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Työhyvinvointi

”Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä,
jota ammattitaitoiset työntekijät tekevät hyvin johdetussa
organisaatiossa. Työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja
palkitsevaksi. Työ tukee muuta elämänhallintaa” (Anttonen &
Räsänen 2009).

Työhyvinvointi on investointi
• Työhyvinvointi vaikuttaa organisaation kilpailukykyyn, taloudelliseen
tulokseen ja maineeseen.
• Hyvin suunnitellut investoinnit työhyvinvointiin voivat maksaa itsensä
moninkertaisina takaisin.
• Tutkimusten mukaan työhyvinvoinnin kehittämisellä on merkittävä
myönteinen yhteys henkilöstön hyvinvoinnin kokemukseen,
tuottavuuteen, voittoon, asiakastyytyväisyyteen, työntekijöiden
vähäisempään vaihtuvuuteen, sairauspoissaoloihin ja tapaturmiin
(Työeläkeyhtiö Varma 2017)
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Lääkärin toteamien sairauslomien (>3pv) ikävakioitu
todennäköisyys verrattuna heihin, joilla riskitekijää ei esiinny

Riskitekijä
Elämäntapatekijät
-Ylipaino (BMI 25-30)
-Lihavuus (BMI >30)
-Entinen tupakoitsija
-Nykyinen tupakoitsija
-Runsas alkoholinkäyttö
-Liikunnan puute

Työelämän laatutekijät
-Työ yksipuolista
-Huonot vaikutusmahdollisuudet
-Huonot osallistumismahdollisuudet
-Huono työtoverituki
-Ristiriitoja esimiehen kanssa

Miehet (n=1490) Naiset (n=4952)
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Vahtera et al. 1999
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Esimiestyön merkitys sairauspoissaoloihin

TURUN YLIOPISTON STRATEGIA 2016-2020
Hyvinvoiva yhteisö yksi neljästä strategian kulmakivestä:
”Olemme vastuullinen työnantaja ja toimintamme rakentuu
yhteisille arvoille. Rakennamme innostavaa, kannustavaa ja
keskustelevaa yliopistoa, jossa on ilo opiskella ja työskennellä.”
Hyvinvoivan yhteisön toimenpideohjelman teemat:
Ø Hallinnon ja tukipalvelujen kehittäminen
Ø Hyvä johtaminen ja työyhteisöhyvinvointi
Ø Opiskelukyky ja opiskelijoiden hyvinvointi
Ø Aktiivinen henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi

Turun yliopiston henkilöstövisio 2020
”Osaamme, voimme hyvin ja teemme
yhdessä merkityksellistä työtä
vastuullisesti johdetussa Turun
yliopistossa. Meillä on kunnianhimoa ja
reilu meininki.”

HYVINVOIVA YHTEISÖ ON STRATEGINEN VALINTA
- toiminnallisia periaatteita
- jokaisella opiskelijalla ja työntekijällä on oikeus hyvään ja tasapainoiseen
opiskelu- ja työympäristöön.
- tavoitteena on arjen sujuvuuden, työn tuottavuuden sekä työntekijöiden ja
opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen.
- kokonaisvaltainen hyvinvoinnin johtaminen muodostuu sekä proaktiivisesta eli
ennaltaehkäisevästä että reaktiivisesta eli ongelmiin puuttuvasta toiminnasta.
- vastuu hyvinvoinnista on linjaorganisaatiolla (tiedekunta / laitos/ oppiaine / jne.).
Tätä toimintaa tukee hyvinvointi- ja henkilöstöpalvelut, työterveys, työsuojelu.
- tavoitteena on aktiivisesti kehittää niitä keinoja ja toimenpiteitä, joilla teemme Turun
yliopistosta kaikille turvallisen ja hyvinvointiamme tukevan opiskelu- ja
työympäristön.

Minkä varaan rakennamme?
- ei laajamittaisia henkilöstön irtisanomisia, mutta kattava yliopiston yhteisten palveluiden
uudelleenorganisointi
- monipuoliset henkilöstönkehittämisen, johtamisen tuen ja työhyvinvoinnin palvelut
- sisäisen asiantuntijuuden hyödyntäminen osaamisen kehittämisessä
- yhteisöllinen kehittämisen perinne ja aito halu yhteistoimintaan
- toimiva varhaisen tuen kulttuuri ja prosessit
- kiinteä työterveysyhteistyö
- runsaasti johtajien ja esimiesten määrätietoista koulutusta
- nykytilan kartoitukseen valmiita työkaluja: työhyvinvointikyselyt, työpaikkaselvitykset, varhaisen
tuen yhteydenotot, työsuojelutyö, sairauspoissaolojen seuranta
- henkilöstöpolitiikan linjaukset (työn ja vapaa-ajan joustot)
- työkykyriskissä olevien työntekijöiden tunnistaminen, hoidon varmistaminen, työkyvyn
palauttaminen ja seuranta
- opiskelukyvyn edistämistoiminta on Turun yliopistossa lähtökohdiltaan ennaltaehkäisevää,
voimavaroja ja motivaatiota vahvistavaa sekä terveyttä ja hyvinvointia yleisesti lisäävää

HYVINVOINTIPALVELUT –yksikkö
- hyvinvointipalvelut-yksikkö on uusi sekä henkilökunnalle että
opiskelijoille tarkoitettu yhteinen tukitoiminto yliopistoyhteisön
hyvinvoinnin edistämiseen
- aloittanut toimintansa 1.1.2017 lukien, 14 asiantuntijaa
- uudenlaista ”HR:ää” koko yliopistoyhteisölle, n. 23.500 ”asiakasta”
- synergiaedut, palveluja opiskelijoille ja henkilöstölle samassa
yksikössä
- sisäisen kumppanuuden ajatus

HYVINVOINTIPALVELUIDEN TEHTÄVÄT
1. Työkyky ja hyvinvointi – kokonaisvastuu strategian Hyvinvoiva yhteisö -osion toteutumisesta
2. Työhyvinvointia edistävät valmennukset ja tukimuodot
3. Opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tukeminen mm. opintopsykologipalvelut
4. Työsuojelutoiminta
5. Työterveyshuollon yhteistyö
6. Tietoturvaan liittyvät asiat
Hyvinvoivat
Hyvinvoivat
7. YTHS-yhteistyö opiskelijahyvinvointiasioissa
työntekijät ja
työntekijät ja
8. Korkeakoululiikunta CampusSport
opiskelijat
9. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat
opiskelijat tekevät
tekevät
10. Esteettömyys- ja saavutettavuusasiat
paremman
11. Varhainen tukeminen ja Opintovartu
paremman
tuloksen.
12. Työyhteisösovittelumenettely
tuloksen.
13. Kieliohjelma ja kielityöryhmän valmistelutehtävät
14. Viestintä- ja markkinointitehtävät, yksikön intra- ja nettisivunäkyvyys, TY:n brändi Hyvinvointiyliopistona
15. Seuranta- ja raportointitehtävät hyvinvoinnin tilasta ja raportointi johdolle, työhyvinvointikysely

TTH
HR/
työkykykoordinaattori

4 tt

Työkyvyttömyyseläkeriski

50 tt

Työkykyriski

100-500

Oireita,
Oireita
sairauslomia

1000 tt

Häiriöitä

Esimies/työyhteisö
Organisaation johto

Terveysriskit
Riskeihin kiinni toimivilla
työkykyjohtamisen
prosesseilla=> ratkaisut
kohdistuvat yksilöihin

Liiketoimintariskit &
mahdollisuudet
Oireisiin ja häiriöihin kiinni
esim. henkilöstön jatkuvan
kuuntelun mallilla =>
ratkaisut kaipaavat
isomman kuvan
ymmärtämistä!

Strategia, tavoitteet & tekemisen muutos

ORGANISAATIO (1000 tt): Mitä voidaan tehdä ennakoivammin?
Keskinäinen työeläkeyhtiö VARMA

VARHAINEN TUKEMINEN
Työhyvinvointi on seurausta tasapainoisesta, motivoivasta ja
sujuvasta työn arjesta hyvin toimivassa työyhteisössä. Siinä
henkilöstö voi suunnata energiansa perustehtäviensä hoitamiseen.
Työn tekemiseen voi aika ajoin tulla häiriöitä, jotka haittaavat
työtehtävistä suoriutumista ja ovat uhkana työhyvinvoinnille. Hyvään
henkilöstöpolitiikkaan kuuluu, että kaikki työn tekemistä haittaavat
ongelmatilanteet ratkaistaan mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa.
Tilanteiden selkiyttämiseen ja ratkaisujen löytämiseen esimiehet ja
yksiköt saavat tukea hyvinvointipalveluista, työterveyshuollosta sekä
työsuojeluorganisaatiolta.

TÄMÄN VUODEN KEHITTÄMISKOHTEITA
• Esimiesten työhyvinvoinnin johtamisen tuki
• Esimiesten työhyvinvointi –iltapäivät
• Työhyvinvointikyselyn 2017 tulosten avulla tapahtuva yksiköiden kehittäminen
• Pitkäkestoisen esimiesvalmennuksen uudistaminen, velvollisuus osallistua

• Digitaalisen etähoitomuodon pilotointi masennus- ja uupumusoireista kärsiville

• CampusSport, mm.
•
•
•
•

Arkiliikuttaminen – Kampusaktivointi – liikuntalaitteita rakennusten auloihin
Turun korkeakoululiikunnan yhteisen sarjan/kilpailumuodon ”CampusSport Cupin” toteutus
SportAppro –liikuntatapahtuma Turun korkeakoulujen opiskelijoille
Active Campus Europe –hankkeen aloittelijoiden toimintakokeilun käynnistäminen Turun yliopistossa

• OpintoVartun käyttöönotto ja yliopiston opetushenkilökunnan kouluttaminen: tavoitteena madaltaa
puheeksioton kynnystä ja tarvittaessa ohjata avun äärelle
•
•
•
•

Opinto-ohjauksen ja neuvonnan tueksi toimintamalli, kun opintojen sujuva arki ei toteudu
”Vastuullisena ohjaajana toimiminen hyvinvoivassa yhteisössä”
Uusien opettajien perehdytyskoulutus
Tukimuotojen näkyvyys: miten henkilökunta ja opiskelijat löytäisivät tiedot yhdestä paikasta?

OPINTOVARTU:
VARHAISEN TUKEMISEN TILANTEET, TOIMIJAT JA VASTUUT
Oppimista haittaava yksilötai opiskeluyhteisöongelma,
esim.
Opiskelijan
• oppimisvaikeudet (motivaatioongelmat, lukihäiriö, nepsyvaikeudet)
• oikeusturvaan liittyvät kysymykset
• käyttäytymismuutokset (jatkuva
väsymys, eristäytyminen jne.)
• koettu kiusaaminen tai häirintä
• opiskelussa ja oppimistuloksissa
heikkenemistä
• sitoutuminen pelisääntöihin
heikkenee
• epäily päihdeongelmasta

Opiskeluyhteisö
• häiriöitä opiskelijan ja
opettajan/ohjaajan välisessä
vuorovaikutuksessa
• jakaantuu eripuraisiin kuppikuntiin
• yhteinen keskustelu loppuu /
eristäytyminen

Opettaja / muu henkilökunta
• saattaa myös tarvita varhaista tukea
• ks. henkilökunnan VarTu-malli

Opiskeluyhteisö
Tunnistamis- ja esilleottovastuu
jokaisella opiskeluyhteisön
jäsenellä (opettajat, opiskelijat,
tukihenkilökunta), tarvittaessa
yhdessä muiden kanssa

Vastuuhenkilöt
•
•
•
•
•

omaopettaja / opettajatutor
oppiaineen vastuuopettaja
opintopäällikkö, opintoneuvojat
laitosjohtaja
dekaani, koulutuksesta vastaava
varadekaani

Muita puheeksioton
aloitteentekijöitä
YTHS, TYY, ainekerhot,
kolmannen sektorin toimijat

Vastuuhenkilöiden tukena
Toimijat
• OpintoVartu-yhdyshenkilö
• koulutuksen toimiala (mm.
oikeusturvaan liittyvät kysymykset,
uraohjaus)
• opintopsykologit
• esteettömyyssuunnittelija
• turvallisuuspäällikkö
• päihdeyhdyshenkilö
(=työsuojelupäällikkö)
• YTHS:n asiantuntijat
• TYY:n asiantuntijat
• korkeakoulupapit

Ohjeet ja prosessit, mm.
• opintojohtosääntö
• oppimisen eettiset ohjeet
• rehtorin päätös perustutkintoopiskelijoiden ohjauksesta
• mahdollisuus erityisjärjestelyihin
opintojen aikana
• turvallisuusohjeet
• opiskelijoiden päihdeohjelma

Kiitos!

