
Strateginen työkykyjohtaminen on avain organisaation 
kilpailukyvyn kasvuun 
 
Vielä toistasataa vuotta sitten työhyvinvointi ja työturvallisuus olivat hyvin hataralla maaperällä. 
Työkyky oli usein hiuskarvan varassa ja milloin tahansa saattoi tapahtua jotain - esimerkiksi jokin 
tehdasratas saattoi hotkaista työntekijän käden, tehden siitä jauhelihaa muutamassa sekunnissa. 
Ja jos työkyky meni, meni myös toimeentulo. Henkilöstön työkyvyn vaaliminen ei muutenkaan 
ollut työnantajien ykkösprioriteetti, sillä oven takana oli aina jonossa tulijoita työkykynsä 
menettäneen tilalle. Työpäivät olivat pitkiä ja raskaita ja johtajien mielivalta oli lähes 
rajoittamatonta.  

Vuosikymmenten saatossa on onneksi asenteissa tapahtunut valtavaa edistymistä ja etenkin 
fyysiseen työturvallisuuteen on panostettu monin eri tavoin. Kuitenkin edelleen esimerkiksi 
psykososiaalisten kuormittumisten osuus työelämässä on merkittävällä tasolla. Lisäksi on 
havaittavissa, että työkykyjohtaminen, jos sellaista organisaatiossa on, on usein edelleen irrallaan 
kaikesta muusta johtamisesta, eikä sen merkitystä liiketoiminnan tuloksellisuudelle ole useinkaan 
tiedostettu.  

 
Strateginen eli suunnitelmallinen ja tavoitteellinen työkykyjohtaminen ja työhyvinvoinnin 
kehittämistyö osana sitä, ovat avainasemassa organisaation kilpailukyvyn kannalta. Vaikka tämä 
asia ymmärrettäisiinkin, ymmärretäänkö myös se, että työkyvyn johtaminen ei ole pelkkää riskien 
minimoimista, yhteistyötä työterveyshuollon kanssa ja kertaluonteisia projekteja tai toimia? 
Työhyvinvointiin ja laajemmin koko työkykyyn vaikuttavat asiat ulottuvat organisaation kaikille 
tasoille ja toiminnoille ja siksi työhyvinvoinnin kehittäminen ja työkykystrategia tulisi liittää 
kiinteäksi osaksi koko organisaation strategista johtamista. Työkykyjohtaminen osana 
liiketoimintastrategiaa jää kuitenkin pelkäksi kirjaimeksi paperilla ilman konkreettisia toimia ja siksi 
jokaisen organisaation tulisi luoda oma työkykyjohtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen 
mallinsa.  
 
Yhtä, kaikille organisaatioille sopivaa mallia ei ole ja se tulisikin laatia omin tarpeisiin sopivaksi, 
yhteistyössä organisaation eri tasoja edustavien toimijoiden kanssa, henkilöstöä kuunnellen ja 
osallistaen. Kun tähän ryhdytään, on tiedettävä tavoitteet, laadittava prosessit toiminnan 
toteuttamiselle ja sovittava mittarit toiminnan seuraamiseksi ja arvioimiseksi. Mallin myötä luodut 
prosessit, työkalut ja menetelmät jalkautetaan eri toimialueille ja niiden toteutumista ja 
vaikuttavuutta seurataan.  
 
Strateginen ja vaikuttava työkykyjohtaminen tarkoittaakin työhyvinvoinnin kehittämisen 
johtamista tiedolla – prosessien ja tulosten mittaamista ja muokkaamista mittareiden tarjoaman 
tiedon pohjalta. On määriteltävä työkykyjohtamisen ketju, jossa jokainen tietää vastuunsa ja 
roolinsa. Ilman selkeitä rooleja ja vastuita on tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta vaikeaa, ellei jopa 
mahdotonta saavuttaa.  



Strategisen työkykyjohtamisen avainkysymykset näyttävät suuntaa koko liiketoiminnan 
kehittämiselle: olemmeko lähempänä asetettuja tavoitteita ja tukeeko toiminta liiketoimintaa? 
Millä mittarilla voimme todentaa toiminnan aikaansaama muutosta? Miten seuraamme ja 
parannamme työkykyjohtamisen prosesseja? Mikä näkökulma on jäänyt vähälle huomiolle? 
Millaista uutta ajattelua ja toimintoja tarvittaisiin? 
 
Oikealla tavalla toteutetulla, koko organisaation strategiaan kytketyllä ja konkretiaan sidotulla 
työkykyjohtamisella ja työhyvinvoinnin kehittämisellä saadaan sairauspoissaolo- ja 
työkyvyttömyyskustannukset laskuun sekä työn tuottavuus nousuun. Näin päästään väistämättä 
lähemmäksi sitä tuloksellisuutta ja kilpailukykyä, jota liiketoiminnassa tavoitellaan. 
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