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1. Toteuttajan nimi 
RiimaPlan Oy 

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 
Henkilöstö yrityksen menestystekijänä 

3. Yhteenveto hankkeesta 
Hankkeen tavoitteena oli kohdeyritysten työhyvinvoinnin tilan kartoittaminen ja 
yrityksen toimintatapojen uudistaminen tarvittaessa. 
 
Yleisiä työhyvinvointia heikentäviä tekijöitä ovat: 
- huono johtaminen  
- työpaikan ilmapiiriongelmat 
- työn mielekkyyden puuttuminen, liika kuormittuminen 
- stressi, uupumus 
- tuki- ja liikuntaelinten sairaudet 
- työympäristön riskitekijät 
 
 
Pienten yritysten tyypillisiä haasteita henkilöstöasioissa: 
 
- Yleiset toimintatavat saattavat olla tiedossa, mutta niitä ei välttämättä ole kirjattu 
prosesseiksi, eikä niitä ole selkeästi viestitty henkilöstölle. Tämä aiheuttaa 
tapauskohtaista asioiden tulkintaa, joka on tehotonta työajan käyttöä. 
- Pienissä yrityksissä ei välttämättä ole riittävästi resursseja henkilöstöasioiden 
hallintaan, vaikka tarve tiedostetaankin. 
- Esimiehillä ei ole välttämättä riittävää tietoa työlainsäädännöstä, joka säätelee 
yrityksen toimintaa ja työsuhteessa olevia työntekijöitä. 
- Esimiehiltä puuttuu valmiuksia ihmisten johtamiseen. Erityisesti mahdolliset työpaikan 
ongelmatilanteet koetaan haastaviksi. Esimiehet tarvitsisivat sparrausta 
henkilöstöjohtamiseen. 
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- Pienissä yrityksissä ei ole välttämättä riittävää tietoa ulkoisten sidosryhmien 
tarjoamista palveluista ja yhteistyöstä. 
- Työhyvinvoinnin ja tuottavuuden välistä yhteyttä ei välttämättä tunnisteta. 
 

4. Raportti 

4.1. Hankkeen tavoitteet 
 

Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on 
 

Hanke edistää Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 tavoitteen 
toteutumista maaseudun yritystoiminnan kasvusta ja samalla työpaikkojen 
lisäämisestä. Tämän hankkeen avulla edistetään pienyritysten työhyvinvointia ja sitä 
kautta yritysten tuottavuuden ja kilpailukyvyn paranemista. Hanke on Aisaparin "Merkki 
päällä" mukainen yritysryhmähanke ja toteuttaa kehittämisstrategian ykköskärkeä 
"Alueen elinvoimaisuus". 

 
Hankkeen tavoitteena on kehittää Leader Aisaparin alueella toimivia pienyrityksiä (alle 
50 hlöä) henkilöstön työhyvinvoinnin näkökulmasta. Työhyvinvointi koostuu 
turvallisesta ja terveellisestä työympäristöstä, toimivasta työyhteisöstä ja hyvästä 
johtamistavasta. Hankkeessa tarjotaan asiantuntijuutta toimintamallien kehittämiseen, 
mikä takaa paremmin johdetun henkilöstöhallinnon yrityksille tulevaisuudessa. 
Hankkeessa kartoitetaan yritysten henkilöstöprosessien ja -käytäntöjen nykytilanne 
sekä kehittämistarpeet. 

 
Selvitetään henkilöstöhallinnon toimintatavat: mitä ne ovat, miten niistä on sovittu ja 
ovatko prosessikuvaukset olemassa. Kehitetään olemassa olevia käytäntöjä tarpeen 
mukaan.  

 
Selvitetään henkilöstön kokeman työhyvinvoinnin nykytila kyselyn avulla. Käydään 
tulokset läpi henkilöstön kanssa. Sovitaan kehittämistoimet ja seurataan niiden 
edistymistä. Toistetaan kysely hankkeen loppuvaiheessa. 

 
Lisätään yrityksen johdon ja esimiesten valmiuksia työhyvinvointia edistäviin toimiin 
työpaikalla. 

 
Aktivoidaan työntekijöitä miettimään heidän omaa suhdettaan työhyvinvointiin: Millaisia 
fyysisiä ja psyykkisiä kuormitustekijöitä työhöni sisältyy? Millaiset ovat terveyteni ja 
elämäntapani? 

 
Työhyvinvoinnin nykytila voidaan kartoittaa usein eri mittarein: 
tarkastellaan henkilöstöä koskevia tunnuslukuja (sairauspoissaolot, 
työkyvyttömyystapaukset, tapaturmataajuus, vaihtuvuus jne.) 
haastattelut, työhyvinvointikysely, havainnointi 
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4.2. Toteutus 
 

a) toimenpiteet 
 

Hanna Punkari työskenteli hankkeessa 100% työpanoksella, joka jaettiin yhtä suuriin 
osiin viidessä eri kohdeyrityksessä. Tuntimäärät vastasivat neljää työpäivää 
kuukaudessa kussakin yrityksessä. Hanna työskenteli kohdeyritysten tiloissa kerran 
viikossa kussakin, mikä oli luonteva ja luotettava tapa yritysten ja henkilöstön kesken. 
 
Hankkeen alussa selvitettiin yritysten nykyiset toimintatavat kehittämistarpeiden 
määrittämiseksi. 
 
Hankkeen alussa kartoitettiin työhyvinvoinnin nykytila koko henkilöstölle lähetetyn 
kyselyn avulla. Työhyvinvointikysely toistettiin hankkeen loppupuolella, jotta voitiin 
saada palautetta mm. hankkeen hyödyistä. 
 
Hankkeen aikana hankeyrityksissä tehtiin mm. seuraavia toimenpiteitä: 
 
1) Työhyvinvointikyselyiden toimenpidesuunnitelmien toteutumista edistettiin. 

Henkilöstön antaman palautteen perusteella kehityskohteina yrityksissä olivat 
etenkin tehtävänkuvien ja roolien selkiyttäminen, palautteen antaminen sekä 
sisäinen viestintä. 
 

2) Hankkeen projektipäällikkö antoi esimiehille tukea ja sparrausta arjen tilanteisiin. 
Erityisesti tukea tarvittiin esimiestyön haastavissa tilanteissa ja neuvoteltaessa 
työpaikan paikallisista joustoista. Parannustoimia tehtiin myös erilaisten 
lakisääteisten velvoitteiden täyttämisessä, kuten työpaikan yhteistoiminta, mukaan 
lukien työsuojelun edistäminen, ja näiden asioiden dokumentointi. 

 
3) Työpaikan paikallisesti sovitut pelisäännöt koottiin henkilöstöoppaiksi yrityksissä. 

Henkilöstöopas toimii perehdyttämisen tukiaineistona uusille työntekijöille sekä 
paikallisen sopimisen oppaana vanhoille työntekijöille. Kun asiat on dokumentoitu, 
toiminta on reilua ja läpinäkyvää koko henkilöstölle, eikä asioita tarvitse tulkita 
tapauskohtaisesti. 

 
4) Kehityskeskustelukäytäntö pyrittiin saamaan säännölliseksi jokaisessa yrityksessä. 

Tämä tavoite tuki myös työhyvinvointikyselyissä kehityskohteeksi noussutta 
palautteen saamista. Keskusteluiden tueksi laadittiin lomake, johon esimies ja 
työntekijä listaavat myös 1-3 henkilökohtaista tavoitetta.  

 
5) Sidosryhmäyhteistyötä tiivistettiin jokaisessa yrityksessä työterveyshuollon ja 

työeläkeyhtiön suuntiin. Työterveyshuolto on tärkeä asiantuntija työkykyongelmien 
ennaltaehkäisyssä, ja toimiva yhteydenpito syventää yhteistyötä. Osana 
työterveyshuollon ja yritysten välistä lakisääteistä velvoitetta otettiin yrityksissä 
käyttöön varhaisen tuen malli, joka edellyttää esimiehiltä varhaista puheeksi ottoa 
työkykyongelmissa. Hankkeen projektipäällikkö loi toimintamallit käytännön 
toteutukseen ja osallistui kutsuttaessa varhaisen tuen keskusteluihin. 
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6) Liittyen työeläkeyhtiöiden kanssa tehtävään yhteistyöhön työkyvyn parantamiseksi, 
hankeyrityksissä toteutettiin hyvinvointivalmennuksia koko henkilöstölle. 
Työeläkeyhtiöt tarjosivat taloudellista tukea näihin valmennuksiin. Valmennuksia 
toteutettiin tarvelähtöisesti yritysten toiveita kuunnellen ja niitä toteutettiin eri 
laajuisina ja eri ajankohtina.  
 

7) Hankeyrityksissä käytiin strategiaa ja tavoitteita läpi henkilöstölle järjestetyissä 
tilaisuuksissa. Näillä pyrittiin selkiyttämään henkilöstölle sitä, mihin ollaan 
menossa ja että kullakin työntekijällä on tärkeä rooli tavoitteiden saavuttamisessa. 
Esimiehiä muistutettiin, että strategian laatiminen ja sen pitäminen mukana arjen 
päätöksenteossa on tärkeää. Strategia vaatii jatkuvaa tiedottamista työpaikan 
sisäisessä viestinnässä. 
 

8) Työpaikkojen työsuojelutoimintaa kehitettiin jokaisessa yrityksessä ja laadittiin 
työturvallisuuslain vaatimia dokumentteja. Säännölliset työsuojelutoimikuntien 
kokoontumiset sekä työturvallisuuskierrokset edistävät työturvallisuutta ja tukevat 
jatkuvan parantamisen ajattelua. 
 

9) Työturvallisuuden riskienarviointi -prosessi käynnistettiin kahdessa yrityksessä. 
Riskienarvioinnin avulla voidaan havaita mahdolliset vaaraa tai altistumista 
aiheuttavat seikat tai kuormittavat tekijät. Riskienarvioinnin tulee olla jatkuvaa ja 
dokumentit tulee päivittää vähintään kerran vuodessa tai tarvittaessa useamminkin. 
Yritysten johdolle ja esimiehille korostettiin, että ylimmän johdon sitoutuminen 
jatkuvaan parantamiseen on ensisijaisen tärkeää. 

 
10) Työpaikan yhteistoimintaa kehitettiin jokaisessa hankeyrityksessä. 

Yhteistoiminnalla tarkoitetaan työnantajan ja työntekijöiden välisiä paikallisia 
sopimuksia ja säännöllisen keskusteluyhteyden ylläpitämistä. Nämä lisäävät 
työtyytyväisyyttä. 

 
11) Hankkeen aikana jokaisessa kohdeyrityksessä järjestettiin liikunnallinen 

työhyvinvointipäivä, johon sisältyi lajikokeiluja, kehon ikä –mittaus ja terveysluento. 
Tarkoituksena oli saada ajankohtainen raportti omasta kehonkoostumuksesta sekä 
lisätä tietoa oikeanlaisesta ravitsemuksesta, liikunnasta ja palautumisesta. 
Lajikokeilujen avulla pyrittiin innostamaan henkilöitä uusien liikuntamuotojen pariin. 
Kukin sai itse valita mieleisensä lajin annetuista vaihtoehdoista. Tykypäivistä 
saatiin hyvää palautetta henkilöstöltä ja niistä luvattiin säännöllinen toimintatapa 
yrityksiin jatkossa. Vapaamuotoinen yhdessäolo lisää henkilöstön keskinäistä 
yhteishenkeä ja sitä kautta tuottavuutta. 

 
 

12) Hankeyritysten toimitusjohtajat verkostoituivat toistensa kanssa 
aamukahvitilaisuuksissa, jotka järjestettiin vuorotellen jokaisessa yrityksessä ja 
joissa esiteltiin vuorossa olevan yrityksen toimintaa ja etenkin hankkeessa tehtyjä 
työhyvinvoinnin edistämistoimia.  

 
13) Yleisten toimintamallien lisäksi hankkeessa ratkottiin monia muita arjen 

henkilöstöasioita, joita tuli eteen.  
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b) aikataulu 

 
Hankkeen kokonaisaikataulu oli 1.2.2017-31.5.2018 
 

c) resurssit 
 

Projektipäällikkö/ hankeasiantuntija työskenteli kokoaikaisesti hankkeessa, jossa 
tehtiin tiivistä yhteistyötä yritysten johdon kanssa ja oltiin vuorovaikutuksessa 
henkilöstön kanssa.  
 

d) toteutuksen organisaatio 
 

RiimaPlan Oy 
Toimitusjohtaja Juha Lemponen sekä projektipäällikkö/ hankeasiantuntija Hanna 
Punkari 
 
 

e) kustannukset ja rahoitus 
 

Kustannukset ja rahoitus suunnitelman mukaan Ely-keskuksen hyväksymänä.  
 

f) raportointi ja seuranta 
 

Hankkeen projektipäällikkö Hanna Punkari sekä Riiman taloushallinto. 
 

g) toteutusoletukset ja riskit 
 

Hankkeesta saatiin hyvää palautetta yrityksiltä. Projektipäällikkö näkee riskinä lähinnä 
sen, että hankkeen päätyttyä toimintamallit eivät jää elämään yrityksen arjessa. Riskiä 
pyrittiin pienentämään sillä, että yrityksessä nimettiin yksi tai useampi henkilö 
hoitamaan haluttuja toimintamalleja hankkeen jälkeenkin. 

4.3. Yhteistyökumppanit 
Työhyvinvointipäivät toteutettiin hintavertailun perusteella Kuortaneen Urheiluopistolla. 
Ensiapukoulutukset ostettiin alueella toimivalta kouluttajalta. Yhteistyökumppaneina toimivat 
myös yritysten olemassa olevat kumppanit, kuten työeläkeyhtiöt ja työterveyshuollon toimijat. 

4.4. Tulokset ja vaikutukset 
Yhteenvetona hankkeesta voidaan mainita, että etukäteen oletetut ja työhyvinvointia osaltaan 
mittaavat seikat, kuten sairauspoissaolot, työkyvyttömyystapaukset tai henkilöstön vaihtuvuus 
olivat näissä yrityksissä varsin vähäisiä. Näiden osalta ei siis ollut todettavissa mitään 
työhyvinvointia alentavia hälyttäviä merkkejä. Sitä vastoin, kaikissa yrityksissä henkilöstö oli 
sitoutunutta, ahkeraa ja joustavaa työnantajaa kohtaan. Hankeyrityksissä työilmapiiri oli 
henkilöstön kesken hyvä. Suhtautuminen johtoon ja esimiehiin oli niin ikään välitöntä ja 
keskustelukulttuuri johdon ja henkilöstön välillä oli pääsääntöisesti avoin. Eniten johtoa 
kritisoitiin tiedottamisen puutteesta tai säännöllisten palaverikäytäntöjen puuttumisesta. 
Hankkeessa esimiehille korostettiinkin tiedottamisen tärkeyttä, palaverikäytäntöjen 
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säännöllisyyttä ja aitoa läsnäoloa henkilöstön keskuudessa. Näillä toimilla on suora yhteys 
työtyytyväisyyteen. 

 
Työhyvinvointikyselyissä henkilöstön antaman palautteen perusteella tehtävänkuvia ja rooleja 
selkiytettiin ja niiden läpikäynti otettiin osaksi vuotuisia kehityskeskusteluita. Esimiehet saivat 
muistutuksia palautteen antamisesta ja moni esimies kiinnitti tietoisesti huomiota tämän 
kehittämiseen. Sisäisessä viestinnässä otettiin käyttöön yrityskohtaisia toimintamalleja, kuten 
kuukausitiedote, kuukausipalaveri, viikkopalaveri ja kvartaali-info.  

 
Työntekijät antoivat hyvää palautetta henkilöstöoppaista, jotka laadittiin työpaikoille. Niihin 
kerättiin työpaikan paikallisesti sovitut pelisäännöt. Aiemmin asioita oli täytynyt ratkoa 
esimiehen kanssa tapauskohtaisesti, joten henkilöstöopas toi mukanaan läpinäkyvyyttä 
henkilöstöjohtamiseen. 

 
Kehityskeskustelukäytäntö pyrittiin saamaan säännölliseksi jokaisessa yrityksessä. Esimiehille 
korostettiin keskusteluiden tärkeyttä senkin vuoksi, että tällä taataan kahdenkeskinen 
palautekeskustelu vähintään kerran vuodessa jokaiselle. Tällöin myös hiljaisimmat henkilöt 
saavat yleensä äänensä kuuluviin. Kehityskeskustelu ei luonnollisesti yksistään riitä, vaan 
kaikkein tärkeintä esimiehen työssä on näkyä työpaikalla ja kysyä spontaanisti kuulumisia. 

 
Sidosryhmäyhteistyötä tiivistettiin jokaisessa yrityksessä työterveyshuollon ja työeläkeyhtiön 
suuntiin. Etenkin työeläkeyhtiön tarjoamat työkykypalvelut ja esimieskoulutukset olivat 
ennestään varsin vähän käytettyjä yrityksissä. Liittyen työeläkeyhtiöiden kanssa tehtävään 
yhteistyöhön, hankeyrityksissä toteutettiin hyvinvointivalmennuksia koko henkilöstölle 
marraskuusta 2017 alkaen. Työeläkeyhtiöt tarjosivat taloudellista tukea näihin valmennuksiin. 
Valmennuksia toteutettiin tarvelähtöisesti yritysten toiveita kuunnellen ja niitä toteutettiin eri 
laajuisina ja eri ajankohtina. 
 
Osana työterveyshuollon ja yritysten välistä lakisääteistä velvoitetta otettiin yrityksissä käyttöön 
varhaisen tuen malli, joka edellyttää esimiehiltä varhaista puheeksi ottoa työkykyongelmissa. 
Varhaisen tuen mallilla on siis suora yhteys henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseen. Varhainen 
puuttuminen on yksi tärkeimmistä esimiehen tehtävistä. 

 
Hankeyrityksissä strategia ei näkynyt arjessa juuri lainkaan, mikä tarkoitti, että johto ei ollut 
hyödyntänyt sitä omassa työskentelyssään kovin tehokkaasti. Strategiaa pyrittiin vahvistamaan 
ja tekemään eläväksi, mm. henkilöstölle järjestetyissä tilaisuuksissa. Näillä pyrittiin 
selkiyttämään henkilöstölle sitä, mihin ollaan menossa ja että kullakin työntekijällä on tärkeä 
rooli tavoitteiden saavuttamisessa. Esimiehiä muistutettiin, että strategian laatiminen ja sen 
pitäminen mukana arjen päätöksenteossa on tärkeää.  

 
Työpaikkojen yhteistoimintaa ja työsuojelutoimintaa kehitettiin tarvelähtöisesti, eli joissakin 
yrityksissä enemmän kuin toisissa. Toiset yritykset olivat jo työstäneet asioita pidemmälle kuin 
toiset. Hankkeessa otettiin käyttöön säännölliset työsuojelutoimikuntien kokoontumiset sekä 
työturvallisuuskierrokset, jotka edistävät työturvallisuutta ja tukevat jatkuvan parantamisen 
ajattelua. Työturvallisuuden riskienarviointi -prosessi käynnistettiin kahdessa yrityksessä. 
Riskienarvioinnin avulla voidaan havaita mahdolliset vaaraa tai altistumista aiheuttavat seikat 
tai kuormittavat tekijät Yritysten johdolle ja esimiehille korostettiin, että ylimmän johdon 
sitoutuminen jatkuvaan parantamiseen on ensisijaisen tärkeää. 
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Hankkeen aikana projektipäällikkö nosti esiin jonkin hyvinvointiteeman joka kuukausi. Teemat 
sivusivat henkilöiden omaa hyvinvointia, kuten palautumista, ravitsemusta, aktiivisuutta ja 
liikunnan etuja. Näistä jaettiin kaikille lyhyt artikkeli sähköpostitse luettavaksi tai kahvipöydille 
printattuna. Lisäksi jokaisessa kohdeyrityksessä järjestettiin liikunnallinen työhyvinvointipäivä, 
johon sisältyi lajikokeiluja, kehon ikä –mittaus ja terveysluento. Hyvinvointiteemoista sekä 
tykypäivistä saatiin hyvää palautetta henkilöstöltä. Moni kertoi muokanneensa ruokavaliotaan 
tai ruokarytmiään terveellisemmäksi ja aloittaneensa säännöllisen liikuntaharrastuksen. 
Tuloksiakin tuli painonpudotusten ja verenpaineen laskun sekä parantuneen 
kehonkoostumuksen myötä. 

 
Kunkin yrityksen toimitusjohtajat olivat varsin tyytyväisiä hankkeessa saamiinsa neuvoihin ja 
sparraukseen. Henkilöstö otti hankeasiantuntijan todella hyvin vastaan. Puolin ja toisin oli 
palkitsevaa, että hankeasiantuntija työskenteli yritysten tiloissa ja henkilöstön keskuudessa. 
Henkilöstö koki, että ulkopuoliselle henkilölle oli helppo puhua luottamuksella asiasta kuin 
asiasta. Projektipäällikkö havainnoi monia piileviä työpaikan henkilökemioihin ja ilmapiiriin 
liittyviä seikkoja työskennellessään yrityksissä. Näin mahdollisiin haasteisiin päästiin 
pureutumaan hankkeen aikana. Esimiehet oppivat samalla, että haasteet eivät poistu, jos ne 
yritetään kieltää tai niiden ratkaisu siirretään tuonnemmaksi. Nopea reagointi asioihin lisää 
hyvinvointia ja tuottavuutta. 
 
Projektipäällikkö oppi itse paljon uutta viidestä eri toimialasta. Lisäksi yhteistyö jatkuu 
hankkeen jälkeen ainakin kahden hankkeessa mukana olleen yrityksen kanssa siten, että 
työskentely laajenee 2-3 päivään viikossa. Hankkeella on siis jatkossakin työllistävä vaikutus 
projektipäällikölle, joka jatkaa konsultointitoimintaa oman perustamansa yrityksen kautta.  

 
Lopuksi vielä muutama suora palaute hankkeesta kohdeyritysten henkilöstöltä (palaute 
pyydettiin kirjallisena ja anonyymina hankkeen lopussa): 

 
• Olen tykännyt todella paljon! moni asia on muuttunut parempaan suuntaan. 
• On tullut hyviä uudistuksia. 
• Hanke on ollut kaikin puolin hyvä. Monet sellaiset asiat ovat edenneet ja kehittyneet, 

jotka eivät olisi ilman hanketta muuttuneet. Esimiestoiminnassa tehdyt parannukset 
ovat parantaneet työpaikan ilmapiiriä ja työskentelyolosuhteita. Yksilön työkykyä 
tukevat toimet ovat saaneet kaikki työntekijät kiinnittämään huomiota omaan 
hyvinvointiinsa ja jaksamiseensa.  

• Hankkeella on hyvä tarkoitus joka auttaa ja on auttanut meitä jokaista. On ollut 
mukavaa, kun työntekijän jaksaminen otetaan huomioon ja sitä koitetaan parantaa. 

 
a) Allekirjoittajat ja päivämäärät 

 
Lapualla 15.6.2018 
 
Projektipäällikkö 
Hanna Punkari 
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