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Työlähtöisyys jatkaa
työuria
Kataisen laajapohjaisen hallituksen ohjelmassa sekä työurien jatkaminen e� ä 
kuntoutus on maini� u poikkeuksellisen usein. Työurien jatkamisen tavoi� eet 
säilyvät näin keskeisinä, ja myös kuntoutus nähdään tärkeänä välineenä. 
Hallitusohjelma tukee verveläisten keskeistä aja� elumallia, jonka mukaan 
”työhyvinvointi paranee, työkyky kasvaa ja työurat jatkuvat työtä kehi� ämällä”. 
Edelleenkin Verven keskeinen slogan on ”TYÖKYKY LIITTYY TYÖHÖN”. 
Ja se istuu erinomaisen hyvin hallitusohjelman henkeen.

Tätä samaa asiaa olemme vieneet eteenpäin STM:n ja ESR:n rahoi� a-
missa hankkeissa vuodesta 2005. Mukana ovat olleet myös Työterveyslaitos 
ja Helsingin yliopisto. Osallistuvia työterveyshuoltoja ja kuntoutuslaitoksia 
on ollut kymmeniä ja asiaa opiskelleita amma� ilaisia sekä työpaikkoja sato-
ja. Kuuden vuoden aikana erilaisia tilaisuuksia aiheesta on pide� y kymme-
niä ja sadoissa tilaisuuksissa on käyty alustamassa ja luennoimassa. Juuri 
nyt alkukesästä 2011 vaiku� aa kuitenkin siltä, e� ä ymmärtäminen ja osaami-
nen ei ole kasvanut suhteessa ponnisteluihimme.

Konkreettisimmillaan asia näyttäytyi Kelan tiedottaessa ASLAK-
kuntoutuksen kilpailutuksen tuloksista. Koko valtakunnan tasolla työlähtöisten 
palvelui� en kehi� ämiseen osallistuminen ja nii� en opiskelu oli suorassa riip-
puvuudessa huonoon menestykseen kilpailutuksessa. Vähäinenkin tulosten 
tarkastelu johtaa päätelmään siitä, e� ä kaikki määrätietoinen pyrkimys toi-
mintaan, jolla voidaan jatkaa työuria johtaa keskeisen julkisen ostajan taholta 
palvelui� en oston vähentämiseen. Viimeisessä Työläs-hankkeessa aktiivisesti 
työskennelleistä laitoksista kuudella seitsemästä ASLAK-kuntoutustoiminta 
vähenee jyrkästi. Ostot Verveltä tippuvat noin neljännekseen aikaisemmas-
ta ja tulomenetys vastaa yli 50 työntekijän palkkakuluja. Vervellä hankkeen 
vetäjänä ei vastuuntuntoisten kuntoutuslaitosten joukossa ole juuri nyt pal-
joa ymmärtäjiä. 

Työterveyshuollonkaan valtavirroissa ei ole tapahtunut kehitystä toivo-
tussa laajuudessa. Kuitenkin joukko pääasiassa kunnallisen sektorin liikelai-
tospohjaisista työterveyshuoltoyksiköistä uskoo siihen, e� ä menetelmiä ja 
osaamista pitää ja kanna� aa kehi� ää. Toivo� avasti tämä työ johtaa osaami-
sen ja kyvykkyyden leviämiseen hallitusohjelmankin edelly� ämällä tavalla. 

Uusien menetelmien leviämistä työterveyshuoltoon ja kuntoutukseen 
varmasti edesau� aa elokuussa 2011 julkaistava MUUTOSTYÖSSÄ! -teos.  Se 
dokumentoi verkostoituneessa yhteistyössä tehtyä kehi� ämistyötä ja sen 
tuloksia. Välineitä työurien pidentämiseen ja samanaikaiseen hyvinvoinnin 
ja tuo� avuuden parantamiseen on olemassa, pitää vain löytyä tahto o� aa 
ne käy� öön. Työterveyshuollolla ja kuntoutuksella saa� aa nyt olla etsikko-
aikansa oman toimintansa kehi� ämisessä.
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Työn organisointia uu

Arkiaamun touhut Metso-
kankaan päiväkodissa alkavat kuu-
den jälkeen, kun ensimmäiset lapset 
tulevat hoitoon. Vakiopäivinä heitä 
kertyy saman katon alle kaikkiaan 
noin 150. Lapset muodostavat reilun 
parinkymmenen hengen ryhmiä, eri-
tyisryhmässä heitä on tällä hetkel-
lä kahdeksan. 

Päiväkodin johtaja Sirpa Tenhu 
tar� ui tänäkin aamuna työhönsä jo 
ennen sorvin ääreen pääsyä, kun 
yksi työntekijä soi� i sairausloman-

Metsokankaan päiväkodin ja koulun moderni rakennus levi� yy laajana isolle tontille 
metsän laidassa. Siinä on kaksi kerrosta, viisi siipeä, paljon lasipintaa ja kirkkailla 
perusväreillä piristetyt harmaat ulkoseinät. Mäellä komeilevan monitoimitalon 
ympärille on nikkaroitu ahkerasti pienempiä taloja. Oulun Kaakkuri on yksi 
valtakunnan nopeimmin kasvavista alueista. 

sa jatkumisesta ja toinen pyysi pal-
katonta lomaa. Päivän kulkua on toi-
sinaan vaikea ennustaa, sillä etenkin 
perhepäivähoidon asioita pitää hoi-
taa kuin käsityöläinen.

Työlähtöisen työpaikkaselvi-
tyksen yhteydessä Tenhu on pääs-
syt puntaroimaan omaa asemaansa 
ison yksikön esimiehenä ja johtajana.

”Työpaikkaselvityksen aloi� a-
minen vuonna 2009 tuli hyvään sau-
maan, kun itsekin olin jo ehtinyt pul-
makohtia työstää.”

Metsokankaan päiväkotilaiset 
ase� uivat isoon monitoimitaloonsa 
vuonna 2008. Seuraavan vuoden ai-
kana talo alkoi ruuhkautua, kun myös 
yli 500 yhtenäisperuskoululaista as-
tui opintielleen. 

Työterveyshuol l on avul l a
kokonaisuus  hal l intaan

Sirpa Tenhulle uuteen yksikköön siir-
tyminen tiesi työtä. Hän oli innostu-
nut, kun pääsi jo etukäteen koulun 
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udessa ympäristössä
rehtorin kanssa vaiku� amaan koko-
naisuuteen ja suunni� elemaan yh-
tenäistä pedagogiikkaa.

Aloitusta helpotti se, että 
Tenhun entisestä päiväkodista siir-
tyi kahdeksan muutakin työntekijää 
samaan veneeseen.

”Sain sieltä jokaiseen aloi� a-
vaan yhdeksään ryhmään tukipi-
larin, joka tunsi työskentelytavat. 

Ulkopuolelle tilanne näy� äytyi hurja-
na, mu� a talo saatiin hyvin käyntiin.”

Vaikka Tenhulla oli selkeä aja-
tus toiminnan käynnistämisestä ja 
etenemisvaiheista, työterveyshuol-
lon uudenmallinen työpaikkaselvi-
tys antoi eri� äin tervetullu� a tukea 
aloitusrytäkkään.

”Esimieheni oli ajatellut, e� ä 
meillä on muutoksen muutoksen 
muutosta. Kirjoitin joka kuukausi 
arvion, mitä on menossa ja missä 
tarvitaan hänen apuaan ja päätök-
sentekoaan. Hän seurasi tilanne� a 
ja näki, e� ä talo rakentui monessa 
vaiheessa ja e� ä meille kaikille tuli 
kuormitusta paljon, kun piti muu� aa 
jo ensimmäisen toimintakauden jäl-
keen toimintaa”, kuvaa Tenhu.

Näin päädy� iin mukaan työ-
paikkaselvitykseen, jonka aikana työ-

terveyshuolto ja päiväkodin väki ko-
koontuivat ruotimaan tilanne� a ker-
ran kuussa yhdeksänä iltana. 

”Työntekijät alkoivat hahmo� aa 
omaa paikkaansa kokonaisuudessa 
sen jälkeen, kun päästiin alun vai-
keuksista ja ale� iin löytää rutiineja. 
Työpaikkaselvityksessä käytiin läpi, 
mitä tarkoi� aa toimia näin isossa 
yhteisössä. Se au� oi ymmärtämään, 
e� ä yksi tulee sieltä ja toinen tuol-
ta mu� a nyt ollaan Metsokankaan 
väkeä. Ja e� ei entistä, muualla opit-
tua hyvää heitetä pois.”

Ti imei l le  l isää va stuuta

Hallinnolliselle puolelle siirry� yään 
Tenhu on uppoutunut entistä enem-
män toiminnan suunni� eluun. Ison 
reviirin hahmo� amisessa on itse kul-

Uudenmallinen 
työpaikkaselvitys 
antoi terve-
tullu� a tukea 
aloitusrytäkkään.
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TYÖLÄS-hankkeessa mukana olleet työterveyshuollot ovat tehneet päivä-
kodeissa eri puolilla Suomea työpaikkaselvityksiä, joissa on käyte� y työläh-
töisiä välineitä. 

Kun työterveyshuollot ja päiväkotien työntekijät hahmo� ivat yhdessä 
nykyistä työtä toimintana ja työssä tapahtuneita muutoksia, suunta paljastui 
melko samankaltaiseksi riippuma� a paikkakunnasta tai päiväkodista: perheet 
monimuotoistuvat, lapsiryhmät ovat haastavampia ja yhteistyötahoja on en-
tistä enemmän. Työntekijöiden arki on kiireistä ja sairauspoissaolot rassaa-
vat, eivätkä työnjako ja säännöt ohjaa rii� ävän selkeästi toimintaa. Lasten 
kanssa tehtävä työ kärsii.

*        *        *

Vaikka huomio on yksi� äisissä työpaikkaselvityksissä ollut paikallisessa toi-
minnassa, esille tulleet asiat ovat kuitenkin yleiste� ävissä koko päivähoito-
alan tasolle. 

Kiteyte� ynä päivähoidossa on menossa keskeneräinen konseptimuu-
tos, jossa ryhmämuotoisesta päivähoidosta ollaan siirtymässä yksilökeskei-
seen varhaiskasvatukseen. 

Muutos etenee paikallisesti ja valtakunnallisesti erilaisin osaratkaisuin, 
eivätkä lastentarhanope� ajat ja lastenhoitajat - eikä aina johtokaan – hah-
mota, millaisesta kokonaismuutoksesta on kyse. 

*        *        *

Päivähoidon muutos on tuonut lastentarhanope� ajille ja lastenhoitajille uu-
sia työvälineitä, kuten varhaiskasvatussuunnitelmat. Osa työntekijöistä pitää 
niitä hyödyllisinä työvälineinä, toiset puolestaan pikemminkin turhana sään-
töjen ”tuomana” työnä. 

Päiväkodeissa hoidetaan siis yhä haastavampia lapsia isommissa ryh-
missä entistä vähemmällä väellä. Koska kuntien talous on tiukalla ja henki-
löstömitoitus minimitasolla, työ koetaan sujuma� omaksi etenkin niissä tilan-
teissa, joissa henkilökuntaa on poissa. 

lakin haasteensa. 
Tenhu tunnustaa, e� ä työ uu-

dessa talossa on lipsahtanut väkisin-
kin oman ajan ja ylitöiden puolelle. 

”Jokainen katsoo aika lailla 
omaa sarkaansa, mu� a jonkun pi-
tää katsoa kokonaisuu� a ja olla se 
ikävä ihminenkin, joka potkii vähän 
mukavuusalueelta epämukavuus-
alueelle. Muutos on väistämätöntä.”

Kerran lukuvuodessa pitää 
muu� aa toimintaa jo senkin vuok-
si, e� ä lapset kasvavat ja tilat muut-
tuvat. 

Yhteinen ponnistus työpaikka-
selvityksessä varmisti uusien systee-
mien luomista ja antoi tiimeille toi-
mintamallia.

Työskentely kolmen hengen tii-
missä - esimerkiksi lastenhoitajan, lä-
hihoitajan ja ope� ajan kesken - on 
lisännyt työntekijöiden päätösvaltaa.

”Tiimit joutuvat o� amaan ai-
empaa itsenäisemmin vastuuta ja 
tekemään ratkaisuja ja organisoi-
maan omaa työtään enemmän. Tiimi 
huolehtii toisten perehdytyksestä ja 
turvaa äärivuoroja, jos joku työnteki-
jöistä on pois”, Tenhu kertoo ja lisää, 
e� ä työterveyshuollon kanssa toteu-
te� u työpaikkaselvitys antoi tarpeel-
lista ymmärrystä ja varmuu� a itse-
näisemmän o� een omaksumiseen.

Hän myöntää, e� ä vastuun li-
sääntyessä työkuormakin kasvaa.

Jokainen voi  vaikuttaa 
muutokseen

Työpaikkaselvitys herä� eli huomaa-
maan, miten työyhteisö voi itse vai-
ku� aa toimintaansa. Se antoi pers-
pektiiviä myös esimiehen rooliin.

”Se ope� i, e� ä ihmisten pitää 
itse tehdä muutos ja heidät pitää 
saada ymmärtämään, e� ä tässä on 
kyse heistä eikä minusta ja minun 
tahdostani. Minun täytyy vain ohja-
ta, e� ei ryhmä sokeudu omille asi-
oille. Työterveyshuolto ulkopuoli-
sena oli hyvä, sillä se avasi silmiä ja 
näkymiä eivätkä odotukset kohdis-
tuneet pelkästään minuun. Näin, et-
tä minun ei tarvitse olla kaikkivoipa 
eikä osata kaikkea. Pitää osata dele-
goida hommat sinne, minne ne kuu-
luvat tehtäväksi.”

TYÖLÄS-hanke jälji� i 
päivähoidon muutosta
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Erityisen tyytyväinen Tenhu 
on siitä, e� ä hän on onnistunut saa-
maan porukalleen työnohjausta tiu-
kassa alkurutistuksessa. Hän on it-
sekin päässyt vertaisryhmään työn-
ohjaukseen.

”Jos halutaan, e� ä ihmiset jak-
savat tällaisessa persoonalla teh-
tävässä työssä, tarvitaan ehdo� o-
masti tunteenpurkupaikkaa ja ai-
kaa keskustella asiat rauhallisesti 
auki. Työnohjaus on au� anut, kun 
on vaativia lapsia ja tilanteita ja ko-
ko iso työyhteisö vaatii paljon pon-
nistelua.”

Tenhu uskoo vankasti, e� ä jat-
kossa etenkin pedagoginen ryhmä 
– joka koostuu eri lapsiryhmien las-

tentarhanope� ajista – osallistuu ak-
tiivisesti opetuksen, hoidon ja kasva-
tuksen kokonaisuuden organisointiin 
ja päiväkodin yhteisen toimintakult-
tuurin luomiseen.

Esimiehen on luovi� ava työpai-
neenkin keskellä ja siede� ävä risti-
riitaisia odotuksia ja kiire� ä.

”Työtä rii� äisi niin paljon teh-

täväksi kuin vain sielu sietää, mu� a 
rajaaminen on tärkeää. Mopolla ei 
mennä pitkälle, jos sitä ei huolleta 
hyvin koko ajan. Täytyy huolehtia 
omien työntekijöiden jaksamisesta 
ja toiminnan rakenteista. Yhteistyö 
työterveyshuollon kanssa on ope� a-
nut kyllä työn rajausta ja lokerointia 
oikeaan kohtaan elämässä.”

Työpaikkaselvitys 
herä� eli 
huomaamaan, 
miten työyhteisö 
voi itse vaiku� aa 
toimintaansa.

Verve koulu� aa jatkossakin 
työlähtöisiin palveluihin

Laaja  TYÖLÄS-hanke päätökseen

Verve Consultingin ja Työterveyslaitoksen vetämä kolmi-
vuotinen mi� ava TYÖLÄS-hanke pää� yy syksyllä 2011. 
Verve perehdy� ää ja koulu� aa organisaatioita työläh-
töisiin palveluihin myös hankkeen pää� ymisen jälkeen.

Työlähtöiset palvelut on suunniteltu kaikentyyppisil-
le työpaikoille. Verve tarjoaa sekä organisaatiokohtaista 
e� ä alueellista koulutusta työterveyshuolloille, kuntoutus-
yksiköille sekä niiden asiakasyrityksille. Koulutustarjonta 
vaihtelee lyhyestä johdantokoulutuksesta peruskoulu-
tuksen kau� a aina syventäviin opintoihin. 

Työterveyshuolloille työlähtöiset palvelut antavat 
uudenlaiset mahdollisuudet tukea työpaikkoja ja työnte-
kijöitä työelämän muutoksessa. Työlähtöisissä palveluis-
sa työterveyshuollon ja kuntoutuksen huomio kohdistuu 

työn tekemiseen, sujumiseen ja muutoksiin työpaikoilla. 
Palvelut perustuvat vankkaan teoria- ja menetelmäpe-
rustaan sekä käytännön kehi� ämistyöhön.

Työterveyshuolto- ja kuntoutusalan toimijoiden 
osaamista ja menetelmiä uudistanut hanke kokosi 
TYÖLÄS-oppimisverkostoon yli 400 jäsentä.

Vuosina 2008-2011 toteute� ua hanke� a rahoi� ivat 
Euroopan sosiaalirahasto, sosiaali- ja terveysministeriö 
sekä osallistujat, Itä-Suomessa toimivaa iTYÖLÄSTÄ 
myös Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Lisätietoja koulutuksista antaa Verve Consultingin kon-
sultointitoiminnan johtaja Kirsi Koistinen, p. 020 757 4957, 
kirsi.koistinen@verve.fi .

Päiväkodin johtaja Sirpa Tenhu on tyytyväinen uudenmalliseen työpaikkaselvitykseen, 
joka antoi perspektiiviä myös esimiehen rooliin.
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Työssä esiintyy yhä enemmän häiri-
öitä ja työntekijät väsyvät. Kaikkeen 
tähän esimieheltä odotetaan ratkai-
suja. Käytännössä esimiehen pitäisi 
pystyä olemaan työyhteisön tukena 
ja suunnannäy� äjänä, vaikka esimies 
itsekin työskentelee samassa muu-
toksen pyörityksessä.

”Näy� ää siltä, e� eivät entiset 
mene� elytavat enää riitä. Yritysten 
ja organisaatioiden tapa toimia muut-
tuu yhä nopeammin ja samalla syn-
tyy myös tarve järjestää esimiestyön 
kuviot uusiksi. Entisajan kontrolloi-
va esimiestyö ei tuo sitä tulosta, mi-

tä nopeasti muu� uva työelämä tar-
vitsee” toteaa Verve Consultingin 
konsultointitoiminnan johtaja Kirsi 
Koistinen.

Esimiestyö pitää usein 
a jatel l a  kokonaan uusiks i

Hyvänä esimerkkinä toimintatapo-
jen muutoksista Koistinen mainit-
see siivousalan ja sen esimiestyön 
muutokset. Entisajan siivousfi rmois-
sa esimiehet saa� oivat olla mukana 
arjen työssä. Nykyisten kiinteistö-
palveluja tuo� avien yhtiöiden työ 
on monipuolistunut.

”Näissä yrityksissä esimiesten 
työmäärä ja sisältö saa� aa paisua 
ajoi� ain hallitsema� omaksi. Syitä tä-
hän ovat muun muassa asiakaskoh-
teiden ja henkilöstön määrän kasvu, 
palvelujen kirjon kasvu sekä asiak-
kaiden vaatimusten ja reklamaatioi-
den lisääntyminen. Tällaisissa tilan-
teissa esimiestyö pitää ajatella täy-
sin uusiksi.”

Käytännöt  kehitty vät 
suunnitelmia nopeammin

Verven väitöskirjatutkimuksissa on 
noussut esiin, e� ä kun monet tuo-
tantotavat muu� uvat, oppimises-
ta tulee keskeinen kilpailuvaltti. 
Perinteinen johtamisen ja oppimi-

sen tapa toimii sellaisissa organi-
saatioissa, joissa tuotanto ja asiak-
kaat pysyvät pitkään samanlaisena.

Siinä vaiheessa kun vanha 
toimintatapa käy rii� ämä� ömäksi, 
syntyy työssä usein paljon häiriöi-
tä. Tällöin nousee kysymykseksi se, 
mitä yrityksen pitäisi oppia ja miten 
sitä pitää johtaa.

”Tutkimuksemme osoi� avat, et-
tä yhteisten oppimiskohteiden tun-
nistaminen nopeasti kehi� yvällä alal-
la saa� aa olla vaikeaa. Käytäntö ke-
hi� yy usein nopeammin kuin esimie-
het ja suunni� elijat ehtivät suunnitel-
la. Tällöin tarvitaan toimiva keskuste-
luyhteys organisaation kaikilla tasoil-
la sekä lisäksi keskustelua tuotannon 
ja asiakkaiden välillä. Tarvitaan myös 
työntekijöitä, jotka ovat mukana ke-
hi� ämässä asiakkaille uusia tuo� ei-
ta ja palveluita”, Koistinen paino� aa. 

Tuen tarve näky y 
valmennusten kysyntänä

Esimiestyön kehi� äminen ja johtami-
nen on noussut tärkeäksi teemaksi 
monissa Verven vetämissä hankkeis-
sa eri toimialoilla. Hankkeiden aikana 
on ilmennyt, e� ä esimiehillä on tar-
ve jäsentää toiminnassa tapahtunei-
ta muutoksia ja kehi� ää oman orga-
nisaationsa juuri sen hetkiseen tilan-
teeseen sopivia työskentelytapoja. 

Esimiehiin kohdistuu
suuria odotuksia
Esimiehiin ja johtamiseen kohdistuu koko ajan entistä enemmän odotuksia. Tämän 
päivän ilmiöitä ovat organisaatioiden fuusioitumiset, uusien tietojärjestelmien 
käy� ööno� o ja asiakkaiden vaatimusten muutokset. Esimiehen pitäisi olla 
sparraaja, coachaaja, kumppani ja strategisti.

Ongelmat esimies-

työssä voivat 

pahimmillaan 

toimia muutoksen 

jarruna, vesi� äjänä 

ja vuoropuhelun 

tukahdu� ajana.
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”Esimiesten tuen tarve näkyy 
nykyisin meidänkin työssä erilais-
ten esimiesvalmennusten kysyntä-
nä. Olemme kehi� äneet uudenlaisia 
kehityskeskustelukäytäntöjä ja val-
mentaneet johtoryhmiä. Esimiehet 
tarvitsevat nyt aikaa pysähtyä ja aja-
tella sekä lisäksi välineitä analysoi-
da omaa ja yrityksensä tilanne� a”, 
Koistinen sanoo.

Videoiduista  pal avereista 
monest i  apua

Esimiehille suunna� u tuki voi esi-
merkiksi olla kehi� ämishanke, jos-
sa esimies ja työyhteisö ryhtyvät 
yhdessä tarkastelemaan muutoksia 
työpaikan toiminnassa.

”Työyhteisö tarvitsee peiliä eli 
ihan konkree� ista arkityön aineistoa, 

jota voidaan yhdessä tarkastella. 
Tällaisia voivat olla esimerkiksi vide-
oidut palaverit. Esimiehille voidaan 
tarjota myös yksilöllisempää tukea. 
Tähän sopii hyvin esimerkiksi käyt-
tämämme kehitysvuoropuhelu, jos-
sa esimies pääsee arvioimaan omaa 
ammatillista kehi� ymistään.” 

Erityisen tärkeäksi esimiestyön 
muutoksen ymmärtämisen tekee se, 
e� ä esimiehet ovat avainhenkilöitä, 
jotka ovat linkkinä johdon ja tekijöi-
den välillä. Jos esimiestyö ei toimi, se 
vaiku� aa koko työyhteisöön.

”Ongelmat esimiestyössä voivat 
siis pahimmillaan toimia muutoksen 
jarruna, vesi� äjänä ja vuoropuhelun 
tukahdu� ajana. Parhaimmillaan toi-
miva esimiestyö on arjen ja strate-
giatason vuoropuhelun edistäjänä”, 
Kirsi Koistinen summaa.

Ahonen Heli, 2008
Oppimisen kohteen ja oppijan 
vastavuoroinen kehitys.
Helsingin yliopisto.

Koistinen Kirsi, 2007
Kaveriporukasta liiketoiminnaksi: 
Tuotannon häiriöt ja organisaation 
oppiminen nopeasti muuttuvassa 
yrityksessä.
Helsingin yliopisto.

Pihlaja Juha, 2005
Learning in and for Production. An 
Activity-Theoretical Study of the 
Historical Development of
Distributed Systems of Generalizing.
Helsingin yliopisto.

Yritysten ja organisaatioiden tapa toimia muuttuu 
yhä nopeammin ja samalla syntyy myös tarve 

järjestää esimiestyön kuviot uusiksi. Kirsi Koistinen 
kertoo esimiesten tarvitsevan välineitä oman ja 

yrityksensä tilanteen analysointiin.

Aiheeseen lii� yviä 
väitöskirjoja Verveltä



010 työkyky Työlähtöinen ote
Juuri työlähtöisyys oli se ju� u, jo-
ka sai Metallityöväen liiton lähte-
mään mukaan ja organisoimaan yh-
teistä kuntoutusta metallialan jä-
senyrityksille.

”Meitä kiinnosti se, e� ä kuntou-
tuksen keskiössä on ihmisen työym-
päristö ja hänen työn tekemisen ta-
paansa lii� yvät asiat. Koimme e� ä 
tässä olisi liitolla hyvä tilaisuus tu-
kea jäseniään uudella tavalla. Meillä 
on yhteydet 2000 metallialan työ-
paikkaan ja näemme erityisesti 
pienten yritysten tarvitsevan tukea 
työhyvinvoinnin parantamiseen ja 
oman toimintansa kehi� ämiseen”, 
Metallityöväen liiton vastaava työ-
suojelusihteeri Juha Pesola kertoo.
Toimintaa ale� iin organisoida liiton 
keskuspaikasta Helsingistä käsin. 

”Tämä sai meidät mie� imään 
kuntoutukseen lii� yviä asioita ja työ-
lähtöisyy� ä laajemminkin: mitä se 

tarkoi� aa erityisesti metallialalla. 
Sen lisäksi e� ä muutetaan yksi� äi-
sen ihmisen tekemistä ja työympä-
ristöä, tulisi samalla koko työpaikal-
le saada tuotua jotakin uu� a, saada 
aikaan muutoksia itse työpaikalla ja 
organisaatiossa”, Pesola kuvailee.

Tavoite on hänen mieles-
tään kova eikä siinä aina onnistuta. 
Liitossa kuitenkin koetaan, e� ä tä-
mäntyyppisessä kehi� ämistoimin-
nassa halutaan olla mukana ja täl-
laista toimintatapaa edistää.

Keino l ähentää 
l in jaorganisaat iota ja 
työterveyshuoltoa

Ensimmäinen Tyk-valmennuskurssi 
järjestettiin liiton Kymen alueel-
la. Nyt valmennusta on järjeste� y 
jo liiton kaikilla kuudella alueella. 
Prosessissa alusta lähtien mukana ol-

leen vastaavan aluetoimitsijan Juha 
Sutisen mielestä työlähtöisessä kun-
toutuksessa tärkeää on yrityksen ja 
sen työterveyshuollon lähentyminen. 

”Tänä päivänä yritysten työ-
terveyshuollot on ulkoiste� u ja nii-
den yhteydet yritysten linjaorgani-
saatioihin ovat heikot. Jo� a työter-
veyshuolto ja erityisesti työterveys-
lääkärit ymmärtäisivät, mikä vaikut-
taa olennaisesti työkykyyn, heidän 
tulisi tuntea yritys paremmin. Kun 
lääkärit eivät tunne työolosuhtei-
ta, myös kuntoutukseen tarvi� avan 
B-lausunnon kirjoi� aminen on han-
kalaa. Työlähtöinen kuntoutus on yk-
si keino lähentää työterveyshuoltoa 
ja yritystä. Kun kummatkin osapuo-
let osallistuvat kiinteästi kuntoutuk-
sen prosessiin, yhteinen ymmärrys 
lisääntyy”, Sutinen kertoo.

Sutinen näkee hyvänä sen, e� ä 
kuntoutuksessa katsotaan eteenpäin 

Metallityöväen lii� o suuntaa 
jäsenyritystensä huomiota 
työn kehi� ämiseen. Yhteistyö 
Verve Mikkelin kanssa 
alkoi vuonna 2009 Kymen 
alueen pilo� ikurssilla, jolloin 
toteute� iin ensimmäinen 
Tyk-valmennus silloisessa 
An� olanhovissa.  Tulokset 
olivat niin hyviä, e� ä 
kiinnostus heräsi muuallakin 
Suomessa.  

kuntoutuksessa innostaa metallialaa

”Työlähtöinen kuntoutus avaa uusia näkymiä työpaikkojen kehittämistyöhön. Se on saanut 
meidät näkemään kuntoutuksen merkityksen laajempana kuin ennen”, Juha Pesola kertoo.
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Työkokeilu avasi oven
taksin ohjaimiin 

Mohammedin työura sai aivan uuden kään-
teen, kun työ pizzeriayri� äjänä kävi mah-
do� omaksi jauhoallergian vuoksi. Elämässä 
alkoi epätietoisuuden aika, kun pitkäaikai-
nen yri� äjyys olikin odo� ama� a vaihtunut 
työ� ömyyteen.

Mohammed on ennättänyt asua 
Suomessa lähes kaksikymmentä vuo� a, ei-
kä siihen ole mahtunut puolta vuo� a pidem-
pää työ� ömyysjaksoa. 

Joutenolo ei tarmokkaalle yri� äjälle so-
pinut ja kotona aika kävi pitkäksi. Halu työ-
elämään oli kova, mu� a tarkkaa suuntaa ei 
kuitenkaan vielä ollut tiedossa.

Asiat alkoivat selkeytyä vasta, kun 
hän tuli Verveen kymmenen päivän kun-
toutustutkimukseen Kelan lähettämänä. 
Kuntoutusohjaaja Antti Smedin kanssa 
mieti� iin yhdessä uu� a suuntaa elämälle. 
Keskustelujen kau� a alkoi hahmo� ua idea 
koulu� autumisesta taksin- tai linja-auton-
kulje� ajaksi.

”Aluksi suhtauduin varsinkin taksinkul-
je� ajan työhön epäilevästi, koska aja� elin 
e� ei kulje� ajan työ olisi turvallista eteen-
kään yöaikaan”, muistelee Mohammed sen 
hetkisiä ajatuksiaan.

Helppoa sopivan työkokeilupaikan löy-
täminen ei kuitenkaan ollut, kun aiempaa kou-

lutusta alalle ei ollut. Vihdoin harjoi� e-
lupaikka kuitenkin löytyi oulunsalolaises-
ta bussialan yrityksessä Huiput Oy:stä.

Myös asiakaspalvelupääll ikkö 
Kimmo Kokkonen Huiput Oy:stä myöntää 
aluksi olleensa asian suhteen epäilevä.

”Ensiksi ajatukset olivat kahtalaiset 
ja mietinkin, e� ä mikä intressi on o� aa 
kokeiluun henkilöä, jolla ei ole linja-auto-
kor� ia eikä siis siinä vaiheessa mahdolli-
suu� a työllistyä yritykseemme. Aikani asi-
aa pohdi� uani aja� elin, e� ä tuskin siitä 
hai� aakaan on, jos hän käy seuraamas-
sa alan työskentelyä.”

Mukavat työkaverit ja hyvät koke-
mukset asiakkaiden kanssa vahvistivat 
Mohammedin ajatusta siitä, e� ä taksin-
kulje� ajan työ voisi olla hyvä vaihtoehto 
tulevaisuudessa. 

Ty ö k o k e i l u j a k s o n  j ä l k e e n 
Mohammed osallistui Oulun Aluetaksin 
järjestämään taksinkulje� ajan koulutuk-
seen. Kurssin jälkeen hän työllistyi no-
peasti. Mohammed tekee tällä hetkel-
lä kiireistä työtä taksinkulje� ajana. Eikä 
taksiyri� äjäksi ryhtyminenkään jossain 
vaiheessa ole aivan mahdoton ajatus. 
Yri� äjänä oleminen on kuitenkin sen ver-
ran lähellä sydäntä.

eikä jäädä voivo� elemaan menetet-
tyä työkykyä. Iso osa kuntoutusta tar-
vitsevista on yli 45-vuotiaita työmie-
hiä, joiden työkyvystä osa on men-
ny� ä. Kuntoutus ei tuo menete� yä 
työkykyä takaisin, mu� a au� aa nä-
kemään, mitä siitä on jäljellä ja mitä 
vielä on tehtävissä. Kuntoutuksen 
avulla pystytään hänen mukaansa 
lisäämään elämänhallintaa. 

Esimiehiä  vaikea
saada mukaan

Esimiehiä on edelleen vaikea saada 
mukaan kuntoutuksen yhteistyöpäi-
vään. Aikapula on yleinen syy, ja li-
säksi esimiehiä on usein vaikea saa-
da ymmärtämään sitä, e� ä kuntou-
tuksen avulla pystytään kehi� ämään 
yrityksen toimintaa laajemminkin.

”Pienissä, 5-30 henkilöä työllis-
tävissä yrityksissä linjaorganisaatio 
tekee bisnestä. Työlähtöistä kuntou-
tusta lisäämällä saataisiin kuitenkin 
myös lisää tuo� avuu� a. Sitähän syn-
tyy, kun kuntoutuksessa pohditaan 
ihmisen oman työn kehi� ämistä ja 
sitä kau� a tuotannon kehi� ämistä”, 
Sutinen selventää.

”Itse kuntoutuksen ohjelma toi-
mii ja on tarpeeksi tiukka. Olen ollut 
itse näkemässä, e� ä ihmiset tekevät 
tosissaan töitä. Ei tämä mitään pel-
leilyä ole”, Sutinen sanoo. 

Pelkäl l ä  l i ikunnal l a  e i 
pysy viä  vaikutuksia

Juha Pesolan mukaan kuntoutus-sa-
nalla on virheellinen hyvän olon lei-
ma, joka ohjaa myös hakijoiden odo-
tuksia. Hakijat ole� avat, e� ä tavot-
teena on pelkästään rentoutuminen 
ja oman fyysisen kunnon parantami-
nen. Pesola sanoo ymmärtäneensä, 
e� ei helpotusta arkeen ja työhön 
kuitenkaan pelkällä liikunnalla saa-
da, eivätkä vaikutukset ole pysyviä, 
jos itse työn sisältöön ei puututa. 

”Kuntoutus on pitkä prosessi 
ja se vaatii osapuolilta sitoutumista, 
sitä e� ä ollaan koko ajan hommas-
sa mukana. Tämä on paljon vaadit-
tu nykypäivän hektisessä työelämän 
menossa”, Pesola sanoo.

”Kyllähän se harmi� i todella paljon, kun jouduin luopumaan 
omasta pizzeriasta. Ehdin olla yri� äjänä yli neljätoista vuo� a. 
Itseni pomona sain vapaasti määrätä omat aikatauluni”, kertoo 
Mohammed Bensassi Nour suuresta elämänmuutoksesta.

Onnistuneen työkokeilun jälkeen 
Mohammed Bensassi Nour tekee nyt 

kiireistä työtä taksinkuljettajana.

Teksti: Rii� a Mää� ä
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Verven uusi toimi-
paikka Jyväskylään

Palveluket ju  täydentyy nyt  Keski -Suomessa

Verve ratkoo ammatillisen tulevaisuuden kysymyksiä nyt myös Jyväskylässä. Jo lähes 
kymmenen vuo� a ammatillisen kuntoutuksen parissa toiminut TaitoRei� i Oy käy� ää 
syyskuun alusta lähtien nimeä Verve Jyväskylä.

Verven Jyväskylän toimipaikka sijaitsee aivan 
ydinkeskustassa osoitteessa Yliopistonkatu 23.

Palvelupäällikkö Maritta Jylhälehto kokee 
mielenkintoisena haasteena asiakkaiden ja palvelujen 

tilaajien erilaiset ja muuttuvat tarpeet.
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Uuden Jyväskylän toimipaikan myö-
tä Verven avomuotoisten palvelujen 
ketju täydentyy nyt Keski-Suomessa. 
Toimipaikka tarjoaa yksilöllisiä työ-
ura- ja ammatillisen kuntoutuksen 
palveluja ihmisille, joilla on vaike-
uksia päästä työelämään tai pysyä 
siellä mukana.

Palveluvalikoimaan kuuluvat 
muun muassa erilaiset työ- ja toimin-
takyvyn arvioinnit, ammatillinen ura-
suunni� elu, kuntoutustarveselvityk-
set ja kuntoutustutkimukset.

”Palvelumme sopivat ihmi-
sille, joilla on kysymysmerkki am-
matillisen tulevaisuuden suhteen. 
Kysymysmerkki voi olla oikeastaan 
ihan mitä tahansa ja ratkomme asi-
akkaidemme kanssa mitä erilaisim-
pia haasteita”, kuvailee palvelupääl-
likkö Mari� a Jylhälehto.

Sy väluotaus  a siakkaiden 
arkeen

Verven Jyväskylän toimipaikka eh-
ti toimia TaitoRei� i Oy -nimellä am-
matillisen kuntoutuksen parissa vuo-
desta 2002 lähtien. Jylhälehdon 
mukaan tällä hetkellä tarvitaan yhä 
enemmän yksilöllisiä ja joustavia pal-
veluja, jotka sopivat nykypäivän työ-
paikoille ja muuhun elämänmenoon.

”Olemme ihan alusta lähtien 
halunneet tehdä asiat eri tavalla eli 
emme toimi laitosmaisessa ympäris-
tössä. Pääasiallisesti menemme oh-
jaamaan asiakkaitamme työpaikoille 
heidän arkityönsä pariin. Yhä enem-
män asiakkaina on myös ammatillista 
tulevaisuu� a suunni� elevia nuoria.”

Verve toimii aivan Jyväskylän 
ydinkeskustassa, joten paikalla on 
tarvi� aessa myös helppo piipahtaa. 
Asiakkaat ohjautuvat Verveen muun 
muassa Kelan, työhallinnon, työter-
veyshuoltojen ja vakuutusyhtiöiden 
kau� a. Yhteistyö työeläkelaitosten 
kanssa on myös tiivistymässä.

”Palvelujemme kesto vaihte-
lee asiakkaan tilanteesta riippuen. 
Kyse voi esimerkiksi olla kertakäyn-
nistä tai pidemmästä prosessista, jo-
ka alkaa alkuhaasta� elulla ja kestää 
kokonaisuudessaan parikin vuo� a. 
Pidemmissä prosesseissa välillä voi 
olla suvantovaiheita, jolloin ei tarvita 
tiivistä ohjausta”, Jylhälehto kertoo.

Jyväskylässä asiakkaiden työ-

hön lii� yviä haasteita ratkovat am-
matillinen kuntoutusohjaaja, sosi-
aalityöntekijä, lääkäri ja psykologi. 
Lisäksi laajaa yhteistyöverkostoa 
hyödynnetään tarpeen mukaan, jol-
loin asiakas saa aina tuekseen tarvit-
semansa erityisasiantuntijan.

Nopea reagoint ikyky 
ratkaisee

Työelämän muutoksessa ovat vaati-
mukset työurapalveluilta ja ammatil-
liselta kuntoutukselta myös jatkuvas-
sa muutoksessa. Marita Jylhälehto 
kokee mielenkiintoisena haasteena 
niin asiakkaiden kuin ohjaavien ta-
hojen erilaiset ja muu� uvat tarpeet.

”Olemme aina reagoineet muu-
toksiin nopeasti ja räätälöimme tar-
vi� aessa palveluja yhdessä asiak-
kaan ja tilaajan kanssa. Tärkeintä on 
löytää toimivat ratkaisut sekä yksi-
lön kannalta e� ä toisaalta myös työ-
paikkojen kokonaisuu� a ajatellen.”

Lii� yminen Verveen on muut-
tanut myös kuntoutustyöntekijöi-
den arkea.

”Työkavereita tuli yhtäkkiä to-
della paljon lisää ja saimme ympä-
rillemme ison organisaation edut. 
Esimerkiksi palvelujen laadullinen 
jatkokehi� äminen on nyt huomat-
tavasti helpompaa ja tästä hyöty-
vät kaikki asiakkaamme”, Jylhälehto 
iloitsee.

Oulu

Kuopio
Joensuu

Tampere

Helsinki

Mikkeli

Jyväskylä
(TaitoRei� i Oy)

• Verven omistaja
  Hengitysliitto Heli ry
  osti TaitoReitti Oy:n
  koko osakekannan
  syksyllä 2010. TaitoReitti Oy
  jatkaa toimintaansa edelleen
  erillisenä osakeyhtiönä ja
  käyttää 1.9.2011 alkaen
  nimeä Verve Jyväskylä.

• Anttolanhovin 
  kuntoutuspalvelut ovat
  toimineet vuoden 2011
  alusta lähtien nimellä
  Verve Mikkeli.

Uudistuksia Vervessä vuonna 2011

Verven 
avomuotoisen

ammatillisen 
kuntoutuksen 

palveluketju yhä 
ka� avampi
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Ilpo Vilkkumaa
Emeritus kehityspäällikkö

NÄKÖKULMA 

Sotkeutuvatko
kuntoutuksen verkot? 

Kuntoutuksen palveluntuo� ajat olivat ennen kaik-
ki kuntoutuslaitoksia. Kuntoutuslaitoksia  on tällä 
hetkellä noin sata, niitä on liikaa. Kun kuntoutus-

palvelujen julkiset ostajat ovat innostuneet yksilöllisestä 
valmennuksesta, laitosten yksinvalta on ohi. Kilpailuun 
ovat tulleet mukaan myös yksi� äiset ammatinharjoi� a-
jat ja perinteiset laitokset ovat joutuneet avautumaan 
ulospäin, maailmaan, työelämään. Palveluntuo� ajia on 
tuhansia, niitä on liikaa. Vähemmän palveluntuo� ajia 
mu� a suurempia kuin nyt keskimäärin!

Kilpailu on vaativaa ja kehi� ävää. Palveluntuo� ajat 
keski� yvät sekä tukkuostajien harvatahtisiin kauppaso-
pimuksiin mu� a myös kulu� ajakuntoutujien kertaostok-
siin kauppapolii� isten nelivuotisohjelmien muu� amisek-
si rahaksi. Maine on tärkeä, vaikka kuntoutujat palaavat 
samaan laitokseen asiakkaiksi harvemmin kuin rangais-
tusvangit omaansa, mu� a sana kiertää. Kuntoutujalle an-
ne� u oikeus kuntoutuspaikan valintaan on pikapalvelu-
seteli, jolla vastuuta siirretään kulu� ajalle.

Laitosten muu� uminen ke� eriksi ja laihoiksi pal-
veluntuo� ajiksi – arosusi on sopiva kielikuva - ei 
ole yksinomaan seurausta kuntoutuksen muu� u-

neesta ”paradigmasta”, joka korostaa avopalveluja lai-
tospalvelujen asemesta. Sellaista muutosta ei edes vie-
lä ole tapahtunut. Yksilölliseen työhön keski� yvä pal-
veluntuo� aja voi olla suuri tai pieni. Hyvä palvelu edel-
ly� ää joka tapauksessa useampaa samassa työpaikassa 
työskentelevää amma� ilaista. Palveluvalikoiman laajuus 
ja mahdollisuus palveluketjujen räätälöintiin ei onnistu 

yksin työskentelevältä. Eikä palvelujen ostajilla (Kela, 
työeläkelaitokset, työ- ja elinkeinohallinto, kunnat) ole 
mitään periaa� eellista syytä suosia palveluntuo� ajia 
niiden suuruuden mukaan. 

Kuntoutuslaitosten lii� outumiseen ja verko� u-
miseen – muutamien konkurssien ja alasajo-
jen ryydi� ämänä – ovat yleiset kaupalliset syyt. 

Kuntoutukseen käyte� ävät varat eivät kasva. Kelan kun-
toutuksen kokonaispo� i on valtion budjetissa määrä� y 
ja Kela onkin ihmeteltävällä tarkkuudella pitänyt kun-
toutuksen käytännössä samalla tasolla kuntoutustar-
peen mahdollisista muutoksista riippuma� a. Esimerkiksi 
vuonna 2009 Kelan kuntoutujia oli yhteensä 83 760 ja 
viime vuonna 83 709. Budjetissa on anne� u enintään 
parin prosentin ”infl aatiokorjaus”, mikä tarkoi� aa sitä, 
e� ä palveluntuo� ajat saavat yhä vähemmän ”reaalises-
ti” kun otetaan huomioon – on pakko o� aa huomioon - 
palveluntuo� amisen todelliset kustannukset. 

Parin viime vuoden aikana on kuntoutuksen inf-
rastruktuuri (laitokset, niiden omistuspohja ja osaamis-
pääoma) muu� unut enemmän kuin aiempien vuosikym-
menten aikana yhteensä. Ennen muutos oli kasvua ja 
uusia markkinoita, nyt se on supistumista ja omistuksen 
keski� ymistä. Entinen ”lippulaivatuote” – kuntoutustut-
kimus, jota ilman ei vielä joitakin vuosi si� en voinut kun-
toutusta edes kuvitella – on keski� ynyt eniten. Ehkä lip-
pulaiva vie koko kuntoutuslaivaston kohti ratkaisevaa 
taistelua: työkykyjohtamisella tulta päin!
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MODULO käynnistyy kolmesta ta-
paamisesta koostuvalla yksilöllisel-
lä räätälöintivaiheella, jonka ytimes-
sä ovat kuntoutuja ja hänen esimie-
hensä työterveyshuollon tukemana. 
Räätälöintivaiheen aikana tuote� u 
tilanneanalyysi kitey� ää kuntoutu-
jan jaksamiseen vaiku� avat tekijät 
ammatillisen tilanteen, terveyden-
tilan ja muun elämäntilanteen nä-
kökulmista.

Kuntoutuksen tavoitteet
kerral l a  kohdi l leen

Työlähtöisest i  pa inottuvassa 
MODULOssa esimies on osoi� au-
tunut avainhenkilöksi kuntoutujan 
työtä koskevien kehi� ämiskokeilu-
jen suunni� elussa ja toteutukses-
sa. Yhteen hiileen puhaltaminen 
on helpo� anut olennaisesti osuvi-
en kuntoutustavoitteiden asetta-
mista sekä kuntoutujan e� ä työyh-
teisön kannalta.

Työterveyshuollon rooli työ-
olosuhteiden ymmärtäjänä, kuntou-
tukseen ohjaajana, prosessin tukija-
na sekä kuntoutuksen jälkeen seu-

MODULO rakentaa
uusia kuntoutuspolkuja

rannan toteuttajana on myös ko-
rostunut.

MODULOon osallistuneiden 
kuntoutuspolut ovat vaihdelleet 
huoma� avasti. Alun räätälöintivai-
heen tuloksena syntyneen tilan-
neanalyysin pohjalta on jokaiselle 
kuntoutujalle laadi� u oma henkilö-
kohtainen kuntoutuspolku eli yhdis-
telmä moduleista, jotka parhaiten 
sopivat hänen tarpeisiinsa.

”Perinteisten laitoskuntoutus-
jaksojen sijaan osalle osuvampia mo-
duleita ovat olleet työpaikalla toteu-
tetut valmennukset, neuvo� elut tai 
koko työyhteisöä osallistavat kehit-
tämiskokoukset. Yksi mahdollinen 
moduli on myös ollut lyhyt aikalisä, 
jolloin kuntoutusta on jatke� u kun-
toutujalle sopivampana ajankohta-
na”, kertoo Verven kehityspäällikkö 
Leena Sankilampi.

Kuntoutus  käynnisty y
kun tarve todetaan

MODULOssa on hyödynne� y työ-
lähtöisiä menetelmiä, jotka ovat uu-
della tavalla konkretisoineet mitä 

kuntoutujan työssä tapahtuu ja mis-
tä jaksamisongelmissa todellisuudes-
sa on kyse. MODULOssa on hae� u 
myös kuntoutuksen oikea-aikaisuut-
ta ja joustavaa aloitusta silloin, kun 
kuntoutustarve todetaan. Perusidea 
on kuntoutuksen käynnistyminen vä-
li� ömästi kuntoutumistarpeen ha-
vaitsemisen jälkeen, jolloin tietyn 
kurssin alkamista ei tarvitse jäädä 
odo� amaan.

Kuntoutukseen ovat nyt pääs-
seet mukaan myös ne, jotka eivät 
pystyisi irrottautumaan Vervessä 
järjeste� äville jaksoille työstä tai 
muusta elämäntilanteesta johtuen.

MODULO on Verven kehi� ä-
mä ja toteu� ama malli, joka on osa 
vuonna 2007 käynnistyny� ä Kelan 
työhönkuntoutuksen kehi� ämishan-
ke� a. Hankkeen tavoi� eena on ollut 
löytää uusia työikäisten kuntoutus-
malleja ja arviointimenetelmiä, jot-
ka ovat sovelle� avissa sekä harkin-
nanvaraisessa e� ä ammatillisessa 
kuntoutuksessa. MODULO-hanke 
jatkuu vuoden 2011 loppuun saakka. 
Kaikkiaan hankkeeseen on osallistu-
nut reilut sata kuntoutujaa.

Uudenlainen MODULO-kuntoutus on osoi� anut esimiehen ja työterveyshuollon roolin 
ratkaisevan tärkeäksi kuntoutuksen onnistumisessa. 

Verven kuntoutustutkija Kari Hannosen ohjauksessa 
kuntoutus mukautuu kuntoutujan tilanteeseen koko 
prosessin ajan. MODULOssa kuntoutuksen kesto on 

vaihdellut puolesta vuodesta 2,5 vuoteen.
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Suurista kaupungeista löytyy yksi tai 
useampi ammatillisen kuntoutuksen 
asiantuntija ja valmiit prosessit oh-
jaukseen. Toisin on pienillä paikka-
kunnilla, joilla ei yleensä ole nimet-
tyä henkilöä tai ylipäänsä rii� ävää 
tietoa ammatillisen kuntoutuksen 
keinoista. 

Varhaisen puu� umisen 
malleja kuntiin

Kevan PoKa-hankkeessa kuntatyöntantajat hakevat 

”Halusimme tarjota avuksi asi-
antuntijaa, joka on tukena, kun kun-
nat kehi� ävät itselleen sopivia am-
matillisen kuntoutuksen toiminta-
käytäntöjä”, Kevan johtava ylilääkä-
ri ja PoKa-hankkeen johtaja Tapio 
Ropponen valo� aa hankkeen alkua.   

Samaan aikaan vuonna 2009 

keskusteltiin myös Vanhasen mallis-
ta, työterveyshuoltoyhteistyöstä ja 
varhaisesta tuesta. Hanke laajeni, ja 
mukaan lisä� iin muun muassa kou-
lutusta esimiehille ja johdolle, jo� a 
nämä saataisiin kiinteämmin mukaan 
ja sitoutumaan yhteisiin tavoi� eisiin.

Kunni l l a  er i l a iset 
l ähtökohdat

Projektiin lähti mukaan 13 kuntaa 
Pohjois-Karjalassa. Hanke alkoi yh-
teisellä seminaarilla vuoden 2009 
joulukuussa. Sitä ennen oltiin tehty 
taustatyötä haasta� elemalla työter-

Ammatillisen kuntoutuksen keinot ovat monessa 
pienessä kunnassa löytämä� ä. Kevan PoKa-hankkeessa 
Pohjois-Karjalan kunnat yhdistivät voimansa etsiessään 
keinoja puu� ua sairauspoissaoloihin ajoissa ja estää 
varhainen eläköityminen. 

Tapio Ropposen mukaan kuntien on tärkeää 
saada luotua omannäköisiä malleja, jotta ne 
juurtuvat käytännöiksi.
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Mikä on
PoKa-hanke?

Vuosina 2009-2011 toteutet-
tava Pohjois-Karjalan kunta-
työpaikkojen kuntoutuksen ja 
työhyvinvoinnin kehi� ämis-
hanke. Hankkeessa ovat mu-
kana Keva, Kuntoutussäätiö 
ja Pohjois-Karjalan kansan-
terveyden keskus. Keva (ent. 
Kuntien eläkevakuutus) toimii 
hankkeen rahoi� ajana.

veyshuoltoja, henkilöstöpäälliköitä ja 
muuta henkilöstöhallintoa, talous-
johtajia, työsuojeluvaltuute� uja ja 
kunnan työntekijöitä. 

Aloitusseminaarissa määritel-
tiin tavoi� eita, sillä lähtökohdat oli-
vat eri kunnissa erilaiset. Jotkut läh-
tivät alusta, toisissa oli jo olemassa 
erilaisia ohjauskäytäntöjä, vaikkei nii-
tä oltu vielä auki kirja� ukaan.

Hakemusten ta so 
parantunut

Hanke on edennyt kolmella tasol-
la. Maakuntatasolla on järjeste� y 
koulutustapahtumia, joissa on käsi-
telty muun muassa työterveyshuol-
lon yhteistyötä, sosiaaliturvaa ja am-
matillista kuntoutusta. Kuntatasolla 
organisaation ase� ama projektiryh-
mä on vastannut aktiivisen aikaisen 
puu� umisen ja kuntoutuksen edis-
tämisestä organisaation ase� amien 
tavoi� eiden mukaisesti.

Kolmantena toimintamuotona 
ovat olleet niin sanotut alueryppäät, 
jotka on koo� u kunnista ja kuntayh-
tymistä, joilla on yhteneviä kehi� ä-
mistavoi� eita muuan muassa aktii-
visen aikaisen puu� umisen mallin 
rakentamisessa. 

Ropposen mukaan nimen-
omaan alueryppäät eli tasoryhmät 
ovat olleet yksi hankkeen parhaim-
pia saavutuksia. Kunnat ovat teh-
neet uudenlaista yhteistyötä ja op-
pineet toisiltaan. Tämä on ollut tar-
peen, kun haasteena on saada luo-
tua kuntiin omannäköisiä malleja, 
jotka myös toimivat.  

Myös Kevalle tulleiden am-
matillisen kuntoutuksen hakemus-

ten ja työkyvyttömyyseläkehake-
musten sekä niiden lii� eiden taso 
on Ropposen mukaan parantunut. 
Ne ovat tarkentuneet ja niissä osa-
taan aiempaa paremmin tuoda esil-
le olennaisia asioita.

”Vähimmälle hankkeessa on 
jäänyt yhteistyön kehi� äminen työ-
terveyshuoltojen kanssa. Siellä on 
vaje� a amma� ihenkilöstöstä, vaih-
tuvuus on suurta ja toiminta on työ-
terveyshoitajavetoista”, Ropponen 
harmi� elee.

Tehtäviä  puheeksiotosta 
työel äkkeen hakuun

Kevan alueellinen kuntoutuspalve-
luohjaaja Aune Vänskä on kiertänyt 
kaikki kunnat ja toiminut myös asian-
tuntijana yksilötapauksissa. 

”Yhdessä on neuvoteltu työn-
tekijän tilanteesta ja pidetty ver-
kostopalavereja työterveyshuollon 
ja esimiesten kanssa. On selvite� y, 
täy� yvätkö ammatillisen kuntoutuk-
sen kriteerit. Tehtäviä on ollut pu-
heeksiotosta työeläkkeen hakuun. 
Olen neuvonut kuinka täytetään 
lomakkeita ja mitä lii� eitä tarvitaan, 
mitä palau� eessa pitää näkyä ja mi-
tä pitää kirjata ylös. Olen ollut myös 
mukana useissa työkokeiluproses-
seissa, viri� ämässä ja ohjaamassa”, 
Vänskä kuvaa työtään. 

Tavoi� eena on yksilöohjausten 
ja työterveysyhteistyön parantami-
sen lisäksi tukea varhaisen reagoin-
nin mallien sujuvaa käy� ööno� oa 
kaikissa työyksiköissä. Vänskän mu-
kaan tärkeää on parantaa esimiesten 
valmiuksia havaita ongelmat ja tuki-
toimien tarve ajoissa. Myös tukitoi-

mien yksilölliseen ja konkree� iseen 
suunni� eluun, arviointiin ja seuran-
taan kaivataan ohjausta.

”Esimiehiä on koulute� u mal-
lin käy� öön ja kirkaste� u, mitä hyö-
tyä tästä on työnantajalle ja henki-
löstölle. Sairauslomiin puu� uminen 
ei ole negatiivista ky� äystä vaan ta-
voi� eena on saada mahdollisimman 
pian selvite� yä työssä olevat ongel-
mat. Ehkä suurin anti on ollut saada 
eri tahot ymmärtämään yhteistyön 
tärkeys: miksi esimiesten ja työter-
veyshuollon kanna� aa olla yhteis-
työssä ja miksi yhteistyö työterveys-
huollon ja erikoissairaanhoidon välil-
lä on tärkeää. E� ä on ne väylät joi-
hin voi o� aa yhtey� ä eikä tarvitse 
jäädä itsekseen pohtimaan asioita. 
Tärkeää on ollut saada mahdolli-
simman korkealta taholta kunnasta 
sitoutuminen tähän, jo� a malli läh-
tee elämään.”

”Sairauslomiin puu� uminen ei ole
negatiivista ky� äystä, vaan tavoi� eena on

saada mahdollisimman pian selvite� yä
työssä olevat ongelmat.”
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Homeloukku-projektill
turvaverkosta tipahtan

”Hyvä ju� u, tapaus loppuunkäsitel-
ty”, huokaisee Hengitysliiton kor-
jausneuvoja ja rakennusterveysasi-
antuntija Tommi Riippa tyytyväise-
nä pää� äessään puhelun asiakkaan 
kanssa. Valmiin homeloukkukohteen 
uusi ilmanvaihtojärjestelmä oli saa-
tu toimimaan oikein ja kotiinsa pa-
lannut perhe pystyi jatkamaan asu-
mistaan ilman oireilua. 

Hengitysliiton viisi korjausneu-
vojaa palvelevat avuntarvitsijoita ym-
päri maata, kukin omalla alueellaan. 
Yhteydenotot tulevat pääasiallises-

ti neuvontapuhelimen kau� a, joskus 
esimerkiksi terveystarkastajilta saa-
dun vinkin perusteella.

 ”Otamme hoitaaksemme ne 
hankalimmat tapaukset. Autamme 
perheitä, jotka oireilevat pahasti 
kotonaan eivätkä ole saaneet apua 
muualta. Olemme mukana koko pro-
jektin ajan: tutkimme mikä on vialla, 
suunni� elemme korjaukset ja val-
vomme ne. Koska apumme on ko-
konaisvaltaista ja tavoi� eemme on 
au� aa asiakasta loppuun asti, kapa-
sitee� imme rii� ää vuosi� ain vain 

noin kahdenkymmenen projektin 
loppuunsaa� amiseen,” Riippa kuvaa.

Korjausneuvojat vastaano� avat 
vuosi� ain noin kaksi tuha� a erilais-
ta neuvontapyyntöä ja yhteydenot-
toa, jotka lii� yvät asuntojen sisäil-
maongelmiin. 

Homel oukkuperheen 
ahdinko

On arvioitu, että vuosittain noin 
200-300 perhettä joutuu home-
loukkuun. Tällöin kodissa on niin 

Hengitysliiton ja Asumisterveysliiton yhteishankkeessa keskitytään au� amaan 
perheitä, jotka ovat jääneet tyhjän päälle. Korjausfi rmat eivät ole halukkaita o� amaan 
hankalimpia tapauksia hoitaakseen – varsinkaan, kun asiakas on vähävarainen.  
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a apua
neille

vakava homevaurio, e� ä sen seu-
rauksena perheenjäsenet ovat sai-
rastuneet homeperäisiin sairauksiin 
tai ainakin ovat saaneet vakavia oi-
reita. Rakennuksen homevaurio on 
myös niin laaja, e� ä sen korjaami-
nen maksaa useita kymmeniä tu-
hansia euroja. 

 Perhe on homeongelmien seu-
rauksena pahimmillaan mene� änyt 
terveytensä, elämänhalunsa, kotinsa 
ja koko omaisuutensa. Homeloukku-
projektin tavoi� eena on au� aa näitä 
ihmisiä, joilla ei ole varaa ostaa mark-
kinahintaan kotinsa korjaussuunnitel-
maa ja korjausten valvontaa.

Ensin arvioidaan perheen ter-
veydellinen ja taloudellinen tilanne 
ja onko perheen mahdollista saada 

julkista avustusta talon korjaukseen.  
Mikäli perusteet löytyvät, perhe voi 
anoa rahoitusta Asumisen rahoitus- 
ja kehi� ämiskeskus ARA:lta, joka 
myöntää harkinnanvaraista avustus-
ta homeloukkutalojen terveyshai� o-
jen korjaamiseen. Asiakkaalta on kui-
tenkin itseltäänkin löydy� ävä omaa 
rahaa korjaamiseen, eikä tarina silti-
kään aina pääty onnellisesti. Joskus 
korjaaminen ei onnistu ja talolle jou-
dutaan antamaan purkutuomio.

Omaa pesää epäi l l ään 
v i imeiseksi

Nykyään talojen kuntoa osataan 
epäillä eri tavalla kuin ennen. 
Ihmisten tietämys on lisääntynyt ja 
yhtey� ä otetaan entistä varhaisem-
massa vaiheessa. 

”Joskus ihmisiä saa rauhoitella 
siksi, e� ä he ovat liian huolissaan, 
mu� a pääsääntöisesti yhteydenot-
tojen taustalla on oireilua ja selkeä 
epäily ongelmista. On iso kynnys ot-
taa yhtey� ä ja epäillä omaa kotiaan, 
joka on turvasatama maailman myrs-

kyissä. On helpompi syy� ää työpaik-
koja ja muita ulkopuolisia rakennuk-
sia. Usein katse kohdistuu omaan ko-
tiin vasta kun kaikki muut vaihtoeh-
dot on sulje� u pois”, Riippa tietää. 

Hengitysl i i t to  tutki i  ta l ot ,
THL ihmiset

Hengitysliitto on mukana myös 
Hotes-projektissa. Tässä Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitoksen hankkees-
sa arvioidaan, mitä vaikutuksia re-
monteilla on ollut asukkaiden ter-
veyteen. Myös kosteusvaurioiden 
ja oireiden syy-yhteyksiä tutkitaan.

Vielä ei tiedetä tarpeeksi ter-
veyshai� ojen varsinaisista aiheu� a-
jista. Tämä olisi kuitenkin väl� ämä-
töntä, jo� a korjaustoimet osa� aisiin 
kohdistaa oikein. Kosteus- ja home-
vauriot ovat suurin yksi� äinen kor-
jausrakentamisen alkusyy. Niiden ai-
heu� amat kustannukset yksi� äisille 
kansalaisille, yrityksille ja koko kan-
santaloudelle ovat mi� avat.  

Korjausneuvoja Tommi Riippa tietää tyypillisten vauriopaikkojen löytyvän 
eri-ikäisissä taloissa eri kohdista.
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Terveet 
sairaat

Teksti: Jari Turunen ja Pe� eri Pietikäinen
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Petteri Pietikäinen
aate- ja oppihistorian 
professori, Oulun Yliopisto

Milloin tapahtui se käänne, jonka jälkeen tervei-
tä ale� iin julistaa sairaiksi? Yhden vastauksen 
antaa 1800-luvun lopun Pariisissa porvariston 

hermolääkärinä toiminut ruotsalaislääkäri Axel Munthe. 
Hän kuvaa kirjassaan Huvila meren rannalla (1931) mark-
kinoiden avautumista terveiden mu� a jostakin syys-
tä ahdingossa olevien tai ikävystyneiden hoidolle. Kun 
”appendisii� i” mene� i suosiotaan porvarisrouvien kes-
kuudessa liian innokkaiden kirurgien käydessä apajille, 
Munthe kollegoineen lanseerasi ”koliitin” ja tyytyväisiä 
asiakkaita rii� i. On vaikea sanoa paransivatko tuon ajan 
hoidot koliitin, mu� a kysyntää vaivalle ja sen hoidolle rii� i.

Munthe tajusi, e� ä terveistä voi tehdä sairaita - ter-
veet voivat jopa haluta sairaiksi. Munthen kuvaama ai-
kakausi käänsi uuden lehden länsimaisessa terveyshis-
toriassa. Erilaiset fyysiset ja psyykkiset vaivat ja oireet 
tulivat kuin varkain lääketieteen kohteeksi. Tätä kehitys-
tä on jatkunut noin 150 vuoden ajan ja tänä aikana län-
simaalaisten objektiivisesti mita� u terveys on jatkuvasti 
parantunut, mu� a koe� u sairastuvuus, oireilu ja huono-
vointisuus vastaavasti lisääntyneet. Tämä on to� a erityi-
sesti mielenterveyden häiriöiden ja niiden aiheu� aman 
työ- ja toimintakyvy� ömyyden kohdalla. Lisäksi diagnos-
tiikan aallot ovat huku� amassa alleen yhä nuorempia.

Englannin kansallisen terveydenhoitojärjestelmän 
arkkitehti, ekonomisti William Beveridge ennus-
ti 1940-luvulla, e� ä terveydenhoitomenot tulevat 

laskemaan sitä mukaa, kun kansalaisten terveys paranee. 
Toisin kävi: terveyden määri� elyjen rajat kapenivat ajan 
myötä ja yhä useampi bri� i määriteltiin joko sairaaksi tai 
riskiryhmään kuuluvaksi. Nyt olemme tilanteessa, jossa 
ymmärrämme itseämme ja toisiamme medikaalisin ja 
psykoterapeu� isin termein – oireilen, siis olen. Meidät 
on valiste� u olemaan jatkuvasti huolissamme (tulevas-
ta) hyvinvoinnistamme. Jos vielä nyt menee hyvin, vaarat 
uhkaavat ruokavalion, liian vähäisen liikunnan, ylipainon, 
traumojen tai poikkeavien verikoearvojen takia. Tämä sii-
tä huolima� a, e� ä meistä ei kansakuntana väl� ämä� ä 
tule tämän terveempiä lääketieteen keinoin. 

Norjalaiset ovat maailman tervein kansakunta. Ei 
väliä. Nykyisten tiukkojen kriteerien mukaan käytännössä 
kaikille norjalaisille kuusikymppisille miehille pitäisi an-
taa riskitekijädiagnoosi ja aloi� aa lääkehoito. Olemmeko 
kehi� ämässä uuden ajan oirehtivaa Luulotautista, joka 
on huolissaan huomisesta ja jonka elämän sisältö kitey-
tyy ihmediee� ien etsimiseen ja verikokeesta toiseen 
juoksemiseen?

Oire voi toki olla merkki jostakin vakavammasta 
ongelmasta, minkä yksityislääkäriasemat muistavat aina 
markkinoinnissaan. Tervekin potee lukuisia oireita kun nii-
tä kysytään ihmiseltä suoraan. Väsymystä on yli 50%:lla, 
kipuja 40%:lla terveistä ihmisistä. Yleensä emme kiinnitä 
huomiota jokaiseen kolotukseen ja vihlaisuun, mu� a han-
kalassa elämäntilanteessa oireet korostuvat ja kasautu-
vat. Väli� äviä mekanismeja on etsi� y ja tutki� u ja alus-

tavia vii� eitä on löytynyt. Epidemiologit kertovat, e� ä 
niin somaa� iseen kuin psyykkiseenkin oireiluun kietou-
tuu taloudellista ja ammatillista ahdinkoa, ihmissuhde-
huolia, erilaista stressiä. Sairausloman aikana oireet ku-
ten ongelmatkin helposti korostuvat. Lääketieteen edis-
tyksestä huolima� a juuri oireilun hoito on osoi� autunut 
erityisen haasteelliseksi. 

Ihmisten oireilun muu� uvaa kirjoa voi kutsua oire-
potentiaaliksi. Siihen lii� yvät ongelmat löytävät ”isäntän-
sä” erilaisista diagnooseista, joista osa nousee tar� uvik-
si diagnooseiksi eli niille syntyy kysyntää ja ne myyvät 
hyvin. Diagnostisten kategorioiden ja luoki� elujen päte-
vyydestä ja mielekkyydestä käydään samalla voimakasta 
väi� elyä maailmalla. Mikä on elämäntilanteen aiheu� a-
maa alakuloa, mikä vakavaa masennusta? Emmekö enää  
hyväksy hätää ja ahdinkoa ilman medikaalisia interventi-
oita?  Miksi persoonallisuuksien kirjoa ei enää kestetä? 
llta-Sanomat totesi äske� äin jo 40% suomalaisista mie-
histä olevan masentuneita. 

Suuri haaste etenkin ahdingon diagnosoinnisssa 
on potilaan/kuntoutujan toimijuuden hämärty-
minen hänen joutuessaan hoidon passiiviseksi 

kohteeksi. Ongelmat myös yksilöityvät niin e� ä niistä 
tulee oman mielen, päänsisäisen biokemian tai hanka-
lan persoonallisuuden aiheu� amia. Pitkän oireilemisen 
jälkeen kulkusuunnan muu� aminen on usein vaikeata. 
Hoitojen rinnalla pitäisi samanaikaisesti etsiä ratkaisuja 
oman elämänkulun, toiminnan ja työelämän ongelmiin. 
Lääkkeilläkin on sijansa esimerkiksi alakulon hoidossa, 
vaikka niiden teho saa� aa olla lumeen tasoa. Ne kuiten-
kin au� avat vähintään 50% ihmisistä nukkumaan ja jak-
samaan paremmin. 

Uskomme itse valistuksen ihanteeseen aktiivisesta 
ja valppaasta kansalaisesta, joka uskaltaa vastustaa auk-
toritee� eja, eikä suostu pelkäksi toimintojen kohteeksi. 
Onneksi suurin osa ihmisistä löytää lopulta oman toimi-
juutensa hyvää tarkoi� avista hoitotoimista ja interven-
tioista huolima� a. Hoitojen, terapioiden ja kuntoutuk-
sen maailmassa elävien ja siitä toimeentulonsa saavien 
ei pitäisi hidastaa tätä aidon oppimisen, toipumisen ja 
tervehtymisen prosessia.

Jari Turunen, 
apulaisylilääkäri
Verve
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Liikunnallisella sydän-
kuntoutuksella säästöjä 
terveydenhuoltoon

Verve tutkii ensimmäisenä Suomessa 
liikunnallisen sydänkuntoutuksen 
hyötyjä suhteessa terveydenhuol-
lon kustannuksiin. Liikunnallisessa 
sydänkuntoutuksessa sepelvaltimo-
tautipotilaat voivat aloi� aa harjoi� e-
lun jo muutaman vuorokauden ku-
lu� ua sydäninfarktin ja sitä seuran-
neen pallolaajennushoidon jälkeen.

”Tavoi� eena on selvi� ää mi-
ten taloudellinen hyöty saadaan 

nimenomaan Suomen oloissa. 
Oletuksemme on, e� ä liikuntaa har-
rastavat sydänpotilaat tulevat kak-
sikymmentä prosen� ia halvemmik-
si terveydenhuoltojärjestelmälle”, 
kertoo Verven laboratorio-päällik-
kö Arto Hautala.

Testihenkilöt tulevat mahdolli-
simman pian sydäninfarktin jälkeen 
Verveen, jossa heille tehdään henki-
lökohtainen harjoitussuunnitelma ja 

annetaan kotiharjoi� eluohjeet. Uu� a 
sydänpotilaan kannalta on se, e� ä 
häntä kannustetaan kuntoilemaan 
heti, kun se on mahdollista. 

Työhönpaluu nopeutuu

Sydän- ja verisuonitaudit aiheu� a-
vat vuosi� ain kolmanneksen kaikista 
kuolemantapauksista. Kun 1940-lu-
vulla sydäninfarktin jälkeen suosituk-

Verven liikuntalääketieteen tutkimusyksikkö selvi� ää uudessa hankkeessa, mitä 
terveyshyötyjä liikunnallisella sydänkuntoutuksella saavutetaan ja mitkä ovat 
kustannukset verra� una sydänpotilaan tavanomaiseen jatkohoitoon.

Verven kuntosalilaitteisiin on juuri sydänpotilaita varten 
räätälöity ohjelmisto muun muassa sydämen toiminnan 
ja kestävyyskunnon mittaamiseksi. Laboratoriopäällikkö 
Arto Hautala rohkaisee sydänpotilaita kuntoilemaan 
heti, kun se on mahdollista. 
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Verve ja Oulun seudun amma� iopisto (OSAO) ovat 
käynnistäneet OPI-hankkeen, joka on suunna� u alle 
25-vuotiaille, joiden opinnot eivät etene suunnitellusti. 
OPI on Kelan tuella toteute� ava, ammatillista perustut-
kintoa suori� avien opiskelijoiden mielenterveyskuntou-
tuksen kehi� ämishanke. Sen tavoi� eena on tukea opin-
tojen etenemistä ja varmistaa tutkinnon suori� aminen.

OPIin osallistuvat nuoret kärsivät tyypillisesti ma-
sennuksesta tai ahdistuksesta. OPIn aikana nuoret opis-
kelevat normaaliin tapaan OSAO:ssa omassa koulutus-

OPI-hanke edistää
nuorten opintoja

sena oli kahdeksan viikon vuodele-
po, oli suositeltu lepoaika 1970-lu-
vulla lyhentynyt 2-3 viikkoon.

Tänä päivänä hoitomenetelmi-
en ja lääkkeiden kehityksen myötä 
potilaan suositellaan palaavan sai-
raalasta kotiin mahdollisimman no-
peasti, jopa samana tai seuraavana 
päivänä pallolaajennuksesta.

”Muutos aikaisempaan on siis 
dramaa� inen. Liikunnallinen sydän-
kuntoutus voidaan aloi� aa jo muu-
taman vuorokauden kulu� ua sydän-
tapahtumasta. Aikaisempien tutki-
musten mukaan liikunnallinen sy-
dänkuntoutus vähentää sydänkuol-
leisuu� a kolmanneksella verra� una 
tavanomaiseen sydänpotilaan jatko-
hoitoon. Myös työhönpaluun on ra-
portoitu nopeutuvan”, Hautala huo-
mau� aa.

”Rohkaisemme tulemaan 
het i  sal i l le”

Sairaalassa lääkäri varmistaa, et-
tei potilaalla ole muita esteitä tai 
sairauksia, jotka estävät liikunnalli-
sen sydänkuntoutuksen aloituksen. 
Sydänpotilas saa soiton Vervestä 
sen jälkeen, kun lääkäri on toden-
nut sydämen kunnon. 

”Rohkaisemme lai� amaan lii-
kuntakamppeet päälle ja tulemaan 
salille. Vervessä haasta� elemme ja 
teemme alku- ja loppuverry� elyjen 
välillä testit, joilla selvitetään sydän-, 
lihas- ja kestävyyskunto. Lisäksi po-

tilas saa mukaansa päivi� äistä arjen 
fyysistä aktiivisuu� a mi� aavan ran-
nelai� een.”

Ainut l aatuinen kuntosal i 
maai lma ssa

Liikunnallisen sydänkuntoutuk-
sen tutkimusta varten Verve on 
rakentanut yhteistyössä HUR-
laitevalmistajan kanssa kuntosalin, 
joka on ainutlaatuinen koko maail-
massa. Vastaavia kuntosalilai� eita 
on käytössä muuallakin, mu� a lait-
teisiin on sydänpotilaita varten rää-
tälöity ohjelmisto muun muassa sy-
dämen toiminnan ja kestävyyskun-
non mi� aamiseksi.

”Tutkimukseen osallistuneet 
ovat kokeneet, e� ä heistä pidetään 
hyvää huolta. Meillä on tiukka kont-
rolli ja seuraamme tarkasti testihen-
kilöiden jokaista risausta sekä fyysi-
sen aktiivisuuden e� ä terveyspalve-
lujen käytön suhteen. Näin saamme 
selville, onko heillä vähemmän sy-
däntapahtumia tai muita terveyson-
gelmia ja käy� ävätkö he vähemmän 
terveyspalveluja”, Hautala kuvailee.

Testihenkilöt tulevat Verveen 
Oulun yliopistollisen sairaalan kaut-
ta. Potilasta kohden vuoden kestä-
vässä tutkimuksessa on käyntejä 
Vervessä puolen vuoden ajan kerran 
viikossa. Samalla potilaat saavat vii-
ko� aista palaute� a edistymisestään. 
Lisäksi potilaille ohjelmoidaan koti-
harjoi� eluohjelma tutkimuksen ajak-

si. Kontrolloivat käynnit järjestetään 
yhdeksän ja 12 kuukauden jälkeen.

Alkuvaiheessa olevaan hank-
keeseen on tähän mennessä osal-
listunut 25 henkilöä. Tutkijoiden ta-
voi� eena on saada mukaan noin 300 
henkilöä vuoteen 2014 mennessä. 

Verven, Oulun yliopiston ja Itä-
Suomen yliopiston yhteistä hanke� a 
rahoi� aa Suomen Akatemia.

ohjelmassaan. Opintojen etenemistä tukevat Vervessä 
yhden lukukauden aikana kuukausi� ain järjeste� ävät 
ryhmäjaksot. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus hen-
kilökohtaisiin yhteisiin tapaamisiin Verven asiantuntijoi-
den ja oman tukiverkostonsa kanssa. 

Hankkeen aikana rakennetaan myös avokuntou-
tusmallia, joka tiivistää kuntoutusyksikön, oppilaitoksen 
ja hoitotahojen yhteistyötä nuoren tukemiseksi. Verve 
toteu� aa neljä OPI-kurssia vuosien 2011-2013 aikana.
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Lisätiedot ja kirjatilaukset: www.verve.fi 

Uusi kirja työlähtöisestä työterveyshuollosta ja kuntoutuksesta

MUUTOSTYÖSSÄ!
Toimi� ajat: Jorma Mäkitalo ja Eija Paso
Julkaistaan: elokuussa 2011
Yhteistyössä: Verve, Työterveyslaitos,
sosiaali- ja terveysministeriö ja
Euroopan sosiaalirahasto

MUUTOSTYÖSSÄ! on jatkoa vuonna 2008
ilmestyneelle Työ, työ ja työ -kirjalle.

Teos sukeltaa syvälle työpaikkojen arkeen siellä piilevien häiriöiden ja muutosten 
keskelle. Se kuvaa elävästi ja käytännönläheisesti, kuinka työlähtöiset menetelmät 
ovat au� aneet eri toimialojen työyhteisöjä uudistamaan toimintaansa. Vaikutukset 
ulo� uvat yksi� äisten työntekijöiden työhyvinvointiin ja kokonaisten työyhteisöjen 
työn kehi� ämiseen. Työlähtöisen työterveyshuollon ja kuntoutuksen tukemana 
asioihin voidaan vihdoinkin vaiku� aa! 

Kirja perustuu sosiaali- ja terveysministeriön ja Euroopan sosiaalirahaston
vuosina 2008-2011 tukemaan TYÖLÄS-hankkeeseen. 


