Työhyvinvointi ja tuloksellisuus samassa paketissa!
Laatua ja tuottavuutta Lapin työelämään projektin aamuinfossa perjantaina 21.3. kuultiin
asiantuntija Jarna Savolaisen esittely
Työturvallisuuskeskuksen (TTK) palveluista pkyrityksille. TTK tarjoaa kiinnostuneille tietoa ja
koulutusta työn, työhyvinvoinnin ja tuottavuuden
samanaikaisesta kehittämisestä. Vuonna 2013
TTK:llä oli yli 400 koulutustapahtumaa Suomessa.
Yhdeksi strategiseksi painopisteeksi on nyt
nostettu esimiehet, joille on tarjolla entistä
enemmän koulutusta.

nettisivustolla julkaistaan hyviä esimerkkejä ja
videoita työpaikoista, jotka ovat kehittäneet
tuottavuutta ja työhyvinvointia samanaikaisesti.
TTK julkaisee yhdessä Työsuojelurahaston kanssa
Telma-lehteä neljä kertaa vuodessa. Lehden saa
tilata maksutta osoitteesta www.telma-lehti.fi

- Tarjoamme yrityksille myös maksutonta
sykettatyohon.fi -palvelua työhyvinvoinnin
kehittämiseen. Palvelu on saanut hyvää
palautetta yrityksiltä. Myös kuukausittain
videoyhteyden (Lync) kautta järjestettävä
maksuton työhyvinvoinnin sparraustunti eri
teemoilla on herättänyt paljon kiinnostusta,
osallistujia oli helmikuun videotapaamisessa
kahdeksankymmentä, iloitsee Savolainen.
- Työturvallisuuskortin on suorittanut jo lähes
miljoona suomalaista, myös kiinnostus
työhyvinvointikorttikoulutukseen on lisääntynyt
koko ajan, kertoo Savolainen. TTK tarjoaa myös
räätälöityjä koulutuspaketteja yritysten tai
yritysryhmien tarpeisiin. Tuottavuustyö -

Jarna Savolainen

Uutta työterveyshuoltopalvelua yrittäjille ja pienille yrityksille
Kehittämispäällikkö Helena Palmgren Työterveyslaitoksesta kertoi hankkeesta, jolla varmistetaan pienten
yritysten ja yrittäjien paremmat mahdollisuudet räätälöidä itselleen ja yritykselleen tarpeita vastaavat ja
lainmukaisesti riittävät työterveyshuoltosopimukset.
- Työterveyshuoltolain mukaan työnantajayrittäjällä on velvollisuus järjestää työterveyshuolto
työntekijöilleen. Pienet yritykset ovat kuitenkin kokeneet hankalaksi sen, että heille yritetään myydä
laajoja ja kalliita työterveyshuollon palveluja. Nyt on mahdollisuus saada selkeä ja kustannusarvion sisältävä
sopimus, joka vastaa yrityksen omiin tarpeisiin, kertoo Palmgren.
Yrittäjiä rohkaistaan ottamaan työterveyshuolto myös itselleen. Erilaisten arvioiden mukaan Suomen
yrittäjistä vain 5 – 35 % on työterveyshuollon piirissä.

- Pienissä yrityksissä ymmärretään työkyvyn
merkitys, työterveyshuoltopalvelut kiinnostavat
ja tiedon tarve on ilmeinen. Palveluihin halutaan
panostaa myös työterveyshuollon
palveluntuottajien piirissä, kertoo Palmgren.
- Useimmat yritysneuvojat Suomessa ovat
valmiita ohjaamaan yrittäjät ja pienet yritykset
työterveyshuollon piiriin. Toivottavasti myös
Lapissa seututoimijoiden verkostojen kautta olisi
mahdollista tavoittaa kaikki Lapin yritykset ja
välittää tietoa työterveyshuoltopalveluista.
Helena Palmgren
Aamuinfossa videon välityksellä mukana ollut TE-toimiston asiantuntija Ritva Tauriainen kiinnostui hankeesittelystä ja Palmgrenin hankkeessa työstämästä Lapin työterveyshuoltotoimijoiden esitteestä. TunturiLapissa voisi Tauriaisen mukaan järjestää teemaillan ja jakaa esitettä yrittäjille. Myös Pohjois-Lapissa Lapin
ELY-keskuksen yritysneuvoja Henna Kontsas pohti seudun muiden kuulijoiden kanssa, voisiko aiheesta
järjestää yrittäjille aamukahvitilaisuuden, jossa olisivat mukana yrittäjien lisäksi myös työterveyshuollon
toimijoita alueelta.
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