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Sama pää töissä ja kotona

Helttiäisparven 
hyvinvoinnin 
johtaminen



** Shortum ja Heltti yhdistyivät 30.6.2021. 

Heltin asiakkaita ovat yritykset, jotka haluavat kehittää organisaationsa ja 
ajatustyöläistensä elinvoimaisuutta. Lisäksi omasta hyvinvoinnistaan ja 
paremminvoinnistaan kiinnostuneet ajatustyöläiset käyttävät Heltin 
palveluita kuluttajina. Heltti myös jatkokouluttaa ajatustyöläisten mielen, 
hyvinvoinnin ja jaksamisen parissa työskenteleviä mielenterveyden osaajia.

Kaikki Heltin liiketoiminnan kehittämisen, mielen hyvinvoinnin, työterveyden 
ja työkykyjohtamisen asiantuntijat ovat erikoistuneet ajatustyön johtamiseen, 
työn murrokseen sekä ajatustyöläisten hyvinvoinnin tukemiseen. Heltti on 
suunnannäyttäjä ja edelläkävijä ajatustyötä koskevissa palveluissa ja 
yhteiskunnallisessa keskustelussa. 

Heltin palveluiden avulla johtajat, HR, esihenkilöt ja ajatustyöläiset voivat 
paremmin ja ovat tuottavampia – organisaatioina ja yksilöinä.

Heltti on Suomen 
suurin ajatustyöläisten 
elinvoimaisuuteen 
keskittynyt yhtiö



Autamme ihmisiä ja 
ajatustyöyrityksiä 
voimaan paremmin.

Me olemme Heltti. 



1 500
terapia-

asiakasta

950
asiakasyritystä

13 000
jäsentä

asiakasyrityksissä

150
terveyden ja ajatustyön 

ammattilaista

100 %
suomalainen

69 %
40 työntekijän 
omistuksessa1

9,4 M€
liikevaihto

2021

10
toimipistettä 

6 paikkakunnalla

Heltti on suomalainen ajatustyön,
terveyden ja hyvinvoinnin asiantuntijayritys 

1 Suurimmat ulkopuoliset omistajat The English Tea Room (Pauligin suku) ja First Fellow Partners (Risto Siilasmaa)



● Helttiäisparvesta tuli nykyisen näköinen 
syksyllä 2021 Heltin ja Shortumin 
yhdistyessä

● Kutsumme meitä uusperheeksi, 
helttiäisparveksi, johon kuuluu yli 150 
terveyden ja ajatustyön ammattilaista

● Helttiäiset tekevät hybridityötä eri puolilla 
Suomea; Helttilöissä ja etänä

● Olemme arvojohdettu matalahierarkinen 
ajatustyöorganisaatio, jolle on ollut alusta 
lähtien tärkeää erottuvan, 
omannäköisemme yrityskulttuurin 
kehittäminen - yhdessä työntekijöiden eli 
helttiäisten kanssa

Helttiäisparvi



Helppi Vauhti

Organisaatiot
& johtaminen Terapia

Heltti on organisoitunut Pallomereksi  

Työterveys



Kaikki lähtee ymmärtämisestä

Helttiäisten 
onnistumisen 
johtaminen



Pallomeriorganisaatiossa päätöksenteossa 
ei edellytetä konsensusta, vaan helttiäinen 
voi tehdä tehtäviinsä liittyvän päätöksen 
pyydettyään neuvoa:

● kaikilta, joihin päätös vaikuttaa; ja
● niiltä, joilla on päätettävästä asiasta 

kokemusta tai osaamista.

Helttiäisen on otettava huomioon 
neuvonpidossa saamansa neuvot. 
Neuvonpidon jälkeen helttiäinen päättää, 
mikä on paras tapa edetä.

Jokaisella helttiäisellä on omat 
tavoitteet, jotka on asetettu yhdessä 
oman Valkun kanssa. Tavoitteet on 
johdettu Heltin OKR-tavoitteista. 
Ensisijaisessa vastuussa tavoitteiden 
saavuttamisesta on helttiäinen, 
toissijaisessa vastuussa Valkku.

Tavoitteiden toteutumista seurataan 
sovituilla mittareilla, joiden dataan 
helttiäisellä on itsellään pääsy.

Helttiäinen käy kuukausittain oman 
Valkkunsa kanssa One-to-one 
keskustelun, jossa:

● vaihdetaan kuulumiset
● keskustellaan Helttiäisen roolista:

○ tiedän mitkä minun tavoitteet ovat
○ mihin olen tyytyväinen
○ mahdolliset haasteet ja esteet

● annetaan palautetta

Tavoitteet ja mittarit
Neuvonpitomenettelyt 
ja päätöksenteko One-to-one keskustelut

Johtamisen työkaluja Heltissä



Onnistumisen johtaminen lähtee datan 
keruusta ja ymmärtämisestä

Tuotantomitta
rit  

  

Henkilöstökyselyt ja
 muu data

One-to
-one keskustelujen palaute  

Dataan perustuva
sparrausta Säännöllistä (mielen) 

mittareiden seurantaa

Strateginen suunta

MenestystekijätKehityskohteet

Arvolupaus Mielenhuollon tavoite

Seurannassa

Johtaminen

Työyhteisö

Työtehtävät

Yksilö

Organisaatio

Johtaminen

Työyhteisö

Työtehtävät

Yksilö

Organisaatio



Jatkuva kehittyminen ja 
dataan perustuva sparraus

● Uskomme kestävän hyvinvoinnin syntyvän sekä yhteisö- että 
yksilötasolla mielenhyvinvointia vahvistamalla

● Dataan perustuvan sparrauksen ja jatkuvan kehityksen avulla 
huolehdimme paitsi yksilötason tuesta myös yhteisön 
hyvinvointiriskien ennaltaehkäisystä

● Säännöllisesti sparraamalla systeemisistä havainnoista, jotka liittyvät 
mahdollisiin organisaation tuottavuuden ja henkilöstön työkyvyn 
haasteisiin, voimme tunnistaa haasteiden juurisyitä emmekä keskity 
vain oireisiin

● Sparrausta tapahtuu Heltissä niin yksilö- kuin tiimitasolla ja 
sparraukseen on saatavissa avuksi myös Heltin omia asiantuntijoita



Hyvinvoinnista 
huolehtiminen yhteisö- ja 
yksilötasolla
● Vaikka yksilön tukeminen on tärkeää, ei kestävä hyvinvointi synny vain 

yksilöitä auttamalla
● Jotta hyvinvoinnin huolehtimisesta saadaan hyötyä koko organisaatio-

tai tiimitasolle, tulee toimenpiteitä kohdistaa pelkän yksilön sijaan tiimi-
ja pallotasolle

● Toimenpiteet voivat kohdistua esim. roolien selkeytykseen, 
oikeudenmukaisuuden vahvistamiseen tai työn innostavuuden
lisäämiseen yms.

● Paras tiimi koostuu hyvinvoivista yksilöistä ja toisaalta yksilöt luovat
omalla toiminnallaan ja kommunikaatiollaan hyvää yhteishenkeä ja 
fiilistä
→ Tämä voi parhaimmillaan edelleen kohottaa yksilöitä ja mahdollistaa
heille paremman onnistumisen kuin mitä yksin olisi voinut saavuttaa



Valkku ja helttiäisen
onnistumisen
johtaminen

● Valkun rooliin kuuluu vastata helttiäisen
hyvinvoinnista yhdessä Parvi-pallon kanssa

● Erilaisia työkykyjohtamisen työkaluja on jo 
käytössä runsaasti: puheeksiottamisen mallit, 
sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyden
seuranta sekä työhön paluun tukeminen,...

● Mielenterveyshaasteiden lisääntyessä näemme
kuitenkin tärkeimmäksi tunnistaa, mitä Heltti voi
tehdä helttiäisten mielenhyvinvoinnin
tukemiseksi, koska kukaan meistä ei uuvu yksin

● Valkkujen osaamisen kehittämiseen ja tukeen
halutaan panostaa, koska valkkujen
onnistuminen työssään tarkoittaa myös tiimin
onnistumista työssään



heltti.fi

Heltti

Niille, jotka 
ajattelevat 
työkseen


