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LOWROX ON ERIKOISTUNUT vaativien 
teollisuussovellusten venttiileihin ja 
pumppuihin sekä niiden huoltoon ja 
varaosapalveluihin. Yritys toimii Suo-
messa, Yhdysvalloissa, Australiassa ja 
Etelä-Afrikassa, ja sillä on tytäryhtiöt 
Kiinassa ja Venäjällä. Yrityksellä on yh-
teensä 135 työntekijää, joista 85 työs-
kentelee Suomessa.

Lähes 80 prosenttia Flowroxin kokoonpanotuotan-
nosta menee vientiin. Merkittävin asiakas on kaivos-
teollisuus, jonka suhdanneheilahtelut tuntuvat heti 
Lappeenrannassa ja Kouvolassa. Kauppa hiljenee, jos 
investoinnit vähenevät ja metallien hinnat laskevat maa-
ilmalla.

vähemmän poissaoloja kuin teknologiateollisuuden 
yrityksillä keskimäärin. Hyvä tulos on mielestäni sekin, 
että raskaassa kokoonpanossa oltiin tapaturmien takia 
poissa vain neljä työpäivää vuonna 2015.

Työhyvinvoinnin kehittämisen tukena ovat olleet 
Teknologiateollisuuden ja palkansaajajärjestöjen työ-
urahankkeet Hyvä työ, pidempi työura ja tänä vuonna 
alkanut Työkaari kantaa. Ensimmäisessä hankkeessa 
kehitetty Yksilötutka-kysely on antanut vertailutietoa 
työhyvinvoinnista alan muissa yrityksissä ja auttanut 
 kehittämään oikeita asioita.

Omalle hankkeelleen Flowrox on antanut nimeksi 
Hyvä myö, parempi työ.

Henkilöstölle suunvuoro
Kehittämisen johtoajatuksena on Talaston mukaan ollut 
henkilöstön kuuleminen. Hyvinvoinnin kehittäminen 
ei ole periaatelausunto vaan konkreettista tekemistä.  
Kaikki alkaa henkilöstöstä.

Tärkeä rooli on myös työhyvinvointiin keskittyvällä 
tiimillä, joka on koottu yrityksen Suomen-liiketoimin-
tojen eri henkilöstöryhmien edustajista. 

– Vapaaehtoisista koostuva kahdeksan työntekijän tii-
mi on toiminut hyvin, ja pääluottamusmiesten mukana-
olo lisää uskottavuutta, Talasto sanoo.

Tiimi käy esimerkiksi vuosittaisen henkilöstökyselyn 
tulokset ja vertailutiedot perusteellisesti läpi. Niiden 
pohjalta se tekee ryhmätöitä, joiden perusteella valitaan 
kehityskohteet. Sen jälkeen ryhmän jäsenet vievät tietoa 
työpaikoilleen ja kysyvät omalta henkilöstö ryhmältään, 
mitä parannuksia halutaan. 

Markkinoiden hiljentyessä myös Flowroxilla on vii-
me vuosina eletty muutoksessa ja jouduttu käymään 
YT-neuvotteluja, vähentämään henkilöstöä ja säästä-
mään henkilöstökuluissa.

– On ollut pakko keksiä uusia toimintatapoja.  
Se on kannattanut, sillä ilmapiiri on muuttunut selvästi.  
Olemme saaneet parannettua esimiestyötä ja työ-
hyvinvointia pienelläkin budjetilla, kertoo henkilöstö-
johtaja Tommi Talasto.

Työtyytyväisyys on kasvanut neljän viime vuoden ai-
kana. Viimeisin lukema täyteen kymppiin yltävällä as-
teikolla oli 7,58. Se on parempi kuin alan keskiarvo.

– Poissaolojen osuus työajasta on laskenut 2,53 pro-
sentista 2,4 prosenttiin viimeksi kuluneen vuoden ai-
kana tehtyjen kehittämistoimien ansiosta. Meillä on 

Talasto haluaa vastauksen kysymykseen: mikä tekee 
juuri sinut tyytyväiseksi työssä?

– Kysymyksen voisi esittää myös henkilöstökyselyssä, 
mutta mikään ei voita sitä, että sen kysyy oma työkaveri, 
jolle voi kertoa ajatuksiaan.

Lisää vastuuta ja vapautta
Business Tools -yksikön tietojärjestelmäasiantuntija Elina 
Mäkinen on työhyvinvointitiimin jäsen. Hän on selvittä-
nyt muun muassa oman ikäryhmänsä eli alle 35-vuotiai-
den työtekijöiden toiveita.

– Toiveet koskivat perusasioita: työntekijät haluavat 
enemmän vastuuta ja vapautta kehittää omaa työtään. 
Esimieheltä halutaan arvostusta, palautetta ja luotta-
musta. Uskoisin, että nämä ovat tärkeitä kaikenikäisille. 
Lisäksi nuoret työntekijät toivovat, että palkkaus perus-
tuisi nykyistä selkeämmin osaamiseen.

Ammattitaito paremmaksi
Hankintaorganisaation tekninen ostaja Mikko Vaittinen 
on toimihenkilöiden pääluottamusmies ja hyvinvointi-

Työkaveri kysyy  
toiselta: Mikä tekee  

juuri sinut tyytyväiseksi 
työssä?

Hyvä myö! Flowrox järjesti Lappeenrannassa keväällä  
2016 hyväntekeväisyysjalkapallo turnauksen, johon se 
haastoi paikallisia yrityksiä ja yhteistyökumppaneita. 
Takimmaisessa rivissä neljäs oikealta Tommi Talasto,  
hänen vieressään Mikko Vaittinen aurinkolasit päässä.

ei aina vaadi  
isoja investointeja

Pumppujen ja venttiilien kokoonpanoyritys näyttää,  
että työ hyvinvointia voi kehittää myös silloin, kun  

markkinat hiljenevät.
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Tiedätkö, mihin yrityksesi sijoittaa,  
kun se panostaa työhyvinvointiin?  
Entä  tiedätkö, milloin on hyvä hetki 
puuttua työkyvyn esteisiin? 

TYÖPAIKAT KAIPAAVAT työhyvinvoinnin 
ja työkyvyn johtamiseen etenkin käytän-
nön keinoja ja toimintamalleja.

Tähän tarpeeseen vastaavat esimer-
kiksi Teknologiateollisuus ry:n ja palkan-
saajajärjestöjen yhteiset hankkeet. Hyvä 
työ, parempi työura toteutettiin 2010-lu-
vun alkuvuosina, ja tänä vuonna on vuo-
rossa Työkaari kantaa.

Uuden hankkeen projektipäällikkö  Kirsi 
Mäkelä kertoo, että työkaarijohtamisen 
tavoitteena on ottaa työhyvinvointi huo-
mioon kaikissa elämänvaiheissa.

– Tarjoamme yrityksille työkaluja ja tu-
kea. Korostamme myös sitä, että yritys-
ten kannattaa seurata hyvinvointitoi-
minnan panoksia ja taloudellisia hyötyjä. 
Ne saavat vertailutietoa työhyvinvoin-
nista muissa yrityksissä ja voivat verkos-
toitumisen myötä vaihtaa myös käytän-
nön kokemuksia.

Aiemmassa hankkeessa oli muka-
na satakunta yritystä. Työkaari kantaa 
-hankkeen osallistujamäärän odotetaan 
olevan samaa luokkaa.

Työkaari kantaa -hankkeen välineitä:

1 TYÖKAARIKESKUSTELU. Työn-
tekijä ja esimies voivat keskustel-
la työkykyyn vaikuttavista asioista 

pitkin matkaa. Tavoitteena on reagoida 
ja puuttua ennalta tekijöihin, joiden koe-
taan uhkaavan työkykyä.

Työkaarikeskustelu voi olla osa kehi-
tyskeskustelua kerran tai kaksi vuodes-
sa, mutta sitä ei välttämättä tarvitse 
yhdistää kehityskeskusteluun. Työkaa-
rikeskusteluja voidaan järjestää myös 
työntekijän tarpeen mukaan ja useam-
min kuin kahdesti vuodessa. Tarkoituk-
sena on puhua työn ja muun elämän 
yhteensovittamisesta, omaa työtä kos-
kevista toiveista ja suunnitelmista sekä 
tuen tarpeesta. Keskustelumalli on ke-
hitetty Työterveyslaitoksen kanssa. 

2 POMOTSEKKI. Muistilista ja aja-
tusten herättäjä esimiehelle. 
 Tarkistuslistalla on työhyvinvoin-

tiin liittyviä asioita, joista esimiehen kuu-
luu vastata. Siinä kiinnitetään huomio-
ta muun muassa palautteen ja kiitoksen 
antamiseen, oikeudenmukaisuuteen, 

tiimin jäsen. Hän on suunnitellut muun muassa ammat-
titaidon kehittämisen keinoja.

Vaittinen kertoo, että kehityskeskustelu käydään ny-
kyään kahdessa osassa. – Syksyn tapaamisessa arvioidaan 
osaaminen omassa tehtävässä ja laaditaan kehittämis-
suunnitelma. Silloin voi tuoda esiin omia koulutustar-
peita. Esimerkiksi kielikoulutus ja ohjelmistokoulutus 
ovat suosittuja. Moni on myös käynyt  opiskelemassa 
työssä jaksamisen asioita.

Alkuvuodesta on tavoitekeskustelu, jossa asetetaan ta-
voitteet ja keskustellaan uratoiveista.

– Silloin käydään läpi, onko työntekijä kiinnostunut 
esimerkiksi työkierrosta tai siirrosta toiselle osastolle, 
jos sopiva työpaikka vapautuu. Hän voi myös kertoa, on-

Niin myös mahdollisimman moni voi kokea, että 
oma idea otetaan todesta. Flowroxissa on järjestetty 
muun muassa hiihtokoulu ja suksien huoltokoulu 
sekä polkupyörien huoltokoulu. Kehityskeskusteluja 
on pidetty yrityksen ulkopuolella muun muassa käve-
lylenkeillä. Kesäksi on avattu neuvottelutila läheiseen 
Marianne-puistoon.

Toukokuussa 2016 Flowrox järjesti jalkapallotur-
nauksen, johon se haastoi mukaan paikallisia yrityksiä 
ja  yhteistyökumppaneita. Turnauksen tuotto lahjoitet-
tiin Etelä-Karjalan keskussairaalan lastenosastolle.

Henkilöstöetuja uudistettu
Viimeksi kuluneen vuoden aikana yrityksessä toteu-
tettiin työntekijöiden esittämien ideoiden pohjalta 
39 kehityshanketta. Yksi niistä oli henkilöstöetujen 
uudistaminen. Aiemmin työntekijät saivat 200 euroa 
vuodessa hammashoitoon ja fysioterapiaan, mut-
ta kaikki eivät välttämättä pystyneet hyödyntämään 
etua.

– Siksi otimme käyttöön sähköisen etupassin, jon-
ka myötä kaikki saavat 400 euroa käytettäväksi sii-
hen, minkä kokevat tarpeelliseksi: vaikkapa lapsen 
hoitoon, työmatkakuluihin tai ruokailuun, Talasto 
kertoo.

Myös palkitsemiskäytäntöjä on uudistettu henki-
lökunnan toiveiden perusteella. Esimerkiksi pitkäs-
tä palveluajasta ei palkita kunniamitalilla, vaan työn-
tekijältä kysytään, mitä hän haluaa. Pitkään palvel lutta 
työntekijää voidaan muistaa vaikkapa lahjakortilla kyl-
pylään tai urheiluliikkeeseen.

– Periaate on sama kuin koko työhyvinvoinnin ke-
hittämisessä. Jokainen vastaa omasta hyvinvoinnis-
taan, ja me autamme siinä.

Toisten työt tutummiksi
Myös yrityksessä tiistaisin pidettävää henkilöstövarttia 
on uudistettu. Aiemmin johtoryhmän jäsenet pitivät 
sen vuorotellen yläkerran neuvotteluhuoneessa. Ny-
kyään se pidetään keskellä tuotantotiloja, ja vartin ve-
tävät vuorotellen eri osastojen työntekijät. Osallistu-
jamäärä on kolminkertaistunut uudistuksen jälkeen.

Mäkinen on huomannut, että käytäntö lisää tie-
toa toisten töistä. Markkinoinnista joku voi kertoa, 
millaista on valmistaa osasto messuille. ICT-osaston 
edustaja voi kuvailla, miten järjestelmätoimittajan 
vaihto sujui.

Henkilöstövarttiin kuuluu entiseen tapaan tu-
losinfo, mutta tulokset kerrotaan hymiöiden avulla. 
 Mäkinen kertoo, että uusi tapa on aiheuttanut kes-
kustelua. 

– On pohdittu esimerkiksi sitä, sopiiko surunaama 
tilanteeseen, jossa viikko on ollut rankka mutta siihen 
nähden on kuitenkin saatu hyvä tulos. ●

ko hän kiinnostunut esimiestyöstä ja milloin hän  kokisi 
olevansa valmis siihen. Nämä tiedot kirjataan henkilös-
töhallinnon järjestelmään.

Pienillä parannuksilla näkyvyyttä
Talasto painottaa, että 70 prosenttia työhyvinvoinnin 
kehittämisestä perustuu johdon ja työntekijöiden suh-
teeseen. Siksi arvojen ja johtamisen kehittäminen on 
erityisen tärkeää.

– Mutta tärkeitä ovat myös pienet asiat, kuten kah-
vilan viihtyisyyden parantaminen tai verenluovutuksen 
järjestäminen työaikana. Pienten ideoiden nopea käsit-
tely ja toteutus lisäävät kehitystoiminnan uskottavuutta 
ja näkyvyyttä.

pitkällä sairauslomalla olevien työnteki-
jöiden muistamiseen ja paluukeskustelun 
järjestämiseen. Lomaketta voi muokata 
yrityskohtaisesti. Muistilistan voi laittaa 
vaikkapa esimiehen ilmoitustaululle. 

3 YKSILÖTUTKA. Sähköinen kyse-
ly työntekijöille. Säännöllisesti teh-
tynä mittaa työhyvinvoinnin ja työ-

kyvyn kehittymistä yrityksessä ja antaa 
vertailutietoa alan keskiarvosta. Kysy-
mykset koskevat muun muassa koettua 
työkykyä ja terveyttä, kehittymisen mah-
dollisuuksia työssä, esimiestyötä ja työn 
organisointia sekä työn ja muun elämän 
yhteensovittamista.

LISÄÄ AIHEESTA

www.tyokaari.fi

Työhyvinvointi on tuottoisa sijoitus
 

ennakoivaa keskus
telua ja kuulostelua

Työterveyslaitoksen hiljattain valmistuneeseen 
Yhteistyö tuloksellisessa työkykyjohtamisessa  
-tutkimukseen osallistuneet yritykset olivat 
työkykyjohtamisen osalta eri kehitysvaiheissa. 

Ne sijoittivat työterveyteen, työturvallisuuteen ja työ-
kykyyn keskimäärin 900 euroa henkilötyövuotta kohti. 
Yrityskohtaiset panostukset vaihtelivat 70 eurosta  
3 400 euroon henkilötyövuotta kohti.

Parhaan vastineen yritykset saivat keskeisiin työ-
kyvyttömyysriskeihin sijoittamilleen rahoille. Silloin-
kaan pelkkä raha ei ratkaissut, vaan taustalla oli mää-
rätietoista työkyvyn kehittämistä: tiivistä yhteistyötä 
henkilöstön kanssa ja yhteisesti sovittuja toiminta-
malleja. Niin työntekijät ja esimiehet saivat kuuluviin 
toiveitaan ja huoliaan.

Työterveyslaitoksen ylilääkärin Timo Leinon mu-
kaan kuuntelun merkitys korostuu nykyisin entises-
tään, koska työ muuttuu ja sitä tehdään yhä enemmän 
etänä ja myös matkoilla. Esimies ei  tapaa työntekijöitä 
työn arjessa samalla tavalla kuin aiemmin.

Työkykyä tukevia toimintamalleja ovat esimerkiksi 
ennakoivat keskustelut ja varhaisen puuttumisen kei-
not. Niiden tulee olla julkisia ja esillä työpaikalla niin, 
että kaikki ovat niistä selvillä. Jotta mallit toimivat,  
on oleellista, että lähiesimiehiin ja johtoon luotetaan.  
Yhteistyötä tarvitaan myös työterveyshuollon, työ-
eläkeyhtiöiden ja tapaturmavakuutusyhtiöiden kanssa.

Pääosa työkyvyttömyyden kustannuksista tulee sai-
rauspoissaoloista. Tutkimuksessa seurattiin kustan-
nusten osuutta palkkasummasta, ja yritysten välillä  
oli vaihtelua 3,5 prosenttiyksikköä. Suuressa yritykses-
sä jo prosentin muutos tarkoittaa miljoonien eurojen 
hyötyä tai kulua vuodessa. 

LISÄÄ AIHEESTA

Parempaa työkykyä suunnitellusti.  
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