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MENESTY Menestyvä työyhteisö eri-ikäisten osaamisen kehittämisen ja 		
sukupolvien välisen vuorovaikutuksen avulla

MENESTY -HANKE 2012 -2014

Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia toteuttaa yhdessä Seniorpolis Oy:n kanssa MENESTY –hankkeen ajalla
2012-2014.
Tavoitteena on menestyvä työyhteisö
osaamisen kehittämisen ja sukupolvien
välisen vuorovaikutuksen avulla. Hanke saa
Euroopan sosiaalirahastolta Kainuun ELYkeskuksen myöntämää tukea.

TAVOITE
Menesty -hankkeen tavoitteena on lisätä
eri-ikäisten työntekijöiden työintoa ja tukea
työyhteisön uudistumista. Eri-ikäisten
työntekijöiden osaamista ja jatkuvaa uudistumista hyödyntävä työyhteisö on tärkeä
organisaation kilpailukyvyn kannalta, sillä
työntekijöiden erilaiset osaamisalueet
tarjoavat erinomaisen resurssin jokaisen
henkilökohtaisen osaamisen kehittämiselle.
Hankkeen vuorovaikutteisilla koulutusohjelmilla ja verkostotoiminnalla vastataan
eri-ikäisten työntekijöiden työllisyyttä
edistäviin tarpeisiin kehittämällä oman
osaamisen tunnistamista ja uuden oppimisen tarvetta työmarkkinoiden vaatimuksia
vastaaviksi.

HANKKEEN KOULUTUKSET
Mentorointivalmennuksen tavoitteena on, että kumppaniorganisaatioiden
osallistujat hallitsevat mentoroinnin
perustehtävät ja saavat valmiuksia sekä
käytännön työvälineitä mentorin taitojen
kehittämiseen. Työyhteisöt saavat käyttöön-

sä hiljaisen tiedon siirron toimintamalleja
sekä tukea jatkuvaan uudistumiseen ja
kilpailukyvyn turvaamiseen. Koulutuksen
toteuttaa Palmenia.
Ikäjohtamisen koulutuksen tavoitteena on kehittää kumppaniorganisaatioissa
kokonaisvaltaista lähestymistapaa ikäjohtamiseen, lisätä johdon ja henkilöstön ikätietoutta ja kytkeä ikäjohtaminen strategiseen
henkilöstöjohtamiseen ja jokapäiväiseen
lähijohtamiseen. Koulutuksen toteuttaa
AIKOPA.
Työyhteisön hyvinvointia kehittävien uusien menetelmien tavoitteena
on tukea osallistujien työyhteisöjen taitoja
luovien työmenetelmien käytössä. Samalla
vahvistetaan osallistujien vuorovaikutustaitoja ja edistetään sukupolvien välistä viestintää, itsensä ilmaisemista, yhteisöllisyyttä
ja työhyvinvointia. Koulutuksen toteuttaa
Kaukametsän opisto.
Kehittämistoimintaa tukee Kajaanin ammattikorkeakoulun oppilastyönä tehtävä
samanaikainen tutkimus.
Menesty -hankkeessa työyhteisöään kehittävät: Kainuun ELY -keskus,
Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kainuun
Osuuspankki, Kajaanin kaupunki, Paltamon kunta, Ristijärven kunta, Suomussalmen kunta ja Willa Wanha.

Hankkeen tavoitteet
• Valmentaa työyhteisöjä tunnistamaan omat vahvuutensa ja mahdollisuutensa sekä saattaa
yhteistyössä kehitetyt hyvät käytänteet laajasti kaikkien tietoisuuteen
• Antaa valmiuksia asiakkaan kohtaamiseen ja asiakasnäkökulman merkityksellisyyteen
• Tukea kehittämisprosessin ja tutkimuksen jalkautumista osaksi työyhteisön arkea
• Kehittää johtamista hyödyntämään eri-ikäisyydestä lähtevää erilaisuutta koko työyhteisössä
• Vahvistaa henkilöstön itseilmaisua, ihmistuntemusta sekä ongelmanratkaisukykyä luovien
toimintalähtöisten menetelmien avulla
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