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Merikoski jää historiaan

An� olanhovi lii� yi
valtakunnalliseen Verveen

Mitä on
ajateltava

juuri nyt

TYÖLÄS-verkosto johda� aa
työlähtöisiin palveluihin 
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Työkyky lii� yy työhön
Vuonna 1998 Verve toimiessaan vielä Merikosken kuntoutus- ja tutkimus-
keskuksen 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 tavoit-
teena ja sisältönä oli kertoa, e� ä jokaisella suomalaisella on oikeus mielekkää-
seen työhön, jatkuvaan oppimiseen ja hyvään terveyteen. Kampanja paino� i 
erityisesti työn kehi� ämisen merkitystä työkyvyn ja hyvinvoinnin kehi� ämisen 
osatekijänä. Kampanjan sloganiksi muodostui si� emmin Verven paljon käy� ä-
mä ”Työkyky lii� yy työhön”.

Kun tänä syksynä kampanjan ydinajoista on kulunut 12 vuo� a, voidaan to-
deta, e� ä silloinen sanoma on nyt ainakin yhtä ajankohtainen muistute� ava 
niin työterveyshuolloissa, kuntoutuslaitoksissa kuin ja erityisesti työpaikoilla-
kin. Kaikki se tieto ja ymmärrys, joka näi� en vuosien aikana on kertynyt, tukee 
sitä näkemystä, e� ä ihmisten hyvinvoinnin ratkaisut tehdään työssä ja työhön 
lii� yen, ei kuntoutuksen tai terveydenhuollon toimipaikoissa. Näi� en vuosien 
aikana on myös tultu kiusallisen tietoisiksi siitä, e� ä oli yksilöllinen sairausoi-
reisto lähtökohdiltaan tai olemukseltaan tuki- ja liikuntaelinpohjainen tai mie-
lenterveyspaino� einen, parhaiten työelämässä jatkamista tuetaan vaiku� amal-
la työhön ja sen sisältöihin. Ja toisaalta kausalitee� i tuo� avan työn ja työnteki-
jöi� en hyvinvoinnin välillä nähdään yhä enemmän yksisuuntaisena. 

Kuluneen vuosikymmenen aikana myös muutosten vauhti työssä on lisään-
tynyt. Yksilöllisen ja yhteisöllisen jaksamisen ja menestymisen avaimet näy� ävät 
lii� yvän yhä enemmän muutosvauhdissa pysymiseen ja muutoksen hallintaan. 
Muutosvauhtia on siivi� änyt myös globalisoituminen, joka on muu� umassa ai-
nakin länsimaisilla työpaikoilla mahdollisuudesta uhaksi. Kun vielä 1990-luvulla 
kampanjamme syntyaikoina työn haasteet hyvinvoinnille lii� yivät ennemmin-
kin hitaasti muu� uviin työn sisältö- ja kuormitustekijöihin, tänään on muutos 
sinänsä se keskeisin haaste. Ja haasteen se muodostaa saa� aessaan ihmisiä 
mahdo� omien ristiriitojen ja tehtävien eteen, häiritessään sujuvaa työtä sekä 
kuormi� aen ja uuvu� aen. 

Mu� a 1980-luvulla rakennetut järjestelmämme, osaamisemme, menetel-
mämme ja välineemme eivät ole virite� y au� amaan työpaikkoja ja ihmisiä muu-
toksen hallinnassa. Kaikkien, jotka tekevät työtä työn parissa - oli se si� en tuot-
tavuuteen, osaamiseen tai hyvinvointiin lii� yvää - tulisi pystyä ymmärtämään 
töi� en sisällöllisiä ja merkityksellisiä muutoksia. Ja historian tarkastelun ja van-
hojen hyvien aikojen haikailun rinnalle olisi saatava tulevan arvailua ja siihen va-
rautumista. 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 ei-
vät kulje yksinään työn kehi� ämisen aa� eineen vaan joukkoon tulee koko ajan 
lisää osaajia ja voimaa. 1990-luvun slogan ”TYÖKYKY LIITTYY TYÖHÖN” on 
edelleen to� a. 
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Miten kuvailet työlähtöisiä palve-
luja henkilölle, joka ei ole koskaan 
niistä kuullut?
Työlähtöiset palvelut au� avat työ-
paikan toimijoita ratkaisemaan jak-
samista vero� avia oman työnsä pul-
matilanteita. Pulmatilanteita voivat 
olla kiire, liikakuormitus, kohtuu� o-
miksi koetut vaatimukset, ilmapiiri-
ongelmat, jatkuvat hai� aaviksi koe-
tut muutokset, punaisen langan hä-
viäminen työstä tai suureen muutok-

seen valmistautuminen. Työlähtöiset 
palvelut tarjoavat työkaluja niin yk-
silöille, esimiehille kuin työyhteisöil-
lekin. 

Miksi puhutaan työlähtöisyydestä, 
mistä termi on peräisin?
Termi on peräisin Helsingin kaupun-
gin Työterveyskeskuksen työnteki-
jöiltä. Kuulemani kertomuksen mu-
kaan termi syntyi kun heidän kolle-
gansa ihme� elivät, mitä toimintaa 

tuo on, kun te paneudu� e asiak-
kai� enne kanssa noihin arkisen työn 
yksityiskohtiin ja työssä tapahtunei-
siin muutoksiin. Vastaus oli hapuile-
va: ”No tämä on sellaista, kohdistuu 
niinku siihen TYÖHÖN mitä ne te-
kee, sellaista työlähtöistä.”

Työlähtöisyys siis tarkoi� aa, et-
tä kohdistetaan huomio itse työhön, 
työn tekemiseen, työn sujumiseen ja 
työn muutoksiin. 

Mitä uu� a työlähtöiset palvelut 
tuovat työyhteisölle ja yksi� äisel-
le työntekijälle?
Asiakkaamme nostavat yleensä esil-
le viisi kokonaisu� a:
Arki esiin: Viimeinkin joku au� aa 
nostamaan esille sen, mitä työn ar-
jessa oikeasti tapahtuu. Se on ainoa 
kestävä lähtökohta työtä kehite� ä-
essä. Silloin katsotaan tosiasioita sil-

Uudet palvelut ratkaisevat 
työn pulmat työn äärellä 
Työlähtöisiä palveluja hyödyntää kasvava joukko työter-
veyshuollon ja kuntoutuksen amma� ilaisia asiakkaineen 
eri puolilla Suomea. Uu� a lähestymistapaa koskeviin 
usein esite� yihin kysymyksiin vastaa valtakunnallisen 
TYÖLÄS-oppimisverkoston projektijohtaja, Verven tutki-
musjohtaja Jorma Mäkitalo.

Työlähtöisen työterveyshuollon ja kuntoutuksen verkosto laajenee

Tutkimusjohtaja Jorma Mäkitalo kertoo työlähtöisten palvelujen 
perustuvan vankkaan teoria- ja menetelmäperustaan sekä 
käytännön kehi� ämistyöhön.
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TYÖLÄS-verkostossa mukana olevat organisaatiot

miin ja saadaan järjestystä ja jäsen-
nystä vaikeiden työasioiden käsi� e-
lyyn ilman työntekijöiden, esimiesten 
tai asiakkaiden syy� elyä.
Näkyviä tuloksia: Muutetaan oikeas-
ti työtä, eikä vain kartoiteta ja kes-
kustella ja palata si� en vanhaan.
Syvyy� ä: Saadaan uusia näkökulmia 
siihen, miten työn pulmatilanteet 
ovat syntyneet ja miten minä itsekin 
olen työntekijänä muu� unut.
Ymmärettävyyttä työhön: Työ-
lähtöiset palvelut au� avat ymmär-
tämään, miksi minä toimin niin kuin 
toimin, miksi meillä toimitaan niin 
kuin toimitaan, ja miksi eri ihmiset 
näkevät tämän työn niin eri taval-
la. Ja miksi muutokset ovat toisille 
niin suuri uhka ja toisille niin suuri 
mahdollisuus. 
Halli� avuu� a: Työlähtöiset palve-
lut tuovat parempaa arjen ymmär-

rystä, arjen hallintaa ja työn muu-
toksen hallintaa niin organisaatiol-
le kuin työntekijällekin. 

Mitä etuja työlähtöiset palvelut an-
tavat työterveyshuollolle?
Työlähtöiset palvelut antavat parem-
mat mahdollisuudet työterveyshuol-
lolle tukea työpaikkoja ja työntekijöi-
tä työelämän muutoksessa. Ne sy-
ventävät tutkitusti työterveyshuollon 
ymmärrystä asiakkaan työ- ja muu-
tosprosesseista. Työlähtöiset palve-
lut tuovat työterveyshuollolle omaa 
osaamista ja toimintaa koskevia ke-
hi� ämishaasteita. 

Miten työlähtöiset palvelut uudis-
tavat kuntoutusta?
Työlähtöiset palvelut antavat kun-
tou� ajille paremmat välineet sekä 
ymmärtää asiakkaidensa työtä e� ä 

toimia asiakkaiden, heidän esimies-
tensä ja työyhteisöjensä ohjaajina 
työn kehi� ämisessä työhyvinvoin-
tia tukevaksi. Myös yhteistyö työter-
veyshuollon kanssa erityisesti työtä 
koskevissa asioissa syvenee. 

Millaisille työpaikoille palvelut so-
pivat ja kuinka paljon työyhteisön 
pitää syventyä aiheeseen ennen 
niiden käy� ööno� oa?
Työlähtöiset palvelut on suunnitel-
tu kaikenlaisille ja kaikentyyppisille 
työpaikoille. Infoa ja yhteistä suun-
ni� elua tarvitaan, to� a kai. Myös to-
teutus on yhteistyötä. Monelle on yl-
lätys, kuinka syvälle työhön näissä 
palveluissa mennään. Ero totu� ui-
hin toimintamuotoihin on huoma� a-
va. Ja juuri siksi tiivis yhteistyö suun-
ni� elussa ja toteutuksessa etenkin 
esimiesten kanssa korostuu enti-

Vetäjät
Verve Consulting
Työterveyslaitos

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
Verve Kuntoutus
Anttolanhovi
Kuntoutus Peurunka
Kuntoutuskeskus Petrea
Kiipulan kuntoutuskeskus

Uusia valmennettavia 2010
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

Kuntoutusyksiköt
Invalidiliiton Lapin kuntoutuskeskus

Kuntoutuskeskus Kankaanpää
Avire-Kuntoutus Oy

TYÖLÄS-verkostoon on liittynyt vuoden 2010 aikana runsaasti uusia työterveyshuoltoja ja kuntoutusyksikköjä, joita Verve Consultingin 
ja Työterveyslaitoksen asiantuntijat valmentavat parhaillaan työlähtöisten menetelmien käyttäjiksi.
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sestään. Koulutetut palveluntuo� a-
jat osaavat neuvotella ja informoida 
työpaikan eri osapuolia työlähtöisten 
palveluiden toteu� amisesta.

Voiko työlähtöisiin menetelmiin 
koulu� autua?
Kyllä voi. Verve tarjoaa sekä organi-
saatiokohtaista e� ä alueellista kou-
lutusta työterveys- ja kuntoutus-
yksiköille ja työntekijöille. Tarjolla 
on lyhy� ä johdantokoulutusta, pe-
rusteellisempaa peruskoulutusta 
sekä syventävää koulutusta perus-
koulutuksen jo suori� aneille. Myös 
Työterveyslaitoksella on kurssitar-
jontaa työlähtöiseen otteeseen. 
Tulevaisuudessa kouluttautumis-
mahdollisuudet tulevat huoma� a-
vasti monipuolistumaan ja paran-
tumaan verkko-opiskelutarjonnan 
myötä. 

Missä ovat työlähtöisyyden alku-
juuret?
Työlähtöisyydellä on vankka teoria- ja 
menetelmäperusta. Työlähtöisyyden 
teoria- ja menetelmäperusta ovat ke-
hi� ävä työntutkimus –nimisessä työn 
ja organisaatioiden kehi� ämissuun-
tauksessa. Joukko työterveysalan 

amma� ilaisia alkoi 1990-luvun alussa 
pohtia kehi� ävän työntutkimuksen 
periaa� eiden soveltamista työter-
veyden edistämiseen. Taustalla oli 
halu parantaa työterveyshuollon ja 
kuntoutuksen vaiku� avuu� a työtä 
koskevissa asioissa. Porukkaa yh-
disti näkemys siitä, e� ä työhön vai-
ku� amisessa oli parantamisen varaa. 
Etenkin kun työelämän muutos oli 
kiihtymässä. 

Onko aiheesta tehty tieteellistä 
tutkimusta?
Kyllä, aiheesta on julkaistu useita 
väitöskirjoja sekä artikkeleita koti-
maisissa ja kansainvälisissä lehdis-
sä. Tieteellisen tutkimuksen tulok-
sia on popularisoitu esimerkiksi kir-
joissa ”Viimeinen tykykirja?” ja ”Työ, 
työ ja työ”. Aiheeseen lii� yvää kir-
jallisuu� a olemme koonneet osoit-
teeseen www.tyolas.fi .

Millainen jalansija työlähtöisillä pal-
veluilla on tällä hetkellä?
Kokonaisuutena työterveyshuollos-
sa työlähtöiset palvelut ovat vas-
ta saamassa laajenevasti jalansijaa. 
Työlähtöisen työterveyshuollon ke-
hi� ämisessä mukana olevia eri kokoi-
sia työterveysorganisaatioita on noin 
neljäkymmentä. Valtakunnallisista 
työterveyshuoltoketjuista osa on 
aloittamassa kouluttautumista ja 
käy� ööno� oa. Mukaan tulevien or-
ganisaatioiden määrä kasvaa koko 
ajan. Valtakunnallisessa TYÖLÄS–
oppimisverkostossa on tällä hetkellä 
mukana lähes 400 koulutuksen läpi-
käyny� ä työterveyshuollon ja kun-
totuksen amma� ilaista. 

Mitkä tahot kehi� ävät palveluja ja 
menetelmiä eteenpäin?
Kehitystyötä tehdään sekä kah-
dessa alan tutkimusyksikössä et-

tä merki� ävässä määrin myös pal-
veluja tuottavissa työterveys-
huolto- ja kuntoutusyksiköis-
sä. Tutkimusyksiköiksi luen Verve 
Consultingin ja Työterveyslaitoksella 
etenkin Työn kehi� äminen –tiimissä 
työskentelevät henkilöt. Molemmat 
teemme yhteistyötä edelleen myös 
Helsingin yliopiston Toiminnan, ke-
hityksen ja oppimisen tutkimusyk-
sikön kanssa.

Mitkä koet suurimmiksi haasteik-
si työlähtöisten palvelujen yleis-
tymiselle?
Suurimpia haasteita paikallisesti on 
palvelujen vakiinnu� aminen osaksi 
normaalitoiminnan arkea. Se edel-
ly� ää rii� ävää määrää koulute� ua 
henkilökuntaa sekä määrätietois-
ta osaamisen ja palvelujen sisällön 
johtamista. Uudet asiat eivät leviä 
itsestään. Valtakunnallisesti haas-
teena on valtavirtaistaa työlähtöi-
set palvelut muun muassa osaksi 
hyvää työterveyshuoltokäytäntöä 
ja kuntoutusalan standardeja, saa-
da työlähtöisyys osaksi työterveys-
huollon ja kuntoutuksen normaali-
koulutusta sekä työterveyshuollon 
osalta ratkaista korva� avuuteen liit-
tyviä kysymyksiä. 

Nykyisin kaikissa organisaatiossa 
kaikilla on kiire, eikä ylimääräistä 
rahaa ole. Miksi kanna� aa panos-
taa työlähtöisiin palveluihin?
Juuri siksi jos kaikilla on kiire eikä 
ole aikaa eikä rahaa. Tällöin kan-
na� aa katseet kääntää työhön ja 
työn kehi� ämiseen. Työlähtöisten 
palveluiden avulla tietää saavansa 
tutkimukseen ja käytännön kehi� ä-
mistyöhön perustuvaa vaiku� avaa 
tukea. Työlähtöiset palvelut tuot-
tavat tuplahyödyn: työssä saadaan 
vietyä eteenpäin ehkä jo pitkäänkin 
kaihertaneita asioita ja ihmiset jak-
savat paremmin. 

Seurausten hoitaminen se vas-
ta kallista onkin. Työpulmien kana-
voituminen lääkärin tai hoitajan vas-
taanotolle aiheuttaa jo itsessään 
huoma� avia kustannuksia, ja hei-
dän jatkotoimensa (tutkimukset, jat-
kokäynnit, sairauslomat) vielä lisää. 
Työpulmat kanna� aa hoitaa työssä. 
Etenkin nyt, kun siihen on tarjolla ai-
empaa parempia välineitä. 

”Työlähtöiset palvelut tuo� avat 
tuplahyödyn: työssä saadaan vietyä 

eteenpäin ehkä jo pitkäänkin 
kaihertaneita asioita ja

ihmiset jaksavat paremmin.”

TYÖLÄS-oppimisverkoston tapaa-
miset kokoavat työterveyshuollon 
ja kuntotuksen ammattilaiset yh-
teen kehittämään työlähtöisiä pal-
veluja.
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Verve Consultingin ja Työterveyslaitoksen vetämään TYÖLÄS-oppimis-
verkostoon on lii� ynyt vuoden 2010 aikana runsaasti uusia työterveys-
huoltoja ja kuntoutusyksikköjä. Kaikkiaan verkostossa on tällä hetkellä jo 
lähes 400 jäsentä. TYÖLÄS-verkostossa työterveyshuollon ja kuntoutuk-
sen amma� ilaiset kehi� ävät asiakkaidensa kanssa työlähtöisiä menetelmiä. 
Verkostossa pureudutaan työn muutokseen ja työhyvinvointiin yhdessä 
paikallisten työyhteisöjen ja esimiesten kanssa. Painopisteeksi on vali� u 
sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot ja pk-yritykset. Lisäksi työter-
veyshuollon ja kuntoutuksen toiminta sidotaan tiiviimmin osaksi työyhtei-
sön johdon visioita ja strategiaa. Verkoston toimintaa rahoi� avat Euroopan 
sosiaalirahasto, sosiaali- ja terveysministeriö sekä osallistujat, Itä-Suomessa 
toimivaa iTYÖLÄSTÄ myös Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus. Verkostoa viritetään vuosina 2008-2011. www.tyolas.fi 

TYÖLÄS-verkostossa
jo lähes 400 jäsentä

Työlähtöisten menetelmien 
koulutustarjonta laajenee

Verve laajentaa vuoden 2011 aikana astei� ain työlähtöisten menetelmien koulutustar-
jontaa. Laajentuva koulutustarjonta suunnataan sekä organisaatiokohtaisesti e� ä alu-
eellisesti työterveys- ja kuntoutusyksiköille sekä niiden asiakasyrityksille. Valikoimaan 
kuuluu muun muassa lyhyet johdantokoulutukset, peruskoulutukset sekä syventävät 
koulutukset peruskoulutuksen jo suori� aneille. Koulutuksien kesto vaihtelee räätä-
löidysti organisaation tarpeiden mukaan.

Organisaatiolle, joille työlähtöiset menetelmät ovat vielä tuntema� omia, tarjou-
tuu nyt mahdollisuus tiiviiseen 1-2 iltapäivän johdantokoulutukseen. Koulutus au� aa 
vastaamaan kysymykseen, pitäisikö organisaation tai joidenkin sen työntekijöiden läh-
teä koulu� autumaan 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 



08 työkyky

Ta p i o  Ke k k i ,  Ro v a n i e m e n 
Työterveyden vastaava työterveys-
lääkäri, on möyhentänyt perinteis-
tä työterveyshuollon toimintamal-
lia 2000-luvun alkuvuosista lähtien. 
Koko työyhteisö on valmentautunut 
käy� ämään uusia työvälineitä, joilla 
saadaan entistä täsmällisempi kuva 
asiakasorganisaation toiminnasta, 
niin työn sujumisen ongelmista kuin 
kehi� ämismahdollisuuksistakin. 

He ovat Kekin mukaan siirty-

Mitä työterveyshuolto tarjoaa:

Massaa kaikille vai kullekin 
tarpeen mukaan?

neet ”oikean tiedon” asiantuntijois-
ta – niistä, jotka määräävät lääkkeitä, 
tarjoavat terveysneuvontaa ja anta-
vat suosituksia – enemmänkin ohjaa-
jiksi, jotka au� avat nostamaan esiin 
työpaikan tietoa ja taitoa. 

Uusi aja� elutapa murtaa pe-
rinteiset amma� inimikkeet, roolit  
ja työnjaonkin, mu� a tavoite on yh-
teinen: tiedot asiakkaan terveydes-
tä eivät yksin riitä, vaan lisäksi tar-
vitaan käsitystä siitä, miten nämä 

tiedot kytketään työn tekemiseen 
ja työntekijän ammatilliseen kehit-
tymiseen. 

Pitkä jänteisen yhteistyön 
voima

Työhön lii� yvää tietoa kerätään eten-
kin terveystarkastuksissa ja työpaik-
kaselvityksissä.

”Työlähtöiset menetelmät tuo-
vat työterveyshuollon mukaan siihen 

Työterveyshuolto seilaa tällä hetkellä eri suunnilta tulevien tarpeiden ristiaallokossa. 
Sen odotetaan yhtäältä hoitavan perusterveydenhuoltoa ja toisaalta erikoissairaan-
hoitoakin sekä o� avan vahvemmin vastuuta myös työturvallisuusasioista. Rovaniemen 
Työterveys ry:ssä uskotaan, e� ä ensisijaista on ymmärtää, miten työn sujuminen 
vaiku� aa työhyvinvointiin.

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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alueeseen, jossa ovat myös kalleim-
mat työhyvinvoinnin ongelmat, kuten 
uupuminen, masennus ja varhainen 
eläköityminen. Monessa yrityksessä 
tehdään turhaa työtä ja huonoa tuot-
tavuu� a ja ihmiset jaksavat huonosti. 
Tämä on tärkeä kohta sekä yrityksen 
talouden e� ä työntekijän työhyvin-
voinnin ja terveydentilan kannalta”, 
Kekki toteaa.

Kekki pitää työterveyshuollon 
ja yritysorganisaation yhteistyön etu-
na pitkäkestoisuu� a ja jatkuvuu� a. 
Yhteiset keskustelut lii� yvät nyt en-
tistä kiinteämmin työn sujuvuuteen 
ja tuo� avuuteenkin, mu� a pohjavi-
reenä kulkee kuitenkin aina se, miten 
voidaan tukea jaksamista ja työhyvin-
vointia. Kun kumppanit tuntevat toi-
sensa, yhteisesti asete� uihin tavoit-
teisiin on luontevaa sitoutua.

”Kyllä ajatus on, e� ä esimerkik-
si työlähtöisen terveystarkastuksen 
pohjalta muotoutuisi asioita, joita 
työntekijä ja esimies käyvät yhdes-
sä läpi. E� ä ihmisille itselleen tuli-
si käsitys, e� ä tästä suunnasta on 
heille hyötyä.”

Järkytys ,  herätys  ja 
muutos

Kun Tapio Kekki pestautui 2000-lu-
vun alussa työterveyslääkärik-
si Rovaniemelle, hän koki tup-
sahtavansa ajassa taaksepäin. 
Työterveyshuolto noudatti 70- ja 
80-luvun varrella rakentuneita 
mallejaan: kaikille asiakkaille tar-
jo� iin hyvää, samanlaista palvelua. 
Massapalvelu takasi luote� avasti tu-
tut vakioasiat, joita asiakkaat osasi-
vat odo� aakin. 

Moni työntekijä oli tyytyväinen 
siihen, e� ä pääsi muutaman vuoden 
välein käväisemään terveydenhoita-
jan, fysioterapeutin ja lääkärin pu-
heilla. Työterveyshuollosta tultiin 
vuosi� ain yritykseen päällisin puolin 
katsomaan, miten työt sujuivat. 

Rovaniemen Työterveyden omi-
en toimintatapojen remon� i aloitet-
tiin monipuolistamalla työterveys-
huollon ja yritysasiakkaan välistä toi-
mintasuunnitelmaa. Lain sanelemaa 
määrämuotoista tekstiä ei voinut 
suunnitelmassa ohi� aa, mu� a sen 
lisäksi ale� iin kirjata yksityiskohtia 
yrityksien tarpeiden mukaan.

Ope� elussa on ede� y siihen, 
e� ä nyt yksi� äisten toimenpiteiden 
sijaan yritetään hahmo� aa laajem-
paa kokonaisuu� a ja etenkin työn 
kohde� a. 

”Entistä tärkeämmäksi on tullut 
meidän ja yrityksen säännöllisen yh-
teistyön ja varhaisen tuen mallien ku-
vaaminen toimintasuunnitelmassa”, 
Kekki korostaa. Näin kiteytetään nä-
kemystä siitä, miten työterveyshuol-
to voidaan kytkeä kiinteänä osana 
yrityksen prosesseihin. 

Perusväl ineet 
työl ähtöisemmiksi

”Se oli shokkihoitoa”, Kekki kuvaa 
seitsemän vuoden takaista vierai-
lua Verveen. Hän oli matkustanut 
työkumppaniensa kanssa hakemaan 
lisävirikkeitä toiminnan uudistami-
seen. Toiveissa ei ollut ajalle tyypil-
listä tykyä vaan työkuvioihin paneu-
tumista. Oman työn ruotiminen rä-
väy� i suomut silmiltä.

”Selkeästi tuli esille, e� ä nyky-
ajan työelämän haasteet ovat sellai-
sia, e� ei meillä työterveyshuollossa 
ollut niihin toimivia välineitä.”

Työsuojeluun ja turvallisuuteen 
keski� ymällä ei tavoi� anut uupunut-
ta työntekijää eikä toiminnan ja työ-
hyvinvoinnin välistä linkkiä.

Muutaman kuukauden äi-
mistelyn jälkeen työterveyshuol-
lossa päätettiin sukeltaa mukaan 
työelämän muutokseen eikä vain 
pitäytyä vanhoissa totuuksissa. 
Käynniste� iin Tykes-hanke, johon 
houkuteltiin mukaan kaksi yritysasi-
akasta. Työterveyshuolto alkoi tutkia 
yritysten toimintaprosesseja ja ko-
keilla, miten työpaikkaselvityksessä 
voisi saada entistä tarkemman käsi-
tyksen työn sujumisesta. 

Kekki pitää merki� ävänä valin-
tana sitä, e� ä kehi� ämisen kohteeksi 
ote� iin nimenomaan työterveyshuol-
lon perusvälineet – toimintasuunni-
telma, terveystarkastus ja työpaikka-
selvitys – eikä lähde� y rakentamaan 
täysin uusia toimintamalleja. 

Ymmärrystä toimial an 
muutoksesta

Yli vuoden kestäneessä hankkees-
sa nähtiin, millaiselle koetukselle 

asiakasorganisaation toimintamallit 
joutuvat, kun yrityksen johto vaih-
tuu, uudet työvälineet murtavat van-
hat työtavat ja työnjaon tai kun toi-
minnan pitäisi laajentua hallitusti ja 
saada jalansijaa kansainvälisilläkin 
markkinoilla. 

”Työlähtöisten menetelmien 
yhdistäminen sairauksien hoitoon ja 
ennaltaehkäisyyn sekä työsuojeluun 
vaatii aikamoista palvelujen räätä-
löintiä ja moduliaja� elua. Toiminnan 
muu� aminen modulimaiseksi taas 
vaatii konseptimuutosta työterveys-
huollon omassa työssä.” 

Tässä työlähtöisyyden konkari 
odo� aa apua TYÖLÄS-hankkeesta. 
Kehi� ämisen painopiste ei ole enää 
yksi� äisissä välineissä vaan siinä, mi-
ten ne saadaan organisoitua osaksi 
työterveyshuollon toimintaa. 

”Erityisen tärkeää on se, e� ä 
meillä on TYÖLÄS-verkostossa pit-
käjänteinen, säännöllinen tuki oman 
toiminnan kehi� ämiseen”, Kekki to-
teaa. 

Vastavuoroisesti Rovaniemen 
mallien ja oivallusten toivotaan tu-
kevan muiden työterveyshuoltojen 
siirtymistä työlähtöisyyteen.

Rovaniemen Työterveys ry:n 
jäseninä on 230 pääasiassa 
Rovaniemen seudulla toimi-
vaa yritystä. Merkittävä osa 
alueella toimivista teollisuu-
den, liikenteen, kaupan ja 
muiden palveluiden yrityk-
sistä on Rovaniemen Työter-
veyden piirissä. Työntekijöitä 
yrityksissä on yhteensä noin 
5600. Työterveyshuolto on 
toiminut 35 vuotta non profit 
-periaatteella. Se on osallistu-
nut työlähtöisen otteen kehit-
tämiseen Verven kumppanina 
vuodesta 2003 lähtien.

Rovaniemen 
Työterveys ry.
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Kuntoutussaurus muut

Kuntoutuskeskus Petreassa 
Turun seudulla kokeillaan, 
miten ASLAK-jaksoilla 
pystytään paneutumaan 
entistä perusteellisemmin 
työhön lii� yviin asioihin. 
Miten työlähtöiset 
menetelmät muu� avat 
toimintaa?

Toimintaterapeutti Päivi Ekman 
on tavannut valtavan määrän kun-
toutujia ja nähnyt yli 15 vuoden 
kaaren Aslakista ja Kelan toimin-
nasta. Aslakin aloi� ajat ovat pääs-
seet vaiku� amaan sen muotoihin 
paljonkin.

”Tämä on Kelan tutkimuskes-
kus, joten ASLAKin muokkaus alkoi 
täällä. Luurankoa on vieläkin paljon 
jäljellä siitä, mitä me teimme.”

Ekman on huomannut, että 
kuntoutuksen tilaajana työnantaja 
odo� aa ensimmäisenä saavansa työ-
kaluja siihen, miten voisi hyötyä sii-
tä, e� ä on ”päästänyt” työntekijänsä 
kuntoutukseen. Juuri näitä työkalu-
ja työlähtöinen ote tarjoaa.

”Joitakin moduuleja pitäisi saa-
da muuhunkin kokonaisuuteen kuin 
työhön”, Ekman pohtii. Siinä määrin 
laajasti kuntoutus koske� aa laajas-
ti ihmistä ja elämää, jaksamista ja it-
sensä hoitamista. 

”Kuntoutus on väärä sana jat-
kossa, jos aletaan paino� aa työläh-
töisyy� ä enemmän.”

Kuntoutus-sanan tuttu kaiku 
kummitteli työlähtöisellä ASLAK-
kurssillakin, johon osallistui terve-
ydenhuollossa toimivia esimiehiä: 
kuntoutujat näy� ivät unohtaneen 
autuaasti etukäteisinfon linjaukset 
siitä, e� ä nyt ei olla tulossa urhei-
luopistolle - he valmistautuivat pai-
non pudotukseen, rentoutukseen 
ja liikuntaan.

Ekmanista on sääli, e� ä esimer-
kiksi työyhteisöpäivien aikana esil-
le nousseita hyviä ideoita ei tahdo-
ta saada vietyä työpaikan arkeen. 
Ratkaisevaa on se, miten esimiehet 
sitoutuvat niihin oivalluksiin, joita 
kuntoutujat tuo� avat.

Työfysioterapeu� i Päivi Poutanen 
kehuu työlähtöisen o� een antavan 
hyviä välineitä ammatillisen osuu-
den käsi� elyyn. 

”Se viehä� ää, e� ei työntekijän 
yksilöllisiä ominaisuuksia ja hänen 
työtään yritetä sovi� aa yhteen ei-

kä syyllistetä ketään, vaan katsotaan 
toiminnan osatekijöitä ja muutoksia. 
Keskustellaan oikeista asioista.”

Työlähtöisen polun alkutaipa-
leella Poutasta mietity� ää lähinnä 
se, miten itse pystyy ohjaamaan va-
kuu� avasti asiakkaat työtään pilk-
komaan. 

Petrean työlähtöistä ASLAKia 
lähde� iin toteu� amaan ennakko-
luulo� omasti niin, e� ä ammatillises-
sa osuudessa ei säilyte� y vanhoja 
menetelmiä. Päätös oli sekä rohkea 
e� ä uhkarohkea: näin välte� iin van-
han ja uuden systeemin väliset ris-
tiriitaiset elementit, mu� a puhtaas-
ti uudessa raamissa tunsi koko ajan 
etenevänsä epämukavuusalueella. 
Teoriaa työhistoriasta, ammatillisen 
kehityksen sykleistä ja toimintajär-
jestelmän osa-alueista oli opiskeltu 
paperilla; nyt sitä vietiin ensimmäis-
tä kertaa käytäntöön.

”Ammatilliset osuudet ovat 
meillä vanhassa systeemissä raken-
tuneet psykologin tehtäväken� ään. 
Nyt me muutkin menemme suoraan 
samaan asiaan.”

Poutanen ennustaa, e� ä työ-
lähtöisyys murtaa jatkossa entistä 
työnjakoa.

Ammatillisen
kehityksen
asiantuntijoiksi

Miten hyvät ideat
viedään arkeen?
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Kuntoutusamma� ilaisille tosin 

kertyy toisenlaisiakin paineita, kun 
heiltä vaaditaan ratkaisuja terveys-
pulmiinkin, kuten lihomisen ja dia-
beteksen hallintaan. 

Työterveyshoitaja Sari Wallenius 
suhtautuu työlähtöisyyden koros-
tumiseen varovaisesti ja muistut-
taa, e� ei työhön keski� ymällä pi-
täisi kuitenkaan sulkea muita väy-
liä pois. 

”Ongelmatiikkaa voi olla jossain 
muussakin kuin työssä. TYÖLÄS-
hanke antaa meille uusia valmiuk-
sia, mu� a miten ne saadaan istutet-
tua vanhaan kaavaan, joka on hyvin 
urautunut?”

Wallenius pohtii, miten hän saa 
välite� yä kuntoutujan työstä kerää-
mänsä tiedot sujuvasti muillekin niis-
tä hyötyville, e� ei ”kuntoutujan tar-
vitse tehdä tehtävää meidän takia” 
ja e� ei hän koe tehtävää irralliseksi 
vaan kokonaisuuden osaksi. 

Tähänastiset TYÖLÄS-koke-

toksessa

Oikein ajoite� ua ja 
mitoite� ua?

mukset panevat mie� imään, miten 
ohjaajan oma aika rii� ää uusiin työ-
tapoihin. Työlähtöisellä o� eella to-
teute� u ASLAK osoi� i, miten tiuk-
ka työtilanne vaiku� i kuntoutukseen 
tulleiden terveydenhuollon esimies-
ten odotuksiin. 

”Kuormitus alalla on suuri, ei-
vätkä he odo� aneet näin työlästä 
sisältöä. Aja� elivat, e� ä pääsisivät 
enemmän irti työstä. Minulle jäi mie-
likuva, e� ä he olivat aika väsyneitä 
viikon jälkeen. Palaute jälkikäteen 
oli kuitenkin hyvä, mu� a kaikki ei-
vät olleet tyytyväisiä.”

Wallenius huomau� aa, e� ä joi-
denkin kuntoutujien kohdalla epäi-
ly� i, oliko ASLAK edes oikein ajoi-
te� u.Kuntoutuskin vaatii jaksamis-
ta, tapahtuipa se si� en laitoksessa 
tai työpaikalla.

Petreassa psykologina toimiva 
Marjo Lu� inen-Kuisma ei pei� ele 
iloaan puhuessaan kuntoutusalan 
muutoksen merkeistä.

”Kuntoutus on saanut olla näi-
hin päiviin asti rauhassa. Kaikki muut 
yhteiskunnan sektorit ovat käyneet 
läpi rakennemuutoksen. Kuntoutus 
on osi� ain kestämä� ömällä pohjalla 
tällä hetkellä Suomessa, joten muu-
tos tulee ehdo� omasti yhteiskunnan 
ja asiakkaan parhaaksi.”

Luttinen-Kuisma uskoo, että 
aika on ajanut ohi isoista massa-
tuo� eista, kuten laitosmuotoises-
ta Aslakista.

”Varhaiskuntoutusta tarvitaan 
enemmän kuin koskaan aiemmin, 
mu� a sen toteutus menee suureen 
remon� iin. Massatuo� eiden tilalle 
tulee räätälöidympiä vaihtoehtoja”, 
hän tarkentaa.

Kuntoutustyötä tekeville tämä 
tietää suunni� elun ja verkostoitumi-
sen lisääntymistä. Yhteys työterveys-
huoltoon ja työpaikkoihin tiivistyy.

”Nykyisin standardi on taval-
laan tiukka ja jokaiselle samanlainen. 

Jollekin se sopii hyvin, joillekin taas 
ei. Hankaluus on siinä, miten yksilöl-
liset tarpeet ryhmäkuntoutuksessa 
toteutuvat tällä mallilla. Keskimäärin 
ihmiset ovat tyytyväisiä, mu� a mi-
hin ihmiset lopulta ovat tyytyväisiä? 
Joku irtio� oon työstä, joku johonkin 
muuhun osa-alueeseen.”

Lu� inen-Kuisma korostaakin, 
e� ä tyytyväisyys ja hyöty ovat kak-
si eri asiaa. Hän uskoo, e� ä seuraa-
vassa kuntoutusstandardissa salli-
taan jo enemmän monimuotoisuu� a 
ja räätälöintiä. Laitosjaksojen rinnal-
le tarvitaan avokuntoutusta, joka ei 
vaadi päiväkausien irro� autumista 
työstä. Työntekijän hyvinvointi voi-
taisiin nähdä moniulo� eisena niin, 
e� ä hänellä on useanlaisia au� ajia 
ja yhteistyökumppaneita. Osan te-
kee kuntoutuslaitos ja osan työter-
veyshuolto.

”Kuntoutuskakkua jaetaan eri 
tavalla tulevaisuudessa”, Lu� inen-
Kuisma arvioi. 

Hän kannattaa työpainottei-
suuden lisäämistä kuntoutukseen. 
Yhteiskunta odo� aa työurien jatku-
van ja ihmisten jaksavan. Uusia piir-
teitä työmarkkinoille tuovat nuoret 
sukupolvet, jotka ovat to� uneet saa-
maan ohjausta koulussa ja yliopis-
tossa – ja nyt sama ohjaustarve on 
nähtävissä työpaikoillakin.

Kuntoutujat ovat muu� uneet 
tarvitsevimmiksi, ja työnkuormi-
tusta purettaessa vastaan tulee 
työn lisäksi tunnekuormia ja per-
soonallisuuteen lii� yviä taakkoja. 
Elämäntapakuntoutus ei yksin rii-
tä, kun asiakkaiden haasteet pai-
no� uvat henkisempään suuntaan 
ja työyhteisö ja konsultaatio tule-
vat vahvemmin mukaan kuntoutus-
prosessiin. 

”Työ on aikuisen ihmisen hy-
vinvoinnin kannalta hyvin olennai-
nen asia.”

Lu� inen-Kuisma pitää työläh-
töisen o� een etuna sitä, e� ä työyh-
teisö oppii näkemään toimintansa 
systeemistä tasoa, saa keinoja on-
gelmiensa ratkaisuun, pystyy irtau-
tumaan konkree� isesta tilanteesta 
ja katsomaan merkityksiä. 

Kuntoutuskakku
uuteen jakoon

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

NÄKÖKULMA 

Mitä on ajateltava juuri nyt 

Menin kysymään Akateemisen kirjakaupan liike-
talouden ja johtamisen osaston myyjiltä, mikä 
nyt (2.9.2010 klo 17,00) menee parhaiten kau-

paksi. He osoi� ivat myyntipöydältä kolmea kirjaa: Maija-
Rii� a 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 nos-
tetuille ja meidän kannaltamme olennaisille asioille? 
Joillakin toisilla myyntipöydillä? Miten ylipäänsä orga-
nisaatiotutkimuksen ja organisaatioiden kehi� ämisen 
vuosikymmeninä työn ja kuntoutuksen yhteistä asiaa 
on käsitelty? 

Katsoin omista hyllyistäni kahta 1970-luvun or-
ganisaatioteorian kulta-ajan käsikirjaa: Marvin 
Dunnetten (1976) toimittamaa Handbook of 

Industrial and Organizational Psychology (1740 sivua) ja 
Robert Dubinin (1976) toimi� amaa Handbook of Work, 
Organization and Society (1068 sivua). (Mietin siihen 
aikaan 1965 alkaneen työurani suuntaa: ryhdynkö lau-
luun vai piirustukseen?) 

Edellisessä on John Minerin ja Frank Brewerin 
kirjoi� ama luku 23 The Management of Ineff ective 
Performance ja jälkimmäisessä ei ole sanaakaan mis-
tään sellaisesta, minkä voisi tulkita ammatillista kuntou-
tusta koskevaksi kannanotoksi.

Samaan aikaan toisaalla: Suomessa kehiteltiin 
1970-luvun alussa ammatillisen varhaiskuntoutuksen 

menetelmiä, kun työmarkkinajärjestöt olivat näy� äneet 
vaaleanvihreää valoa kuntoutukselle, minkä si� en en-
simmäinen öljykriisi (1973) puhalsi sammuksiin. Läpikäyvä 
periaate 1970-luvun aja� elussa meillä ja muualla oli kun-
toutujan ”sijoi� aminen kykyjen mukaiseen työhön”. Tästä 
löytyykin ammatillisen kuntoutuksen myöhemmän kehi-
tyksen ongelmien ydin: sijoi� amista kykyjen mukaisiin 
työtehtäviin ei enää tehdä, vaan jokaisen on löyde� ävä 
paikkansa. Poliitikot ja pää� äjät edelleen jaksavat uskoa, 
e� ä työelämän kehitystä voi säädellä keskitetysti, ja e� ä 
työkyvyn ylläpito on kaikkien vastuulla.

Organisaatio on liian abstrakti käsite, jo� a sen 
avulla voisi sanoa mitään järkevää ihmisestä 
tai ihmisten vuorovaikutuksesta? Työ ja orga-

nisaatio ovat kyllä liimautuneita yhteen. Työtä ei voi teh-
dä organisoituma� a. Seuraus tästä on se, e� ä ihminen 
tuppaa jauhautumaan siinä välissä. Sosiaalipolitiikka syn-
tyi aikanaan pelastamaan ihmisiä tuosta hädästä, ja nyt 
sosiaalipolitiikka on joutunut luovu� amaan tehtävänsä 
työvoimapolitiikalle, kestävyysvajeelle, elatussuhteelle, 
eläkepolitiikalle.   

Kun johtaja palaa illan myöhäisinä tunteina kirjan 
ääreen, mitä hänelle ope� avat fi losofi , liikkeenjohtaja 
ja innovaa� ori? Filosofi  muistu� aa ihmisten keskinäis-
ten ee� isten pelisääntöjen ikuisesta kestävyydestä, liik-
keenjohtaja käskee luomaan alaisiin pelonsekaista tun-
ne� a, e� ä tällä menolla joutuu kadotukseen ja on tehtä-
vä täyskäännös, jonka vain hyvä johtaja voi saa� aa lop-
puun ja innovaa� ori vakuu� aa, e� ä vain myyvä tuote on 
minkään arvoinen. 
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An� olanhovi lii� yi 
valtakunnalliseen Verveen

An� olanhovi 
Symposium 
kuntoutuksen 
ytimessä

Mikkelissä toimiva An� olanhovi lii� yi valtakunnalliseen Verveen marraskuus-
sa 2009 ja täydentää Verven kuntoutuspalvelujen tarjontaa Itä-Suomessa. 
An� olanhovi tarjoaa monipuolisia kuntoutuspalveluja pääasiassa työikäi-
sille. An� olanhovissa toteutetaan myös perhekuntoutusta ja työelämästä 
poissaolevien kuntoutuskursseja. Toimintaan kuuluu lisäksi yritysten ja työ-
terveyshuoltojen kanssa räätälöityjä kuntoremon� ikursseja. An� olanhovin 
palveluihin voi tutustua tarkemmin osoi� eessa www.an� olanhovi.fi 

An� olanhovi Symposium kokosi elokuussa 2010 lähes 
200 osallistujaa kuulemaan ajankohtaisimmat tiedot 
kuntoutuksen ytimessä olevista aiheista; hengityssaira-
uksista, yksilöllisestä painonhallinnasta, liikunnan yk-
silöllisestä annostelusta ja työhyvinvoinnin kehi� ämi-
sestä. Kuntoutusaiheiden rinnalla pide� iin Saimaan 
alueen matkailuun keski� ynyt seminaari.

Seminaarin luentolyhennelmät ovat saatavilla 
osoi� eessa www.an� olanhovi.fi 

Symposiumin yhteydessä valmistui myös An� olanhovin 
laaja peruskorjaus. Uudistuksia tehtäessä kiinnitettiin 
erityishuomiota ilmanvahtojärjestelmään ja hyvään sisäil-
maan. Kuntoutujien käytössä on nyt muun muassa täysin 
uudistuneet opetus- ja ryhmätilat. Kuntoutustoiminta on 
jatkunut An� olanhovissa vilkkaana koko vuoden. Vuoden 
2010 kuntoutujamäärän arvioidaan nousevan lähes 2000 
asiakkaaseen.
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An� olanhovissa Mikkelissä ale� iin 
osana TYÖLÄS-hanke� a kehi� ää 
uu� a kuntoutusmallia, jossa ideana 
oli aiempaa tiiviimpi yhteistyö asia-
kasyrityksen kanssa. Syntyi ajatus ak-
vaariokokouksista, työpajoista, joihin 
tuodaan johdon ja esimiesten käsi-
teltäväksi kuntoutujien esille nosta-
mia, arjessa näkyviä ongelmia. 

”Kuntoutuksessa osallistujat 
kirjaavat ylös häiriöitä, joita he koh-

Yritysjohto oivalsi
kuntoutuksen merkit

taavat työpäivän aikana ja jotka vai-
kuttavat heidän työhyvinvointiin-
sa. Osa häiriöistä on sellaisia, joi-
hin he pystyvät itse omalla toimin-
nallaan vaiku� amaan. Esille nousee 
kuitenkin myös paljon sellaisia on-
gelmia, jotka edelly� äisivät esimie-
hen tukea tai muutoksia yrityksen 
toiminnassa. Tätä arvokasta tietoa 
kehittämistarpeista ei kuntoutus-
prosessissa saada riittävän hyvin 

väli� ymään esimiehille ja yrityksen 
johdolle. Tähän halusimme puut-
tua”, valo� aa An� olanhovin kehit-
tämiskonsul� i Tuula Syrjälä hank-
keen taustaa.

Hän on yhdessä kuntoutus-
tutkija Sanna Savolaisen, asiakas-
päällikkö Veijo Montosen ja Verve 
Consultingin kehi� ämiskonsul� i Heli 
Ahosen kanssa koonnut ja analysoi-
nut kuntoutujilta kertyny� ä materi-

Vastuu kuntoutuksen onnistumisesta kuuluu myös työnantajalle. Helsingin 
Bussiliikenteen johto sisäisti tämän ja lähti tosissaan mukaan työntekijöidensä 
kuntoutukseen. Näkyvä rooli on viesti siitä, e� ä työntekijöiden panostusta oman 
työkykynsä parantamiseen arvostetaan, ja e� ä myös johto voi tässä prosessissa saada 
tärkeää tietoa yrityksen strategista kehi� ämistyötä varten.
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tyksen
aalia ja tuonut sen nähtäville yrityk-
sen johdolle ja lähiesimiehille.

Pi lott ina hankkeessa on 
Helsingin Bussiliikenne Oy, jonka 
kahdella Tyk-valmennuskurssilla on 
sovellettu akvaariotyöskentelyä. 
Korjaamohenkilökunnan ja bussin-
kulje� ajien kuntoutusprosessit ovat 
vielä kesken, kummastakin kurssista 
on jäljellä tänä syksynä järjeste� ävä 
viimeinen jakso.

Työnteki jät  joutuvat  tänä 
päivänä lu j i l le

Henkilöstöjohtaja Jussi Mertasen 
mukaan Helsingin Bussiliikenne on 
varsinainen sulatusuuni. Yrityksessä 
työskentelee 1300 bussikuskia, joista 

puolet ulkomaalaisia. Eduste� una on 
yhteensä 50 kansallisuu� a. Mukana 
on monenlaista yrityskul� uuria: enti-
siä Suomen Turistiauton ja Liikelaitos 
HKL Bussiliikenteen työntekijöitä, 
jotka ryhmittyivät vuonna 2005 
Helsingin Bussiliikenteen nimen al-
le. Lisäksi on myöhemmin muualta 
tulleita työntekijöitä. 

”Vasta nyt alkaa tuntua, e� ä 
aletaan olla yhtä ja samaa porukkaa. 
Yhteishengen luominen kestää kau-
an”, Mertanen toteaa.

 Kuntoutuksen uudenlainen 
malli istuu Mertasen mielestä yrityk-
sen toimintatapaan todella hyvin.

”Haluamme ymmärtää parem-
min, millaista korjaamoväen ja bus-
sinkulje� ajien työn arki oikeasti on. 
Sitä kau� a tiedämme paremmin, mis-
tä syistä työkyky alenee ja voimme 
puu� ua epäkohtiin. Työntekijämme 
joutuvat tänä päivänä lujille: bussin-
kulje� ajilla työn yksinäisyys ja yk-
sipuolisuus kuormi� aa ja häiriökä-
y� äytyminen pääkaupunkiseudun 
busseissa lisääntyy. Haluamme pitää 
työntekijämme mahdollisimman pit-
kään ja tukea heitä työkyvyn säilyt-
tämisessä”, Mertanen kertoo.

”Kaikkia esiin tulleita kehi� ä-
miskohteita emme kuitenkaan voi 
toteu� aa, se olisi ihan mahdotonta 
taloudellisestikin.  On myös muistet-
tava, e� ä muutokset vievät aikaa ei-
vätkä ne näy arjessa kovin nopeas-
ti”, Mertanen huokaa.

Kuntoutus  e i  o le
sal a seura

Mertanen ja toimitusjohtaja Juha 
Hakavuori ovat tuoneet kuntou-
tuskurssille johdon näkökulmaa 

ja valo� aneet yrityksen historiaa. 
Kuntoutuksesta on myös kerro� u 
yrityksen henkilöstölehdessä ja kun-
toutujat ovat kirjoi� aneet kokemuk-
sistaan ju� uja. 

”Olemme tuoneet julki, mi-
tä kurssilla tapahtuu. Kyseessä ei 
ole mikään salaseura, vaan yhtei-
nen pyrkimys parantaa hyvinvoin-
tia työssä.” 

Mertasen mielestä työkyvyn 
aleneminen on monen tekijän sum-
ma, ja työhön lii� yvien asioiden kä-
si� elyn lisäksi merkityksellisiä voivat 
olla muutokset työntekijän henkilö-
kohtaisessa elämässä. 

”Olen nähnyt työpaikalla mon-
ta esimerkkiä siitä, kuinka henkilö 
on laihdu� anut ja muu� anut täysin 
elämäntapojaan. Samalla elämänha-
lu on palannut. Tällä on iso merki-
tys alalla, jossa työ on istumatyötä 
ja monella on ylipainoa.”

Kuntoutus on osa Helsingin 
Bussiliikenteen varhaisen puu� u-
misen mallia, jossa yhteistyö työter-
veyshuollon kanssa on keskeisessä 
roolissa. Yritys on valmentanut kaikki 
esimiehensä puu� umaan mahdolli-
simman varhaisessa vaiheessa tilan-
teeseen, jossa alaisen työkyvyssä al-
kaa ilmetä ongelmia. 

”Olemme käyneet läpi mikä on 
kenenkin rooli. Tavoi� eena on he-
rätellä ihmisiä ja mie� iä mahdolli-
suuksia, ei syyllistää. Mu� a vaikea 
lajihan tämä on, kun yrityksessä on 
50 esimiestä ja olemme erilaisia ih-
misiä. Yksin ei voi tehdä kaikkea 
ja mokiakin tulee. Henkilöstön po-
sitiivisesta palau� eesta päätellen 
olemme kuitenkin oikealla tiellä”, 
Mertanen arvioi. 

”Kuntoutuksessa huoma� iin, e� ä 
työvuorosuunni� elua olisi syytä 
uudistaa. On myös panoste� ava 

maahanmuu� ajataustaisten
kulje� ajien perehdy� ämiseen.”

Jussi Mertasen mukaan yksi konkreet-
tinen esille noussut kehityshaaste on 
tasaisemman ja taloudellisemman ajo-
tavan sisäänajo. Tuloksena on mittavia 
säästöjä eivätkä bussit ole myöhässä 
yhtään sen enempää kuin poukkoile-
valla ajotavalla edettäessäkään. Mer-
kityksellistä on myös se, että  tämä 
lieventää osaltaan kuljettajien stres-
saantumista.
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Oulun Serviisi on kaupungin liikelai-
tos, joka huolehtii julkisista ateria- ja 
puhtauspalveluista. Liikelaitoksen 
johto on kokenut aikaisemmista kun-
toutuskursseista olleen hyötyä kurs-
sille osallistujille, mu� a koko työpai-
kalle saatavan hyödyn jääneen liian 
vähäiseksi.

”Kaikki kulkivat siinä omassa 
työputkessa eivätkä oikein koskaan 
kunnolla kohdanneet. Aiemmin kun-
toutuskurssit ovat olleet liian irral-
lisia työstä. Emme halunneet enää 
kurssia kurssin vuoksi, vaan sellaisen 
josta on oikeasti hyötyä myös liike-
laitoksen toiminnalle ja työympäris-
tölle”, sanoo Oulun Serviisin johtaja 
Rii� a Lappalainen.

Vuonna 2008 toimintansa aloit-
taneessa liikelaitoksessa työskente-
lee noin 500 työntekijää. Serviisi tar-
joaa päivi� äin aterian noin 30 000 
asiakkaalle muun muassa kouluissa, 

Esimiesten sitoutuminen pohjusti onnistunu� a kuntoutusta

Oulun Serviisi ideoi
työterveyshuollon
kanssa uu� a esiin
ASLAK-kurssista

päiväkodeissa ja eri laitoksissa.
”Kun lähdimme kurssilla sel-

vi� ämään sitä, mitkä asiat työssä 
vaivaavat ja miten voisimme työs-
kentelyä kehittää, on työterveys-
huolto ollut meille tärkeä kumppa-
ni, joka tuntee Serviisin toiminnan”, 
Lappalainen kertoo.

Entiset  työkaveri t
nyt  a siakkaina

Reilun kahden vuoden takainen siir-
tyminen nykyiseen liikelaitosmalliin 
muu� i merki� ävästi Serviisin työn-
tekijöiden asemaa omassa työyhtei-
sössä. Ennen esimerkiksi muut päivä-
kotien ja koulujen työntekijät olivat 
työkavereita, mu� a nykyisin työka-
verit ovat myös asiakkaita.

Rii� a Lappalaisen mukaan muu-
toksesta on seurannut monenlaisia 
ihmisten välisiä hankauksia arjessa, 

joka puolestaan on näkynyt työssä 
jaksamisessa. Kuntoutuksen aikana 
on yhtenä keskeisenä asiana nous-
sut esille työntekijöiden tarve tietää 
yhä tarkemmin, millä tavalla palvelut 
on sovi� u toteute� aviksi.

Samaan aikaan myös työn hal-
linta on siirtymässä yhä enemmän 
kentälle.

”Esimerkiksi sairastumisten 
kohdalla pitää kentällä yhä itsenäi-
semmin pää� ää, kanna� aako o� aa 
sijaista vai löytyisikö muutoin töi-
tä järjestelemällä toimintatapa, jol-
loin sijaista ei väl� ämä� ä tarvita”, 
Lappalainen pohtii.

Työterveyshuol l on valta si 
tekemisen tunne

Serviisin oma työterveyshuolto oli 
alusta lähtien aktiivisesti mukana 
ASLAK-kurssin hakemisessa ja suun-

Oulun Serviisi lähti rohkeasti Verven kanssa kokeilemaan uudella tavalla räätälöityä 
ASLAK-kuntoutusta. Onnistuneeksi kokeiluksi osoi� autui esimiesten tiivis 
osallistuminen kuntoutuskurssin suunni� eluun sekä kurssin aikana järjeste� yihin 
yhteisiin tapaamisiin kuntoutujaryhmän ja työterveyshuollon kanssa. Lisäksi esimiehet 
työstivät kuntoutujaryhmän esiin nostamia asioita kuntoutusjaksojen välillä, jolloin ne 
olivat valmiina jatkokehi� ämistä varten jo seuraavan kuntoutusjakson alkaessa.
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ni� elussa. Työterveyshuollossa kuul-
tiin kritiikki aiemmista kuntoutuksista 
ja nähtiin, e� ä työnantajalla oli halu 
tavoi� aa kuntoutukselta suurempaa 
vaiku� avuu� a.

Tästä lähti liikkeelle Serviisin, 
työterveyshuollon ja Verven tiivis 
yhteistyö kuntoutuksen ideoimisek-
si ja toteu� amiseksi. Jo kuntoutujia 
vali� aessa hae� iin työntekijöitä, joil-
la oli halu lähteä kehi� ämään työtä. 
Työterveyshuolto tunsi asiakkaansa 
haasteet ja ehdo� i myös esimies-
tason mukaantuloa kuntoutuksen 
suunni� eluun.

”Halusimme että ASLAK-
kuntoutus voisi palvella ja tukea si-
tä elintärkeää vuoropuhelua ylim-
män johdon, väliesimiestason ja suo-
ri� avan työntekijäväen välillä, jonka 
tiedämme niin tava� oman tarpeelli-
seksi muutostilanteissa” sanoo työ-
terveyslääkäri Kirsi Taskinen Oulun 
työterveydestä. 

Suori� avan tason työntekijöi-
den tulee Taskisen mukaan ymmär-
tää miksi ja mihin suuntaan toimin-
taa ollaan suuntaamassa. Toisaalta 
ylimmän johdon tulee kuulla, mitä se 
vaatii työntekijöiden näkökulmasta 
niin työvälineiltä, osaamiselta kuin 
resursoinniltakin, jo� a toiminta voi 

muu� ua tavoiteltuun suuntaan.
”Tämä ei voi tapahtua ellei välil-

lä ole rii� ävää aikaa tarkastella mis-
sä ollaan menossa ja keskustella ti-
lanteesta. Tunsimme Verven tavan 
tehdä työlähtöistä kuntoutusta ja 
tiesimme, e� ä tällä mallilla voisimme 
hyvässä yhteistyössä mielekkäästi tu-
kea toistemme osaamista Serviisin 
ja kuntoutujien parhaaksi.”

Taskinen kokee uudella taval-
la räätälöidystä kurssista seuran-
neen positiivista tekemisen meinin-
kiä niin kuntoutusjaksoilla kuin jak-
sojen välilläkin.

”Tuntuu, e� ä kuntoutus oikeas-
ti 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

Rii� a Lappalainen pitää tärkeänä, 
e� ä kuntoutuksessa on tarkastel-
tu työpaikan arkea ja sen haastei-
ta. Asioita on katso� u työntekijän 
näkökulmasta ja työntekijöiltä on 

tullut palautetta, että heitä kuul-
laan ja ymmärretään ongelmakoh-
tia ratko� aessa.

”Koen hyvänä asiana, e� ä hal-
lintoon tulee kentältä paine� a. Kun 
vuoropuhelu on nyt saatu käyntiin, 
sitä pitää edelleen vahvistaa arjes-
sa. Näin saamme aikaiseksi eteen-
päin menevän työkul� uurin, jolla on 
positiivinen leima.”

Lappalainen muistu� aa kuiten-
kin, e� ä kyse on pitkäjänteisestä työ-
tä, joka vaatii jatkuvaa seurantaa ja 
edelleenkehi� ämistä.

”Tietysti tällainen verkostomai-
nen toimintatapa vaatii paljon, mut-
ta se myös antaa paljon. Pitkä yh-
teistyöhistoria työterveyshuollon ja 
Verven kanssa tuo jatkuvuu� a, kun 
kumppani on syvällä organisaatios-
sa ja tietää toiminnan haasteet. Se 
on sitä aitoa oikeaa kumppanuu� a”, 
Lappalainen toteaa.

Johtaja Riitta Lappalainen ja 
työterveyslääkäri Kirsi Taskinen painottavat 

työnantajan, työterveyshuollon ja 
kuntoutusyksikön yhteistyön merkitystä. 
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An� olanhovi on järjestänyt kuva-
taiteilijoille suunnattuja ASLAK-
kuntoutuskursseja vuodesta 2008 
lähtien.

Kurssien sisällössä huomioi-
daan taiteilijan työlle ominaisia piir-
teitä, kuten työn epäsäännöllisyys, 
useat samanaikaiset projektit ja yk-
sin työskentely vaihtelevissa työ-
tiloissa.

Kuntoutuskurssilta uu� a virtaa yksinäiseen amma� iin

Taiteilija veisti itse
tuumaustauon
Kuvanveistäjä Virpi Kanto hämmästy� i keväällä itsensä. 

Syntyi ainutlaatuinen päätös päästää hetkeksi irti taiteili-

jan arjesta ja o� aa suunta An� olanhoviin kuntoutuskurs-

sille. Lataamaan akkuja ja pohtimaan, miten voisi vielä 

kehi� ää itseään ja työskentelyään.

Kuntoutuskurssi on tarjonnut kuvanveistäjä 
Virpi Kannolle poikkeuksellisen mahdollisuuden 
arvioida omia työskentelytapoja sekä 
jakaa kokemuksia ja vinkkejä kollegoista 
muodostuneessa pienryhmässä.
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elleen 
”Taiteilijat eivät osaa kaivata 

kuntoutuskursseja, koska he eivät 
tiedä niiden olemassaolosta. Kuulin 
ystävältä kehuja taiteilijoiden kun-
toutuksesta ja päätin lähteä mu-
kaan”, Virpi Kanto kertoo.

Kanto  kuva i lee  ta i te i l i -
jan työtä yksinäiseksi ammatiksi. 
Kuntoutuskurssi on tarjonnut poik-
keuksellisen mahdollisuuden arvi-

oida omia työskentelytapoja sekä 
jakaa kokemuksia ja vinkkejä kol-
legoista muodostuneessa pienryh-
mässä.

”Kuntoutus on omasta asen-
teesta kiinni ja asioiden pohtiminen 
yhdessä on au� anut. Tärkeää kurs-
silla on nimenomaan ollut tämä ko-
ko ryhmä, joka oikeasti älyää taitei-
lijan amma� ia.”

Kannon mielestä taiteilijan ke-
hityksen pitää seurata omaa sisäisen 
maailman kehitystä ja väl� ää paikoil-
leen jumiutuminen.

”Kokonaisuuden hahmo� ami-
sen kannalta kurssi on ollut erit-
täin tärkeää aikaa. Moni taiteelli-
sen työn kehitysprosessi lähestyy 
kuntoutuksen aikana omaa ratkaisu-
aan. Toisaalta haen ratkaisua myös 
siihen, miten jaan ajan tästä eteen-
päin työn, vapaa-ajan ja kotihom-
mien välillä.” 

Uusia toimintatapoja 
ta sapainoksi  taiteel le

Viime keväänä alkaneen kurssin en-
simmäisellä jaksolla kuvanveistäjä 
kiinni� i huomionsa myös liikuntaan 
tai oikeastaan sen puu� umiseen elä-
mästään. Syksyllä puoli vuo� a myö-
hemmin Kanto kertoo löytäneensä 
uusia, nyt jo rutiiniksi muodostu-
neita tapoja, pitää itsensä kunnos-
sa pohdi� uaan työ- ja toimintaky-
kyään An� olanhovin asiantuntijoi-
den kanssa.

”Olen oppinut tasapainotta-
maan raskasta työrupeamaa esimer-
kiksi kävelylenkillä ja saanut liikun-
nan kau� a lisää hyvinvointia.”

Kuvanveisto raskaana amma� i-
na vaatii fyysistä jaksamista. Monien 
muiden alojen ammattilaisten ta-
paan myös taiteilija sortuu vääriin 
työasentoihin.

”Sitä on vain tehnyt työn samal-
la tavalla kuin kymmenen vuo� a ai-
kaisemminkin, eikä ole tajunnut ai-
emmin, e� ä betonisäkit voisi esimer-
kiksi nostaa korokkeelle työn helpot-
tamiseksi”, Kanto hymähtää.

Luovan työn ulkopuol iset 
mutkat  suoremmiksi

Oululaissyntyiseltä taiteilijalta löytyy 
yhteistä historiaa myös Verven kans-

sa. Betonista tehty teos ”Virta” val-
mistui Verven Oulun toimipaikkaan 
vuonna 2001. Nykyisin Orima� ilassa 
asuva taiteilija sai Hämeen taidetoi-
mikunnalta apurahan vuodelle 2010. 
Kanto pitääkin itseään onnekkaana, 
koska voi tällä hetkellä keski� yä täy-
sin taiteilijan amma� iin.

Parhaillaan Kanto valmistau-
tuu Oulussa ensi vuonna järjeste� ä-
vään näy� elyyn. Varsinaisen luovan 
työn lisäksi taiteilijan arkeen kuulu-
vat näy� elyiden ohella omien töi-
den markkinointi yhteistyössä gal-
leristien kanssa.

Kanto myöntää tienneensä jo 
ennen kurssille tuloa tekevänsä luo-
van työn ulkopuolelle jääviä asioita 
usein liian monimutkaisesti.

”Tähän kuvioon olen saanut 
kurssin aikana kannustusta ja vink-
kejä. Teen monista paperitöistä tur-
han vaikeita, eikä markkinointiinkaan 
oikein ole koulutusta. Omia töitä on 
vaikeaa kehua, koska ne näkee vain 
sisältäpäin tekijän näkökulmasta ja 
silloin niitä on vaikeaa lähestyä kaup-
patavarana.”

Taiteilijoita kuitenkin koulute-
taan Suomessa tällä hetkellä niin 
paljon, e� ä se Kannon mukaan hei-
jastuu kovenevana kilpailuna. Jos 
teokset eivät näy� elyissä mene kau-
paksi, tarkoi� aa se taiteilijalle lisä-
työnä esi� elykansioiden kokoamis-
ta ja yhteydenpitoa potentiaalisiin 
uusiin ostajiin.

Kuvanveiston yleisen arvostuk-
sen Kanto kokee varsin heikoksi.

”Pihoilla näkee monesti 2-3 au-
toa ja lisäksi kaikenlaisia muita ko-
neita, mu� a valite� avasti ei veistok-
sia tai muuta taide� a.”

Sen sijaan Anttolanhovi saa 
Kannolta varauksetonta kiitos-
ta. Kurssipaikka on tuttu jo vuo-
sien takaa, sillä hän osallistui 
An� olanhovissa suomalaista ja kan-
sainvälistä nykytaide� a esitellee-
seen HoviArt-kesänäy� elyyn vuon-
na 2004.

”Anttolanhovissa pääsee nä-
kemään laadukasta suomalaista tai-
de� a. Hieno paikka ja ihanaa aikaa 
taiteilijoille. Taiteilijat on aina toivo-
te� u täällä tervetulleeksi ja meis-
tä on pide� y hyvää huolta”, Virpi 
Kanto kii� elee.
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Osuvatko tavoi� eet oikeaan?
Vanha sanonta kuuluu: mitä mi� aat sitä saat. Eli mi� arit alkavat usein vaiku� aa 
toimintaan. Joidenkin mielestä tämä tarkoi� aa, e� ä häntä alkaa heilu� aa koiraa. 
Miten kuntoutukselle käy GAS-mi� arin kanssa? Mitä siitä seuraa, e� ä alamme 
keski� yä tavoi� eisiin? Mikä muu� uu, vai muu� uuko mikään? Näitä kysymyksiä 
pohtimaan olemme koonneet Vaiku� avuus muutoksessa vol. 2 –seminaarin.

Vaiku� avuus
muutoksessa

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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