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UPM SILVESTAN TYÖHYVINVOINTIHANKE 2012 – 2014 

Hankkeen taustaa

• Hanke toteutettiin kiinteässä yhteistyössä UPM 

Työterveyshuollon, työturvallisuusorganisaation ja 

henkilöstöhallinnon kanssa.

• Ulkopuoliseksi toteuttajaksi valittiin Pohjola 

Terveys Oy ja Työterveyslaitos toimi alusta alkaen 

hankkeen kumppanina. Työeläkeyhtiö Etera

osallistui Työhyvinvointipäivän järjestämiseen 

Peurungassa.

• Hanke liittyy kiinteästi UPM:n Työturvallisuuden 

ryhtiliike -kampanjaan, joka toteutettiin hankkeen 

kanssa samanaikaisesti koko UPM-konsernissa  

vuosina 2012-2014
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UPM Silvestan työhyvinvointihanke 

2012-2014

Q1 Q2 Q3 Q4

2012 • Hankesuunnitelma

• Ohjausryhmän

perustaminen

• Ohjausryhmä • Esimiesten 

hyvinvointikartoitus, 

-analyysi ja  täydentävät 

fysiologiset mittaukset

• Hyvinvointikartoitus

• Kaikki 150 hlöä

• Metsureiden valinta 

valmennukseen (40 hlöä)

• Hyvinvointianalyysi, 

täydentävät fysiologiset 

mittaukset

• Otanta metsureista

2013 • Ohjausryhmä

• Hankesuunnitelman 

tarkistaminen

• Hyvinvointivalmennus

40 hlöä 

• Työhyvinvointi ja oman 

työn kehittäminen –

koulutusosio

• 10 hlöä (op.esimiehet)

• Ohjausryhmä

• Henkilökohtainen 

valmennus

• Seurantakartoitus 

hyvinvointivalmennukse

en osallistuneille 

metsureille

• Henkilökohtainen 

valmennus

• Ohjausryhmä

• Seurantakartoitus

2014 • Metsurivalmentaja-

koulutus

• Peurungan

työhyvinvointipäivät

• Ohjausryhmä

• Hankesuunnitelman 

tarkistaminen

• Metsurivalmennettavien 

nimeäminen

• Metsurivalmennuspäivät 

(4 tilaisuutta)

• Esimiesvalmennuspäivä

• Metsurivalmennettavien 

työhyvinvointianalyysit

• Loppukartoitus

• Ohjausryhmä

• Metsurivalmennettavien

työhyvinvointianalyysit

• Hankkeen

vaikuttavuuden 

raportointi

• Jatkotoimenpiteiden 

suunnittelu
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UPM SILVESTAN TYÖHYVINVOINTIHANKE 2012 – 2014 

Hyvinvointikartoitus

• Hyvinvointikartoitus on nimellä vastattava henkilöstökysely, joka toimii 
johtamisen välineenä, tuottaen vertailutietoa henkilöstön vahvuuksista 
ja riskitekijöistä, henkilöstöjohtamisesta sekä näiden välisistä 
yhteyksistä. 

• Kartoituksen avulla tunnistetaan yksittäisten henkilöiden ja 
työyhteisöjen vahvuudet ja riskitekijät sekä voidaan kohdentaa 
jatkotoimenpiteet tehokkaasti.

• Säännöllisesti toteutettuna hyvinvointikartoitus toimii johtamisen 
välineenä ja sen avulla pystytään tuottamaan tietoa henkilöstöriskien ja 
henkilöstötuottavuuden muutoksesta sekä eri toimenpiteiden 
vaikuttavuudesta.

• Toteutettu syksyllä 2012
– Vastausprosentti 77
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K

• Tulokset ovat 
matalimmillaankin kesktasoa, 
vahvuusalueita henkinen 
hyvinvointi sekä työ, 
työyhteisö ja esimiestyö

Osa-alueiden yhteenveto

Terveys Elämäntavat

Henkinen hyvinvointiTyö, työyhteisö 
ja esimiestyö

Työhyvinvointi ja 
henkilöstötuottavuus

79 %

67 % 53 %

51 % 87 %

UPM Silvesta
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UPM SILVESTAN TYÖHYVINVOINTIHANKE 2012 – 2014 

Hyvinvointivalmennus

• Hyvinvointivalmennus on henkilökohtaisesti tapahtuvaa terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämistä. Valmennuksessa osallistujaa autetaan saavuttamaan 
pysyviä elämäntapamuutoksia terveyden ja hyvinvoinnin osa-alueilla

• Valmennus perustuu aktiiviseen tukemiseen ja ohjaamiseen, huomioiden 
osallistujan omat tarpeet, arjen haasteet sekä mahdolliset terveysriskitekijät

• Hyvinvointivalmennus kohdennetaan tyypillisesti henkilöille, joilla on suuret tai 
kasvaneet terveysriskit sekä mahdollisesti heikentynyt työkyky ja motivaatio 
muutokseen

• Kaikille valmennettaville yhteisenä teemana työergonomia

• Aloitettu tammikuussa 2013 
– Hyvin positiivinen vastaanotto

– Liikunta ollut aktiivista

– Paino pudonnut monella 3-6 kg, yhdellä jopa 10 kg

– 2 vähentänyt tupakointia, 1 lopettanut kokonaan

– Tules-ongelmat vähentyneet

– 90% vastaajista etenee omissa suunnitelmissaan hyvin
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UPM SILVESTAN TYÖHYVINVOINTIHANKE 2012 – 2014 

Esimiesvalmennus

• Koulutusosion tavoitteena on, että oppijat: 

– Ymmärtävät, mistä hyvinvointi muodostuu ihmisen elämässä, työssä ja 
työyhteisössä 

– Osaavat arvioida omaa hyvinvoinnin tilaa säännöllisesti 

– Ottavat aktiivisen roolin oman hyvinvoinnin kehittämisessä omassa 
arjessa ja työpaikalla 

– Osaavat ja haluavat hyödyntää työterveyshuollon toimintamalleja oman 
työn ja työyhteisön kehittämisessä 

– Tiedostavat työntekoa ja työyhteisön hyvinvointia häiritsevät tekijät ja 
osaavat toimia ristiriitatilanteissa oikein 

• Toteutettu 26. -27.3. 2013 Tampereella, jatkopäivä Jämsässä 
18.8.2014

– Hyvä kokonaisuus, erittäin myönteistä palautetta

• Herättelevää, avointa keskustelua, aikaa työhyvinvointiasioiden miettimiseen
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UPM SILVESTAN TYÖHYVINVOINTIHANKE 2012 – 2014 

Verisuonten kunnon ja stressimittaukset

• Hyvinvointihankkeen yhteydessä mitattiin osalta metsureista myös 

valtimoiden kuntoa, stressihormonien tasoa sekä aineenvaihduntaa 

ennen ja jälkeen vuoden mittaista hyvinvointivalmennusta.

• Valtimoiden jäykistyminen lisää sydän- ja verisuonisairauksien, 

aivoverenkiertohäiriöiden ja myös tuki- ja liikuntaelinsairauksien 

vaaraa. Se on palautuva muutos, mikäli elintavat saadaan kuntoon 

riittävän ajoissa. Joskus saatetaan tarvita esimerkiksi verenpaineen 

sekä sokeri – ja rasva-aineenvaihdunnan hoitamiseksi lääkitystä. 

Jos suonet ovat alkaneet jäykistyä, on valtimoikä kalenteri-ikää 

vanhempi.

• Stressihormoni kortisolia mitattiin samoina päivinä kuin toteutettiin 

työterveyshuollon toimesta sydämen sykeseurantaan pohjautuvat 

Hyvinvointianalyysit. Koholla oleva kortisolitaso viittaa stressiin ja 

huonoon palautumiseen. 
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Keskeiset valtimoterveyden tulokset ja 

johtopäätökset

• Hyvinvointihankkeen aikana metsureiden valtimot nuortuivat 

keskimäärin neljä vuotta. Tärkeimmät valtimoiden jäykkyyttä 

ylläpitävät elintapatekijät olivat tupakointi, ylipaino ja korkea 

kolesteroli. 

• Hyvinvointihankkeen kuluessa metsureiden stressihormoneilla 

mitattu palautuminen parani. Hyvä palautuminen vähentää elimistön 

stressiä, elvyttää verisuonia ja pitää aineenvaihdunnan virkeänä.
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Asiat ovat menneet mallikkaasti eteenpäin

• työtapaturmien määrä on selkeästi vähentynyt 
hankkeen tavoitteiden mukaisesti. Vuoden 2011 
tasosta tapaturmat vähentyivät vuonna 2012 yli 40 
% ja vuonna 2013 yli 20 %. Myönteinen kehitys on 
jatkunut myös vuonna 2014

• itse asetettujen tavoitteiden mukaan toimiminen 
oman hyvinvoinnin edistämiseksi on onnistunut 
hyvin

• onnistuminen ei vaadi hokkuspokkus-temppuja, 
vaan seuranta ja pienet askeleet riittävät

• ergonomiaan liittyviä parannuksia saatu aikaan 
laajalla rintamalla

– pitkään alalla olleilla metsureilla on myös 
mahdollisuus parantaa työtekniikkaansa ja sitä 
kautta tuottavuutta

• työtapavalmennuksesta saatu hyvää palautetta
– metsurivalmentajien rooli on otettu hyvin vastaan
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Miten tästä eteenpäin

• Erillisen hankkeen päättyminen ei saa pysäyttää 
positiivista kehitystä

• Tutkimushankkeeseen osallistuneille tarkoitus 
tehdä vielä yksi seurantamittaus syksyllä 2015
– Tavoitteena pitkäaikaisen vaikuttavuuden osoittaminen

• Metsurivalmennettavien ryhmä 2
− Hyvinvointianalyysit (Firstbeat) terveystarkastusten 

yhteydessä syksyllä 2014 ja syksyllä 2015
• Nykytilanne ja henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen 

(2014) ja niiden toteutumisen seuranta (2015)

− Koulutettu osasta metsureita metsurivalmentajia ja 
toteutettu metsurivalmennuspäivät

• Tavoitteena selvittää ”kaverilta” oppimisen merkitys sekä 
henkilökohtaisen kanssakäymisen lisäämisen vaikutus 
työhyvinvointiin ja yhteenkuuluvaisuuden tunteeseen

• Työhyvinvointikartoitus koko henkilöstölle 
syksyllä 2015

• Työhyvinvointipäivät talvi 2016
– Järjestetään vastaava tilaisuus kuin helmikuussa 2014. 

Kaikille osallistujille tehdään Inbody-mittaukset, jonka 
tuloksia voi verrata henkilökohtaisella tasolla aikaisempiin. 
Sovittu jo Työeläkeyhtiö Eteran mukanaolo kuten vuoden 
2014 tapahtumassa.
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Parempaa tulosta hyvinvoinnilla
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