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TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN 
PIKAOPAS YRITYKSILLE JA 
ORGANISAATIOILLE 
 
Osa 1: Budjetti 
 
Kenen käyttöön? 
Tämä on yksinkertainen ja helppo opas organisaation työhyvinvointia suunnittelevalle 
henkilölle tai tiimille. Tämä opas on rakennettu aputyökaluksi helpottamaan työhyvinvoinnin 
kehittämistä organisaatiossa. Pienissä yrityksissä usein työhyvinvoinnista vastaava henkilö on 
toimitusjohtaja tai yrittäjä, suuremmissa organisaatioissa voi olla henkilöstöjohtaja, /-
päällikkö tai nimetty henkilö tai työhyvinvointitiimi.  
 
Millaiselle organisaatiolle? 
Tämä suunnitelmapohja on erityisesti suunniteltu organisaatioon, jossa on tietotyössä olevia, 
siis heitä, jotka työskentelevät asiantuntijoina, esimiehinä, yrittäjinä, projektityössä ja 
monessa muussa henkistä pääomaa vaativassa työssä.    
 
 
TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN PIKAOPAS YRITYKSILLE ON KOLMIOSAINEN OPAS, JOISTA 
VOI TUTUSTUA VAIN YHTEEN OSAAN TAI LADATA KAIKKI KOLME OSAA KÄYTTÖÖSI: 
 
Osa 1: Budjetoi: Opit helpon budjetointimallin, jonka avulla pääset nopeasti alkuun. 
Osa 2: Kartoita: Saat käytännölliset ohjeet, miten selvität, mikä on parasta juuri teidän 
organisaatioonne. 
Osa 3: Suunnittele: Laadit tämän helpon suunnitelman avulla työhyvinvointistrategianne. 
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Pohdittavaksi:  
Tietotyötä tekevän yrityksen menestykseen vaikuttaa ensisijaisesti se kuinka työkykyisiä 
työntekijät ovat. Vaikka harvoin kannattaa ihmisiä verrata koneeseen, on tässä asiassa se 
hieman paikallaan avatakseen asiaa:  
 
Jos yritys olisi paperikonepaja, jossa paperikone tuottaa päivässä 2000 arkkia paperia, mutta 
tavoite olisi 3000 arkkia, pohdittaisiin luonnollisesti saako koneen kapasiteettia nostettua 
esim. huoltamisella, uusilla varaosilla tmv. Konetta myös huolletaan päivittäin 
ennaltaehkäisten ettei se mene rikki tai tuota vähempää määrää paperia kuin on tavoite. Sitä 
seurataan ja ollaan kärryillä sen kunnosta jatkuvasti. Kone on arvokkain asia yritykselle, se 
tuottaa yrityksen arvon ja siksi siitä pidetään hyvää huolta huoltotoimenpitein, ennakoiden ja 
tutkien.  
 
Kun vertausta pohditaan yritykseen, jossa ei ole koneita vaan ihmisiä tuottamassa yrityksen 
arvon, on ymmärrettävä, että ihminen on nyt yrityksen arvokkain pääoma. Ihminen tuottaa 
nyt kaiken yrityksen arvon. Kun huolto pelaa, niin ihminen tuottaa äärettömän hyvää työtä 
yrityksen menestymiseen. On ajateltavakin, että ihmistä pitää huoltaa jatkuvasti, ettei hän 
mene jumiin tai väsy kokonaan. Työmäärän tulee olla riittävä, mutta ei ylikuormittava. 
Tehtävien tulee olla yksilölle sopivia ja sopivan haastavia.  Yrityksen vastuulla ei toki ole koko 
ihmisen hyvinvoinnin edistäminen, vaan vastuu on myös työntekijällä. Mutta mikäli 
työpaikalta annetaan jatkuvasti viestiä, että työhyvinvointi on tärkeä arvo, tuottaa se 
uskomattoman muutoksen organisaation tuloksessa.  
 

 
”Kilpailu on kovaa joka alalla. Ne yritykset 
menestyvät, joissa työhyvinvoidaan.”  

 

 
Hyvinvoiva työntekijä 

• tuottaa luovempia ratkaisuja ja nopeammin 
• sopeutuu nopeammin yrityksen jatkuviin muutoksiin 
• selviää muutosta vaativassa työssä paremmin 
• ottaa vastuuta 
• kestää stressiä paremmin 
• on itsevarmempi, joka näkyy myös muiden arvostamisessa 

 
Muutoksessa pysyminen on monen työpaikan haaste, mutta myös erinomainen 
mahdollisuus. Työyhteisö, jossa työntekijät ovat mukana kehittämässä omaa työtään, 
kykenevät joustavammin reagoimaan muuttuviin toimintaympäristöihin. On siis oleellista, 
että työhyvinvoinnin kehittämisessä on tärkeää huomioida koko työyhteisön tarpeet ja itse 
asiassa, jopa antaa työyhteisön vaikuttaa vahvasti asioihin.  
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Työhyvinvoinnin ROI-arvo on 6. Tämä tarkoittaa, että kun sijoitat esim. 100 euroa 
työhyvinvointiin, saat 600 takaisin sen vaikutuksista tuloksiin. Harvan toimenpiteen ROI on 
yhtä suuri, joten jonkinlaisesta työhyvinvoinnin toiminnasta on kannattavaa aloittaa.  (ROI = 
Return of investment) 
 
Budjetin laatiminen 
Onko teillä aikaisempaa budjettia työhyvinvointiin? Jos on, aloita siitä ja pohdi onko rahoja 
käytetty juuri niihin tekijöihin, jotka teidän organisaatiossanne edistää hyvinvointianne. 
Korjaa tilannetta mahdollisuuksien mukaan. Jos teillä ei ole aikaisempaa hyvinvointibudjettia, 
niin voit aloittaa täysin tyhjältä pöydältä. Se on innostavaa. Harvoin budjetti on heti kovin 
suuri, joten luovuutta tarvitaan varsinkin ilmaisiin hyvinvoinnin keinoihin. Niitä kuitenkin 
löytyy esim. erilaisilla kampanjoilla, joita voitte järjestää työpaikalla (syö hedelmä päivässä, 
kulje pyörällä töihin jne.). 
 
 
Miten organisaatioissa budjetoidaan?  
 
Tutkimusta 
Työhyvinvointiin panostettu: keskimääräinen resursointi vuosina 2009-201414  
Vaihtelua on runsaasti: 
Keskiarvo on ollut n 900€ / työntekijä / vuosi  
41 % tutkituista organisaatioista sijoittaa alle 500€ / työntekijä / vuosi ja eniten sijoittavat  
9 % investoivat yli 1800€ / työntekijä / vuosi. 
 
Liikunta- ja hyvinvointiin sijoitettu: 
• 31-115 e / työntekijä / vuosi 
• yleinen tyky-raha 73 e / työntekijä / vuosi 
• virkistys ja kulttuuri 133 e / työntekijä / vuosi 
 
Hyvä tai erinomainen taloustilanne oli yhteydessä suurempiin investointeihin koulutuksessa, 
liikunnassa sekä virkistys- ja kulttuuritoiminnassa. 
 
Tutkittua  
Työpaikkaliikuntaan investointi  
ka. 68 e / hlö / vuosi 
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HELPPO OHJE BUDJETOINTIIN: 
 
Ohessa on hyvin helppo ja yksinkertainen budjetointimalli. Käytä mallia ja sen avulla varmasti 
saat ideoita mihin teidän organisaatiossanne voisi kiinnittää huomiota työhyvinvointiasioissa.  
 
 
Aloita näin: 
 

1) Kartoita tarve.  
a. Tee kysely (jos teillä ei ole kartoitusmallia voit ladata oppaamme nro 2, jossa 

on kartoituspohja) 
b. Kevyemmän kyselyn saat kahvipöytäkeskusteluissa. Kysele ja kuuntele. 

2) Käytä pohjana viimeisellä sivulla olevaa budjetointipohjaa. Käytä apuna edellisen 
vuoden budjettianne tai mikäli teillä ei ole ollut, niin selvitä mahdollinen tuleva 
budjetti ja jaa se kartoituksen perusteella tärkeimpiin aiheisiin. 

3) Sinua saattaa helpottaa, kun aloitat budjetoinnin laadinnan suunnittelusta. Lataa 
oppaamme osa 3, jossa on ideoita työhyvinvoinnin suunnitteluun helpolla 
vuosikellomallilla. 

4) Oletko jumissa? Tuntuuko, että tarvitset apua tai ideoita toteuttamiseen? Me 
autamme mielellämme: ole yhteydessä oskari@iwello.fi tai henna@iwello.fi ja saat 
apua.  
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Budjettimalli uuden työn hyvinvoinnin kehittämiseen, kohderyhmänä 
tietotyötä tekevät organiasaatiot 
 
Organisaation nimi:   

   
Kohde vuosi 2020 vuosi 2019 
YKSILÖ     
Liikunnan tukeminen     
Kulttuurin tukeminen     
Koulutus     
Ajanhallintataitojen tukeminen     
itsensäjohtamistaitojen tukeminen     
Terveyttä edistävät toimet     
Tapahtumat / kampanjat     
Työn ja perheen sovittaminen     
Muu:     
Muu:     
Muu:     
Muu:     
Muu:     
      
Muu alalle tarvittava     
Osaamisen kehittäminen     
Työn sisältö     
      
ESIMIES JA JOHTO     
Hyvinvointikoulutus     
Ilmapiirin rakentaminen     
Muu:     
Muu:     
      
YHTEISÖLLISET TAPAHTUMAT     
Pikkujoulut     
Kesäjuhlat     
Merkkijuhlat     
Ilmapiirin rakentaminen     
Muu:     
Muu:     
Yhteensä     
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Tuntuuko, että tarvitset apua tai ideoita budjetin laatimiseen tai työhyvinvoinnin 
toteuttamiseen? Me autamme mielellämme: ole yhteydessä oskari@iwello.fi tai 
henna@iwello.fi ja saat apua. 

 

Haluatko ammattilaisen avuksesi?  
IWELLO®n ammattilaiset auttavat jatkuvasti organisaatioita kehittämään 
työhyvinvointiaan. Keskitymme erityisesti yrittäjiin, johtajiin, esimiesten ja tietotyötä 
tekeviin asiantuntijaorganisaatioihin - projektityöläisiin, matkatyöläisiin ja esimiehiin, 
joiden työhyvinvointiin perinteiset mallit eivät tarjoa juuri apua.  

 

Nämä ovat erityisosaamistamme: 

• Ajanhallinta  
• Stressinhallinta  
• Työn rajaaminen ja priorisointi  
• Palautuminen  
• Työn ja vapaa-ajan (perhe, parisuhde, harrastukset) yhteensovittaminen  

 
 
Ota yhteyttä, niin jutellaan tarkemmin asiantuntijoidenne työhyvinvoinnistanne!  
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