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Kuntoutuksen vanhat 
uudet kohteet
Verven 50-vuotispäiviä odotellessa ei voi millään estää ajatusta tar� umasta 
vuosikymmenten mi� aan tapahtuneisiin asiakaskunnan muutoksiin. 60-luvun 
puolivälissä toimintaa käynniste� äessä asiakkaamme olivat vahvasti 
syrjäytymisvaarassa olevia aikuisia työ� ömiä, joilla oli moninaisia sekä psyykkisiä, 
fyysisiä e� ä sosiaalisia ongelmia.  Heidän tilanteeseensa lii� yi silloinen nopea 
muutos maatalousvaltaisesta yhteiskunnasta teolliseen yhteiskuntaan ja 
mi� akaavassamme suuri muu� oliike maalta kaupunkeihin ja Suomesta Ruotsiin. 
Ajankohtaan lii� yi myös viestinnän ja tietotekniikan huikea kehitysloikka. Tällöin 
mm. televisio ja puhelin levisivät nopeasti läpi maan ja tavoissa liikkua tapahtui  
huikea muutos nopean autoistumisen myötä. Ele� iin siis melkoisen muutoksen 
aikakau� a. Silloinen Merikosken työklinikka syntyi tarpeeseen tukea niitä, jotka 
muutoksessa eivät oikein työmarkkinoilla pärjänneet tai sinne edes päässeet.
 1980-luvulla kuntou� ajien katse kääntyi vakinaisissa työsuhteissa 
olevaan työvoimaan. Huolen synny� ivät nopeasti kasvanut työelämän 
uupumisoireisto ja lisääntyvät työkyvy� ömyyseläkkeet niin tuki- ja 
liikuntaelinsairauksien kuin masennussairauden vuoksi.  Lisäksi syntyi pelko 
työvoiman rii� ävyydestä. Kuntoutuslaitosten uudeksi nopeasti kasvavaksi 
asiakaskunnaksi tulivat vakaissa, pysyvissä työsuhteissa olevat normikansalaiset, 
joiden ei tarvinnut olla erityisen sairaita tai erityisen syrjäytymisuhan alaisia. 
Toiminnan käynnistymisvaiheessa asiakkaiden työt olivat useimmiten fyysisesti 
raskaita ja siivoojat sekä metsurit olivat alkuvuosien tyyppiamma� eja. Toiminnan 
laajennu� ua neljännesvuosisadan ajan on painopiste siirtynyt amma� iryhmiin, 
joissa on enemmän psyykkistä ja psykososiaalista kuormitusta ja jonka 
työntekijöiden ammatillinen koulutus on usein ”opistotasoista”.
 Juuri nyt elämme vaihe� a, jossa huomio on kiinni� ymässä kansalaisiin, 
jotka ovat vakavasti syrjäytymässä työmarkkinoilta. Heidän määränsä on hiljalleen 
kasvanut eikä selityksesi riitä enää yksi� äinen lama. Päinvastoin on joudu� u 
epäilemään, e� ä jokainen lama tuo� aa omat syrjäytyjänsä eikä järjestelmämme 
kykene au� amaan heitä edes työmarkkinoille ennen seuraavaa kriisiä. Josta 
si� en tulee uusi aalto syrjäytyjiä. Työelämän muutosten taipumus pullau� aa 
ulos työmarkkinoilta hyvää ja kokenu� a työvoimaa on jo sinänsä vaikeasti 
halli� ava asia, mu� a kun samanaikaisesti yhä lisääntyvä määrä nuoria ei lainkaan 
löydä tietään työmarkkinoille, voidaan aiheellisesti puhua työmarkkinoiden 
kaksisuuntaisesta toimintahäiriöstä. Yhteiskunnan ja työelämän muutos sinänsä 
muistu� aa 60-luvun muutosta. Maaseutu ja pienet maaseutukaupungit ovat 
yhä edelleen tyhjenemässä, suomalaisten työpaikat muu� avat maailmalle ja IT-
teknologian sekä liikennemuotojen kehitys on nopeaa.
 Kuntoutuslaitokset valjaste� iin liki kolmenkymmen vuoden ajaksi 
kurssimaisten laitosinternaa� ikurssien toteu� ajiksi. Nyt ollaan vähän hukassa 
sen suhteen, e� ä millä osaamisella ja menetelmillä pitäisi toimia syrjäytymässä 
olevien nuorten ja työelämän ulos pullau� amien keski-ikäisten kanssa. 
Osaaminen ja mallit eivät synny siitä laitosmaisen kuntoutuksen perinteestä, jota 
sukupolven mi� ainen aika pyörite� iin. Voi olla jopa niin, e� ä kanna� aisi tutkia, 
miten suomalaisissa työklinikoissa 70-luvulla toimi� iin, kun sen ajan syrjäytyneitä 
ohja� iin ja valmenne� iin. Joka tapauksessa nyt on rakenne� ava tämän haasteen 
ratkaisemiseen uudet välineet. Tarvitaan tehokasta ja ennakkoluulotonta 
kehi� ämistyötä, valmiuksia hylätä vanhaa ja aloi� aa monessakin mielessä alusta.
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Aika yhteistyölle oli oivallinen: 
Polar Electro oli kehitysvaiheessa, 
jossa se tarvitsi uusia innovaatioita. 
Yliopistossa lääketieteellisen tek-
nologian osaaminen oli kehi� ynyt 
ja Verveen oli juuri peruste� u lii-
kuntalääketieteen yksikkö.

Syntyi lääketieteen, liikunnan 
ja tekniikan yhteenlii� ymä. Klusteri, 
joiksi niitä 1990-luvun puolivälin ai-
koihin ale� iin nimi� ää. Tulokset joita 
saavute� iin, eivät olisi olleet mah-
dollisia ilman monitieteellistä osaa-
mista ja näkemystä. Kaikki tutkimus-
työssä mukana olleet kertovat kuin 
yhdestä suusta, e� ä yhteistyö oli 
poikkeuksellisen luovaa ja tekemi-
seen orientoitunu� a.

”Kaikenlainen byrokratia ja 
akateeminen pokkurointi puu� ui. 
Mukana oli nuoria kokeilunhaluisia 
ihmisiä ja tyhmienkin kysymysten an-
ne� iin lentää. Olimme tehokas tiimi 
eivätkä palaverimme olleet power 
point –sulkeisia, muistelee Silverblip 
Oy:n toimitusjohtaja ja tekniikan toh-
tori Seppo Nissilä, joka tuolloin työs-
kenteli tutkijana Oulun yliopiston 
teknillisessä tiedekunnassa.     

”Meillä oli aito halu käsi� ää, mi-
tä tässä tapahtuu. Aja� elimme, e� ä 
kunhan me vain ensin itse ymmär-
rämme ja selvitämme, kyllä tietämyk-
sellekin arvo löytyy. Ainutlaatuista 
oli, e� ä yhteistyötä todellakin teki-

Kaikki alkoi 28.2.1993. Kokouksessa oli paikalla edustus Polar Electrolta, Oulun 
yliopistosta ja Vervestä, silloisesta Merikosken kuntoutus- ja tutkimuskeskuksesta. 
Kukaan ei tiennyt, mitä yhteistyöstä seuraisi. Oli vain havainto siitä, e� ä sydämen 
sykeväli vaihtelee ja palava innostus selvi� ää, mistä ilmiö johtuu. Tiede� iin e� ä 
sykkeen vaihtelu lii� yy sydämen säätelyjärjestelmiin, mu� a miten tätä tietoa voitaisiin 
hyödyntää liikkumisessa? Visio terveyskellosta oli jo tuolloin olemassa.

vät ihmiset, ei yritykset ja organisaa-
tiot, joita he edustivat. Ne pysy� e-
livät taustalla ja antoivat tutkijoille 
vapauden”, Nissilä toteaa.

Mittaustekni ikan 
kehittymisel l ä  ratkaiseva 
vaikutus

Alusta alkaen mukana ol-
lut Oulun yliopistollisen sairaa-
lan kardiologian osastonylilääkä-
ri Timo Mäkikallio myöntää pitä-
neensä aluksi koko ju� ua huuhaa-
na. Lääketieteen opiskelijana hän 
kuitenkin tuli Merikoskelle kesätöi-
hin ja teki huippu-urheilijoilla mi� a-
uksia erilaisilla koeasetelmilla, ku-
ten juoksumatolla. Mukana oli mm. 
suunnistajia ja hiihtäjiä, joiden syket-
tä mita� iin niin rasitus- kuin lepoti-
lanteessa. Huoma� iin, e� ä sykevaih-
telu on iso lepotilassa ja pienenee 
rasituksessa. Ju� u alkoi kiinnostaa, 
kun tuloksia syntyi.

Mi� austekniikan kehi� ymisellä 
oli ratkaiseva merkitys sykevälivaih-
telututkimuksen nopealle etene-
miselle. Tuohon aikaan mi� auslait-
teiden tarkkuus oli huono, ja Polar 
Electron taholta esite� iinkin tarve 
uudenlaiselle nauhurille, jolla saatai-
siin aiempaa tarkempia mi� auksia. 
Näin kehite� iiin RR-recorder, tupak-
ka-askin kokoinen mi� ari, jossa oli 

mukana algoritmikehitystä pulssin-
tunnistukselle.

”Mi� aukset helpo� uivat kun 
dataa saatiin. Sitä ruve� iin käsi� e-
lemään ja paperille printa� iin käp-
pyröitä ja tehtiin vertailuja eri pa-
rametreilla: löytyykö eroja sen mu-
kaan, onko kyseessä nuori vai van-
ha ihminen, hyvä- vai huonokuntoi-
nen jne. Tuolloin käyte� iin ensim-
mäisen kerran neuroverkkoanalyy-
sia ja löyde� iin riippuvuus: sykeva-
riaatio on hyväkuntoisilla suurempi. 
Saimme lasketuksi kuntoindek-

, Oulun 
eskuksesta. . 

�ä sydämen 
e� iin e�e� ä 

tietoa vvoioitataisisiiiin n 

Sykevälitutkimus 
20 vuo� a

Oululainen klusteri vei sykevälitietämyksen maailmalle

RR-mi� ari oli 
ensimmäinen 
hyvin konkreet-
tinen tulos ja 
tuoteinnovaatio, 
jolla sykevariaa-
tiota pysty� iin 
kaupallisesti 
hyödyntämään.
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sin sykevariaatiosta neuroverkko-
periaa� eella. Tästä tehtiin paten� i-
hakemus. RR-mi� ari oli ensimmäinen 
hyvin konkree� inen tulos ja tuotein-
novaatio, jolla sykevariaatiota pys-
ty� iin kaupallisesti hyödyntämään. 
Polar Electron laite oli näy� ö siitä, 
mitä yli rajojen menevä yhteistyö voi 
tuo� aa”, Nissilä kertoo.

Kuntoindeksi pukkasi vauhdin 
päälle ja tuloksia saatiin helposti. 
Aikaisemmin mi� austen tarkkuus oli 
kymmeniä millisekunteja eikä variaa-
tiota pystynyt kunnolla mi� aamaan. 
RR-mi� arilla oli tärkeä rooli, kun sy-
keväliä opi� iin mi� aamaan millise-
kunnin tarkkuudella. Tämän seurauk-
sena myös Oulun yliopiston teknil-
lisessä tiedekunnassa tehtiin useita 
julkaisuja, joita on referoitu laajasti 
teknillisissä tiedejulkaisuissa. 

Tieteel l is iä  näyttöjä 
tuodaan ju lk isuuteen

Mäkikallio ja Verven tutkija 
Mikko Tulppo alkoivat etsiä julkai-
sufoorumia tuloksilleen. Selvisi, e� ä 
aiheesta tekevät Oulussa tutkimusta 
jo kardiologit Juhani Airaksinen ja 
Heikki Huikuri.  Tulppo ja Mäkikallio 
saivat heiltä kaiva� ua senioritukea 
ja tutkimustulosten julkaisu pääsi 
käyntiin. Yhteistyö on jatkunut nois-

ta ajoista lähtien.
Mäkikallion lääketieteen opin-

tojen edisty� yä hänen analysoita-
vakseen alkoi tulla erilaisia potilas-
aineistoja. Tutkimus syveni lääke-
tieteen puolelle infarktipotilaisiin 
ja heidän ennusteisiinsa sykevaih-
telun perusteella.

Aihepiiri oli alkanut suuresti 
kiinnostaa lääketieteellistä foorumia 
1990-luvulla amerikkalaisen tutkijan 
Robert Kleigerin julkaistua tuloksen, 
jonka mukaan infarktipotilailla, joil-
la sykevaihtelu on pienentynyt, on 
korkea kuolemanriski.

”Alustavia tuloksia oli siis jo ole-
massa maailmalla siitä, e� ä sykevaih-
telulla voidaan ennustaa kuntoa ja 
kuolemanriskiä. Oulun yliopistossa 
kehite� y tekniikka mahdollisti te-
hokkaat mi� aukset, minkä ansiosta 
saimme suhteellisen nopeasti tulok-
sia, joita pysty� iin julkaisemaan ar-
vostetuilla foorumeilla”, Mäkikallio 
kuvaa kehitystä.

Ale� iin puhua epälineaarisesta 
laskennasta, jolla sykevaihtelun seli-
tysmalleja voitaisiin edelleen paran-
taa. Epälineaariset algoritmit tun-
nistivat epätavallisia hyppyjä syke-
vaihtelussa, ja näin päästiin tutki-
maan myös sykevaihtelun laatua pel-
kän määrän lisäksi. Epälineaaristen 
algoritmien käy� ö tuli Mäkikallion 

Mikko Tulpol le 
tutkimusprofessuuri 
Englannista

Verven liikuntalääketieteen tutkimusyksikön joh-
taja Mikko Tulppo on nimite� y osa-aikaiseksi tutkimus-
professoriksi London South Bank University -yliopiston 
tekniseen tiedekuntaan. Yksikkö on lisäämässä panos-
tusta liikuntaan ja urheiluun lii� yvään tutkimukseen, 
ja perusti nyt ensimmäisen professuurin. 

Tiedekunnan yksi painopistealue on rakennetut 
ympäristöt. Tähän Tulppo tuo oman liikuntalääketie-
teilijän asiantuntemuksensa siitä, millaisia tulevaisuu-
den ympäristöjen tulisi olla, jo� a ne houku� elisivat 
liikkumaan ja lisäisivät ihmisten fyysistä aktiivisuu� a. 
Tulpon tehtävänä on tehdä yhteistyötä vanhempien 
tutkijoiden kanssa ja suunnata tiedekunnan tutkimus-
strategiaa ja -linjoja halu� uun suuntaan.

Tulpon mukaan ympäristörakentamisessa on pal-
jon paranne� avaa.  

”Esimerkiksi Yhdysvalloissa pyörätie saa� aa kes-
kustan jälkeen yhtäkkiä loppua keskelle ei-mitään. 
Rakentamisessa ei myöskään usein ole ote� u huo-
mioon jalankulkijoita eikä rakenne� u kulkuväyliä hei-
tä varten. Usein käytännössä ainoa mahdollinen tapa 
liikkua paikasta toiseen on auto. Oulussa on euroop-
palaisi� ain poikkeuksellisen hyvin rakenne� u infra-
struktuuri, joka mahdollistaa ympärivuotisen pyöräi-
lyn”, Tulppo toteaa.  

Tiedepolii� isesti maailmassa on nähtävillä selvä 
suuntaus, jonka mukaan eri tiedekuntien asiantuntijoita 
tuodaan yhteen. Näin rikastetaan omaa osaamista ja 
etsitään yhteistä kieltä eri tieteenalojen välille. Toinen 
selkeä trendi on lisääntyvä fyysisen aktiivisuuden pro-
fessuurien perustaminen niin lääketieteellisiin, tekni-
siin kuin liikuntatieteellisiin tiedekuntiin. 

”On mielenkiintoista lähteä katsomaan asioi-
ta toisesta näkökulmasta: miten yhteistyö toimii ja 
millainen tutkimuskul� uuri Englannissa on. Enää ei 
Suomessakaan voi tehdä laadukasta tutkimusta yksin, 
vaan on verkostoidu� ava kansainvälisesti, laajennet-
tava omaa osaamista ja lähde� ävä mukaan kansain-
välisiin tutkimushankkeisiin. ”
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harteille. 
”Jokapäiväisessä potilastyössä 

sitä ei tänä päivänä käytetä, koska 
se on laskennallisesti niin paljon työ-
läämpää. Tuleeko algoritmeista klii-
niseen käy� öön sopivia ja tulevatko 
ne tulevaisuudessa arkikäy� öön, jää 
nähtäväksi”, Mäkikallio pohtii.

”Erilaisia riskiennusteita pysty-
ään jo tekemään hyvin. Vielä ei kui-
tenkaan tiedetä, voidaanko niihin 
vaiku� aa ja au� aako tieto potilaan 
ennusteessa. Jos verrataan tupa-
kointiin, niin riskien vähenemiseen 
voidaan vaiku� aa lope� amalla tupa-
kointi. Mu� a mitä tehdään, jos po-
tilaalla todetaan, e� ä hänellä syke-
vaihtelu on riskitekijä? Lääkkeitä ei 
ole vielä olemassa. Potilaalle voidaan 
sanoa e� ä arvo näy� ää huonolta, 
mutta mitä hyötyä siitä on? Siinä 
mielessä sillä on kuitenkin vaikutus-
ta, e� ä entistä tarkemmin pitäisi tie-
dostaa ja olla hallinnassa si� en ne 
muut riskitekijät”, Mäkikallio toteaa.

”Lääketieteen piirissä on käyn-
nissä tutkimuksia siitä, voidaanko 
riskiarvojen perusteella ohjata po-
tilaan toimintaa ja hoitoa, kuten esi-
merkiksi määritellä sitä, tarvitseeko 
potilas tahdistinta. Tieto tämän kai-
ken pohjaksi on ollut olemassa jo 10 
vuo� a, mu� a sykevaihteluun lii� yen 
ei tällä hetkellä ole käynnissä muita 
kuin laitetutkimuksia.” 

Sykeväl ivaihtelu 
kä sitteenä edel leen 
tuntematon

Tulpon ja Mäkikallion tieteelli-
set julkaisut toivat julkisuu� a ja us-
ko� avuu� a itse mi� arille. Mukaan 
lii� yi Oulun yliopistosta professori 
Tapio Seppäsen tutkimusryhmä, joka 
toi mukanaan uu� a datankäsi� elyn 
taitoa. Kun tieteellisesti validoituja 
tuloksia ale� iin saada, myös syke-
mi� areita valmistava Polar Electro 
alkoi lisätä tuo� eisiinsa uusia omi-
naisuuksia.

Polar Electron liikuntatie-
teellinen johtaja, terveysliikunnan 
dosentti Raija Laukkanen tuli
yhteistyöhön mukaan vuonna 
1994 tultuaan yhtiön palvelukseen 
UKK-instituutista. Polar Electro ei 
tuohon aikaan vielä tehnyt syste-
maattista yhteistyötä liikuntatie-
teen ja lääketieteen osaajien kans-
sa. Laukkanen otti kontakteja eri 
tutkimuslaitoksiin, antoi uusia mit-
talai� eita ja sai vauhtia asialle. Kun 
dataa käsiteltiin eri paikoissa, osaa-
minen levisi.

”Sykevälitutkimuksen ruuhka-
vuosina 1994-99 tapahtui paljon. 
Polar Electro oli mitannut syke� ä jo 
vuodesta 1977, mu� a nyt mukaan tuli 
jotakin ihan uu� a”, Laukkanen kuvaa.

Vuonna 1997 oltiin vaiheessa, 
jossa kansainvälisillä markkinoilla 
toimiva yhtiö tarvitsi ulkopuolista tu-
kijaa Pohjois-Amerikan markkinoilla.  

Laukkanen o� i yhtey� ä amerikka-
laiseen Cooper-instituu� iin, ja niin 
ryhmä suomalaisia lähti ope� amaan 
sykevälivaihtelumi� aamista rapakon 
taakse. Mukana olivat mm. Tapio 
Seppänen ja Verven tutkijoita. Selvisi 
sama mikä tiede� iin jo Suomessa: 
sykevaihtelu pienenee kun ihminen 
lisää rasitusta. Sykevaihtelua mi� aa-
malla voitiin löytää sopiva syketaso 
harjoi� eluun.

Amerikkalaisille jalostui oma 
tutkimustraditio, minkä jälkeen siel-
lä on mita� u sykevälivaihtelua omil-
ta isoilta tutkimusjoukoilta. 

 ”On hienoa e� ä osaaminen tä-
hän tuli Suomesta”, Laukkanen to-
teaa tyytyväisenä.

Toinen merki� ävä etappi Polar 
Electrolle oli samana vuonna Cape 
Townissa järjeste� y konferenssi, jos-
sa Tulpon ja Mäkikallion löydösten 
tuo� eistaminen sai merki� ävän tun-
nustuksen. Kuuluisa etelä-afrikkalai-
nen tutkija, krii� isyydestään tunnet-
tu professori Tim Noakes tunnusti, 
e� ä Polar Electro on saanut lisät-
tyä sykemi� ariinsa ominaisuuden, 
jolla on erinomainen loppuarvo ku-
lu� ajalle; sopiva liikuntasyke voi-
daan määri� ää myös ilman maksi-
misyketietoa alkuverry� elyn aika-
na. Verven tutkijoiden siihenastisten 
löydösten ansiosta yhtiön mittari 
hyväksy� iin päteväksi tutkijapiireissä 
ja se saavu� i sitä kau� a usko� avuut-
ta, jota kilpailijoilla ei ollut.

Tutkimustyössä mukana olleiden Timo Mäkikallion, Raija Laukkasen ja Seppo Nissilän mukaan tutkimusyhteistyö oli 
poikkeuksellisen luovaa ja tekemiseen orientoitunutta.

”Sydän on stressaantunut, jos se lyö säännöllisesti kuin 
kello. Mu� a sitä ei voi itse huomata, vaan mi� aamisen 

avuksi tarvitaan sykemi� arin teknologiaa. ”
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Mitä syke tarkoittaa? 

Tämä on Laukkasen mukaan 
yleinen kysymys vielä tänäkin päi-
vänä.

”Sykevälivaihtelun käy� öarvo 
on niin tutkimus- kuin ominaisuus-
rakennenäkökulmasta suuri. Mu� a 
sen kertominen ihmisille on hanka-
laa. Heart rate variability -sanahirviö-
tä ei kaikilla kulu� ajamarkkinoilla 
kannata edes mainita, se on liian vai-
keasti selite� ävä asia. Jos verrataan 
vaikkapa energiakulutukseen, joka 
käsi� eenä on tu� u ju� u. Kaikki oi-
keastaan tietävät, mitä se tarkoi� aa 
kilokaloreina ja e� ä sen mi� aamis-
ta käytetään laihdu� amisen apuna 
ja muutoinkin painonhallinnassa se-
kä energiantarpeen määrityksessä.”

”Sykevälivaihtelusta ei ole sa-
malla tavalla puhuttu, joten tieto 

on itse tuotava esiin. Tämä on suuri 
haaste. Ihmiset haluavat treenates-
saan tietää matkan, reitin, vauhdin, 
korkeusprofi ilin. He myös haluavat 
jakaa omia tuloksiaan muille. Vaikka 
syke on sinällään vain jäävuoren 
huippu sydämen toiminnasta, se riit-
tää useimmille.  Sydän on kuitenkin 
stressaantunut, jos se lyö säännölli-
sesti kuin kello. Mu� a sitä ei voi itse 
huomata, tarvitaan sykemi� arin tek-
nologiaa sen mi� aamiseen. ”

Sykevälivaihtelun mi� aamisel-
la saadaan paljon informaatiota irti 
harjoi� elusta ja pystytään tunnista-
maan ihmisen kehossa paljon eri asi-
oita. Saadaan muun muassa tarkkaa 
ja tärkeää tietoa siitä, onko urheilija 
palautunut rasituksesta vai ei. 

”Tieteellisesti sykevälivaihtelun 
arvo ei ole vähentynyt, se on meil-
le edelleen eri� äin tärkeä kilpailu-

tekijä. Olemme aikoinaan määritel-
leet, e� ä sykevälivaihtelu on omi-
naisuus, jota lähdemme rummu� a-
maan. Perusteena se, e� ä kyseessä 
on yksilöllinen tieto, josta on näyt-
töön perustuvia hyötyjä kulu� ajille”, 
Laukkanen paino� aa.

Nissilän mukaan näy� ää siltä, 
e� ä sykevälivaihtelututkimuksessa 
on tällä hetkellä meneillään erään-
lainen hengähdystauko. 

”Tarvitaan lisää tietoa myös 
muilta tieteenaloilta. Uskon, että 
muutaman vuoden sisällä löydök-
siin ja aineistoihin palataan jälleen 
ja löydetään uusia yhteisvaikutuk-
sia”, hän ennustaa.

Sykevälitutkimuksen 20-vuotista historiaa ja saavutuksia juhlistettiin seminaarilla 22.2.2013 Hotelli-ravintola Lasaretissa. 
Kansainvälisesti merkittävän tutkimustyön seurauksena on syntynyt satoja julkaisuja, kymmeniä väitöskirjoja ja huomattava määrä 
uusia tuoteinnovaatioita. Kuvaan saatiin koottua suurin osa tutkimusryhmään eri aikoina kuuluneista henkilöistä.

Mitä tehdä, jos todetaan, e� ä 
potilaalla sykevaihtelu on riskitekijä?
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tekee toimintakykytestit ja käy tarvit-
taessa asiakkaan kotona arvioimas-
sa, onko tämä kotiavun tarpeessa. 

Kun Verven Tyk-valmennus 
käynnistyi vuonna 2011, Hätinen työs-
kenteli Pieksämäen kaupungin koti-
sairaanhoidossa. Takana oli 16 vuo-
den työura sairaanhoitajana kotihoi-
don yksikössä.  Etenkin selän kans-
sa oli ongelmia.

”Kotisairaanhoitajan työ on no-

peatempoista ja fyysisesti raskasta. 
Työskentelin alueella, jolla oli paljon 
hissi� ömiä kerrostaloja, ja rappujen 
kiipeäminen tavaroiden kanssa kävi 
yhä hankalammaksi. Kaipasin fyysi-
sesti kevyempää työtä.”

Tyk-valmennuksen ensimmäi-
sessä yhteistyöpäivässä perehdyt-
tiin kotihoidon työn sujumiseen ja 
tarkasteltiin tyypillistä työpäivää. 
Yhdessä pohdi� iin työn sujumista 

Kotiutushoitaja Pirjo Hätinen 
työskentelee Pieksämäen kaupungin 
kotisairaalan solmukohdassa portin-
vartijana. Asiakkaat kohtaavat hä-
net, kun ovat kotiutumassa osastol-
ta tai toisesta lähialueen sairaalasta. 
Vaihtoehtoisesti esimerkiksi vanhuk-
sen omainen saa� aa soi� aa pyytäk-
seen Hätistä kartoi� amaan, pärjää-
kö äiti vielä kotona omin voimin vai 
tarvitseeko jo apua kotiin. Hätinen 

Verve Mikkelin toimipaikassa An� olassa järjeste� y Tyk-valmennus käynnisti 
Pieksämäen kaupungin kotihoidossa muutoksen, joka oli ollut muhimassa pinnan alla 
jo pidemmän aikaa. Yhteistyöpäivässä esiin nostetut työn sujumista vaikeu� avat 
asiat saivat esimies Kaija Heiskasen ehdo� amaan kotisairaanhoitaja Pirjo Hätiselle 
kokonaan uu� a työnkuvaa. Tämä selkiy� i koko työyhteisön toimintaa. 

Kuntoutus toi idean koti-
hoidon organisointiin
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hai� aavien häiriöiden vaikutuksia 
eri työntekijäryhmiin. Tavoi� eena 
oli oivaltaa, kuinka arjen työtoimin-
nan häiriöistä yritetään selviytyä ti-
lanne kerrallaan, jolloin ne toistuvat 
aina uudelleen. Tällöin itse selviyty-
miskeinot voivat aiheu� aa lisää on-
gelmia, joita esimerkiksi työkaverit 
ja esimiehet si� en edelleen tahoil-
laan ratkovat. Tavoi� eena oli löytää 
keinoja ja ratkaisuja, joilla saataisiin 
kehite� yä toimintaa niin, e� ä työ su-
juisi paremmin.

Äkilliset 
työvuoro-
muutokset 
näkyivät 
työntekijöiden 
uupumisena.

Kotiutus  aiheutt i 
hä ssäkkää

Kurssin vetäjän, Verve Mikkelin 
kuntoutustutkija Marita Piiroisen 
mukaan aineistosta nousi esiin eri-
tyisesti asiakkaiden kotiutus, joka 
aiheutti hässäkkää monin tavoin. 
Kotihoitajat kokivat perjantaisin to-
teute� avat kotiutukset raskaina ja 
vaikeasti muihin työtehtäviin sijoi-
te� avina. Virisi ajatus kotiutusyksi-
köstä ja erillisestä kotiutustiimistä. 

Vanhus- ja vammaispalvelujen 
johtajan, Hätisen tiimin esimiehen 
Kaija Heiskasen mukanaolo kun-
toutusprosessissa pisti ajatukseen 
vauhtia. Lopulta päädy� iin siihen, 
e� ä esimies ehdo� i Pirjo Hätiselle 
työnkuvan muutosta: hänestä tulisi 
ensimmäinen kotiutushoitaja uuteen 
peruste� avaan toimeen.

”Kuntoutus nopeu� i sen poh-
timista, e� ä mitä muuta sairaanhoi-
taja voi tehdä kotisairaanhoidossa. 
Räätälöintivaihtoehtoja kun ei paljon 
ole. Ratkaisuksi olisi Pirjon tapauk-
sessa luultavasti esite� y osa-aikai-
suu� a, ellei kotiutustiimiajatus olisi 

ponnahtanut esiin. Ilman kuntoutus-
ta ei olisi ollut ymmärrystä puu� ua 
tilanteeseen hyvissä ajoin ja löytää 
tällainen ratkaisu, joka palvelee ko-
ko työyhteisöä. Pirjon kohdalla asia 
olisi ehkä edennyt kolmikantaneu-
vo� elujen kau� a. Olisi voinut tulla 
sairauslomia ja sitä kau� a enemmän 
kustannuksiakin”, Heiskanen arvioi.

Hätinen on tyytyväinen uuteen 
työhönsä, ja vaikutukset näkyvät ko-
ko työyhteisössä. 

”Kotiutuksen suunnitelmal-
lisuus on lisääntynyt sen jälkeen, 
kun kotiutukset keskite� iin minulle. 
Aikaisemmin kotiutuksen yhteydes-
sä perjantaisin piti ateria- ja kaup-
papalvelut järjestää kiireellä, kun vii-
konloppu painoi päälle. Nyt kotiutus 
suunnitellaan sairaalassa etukäteen, 
jolloin se on hallitumpaa.”

Hätinen sanoo nyt, e� ä fyysis-
ten oireiden lisäksi vaivasi myös mo-
tivaation puute.

”Kun tekee jotakin työtä hyvin 
pitkään, työstä tulee suori� amista 
ja rutiinia päivästä toiseen. Ihminen 
tarvitsee välillä muutosta.”
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”Pieksämäen kaupungin kotihoidossa tapahtunut muutos on hyvä esimerk-
ki siitä, mitä kuntoutuksen vaiku� avuus ja konkree� iset tulokset parhaim-
millaan ovat”, toteaa Verven kehityspäällikkö Leena Sankilampi. 

Esimiehen rooli kuntoutuksen onnistumisen kannalta on Sankilammen mu-
kaan merki� ävä. Yhteinen keskustelu ei vielä takaa tuloksia, vaan tarvitaan 
työasioiden käsi� elyn viitekehys ja välineistö. Ne tuo� avat osapuolille uut-
ta tietoa ja yhteistä käsitystä niin kuntoutujan kuin työpaikankin tilanteesta. 

”Toimivan työlähtöisen välineistön avulla saadaan yhdessä luotua tulkinta 
työtoiminnan muutoksesta, työn sujumisen ongelmista ja kuntoutujan am-
matillisen kehityksen vaiheesta. Yhteisen tulkinnan pohjalta työstetään 
konkree� iset tavoi� eet ja keinot tilanteessa etenemiseksi. Usein kaoo� i-
setkin kuvaukset työtilanteesta jäsentyvät selkeiksi yksilölliseksi ja yhteisöl-
lisiksi kehityshaasteiksi”, Sankilampi kertoo. 

Työnteki jät  ja  es imiehet 
pohtivat  samoja a sioita

Samaan aikaan kun kuntoutus 
oli meneillään, oli kotihoidossa käyn-
nissä tiimien yhdistyminen: tiimien 
määrää oltiin supistamassa kahdek-
sasta viiteen. Heiskasen mukaan kah-
desta eri tiimistä olevien työntekijöi-
den osallistuminen kuntoutukseen 
tiivisti yhteistyötä ja sitou� i heitä 
tulossa olevaan muutokseen. Myös 
Hätinen toteaa saman:

”Ymmärsin, kuinka yhdessä 
työpisteessä tapahtunut häiriö vai-
ku� aa seuraavaan ja sitä seuraa-
vaan. Samoin jos tehdään positiivi-
nen muutos, hyvä kantautuu pitkäl-
le. Motivaatio yhteistyöhön virisi, ja 
työpaikallamme on omia yhteistyö-
päiviä pide� y kuntoutuksen jälkeen-
kin. Olemme huomanneet, e� ä tällä 
tavoin asiat saadaan paremmin so-
vite� ua yhteen. Tiedo� aminen eri 
työpisteiden välillä on muutoinkin 
tehostunut.”

Työskentely sai kuntoutujat ym-
märtämään, kuinka yksi� äinen häiriö-
tilanne vaiku� i jopa ylimpään esi-
miestasoon saakka. Huoma� iin, e� ä 
työntekijät ja esimiehet pohtivat sa-
moja asioita. Esimiehenä Heiskanen 
huomasi, miten äkilliset työvuoro-
muutokset näkyivät työntekijöiden 
uupumisena. Nyt tämä on tiedos-
te� u, vaikkei kaikkiin yksi� äisiin ti-
lanteisiin ja muutoksiin aina pysty-
täkään vaiku� amaan.

Heiskanen korostaa myös, e� ä 
kuntoutuksen seurauksena yhteistyö 
työterveyshuollon kanssa parani, kun 
työterveyshuolto oli kuntoutuksessa 
tiiviisti mukana. Kynnys soi� aa on-
gelmatilanteissa työterveyshuoltoon 
madaltui. Hän kokee, e� ä kuntoutuk-
sen jälkeen myös hänen on esimie-
henä nyt helpompi o� aa yhtey� ä, 
kun jokin asia kaihertaa.

”Ihminen tarvitsee 
välillä muutosta.”

Kaaoksesta yhteiseen tulkintaan
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Pietikäisen kirjassa pohditaan 

terveyden ja hulluuden rajaa. Se on 
jossakin vaiheessa ollut mustaval-
koinen, mu� a pikkuhiljaa rajasta on 
tullut häilyvä. Sen myötä terveetkin 
ovat alkaneet sairastaa, ja nykypäi-
vänä heitä hoidetaan lääkkeillä ja 
avohoidolla entisaikojen sulje� u-
jen ”asyylien” sijaan. 

”Kirja havainnollistaa sen, et-
tä vaikka diagnoosinimike on sa-
ma, näy� ää siltä, e� ä sairauden sy-
vyys voi olla hyvinkin erilainen eri 
ihmisillä. Osalla sairastuminen liit-
tyy työtilanteeseen tai esimerkik-
si rahavaikeuksiin”, Verven apu-
laisylilääkäri Jari Turunen toteaa. 
Hänen mielestään onkin syytä kysyä, 
kuluvatko voimavarat nyky-yhteis-
kunnassa huolestuneiden hoitami-
seen, jolloin lääketiede ei olekaan 
se paras apu? 

”Pitäisikö ihmisiä tukea käy-
tännönläheisemmin: etsiä nuoril-
le työkokeilupaikkoja tai etsiä rat-
kaisuja sosiaalisista konteksteista? 
Vervessä kuntoutujan tilanteesta 
pyritään tekemään laajempi tulkin-
ta: terveydentilan lisäksi otetaan 
huomioon muun muassa ammatil-

linen kehitysvaihe, työn muutos, ti-
lanne kotona, sosiaaliset suhteet 
jne. Terapia voi toki olla tarpeellis-
ta, mu� ei pidä unohtaa käytännön 
ratkaisuja, joilla voidaan helpo� aa 
työtilanne� a ja edistää ammatillis-
ta kehitystä tai tilanne� a kotona”, 
Turunen muistu� aa. 

Miksi  terveet  ihmiset 
o ire i levat?

Turusen mukaan kirja kuiten-
kin kiista� a kertoo, e� ä on todel-
lakin olemassa vakavaa ja vaikeaa 
hulluu� a, jonka hoitamiseen on eri 
vuosisatoina kokeiltu mitä ihmeel-
lisimpiä keinoja. Pietikäinen kuvaa 
kirjassaan, kuinka keskiajalla manat-
tiin riivaajia, vietiin hulluja pyhiin-
vaellusretkille tai laske� iin verta. 
Laitoshoidon aikana 1800-1900-lu-
vuilla puolestaan pyri� iin rauhoi� a-
maan potilaita lääkkeillä ja erilaisilla 
shokkihoidoilla. Sairastuvuuden yh-
teiskunnallista kontekstia korostava 
sosiaalilääketiede nousi Suomessa 
1960-luvulla. Samaan aikaan alkoi 
maassamme psyykkisiä konfl ikteja 
etsineen psykoanalyy� isen psykiat-

Oulun yliopiston aate- ja oppihistorian professori Pe� eri 
Pietikäinen julkaisi keväällä jykevän katsauksen hulluudesta; 
kuinka sen käsite on muu� unut ja kuinka sitä on eri aikoina 
hoide� u. Hulluuden historiaa lukiessa hahmo� uu myös 
ihmiskäsityksen muutos ajan kuluessa.  

Petteri Pietikäisen erityisiä tutkimusalueita ovat mielenterveyden 
historia, evoluutioteoriat ja utopia-ajattelu. 

Jari Turunen valmistelee parhaillaan 
väitöskirjaa ”Tapausformulaatio - uuden 
menetelmän kehittäminen työhyvinvoinnin 
tutkimiseksi”.

Hulluuden jäljillä

rian aikakausi. Toisaalta psyykenlääk-
keiden käy� ö on ollut hyvin yleistä 
yli puolen vuosisadan ajan. Kuten 
Pietikäinen toteaa, kullakin aikakau-
della on ollut omat hoitonsa, diag-
noosinsa ja käsityksensä terveydes-
tä ja sairaudesta ja viime kädessä ih-
misluonnosta.

Turunen alkoi muutama vuosi 
si� en työssään kuntoutuslääkärinä 
ihmetellä, miksi terveissä ihmisissä 
on niin paljon mielenterveydellisesti 
oireilevia. Hän alkoi selvi� ää oireilun 
diagnosoinnin historiaa ja törmäsi 
Pietikäisen tutkimuksiin. Molemmilla 
tutkijoilla on sama ihmetyksen aihe: 
miksi yhä terveemmät ihmiset sai-
rastavat yhä enemmän ja miksi sai-
raita on aina vain enemmän, vaikka 
ihmisiä hoidetaan yhä paremmin? 

Turunen ja Pietikäinen tekevät 
tutkimusyhteistyötä. He ovat kirjoit-
taneet artikkeleja mm. Duodecim-
lehteen ja suunni� eilla on englan-
ninkielinen kirja tar� uvista diagnoo-
seista ja ahdingon käsi� een avaa-
misesta.
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Navigo piirtää uud
Kun työpaikan omat keinot eivät riitä

Ruukin tärkeimmältä terästuotantolaitokselta lähtee maailmalle yli kaksi 
miljoonaa tonnia terästä vuosi� ain. Noin 3000 henkilöä työllistävän tehtaan 
työterveyshuoltoyksikkö löytyy tehdasalueen ytimestä. Se on siellä missä pitääkin, 
keskellä työtä ja lähellä työntekijää.

Henkilöstöjohtaja Vuokko 
Tanska on tyytyväinen työterveys-
huollon ja tehtaan yhteistyöhön.

”Täällä työterveyshuollossa rat-
kaistaan suurin osa henkilöstön työ-
terveyshuolista.  Apu löytyy läheltä 
ja perusasiat hoituvat Ruukin kon-
sernitasoisen työhyvinvointimallin 
mukaisesti. ”

Mehiläisen vastaavan työter-
veyslääkärin Mikko Koistisen mu-
kaan henkilöstön työkykyä on seu-

ra� u tarkkaan ja systemaa� isesti jo 
kauan ennen kuin laki sairauspoissa-
olojen seurannan tiivistymisestä tuli 
voimaan. Verkostopalavereja on pi-
de� y 1990-luvun tai� eesta lähtien. 

”Aloi� eentekijänä saa� aa olla 
joko työntekijä itse, esimies tai työ-
terveyshuolto. Kun huomataan, et-
tä työkykyisyyden suhteen on on-
gelmaa, katsotaan ensin onko lää-
ketieteellinen syy selvillä ja onko 
kuntoutusta käynniste� y.  Jos vai-

ku� aa siltä, e� ä kaikki on kohdal-
laan ja edelleenkin on uhka työky-
kyisyyden suhteen, lähdetään am-
matillisen kuntoutuksen puolelle. 
Huomioimme kuitenkin koko ajan 
sen, e� ä on kyse yksilöstä, joka te-
kee tietynlaista työtä tietyssä työym-
päristössä. Selvitämme, voiko työ-
tä järjestää niin e� ä työn edelly� ä-
mät vaatimukset kuitenkin täy� yvät”, 
Koistinen valo� aa.
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den kuvan

Esimiehel l ä  on 
merkittävä rool i

”Verven Navigo-palvelu astuu 
kuvioihin mukaan siinä vaiheessa, 
kun meidän omat keinomme eivät 
enää riitä työhönsijoituksen suhteen 
tehtaalla ja kun tarvitsemme laajem-
paa näkemystä ammatillisen kuntou-
tuksen sektorilla”, Koistinen kertoo. 

”Ulkopuolinen katsoo tilannet-
ta eri tavalla ja näkee uusia asioita.  
Vervessä kuntoutuksen näkökulma 
ylipäänsä on huoma� avasti laajem-
pi, kun kokemusta on erityyppisis-
tä työyhteisöistä. Verve tuo meille 
ympäröivästä maailmasta uu� a tie-
toa siitä, miten erilaisia ongelmati-
lanteita on ratko� u.  Tämä tekee sa-
malla prosessista usko� avamman, 
kun apunamme on sekä lääkinnälli-

sen e� ä ammatillisen kuntoutuksen 
asiantuntijaorganisaatio verkostoi-
neen”, Koistinen sanoo.

Tanska muistu� aa, e� ä Navigo 
perustuu vapaaehtoisuuteen ja liik-
keelle lähdetään yksilön lähtökoh-
dista käsin. Työntekijä on koko ajan 
mukana keskusteluissa kaikissa ta-
paamisissa. Toisaalta Tanska on huo-
mannut, että prosessi avaa myös 
esimiehen silmät ja hänkin voi op-
pia uu� a. 

Esimiehelle on Navigossa va-
ra� u merki� ävä rooli. Hän on aktii-
visesti mukana mie� imässä yhtei-
siä ratkaisuja ja tar� umassa ideoi-
hin, joita keskustelussa syntyy. Hän 
tuo mukanaan oman näkökulman ja 
tiedon siitä, miten työ sujuu ja mit-
kä ratkaisut vaiku� avat työn teke-

miseen laajemmin.
Tanskan mukaan terästehdas 

on työpaikka, johon lähtökohtaises-
ti lii� yy riskejä ja rasi� eita ja jossa 
sen vuoksi lakisääteisiä altistepoh-
jaisia tarkastuksia on useimpiin työ-
paikkoihin verra� una huoma� avas-
ti enemmän. Työ on työterveyshuol-
toa lähellä ja siitä on tiede� ävä pal-
jon. Tästä näkökulmasta katso� una 
Verven tapa toimia työlähtöisesti on 
tuntunut luontevalta.

 ”Meillä kaikilla on jonkinastei-
sia rajoi� eita, ja asiaa pitääkin tar-
kastella työn kannalta: mihin työhön 
ne ovat esteitä ja missä työssä ei.”

”Navigon etuna on, e� ä pro-
sessi etenee systemaa� isesti ja jo-
ku pitää huolen siitä e� ä asiat ete-
nevät. Organisaatioilla kun on taipu-

Navigo eli työlähtöinen tilanneanalyysi syntyi, kun 

Vervessä huoma� iin, e� ä yritykset ja työnanta-

jat tarvitsevat lisäapua erityisesti tilanteessa, jos-

sa työntekijän pulmiin ei ole yrityksistä huolima� a löyde� y 

ratkaisua. Navigo on yksilöllinen prosessi, jossa työntekijä ja 

Verven ammatillinen ohjaaja jäsentävät työntekijän ammatil-

lista tilanne� a esimiehen ja työterveyshuollon tuella. 

Ratkaisut löytyvät joko oman työn ja osaamisen ke-

hi� ämisestä, uusista työtehtävistä tai jopa uudes-

ta työurasta tai ammatista. Työntekijä saa myös tie-

toa erilaisista käytännön keinoista ja tukimahdollisuuksista, 

joilla häntä voidaan au� aa työuran haastavissa tilanteissa. 
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Työterveyslääkäri Mikko Koistinen ja henkilöstöjohtaja Vuokko Tanska pitävät työlähtöisen tilanneanalyysin etuna sitä, ettei 
työntekijän vaikeakaan tilanne jää ratkaisematta.

mus reagoida niin, e� ä jos kyseessä 
on hankala tai vaikeasti ratkaistava 
asia, sen pohtimista helposti lykä-
tään: katsotaanpa tuota huomenna. 
Verven ammatillinen ohjaaja pus-
kee asiaa eteenpäin eikä homma 
jää kesken.”

Kyse ei  o le  tempusta

Navigo koostuu kolmesta ta-
paamisesta. Koistisen mielestä tässä 
on hyvää se, e� ä tuloksena on jat-
kumo, prosessi. Tämä imaisee myös 
työnantajapuolen oikeaksi osallisek-
si henkilön paremman työssä onnis-
tumisen suhteen. Ajatukset ehtivät 

kypsyä ja muhia. Kyse ei ole tem-
pusta, vaan pidemmästä tapahtu-
maketjusta.

”Mikä tahansa tulos on ratkaisu. 
Emme pidä onnistumisena ainoas-
taan sitä, e� ä henkilö palaa satapro-
sen� isesti takaisin työhön. Tärkeintä 
on e� ä tilanne selviää. Sekin on rat-
kaisu, jos lopputuloksena on työ-
kyvy� ömyyseläke”, Tanska toteaa.

”Nämä ovat yksi� äisiä tapauk-
sia työterveyshuollon kokonaisuu-
dessa. Eivät kaikki tarvitse Navigoa, 
mu� a tilanteissa joissa ratkaisua ei 
olemassa olevilla työkaluilla ole löy-
tynyt, Navigo on käy� ökelpoinen vä-
line. Verven palvelu on osa Ruukin 

pale� ia, työkalu, jonka Ruukki on an-
tanut työterveyshuollon käy� öön”, 
Tanska kuvailee. 

”Onnistumisella on suuri merki-
tys juuri sille henkilölle, joka palve-
luun ohjautuu. On merki� ävää, kun 
solmut aukeavat ja oma elämäntilan-
ne helpo� uu” Tanska kertoo. Myös 
Koistinen uskoo, e� ä hyvillä koke-
muksilla on kerrannaisvaikutuksen-
sa. Kun on onnistu� u olennaisesti 
helpo� amaan työssä selviämistä, tu-
lokset heijastuvat pikkuhiljaa myös 
työympäristöön.  

”On merki� ävää, kun solmut aukeavat ja oma 
elämäntilanne helpo� uu”
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”Nuoruus on kenelle tahansa 
kova pala”, lukee Merikosken nuo-
risokurssien esi� eessä, joka on pe-
räisin 1990-luvun alusta.

 ”Vervessä on tehty pitkäjän-
teistä kuntoutustyötä liki 25 vuo� a. 
Koko tämän ajanjakson kuntoutuk-
sen peruspilarit ovat pysyneet melko 
tavalla samoina. Toiminnallisuuteen 
keski� yvä kuntoutus paino� uu am-
ma� ilaisten ohjaamana syrjäytymis-
vaarassa olevien nuorten omien ajat-
telumallien ja toimintatapojen ravis-
teluun. Ryhmässä tapahtuva kun-
toutus tarjoaa myös vertaistuen”, 
Verven johtaja Ma� i An� onen huo-
mau� aa.

 Tavoitteena on, että kun-
toute� ava nuori saisi pitkäjäntei-
sestä kuntoutuksesta sen verran 
puhtia elämäänsä, e� ei jäisi yhteis-
kunnan ulkopuolelle vaan palaisi 
opiskelemaan ja sitä kau� a työelä-
mään. 

Kymmenen prosentt ia 
huka ssa

Vuonna 1988 Verve – tuolloin 
Merikosken kuntoutus- ja tutkimus-
keskus – oli mukana tutkimushank-
keessa, johon osallistuivat myös 
sosiaalitoimi, Työhallinto ja poliisi. 
16–17-vuotiaita nuoria seurannut han-
ke hoksau� i, e� ä on olemassa jouk-
ko nuoria, jotka ovat kaikkien yhteis-
kunnnan rakenteiden ulkopuolella.

 Verven sosiaalityöntekijä 
Sinikka Torniainen oli työssään jo 
tuolloin ja muistaa tutkimushank-
keen hyvin.

 ”Näiden kolmen viranomais-
tahon yhteistyö oli tuolloin avointa 
ja aidosti huolehtivaa. Eihän kaikil-
la ollut tuolloin vielä edes sähköis-
tä asiakasrekisteriä, mu� a niin vain 
nimet löyde� iin.”

 Myös Anttonen muistaa, 
miten tutkimushankkeen tulos 
ravisu� i. 

 ”Kun selvisi, e� ä noin kym-
menen prosen� ia nuoristamme on 
kokonaan hukassa, se säikäy� i pe-
rinpohjaisesti. Nämä nuoret eivät 
opiskele, eivät käy töissä eivätkä 
ole työvoimatoimiston tai sosiaali-
toimen asiakkaina. He ovat totaali-
sesti tipahtaneet yhteiskunnan kyy-
distä”,  An� onen kuvaa.

 Jo tuolloin ennuste� iin, e� ä 
ongelma on paheneva. Ale� iin pikai-
sesti järjestää kuntoutusta, jonka ta-
voi� eena olisi saa� aa nuoret takai-
sin koulun penkille ja työelämään.

Raha-automaatt iyhdistys 
ensimmäinen tuki ja

Vielä 1990-luvun alussa nuor-
ten kuntoutukset pyörivät lähinnä 
Raha-automaa� iyhdistyksen varoin. 
Julkinen, selkeä palvelutoimintara-
hoitus puu� ui.

Nuorten kuntoutuksella on 
Vervessä pitkä perinne

Kuntoutuksen avulla työelämään

Nuorten syrjäytyminen on kytenyt yhteiskuntamme rakenteissa jo vuosikymmeniä. 
Verve on ollut jo pitkään mukana tutkimus- ja kuntoutustyössä, jonka tavoi� eena on 
palau� aa kyydistä tipahtaneet takaisin työelämään.
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Verven nuorille suunnatut lääkinnälliset kuntoutuskurssit Kunnari 
ja Kärkkäri polkaistiin käyntiin alkuvuodesta 2013. 

Kurssit on suunna� u esimerkiksi masennuksesta tai 
ahdistuneisuushäiriöstä kärsiville 16–30-vuotiaille nuorille. Niiden 
tavoi� eena on kannustaa nuoria ammatillisiin opintoihin, niiden 
loppuun saa� amiseen ja edelleen työelämään siirtymiseen.

Kuntoutuskurssilla harjoitellaan usean eri alan amma� ilaisen 
johdolla oman elämän haltuun o� oa. Samalla saadaan vinkkejä 
sosiaalisen ja liikunnallisen aktiivisuuden vahvistamiseen.

Kurssit toteutetaan ryhmäjaksoina Vervessä, ja ne kestävät 
seitsemästä kuukaudesta vuoteen. Valtakunnallinen Kunnari-
kurssi on kokopäiväinen kuntoutuskurssi. Kärkkäri puolestaan on 
ryhmämuotoisten ja yksilöllisten käyntikertojen yhdistelmä.

Kuntoutuskursseille haetaan Kelan kau� a. Uusi ryhmä aloi� aa 
kahden kuukauden välein.

 ”Ongelma kyti, ja siitä ennus-
te� iin pahenevaa”, An� onen muis-
taa.

 Hänen mukaansa nuoret oli-
vat – ja ovat – haastava kohderyhmä 
juuri sen vuoksi, e� ä heidän elämäs-
sään tapahtuu niin valtavasti.

 ”Kun psyykkiset ja sosiaali-
set rakenteet ovat vielä kypsymät-
tömiä ja niihin sekoi� uu sosiaalisia 
ongelmia, ehkäpä myös masennusta 
ja päideongelmia, on tilanne usein 
jo niin kärjistynyt, e� ei nuori jaksa 
pitää huolta itsestään ja jaksamises-
taan.”

 Nykyisten, jatkuvasti käyn-
nissä olevien kuntoutusten aika al-
koi vasta vuosikymmenen päästä. 
Kela saatiin mukaan rahoi� amaan 
toimintaa 2000-luvun alussa.

Epäonnistumisansa vaani i 
kouluttamatonta nuorta

An� onen ja Torniainen olivat 
molemmat 1990-luvun alkupuolella 
mukana tekemässä tutkimusta jossa 
tutki� iin syrjäytymisen mekanismeja.

 ”Yhdessä Helsingin yliopis-
ton silloisen psykologian professo-
rin Jari-Erik Nurmen kanssa saim-

Toiminnallisuu� a, luovuu� a ja iloa
Verven Kunnari ja Kärkkäri ovat
nuorille suunna� uja kuntoutuskursseja

me selville, e� ä syrjäytyneitä nuoria 
vaanii usein niin sano� u epäonnis-
tumisansa. Siinä on kyse eräänlai-
sesta kasautuvasta epäonnistumi-
sesta. Nuori ikään kuin uskoo, et-
tei hänen omalla toiminnallaan ole 
merkitystä menestymisen kannalta. 
Syrjäytymisvaarassa oleva nuori ei 
luota omiin vaikutusmahdollisuuk-
siinsa ja on pessimistinen tavoit-
teidensa saavu� amisen suhteen”, 
An� onen kuvaa.

 Epäonnistumisansa vaanii eri-
tyisesti koulu� amatonta nuorta, jon-
ka vanhemmatkin ovat kenties syr-
jäytyneet yhteiskunnasta.

 ”Vaikka tutkimus tehtiin kak-
si vuosikymmentä si� en, eivät nämä 
asiat ole juuri miksikään muu� uneet. 
Yhteiskunta sen sijaan monimutkais-
tuu koko ajan, mikä ase� aa lisähaas-
te� a kenen tahansa selviytymiselle. 
Koulutuksen merkitys on kasvanut 
vuosien mi� aan valtavasti, joten kou-
lunsa kesken jä� äneet ovat meidän 
yhteiskunnassamme melko heikoil-
la”, Torniainen huomau� aa.

Nuori l l a  oma maai lmansa

Verven kuntoutukset ovat kes-

toltaan pitkiä: Kunnari ja Kärkkäri pi-
tävät sisällään kuukausien toiminta-
suunnitelman.

 ”En usko ihmeisiin. Syvälle 
pääkoppaan juurtuneiden ajatusmal-
lien muu� aminen on pitkäjänteinen 
prosessi”, An� onen alleviivaa.

 Torniainen on pistänyt merkil-
le, e� ä nuoret ovat nykyään paljon 
itsenäisempiä kuin silloin, kun heil-
le suunnatut kuntoutukset Vervessä 
aloite� iin.

 ”Sehän on toki luonnollista. 
Nuorten maailma on laajentunut net-
tiin, mistä löytyy lopu� omasti tietoa. 
Siinä missä aikuiset ja nuoret ennen 
elivät ikään kuin samassa yhteisös-
sä, nyt nuorilla on netissä kokonaan 
oma maailmansa, jonne aikuisilla ei 
ole sisäänpääsyä”, sosiaalityönteki-
jä huomau� aa. 

 An� onen haluaa alleviivata 
sitä, e� ei työelämässä pärjääminen 
edellytä sitä, e� ä aina olisi kivaa.

 ”Ei koulussa tai töissä voi ol-
la aina kivaa. Työ on kuitenkin mo-
nella tavalla ihmiselle hyvinvoinnin 
lähde, se on tutkimuksissakin mo-
neen kertaan tode� u. Ra� ailta tip-
puminen ei ole kenenkään etu – ei 
yksilön eikä yhteiskunnan.”

Sosiaalityöntekijä Sinikka Torniainen on pistänyt merkille, että 
nuoret ovat nykyään paljon itsenäisempiä kuin silloin, kun 
heille suunnatut kuntoutukset Vervessä aloitettiin.
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Luominen ja liikkuminen
au� avat  kuuntelemaan kehoa 
Verven Kunnari- ja Kärkkäri -kuntoutuksissa nuoret asiakkaat tarkastelevat 
kehollisuu� a taiteen ja liikunnan kau� a. Itsetuntemus lisääntyy, ja kotiinviemisiksi 
nuoret saavat työkaluja oman arkensa helpo� amiseksi.

Paper i l le  p i i r tyy väre jä . 
Punaista ,  mustaa ja v ihreää. 
Taiteilijalla on silmät kiinni, kuten tai-
depsykoterapeu� i Hilkka Putkisaari 
on hetki si� en ehdo� anut. Kuka on 
sanonut, e� ä taiteilijan pitäisi katsoa 
teostaan? Lopputulosta ehtii kyl-
lä katsella si� en, kun se on valmis.

 Putkisaari tietää, e� ä joitakin 
akvarelliväreihin tar� uminen saat-
taa jänni� ää. Monella ovat tuorees-
sa muistissa koulun kuvaamataidon 
tunnit, joiden päätteeksi teokset 

asete� iin seinälle riviin. Oma tuo-
tos saa� oi näy� ää huonolta taita-
vampien piirtäjien töihin nähden.

 ”Ratkaisukeskeisessä taidete-
rapiassa ei kuitenkaan ole kyse tai-
doista, sillä oikeaa tai väärää loppu-
tulosta ei ole olemassa”, terapeu� i 
täsmentää.  

Pani ikkihäir iön voi  p i i r tää

Taideterapiassa on mukana ta-
vallaan kaksi terapeu� ia. Kuva on vä-

kevä kommunikaation väline.
”Paitsi, että taiteen tekemi-

nen on luovana prosessina jo itses-
sään hoitava, kuva herä� ää yleen-
sä tekijässään tunteita ja ajatuksia. 
Olen huomannut, e� ä taideterapi-
assa nousee keskusteluun aivan eri-
laisia asioita kuin perinteisessä kes-
kusteluterapiassa. Puheen taakse on 
helppo piiloutua, mu� a taidetera-
piassa tullaan tietyllä tavalla 
paljaammiksi.”

 Kun luova prosessi on käyn-
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nissä, Putkisaari neuvoo asiakas-
taan olemaan aja� elema� a liikoja. 
Analysoinnin aika on si� en, kun ku-
va on valmis.

 ”Mu� a jos joku vielä kuvit-
telee, e� ä taideterapia on sitä, e� ä 
terapeu� i tulkitsisi asiakkaansa ai-
voituksia kuvan perusteella, hän on 
jumi� unut vanhoihin, freudilaisiin 
malleihin. Kun teos on valmis, se jae-
taan. Jakaminen tarkoi� aa keskuste-
lua niistä tunnetiloista ja ajatuksista, 
joita prosessin aikana syntyi. ”

 Taideterapia on siitä nerokas 
terapian muoto, e� ä siihen kätkey-
tyy automaa� inen ulkoistaminen.

 ”Ajatellaanpa vaikka paniik-
kihäiriötä. Kun sen piirtää paperille 
tai vaikka muovailee savesta, se ei 
ole enää asiakkaassa itsessään. Se 
on ulkoiste� u tarkasteltavaksi, ja 
sitä voidaan käsitellä itsestä irralli-
sena asiana. Teosta tarkasteltaessa 
saa� aa löytyä avain siihen, milloin 
paniikkihäiriö on alun perin saapu-
nut asiakkaan elämään, ja millä kei-

noin sen voisi lähe� ää tiehensä”, te-
rapeu� i sanoo.

Onko rakkaus punaista?

Verven nuorille suunnatut 
Kunnari- ja Kärkkäri- kuntoutukset 
hyödyntävät taideterapiaa ryhmä-
muotoisena.

 Taidepsykoterapeu� i tietää, 
e� ä meillä on tapana lii� ää esimer-
kiksi eri väreihin tie� yjä merkityksiä.

 ”Huomaamme esimerkiksi 
aja� elevamme, e� ä punainen mer-
kitsee rakkau� a. Mu� a voihan se 
merkitä myös vaikkapa verta tai vi-
haa. Korostan aina, e� ä vain tekijä 
tietää, mitä teos esi� ää. Muut voi-
vat vain arvailla”.

 Siksi keskustelu kuuluu olen-
naisena osana ratkaisukeskeiseen 
taideterapiaan. 

 ”Ryhmäterapiassa syntyy 
usein kiinnostavia, polveilevia kes-
kusteluja teoksista.”

Kuvistaan voi kertoa juuri sen 

verran kuin itsestä tuntuu hyvältä. 

Turval l inen ol o 
takata skussa

Yhdeksi taideterapian positii-
visista vaikutuksista Putkisaari nime-
ää itsetuntemuksen lisääntymisen. 
Samaa vaikutusta ajaa takaa fysio-
terapeu� i Paula Ala-Ketola.

 ”Nyky-yhteiskunta on niin 
hektinen, että kuvittelemme ole-
vamme passiivisinakin aktiivisia. 
Pääkopassa surisee koko ajan, ja 
koneella istuminen kuormi� aa sekä 
aivoja e� ä kroppaa. Rauhallisessa ja 
turvallisessa ympäristössä on hyvä 
harjoitella läsnäoloa omassa kehos-
saan tässä ja nyt”, Ala-Ketola koros-
taa.

 Otetaan esimerkki, jota kut-
sutaan kehontuntemusharjoituksek-
si. Siinä oleillaan rennossa asennos-
sa esimerkiksi jumppamatolla, omia 
tuntemuksia kuunnellen. Vähitellen 
sinne tänne sinkoilevat ajatukset voi 

Yhdeksi taideterapian positiivisista vaikutuksista Hilkka Putkisaari (vas.) nimeää itsetuntemuksen lisääntymisen.
Samaa vaikutusta ajaa takaa fysioterapeutti Paula Ala-Ketola (oik.), joka lisäksi toivoisi erityisesti nuorille
kuntoutettavilleen kotiinviemisiksi intoa liikkua.
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”Paperille piirtyy värejä. Punaista, mustaa ja vihreää. ”

sulkea mielestään.
 ”Kaikki lähtee hengityksestä, 

mu� a sitäkään ei pidä liikaa ajatella, 
tai homma muu� uu pinnistämiseksi. 
Sanon aina, e� ä tunne hengitykse-
si. Tai e� ä tunne vasen pikkurillisi”,
fysioterapeu� i hymyilee.

 Kehontuntemusta voi har-
joitella. Kun rentoutumisen oppii, 
sen voi viedä jumppasaliympäris-
töstä mukaansa muuhun elämään. 
Turvallinen olo seuraa takataskus-
sa mukana.

Anna tunteen v iedä!

Ala-Ketola toivoisi erityisesti 
nuorille kuntoute� avilleen kotiin-
viemisiksi myös intoa liikkua.

 ”Tiedän, e� ä aina ei jaksa ei-
kä kiinnosta. Erityisesti masentunee-
na voi tuntua, e� ei jaksa edes sän-
gystä nousta. Mu� a liikkuminen on 
tapa pitää itsestä huolta, ja toivon 
aina, e� ä jokaisesta löytyisi sen ver-
ran puhtia. Kehossa vapautuvat en-
dorfi init ja autonomisen hermoston 
aktivoituminen hoitavat kyllä loput”

 Tässäkin kohtaa kannattaa 
unohtaa suorituskeskeiset koulu-
muistot ja antaa tunteen viedä. 

 ”Erilaisia liikkumisen muotoja 
on lukuisia, ja ne ovat yhä paremmin 
kaikkien saavute� avissa”, Ala-Ketola 
vakuu� aa.

Kehollisuuteen voi pureutua 
myös taideterapiassa.

 ”Teetän usein vähän toisen-

laisia omakuvia, eräänlaista mieliku-
vamaalausta. Siinä aloitetaan luiden 
ja lihasten maalaamisella ja jatke-
taan hermostoon ja hengitykseen. 
Maalaus voi olla esi� ävä tai abst-
rakti, pääasia on, e� ä siinä on tunne 
mukana. Jos vasenta lonkkaa kivis-
tää, kivun voi maalata piirrokseen”, 
Hilkka Putkisaari kuvailee.

 Ihon alla tapahtuvat asiat saa-
vat usein mielikuvituksen liikkeelle. 
Jälleen kerran: oikeanlaista tapaa 
tehdä mielikuvamaalaus kehostaan 
ei ole. Mielikuvitusta on lupa käyt-
tää. 

”Yhtään ainoata valkoista luu-
rankoa en ole vielä teoksissa näh-
nyt”, Putkisaari hymyilee.
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OPI toteutetaan Kelan tuel-
la pilo� ihankkeena, ja tarkoitus on 
levi� ää vastaava toimintamalli ym-
päri Suomen. Kela on ollut hank-
keessa vahvasti mukana alusta as-
ti. Kuntoutus toteutetaan tiiviissä 
yhteistyössä Verven, OSAO:n se-
kä opiskelijan hoito-ja tukitahojen 
kanssa.

Keveä ratkaisu

Kuntoutukseen osallistuvilla 
nuorilla esiintyy masennusta tai ah-
distusta. OPI:n aikana nuoret opis-
kelevat ja opintojen etenemistä tu-
kevat Vervessä lukukauden aikana 

kuukausi� ain järjeste� ävät ryhmä-
jaksot. OSAO:n kuraa� ori Hanna 
Laurila on ollut hankkeessa muka-
na alusta asti ja pitää sitä tarpeelli-
sena oppilaitoksille.

 ”On paljon vähäisesti oireile-
via opiskelijoita ja mielenterveystoi-
mistoon pitää jono� aa kolme kuu-
kau� a. Tämä on keveä, mu� a en-
simmäiseen hätään oikeinkin toimi-
va ratkaisu. Mielenterveystoimiston 
palveluille ei väl� ämä� ä ole tarvet-
ta ollenkaan, kun OPI-hankkeeseen 
pääsyn myötä elämä onkin ase� unut 
raiteilleen”, Laurila kertoo.

Aluksi hanke herä� i ope� ajien
keskuudessa kysymyksiä ja huol-

ta: kuinka vaikea opiskelijan tilanne 
on, jos tarvitaan kuntoutusta. Ajan 
saatossa suhtautuminen on muut-
tunut positiivisemmaksi, kun tulok-
set ovat olleet hyviä – oppilas on 
pysynyt opinnoissaan, ja syy siihen 
e� eivät opinnot ole edenneet, on 
selkiytynyt. Punainen lanka on löy-
tynyt. 

Verve ja Oulun seudun amma� iopisto OSAO käynnistivät vuonna 2011 
kehi� ämishankkeen, jolla tuetaan alle 26-vuotiaita mielenterveyskuntoutuksen 
tarpeessa olevia ja ammatillista perusopetusta saavia opiskelijoita. Heille tarjotaan 
tukea opintojen loppuun saa� amiseen, mielenterveysongelmiin ja elämänhallintaan 
lii� yvien hai� ojen vähentämiseen.

OPI-hankkeesta helpotusta opi

”Olo oli kuin 
eläintarhaan 

lukitulla 
karhulla”
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Yhteinen matka alkaa

Vaikka rekrytointiprosessi on 
monivaiheinen, se sujuu jouhevas-
ti. Ensin on selvite� ävä syy opinto-
jen hiipumiseen ja määriteltävä, mitä 
tavoitellaan. On arvioitava, mikä on 
sopiva tapa kuntoutua sekä lisäksi 
sovite� ava kuntoutus opiskeluun ja 
yhteistyöhön oppilaitoksen kanssa. 
OSAO:n puolelta sopivaa oppilasta 
kuntoutukseen ehdo� aa kuraa� ori 
tai opinto-ohjaaja.

”Myös ope� ajilta voi tulla vink-
kiä sopivasta opiskelijasta, kun he 
tietävät hankkeen sisällöstä tai kun 
toinen opiskelija on aiemmin ollut 

mukana kurssilla. Tämän jälkeen op-
pilaan tilannetta ja mahdollisuut-
ta B-lausuntoon aletaan selvi� ää 
tarkemmin”, Laurila kuvailee ennen 
kurssia tehtävää taustatyötä. 

Jos opiskelijalla ei ennestään 
ole hoitokontaktia tai hoitavaa lääkä-
riä, asia hoituu opiskelijaterveyden-
huollon kau� a. Kun KELA on tehnyt 
valinnat Verven esivalintojen perus-
teella ja hyväksynyt oppilaan kun-
toutukseen, pidetään yhteinen ta-
paaminen opiskelijan, OPI-trainerin 
ja Verven edustajan kesken. 

Kurssille otetaan yhteensä 12 
opiskelijaa. Jakson aikana on 6 ryh-
mämuotoista lähijaksoa ja 6 ver-

kosto-  ja yksilötapaamista, ja koko-
naisuudessaan kurssi kestää luku-
vuoden. Koko kuntoutuksen ajan 
opiskelu on keskiössä. Oppilaiden 
palautekeskusteluissa esiintuomat 
positiiviset asiat koskevat ryhmä-
muotoista kurssitusta. 

”Verven työntekijät osaavat 
tehdä ryhmästä sellaisen, e� ä siel-
lä on hyvä olla. Ryhmätoiminta ei ole 
koulumaista eikä opiskelijoilta vaa-
dita koulumaista esiintymistä, mikä 
on lähtökohtaisesti on ollut se han-
kala ju� u ryhmämuotoisessa kurs-
sissa”, Laurila kertoo osallistujien 
tuntemuksista.

intojen loppuunsaa� amiseen

”Olen arvokas sellaisena kuin olen, en ole turha 
ihminen, mun elämällä on tarkoitus. ”

Kelan suunnittelija Irja Kiisseli (oik.) pitää OPI-hanketta ehdo� oman tarpeellisena.
”Siinä on pyri� y löytämään uusia keinoja nuorten kuntoutukseen ja tähänastiset tulokset ovat olleet lupaavia.” 
Hankkeessa on mukana myös Kelan kehi� ämispäällikkö Seija Sukula (vas.).
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OPI-trainer  apuna

Oppilas valitsee koulultaan 
kuntoutuksen ajaksi OPI-trainerin, 
joka voi olla esimerkiksi ope� aja tai 
kuraa� ori. OPI-trainer tapaa opis-
kelijaa säännöllisesti  kuntoutuk-
sen ajan. Tavoite on, e� ä kuntou-
tus ja arki kohtaavat – ei mennä kun-
toutumaan oman arjen ulkopuolel-
le vaan saadaan ne kulkemaan kä-
si kädessä.  OPI-trainer on tärkeä 
linkki kuntoutuksessa, kun kuntou-
tus sulautuu opintoihin eikä rajoitu 
vain Vervessä järjeste� äviin ryhmä-
päiviin. Välipalavereissa selvitetään 
kuntoutuksen ja opintojen etene-
mistä. Jos etenemistä ei ole tapah-
tunut toivotulla tavalla, on yhdessä 
selvite� y, miten asiat saadaan edis-
tymään. Vaikka opinnot eivät pää� yi-
sikään samaan aikaan kurssin kans-
sa, OPI-trainer on ollut opiskelijan 
tukena opintojen loppuun saakka. 

”Oppilaitosten, kuntoutuksen 

toteu� ajan sekä opiskelijan hoito- 
ja tukitahojen sitoutuminen ja hyvä 
yhteistyö ovat onnistuneen toimin-
nan edellytys myös jatkossa”, suun-
ni� elija Irja Kiisseli Kelan kuntoutus-
työryhmästä kertoo.

Hankkeen tulevaisuus?

”Hankkeeseen liittyvät arvi-
ointitutkimukset valmistuvat vuo-
den 2014 puolivälissä. Niiden perus-
teella ratkaistaan, voidaanko OPI-
mallin mukainen opiskelun ohessa 
tapahtuva kuntoutus viedä myös 
Kelan vakiintuneeseen toimintaan”, 
Kiisseli kertoo hankkeen edistymi-
sestä. Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen tähän asti kertyneen seu-
rantatutkimuksen mukaan kuntou-
tusryhmiin on osallistunut yhteen-
sä 45 opiskelijaa neljällä eri kurs-
silla. Kuntoutus on tukenut koulun-
käyntiä lai� amalla poissaolot kuriin, 

”Rauhoitu, 
pikkuasioista ei 
tule maailman 

loppua.”

”Kyllä mä
pärjään” 

OPI-trainer on tärkeä linkki kuntoutuksessa. 
Kuvassa OSAO:n esimmäiset trainerit

tuonut jaksamista opiskeluun ja uu-
sia työkaluja elämänhallintaan sekä 
avustanut uudelle opintoväylälle 
hakeutumiseen.

”OPI-hanke on ollut mielestäm-
me ehdo� oman tarpeellinen. Siinä 
on pyri� y löytämään uusia keinoja 
nuorten kuntoutukseen ja tähänas-
tiset tulokset ovat olleet lupaavia. 
Ne ovat perustuneet mukana olevi-
en toimijoiden tiiviiseen innostunee-
seen yhteistyöhön”, Kiisseli kitey� ää. 

Sitaatit ovat Verven Kunnari-
kuntousryhmäläisten ajatuksia 
keväältä 2013.

”Mielenterveystoimiston palveluille ei välttämättä ole tarvetta 
ollenkaan, kun OPI-hankkeeseen pääsyn myötä elämä onkin 
asettunut raiteilleen”, Hanna Laurila kertoo.
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lä stressistä ja metabolisesta oi-
reyhtymästä kärsivillä henkilöillä. 
Alustavan aineiston perusteella 
Oiva-sovelluksen vaikutus masen-
nukseen vastaa perinteistä ryhmäte-
rapiaa, mikä tukee VTT:n pyrkimyk-
siä parantaa hoidon vaiku� avuu� a 
ja saatavuu� a Oivan avulla. VTT on 
käynnistämässä useita muita tutki-
muksia, joista eräässä Oivaa käyte-
tään työhyvinvoinnin edistämisessä. 
Toisessa tutkimuksessa Oiva on osa 
ensimmäistä lastaan odo� avien per-
heiden neuvolavalmennusta. 

”Näkisin e� ä Oivan tavoi� eena 
oleva psykologinen joustavuus lisää 
kykyä toimia eri tilanteissa tietoisesti 
ja läsnäolevasti. Se myös au� aa elä-
mään omien tavoi� eiden ja arvojen 
mukaisesti ilman e� ä antaa ajatus-
tensa ja tunteidensa ohjailla liikaa it-
seään. Se voimaannu� aa meitä myös 
työssä”, kertoo Savukoski.

ovat lähtösysäys vakaville pohdin-
noille, joita parhaiten tuetaan kes-
kustelemalla toisen ihmisen kanssa. 
Oivan tarkoituksena ei ole korvata 
ammattiauttajaa.  Se on  työkalu,  
joka madaltaa kynnystä  ja motivoi 
harjoitusten tekemiseen. 

Hy vin alkanut  yhteistyö

Harjumaa on kokenut sovel-
luksen kehi� ämisen Verven kanssa 
hyvin sujuvaksi. 

”Yhteistyö on alkanut eri� äin 
hyvin. Verven amma� ilaiset olivat 
auliita uhraamaan aikaansa, jotta 
me ymmärtäisimme paremmin, mi-
tä tukea teknologia voisi tarjota kun-
toutukselle. Toivomme e� ä yhteis-
työmme edelleen jatkuu, sillä tavoit-
teemme on kehi� ää työkaluja, jotka 
vastaavat todelliseen tarpeeseen ja 
tulevat myös käy� öön”. 

Myös Vervessä ollaan oltu tyy-
tyväisiä uuteen teknologiaan ja am-
matillinen kuntoutusohjaaja Marjo 
Savukoski ennustaakin sovelluksel-
le valoisaa tulevaisuu� a. 

”Kuntoutuksen palvelukonsep-
teja kehite� äessä näen tämän yhte-
nä edelleen kehite� ävänä sovelluk-
sena. Mobiilisovelluksena se on aina-
kin nuoremman sukupolven omak-
su� avissa nopeasti.” 

Oivan käyttö työky v yn 
y l l äpitämiseen?

Sovelluksen vaiku� avuudes-
ta on jo kerä� y näy� öä työikäisil-

Oiva-sovelluksen itsenäiset 
harjoi� eet kehi� ävät tietoisuustai-
toja ja henkistä hyvinvointia.  Oiva 
otettiin keväällä 2013 pilottikäyt-
töön Vervessä alkaneella nuorten 
Kunnari-kuntoutuskurssilla, jonka 
osallistujien yleisin diagnoosi on 
masennus. Tavoitteena on selvit-
tää, kuinka älypuhelinsovellus voi 
tukea mielenterveyskuntoutuksen 
tavoi� eita. 

Motivoivaa ohjausta

”Saadut tulokset ovat olleet hy-
vin rohkaisevia. Nuoret ovat haas-
ta� eluissa kertoneet sovelluksen tu-
kevan kuntoutuksessa harjoiteltujen 
taitojen oppimista ja raportoineet 
useita muita myönteisiä vaikutuk-
sia, kuten itsetunnon ja hyvinvoinnin 
kohentumista”, kertoo VTT:n tutkija 
Marja Harjumaa tuloksista. Ennen 
sovelluksen käy� ööno� oa ryhmä-
ohjaajat arvioivat, e� ä Oivan taus-
tateorian periaa� eissa löytyy paljon 
yhdenmukaisuu� a nuorten kuntou-
tuskurssien lähtökohtien  kanssa. 

 Nuorten suhtautuminen uu-
denlaiseen hoitomuotoon on ollut 
myönteistä - kännykkäsovellus on 
koe� u hyödyllisenä, helppokäy� öi-
senä, luote� avana ja kätevästi aina 
saatavilla olevana. 

”Jotkut Oivan harjoituksista he-
rä� ivät voimakkaita tunteita ja nuo-
ret toivoivat, e� ä saisivat tehdä nii-
tä yhdessä amma� ilaisen kanssa”, 
Harjumaa avaa tuloksia. Esimerkiksi 
elämänarvoihin lii� yvät harjoitukset 

VTT ja Jyväskylän yliopiston psykologian laitos 
kehi� ivät Oiva-kännykkäsovelluksen, joka ote� iin 
Vervessä pilo� ikäy� öön keväällä 2013. Oiva perustuu 
hyväksymis- ja omistautumisterapiaan  ja on 
osoi� autunut tehokkaaksi keinoksi lievi� ämään stressiä. 

Älypuhelin-
sovelluksesta
apu stressiin
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Valtakunnallinen
Verve
Verve toimii tänä päivänä kahdek-
salla paikkakunnalla johtavana am-
matillisen kuntoutuksen kehi� äjänä 
ja työurapalvelujen edelläkävijänä. 
Autamme ihmisiä pääsemään ja 
palaamaan työelämään, sekä en-
nen kaikkea pysymään ja jaksamaan 
siellä paremmin. 

Palvelujamme tukee kansainvä-
lisesti arvoste� u tutkimustyö.  
Konsultointitoiminnan avulla
kehitämme valtakunnalli-
sesti sosiaali- ja tervey-
denhuollon palvelu-
toimintaa.


