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Työelämä-
strategia 

Suomen 
työelämä 

Euroopan paras 
vuoteen 2020 

Työelämän laadun 
ja tuottavuuden 
samanaikainen 
kehittäminen 

Tulevaisuuden 
työpaikkojen 
rakentaminen 
 

Visio 

Arvot 

Missio 



Kilpailukykyiset ja 
tuottavat yritykset 

luovat uusia 
työpaikkoja. 

Ne menestyvät 
taloudellisesti ja 

palvelevat asiakkaitaan 
hyvin. 

Ne ovat ketteriä ja 
vastaanottavaisia 

henkilöstön tarpeille. 

Julkisella sektorilla 
menestyksestä kertoo 

vaikuttavuus niin 
yhteiskunnassa kuin 

kansalaisten kokemana. 

Menestyvillä 
työpaikoilla luodaan 

uusia tuotteita, 
palveluja ja tapoja 

toimia.  

Tulevaisuuden työpaikat 
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Työelämästrategian painopistealueet 

VISIO 
Suomen työelämä 

EUROOPAN 
PARAS 2020 

LUOTTAMUS 
JA 

YHTEISTYÖ   

TYÖHYVIN-  
VOINTI JA 
TERVEYS  

OSAAVA 
TYÖVOIMA 

INNOVOINTI  
JA TUOTTA-

VUUS 

• näkemys kehittämisestä 
• henkilöstön osallistaminen  
ja osallistuminen 
• kehittämisohjelmia 
• uuden teknologian 
hyödyntäminen 

• sisäinen ja ulkoinen yhteistyö 
• luottamusta vahvistavat toimintatavat 
•yhteistyö huonoina ja hyvinä aikoina 

• työhyvinvoinnin edistäminen 
• työkuormituksen ja riskien  
hallinta 
• työterveyshuolto 
• työyhteisön kehittäminen 
• muutosten hallinta 
• työn mielekkyys ja voimavarat 
• työkyvyn hallinta ja edistäminen 
 

• osaamisen kehittäminen 
• henkilöstövoimavarojen johtaminen 
• koulutuksen ja työelämän yhteistyö 
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Työpaikkojen kehityspolut 

 
• Perusasiat kunnossa, 

arki ja velvoitteiden 
hoitaminen sujuvaa 

Hyvä 
perustaso 

• Panostetaan 
kehittämiseen aluksi 
erillisillä hankkeilla, 
sitten monipuolisesti ja 
suunnitelmallisesti 

Kehittäjät   
• Erinomaiset tai 

maailmanluokan 
tuotteet, palvelut, 
toimintakonseptit, 
työyhteisöt ja niiden 
jatkuva kehittäminen 

Edelläkävijät  

Tavoite: Kaikki työpaikat ovat saavuttaneet vähintään hyvän perustason 
 
Kehittäminen työpaikan omista lähtökohdista! 
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Kehittämisohjelmat  
Liideri – liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa-ohjelma (Tekes) 
Ohjelman tavoitteena on auttaa yrityksiä uudistamaan liiketoimintaansa kehittämällä 
johtamista, työn tekemisen tapoja ja työntekijöiden osaamista. 
 
Johtamisen kehittämisverkosto (TTL/STM) 
Verkoston tehtävänä on selvittää, koota ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä 
käytäntöjä, luoda hyvän johtamisen laatukriteerit julkiselle sektorille, parantaa 
ikäjohtamista sekä kehittää johtamiskoulutuksen laatua ja tasapuolista saatavuutta. 
 
Työhyvinvointifoorumi (TTL/STM) 
Foorumin tehtävänä on jakaa tietoa ja hyviä käytäntöjä, lisätä yhteistyötä, edistää 
palvelujen saatavuutta ja näkyvyyttä, edistää kehitystyötä työpaikoilla sekä toteuttaa 
työhyvinvointiin liittyvää viestintää.  
 
Työhyvinverkosto (TTL/STM) 
Tyhy-verkosto on työpaikkojen toimijoiden ja  
asiantuntijoiden kohtaamispaikka. Verkostossa pohditaan yhdessä työhyvinvointiin liittyviä 
asioita. Satakunnassa verkostoa johtaa Tuula-Maria Asikainen. 
 
 



Alueverkostot ja 
yhteistyölupaukset 

Työelämä 2020 –hankkeen verkostovastaava 
Anne Jortikka 
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Valtion organisaatiot Satakunnan ELY-keskus 
    Satakunnan TE-toimisto 
    Lounais-Suomen aluehallintovirasto 
     
Järjestöt   Satakunnan kauppakamari 
    Satakunnan Yrittäjät 
    Rauman kauppakamari 
    MTK, Akava 
    STTK, SAK ja teknologiateollisuus 
      
Alueelliset kehittämiskeskukset 
    Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus 
    Prizztech Oy 
  
Muut  toimijat      Satakuntaliitto 
    Satakunnan työhyvinvointiverkosto    
 
Asiantuntijat  Työterveyslaitos 
     
  
 

 
 

Satakunnan Ydintoimijat/ 
yhteistyölupaukset 
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Satakunnan missio 

  

 Satakunnassa parempaan 
ja tuottavampaan 

työelämään   
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Avaintavoitteet Satakunnassa 

1. Työhyvinvoinnin ja työn mielekkyyden 
edistäminen 

 
2. Yritysten liikkeenjohdon ja henkilöstön              

osaamisen kehittäminen 
 
3.  Tuottavuuden ja innovaatioiden edistäminen 
 
4.  Yritysten kasvun ja viennin edistäminen 
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Mitä olemme tehneet keväällä 2015 
• TYHY –verkosto: 
 - 2.3.2015  Kuinka hallita kiirettä ja 
 psykososiaalista kuormitusta työssä 
 - 5.5.2015 Hyvä työterveysyhteistyö - mistä 
 kyse?  
• Satakunnan Yrittäjät ja Satakunnan ELY-keskus: 

Ytyä yksinyrittäjille -tilaisuus 17.5  
• Kasvu Open –tilaisuus: Kauppakamarit ja ELY 27.5, 

kaksi tilaisuutta 
• Yrittäjän hyvinvointikoulutus 19.5 ja 28.5 
• Suomi Areena tilaisuus: Ei. Ehkä. Kyllä! 

Uudistumisen voima työssä. 
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Työelämä 2020 –verkoston Syksyn 
tapahtumat 

• 2.9 klo 12.30 ELY-keskus ja Satakunnan ammattikorkeakoulun Foorumix –
hanke: Satakunnassa parempaan ja tuottavampaan työelämään.  

• 11.9 ja 1.12 Verkostokoulutusta Satakunnan Työelämä 2020 –hankkeen 
verkostolle. Mukana myös ELO-verkosto ja Satakunnan TYHY –verkosto.  

• Työturvallisuuskeskus, verkkoluennot: 
 17.9.2015 klo 10–11     Työsuojelun järjestäminen työpaikalla 
 22.10.2015 klo 10–11   Stressin ja psykososiaalisten riskien hallinta 
 19.11.2015 klo 10–11    Kiire turvallisuusriskinä 
 17.12.2015 klo 10–11   Työn sujuvuus tuottaa hyvinvointia  
• 22.9 klo 13.00 Tyhy –verkosto: Ikäjohtaminen  
• Ajankohta avoin: Rauman kauppakamari, Teknologiateollisuus ja 

Satakunnan Yrittäjät RY, työkaarimalli 
• Ajankohta avoin: Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus, 

Työterveyshuollon merkitys pienelle yritykselle 
• Muuta: ehdota aihe syksylle 2015 anne.jortikka@ely-keskus.fi 
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Teemaan liittyviä lukuvinkkejä eli viimeaikaista 
työelämä- ja työolotutkimusta 

 
• Suomen työpaikoista Euroopan mestareita – Työelämä 2020 -

hankkeen kansainväliset mittarit 
http://www.tem.fi/files/42811/TEMrap_34_2015_web_23042015.p
df 

• European Company Survey 2013 
http://www.eurofound.europa.eu/surveys/ecs/2013/european-
company-survey-2013 

• Youth entrepreneurship in Europe: Values, attitudes, policies 
http://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2015/labour-
market/youth-entrepreneurship-in-europe-values-attitudes-
policies 

 

http://www.tem.fi/files/42811/TEMrap_34_2015_web_23042015.pdf
http://www.tem.fi/files/42811/TEMrap_34_2015_web_23042015.pdf
http://www.tem.fi/files/42811/TEMrap_34_2015_web_23042015.pdf
http://www.tem.fi/files/42811/TEMrap_34_2015_web_23042015.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/surveys/ecs/2013/european-company-survey-2013
http://www.eurofound.europa.eu/surveys/ecs/2013/european-company-survey-2013
http://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2015/labour-market/youth-entrepreneurship-in-europe-values-attitudes-policies
http://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2015/labour-market/youth-entrepreneurship-in-europe-values-attitudes-policies
http://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2015/labour-market/youth-entrepreneurship-in-europe-values-attitudes-policies


Kiitos ja hyvää 
seminaaripäivää! 
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