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Keppijumppaa ja raskaita 
koneita Outokummussa
Työhyvinvointi: Omailmoituskäytäntö lyhentää vaan 
ei vähennä sairauspoissaoloja.

Outokumpu
Olli Sorjonen

Kun 14 miljoonan euron liikevaih-
toa tekevän teollisuusyrityksen 
toimitusjohtajakin keppijumppaa 
henkilöstön kanssa joka torstai, on 
helppo uskoa, että työhyvinvointi 
otetaan vakavasti.

– Työhyvinvointi on meille koko-
naisvaltainen asia, ei mikään yksit-
täinen juttu tai pelkkä tyhy-päivä, 
sanoo Outokummun Metallin toi-
mitusjohtaja Jarmo Paakkunai-

nen.
Saman vahvistaa pääluottamus-

mies Petri Kontkanen.
– Suunta on ylös- ja eteenpäin. 

Muutokset ovat olleet onnistuneita. 
Saamme esimerkiksi uusia apu-
välineitä sitä mukaa, kun työhön 
niitä tarvitaan.

Metallikonepajalla nostellaan ja 
työstetään satojen, jopa tuhansien 
kilojen koneita, joten on tärkeää, 
että laitteet ja työergonomia ovat 
mallillaan.

Vielä jokunen vuosi sitten Outo-
kummun Metallin sairauspois-
saolot olivat korkeat. Nyt ne ovat 
vähentyneet merkittävästi.

Käytössä on omailmoituskäytän-
tö, eli yksittäisiä sairauslomapäiviä 
saa esimieheltä ilman lääkärinto-
distuksia.

– Onhan se parempi olla yksi 
päivä poissa kun automaattisesti 
kolme, Kontkanen sanoo.

Omailmoituskäytäntö vähentää 
sairauslomien kestoa, mutta nos-

taa niiden lukumäärää, käy ilmi 
Työterveyshuollon alkuvuonna 
julkaisemasta tutkimuksesta.

Kokonaisuutena sairausloma-
päivien määrä ei muutu, mutta 
käytäntö vähentää turhia lääkä-
rissäkäyntejä sekä säästää aikaa.

Käynnit terveydenhuollossa 
vähentyvät 20– 40 prosenttia ja 
säästävät resursseja muuhun toi-
mintaan. 

Omailmoituskäytäntö myös lisää 
luottamusta työyhteisön sisällä.

Suomessa omailmoituskäytän-
töä on käytössä lähes kaikissa jul-
kisen sektorin työpaikoissa, mutta 
yksityisellä sektorilla sen ulko-
puolella on vielä lähes kolman-
nes työvoimasta.

Outokummun Metallissa työhyvin-
vointi on jatkuva projekti, johon 
osallistuvat sekä esimiehet että 
työntekijät.

Tapaturmia sattuu nykyisin vuo-
sitasolla alle kymmenen kappa-
letta.

– Ennen yksi suurimpia tapatur-
matyyppejä oli roskien menemi-
nen silmiin. Sen takia meillä on 
nykyisin turvalasipakko, Paakku-
nainen sanoo.

Outokummun Metalli valmis-
taa muun muassa harvesteripäi-
den runkoja. Yritys työllistää 75 
henkilöä. Suurin työntekijäryh-
mä ovat hitsaajat.

– Tavoitteemme on, että työnte-
kijät pääsevät eläkkeelle hyvässä 
kunnossa.

Tätä varten sekä työolosuhtei-

den, ennakoinnin että virkistys-
toiminnan pitää olla kunnossa.

– Kun työhyvinvointiin keski-
tytään systemaattisesti, tulokset 
ovat selvästi nähtävillä, toteaa hen-
kilöstöpäällikkö Soile Rissanen.

Tuottavuus kasvaa ja viivan alle 
jää parempi tulos, korostaa toimi-
tusjohtaja Paakkunainen.

Outokummun Metalli on yksi noin 
25 yrityksestä, joka on jo ilmoit-
tautunut mukaan Työkaari kan-
taa -hankkeeseen.

Hankkeen tarkoitus on on 
parantaa teknologiateollisuuden 
työhyvinvointia ja tavoitteena on 
saada mukaan sata yritystä.

– Tarjoamme yrityksille työ-
kaluja ja valmennuksia sekä ver-
kostoitumista työhyvinvoinnin 
vahvistamiseksi, kertoo projek-
tipäällikkö Kirsi Mäkelä.

Vaikka hanke on vain kaksivuo-
tinen, on sen merkitys laajempi.

–Totta kai haluamme, että toi-
mintatavat jäävät pysyviksi osiksi 
yritysten toimintaa. Me vain ope-
tamme toimintamalleja.

Tärkeää on esimerkiksi huomi-
oida eri ikäisten työntekijöiden 
erilaiset tarpeet.

–Työhyvinvointi vähenee ruuh-
kavuosina, mutta paranee tasai-
sesti niiden jälkeen, Mäkelä 
esimerkittää.

Tarpeet eri ikävaiheissa ovat 
erilaiset.

– Esimiestyöllä on iso rooli työ-
hyvinvoinnissa ja henkilöstön viih-
tymisessä.
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MUISTATHAN
KERÄILY-

KAMPANJAMME

Outokummun Metallin tehdastiloissa on käytössä tarkasti säädettä-
vät työtasot ergonomisen asennon takaamiseksi. Kokoonpanoasen-
taja Kimmo Rasi työssään.

MARKO PUUMALAINEN


