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Työyhteisön ihmissuhteet, yhteistyö, ilmapiiri 
ja johtaminen vaikuttavat suoraan yksilön 
työmotivaatioon ja henkiseen hyvinvointiin. 
Puutteelliseen työhyvinvointiin liittyvät 
kustannukset tulevat kalliiksi sekä yksilölle/
henkilöstölle/työntekijälle, työnantajalle että 

yhteiskunnalle. Vaikka työhyvinvointia on 
Suomessa kehitetty jo kymmeniä vuosia, ei 
tämä välttämättä näy työkyvyttömyyseläkkeiden 
määrässä tai sairauspoissaoloissa. Työpaikoilla 
keskitytään usein helppoihin ratkaisuihin, jotka 
näennäisesti tai lyhyellä tähtäimellä parantavat 
työhyvinvointia ja työkykyisyyttä. Tämä ei 
kuitenkaan riitä. Tarvitaan kokonaisvaltaista 
työkykyjohtamista ja tarttumista asioihin, joista 
ei yleensä uskalleta keskustella.   
Työpaikoilla saattaa vallita negatiivisen 
palautteen ja vaikenemisen kulttuuri, jolloin 
tulkintaa ja oletuksia on enemmän kuin rohkeaa 
ja rakentavaa keskustelua. Tämä nakertaa 
työilmapiiriä ja aiheuttaa työpahoinvointia.   
Hyvän ilmapiirin ja toimivien ihmissuhteiden 
luominen ja ylläpitäminen ovat johtamisen 
näkökulmasta vaativia, mutta onnistuessaan 
myös taloudellisesti ja ajankäytöllisesti 
kannattavia investointeja. 

Kenelle workshop on tarkoitettu?
Johtajille, esihenkilöille ja hr- ammattilaisille, jotka 
haluavat 
• hyödyntää yhteisöllistä osaamista ja luovuutta
• viedä käytäntöön uusia ideoita
• tarttua rohkeasti vaikeisiin ja vaiettuihin asioihin

sekä
• rakentaa työyhteisöissään keskinäistä

luottamusta, avoimuutta ja vastuullisuutta



Mitä workshopissa opit?
• rakentamaan luottamusta ja yhteistyötä 

vastavuoroiseen oppimiseen perustuvalla 
keskustelulla ja ongelmien käsittelyllä

• tunnistamaan ja hallitsemaan omaa reagointiasi 
vaikeissa tilanteissa sekä

• tunnistamaan sokeita pisteitä käyttäytymisessäsi

Workshop koostuu
• luentoinserteistä, yhteiskeskusteluista, 

osallistujien ennakkotehtävien käsittelystä ja 
harjoituksista

Kouluttajina toimivat
YTM, työnohjaaja, henkilöstön kehittämisen ja 
työkykyjohtamisen asiantuntija Marjut Pukarinen 
ja YTT, psykologi, johtamiskouluttaja Kari Murto

Pitopaikka
Gradia Ravintola Priimus, Taulumäentie 45, 
Jyväskylä

Koulutuksen kustannukset
Osallistumismaksu on 700,00/ osallistuja + alv 
24%.
Maksu sisältää opetuksen, materiaalit sekä kaikki 
ohjelmassa mainitut tarjoilut.

Ilmoittautuminen
13.4.2022 mennessä.

Ilmoittaudu tästä

Lisätiedot
Suomen Yhteisöakatemia Oy
akatemia@sya.fi
P. 050 7192 309

Yhteisöllinen työkykyjohtaminen 
-workshop 28.-29.4.2022 

ENNAKKOTEHTÄVÄT

1. Kuvaa lyhyesti jokin mieleesi jäänyt hankala 
tilanne työssäsi, mitä siinä tapahtui ja miksi se on 
jäänyt mieleesi?

2. Mieti, mitä sellaisia asioita on työyhteisössäsi, 
joista ei yhdessä keskustella, mutta joista pitäisi 
keskustella?

www.sya.fi/ilmoittautuminen


OHJELMA 

28.4.2022 Torstai 

Työkyvyn määrittelyä, sen vaikutuksia ja 
siihen vaikuttamista

9.30 Tulokahvi, tee (suolainen kahvileipä,   
 tuoremehu)
10.00 Orientoituminen, tutustuminen
10.30  Työkyvyn käsite
 Työkykyä uhkaavat riskit,     
 työkykyjohtaminen ja laki
12.30  Lounas pöytiintarjoiluna (alkuruoka,   
 pääruoka lisäkkeineen, jälkiruoka)
13.15 Aktiivinen esimiestyö
15.00 Iltapäiväkahvi, tee (makea kahvileipä)
15.05 Varhainen tuki
17.00  Yhteiskeskustelu ja päivän päättäminen
 

29.4.2022 Perjantai

Yhteisöllisyys ja työkyky. Yhteisön vaikutus 
työkykyyn ja yhteisöllisyyden kehittäminen

8.30  Aamukahvi, tee (suolainen kahvileipä,   
 tuoremehu)
9.00 Orientoituminen päivän ohjelmaan
 Työyhteisön merkitys työkyvyn    
 näkökulmasta
 Miten rakennetaan hyvinvointia ja työkykyä  
 tukeva työyhteisö?
11.00 Lounas pöytiintarjoiluna (alkuruoka,   
 pääruoka lisäkkeineen, jälkiruoka)
11.45 Yhteisöllinen johtaminen – arvot ja   
 käytännöt: 
 - läpinäkyvyys, uteliaisuus ja systeemisyys
 - tehokas vuorovaikutus ja kommunikaatio
 - palautteen antaminen ja vastaanottaminen
13.45 Iltapäiväkahvi, tee (makea kahvileipä)
14.05 Ristiriitojen käsittely ja päätöksenteko
          Palautekeskustelu

         
Tilauskoulutukset
 
Kaikki koulutuksemme ovat tilattavissa myös räätälöityinä tilauskoulutuksina. Ne suunnitellaan 
ja toteutetaan yhdessä tilaajan kanssa, jotta ne vastaisivat ja tukisivat mahdollisimman tarkoin 
työyhteisönne kehittämistarpeita. Koko työyhteisöä, sen johtoa tai tiettyä henkilöstöryhmää varten 
suunniteltu koulutus on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi kehittää työyhteisöä. Kun suunnittelet 
koulutusta, ota yhteyttä Yhteisöakatemiaan Kalevi Tikkaan puh. 040 7192 309.


