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Lisääntyneisiin sairauspoissaoloihin Hydro 

Aluminium Salkossa herättiin tosissaan, kun 

palautetta alkoi tulla myös norjalaisen Hyd-

ro-konsernin suunnasta. Konsernissa ollaan 

tarkkoja poissaoloista, se kielii suoraan hen-

kilöstön hyvinvoinnin tilasta.

Tuki- ja liikuntaelinsairauksiin lähdettiin 

puuttumaan yhteistuumin työterveyshuollon 

kanssa. Ongelmat kun eivät poistuneet pel-

källä levolla.

– Ensimmäisessä vaiheessa otimme mu-

kaan fysioterapian. Kipeään selkään, olkavar-

teen tai niskaan sai fysioterapeutilta konsul-

taatiota viiden käynnin verran, kertoo Salkon 

tehtaanjohtaja Jouni Niinikoski.

Palvelua käytettiin hyvin, mutta osa vam-

moista toistui uudelleen. 

– Seuraavaksi ongelmia lähdettiin otta-

maan täällä työpaikalla kiinni. Kutomon 

Fysioterapia teki ergonomiakartoitukset kai-

kissa työpisteissä. He kuvasivat videolle työ-

vaiheita ja kävivät työntekijöiden kanssa läpi 

työvälineitä, oikeita työasentojen ja työkier-

toa, Niinikoski kuvailee.

Kolmas vaihe oli työntekijöiden kunnon 

kohottaminen ja kokonaisvaltainen hyvin-

vointi. Hydro kannustaa työntekijöitään liik-

kumaan ja myös tukee kuntoilua maksamalla 

kaksi kolmannesta liikuntamaksuista.

Kyllä kannattaa

Onko työnantajan järkevää tukea näin hur-

jasti työntekijöiden kuntoilua? Niinikoskella 

on suora ja yksiselitteinen vastaus.

– Kyllä kannattaa. Jo nyt panostus on 

maksanut itsensä takaisin. Sairauslomat ovat 

Oikeaa 
asennetta työpaikalla
Muutama vuosi sitten fors-

salaisessa Hydro Aluminium 

Salkossa sairauslomat alkoivat 

lisääntyä. Syynä olivat usein 

tuki- ja liikuntaelinsairaudet. 

Tilannetta lähdettiin purka-

maan yhdessä työterveyshuol-

lon ja Kutomon Fysioterapia 

ja Liikuntakeskuksen kanssa. 

Hyvällä työergonomialla, fysio-

terapialla ja ennen kaikkea 

liikunnalla on saatu aikaiseksi 

suorastaan ihmeitä. 

vähentyneet selvästi, niin tuki- ja liikun-

taelinsairauksista johtuvat kuin aivan kau-

sifl unssastakin johtuvat. Kun ihmiset ovat 

hyvässä fyysisessä kunnossa, eivät pöpötkään 

tartu niin helposti.

– Todellinen hyöty saavutetaan kuitenkin 

tulevaisuudessa. Kun henkilöstö ikääntyy, 

myös ongelmat alkavat lisääntyä. Tukemalla 

kuntoilua ja kiinnittämällä huomiota koko-

naisvaltaisesti hyvinvointiin ja työturvallisuu-

teen voimme ennalta ehkäistä monia ongel-

mia.

Hydron 44 työntekijästä noin puolet käyt-

tää säännöllisesti hyväkseen liikuntapalveluja. 

Viime syksynä koko henkilöstölle tehtiin Ku-

tomon Fysioterapiassa kuntokartoitus. Seu-

rantamittaukset tehdään vuoden kuluttua.

– Testien perusteella tuli muutama todel-

linen herätys. Ja niinhän se on, että vaikka 

työnantaja tukee parhaansa mukaan, niin 

vastuu oman kunnon huolehtimisesta kuu-

luu jokaiselle itselleen, Niinikoski toteaa.

Hydron esimerkillinen työ palkittiin maa-

liskuussa 2010, kun työmarkkinajärjestöjen 

tuottavuuden pyöreä pöytä antoi yritykselle 

kunniamaininnan tuottavuuden ja työelä-

män laadun onnistuneesta samanaikaisesta 

kehittämisestä. 

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet 

ovat väestössä yleisin kipua ja 

työkyvyttömyyttä aiheuttava saira-

usryhmä. Etenkin selkäsairaudet ja 

nivelrikko ovat viime vuosikymme-

ninä yleistyneet. Vaaratekijöitä ovat 

raskas ruumiillinen työ, toistuva 

kuormitus, tapaturmat, liikapaino ja 

tupakointi. Hoidon ja kuntoutuksen 

kehittämisen ohella tarvitaan laaja-

alaisia terveyttä edistäviä toimen-

piteitä. 

(Lähde: terveyskirjasto.fi)


