
EUROT OIKEAAN PAIKKAAN

Pohjois-Suomessa toimivan Osuuskauppa Arinan 
lähes 2 700 työntekijää työskentelee pääasiassa 
kaupan alan fyysisissä tehtävissä. Arinaan kuuluvat 
tutuista päivittäistavarakaupoista Prisma, S-market 
ja Sale. Lisäksi Arinalla on majoitus-, ravintola- ja 
liikennemyymälätoimintaa. 

Tyypillisiä vaivoja niin tarjoilijalla kuin myyjälläkin ovat 
tuki- ja liikuntaelinsairaudet.

– Pyrimme työkykyjohtamisessa ennaltaehkäisyyn. 
Haluamme varmistaa, että henkilöstö pysyy 
mahdollisimman pitkään työkykyisenä. Mehiläinen 
on ollut aktiivisesti mukana kouluttamassa esimiehiä 
työkykyjohtamiseen. Lisäksi he ovat järjestäneet 
tarpeen mukaan esimerkiksi selkäryhmiä ja laatineet 
ergonomiaoppaan myyjille, kertoo Osuuskauppa Arinan 
henkilöstöpäällikkö Minna Savikko.

Aikaisemmin Arinan työntekijät saivat olla vain 
lääkärintodistuksella pois töistä, mutta Mehiläisen 
aloitteesta työpaikalla otettiin käyttöön oma ilmoitus 
-käytäntö. Esimiehen luvalla voi olla pois töistä 
enimmillään kolme päivää. Uusi käytäntö on vähentänyt 
turhia lääkärikäyntejä ja säästänyt rahaa. 

– Mehiläinen on puhunut aktiivisesti oman ilmoituksen 
puolesta. Minusta se on osoitus siitä, että Mehiläisessä 
ei ajatella vain sitä, onko euro heiltä pois. Heillä on ollut 
selkeä halu suunnata terveydenhoitomenot entistä 
järkevämmin, Savikko sanoo.

Arinalla on myös käytössään Mehiläisen OmaTyöterveys-
palveluneuvonta. Aikaisemmin työntekijät saivat varata 
ajan suoraan lääkärille, mutta nyt arinalaisilla on oma 
ajanvarausnumero, josta vastaa terveydenhoitoalan 
ammattilainen. Hän arvioi puhelun aikana 
hoidontarpeen, minkä perusteella työntekijä ohjataan 
työterveyshoitajalle tai -lääkärille. Oma ilmoitus 
-tapauksissa palveluneuvonnasta pyydetään olemaan 
yhteydessä lähiesimieheen, joka myöntää luvan 
poissaoloon.

Palveluneuvonta on osaltaan vähentänyt turhia 
lääkärikäyntejä, sillä lievät sairaustapaukset eivät aina 
vaadi lääkärin hoitoa. 

– Kaikki uusi pelottaa ja aiheuttaa osalle 
muutosvastarintaa, mutta palveluneuvonnan yhteydessä 
ei sellaista ole ollut. Kun ammattilaiset vastaavat 
puhelimeen, soittajalle tulee turvallinen olo, että he 
osaavat varata ajan oikeaan paikkaan. 

Toimenpiteiden seurauksena Arinan työterveyshuollon 
kustannukset laskivat vuonna 2015 noin 30 prosenttia. 
Säästynyt raha on käytetty ennaltaehkäisevään 
toimintaan.

– Se helpottaa taakkaamme henkilöstöhallinnossa, kun 
tiedetään, että apuna on taho, joka huolehtii henkilöstön 
hyvinvoinnista. Luottamus rakentaa pitkäjänteistä 
yhteistyötä, Minna Savikko summaa.

Osuuskauppa Arina karsi Mehiläisen kanssa turhia lääkärikäyntejä. Säästyneet 
rahat käytettiin ennaltaehkäisevään toimintaan. Tämän seurauksena terveyden
huollon kustannukset laskivat Arinassa viime vuonna noin 30 prosenttia.

Lue lisää Mehiläisen työelämäpalveluista osoitteessa www.mehilainen.fi


