen on jatkunut 

yli 3 vuotta, hierarkkinen valta on eri kuin vaikutusvalta 

ratkaisussa.

• Työhyvinvointityöhön on määrätietoisesti ryhdyttävä koska 

puuttumatta jättämisen kustannukset ovat liian suuret sekä 

lyhyellä että pitkällä aikavälillä.
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Heiskanen 2012:

Miten tarttua häiriökäyttäytymiseen? (2)

• Toimenpiteitä:

YLINJOHTO:

1. muodosta ymmärrys ja määritä mitä työyhteisöön 

sopimaton hk on?

2. selvitä kuinka yleinen ilmiö hk on (kysely)

3. luo kaikille yhteiset toimintamallit/prosessit

4. anna tarvittava tuki esimiehille

5. aseta vaatimuksia ja tavoitteita hk taltuttamiseksi

8.2.2018Etunimi Sukunimi48



Heiskanen 2012:

Miten tarttua häiriökäyttäytymiseen? (3)

•  KESKIJOHTO:

1. sisäistä noudata ja hyödynnä ylemmän johdon kanssa luotuja 

työvälineitä

2. tunnista omat osaamispuutteet

3. osallistu motivoituneena koulutuksiin, vaadi koulutusta jos sitä ei 

ole tarjolla

4. jaksa käydä jatkuvasti johdettaviesi kanssa työhön perustuvaa 

keskustelua (huom. ehkä ei ole itsestäänselvää kaikille.)

5. johda kulkien organisaatiossa

6. rakenna määrätietoisesti organisaatiokulttuuria (varhainen 

puuttuminen logiikalla)

7. uskalla pyytää ulkopuolista apua  ”asiat pitkittyessään 

henkilökohtaistuvat…”
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Päätalo & Kauppi 2016:

Työhyvinvointi lääkärin työssä, system.kk.

• Lääkäreiden työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät 

jakautuivat analyysin perusteella kuuteen kategoriaan:

• 1) mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön ja työn hallinta

• 2) palkitsevuus ja arvostus sekä eteneminen työssä

• 3) suhteet työtovereihin ja potilaisiin

• 4) kokemus ja taidot

• 5) työskentelyolosuhteet

• 6) henkilökohtaiset ominaisuudet
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Hakanen & Seppälä 2015:
Hammaslääkäreiden työhyvinvointi Suomessa seurantatutkimus

• Suosituksia:

- työn ja työyhteisön voimavarojen vahvistaminen

- julkisen ja yksityisen sektorin välissä eroja, näitä 

kavennettava

- nuoret ovat tiukoilla
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Ojala ym. 2015:

Pohjoissuomalaisten ensihoitajien työhyvinvointi

• Ensihoitajat pitivät tärkeänä ensihoitajien vapaamuotoista 

yhdessäoloa ja erittäin tärkeänä keskinäistä auttamista ja tukemista.

• Yhteenkuuluvuus ja yhteistoiminnallisuus sekä toimiva 

kommunikointi on tärkeää.

• Erittäin tärkeäksi nähtiin myös työn hyvin tekeminen ja hyvä 

esimiestyö.

• Työhyvinvointitekijöistä parhaiten toteutui vapaamuotoinen 

yhdessäolo, työn haastavuus ja mielekkyys sekä ensihoitotyön 

tekeminen.

• Heikoiten toteutui esimiestyö, asema suhteessa työhön, 

ammatillisen kehittymisen mahdollisuus ja työn organisointi.
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Yksilön terveys on kokonaisuus.
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luentomateriaali



Yksilö voi kehittää omaa mielenterveyttään ja 

työhyvinvointiaan.

8.2.2018Etunimi Sukunimi54

Tony Dunderfelt 13.9.2016, TuAMK, 

luentomateriaali
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Tony Dunderfelt 13.9.2016, TuAMK, 

luentomateriaali



https://www.mielenterveysseura.fi/fi
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Harjoituksia, pelejä, 

treenejä:
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MHTT Mielen hyvinvointitreenit työpaikalla

(Tony Dunderfelt)

• https://www.tsr.fi/valmiit-hankkeet/hanke?h=115330

Hyviä linkkejä:

• https://sykettatyohon.fi/fi
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Harjoitus

• Myönteistäjät -kortit.

Katsotaan yhdessä esimerkki miten omaa näkökulmaa ja 

asennetta voi muuttaa työyhteisössä?
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