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2. Työkykytalo • Työkykytalo kokoaa yhteen kaikki keskeiset tekijät, 
jotka tutkimusten mukaan vaikuttavat sekä työkykyyn 
että työhyvinvointiin. 

• Kolme alinta kerrosta kuvaavat työtekijän voimavaroja 
ja neljäs kerros kokoaa yhteen työhön liittyvät asiat. 

• Työkyky on työn ja ihmisen voimavarojen suhde, 
tavoitteena mahdollisimman hyvä vastaavuus ja 
tasapaino. Työn liian kovat tai matalat vaatimukset 
suhteessa ihmisen voimavaroihin merkitsevät 
epätasapainoa ja työhyvinvoinnin sekä työkyvyn 
heikkenemistä.

Juhani Ilmarinen



Terveys ja toimintakyky

Fyysinen toimintakyky
• Fyysisellä toimintakyvyllä tarkoitetaan 

ihmisen fyysisiä edellytyksiä selviytyä 
niistä tehtävistä, jotka hänen arjessaan 
ovat tärkeitä. Fyysinen toimintakyky 
ilmenee esimerkiksi kykynä liikkua ja 
liikuttaa itseään. 

• Myös aistitoiminnot, näkö ja kuulo, 
usein luetaan kuuluvaksi fyysisen 
toimintakyvyn alueelle. Fyysiseen 
toimintakykyyn liittyvät läheisesti myös 
käsitteet fyysinen kunto, fyysinen 
suorituskyky ja terveyskunto.



Terveys ja toimintakyky

Psyykkinen toimintakyky
• Psyykkisessä toimintakyvyssä kyse on 

ihmisen voimavaroista, joiden avulla 
hän kykenee selviytymään arjen 
haasteista ja kriisitilanteista.

• Psyykkinen toimintakyky liittyy 
elämänhallintaan, mielenterveyteen ja 
psyykkiseen hyvinvointiin ja se kattaa 
tuntemiseen ja ajatteluun liittyviä 
toimintoja:



Terveys ja toimintakyky

Sosiaalinen toimintakyky sisältää kaksi 
ulottuvuutta:
• ihminen vuorovaikutussuhteissaan
• ihminen aktiivisena toimijana, 

osallistujana yhteisöissä ja 
yhteiskunnassa



Osaaminen

• Osaaminen on toisessa 
kerroksessa. Sen perustana 
ovat peruskoulutus sekä 
ammatilliset tiedot ja taidot. 
Tietojen ja taitojen jatkuva 
päivittäminen ns. elinikäinen 
oppiminen on tärkeää.

• Kerroksen merkitys on viime 
vuosina korostunut, koska uusia 
työkykyvaatimuksia ja 
osaamisen alueita syntyy 
jatkuvasti kaikilla toimialoilla.



Arvot, asenteet, motivaatio
• Arvot, asenteet ja motivaatio ovat 

kolmannessa kerroksessa. Tässä 
kerroksessa myös työelämän ja muun 
elämän yhteensovittaminen kohtaavat.

• Omat asenteet työntekoon vaikuttavat 
merkittävästi työkykyyn. Jos työ koetaan 
mielekkäänä ja sopivan haasteellisena, se 
vahvistaa työkykyä. Mikäli työ on 
pakollinen osa elämää eikä vastaa omia 
odotuksia, se heikentää työkykyä. 

• Iän myötä työ- ja eläkeasenteet muuttuvat 
ja voivat johtaa työelämästä luopumiseen 
tai ennenaikaiseen syrjäytymiseen.



Työolot, työyhteisö, johtaminen:

• Johtaminen, työyhteisö ja työolot on 
talon neljännessä kerroksessa. Tämä 
kerros kuvaa työpaikkaa 
konkreettisesti ja työ ja työolot, 
työyhteisö ja organisaatio kuuluvatkin 
tähän kerrokseen.

• Myös esimiestyö ja johtaminen ovat 
keskeinen osa kerroksen toimintaa: 
esimiehillä ja johtajilla on vastuu ja 
velvollisuus organisoida ja kehittää 
työpaikan tykytoimintaa.



Talon kerrokset tukevat toisiaan

• Työkyvyssä on kysymys ihmisen voimavarojen ja työn välisestä 
yhteensopivuudesta ja tasapainosta. Työkykytalo toimii ja pysyy 
pystyssä, kun kaikki kerrokset tukevat toisiaan. 

• Iän myötä tapahtuu merkittäviä muutoksia alemmissa, yksilön 
voimavaroja kuvaavissa kerroksissa. 

• Neljäs kerros, työ, muuttuu nopeasti eikä aina ota riittävästi 
huomioon ihmisen edellytyksiä vastata muutoksiin. Usein liian 
raskaaksi kasvanut neljäs kerros painaa alakerroksia huonoin 
seurauksin.



Kehitä eri kerroksia

• Talon kaikkia kerroksia tulee kehittää jatkuvasti työelämän aikana. 
Tavoitteena on kerrosten yhteensopivuuden turvaaminen ihmisen ja 
työn muuttuessa. Yksilö on luonnollisesti päävastuussa omista 
voimavaroistaan. Työnantaja ja esimiehet ovat puolestaan 
päävastuussa talon neljännestä kerroksesta: työstä ja työoloista.

• Työkykyä ylläpitävässä toiminnassa, tykytoiminnassa, eri osapuolten 
ja tukiorganisaatioiden (mm. työterveyshuolto, työsuojelutoimikunta) 
yhteistyö tuottaa parhaimman tuloksen. Työnantaja voi tukea 
monella tavoin yksilön voimavarojen kehittämistä. Työntekijä voi 
aktiivisesti osallistua sekä oman työnsä että työyhteisönsä 
hyvinvoinnin edistämiseen.



Ja

Työkyvyn 
tukeminen

Jaksanko?

Osaanko?

Haluanko?

Saanko?

Työhyvinvointi Ilmarisen Työkykytalon kerrosten mukaisesti jäsenneltynä

Malliin kuuluvat myös työn ja perheen yhteensovittaminen sekä työn yhteiskunnalliset yhteydet ja ulottuvuudet. 
Esim. taloustilanteen vaikutus



3. Työhyvinvoinnin malleja ja hyviä  
käytäntöjä
(Iällä ei ole väliä –hanke)

http://www.tyoika.fi/
http://www.tyoika.fi/files/2018/10/Kirja2-netti.jpg


Karasek & Theorell:
Työn vaativuus-hallinta-sosiaalinen tuki
• Näiden muuttujien avulla on 

luotu neljä työtyyppiä: 
• Vähän kuormittava työ ->

• Kuormittava työ ->

• Passiivinen työ ->

• Aktiivinen työ ->

• Työn asettamat vaatimukset ja 
työn hallinta:

• Paljon hallintaa, vähän 
vaatimuksia 

• Vähän hallintaa, paljon 
vaatimuksia

• Vähän hallintaa, vähän 
vaatimuksia

• Paljon hallintaa, paljon 
vaatimuksia



Siegrist: Ponnistukset ja palkkiot

• Effort-Reward Imbalance (ERI) -
mallia kutsutaan Suomessa 
ponnistelujen ja palkkioiden -
malliksi, mutta alkuperäinen nimike 
viittaa ponnistelujen ja palkkioiden 
epäsuhtaan. 

• ERI -mallin pääajatus liittyy siihen, 
että jos työn eteen tehtävien 
ponnistelujen ja työstä saatavien 
palkkioiden välillä vallitsee 
epäsuhta, epätasapaino, ihmisen 
hyvinvointi kärsii. 

• Yksilö kokee tällöin työssään 
hallinnan tunteen puutetta.

Tasa-
paino

Ponnis-
telut Palkkiot



Demerouti ym: Työn vaatimukset - työn 
voimavarat
• TV - TV -malli sisältää kaksi 

prosessia; toisaalta terveyttä 
heikentävän prosessin ja toisaalta 
motivaatioprosessin. 

• Mallin mukaan terveyttä 
heikentävässä  prosessissa työn 
rasitustekijät, kuten korkeat 
vaatimukset, aiheuttavat 
työuupumusta, joka puolestaan 
saattaa johtaa heikentyneeseen 
työkykyyn.

• Toisaalta riittävät työn 
voimavaratekijät lisäävät osana 
motivaatioprosessia työn imua, kuten 
myönteisiä kokemuksia työstä, ja siten 
edistävät motivaatiota ja sitoutumista 
työhön.

Työn 
vaatimukset

Työn 
voimavarat

Motivaatio 
ja 

sitoutuminen
nn

Työnimu

Työ-
uupumus

Heikentynyt 
terveys



Pekka Järvinen: Toimivan työyhteisön 
tukipilarit
• Perustukset, selkeä 

perustehtävä

• Kuusi tukipilaria
1. organisaatio
2. johtaminen
3. palkitseminen
4. pelisäännöt
5. vuorovaikutus
6. toiminnan arviointi

• Toimiva ja hyvinvoiva työyhteisö



Päivi Rauramo: Työhyvinvoinnin 
portaat
• Maslowin tarvehierarkian 

pohjalta laadittu 
työhyvinvoinnin malli



Marja-Liisa Mankan Malli

• Mankan mallissa korostuvat 
voimavarakeskeisyys ja 
yksilön psykologinen pääoma
(itseluottamus, toiveikkuus,
optimismi, sitkeys)



Kehitetäänkö vai tuetaanko?

Työyhteisön 
kehittäminen Yksilön tukeminen



Työyhteisön kehittäminen, käytäntöjä
• Jaetut kehityskeskustelut
• Esimiesten viikkopalaverit
• Tasapuolisuuden taulukko
• Työnjaon tasaaminen
• Työkirjausten kehittäminen
• Esimiesvastaanotto
• Työyhteisön pelisäännöt
• Työyhteisön omavalvontasuunnitelma
• Osaamispankki
• Koulutukset kiertoon
• Hyvinvointivartit

• Riittävän hyvän määrittäminen
• Seinätaulut
• Meidän hyvinvointi
• Työkortit
• Vastuunjako ja vastuuryhmät
• Some-ryhmät
• Viikon vilkaisut
• Lyhyt työnkierto
• Mestariryhmät
• Työntekijän tähtihetket
• Mindfullness-hetket


