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K

erran vuodessa on hyvä jäsentää mennyttä paperille.
Vuosi on kulunut jälleen nopeasti ja maailman talous
jatkaa myllerrystään ilman suurempia
valopilkkuja.
Tämän vuoden ensimmäisen puoliskon
ahkeroimme pääosin Uruguayssa. Projekti oli jo sen aloitushetkellä myöhässä
alkuperäisestä aikataulustaan moninaisten haasteiden takia. Aikataulun kiinnikurominen edellytti meiltä todella suuria
ponnistuksia. Jo toinen mittava EteläAmerikan projektimme kysyi henkilöstöltämme jälleen joustavuutta ja vahvaa
sitoutumista projektin läpivientiin. Tukea
tarvittiin myös perheiltä ja läheisiltä: osa
ammattilaisistamme kotiutui projektista
jopa vuoden alkuperäistä aikataulua
myöhemmin.

Koska liiketoimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, meillä on jälleen tarvetta
jatkaa yritysjärjestelyjä konsernissamme.
Jaamme nykyisin Kymppi Eristyksen
kautta hoidettavan eristys- ja telinepalvelutoiminnan kahteen erilliseen yhtiöön
osittaisjakautumisen kautta. Vuodenvaihteesta 2015 lähtien asiakkaidemme
teollisuuseristys- ja telinetarpeisiin
vastaa Kymppi Eristys Oy. Puhtaissa telineprojekteissa palveluja tuottaa Kymppi
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Toimitusjohtajan
tervehdys
GREETINGS FROM THE MANAGING
DIRECTOR CEO

Teline Oy. Kerromme enemmän uudistuvasta yhtiörakenteesta tämän lehden ensimmäisessä jutussa.
Samalla kun olemme hioneet yhtiörakennettamme, olemme uudistaneet myös
yritysilmettämme. Uudistunut brändimme näkyy tulevaisuudessa paitsi yhteneväisissä palveluprosesseissa, myös
raikkaana Kymppi Group -yritysilmeenä
esimerkiksi autoteippauksissa, dokumenteissa tai opasteissa. Annamme
uudesta ilmeestä esimaksua lehtemme
mukana jaettavassa kalenterissa.
Tulevaisuuden ennustaminen ja tarkkojen suunnitelmien tekeminen ensi
vuodelle on jälleen kerran vähintäänkin haasteellista. Vaikka näen Suomen
markkinassa pientä piristymisen merkkiä kevään korvalla, volyymia on vaikea
lähteä arvioimaan. Minulla on kuitenkin
vahva usko siihen, että vielä suunnittelupöydällä olevat merkittävät teollisuusinvestoinnit saavat vahvistuksen toteutuksesta pian.
Vuoden päättyessä on aika kerääntyä
nauttimaan juhlapyhistä yhdessä läheisten kanssa. Olemme mielellämme rakentamassa kanssanne entistäkin vahvempaa teollisuutta myös vuonna 2015!

A

nalyzing the year gone by
on paper is good for you.
The year has gone quickly,
and the turmoil in the global
economy continued, without much light
at the end of the tunnel.
During the first half of the year, we
mainly focused on Uruguay. The project
was already lagging behind schedule
when we started due to the variety of
challenges. Getting back on schedule
required a lot of effort on our part.
The project – our second large project
in South America – meant that our
personnel had to be flexible and highly
committed to completing the project.
Their families and loved ones had to be
flexible, too: some of our professionals
only got to go home up to twelve
months later than originally planned.

Since the business environment is
continuously changing, we need to
continue the reorganization of our
Group. We will split the insulation and
scaffolding business that is currently
managed by Kymppi Eristys into two
separate companies through a partial
division. From the beginning of 2015,
Kymppi Eristys Oy will respond to
our clients’ industrial insulation and
scaffolding needs, while Kymppi Teline

Yhteistyötä rakentaen
Best regards,

Oy will focus on projects involving
scaffolding only. For more information
on the new company structure, please
see the first article in this magazine.
We also reformed our appearance along
with changing the company structure.
In the future, our new brand will be
seen in standardized Group service
processes as well as a new and fresh
visual appearance of the Kymppi Group,
which will be introduced to our cars,
documentation, and guide signs, for
example. You can get the first peek
at our new look in the calendar we are
giving out with this magazine.
Predicting the future and making
detailed plans for the next year is, once
again, challenging to say the least. Even
though I predict that we will see the
Finnish market perk up somewhat during
the spring, it’s very difficult to try to
forecast sales volumes. I strongly believe,
however, that the implementation of
major industrial investments that are
currently being planned will start soon.
At the end of the year, it’s time to gather
around the table to enjoy the holidays
with your loved ones. We will be happy
to continue building an even stronger
industry with you in 2015 as well!

KYMPPI GROUP
Johanna Koskelainen
toimitusjohtaja
Managing Director CEO
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Kymppi Groupin kaupallinen johtaja Hannu Koret, Kymppi Telineen
liiketoimintajohtaja Markku Neuvonen ja projektikoordinaattori
Antti Pylkäs suunnittelevat yhdessä konsernin tulevaisuutta.

Kymppi Group –
JOHTAVA
TEOLLISUUDEN
KUMPPANI
Kymppi Group on kansainvälinen eristys- ja
telinetöiden konserni, jonka liiketoiminta
perustuu vahvaan asiakaslähtöisyyteen ja
pitkäaikaisiin kumppanuuksiin. Kymppi Eristys Oy,
Kymppi Teline Oy ja Kymppi Talotekniikka Oy
ovat konsernin tytäryhtiöitä, joille hallintoyhtiö
Kymppi Group tarjoaa tuki- ja hallintopalveluita.
Konsernin tavoitteena on toimia johtavana
eristys- ja telinetöiden kumppanina
toimialueellaan maailmanlaajuisesti.
4

Kuva: Juha Sarkkinen

T

elineliiketoiminnasta on
kasvanut vuosien varrella yhä merkittävämpi
osa Kympin palvelutarjontaa. Samalla kun teollisuuseristämisen projektit ovat laajentuneet ja
kansainvälistyneet, tarvittiin yhtiörakenteiden vahvistamista sujuvien
palvelujen tuottamiseksi kansainvälisessä ympäristössä.
Kymppi Group -konserni selkeytti yhtiörakennettaan syksyllä 2013. Tänään
hallintoyhtiö Kymppi Group omistaa
tytäryritykset Kymppi Eristys Oy:n ja
Kymppi Teline Oy:n ja Kymppi Eristys
Oy omistaa 75% Kymppi Talotekniikka
Oy:stä. Kymppi Eristys on erikoistunut teollisuuseristämiseen, Kymppi
Teline teollisuuden julkisivuteline- ja
sääsuojatoimituksiin ja Kymppi Talotekniikka talotekniseen eristämiseen.
Konsernin yhteiset hallinto-, laatu- ja
turvallisuuspalvelut tuotetaan Kymppi

Yhtiörakenne

Groupin toimesta. Yrityksellä on toimipisteet Oulun pääkonttorin lisäksi
Porvoossa, Tampereella, Lappeenrannassa, Raahessa, Keminmaalla sekä
Oulun Nuottasaaressa.
Uudistuminen näkyy tulevaisuudessa
myös konsernin yhteneväisissä palveluprosesseissa ja raikkaana Kymppi
Group -yritysilmeenä esimerkiksi autoteippauksissa, dokumenteissa ja
opasteissa.
”Vaikka selkeytimme järjestelyllä liiketoimintojamme, haluamme lisätä
edelleen joustavuuttamme. Konserniyhtiöt tekevät saumatonta yhteistyötä keskenään ja uskomme että
pystymme jatkossa kehittämään palveluistamme entistäkin asiakaslähtöisempiä. Panostamme vahvasti
eri liiketoiminta-alueisiimme, teollisuuseristämiseen, telinetoimintaan
sekä talotekniikkaeristämiseen. Näin
saamme myös hyödynnettyä laajemmin henkilöstömme osaamista”, toimitusjohtaja Johanna Koskelainen
kertoo.

Kustannustehokkuutta
laadusta tinkimättä
Kymppi Groupin kaupallinen johtaja
Hannu Koret vastaa jatkossa konserniyhtiöiden kaupallisista toiminnoista,
kuten teknisestä myynnin tuesta sekä
tarjouslaskentapalveluista. Hän näkee
uuden yhtiörakenteen lisäävän palvelujen kustannustehokkuutta laatutasoa vaarantamatta:

Kymppi
Group
-konserni
selkeytti
yhtiörakennettaan
”Kymppi Eristys toimittaa edelleen telinepalveluita asiakkaille eristyspalveluiden rinnalla. Nyt saamme kuitenkin
telineosaamisemme laajemmin ja kustannustehokkaammin asiakkaidemme
käyttöön. Olemme tehneet paljon aivojumppaa ja pyöritelleet laskelmia,
jotta osaamme johtaa erilaisia liiketoimintojamme kokonaisuutena. Väliin
asioista on keskusteltu asiakkaankin
kanssa, mutta näinhän asiat saadaan
yhdessä kuntoon.”

Kymppi Eristys uskaltaa
uudistua
Kymppi Eristys on edelleen Kymppi
Groupin kivijalka. Liiketoiminta perustuu vahvaan osaamiseen ja asiakkaiden joustavaan palvelemiseen kaikissa eristys- ja telinetarpeissa. Jukka
Heikkinen on kokenut kansainvälisten
projektien osaaja, joka vastaa jatkossa
Kymppi Eristyksen tuotantotoiminnoista liiketoimintajohtajana.
”Palasin kesän korvilla Uruguaysta takaisin Suomeen monta kokemusta

vahvempana. Historiamme suurin
projekti osoitti jälleen, että meidän on
kehitettävä toimintaa jatkuvasti koko
konsernin rintamalla säilyttääksemme
joustavuutemme. Teemme päivittäin
saumatonta yhteistyötä esimerkiksi
telineliiketoiminnan sekä muiden konserniyhtiöiden kanssa”, Jukka Heikkinen kertoo.
Kymppi Eristys vastaa service- ja projektipalveluiden lisäksi konsernin materiaalihankinnoista sekä esivalmistus- ja korjaamotoiminnoista.
”Olemme vahvistaneet erityisesti Porvoon toimintojamme viime aikoina.
Henri Kainulainen aloittaa vuodenvaihteessa 2015 toimipisteen päällikkönä. Hän vastaa myös Etelä-Suomen projekteistamme”, Jukka Heikkinen jatkaa.

Telinetöitä vahvalla
ammattitaidolla
Kymppi Teline Oy tarjoaa telinepalveluita koko Kymppi Group -konsernin asiakaskunnalle. Keväällä 2014
työnsä konsernissa aloittanut telineliiketoimintajohtaja Markku Neuvonen on kokenut telinealan ammattilainen, joka siirtyi mielihyvin uusiin
haasteisiin:
”On hienoa päästä
sekä kehittämään
kokonaan uutta liiketoimintaa että
hyödyntämään
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aikaisempaa kokemustani. Meillä on hieno
joukkue, joka on sitoutunut palvelemaan
asiakkaita yhdessä!”
Telineliiketoiminnan osaamista on vahvistettu vuoden 2014 aikana laajemmaltikin.
Ossi Henriksson on hoitanut telineprojekteja keväästä lähtien työmaapäällikön roolissa. Kymppi Teline Oy:n Itä- ja

Etelä-Suomen aluepäällikkönä aloittaa tammikuussa 2015 Juri Lekander. Hän ottaa
vastuulleen telineliiketoiminnan alueelliset
myynti- ja laskentatehtävät käytännön johtamistöiden ohessa.
Kymppi Group – Leader in Insulation and
Scaffolding Partnership!

KYMPPI GROUP –
LEADER IN INDUSTRIAL
PARTNERSHIP
Over the years, scaffolding has become a major part of Kymppi’s
service portfolio. The company structure had to be changed to ensure
excellent services for the expanded and globalized industrial insulation
projects.
Kymppi Group clarified its company
structure in fall 2013. Now, the holding
company Kymppi Group owns the industrial insulation specialist company
Kymppi Eristys Oy and the scaffolding
service company Kymppi Teline Oy.
Kymppi Group provides the Group’s
shared administration, quality, and security services. The reform can also
be seen in the new Kymppi brand, and
it has standardized the Group’s service processes and visual appearance.
”The Group companies work seamlessly together. We believe that we
will be able to offer even more customer-centered services in the future,
while better utilizing the experience
of our personnel,” explains Johanna
Koskelainen, the Managing Director
CEO of Kymppi Group.

Cost-efficiency without
compromising quality
Kymppi Group’s Commercial Director Hannu Koret will be responsible
for the sales functions of the Group
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companies and the competitiveness
of offers made. He believes that the
new company structure improves the
cost-efficiency of services without
compromising quality:
”Kymppi Eristys will continue providing its clients with scaffolding services in addition to insulation services, but now we will be able to
more extensively and cost-effectively
offer our scaffolding expertise to our
customers.”

Kymppi Eristys is not afraid
of change
Kymppi Eristys still forms the foundation of Kymppi Group. The business is
based on strong expertise and flexible
response to clients’ every insulation
and scaffolding need. Jukka Heikkinen is an expert in international projects. From now on, he will be the Business Director, in charge of the production of Kymppi Eristys.
”Last spring, I returned from Uruguay
to Finland, bringing plenty of new

experiences with me. The largest
project in the history of the company
proved, yet again, that we must continue to develop the Group in order to
remain flexible. We work seamlessly
together with the scaffolding business and the other Group companies
every day,” Jukka Heikkinen says.

Strong scaffolding expertise
Kymppi Telineet offers services related to scaffolding for all the Kymppi
Group’s clients. Scaffolding Business Director Markku Neuvonen, who
started work at the Group in spring
2014, is an experienced scaffolding
professional who welcomes the new
challenge:
”I’m pleased to be able to both develop a whole new business area and utilize my previous experience. We have
a great team, and we are committed
to serving our clients together!”

Kuvassa Pekka Nuuttila Kymppi Groupin vieraana, hallituksen puheenjohtaja
Eero Koskelainen ja toimitusjohtaja Johanna Koskelainen.

Nordea haluaa olla mukana
Kympin menestystarinassa

P

ankkiala elää suurta murrosta.
Kasvussa ovat niin digitaalisten pankkipalvelujen suosio,
pankkien toimintaa ohjaavat säännöt kuin pankin rooli yritysten
kasvun mahdollistajana. Enää kysymys
ei ole vain luotonannosta, vaan myös taloushallinnon sujuvuudesta ja kumppanuudesta, kertoo Nordean yrityspankkeja vetävä Pekka Nuuttila.
Toimintaympäristön muutokset vaativat pankilta nopeaa reagointia, muutoksen läpivientikykyä ja yhä syvällisempää
asiakkaiden tarpeiden ymmärtämistä.
Nuuttilakin käy yhä enemmän henkilökohtaisesti tapaamassa asiakkaita ja
kuuntelemassa kentän palautetta.
- Olen työskennellyt yritysasiakkaiden
kanssa koko urani ajan eli yli 30 vuotta,
joista viime vuodet yhä lähempänä asiakaspintaa. Varsinkin haastavassa markkinatilanteessa on hyvä olla lähellä yrityksiä ja yrittäjiä. Kehitämme jatkuvasti
omaa toimintaamme, jotta uuden pankkisääntelyn vaikutus asiakkaisiin jäisi
mahdollisimman pieneksi.
Nuuttilan mukaan yritysrahoituksen saatavuus ei ole Suomessa samanlainen ongelma kuin monissa muissa euromaissa.
Vallitseva taloustilanne näkyy kuitenkin
yritysten investointihaluissa sekä yritysluottojen kysynnässä.
- Yritysten rahantarve on viime aikoina
liittynyt useimmiten käyttöpääomaan.
Ihmiset ovat alkaneet säästää, mikä on

ajanut monet kotimarkkinayritykset ahdinkoon. Toisaalta niille yrityksille, jotka
laajentavat liiketoimintaansa kasvaville
markkinoille, tilanne voi olla otollinen. Hyville hankkeille on rahoitusta saatavilla.
Kansainvälistymisessä voimme auttaa
esimerkiksi investointeja rahoitettaessa,
maksuliikenteen järjestämisessä ja verkostojen luomisessa.

Kympin esimerkillinen
onnistumistarina
Kymppi Group on perheyritys, jonka menestystä Pekka Nuuttila on saanut seurata ilolla.
- Kymppi on seurannut asiakkaitaan ja
löytänyt leivän kansainvälisiltä markkinoilta. Yhä suurempi osa isoista projekteista on ulkomailla. Yritys on osoittanut
suoriutuvansa hyvin isoista hankkeista,
mikä on mahdollistanut kannattavan
kasvun.
Nuuttila muistuttaa, että taloudellisesti
vahvan toiminnan taustalla löytyy myös
hyvin järjestetty hallituksen toiminta
sekä menestyksekkäästi läpiviety sukupolvenvaihdos. Vaihdos on ollut suunnitelmallista, on sovittu selvät roolit ja annettu vastuuta. Myös pankin kannalta on
hienoa, että yrityksen jatkaja löytyi ja toiminta on hyvissä käsissä.

tarpeen monistaa, sillä pitkälti toistakymmentä tuhatta sukupolvenvaihdosta pitäisi seuraavien vuosien aikana toteuttaa.
Nuuttila toivoo, että Suomessa nähtäisiin lähitulevaisuudessa vastaavia yritysten kasvu- ja menestystarinoita.
- Yrittäjyyden haasteista yksi keskeinen
on kansainvälistymisessä. Kynnys lähteä
voi olla korkea, jos ei ole valmiita kansainvälisiä verkostoja tai resursseja vaikkapa
tutkimukseen. Voimme osaltamme madaltaa tuota kynnystä.
Suomi on Nuuttilan mukaan täynnä salaisia menestyjiä: yrityksiä, joilla kotimarkkinat käyvät ahtaiksi ja joilla olisi täysi mahdollisuus menestyä, mutta joista harva
on edes kuullut.
- Maamme kannalta näiden yritysten menestyminen Kymppi Groupin tavoin olisi
todella merkittävä asia.
Kymppi Groupin toimitusjohtaja Johanna Koskelainen on Pekka Nuutilan
kanssa samoilla linjoilla.
- Olemme aina ylläpitäneet luottamuksellisia yhteistyösuhteita rahoittajiimme.
Pankki on yksi tärkeimmistä sidosryhmistämme ja kulkee rinnallamme kansainvälisessäkin liiketoiminnassa. Nordean
kanssa on ollut ilo tehdä yhteistyötä!

- Sukupolvenvaihdoksessa olennaista
on, että yrityksen omistajuus jatkuu. Se
edesauttaa myös yritystoiminnan jatkumista. Suomessa Kympin opit olisivat
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Heikki Rajavaara ja Jyrki Pyörälä tekevät loppukatselmusta.
Kuva: Juha Sarkkinen

LVI-tekniikan eristää

Kymppi Talotekniikka
Kymppi Talotekniikka on pian kaksivuotias, tärkeä liiketoiminta-alue osana
Kymppi Groupia. Yritys toimittaa taloteknisiä eristyksiä pääasiassa Suomen
johtavien LVI-urakoitsijoiden tilaamana erilaisiin uudisrakentamis- ja
saneerauskohteisiin.

M

arraskuinen työpäivä on alkamassa Kymppi Groupin
pääkonttorilla Oulun Ruskossa. Kymppi Talotekniikan
liiketoimintajohtaja ja osaomistaja Heikki
Rajavaara on jo täydessä työn touhussa.
Lukuisat työkohteet ja projektit pitävät
miehen kiireisenä. Asiakkaita palvellaan
hyvillä mielin, vankan työkokemuksen
siivittämänä.
”Minulla on pitkä tausta talotekniikkaeristämisestä ja yrittäjyydestä. Ehdin
jo jonkin aikaa miettiä yritykseni kasvusuunnitelmia ennen kuin päätimme
perustaa Kymppi Eristyksen kanssa
Kymppi Talotekniikan, johon minulle
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tuli neljänneksen omistusosuus. Samassa yhteydessä myin LVI-Eristysvaltin liiketoiminnan Kymppi Talotekniikalle.
Saimme tätä kautta tärkeää lisävahvistusta liiketoimintaamme ja mahdollisuuden kasvaa jatkuvasti kehittyvän konsernin mukana”, Heikki Rajavaara kuvaa
parin vuoden takaista tilannetta.

Asiakaslähtöisiä
eristysammattilaisia
Tällä hetkellä Kymppi Talotekniikka työllistää Heikki Rajavaaran lisäksi 15 eristäjän
ammattitutkinnon suorittanutta ammattilaista. Lisäksi hyödynnetään Kymppi
Groupin muiden liiketoiminta-alueiden

osaamista tarpeen mukaan. Liiketoimintajohtaja on selvästi tyytyväinen
joukkueeseensa:
”Henkilöstömme osaaminen ja asenne
ovat kohdallaan. Eristäjät junailevat itsenäisesti työtehtäviä ja pyrkivät toimimaan aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti.
Pyrimme olemaan asiakkaan saatavilla
ja hoitamaan oman erityisosaamisalueemme Kympin tapaan joustavasti ja
laadukkaasti. Kun Kymppi Group hoitaa
hallinto- ja tukipalvelut puolestamme,
voimme itse keskittyä siihen, minkä
osaamme parhaiten”, Heikki Rajavaara
jatkaa.

Caritas lääkärikeskussairaala taidonnäytteenä
Heikki Rajavaara käynnistää autonsa ja lähtee ajelemaan
kohti työmaata Oulun keskustan kupeessa. Kymppi Talotekniikka toimittaa pian valmistuvaan Caritas lääkärikeskus-sairaalaan LVI-eristykset Aro Systems Oy:n tilaamana. Kohde
on työllistänyt kahdesta kolmeen Kymppi Talotekniikan ammattilaista keväästä 2014 lähtien.
”Caritas lääkärikeskus-sairaala on työkohde, joka edellyttää
eristäjiltä erityistä huolellisuutta. Sairaalarakentamisessa pyritään sisäilman P1-puhtausluokkaan. Sekä näkyvillä että piilossa olevat eristykset pinnoitetaan, jotta pölyhiukkaset eivät
pääse irtoamaan ja myöhemmin heikentämään sisäilmaa”,
kertoo Heikki Rajavaara.

”

Tyypillinen
projektimme
kestää
keskimäärin
noin vuoden
verran.”

Kymppi Talotekniikan asiakkaat ovat
pääasiassa Suomen johtavia LVI-urakoitsijoita. Talotekniikan kuten kiinteistöputkistojen tai ilmastointikanavien eristäminen on pitkälti käsityötä, jossa hyödynnetään esimerkiksi verkkomattoja,
solukumia tai eristyskouruja.
”Tyypillinen projektimme kestää keskimäärin noin vuoden verran. Työmme
on melko sirpaleista ja jakaantuu useampaan työvaiheeseen. Vaikka työkohteemme ovat rakennuksia, kuten kerrostaloja, kouluja tai liikekiinteistöjä, ei itse
perustyö eroa kovinkaan paljoa Kymppi
Eristyksen teollisuuseristysosaamisesta.
Siksikin täydennämme hyvin Kymppi
Groupin palvelutarjontaa”, Heikki Rajavaara sanoo.

Aro Systemsin projektipäällikkö Veli-Sakari Mäki on selvästi
tyytyväinen Kymppi Talotekniikan palveluun projektissa: ”
Olemme tehneet töitä Kymppi Talotekniikan ja aiemmin LVIEristysvaltin kanssa jo vuosia. Vaikka kustannuspaineet ovat
kovat, Kymppi Talotekniikka pystyy tarjoamaan myös laatua
ja joustavuutta. Tästäkin syystä olemme tyytyväisiä valintaamme”, Mäki toteaa.

KYMPPI
TALOTEKNIIKKA
INSULATES HVAC
EQUIPMENT
Kymppi Talotekniikka Oy has been in business for almost
two years now, and is an important part of Kymppi Group.
Previously known as LVI-Eristysvaltti, the company delivers
building technology insulation for various types of new and
renovated buildings, mainly based on assignments from
leading HVAC contractors in southern Finland.
In addition to Business Manager Heikki Rajavaara, Kymppi
Talotekniikka employs sixteen professionals who have
completed a professional examination. The competence
of Kymppi Group's other business areas is also utilized as
necessary.

Masterpiece – Caritas Clinic-Hospital
Kymppi Talotekniikka will be installing the HVAC insulation
at the soon-to-be-completed Caritas Clinic-Hospital. The
client is Aro Systems Oy. Project Manager Veli-Sakari Mäki
is satisfied with how Kymppi Talotekniikka has handled
the project: "Despite huge pressure to cut costs, Kymppi
Talotekniikka is able to offer flexible, high-quality services.
This is one of the reasons why we are satisfied with our
choice," Mäki says.
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Kuva: Juha Sarkkinen

Yhteisen työmaan
turvallisuus on
huippujuttu!
Oululaiset pitkän linjan teollisuuspalveluyritykset
Kymppi Group ja Betamet suhtautuvat
työturvallisuuteen tosissaan. Niin tosissaan, että
kumppanit yhdistivät osaamisensa ja pystyttivät
Oulussa sijaitsevaan Pohjois-Suomen
Turvapuistoon yhteisen Teollisuuspalvelut turvallisuusrastin.

P

ohjois-Suomen Turvapuisto on
oppimisympäristö, jossa yksilöt ja yhteisöt voivat harjoitella
turvallista työskentelyä rakennusprojektin eri vaiheissa. Teollisuuspalvelut -rastilla opitaan työskentelyä yhteisellä työmaalla, jossa tehdään samaan
aikaan eri työvaiheita. Rastilla Kymppi
Groupin ja Betametin haalareihin sekä
Ahlsellin toimittamiin turvavarusteisiin
sonnustautuneet miehet tekevät asennus- ja eristystöitä yhteisten pelisääntöjen ohjaamana.

Turvallisuutta yhteistyöllä
Teollisuuspalvelut -rastin suunnittelusta
ovat vastanneet Kymppi Groupin tuotantoinsinööri Antti Korkala ja Betametin projekti-insinööri Juho Jokinen.
”Istahdimme Juhon kanssa alas ja mietimme, millaista turvallisuusosaamista

haluamme jakaa muiden käyttöön. Päädyimme yhteiseen Teollisuuspalvelut
-rastiin, sillä yrityksemme ovat tottuneet toimimaan turvallisesti yhdessä.
Kun samalla työmaalla on lukuisia eri
toimijoita, ei riitä, että on omaksunut
oman työnantajan turvallisuusohjeet.
Velvollisuutemme ja pikemminkin oikeutemme on omaksua tilaajan työmaakohtaiset turvallisuusmenettelyt”, sanoo
Antti Korkala.
”Mielellämme viemme asiakkaamme ja
henkilöstömme tutustumaan rastiimme.
Nollatapaturmaa on yhteinen tavoitteemme, johon olemme sitoutuneet vahvasti. Turvallinen työskentely yhteisellä
työmaalla on kerrassaan huippujuttu”,
toteavat Kymppi Groupin toimitusjohtaja Johanna Koskelainen sekä Betametin konsernijohtaja Juhani Blomqvist.

A SAFE SHARED
CONSTRUCTION
SITE IS A GREAT
THING!
Experienced industrial service
companies Kymppi Group and Betamet
Oy from Oulu, Finland are serious
about occupational safety. So serious,
in fact, that the partners combined
their expertise and established a shared
Industrial Services control point in the
Northern Finland safety park situated in
Oulu.
The safety park is a learning environment
where people and working communities
can practice safe working methods
at different stages of a construction
project. The Industrial Services control
point teaches people how to work on a
shared construction site where several
work stages are being simultaneously
completed. At the control point, men
wearing overalls provided by Betamet
and Kymppi Group and personal
protective equipment from Ahlsell are
learning how to complete installation
and insulation work in compliance with
the shared rules.
”I’m happy to take our clients and
personnel to visit our control point. Our
shared goal is zero accidents, and we
are strongly committed to this goal.
Safe working at a shared construction
site is simply great,” notes Johanna
Koskelainen, the Managing Director CEO
of Kymppi Group, and Juhani Blomqvist,
the Group CEO of Betamet.
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Kuva: Juha Sarkkinen

Taktista tehoa
Kympin palveluihin
Hän on mies, jolla on nopeutta, voimaa ja
pelisilmää. Hän tietää, miten oikealla asenteella ja
hyvillä työvälineillä saadaan lisää taktista tehoa
peliin kuin peliin. Hän on Oulun Luistinseuran
kasvatti ja jääpallon bandyliigan hallitseva
suomenmestari. Mutta miten monitaitoinen
maalivahti liittyy Kymppi Groupiin? Tutustutaanpa
hieman tarkemmin Olli Lappalaiseen, joka
vahvistaa myös Kympin joukkuetta laatu- ja
turvallisuusosaamisellaan.

O

lli Lappalainen on 26-vuotias oululainen jääpalloilija
ja Kymppi Groupin diplomityöntekijä. Keväällä 2014
Kympillä työnsä aloittanut mies on näyttänyt nopeasti kykynsä myös jääpallokentän ulkopuolella. Oppimiskykyiselle
ja vastuuntuntoiselle tulokkaalle tarjottiin pestiä projektissa, jossa kehitettäisiin
laajasti erilaisia liiketoiminnan tarpeita tukevia sähköisiä työkaluja. Mies otti haasteen vastaan ja tänään hän on monta
kokemusta rikkaampi, sisäisten toimintaprosessien ja työkalujen asiantuntija.

Joukkueen etu on tärkeintä
Kokenut maalivahti on tottunut toimimaan kurinalaisesti yllättävissäkin tilanteissa. Tärkeintä on aina yhteinen tavoite
ja joukkueen etu.
”Hyvällä maalivahdilla on vahva henkinen kantti, erinomainen fysiikka sekä
teknistä taitavuutta. Joukkueessa ollaan
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tiiviissä ryhmässä, kasvetaan yhteen,
voitetaan ja hävitään yhdessä. Vaikka
mukana on pelillisesti vahvempia ja heikompia yksilöitä, joukkueella on aina
mahdollisuus voittaa”, Olli Lappalainen
kertoo pelifilosofiastaan.
Samoja oppeja on helppo soveltaa myös
työelämässä. Kehitysprojekti Kymppi
Groupilla opetti paljon projektityöskentelystä, jossa tarvittiin jokaisen työpanosta. Projektikoordinaattorin roolissa mies teki päivittäin vaihtelevia töitä:
kartoitti liiketoiminnan tarpeita, selvitti
käytännön yksityiskohtia, ratkoi teknisiä ongelmia, valmisteli projektipalavereita sekä piti yhteyttä toimittajiin ja työkavereihin ympäri maailmaa. Värikkäiden projektivaiheiden jälkeen Kymppi
Groupissa otettiin käyttöön kokonaisvaltainen johtamisjärjestelmä, joka tehostaa sekä yrityksen palveluprosesseja
että henkilöstön välistä vuorovaikutusta
entisestään.

”

On hyvä
kokeilla
uutta ja
oppia siinä
samalla,
joskus jopa
virheiden
kautta.”

TACTICAL
POWER FOR
KYMPPI’S
SERVICES
He is a man with speed, strength, and an
eye for the game. He knows that the right
attitude and the right tools will improve
the tactics of any game. He spent his
formative years in the sports club Oulun
Luistinseura, and he is a member of the
reigning Finnish Champions in bandy.
What does this goalie of many talents
have to do with Kymppi Group?
26-year-old Olli Lappalainen is a bandy
player who is also preparing his thesis
for Kymppi Group. In the spring of
2014, he was invited to join a project on
developing various electronic tools to
support business needs. He accepted the
challenge, and that is why he now has
plenty of experience and competence in
internal processes and tools.

Team is the most important
The experienced goalie is used to working
in a disciplined manner even when faced
with a surprise. The common goal and the
team’s best interest are always the most
important issues:

Olli kouluttamassa Toolboxin käyttöä.

Vaikka johtamisjärjestelmä on jo käytössä, paljon työtä on vielä edessäpäin.
Seuraavaksi tavoitteena on kerätä henkilöstön kokemuksia ja kehittää työkalujen käytettävyyttä edelleen saadun palautteen pohjalta. Tarkoituksena ei ole
lisätä turhaa byrokratiaa Kympin toimintaan, vaan pikemminkin tehostaa
päivittäistä työskentelyä yhteneväisten
toimintamallien myötä.

jääpalloa Ruotsin kilpakentillä. Hienoa
olisi myös yhdistää huippu-urheilu ja
päivätyö. Ensin vuorossa on kuitenkin
opintojen viimeistely. Kymppi Groupille
tehtävä diplomityö käsittelee työturvallisuuskulttuurin kehittämistä erityisesti
vuorovaikutuksen näkökulmasta. Tämä
on luontevaa jatkoa Kymppi Groupissa jo vuosia jatkuneelle systemaattiselle
työturvallisuuden kehittämiselle.

”On hyvä kokeilla uutta ja oppia siinä
samalla, joskus jopa virheiden kautta.
Tärkeintä on, että kehitämme toimintojamme yhdessä, aidossa joukkuehengessä”, Olli Lappalainen jatkaa.

”Olen kovin tyytyväinen, että saan
tehdä töitä Kympin joukkueen kanssa.
On hienoa, kun saamme lisää taktista tehoa Kympin palveluihin uusien
toimintamallien ja työkalujen kautta.
Toimin myös mielelläni turvallisuuden
soihdunkantajana niin työ- kuin pelikentillä. Katson avoimin mielin tulevaan, sillä unelmat on tehty voitettaviksi”, Olli Lappalainen toteaa rauhallisen vakuuttavaan tapaansa.

Unelmat on tehty
voitettaviksi
”Elämässä pitää olla unelmia, joiden
eteen tehdään töitä”, Olli Lappalainen
sanoo. Hän haaveilee vielä pelaavansa

”A team is a close-knit group that
grows together, wins together and loses
together. Even though some of the
players are better than others, the team
always has the opportunity to win,” Olli
Lappalainen explains his philosophy.
This attitude can be easily applied to
working life as well. The development
project with Kymppi Group taught
Olli much about project work where
everybody’s input was needed. After
several twists and turns, Kymppi Group
launched a comprehensive management
system that further improves the
company’s service processes and
interaction between employees.

Dreams are made to be
reached
”You have to have dreams in your life,”
says Olli Lappalainen. He dreams about
one day playing bandy in the Swedish
league. He will have to finish his studies
first, however. The thesis he is doing for
Kymppi Group deals with development of
the occupational safety culture.
”I´m happy happy to be a torchbearer for
safety. My attitude towards the future is
open: dreams are meant to be reached,”
Olli Lappalainen says in his calm and
convincing voice.
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Kärppäkapteeni uskoo
puhtaaseen energiaan
Oulun Kärppien kapteeni Lasse Kukkonen on täynnä positiivista energiaa.
Kokeneen huippu-urheilijan ja maailmanmatkaajan juuret ovat syvällä
pohjoisessa maaperässä, josta on hyvä ammentaa lisävoimaa vaativaan
ammattiin. Koillismaan puhtaista raaka-aineista valmistetut Northforce nesteytys- ja palautusjuomat ovat kuuluneet miehen työkalupakkiin jo vuosia.

N

orthforce Oy on ravinnon,
lääketieteen ja hyvinvoinnin yhdistämisen asiantuntija. Yritys on erikoistunut
yhdessä maailman urheilulääketieteen
huippuammattilaisten kehitettyihin ja
kansainvälisesti käytettyihin nesteytys- ja palautusjuomatuotteisiin. Pitkäjänteisen tuotekehityksen tuloksena syntynyt Northforce -tuoteperhe
on suunniteltu sekä ammatti- että
kuntourheilijoiden tarpeisiin. Tuotteet
ylläpitävät urheilijoiden nestetasapainoa ja edistävät nopeaa palautumista
urheilusuorituksen jälkeen.
”Olen käyttänyt Northforce -tuotteita
jo vuodesta 2005 lähtien. Juomat ovat
luonnonmukaisia eivätkä ole aiheuttaneet ruoansulatusongelmia. Olen
saanut niistä myös lisäenergiaa, mikä
on näkynyt suorituksessani”, Lasse
Kukkonen kertoo kokemuksistaan.

Suomalaista superruokaa
puhtaista raaka-aineista
Northforce -juomat ovat todellista
suomalaista superruokaa: tuotteiden raaka-aineena käytetään korkealaatuista heraproteiinia, jota saadaan pohjoissuomalaisesta maidosta.

Säilöntäaineettomat, vähälaktoosiset
ja gluteenittomat tuotteet sisältävät
runsaasti elimistölle hyödyllisiä antioksidantteja. Tuotteiden maustamisessa käytetään marjoja, kuten mansikkaa, mustikkaa tai variksenmarjoja.
”Pidän Northforce -tuotteiden mausta,
sillä ne ovat raikkaita eikä sokeri
maistu liian hallitsevasti. Kesätreenin
aikaan suosin Strength -palautusjuomaa, mikä edistää lihaksiston palautumista voima- ja lihaskuntoharjoittelun
yhteydessä. Extremeä käytän nesteytykseen peleissä. Speed & Skill -palautusjuoma maistuu erityisesti treenatessa sekä pelin
jälkeen. ”
”Jos haluat saada
positiivista energiaa, hyödyntää
suomalaista tuotekehitysosaamista sekä nauttia puhtaista
raaka-aineista,
seuraa esimerkkiäni. Northforce
makes champions”, sanoo Lasse
Kukkonen.

LEADER OF OULUN KÄRPÄT BELIEVES IN PURE ENERGY
Lasse Kukkonen, captain of the Oulun Kärpät hockey team,
is full of positive energy. The roots of the experienced elite
athlete lie deep in northern soil, which is just the place to get
more energy for his demanding job. Manufactured from clean
Finnish raw materials after long-term product development,
Northforce hydration and recovery drinks have been part of
his toolkit for years.
"I have been using the Northforce products since 2005, and
they have clearly improved my performance. When training in

the summertime, I use the Strength recovery drink. It promotes
the recovery of the muscle system after strength and muscle
training sessions. Extreme keeps me properly hydrated
in-game, while Speed & Skill recovery drink is excellent when
training or after a game," Lasse Kukkonen explains.
"If you want positive energy based on clean Finnish raw
materials and product development competence, follow my
lead. Northforce makes champions", Lasse Kukkonen says.

www.northforce.fi

Kuvat © Miikka Miinala
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Muistojen
lähteillä
ei pönötetä
vaan välitetään
Vaimea pianomusiikki kantautuu rappukäytävään.
Oulun vanhimpaan kivitaloon, Puistolaan, on
kokoontunut muistisairaiden musisointiryhmä,
jonka luovuus ilmenee mitä moninaisimpina
sävelinä, sointuina tai rytmeinä. Ryhmässä
luodaan yhdessä, tässä hetkessä eläen ja kokien.

O

ulun Seudun Muistiyhdistys on 25-vuotias aktiivinen
yhdistys, joka toimii muistisairaiden ja heidän omaistensa tukena sairauden kohdatessa ja
edetessä.
”Olemme olemassa muistisairaita ja
heidän omaisiaan varten. Tavoitteenamme on, että sairastunut voisi asua
kotonaan mahdollisimman pitkään. Aktiivisesti kokoontuvien päivätoimintaryhmien lisäksi jaamme tietoa muistisairauksista. Sairauden alkuvaihe, käytösoireet
tai edunvalvonta ovat tärkeitä teemoja,
joita käsitellään suosituissa vertaisryhmissä tai avoimilla yleisöluennoilla”,
sanoo järjestövastaava Paula Ylikulju.

Muistoista musiikiksi
Oulun Seudun Muistiyhdistyksessä työskentelee 11 muistisairauksien ammattilaista sekä kymmeniä vapaaehtoistyöntekijöitä. Yhdistys haluaa vaalia välitöntä
kohtaamisen kulttuuria.
”Uskallamme heittäytyä ja väliin hullutellakin, sehän on vain inhimillistä. Teemme
asioita yhdessä asiakkaidemme kanssa,
toisiltamme oppien”, Ylikulju kuvaa yhdistyksen arvomaailmaa.

kannustaa muistisairaita ilmaisemaan
itseään musiikin kautta. Malli sai myös
hienon vastaanoton Alzheimer Europen järjestämässä kansainvälisessä
konferenssissa.
”Kyseessä on aivan uudenlainen kuntouttamismenetelmä. Musiikin kautta voi
ilmaista tunteita, kuten onnea, iloa, surua
tai vihaa”, Paula Ylikulju kertoo.
Kymppi Eristyksen lukuisilla lahjoituksilla on kehitetty yhdistyksen toimintaa
vuosia sekä hankittu musisointia varten
piano. Yhdistyksen 25. juhlavuosi huipentuu Kymppi Groupinkin tukemaan
Hiljaisuuden valo -konserttiin, jossa piano
säestää Samuli Edelmanin tulkintaa. Tilaisuudessa palataan jälleen muistojen lähteille. Tärkeintä on välittää ilman turhaa
tärkeilyä ja pönötystä.

WHEN
FACED WITH
MEMORIES,
YOU START
TO CARE
Oulun Seudun Muistiyhdistys is an active
association that assists people with
diseases affecting their memory and
their loved ones, both when the disease
manifests itself and when it progresses.
”Our goal is to assist these people in
living at home for as long as possible. In
addition to our active daytime groups,
we provide information about memory
diseases,” explains Paula Ylikulju who is
in charge of the association.
Muistoista musiikiksi (From Memories
to Music), a method developed by the
association, encourages people with
memory-related diseases to express
their feelings through music. The new
rehabilitation method was praised at an
international conference arranged by
Alzheimer Europe.
Several donations from Kymppi Eristys
Oy over the years have allowed the
association to develop its operations
and purchase a piano to be used in
rehabilitation. The association’s 25th
anniversary year will be crowned by
a concert, where the aim is not to be
pretentious, but rather to care for your
loved ones.

Oulun Seudun Muistiyhdistyksen kehittämä Muistoista Musiikiksi -menetelmä
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Taikinasta leipää,

leivästä
bioetanolia

St1 Biofuelsin
työmaapäällikkö
Risto Ikonen ja Kymppi
Eristyksen projektipäällikkö Raimo
Saranpää

Leipomoteollisuuden jätteet ja kauppojen
vanhentuneet leivät muuntuvat tulevaisuudessa
bioetanoliksi Göteborgissa. North European
BioTech tilaaman Etanolix® -tuotantolaitoksen
toimittaa suomalainen St1 Biofuels Oy. Kymppi
Eristyksen vastuulla on projektin säiliöiden,
laitteiden sekä prosessiputkistojen eristystyöt.

B

ioetanolia tuottava Etanolix®tuotantolaitos on nousemassa
Göteborgin öljynjalostamoalueelle St1 Biofuelsin toimittamana. Laitoksessa tullaan valmistamaan
bioetanolia liikennekäyttöön. Tuotantolaitoksen vuotuinen kapasiteetti tulee
olemaan noin viisi miljoonaa litraa bioetanolia vuodessa. Laitoksen tuotanto
käynnistyy keväällä 2015.

Vastaus biovelvoitteisiin

öljynjalostamoon tuotantolaitos, jossa
tuotetaan kestävästi jätepohjaista etanolia. Raaka-aineen ja tuotantoteknologian
ansiosta Etanolix®-laitoksen tuottama
etanoli on lähes hiilineutraalia. Laitos integroidaan täysin jalostamon toimintoihin ja logistiikkaan, jolloin saavutetaan huomattavia synergiaetuja esimerkiksi hukkalämmön tai tuotteen jakelun
osalta.

Göteborgin hanke on valittu mukaan Euroopan Komission Life+ ohjelmaan, jossa
rahoitetaan mm. energiaan, ilmastoon,
ympäristöasioiden hallintaan, teollisuuteen ja tuotantoon, jätehuoltoon sekä
ympäristöpolitiikkaan liittyviä hankkeita.
Projektissa rakennetaan ja integroidaan
ensimmäistä kertaa olemassa olevaan

”On hienoa, että pääsimme mukaan
tähän projektiin. Uskon, että saimme
kaupan, koska olemme tilaajalle entuudestaan tuttu ja luotettava toimittaja. Olemme myös tottuneet toimimaan ketterästi kansainvälisissä projekteissa”, sanoo projektipäällikkö Raimo
Saranpää.

FROM DOUGH TO
BREAD, FROM BREAD
TO BIOETHANOL
In the future, waste from the bakery industry will be
transformed into bioethanol, a vehicle fuel, in Gothenburg,
Sweden. Commissioned by North European BioTech, the
Etanolix® production plant will be constructed by Finnish
company St1 Biofuels Oy. Kymppi Eristys Oy is in charge of
insulating tanks, equipment, and process pipelines during the
project. The plant will be commissioned in the spring of 2015.
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It is the first project where a production plant that will produce
sustainable ethanol from waste is constructed to be integrated
into an already existing oil refinery. Due to the raw materials
and the production technology, the ethanol produced at the
Etanolix® plant will be almost completely carbon neutral.
”We are very pleased to be involved in this project. I believe
that we were chosen because the client already knew us to be
a reliable supplier. Furthermore, we are used to being flexible
in international projects,” says Project Manager
Raimo Saranpää.

Kuva: Kymppi Group

Henkilökuvassa

Raimo Saranpää

N

uukasti mutta komiasti kotipaikkakunnaltaan Lahialta aikoinaan Tampereen Lielahteen muuttanut Raimo Saranpää on
yksi Kympin joukkueen tärkeistä vahvistuksista. Ei ihme, että
mies päätyi eristysalalle, sillä hän väittää ainakin puolet syntymäpaikkakuntansa miehistä olevan eristäjiä. Totta tai tarua, Raimo on
täyden Kympin eristysammattilainen ja vahva tiimipelaaja.
”Raimo on kokenut projektimies. Esimerkiksi Uruguayssa hän toimi haihduttamon ja voimakattilan työmaapäällikkönä vastaten lähes 80 henkilön projektiryhmästä. Hän on projektien hengenluoja, joka taitaa älykkään tilannekomiikan. Raimon vastuulle voi antaa projektin kuin projektin”, kuvailee liiketoimintajohtaja Jukka Heikkinen tärkeää vahvistustaan.

Nimeni: Raimo Tapio Saranpää

My name: Raimo Tapio Saranpää

Syntymävuoteni : 1959

My year of birth: 1959

Syntymäpaikkani: Laihia

My place of birth: Laihia

Kotipaikkani: Tampereen Lielahti

My home town: Tampereen Lielahti

Kympillä töissä vuodesta: 2003

I have been employed by Kymppi:
2003

Tehtäväni Kympillä: projektipäällikkö
Viihdyn Kympillä koska: meillä on
hyvä porukka. Asiasta kuin asiasta voi
keskustella työkavereiden ja johdon
kanssa välittömästi.
Työssä minua motivoi erityisesti:
haasteet Suomessa ja ulkomailla!
Jokainen työmaa on yksilöllinen
erilaisine vaatimuksineen. On
palkitsevaa huomata, että osaa viedä
projektin kunnialla läpi.
Kansainväliset työt ovat: mahtavaa
kokemusta. Tapaa uusia ihmisiä,
tutustuu erilaisiin kulttuureihin ja
petraa kielitaitoa.
Suomessa parasta on: hyvinvointi.
Aina kun palaa ulkomailta kotiin,
huomaa kuinka hyvä maa tämä on.
Ja onhan meillä myös mahtava kesä!
Vapaa-ajalla harrastan: nykyään yhä
useammin golfia. Kärpänen puraisi
minua Uruguayssa ja viime kesänä
vietin kentällä pari kolme päivää
viikossa.
Elämässä tärkeitä asioita ovat:
terveys ja perhe
Lempiruokani: pippuripihvi
Lempijuomani: vichy
Mottoni: asioilla on tapana järjestyä!

My title at Kymppi: Project Manager
I like working for Kymppi because:
We have a great team. I can
discuss anything that is on my
mind with my colleagues and the
management.
My key motivational factors at
work are: Challenges in Finland
and abroad! Each construction
site is unique and has different
requirements. It’s very rewarding to
see that you are able to complete any
project.
Working abroad is: An opportunity
to get wonderful new experiences.
An opportunity to meet new people,
get to know different cultures, and
improve your language skills.
The best thing about Finland is:
Wellbeing. Whenever I come back
home after having worked abroad, I
can see again what a great country
this is. We also have great summers!
My hobbies: I have been playing golf
more often lately. I was bitten by the
golf bug in Uruguay, and I was on the
course two or three times per week
last summer.
The most important things in life:
Health and family
My favorite food: Pepper steak
My favorite beverage: Mineral water
My motto: Things tend to
sort themselves out.

EMPLOYEE
PORTRAIT:
RAIMO
SARANPÄÄ
Raimo Saranpää, a native of Laihia
who moved to Lielahti in Tampere
a long time ago, is one of the key
players in the Kymppi team. It’s
no wonder that he ended up in the
insulation business: he claims that
at least half of the men hailing from
his place of birth are working with
insulation. Whether that is true or
not, Raimo is a perfect insulation
professional and a strong team player.
”Raimo has plenty of experience in
project work. In Uruguay, for example,
he was the manager of an evaporation
plant and recovery boiler construction
site, managing a project team of
almost 80 people. He is the spirit of
a project, and he is very quick-witted.
You can trust Raimo to handle any
project you throw at him,” Business
Director Jukka Heikkinen describes
his important employee.
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Elon työyhteisökysely
muuttaa tutkimustulokset
käytännön toiminnaksi
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo syntyi vuoden 2014 alussa, kun
Eläke-Fennia ja LähiTapiola Eläkeyhtiö muodostivat yhdessä Suomen
kolmanneksi suurimman työeläkeyhtiön. Elo on suurin yrittäjien
työeläkevakuuttaja ja rakentaa hyvinvoivaa Suomea edistämällä
työyhteisöjen ja yksilöiden hyvinvointia.

E

lon työhyvinvoinnin kehittämispalvelut toimivat asiakkaidensa yhteistyökumppanina
mm. työkyvyttömyysriskin ehkäisyssä sekä työhyvinvoinnin ja työkykyjohtamisen kehittämisessä. Työhyvinvoinnin kehittämispäällikkö Heidi
Tuohimaa-Niemelä vastaa Pohjois-Suomen alueella Elon asiakkaiden työhyvinvointiin ja työkykyjohtamiseen liittyvistä asioista.
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- Työkyky rakentuu monesta eri osatekijästä, mm. hyvästä esimiestyöstä ja johtamisesta, työn mielekkäästä sisällöstä ja
työyhteisöstä, yksilöllisestä työkyvystä
eli henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista
sekä työn ja muun elämän tasapainosta,
Tuohimaa-Niemelä kertoo.
- Yrityksen kanssa yhteistyössä kartoitamme nykytilannetta, käymme läpi
heidän työyhteisönsä riskitekijöitä ja

pohdimme yhdessä ratkaisumalleja tulevaisuutta varten. Halukkuus kehittää toimintaa lähtee tietysti työyhteisöstä itsestään ja mielestäni on tärkeää osallistaa henkilöstö tähän työhön. Viisaus ei
tule ulkopuolelta, vaan työntekijät itse
monesti tietävät parhaiten ne jutut, joilla
on todellista merkitystä, Tuohimaa-Niemelä muistuttaa.

”

Tyytyväinen
ja sitoutunut
henkilöstö
on useimmiten
yrityksen
tärkein
pääoma ja
koko liiketoiminnan
peruskivi.”

Tyytyväinen henkilöstö on
yrityksen tärkein pääoma

suhteellisen johdonmukaista seurata kyselyjen tuloksista.

Työkykyä voidaan edistää johtamalla sitä
aktiivisesti ja johdonmukaisesti. Myös
henkilön omat valinnat ja elämän hallinta
vaikuttavat siihen merkittävästi. Toisin
kuin monesti mielletään, työhyvinvointi
ei ole temppukokoelma, yleinen fiilismittari yrityksessä tai salamyhkäistä johtamisoppia, vaan se on osa organisaation
jokapäiväistä toimintaa, johon kaikki sen
jäsenet osallistuvat. Se on olennainen
osa yrityksen johtamista ja samalla paikallisen tason yhteistoimintaa.

Lähtökohtana Elon työyhteisökyselyssä
ja kehittämistyössä on se, että koko henkilö osallistuu kyselyyn vastaamiseen.
Siten jokainen työntekijä saa mahdollisuuden vaikuttaa oman työyhteisönsä
työhyvinvoinnin kehittämiseen. Elon kyselyn vastaukset käsitellään aina nimettöminä, jotta ehdoton luottamuksellisuus säilyy. Tulokset toimitetaan yritykseen yhteenvetona, josta yksittäistä
vastaajaa ei pysty tunnistamaan. Tulosten perusteella Elon työhyvinvoinnin kehittämispäällikkö laatii etenemissuosituksen työhyvinvoinnin tukemiseksi.

Työhyvinvointi on myös jatkuvassa muutoksessa oleva ilmiö. Kaikki tekijät, mitkä
vaikuttavat työhön, työntekijään, johtamiseen, työyhteisöön ja koko organisaatioon, vaikuttavat myös työhyvinvointiin.
- Tyytyväinen ja sitoutunut henkilöstö on
useimmiten yrityksen tärkein pääoma
ja koko liiketoiminnan peruskivi, arvioi
Tuohimaa-Niemelä.
Tietoa työyhteisön tilasta ja mahdollisista kehittämiskohteista saadaan mm.
varhaisen tuen keskustelujen sekä kehityskeskustelujen kautta, mutta tärkein
ja johdonmukaisin tapa mitata työyhteisön hyvinvointia on Tuohimaa-Niemelän
mielestä säännöllisesti henkilöstölle järjestettävä työyhteisökysely.

Työyhteisökyselystä
synergiaetuja koko
toimintaan
Työntekijällä on ääni, joka ei välttämättä
aina tule kuulluksi. Työntekijöiden vaihtuvuuden välttämiseksi sekä tuottavan,
terveellisen ja turvallisen työympäristön
luomiseksi Elo tarjoaa asiakkailleen apuvälineeksi työyhteisökyselyä.
Säännöllisesti toteutettavien työyhteisökyselyjen tulokset kertovat, mitä henkilöstölle kuuluu. Niiden avulla saadaan
tietoa työyhteisön nykytilasta ja siten
esiin voidaan nostaa työhyvinvointiin liittyviä kehittämiskohteita. Kyselyjen avulla
voidaan helpottaa myös työhyvinvointisuunnitelman ja siihen liittyvien toimenpiteiden vuosikellon laatimista. Elon kyselyssä oman yrityksen suoriutumista
on mahdollista verrata Elon muihin asiakasyrityksiin. Useampien peräkkäisten
kyselyjen myötä oman työhyvinvointitoiminnan kehittymistä on mahdollista
seurata. Myös hankkeiden ja toimenpiteiden vaikutusta sekä onnistumista on

Työyhteisökysely –
mitä sitten?
Tyytyväisyys työhön ja omaan työyhteisöön vaikuttaa suoraan myös asiakkaiden tyytyväisyyteen. Tehokkaasti toteutettu työyhteisökysely on olennainen
keino mitata, miten organisaation henkilöstö voi, miten hyvin johtaminen ja esimiestyö on toteutettu ja millä tavoin yrityksen tavoitteet näkyvät organisaation
eri osissa.
- Tietenkään ei riitä pelkästään, että
kysely toteutetaan ja jokainen saa siihen
vastata. Työeläkeyhtiönkään päätarkoituksena ei ole tehdä vain tutkimusta tutkimuksen tähden, vaan muovailla siitä
saatavat tulokset tehokkaaksi käytännön toiminnaksi, Heidi Tuohimaa-Niemelä kuvailee.
- Tärkeintä on se, mitä saatavalla tiedolla tehdään. Asiat harvoin muuttuvat itsekseen eikä aika useinkaan korjaa
epäkohtia. Mikäli kriittinen kehittämiskohde nousee esille, on tärkeää määritellä tavoitteet, seurantavastuu ja ryhtyä
toimenpiteisiin, sillä ilman toimenpiteitä
seuraavan kyselyn kohdalla mahdollinen ongelmatilanne voi olla merkittävästi suurempi ja hankalampi korjata,
hän jatkaa.
Kyselyn jälkeen yhdessä sovitut toimintamallit on tärkeää ottaa aidosti käyttöön. Johdonmukaisen työn avulla on
myös helpompi panostaa ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Työyhteisön hyvinvoinnin kohentuminen vaikuttaa yleensä
olennaisesti myös yrityksen kokonaiskustannustason supistumiseen sairauspäivien vähenemisen ja työterveyshuollon kustannusten pienenemisen myötä.
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Muistathan kysyä meiltäkin

KYMPIN ESIVALMISTEET
ERISTYSAMMATTILAISILLE

p. 0201 881 100 | tilaukset@10e.fi

www.10e.fi
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