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Johdanto

Aava Työterveys selvitti työterveyteen 
liittyviä arvostuksia, haasteita ja 
kehitystarpeita henkilöstöhallinnon, 
taloushallinnon ja johdon edustajilta. 
Tutkimusraportti koostaa laadullisen 
kyselyn keskeiset löydökset avuksenne 
työterveyden kehittämisen osalta. 
Eri osa-alueiden ja vastaajaryhmien 
vastauksista saa katsauksen haasteista 
sekä mahdollisuuksista, joita 
työhyvinvointiin päättäjien mukaan 
kohdistuu. 

Ei ole olemassa  
työterveyttä ja työn  
ulkopuoleista terveyttä.  
On vain terveys. 

”

”

Selvityksemme osoittaa myös sen, että 
organisaatiot arvostavat ja haluavat sitoutuneen 
työterveyskumppanin. Lisäksi vastausten 
mukaan henkilöstön hyvinvointi on merkittävä 
voimavara- ja vetovoimatekijä yrityksen 
menestymisen kannalta.

Aava Työterveys tuntee Suomessa toimivien 
yritysten arkiset haasteet henkilöstön 
hyvinvoinnin, jaksamisen ja kannustavan 
työkulttuurin osalta. Aavan kehittämällä 
Tuottavuutta takuulla -kumppanimallilla 
työterveystoiminnan vaikuttavuutta selvitetään 
mittaamalla henkilöstön hyvinvointia, 
työtyytyväisyyttä, liiketoiminnan kehittymistä 
ja asiakaskokemusta. Malli auttaa ennakoivasti 
tunnistamaan hyvinvointihaasteet ja 

-mahdollisuudet sekä juurisyyt niiden 
taustalla. Löydösten perusteella tehtävä 
toimenpidesuunnitelma tunnistaa, priorisoi ja 
konkretisoi toimenpiteet. 

Selvityksemme mukaisestikin, on aika tehdä 
henkilöstön hyvinvoinnista kilpailuetu. 

Aava Työterveys
hyvinvoinnista-kilpailuetua.fi

Tärkeimmiksi koetut asiat 
työterveyden osalta ovat 
kaikkien vastaajien mukaan

• Henkilöstön hyvinvoinnin 
kehittämisen tulee olla osa 
yrityksen strategiaa.

• Hyvinvointia tukeva 
yrityskulttuuri on osa 
työterveyttä. 

• Henkilöstön hyvinvointi  
on merkittävä  
kilpailuetutekijä. 



Keskeiset löydökset
Tutkimuksessa selvitimme yrityspäättäjien näkemykset siitä, mitkä osa-alueet kuuluvat 
työterveyshuollon vastuulle. Vastaajista 44 % oli sitä mieltä, että energinen ihminen, 
motivoiva työ ja inspiroiva kulttuuri ovat asioita, joiden tulisi kuulua työterveystyöhön, 
38 %:n mielestä tietyin osin ja 6,7 % vastaajista ei näe näiden tekijöiden kuuluvan 
työterveystyöhön. 

Vastaajien mukaan henkilöstön hyvinvoinnin 
kehittämisen tulee olla osa yrityksen strategiaa 
(ka 3.73, asteikolla 1- 4). Hyvinvointia tukevan 
yrityskulttuurin koetaan (ka 3.67) olevan osa 
työterveyttä. Tulostakuun arvostaminen 
(ka 3.23) nostaa esille vastaajien tarpeet 
sitoutuneelle työterveyskumppanille. Kaikkien 
vastaajien mukaan (ka 3.61) henkilöstön 
hyvinvointi on merkittävä vetovoimatekijä 
kovassa kilpailussa parhaista työntekijöistä.

Työhyvinvoinnin vaikutukset ja hyvän 
mielenterveyden merkitys korostuvat 
kasvuyrityksissä. Kasvavat yritykset myös 
haluavat ennaltaehkäiseviä työterveyspalveluja 
vertailuyrityksiä useammin. 

Erityisesti tulostakuu on merkitsevä naisille ja 
henkilöstöhallinnon edustajille. Selvästi vähiten 
tulostakuulla on merkitystä yrityksille, jotka 
käyttävät alle 500 euroa/henkilö työterveyden 
palveluihin vuositasolla. Nämä yritykset eivät 
koe henkilöstön hyvinvointia vetovoimatekijänä 
kilpailussa parhaimmista työntekijöistä.

Asteikko 1-4:  
1 täysin eri mieltä – 4 täysin samaa mieltä

Mielipiteet työhyvinvointiin liittyvistä väittämistä

Henkilöstön hyvinvoinnin 
kehittäminen tulee olla osa yrityksen 

strategiaa.

 Hyvinvointia tukeva yrityskulttuuri on 
osa työterveyttä.

Tulostakuu on sitoutuneen 
työterveyskumppanin merkki.

 Pidämme henkilöstön hyvinvointia 
merkittävänä vetovoimatekijänä 

kovassa kilpailussa parhaista 
työntekijöistä.

SUKUPUOLI

Mies 3,67 3,69 3,06 3,53

Nainen 3,77 3,66 3,43 3,67

TOIMENKUVA

HR 3,78 3,67 3,44 3,70

Talous 3,74 3,69 3,24 3,64

Toimitusjohtaja 3,68 3,66 3,06 3,53

YRITYKSEN KASVU

Heikko kasvuedellytys 3,87 3,60 3,53 3,67

Hyvä kasvuedellytys 3,68 3,73 3,20 3,60

Vahva kasvuedellytys 3,84 3,63 3,13 3,66

KUSTANNUS/TT

alle 200€/ henkilö 3,68 3,77 2,86 2,86

200-350 €/ henkilö 3,71 3,68 3,29 3,29

Yli 350€/ henkilö 3,82 3,58 3,30 3,30

KAIKKI YHTEENSÄ 3,73 3,67 3,23 3,61

alle 500€/henkilö

500-750€

yli 750€



Haasteet työterveyden osalta
Tunnistettuina työterveystyön haasteina vastaajat nostivat esille seuraavat: 
Työhyvinvoinnin ja sen vaikuttavuuden mittaaminen ja kehittäminen (kaikkien 
vastaajien ka 2.84), työterveysyhteistyön reaktiivisuus (ka 2.41) ja henkilöstön 
hyvinvointistrategian puute (ka 2.13).

Erityisesti henkilöstöhallinnon edustajat 
arvioivat, että heidän on joskus hankala 
perustella näkemyksiensä mukaisia 
henkilöstön kehittämiseen liittyviä investointeja 
johtoryhmälle (HR ka 2.07).  Heikon 
kasvuedellytyksen yritykset seuraavat arvionsa 

mukaisesti työhyvinvointia ja sen vaikuttavuutta 
eri mittarein ja kehittävät sitä organisaatioissaan 
(ka 3.07). Samaan arvioon päätyivät 
henkilöstöhallinnon edustajat (HR ka 3.00).  Vähiten 
työhyvinvointia seuraavat yritykset, jotka käyttävät 
työterveyshuoltoon alle 500 euroa/henkilö.

Asteikko 1-4:  
1 täysin eri mieltä – 4 täysin samaa mieltä

Työterveyteen liittyvät keskeiset haasteet

Työterveysyhteistyömme on edelleen 
reaktiivista sairauksien hoitamista, 
vaikka haluaisimme painopisteen 
olevan terveyden ja henkilöstön 

hyvinvoinnin ylläpitämisessä.

Meillä on strategia kaikkeen muuhun 
liiketoiminnan kehittämiseen, mutta 
henkilöstön hyvinvointistrategia on 

vaatimaton tai sellaista ei ole.

 Minun on joskus hankalaa perustella 
näkemyksieni mukaisia henkilöstön 
kehittämiseen liittyviä investointeja 

johtoryhmälle.

Työhyvinvointia ja sen vaikuttavuutta 
arvioidaan laaja-alaisesti eri mittarein 

ja kehitetään organisaatiossamme.

SUKUPUOLI

Mies 2,37 2,17 1,64 2,81

Nainen 2,46 2,11 1,94 2,90

TOIMENKUVA

HR 2,37 2,15 2,07 3,00

Talous 2,50 2,00 1,71 2,62

Toimitusjohtaja 2,38 2,21 1,63 2,87

YRITYKSEN KASVU

Heikko kasvuedellytys 2,07 1,67 1,40 3,07

Hyvä kasvuedellytys 2,48 2,14 1,76 2,75

Vahva kasvuedellytys 2,41 2,22 1,94 2,97

KUSTANNUS/TT

alle 200€/ henkilö 2,27 2,14 1,86 2,55

200-350 €/ henkilö 2,38 2,15 1,78 2,89

Yli 350€/ henkilö 2,58 2,09 1,76 2,88

KAIKKI YHTEENSÄ 2,41 2,13 1,79 2,84

alle 500€/henkilö

500-750€

yli 750€



Yritysten voimavara- ja vetovoimatekijät
Kaikki päättäjäryhmät priorisoivat 
motivoivan työn merkityksen  
yrityksen kannalta tärkeimmäksi 
voimavara- ja vetovoimatekijäksi  
(ka 1.45). Tätä seurasivat energinen 
ihminen (2.26) ja inspiroiva  
kulttuuri (2.28).

Erityisesti työterveyteen panostavat (yli 750 
euroa/henkilö vuositasolla) yritykset näkevät 
inspiroivan kulttuurin vielä tärkeämmäksi  
kuin energisen ihmisen.

Toimitusjohtaja  Talousjohtaja  HR         

47%

24%

36%

17%

48%

30%

Kyllä Osittain

Kuuluvatko energinen ihminen, motivoiva työ 
ja inspiroiva kulttuuri työterveyshuoltoon.

Jos ei ole motivoivaa työtä  
ja inspiroivaa kulttuuria,  
energisen ihmisenkin  
energiat menevät muualle. 

”

”

Energiset ovat vain  
hetken energisiä  
ilman inspiroivaa 
kulttuuria. 

”

”



Kehityskohteet
Kehityskohteina esille nousivat organisaatioiden tarpeet sitoutuneemmalle 
työterveyshuollon kumppanille, ennaltaehkäisevä työterveyshuolto, mielenterveys ja 
työmotivaatio, työterveyshuollon vaikuttavuuden mittaaminen ja sairauspoissaolojen 
vähentäminen. 

Toimitusjohtajat erityisesti nostivat esille  
sairauspoissaolojen pienentämisen, yleisen 
hyvinvoinnin nousun, mielenterveys- 
työmotivaation sekä esimiestyön kehittämisen. 

Henkilöstöhallinnon edustajat arvostavat 
sitoutunutta työterveyskumppania ja he 
haluavat panostaa ennaltaehkäisevään  
työterveyshuoltoon. Taloushallinnon edustajat 
arvostavat samoin sitoutunutta kumppania. 
Lisäksi taloushallinnon edustajien vastauksissa 

painottuu työterveyshuollon mitattavuuden 
arvostus.

Vahvan kasvuedellytyksen yritykset 
hakenevat lisää vauhtia kasvuunsa, sillä 
heidän vastauksissaan esille nousevat 
tarve mielenterveyteen, työmotivaatioon ja 
jaksamisen tukemiseen liittyville työterveyden 
palveluille. Heikon kasvuedellytysten yritykset 
arvostavat erityisesti työterveyskumppanin 
sitoutuneisuutta.

Miten työterveydenhoitoa ja työhyvinvointia voitaisiin parantaa?

Päättäjäryhmien priorisoimat aiheet

HR 

1. Sitoutuneempi 
työterveydenhoidon kumppani

2. Ennaltaehkäisy
3. Mielenterveys ja työmotivaatio
4. Työhyvinvoinnin mittaaminen

TALOUS 

1. Sitoutuneempi  
työterveydenhoidon kumppani

2. Työhyvinvoinnin mittaaminen
3. Ennaltaehkäisy
4. Kustannustehokkuus

TOIMITUSJOHTAJAT 

1. Vähemmän sairaspoissaoloja
2. Lisää yleistä hyvinvointia
3. Esimiestyön kehittäminen
4. Mielenterveys ja työmotivaatio

15,65%

12,24% 11,56%
9,52%

8,16% 8,16%
6,80% 6,12% 5,44%

3,40% 2,72% 2,04% 2,04% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 0,68%
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Tutkimuksen toteutus
Tutkimus suoritettiin kvalitatiivisina puhelinhaastatteluina, jotka kohdistettiin 150:lle 
henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja johdon edustajalle. Tutkimus suoritettiin ajalla 
loka-marraskuu 2021. 

Vastaajaryhmät ovat henkilöstöhallinnon, 
taloushallinnon ja johdon (toimitusjohtaja)  
edustajia heikon, hyvän ja vahvan kasvu- 
edellytysten organisaatioissa. Kasvuedellytys 
lasketaan yrityksen toimialan kasvusta ja 
yrityksen omasta kasvuvauhdista.  

Vastaajien organisaatiot käyttävät 
työterveyspalveluja eri määrin työntekijää kohden 
vuositasolla (alle 500 euroa per henkilö, 500 - 750/
euroa per henkilö, yli 750 euroa per henkilö). 

Mielenterveydestä  
pitää puhua ääneen. 

”
”



Tuottavuutta takuulla -palvelumallin avulla rakennetaan 
henkilöstön hyvinvoinnista kilpailuetua. 

Se tapahtuu vahvistamalla yrityksen eri voimavaroja samanaikaisesti.

Aavan kehittämällä Tuottavuutta takuulla -kumppanimallilla toiminnan  
vaikuttavuutta selvitetään mittaamalla henkilöstön hyvinvointia, työtyytyväisyyttä,  
liiketoiminnan kehittymistä ja asiakaskokemusta. Se auttaa ennakoivasti tunnistamaan 
hyvinvointihaasteet ja -mahdollisuudet sekä juurisyyt niiden taustalla. Löydösten perusteella 

tehdääntoimintasuunnitelma, joka tunnistaa, priorisoi ja konkretisoi toimenpiteet.

Tuottavuustakuu

Mallilla voidaan myös laskea, kuinka paljon tehoton työ maksaa euroissa. Kumppani- 

mallissa hyvinvointiohjelman vaikuttavuutta mitataan säännöllisesti ja investoinnista  

hyvitetään enimmillään puolet, jos tavoiteltua vaikuttavuutta ei saada aikaan.

 

Lisää aiheesta osoitteessa www.hyvinvoinnista-kilpailuetua.fi.

Mika Järvinen
Myyntijohtaja
Lääkärikeskus Aava | Yritysasiakkaat 
+358 50 376 1142
mika.jarvinen@aava.fi

Tavoitteellinen.  
Tuottava.  
Takuulla. 


