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Eläkeikäisiä työllistävä vanhusseurapalveluyritys teki historiaa - 

Seurana Oy on Suomen ja koko Euroopan paras työpaikka toimialallaan 
 

Suomen ensimmäinen vanhusseurapalveluyritys palkittiin keväällä Great Place to Work® 2021  

-kilpailussa Suomen parhaana työpaikkana pienten organisaatioiden sarjassa. Nyt Seurana sijoittui 

upeasti Euroopan Parhaiden Työpaikkojen listalle ja on näin toimialallaan Euroopan paras työpaikka – 

Seuranan sijoitus oli myös paras kaikista suomalaisista organisaatioista. Tunnustus on merkittävä 

yritykselle, jonka työntekijöiden keski-ikä on 67 vuotta ja joka on uranuurtajana synnyttänyt Suomeen 

kokonaan uuden toimialan, missionaan onnellinen vanhuus. 

 

Suomen ensimmäinen vanhusseurapalvelu työllistää eläkeikäisiä ja tarjoaa seuraa yksinäisille 

vanhuksille. Valtakunnallisesti toimiva Seurana on uranuurtajana luonut Suomeen kokonaan uuden 

toimialan, jonka keskiössä on vanhus ja kasvavan vanhusyksinäisyyden vähentäminen ja 

ennaltaehkäisy. Yrityksen missio, onnellinen vanhuus ja eläkeikäisten työntekijöidemme suuri sydän 

sekä heidän kokema vahva merkityksellisyyden tunne työstään ovat yrityksen menestyksen kivijalka. 

 

- Olemme onnistuneet luomaan vahvan positiivisuuden kehän, joka tuottaa suurta arvoa 

vanhukselle, omaiselle ja eläkeikäiselle työntekijällemme eli Seuralaiselle. Yhteiskunnallinen 

vaikuttavuutemme on merkittävä, sillä työntekijöidemme keski-ikä on 67 vuotta. 

Työntekijämme elävät aktiivista elämää ja heillä on paljon annettavaa työelämässä. Seuralaiset 

kantavat upeasti kortensa kekoon yhteiskuntamme hyvinvoinnin eteen ja edistävät samalla 

onnellista vanhuutta – mikä voisikaan olla upeampi yhdistelmä, iloitsee Seuranan perustaja ja 

toimitusjohtaja Mirka Saarinen. 

  

- Koen tekeväni kehityspäällikön työtä; olen Suomen ensimmäisessä vanhusseurapalvelussa 

luomassa upeaa palvelua vanhuksilleni ja kehitän samalla koko alaa, kertoo Seuralainen Tuula 

Meres-Wuori, 74 vuotta. 

 

Seuranalla on myös koko haastavan korona-ajan panostettu myös avoimeen, selkeään ja läpinäkyvään 

viestintään. Välittäminen ja inhimillisyys näkyy kautta linjan yrityksen toiminnassa. 

 

- Meille on tärkeintä, että arvomme toteutuvat niin strategiassamme kuin arjessamme – jokainen 

päivä. Merkityksellisyys, onnellinen vanhuus sekä aito kiireetön kohtaaminen vanhuksen kanssa 

ovat vahvan yrityskulttuurimme rakennusaineksia, korostaa Saarinen.  

 

Great Place to Work® -listauksessa nostetaan esille yrityskulttuuritutkimuksessa erinomaisesti 

suoriutuneita organisaatioita. Great Place to Work -tutkimukseen osallistui vuonna 2021 yhteensä yli 

1500 organisaatiota ja miljoona miljoonaa työntekijää 36 eri maasta ympäri. Lisätietoja Euroopan 

parhaista työpaikoista.  

http://www.seurana.fi/
https://www.greatplacetowork.com/europe-2021
https://www.greatplacetowork.com/europe-2021
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Great Place to Work -auditoinnissa Seurana valittiin Suomen parhaaksi työpaikaksi mm. seuraavilla 

kriteereillä: 

• 100 % työntekijöistä sanoo, että tämä on kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka. 

• Seuranalla on panostettu avoimeen, selkeään ja läpinäkyvään viestintään koronan suhteen. 

Välittäminen ja inhimillisyys näkyy kautta linjan. 

• Vahva missio, merkityksellinen työ ̈ ja iso tahtotila ovat kantaneet vaikeassa ajassa. Käytäntöjä 

on ketterästi muokattu tilanteen niin vaatiessa ja uutta on yhdessä̈ opittu. 

• Arvopohjainen toiminta jatkunut myös poikkeustilanteen aikana ja läpäissyt koko 

henkilökunnan. Tiukasta tilanteesta huolimatta myös yhteiskunnallinen vaikuttavuus on ollut 

läsnä ̈. 
 

 

 

Lisätiedot ja kuvapyynnöt:  

Mirka Saarinen 

perustaja, toimitusjohtaja 

Seurana Oy 

p. 040 555 3235 

mirka.saarinen@seurana.fi 

 

 

http://www.seurana.fi/
mailto:mirka.saarinen@seurana.fi

