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Hyvän työn spurtti 2 vuonna 2022

Viikko 1: 28.2. – 4.3.2022

Yrityksen kohde
➢ Yritysten tilannekuva ja 

kokemusten jako 

➢ Yrityksien kehittämiskohteen 

ja riskitekijöiden hahmotus

➢ Yrityksen tilanteen tunnistus, 

valinta ja rajaus ratkaisujen 

etsimiseksi 

Viikko 2: 7. – 11.3.2022

Yrityksen 

ratkaisuvaihtoehdot 
➢ Ratkaisuvaihtoehtojen  

työstö 

➢ Hyviä käytäntöjä ja uusia 

ideoita 

➢ Ratkaisuvaihtoehtojen 

jäsennys

Viikko 3: 14. – 18.3.2022

Yrityksen stepit
➢ Reflektointi ja 

konkretisointi

➢ Yritys valitsee ratkaisut ja 

työyhteisössä kokeiltavat 

menetelmät

➢ Yritys suunnittelee 

jatkostepit

Viikko 4: 21. – 25.3.2022

Yrittäjä: Miten voisit kehittää liiketoimintaasi? Haluaisitko kohentaa yrityksesi tulosta ja onnistumista, entä 

hyvinvointia ja tuottavuutta? Haluatko lisätä myyntiä tai palvelusi tunnettuutta? Haetko kumppanuuksia?

Jälkioivallukset
➢ Käytännön oivallukset 

spurtin jälkeen

➢ Jatkoverkostoituminen 

muiden yritysten ja 

asiantuntijoiden kanssa

➢ Yhteyshenkilön kanssa 

steppien tuki ja seuranta

Yrityksen tukena kaikissa vaiheissa 

toiset yritykset ja yritysasiantuntijat

Viikko 4: 21. – 25.3.2022

Tavoite ja 

tutustuminen

ma 28.2. 

klo 9 - 10 

Mahdollisuus 

tapaamiseen 

etänä 

päivittäin, 

lisäksi 

lounastreffit 



Mikä on hyvän työn spurtti?

• Uusi ELY-keskuksen ja TE-toimiston sekä alueellisten 

työelämäverkostojen palvelu yrityksille

• Sparrausta yritykselle neljän viikon aikana 

digitaalisesti maksutta

• Luottamuksellista liiketoiminnan ja työelämän laadun 

kohentamista

• Yhteiskehittämistä parhaimmillaan: tukena 

yritysasiantuntijat ja muut osallistuvat yritykset

• Konkreettisia vaihtoehtoja yrityksen asian ratkaisuun, 

tukea myös spurtin jälkeen 

• Oiva mahdollisuus verkostoitumiseen ja oppimiseen 

yrityksen määrittämästä kohteesta 



Hyvän työn spurtti sopii, jos

• työskentelet PK-yrityksessä, olet yksinyrittäjä tai 

kevytyrittäjä

• yrityksellä on jokin ehkä pitkään pohdinnassa ollut 

asia, johon vielä ei ole löytynyt selkeää ratkaisua –

kyse voi olla liiketoiminnan tai työelämän laadun 

tekijöistä, esim. hyvinvoinnista ja tuottavuudesta, 

osaamisen kehittämisestä

• haluat sparrausta digitaalisessa ympäristössä itsellesi 

sopivana hetkenä ja kuitenkin tavoitteellisesti

• olet halukas vuorovaikutukseen etänä kirjoittaen 

lyhyesti, kommentoiden ja etätapaamisin

• pidät tavoitteellisesta työskentelystä yhdessä muiden 

kanssa ja haluat vähän myös tuulettaa omia 

ajatuksiasi. 4
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Tuija Toivakainen, johtava asiantuntija 
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