
9 miljardin käyttökatteen nousu yrityksille? Tule kuulemaan lisää.
Strategisen hyvinvoinnin ideana on kasvattaa yrityksen tulosta henkilöstön hyvinvointia parantamalla. Kirjan julkistustilaisuus 28.1.2016.

Tervetuloa Strategisen hyvinvoinnin johtaminen -kirjan julkistamistilaisuuteen torstaina 28.1.2016 klo 8.30–10.00 Talentumiin, Ruoholahden
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Ilmoittautuminen ja aamukahvi klo 8.30

Kirjan julkistaminen klo 9.00

Tilaisuus päättyy klo 10.00

Ilmoittaudu oheisen linkin kautta:

http://www2.talentum.fi/strathyvinv/

Kirjassa kuvataan ilmiön teoreettinen perusta, esitellään terveen johtamisen esimerkkejä ja kerrotaan, miten strategisen hyvinvoinnin
johtaminen toteutetaan käytännössä.

Kommentteja kirjasta

”Kirja on monipuolinen, kattava ja asiantunteva esitys siitä, miten työhyvinvoinnin johtaminen kytkeytyy menestyvän organisaation johtamiseen
yksityisellä ja julkisella sektorilla Suomessa.”

Pauli Forma, työelämäpalvelujen johtaja, Keva

”Mielenkiintoisen kirjan parasta antia on strategisen työkykyjohtamisen toimintasuunnitelman konsultointi. Se antaa yrityksille eväitä
työkykyjohtamisohjelman suunnitteluun.”

Kirsi Matero, henkilöstöjohtaja, Lassila & Tikanoja Oyj

"Tekijät pystyvät perustelemaan strategisen hyvinvoinnin johtamisen merkityksen konkreettisesti laajan tutkimusaineistonsa avulla:
työhyvinvoinnin systemaattinen johtaminen tuo yritykselle selvää rahaa ja samalla edistää henkilöstön työkykyä ja jaksamista.”

”Todellakin: ihmisten hyvinvoinnin ja tuottavuuden johtaminen antaa yritykselle ja yhteiskunnalle parempia tuloksia kuin kulusäästöihin
keskittyminen. Aura ja Ahonen tekevät sen jälleen: valaisevat heikkouskoisten polkua.”

Jari Sarasvuo, yrittäjä

"On hienoa, että tekijät pystyvät konkreettisesti perustelemaan strategisen hyvinvoinnin johtamisen merkityksen laajan tutkimusaineistonsa
avulla; työhyvinvoinnin systemaattinen johtaminen todella tuo yritykselle selvää rahaa, samalla kun se edistää henkilöstön työkykyä ja
jaksamista.”

Pentti Sydänmaanlakka, toimitusjohtaja, Pertec Consulting Oy
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FT, liikuntat. lis. Ossi Aura on vuodesta 2008 alkaen toiminut strategisen hyvinvoinnin tutkijana, kehittäjänä ja konsulttina mm. Excenta Oy:ssä
ja Terveystalossa.

KTT Guy Ahonen toimii tutkimusprofessorina Työterveyslaitoksella. Hänen tutkimustoimintansa on painottunut henkilöstötalouteen ja erityisesti
työhyvinvoinnin taloudellisiin vaikutuksiin.
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