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Saarioinen tietää mikä suomalaisille maistuu 
 
Saarioinen on valmistanut suomalaisten lempiruokaa jo vuodesta 1957 
- Saarioinen tuntee suomalaisen ruokailun arjen, juhlan ja sesongit 
- Vaalimme suomalaisia ruokaperinteitä ja tapakulttuuria 
- Tuomme kansainväliset ruokatrendit suomalaisten ruokapöytiin 
- Tuotteet on kehitetty suomalaiseen makuun 

 
Saarioinen haluaa olla suomalaisten lempiruokatalo myös tulevaisuudessa. 
-      Saarioinen on valmisruokamarkkinoiden ostetuin, mieluisin ja suositelluin merkki 

 
 

 
 

 



Tampere 

Huittinen 

Valkeakoski 

Sahalahti 

Vantaa 

Rapla,  

Viro 

Saarioisten herkullista ruokaa valmistuu 
osaavissa käsissä usealla paikkakunnalla 

Saarioinen on merkittävä työllistäjä 
TAMPERE (n. 120) 
• Pääkonttori 
SAHALAHTI (n. 460) 
• Valmisruoat, kuten kiusaukset, laatikot ja keitot. Myös pihvit,  

pyörykät ja murekkeet. 
HUITTINEN (n. 165) 
• Salaatit, puurot, kiisselit, hillot, marmeladit, salaattikastikkeet 
VALKEAKOSKI (n. 270 + 150) 
• Pizzat, lihapiirakat, lihavalmisteet 
• Keskuslähettämö 
VANTAA 
• Myyntikonttori 
RAPLA, VIRO (n. 170) 
• Salaatit, välipalatuotteet, laatikot, kastikkeet 
• Palvelee erityisesti Baltian markkinoita. 

 



Työkykyongelmat Saarioisissa 
 
Sairauspoissaolot ovat inhimillisesti ikäviä ja aiheuttavat myös merkittäviä 
kustannuksia 

• Vuonna 2017 Saarioislaiset olivat poissa töistä lähes 19.000 kalenteripäivää jokainen 
Saarioislainen poissa töistä n. 10 työpäivää 

• N. 40 % henkilöstöstä ei lainkaan sairauspoissaoloja 
• 20/80 –sääntö pätee: 20 % henkilöstöstä tuo 80 % poissaolopäivistä 
• Karkeasti arvioituna (EK:n laskutavalla) yksi poissaolopäivä maksaa noin 350 euroa  

merkittävä taloudellinen kustannus 
 

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet aiheuttavat eniten poissaoloja 
• Tules-sairaudet muodostavat n. 50 % poissaolojen syistä 
• Muut ”isot” poissaolojen syyt ovat hengityselinsairaudet, vamma, sekä mielenterveyden syyt 

 
 

 
 

 
 

 



Mielenterveys ja poissaolot 
Mielenterveyden syyt aiheuttavat pitkäkestoisia sairauspoissaoloja 

• Mielenterveydelliset syyt muodostavat n. 10 % Saarioisten sairauspoissaolojen perusteista 
• Kuitenkin yli 90 päivää kestäneistä sairauspoissaoloista mielenterveyden syyt muodostavat 

lähes 20 % 
 

Mielenterveys on diagnoosipääryhmistä ainoa, jossa emme (2015-2017) olleet 
saavuttaneet alenevaa kehitystä 

• Tules-sairaudet alenivat n. 20 % 
• Vammat alenivat n. 40 % 

 
Mielenterveydelliset syyt aiheuttavat lisäksi kustannuksia myös 
työkyvyttömyyseläkkeinä 

• Yksittäiset työkyvyttömyyseläkkeet voivat olla kustannuksiltaan jopa 300.000 euroa 

 
 

 
 

 
 

 



”Helppari- hankkeen” synty, kesä 2016 
 

Joukko henkilöitä joiden psyykkisestä jaksamisesta työnantaja oli erityisen 
huolissaan 

• Onko mielenterveyspotilailla riittävästi voimavaroja hoidon hakemiseen? 
• Onko saatavilla oleva hoito sellaista, joka mielenterveyden tukemisen lisäksi tähtää työkyvyn 

palauttamiseen? 
• Useita hoitotahoja 
• Kontakti työterveyshuoltoon tai työnantajaan puuttui. 

 
Kartoitettiin palveluntuottajia ja palveluita, joiden avulla uskottiin tuettavan 
henkilöiden työkykyisyyttä 

 
Käynnistettiin yhteistyö HRBP:n ja Sopimusvuoren kanssa => Syntyi ”Helppari- 
hanke” 

 



Hankkeen eteneminen, alkusyksy 2016 

Hanke esiteltiin työterveyshuollolle  
• ei kilpailevaa, vaan täydentävää palvelua 
• työterveyshuolto ideoi Sofas- kyselyn liittämisen valmennukseen 

 
Hanke hyväksytettiin työeläkeyhtiöllä 
 
Työterveyshuolto kartoitti asiakkaistaan henkilöt joiden uskoi hyötyvän 
palvelusta 
  
Työterveyshuolto myös kontaktoi henkilöt ja tiedusteli 
osallistumishalukkuutta 
 
Työnantaja kontaktoi pitkään poissaolleet, sekä ei työsuhteessa olevat 
henkilöt 
 

 



Valmennuksen käynnistyminen, syksy 2016  

Valmennusta tarjottiin  17:lle henkilölle 
 
15 henkilöä otti tarjouksen vastaan  

• Osa jo vuosia mielenterveysperustein poissa työstä olleita (kuntoutustuella) 
• Osa ei enää työsuhteessa, mutta eläkevastuu Saarioisilla 

• Osalla toistuvia mielenterveysperusteisia poissaoloja. Usein lisäksi haasteita monilla 
elämänosa-alueilla 

• Työterveyshuoltosopimukseen kuuluvat psykologin palvelut käytetty, mutta  tarvittiin 
lisätukea 
 

 Usealla pilotointiin osallistuneella oli pitkään jatkuneita 
 mielenterveyshaasteita! 

 
 

 
 

 
 

 
 



Valmennuksen käynnistyminen, syksy 2016  

Alkutilanteessa osallistujille tarjotaan viisi tapaamiskertaa sisältävä 
valmennus. 
Optiona lisäksi viisi tapaamiskertaa sisältävä jatkovalmennus 
 
Valmennus toteutui valmennettavan voimavarojen mukaan. Osalla 
valmennus saattoi olla  sovitusti ”katkolla” ja jatkua taas voimavarojen 
riittäessä 

• 6:lla osallistujalla viisi tapaamiskertaa 
• 9:llä osallistujalla 10 tapaamiskertaa  



Mitä pilotoinnilla saavutettiin? 

• Kolmen, jo vuosia kuntoutustuella olleen henkilön kanssa on päästy 
aloittamaan työkokeilun suunnittelu 

• Yhdellä henkilöllä valmennusta seurasi lähes kaksi vuotta kestänyt 
poissaolo. Olisiko poissaolo tullut ilman valmennusta, mutta 
myöhemmin?   

• Kolmen henkilön työsuhde on päättynyt 
• Yhdellä henkilöllä pitkä tules- perusteinen poissaolo jatkuu   
• Muut valmennettavat jatkavat  työssä ilman mielenterveysperusteisia 

poissaoloja  
Valmennettavat ovat saaneet työkaluja joiden avulla tunnistavat 

paremmin jaksamisen uhkia ja osaavat tukea  jaksamistaan 
 
 

 



Mitä pilotoinnilla saavutettiin? 

Kyynärpään kipeytyessä osataan toimia, mutta mielenterveyden järkkyessä 
tilanne on esimiehellekin usein hyvin haasteellinen. 
 
Valmennus sisältää loppukeskustelun johon osallistuu työterveyshuollon 
edustaja ja usein myös esimies. Uusia työkaluja niin esimiehille kuin 
työterveyshuolloillekin. 
   
Pilotointivaiheen jälkeen Helppari- valmennus on vakiintunut osaksi 
Saarioisten VaTu- mallia = oikea-aikainen työkyvyn tuki   

 
Valmennukseen osallistuneet henkilöt arvostavat työnantajan panostusta   



Valmennukseen osallistuneiden ”kynästä” 

• Tilanne Helpparin alkaessa: toivoton, masentunut, toimintakyvytön
 Tilanne Helpparin päättyessä: parantunut mielentila, työkykyinen 

• Voin sanoa, että Sannan tapaamisesta on ollut suuri apu, että olen 
päässyt nykyiseen tilanteeseen. Kiitokset myös työnantajalle, tästä 
mahdollisuudesta. 

• Kun itsestä tuntuu ettei ajatus kulje lainkaan, pienellä avulla ja 
keskustelulla ajatuksen sai ohjattua uudelle uralle, mikä tuntui hyvältä 
oivaltaa keskusteluissa. Yksin tahtoi kela jäädä päähän toistamaan vain 
negatiivista kuvaa koko tilanteesta. 

• Lisäksi iso kiitos työnantajalle että on tällaiseen projektiin lähtenyt – 
itse saanut tästä todella paljon apua. Ihanaa olla oma iloinen itsensä. 
 


