Eteran Työkykypalkinto 2015
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Eteran Työkykypalkinnon voittaja 2015
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Eteran Työkykypalkinnon 2015 sai UPM Silvesta Oy. Viiden finalistiyrityksen joukosta voittajan
valitsi sisustusarkkitehti, kuvanveistäjä Stefan Lindfors.
”Työkyvyn edistämiseksi tehtävä työ on ratkaisevan tärkeää koko yhteiskunnan kannalta ja ansaitsee
kiitoksen. Haluamme nostaa esiin hienoa työtä, jota yrityksissä tehdään, ja kiittää tästä työstä omalta
osaltamme”, Eteran toimitusjohtaja Stefan Björkman sanoo.
Eteran raati valitsi viisi finalistia Työkykypalkintoehdokkaaksi. Kriteerinä oli suunnitelmallinen ja
tuloksekas työhyvinvointityö. Eteran Työkykypalkintoehdokkaat 2015 olivat eQ Oyj, Exoteriko Oy,
Herman Andersson Oy, StaffPoint-konserni ja UPM Silvesta Oy.
Tänä vuonna voittajan valitsi viiden finalistin joukosta Stefan Lindfors. Voittaja palkittiin Lindforsin
suunnittelemalla palkinnolla.
Tasavahvat finalistit
Lindfors kiersi tutustumassa kaikissa viidessä finalistiyrityksessä syys-lokakuussa. ”Valinta oli vaikea,
sillä kaikki viisi finalistia olivat hyviä. Yritykset ovat erilaisia, ja kaikilla on omat vahvuutensa.
Tärkeimmäksi yksittäiseksi tekijäksi nostin valinnassani henkisen hyvinvoinnin ja sen eteen tehdyn työn”,
Lindfors summaa.
”Yrityksessä, jossa työntekijät tekevät fyysistä työtä yksin tai kaksin metsässä, voi me-hengen luominen
kuulostaa haastavalta. UPM Silvestalla on kuitenkin keksitty oivallisia ratkaisuja yhteishengen
edistämiseksi. Myös terveyden edistämiseksi ja tapaturmien vähentämiseksi on tehty heillä erinomaista
työtä”, Lindfors kuvailee.

2 | © UPM

Internal

Lyhyesti UPM Silvestasta
• UPM:n tytäryhtiö
• Henkilöstöä hieman yli 100, jakautuu maantieteellisesti hajalleen eri
puolille Suomea
– Töitä toteutetaan joko yksin tai työpareina

• Alihankinta- tai franchising-yrityksiä n. 70. Heillä työntekijöitä
yhteensä n. 300
• Liikevaihto vuositasolla n. 15-20 milj. euroa
• Työlajeina metsänhoitotyöt (istutukset, taimikonhoitotyöt) ja
erikoishakkuut (vaativat tonttipuuhakkuut, sähkölinjojen
reunavyöhykkeet, maisemanhoitotyöt)
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Lähtötilanne 2012
• Tapaturmia tapahtui liikaa
– Asenne oli, että nille ei voi tehdä mitään, ne kuuluvat toimialaan

• Poissaoloprosentti oli korkea
– Joka kymmenes työntekijä oli keskimäärin joka päivä pois töistä
– Pääosa kulumasairauksia

• 2012 yt:ssä työntekijämäärää vähennettiin kolmasosalla.
Työmotivaatio oli alhaalla  näkyi tuottavuudessa
– Jäljelle jäi yhtiön toiminnan kannalta parhaat työntekijät

• Tuottavuuserot olivat suuret
– Tehtiin tunteja, yhtiön laskutus oli kuitenkin toteutettuun työmäärään perustuvaa

• Yhtiön kannattavuus oli heikko
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Mitä on tehty
•
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Työturvallisuuden ryhtiliike 2012-2014
Työhyvinvointihanke 2012-2014
Uuden mobiilijärjestelmän käyttöönotto vuoden 2015 alusta
Kannustava palkkajärjestelmä  kannustelisien käyttöönotto 2012
Seurannat ja jatkosta sopiminen vuodesta 2015 eteenpäin
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Tapaturmakehitys UPM Silvestassa, yli
päivän poissaoloon johtaneet

•
•
•
•
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2011
2012
2013
2014
2015

•
•
•
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Ennakoiva työ, Läheltä piti- tilanteiden ilmoittaminen
2011
12 kpl
2012
25 kpl
2013
235 kpl
2014
214 kpl
2015
tavoite 2/henkilö
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Hyvinvointikartoitusten tulokset 2012-2014
• Marraskuun 2014 hyvinvointikartoitukseen vastauksia tuli yhteensä
65,
• vuoden 2012 hyvinvointikartoitukseen vastasi 116 henkilöä.
• Raporttien prosenttiosuudet kertovat, kuinka monta prosenttia
vastaajista on saanut hyvän tai erinomaisen arvion osa-alueista
• Seurantavertailuiden tarkemmat osa-alueet kuvastavat myös
keltaisten ja vihreiden tilanteen muutosta
• Vastaajien vertailussa:
• - 2012 Keski-ikä v 52,8
• - 2014 Keski-ikä v 51,8
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Hyvinvointikartoitus: toimi näin

•

Hyvinvointikartoitus alkaa 24.11.2014, sinulta kysytään elämäntapoihin, terveyteen ja
työhyvinvointiin liittyviä asioita. Vastausaikaa on kaksi viikkoa.

•

Vastaa kyselyyn verkossa. Se vie aikaasi noin 15 minuuttia.
Käytä aika hyväksesi – kyselyn tulos antaa sinulle tärkeää tietoa terveyteesi ja
hyvinvointiisi olennaisesti vaikuttavista tekijöistä.

•

Vastaustesi pohjalta saat oman hyvinvointiraportin ja tulkintaohjeet ilmoittamaasi
henkilökohtaiseen sähköpostiin. Kysely toteutettiin viimeksi vuonna 2012, joten nyt on
hyvä hetki päivittää oma hyvinvoinnin tilasi.

•

Pohjolan hyvinvoinnin asiantuntijat käsittelevät vastauksesi ehdottoman
luottamuksellisesti , eikä mitään yksilötietoja anneta työnantajasi, esimiehesi,
työtovereittesi tai viranomaisten tietoon. Työnantajasi saa nähtäväksi vain
tilastolliset yhteenvedot, joista yksittäistä vastaajaa ei ole mahdollista tunnistaa.
Vastauksesi toimitetaan sinun luvallasi työterveyshuoltoon.
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Tulokset:
Kokonaishyvinvointi

+3%
KPI =keltaisten ja vihreiden %-osuus
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=alkutilanne
=seuranta
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Eri osa-alueiden kehitys
Työ, työyhteisö
ja esimiestyö

-7%
Terveys

+12 %

Henkilöstöriskit ja
henkilöstötuottavuus

Henkinen hyvinvointi

+21%

+5%
Elämäntavat

+12%
KPI =keltaisten ja vihreiden %-osuus
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Elämäntavat
63

51
100%

11%

90%

•

Elämäntapojen
kokonaisuuteen kuuluvat
uni, ravitsemus, liikunta,
tupakointi ja alkoholin
käyttö

•

Elämäntavoista tapahtui
muutos parempaan.

23%

80%
70%

40%

60%

40%

50%
40%
32%

30%

31%

20%
10%

17%

0%

6%

UPM Silvesta 2012

Tilanne heikko
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Välttävä

UPM Silvesta 2014

Keskitasoa tai hyvä

Erinomainen
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Terveys
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65

77

•

Terveyden osa-alueisiin
kuuluvat
– Koettu terveydentila
– Diabetesriski
– Selän terveys
– Niska-hartiaseudun
terveys
– Muu tuki- ja
liikuntaelimistön
terveys
– Kehon paino

•

Terveyden
kokonaistuloksessa
tapahtui muutos
parempaan erityisesti
tuki- ja liikuntaelimistön ja
diabetesriskin saralla
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Henkinen hyvinvointi
87

92

•

•
•
•
•
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Henkisen hyvinvoinnin
kokonaisuuteen kuuluvat
oma arvio psyykkisen
voinnin tilasta sekä
stressituntemukset
Henkisen hyvinvoinnin
tila parani hieman
Stressin kokeminen
väheni 82%-> 86%
Työn ja vapaa-ajan
tasapaino 80% -> 95%
Masennusriski 85%->
89%, joista punaisten
osuus tippui 10% -> 5%

Työterveyslaitoksen mittaukset

• Henkilöstöstä valitun (työterveyshuolto)
testiryhmän (n. 50 henkilöä) valtimoiden keskiikä aleni kampanjan aikana keskimäärin neljä
vuotta !
– Liikunnan lisääminen, ruokailutottumukset ->
painonhallinta
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UPM-konsernin työhyvinvointikysely
UPM SILVESTA

EES 2015 – pääindeksien vertailu
Silvesta 2015
77%

Työterveys- ja turvallisuusindeksi

Silvesta 2014
Sitoutuminen
80%

Silvesta 2013

78%

79%

Esimiestyön tehokkuus

70%
60%

EES henkilöstökyselyn
seuranta

50%

Viestintä

40%

58%

56%

30%
20%
10%

Arvot

Erilaisuus

SILVESTA EES 2015
•
Vastausprosentti 52%
•
Sitoutuminen 78% (+11%)
•
Esimiestyö 79% (+ 13%)
•
TTT 77% (+4%)
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0%

68%

Tunnustus ja palkitseminen

48%

68%

68%
48%

76%

Laatu

Osallistuminen ja
yhteenkuuluvuus

59%

Vain sisäiseen
käyttöön

Tulevaisuus/Näkymät

Kasvu ja kehitys

UPM- konsernin työhyvinvointikysely
UPM SILVESTA

EES 2015 – eniten nousseet
Aihealue

Kysymys

Myönteisiä
vastauksia

Muutos

Osallistuminen ja
yhteenkuuluvuus

Pääsen vaikuttamaan työtäni koskeviin päätöksiin.

57 %

+ 24

Esimiestyön
tehokkuus

Esimieheni pitää kiinni sitoumuksistaan.

83 %

+ 19

Laatu

Olen ylpeä UPM:n tuotteista ja palveluista.

82 %

+ 18

Tulevaisuus/
Näkymät

UPM toimii vastuullisesti (sisältäen taloudellisen,
sosiaalisen ja ympäristövastuun).

70 %

+ 17

Tulevaisuus/
Näkymät

Uskon, että UPM:llä on erinomainen tulevaisuus.

68 %

+ 17

EES kyselyn
seuranta

Tiimini on toteuttanut edellisen henkilöstökyselyn
tuloksiin pohjautuvan toimintasuunnitelman.

53 %

+ 17

Sitoutuminen

Suosittelisin mielelläni UPM:ää työpaikkana hyvälle
ystävälleni tai perheenjäsenelle.

73 %

+ 15

Osallistuminen ja
yhteenkuuluvuus

Minua rohkaistaan kehittämään uusia ja parempia
toimintatapoja.

58 %

+ 15

Sitoutuminen

Olen ylpeä sanoessani, että työskentelen UPM:llä.

82%

+ 14

Tulevaisuus/
| © UPM
Näkymät

Luotan yksikköni johtoon.

58 %

+ 13

UPM- konsernin työhyvinvointikysely
UPM SILVESTA

EES 2015 – laskeneet
Aihealue

Kysymys

Myönteisiä
vastauksia

Muutos

Laatu

Esimiehet reagoivat nopeasti, jos yksikköni suoritus
laskee.

62 %

-4

Arvot

Olen ylpeä työstä, jota teen.

82 %

-3

Erilaisuus

UPM:ssä kaikkia työntekijöitä kohdellaan yksilöinä
ikään, rotuun, sukupuoleen, kansallisuuteen, jne.
katsomatta.

68 %

-2
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Uuden työturvallisuussovelluksen
käyttöönotto vuoden 2015 alusta
• Osaksi selainpohjaista järjestelmää, jolla välitetään työtilaus- ja
työaikatietoja (aikaisempi tekstiviestipohjainen järjestelmä otettiin
käyttöön vuonna 2011)
• Työntekijä näkee oman ja työmaansa sijainnin ja ohjaa tarvittaessa
oikeaan paikkaan
• Esimiehet näkevät työntekijänsä karttasovelluksessa
– Mikäli työntekijä ei tee neljään tuntiin kaikki hyvin-ilmoitusta, lähtee hälytys
esimiehille ja valvomoon (valvomo UPM:n paperitehtaalla, jossa
ympärivuorokautinen päivystys)
– Karttasovelluksessa näkyy hälytyspaikka, hälyttäjän yhteystiedot sekä muut
työntekijät lähialueella
– Hälytysprosessi etenee toimintaohjeen mukaisesti
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Turvallisuussovelluksen työntekijänäkymä

Oma sijainti näkyy kartalla
pienenä ympyränä

Valitun työtilauksenkartan
sijainti näkyy suurena
ympyränä kun karttatasoa
zoomaa ulospäin

Jäjitä-valinta keskittää
karttanäkymän omaan
sijaintiisi
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Haasteita Turvallisuussovelluksen
käyttöönotossa
• Työntekijöiden luottamusmiesten ”vanhakantaiset” asenteet
– Valitus Tietosuoja-asiamiehelle  ei ollut huomautettavaa
– Valitus yt-menettelystä  ei ollut huomautettavaa
– ”paimenkirjeet” sovelluksen käyttöönoton vastustamisen puolesta

• Uuden tietotekniikan oppiminen
– Henkilöstön keski-ikä 56 vuotta, onnistui yllättävän hyvin

• Turhat hälytykset
– Yhtään todellista hätätilannetta ei ole ollut, hälytykset lähinnä muistamattomuutta
 saatu vähennettyä n. 2-3:een viikossa
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Yhteenvetoa, miten tästä eteenpäin
•
•
•
•
•

•
•

Kokonaishyvinvointi on UPM Silvestassa parantunut verrattuna
aiempaan.
Terveyden osa-alueella erityisesti tuki- ja liikuntaelimistön tilanne
kehittynyt parempaan suuntaan
Työn tuottavuus on parantunut kaikilla mittareilla n. 10 % vuodesta 2011
 vaikutus suoraan yhtiön tulokseen
Liikunnan määrä edelleen alhaisella tasolla, vaikka kokonaisuudessaan
elämäntavoissa tilanne on parantunut
Hyvinvointikartoituksia jatketaan yhdessä Eteran kanssa
– Kartoitusten tulokset käydään läpi yhdessä henkilöstön kanssa ja toimenpiteitä
suunnataan ”oikeisiin” asioihin  kannustetaan liikuntaan ja oikeisiin
ravintotottumuksiin

Panostetaan turvavarusteisiin ja tapaturmia ehkäisevään toimintaan
Työhyvinvointi tuodaan osaksi yrittäjätoimintaa,
työturvallisuussovellukset ja – raportointi myös heidän työntekijöidensä
käyttöön
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