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Työkyky liiyy työhön
Vuonna 1998 Verve toimiessaan vielä Merikosken kuntoutus- ja tutkimuskeskuksen nimellä osallistui valtakunnalliseen Elämä Työssä -kampanjaan.
Kumppaneina kampanjassa olivat Kiipulasäätiö, Medivire Työterveyspalvelut
Oy ja Tapiola-yhtiöt. Kampanja kiersi valtakuntaa järjestäen mm. 13 alueellista
seminaaria, julkaisten lehtiä ja muuta tiedotusmateriaalia. Kampanjan tavoitteena ja sisältönä oli kertoa, eä jokaisella suomalaisella on oikeus mielekkääseen työhön, jatkuvaan oppimiseen ja hyvään terveyteen. Kampanja painoi
erityisesti työn kehiämisen merkitystä työkyvyn ja hyvinvoinnin kehiämisen
osatekijänä. Kampanjan sloganiksi muodostui siemmin Verven paljon käyämä ”Työkyky liiyy työhön”.
Kun tänä syksynä kampanjan ydinajoista on kulunut 12 vuoa, voidaan todeta, eä silloinen sanoma on nyt ainakin yhtä ajankohtainen muistuteava
niin työterveyshuolloissa, kuntoutuslaitoksissa kuin ja erityisesti työpaikoillakin. Kaikki se tieto ja ymmärrys, joka näien vuosien aikana on kertynyt, tukee
sitä näkemystä, eä ihmisten hyvinvoinnin ratkaisut tehdään työssä ja työhön
liiyen, ei kuntoutuksen tai terveydenhuollon toimipaikoissa. Näien vuosien
aikana on myös tultu kiusallisen tietoisiksi siitä, eä oli yksilöllinen sairausoireisto lähtökohdiltaan tai olemukseltaan tuki- ja liikuntaelinpohjainen tai mielenterveyspainoeinen, parhaiten työelämässä jatkamista tuetaan vaikuamalla työhön ja sen sisältöihin. Ja toisaalta kausaliteei tuoavan työn ja työntekijöien hyvinvoinnin välillä nähdään yhä enemmän yksisuuntaisena.
Kuluneen vuosikymmenen aikana myös muutosten vauhti työssä on lisääntynyt. Yksilöllisen ja yhteisöllisen jaksamisen ja menestymisen avaimet näyävät
liiyvän yhä enemmän muutosvauhdissa pysymiseen ja muutoksen hallintaan.
Muutosvauhtia on siiviänyt myös globalisoituminen, joka on muuumassa ainakin länsimaisilla työpaikoilla mahdollisuudesta uhaksi. Kun vielä 1990-luvulla
kampanjamme syntyaikoina työn haasteet hyvinvoinnille liiyivät ennemminkin hitaasti muuuviin työn sisältö- ja kuormitustekijöihin, tänään on muutos
sinänsä se keskeisin haaste. Ja haasteen se muodostaa saaaessaan ihmisiä
mahdoomien ristiriitojen ja tehtävien eteen, häiritessään sujuvaa työtä sekä
kuormiaen ja uuvuaen.
Mua 1980-luvulla rakennetut järjestelmämme, osaamisemme, menetelmämme ja välineemme eivät ole viritey auamaan työpaikkoja ja ihmisiä muutoksen hallinnassa. Kaikkien, jotka tekevät työtä työn parissa - oli se sien tuottavuuteen, osaamiseen tai hyvinvointiin liiyvää - tulisi pystyä ymmärtämään
töien sisällöllisiä ja merkityksellisiä muutoksia. Ja historian tarkastelun ja vanhojen hyvien aikojen haikailun rinnalle olisi saatava tulevan arvailua ja siihen varautumista. Keskeiseksi onkin muodostunut kysymys, mistä löytyy se osaaminen
ja välineet, jota niin työpaikat, työterveyshuolto kuin kuntoutuskin tarvitsevat.
Tähän osaamisen ja suuntautumisen kysymykseen pyrkii vastaamaan
TYÖLÄS-hanke, joka on tämän lehden teemana. Enää Verve ja verveläiset eivät kulje yksinään työn kehiämisen aaeineen vaan joukkoon tulee koko ajan
lisää osaajia ja voimaa. 1990-luvun slogan ”TYÖKYKY LIITTYY TYÖHÖN” on
edelleen toa.
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Uudet palvelut ratkaisevat
työn pulmat työn äärellä
Työlähtöisiä palveluja hyödyntää kasvava joukko työterveyshuollon ja kuntoutuksen ammailaisia asiakkaineen
eri puolilla Suomea. Uua lähestymistapaa koskeviin
usein esiteyihin kysymyksiin vastaa valtakunnallisen
TYÖLÄS-oppimisverkoston projektijohtaja, Verven tutkimusjohtaja Jorma Mäkitalo.
Miten kuvailet työlähtöisiä palveluja henkilölle, joka ei ole koskaan
niistä kuullut?
Työlähtöiset palvelut auavat työpaikan toimijoita ratkaisemaan jaksamista veroavia oman työnsä pulmatilanteita. Pulmatilanteita voivat
olla kiire, liikakuormitus, kohtuuomiksi koetut vaatimukset, ilmapiiriongelmat, jatkuvat haiaaviksi koetut muutokset, punaisen langan häviäminen työstä tai suureen muutok-

seen valmistautuminen. Työlähtöiset
palvelut tarjoavat työkaluja niin yksilöille, esimiehille kuin työyhteisöillekin.
Miksi puhutaan työlähtöisyydestä,
mistä termi on peräisin?
Termi on peräisin Helsingin kaupungin Työterveyskeskuksen työntekijöiltä. Kuulemani kertomuksen mukaan termi syntyi kun heidän kollegansa ihmeelivät, mitä toimintaa

tuo on, kun te paneudue asiakkaienne kanssa noihin arkisen työn
yksityiskohtiin ja työssä tapahtuneisiin muutoksiin. Vastaus oli hapuileva: ”No tämä on sellaista, kohdistuu
niinku siihen TYÖHÖN mitä ne tekee, sellaista työlähtöistä.”
Työlähtöisyys siis tarkoiaa, että kohdistetaan huomio itse työhön,
työn tekemiseen, työn sujumiseen ja
työn muutoksiin.
Mitä uu a työlähtöiset palvelut
tuovat työyhteisölle ja yksiäiselle työntekijälle?
Asiakkaamme nostavat yleensä esille viisi kokonaisua:
Arki esiin: Viimeinkin joku auaa
nostamaan esille sen, mitä työn arjessa oikeasti tapahtuu. Se on ainoa
kestävä lähtökohta työtä kehiteäessä. Silloin katsotaan tosiasioita sil-

TYÖLÄS-verkostossa mukana olevat organisaatiot
Vetäjät

Uusia valmennettavia 2010

Verve Consulting
Työterveyslaitos

Työterveyshuollot
Etelä-Savon työterveyshuolto
Hyvinkään terveyskeskus, työterveyshuolto
Joensuun Työterveys
Kallaveden Työterveys
Kallion työterveyshuolto,
(peruspalveluyhtymä Kallio / Työterveyshuolto)
Kemijärven työterveyshuolto,
(Kemijärven kaupungin työterveys Lapponia)
Kolarin terveyskeskus, työterveyshuolto
Kuninkaantien työterveys, Porvoo
Mehiläinen Oy, Työterveys Oulu
Pellon työterveyshuolto
Rauman terveyskeskus, työterveyshuolto
Sallan terveyskeskus, työterveyshuolto
Satakunnan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä, työterveyspalvelut
Satakunnan työterveyspalvelut
Suomen Terveystalo Oy, Helsinki
Ylitornion terveyspalvelut, työterveyshuolto

Työterveyshuollot
Attendo MedOne Oulun työterveyshuolto
Condia
Diacor terveyspalvelut Oy
Espoon kaupungin työterveyspalvelut
Työterveyskeskus, Helsingin kaupunki
Jyväskylän Seudun Työterveys
Kokkolan Työplus
Lahden kaupungin työterveys
Mehiläinen
Oulun Työterveys Oy
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän tth
Rovaniemen kaupungin työterveyspalvelut
Rovaniemen Työterveys ry
Seinäjoen Työterveys
Soisalon Työterveys
Tampereen Työterveys ry
Tullinkulman Työterveys
Turun Työterveystalo
Työterveyspalvelu Viisari
Vaasan Aluetyöterveys

Kuntoutusyksiköt
Invalidiliiton Lapin kuntoutuskeskus
Kuntoutuskeskus Kankaanpää
Avire-Kuntoutus Oy

Kuntoutusyksiköt
Verve Kuntoutus
Anttolanhovi
Kuntoutus Peurunka
Kuntoutuskeskus Petrea
Kiipulan kuntoutuskeskus
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TYÖLÄS-verkostoon on liittynyt vuoden 2010 aikana runsaasti uusia työterveyshuoltoja ja kuntoutusyksikköjä, joita Verve Consultingin
ja Työterveyslaitoksen asiantuntijat valmentavat parhaillaan työlähtöisten menetelmien käyttäjiksi.

miin ja saadaan järjestystä ja jäsennystä vaikeiden työasioiden käsielyyn ilman työntekijöiden, esimiesten
tai asiakkaiden syyelyä.
Näkyviä tuloksia: Muutetaan oikeasti työtä, eikä vain kartoiteta ja keskustella ja palata sien vanhaan.
Syvyyä: Saadaan uusia näkökulmia
siihen, miten työn pulmatilanteet
ovat syntyneet ja miten minä itsekin
olen työntekijänä muuunut.
Ymmärettävyyttä työhön: Työlähtöiset palvelut auavat ymmärtämään, miksi minä toimin niin kuin
toimin, miksi meillä toimitaan niin
kuin toimitaan, ja miksi eri ihmiset
näkevät tämän työn niin eri tavalla. Ja miksi muutokset ovat toisille
niin suuri uhka ja toisille niin suuri
mahdollisuus.
Halliavuua: Työlähtöiset palvelut tuovat parempaa arjen ymmär-

rystä, arjen hallintaa ja työn muutoksen hallintaa niin organisaatiolle kuin työntekijällekin.
Mitä etuja työlähtöiset palvelut antavat työterveyshuollolle?
Työlähtöiset palvelut antavat paremmat mahdollisuudet työterveyshuollolle tukea työpaikkoja ja työntekijöitä työelämän muutoksessa. Ne syventävät tutkitusti työterveyshuollon
ymmärrystä asiakkaan työ- ja muutosprosesseista. Työlähtöiset palvelut tuovat työterveyshuollolle omaa
osaamista ja toimintaa koskevia kehiämishaasteita.
Miten työlähtöiset palvelut uudistavat kuntoutusta?
Työlähtöiset palvelut antavat kuntouajille paremmat välineet sekä
ymmärtää asiakkaidensa työtä eä

toimia asiakkaiden, heidän esimiestensä ja työyhteisöjensä ohjaajina
työn kehiämisessä työhyvinvointia tukevaksi. Myös yhteistyö työterveyshuollon kanssa erityisesti työtä
koskevissa asioissa syvenee.
Millaisille työpaikoille palvelut sopivat ja kuinka paljon työyhteisön
pitää syventyä aiheeseen ennen
niiden käyöönooa?
Työlähtöiset palvelut on suunniteltu kaikenlaisille ja kaikentyyppisille
työpaikoille. Infoa ja yhteistä suunnielua tarvitaan, toa kai. Myös toteutus on yhteistyötä. Monelle on yllätys, kuinka syvälle työhön näissä
palveluissa mennään. Ero totuuihin toimintamuotoihin on huomaava. Ja juuri siksi tiivis yhteistyö suunnielussa ja toteutuksessa etenkin
esimiesten kanssa korostuu enti-

TYÖLÄS-oppimisverkoston tapaamiset kokoavat työterveyshuollon
ja kuntotuksen ammattilaiset yhteen kehittämään työlähtöisiä palveluja.

sestään. Koulutetut palveluntuoajat osaavat neuvotella ja informoida
työpaikan eri osapuolia työlähtöisten
palveluiden toteuamisesta.
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Voiko työlähtöisiin menetelmiin
kouluautua?
Kyllä voi. Verve tarjoaa sekä organisaatiokohtaista eä alueellista koulutusta työterveys- ja kuntoutusyksiköille ja työntekijöille. Tarjolla
on lyhyä johdantokoulutusta, perusteellisempaa peruskoulutusta
sekä syventävää koulutusta peruskoulutuksen jo suorianeille. Myös
Työterveyslaitoksella on kurssitarjontaa työlähtöiseen otteeseen.
Tulevaisuudessa kouluttautumismahdollisuudet tulevat huomaavasti monipuolistumaan ja parantumaan verkko-opiskelutarjonnan
myötä.
Missä ovat työlähtöisyyden alkujuuret?
Työlähtöisyydellä on vankka teoria- ja
menetelmäperusta. Työlähtöisyyden
teoria- ja menetelmäperusta ovat kehiävä työntutkimus –nimisessä työn
ja organisaatioiden kehiämissuuntauksessa. Joukko työterveysalan

ammailaisia alkoi 1990-luvun alussa
pohtia kehiävän työntutkimuksen
periaaeiden soveltamista työterveyden edistämiseen. Taustalla oli
halu parantaa työterveyshuollon ja
kuntoutuksen vaikuavuua työtä
koskevissa asioissa. Porukkaa yhdisti näkemys siitä, eä työhön vaikuamisessa oli parantamisen varaa.
Etenkin kun työelämän muutos oli
kiihtymässä.

tä merkiävässä määrin myös palveluja tuottavissa työterveyshuolto- ja kuntoutusyksiköissä. Tutkimusyksiköiksi luen Verve
Consultingin ja Työterveyslaitoksella
etenkin Työn kehiäminen –tiimissä
työskentelevät henkilöt. Molemmat
teemme yhteistyötä edelleen myös
Helsingin yliopiston Toiminnan, kehityksen ja oppimisen tutkimusyksikön kanssa.

Onko aiheesta tehty tieteellistä
tutkimusta?
Kyllä, aiheesta on julkaistu useita
väitöskirjoja sekä artikkeleita kotimaisissa ja kansainvälisissä lehdissä. Tieteellisen tutkimuksen tuloksia on popularisoitu esimerkiksi kirjoissa ”Viimeinen tykykirja?” ja ”Työ,
työ ja työ”. Aiheeseen liiyvää kirjallisuua olemme koonneet osoitteeseen www.tyolas.ﬁ.

Mitkä koet suurimmiksi haasteiksi työlähtöisten palvelujen yleistymiselle?
Suurimpia haasteita paikallisesti on
palvelujen vakiinnuaminen osaksi
normaalitoiminnan arkea. Se edellyää riiävää määrää kouluteua
henkilökuntaa sekä määrätietoista osaamisen ja palvelujen sisällön
johtamista. Uudet asiat eivät leviä
itsestään. Valtakunnallisesti haasteena on valtavirtaistaa työlähtöiset palvelut muun muassa osaksi
hyvää työterveyshuoltokäytäntöä
ja kuntoutusalan standardeja, saada työlähtöisyys osaksi työterveyshuollon ja kuntoutuksen normaalikoulutusta sekä työterveyshuollon
osalta ratkaista korvaavuuteen liittyviä kysymyksiä.

Millainen jalansija työlähtöisillä palveluilla on tällä hetkellä?
Kokonaisuutena työterveyshuollossa työlähtöiset palvelut ovat vasta saamassa laajenevasti jalansijaa.
Työlähtöisen työterveyshuollon kehiämisessä mukana olevia eri kokoisia työterveysorganisaatioita on noin
neljäkymmentä. Valtakunnallisista
työterveyshuoltoketjuista osa on
aloittamassa kouluttautumista ja
käyöönooa. Mukaan tulevien organisaatioiden määrä kasvaa koko
ajan. Valtakunnallisessa TYÖLÄS–
oppimisverkostossa on tällä hetkellä
mukana lähes 400 koulutuksen läpikäynyä työterveyshuollon ja kuntotuksen ammailaista.
Mitkä tahot kehiävät palveluja ja
menetelmiä eteenpäin?
Kehitystyötä tehdään sekä kahdessa alan tutkimusyksikössä et-

”Työlähtöiset palvelut tuoavat
tuplahyödyn: työssä saadaan vietyä
eteenpäin ehkä jo pitkäänkin
kaihertaneita asioita ja
ihmiset jaksavat paremmin.”

Nykyisin kaikissa organisaatiossa
kaikilla on kiire, eikä ylimääräistä
rahaa ole. Miksi kannaaa panostaa työlähtöisiin palveluihin?
Juuri siksi jos kaikilla on kiire eikä
ole aikaa eikä rahaa. Tällöin kannaaa katseet kääntää työhön ja
työn kehiämiseen. Työlähtöisten
palveluiden avulla tietää saavansa
tutkimukseen ja käytännön kehiämistyöhön perustuvaa vaikuavaa
tukea. Työlähtöiset palvelut tuottavat tuplahyödyn: työssä saadaan
vietyä eteenpäin ehkä jo pitkäänkin
kaihertaneita asioita ja ihmiset jaksavat paremmin.
Seurausten hoitaminen se vasta kallista onkin. Työpulmien kanavoituminen lääkärin tai hoitajan vastaanotolle aiheuttaa jo itsessään
huomaavia kustannuksia, ja heidän jatkotoimensa (tutkimukset, jatkokäynnit, sairauslomat) vielä lisää.
Työpulmat kannaaa hoitaa työssä.
Etenkin nyt, kun siihen on tarjolla aiempaa parempia välineitä.

TYÖLÄS-verkostossa
jo lähes 400 jäsentä
Verve Consultingin ja Työterveyslaitoksen vetämään TYÖLÄS-oppimisverkostoon on liiynyt vuoden 2010 aikana runsaasti uusia työterveyshuoltoja ja kuntoutusyksikköjä. Kaikkiaan verkostossa on tällä hetkellä jo
lähes 400 jäsentä. TYÖLÄS-verkostossa työterveyshuollon ja kuntoutuksen ammailaiset kehiävät asiakkaidensa kanssa työlähtöisiä menetelmiä.
Verkostossa pureudutaan työn muutokseen ja työhyvinvointiin yhdessä
paikallisten työyhteisöjen ja esimiesten kanssa. Painopisteeksi on valiu
sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot ja pk-yritykset. Lisäksi työterveyshuollon ja kuntoutuksen toiminta sidotaan tiiviimmin osaksi työyhteisön johdon visioita ja strategiaa. Verkoston toimintaa rahoiavat Euroopan
sosiaalirahasto, sosiaali- ja terveysministeriö sekä osallistujat, Itä-Suomessa
toimivaa iTYÖLÄSTÄ myös Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Verkostoa viritetään vuosina 2008-2011. www.tyolas.ﬁ
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Työlähtöisten menetelmien
koulutustarjonta laajenee
Verve laajentaa vuoden 2011 aikana asteiain työlähtöisten menetelmien koulutustarjontaa. Laajentuva koulutustarjonta suunnataan sekä organisaatiokohtaisesti eä alueellisesti työterveys- ja kuntoutusyksiköille sekä niiden asiakasyrityksille. Valikoimaan
kuuluu muun muassa lyhyet johdantokoulutukset, peruskoulutukset sekä syventävät
koulutukset peruskoulutuksen jo suorianeille. Koulutuksien kesto vaihtelee räätälöidysti organisaation tarpeiden mukaan.
Organisaatiolle, joille työlähtöiset menetelmät ovat vielä tuntemaomia, tarjoutuu nyt mahdollisuus tiiviiseen 1-2 iltapäivän johdantokoulutukseen. Koulutus auaa
vastaamaan kysymykseen, pitäisikö organisaation tai joidenkin sen työntekijöiden lähteä kouluautumaan työlähtöisiin menetelmiin.
Lisätietoja koulutuksista antaa Verve Consultingin konsultointitoiminnan johtaja Kirsi
Koistinen, p. 020 757 4957, kirsi.koistinen@verve.ﬁ , www.verve.ﬁ tai www.tyolas.ﬁ

Vastaavan työterveyslääkärin Tapio Kekin mukaan
työterveyshuollon ei pitäisi tyytyä massa-ajatteluun
pohjautuvaan vakiokaavaan. Asiakasorganisaation
yksilöllisiin tarpeisiin voi vastata, kun ymmärtää sen
toimintaa ja etenkin sitä, miten muutokset vaikuttavat
toimintaan ja työhyvinvointiin.
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Mitä työterveyshuolto tarjoaa:

Massaa kaikille vai kullekin
tarpeen mukaan?
Työterveyshuolto seilaa tällä hetkellä eri suunnilta tulevien tarpeiden ristiaallokossa.
Sen odotetaan yhtäältä hoitavan perusterveydenhuoltoa ja toisaalta erikoissairaanhoitoakin sekä oavan vahvemmin vastuuta myös työturvallisuusasioista. Rovaniemen
Työterveys ry:ssä uskotaan, eä ensisijaista on ymmärtää, miten työn sujuminen
vaikuaa työhyvinvointiin.
Ta p i o K e k k i , R o v a n i e m e n
Työterveyden vastaava työterveyslääkäri, on möyhentänyt perinteistä työterveyshuollon toimintamallia 2000-luvun alkuvuosista lähtien.
Koko työyhteisö on valmentautunut
käyämään uusia työvälineitä, joilla
saadaan entistä täsmällisempi kuva
asiakasorganisaation toiminnasta,
niin työn sujumisen ongelmista kuin
kehiämismahdollisuuksistakin.
He ovat Kekin mukaan siirty-

neet ”oikean tiedon” asiantuntijoista – niistä, jotka määräävät lääkkeitä,
tarjoavat terveysneuvontaa ja antavat suosituksia – enemmänkin ohjaajiksi, jotka auavat nostamaan esiin
työpaikan tietoa ja taitoa.
Uusi ajaelutapa murtaa perinteiset ammainimikkeet, roolit
ja työnjaonkin, mua tavoite on yhteinen: tiedot asiakkaan terveydestä eivät yksin riitä, vaan lisäksi tarvitaan käsitystä siitä, miten nämä

tiedot kytketään työn tekemiseen
ja työntekijän ammatilliseen kehittymiseen.

P i t kä jä n t e i se n y h t e i st y ö n
voima
Työhön liiyvää tietoa kerätään etenkin terveystarkastuksissa ja työpaikkaselvityksissä.
”Työlähtöiset menetelmät tuovat työterveyshuollon mukaan siihen

alueeseen, jossa ovat myös kalleimmat työhyvinvoinnin ongelmat, kuten
uupuminen, masennus ja varhainen
eläköityminen. Monessa yrityksessä
tehdään turhaa työtä ja huonoa tuottavuua ja ihmiset jaksavat huonosti.
Tämä on tärkeä kohta sekä yrityksen
talouden eä työntekijän työhyvinvoinnin ja terveydentilan kannalta”,
Kekki toteaa.
Kekki pitää työterveyshuollon
ja yritysorganisaation yhteistyön etuna pitkäkestoisuua ja jatkuvuua.
Yhteiset keskustelut liiyvät nyt entistä kiinteämmin työn sujuvuuteen
ja tuoavuuteenkin, mua pohjavireenä kulkee kuitenkin aina se, miten
voidaan tukea jaksamista ja työhyvinvointia. Kun kumppanit tuntevat toisensa, yhteisesti aseteuihin tavoitteisiin on luontevaa sitoutua.
”Kyllä ajatus on, eä esimerkiksi työlähtöisen terveystarkastuksen
pohjalta muotoutuisi asioita, joita
työntekijä ja esimies käyvät yhdessä läpi. Eä ihmisille itselleen tulisi käsitys, eä tästä suunnasta on
heille hyötyä.”

Järkytys, herätys ja
muutos
Kun Tapio Kekki pestautui 2000-luvun alussa työterveyslääkäriksi Rovaniemelle, hän koki tupsahtavansa ajassa taaksepäin.
Työterveyshuolto noudatti 70- ja
80-luvun varrella rakentuneita
mallejaan: kaikille asiakkaille tarjoiin hyvää, samanlaista palvelua.
Massapalvelu takasi luoteavasti tutut vakioasiat, joita asiakkaat osasivat odoaakin.
Moni työntekijä oli tyytyväinen
siihen, eä pääsi muutaman vuoden
välein käväisemään terveydenhoitajan, fysioterapeutin ja lääkärin puheilla. Työterveyshuollosta tultiin
vuosiain yritykseen päällisin puolin
katsomaan, miten työt sujuivat.
Rovaniemen Työterveyden omien toimintatapojen remoni aloitettiin monipuolistamalla työterveyshuollon ja yritysasiakkaan välistä toimintasuunnitelmaa. Lain sanelemaa
määrämuotoista tekstiä ei voinut
suunnitelmassa ohiaa, mua sen
lisäksi aleiin kirjata yksityiskohtia
yrityksien tarpeiden mukaan.

Opeelussa on edey siihen,
eä nyt yksiäisten toimenpiteiden
sijaan yritetään hahmoaa laajempaa kokonaisuua ja etenkin työn
kohdea.
”Entistä tärkeämmäksi on tullut
meidän ja yrityksen säännöllisen yhteistyön ja varhaisen tuen mallien kuvaaminen toimintasuunnitelmassa”,
Kekki korostaa. Näin kiteytetään näkemystä siitä, miten työterveyshuolto voidaan kytkeä kiinteänä osana
yrityksen prosesseihin.

Perusvälineet
työl ähtöi semmi ksi
”Se oli shokkihoitoa”, Kekki kuvaa
seitsemän vuoden takaista vierailua Verveen. Hän oli matkustanut
työkumppaniensa kanssa hakemaan
lisävirikkeitä toiminnan uudistamiseen. Toiveissa ei ollut ajalle tyypillistä tykyä vaan työkuvioihin paneutumista. Oman työn ruotiminen räväyi suomut silmiltä.
”Selkeästi tuli esille, eä nykyajan työelämän haasteet ovat sellaisia, eei meillä työterveyshuollossa
ollut niihin toimivia välineitä.”
Työsuojeluun ja turvallisuuteen
keskiymällä ei tavoianut uupunutta työntekijää eikä toiminnan ja työhyvinvoinnin välistä linkkiä.
Muutaman kuukauden äimistelyn jälkeen työterveyshuollossa päätettiin sukeltaa mukaan
työelämän muutokseen eikä vain
pitäytyä vanhoissa totuuksissa.
Käynnisteiin Tykes-hanke, johon
houkuteltiin mukaan kaksi yritysasiakasta. Työterveyshuolto alkoi tutkia
yritysten toimintaprosesseja ja kokeilla, miten työpaikkaselvityksessä
voisi saada entistä tarkemman käsityksen työn sujumisesta.
Kekki pitää merkiävänä valintana sitä, eä kehiämisen kohteeksi
oteiin nimenomaan työterveyshuollon perusvälineet – toimintasuunnitelma, terveystarkastus ja työpaikkaselvitys – eikä lähdey rakentamaan
täysin uusia toimintamalleja.

Ym m ä r r y st ä t o i m i a l a n
muutoksesta
Yli vuoden kestäneessä hankkeessa nähtiin, millaiselle koetukselle

Rovaniemen
Työterveys ry.
Rovaniemen Työterveys ry:n
jäseninä on 230 pääasiassa
Rovaniemen seudulla toimivaa yritystä. Merkittävä osa
alueella toimivista teollisuuden, liikenteen, kaupan ja
muiden palveluiden yrityksistä on Rovaniemen Työterveyden piirissä. Työntekijöitä
yrityksissä on yhteensä noin
5600. Työterveyshuolto on
toiminut 35 vuotta non profit
-periaatteella. Se on osallistunut työlähtöisen otteen kehittämiseen Verven kumppanina
vuodesta 2003 lähtien.

asiakasorganisaation toimintamallit
joutuvat, kun yrityksen johto vaihtuu, uudet työvälineet murtavat vanhat työtavat ja työnjaon tai kun toiminnan pitäisi laajentua hallitusti ja
saada jalansijaa kansainvälisilläkin
markkinoilla.
”Työlähtöisten menetelmien
yhdistäminen sairauksien hoitoon ja
ennaltaehkäisyyn sekä työsuojeluun
vaatii aikamoista palvelujen räätälöintiä ja moduliajaelua. Toiminnan
muuaminen modulimaiseksi taas
vaatii konseptimuutosta työterveyshuollon omassa työssä.”
Tässä työlähtöisyyden konkari
odoaa apua TYÖLÄS-hankkeesta.
Kehiämisen painopiste ei ole enää
yksiäisissä välineissä vaan siinä, miten ne saadaan organisoitua osaksi
työterveyshuollon toimintaa.
”Erityisen tärkeää on se, eä
meillä on TYÖLÄS-verkostossa pitkäjänteinen, säännöllinen tuki oman
toiminnan kehiämiseen”, Kekki toteaa.
Vastavuoroisesti Rovaniemen
mallien ja oivallusten toivotaan tukevan muiden työterveyshuoltojen
siirtymistä työlähtöisyyteen.
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Kuntoutuskeskus Petreassa
Turun seudulla kokeillaan,
miten ASLAK-jaksoilla
pystytään paneutumaan
entistä perusteellisemmin
työhön liiyviin asioihin.
Miten työlähtöiset
menetelmät muuavat
toimintaa?

Kuntoutussaurus muut
10 työkyky

Miten hyvät ideat
viedään arkeen?
Toimintaterapeutti Päivi Ekman
on tavannut valtavan määrän kuntoutujia ja nähnyt yli 15 vuoden
kaaren Aslakista ja Kelan toiminnasta. Aslakin aloiajat ovat päässeet vaikuamaan sen muotoihin
paljonkin.
”Tämä on Kelan tutkimuskeskus, joten ASLAKin muokkaus alkoi
täällä. Luurankoa on vieläkin paljon
jäljellä siitä, mitä me teimme.”
Ekman on huomannut, että
kuntoutuksen tilaajana työnantaja
odoaa ensimmäisenä saavansa työkaluja siihen, miten voisi hyötyä siitä, eä on ”päästänyt” työntekijänsä
kuntoutukseen. Juuri näitä työkaluja työlähtöinen ote tarjoaa.
”Joitakin moduuleja pitäisi saada muuhunkin kokonaisuuteen kuin
työhön”, Ekman pohtii. Siinä määrin
laajasti kuntoutus koskeaa laajasti ihmistä ja elämää, jaksamista ja itsensä hoitamista.
”Kuntoutus on väärä sana jatkossa, jos aletaan painoaa työlähtöisyyä enemmän.”

Kuntoutus-sanan tuttu kaiku
kummitteli työlähtöisellä ASLAKkurssillakin, johon osallistui terveydenhuollossa toimivia esimiehiä:
kuntoutujat näyivät unohtaneen
autuaasti etukäteisinfon linjaukset
siitä, eä nyt ei olla tulossa urheiluopistolle - he valmistautuivat painon pudotukseen, rentoutukseen
ja liikuntaan.
Ekmanista on sääli, eä esimerkiksi työyhteisöpäivien aikana esille nousseita hyviä ideoita ei tahdota saada vietyä työpaikan arkeen.
Ratkaisevaa on se, miten esimiehet
sitoutuvat niihin oivalluksiin, joita
kuntoutujat tuoavat.

Ammatillisen
kehityksen
asiantuntijoiksi
Työfysioterapeui Päivi Poutanen
kehuu työlähtöisen oeen antavan
hyviä välineitä ammatillisen osuuden käsielyyn.
”Se viehäää, eei työntekijän
yksilöllisiä ominaisuuksia ja hänen
työtään yritetä soviaa yhteen ei-

kä syyllistetä ketään, vaan katsotaan
toiminnan osatekijöitä ja muutoksia.
Keskustellaan oikeista asioista.”
Työlähtöisen polun alkutaipaleella Poutasta mietityää lähinnä
se, miten itse pystyy ohjaamaan vakuuavasti asiakkaat työtään pilkkomaan.
Petrean työlähtöistä ASLAKia
lähdeiin toteuamaan ennakkoluuloomasti niin, eä ammatillisessa osuudessa ei säilytey vanhoja
menetelmiä. Päätös oli sekä rohkea
eä uhkarohkea: näin välteiin vanhan ja uuden systeemin väliset ristiriitaiset elementit, mua puhtaasti uudessa raamissa tunsi koko ajan
etenevänsä epämukavuusalueella.
Teoriaa työhistoriasta, ammatillisen
kehityksen sykleistä ja toimintajärjestelmän osa-alueista oli opiskeltu
paperilla; nyt sitä vietiin ensimmäistä kertaa käytäntöön.
”Ammatilliset osuudet ovat
meillä vanhassa systeemissä rakentuneet psykologin tehtäväkenään.
Nyt me muutkin menemme suoraan
samaan asiaan.”
Poutanen ennustaa, eä työlähtöisyys murtaa jatkossa entistä
työnjakoa.

Toimintaterapeutti Päivi Ekman (vas.), työfysioterapeutti Päivi
Poutanen, työterveyshoitaja Sari Wallenius ja psykologi Marja
Luttinen-Kuisma pohtivat, kuinka työlähtöiset menetelmät muuttavat
toimintaa.

toksessa
Kuntoutusammailaisille tosin
kertyy toisenlaisiakin paineita, kun
heiltä vaaditaan ratkaisuja terveyspulmiinkin, kuten lihomisen ja diabeteksen hallintaan.

Oikein ajoiteua ja
mitoiteua?
Työterveyshoitaja Sari Wallenius
suhtautuu työlähtöisyyden korostumiseen varovaisesti ja muistuttaa, eei työhön keskiymällä pitäisi kuitenkaan sulkea muita väyliä pois.
”Ongelmatiikkaa voi olla jossain
muussakin kuin työssä. TYÖLÄShanke antaa meille uusia valmiuksia, mua miten ne saadaan istutettua vanhaan kaavaan, joka on hyvin
urautunut?”
Wallenius pohtii, miten hän saa
väliteyä kuntoutujan työstä keräämänsä tiedot sujuvasti muillekin niistä hyötyville, eei ”kuntoutujan tarvitse tehdä tehtävää meidän takia”
ja eei hän koe tehtävää irralliseksi
vaan kokonaisuuden osaksi.
Tähänastiset TYÖLÄS-koke-

mukset panevat mieimään, miten
ohjaajan oma aika riiää uusiin työtapoihin. Työlähtöisellä oeella toteuteu ASLAK osoii, miten tiukka työtilanne vaikui kuntoutukseen
tulleiden terveydenhuollon esimiesten odotuksiin.
”Kuormitus alalla on suuri, eivätkä he odoaneet näin työlästä
sisältöä. Ajaelivat, eä pääsisivät
enemmän irti työstä. Minulle jäi mielikuva, eä he olivat aika väsyneitä
viikon jälkeen. Palaute jälkikäteen
oli kuitenkin hyvä, mua kaikki eivät olleet tyytyväisiä.”
Wallenius huomauaa, eä joidenkin kuntoutujien kohdalla epäilyi, oliko ASLAK edes oikein ajoiteu.Kuntoutuskin vaatii jaksamista, tapahtuipa se sien laitoksessa
tai työpaikalla.

Kuntoutuskakku
uuteen jakoon
Petreassa psykologina toimiva
Marjo Luinen-Kuisma ei peiele
iloaan puhuessaan kuntoutusalan
muutoksen merkeistä.
”Kuntoutus on saanut olla näihin päiviin asti rauhassa. Kaikki muut
yhteiskunnan sektorit ovat käyneet
läpi rakennemuutoksen. Kuntoutus
on osiain kestämäömällä pohjalla
tällä hetkellä Suomessa, joten muutos tulee ehdoomasti yhteiskunnan
ja asiakkaan parhaaksi.”
Luttinen-Kuisma uskoo, että
aika on ajanut ohi isoista massatuoeista, kuten laitosmuotoisesta Aslakista.
”Varhaiskuntoutusta tarvitaan
enemmän kuin koskaan aiemmin,
mua sen toteutus menee suureen
remoniin. Massatuoeiden tilalle
tulee räätälöidympiä vaihtoehtoja”,
hän tarkentaa.
Kuntoutustyötä tekeville tämä
tietää suunnielun ja verkostoitumisen lisääntymistä. Yhteys työterveyshuoltoon ja työpaikkoihin tiivistyy.
”Nykyisin standardi on tavallaan tiukka ja jokaiselle samanlainen.

Jollekin se sopii hyvin, joillekin taas
ei. Hankaluus on siinä, miten yksilölliset tarpeet ryhmäkuntoutuksessa
toteutuvat tällä mallilla. Keskimäärin
ihmiset ovat tyytyväisiä, mua mihin ihmiset lopulta ovat tyytyväisiä?
Joku irtiooon työstä, joku johonkin
muuhun osa-alueeseen.”
Luinen-Kuisma korostaakin,
eä tyytyväisyys ja hyöty ovat kaksi eri asiaa. Hän uskoo, eä seuraavassa kuntoutusstandardissa sallitaan jo enemmän monimuotoisuua
ja räätälöintiä. Laitosjaksojen rinnalle tarvitaan avokuntoutusta, joka ei
vaadi päiväkausien irroautumista
työstä. Työntekijän hyvinvointi voitaisiin nähdä moniuloeisena niin,
eä hänellä on useanlaisia auajia
ja yhteistyökumppaneita. Osan tekee kuntoutuslaitos ja osan työterveyshuolto.
”Kuntoutuskakkua jaetaan eri
tavalla tulevaisuudessa”, LuinenKuisma arvioi.
Hän kannattaa työpainotteisuuden lisäämistä kuntoutukseen.
Yhteiskunta odoaa työurien jatkuvan ja ihmisten jaksavan. Uusia piirteitä työmarkkinoille tuovat nuoret
sukupolvet, jotka ovat touneet saamaan ohjausta koulussa ja yliopistossa – ja nyt sama ohjaustarve on
nähtävissä työpaikoillakin.
Kuntoutujat ovat muuuneet
tarvitsevimmiksi, ja työnkuormitusta purettaessa vastaan tulee
työn lisäksi tunnekuormia ja persoonallisuuteen liiyviä taakkoja.
Elämäntapakuntoutus ei yksin riitä, kun asiakkaiden haasteet painouvat henkisempään suuntaan
ja työyhteisö ja konsultaatio tulevat vahvemmin mukaan kuntoutusprosessiin.
”Työ on aikuisen ihmisen hyvinvoinnin kannalta hyvin olennainen asia.”
Luinen-Kuisma pitää työlähtöisen oeen etuna sitä, eä työyhteisö oppii näkemään toimintansa
systeemistä tasoa, saa keinoja ongelmiensa ratkaisuun, pystyy irtautumaan konkreeisesta tilanteesta
ja katsomaan merkityksiä.
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NÄKÖKULMA
Ilpo Vilkkumaa
osaamiskeskusjohtaja

Mitä on ajateltava juuri nyt

M
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enin kysymään Akateemisen kirjakaupan liiketalouden ja johtamisen osaston myyjiltä, mikä
nyt (2.9.2010 klo 17,00) menee parhaiten kaupaksi. He osoiivat myyntipöydältä kolmea kirjaa: MaijaRiia Ollilan Johtajan parempi elämä, Juho Lipsasen
ja Hannu Laakson Operaatio täyskäännös ja Tarmo
Lemolan Innovaation uudet haasteet ja haastajat.
Missä ovat työurat, terveys ja kuntoutus, mikä
arvo annetaan näille päivänpolitiikassa kärkeen nostetuille ja meidän kannaltamme olennaisille asioille?
Joillakin toisilla myyntipöydillä? Miten ylipäänsä organisaatiotutkimuksen ja organisaatioiden kehiämisen
vuosikymmeninä työn ja kuntoutuksen yhteistä asiaa
on käsitelty?

K

atsoin omista hyllyistäni kahta 1970-luvun organisaatioteorian kulta-ajan käsikirjaa: Marvin
Dunnetten (1976) toimittamaa Handbook of
Industrial and Organizational Psychology (1740 sivua) ja
Robert Dubinin (1976) toimiamaa Handbook of Work,
Organization and Society (1068 sivua). (Mietin siihen
aikaan 1965 alkaneen työurani suuntaa: ryhdynkö lauluun vai piirustukseen?)
Edellisessä on John Minerin ja Frank Brewerin
kirjoiama luku 23 The Management of Ineﬀective
Performance ja jälkimmäisessä ei ole sanaakaan mistään sellaisesta, minkä voisi tulkita ammatillista kuntoutusta koskevaksi kannanotoksi.
Samaan aikaan toisaalla: Suomessa kehiteltiin
1970-luvun alussa ammatillisen varhaiskuntoutuksen

menetelmiä, kun työmarkkinajärjestöt olivat näyäneet
vaaleanvihreää valoa kuntoutukselle, minkä sien ensimmäinen öljykriisi (1973) puhalsi sammuksiin. Läpikäyvä
periaate 1970-luvun ajaelussa meillä ja muualla oli kuntoutujan ”sijoiaminen kykyjen mukaiseen työhön”. Tästä
löytyykin ammatillisen kuntoutuksen myöhemmän kehityksen ongelmien ydin: sijoiamista kykyjen mukaisiin
työtehtäviin ei enää tehdä, vaan jokaisen on löydeävä
paikkansa. Poliitikot ja päääjät edelleen jaksavat uskoa,
eä työelämän kehitystä voi säädellä keskitetysti, ja eä
työkyvyn ylläpito on kaikkien vastuulla.

O

rganisaatio on liian abstrakti käsite, joa sen
avulla voisi sanoa mitään järkevää ihmisestä
tai ihmisten vuorovaikutuksesta? Työ ja organisaatio ovat kyllä liimautuneita yhteen. Työtä ei voi tehdä organisoitumaa. Seuraus tästä on se, eä ihminen
tuppaa jauhautumaan siinä välissä. Sosiaalipolitiikka syntyi aikanaan pelastamaan ihmisiä tuosta hädästä, ja nyt
sosiaalipolitiikka on joutunut luovuamaan tehtävänsä
työvoimapolitiikalle, kestävyysvajeelle, elatussuhteelle,
eläkepolitiikalle.
Kun johtaja palaa illan myöhäisinä tunteina kirjan
ääreen, mitä hänelle opeavat ﬁlosoﬁ, liikkeenjohtaja
ja innovaaori? Filosoﬁ muistuaa ihmisten keskinäisten eeisten pelisääntöjen ikuisesta kestävyydestä, liikkeenjohtaja käskee luomaan alaisiin pelonsekaista tunnea, eä tällä menolla joutuu kadotukseen ja on tehtävä täyskäännös, jonka vain hyvä johtaja voi saaaa loppuun ja innovaaori vakuuaa, eä vain myyvä tuote on
minkään arvoinen.

Anolanhovi liiyi
valtakunnalliseen Verveen
Mikkelissä toimiva Anolanhovi liiyi valtakunnalliseen Verveen marraskuussa 2009 ja täydentää Verven kuntoutuspalvelujen tarjontaa Itä-Suomessa.
Anolanhovi tarjoaa monipuolisia kuntoutuspalveluja pääasiassa työikäisille. Anolanhovissa toteutetaan myös perhekuntoutusta ja työelämästä
poissaolevien kuntoutuskursseja. Toimintaan kuuluu lisäksi yritysten ja työterveyshuoltojen kanssa räätälöityjä kuntoremonikursseja. Anolanhovin
palveluihin voi tutustua tarkemmin osoieessa www.anolanhovi.ﬁ

Anolanhovi
Symposium
kuntoutuksen
ytimessä
Anolanhovi Symposium kokosi elokuussa 2010 lähes
200 osallistujaa kuulemaan ajankohtaisimmat tiedot
kuntoutuksen ytimessä olevista aiheista; hengityssairauksista, yksilöllisestä painonhallinnasta, liikunnan yksilöllisestä annostelusta ja työhyvinvoinnin kehiämisestä. Kuntoutusaiheiden rinnalla pideiin Saimaan
alueen matkailuun keskiynyt seminaari.
Seminaarin luentolyhennelmät ovat saatavilla
osoieessa www.anolanhovi.ﬁ

Symposiumin yhteydessä valmistui myös Anolanhovin
laaja peruskorjaus. Uudistuksia tehtäessä kiinnitettiin
erityishuomiota ilmanvahtojärjestelmään ja hyvään sisäilmaan. Kuntoutujien käytössä on nyt muun muassa täysin
uudistuneet opetus- ja ryhmätilat. Kuntoutustoiminta on
jatkunut Anolanhovissa vilkkaana koko vuoden. Vuoden
2010 kuntoutujamäärän arvioidaan nousevan lähes 2000
asiakkaaseen.
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Yritysjohto oivalsi
kuntoutuksen merkit
Vastuu kuntoutuksen onnistumisesta kuuluu myös työnantajalle. Helsingin
Bussiliikenteen johto sisäisti tämän ja lähti tosissaan mukaan työntekijöidensä
kuntoutukseen. Näkyvä rooli on viesti siitä, eä työntekijöiden panostusta oman
työkykynsä parantamiseen arvostetaan, ja eä myös johto voi tässä prosessissa saada
tärkeää tietoa yrityksen strategista kehiämistyötä varten.
Anolanhovissa Mikkelissä aleiin
osana TYÖLÄS-hankea kehiää
uua kuntoutusmallia, jossa ideana
oli aiempaa tiiviimpi yhteistyö asiakasyrityksen kanssa. Syntyi ajatus akvaariokokouksista, työpajoista, joihin
tuodaan johdon ja esimiesten käsiteltäväksi kuntoutujien esille nostamia, arjessa näkyviä ongelmia.
”Kuntoutuksessa osallistujat
kirjaavat ylös häiriöitä, joita he koh-

taavat työpäivän aikana ja jotka vaikuttavat heidän työhyvinvointiinsa. Osa häiriöistä on sellaisia, joihin he pystyvät itse omalla toiminnallaan vaikuamaan. Esille nousee
kuitenkin myös paljon sellaisia ongelmia, jotka edellyäisivät esimiehen tukea tai muutoksia yrityksen
toiminnassa. Tätä arvokasta tietoa
kehittämistarpeista ei kuntoutusprosessissa saada riittävän hyvin

väliymään esimiehille ja yrityksen
johdolle. Tähän halusimme puuttua”, valoaa Anolanhovin kehittämiskonsuli Tuula Syrjälä hankkeen taustaa.
Hän on yhdessä kuntoutustutkija Sanna Savolaisen, asiakaspäällikkö Veijo Montosen ja Verve
Consultingin kehiämiskonsuli Heli
Ahosen kanssa koonnut ja analysoinut kuntoutujilta kertynyä materi-

”Kuntoutuksessa huomaiin, eä
työvuorosuunnielua olisi syytä
uudistaa. On myös panosteava
maahanmuuajataustaisten
kuljeajien perehdyämiseen.”

Jussi Mertasen mukaan yksi konkreettinen esille noussut kehityshaaste on
tasaisemman ja taloudellisemman ajotavan sisäänajo. Tuloksena on mittavia
säästöjä eivätkä bussit ole myöhässä
yhtään sen enempää kuin poukkoilevalla ajotavalla edettäessäkään. Merkityksellistä on myös se, että tämä
lieventää osaltaan kuljettajien stressaantumista.

tyksen
aalia ja tuonut sen nähtäville yrityksen johdolle ja lähiesimiehille.
Pilottina hankkeessa on
Helsingin Bussiliikenne Oy, jonka
kahdella Tyk-valmennuskurssilla on
sovellettu akvaariotyöskentelyä.
Korjaamohenkilökunnan ja bussinkuljeajien kuntoutusprosessit ovat
vielä kesken, kummastakin kurssista
on jäljellä tänä syksynä järjesteävä
viimeinen jakso.

Työntekijät joutuvat tänä
päivänä lu jille
Henkilöstöjohtaja Jussi Mertasen
mukaan Helsingin Bussiliikenne on
varsinainen sulatusuuni. Yrityksessä
työskentelee 1300 bussikuskia, joista

puolet ulkomaalaisia. Edusteuna on
yhteensä 50 kansallisuua. Mukana
on monenlaista yrityskuluuria: entisiä Suomen Turistiauton ja Liikelaitos
HKL Bussiliikenteen työntekijöitä,
jotka ryhmittyivät vuonna 2005
Helsingin Bussiliikenteen nimen alle. Lisäksi on myöhemmin muualta
tulleita työntekijöitä.
”Vasta nyt alkaa tuntua, eä
aletaan olla yhtä ja samaa porukkaa.
Yhteishengen luominen kestää kauan”, Mertanen toteaa.
Kuntoutuksen uudenlainen
malli istuu Mertasen mielestä yrityksen toimintatapaan todella hyvin.
”Haluamme ymmärtää paremmin, millaista korjaamoväen ja bussinkuljeajien työn arki oikeasti on.
Sitä kaua tiedämme paremmin, mistä syistä työkyky alenee ja voimme
puuua epäkohtiin. Työntekijämme
joutuvat tänä päivänä lujille: bussinkuljeajilla työn yksinäisyys ja yksipuolisuus kuormiaa ja häiriökäyäytyminen pääkaupunkiseudun
busseissa lisääntyy. Haluamme pitää
työntekijämme mahdollisimman pitkään ja tukea heitä työkyvyn säilyttämisessä”, Mertanen kertoo.
”Kaikkia esiin tulleita kehiämiskohteita emme kuitenkaan voi
toteuaa, se olisi ihan mahdotonta
taloudellisestikin. On myös muistettava, eä muutokset vievät aikaa eivätkä ne näy arjessa kovin nopeasti”, Mertanen huokaa.

Kuntoutus ei ole
sal a seura
Mertanen ja toimitusjohtaja Juha
Hakavuori ovat tuoneet kuntoutuskurssille johdon näkökulmaa

ja valoaneet yrityksen historiaa.
Kuntoutuksesta on myös kerrou
yrityksen henkilöstölehdessä ja kuntoutujat ovat kirjoianeet kokemuksistaan juuja.
”Olemme tuoneet julki, mitä kurssilla tapahtuu. Kyseessä ei
ole mikään salaseura, vaan yhteinen pyrkimys parantaa hyvinvointia työssä.”
Mertasen mielestä työkyvyn
aleneminen on monen tekijän summa, ja työhön liiyvien asioiden käsielyn lisäksi merkityksellisiä voivat
olla muutokset työntekijän henkilökohtaisessa elämässä.
”Olen nähnyt työpaikalla monta esimerkkiä siitä, kuinka henkilö
on laihduanut ja muuanut täysin
elämäntapojaan. Samalla elämänhalu on palannut. Tällä on iso merkitys alalla, jossa työ on istumatyötä
ja monella on ylipainoa.”
Kuntoutus on osa Helsingin
Bussiliikenteen varhaisen puuumisen mallia, jossa yhteistyö työterveyshuollon kanssa on keskeisessä
roolissa. Yritys on valmentanut kaikki
esimiehensä puuumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tilanteeseen, jossa alaisen työkyvyssä alkaa ilmetä ongelmia.
”Olemme käyneet läpi mikä on
kenenkin rooli. Tavoieena on herätellä ihmisiä ja mieiä mahdollisuuksia, ei syyllistää. Mua vaikea
lajihan tämä on, kun yrityksessä on
50 esimiestä ja olemme erilaisia ihmisiä. Yksin ei voi tehdä kaikkea
ja mokiakin tulee. Henkilöstön positiivisesta palaueesta päätellen
olemme kuitenkin oikealla tiellä”,
Mertanen arvioi.

työkyky 15

Esimiesten sitoutuminen pohjusti onnistunua kuntoutusta

Oulun Serviisi ideoi
työterveyshuollon
kanssa uua esiin
ASLAK-kurssista
16 työkyky

Oulun Serviisi lähti rohkeasti Verven kanssa kokeilemaan uudella tavalla räätälöityä
ASLAK-kuntoutusta. Onnistuneeksi kokeiluksi osoiautui esimiesten tiivis
osallistuminen kuntoutuskurssin suunnieluun sekä kurssin aikana järjesteyihin
yhteisiin tapaamisiin kuntoutujaryhmän ja työterveyshuollon kanssa. Lisäksi esimiehet
työstivät kuntoutujaryhmän esiin nostamia asioita kuntoutusjaksojen välillä, jolloin ne
olivat valmiina jatkokehiämistä varten jo seuraavan kuntoutusjakson alkaessa.
Oulun Serviisi on kaupungin liikelaitos, joka huolehtii julkisista ateria- ja
puhtauspalveluista. Liikelaitoksen
johto on kokenut aikaisemmista kuntoutuskursseista olleen hyötyä kurssille osallistujille, mua koko työpaikalle saatavan hyödyn jääneen liian
vähäiseksi.
”Kaikki kulkivat siinä omassa
työputkessa eivätkä oikein koskaan
kunnolla kohdanneet. Aiemmin kuntoutuskurssit ovat olleet liian irrallisia työstä. Emme halunneet enää
kurssia kurssin vuoksi, vaan sellaisen
josta on oikeasti hyötyä myös liikelaitoksen toiminnalle ja työympäristölle”, sanoo Oulun Serviisin johtaja
Riia Lappalainen.
Vuonna 2008 toimintansa aloittaneessa liikelaitoksessa työskentelee noin 500 työntekijää. Serviisi tarjoaa päiviäin aterian noin 30 000
asiakkaalle muun muassa kouluissa,

päiväkodeissa ja eri laitoksissa.
”Kun lähdimme kurssilla selviämään sitä, mitkä asiat työssä
vaivaavat ja miten voisimme työskentelyä kehittää, on työterveyshuolto ollut meille tärkeä kumppani, joka tuntee Serviisin toiminnan”,
Lappalainen kertoo.

Enti set työkaveri t
ny t a si a k ka i n a
Reilun kahden vuoden takainen siirtyminen nykyiseen liikelaitosmalliin
muui merkiävästi Serviisin työntekijöiden asemaa omassa työyhteisössä. Ennen esimerkiksi muut päiväkotien ja koulujen työntekijät olivat
työkavereita, mua nykyisin työkaverit ovat myös asiakkaita.
Riia Lappalaisen mukaan muutoksesta on seurannut monenlaisia
ihmisten välisiä hankauksia arjessa,

joka puolestaan on näkynyt työssä
jaksamisessa. Kuntoutuksen aikana
on yhtenä keskeisenä asiana noussut esille työntekijöiden tarve tietää
yhä tarkemmin, millä tavalla palvelut
on soviu toteuteaviksi.
Samaan aikaan myös työn hallinta on siirtymässä yhä enemmän
kentälle.
”Esimerkiksi sairastumisten
kohdalla pitää kentällä yhä itsenäisemmin pääää, kannaaako oaa
sijaista vai löytyisikö muutoin töitä järjestelemällä toimintatapa, jolloin sijaista ei välämää tarvita”,
Lappalainen pohtii.

Työterveyshuoll on valta si
t e ke m i se n t u n n e
Serviisin oma työterveyshuolto oli
alusta lähtien aktiivisesti mukana
ASLAK-kurssin hakemisessa ja suun-

Johtaja Riitta Lappalainen ja
työterveyslääkäri Kirsi Taskinen painottavat
työnantajan, työterveyshuollon ja
kuntoutusyksikön yhteistyön merkitystä.

nielussa. Työterveyshuollossa kuultiin kritiikki aiemmista kuntoutuksista
ja nähtiin, eä työnantajalla oli halu
tavoiaa kuntoutukselta suurempaa
vaikuavuua.
Tästä lähti liikkeelle Serviisin,
työterveyshuollon ja Verven tiivis
yhteistyö kuntoutuksen ideoimiseksi ja toteuamiseksi. Jo kuntoutujia
valiaessa haeiin työntekijöitä, joilla oli halu lähteä kehiämään työtä.
Työterveyshuolto tunsi asiakkaansa
haasteet ja ehdoi myös esimiestason mukaantuloa kuntoutuksen
suunnieluun.
”Halusimme että ASLAKkuntoutus voisi palvella ja tukea sitä elintärkeää vuoropuhelua ylimmän johdon, väliesimiestason ja suoriavan työntekijäväen välillä, jonka
tiedämme niin tavaoman tarpeelliseksi muutostilanteissa” sanoo työterveyslääkäri Kirsi Taskinen Oulun
työterveydestä.
Suoriavan tason työntekijöiden tulee Taskisen mukaan ymmärtää miksi ja mihin suuntaan toimintaa ollaan suuntaamassa. Toisaalta
ylimmän johdon tulee kuulla, mitä se
vaatii työntekijöiden näkökulmasta
niin työvälineiltä, osaamiselta kuin
resursoinniltakin, joa toiminta voi

muuua tavoiteltuun suuntaan.
”Tämä ei voi tapahtua ellei välillä ole riiävää aikaa tarkastella missä ollaan menossa ja keskustella tilanteesta. Tunsimme Verven tavan
tehdä työlähtöistä kuntoutusta ja
tiesimme, eä tällä mallilla voisimme
hyvässä yhteistyössä mielekkäästi tukea toistemme osaamista Serviisin
ja kuntoutujien parhaaksi.”
Taskinen kokee uudella tavalla räätälöidystä kurssista seuranneen positiivista tekemisen meininkiä niin kuntoutusjaksoilla kuin jaksojen välilläkin.
”Tuntuu, eä kuntoutus oikeasti on nivoutunut tukemaan paitsi
kuntoutujien työhyvinvointia, myös
Serviisin strategian toteutumista.
Lisäksi kuntoutus on istunut hyvin
osaksi työterveyshuollon jatkuvaa
toimintaa asiakkaamme hyväksi”,
iloitsee Taskinen.

Verkostomainen
toimintatapa eduksi
Riia Lappalainen pitää tärkeänä,
eä kuntoutuksessa on tarkasteltu työpaikan arkea ja sen haasteita. Asioita on katsou työntekijän
näkökulmasta ja työntekijöiltä on

tullut palautetta, että heitä kuullaan ja ymmärretään ongelmakohtia ratkoaessa.
”Koen hyvänä asiana, eä hallintoon tulee kentältä painea. Kun
vuoropuhelu on nyt saatu käyntiin,
sitä pitää edelleen vahvistaa arjessa. Näin saamme aikaiseksi eteenpäin menevän työkuluurin, jolla on
positiivinen leima.”
Lappalainen muistuaa kuitenkin, eä kyse on pitkäjänteisestä työtä, joka vaatii jatkuvaa seurantaa ja
edelleenkehiämistä.
”Tietysti tällainen verkostomainen toimintatapa vaatii paljon, mutta se myös antaa paljon. Pitkä yhteistyöhistoria työterveyshuollon ja
Verven kanssa tuo jatkuvuua, kun
kumppani on syvällä organisaatiossa ja tietää toiminnan haasteet. Se
on sitä aitoa oikeaa kumppanuua”,
Lappalainen toteaa.
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Kuntoutuskurssi on tarjonnut kuvanveistäjä
Virpi Kannolle poikkeuksellisen mahdollisuuden
arvioida omia työskentelytapoja sekä
jakaa kokemuksia ja vinkkejä kollegoista
muodostuneessa pienryhmässä.

18 työkyky

Kuntoutuskurssilta uua virtaa yksinäiseen ammaiin

Taiteilija veisti itse
tuumaustauon
Kuvanveistäjä Virpi Kanto hämmästyi keväällä itsensä.
Syntyi ainutlaatuinen päätös päästää hetkeksi irti taiteilijan arjesta ja oaa suunta Anolanhoviin kuntoutuskurssille. Lataamaan akkuja ja pohtimaan, miten voisi vielä
kehiää itseään ja työskentelyään.

Anolanhovi on järjestänyt kuvataiteilijoille suunnattuja ASLAKkuntoutuskursseja vuodesta 2008
lähtien.
Kurssien sisällössä huomioidaan taiteilijan työlle ominaisia piirteitä, kuten työn epäsäännöllisyys,
useat samanaikaiset projektit ja yksin työskentely vaihtelevissa työtiloissa.

oida omia työskentelytapoja sekä
jakaa kokemuksia ja vinkkejä kollegoista muodostuneessa pienryhmässä.
”Kuntoutus on omasta asenteesta kiinni ja asioiden pohtiminen
yhdessä on auanut. Tärkeää kurssilla on nimenomaan ollut tämä koko ryhmä, joka oikeasti älyää taiteilijan ammaia.”
Kannon mielestä taiteilijan kehityksen pitää seurata omaa sisäisen
maailman kehitystä ja välää paikoilleen jumiutuminen.
”Kokonaisuuden hahmoamisen kannalta kurssi on ollut erittäin tärkeää aikaa. Moni taiteellisen työn kehitysprosessi lähestyy
kuntoutuksen aikana omaa ratkaisuaan. Toisaalta haen ratkaisua myös
siihen, miten jaan ajan tästä eteenpäin työn, vapaa-ajan ja kotihommien välillä.”

Uusia toimintatapoja
ta sapainoksi taiteelle

elleen
”Taiteilijat eivät osaa kaivata
kuntoutuskursseja, koska he eivät
tiedä niiden olemassaolosta. Kuulin
ystävältä kehuja taiteilijoiden kuntoutuksesta ja päätin lähteä mukaan”, Virpi Kanto kertoo.
Kanto kuvailee taiteilijan työtä yksinäiseksi ammatiksi.
Kuntoutuskurssi on tarjonnut poikkeuksellisen mahdollisuuden arvi-

Viime keväänä alkaneen kurssin ensimmäisellä jaksolla kuvanveistäjä
kiinnii huomionsa myös liikuntaan
tai oikeastaan sen puuumiseen elämästään. Syksyllä puoli vuoa myöhemmin Kanto kertoo löytäneensä
uusia, nyt jo rutiiniksi muodostuneita tapoja, pitää itsensä kunnossa pohdiuaan työ- ja toimintakykyään Anolanhovin asiantuntijoiden kanssa.
”Olen oppinut tasapainottamaan raskasta työrupeamaa esimerkiksi kävelylenkillä ja saanut liikunnan kaua lisää hyvinvointia.”
Kuvanveisto raskaana ammaina vaatii fyysistä jaksamista. Monien
muiden alojen ammattilaisten tapaan myös taiteilija sortuu vääriin
työasentoihin.
”Sitä on vain tehnyt työn samalla tavalla kuin kymmenen vuoa aikaisemminkin, eikä ole tajunnut aiemmin, eä betonisäkit voisi esimerkiksi nostaa korokkeelle työn helpottamiseksi”, Kanto hymähtää.

Luovan työn ulkopuoliset
m u t ka t su o r e m m i k s i
Oululaissyntyiseltä taiteilijalta löytyy
yhteistä historiaa myös Verven kans-

sa. Betonista tehty teos ”Virta” valmistui Verven Oulun toimipaikkaan
vuonna 2001. Nykyisin Orimailassa
asuva taiteilija sai Hämeen taidetoimikunnalta apurahan vuodelle 2010.
Kanto pitääkin itseään onnekkaana,
koska voi tällä hetkellä keskiyä täysin taiteilijan ammaiin.
Parhaillaan Kanto valmistautuu Oulussa ensi vuonna järjesteävään näyelyyn. Varsinaisen luovan
työn lisäksi taiteilijan arkeen kuuluvat näyelyiden ohella omien töiden markkinointi yhteistyössä galleristien kanssa.
Kanto myöntää tienneensä jo
ennen kurssille tuloa tekevänsä luovan työn ulkopuolelle jääviä asioita
usein liian monimutkaisesti.
”Tähän kuvioon olen saanut
kurssin aikana kannustusta ja vinkkejä. Teen monista paperitöistä turhan vaikeita, eikä markkinointiinkaan
oikein ole koulutusta. Omia töitä on
vaikeaa kehua, koska ne näkee vain
sisältäpäin tekijän näkökulmasta ja
silloin niitä on vaikeaa lähestyä kauppatavarana.”
Taiteilijoita kuitenkin koulutetaan Suomessa tällä hetkellä niin
paljon, eä se Kannon mukaan heijastuu kovenevana kilpailuna. Jos
teokset eivät näyelyissä mene kaupaksi, tarkoiaa se taiteilijalle lisätyönä esielykansioiden kokoamista ja yhteydenpitoa potentiaalisiin
uusiin ostajiin.
Kuvanveiston yleisen arvostuksen Kanto kokee varsin heikoksi.
”Pihoilla näkee monesti 2-3 autoa ja lisäksi kaikenlaisia muita koneita, mua valiteavasti ei veistoksia tai muuta taidea.”
Sen sijaan Anttolanhovi saa
Kannolta varauksetonta kiitosta. Kurssipaikka on tuttu jo vuosien takaa, sillä hän osallistui
Anolanhovissa suomalaista ja kansainvälistä nykytaidea esitelleeseen HoviArt-kesänäyelyyn vuonna 2004.
”Anttolanhovissa pääsee näkemään laadukasta suomalaista taidea. Hieno paikka ja ihanaa aikaa
taiteilijoille. Taiteilijat on aina toivoteu täällä tervetulleeksi ja meistä on pidey hyvää huolta”, Virpi
Kanto kiielee.
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muutoksessa
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20 työkyky

Osuvatko tavoieet oikeaan?
Helsinki, Finlandia-talo, 24.11.2010 klo 12-17
Vanha sanonta kuuluu: mitä miaat sitä saat. Eli miarit alkavat usein vaikuaa
toimintaan. Joidenkin mielestä tämä tarkoiaa, eä häntä alkaa heiluaa koiraa.
Miten kuntoutukselle käy GAS-miarin kanssa? Mitä siitä seuraa, eä alamme
keskiyä tavoieisiin? Mikä muuuu, vai muuuuko mikään? Näitä kysymyksiä
pohtimaan olemme koonneet Vaikuavuus muutoksessa vol. 2 –seminaarin.
Puhumassa:
• LT, tutkimusjohtaja Jorma Mäkitalo, Verve
• Dos. terveystutkimuksen päällikkö, Ilona Autti-Rämö, Kela, Tutkimusosasto
• professori Jaakko Virkkunen, Helsingin yliopisto
• VTT, johtava tutkija Marketta Rajavaara, Kela
• FT, kehittämiskonsultti Hilkka Ylisassi, Verve Consulting
• apulaisylilääkäri Jari Turunen, Verve
• professori Mikael Leiman, Joensuun yliopisto
• LT, johtava työterveyslääkäri Kari-Pekka Martimo, Mehiläinen
• johtava ylilääkäri, varatoimitusjohtaja Mika Pekkonen, Peurunka
• työhyvinvointipalvelujen johtaja Jyri Juusti, Varma
• suunnittelija Seija Sukula, Kela, Terveysosasto
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