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TOIMEKSIANTO  
HENKILÖSTÖN TUOTTAVUUS JA ENERGISOINTI   

Kustannusalalla työskennellään usein projektiomaisesti, 
jolloin työn kuormittavuus vaihtelee suuresti. Edita Publis-
hingissa toteutetun henkilöstökyselyn mukaan työnteki-
jöillä oli vaikeuksia palautua työpiikeistä ja pitkäkestoisista 
projekteista.

”Olin itse osallistunut Trainers’ Housen Fight Club -valmennus- 
ohjelmaan. Aktivoiva ja liikuttava valmennuskokonaisuus tuntui 
hyvältä keinolta lähteä ratkomaan työhyvinvoinnin ja henkilös-
tön jaksamisen kysymyksiä”, Edita Publishingin henkilöstö-
johtaja Pälvi Myyry kertoo. ”Tavoitteena oli auttaa ihmisiä 
oivaltamaan oman kuormittumisen ja palautumisen lähteet, 
sekä lisätä yksilöllisiä keinoja ja fyysistä aktiivisuutta oman 
kokonaiskuormituksen hallintaan.”

EDITAN ILO 

Editan ILO (Ilo, Liikkuminen, Onnistuminen) -ohjelmassa 
työntekijät saivat mahdollisuuden osallistua puolen vuoden 
mittaiseen valmennusohjelmaan, jossa alussa ja lopussa 
toteutetut kuntotestit, kehon ikä -mittaukset ja yhteiset 
valmennukset tukivat ihmisten liikunnallisuutta ja terveel-
lisiä elämäntapoja.

Pitkäaikainen hiihdon ja huippu-urheilun valmentaja Jar-
mo Riski Trainers’ Houselta vastasi valmennusohjelman 
sisällöstä ja valmentamisesta. Lisäksi osallistujilla oli tuke-
naan verkkovalmennus-ohjelma. ”ILO-ohjelmassa oli kolme 
puolen päivän mittaista valmennustilaisuutta, joissa käsitte-
limme työelämän ja yksilön näkökulmasta henkistä, fyysistä ja 
sosiaalista jaksamista ja työkykyä”, Myyry kertoo. ”Ohjelman 
yhteydessä työnantaja sponsoroi myös liikunnallisia tapah-

tumia kuten sählyä ja cross fit -kokeilun. Lisäksi työpaikalla 
järjestettiin paljon erilaisia pienimuotoisia tempauksia kuten 
Kävele portaita -viikko ja taukoliikunnan temppurata”, Myyry 
jatkaa.

 

 TULOKSET

”Olemme olleet todella tyytyväisiä siihen, että projekti vietiin 
suunnitellusti ja hallitusti läpi, koska omilla resursseillamme 
emme olisi voineet tällaista toteuttaa”, Myyry kiittelee. ”Oh-
jelmaan osallistuneiden henkilöiden kehon ikä laski kes-
kimäärin 1v ja 3kk ohjelman aikana. 

”Yhteisen tekemisen myötä myös yhteisöllisyys ja työssä 
viihtyvyys kasvoivat ja ihmiset saivat uusia keinoja työ-
kuormituksesta palautumiseen. Oli hienoa huomata kuinka 
koko organisaatio innostui mukaan ja ohjausryhmäläisiltä tuli 
jatkuvasti lisää ideoita ohjelman tueksi”, Myyry kertoo.

Vaikka ohjelmaan ei kuulunut yhteistä ohjattua liikuntaa, 
mitattujen askelmäärien mukaan ryhmä onnistui saavutta-
maan yleiset terveysliikunnan suositukset. Viiden kuukau-
den ohjelman aikana ryhmän lihaskunto parani keskimäärin 
17 % ja rasvaprosenttiaan pudotti 74 % osallistuneista. 

”Ohjelman aikana itselleni vahvistui entisestään ajatus siitä, 
että yhteisöllisyys tulee yhteisen tekemisen kautta”, Myyry 
kiittelee.

Edita Publishing Oy on monialakustantaja. Edita tunnetaan laadukkaista oppimateriaaleista, ammatti-
kirjallisuudesta ja koulutuspalveluista sekä kustantamisen ja viestinnän palveluista. Juridiikan alueella 
Edita tuottaa maamme kattavinta lakitietopalvelua, Edilexiä. Yhtiö on osa Pohjoismaiden johtavaa vies-
tintäkonsernia Nordic Morningia.
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     ”KEHON IKÄ LASKI…   
YHTEISÖLLISYYS PARANI”
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