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Korona-aika ja henkilöstön hyvinvointi digitalisaation edetessä –
reseptit nyt ja jatkossa?

Henkilöstön turvallisuus ja terveys keskiössä koronapandemian aikana
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Tietotyön kehittäminen hyvänä pohjana pitkäkestoiselle etätyölle 

Henkilöstön hyvinvointiin panostaminen digitalisaation avulla 

Reseptit jatkossa
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1. Henkilöstön 
turvallisuus ja terveys 
keskiössä 
koronapandemian 
aikana



Turvallisuus, terveys ja hyvinvointi keskiössä koronapandemian 
aikana
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• Tehokkaat hygienia- ja terveysturvallisuustoimet
• Kriittisten toimintojen kapselointi
• Suositus käyttää koronavilkkua
• Alueellinen seuranta ja toimenpiteet 
• Etä- ja lähityön yhdistäminen ottaen huomioon 

alueellinen epidemiatilanne
• Etätyötä tukevat työvälineet, ohjeet ja käytännöt 
• Hyvinvoinnin tuki digitaalisesti    

Keskeisiä toimenpiteitä



Vastuullisuus, turvallisuus ja hyvinvointi keskiössä
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Tiedotus- ja 
keskustelutilaisuudet

HR koronapäivystys

• Työterveyden tuki koko henkilöstölle, 
digivastaanotot

• Uusien työtapojen tuki 

• Digitaaliset hyvinvointipalvelut tukemaan sekä 
fyysistä että psyykkistä jaksamista

Ohjeet, kyselyt, keskustelut

Ohjeet ja uutiset 
henkilöstölle ja esimiehille

Kyselyt ja tiivis yhteistyö 
henkilöstön edustajien 
kanssa

Hyvinvoinnin tuki

• Tuki etätyön ergonomiaan

Koronatestaus kaikille, joilla on 
lieviäkin oireita



2. Tietotyön kehittäminen 
hyvänä pohjana 
pitkäkestoiselle etätyölle 



Tietotyön kehittämisen vaikutus
yrityskulttuuriin ja työn tekemisen tapoihin 

• Tietotyön käytännöt ja valitut työvälineet helpottavat päivittäistä 

arkea ja palvelevat strategian tuloksellista toteuttamista.

• Tuloksekas yhteistyö ja toisilta oppimisen. Yhteisillä työn tekemisen 

tavoilla ja pelisäännöillä on positiivinen vaikutus myös hyvinvointiin. 

• Tietotyön kehittämistä on tehty määrätietoisesti v. 2019 alusta 

lähtien. Olemme kouluttaneet, valmentaneet, koonneet koolaisista

muutosagenttiverkoston. Käytämme dataa kehittämisen tueksi. 
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Pidempikestoinen etätyö toi mahdollisuuksia ja haasteita 



Mitkä tekijät korostuvat tässä poikkeustilanteessa 
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Itsensä johtaminen keskiössä

• Oman työn ja ajan johtaminen 

• Oman energian fokusointi

Esihenkilön rooli tiimin ja yksilöiden työn tukena 

• Ennustettavuus strategian ja tavoitteiden avulla 

• Autonomian tukeminen

• Yhteenkuuluvuuden vahvistaminen



3. Henkilöstön hyvinvointiin 
panostaminen digitalisaation  
avulla



- Hyvinvointia rakentava työpäiväkokemus
Koronapandemia on haastanut työpäiväkokemusta
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Nukun ja palaudun
riittävästi

Varmistan
energisoivan

aamun

Liikun turvallisesti 
työmatkoilla

Liikun ja harrastan
mieluisia asioita

Tunnen itseni
ja tarpeeni

Luon innostavia
kohtaamisia

Pidän huolen
palauttavista tauoista

Varmistan
virkistävät ateriat

Huomioin työergonomian

Iloitsen onnistumisista

Valitsen päivän tavoitteita
tukevan työympäristön

Haen kehittymismahdollisuuksia

Suunnittelen työni
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K Well ennakoivat hyvinvointipalvelut – korona-aikana digitaaliset ratkaisut korostuivat

Verkkopalvelut hyvinvoinnin tueksi

✓ Elixia online -training

✓ K MindBalance -verkkopalvelu: yli 80 lyhyttä oppituntia erityisesti mielen 

hyvinvointiin

✓ Työterveyden Mielen Chat ja Sparri – mielen hyvinvoinnin palvelut

✓ Etätyöopas (päivitys koronaepidemian alkaessa)  
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Luennot ja valmennukset

✓ Hyvinvointisykähdykset 2-4 x/v (ajankohtaisluennot)   

✓ Prevenia-terveysvalmennus ja hyvinvointisivusto

✓ Mindfulness-valmennus 

✓ Itsensä johtaminen –valmennukset 

✓ Johtaminen poikkeustilanteessa –webinaarit ja resilienssicoachpool avainhenkilöille
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K Sensor –järjestelmä 
työkykyjohtamisen ja tiedolla 
johtamisen tukena
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Investointi sairauspoissaolojen ja työkykyriskien hallintaan  

Avainhyödyt: 

• Läpinäkyvyys, tehokkaampi seuranta ja 
kustannustehokkuus

• Ajoissa työkykyhaasteisiin tarttuminen 

• Tehokkaammat työkykyjohtamisen prosessit 

• Keskitetty data ja tehokas tietosuoja 

Reaaliaikainen tieto ja hälytteet

• Sairauspoissaoloista ja niiden kustannuksista

• Työkykyjohtamisen prosessin eri vaiheista

• Rajapinnat: HR-järjestelmä, palkanlaskenta, 
eläkeyhtiöiden päätökset 

Hyvä työkyky ja hyvinvointi – keskiössä vastuullisuus
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4. Reseptit jatkossa



Reseptit henkilöstön hyvinvointiin digitalisaation edetessä

Ennakoivat hyvinvointipalvelut ja osaamisen kehittäminen 

Digitaaliset palvelut 

Järjestelmäautomaatio

Raportointi ja analytiikka
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Tietosuoja

Tietotyön johtaminen Tietotyön ja tiedolla johtamisen kehittäminen




