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Stora Enso Metsän henkilöstö nuortui yhden vuoden 
Ihmisten erilaisuuden huomiointi lisäsi merkittävästi hyvinvointiyhteistyön vaikuttavuutta 
 
Stora Enso Metsä aloitti vuonna 2010 henkilöstön hyvinvointimatkan osana Rethink-
muutosprosessia. Hyvinvointiohjelman tavoitteena on pitää työpaikan ihmiset hyvässä kunnossa, 
saavuttaa riittävä terveyskunnon taso, välttää ylipainoa ja elää energistä ja vireää arkea. 
Hyvinvointipalveluiden perustana ohjelmassa on Kehon Ikä -kuntokartoitus. Vuoden 2013 
uusintakartoituksen perusteella 64 % henkilöstöstä on tehnyt elämäntapamuutoksen ja koko 
henkilöstön terveyskunto kehoniällä arvioituna on parantunut seurantajakson aikana lähes yhdellä 
vuodella. 
 
Hyvinvointihankkeessa saadut tulokset ja palautteet henkilöstöltä viittaavat siihen, että 
terveyskunnon muutos koko henkilöstön osalta on mahdollista, jos perinteisistä projekteista 
uskalletaan siirtyä pitkäjänteisempään, jatkuvaan toimintaan, jossa huomioidaan lähtötilanne ja 
erilaisten kohderyhmien tarpeet. Koko henkilöstön terveyskunto parani seurantajakson aikana. Ero oli 
tilastollisesti erittäin merkitsevä. Keskimääräinen Kehon Iän parannus oli aineistossa -0,87 vuotta. 
 
Neljä keskeistä eroa perinteisiin hyvinvointiohjelmiin 
Stora Enso Metsän hyvinvointiohjelma eroaa muista projekteista seuraavasti. 1) Alkukartoituksen 
tulosten perusteella henkilöstö jaettiin kolmeen eri ryhmään, mitä hyödynnettiin monipuolisesti ja 
lähes reaaliaikaisesti palveluiden suunnittelussa, kohdentamissa ja viestinnässä. 2) Koko 
henkilöstölle haluttiin tarjota palveluita, ei pelkästään riskiryhmille. Kohdennettuja palveluita on 
toteutettu eri ryhmille. 3) Hankkeessa etsittiin uutta viestintätapaa, tuloksena syntyi 
pelintekijäverkosto, joka koulutettiin erikseen jalkauttamaan uusia palveluita ja käytänteitä 
henkilöstölle. Jokaiselle työntekijälle lähetettiin hyvinvoinnin matkaopas kertomaan miten yhteisiin ja 
kohdennettuihin palveluihin voi osallistua. Tukena oli myös verkkoviestintä. 4) Lisäksi 
elämäntapamuutokseen kannustettiin ns. muutoshoipertelumallin mukaisesti, jossa muutoksien 
mielekkyys ja repsahduksien ymmärtäminen osana pysyvää muutosta korostuivat. Koko henkilöstölle 
annettiin henkilökohtainen Vireyskirja, joka sisälsi kyseisen tulokulman keskeisiä käytännön vinkkejä. 
 
Henkilöstön ajatukset elämäntapamuutoksesta muuttuivat 
Terveyskunto kartoitettiin 2010-2011 ja 2013 Kehon Ikä –kartoituksella. Alkukartoituksen perusteella 
henkilöstön terveyskunto oli keskiverto verrattuna muiden 4eventin asiakasyritysten aineistoihin. Eri 
henkilöstöryhmien välillä esiintyi suuntaa antavia eroja terveyskunnossa. Ylemmät toimihenkilöt ja 
metsurit olivat paremmassa kunnossa kuin metsätoimihenkilöt ja terminaalityöntekijät. Ikäryhmien 
välillä terveyskunto heikkeni iän kasvaessa. Sukupuolten välillä eroja ei ollut. 
 
Vuoden 2013 uusintakartoituksen perusteella aikana 64 % henkilöstöstä teki elämäntapamuutoksen. 
Reilu kolmannes, joka ei tehnyt muutosta, oli jo lähtötilanteessa paremmassa kunnossa. Henkilöstön 
ajatukset elämäntapamuutoksesta muuttuivat seurantajakson aikana. Elämäntapamuutosta 
harkitsevien määrä väheni tuntuvasti seurantajakson aikana, kun taas eri elämäntapamuutoksia 
kokeilevien ja pysyviä tapoja löytäneiden määrä kasvoi. 
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Mielenkiintoinen erityispiirre oli se, että elämäntapamuutoksen tehneet henkilöt kuroivat 
lähtötilanteessa havaittua terveyseroa kiinni. Lisäksi heidän oman arvionsa mukaan työkyky kehittyi 
hyvinvointimatkan aikana suotuisammin kuin niiden henkilöiden, jotka muutosta eivät olleet tehneet. 
Eri kohderyhmille suunnitellut palvelut saavuttivat henkilöstön eri ryhmät tehokkaasti ja 
tasapuolisesti. Vuoden 2013 uusintakartoituksen vastanneista (n=378) alle 5 % vastasi, että olisi 
tarvinnut tukea, mutta ei ollut sitä saanut. 
 
Tulosten ja kokemusten perusteella näyttäisi sille, että erilaisten kohderyhmien huomiointi ja vahva 
viestintä tuottaa mitattavia tuloksia hyvinvointityössä. 
 
Metsämiesten säätiö tuki hanketta, joka on osa Metsähyvinvointi-ohjelmaa. 
 
Lisätietoja: 
Sami Honkanen, resurssijohtaja, Stora Enso Metsä, puh. 040 835 0695 
Antti Äikäs, hyvinvointiliiketoiminnan johtaja, 4event Oy, puh. 0207 291 865 
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Stora Enso on paperi, biomateriaali-, puutuote- ja pakkausteollisuuden maailmanlaajuinen 
edelläkävijä – rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja ajatteluamme ja haemme jatkuvasti 
uutta tarjotaksemme asiakkaillemme innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. 
Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 28 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 
2013 oli 10,5 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä 
(STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) 
käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa. 
 
Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille sellu- ja paperitehtaille sekä sahoille 
puuraaka-ainetta. Tavoitteena on taata häiriöttömät puutoimitukset tehtaille ympäristötietoisesti 
kestäviä menetelmiä käyttäen. Lisäksi Stora Enso Metsä hankkii metsästä bioenergiaa, tekee 
metsänhoitotöitä ja tarjoaa metsänomistajille metsäomaisuudenhallinnan palveluita. 
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