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Mirka, önemi giderek artan perso-
nel eğitimine büyük çaba sarf et-
mektedir. Manuel çalışmanın yer-
ini otomatik süreçler aldığından, 
artık yeni becerilere ihtiyaç duyul-
maktadır. 

Mirka has always been committed to 
training its personnel� In recent years, 
however, training has become even 
more important� As more and more 
processes are automated and digital-
ised, there are constantly lots of new 
things to learn� At the same time, fo-
cus has shifted from routine manual 
work towards knowledge and exper-
tise work�

“We really put great effort into train-
ing� In addition to training our cur-
rent employees, we are also con-
stantly hiring new employees to get 
the right kind of expertise to Mirka”, 
explains HR Manager Ulla Kauppi�

Generally, Mirka employees are now-
adays required to have completed at 
least a secondary education� 

Committed to training.

In 2020, Mirka’s white-collar work-
ers received an average of 52 hours 
of training, while blue-collar work-

ers were trained at an average of 16 
hours� Despite being on this high 
level, the numbers dropped a bit 
compared to previous years because 
it was harder to organise training 
during the pandemic� 

“In 2020, we were able to train espe-
cially white-collar workers, as their 
training is easier to organise online� 
Naturally, some of the training was 
related to the new situation caused 
by the pandemic� For example, man-
agers had to learn how to lead re-
motely”, says Kauppi�

Development discussions each year

In addition to training, Mirka employ-
ees also participate in development 
discussions each year with their su-
pervisors� Normally, these discussions 
take place face-to-face, but during 
2020, some discussions were held 
remotely� 

“We have instructed the supervisors 
to pay extra attention to how the 
new situation has affected employ-
ees� Remotely, it is harder to detect if 
somebody is not feeling well�”

The main idea of the development 
discussions is that the employee and 

the supervisor sit down together to 
discuss the employee’s work situa-
tion and the things he or she perhaps 
wants to change�  

Remote work is here to stay.

Before the corona pandemic, remote 
work was not that common at Mirka� 
Ulla Kauppi estimates that remote 
work is here to stay, even after the 
pandemic ends� Working remotely 
from home has gone very well for 
most people, but there are also chal-
lenges�

“People need social interaction and 
want to meet their colleagues� We 
can also see that interaction be-
tween different units at Mirka is not 
as intense as it was before, which is 
a shame� I therefore think that some 
kind of a hybrid model would be 
ideal in the future, where people can 
work from home some of the time, 
but not all week�”

İnsanların sürdürdüğü başarı
Otomasyon, çalışanların sürekli eğitimini gerektirir
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Güvenlik ve refaha yapılan yatırımlar, kazanç olarak geri döner
İş yerinde güvenlik ve esenlik, Mir-
ka için uzun süredir birinci öncelik 
konumundadır. İstikrarlı ve meto-
dik çalışma, düşük kaza ve hastalık 
izni oranları ile sonuçlandı.

Mirka’da yeni bir çalışan işe başladığın-
da, son derece kapsamlı ve yoğun bir 
güvenlik eğitiminden geçer� Üretim 
bölümündeki çalışanlara, her beş 
yılda bir yenilenmesi gereken bir iş 
güvenliği kartı verilir� Bunlar, Mirka’nın 
güvenlik konularını ne denli ciddiye 
aldığına dair sadece birkaç örnek-
tir� Son yıllarda, aynı zamanda Mirka 
stratejisinin bir parçası da olduğun-
dan, güvenliğe daha da fazla oda-
klanıldı� Bu, güvenlik çalışmasında, 
yönetim de dahil olmak üzere tüm 
şirketin kararlı olması anlamına gelir�

Güvenlik sorunları anında bildiril-
ir Mirka’da, herkesin güvenlik so-
runlarını derhal bildirebileceği bir 
sistemi bulunmaktadır� “Çalışanların 
genel olarak güvenlik konularını cid-
diye aldıklarını kanıtlayan, çok sayıda 
bildirim alıyoruz� İnsanlar, başka-
ları için harika örnekler teşkil eden 
olumlu şeyleri de bildirebilir�” diye 
açıklıyor Mirka İK Müdürü Ulla Kaup-
pi� Güvenlik çalışmaları, 2020 yılında 
BeSafe kampanyasının başlatılmasıy-
la yoğunlaştırıldı� Kampanya, güven-
lik sorunlarına yönelik farkındalığı, 
eskisinden çok daha fazla artırmayı 
amaçlıyordu�

Pandemi sırasında güvenlik

Mirka’nın kapsamlı güvenlik çalışması, 
düşük kaza oranları ile karşılığını ver-

di� 2020 yılında Mirka’da 13 iş kazası 
meydana geldi ve LTIR (Kayıp Zaman-
lı Yaralanma Oranı / Lost Time Inju-
ry Rate), her sektör için son derece 
düşük bir rakam olan 7,0 düzeyinde 
kaldı�

2020’de Mirka, korona pandemisi ile 
mücadelesi sırasında, önceki güven-
lik çalışmalarından büyük ölçüde fay-
dalandı� Üretim, çalışanların fiziksel 
olarak toplanmasını önlemek için hızlı 
bir şekilde farklı güvenlik bölgelerine 
ayrıldı� Bu ve diğer önleyici tedbirler 
sayesinde, Mirka çalışanları arasında 
yalnızca tesadüfi korona enfeksiyon-
ları meydana geldi ve üretim ve tesli-
mat güvenliği hiçbir zaman tehlikeye 
atılmadı� 

Ortam yeniden normale 
döndüğünde, Mirka daha önce 
düzenli olarak organize edilen “güven-
lik yürüyüşleri”ni sürdürebilmeyi 
umuyor� Bu yürüyüşler sırasında farklı 
departmanlardan insanlar, potansiyel 
güvenlik tehlikelerini incelemek için 
birbirlerini ziyaret ettiler� İnsanlar ken-
di bölümlerine karşı yeterince objek-
tif ve duyarlı olamayabileceğinden, 
bunun etkili olduğu kanıtlanmıştır�

Düşük hastalık izni oranları

Mirka, iş yerinde güvenliğin yanı sıra 
refahı da desteklemek için sürek-
li çalışmalar yapmaktadır� 2020’de 
hastalık izni oranı, endüstriyel bir iş 
yeri için alışılmadık derecede düşük 
bir oran olan %4,1’di� Oran, muhte-
melen pandemi kısıtlamaları sonu-
cunda genel olarak düşük enfeksiy-

on oranları nedeniyle, bir önceki yıla 
göre biraz azaldı�

Ulla Kauppi “Rakamlarımız zaten çok 
iyi seviyede olduğu için, onları daha 
da aşağı çekmek o kadar kolay değil� 
Ancak 2021 hedefimiz %3,7 hastalık 
izni oranıdır�” diyor�

Mirka bu iyi oranlara ulaşmak için ne 
yaptı? Güvenlik konularında olduğu 
gibi, her şey birçok küçük günlük 
önlemden oluşan uzun vadeli kesin-
tisiz çalışmakta odaklanıyor� Ve doğal 
olarak, düşük kaza oranları da, düşük 
hastalık izni oranlarına dönüşüyor� 

Mirka’nın, potansiyel sorunların 
büyümeden önce ele alındığı, “erken 
destek stratejisi” adı verilen bir strate-
jisi bulunmaktadır� 

Ulla Kauppi bunu “Denetçilere erken 
bir aşamada müdahale etmeleri ve 
karşılıklı görüşmek üzere bir dizi so-
ru sormaları talimatı verildi� Ayrıca 
iş sağlığımızın da dahil edilmesi için 
düşük bir eşik belirlendi� Gerek fabrika 
çalışanları, gerekse ofis çalışanları için 
birbirine oldukça benzer yöntemler 
kullanılıyor�” sözleri ile açıklıyor�
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