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FQM Kevitsa Mining has an exciting opportunity for an experienced

Haemme myös Opteamin omaan organisaatioon

HUMAN RESOURCES
PROFESSIONAL
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who has the potential and drive to be a leader in an expanding organization in
Sodankylä. We are looking for an exceptional professional who has the ability to
work with a diverse, international team in a unique corporate culture.
Submit your application and CV in English no later than September 22, 2014 at
www.opteam.fi/kevitsa.

OPPORTUNITY
CHALLENGE
POTENTIAL

vakituisiin työsuhteisiin ja verkostoon usealle
paikkakunnalle. Lisätietoja tehtävistä saat osoitteesta
www.opteam.fi.

Henkilöstöjohdon ryhmä – HENRY ry

Tule mukaan HENRYn strategiakeskusteluun
Uutena hallituksen jäsenenä on ollut
kiinnostavaa päästä katsomaan Henryn
toimintaa uudesta näkökulmasta. Haasteita toki riittää HENRYlläkin ja HENRYn
kuten muidenkin organisaatioiden on
sopeuduttava toimintaympäristöön,
jossa vain muutos on pysyvää ja muutosvauhti kasvaa. Jatkuva uudistuminen
on siis välttämätöntä. Nopeasti muuttuvissa olosuhteissa on kuitenkin tärkeätä,
että toiminta on tukevalla perustalla: perustan muodostavat toimintaa ohjaavat
arvot, samoin kuin organisaation perustehtävä (missio) ja tavoitetila (visio), jota
kohti toimintaa ohjataan.

esiin HENRYn rooli henkilöstöosaamisen
solmukohtana, hubina, verkostojen verkostona. Haluamme, että HENRY entistä
vahvemmin on se verkosto, jossa erilaiset henkilöstöosaamisen ammattilaiset
kohtaavat ja josta löytyy tie uusimman
tiedon äärelle ja väylä uusimpien ilmiöiden pohdiskeluun ja kokemusten jakamiseen.

HENRYn arvot ankkuroivat toiminnan
kehittämisen yhteiseen arvopohjaan:
olemme yhteisöllisiä, vaalimme työn
iloa ja kuljemme edellä. HENRYn perustehtävänä on olla henkilöstöosaamisen
ammatillisen kehittymisen verkosto ja
HENRYn tavoitteena on päästä ihmisten kanssa huipulle. Näiden kulmakivien päälle olemme yhdessä jäsenistön ja
henkilöstön kanssa työstämässä uutta
strategiaa, jonka avulla haluamme toteuttaa HENRYn perustehtävää muuttuvassa toimintaympäristössä.

vuosikausia. Eikö riittäisi, että vaan tehostetaan prosesseja ja tehdään sitten
samaa kuin ennenkin, mutta hiukan
enemmän, jos kerran toimintaa pitää
kehittää? Vai pitäisikö sittenkin miettiä
miten toimintaa voisi oikeasti uudistaa
niin, että me HENRYssä kuljemme edellä,
kuten arvoihin on kirjattu? Tähän haasteeseen pyrimme HENRYssä vastaamaan
kesällä käynnistetyllä strategiaprosessilla.

Mutta mitä vikaa sitten on nykyisessä
strategiassa? Sehän on hyvin toiminut

Ensimmäisissä HENRYn hallituksen strategisissa pohdiskeluissa nousi vahvasti

T ÄSSÄ N U M E R O SS A :

Strategiaprosessin alussa on tärkeätä selvittää missä me olemme ja miten meillä menee, mitä muut tekevät
ja minne me haluamme päästä. Tähän
työhön tarvitsemme niitä näkemyksiä ja
sitä osaamista, jota HENRYn jäsenistöllä
on. Strategiakeskusteluun voi osallistua
HENRYn LinkedIn-ryhmässä, facebookissa ja twitterissä sekä myös muutamissa
HENRYn jaoksissa kuluvan syksyn aikana.
Tule mukaan tähän keskusteluun - innostumaan ja innostamaan. Nautitaan
kuitenkin vielä loppukesän aurinkoisista
päivistä ja kerätään kesän sato talteen!
Marita Salo
HENRY ry:n hallituksen jäsen
varatuomari
msalo@saunalahti.fi
050 434 7492
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Henry Foorumi 2014 – 4.11.2014,
Royal at Crowne Plaza, Helsinki
”Lupa onnistua – vahvoja yhdessä”
Maailma muuttuu ja Suomen työelämä on murroksessa. Maamme talous tarvitsee eväitä uuteen nousuun. Miten rakennetaan organisaatioita, jotka menestyvät tulevaisuudessa? Mitkä ovat tulevaisuuden kilpailukyvyn lähteitä? Ja kuinka me suomalaiset löydämme yhteisen hiilen, johon puhaltaa? Tahtotilan ja vuoropuhelun edistämisessä henkilöstöammattilaisilla on tärkeä rooli. Lupa
onnistua – vahvoja yhdessä on HENRY Foorumin teema vuonna 2014.

Keynote puhujina:

professori Julian Birkinshaw
London Business School
Tämän keynote puheenvuoron
tarjoaa: Hanken&SSE
Executive Education.

hallituksen puheenjohtaja
Anne Berner
Vallila Interior

kehitysjohtaja
Sami Honkonen
Reaktor

sekä muita HENRYn kutsumia asiantuntijoita. Mukana on monipuolinen kattaus erilaisia kumppaniorganisaatioita, jotka tuovat
mukanaan erilaisia näkemyksiä tapahtuman kattoteemasta.

Tutustu ohjelmaan tarkemmin HENRYn nettisivuilla www.henry.fi.

Jäsenenä tulet myös saamaan sähköisen tapahtumaesitteen syyskuun alkupuolella.

Hinta ja ilmoittautuminen
Osallistumismaksu on 350€ + alv 24% HENRYn jäsenille. Ei jäsenten osallistumismaksu on 450€ + alv 24%. Hinta sisältää päivän ohjelman ja ruokailut. Tai tuo mukaan koko tiimi: ryhmät, 5 hlöä tai enemmän samasta organisaatiosta -10% osallistujamaksusta. Ilmottaudu osoitteessa www.henryorg.fi/Tapahtumat/Tapahtumakalenteri/HENRY Foorumi
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Uutta HENRY Foorumissa:
Ajankohtaista työoikeutta aamukahvilla
8.00 – 9.00, Talvipuutarha
Asiapitoinen aamukahvitilaisuus Talvipuutarhassa. Tiiviitä tietoiskuja siitä, mikä juuri nyt on työoikeudessa ajankohtaista ja millaisiin asioihin työelämässä kannattaa työoikeuden näkökulmasta kiinnittää huomiota. Aamua luotsaavat asianajaja Maisa Nikkola ja
muut Asianajotoimisto Bird & Birdin työoikeusasiantuntijat. Ilmoittaudu mukaan aamukahveille osoitteeseen henry@henry.fi
Työsuhdeklinikka - Ratkaisuja työoikeudellisiin haasteisiin
koko päivän ajan, kokoustila 7
Tule keskustelemaan työlainsäädännön haasteista. Voit varata ajan henkilökohtaiseen tapaamiseen etukäteen ja samalla ilmoittaa, mistä teemasta juuri sinä haluaisit luottamuksellisesti keskustella. Ilmottaudu Työsuhdeklinikalle osoitteella saara.setala@
twobirds.com.

Ilmoittautuminen HENRY Foorumiin on jo käynnistynyt. Varmista, että myös sinä olet mukana vuoden suurimmassa HENRY tapahtumassa.

HENRY Foorumin kumppanit:
Keynote –kumppani

Pääyhteistyökumppani

Päämediakumppani

Asiantuntijakumppanit

Työkalukumppanit

OPPISOPIMUS

Mukana myös

HENRY RY:N Jäs enLEHTI | 3/2014
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Palkkavertailu 2014 - Ilmoittautuminen on käynnissä!
Vahvan aseman saavuttanut HENRYn palkkavertailu keskittyy tehtäviin, jotka ovat monille yrityksille yleisiä, ja toisaalta tehtäviin,
jotka ovat yritykselle kriittisiä joko lukuisuutensa tai harvinaisuutensa takia.
HENRYn palkkavertailu
• erittäin edullinen
• helppo tapa saada ajankohtaisia palkkatietoja
• luotettava – tiedot kootaan työnantajilta
• ajan tasalla – lokakuun tiedot joulukuun puolivälissä
• pääkaupunkiseutu / muu Suomi
• kertoo yrityksenne palkkojen kilpailukyvyn toimialalla
• kertoo myös tietyn tehtävän palkkatason yli toimialarajojen
• sähköinen
Nyt on aika käydä ilmoittautumassa mukaan!
http://www.henryorg.fi/page?pageId=36

Aikataulu
pe 17.10.2014 viimeinen ilmoittautumispäivä
to 20.11.2014 viimeinen palkkatietojen antopäivä
vko 50 raportit valmistuvat ja linkit lähetetään osallistujille
to 18.12.2014 palautetilaisuus
Hinta
Osallistumismaksu 995 euroa + ALV 24 % sisältää käyttöoikeuden valtakunnalliseen yleisraporttiin ja yrityskohtaiseen vertailuraporttiin omalta toimialalta.
Osallistumisen peruminen
Jos peruminen tapahtuu 17.10.2014 jälkeen on perumismaksu 495 euroa + ALV 24%, ja 31.10.2014 jälkeen veloitetaan
koko osallistumismaksu.
Lisätietoja
Kirsi Ristimäki, puh (09) 682 90 222
tai kirsi.ristimaki@henry.fi

HENRYn HENKILÖSTÖTEKO 2014 -KILPAILU
Ilmarinen palkinto
Henkilöstöjohdon ryhmä – HENRY ry ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen haluavat kannustaa organisaatioita kehittämään
työyhteisöjä ja hyvinvointia työpaikoilla. Henkilöstöteko-kilpailu on
yksi keino, jolla tätä edistetään. Kilpailun palkinnon, 10 000 euroa,
lahjoittaa Ilmarinen.
Onko teidän organisaatiossanne panostettu viime vuosina henkilöstön kehittämiseen ja hyvinvointiin? Onko tehty työ tuonut tulosta?
Haluatteko näkyvyyttä tekemällenne kehittämistyölle?
Olisiko teillä teko tai hanke, joka olisi palkitsemisen arvioinen?
Osallistukaa Henkilöstöteko -kilpailuun!
Voittajan valinnassa käytetyt tärkeimmät kriteerit ovat:
Teon/hankkeen vaikutukset työhyvinvointiin:
Miten teko tai hanke edistää hyviä johtamiskäytäntöjä, osaamisen kehittämistä, työyhteisön toimivuutta tai työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia?
Teon/hankkeen vaikutukset organisaation liiketoiminnallisiin
tavoitteisiin
Miten teko tai hanke edistää yrityksen kilpailukykyä ja kustannustehokkuutta?
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Osallistumisohjeet ja aikataulu
Kilpailun hakulomake ja tarkat hakuohjeet löytyvät HENRY ry:n
verkkosivuilta osoitteesta www.henryorg.fi > Henkilöstötekokilpailu. Hakemukset maanantaihin 1.12.2014 mennessä.
Kilpailun arviointiryhmä tutustuu hakemuksiin ja valitsee jatkoon
pääsijät. Arviointiryhmä tapaa jatkoon päässeiden organisaatioiden edustajat Helsingissä tammikuussa 2014 pidettävissä arviointitapaamisissa (seuraa ilmoittelua tarkkojen arviointipäivien
suhteen). Kolme parasta hanketta esittäytyy Ilmarisella järjestettävässä seminaarissa helmikuussa, jossa myös julkistetaan ja
palkitaan kilpailun voittaja.

ILMIANNA HYVÄ HENKILÖSTÖTEKO!
Tiedätkö sinä organisaation, jossa on tehty hyvää työtä liiketoiminnan ja henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseksi. Ilmianna hyvää työtä tehnyt organisaatio meille, niin pyydämme
heitä osallistumaan kilpailuun.
Ilmiantokampanja käynnistyy Facebookissa, Twitterissä ja
LinkedInnissä syyskuussa. Seuraa viestittelyämme!

HENRY RY:N Jäs enLEHTI | 3/2014

Loistava tiimi nosti yrittäjän menestykseen
”Kaikki alkoi pienestä oivalluksesta, jonka sain 20
vuotta sitten” kertoo vastikään Keskuskauppakamarin hopeisella ansiomerkillä palkittu yrittäjä Marjo
Lautjärvi. ”Ajattelin silloin, että ehkä Suomeen alkaa
hiljalleen tulla ulkomailta enemmän ihmisiä töihin.
Silloinhan täällä oli ulkomaalaisia vain kourallinen”.
Sitkeä uurastus palkittiin, ja tänä päivänä Lautjärven yritys on
alansa markkinajohtaja ja työllistää toistakymmentä henkeä.
Relocation-palveluihin erikoistunut Finland Relocation Services
(FRS) toimii apuna silloin, kun yritys haluaa tuoda ulkomailta
Suomeen työntekijän. Usein takana voi olla pitkäkin rekrytointiprosessi, ja kun oikea henkilö on viimein löytynyt, halutaan
hänelle suoda mahdollisimman pehmeä lasku uuteen ympäristöön.
”On sekä yrityksen että uuden työntekijän etu, että käytännön
asiat hoituvat mahdollisimman nopeasti ja mutkattomasti. Me
olemme apuna esimerkiksi lupa- ja viranomaisasioissa sekä
asunnonhaussa, mutta huolehdimme tarvittaessa myös perheen lapsille koulu- tai päivähoitopaikan. Se on tullut todetuksi vuosien varrella moneen kertaan, että jos perhe ei viihdy,
työntekijä saattaa hyvinkin pian katkaista työsuhteen ja palata
takaisin kotimaahansa”, Lautjärvi varoittaa.
Matala hierarkia ja tiivis tiimi tuovat tulokset
Menestykseen tarvitaan kuitenkin muutakin kuin hyvä liikeidea.
Marjo Lautjärvi kiittää menestyksestä omia työntekijöitään. Finland Relocation Servicessä hierarkia on hyvin matala, ja pienessä

tiimissä kaikki tekevät kaikkea.
”Lähtökohtaisesti minulla on ollut onni saada ihan älyttömän
hyviä työntekijöitä, aivan fantastisia ihmisiä ja työkavereita. Se
on iso palkinto, ja panos yrityksen menestykseen on ollut keskeinen. Sitä ei voi kyllin alleviivata”, Lautjärvi kertoo.
Finland Relocation Servicessä joukkuehenki on tiivis, ja työkulttuuriin kuuluu vahvasti esimerkillä johtaminen. Lisäksi tiiminjäsenet kommunikoivat keskenään jatkuvasti, muodostaen
kattavan sisäisen viestintäverkoston.
Erilaiset kulttuurit tuovat lisäpotkua arkeen
Marjo Lautjärvi kertoo nauttivansa erilaisten ihmisten kanssa
työskentelystä. Se onkin tärkeää, kun joutuu päivittäin olemaan
tekemisissä eritaustaisten asiakkaiden kanssa.
”En osaa nimetä montakaan sellaista maata, josta ei oltaisi meidän kautta tultu Suomeen töihin. Asiakkaamme edustavat hyvin laajaa skaalaa erilaisia kulttuuritaustoja. Pieni piikki tietyssä kansallisuudessa saattaa joskus näkyä, jos yritys etabloituu
Suomeen tai vaikka avaa uuden tehtaan, mutta muuten tullaan
tasaisesti eri puolilta maailmaa. Erilaisuus on valtava rikkaus,
joka tuo lisämaustetta päivittäiseen työntekoon.”
Ja koska asiakaskunta on kirjava, myös Lautjärven työntekijät
ovat taustoiltaan varsin erilaisia.
”Meillä koulutustausta ei ole se ratkaiseva tekijä, vaan arvostan enemmän esimerkiksi omakohtaista kokemusta ulkomailla

”Lähtökohtaisesti minulla on ollut onni saada ihan älyttömän
hyviä työntekijöitä, aivan fantastisia ihmisiä ja työkavereita.
Se on iso palkinto, ja panos yrityksen menestykseen on ollut
keskeinen. Sitä ei voi kyllin alleviivata.”
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asumisesta. Näin saa perspektiiviä siihen, millaista on sukeltaa
täysin uuteen ympäristöön. Muita tärkeitä taitoja ovat kielitaito, kyky kohdata erilaisia ihmisiä, odotustenhallinta ja tietysti
yleinen asiakaspalveluhenkisyys. Meillä ovat viihtyneet taustoiltaan hyvin erilaiset ihmiset. Tiimiini on kuulunut niin biologeja, kauppatieteilijöitä kuin lakimiehiäkin”, Lautjärvi naurahtaa.
Kasvu täytyy itse hakea
Hyppy yhden naisen toimistosta keskisuureksi yritykseksi ei kuitenkaan ollut itsestään selvä. Lautjärvi pyöritti pitkään yritystä
yksin, kunnes lopulta hän teki selkeän valinnan ja lähti aktiivisesti hakemaan kasvua.
”Mikään ei ole tullut itsestään. Tein pitkään ympäripyöreitä
päiviä. Takana oli selkeä päätös siitä, että haluan laajentua.
Olisin voinut päättää toisin ja jatkaa toimintaa yhden naisen
toimistona, niin kuin siinä vaiheessa muutama kilpailija päätti.
Kasvu isommaksi toimijaksi vaati minulta tietoisen päätöksen
sekä paljon ponnisteluja. Töitä tein hartiavoimin.”
Onneksi kiireisellä yrittäjällä on jäänyt aikaa myös muuhunkin
kuin työntekoon. Koiralenkeillä ja vesillä Marjo Lautjärvi unohtaa kaiken työstressin.
”Kun köysi irtoaa laiturista, olo on kuin Pavlovin koirilla – kaikki
stressi jää saman tien taakse. Pidämme veneilykauden mahdollisimman pitkänä, tänä vuonna vene laskettiin vesille huhtikuun
alussa ja se saa olla siellä jäiden tuloon saakka”, Lautjärvi kertoo.

Keskuskauppakamarin ansiomerkit
Keskuskauppakamarin myöntämät ansiomerkit ovat
tapa osoittaa kunnioitusta ansiokkaasta työstä suomalaisen elinkeinoelämän hyväksi. Vuosimerkki – pronssinen, hopeinen tai kultainen – myönnetään vähintään
kymmenen vuoden työskentelystä saman työnantajan
palveluksessa tai itsenäisestä yrittämisestä. Näiden lisäksi Keskuskauppakamari myöntää elämäntyömerkkejä,
rautaisia ansiomerkkejä ainutlaatuisesta suorituksesta
sekä ansioristejä. Lisää ansiomerkeistä: ansiomerkit.fi

Syksyllä onkin mukava palata töiden pariin, ja niitähän riittää –
Finland Relocation Services on kasvanut tasaisesti, ja syksylle on
odotettavissa selkeää orgaanista kasvua. Vuodesta kaikkiaan on
tulossa vilkkaampi kuin edellisvuodesta.
”Olen aina pitänyt organisaationi hirveän kevyenä ja joustavana. Sillä olen pyrkinyt siihen, että kysynnän vaihteluihin voi
reagoida sopimalla asiasta alaisten kanssa. En ole onneksi ikinä
joutumaan irtisanomaan ketään, niin uskomattomalta kuin se
kuulostaakin”, Lautjärvi paljastaa. ”Kaiken tämän synkkyyden
keskellä on ilo kertoa, että meille kuuluu hyvää!”

Lain mukaan työpaikalla nähtävänä pidettävä lainsäädäntö ja työelämän muut
tärkeimmät säädökset helposti ja nopeasti — aina ajantasaisena.
Tutustu ja pyydä tarjous

www.tyoelamanlait.fi • tyoelamanlait@edita.fi • puh. 020 450 2040

HENRYN ERIKOISTARJOUS REKRYTOINTI-ILMOITUKSISSA JATKUU

!
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Rekrytointi-ilmoitukset HENRYn nettisivulla nyt hintaan 410 eur + alv. 24%/yksi kuukausi.
Ilmoituksen normaali hinta on 850 eur + alv. 24 %.
Etsiessäsi henkilöstöalan osaajaa, tavoitat kauttamme oikean kohderyhmän. Ilmoitus voi olla esim. pdf-ilmoitus tai linkki yrityksenne rekrytointisivulle. Ilmoitus ehditään
useimmiten julkaista jo saman päivän aikana sen saapumisesta.
Ilmoittaminen on helppoa: Lähetä valmis ilmoitus pdf-muodossa tai linkki yrityksesi rekrytointisivuille HENRYn sähköpostiin henry@henry.fi. Liitä mukaan laskutustiedot ja omat yhteystietosi. Lisätietoja: annamari.warjus@henry.fi tai
kirsi.haakana@henry.fi.
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Onnistunut kesätyökokemus on vuorovaikutteinen
prosessi
Kesäduunari-info on SAK:n, STTK:n ja Akavan ylläpitämä maksuton, nuorille kesätyöntekijöille,
heidän vanhemmilleen ja työnantajille suunnattu neuvontapalvelu. Palvelu on toiminut jo kymmenen vuotta ja neuvoo kesäisin satoja asiakkaita työelämään liittyvissä kysymyksissä. Kesäduunarineuvoja Sini Siikström kertoo haastattelussaan muun muassa millaisissa HR -asioissa
työntekijät ottavat yhteyttä sekä paljastaa, mitä työnantajien tulisi erityisesti huomioida palkatessaan nuoria.
Positiivista palautetta
Kesäduunari-info on nyt auki kymmenettä kesää. Kesän aikana
on tullut jo yli 500 yhteydenottoa, joista selvästi valtaosa on
tullut nuorilta kesätyötekijöiltä itseltään. Suurimmassa osassa
tapauksista yhteyttä ottava henkilö on saanut tiedon palvelusta
internetin kautta. Vuosien varrella kasvaneet yhteydenottomäärät osoittavat, että palvelulle on tilausta.
Saamamme palaute on ollut erinomaista. Jotkut yhteyttä ottavista kertovat, että ovat soittaneet jo aiempina kesinä ja kokevat
palvelun helpoksi tavaksi varmistaa asioita. Osa soittajista on
vielä ottanut yhteyttä uudelleen kiittääkseen.
Työelämän perusasiat askarruttavat
Kesätyöntekijöiden yhteydenotot koskevat useimmiten palkkaa,
esimerkiksi sitä onko kesätyöstä tarjottu palkka työehtosopimuksen mukainen. Monet soittajista kaipaavat myös toimintaohjeita tilanteeseen, jossa työnantaja ei ole maksanut kaikkia
työehtosopimuksen tai lain mukaisia palkanosia tai peruspalkka
on myöhässä.
Myös työvuorolistojen toimittamisesta ja jo ilmoitettujen vuorojen perumista sadesäähän vedoten kysyttiin alkukesästä
tiuhaan. Samoin työsopimuksen kirjallisen selvityksen toimittamisvelvollisuutta ja koeaikaa koskevia kysymyksiä tuli viikoittain.
Keskikesällä esimerkiksi työsuhteen päättämistä, sairausajan
palkkaa, taukoja ja lomakorvausta koskevat yhteydenotot ovat
lisääntyneet.
Työnantajia kiinnostavat erilaiset työnantajamaksut sekä työaikaan liittyvät asiat
Työnantajapuolella kysymyksiä on tullut lähinnä pienemmiltä työnantajilta ja heidän palkanlaskijoiltaan. Kysymykset ovat
koskeneet muun muassa työsopimuksen tekemistä, vähimmäispalkkaa nuorelle, eri ikäisistä nuorista meneviä työnantajamaksuja, nuorten työntekijöiden työaika-asioita (kuten säännöllisen
työajan pituutta, työajan sijoittelua ja ruokataukoa), työvuorojen ilmoittamista, työnantajan direktio-oikeuden rajoja ja työsuhteen päättyessä maksettavan lomakorvauksen laskemisesta.
HR –asioiden tiimoilta esiin nousee perehdytys sekä esimiestyö
HR -aiheita esiintyy yhteydenotoissa viikoittain. Monesti ongelmat ovat kasautuneita: Henkilö soittaa yhden asian takia,
mutta keskustelun myötä tulee esille monia muita ongelmia
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”Yhteydenottojen perusteella on havaittavissa, että esimerksiksi häirintään
tai työsuhteen päättämiseen johtavat tilanteet saavat usein alkunsa
puutteellisesta perehdytyksestä» kertoo Sini Sikström.

samalla työpaikalla.
Yhteydenottojen perusteella on havaittavissa, että esimerkiksi häirintään tai työsuhteen päättämiseen johtavat tilanteet
saavat usein alkunsa puutteellisesta perehdytyksestä. Työnkuva, työtehtävät ja työpaikan toimintatavat voivat jäädä nuorelle
epäselviksi, kun työnantaja saattaa olettaa nuoren heti ”osaavan kaiken”, vaikka perehdytysvelvollisuus on usein juuri nuorten kohdalla korostunut. Aiempaa työkokemusta ei välttämättä
ole tai se on eri alalta ja työelämän peruspelisäännöt ovat vielä
ensimmäisissä kesätyöpaikoissa useimmille nuorille epäselviä.
Osassa tapauksista työtehtävien määrittely on soittajan mukaan
jäänyt puutteelliseksi eikä nuori esimerkiksi ole tiennyt, että
jokin tietty alue kuuluu hänen hoidettavakseen. Osa soittajista
taas on kokenut, etteivät he ehdi tehdä annettuja työtehtäviä
siihen varatussa ajassa. Nuori voi kokea työpäivät erittäin raskaiksi, jos hänen edellytetään heti suoriutuvan työstä yhtä nopeasti kuin alalla 30 vuotta työskennellyt. Osa on paiskinut töitä
yli säännöllisen työajan ja yllättynyt, kun tuntilistaan täytetystä
ylityöstä ei ole palkkakuitin mukaan maksettu palkkaa.
Edellä mainittujen epäkohtien lisäksi eräs monien kesätyöntekijöiden esiin tuoma ongelma on esimiehen tavoittamattomuus
ja kommunikaation vaikeus työntekijän ja esimiehen välillä. Kesätyöntekijä ei välttämättä tiedä kuka hänen esimiehensä on tai
keneen missäkin asiassa pitäisi ottaa yhteyttä. Esimies saattaa
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olla lähes koko kesän lomalla eikä häntä saa puhelimella kiinni.
Joskus taas asioita ei uskalleta edes ottaa puheeksi työpaikalla,
kun koetaan, ettei esimiehen kanssa voi keskustella asiallisesti.
Myös useiden esimiesten ristiriitaiset ohjeet ovat aiheuttaneet
päänvaivaa kesätyöntekijöille.
Kun nuori ottaa Kesäduunari-infoon yhteyttä, käymme soittajan
kanssa tilannetta läpi ja annamme toimintavaihtoehtoja/-ohjeita tilanteisiin. Me emme täältä ole yhteydessä työnantajaan,
mutta monesti asioista keskustelu nuoren kanssa rohkaisee
nuorta ottamaan asian esille työpaikalla.
Onnistunut kesätyökokemus on vuorovaikutteinen prosessi
Uskomme, että riittävällä perehdytyksellä on tärkeä rooli, sillä
se muodostuu lopulta kummankin osapuolen eduksi. Myös työpaikan hyvä ja avoin ilmapiiri heti alusta saakka auttaa luomaan
kokemuksesta positiivisen. Jos asioista pystytään juttelemaan
työpaikalla ja kesätyöntekijä voi pelkäämättä esimiehen reaktiota kysyä epäselviä asioita, on uudessa työssä mukavampi olla
ja työtkin saa varmasti tehokkaammin hoidettua. Kesäduunariinfoon tulleiden yhteydenottojen perusteella myös palautteenantotavan valintaan tulisi yleisesti kiinnittää huomiota.
Keskeiset ehdot sisältävän kirjallisen työsopimuksen tekeminen
heti, kun kesätyöstä sovitaan, edesauttaa taas sitä, ettei erimielisyyksiä työsuhteen ehdoista myöhemmin synny. Nuoren
kanssa olisi hyvä käydä sopimus yhdessä läpi ja varmistua, että
kesätyöntekijä ymmärtää, mihin työsopimuksella oikeastaan
sitoudutaan ja mitä ehdot tarkoittavat. Useammalle kesätyön-

tekijälle on esimerkiksi tullut yllätyksenä, että määräaikainen
sopimus sitoo kumpaakin osapuolta sopimuskauden eikä se
ole irtisanottavissa ellei siitä ole erikseen sovittu.
Työelämän muutokset heijastuvat yhteydenotoissa
Yhteydenotoissa näkyy, että nollasopimukset ovat suhteellisen
yleisiä tietyillä aloilla. Lähes kaikki nollasopimuksiin työntekijän
kannalta yleisesti liitetyt ongelmat ovat tulleet yhteydenotoissa
esille. Osassa kysymyksistä on myös sivuttu työsuhteen ja yrittäjyyden välimaastoa ja on jouduttu selvittelemään onko kyse
ylipäätään työsuhteesta. Myös vuokratyöhön vielä monessa
suhteessa liittyvät epäselvyydet ovat olleet esillä. Monia vuokratyöntekijöitä on esimerkiksi ihmetyttänyt se, voiko työsuhde
päättyä aivan yllättäen työnantajan vedotessa asiakasyrityksen
tilauksen päättymiseen. Myös ulkomaalaisen työvoiman käyttö
kausityössä näkyy esimerkiksi siinä, että useammilta ulkomaalaisilta marjanpoimijoilta on tullut kysymyksiä Kesäduunari-infoon.
Palvelua kehitetään jatkossa
Palvelulle on vuosi vuodelta ollut enemmän kysyntää. Tulevana
kesänä jatketaan pitkälti samalla paketilla, mutta markkinointiin
panostetaan entistä enemmän ja henkilöresursseja mahdollisesti lisätään. Pyrimme olemaan mahdollisimman matalan
kynnyksen yhteydenottopaikka ja välittämään samalla tärkeää
työelämätietoa nuorille.
Lue lisää hyvin kesäduuniasiansa hoitaneista työnantajista Vastuullinen kesäduunikampanjan tiedotteesta sivulla 18.

Luottamusta peliin – Työelämä uudistuu yhteistyöllä
Luottamus on merkittävä voimavara suomalaisilla työpaikoilla. Kansainvälisissä vertailuissa Suomi
on luottamuksen kärkimaa. Luottamus lisää organisaation innovatiivisuutta ja henkilöstön sitoutuneisuutta. Se mahdollistaa uuden tiedon luomisen, oppimisen sekä teknologian ja palveluiden kehittämisen niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina. Se vähentää kitkaa eri toimijoiden välillä ja parantaa
yhteistyön mahdollisuuksia ja hyötyjä. Luottamus on kuin öljy moottorille.
Luottamusta rakennettava ja vaalittava
Globaalissa taloudessa luottamusta tarvitaan organisaation kaikissa toiminnoissa ja kaikilla yhteiskunnan tasoilla; työntekijöiden, esimiesten, asiakkaiden, kumppaneiden ja sidosryhmien
välillä. Vastavuoroinen luottamus lisää toimijoiden halukkuutta
tukea toisiaan. Se on myös työyhteisön vuorovaikutuksen ja hyvinvoinnin keskeinen elementti. Luottamus on sitä tärkeämpää,
mitä suurempi merkitys työyhteisölle on tiedon jakamisella, sitoutumisella, oppimisella ja yhteistyöllä. Luottamus korostuu
erityisesti muutoksissa, joihin sisältyy epävarmuutta ja riskiä. Se
on herkkä asia, jota rakennetaan pitkään ja jota kannattaa vaalia
monin tavoin, koska se voidaan menettää hetkessä.
Työpaikalla luottamus tulee tyypillisesti esiin luottamuksena
esimiehiin ja työkavereihin mutta myös luottamuksena oman
työpaikan arvoja, kulttuuria, visiota, strategiaa ja toimintatapoja
kohtaan. Työntekijöiden on voitava luottaa organisaation toi-
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mintaperiaatteisiin, esimerkiksi yhteistyön tekemiseen ja viestinnän avoimuuteen, vaikka esimiehet ja työyhteisön jäsenet
vaihtuisivatkin.
Koko työyhteisö mukaan kehittämistyöhön
Tämän päivän nopeatempoisessa työelämässä menestyvät ne,
joilla on kyky ja halu uudistua ja ajatella toisin. Tämä koskee niin
organisaatioita kuin yksittäisiä työntekijöitäkin. Yhä kiristyvässä
kilpailussa uusien ideoiden julkituominen ja eteenpäin vieminen
on organisaation menestyksen perusta.
Ideoiden tuottaminen on jokaisen työyhteisön jäsenen velvollisuus. Organisaation johdolla ei voi olla vastauksia kaikkiin kysymyksiin. Sen tehtävänä on ottaa koko organisaation ideat ja
ajatukset hyötykäyttöön. Myös asiakkaat ja erilaiset palvelutarjoajat on saatava aktiivisesti mukaan toiminnan suunnitteluun
yhteistyössä johdon ja henkilöstön kanssa.
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Työntekijöillä on tänä päivänä hyvä osaamistaso ja voimakas
ammatti-identiteetti. Huippuosaaminen ei tarkoita vain päivittäisistä töistä selviytymistä. Osaava työntekijä on tänä päivänä
myös sekä halukas että kykenevä omien töidensä sekä koko työyhteisön toiminnan kehittämiseen. Työn pitää olla haasteellista,
siinä pitää olla vaikutusmahdollisuuksia ja työn pitää tarjota
onnistumisen elämyksiä.
Työn arjessa tulee olla aikaa ja mahdollisuuksia, ei pelkästään
suorittamiseen, vaan myös osaamisen hyödyntämiseen ja kehittämiseen edelleen. Jokaisella työntekijällä tulee olla mahdollisuus oman työn ja koko työpaikan kehittämiseen. Tämä on
varmin keino lisätä työyhteisön innovatiivisuutta, tuottavuutta
ja tuloksellisuutta, parantaa työhyvinvointia ja pidentää työuria.
Ideoiden tuottamisen on tapahduttava turvallisesti, ilman pelkoa epäonnistumisen negatiivisista seuraamuksista. Jos näin
ei ole, kukaan ei tietenkään ota riskiä, eikä näin synny mitään
uutta. Kehittäminen kun vaatii aina vaivannäköä.
Johdon tehtävä on luoda työntekijöille hyvät edellytykset kehittää työtään ja itseään. Luovan ja innostavan työyhteisön luominen edellyttää johdolta herkkää korvaa ja kannustamisen taitoa.
Kiireessä tai rohkaisun puuttuessa innovaatiot jäävät tekemättä.
Käskemällä luovuus ei kukoista!
Yhteistyöllä menestykseeen
Suomesta löytyy lukuisa joukko työyhteisöjä, joissa luottamuksen ja yhteistyön merkitys on ymmärretty. Valmet Automotive
Oy:n Uudenkaupungin autotehdas on hyvä esimerkki yrityksestä, jossa on omaksuttu työntekijöiden aloitteellisuuden merkitys

organisaation menestyksessä. Moni ulkomaalainen ja miksei
myös suomalainen voi tänä päivänä suureen ääneen ihmetellä
sitä, miten on mahdollista, että Suomessa, kaukana maailman
keskuksista, on tehty jo vuosia ja tehdään myös tulevaisuudessa
henkilöautoja, joiden valmistus on yksi kilpailuimmista teollisuusaloista. Näin kuitenkin on. Uudenkaupungin tehtaan menestyksen keskeisiä valtteja ovat olleet osaava, innovatiivinen
ja sitoutunut henkilöstö sekä voimakas luottamus työnantajan
ja työntekijöiden välillä. Luottamus on ollut todella tarpeen,
sillä tehtaan elämä kautta koko sen historian on ollut yhtä vuoristorataa – on ollut parempia aikoja, huonompia aikoja ja taas
parempia aikoja. Tehtaalla omaksuttu jatkuvan parantamisen
ajatus edustaa suomalaisen arjen innovatiivisuuden huippua.
Siitä kertoo se, että 2000-luvulla jokainen työntekijä on tehnyt
keskimäärin vähintään yhden aloitteen kuukaudessa suhdannetilanteesta riippumatta.
Toinen hyvä esimerkki yhteistyön ja luottamuksen hyödyntämisestä on Pipelife Finland Oy. Yrityksellä on kolme putkitehdasta
Pohjois-Suomessa. Henkilöstö on tehnyt yli 8000 toimintaa parantavaa oivallusta seitsemän vuoden aikana. Tehtaan johdon
mukaan ilman oivalluksia tehtaita ei enää Suomessa olisi. Työpaikat ovat säilyneet johdon ja henkilöstön yhteisen luottamuksen ja työn ansiosta. Molemmat osapuolet seuraavat tietoja
alan kilpailutilanteesta, ymmärtävät, ettei paikalleen jumittua
ja kehittävät päivittäin omia työtapojaan ja – menetelmiään.
Erkki Auvinen, STTK ry
Risto Tanskanen, Työturvallisuuskeskus TTK

Risto Tanskanen vasemmalla vieressään Erkki Auvinen: Johdon tehtävä on luoda työntekijöille hyvät edellytykset kehittää työtään ja itseään. Luovan ja innostavan työyhteisön luominen edellyttää johdolta herkkää korvaa ja kannustamisen taitoa. Kiireessä tai
rohkaisun puuttuessa innovaatiot jäävät tekemättä. Käskemällä luovuus ei kukoista!
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Rekrytointeja pitää vaalia
Kesälomien päätyttyä monia esimiehiä kohtaa työpaikalla ennakoimaton, ikävä uutinen. Tiimin jäsen
irtisanoutuu ja esimies on pulassa. Olisiko mahdollista nähdä tilanne kuitenkin mahdollisuutena?

Mitä osaamista tarvitaan tulevaisuudessa?
Irtisanoutumistilanteessa esimies ja HR pääsevät yhdessä miettimään, millaisia osaamisvajeita tiimissä on tulevaisuutta ajatellen.
Korvausrekrytointi antaa mahdollisuuden hankkia sellaista osaamista, jota lähtijällä ei kenties ollut.
Onnistuneen rekrytoinnin kivijalka on selkeä, liiketoiminnan
strategiaan pohjautuva käsitys siitä, minkälaista osaamista tarvitaan. Tämän perusteella käynnistettävän rekrytointiprosessin
läpivieminen edellyttää osaamista, aikaa ja ammattimaista otetta.
Rekrytointien paradoksi on, että useimmiten rekrytointia käynnistettäessä on niin kiire, ettei tehtävää ehditä huolella määritellä.
Toisaalta kiire näkyy usein niin, että haastatteluiden ajankohdat
venyvät, puhumattakaan muusta viestinnästä prosessin etenemiseen liittyen.

Rekrytoinnin osumatarkkuutta kannattaa parantaa kustannustehokkaasti käyttämällä psykologista henkilöarviointia, joka tarjoaa
lisätietoa henkilön soveltuvuudesta tehtävään. Myös yrityksen
omasta rekrytointiosaamisesta kannattaa huolehtia esimerkiksi
valmentamalla rekrytoivia esimiehiä haastatteluihin.

Myös työntekijä tarkistaa referenssit
Rekrytointi on aina kahden kauppa – myös työntekijä valitsee
itselleen työnantajaa. Hakijan on helppoa tehdä työnantajan ja
esimiehen ”referenssitsekki” verkossa, kukapa ei näin toimisi?
Olennaista on vaalia hyvää työnantajamielikuvaa. Se muodostuu
aidoista kokemuksista, joita asiakkailla, omilla työntekijöillä, työnhakijoilla ja muilla sidosryhmillä on yrityksestä.
Ei kannata kuvitella, että hyvin kirjoitettu ilmoitus ”näköalapaikasta etenemismahdollisuuksia tarjoavassa yrityksessä, jolla on
vankka asema markkinallaan” purisi hakijoihin, ellei se pidä paikkaansa. Hyvin hoidettu rekrytointiprosessi vahvistaa positiivista
työnantajamielikuvaa, myös ei-valituksi tulleiden keskuudessa.
Hyvä kello kaikuu kauas, samoin myös huono.

1. Huolehdi seuraajasuunnittelusta, jotta vältät kriisitilanteet.
2. Tiedä yrityksen menestyksen kannalta kriittiset osaamiset nyt ja tulevaisuudessa. Tunnista puutteet.
3. Jokainen rekrytointi on mahdollisuus – älä suoraan
korvaa lähtijää vastaavalla osaamisella vaan mieti ensin,
mitä osaamista todella tarvitaan.
4. Rakenna rekrytointiprosessi siten, että tehtävän ja
osaamisten määrittelyyn panostetaan HR:n ja liiketoiminnan yhteistyönä.
5. Älä hoppuile. Rekrytointi on kallis investointi, etenkin
epäonnistuessaan. Tee kaikki vaiheet huolella.
6. Hyödynnä henkilöarviointia lisätiedon saamiseksi ja
rekrytoinnin osumatarkkuuden parantamiseksi.
7. Muista, että rekrytointi on kahden kauppa. Yritys valitsee työntekijää ja työntekijä yritystä. Muista huolehtia työnantajamielikuvastasi! Ammattimaisesti hoidettu
rekrytointiprosessi vahvistaa positiivista mielikuvaa. Pidä
kiinni lupauksistasi prosessin aikana ja viesti aktiivisesti
ehdokkaiden kanssa.
8. Pidä huolta yrityksen rekrytointiosaamisesta. Hanki
esimiehille haastatteluvalmennusta.
9.	Käytä oma aikasi olennaiseen ja muista, ettei liiketoiminnan työ ole ilmaista. Hanki apua rekrytoinnin ammattilaisilta. Voit ulkoistaa koko prosessin, hankkia tukea yksittäisiin hakuihin, kehittää prosessia tai rekrytointiviestintää
yhteistyössä ammattilaisten kanssa.
10. Muista panostaa perehdytykseen – tässä vaiheessa
lunastat rekrytointivaiheessa annetut lupaukset ja varmistat onnistuneen rekrytoinnin Kerää myös systemaattisesti
palautetta prosessiin osallistujilta.

Hyödynnä työkaluja monipuolisesti
Rekrytoinnit eivät – kiireessäkään – hoidu vasemmalla kädellä.
Toteuttamisen tapoja on monia ja tarjolla on monenlaisia ratkaisuja rekrytointien toteuttamiseksi täysulkoistuksesta yksittäisen
prosessin läpiviennin tukeen.
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Minna Mäkeläinen
HR4 Solutions Oy
seniorikonsultti, psykologi

Vinkkejä onnistuneeseen rekrytointiin
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Sveriges HR Förening - Vi är med och driver utvecklingen
av HR
Många frågor som berör HR har fått ökat fokus. Ledarskap, sociala medier, kompetensförsörjning,
globalisering och hållbar arbetsmiljö. Allt fler ser vikten av HR och vad HR bidrar med. Dessutom
har personalchef rankats som det populäraste yrket.

Sveriges HR Förening är den enda ideella yrkesföreningen inom
HR i Sverige. Vi är med och påverkar utvecklingen av HR och lyfter
fram frågor som ligger i framkant. HR handlar om att vi har kunnande inom beteendevetenskap samtidigt som vi kan affären. Vi
kan se att när den kombinationen fungerar, när samarbetet mellan
VD och HR fungerar, så blir företaget framgångsrikt. Vi som förening verkar för att HR är en strategisk ledningsfunktion som driver
affärsutvecklingen. Det är viktigt att HR är en utåtriktad funktion.
	Alla som arbetar med HR behöver vara uppdaterade om vad
som händer. Många arbetar ensamma på HR-funktionen idag. Vår
förening skapar arenor för att mötas och nätverka. Sveriges HR
Förening har seminarier över hela landet. Vi har också flera stora
events där vi lyfter upp aktuella ämnen som vi vill driva. Vi bjuder
in forskare, chefer och yrkesverksamma inom HR som berättar om
sin syn på utvecklingen. Vi kommunicerar genom vår webb, vår
medlemstidning Personal & Ledarskap, vårt nyhetsbrev och via
Facebook och Twitter. Vi försöker på alla sätt bygga broar mellan
människor som arbetar med HR. Ett event som jag är extra stolt
över är HR Dagarna som vi startade för åtta år sedan. HR Dagarna är numera en etablerad mötesplats som jag ser fram emot i
september/oktober.
Men först och främst är Sveriges HR Förening en ideell förening med nätverk över hela landet. Det jag är mest fascinerad
över är alla ideella krafter som finns och hur starkt engagemanget
är inom vårt skrå. Utan den kraft som vi får från de som är aktiva
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i våra nätverk skulle vi inte kunna driva den här verksamheten.
Tack vare det kan vi ha örat mot marken och få input på ett unikt
sätt. Det visar också behovet av att mötas, att nätverka och utbyta
erfarenheter som ger personlig utveckling. Du ger och du får i ett
nätverk. Det går hela tiden att föra över kunskaper.
Inom föreningen diskuterar vi flera aktuella områden inom
HR. Ett av dessa områden är kompetensförsörjning som är en
stor utmaning framöver eftersom det kommer att råda brist på
vissa kompetenser. Ett annat område är förändringsledning. Det
är kopplat till beteendevetenskap och är något som HR alltid ska
vara duktiga på. Ännu ett område som vi diskuterar är ledarskap.
Inom föreningen kan vi konstatera att det blir allt mindre populärt
att vara chef och ledare och där har HR en roll att fylla genom att
göra ledarskapet tydligare och förklara vad det innebär.
Vi utvecklar HR-området och vi kommer fortsätta att göra det.
Idag är 7000 personer medlemmar i föreningen och vi har 350
företagsmedlemskap. Vi erbjuder gratis medlemskap till studenter så att de kan börja bygga nätverk för sitt yrkesliv. De unga talanger som vi träffar från personalvetarprogram runtom i landet
är otroligt duktiga. Vi möter en väldigt ljus framtid med alla de
förmågor som finns hos den yngre generationen.
Vi är många medlemmar i Sveriges HR Förening men vi kan bli en
ännu större yrkesförening med ännu starkare kraft att driva utvecklingen. Vill du och ditt företag vara med är ni varmt välkomna.
Jag ser fram emot att möta er.
Läs mer om våra kommande seminarier, nätverk och events på
vår webb: www.sverigeshrforening.se ,
Lena Kraitsik

Historik
Föreningen startade 1921 av Kerstin Hesselgren, Sveriges
första kvinnliga riksdagsledamot och yrkesinspektör.
Kerstin Hesselgren såg behovet av en förening för yrkesinspektörer och fabrikssystrar, dåtidens personalspecialister, och bildade Föreningen för Socialarbetare inom
Industri- och Affärsliv (SAIA).
1963 bytte den namn till Sveriges Personaladministrativa
Förening (SPF) för att 1996 byta till namnet Centrum för
personal & utveckling. Från och med 2005 heter vi Sveriges HR Förening.
Kerstin Hesselgren var en föregångskvinna på många sätt
och med sina erfarenheter som riksdagsman och yrkesinspektör hade hon förmåga att fokusera föreningens
inriktning på tidlöst aktuella frågor. Att det var viktigt för
personalkonsulenterna att vidareutbilda sig i ekonomiska frågor för att kunna hävda sina idéer i ledningsgrupper är bara ett exempel på hennes framsynthet.
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The Portrait of a Leader in 2020
How would you describe a leader of year 2020? Is it
a person with extensive international experience, the
one who is fluent in multiple languages, has worldwide professional networks, is always loyal and ‘true
to himself’?
We spent the past three years studying how top managers, HR
personnel, and high-potential employees in largest Nordic multinationals portray an effective leader in 2020. We carried out
almost 100 interviews and gathered several hundred answers
to a questionnaire. We learnt that successful leadership is not
something that is gained but rather something that is practiced
in every moment of opportunity. We also realized that successful leadership requires the subtle art of cultivating values rather
than the science of metrics and best practices. We came up with
a list of ‘must have’ characteristics of an effective leader for the
year 2020.
According to our research, the most valuable characteristic of
a future effective leader is the ability to bring out the best in
people. Our respondents mention that an effective leader in year
2020 is the one who sees greatness in his employees, even when
they don’t see it: ‘Treat an employee as if he already were what
he potentially could be and you make him what he should be’.
Another important characteristic of a future effective leader is
strong communication skills. Strong communication builds respect, generates a working environment where creative business
ideas, problem solutions, affection, and trustworthiness flourish.
Strong communication skills enable an effective leader to communicate even negative or difficult decisions without creating
frustration or destroying trust. Cross-cultural competence is one
of the building blocks of strong communication. As the world becomes more integrated, the ability to work with others from different cultures becomes a necessity. As one of our respondents
noticed, ‘If you don’t like something in a foreign culture, try to
change it; but if you can’t do it, change the way you think about it’.
While there is little debate that successful implementation of a
change can undoubtedly create competitive advantage, there is
no debate at all that the lack of doing so can lead a company to
a slow and painful death. An ability to lead change effectively is
thus the next vital characteristic of a future leader of a healthy,
growing and dynamic company. Our respondents are of an opinion that if a leader is not eager to accept change and does not
enjoy it, he is not ready to be an influential leader.
As multinationals cope with the challenges of working globally,
the number of virtual teams is multiplying. As a consequence,
a future effective leader needs to be able to lead virtual teams.
Great teams emancipate everyone’s creativity, competence, and
expertise. Virtual teams possess such a competitive advantage
over traditional teams as enabling knowledge, skill, and experience transfer regardless of time and distance.

Ylärivi vasemmalta: Christina Dahlblom, Violeta Khoreva (artikkelin pääkirjoittaja), Anna Talasmäki, Pernilla Gripenberg
Alarivi vasemmalta: Johanna Korpia, Maria Solitander, Peter Zashev, Sari
Salojärvi, Veronika Bastovaya

Multinationals are in need of courageous leaders who can guide
them through troubled times and overrun the competitors. As
Winston Churchill mentioned, ‘courage is what it takes to stand
up and speak, it is also what it takes to sit down and listen’. Our
respondents also pointed out that the courage to take a stand
is a pivotal feature of a future effective leader. Courage is not
something that leader inherits. Rather, it is like a muscle, which
is practiced through leadership challenges.
Leaders find it difficult to create an environment where employees constantly experience motivation and commitment, but the
payoff, nonetheless, is immense for those who accomplish it. This
goes in line with our research, which points out that a crucial
feature of a future effective leader is the ability to develop the
competence of subordinates. It is a complex concern for leaders,
which requires coaching skills. On top of those challenges, many
leaders might have problems finding time to concentrate on the
needs of the subordinates because their own jobs are so hectic.
However, the payoffs associated with increased subordinates’
competence justify the time invested.
Our goal was to walk you through the top six leadership principles of an effective leader in year 2020. As we believe, there
is no such an individual as an ideal leader since no one can fulfil
all the criteria and expectations. Even the most knowledgeable
and skilful future leader is human, and can be mistaken. Apparently, there might be situations when a leader thinks that it
was the best decision, only to find later that he was extremely
wrong. However, he takes courage and admits his mistakes. He
aims to be ‘true to himself’. He knows that it may take years of
conscious effort and ‘mind training’ to perform wisely and to
become an effective leader.
Authors: Violeta Khoreva & Hanken & SSE Leadership 2020 Team
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Etä- ja joustotyön uudet tuulet
Vanha tuttava – etätyö on saamassa uusia muotoja. Syntymässä oleva uuden aallon etä- ja joustotyön malli hyödyntää monipuolisesti uusia teknologioita, johtamisen malleja ja sosiaalista mediaa.
Nyt kehittyvällä joustotyön mallilla voi olla laajasti käyttöön otettuna huomattavia positiivisia vaikutuksia yhteiskunnan rakenteisiin, talouteen ja luontoon.
Yritysten kokemukset ja tutkimukset osoittavat, että oikein toteutettuna joustotyö ja joustavat työtavat parantavat merkittävästi
työn tuottavuutta, lisäävät henkilöstön työtyytyväisyyttä sekä
jaksamista työssä ja tuottavat rahallisia säästöjä tietotekniikkaa
hyödyntävissä työtehtävissä. Joustotyö antaa organisaatioiden
hallinnolle ja operatiivisille toiminnoille puitteet ja mahdollisuuden optimoida työprosesseja, toimitilojen ja kiinteistöjen käyttöastetta ja valvoa kiinteistökustannuksia reaaliaikaisesti. Luonnon
näkökulmasta joustotyön on osoitettu auttavan järkeistämään
työperusteista liikkumista ja täten vähentämään CO2-päästöjä
ja liikenneruuhkia. Kun kaikkien ei tarvitse kulkea samaan aikaan samaan paikkaan ja kun osa voi valita työskentelypaikan
lähempänä sen hetkistä sijaintiaan, turha liikkuminen ja siihen
käytetty aika vähenevät.

- Omien toimitilojen muuntaminen monitoimisiksi ja yhteiskäyttöisten ns. puhtaan työpöydän ¬toimistotilojen (clean
desk) käyttöönotto. Tilakustannusten ja käyttöasteen optimoimiseksi työtiloja tai -pisteitä on yleensä tarjolla n. 80 % tai
vähemmän suhteessa henkilöstön määrään.
- Ulkopuolisten tilojen ja tilapalvelujen käyttö: Työntekijöiden käyttöön tarjotaan tiloja joustotoimistoissa (satelliitti- ja
lähitoimistot) ja toimistoverkostojen tarjoamissa joustavissa
yhteiskäyttöisissä tiloissa. Ulkopuolisten tilojen taso ja palvelut
vastaavat samoja ergonomia- ja turvallisuusvaatimuksia kuin
omat tilat, mutta näiden etuna on, että ne voivat sijaita liikenteen solmukohdissa ja asuntoalueiden läheisyydessä.
- Viestintäjärjestelmät ja –välineet on valjastettava eri- ja
yhtäaikaiseen yhteistyöskentelyyn soveltuvaksi samoin kuin

Uusimpana kehityssuuntana perinteisen kotona tehtävän ja
liikkuvan etätyön rinnalle on kehittynyt hallinnoituja ns. kolmansia työpisteitä. Nämä ovat organisaation omia toimitiloja ja -palveluja vastaavia ulkopuolisten tarjoamia työtiloja ja
joustotoimistoja sekä niiden muodostamia ketjuja. Liikkuvalla
etätyöllä tarkoitetaan omissa etätoimipisteissä, asiakkaiden
tiloissa, kahviloissa, hotellien auloissa jne. tehtäviä etätöitä.
Joustotoimistoilla tarkoitetaan usein liikenteen solmukohdissa
tai lähellä asuntoalueita kävely- tai pyöräilyetäisyydellä kodista
olevia satelliitti- tai lähitoimistoja, joiden tila- ja palvelutarjonnasta voi kukin valita tarpeensa mukaan.
Uusimuotoinen etä- ja joustotyö
Se mikä tekee uusimuotoisesta joustotyöstä erilaisen, on saumattoman, ajasta ja paikasta riippumattoman henkilöstön ja
työyhteisön yhteistyöskentelyn malli, joka muodostuu seuraavista osatekijöistä:
- Organisaatioissa otetaan virtuaalisen organisaation malli
käyttöön.
- Henkilöstöhallinnossa työntekijöiden työnkuvien ja palkkaperusteiden tarkistaminen etä- ja joustotyön vaatimuksien
mukaisiksi on tarpeen, samoin kuin mahdollisten muutosten
soveltaminen työsopimuksissa.
- Tarvitaan joustavien työtapojen edellyttämien toimitilojen
hallinnan kehittämistä sekä organisaation omien ja ulkopuolisten tarjoajien työtilojen mukaan ottamista samaan hallintajärjestelmään.
-	Kehitetään ja otetaan käyttöön uusia hallinnollisten prosesseja hyödyntämään tietoturvallisia, virtuaalisoituja paperittomia prosesseja ja pilvipalveluja. Tämä edellyttää mm. roolin
mukaisen vahvan fyysisen ja loogisen käyttäjätunnistuksen,
käyttäjäidentiteettien ja -valtuuksien hallinnan sekä sähköisten
allekirjoitusten käyttöönottoa organisaatiossa.
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Tämä Neuilly-sur-Seinessä sijaitseva multiburo-ketjun joustotoimisto
avattiin keväällä 2013. Sen tarjonta kattaa avoimia halli- ja toimistotiloja, neuvotteluhuoneita, erillisiä toimistohuoneita ja -koppeja, erityisesti pk-yrittäjien ja freelancereiden suosimia yhteistyöskentelytiloja
(co-working) sekä yritysosoite- ja sihteeripalveluja. Asiakas voi tehdä
tunnin-, päivän, kuukauden, vuoden tai jopa 10 vuoden tilanvaraus- ja
palvelusopimuksia 0 – 200 m2 tiloille 10 euron tuntikustannuksesta
rajoittamattomaan 270 euron kuukausikustannukseen saakka.
Vastaavan tyyppisiä tiloja ja palveluja on tullut tarjolle myös eri puolille Suomea, mutta niiden käyttö uusimuotoiseen joustotyöhön on
vielä hyvin vähäistä.
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on hyödynnettävä sosiaalisen median välineitä ja menetelmiä.
Erilaisten yhteistyöskentelyn mahdollistavien ryhmätyövälineiden, Unified Communications -ja videoneuvottelujärjestelmien
tehokas hyödyntäminen on myös välttämätöntä.
Uusi etä- ja joustotyön toimintamalli tilojen käytön optimointiin
Siirtyminen liikkuvasta etätyöstä joustotyöhön, missä hyödynnetään kolmansia työnteon paikkoja ja jotka sijaitsevat lähempänä työntekijän kotia tai paikkaa missä työntekijä kulloinkin
on, mahdollistaa organisaation omien tilojen käytön paremman
optimoinnin. Joustotyötoimistoissa on myös tarjolla neuvottelutiloja, jolloin palaverien pitopaikka voidaan valita työyhteisön
kaikkien jäsenten liikkumisen, ruuhkien ja muiden tekijöiden
kannalta järkevimmin. Omien tilojen osalta organisaatio voi luoda niihin kehittyneitä yhteistyöskentelytiloja ja kohtaamistiloja,
jotka vastaavat parhaiten uusien työtapojen tarpeita, ilman että
organisaation omissa tiloissa pitäisi olla kaikkia mahdollisia työskentelytiloja. Tätä kautta omien kiinteiden tilojen tarve pienenee
ja vapaus kehittää tiloja muihin käyttötarkoituksiin kasvaa.
Suomessa on useissa suurissa organisaatioissa jo otettu käyttöön
erilaisia joustavan työskentelyn mahdollistavia monitilaratkaisuja
sekä paperittoman työskentelyn työtapoja, joten niissä on hyvät
valmiudet siirtyä uuteen joustotyömalliin. Seuraava looginen askel olisi rohkeasti siirtyä käyttämään kolmansia työnteon paikkoja
ja vapauttaa työntekijät työskentelemään siellä, missä työskentely onnistuu luontevimmin.
Uusi etä- ja joustotyön malli laajenee kovalla vauhdilla mm. Alankomaissa, Belgiassa ja erityisesti Ranskassa, jossa esim. Pariisin
alueen hallinto on edistänyt muutosta tukemalla jousto- ja satelliittitoimistojen perustamista keskustan ulkopuolelle lähelle
asuinalueita. Eurooppalaisissa malleissa työnantaja tekee puitesopimuksen joustotoimistoja tarjoavan yrittäjän tai ketjun kanssa,
jonka jälkeen työntekijät varaavat kulloisenkin työtilatarpeensa
mukaan työhönsä sopivan avo- tai suljetun työtilan tms. Toimintamalli ei suinkaan vielä ole vakiintunut ja uusia rohkeita organisaatioita kaivataan mukaan uudistamaan joustotyön kenttää,
mutta liike on vahva ja muutos vääjäämätön. Liikenteen ja ilmastomuutoksen aiheuttamien paineiden ja työvoiman saatavuuden
varmistamiseksi, yritysten ja julkisten organisaatioiden on pakko
ratkoa työperäisen liikkuvuuden ja työelämän joustotarpeiden
haasteita uusin keinoin.

Ensimmäisessä vaiheessa henkilöstöhallinto kartoittaa organisaation etä- ja joustotyötilanteen ja tarpeet, määrittelee omien
ja ulkopuolisten tilojen tarjonnan ja käyttötarpeet erityiseen
hallinnointiohjelmistoon, allokoi kullekin henkilölle ulkopuolisten tilojen käyttöbudjetin ja valvoo kaikkien organisaation käytössä olevien työ- tms. tilojen käyttöastetta sekä kustannuksia
kulujen minimoimiseksi ja käytön optimoimiseksi.
Ohjelmiston toisessa osiossa ulkopuolisten työtilojen tarjoaja
määrittelee omat tilansa ja tarjoaa niitä sekä muita joustotoimistossa tarjolla olevia palveluja organisaatioille. Kolmas
ohjelmakokonaisuuden osio mahdollistaa työntekijän varata
itselleen kulloinkin mikä tahansa tarkoituksenmukaisin työtila
mistä tahansa järjestelmässä olevista työtiloista.
Näkemykseni mukaan uusimuotoinen joustotyö tulee muuttamaan radikaalisti nykyistä tapamme työskennellä, elää ja
liikkua. Siksi yhdistyksemme tavoitteena on edistää joustotyön
käyttöön ottoa esim. konkreettisilla pilottihankkeilla, joissa
yhdistyisivät oleellisimmat joustotyön elementit, kuten uuden toimintatavan johtamis-, organisaatio-, yhteiskunta- ja
ympäristövaikutukset työelämän ja liikkumisen muutostarpeisiin ml. pääkaupunkiseudulle suunnitteilla oleva tietullijärjestelmä ja sen vaikutukset työmatkoihin alueellista kehitystä
unohtamatta.

Tapio Rissanen
Puheenjohtaja
Suomen joustotyöyhdistys ry.
S-posti: tapio.flexiwork.fi@gmail.com
Web: www.flexiwork.fi

Miten kolmansien työnteon paikkojen hallinnointi toimii käytännössä
Tilojen varauksen, hallinnoinnin ja käytön valvonnan sekä kustannusten seurannan tarpeisiin on olemassa ohjelmistoja, joilla
voidaan integroida käytettävissä olevat omat ja ulkopuoliset
työtilat ja tilojen varaus tarpeen mukaan.
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KOLUMNI

Esimiesvalmennus ja strategian jalkautus
Strategia on organisaatioiden menestyksen perusta. Strategia
määrittää organisaation tahtotilan ja siitä voidaan johtaa tulevaisuuden kannalta kriittiset hankkeet. Strategia sekä siitä johdetut peruslinjaukset ja tavoitteet ovat johdon vastuulla, koska
organisaatioita ei voi johtaa ilman tavoitteita. Hyvin johdetussa
strategiaprosessissa otetaan kuitenkin heti alkuvaiheessa käyttöön henkilöstön osaaminen ja panos. Johto tarvitsee työkaluja,
joilla myös toimintaympäristön muutoksista pystytään saamaan
uutta tietoa ja käsittelemään sitä. Strategiaprosessin käynnistyessä käytetään usein verkkoaivoriihtä, jotta saadaan mahdollisimman hyvä kuva sekä sisäisestä että ulkoisesta lähtötilanteesta ja
liiketoimintaympäristössä vallitsevista trendeistä. Aivoriihi voidaan ulottaa koskemaan kymmeniä ja jopa satoja asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja koko henkilöstöä. Nykyaikaisilla välineillä
strategian kannalta kriittinen tieto saadaan kerättyä ja käsiteltyä
analyysia ja johtopäätöksiä varten alle kuukaudessa.
Suunnittelu ja analysointi ovat tärkeitä, mutta toteutus ratkaisee.
Strategia ei yleensä kaadu siihen, että laadittu strategia olisi ollut huono, vaan siihen etteivät ihmiset tee strategian toteutumisen vaatimaa muutosta. Strategia kun muuttuu toiminnaksi
vain tekemällä.
Harvoin pystytään ottamaan koko henkilökuntaa mukaan suunnittelemaan ja työstämään strategiaa koko prosessin ajaksi. Tällöin on tärkeää ottaa mukaan niin paljon esimieskuntaa ja avainhenkilöitä kun se strategian jalkauttamiseksi on järkevää. Koska
yritysjohdon tekemien strategisten päälinjausten toteutuminen
on äärimmäisen tärkeää, strategiset linjanvedot on saatava muuttumaan operatiivisten yksiköiden toiminnaksi ja todellisuudeksi
arjen työssä.
Olemme nähneet hyväksi kytkeä strategiaprosessiin mukaan esimiesten valmennuksen. Tällöin esimiesvalmennus on räätälöity
nimenomaan strategian jalkautukseen. Valmentamalla esimiehille johtamisen työkaluja ja tekemällä konkreettisia asioita, jotka liittyvät suoraan heidän työtehtäviinsä saadaan prosessi nopeammaksi ja henkilöstö motivoituneeksi. Aihekokonaisuudet
on valittava siten, että ne auttavat esimiehiä hahmottamaan,
mitä pitää kussakin vaiheessa tehdä. Vieläkin tärkeämpää on
valmentaa esimiehille toimintatapoja, miten asiat saadaan vietyä
organisaation toimintatavoiksi. Avainkysymys jalkauttamisessa on
aina pystyä yhdessä selvittämään se, mitkä toimenpiteet nähdään
vaikuttavimmiksi eri prioriteettialueilla. Samoin on pystyttävä
määrittämään millä konkreettisilla toimenpiteillä niitä viedään
eteenpäin organisaation eri tasoilla ja puolilla. Tärkeää on myös
valmentaa esimiehille toimintatapoja joilla seurataan strategian
omaksumista ja ymmärtämistä organisaatiossa. Samoin heidät
pitää saada omaksumaan toimintatapoja, joilla edistetään strategian muuttumista konkreettisiksi toimenpiteiksi eri organisaatiotasoilla. Heidän on opittava tavat, joilla voi kerätä tietoa siitä,
mikä toimii ja onnistuu hyvin, ja mikä vähemmän hyvin

HENRY RY:N Jäs enLEHTI | 3/2014

Pelisääntöjen ja mittareiden rakentaminen
Strategian toteuttaminen vaatii aina toimintatapojen muuttamista ja yhtenäistämistä, jolloin siitä seuraa väistämättä vastarintaa.
Vastarinnan lieventämiseksi hyvä keino on luoda yhdessä sovitut
toimintaprosessit ja käyttäytymistavat, joita voidaan kutsua pelisäännöiksi. Niillä saadaan rakennettua uusi yhteinen tapa toimia sekä voidaan arvioida onnistumista. Pelisääntöjen yhteisellä
rakentamisella saadaan henkilöstö havaitsemaan oman työnsä
oleelliset asiat sekä saadaan heidät kuvaamaan huippusuorituksiin tähtäävä toimintatapa ja käyttäytyminen. Samoin yhteistyön
ja sovittujen toimintatapojen noudattamisen merkitys tulosten
saavuttamiseksi kirkastuu.
Esimiehen ei odoteta enää vain johtavan yläpuolelta, vaan innostavan ja sitouttavan alaisiaan ja toimimalla itse esimerkkinä.
Tulevaisuuden johtaja poistaa esteitä joukkueensa jäsenten tieltä
ja auttaa heitä menestymään. Tästä syystä esimiehiä onkin valmennettava siihen miten tämä tehdään.
Kari Juntunen
Kari Juntunen on AEL:n toimitusjohtaja ja ammattikasvatusneuvos. Hän on perehtynyt asiantuntijaorganisaatioiden johtamiseen, muutosten läpivientiin ja osaamisen kehittämiseen.
www.ael.fi
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Mukava tietää
VUODEN 2014 VASTUULLISIMMAT KESÄTYÖNANTAJAT
SUOMEN LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖ TIEDOTE:
REAKTOR, HELEN SÄHKÖVERKKO JA DREAM & DREAM OVAT
VUODEN 2014 VASTUULLISIMMAT KESÄTYÖNANTAJAT
Tikkurila palkittiin kesätyön kehittämisestä ja Lasten Päivän
Säätiön Linnanmäki esimerkillisestä vammaisten ja osatyökykyisten nuorten työllistämisestä.
Vastuullinen kesäduuni -kampanja on palkinnut jälleen Suomen
vastuullisimmat kesätyönantajat. Vastuullisin kesäduuni 2014 -kilpailuun osallistui 68 työnantajaa ja vastauksia saatiin yli 2 600 kesätyöntekijältä. Kilpailuraati palkitsi työnantajia kolmessa kategoriassa: pienet alle 50 työntekijää, keskisuuret 50–250 työntekijää
ja suuret yli 250 työntekijää. Suurten kategoriassa voiton ansaitsi
Reaktor, keskisuurten sarjan voitti Helen Sähköverkko ja pienten
sarjan tamperelainen jäätelökioskiyritys Dream & Dream. Kilpailun voittajat saavat käyttöönsä Vastuullisin kesäduuni -tittelin ja
-logon. Lisäksi raati antoi kunniamaininnan kuudelle kilpailussa
hyvin menestyneelle työnantajalle. Suurten sarjassa kunniamaininnan saivat VVO ja Tekes. Keskisuurten sarjassa nostettiin esiin
Posiva ja Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki sekä pienten sarjassa
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ja Vesilahden kunnan liikuntaja nuorisotoimi.
Työnantajia koskevat tiedot kerättiin suoraan organisaatiossa
työskenteleviltä nuorilta. Kysymyksissä tiedusteltiin kampanjan edistämien hyvän kesätyön periaatteiden toteutumista sekä
nuorten yleistä tyytyväisyyttä kesätyöpaikkaansa kohtaan. Päätöksen voittajista teki pisteiden perusteella kilpailuraati, johon
kuuluivat kampanjan suojelija Peter Vesterbackan lisäksi Suomen
lasten ja nuorten säätiön, Alma Median, Monster.fi:n, Soneran,
Taloudellinen tiedotustoimisto TATin, Henkilöstöjohdon ryhmä
HENRYn ja Suomen Ylioppilaiden Liiton edustajat.
Vastuullinen kesäduuni -kampanja palkitsi myös kesätyötä ansiokkaasti kehittäneen työnantajan. Yhteistyökumppanina kilpailusarjassa toimiva ManpowerGroup valitsi voittajaksi Tikkurilan.
Yritys on panostanut erityisesti kesätyöntekijöiden perehdytykseen, huolehtii heidän osaamisestaan ja kannustaa viestinnän
avoimuuteen.
Linnanmäen huvipuisto edelläkävijä vammaisten ja osatyökykyisten nuorten työllistämisessä
Vastuullinen kesäduuni -kampanja yhdessä Vammaisten lasten
ja nuorten tukisäätiö Vamlasin kanssa on haastanut työnantajia
tarjoamaan kesätyötä myös vammaisille ja osatyökykyisille nuorille. Vamlasin kokoama palkintoraati palkitsi Lasten Päivän Säätiön
Linnanmäen huvipuiston esimerkillisestä toiminnasta vammaisten ja osatyökykyisten nuorten työllistämisessä. Lasten Päivän
Säätiö on ollut aloitteellinen ja aktiivinen sekä osoittanut tahtoa
räätälöityjen ratkaisujen etsimiseen. Linnanmäen kesätyöntekijät
ovat olleet yhdenvertaisia työntekijöitä, nuoria nuorten joukos-
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sa. Tällainen edelläkävijyys osoittaa raadin mielestä työnantajan
rohkeutta ja antaa esimerkkiä kaikkinaisen monimuotoisuuden
arvostamisesta. Lisäksi palkintoraati antoi kunniamaininnan Espoon kaupungille. Raati piti esimerkillisenä Espoon toimintamallia, jossa työllistämistoimijat, oppilaitos sekä eri hallintokuntien
esimiehet etsivät yhdessä räätälöityjä ratkaisuja nuorten kesätyön onnistumiseksi. Toimintamalli on osoittanut, että kun on
yhteistä, aitoa tahtoa, yhdenvertaiset mahdollisuudet kesätyöhön ovat kaikille nuorille avoinna.
Kesäduunikampanja haastaa työnantajia kesätyötalkoisiin
Jo neljättä kertaa järjestettävä valtakunnallinen Vastuullinen kesäduuni -kampanja haluaa herättää yhteiskunnallista keskustelua
nuorten kesätöiden merkityksestä. Suomen lasten ja nuorten
säätiön, Alma Median, Monster.fi:n ja Soneran järjestämässä
kampanjassa on ollut vuonna 2014 mukana 176 työnantajaa,
jotka ovat tarjonneet yhteensä noin 33 000 vastuullista kesä- ja
kausityöpaikkaa. Kampanjan sydän ovat hyvän kesätyön periaatteet, joiden avulla sekä kesätyöntekijä että työnantaja hyötyvät
enemmän kesätyökokemuksesta. Periaatteet ovat: mielekäs työ
ja kohtuullinen palkka, hyvä hakijakokemus, perehdytys ja ohjaaminen, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus sekä kirjallinen
työsopimus ja -todistus.
Lisätietoja Vastuullinen kesäduuni -kampanjasta
Antti Järventaus, Suomen lasten ja nuorten säätiö, puh. 050 364
6410, antti.jarventaus@nuori.fi, www.kesaduuni.org

HENRYN YHTEISTYÖ AIESECIN
KANSSA ALKAA
Pitkään on toivottu HENRYyn yhteistyötä opiskelijoiden
kanssa. Olemme käynnistämässä sitä pikku hiljaa AIESECin kanssa tehdyllä yhteistyösopimuksella. Toimisto ja
hallitus ovat rakentamassa oppilasjäsenehdotusta syyskokousta varten, jossa toivottavan hyväksynnän jälkeen
lähdetään täysillä liikkeelle. AIESEC viestii toiminnastamme opiskelijoiden suuntaan, perustaa heille oman jaoksen HENRYn katon alle ja vetää tuota jaosta toimiston
tuella. Kerromme tästä lisää kun asia on käsitelty syyskokouksessa ja lähtenyt käyntiin.
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HENRYn jäsenedut 2014
HENRY on neuvotellut jäsenilleen erikoishintoja ja alennuksia mm. koulutuksesta, alan ammattikirjallisuudesta ja majoituksesta.
Jäseneduista saat lisätietoa HENRYn sivuiltta www.henry.fi extranetin puolelta. Jos sinulla on ideoita uusista jäseneduista vuodelle
2014, ota yhteyttä HENRYn toimistoon henry@henry.fi

HENRYn toimiston kuulumisia
TALOUSHALLINNON, VERKKOSIVUSTON JA ASIAKASREKISTERIJÄRJESTELMÄN UUDISTUS
Taloushallinnon työkalujen uudistus
Viime keväällä, huhtikuussa aloitettu taloushallinnon prosessien
kuvaus ja analysointi niiden päivittämiseksi on saatu valmiiksi.
Prosessikuvaus ja sen mukainen talous- ja palkkahallinnon palvelujen kilpailutus saatiin päätökseen kesäkuussa.

jälkeen. Nämä ovat kuitenkin pääsääntöisesti uuteen ympäristöön siirtymisessä vain teknisiä seikkoja, eivätkä jatkossa vaikuta
toimintaan. Mahdollisten teknisten viiveiden johdosta, mikäli sellaisia siirtymisessä esimerkiksi verkkosivuilla ilmenee, toivomme
jäseniltämme hetken kärsivällisyyttä.

Tämän perusteella suoritettiin valinta, jolla ajantasaistetaan
ja päivitetään järjestelmät ja toiminta kustannustehokkaaksi, joustavaksi ja hyvin toimiviksi ratkaisuiksi HENRY ry:lle.

Nyt toteutettava muutoshanke ja sen myötä tapahtuva toiminnan tehostus tulee kustannustehokkaalla tavalla edesauttamaan
HENRY ry:n n perustoimintaa ja takaa jäsenille parhaan mahdollisen vastineen jäsenmaksulleen ja tarjoaa myös tältä kannalta
parhaan tuloksen toiminnallemme.

Tämä sisältää ulkoisen ja sisäisen taloushallinnon, lukien mukaan
myös ulkoistetun palkanlaskennan, lakisääteisine raportointeineen ja ilmoituksineen. Käytännön tavoitteena on ollut tarjota
taloudellinen tieto yhdistykselle ja yhtiölle reaaliaikaisesti, hyödyntäen tämän päivän tietotekniikkaa parhaimman mukaan.
HENRYn asiakasrekisterin uudistus
Hankkeen myötä todettiin tarpeelliseksi uudistaa myös asiakasrekisteri, sen ollessa koko toiminnan perustana ja ollen myös
saumattomasti yhteydessä taloushallinnan järjestelmään ja ratkaisuihin.
Myös HENRYn verkkosivut uudistuvat
Asiakasrekisterin uudistamisessa todettiin tarve päivittää ja uudistaa myös olemassa olevia verkkosivuja ja niillä asiointia vastaamaan nykyaikaisen rekisterin toimintoja ja mahdollisuuksia.
Käytännön tasolla jäsenillemme ja yhteistyökumppaneillemme
uudistus näkyy uusina verkkosivuina ja tehokkaampana palveluna. Ilmoittautuminen, mahdollinen jonottaminen tapahtumiin ja
vuorovaikutteinen tiedottaminen tehostuu ja nopeutuu.
Uuden järjestelmän käyttöönotosta sekä tietojen siirrosta aiheutuvia katkoksia saattaa hetkellisesti tulla marraskuun alun

ILMOITTELU HENRYN DIGILEHDESSÄ
HENRYn loppusyksyllä tapahtuva nettisivujen uudistus tuo
mukanaan uusia mahdollisuuksia ilmoitella HENRYn ilmoittelukanavissa ja tavoittaa henkilöstöalan ammattilaisia.
Tiedotamme uusista ilmoitustiloista ja niiden hinnoista
hieman tuonnempana.

HELSINGIN YLIOPISTO
KOULUTUS- JA
KEHITTÄMISKESKUS PALMENIA
WWW.HELSINKI.FI/PALMENIA

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS PALMENIAN
TÄYDENNYSKOULUTUSTA
Työyhteisösovittelun
erityisosaaja (30 op),
8.10.2014 – 28.10.2015

Ratkaisukeskeinen
gerontologinen valmentaja
(20 op), 12.11.2014 – 4.6.2015

Ratkaisukeskeinen
neuropsykiatrinen valmentaja
(24 op), 8.10.2014 – 22.4.2015

Työnohjaajakoulutus
yhteisenä oppimisprosessina
(72 op), 21.11.2014 – syksy
2016

Mentorointivalmennus –
ammatillisen osaamisen kasvu
ja kehittyminen työuralla (4
op),
9.10. – 14.11.2014

Kehittäjävalmennus (6 op),
4.12.2014 – 27.2.2015

Sertifioitu systeeminen coach
- koulutus (12 op),
Ratkaisukeskeinen valmentaja/ 11.12.2014 – 8.5.2015
coach (40 op),
6.11.2014 – 11.12.2015
Työnohjaajakoulutus (70 op),
10.2.2015 – 14.12.2016
Kouluttajana toimiminen Aktivoivaa ja vuorovaikutteista
otetta koulutustilanteisiin (3
op), 11.11.2014 - 10.12.2014
Lisätietoja koulutuksista ja haku koulutuksiin osoitteessa:
http://www.helsinki.fi/palmenia
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HENRY sosiaalisessa mediassa

Blogi
HENRYn etusivulta osoitteesta www.henry.fi löydät
linkin Blogimme, jossa jo muutamia loistavia
yhteistyökumppaneidemme tuottamia artikkeleita.
Odotamme niitä teiltä jäseniltämme lämmöllä lisää!

Twitter
HENRYn twitter-sivu on ollut jo vuoden päivät auki, mutta liikenne siellä vielä kovin hiljaista. Toivottavasti saamme kaikki
Twitteriä käyttävät jäsenemme aktivoitumaan myös sinne.
twitter.com/HENRYry_fin

Facebook
Käythän peukuttamassa meitä Facebookissa, niin saat aina
nopeasti viimeisimmät uutiset tapahtumistamme suoraan
omille sivuillesi. www.facebook.com/henryorg (Paremman
henkilöstöosaamisen puolesta)

Olemme myös luomassa uusia sähköisiä keskustelukanavia
ja työvälineitä, joiden toivomme lähtevän jäsenten keskuudessa lentoon! Haluaisimme olla HENRYn toimistona oikeasti se tiedon välittäjä, ja siinä voitte meitä auttaa vain te
jäsenet. Me lupaamme rakentaa välineet, kun saamme teiltä
lupauksen sitten käyttää niitä!

LinkedIn
Olemme luoneet HENRYn LinkedIn –profiilin alle yleisen HENRYryhmän, johon toivomme teidän kaikkien käyvän liittymässä, ja myös käymään keskustelua jäsenten kesken siellä:
www.linkedin.com/groups/HENRY-ry-Leading-PeopleOpen-6615798

Olkaahan kuulolla

!

Jäsenlehti sähköistyy - olethan valmis?
HENRY haluaa edistää vihreitä arvoja ja siksi käsisissäsi oleva
jäsenlehti on tällä erää viimeinen painettu jäsenlehti. Joulukuussa ilmestyvä jäsenlehti ja sitä seuraavat lehdet ilmestyvät ainoastaan sähköisessä muodossa ja välitetään jäsenille
sähköpostilla.
Jotta jatkossakin saisit jäsenlehden, tarkistathan että HENRYssä on voimassaoleva sähköpostiosoitteesi. Jos et saanut
sähköpostiisi edellistä 13.8.2014 päivättyä Pikatiedotetta, ei
rekisterissämme todennäköisesti ole voimassaolevaa sähköpostiosoitettasi.
Tarkista asia kirjautumalla extranettiin. Käyttäjätunnus on
meillä oleva sähköpostisoitteesi ja salasana on syntymäaikasi
pisteillä erotettuna, ilman etunollia, koko vuosiluku auki kirjoitettuna esim. 10.1.2014. Unohtuneen salasanan voit tilata
sähköpostiisi HENRYn pääsivulta. Mikäli et pääse exrtaan, lähetä sähköposti osoitteella henry@henry.fi.
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JÄSENYYTESI ON HENKILÖKOHTAINEN
Tiesithän, että vaikka työnantajasi maksaisi jäsenmaksusi, on
jäsenyys henkilökohtainen. Jos vaihdat työnantajaa kesken
vuotta, tai jäät opinto-, perhe- tms. vapaalle, muistathan silloinkin ilmoittaa meille uudet yhteystietosi.
Laskutamme jäsenmaksut vuoden alussa. On tärkeää että
myös laskutustietosi ovat ajantasalla. Mikäli lasku joudutaan käsittelemään kirjanpidossa uudelleen HENRYstä johtumattomista syistä, veloitetaan siitä 15 + alv 24%.
euron käsittelymaksu. Uudelleenkäsittely tarkoittaa useimmiten sitä, että lasku on lähetetty edelliselle työnantajalle ja se joudutaan hyvittämään. Saamme yhteydenottoja
vanhoilta työnantajilta joka vuosi useita satoja ja ne työllistävät kohtuuttomasti HENRYn toimiston vähiä resursseja.
Autathan siis omalta osaltasi pitämällä tietosi ajan tasalla.
Kiitos!
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HENRY-jäsentilaisuudet, seminaarit, asiantuntijatunnit
ja yrityskäynnit
MENIKÖ MAINE? IRTISANOMISET YRITYKSEN JULKISUUSKUVAN HAASTEENA
Aika:
Paikka:
Puhuja:

19.11.2014, kahvia tarjolla klo 8.30 ja tilaisuus klo 9.00 – 10.30
HENRY ry, Oivallusverstas, Pohjoisesplanadi 33, 3. krs, Helsinki
valmentaja ja osakas Sebastian Lindqvist, HRM Partners Oy

HRM Partners toteutti kesällä 2014 kyselytutkimuksen ”Menikö maine? Irtisanomiset yrityksen julkisuuskuvan haasteena”.
Tutkimuksessa selvitettiin yt-neuvotteluiden ja niiden seurausten merkitystä yrityksen maineeseen ja työnantaja- sekä julkisuusmielikuvaan. Tilaisuudessa HRM Partnersin valmentaja ja osakas Sebastian Lindqvist esittelee tämän tutkimuksen tuloksia. Tule kuuntelemaan tuoreinta tietoa Suomessa hyvin ajankohtaisesta asiasta!
HRM Partners havahduttaa kohti uudistavaa johtajuutta
HRM Partners Oy on suomalaisen outplacement-liiketoiminnan pioneeri ja ammatti-coachingin edelläkävijä. Valmennamme
yritysten johtoa, esimiehiä ja henkilöstöä muutos- ja kehitysprosessien tulokselliseen läpivientiin.
Lisätietoja kotisivuiltamme www.hrmpartners.fi
Tilaisuuteen mahtuu enintään 40 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Tilaisuus on tarkoitettu HENRYn jäsenille ja se on
maksuton.
Ilmoittautumiset 11.11.2014 mennessä HENRYn Tapahtumakalentrin kautta www.henry.fi/Tapahtumakalenteri

SYKSYN UUTUUS FOKUKSESSA-SEMINAARISARJA
Tervetuloa kuulemaan esimiestyön kehittämisen huippuasiantuntijoita syksyn teema-aamuihin.
Fokuksessa seminaarisarja järjestetään yhteistyössä Talentumin kanssa.
Valitse suosikkisi ja merkitse päivä kalenteriisi! Yhteen päivään mahtuu 40 henkilöstön kehittämisen ammattilaista. Jokainen
tilaisuus alkaa klo 8.30 aamukahvilla. Itse tilaisuus klo 8.50-10.00. Tulehthan ajoissa paikalle.
15.10.
12.11.
10.12.
14.1.

Fokuksessa Työhyvinvointi / Marja-Liisa Manka
Fokuksessa Valmentava esimiestyö / Marjo-Riitta Ristikangas
Fokuksessa Itsensä johtaminen / Raija Salmimies ja Sirkku Ruutu
Fokuksessa Muutoksessa johtaminen / Helka Pirinen

Paikka: HENRY ry, Oivallusverstas, Pohjoisesplanadi 33, 3. krs, Helsinki
Tilaisuudet on tarkoitettu HENRYn jäsenille ja ne ovat maksuttomia. Ilmottaudu jokaiseen haluamaasi Fokus-sarjan
tilaisuuteen erikseen HENRYn Tapahtumakalentrin kautta www.henry.fi/Tapahtumakalenteri

HENRYn SYYSKOKOUS
Aika:
		
		

Torstai 27.11.2014 klo 17.30 alkaen
Paikka sekä tarkemmat tiedot vahvistetaan
myöhemmin

Muistathan aina ilmoittautua tilaisuuteen.
Näin varmistamme että kaikki mahtuvat mukaan.
Ilmoittautumisesi on kunnossa kun saat
sähköpostilla siitä vahvistuksen.
Esteen sattuessa, muistathan perua ilmoittautumisesi sähköpostilla ennen tilaisuutta henry@
henry.fi. Näin vältyt 50 eur + alv. 24% No-Show
maksulta.
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Pääkaupunkiseudun jaokset
HENRYN VAPAAMUOTOINEN VERKOISTOITUMISJAOS
ILOA JA JAKSAMISTA ARKEEN YHDESSÄ TEKEMÄLLÄ
VVJ:n ohjelma syksy 2014
Lokakuu 2014
Tutustuminen Fazerin makeistehtaaseen & Kenneth Söderholmin esitys HR-aiheesta
Ajankohta: 7.10. klo 15.00
Ilmoittautumiset: 30.9. mennessä Kirsille, kirsi.ristimaki@henry.fi

Marraskuu 2014
Ohjattua joulukoristeaskartelua tai muuta käsillä tekemistä
Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan lähempänä tilaisuutta
Joulukuu 2014
Tapaaminen Shamppanja-baarissa
Ajankohta: Tiistai 2.12. klo 17 alkaen
Paikka: Shamppanja-baari, Stockmannin yläkerta
Ilmoittautuminen: 1.12. mennessä Kirsille, kirsi.ristimaki@henry.fi

Aluejaokset
LAHDEN ALUEJAOS

HÄMEEN ALUEJAOS

TYÖELÄMÄ2020 –HANKEYHTEISTYÖ HÄMEEN ALUEELLA &
ERILAISET RAHOITUSMUODOT YRITYSTEN TUEKSI

TYÖNANTAJAN KEINOT TYÖKYVYTTÖMYYDEN KOHDATESSA

Aika: 		
Emäntänä:
Paikka: 		

pe 21.11.2014 klo 9.-11.00
Virpi Kumpulainen, Eilakaisla
Sokos Hotel Lahden Seurahuone, Lahti

Ilmoittautumiset: susa.nikula@sok.fi 14.11.2014 mennessä

Aika:
Paikka:

KE 1.10.2014 klo 8.30-10
Tarkentuu lähempänä

Tervetuloa mukaan Hämeenaluejaoksen aamutilaisuuteen!
Ilmoittautumiset mielellään viikkoa aikaisemmin sähköpostilla
Krista Mikkoselle: krista.mikkonen@taiteok.fi

Lahden aluejaos on uudelleenorganisoitunut. Lahden aluejaoksen vastuuhenkilöt ovat:
Puheenjohtaja Susa Nikula, Varapuheenjohtaja Elina Arasola
Sihteeri Tuija Timonen, Tapahtumakoordinaattori Sari Innanen
Työelämä2020 –hankkeen yhteyshenkilöt: Petri Korteniemi ja
Kirsi Mäkinen.
Suunnitteluryhmän muut jäsenet: Satu Jokela, Annika Matikainen, Kati Jaatinen ja Anu Tamminen.
HENRY toivottaa uudet vastuuhenkilöt lämpimästi tervetulleiksi
aluejaostoimintaan!
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TAMPEREEN ALUEJAOS
PARISUHTEEN MERKITYS HYVINVOINNILLE
Aika:
Paikka:
Osoite:
		

TI 21.10.2014 klo 8.15-10.00
Juvenes Ravintola Juhlakeskus (ravintolan kabinetti),
Yliopistonkatu 56, 33100 Tampere (Tampere-taloa
vastapäätä)

Ilmoittautuminen: mieluiten viim. 15.10.2014 sähköpostitse
hanna.rinne@tut.fi tai laura.suontaus@proselectum.fi
Aiheesta meille alustaa: Heikki Syrjämäki, Perheneuvontatyön
johtaja, Tampereen ev.lut seurakunnat
Lisäksi lokakuussa 7.10. Bird & Birdin pitämänä tilaisuus työlainsäädännöstä HENRYn jäsenille. Kerron siitä lisää kun aihe ja kellonaika tarkentuu , mutta merkitkää sekin jo kalentereihinne!
GLOBAL ISO HR STANDARDOINTI-PROJEKTI
Aika:
TI 11.11.2014 klo 8.15-10.00
Paikka:
Juvenes Ravintola Juhlakeskus (ravintolan kabinetti),
Osoite:
Yliopistonkatu 56, 33100 Tampere (Tampere-taloa
vastapäätä)
Aiheesta meille alustaa: Matti Vähäkuopus/ HENRY ry’n hallituksen varapuheenjohtaja
Ilmoittautuminen: mieluiten viim. 5.11.2014 sähköpostitse
hanna.rinne@tut.fi tai laura.suontaus@proselectum.fi

TURUN ALUEJAOS
COACHING HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISEN TUKENA
Aika:
Tiistai 07.10.2014 klo 8 – 10
Paikka:
Humap Oy, Yliopistonkatu 33 G, Turku
Ohjelma:
klo 8 – 8.30	Aamukahvit ja verkostoitumista
klo 8.30 – 10
Coaching henkilöstön kehittämisen tukena
Organisaatiokonsultti, coach Seija Raesola avaa coachingin mahdollisuuksia ja vaikutuksia henkilöstön kehittämisessä.
Mitkä ovat organisaation hyödyt coachingista? Mitä yksilö hyötyy
coachingista?Ilmoittautumiset HENRY ry:n Tapahtumakalenterin
kautta 30.09.2014 mennessä

YHTEISEN NÄKEMYKSEN MERKITYS TYÖSSÄ
Yhteinen näkemys tekemisen taustalla lisää työn mielekkyyttä,
nostaa keskeisen esiin, säästää aikaa ja tuo tolkkua työn arkeen.
Mikä omassa yrityksessäsi kertoo siitä, että yhteistä näkemystä
on tai sitä ei ole ollut? Mitä yhteinen näkemys on ja miten sen
voi saavuttaa? Teema-aamun aikana voit osallistua ohjattuun keskusteluun yhteisen näkemyksen vahvistamisesta. Pääsemme ver-
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tailemaan kokemuksia. Asuuko tolkullinen työn tekeminen sinun
organisaatiossasi?
Aika: 	Keskiviikko 29.10.2014 klo 8.30 – 11
Paikka:
Turun ammattikorkeakoulu, oppimistila B170 /
		Aino, Lemminkäisenkatu 30, Turku
Ohjelma:
klo 8.30 – 9	Aamukahvia ja verkostoitumista
klo 9 – 9.15
Esittelyssä Henry ry ja avauksia aamun
			
teemaan
klo 9.15 – 11
			
			
			

Orientoituminen järkevällä tavalla tekemi
seen – Tolkkua työhön
Yhteinen näkemys on tärkein – mitä se on?
Miten saavutetaan yhteinen näkemys?

Teema-aamumme asiantuntijana toimii partneri, valmentaja
Henna Laukka, Covis Partners Oy.
Teema-aamu on kaiken kaikkiaan hyvin keskusteleva ja sen
aikana kokeillaan myös yhteistä näkemystä lisäävää ohjattua
keskustelua.
Ilmoittautumiset HENRY ry ry:n Tapahtumakalenterin kautta
21.10.2014 mennessä.

MENTOROINTI TYÖELÄMÄSSÄ JA JOHTAJUUDEN KASVUSSA
Mentorointi on yksi työpaikoilla käytettävä ohjauksen ja tuen
muoto, jonka tavoitteena on tukea sekä ammatillista että urakehitystä. Mentorointi mahdollistaa ajattelun laajentamisen perinteisestä ja totutusta toimintamallista ja kehittyminen mahdollistuu
sekä mentorin että aktorin roolissa.
Aika:
Tiistai 18.11.2014 klo 8.30 – 11.30
Paikka:
Turun ammattikorkeakoulu, oppimistila B164 /
		
Tapio, Lemminkäisenkatu 30, Turku
Ohjelma:
klo 8.30 – 9	Aamukahvia ja verkostoitumista
klo 9 – 9.15
Esittelyssä Henkilöstöjohdon ryhmä - Henry
			
ry ja avauksia aamun teemaan
klo 9.15 – 11
Mentorointi työelämässä ja johtajuuden
			
kasvussa, aluepäällikkö Minna Hirsimäki,
			
MPS Prewise Oy
klo 11-11.30
Yhteenvetoa ja kokemusten vaihtoa
Ilmoittautumiset HENRY ry:n Tapahtumakalenterin kautta
11.11.2014 mennessä.
Tervetuloa!
Turun aluejaos suunnitteluryhmä
Sinikka Leino, Ritva Tommila ja Hannu Ketola
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OULUN ALUEJAOS

POHJANMAAN ALUEJAOS

MUUTOKSIA OULUN ALUEJAOKSESSA

KIELELLISET HAASTEET KANSAINVÄLISESSÄ HENKILÖSTÖJOHTAMISESSA

Oulun aluejaoksen vetäjinä toimivat jatkossa Johanna Massa ja
Jari Siirtola.
Johanna toimii konsulttina Mercuri Urvalissa työskennellen
asiakasyritysten johdon tukena HR-konsultoinnin saralla.
Johannalla on yli 10 vuoden kokemus henkilöstötehtävistä niin
organisaation sisäisenä asiantuntijana kuin konsulttinakin. Hän
on toiminut Oulun aluejaoksen vetäjänä vuodesta 2012 alkaen.
Jari puolestaan toimii henkilöstöjohtajan sijaisuudessa
Ammattiopisto Luovilla. Jarilla on 7 vuoden kokemus
henkilöstöjohdon tehtävistä mekaanisen metsäteollisuuden
toimialalta sekä vajaan vuoden kokemus koulutuksen
toimialalta. Tavoitat meidät johanna.massa@gmail.com ja
siirtola.jari@gmail.com sekä tietysti LinkedInistä!
HENRY ry ja Oulun aluejaos haluaa kiittää Johanna Laitilaa hänen
antamastaan panoksesta HENRYn toiminnan kehittämiseksi
ja organisoinniksi vuosien aikana Oulussa! Johanna jatkaa
Oulun aluejaoksen aktiivisena jäsenenä jatkossakin. Samalla
toivotetaan Jari lämpimästi tervetulleeksi jaoksen vetotiimiin.
SYYSKUU:
Aihe: Hyvän henkilöstöjohtamisen salaisuus, case Arcusys Oy
henkilöstöjohtaja Maria Vihtkari
Aika: ke 24.9. klo 8.30-10.00
Paikka: tarkennetaan myöhemmin
Ilmoittautumiset: johanna.massa@gmail.com 17.9.2014 mennessä
LOKAKUU:
Aihe: varmistuu myöhemmin
Aika: ti 28.10. klo 14.30-16.00
Paikka: varmistuu myöhemmin
Ilmoittautumiset: siirtola.jari@gmail.com 22.10.2014 mennessä
MARRASKUU:
Aihe: Lakiseminaari, ajankohtaista asiaa työlainsäädännöstä /
Asianajotoimisto Bird&Bird
Aika: ti 18.11. klo 9-11.00
Paikka: varmistuu myöhemmin
Ilmoittautumiset: siirtola.jari@gmail.com 10.11.2014 mennessä
JOULUKUU:
Aihe: Jouluglögit
Aika: ke 10.12. klo 14-1600
Paikka: varmistuu myöhemmin
Ilmoittautumiset: johanna.massa@gmail.com 3.12.2014 mennessä

HUOM! Tämän tilaisuuden päivämäärä on muuttunut.
Uusi päivä on 8.10 eikä 23.10.
Aika:
Paikka:
		

8.10. klo 15-17
Vaasan yliopiston päärakennus, Palomäki-sali, 		
A201

Vaasan yliopistossa syksyllä vieraileva tutkija, professori Marcus
Pudelco Saksasta on kansainvälisen henkilöstöjohtamisen asiantuntija, jonka kiinnostuksenkohteena ovat kielierot ja niiden
vaikutus organisaatioon ja erityisesti henkilöstöjohtamiseen.
Pudelko puhuu tilaisuudessa aiheesta: ”Managing Language
Differences Across National Boundaries: Why It Matters for International HRM and Why It is More Complicated Than ’We All
Speak English Anyway’”.
Ilmoittautumiset ja viimeinen ilmoittautumispäivä: jenni.kantola@uva.fi viim. perjantaina 3.10.2014
TERVETULOA!

Tule hakemaan
uusinta tietoa ja
verkottumaan!
Uudista – ja menesty liiketoiminnassa
- valmennus (15.10.–10.12.2014)
Menestyvän yritystoiminnan kannalta on oleellista, että
avainhenkilöillä on sopivan laaja-alaista ja tarvittavaa
osaamista sekä aloite- ja päätöksentekokykyä. Tähän
tarpeeseen olemme kehittäneet täsmävalmennuksen!
(5 tehokasta lähipäivää).

Aallon Huiput -seminaarisarja

• Innovaatioista uutta työtä 24.9. , Anssi Tuulenmäki
• Onnistuminen, innostus ja hyvä elämä 22.10.,
Esa Saarinen
• Rahoitusmarkkinat ja pk-talous 19.11.,
Vesa Puttonen
• Johtoryhmätyöskentely yrityksen kehittämisen
tukena 17.12., Jari Handelberg

Tutustu valmennuksen ja seminaarien sisältöihin ja
ilmoittaudu! www.pienyrityskeskus.aalto.fi > Kehittämistarjonta
Valmennus ja seminaarisarja kuuluvat Euroopan sosiaalirahaston ja
Uudenmaan ELY-keskuksen rahoittamaan Top Leader - kyvykkyyksiä
etsimässä -projektiin.

PL 21285, 00076 AALTO /
pienyrityskeskus.aalto.fi
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Kansainvälisiä konferensseja ja kokoontumisia
Kiinalaisia vieraita HENRYssä
Kansainvälinen tuulahdus puhalsi
HENRY ry:ssä 15.8.2014, kun 12 hengen kiinalainen delegaatio tuli vierailulle HENRYyn.
Nanchangin kaupungista, joka on
Valkeakosken ystävyyskaupunki tuli opintomatkalle Hämeen
Ammattikorkeakouluun HAMK:kiin. Heidän kiinnostuksensa
kohdistui HR-asioihihin ja koulutukseen eli kuinka Suomessa
koulutetaan ja kuinka yritykset ja julkisyhteistöt huolehtivat
henkilöstänsä koulutuksesta ja kehittymisestä. Delegaatio oli
erään sikäläisen yliopiston professoreita ja osaamisen kehittäjiä.
Heitä isännöi HAMKin Head of Degree Programme in International Business Antti Isoviita. HENRYstä mukana olivat hallituksen jäsen Marita Salo ja toiminnanjohtaja Maija Eklöf.

Valkeakosken ystävyyskaupungin Nanchangin yliopiston professoreita benchmarkkaamassa HENRYä

HENRYssä käy vuosittain muutama ulkomaalainen ryhmä tutustumassa toimintaamme. Mikäli sinua kiinnostaisi olla mukana,
lähetä sähköposti kirsi.haakana@henry.fi niin olemme sinuun
yhteydessä seuraavalla kerralla.

EAPM CONGRESS 2015
22nd and 23rd October
organized by AEDIPE, Spanish Association for People Management
The great human resources event in 2015 is still far ahead but it’s on:
We have a great city:
Valencia and the charm of the south
We have the dates: 22nd and 23rd October 2015
We have the venue: A sea front hotel on the Mediterranean shore.
We have a plan: Breaking through activities towards innovation and improvement in our sector: The best speakers, dynamic
debates with the best specialist in human resources management, people management and talent management, good practice
experiences…
We have a website with all information, this will be constantly updated: www.eapmcongress2015.com
Let’s build together trust in our functions, in our organizations and in the talent that allows them to grow.
We need you! Do not miss it! Save the date in your calendar and enter now your information in the website form to receive
updated information.

Chartered Institute of Personnel and Development 2014

Katso lisätiedot ja ilmottaudu: http://www.cipd.co.uk/
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Izy Behar
President at European Association for People
Management EAPM
HENRY ry vaikuttamassa ja saamassa
vaikutteita Eurooppa-tasolla
HENRY ry on EAPM:n (European Association for People
Management) jäsen yhdessä 33 muun Euroopan maan
henkilöstöyhdistyksen kanssa. Vielä tämän vuoden loppuun asti
HENRY ry on myös EAPM:n hallituksessa toista ja samalla
viimeistä vuotta.

EAPM:n hallitus tapaa kaksi kertaa vuodessa, jolloin katsotaan eurooppalaista henkilöstöosaamista ja tulevaisuutta isommasta kuvasta käsin. EAPM:n hallitus kokoontui jälleen kesäkuun alussa Pariisissa pohtimaan tiiviimmän keskinäisen yhteistyön
muotoja. Erääksi merkittäväksi tavoitteeksi kirjattiin muun muassa se, että EAPM oma-aloitteisesti on yhteydessä Euroopan
Unioniin aloittaakseen yhteistyön eurooppalaisen ylätason HR-strategian luomiseksi. Tälle oli selvä tarve kaikissa EAPM:n jäsenmaissa, koska Euroopan sisällä tapahtuu vilkasta henkilöstön liikkumista maasta toiseen.
Eurooppa-tason projekti Työelämä 2020 (Horizon 2020) on Euroopan Unionin asettama. Suomen edellinen hallitus ja pääministeri asettivat Työelämä 2020-projektin meillä, jonka tavoitteena on *Parasta työelämää Suomessa vuonna 2020*.
Henry on myös Työelämä 2020 aktiivinen toimija ja näin mukana vaikuttamassa EAPM:ssä projektin eteenpäinviemisessä
Eurooppa-tasolla.
EAPM:n nykyinen presidentti, ranskalainen Izy Behar, haluaa aktiivisesti olla mukana jäsenmaiden tapahtumissa ja tilaisuuksissa osoittaen näin niille tukeaan. Izy tulee myös HENRY Foorumiin 4.11.
Ilmoittaudu ja varaa nyt paikkasi HENRY Foorumiin 4.11 Crown Plazaan ja tule kuuntelemaan terveiset Euroopasta!

Tarvitsetko kokokoustilan aivan Helsingin
ydinkeskustasta?
HENRY vuokraa toimistonsa neuvottelutilaa myös ulkopuolisille.
Toimistomme sijaitsee aivan Helsingin ydinkeskustassa osoitteessa Pohjoisesplanadi 33 A 3. krs, Helsinki (Strindbergin kahvilan
yläkerrassa). Tilaan mahtuu max 25 henkeä. Huonekalut ovat
liikuteltavia. Kokoustila on vuokrattavissa arkisin klo 8.00 - 17.00.
Tilavuokra:
4 h klo 8-12
4 h klo 13-17
8h klo 8-16
8h klo 9-17

hinta 200 € + alv 24%
hinta 200 € + alv 24%
hinta 350 € + alv 24%
hinta 350 € + alv 24%

Kokoustekniikka: videotykki, valkokangas, fläppitaulu 1 kpl, WLAN.
Vuokra ei sisällä kopiointipalvelua eikä tietokonetta.
KOKOUSTARJOILUT
HENRYllä ei valitettavasti ole mahdollisuuksia järjestää tarjoiluja, astioita eikä aterimia mutta suosittelemme alakerrassamme
olevaa Strindbergin kahvilaa, josta voitte helposti tilata kaiken
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valmiina. Yhteystiedot ovat varauslomakkeessa.
Lähistöllä on myös lukuisia muita kahviloita ja lounaspaikkoja.
Voitte myös järjestää tilaan omia tarjoiluja lukuunottamatta alkoholia. Huomioittehan kattauksen ja poisviennin varaamanne
ajan puitteissa.
Tee varaus HENRYn pääsivulta avautuvalla lomakkeella
www. henry.fi.
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Väitöksiä, tutkimuksia ja selvityksiä
Tampereen yliopiston sosiologian alaan kuuluva väitöskirja tarkastettiin 14.6.2014: PSYKOLOGISET SOPIMUKSET JA ORGANISAATIOON SITOUTUMINEN TIETOTYÖSSÄ
Sitoutuneet työntekijät ovat tietotyöorganisaatioiden tärkein
voimavara. Suomalaiset työntekijät ovatkin perinteisesti sitoutuneet työhönsä ja työnantajaorganisaatioihinsa tiiviisti. Työelämän muuttuessa työntekijät ovat kuitenkin huolissaan siitä,
ovatko organisaatiot enää sitoutuneita työntekijöihinsä ja onko
työntekijöiden sitoutumisella siten mitään arvoa. Sitoutumisen
taustalla vaikuttaa työntekijän psykologinen sopimus, eli työntekijän käsitys työsuhteeseen kuuluvista oikeuksista ja velvollisuuksista. Perinteiseen psykologiseen sopimukseen on kuulunut,
että hyvin tehty työ on palkittu työn jatkuvuudella ja lisäksi työnantajaa ja työntekijää on sitonut toisiinsa molemminpuolinen
lojaliteetti. Tämän perinteisen sopimuksen on sanottu olevan
nyt muuttumassa.
YTM Tiina Saaren väitöstutkimuksessa selvitetään, millaisiksi tietotyön uudet psykologiset sopimukset ja organisaatiositoutuminen ovat muodostumassa. Tutkimus perustuu pääosin haastatteluaineistoon, jossa on haastateltu suomalaisten tietointensiivisten
organisaatioiden työntekijöitä ja esimiehiä. Tutkimus koostuu neljästä julkaistusta tieteellisestä artikkelista ja niiden yhteenvedosta.
Tietotyöntekijöiden eli korkeaa koulutusta vaativissa asiantuntijatehtävissä toimivien arveltiin joitain vuosikymmeniä sitten kehittyvän ryhmäksi, jolla on osaamisensa ja tietopääomansa ansiosta
erityisen hyvä asema työmarkkinoilla. Kehitys näyttää kuitenkin
olevan sen suuntaista, että työelämän ennustamattomuus ja epävarmuus osuvat myös tietotyöntekijöihin. Tietotyöntekijöiden
kokemukset kertovat siitä, että jopa taloudellisen nousukauden
aikaan, jolloin tutkimuksen aineisto on kerätty, työn jatkuvuuteen ja sitoutumisen kannattavuuteen ei uskalleta enää luottaa.
Tutkimuksen tulokset osoittavat, että työelämän muutoksen
myötä tietotyöntekijöiden psykologiset sopimukset ovat muuttumassa. Työn jatkuvuuden ja turvallisuuden sijaan työntekijä
palkitaan uusilla taidoilla, jotka parantavat työllistyvyyttä jatkossa. Vaikka sopimukseen ei enää välttämättä kuulu odotus
elämänmittaisesta työsuhteesta, se ei kuitenkaan tarkoita etteikö työntekijöillä olisi edelleen muita odotuksia työsuhteillensa.
Tietotyöntekijät arvostavat edelleen molemminpuolista lojaaliutta ja reilua peliä työelämässä. Vaikka tietotyöhön yhdistetään usein kiire ja ylityöt, tämän tutkimuksen mukaan ylitöitä
ei pidetä enää itsestään selvänä velvollisuutena, vaan ylityötä
tehdään vain, mikäli työntekijä arvioi siitä olevan hyötyä urakehityksellensä. Työntekijät odottavat työpanoksensa korvattavan vastavuoroisesti mahdollisuudella kehittyä työssä enemmän omien urasuunnitelmiensa ja ammatillisten tarpeidensa
mukaisesti, organisaation tarpeiden sijaan. Työntekijöiden tavoitteena onkin mahdollisimman vakaa työura työelämän muutoksista huolimatta. Pärjääminen kilpailussa työpaikoista pyritään
varmistamaan monipuolisella osaamisella ja työkokemuksella.
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Psykologisen sopimuksen muutos näkyy myös tietotyöntekijöiden organisaatiositoutumisessa. Työntekijät ovat edelleen sitoutuneita, mutta sitoutumisella on ehtonsa. Tietotyöntekijät
ovat valmiita sitoutumaan organisaatioon, joka tarjoaa sopivasti
haasteita mutta samalla mahdollisuuden mielekkääseen työhön
osana toimivaa työyhteisöä. Lisäksi työntekijöiden kokemus siitä,
että organisaatio ei ole sitoutunut työntekijöihinsä, voi horjuttaa
organisaatiositoutumista ja lisätä työpaikanvaihtoaikeita. Vaikka
työelämän suuret linjat muuttuisivatkin, työntekijöiden sitoutumiseen voidaan kuitenkin edelleen vaikuttaa organisaatiotasoisilla käytännöillä. Työhyvinvointi tuottaa sitoutuneita työntekijöitä ja sitoutuneet työntekijät luovat hyvinvoivia työpaikkoja.
Lisätietoja: Tiina Saari, tiina.p.saari@uta.fi
Itä-Suomen yliopiston psykologian alaan kuuluva väitös tarkastettiin 27.2.2014: ESIMIEHEN MUUTTUVAT IDENTITEETIT:
NARRATIIVINEN TUTKIMUS KESKIJOHDON IDENTITEETEISTÄ JA
SAMASTUMISESTA ORGANISAATIOMURROKSESSA
Johtamisympäristö muuttuu nopeasti erilaisissa organisaatiomurroksissa. Keskijohdon esimiehet muokkaavat aktiivisesti omaa
identiteettiään selviytyäkseen muutoksista ja etsivät suuntia
identifikaatiolle eli samastumiselle, jolla tarkoitetaan yksilön valmiutta määritellä itsensä jonkin organisaation jäseneksi.
Psykologian lisensiaatti Pauli Kallion väitöstutkimus avasi uusia
näkökulmia maassamme toistaiseksi vähän tutkittuun aiheeseen,
identiteettien rakentumiseen coachingiksi nimetyissä henkilökohtaisissa valmennuskeskusteluissa.
Yksilön kannalta organisaatiomurros merkitsee jatkuvaa identiteettityötä eli oman roolin, ammatillisen minuuden ja arvostusten
uudelleen määrittelyä. Tällaisessa tilanteessa yhden vakiintuneen
identiteetin ylläpitäminen on lähes mahdotonta ja yksilöillä voi
olla muuttuvia, keskenään kilpailevia identiteettejä.
Tutkimusaineisto on kerätty aidossa työympäristössä, joten tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää työelämän kehittämiseen.
Tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi johtajien ja esimiesten
valmennuksessa sekä työkäytäntöjen kehittämisessä. Esimerkiksi johtamiskoulutuksessa opiskeleva voi peilata omaa samastumistaan työhönsä ja organisaatioonsa, kun hän vertaa omaa
tilannettaan tutkimuksessa kuvattuihin samastumismuotoihin
ja esimiesten kertomuksiin. Samalla voidaan luontevasti tarkastella samastumiseen liittyviä tunteita ja työhön liittyviä merkityksiä ja arvoja, mikä on tärkeä osa-alue tietoisen johtajuuden
kehittymisessä.
– Henkilökohtainen valmennus auttaa useimpia esimiehiä suuntaamaan murroksen läpi, Kallio sanoo.
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Vaasan yliopistossa tarkastettiin 2.5.2014 johtamisen alaan
kuuluva väitöstutkimus ”STRATEGIC LEARNING: A ROUTE TO
COMPETITIVE ADVANTAGE?
Kauppatieteen maisteri Charlotta Sirénin johtamisen alan väitöskirja osoittaa, että oppivat organisaatiot menestyvät parhaiten.
Yritykset, jotka rakentavat ja hyödyntävät strategista oppimiskyvykkyyttä, saavuttavat kilpailuetua suhteessa niihin, jotka toteuttavat suunniteltua strategiaa ilman jatkuvaa oppimista.
– Strategisella oppimisella tarkoitetaan yrityksen kykyä havainnoida jatkuvasti ympäristöään, tunnistaa sieltä uutta tärkeätä tietoa,
käsitellä sitä ja muuttaa strategiaansa sen mukaisesti. Kyseessä
on siis uuden tiedon luonnin, tehokkaan jakamisen ja tulkinnan
sekä sujuvan käyttöönoton prosessi, Sirén selittää.
Strategisella oppimisella on erityisen tärkeä rooli yrityksissä, jotka tukeutuvat strategiseen suunnitteluun, mutta jättävät tilaa
oppimiselle.
– Strateginen oppiminen mahdollistaa suunnitellun strategian
jatkuvan päivittämisen ympäristön muutoksiin sopivaksi. Se toimii ikään kuin oppimisfoorumina, jossa opitaan ja luodaan tulevaisuuden strategisia linjauksia aina sitä mukaa kun uutta tietoa
saadaan. Strategisesti oppivalle organisaatiolle strategia ei siis
merkitse kiveen hakattua päätöstä vaan ennemminkin yhdessä
muokattavaa ja jatkuvasti opittavaa toimintaa ja keinoja, Sirén
kertoo.

mentointia sekä sen hyödyntämistä myynnissä, markkinoinnissa
ja tuotekehityksessä. Yrityksen tarjooma koostuu asiakkaille tarjotuista tuotteista ja palveluista sekä niihin liittyvistä brändimielikuvista, yleensä siis kaikesta, mitä yritys tarjoaa markkinoilla
asiakkailleen.
Keränen kehitti väitöskirjassaan asiakasarvon todentamisen parhaisiin käytänteisiin pohjautuvan prosessimallin, johon kuuluu
arvopotentiaalin tunnistaminen, asiakkaan toimintojen lähtötila-analyysi, arvopotentiaalin realisointi pitkällä aikavälillä sekä
jokaista vaihetta tukeva asiakastiedon hallinta.
Keränen tutki väitöskirjassaan asiakasarvon todentamista kymmenessä eri yrityksessä, jotka ovat tunnustetusti edelläkävijöitä
asiakasarvon todentamisessa ja toimivat useilla eri toimialoilla,
kuten ohjelmistoteollisuudessa, konsultoinnissa ja teollisuuden
automaatioratkaisuissa.
”Liian usein keskitytään korostamaan tarjooman teknisiä ominaisuuksia, vaikka yritysten pitäisi pystyä todentamaan asiakkaalle syntyvää arvoa pitkään toimituksen jälkeenkin. Erityisesti asiakkaiden kokemien hyötyjen dokumentoimiseen ei usein
kiinnitetä tarpeeksi huomiota, vaikka se olisi parasta myynti- ja
markkinointimateriaalia.”
Lisätietoja: Joona Keränen, +358 40 4827081,
joona.keranen@lut.fi

Sirén kehittää tutkimuksessaan sekä strategiatutkijoille että yritysjohdolle työkalun strategisen oppimisen arviointiin ja johtamiseen. Strategisen oppimisen työkalu on mittaristo, joka koostuu
neljästä oppimisen alaprosessista, joita ovat strategisen tiedon
luonti, tulkinta, jakaminen sekä uuden tiedon käyttöönotto.
Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa tarkastettiin 13.6.2014
tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirja: CUSTOMER VALUE
ASSESSMENT IN BUSINESS MARKETS (Asiakasarvon todentaminen teollisilla markkinoilla)
Kilpailu globaaleilla markkinoilla kiristyy jatkuvasti, joten pelkillä
tuoteominaisuuksilla on yhä vaikeampi erottautua kilpailijoista.
Yritykset tarvitsevat keinoja todentaa asiakkaille realisoituneet
hyödyt, kuten pitkän aikavälin kustannussäästöt ja liiketoimintahyödyt. Tämä on usein vaikeaa, ja arvon todentaminen asiakkaille
onkin yksi yritysten keskeisimmistä haasteista. Tiedot käyvät ilmi
tuoreesta diplomi-insinööri Joona Keräsen väitöstutkimuksesta.
Asiakasarvon todentaminen tarkoittaa toimittajayrityksen tarjooman käyttöönotosta syntyvän asiakasarvon arviointia ja doku-

MAKE AN IMPACT
Hanken Executive MBA
A Nordic and strategic programme
providing you insight and tools to make
an impact
» 2-year part-time programme
» in Helsinki with modules in Nordic
capitals and Asia
» in English
Full detailes on our programme:
HAN K EN.FI/M BA
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Uutta kirjallisuutta
HENRYn jäsentiedotteessa esitellään johtamisen, henkilöstötyön ja työhyvinvoinnin alueelta kirjauutuuksia
sekä julkaistaan henryläisten kirja-arvosteluja. HENRYn jäsenet saavat jäsenetuna alennusta useilta kotimaisilta kustantajilta. Jäsenalennukset ja menettelyt alennuksen saamiseksi löydät kirjautumalla HENRYn jäsenextraan. HENRY ei välitä kirjoja.
ASIAKKAAN AIKAKAUSI
Rohkeus + rakkaus = raha
Janne Löytänä, Kari Korkiakoski, Talentum 2014
ISBN 978-952-14-1889-1
Asiakaskokemuksen johtaminen on strateginen valinta; mahdollisuus aikakaudella, kun muut kilpailukeinot ovat murentuneet.
Asiakaskokemus lopulta lunastaa brändin ja rakentaa menestyksen.
Asiakkaan aikakausi avaa asiakaskokemuksen kätketyn potentiaalin ja kuvaa keinoja uudenlaisen johtamisen, mittaamisen ja yrityskulttuurin juurruttamiseen. Tarvittavan teorian lisäksi mukana on
paljon konkreettisia malleja ja case-esimerkkejä edelläkävijöiltä,
kuten Kone, TDC, Marimekko, Lexus, Omasairaala, Laakkonen,
Fondia, Oriflame, Maestro ja Fonecta.
Kirja antaa lukijalleen paitsi ajatuksia ja ideoita myös rohkeutta.

50 KEISSIÄ ASIAKASPALVELUSTA
Katleena Kortesuo, Kauppakamari 2014
ISBN 978-952-246-255-8
50 Tarinaa onnistumisista ja epäonnistumisista
Millä tolalla asiakaspalvelu on Suomessa? Kuinka
yritykset ovat ratkaisseet asiakaspalvelun ruuhkia ja kompastuskiviä? Mitkä ovat varmimmat tavat onnistua tai epäonnistua?
50 keissiä asiakaspalvelusta – kirjassa käydään läpi puolensataa
suomalaista asiakaspalvelutilannetta, -toimintamallia ja – strategiaa. Kirjan tarinoiden ja esimerkkien avulla pystyt poimimaan
rusinat pullasta, eikä kaikkea tarvitse kokeilla kantapään kautta.
Kirjassa on esimerkkejä sekä tunnetuilta brändeiltä että pienemmiltä toimijoilta. Jokainen keissi on skaalattavissa tai sovellettavissa laajemminkin, joten kirja tarjoaa 50 vinkkiä yrityksen oman
asiakaspalvelun kehittämiseen – olipa se sisäistä tai ulkoista asiakaspalvelua.
Kirja istuu erityisesti asiakaskokemusjohtajien, asiakaspalvelupäälliköiden ja yksityisyrittäjien käteen.

ETÄNÄ – TOIMISTOA EI TARVITA
Jason Fried , David Heinemeier Hansson,
Kauppakamari 2014
ISBN 978-952-246-305-0
Etätyöstä puhuvat kaikki, mutta toimiiko se käytännössä? Kannattaako työnantajan mahdollistaa etätyö, ja miten se tehdään? Mitä työntekijä saa etätyöstä?
Viimeisen vuosikymmenen teknologinen kehitys on muuttanut
vanhaa ”työt tehdään toimistoissa” -ajattelumallia ja mahdol-
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listanut uudet työn tekemisen muodot, kuten etätyön. Samalla
yritykset huomaavat työvoiman tarjonnan parantuvan ja työntekijöiden pysyvän yrityksessä kauemmin. Myös kalliita toimitilaneliöitä tarvitaan entistä vähemmän.
Entä työntekijät? He voivat työskennellä parhaassa työpaikassa
sen sijaan, että työskentelisivät lähimmässä yrityksessä. Etätyö
mahdollistaa lisäksi paremman työn ja vapaa-ajan tasapainon
sekä lisää tuottavuutta.
Nämä ovat vain nopeita esimerkkejä etätyön eduista. Etänä –
toimistoa ei tarvita tuo esiin monia muita hyötyjä sekä tarjoaa
kullanarvoisia vinkkejä etätyön järjestämiseen.
Oletpa sitten esimies, joka tuskailee alaisten etätyövaatimusten
kanssa, tai työntekijä, joka haluaa samaan aikaan parantaa elämänlaatuaan ja yltää töissä huippusuorituksiin, tämä kirja on oppaasi.

JOHDA DIALOGIA, Panttivankineuvottelijan
opit tiukkoihin vuorovaikutustilanteisiin
George Kohlrieser, Talentum 2014,
ISBN 978-952-14-2202-7
Johda dialogia on erilainen johtamiskirja, joka on
syntynyt entisen panttivankineuvottelijan, nykyisen IMD:n johtamisen professorin George Kohlrieserin kokemuksista ja oivalluksista pankkivankineuvotteluista monien vuosien
ajan.
Kohlrieser neuvoo, miten panttivankiajattelusta pääsee eroon;
kun on panttivankina vertauskuvallisessa mielessä ja kun kaapattuna onkin oma pää ja ajattelu. Kirja neuvoo, miten ratkaista ristiriitoja, miten lähestyä vastapuolta ja miten päästä aitoon
vuoropuheluun. Nämä taidot ovat ensiarvoisen tärkeitä niin yritysmaailmassa kuin elämässä ylipäätään. Kohlrieserin oivallukset
ovat arvokkaita jokaiselle, joka tähtää huipputuloksiin millä alalla
ja missä organisaatiossa tahansa.
Jos pystyy ymmärtämään ihmisen mielen toimintaa, voi myös
oppia vapauttamaan itsensä rajoitteista ja henkisistä kahleista,
jotka estävät toteuttamasta itseään täysimittaisesti. Meistä kaikista voi tulla parempia johtajia, esimiehiä, työntekijöitä ja myös
parempia ihmisiä.
George Kohlrieser on kliininen ja organisaatiopsykologi. Hän on
myös poliisipsykologi ja panttivankineuvottelija, jonka erikoisalaa
on aggressiokäyttäytymisen käsittely, panttivankineuvottelut ja
johtaminen kriisitilanteissa. Lisäksi Kohlrieser toimii johtajuuden
ja organisaatiokäyttäytymisen professorina IMD:ssä.
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TYÖMATKAT JA VEROTUS
Seija Karttunen, Virpi Pasanen, Eija Tannila, Talentum 2014
ISBN 978-952-14-2129-7

KUTSUMUSJOHTAJA
Tapio Aaltonen, Paula Kirjavainen, Eeva Pitkänen, Talentum 2014
ISBN 978-952-14-2118-1

Matkakustannusten korvausten verotus on henkilöverotuksen ja ennakkoperinnän monimutkaisimpia ja tulkinnanvaraisimpia säännöstöjä.
Myös matkakustannusten korvauksia koskeva verotus- ja oikeuskäytäntö on ollut hyvin epäyhtenäistä ja vaihtelevaa. Työnantajien
on kuitenkin matkakustannusten korvauksia maksaessaan pystyttävä ratkaisemaan, ovatko korvaukset verovapaita vai ovatko ne
kokonaan tai osittain työntekijälle veronalaista palkkatuloa, joka
olisi otettava huomioon ennakonpidätystä toimittaessa.
Tämä teos on laatuaan ensimmäinen selkeästi työmatkakustannusten korvausten verotukseen keskittyvä teos. Kirja on tarkoitettu käytännön oppaaksi kaikille matkakustannusten korvausten
parissa työskenteleville, esimerkiksi yritysten talous-, henkilöstöja palkkahallinnolle, verokonsulteille ja veroasiantuntijoille, tili- ja
kirjanpitotoimistoille sekä työntekijöille.
Teoksessa käsitellään lukuisten käytännön esimerkkien sekä
tuoreimman verotuskäytännön avulla sitä, milloin matkakustannusten korvauksia voidaan maksaa verovapaasti ja milloin niistä
syntyy palkkana pidettävää tuloa. Lisäksi teoksessa käydään arvonlisäverotuksen kannalta läpi sitä, milloin matkakustannuksiin
sisältyvä arvonlisävero voidaan vähentää.
Teoksen kirjoittajilla on pitkä ja monipuolinen kokemus matkakustannusten korvausten verokysymyksistä. Kirjoittajista Seija
Karttunen toimii henkilöverotuksen ja ennakkoperinnän asiantuntijana ja Eija Tannila arvonlisäverotuksen asiantuntijana Ernst
& Young Oy:ssä. Virpi Pasanen työskentelee veroasiantuntijana
Elinkeinoelämän Keskusliitossa.

Työelämä etsii itseään. Johtajat jäljittelevät samoja sankareita, ja yritysten menestysmallit ovat
toistensa kopioita. Miten yksilöt, ryhmät ja yhteisöt löytävät oman ainutlaatuisuutensa, jolle kestävä menestys
rakentuu? Juuri nyt on aika tarkastella kutsumusta johtajuuden
ydintekijänä. Kutsumusjohtaja on kirja siitä, että johtaminen ja
johtajuus on otettava vakavasti. Johtamista tulee lähestyä yksilöllisenä kehityshaasteena, ryhmäilmiönä ja organisaation kyvykkyytenä. Menestys seuraa merkityksen kokemusta. Merkityksellisyyttä etsivien johtajien ja yhteisöjen on pysähdyttävä perimmäisten
kysymysten äärelle:
* Haluanko olla johtaja?
* Millainen johtaja haluan olla?
* Mihin maailma tarvitsee yritystämme?
Tapio Aaltonen on tehnyt pitkän uran johtajana, johtamisen kehittäjänä ja innoittajana. Hänen perustamansa Novetos Oy on
edelläkävijä eettisen johtajuuden ja organisaatioiden arvojen korostajana.
Paula Kirjavainen on tieto- ja ihmiskeskeisten yritysten kehittämiseen erikoistunut johdon konsultti ja valmentaja sekä Novetos
Oy:n partneri ja toimitusjohtaja.
Eeva Pitkänen on ryhmien toimintaan erikoistunut johtamisen ja
työyhteisöjen valmentaja, sertifioitu coach ja enneagrammiohjaaja. Hän toimii Novetos Oy:ssä partnerina ja johtoryhmän jäsenenä.

Kirja-arvioita
ESIMIES OSAAMISEN KEHITTÄJÄNÄ
Pomosta valmentaja
Päivi Kupias, Raija Peltola ja Jorma Pirinen
SanomaPro 2014, 978-952-63-2338-1
Millainen on hyvä palaveri? Tai millainen on
hyvä ja oppimista kehittävä esimies-alaiskeskustelu? Miten hyödynnät ja kehität tiimiläisten osaamista? Tehdäänkö se yksilöinä vai yhdessä koko tiimin
kanssa?
Jos kiinnostuit, kannattaa lukea Tevere Oy:n esimies- ja työyhteisövalmentajien Päivi Kupiaksen ja Raija Peltolan uutuuskirja. He
ovat saaneet kimppaansa pitkän linjan pankkimies Jorma Pirisen,
jolla oman monipuolisen johtajakokemuksen lisäksi on kokemusta
pankin johtamiskoulutuksesta vastaavana.
Kirjoittajien lähestymiskulma keskittyy strategian toimeenpanoa
tukevaan osaamisen kehittämiseen. Esimiehen itsensä kehittämisen lisäksi kirja tarjoaa paljon käytännönläheisiä vinkkejä erityisesti oman tiimin ja sen jokaisen työntekijän kehittämiseen. Kirjan
sisältöä on testattu kaikkien kirjoittajien omissa valmennuksissa,
ja tämä tuo kirjan tekstiin vahvaa kokemuspohjaa.
Kirjoittajien mukaan esimiestyössä kyse on ”matkanjohtajuu-
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desta”. Tämä vertaus sopii hyvin yhdessä kirjan esittelemän esimiesroolin kanssa: esimies johtaa joukkuetta, valmentaa yksilöitä
ja ohjaa yhdessä oppimista. Kaikki tämä tapahtuu kokemuksen
kautta oppimisella. Juuri tämä kokemuspohjainen oppiminen on
kirjan parasta antia.
Erityisen hyvin kirja sopii esimiestyötään aloittaville. Tästä kertoo
jo kirjan ensimmäinen luku ”Noviisina osaamista kehittämässä”.
Usein uusi esimies on entinen asiantuntija, joka on edennyt urallaan esimiestehtäviin. Tällöin on hyvä selvittää mikä on niin uuden esimiehen kuin tiimin perustehtävä, sekä muiden odotukset
esimiehelle ja tiimille. Sitä kautta alkaa löytyä oma rooli ja tie
osaamista kehittävänä esimiehenä.
Jokaisen luvun lopussa on yhteenveto, joka summaa ydinasiat.
Kirjan loppuosassa on osaamiskartoituksen tekemiseen erinomaisia vinkkejä, sekä tiimiä aktivoivia työskentelymenetelmiä. Mitä
eroa on urheilujoukkueen ja organisaation valmentamisessa?
Urheilujoukkueessa pelaajien vaihto on paljon helpompaa kuin
organisaatiossa, ja taitaa siinä motivaatiopohjassakin olla eroja.
Suosittelemme kirjaa kaikille esimiehille, jotka ovat kiinnostuneet
valmentavasta esimiestyöstä ja osaamiseen käytännönläheisestä
kehittämisestä.
Ahti Kilpeläinen ja Kirsi Kannisto
Molemmat ovat seniorikonsultteja ja esimiesten valmentajia
HENRY RY:N Jäs enLEHTI | 3/2014

JOHTORYHMÄSTÄ TÄHTIJOUKKUE
Ristikangas, Vesa - Rinne, Tapani
331 sivua, Talentum Media Oy, 2014,
ISBN 978-952-14-2107-5, noin 68 euroa
Vesa Ristikangas ja Tapani Rinne ovat yritysvalmentajia ja työnohjauksen sekä coachingin asiantuntijoita. He ovat kirjoittaneet myös kokemuksistaan kirjoja, mikä näkyy hyvin rakennetussa
kokonaisuudessa. Lähdeluettelo, avainsanahakemisto ja hyvä jäsentely auttaa paneutumaan
kirjoittajien ajattelutapaan.
Kirja Johtoryhmästä tähtijoukkue on kirjoitettu johdonmukaisesti
primääritavoitteiden ja sekundääritavoitteiden esittelyn ympärille. Alussa lanseeratut käsitteet Into ja Miettinen eivät kuitenkaan
esiinny kovin usein teoksessa.
Primääritavoitteisiin kuuluvat kirjan mukaan yhteistyö ja yhdessä oppiminen, muutoskyvykkyys, erilaisuuden hyödyntäminen ja
konfliktikompetenssi sekä palautekulttuuri. Sekundääritavoitteita
ovat sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät, palaverikäytännöt, onnistumismittarit ja suunta. Kaikki ovat tärkeitä asioita, mutta johtoryhmän potentiaalin täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää
nimenomaan primääritavoitteisiin eli tähden keskiöön huomion
kiinnittämistä. Kaiken ytimessä on luottamus ja sitoutuminen. Ja
systeeminen eli kokonaisvaltainen ajattelutapa muuttaa suhtautumista johtamiseen ja johtoryhmätyöskentelyyn.
Kun kirjassa ei käsitellä juuri lainkaan yritysten toimintaa talouden
kannalta, tuntuu jotkut sen ajatuksista ihanteellisilta ja käytännölle
hieman vierailta. Jääkiekkojoukkuetta motivoivat hyvät tulokset:
voitot ovat tavoiteltavia, tasapelit siedettäviä ja häviöt vihattavia.
Vaikka yritystoiminnassa ei olekaan kysymys ”toisen voitto on
toisen häviö” – pelistä, vaan talouselämä on paljon monimutkaisempaa, motivoi jokaista johtoryhmää kiistatta paranevat tulokset. Ryhmä on aina tärkeä, mutta viime kädessä vastuu yksilöityy
osakeyhtiössä. Ja yhä enemmänhän ulkopuoliset arvioivat yritystä
sen keulakuvan – toimitusjohtajan – ja taloudellisten tulosten perusteella. Esimerkiksi Kone Oyj on tunnettu yrityskulttuuristaan ja
henkilöstön kehittämisestä, mutta toimitusjohtajan menestymistä
seurataan, ja yrityksen menestystä arvioivat ulkopuoliset ennen
kaikkea se taloudellisen menestyksen perusteella.
Kirja on mainio oppikirja johtoryhmän sisäiseen kehittämiseen.
Sen perusteellinen läpikäynti antaa vastauksen moneen arkipäivän ongelmaan. Ehkä hieman leikkimielisesti loppuun koottu johtoryhmän pieni lääkärikirja hoitomenetelmineen saa varmaan lukijan pysymään hereillä, sillä tässä osiossa on mainiosti pelkistetty
monet johtoryhmiä vaivaavat ammattitaudit.
Itseäni häiritsi hieman niin tavanomainen paradoksien kuvailu
”joko tai” vaihtoehtoina. Useiden menestyvien yritysten kohdalla kuitenkin on kysymys tasapainon löytämisestä ”sekä että”
tyyppisesti. Tätä on käsitellyt esimerkiksi Hermann Simon, jonka kirjasta Hidden Champions kirjoitin arvostelun vuonna 2009.
Uskon todella, että huomisen menestyjät ymmärtävät nykyajan
monimutkaisuuden – kaikkea ei voi pelkistää aina dikotomioiksi
ja paradokseiksi, vaan tarvitaan monipuolisempaa ongelmien
hallintaa ja ratkaisua.
Martti Helsilä
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JOHTORYHMÄSTÄ TÄHTIJOUKKUE
Ristikangas, Vesa - Rinne, Tapani
331 sivua, Talentum Media Oy, 2014,
ISBN 978-952-14-2107-5, noin 68 euroa
Tuore johtoryhmän kehittämiseen keskittynyt kirja rakentuu selkeälle viitekehykselle ja tarinalle. Johtaminen
on systeemisyyttä, jossa ajattelulle ja dialogille tulee olla
tilaa.
Viitekehyksenä yksinkertaisesti viisisakarainen tähti.
Tähden ytimenä on luottamus - johtoryhmän ehtymätön
energian lähde. Sitä viljellessä on kuin tankkaisi autoa
ilmaiseksi. Ytimen ympärille asettuvat johtoryhmän primääriset
tehtävät, jotka kuvaavat miten johtoryhmässä työtä tehdään.
Tähden sakaroihin asettuvat sekundääriset tehtävät. Ydin – luottamus heijastuu niin primääri- kuin sekundääritavoitteiden toteutumiseen.
Tavoitteet kuvaavat, miten toimimalla tähtijoukkue saa yhteistyöstä parhaat tulokset. Primääritavoitteet ovat: erilaisuuden
hyödyntäminen, yhteistyö ja yhdessä oppiminen sekä palautekulttuuri kokonaisuudessaan. Sekundääritavoitteet johtoryhmälle ovat kuin laskutelineet, joilta lähdetään lentoon kohti tähtiä.
Ne kuvaavat, mitä tähtijoukkue tekee yhteistyössä ja miksi se
ylipäätään tekee yhteistyötä. Sekundääritavoitteet määrittävät
johtoryhmän työskentelykentän edellytykset: Palaverikäytännöt,
sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät, onnistumisen mittarit sekä suunta, johon ollaan menossa.
Johtoryhmien työskentelystä kirjassa on kuvattuna mukavalla ja
selkeällä tavalla niin kotimaista kuin kansainvälistä johtoryhmätyöskentelyyn keskittynyttä tutkimusta. Kotimaisesta johtamistutkimuksesta väitöskirjaesimerkkejä mm. Jukka T Bergqvistin
supertuottavuus-käsitteen lanseerannut artikkeli (tämä ei ollut
tutkimus) Lisäksi kirjassa huomioidaan myös tuoreempi Merja Fischerin väitöskirja, jossa tutkittiin asiakastyytyväisyyden ja henkilöstötyytyväisyyden välistä korrelaatiota päätyen siihen, että vain
tyytyväinen henkilöstö pystyy tuottamaan asiakkaalle lisäarvoa ja
asiakastyytyväisyyttä. Kirja myös nostaa vahvasti esille sisäisen
motivaation ja merkityksen luomisen henkilökohtaisella tasolla.
Samaisiin ajatuksiin ovat tulleet myös talouden nobelisti Edmund
Phelps. Filosofian Akatemian Karoliina Jarenko ja Frank Martela
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle tekemässään raportissaan
ovat myös nostaneet samaiset tekijät vahvasti tapetille.
Kirja toimii kuin johtoryhmän lääkärikirjana diagnostisoiden yleisimpiä johtoryhmien työskentelyn kipupisteitä. Kirjaan on diagnostisoitu parikymmentä sairautta hoito-ohjeineen. Johtoryhmien
yleisiä sairauksia ovat mm. joryähky, joryhuimaus, imagoharha,
salaseurahalvaus ja tavoitehinku. Tavoitteiden suhteen voi johtoryhmä ääripäissä sairastaa fokusanemiaa tai analyysihalvausta.
Kaikella on siis rajansa – ei yhtä makeata mahan täydeltä – kaikessa kohtuus on kunniassa.
Kirjassa on vahvaksi ansioksi mainittava myös valmiita toimiviksi
todettuja workshopin ja reflektion aiheita – suoraan avuksi johtoryhmätyöskentelyn kehittämiseen.
Kirja sopii jokaiselle johtoryhmän jäsenelle, toimitusjohtajalle ja
johdon konsultille. Myös jokainen esimiestyötä tekevä saa kirjasta
paljon käytännön vinkkejä omaan työhönsä.
Kirsi Kannisto
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Daniel Goleman Aivot ja tunneäly –
uusimmat oivallukset
2014, SAMSARAA Tasapaino-oppaat
Vuonna 1995 Daniel Goleman julkaisi kirjan
nimeltä Tunneäly. Hän toivoi, että käsite jäisi
elämään. Tuo unelma toteutuikin vahvempana kuin hän itse koskaan uskalsi toivoa.
Käsitteestä on tullut meemi – uusi kulttuuriin sulautunut sana tai käsite. Uudessa kirjassa avataan aivotutkimusta ja neurotieteen uusimpia tutkimustuloksia.
Aivoista ei enää ole syytä puhua vasemman ja oikean puoliskon
tapaan. Tutkimus on pystynyt paikantamaan asioita merkittävästi tarkemmin. Kirjassa käsitellään luovuuden dynamiikkaa ja
missä päin aivoja mm innostus ja peräänantamattomuus syntyvät. Luovan ajatuksen syntymishetkellä on aivotutkimuksen keinoin pystytty todentamaan erittäin korkea gamma-aktiivisuuden taso. Korkea gamma-piikki kertoo siis juuri tapahtuneesta
uudesta oivalluksesta.
Innostus ja peräänantamattomuus ovat ihmiselle tärkeitä ominaisuuksia juuri itsensä johtamisen näkökulmasta. Tässä keskeisessä roolissa on mantelitumake ja sen säätelymekanismit.
Mantelitumake toimii aivojen ”vaaratutkana”.
Työpaikoilla mantelitumakkeen laukaisijoina toimivat esimerkiksi halveksunta, epäoikeudenmukainen kohtelu ja tunne ettei
tule kuulluksi. Nykymaailmassa ja epävarmassa talouden tilanteessa moni pelkää työpaikkansa puolesta – Näin mantelitumake on ylivirittyneessä tilassa pitkiäkin aikoja. Mikä siis vastalääkkeeksi?
Ensiksi on ymmärrettävä, että olet mantelitumakkeen ylivirittyneen tilan – kaappauksen uhri. Se voi kestää sekuntteja, tunteja, päiviä tai jopa viikkoja. Pitkään jatkuva stressi voi johtaa
kliinisesti todettavaan masennukseen ja post-traumaatiseen
stressihöiriöön.
Tunnista ja puhu itsesi ulos tästä ylivirityneestä tilanteesta. Ajat-

tele sinua ärsyttävästä tyypistä jotain hyvää – Voit myös kuvitella empatiaa ja ajatella itsesi toisen ihmisen asemaan.
Stressinhallinnan keinona Goleman nostaa vahvasti myös mindfulness-taidot. Mindfulnes- hyväksyvä tietoinen läsnäolo auttaa
purkamaan paineita sekä saavuttamaan nopeammin rentoutuneen ja tasapainoisen olotilan. Myös kroonisten oireiden hallinnassa on tietoisuustaidoilla savutettu hyviä tuloksia.
Strtessi on luokiteltu hyväksi ja pahaksi. Hyvä stressi parantaa
suoritusta pakottamalla meidät skarppaamaan ja keskittymään.
Paha stressi taas heikentää suoritustasoa.
Liian matala stressitaso ja matala suoritustaso ovat esimerkki
vetäytymisestä ja johtaa innottomaan välinpitämättömään suhtautumiseen.
Liian korkea stressitaso ja korkea vaatimustaso taas uuvuttaa.
Pitämällä tavoitetaso riittävän korkeana ja haastavana sekä
stressitaso kohtuullisena saavutamme optimaalisimman työtuloksen ja tällöin myös henkilön sisäinen motivaatio on huipussaan. Kutsukaamme tätä myös flow-tilaksi.
Mihaly Csikszentmihalyi Chicagon yliopistosta on tehnyt tutkimusta optimaalisen suorituksen alueella, Flow tilasta. Flowtilassa kanavoimme positiiviset tunteet käsillä olevan tehtävän
hyväksi. Keskitymme herkeämättömästi ja tunnemme huikea
tekemisen iloa.
Näin syntyvät parhaat suoritukset.
Suomessa tätä flow tila pohdintaa viime aikoina on esille nostanut filosofian akatemian Lauri Järvilehto. Filosofian akatemian
tutkijat Karolina Jarenko ja Frank Martela kuvaavat asiaa myös
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle tekemässään tutkimusraportissaan: Sisäinen motivaatio – zxczxzx. He ovat viemässä
Suomea kohti uutta tietotyön tekemisen kulttuuria.
Hienoa
Kirja sopii kaikille aivotutkimuksesta kiinnostuneille, valmentajille ja esimiehille Miten virität itsesi ja tiimisi flow tilaan.
Kirsi Kannisto

Tapahtumakalenteri (katso lisää www.henry.fi/Tapahtumakalenteri)
17.9.2014		
1.10.2014		
7.10.2014		
8.10.2014		
9.10.2014		
21.10.2014
29.10.2014
4.11.2014		
11.11.2014
18.11.2014
19.11.2014
21.11.2014
			
27.11.2014
9.12.2014		
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Resilience - the most important strategic competence for future success, Helsinki
Hämeen aluejaos - Työnantajan keinot työkyvyttömyyden kohdatessa
Turun aluejaos - Coaching henkilöstön kehittämisen tukena
Pohjanmaan aluejaos - Kielelliset haasteet kansainvälisessä henkilöstöjohtamisessa, Vaasa
Haastavat tilanteet esimiestyössä ja HR-yhteistyö , Helsinki
Tampereen aluejaos - Parisuhteen merkitys hyvinvoinnille
Turun aluejaos - Yhteisen näkemyksen merkitys työssä
HENRY Foorumi 2014, Helsinki
Tampereen aluejaos - Global ISO HR Standardointi-projekti
Turun aluejaos - Mentorointi työelämässä ja johtajuuden kasvussa
Menikö maine? Irtisanomiset yrityksen julkisuuskuvan haasteena, Helsinki
Lahden aluejaos - Työelämä2020 -hankeyhteistyö Hämeen alueella & erilaiset rahoitusmuodot
yritysten tueksi
HENRYn syyskokous, Helsinki
Tampereen aluejaos - Yhteisen näkemyksen merkitys työssä
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HENRYLÄISIÄ TUNNETUKSI: Susa Nikula

Kuunteleva henkilöstöjohtaja saavuttaa maalin
Johtaminen on perinteisen määritelmän mukaan toimintaa, jossa on tarkoitus saada aikaan tuloksia ihmisten avulla ja kanssa.
Osuuskauppa Hämeenmaan henkilöstöjohtaja Susa Nikula muistuttaa, että ihmisten ohjaamisen lisäksi johtamisessa on vahva
inhimillinen ulottuvuus.
― Johtaminen on suunnan näyttämistä sekä strategian viestintää ja toimeenpanoa. Tärkeintä on tyyli, jolla johdetaan. Johtaminen on palautteen antoa ja keskustelua. Se on vastuunkantoakin, niin asioista kuin ihmisistä, Susa Nikula kuvailee.
HR-agenda johtamisen keskiöön
Henkilöstötyö, HR, on johtamisen ydintä. Tehokkaasti sitä tehdään, kun HR-ammattilaisilla on osaamista, rohkeutta ja hyvää
vuoropuhelua liiketoiminnasta vastaavien kanssa.
― HR:n tavoite on saada yritys toimimaan arvojensa mukaisesti.
Päämääriä tavoitellaan henkilöstön osaamista hyödyntäen, heitä
arvostaen ja kuunnellen. HR- johtajalla on oltava paitsi syvä osaaminen omasta alastaan myös riittävä ymmärrys liiketoiminnasta.
Yhteistyön on oltava saumatonta. Ilman liiketoimintaahan ei itse
asiassa ole henkilöstötyötä, Susa pohtii.
Eduksi onkin, jos henkilöstöjohtajalla on kokemusta liiketoiminnan
puolelta. Se lisää ymmärrystä, ehkä arvostustakin.
― Rohkeus on tärkeä sana. HR:n on tuotava oma asiantuntemuksensa ja substanssinsa ennakkoluulottomasti esiin ja liiketoimintojen saataville. Sitä kautta henkilöstötyön arvostuskin johtamisen
ylimmillä tasoilla kasvaa.
Vuoropuhellen ja yhteistyössä
Liiketoiminnan ja HR:n hedelmällinen vuoropuhelu on Susa Nikulan mukaan tärkeämpää kuin oman alan trendien ja ilmiöiden
pilkuntarkka soveltaminen.
― Yrityksen HR-työtä ei voi tehdä trendien mukaan, vaan tekemisen määrää aina yrityksen tila. Trendejä enemmän HR:n pitää
kuunnella oman yrityksen hiljaisia signaaleja. Pitää kysyä, mitä
me nyt tarvitsemme, hän linjaa.

”Rohkeus on tärkeä sana. HR:n on tuotava oma asiantuntemuksensa ja substanssinsa ennakkoluulottomasti esiin ja liiketoimintojen saataville. Sitä kautta henkilöstötyön arvostuskin johtamisen ylimmillä tasoilla kasvaa.” sanoo
Susa Nikula

HR:n kumppanuusroolin kautta henkilöstöasiat tuodaan yrityksessä tekemisen ytimeen.
― Perinteinen hallintoroolimme käsittää lakien, asetusten ja työehtosopimusten toteutumisen tarkan seurannan. Toinen roolimme on toimia kumppanina liiketoiminnoille ja auttaa heitä omassa
kehitystyössään. Näin HR on aitiopaikalla myös koko yrityksen
kehittämisessä, Susa toteaa.

― HENRY:n toiminnassa mukana oleminen on antoisaa, sillä
pääsen keskustelemaan ihmisten kanssa, jotka ovat hyvin perillä
oman työni haasteista. HENRY:n kautta saan myös tärkeää tietoa
eri teemoista esimerkiksi tapahtumissamme. Verkostoissa löytyy
sparrauskavereita ja saan oivalluksia, joita en hektisessä arjessa
saisi. Tapahtumissa ehdin pysähtyä asian äärelle, ja oma tontti
jäsentyy uusin tavoin.

HENRY tuo näkemystä ja kontakteja
HR-ammattilaiselle jatkuvassa muutoksessa oleva työelämä ei
aseta erityishaasteita.
― Henkilöstötyön luonne on itsessään muuttuva. Ei voi olla
pysähtyneen veden HR:ää. Jos tilanne on pitkään stabiili, on jo
alettava ennakoimaan seuraavaa muutosta. Meidän työhömme
kuuluu olla koko ajan hereillä, ei laput silmillä, Susa muistuttaa.
Hereillä oloon kuuluu, että osaa kuunnella yrityksen henkilöstöä
ja liiketoimintoja – ja on perillä niistä omankin alan ilmiöistä ja
pinnalla olevista teemoista.

Susa toimii HENRY:n Lahden aluejaoksen puheenjohtajana. Tulevassa HENRY Foorumissa hän on yksi moderaattoreista.
― Sopivasti jännittää. Pyyntö on luottamuksen osoitus, ja itsellänikin on tapahtumaan isot odotukset. Toivon, että ehdin imeä
paljon uutta ja saada uusia näkökulmia, Susa hymyilee.
Teksti: Jenni Hoikkanen, Kuva: Nina Kaverinen
INFO:
Osuuskauppa Hämeenmaa on Kanta- ja Päijät-Hämeessä toimiva kaupan ja palveluiden monialayritys, jonka palveluksessa on
yli 3000 työntekijää.
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Uudet henkilöjäsenet - tervetuloa HENRYyn!
Armel Virpi, Henkilöstökoordinaattori, Attendo
Terveyspalvelut Oy
Asikainen Sini, HR Coordinator
Brusila Sanna, Henkilöstöassistentti, Senaatti-kiinteistöt
Frilund Maria, Advisor, HR, Sofigate Oy
Hill Annica, HR Manager, DuPont
Hämäläinen Satu-Riikka, HR-asiantuntija
Ilo Sari, Johtamisen valmentaja, Iloco Oy
Kaila Marjaana, Senior HRIS Specialist, Vaisala Oyj
Keravuori Marjo, HR Specialist, Suunto Oyj
Keski-Kasari Hanna, HR Manager, ABB Oy
Kitti Kati, Experience Specialist, Employee Experience Agency Emine Oy
Kojola Tanja, Henkilöstöpäällikkö
Korhonen Jenni, HR Manager, Visma Solutions Oy
Korolainen-Kujala Kati, HR Manager, Wapice Oy
Kulomäki Katri, HR-vastaava, SKH-Isännöinti Oy
Kuntsi Timo, HRD-johtaja
Laaksonen Anne, HR Business Partner, Deloitte & Touche Oy
Lampela Jaakko, Henkilöstöjohtaja, Talenom Group Oy
Laurell Jan, Henkilöstöjohtaja, Aura Mare Oy
Leiviskä Laura, Henkilöstökonsultti, Coronaria Hoitoketju Oy
Ljunglin Emilia, Henkilöstöasiantuntija, Diacor
Terveyspalvelut Oy
Luoma Leena, HR Manager, Clothing Plus MBU Oy
Maaninka Rauno, Talous- ja henkilöstöjohtaja, Taivalkoksen
Kunta
Manner Ilse, Kehittämiskonsultti
Meller Heidi, HR & recruitment, Roschier Asianajotoimisto
Oy
Mikkola Johanna, HR manager
Minkkinen Terhi, HR Specialist, Solita Oy
Mäkelä Johanna, HR Consultant
Mäkinen Anne, Yritysvalmentaja
Mälkki Riitta, HR-päällikkö, BE Group Oy Ab
Niemelä Sanna-Kaisa, HR Manager, Technopolis Oyj
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Nilimaa Piret, HR-koordinaattori, Arla Oy
Niskanen Arto, Henkilöstökoordinaattori, Attendo Oy
Nyström Tiina, Johtaja, Pohjolan Voima Oy
Parviainen Marjut, Henkilöstöpäällikkö, Teknoware Oy
Peltola Pirjetta, HR Manager, Geodis Wilson Finland Oy
Pelttari Mirka, Työsuhdeasiantuntija, Fonecta
Rajala Lassi, Director of Administration, Trafotek Oy
Rantama Sini, Työkykyjohtamisen valmentaja,
Hyvinvointiluotsi Oy
Rautaparta-Ojala Marja-Leena, henkilöstöpäällikkö, Alma
Media Oyj
Ruokoniemi Mikko, Yksikönpäällikkö, OP-Palvelut Oy
Ruosteenoja Juha, Valmennusjohtaja, Jollas-Opisto Oy
Salminen Iida, Henkilöstöasiantuntija, Senaatti-kiinteistöt
Seppä-Jokela Elina, Henkilöstöpäällikkö, Keski-Pohjanmaan
Koulutusyhtymä
Sinisalo Minna, Human resources and recruitmen
Sulkumäki Tuula, Director, EMEA HR Operations, Valmet
Technologies Oy
Taskinen Sari, Talouspäällikkö, Finnfrost Oy
Tervonen Sinna, Erikoissuunnittelija, Geologian Tutkimuskeskus
Tolonen Suvi, Henkilöstösuunnittelija, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja Terveyspiiri
Työranta Mari, Henkilöstönkehittäjä, Raha-automaattiyhdistys
Vainio Sonja, HR Specialist, Symbio Finland Oy
Valve Pia, Henkilöstöjohtaja, Carrier
Vesterinen Jaana, Henkilöstöpäällikkö, Finlayson & Co Oy
Vihusaari Kirsi, HR Manager, Cargotec Finland Oy
Wilskman Noona, HR Assistentti, AbbVie Oy
Von Schantz Heli, HR Manager, DHR Finland Oy, Innotrac
Diagnostics
Väänänen Soile, Henkilöstösuunnittelija
Åström Sara, HR specialist, Högskolan Arcada
Ääri Minna, HR Manager, Ruokakesko Oy
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TAITEENLAJINSA
KAIKILLE
Euroopan parhaita
yritystapahtumia
Taidetehdas sai Best Cultural Venue for Corporate
Events, Europe 2014 -palkinnon. Entinen
tehdasrakennus tarjoaa persoonalliset puitteet
suuriin kohtaamisiin ja inspiroiviin tilaisuuksiin!
TAIDETEHDAS YRITYSTAPAHTUMILLE
Avanti-sali, Tehdassali ja lämpiö ovat upea kokonaisuus
jopa 1500 henkilön tapahtumille. Myös pienempiä kokoustiloja.
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AVOIMIEN OVIEN KULTTUURI- JA KONGRESSIKESKUS.
LÄNTINEN ALEKSANTERINK. 1. PORVOO. TAIDETEHDAS.FI

HENRYn toimiston yhteystiedot
Maija Eklöf
toiminnanjohtaja, toimitusjohtaja
puh. (09) 682 90 228, 040 517 1507

Kirsi Ristimäki
projektipäällikkö
puh. (09) 682 90 222, 040 573 3357

Kirsi Haakana
toimistoassistentti
puh. (09) 682 90 220, 043 820 0084

Annamari Warjus
jäsenpalveluassistentti
puh. (09) 682 90 223, 044 520 4462

Mervi Martikainen
projektipäällikkö
puh. (09) 682 90 225, 0400 580 208

Toimisto: Vaihde (09) 682 9020
Pohjoisesplanadi 33 A, 3. krs, 00100 Helsinki, henry@henry.fi
sähköpostiosoitteet ovat muodossa:
etunimi.sukunimi@henry.fi
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HENRY ry:n toimintaa tukevat kannatusjäsenet
Seuraavat organisaatiot tukevat hyvää suomalaista henkilöstöjohtamista antamalla arvokkaan panoksen
yhdistyksemme toiminnalle.

Aalto Executive Education Oy
Academic Work Suomi Oy Ab
Adecco Finland Oy
Aditro Oy
AEL Oy
Alma Media Oyj
Amiedu
Ammattiopisto Luovi
AS3 Finland Oy
Bosch Rexroth Oy
CGI Suomi Oy
Cloudator Oy
Corporate Spirit Oy
Cubiks Finland Oy
Danske Bank
Discendum Oy
Edutech
Eilakaisla Oy
Elbit Oy
Elinkeinoelämän Keskusliitto
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä OMNIA
FCG Finnish Consulting Group
Oy
FeedbackDialog Oy
Feelback Oy
Finnair Oyj
Fitpoint Oy
Fortum Oyj
Haaga-Helia Oy Ab

HAUS Kehittämiskeskus Oy
Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry
HR4 Solutions Oy
Hyria koulutus
Ilmarinen
Innotiimi Oy
Integrata Oy
Invalidiliitto ry/Invalidiliitto-konserni
KT Kuntatyönantajat
LEAD Henkilöstöratkaisut Oy
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Lääketeollisuus ry
Management Institute of Finland
MIF Oy
MagnumLive Oy
Manpower Oy
Markkinointi-instituutti
Mepco Oy
Mercuri Urval
Norpe Oy
Novetos Oy
Numeron Oy
Oikotie Oy
Opteam Yhtiöt Oy
Oracle Finland Oy
Oy AGA Ab
Oy Integro Finland Ab
Oy Proselectum Ab

Henkilöstöjohdon ryhmä – HENRY ry
Pohjoisesplanadi 33 A, 3. krs, 00100 Helsinki
Vaihde (09) 682 9020
henry@henry.fi – www.henry.fi

Pertec Consulting Oy
Pohto Oy
Promenade Research Oy
Psycon Oy
Puolustusvoimat
QuestBack Oy
Rastor Oy
Romana Management Oy
Savonia ammattikorkeakoulu
Silta Oy
Smartum Oy
Suomalainen Lääkäriseura
Duodecim
Sympa Oy
Talent Vectia Oy
Talentum Oyj
Taloustutkimus Oy
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Tampereen Työterveys ry
Tecnotree Oyj
TeliaSonera Finland Oy
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
(THL)
Tietotekniikan liitto ry
Tulli
Turun aikuiskoulutuskeskus
Työ- ja elinkeinoministeriö
Uranus Oy
Valtion Työmarkkinalaitos
VR Yhtymä Oy

