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Verve 50 vuotta – tästä eteenpäin
yhteiskuntavastuullinen yritys

V

uosi 2015 on Vervelle monella
tapaa merkityksellinen. Tänä
vuonna tulee kuluneeksi 50
vuotta siitä, kun silloinen Merikosken työklinikka aloitti toimintansa Oulussa. Paljon
vettä on ehtinyt virrata Merikoskessa ja
monta muutosta on saatu tähän mennessä kokea. Toiminnan kehittyessä ja laajentuessa ympäri Suomen myös nimi on muuttunut Verveksi. Vaiherikkaasta historiasta
ja nykymenosta voit lukea tästä käsissäsi
olevasta Työkyky-lehden juhlanumerosta.
Tämän vuoden maaliskuussa Hengitysliitto ry:n omistuksessa ollut Verven
kuntoutustoiminta siirtyi KK-Kunto Oy:lle.
Omistajayhtiön toiminimeksi tuli KK-Verve
Oy ja kaikki yksiköt jatkoivat toimintaa
Verve-nimen alla. KK-Verven omistavat
Kuntoutussairaalasäätiö Kankaanpää
ja Kruunupuisto Oy, jonka omistaa
Punkaharjun kuntoutussairaalasäätiö. Tällä
järjestelyllä syntyi Suomen suurin valtakunnallinen kuntoutuspalvelujen tuottaja, joka työllistää noin 500 kuntoutuksen
ammattilaista. Molempien säätiöiden tarkoituksena on toteuttaa, tutkia ja kehittää
kuntoutusta.
Yksityiset palveluntuottajat tuottavat
kaikista kuntoutuspalveluista neljänneksen. Julkinen sektori tuottaa kuntoutuksesta kolme neljäsosaa. Sote-uudistuksen
yhteydessä on tullut keskeisesti esille halu ohjata myös kuntoutuspalvelujen rahavirrat kuntayhtymille. Tämän mallin toteutuminen johtaa väistämättä tilanteeseen,
jossa julkisen sektorin osuus kuntoutuspalvelujen tuottamisesta kasvaa yksityisen
palvelutuotannon kustannuksella, jos palvelujen järjestysvastuulla olevan kuntayhtymän ei tarvitse kilpailuttaa kuntoutuspalvelujen tuottamista. Kansantaloudellisesti
tarkastellen julkisen sektorin kasvattaminen kuntoutuspalvelujen tuottamisessa ei

tuota sote-uudistuksella tavoiteltavaa kustannusten säästöä eikä myöskään asiakkaiden vapautta valita palveluntuottaja.
Suomeen on syntynyt sotiemme jälkeen usean vuosikymmenen aikana kuntoutuspalvelujen yksityisten palvelutuottajien valtakunnallinen verkosto. Toiminnalla
on pitkät perinteet. Hankintalain voimaantulon jälkeen yksityiset palvelutuottajat
ovat joutuneet toimimaan kilpailutaloudessa, jossa pärjäävät ainoastaan tehokkaasti, vaikuttavasti ja laadukkaasti toimivat yhteisöt. Kelan toteuttama kuntoutuspalvelujen hankinta
on kehittynyt vuosien aikana hyvään
suuntaan niin asiakkaiden kuin myöskin palvelutuottajien näkökulmasta.
Tänä päivänä Kelan
kuntoutuksessa toteutuu jo monessa
kuntoutuspalvelussa asiakkaiden valinnanvapaus kuntoutuspaikan valinnassa. Asiakkaat vertailevat palveluntuottajia ja valitsevat itselleen laadukkaimmat
ja vaikuttavimmat palvelut. Kela valvoo
myös jatkuvasti tavoitteiden toteutumista. Kelan toimintatavan tulisi laajentua
koskemaan lähes kakkia julkisen sektorin itsensä tuottamia kuntoutuspalveluja eli kolmea neljäsosaa kuntoutuksesta.
Myönteisen kehityksen aikaansaaminen kuntoutuksessa osana sote-uudistusta on mahdollista. Keskeistä on asemoida ja roolittaa kuntoutuspalvelut kiinteäksi osaksi palvelujärjestelmää sekä hyödyntää yksityisissä kuntoutusyhteisöissä
olemassa oleva osaaminen ja resurssit
tuloksekkaasti.

Hannu Ronkainen,
Verven toimitusjohtaja
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Osuuskauppa Arina löysi ratkaisut

Navigosta uudet pelimerkit työnantajalle
ja työterveyshuollolle

Joskus työelämässä tulee vastaan tilanteita, joissa yksilön työkyvyn ja työssä jaksamisen haasteisiin ei löydy ratkaisua perinteisin keinoin. Verven
Navigo on esimerkki työkalusta, joka kehitettiin
tällaisia tilanteita varten.
Osuuskauppa Arinan työsuojelu- ja henkilöstöpäällikkö Minna Savikko ja HR-asiantuntija Piia
Törmä kertoivat, mistä Navigossa on työnantajan
näkökulmasta kyse ja mitä he ajattelevat työkykyjohtamisesta yleisemminkin.

Yhteistyön voimaa

Jos työntekijä ei esimerkiksi fyysisen vamman vuoksi voi
tehdä nykyistä työtään eikä hänelle löydy sopivaa tehtävää
vaikkapa tukitoimintojen puolelta, on tärkeää, että hän silti
löytää oman polkunsa, sanovat Osuuskauppa Arinan
työsuojelu- ja henkilöstöpäällikkö MINNA SAVIKKO ja
HR-asiantuntija PIIA TÖRMÄ.

04 työkyky

— Vastuullisena työnantajana Osuuskauppa
Arina haluaa tukea henkilöstönsä hyvinvointia.
Kun työntekijät voivat hyvin ja työnteko on turvallista, sujuu asiakaspalvelukin luontevasti, Minna
Savikko kertoo.
Arinassa työkykyjohtamisen työkaluna on kolmiportainen malli, jolla seurataan yrityksen noin
150 toimipaikan tilannetta ja pyritään varhaisella tuella ratkaisemaan työyhteisön tai yksittäi-

“

Vaikka yhteistyö toimijoiden välillä
on tärkeää, kaikkein tärkeimmässä
roolissa on silti työntekijä itse. Hänellä
on oltava olla aito halu muutokseen.

sen työntekijän kohtaamia haasteita. Mukana
ennaltaehkäisevässä ja tukevassa toiminnassa
ovat esimiehen lisäksi henkilöstöhallinto ja työterveyshuolto, jota hoitaa sopimuskumppani
Mehiläinen. Vaativimmissa tilanteissa mukana
on niin ikään sopimuskumppanina toimiva työeläkeyhtiö Ilmarinen.
— Hyvien kumppaneiden roolia ei voi liikaa
korostaa. Esimerkiksi Ilmarisen kanssa yhteistyö on ollut todella toimivaa ja hedelmällistä,
Savikko sanoo.
Vaikka Arinan uusinkin työyhteisötutkimus
osoittaa kiitettävää tulosta, on työssä jaksamisen
ja henkilöstön hyvinvoinnin kanssa oltava koko
ajan kuulolla. Joskus yksittäisen työntekijän työkyvyn ongelmiin ei ole riittänyt ratkaisuksi varhainen tuki tai muut perinteiset mallit.
— Kun on koettu, että on käytetty kaikki työnantajan ja työterveyshuollon pelimerkit eikä mikään näytä auttavan, tarvitaan joku ulkopuolinen
tilanteen korjaamiseksi, Piia Törmä selventää.
Ratkaisuna haasteeseen Arina kokeili Navigoa

ensimmäisen kerran viime vuoden puolella, yhteistyössä Verven, Mehiläisen ja Ilmarisen kanssa.

Työntekijän etu on
työnantajankin etu

— Meillä oli ajatuksena kokeilla, mitä eri vaihtoehtoja työntekijälle vielä löytyisi Navigon kautta, Törmä kertaa viimevuotista lähtötilannetta,
jossa prosessi käynnistettiin muutamien henkilöiden osalta.
Törmä ja Savikko kertovat Navigon ideana
olevan, että ulkopuolinen asiantuntija käy ajan
kanssa läpi työntekijän taustoja ja nykytilannetta, saa hänet huomaamaan uusia mahdollisuuksia
ja kokeilemaan uusia ratkaisumalleja. Johtivatpa
ne sitten uuteen koulutukseen, uusiin toimenkuviin yrityksen sisällä – tai uuteen työpaikkaan.
— Näitä asioita pitää lähteä miettimään ihmisen terveys edellä. Jos työntekijä ei esimerkiksi
fyysisen vamman vuoksi voi tehdä nykyistä työtään eikä hänelle löydy sopivaa tehtävää vaik-
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kapa tukitoimintojen puolelta, meille on tärkeää, että hän löytää silti oman polkunsa ja huomaa, mikä on hänelle itselleen parasta, Savikko
ja Törmä toteavat.
— Vaihtoehtoja muutokseen on ihan valtavasti
eikä työnantaja tai edes työterveyshuolto pysty
niitä kaikkia löytämään, vaikka meilläkin kartoitetaan hyvin pitkälle työntekijän urapolkuja. Mutta
Vervellä on osaamista juuri näistä eri mahdollisuuksista – siitä, mitä on tarjolla tuolla muualla.
He näkevät ne vaihtoehdot paljon laajemmin.

Umpikujaan ajautuneen tilanteen purkamisesta on hyötyä sekä yritykselle että työntekijälle.
Savikko rohkaiseekin yrityksiä lähtemään mukaan prosessiin. Mikäli henkilöstömäärä on isompi, voi pilotointi olla paikallaan kokemusten keräämiseksi, hän vinkkaa. Törmä lisää, että prosessia edeltävä suunnittelutyö kannattaa tehdä
huolella. Tärkeää on yhteistyö eri toimijoiden
välillä. Arinan tapauksessa esimiehen, henkilöstöhallinnon, Mehiläisen, Ilmarisen ja Verven yhteistyö on toiminut, mutta kaikkein tärkeimmässä roolissa on silti työntekijä itse.
— Itsellä pitää olla aito halu muutokseen.
Vastuu omasta tulevaisuudesta pitää ottaa, Törmä
tiivistää.
Navigosta oppii uutta myös työnantaja, Törmä
ja Savikko kertovat. Koska työnantaja on tiiviisti mukana prosessissa, kuuntelemalla saa paljon
uutta tietoa esimerkiksi erilaisista uravaihtoehdoista ja siitä, miten asioita kannattaa lähteä viemään eteenpäin. Oma katsontakanta on laajentunut, Savikko sanoo. Antina ovat myös positiiviset kokemukset.

Oppia kaikille

Investointina Navigon tyyppinen ratkaisu on
Törmän ja Savikon mukaan pieni siihen nähden, millaisia tuloksia sillä saadaan aikaiseksi.

“
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Vaihtoehtoja
muutokseen on
ihan valtavasti eikä
työnantaja tai edes
työterveyshuolto pysty
niitä kaikkia löytämään,
vaikka meilläkin
kartoitetaan hyvin
pitkälle työntekijän
urapolkuja.

— Näkee onnistumisen ilon siitä, että
on auennut jotain uutta, Törmä kuvailee
positiivista tunnetta onnistuneen prosessin jälkeen.
Onnistumisen kokemuksilla on merkitystä myös kollegoille. Ja kuten perinteisempienkin kuntoutusten osalta, paras viestintäväline rohkaisemaan mukaan
muita apua tarvitsevia ovat tyytyväiset,
prosessin läpikäyneet työkaverit.

Henkilöstön johtaminen
arvossaan

Savikko kertoo huomanneensa, että
yleinen suhtautuminen ja asenne kuntoutuksiin ja työkyvyn johtamiseen on
muuttunut positiivisemmaksi. On ymmärretty, että kuntoutus on kovaa työtä jaksamisen, osaamisen ja työkyvyn
kehittämiseksi.
— Työnantajalla on suuri vastuu
omien työntekijöidensä työkyvystä ja hyvinvoinnista eivätkä nämä asiat muutu
vähäpätöisemmiksi tulevaisuudessakaan.
Meidän täytyy pysyä ajan tasalla kaikesta, mitä työkykyjohtamisen saralla maailmalla tapahtuu. Ja työntekijöiden oma
tieto aiheesta kasvaa myös koko ajan.
Erilaiset työjärjestelyt, kuten osatyökykyisyyden yhä parempi huomioiminen sekä ikäjohtaminen ovat esimerkkejä asioista, jotka saavat Savikon ja
Törmän mukaan yhä enemmän huomiota tulevaisuudessa. Eikä ikäjohtaminen
tarkoita pelkästään ikääntyvien työntekijöiden tarpeiden huomioimista, vaan
myös ensimmäisessä työpaikassaan olevien nuorten johtamista.
— Täytyy osata johtaa sillä tavalla, että
kaikki otetaan huomioon, naiset kiteyttävät henkilöstön johtamisen haasteen.

RATKAISUT TYÖURAN
KÄÄNNEKOHTIIN
Umpikujasta uuteen
tulkintaan
Navigo syntyi, kun Vervessä huomattiin, että työnantajat tarvitsevat
lisäapua erityisesti silloin, kun työntekijän pulmiin ei ole yrityksistä huolimatta
löydetty ratkaisua. Navigossa työntekijä
saa tietoa erilaisista keinoista ja tukimahdollisuuksista, joilla häntä voidaan
auttaa työuran haastavissa tilanteissa.

Navigo-prosessissa työnantajan edustajalla ja työterveyshuollolla on keskeinen rooli. Navigo pohjautuu toiminnan
teoriaan ja kehittävään työntutkimukseen, joka on ollut Verven tieteellisen
tutkimuksen taustalla jo 20 vuotta.

Yksilöllinen prosessi
Navigo alkaa työlähtöisellä tilanneanalyysillä, jonka kolmessa tapaamisessa muodostetaan uusi yhteinen
tulkinta työntekijän tilanteesta. Tilanneanalyysin jatkosuunnitelma täsmentää, mitä uudet ratkaisut käytännössä
ovat. Jatkovaiheen työskentely varmistaa suunnitelman toteutumisen.

Suurimman osan työntekijöiden
työkykyongelmista yritykset
pystyvät itse ratkaisemaan
työkykyjohtamisen keinoin ja
välinein. Pyramidin huipulla ovat
tapaukset, joihin ei ratkaisua
tunnu löytyvän ja joissa tilanne
on ajautunut umpikujaan.

Navigon ideana on
saada aikaan yhteinen
uusi tulkinta työntekijän
tilanteesta. Sen kautta
löytyy uusi reitti.
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Kuntoutuja voi eksyä työkykylabyrinttiin

Palvelujärjestelmän
monimutkaisuus
hämmentää kuntoutujaa
Ammattilaiset kaipaavat työkykyongelmien
hallintaan selkeää vastuunjakoa ja riittävää
kommunikaatiota.

Jyri Liukon tekemän tutkimuksen mukaan
tieto eri organisaatioiden asiantuntijoiden
välillä kulkee hyvin vaihtelevasti.

Suomessa työkykyasioiden parissa
työskentelee laaja joukko organisaatioita ja asiantuntijoita, joiden muodostama palvelujärjestelmä on ainakin ulkoa päin katsottuna varsin sokkeloinen.
Eläketurvakeskuksen maaliskuussa 2015
julkaisema tutkimus ”Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa” 1
selvitti, millaisena järjestelmässä toimivat asiantuntijat yhteistyön nykytilanteen kokevat.
– Vaikka yhteistyötä eri toimijoiden
välillä on vuosien saatossa parannettu,
on se silti viranomaisraporttien perusteella yksi suurimmista kehittämistä vaativista kohteista. Siksi yhteistyötä nähtiin tarpeellisena tutkia juuri ammattilaisten itsensä näkökulmasta, kertoo
erikoistutkija Jyri Liukko, toinen tutkimuksen tekijöistä.
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Vaikka tutkimuksen tulokset eivät
varsinaisesti yllätä alan ammattilaisia,
nykytilan esittelyn ja kehitysehdotusten kirjaaminen yksiin kansiin on herättänyt kiinnostusta. Tutkimusraportin paperikopiot loppuivat kesken parissa viikossa ilmestymisensä jälkeen.
Raportti tiivistää tutkimuksen tärkeimmät löydökset kolmeen, toisiinsa
liittyvään pääteemaan: toimijoiden välinen vastuunjako, yhteistyön sujuvuus
kommunikaation ja tiedonkulun näkökulmasta sekä yhteistyön kehittäminen.

Kenen vastuu?

Liukko kertoo, että vastuunjaon osalta esiin nousivat erityisesti niin sanotut
kaksoisasiakkaat ja heidän tilanteensa
koordinointi.

Suomessa työkykyasioiden
parissa työskentelee laaja joukko
organisaatioita ja asiantuntijoita,
joiden muodostama palvelujärjestelmä
on ainakin ulkoa katsottuna varsin
sokkeloinen.

– Henkilöt, joilla on sekä työkyvyn
ongelmia että työttömyysjaksoja, voivat olla yhtä aikaa oikeutettuja esimerkiksi TE-toimistojen, Kelan ja työeläkelaitoksen palveluihin. Tällaisten
tilanteiden hallinnointi oli haastattelujen perusteella haastavaa, vaikka tilanne ei ole mitenkään harvinainen. Haastavuutta lisää se, että TEtoimistoissa on tapahtunut isoja organisaatiomuutoksia ja lainsäädännössä on pienennetty työvoimahallinnon roolia työkykyasioiden hallinnassa, vaikka ammattilaisten mukaan
sillä olisi roolinsa ja paikkansa.
Suomessa ei myöskään ole mitään
kattotahoa, jolla olisi kokonaisvastuuta järjestelmästä. Liukon mukaan tilannetta on pyritty selvittämään tuloksetta 70-luvulta asti.

– Sosiaali- ja terveysministeriöllä on
merkittävä rooli, ja se on ollut ehkä yksi aktiivisimmista järjestelmän kehittäjistä. Mutta kokonaisvastuun ottaminen
on erittäin haastavaa monitahoisessa
järjestelmässä, johon kuuluu useampia
hallinnonaloja.
Yhteistyökäytäntöjen ja vastuunjaon osalta parannuksina koettiin tutkimuksen mukaan puolestaan useat lakiuudistukset, muun muassa niin sanottu 30-60-90-päivän sääntö2, valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista sekä osasairauspäivärahan ehtojen lieventäminen.

Mistä tieto?

Vastuiden selvittämisessä toimijoiden
välillä tärkeää on myös riittävä kommu-

nikaatio. Tutkimuksen mukaan tieto eri
organisaatioiden asiantuntijoiden välillä kulkee kuitenkin hyvin vaihtelevasti.
– Haastatteluissa ilmeni esimerkiksi,
että yhteydenpidossa TE-toimistojen
kanssa koettiin vaikeuksia. Osa haastateltavista koki myös Kelan yhteydenpidon kasvottomaksi.
Esimerkkinä onnistuneesta tiedonkulusta pidettiin työeläkelaitosten ja kuntoutuksen palveluntuottajien välillä tapahtuvaa kommunikaatiota, jossa merkittävässä roolissa on KuntoutuNETverkkopalvelu. Tietojärjestelmillä ja niiden kehittämisellä nähtiin kaiken kaikkiaan olevan merkittävä rooli tiedonkulun
kehittämisessä, mutta Liukolla on kehitystyöhön realistiset odotukset.
– Yhteisiä tietojärjestelmiä ollaan koko ajan kehittämässä, jotta ammattilaiset
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näkisivät toistensa tietoja helpommin.
Kuten tiedetään, kehitystyö on hidasta,
ja on varmaan aika mahdotonta saada
yhteistä järjestelmää toimimaan näiden
kaikkien toimijoiden välillä.
Onnistuneessa tiedonkulussa vaikuttaisi olevan myös tapauskohtaisia
ja alueellisia eroja. Pienemmillä paikkakunnilla asiantuntijat tietävät ja tuntevat toisensa, jolloin on helpompaa
olla suoraan yhteydessä juuri oikeaan
henkilöön kasvottoman ja usein byrokraattisen yhteydenottoketjun sijasta.

Mitä jatkossa?

–Yksi tutkimuksessa esiin noussut
kehitysehdotus liittyy tietojärjestelmien
kehittämisen lisäksi juuri asiantuntijaverkostojen luomiseen. Käytännön toimen-

piteisiin yhteistyön kehittämiseksi tartuttiin esimerkiksi Eläketurvakeskuksessa:
se järjesti tutkimuksen julkaisun jälkeen
keskustelutilaisuuden, jonne kutsuttiin
ammattilaisia työkykyongelmien parissa
työskentelevistä organisaatioista.
– Tarve juuri tällaisille tilaisuuksille,
joissa asiantuntijat tapaavat konkreettisesti toisiaan kasvokkain, nousi vahvasti esiin haastatteluista, Liukko kertoo.
Toinen konkreettinen kehitysehdotus
on asiakkaiden rinnalla kulkevat yksilölliset tukihenkilöt.
– Tällainen henkilö, työkykykoordinaattori tai vaikkapa sosiaalityöntekijä,
voisi seurata asiakkaan prosessia sen
eri vaiheissa, vaikka vastaava organisaatio tai maksava taho välillä vaihtuisikin.
Koordinaattorit voisivat myös joustavoittaa organisaatioiden välistä vastuun-

Kuviosta nähdään, mikä oli Vervessä
jatkosuunnitelman tehneiden
työeläkekuntoutujien tilanne palvelun
päättyessä. 75% kuntoutujista laati
jatkosuunnitelman.

jakoa, jotta ammattilaiset eivät katsoisi
asiakkaan asiaa vain oman organisaationsa näkökulmasta. Käytännössä tätä voi
olla vaikea toteuttaa, mutta tukihenkilöihin liittyviä hankkeita on ollut käynnissä
esimerkiksi eräissä TE-keskuksissa, yrityksissä, työterveyshuollossa, ja myös
Kelaan on perustettu työkykyneuvojien
toimia. Kyse on siitä, onko tällaiselle toiminnalle riittävästi taloudellisia resursseja kokeilujen jälkeenkin.

Odotetaanko liian kauan?

Mitä erityisesti ammattilaisten käyttöön kirjoitetusta raportista voisivat poimia mukaansa tavalliset yritykset ja kansalaiset? Liukko sanoo, että vaikka haastatteluissa keskityttiinkin asiatuntijoiden
väliseen yhteistyöhön, pystyi ”vähintään

On hakenut/hakeutumassa koulutukseen
2%

Työnhakijana TE-toimistossa
15 %

Työssä ilman ammatillisen kuntoutuksen tukitoimia
8%

Kuvion jakauma ajanjaksolta
1/2014-5/2015.
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rivien välistä” lukemaan viestejä työkyvyn hallinnasta myös heille.
– Esimiesten rooli työntekijöiden työkykyasioissa on tärkeä, samoin yrityksen johdon. Työkyvyn haasteita kohdatessaan kukin on kuitenkin viime kädessä itse vastuussa siitä, että on halua etsiä vaihtoehtoja, vaikka vaikeissa tilanteissa ammattilaisten tuki on tarpeen.
Varhainen puuttuminen ongelmiin on
tärkeää: ihmiset varmaan usein odottavat liian pitkään, siihen asti, kunnes ollaan jo sairauslomalla.

Monitahoisuus yllätti

Tutkimus kokosi yhteen ammattilaisille tuttuja asioita, mutta hieman ulkopuolisemman silmin järjestelmää katsonut tutkija koki myös pieniä yllätyksiä.
– Kyllähän se järjestelmän monitahoisuus silti tietyllä tavalla herätti, se tuli
niin selkeästi esiin. Että miten voikaan
olla näin monta eri toimijaa samojen
asioiden parissa? Ja toimijoiden määrä
vain lisääntyy, kun kuntoutuksen palveluntuottajia käytetään koko ajan enemmän, Liukko toteaa.

1 To i m i j o i d e n y ht e i styö työkykyon gel m i en
h a l l i n n a s s a . A m m atti l ai sten h aastattel u i h i n
p e r u st u va t u t k i mus. Jyr i Li u kko j a Ni i n a
Ku u va . El ä ke t u r va kesku ksen rapor ttej a
03 /2 0 1 5 . Tu t k i mu k sen ai n ei sto kerätti i n
h a a st at t e l u i l l a , j o t ka toteu tetti i n tou ko- j a
ke s ä ku u s s a 2 0 1 4 . Haastatel tav i n a ol i 24
a s i a nt u nt i j a a , j o t k a edu sti vat ku ntou tu ksen
p a l ve l u t u o t t a j i a , t yöel äkel ai -toksi a, Kel aa,
T E - t o i m i st o j a , e r i koi ssai raan h oi toa, työt e r veys hu o l t o a , t yön antaj i en h en ki l östöh al l i nt o a j a t yövo i m a n pal vel u kesku ksi a.
Ha a st at e l t avat e d usti vat pääkau pu n ki s e u d u n j a Et e l ä - S avon al u ei ta. Tu tki mu s
l i i t t y y El ä ke t u r va kesku ksen l aaj em paan
t u t k i mu s h a n k ke e s een , j ossa sel v i tetti i n
t yö ky v y t t ö my ys e l äkettä j a sen h akem i sta
e d e l t ä n e i t ä va i ht ei ta.

Palveluntuottajana
kuntoutusviidakossa
Verven palvelupäällikkö Outi Ripatti tunnistaa hyvin Eläketurvakeskuksen raportissa esitetyt palvelujärjestelmän haasteet.
– Törmäämme usein kuntoutujien hämmennykseen ja
epätietoisuuteen eri kuntoutusmuodoista ja palveluista. Samalla henkilöllä voi esimerkiksi olla mahdollisuus
osallistua, jopa samanaikaisesti, useamman eri tahon
kustantamaan ja järjestämään kuntoutukseen. Kuinka
siis toimia ja kenen puoleen kääntyä?
Vervessä panostamme tiedottamiseen ja kouluttamiseen. Järjestämme säännöllisesti palveluinfoja, joissa kerromme ammatillisista ja lääkinnällisistä kuntoutuksista,
niiden kustantajista ja järjestäjistä sekä kuntoutukseen
hakeutumisesta.
Ripatti kertoo, että palveluntuottajana Verven tehtävä on tuntea vaihtoehdot ja ohjata kuntoutujat hyödyntämään niitä. Ja vaikka kentälle toivotaankin selkeitä
kriteereitä ja vastuunrajoja, järjestelmän monitahoisuus
voidaan nähdä myös mahdollisuutena yhdistää toisiaan
järkevästi tukevia tuki- ja palvelumuotoja.
– Jotta tämä olisi käytännössä mahdollista, ei tarvita
tiukkoja raja-aitoja vaan joustavaa yhteistyötä, helppoa
tiedonvaihtoa ja nopeaa tavoitettavuutta.
Vaikka Ripatin mukaan järjestelmästä parannettavaa
löytykin, niin siitä huolimatta valtaosa asiakkaista saadaan ohjattua eteenpäin uusille työelämän poluille (vrt.
kuvio työeläkekuntoutujien tilanne palvelun päättyessä).

2 Työ t e r veys hu o l t ol ai n (1383/20 0 1) j a
s a i rau sva ku u t u s l a in (1224/20 0 4) v u on n a
2 0 1 2 vo i m a a n t u l l eet mu u tokset
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Verve kysyy
Kelan kuntoutustarveselvitys ja kuntoutustutkimus yhdistettiin
vuoden 2015 alussa.
Verve kysyi, mitä
vaikutuksia muutoksella
on tähän mennessä ollut.
Vastaukset laati Kelan
suunnittelija Marketta
Vepsäläinen.

Miksi kuntoutustarveselvitys ja kuntoutustutkimus yhdistettiin?

Ammatillinen
kuntoutusselvitys:

Tehokkaampi väylä
ammatillisen
kuntoutuksen
palveluihin
012 työkyky

Vaikka kumpikin oli koettu käytännössä hyväksi ja tarpeelliseksi,
kuntoutustarveselvityksen ja kuntoutustutkimuksen toteutus ei ollut
aina sujuvaa tilanteissa, joissa kuntoutustutkimus katsottiin tarpeelliseksi kuntoutustarveselvityksen jälkeen. Asiakas joutui hakemaan erikseen näitä palveluita tilanteessa, jossa hänen voimavaransa olivat usein
vähissä esim. sairauden, työttömyyden ja sitä seuraavan syrjäytymisen
tai muun syyn johdosta. Siksi ammatillisen kuntoutuksen asiakkaat tarvitsivat helpon ja tehokkaan väylän,
jolla saavuttaa ammatillisen kuntoutuksen palvelut.
Ammatillinen kuntoutusselvitys
jakaantuu alkuvaiheeseen ja jatko-

vaiheeseen, ja asiakkaalle tehdään päätös aina koko toimenpiteestä. Alkuvaihe
sisältää nopean kokonaistilanteen selvittelyn, jonka perusteella arvioidaan
asiakkaan lääkinnällisen tai ammatillisen
kuntoutuksen tarve. Jatkovaihe sisältää
tarkemmat ja laajemmat selvittelyt asiakkaan tilanteesta silloin, kun on tarpeen
laatia asiakkaalle ammatillinen kuntoutussuunnitelma. Jos alkuvaiheen aikana todetaan, että ammatillisen kuntoutussuunnitelman laatiminen ei ole ajankohtaista tai ammatillisen kuntoutuksen
järjestämisestä vastaa työeläkelaitos, ei
jatkovaihetta toteuteta.

Miten vuotta aiemmin
toteutettu lakimuutos on
vaikuttanut?

Kelan ammatillisen kuntoutuksen lainsäädäntö muuttui vuoden 2014 alussa.
Jo sen tavoitteena oli madaltaa kynnystä päästä ammatilliseen kuntoutukseen.
Myöntämisedellytykset muuttuivat aikaisempaa lievemmiksi ja kuntoutuksen varhaisempaa aloittamista tukevaksi.

Työkyvyttömyyden uhka -kriteeri poistettiin ja opiskelukyvyn heikentyminen
kirjattiin lakiin. Laissa korostetaan lisäksi kokonaisvaltaista arviota, mikä tarkoittaa sitä, että sairauden lisäksi korostetaan myös henkilön fyysistä, psyykkistä
ja sosiaalista toimintakykyä. Lisäksi viittaus lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista poistui.
Kuviosta 1 nähdään, että myöntöpäätösten lukumäärät pysyivät vuosina 2012
ja 2013 lähes samana, mutta kasvoivat
vuonna 2014. Kuntoutustarveselvityksen
myöntöpäätösten lukumäärä kasvoi peräti 40,6 % vuodesta 2013 vuoteen 2014.
Vuonna 2014 tehtiin kuntoutustarveselvityspäätöksiä yhteensä 1422 kpl eli
27,5 % enemmän kuin edellisenä vuonna (1115 kpl). Näistä myöntöpäätöksiä oli
1019 kpl. Kuntoutustutkimuspäätöksiä
tehtiin viime vuonna yhteensä 2178, mikä on 9,7 % enemmän kuin v. 2013 (1985
kpl). Näistä myöntöpäätöksiä oli 1290
kpl. Toimenpiteissä on siis ollut kasvua sekä kokonaismäärässä että myöntöpäätösten lukumäärässä. Yhteensä-lukumääriin
sisältyvät myös hylkäyspäätökset.

Vaikuttiko kuntoutustarveselvityksen ja kuntoutustutkimuksen yhdistyminen
toimeksiantojen määrään?

Ensimmäisen puolen vuoden aikana tehtiin ammatillisen kuntoutusselvityksen ratkaisuja 355 kpl enemmän
kuin vuotta aiemmin kuntoutustarveselvityksiä ja kuntoutustutkimuksia yhteensä (ks. kuvio 2). Tässä vaiheessa ei
ole vielä selvityksiä siitä, missä määrin kasvaneeseen määrään on vaikuttanut Kelan lainsäädäntömuutos vuoden 2014 alusta.
Vuoden 2015 alussa Kelan lakisääteiseksi velvollisuudeksi tuli selvittää myös
työkyvyttömyyseläkkeen hakijoiden kuntoutusmahdollisuudet. Mahdollisuudet
Kelan kuntoutuspalveluihin on selvitettävä aina ennen työkyvyttömyyseläkepäätöksen antamista. Mahdollisuuksien
selvittämiseksi voidaan henkilölle myöntää ammatillinen kuntoutusselvitys.
Näitä ammatillisen kuntoutusselvityksen päätöksiä on tämän vuoden ensimmäisellä puolivuotiskaudella tehty alustavan tiedon mukaan 60 kpl.

Kuvio 1:
Kelan ammatillisen
kuntoutuksen
kuntoutustarveselvityksen
ja kuntoutustutkimuksen
ratkaisut vuosina 2009-2014
Grafiikka: KELA

työkyky 013

Verve kysyy

Kuvio 2:
Ammatillisen
kuntoutuksen ratkaisut.
Ratkaisut 2014/01-06:
Kuntoutustarveselvitys ja
kuntoutustutkimus
Ratkaisut 2015/01-06:
Ammatillinen kuntoutusselvitys.
Siniset pylväät sisältävät myös
hylkäämispäätökset.
Grafiikka: KELA

Onko nuorten määrä lisääntynyt
nyt, kun kriteeriksi tuli opiskeluja työkyvyn alentuminen?

Vuonna 2014 ammatilliseen kuntoutukseen
osallistui yhteensä 7736 iältään 16 - 29 -vuotiasta nuorta. Tilastojen perusteella voidaan siis todeta, että nuoret saavat aikaisempaa enemmän
kuntoutuspalveluja. Nuorten ammatillisen kuntoutuksen saajien määrä on noussut 14,5 % vuonna
2014 verrattuna edelliseen vuoteen.
Kela on tehnyt lainsäädännön kehittämisehdotuksia, jotka tukevat nuorten pääsyä kuntoutukseen ja ovat osaltaan ehkäisemässä nuorten
syrjäytymistä. Tästä on esimerkkinä Kelan ammatillisen kuntoutuksen lainmuutos, jonka seurauksena ammatillisen kuntoutuksen myöntöedellytykset ovat lieventyneet 1.1.2014 alkaen.
Vuoden 2014 uudistuksen myötä opiskelukyvyn heikentyminen lisättiin yhdeksi perusteeksi
käynnistää Kelan ammatillinen kuntoutus. Uudet
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myöntöedellytykset ovat aikaisempaa lievemmät,
mahdollistavat kuntoutuksen varhaisemman aloittamisen sekä huomioivat paremmin nuoren kokonaistilanteen. Kun arvioidaan, ovatko nuoren työtai opiskelukyky ja ansiomahdollisuudet olennaisesti heikentyneet sairauden tai vamman vuoksi, tarkastellaan myös nuoren kokonaistilannetta:
onko nuoren psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen
toimintakyky alentunut ja onko elämäntilanteessa muita kuormittavia tekijöitä, kuten opintojen
keskeytykset tai pitkittynyt työttömyys.
Kelan kuntoutusetuuksien tilastoinnissa nuoruusiän jaksoksi on katsottu 16 - 29 vuotta, kun
taas Kelan kuntoutuslaissa ei ole määritelty erikseen ikäryhmää, jolle ammatillisia kuntoutuspalveluja tarjotaan. Kelan järjestämä ammatillinen kuntoutus voi aikaisintaan alkaa esimerkiksi
yläkoulun 7-luokkalaiselle apuvälinetarpeen arviointina tai 9-luokkalaiselle ammatillisena kuntoutusselvityksenä.

Näkyykö asiakaskunnassa se,
että nyt myös työterveyshuolto
voi lähettää asiakkaitaan
kuntoutustarpeen arvioimiseksi?

Tilastotietoa ei vielä tässä vaiheessa ole siitä,
kuinka monta ammatillisen kuntoutusselvityksen
päätöstä on tehty alkuvuoden aikana työeläkepuolen asiakkaille.
Kela vastaa erityisesti nuorten ja työelämään
vakiintumattomien työikäisten ammatillisesta kuntouttamisesta ja ryhmämuotoisesta kuntoutustoiminnasta. Työeläkelaitoksilla on päävastuu niiden
henkilöiden ammatillisesta kuntoutuksesta, jotka ovat työelämässä tai jotka ovat olleet työelämässä eikä heidän yhteytensä työelämään ole lopullisesti katkennut. Kelan ammatillinen kuntoutusselvitys voidaan joissain tilanteissa kuitenkin
myöntää myös työeläkelaitoksen asiakkaalle, jos
mitään toimenpiteitä kuntoutuksen osalta ei ole
työeläkepuolella vielä suunniteltu eikä aloitettu.
Lähinnä myöntäminen tulee kyseeseen 60 päivää sairauspäivärahaa saaneille, joilla sairausloma pitkittyy ja ammatillisen kuntoutuksen myöntöedellytykset täyttyvät.
Kelan on selvitettävä asiakkaan kuntoutustarve
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, viimeistään kuitenkin silloin, kun asiakkaan sairauspäivärahan ja osasairauspäivärahan enimmäisaikoihin luettavien päivien lukumäärä yhteensä ylittää 60. Jos henkilön ammatillisen kuntoutuksesi järjestämisestä vastaa työeläkelaitos, ei jatkovaihetta toteuteta.

Marketta Vepsäläinen arvioi nuorten osuuden
lisääntyvän Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa, kun uudet myöntämisedellytykset tulevat ohjaaville tahoille tutummiksi.
Kela haluaa parantaa nuorten palvelujen näkyvyyttä ja saatavuutta, ja kuntoutuksen tiedottamisen pääkohderyhmänä ovatkin nyt nuoret.
Kela aloitti toukokuussa 2015 nuorille suunnatun Mikä kunto? -kampanjan, joka on osa nuorten yhteiskuntatakuuta ja kertoo nuorille kuntoutuksen eri palveluista.
Sivusto nuortenkuntoutus.kela.fi esittelee Kelan
ammatillista kuntoutusta ja mielenterveyskuntoutusta. Sivuilla on videoita sekä ohjeita
kuntoutukseen hakeutumiseen sekä nuorten
omia kuntoutustarinoita. Myös Verve on mukana kampanjassa.
Vepsäläisen mukaan nuoret on viime vuosina
huomioitu suunnitelmallisesti Kelan kuntoutuspalveluiden osalta myös erilaisissa kehittämishankkeissa, joissa on pyritty löytämään
heille soveltuvia kuntoutusmuotoja.
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Välähdyksiä vuosilta 196
Katsaus historiaan. Miksi Merikosken työklinikka perustettiin? Miten verveläinen
työote kehittyi? Mitä asiakkaat saivat? Miksi nuorille suunnattujen palvelujen
kehittämistä pidettiin tärkeänä? Vastaukset kertovat vain murto-osan siitä työstä
ja niistä palveluista, joita verveläiset ovat tehneet jo 50 vuotta.

Aslak®
Tuberkuloosiliitto
perustaa Ouluun
Merikosken työklinikan. Se tuottaa työkokeilupalveluja syrjäytymisvaarassa oleville
ihmisille.

1965
1975
Työklinikka on toimintaluvuiltaan Suomen
suurin.
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Suomen ensimmäinen
työikäisen väestön
ennaltaehkäisevä
kuntoutuskurssi
toteutetaan.

Tarvitaan uutta
osaamista. Oma
tohtorikoulu
käynnistetään
yhteistyössä
Helsingin yliopiston
kanssa.

1987

1995
1989

1998

Merikosken toiminta
laajenee työtä
tutkivaksi ja kehittäväksi
kuntoutus- ja tutkimuskeskukseksi.

Oma maisterikoulu käynnistyy yhteistyössä Lapin
ja Helsingin
yliopistojen
kanssa.

Verve 1965-2015

65-2015

Työelämän muutos
kiihtyy. Työurapalveluja
toteutetaan nyt
Helsingin lisäksi
Oulussa ja Tampereella.

2006

Merikosken kuntoutusja tutkimuskeskus vaihtaa nimensä Verveksi.

2007

2000

2007

Konsultointitoiminta
käynnistyy Oulussa ja
Helsingissä.

Verve saa
Valtiokonttorin palveluntuottajapalkinnon
tunnustuksena onnistuneista toimeksiannoista.
Palkinto kohdistuu erityisesti Verven konsultointitoimintaan.

Verven julkaisusarja
täydentyy
Muutostyössä-kirjalla

2011
2015
Verve ja KK-Kunto
yhdistyvät.
Toiminta ja palvelut
kattavat nyt koko
Suomen.
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1965

Kun Merikosken
työklinikan väki
kokoontuu klinikkansa
avajaistilaisuuteen
helmikuussa 1966,
takana on kovasti
suunnittelua, valmistelua
ja jo edellisen vuoden
puolella tehtyä käytännön
kuntoutustyötä.
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Työklinikkaa

Verve 1965-2015

perustamassa
A

vajaisten juhlaesitelmässä kuullaan johtokunnan
puheenjohtajaa, professori
Teuvo Larmia, joka käsittelee toiminnan kannalta keskeistä ajattelua: työkyvyn tutkimista lääketieteellisenä ja
psykologisena työskentelynä.
Tuberkuloosiliiton toiminnanjohtaja Kalevi Vatanenkin pitää puheen.
Hän valottaa esityksessään työklinikan osuutta kuntouttamisessa ja työllistämisessä. Jo pelkät aiheet kertovat
kuulijoille siitä, miksi ja millaisella
ajattelu- ja toimintatavalla tahdotaan
lähteä liikkeelle.
Tilaisuuteen tuovat tervehdyksensä myös lääkintähallituksen ylilääkäri
Mäkipaja ja työvoimaministeriön toimistopäällikkö Wolmar Mattlar sekä
Oulun kaupungin sosiaalijohtaja Jori
Rissanen.

VAJAAKUNTOISTEN ASIALLA

Tuoreen työsaran suunta on jokseenkin selvä, sillä laitoksen ohjesäännössä linjataan, että
työklinikan tulee ”järjestää vajaakuntoisille työkokeilua, työhön valmennusta, fysikaalista hoitoa sekä muuta työhön kuntoutusta”. Työkokeilu
ja työhön valmennus otetaan ohjelmaan alusta pitäen, ja fysikaalinen osastokin on vahvasti
suunnitelmissa.
Työkokeilussa aiotaan selvittää, missä määrin asiakkaan kelpoisuus riittää yleisesti työhön
tai johonkin määrättyyn työhön. Samalla tavalla
tarkastellaan asiakkaan koulutuskelpoisuutta.
Työhön valmennuksessa puolestaan asiakasta autetaan totuttautumaan työhön ja lisäämään
työkuntoaan ja -rutiiniaan.
Merikosken työklinikan käynnistäjät eivät ole
astumassa aivan neitseellisen kulkemattomalle
tielle koko Suomen mittakaavassa, mutta kyllä-

kin Pohjois-Suomessa. Kolmisen vuotta aiemmin
on perustettu työkokeiluosastot Järvenpään invalidien ammattioppilaitokseen ja Invalidisäätiön
sairaalaan, mutta nyt ollaan käynnistämässä
erillistä alan laitosta, maan ensimmäistä työklinikkaa.

VIRIKKEITÄ JA VAIKUTTAJIA
TAUSTAVOIMINA

Työkokeilutoiminnan kehittämisen taustalla vaikuttavat väistämättä sodat ja niiden jälkiseurauksien hoitamisesta toipuminen. Maassa
viriää tahto toteuttaa pohjoismaista hyvinvointivaltiota myös Suomessa.
Tätä ajattelutapaa nostaa osaltaan ansiokkaasti esiin tohtori Pekka Kuusi kirjassaan
”60-luvun sosiaalipolitiikka”. Virikkeitä ja konkreettista oppia tuovat maahamme useat ammatillisen kuntoutuksen piirissä työskentelevät
henkilöt, jotka olivat lähteneet apurahojen tur-
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TUBERKULOOSILIITTO RAIVAA TIETÄ
TYÖKLINIKALLE
Merikosken työklinikan isäntäjärjestö aloittaa toimintansa välirauhan aikana, kuukautta ennen jatkosodan alkamista toukokuussa 1941. Kun sodat ovat
ohi, toiminta käynnistetään uudestaan.
Tuberkuloosipotilaiden Liitto napakoittaa
nimensä Tuberkuloosiliitoksi.
Järjestö alkaa kiinnittää 1950-luvulle tultaessa huomiota keuhkovammaisten
koulutuksen järjestämiseen. Tällä tiellä edetään, kun tuberkuloosia sairastaneille nuorille avataan Karkun opisto ja Liperin ammattikouluun otetaan myös siviilissä sairastuneita. Seuraavaksi - vaikka eräitä muitakin vaihtoehtoja on esillä - päätetään perustaa ammattikoulu Pohjois-Suomeen Ouluun.
Kun liiton laitostoiminta saa ammattikoulun myötä jalansijaa Oulussa, on ymmärrettävää, että jatkoakin seuraa: kesäkuussa 1965 liittohallitus päättää perustaa
kaupunkiin ”työhönvalmennus- ja työkokeilukeskuksen edellyttäen, että perustamisen
saadaan raha-automaattivaroja”.
Valmisteluvaiheessa käytetää nimeä
työkokeilukeskus, mutta marraskuussa liittohallitus vahvistaa nimeksi työklinikan.

Kuvat oikealla:
Oulussa Tuiran vanhaan sauna- ja pesularakennukseen mahdutetaan toimisto, erilaisia työkokeilutiloja, fysikaalinen osasto
ja myös asuntola. Toiminta on niin vilkasta, että vuoden 1971 toimintakertomuksessa laitoksen todetaan olevan kapasiteetiltaan maan suurin työklinikka. Tilanne paranee, kun työklinikan asuntola siirtyy 1978
Kasarmintielle Merikosken oppilaitosten
asuntolatiloihin, samoin fysikaalinen osasto. Kymmenen vuotta myöhemmin muutkin
toiminnot siirretään Kasarmintien varteen.
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vin vierailemaan ja opiskelemaan USA:han ja tutustuneet siellä kehiteltyyn ja toteutettuun vammaisten työkokeiludiagnostiikkaan.
Amerikan-kävijöistä kaksi vaikuttaa myös
Merikosken työklinikan käynnistymiseen.
Vakuutusalan kuntoutuskeskuksen kuntoutusjohtaja Veikko Niemi ymmärtää hankkeen merkityksen ja aikoo tukea alkuun uskaltautumista lupaamalla asiakkaita omalta alueeltaan – jopa sata
vuodessa. Ammatinvalinnan Oulun piiritoimiston
johtaja Jouko Mäkelä näkee uuden toiminnan tärkeäksi oman päätyönsä kannalta. Lisäksi hän toimii
Tuberkuloosiliiton sisällä ja nimenomaan Oulussa
käytännön työn keskeisenä käynnistäjänä ja kehittäjänä. Hänen intoaan osoittaa sekin, että hän myöhemmin hoitaa työklinikan johtajan tehtäviä välikausina, kun johtajat vaihtuvat. Hän on johtajista
ainoa, joka ei ole koulutukseltaan lääkäri.
Aloitteen Merikosken työklinikan perustamisessa tekee Tuberkuloosiliitto (nyk. Hengitysliitto ry),
josta tulee myös laitoksen omistaja.
Järjestön keskushallinto pitää alusta lähtien työklinikan kehittämistä tärkeänä, vaikka asiakkaista enemmistö on muita kuin tuberkuloosia sairastaneita tai hengitysvammaisia. Näkemystä riittää
oman toimialan asiakkaista huolehtimisen lisäksi muihin vammaisiin ja syrjäytyneisiin, vaikka jälkimmäinen termi ei tuolloin
vielä olekaan käytössä. Oulun työklinikan väki ymmärtää olevansa
toiminnanjohtaja Vatasen lempilapsi – kuuluuhan Vatanen itse
perustajiin.
Oulun valintaa sijaintipaikkakunnaksi perustellaan siksikin, että Pohjois-Suomesta
puuttuu vielä kokonaan
tällainen toiminta,
joka on muuallakin maassa vasta
idullaan. Oulu on
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koko pohjoisen Suomen suurin keskus.
Ratkaisua tukee olennaisesti se, että kaupungissa toimii yliopisto ja erityisesti lääketieteellinen tiedekunta, jonka uskotaan tarjoavan tarpeellista tietoa ja käytännön ammattiosaamista työhön.
Tämä yhteys korostuu siinäkin, että ensimmäiseksi työklinikan johtokunnan puheenjohtajaksi ryhtyy yliopiston professori Teuvo Larmi, joka viihtyy
tehtävässään pitkään.
Oulussa on muitakin sopivia yhteiskumppaneita: ammatinvalinnan piiritoimisto ja työvälitys.
Myös kaupungin sosiaalitoimi ja sosiaalijohtaja Jori
Rissanen innostuvat uudesta toiminnasta.

TYÖKLINIKAN SUUNNITTELIJAT

Työklinikan valmistelua hoitaa aluksi - ennen
varsinaista johtokuntaa - liittohallituksen asettama suunnittelutoimikunta, jonka puheenjohtajana
on Jouko Mäkelä ja jäseninä Kalevi Vatanen ja kuntouttamissihteeri Heimo Taskinen. Kokouksiin osallistuvat myös liitosta talouspäällikkö Teuvo Lallo
ja tutkimussihteeri Matti Savola.
Elokuun lopussa jatkovalmistelut siirretään paikalliselle työryhmälle, johon kuuluvat Jouko Mäkelä,
Merikosken oppilaitoksen rehtori Olavi Klemetti ja
sen taloudenhoitaja Kauko Saarinen.
Ryhmä saa valtuudet neuvotella ja päättää suunniteltujen vuokratilojen kunnostamisesta, valmistaa kone- ja kalustohankinnat, neuvotella asiantuntijoiden kiinnittämisestä työkeskukseen ja yhteistyöstä muiden laitosten kanssa. Valtuuksia rajataan kuitenkin niin, että liittohallitukselle määrätään päätösvalta johtokunnan valitsemisesta ja
sen valtuuksista.

SAUNA- JA PESULARAKENNUKSEEN
TOIMITILAT

Valmistelussa selvitetään ainakin seitsemää eri
sijoituspaikkaa. Liitto päättää, että alkavaa toimintaa varten vuokrataan tilat Tuiran kaupunginosas-
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ta, Oulun osuuskaupan vanhasta sauna- ja pesularakennuksesta, joka on Kiertotien – nykyisen Alalaanilantien – varrella. Muut vaihtoehdot hylätään joko käyttöön sopimattomina tai
liian kalliina.
Tiloja saadaan käyttöön välittömästi 422 neliön verran, mutta vuokrasopimuksessa varaudutaan siihen, että klinikka saisi suhteellisen
nopeasti koko talon, jolloin pinta-ala nousisi yli
500 neliöön. Näin käykin jo elokuun alussa 1966.
Suunnitteluryhmä uskoo klinikan kehittymiseen jo valmisteluvaiheessa. Se ennakoi jo tuleviakin tarpeita kiirehtimällä liittohallituksen
toimia, joilla Merikosken ammattikoulun naapuruudessa Kasarmintiellä oleva tontti saataisiin liitolle. Ajatellaan, että liiton laitosten pitäisi toimia likeisessä yhteistyössä toistensa toimintaa tukien.
Vaikka yhteistoimintaa on alusta pitäen, kuluu vielä vuosia ennen kuin laitokset pääsevät
sijainniltaan lähinaapuruuteen.

RAHA RAAMITTAA

Elokuussa 1965 suunnitteluryhmän kokouksessa keskustellaan klinikan toimialasta.
Käytettävissä olevat varat eivätkä tilatkaan
näytä riittävän lääkintävoimisteluun ja työterapiaan, ”vaan joudutaan rajoittumaan varsi-
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naiseen työkokeiluun ja siihen
välittömästi liittyvään sosiaaliseen, lääkinnälliseen ja psykologiseen tutkimukseen asiakkaiden työkuntoisuuden ja
työnteon edellytysten selvit-

tämiseksi”.
Keskustelu kuitenkin osoittaa, että fysikaalista osastoa pidetään tarpeellisena kokonaisuuden täydentäjänä. Sen vuoro tulee hiukan myöhemmin, kun organisaatio on ensin luotu ja käytännön työ saatu alkuun.
Liikkeelle lähdetään vähäisin varoin.
Liittohallitus osoittaa klinikan toiminnan käynnistämiseen 50 000 markkaa raha-automaattiyhdistyksen myöntämiä varoja ja lisäksi liiton
omia määrärahoja 30 000 markkaa elinkeinoneuvontaan, suojatyötoimintaan ja työkokeiluun. Toiminta pitää kattaa pääosin siitä saatavilla tuloilla, mutta tiukoilla ollaan.
Vuoden 1967 lopulla asiakkaille joudutaan ilmoittamaan, että maksuilla voidaan kattaa vain
60 prosenttia todellisista kuluista. Loppuosa oli
saatu liiton käyttövaroista. Ymmärretään, että
näin ei voi jatkua. Niinpä maksuja korotetaan
niin, että ne riittäisivät 90 prosenttiin kuluista.

MONITAITOINEN PÄÄTTÄJÄPORRAS

Valmistelut etenevät alkusyksystä niin pitkälle, että liittohallitus voi nimetä klinikan ensimmäisen johtokunnan 27. syyskuuta.
Sen puheenjohtajaksi tulee professori Teuvo
Larmi, varapuheenjohtajaksi Jouko Mäkelä ja
muiksi jäseniksi lääketieteen lisensiaatti Osmo
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Kaipainen, sosiaalijohtaja Jori Rissanen, rehtori
Onni Rautava, rehtori Rauno Wessman, rehtori
Olavi Klemetti, toiminnanjohtaja Kalevi Vatanen
ja kuntouttamissihteeri Heimo Taskinen sekä
talousasiantuntijaksi taloudenhoitaja Kauko
Saarinen.
Omistajayhteisön keskushallinnon edustuksen lisäksi johtokuntaan saadaan vahva ammatillisen koulutuksen asiantuntemus ja kuntoutukseen liittyvä, lääketieteellinen tietämys.
Johtokunta esittää pian, että sitä täydennettäisiin vielä työnantaja- ja työntekijäpuolen edustuksella. Näin käykin, kun joukkoon kutsutaan
työnantajapuolelta varatuomari Esko Ollila ja
työntekijäpuolelta piirisihteeri Kauko Hjerppe.
Laitoksen alkuvuosina keskeisenä toimijana
on myös työvaliokunta, joka koostuu tiiviin kokoustahdin vuoksi oululaisista. Sen perustamisvaiheessa puheenjohtajaksi tulee Jouko Mäkelä
sekä jäseniksi Osmo Kaipainen ja Jori Rissanen.
Kokouksiin osallistuvat myös Olavi Klemetti ja
Kauko Saarinen.

ENSIMMÄISIÄ TYÖNTEKIJÖITÄ
PALKATAAN

Jo ennen johtokunnan nimeämistä klinikalle haetaan syyskuun alussa lehti-ilmoituksella työkokeilun ohjaajaksi työnopettaja-teknikkoa tai muuta koulutukseltaan ja työkokemukseltaan tehtävään sopivaa henkilöä. Ilmoituksessa kerrotaan, että
toimeen valitulle järjestetään tilaisuus perehtyä työkokeilutoimintaan. Lisäys on paikallaan - alkava työ on vielä lapsenkengissä koko maassa ja varsinkin PohjoisSuomessa.
Paikkaa hakee 32 henkilöä, joista tehtävään valitaan autoteknikko
Viljo Kaleton. Hänelle kerrotaan, että heti ensimmäisen työkuukauden
aikana on tutustuttava kymmeneen
lähialojen laitokseen.
Valmisteluvaiheessa käytettävissä on niukasti alkuresursseja ja
tulorahoitus epävarmaa, joten toiminta on aloitettava vähin henkilövoimavaroin.
Välttämättömän työkokeilun oh-

jaajan lisäksi etsitään nopeasti sosiaalityöntekijä ja toimistotyövoimaa sekä lääketieteellistä
asiantuntemusta. Ensimmäiseksi sosiaalihuoltajaksi palkataan Leena Niittymäki. Hän siirtyy tehtävästään pian pois, ja sosiaalihoitajan
saappaisiin astuu vuonna 1977 Kyllikki Klemetti.
Ensimmäinen toimistotehtävien hoitajakin
lähtee samoihin aikoihin, ja toimistoon palkataan Ritva Väyrynen. Konsultoivan lääkäri- ja
psykologihenkilöstön tarvetta päätetään tyydyttää hakemalla sopivia henkilöitä ja kiinnittämällä heidät taloon toimenpidepalkkioilla.

NIMI JA TOIMINNAN VIITAT

Syksyllä 1965 mietitään laitokselle sopivaa
nimeä. Parhaiten päätoimintaa kuvaavaksi nimitykseksi kelpuutetaan työklinikka.
Alkuosaksi ei haluta Oulu-nimeä, koska kaupunki ei omista laitosta eikä palvelua aiota suunnata vain oululaisille. Sen tilalle istutetaan sanaa
Merikoski, joka yhdistetään helposti Ouluun ja
samannimiseen koskeen, joka pauhasi Oulujoessa
ennen voimalaitoksen rakentamista.
Nimen alkuosalla halutaan kertoa myös, että laitos kuuluu samaan ryhmään kuin liiton
Oulussa toimivat ammatti- ja kauppakoulu.
Keskusteluissa jopa ennakoidaan, että tulevaisuudessa laitokset voitaisiin yhdistää. Näin laitos päätetään nimetä Merikosken työklinikaksi.
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Työklinikan tarkoitus- ja toimintatavoista keskustellaan lokakuussa 1965 johtokunnassa, jossa mielipiteitä kirjataan yhteisiksi käsityksiksi.
Mukana oleva Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön asiantuntija kiinnittää huomiota ”nuoriin ja muuten koulutuskelpoisiin henkilöihin, tapauksiin, joissa asiakas on totutettava takaisin työhön ja toisaalta sellaisiin ongelmallisiin työhön sijoitettaviin, joilla on erilaisia
probleemeja. Viimeksi mainittujen kohdalla - sopivatko he ollenkaan työelämään - -. Klinikan
tehtävissä ei saa koneille antaa liian keskeistä
merkitystä, vaan ihminen on asetettava erikoisasemaan”.
Jouko Mäkelä puolestaan painottaa, että ihmisille ”on pyrittävä palauttamaan työrefleksit
- - että tämänlaatuisessa tutkimuksessa pyritään saamaan ihmisestä eräänlainen pitkittäisleikkaus”. Hän arvelee laitoksen ”muodostuvan
kuntoutuskeskukseksi, joka toiminnassaan nojaisi kaikkiin paikkakunnalla toimiviin lääkinnällisiin ja ammattiin kouluttaviin laitoksiin
samalla suorittaen niille palveluksia”.
Heimo Taskinen esittää, että ”invalideja ja
muita tutkittavia ei saa jakaa ryhmiin, jotka sopivat tai eivät sovi laitokselle, vaikka aloituskiinteistö ei sallikaan vaikeasti liikuntavammaisten
käsittelyä”. Hän kehottaa ”lähtemään jo alusta
sellaiselle linjalle, että tiedot ja tulokset voidaan
myöhemmin ottaa tutkimuskäyttöön”. Taskinen
toivoo, ”että laitos sekä muutkin asiasta kiinnostuneet suorittaisivat tutkimusta kuntoutuksen
edistämiseksi”.
Aloittajien näkemys asiakasryhmistä ja tutkivasta otteesta kantaa pitkälle ja toteutuu vuosikymmenten aikana monin tavoin käytännössä.

MIESVALTAISTA ASIAKASVIRTAA

Työklinikan varsinainen toiminta pääsee alkuun joulukuun alusta 1965. Ennen vuoden vaihdetta kokeiluun ehditään ottaa yhdeksän henkilöä. Asiakkaita lähettävät Vakuutusalan kuntoutuskeskus, työhönsijoitusviranomaiset ja Oulun
sosiaalilautakunta.
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Heti alkuun klinikalla avataan metalli-, puutyö-, toimisto- ja ompelukokeilutilat ja aletaan
suunnitella kokeilukeittiötä. Samalla aletaan toteuttaa työkokeilua ja työhön valmennusta klinikan ulkopuolisissa yrityksissä ja laitoksissa.
Työkokeilun ohjaaja Viljo Kaleton hoitaa työskentelyä klinikan tiloissa ja luo aktiiviset, toimivat yhteydet ulkopuolella tehtävään toimintaan.
Verkosto kehittyy niin hyvin, että 1970-luvulla toimintakertomuksessa voidaan todeta, että
työkokeilua ja työhön valmennusta toteutetaan
melkein kaikissa Pohjois-Suomessa esiintyvissä ammateissa.
Kokeiluohjelman suunnittelusta ja tutkittavien yksilöllisten työkokeiluohjelmien laatimisesta vastaa työryhmä, jossa ovat mukana lääkäri,
sosiaalihuoltaja, työkokeilun ohjaaja ja psykologi sekä ulkopuolisia asiantuntijoita esimerkiksi ammatinvalinnan ohjauksesta, työvoimahallinnosta ja sairausvakuutuksesta. Kokeilun lopuksi asiakkaalle annetaan lausunto, jossa on
toimenpide-ehdotuksia työllistämisestä tai koulutuksesta.
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KUNTOUTUSLAITOS PERUSTETAAN

Jo syyskuussa 1965 viritetyt suunnitelmat fysioterapeuttisen osaston perustamisesta itävät
edelleenkin. Toiminnan käynnistäminen vahvistaa ajatusta, että olisi tarkoituksenmukaista tarjota työkokeilun ja työhön valmennuksen rinnalla samanaikaisesti alkavaa fysikaalista hoitoa.
Toiminnat nähdään rinnakkaisina ja toisiaan tukevina. Asiakkailta säästyisi aikaa ja lähettäviltä tahoilta ja työklinikalta kustannuksia. Samalla saataisiin asiakkaasta kokonaisvaltaisempi ja realistisempi käsitys. Hoitomuodoiksi aletaan kaavailla
lääkintävoimistelua, kaula- ja lannerangan venytystä, hengitysvoimistelua, infrapunalämpöä, sähköärsytystä ja parafiinihoitoa.
Lokakuun lopussa 1966 lääkintöhallitus antaa
luvan perustaa laitos, jonka nimi on Merikosken
Työklinikka, fysikaalinen osasto. Lääninlääkäri
tarkastaa laitoksen ja myöntää sille marraskuussa avaamisluvan.
Lääkintähallitus on jo päätöksessään hyväksynyt sen toimintasuunnitelman, jonka mukaan ”laitoksessa annetaan fysiatrista hoitoa ja suoritetaan
terveydentilan ja sairauden toteamiseksi ja sen hoidon määrittelemiseksi tarpeellisia tutkimuksia sekä työkuntoisuuden ja -kelpoisuuden selvitystä”.
Päätöksen mukaan laitoksessa on kokopäivätyössä
olevana henkilökuntana lääkintävoimistelija. Näin
käynnistyy Merikosken kuntoutuspuolen toiminta.
Ensimmäiseksi lääkintävoimistelijaksi kiinnitetään Liisa Marjala, mutta pian päästään niin hyvään vauhtiin, että seuraavana vuonna palkataan
toinenkin lääkintävoimistelija.
Näyttää siltä, että kohta tarvittaisiin kolmattakin lääkintävoimistelijaa. Kun vaikeavammaisten määrä lisääntyy, huomataan myös sairaanhoitajan tarve. Fysikaalisella osastolla käy päivittäin
25 asiakasta. Kansaneläkelaitoksen maksamat palautusmaksut riittivät antamaan polikliiniselle toiminnalle hyvän taloudellisen pohjan.
Seuraavina vuosina lääkintävoimistelijapula
aika ajoin vaikeuttaa ja supistaa toimintaa, vaikka asiakkaita olisi tulossa enemmän. Alkuvuosina
fysikaalinen osasto tukee taloudellisesti koko klinikkaa.
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Johtajat
Al un p e rin ka ava il l a a n , ett ä p ä ätoimi s est i
p a l katuist a joko työkoke il un oh ja a ja t ai s o s ia a l ihuol t a ja vois i toim ia l a itoks e n j o ht aja n a . Pia n kuite n kin p ä ä d y t ä ä n s iih e n , et t ä
joht a ja ks i n im et ä ä n s iv utoim is e n a työs kente l evä l ä ä kä ri Osm o Ka ipa in en , johto ku nn a n jä s e n .

OsmoKaipainen

Heikki Hakkarainen

Matti Anttonen

Hä n e n kats ot a a n e d ust ava n a l a n as i antunte must a : h ä n toim ii Oul u os a key ht i ö n
työte rveys l ä ä kä rin ä ja on kiin n ost u nu t
toim in n a n ke h itt ä m is e st ä . Ka ip a ist a t u kee
myös s e, ett ä y htiön h e n kil östö- ja s os i aali johto on kiin n ostunut a l a n ke h itt ä m isest ä.
Lä ä kä rit
h oit avat om a n te ht äväns ä
l is ä ks i joht a ja n p e stiä s iv utoim is e st i ai na
198 0 -l uv ul l e a sti. Joht a ja m isva stuut a k ant avat Ka ip a is e n jä l ke e n Heikki Ha kka rai ne n
1967-70, Juh a n i Ha ssi 197 1, Ta pa n i Kal l anra nt a 197 1-73, Vilh o My lly lä 1973-74 , Er k k i
Kilp o n en 1974-77, Ha n n u Hilt u n en 1978 - 8 0
ja Jo u ko Lu oto la 198 0 - 82 ja 1983- 87. Matti
A nt to n en toim ii joht a ja n a v uod e n ver ran
1982 ja s a m oja s a a p p a it a käy vät ko kei lem a s s a muut a m a n kuukaud e n myös Mar k k u
S iivo la , Ma rj a Niem in en ja muut a m a s i j ai n e n . Va st a v uon n a 1983 joht a ja -l ä ä kä r i n to i m i muuttuu kokop ä ivä is e ks i.
Me rikos ke n m e n e sty ks e n p itkä a ikai s eks i
t a koja ks i a s ettuu v uon n a 1987 Mat ti A nt to n en . Hä n e n joh d ol l a a n ra ke n n et a a n ens i n
Me rikos ke n kuntoutus- ja tutkimus ke s ku st a
ja myöh e m m in Ve rveä v uote e n 2 015 s a ak k a.
He ng itys l iitto r y: n om istuks e s s a o llu t
Ve rve n kuntoutustoim int a s iir ty y KK- Ku nto
Oy: l l e 1. 3. 2 015 . Os a key htiön uud e ks i n i m eks i tul e e KK-Ve rve Oy, ja toim itus joht aj aks i
a s ettuu Ha n n u Ro n ka in en .
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Työkykyä tutkimassa
K

Tutkimusjohtaja Juhani Palonen

ehittävä työntutkimus alkaa vaikuttaa kuntoutukseen Merikoskella jo 1980-luvun puolivälissä. Ensikosketuksen tuo Rakennushallituksen
koulutuspäällikkö Juhani Palonen, joka kouluttaa
ASLAK -kuntoutukseen perehtyviä merikoskelaisia ymmärtämään siivoojien työn hallintaa. Oppeja ohjaa Yrjö
ja Ritva Engeströmin juuri julkaistu teos ”Siivoustyön
hallinta”. Maaperä osoittautuu otolliseksi: Palonen palkataan Merikoskelle tutkimusjohtajaksi kehittämään
ammatillisesti syvennettyä varhaiskuntoutusta.
Ensimmäisillä ASLAK -kursseilla suunnataankin
katse juuri työhön: työskentelevätkö siivoojat kotisiivouksen kaltaisella otteella vai osaavatko he ottaa
huomioon eri pintojen, siivousmenetelmien, siivousaineiden ja erilaisten siivouksen kohteiden merkitystä.
Kuntoutuskurssin ammatillinen osio muistuttaa paljon
työnopetusta. Opitaan kehoa säästäviä ergonomisempia työasentoja ja työmenetelmiä ja myös kysymykset,
miksi siivotaan ja mitä siivotaan. Kuntoutujien työpaikoilta mukana ovat siivoustyönohjaajat ja esimiehet.
Kuntoutuslaitoksen asiantuntijana toimii kuntoutustutkija, jolla on itselläänkin alan ammattitutkinto.
ASLAK -kuntoutukseen tulee 1990-luvun aikana siivoojien ja metsureiden lisäksi muun muassa palomiehiä,
elektroniikka-alan työntekijöitä, hoitoalan ammattilaisia, varastotyöntekijöitä, näyttelijöitä ja muusikoita.
Kohderyhmän kirjavoituessa työnopetukseen ja työpaikan edustajien vahvaan läsnäoloon perustuva ASLAK
-malli alkaa väistämättä muuttua. Kehittävää työntutkimusta sovelletaan edelleenkin, mutta vaihtelevasti.
Sama kehitys koskee myös vuonna 1992 käynnistettyä TYK-valmennusta. Kuntoutuksen työkytkentä alkaa laimentua.
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		 työtä kehittämässä
T

Työntutkijoiden ydinjoukkoa: konsultit Anu Peltola,
Hilkka Ylisassi, Leena Keränen, Marita Korhonen ja
tutkimusjohtaja Jorma Mäkitalo.

yöterveystutkimus korostaa 1990-luvun puolivälissä fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn
ylläpitämiseen perustuvaa työkyky-lähestymistapaa. Työväestö ikääntyy, ja työikäisten kuntoutuksessa ja työpaikkojen tyky-toiminnassa aletaan korostaa
fyysisen suorituskyvyn mittaamista ja ylläpitämistä ja
painottaa hyvän työyhteisön merkitystä ja työntekijän
vaikutusmahdollisuuksia.
Merikoskelaiset karsastavat keskittymistä yksinomaan liikuntaan. He päätyvät työkyky-käsitettä kriittisesti analysoidessaan tulokseen, että työkyky ei ole
vain yksilöllinen ominaisuus - oleellista on osata kytkeä se työhön ja työyhteisöön. Näkemys kiteytyy sloganiksi ”työkyky liittyy työhön”.
Valtavirrasta poiketen Merikoskella otetaan 1990-luvun lopulla kuntoutustoiminnan ohjenuoraksi ns. systeeminen työkykymalli, jossa työkyky liittyy terveyden
(jaksamisen) lisäksi myös oppimiseen (työn hallinta) ja
työhön (toimintajärjestelmä). Sekä TYK- toiminnassa että
ASLAK -kuntoutuksessa tarkastellaan terveyden lisäksi myös ammattitaitovaatimuksia ja työtä toimintana.
Kehittävän työntutkimuksen uusi aalto tavoittaa
Merikosken, kun muutamat työntekijät aloittavat tohtorikoulutuksen Toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen yksikössä Helsingin yliopistossa vuonna 1995.
Tohtorikoulussa opetellaan uutta tieteen teoriaa, etnografisia kenttätyömenetelmiä, työn ja organisaatioiden historiallisen kehityksen analysointia ja mallittamista. Siellä tutustutaan toimintayhteisöjä osallistaviin
interventiomenetelmiin ja työssä tapahtuvan vuorovaikutuksen analysointimenetelmiin.
Innostus kannustaa muitakin kouluttautumaan: noin
30 työntekijää opiskelee vuosina 1998–2002 Lapin yliopiston maisterikoulun, Helsingin yliopiston ja Merikosken
ohjaamassa kehittävän työntutkimuksen maisteriohjelmassa.
Uusi ote vaikuttaa käsitteisiinkin: vuonna 1997 aletaan inflaation kokeneen työkyvyn sijaan puhua työhön
liittyvästä hyvinvoinnista.
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Verve 2000 -luvulla
MERKITTÄVIMMÄT JULKAISUT

T

yöhyvinvointi sidotaan Merikosken toiminnassa
2000-luvulla entistä tarkemmin työn muutokseen. Oleellista on oppia tarkastelemaan työtä
työntekijöiden ja esimiesten aikaansannoksena, toimintana, jonka peruselementit - työvälineistö, osaaminen,
yhteistyön ja työnjaon muodot - muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti. Ne eivät voi pysyä ennallaan, kun asiakkaiden tarpeet ja taloustilanne muuttuvat.
Työyhteisöjen tilaan liitetään käsite häiriökuormitus, jolla tarkoitetaan sitä ylimääräistä työn fyysistä ja
psyykkistä kuormaa, joka syntyy, kun työ ei suju odotetulla tai suunnitellulla tavalla.
Ilmiö on tavallinen ja aikakaudelle leimallinen.
Häiriöt, viiveet, virheet, hankaluudet työn suorittamisessa keskeyttävät ja hidastavat työtä entistä varmemmin. Työntekijät joutuvat ponnistelemaan ylimääräisesti
saadakseen tehtävänsä tehtyä - usein vain huonoin tai
keskinkertaisin tuloksin, mikä kuormittaa lisää.
Merikosken konsulttihankkeissa ja kuntoutusryhmissä nähdään, että työyhteisössä pyritään toimimaan
kuten ennenkin, vaikka asiakkaiden tarpeet ja toiminnan taloudellinen pohja ovat ratkaisevasti muuttuneet.
Häiriöihin yritetään päästä käsiksi tarkastelemalla työprosessin kehityshistoriaa ja tunnistamalla, mikä niitä aiheutti. Ratkaisuja haetaan edistämällä työssä meneillään olevaa, mutta keskeneräiseksi jäänyttä tai jumiutunutta kehitystä.
Työhön liittyvässä hyvinvoinnissa nostetaan esille
myös työn mielekkyys ja aletaan analysoida työntekijöiden kohdehyvinvointia. Toiminnan teoria ohjaa kysymään, millainen henkilökohtainen työn mieli kullekin
työntekijälle ja esimiehelle on muodostunut työn yhteisestä kohteesta ja tarkoituksesta. Kun mielekkääksi
koettu asia työssä toteutuu, onnistumisen tunne ruokkii hyvinvointia.
Kohdehyvinvoinnin tarkastelu tuo näkyväksi etenkin
sen, miten työn muuttuminen saattaa hävittää työntekijältä entisen innostuksen lähteen ja nakertaa motivaatiota. Kun työ ei suju eikä sytytä, hyvinvoinnin vaaka
kallistuu väsymiseen ja turhautumiseen.
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Mäkitalo Jorma & Paso Eija toim. 2011. Muutostyössä.
Työterveysyhteistyötä muuttuvissa töissä. Verve,
Työterveyslaitos, Euroopan sosiaalirahasto ja sosiaali- ja terveysministeriö. Kalevaprint Oy 2011. ISBN 978951-98571-8-3.
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Työterveyslaitos, Toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen yksikkö, Helsingin yliopisto. Kalevaprint Oy
2008. ISBN 978-951-98571-6-9.
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MUUTAMIA ETAPPEJA
TYÖL ÄHTÖISTEN MENETELMIEN
KÄYTÖSSÄ
•
•
•

•

•

•

1987 Ensimmäinen ASLAK-kurssi Merikoskella.
2000 Merikoski Consulting aloittaa työnkehittämisen asiantuntijana Oulussa ja Helsingissä.
2002 Ensimmäinen työyksikkökohtainen ASLAKin
kehittämiskokeilu Oulun yliopistollisessa sairaalassa.
2007 Kela käynnistää hankkeen ASLAKin ja TYKin
uudistamiseksi. Verve mukana. Syntyy Verven
MODULO-malli, joka on pohjana Kelan kuntoutuksen tulevalle kehitystyölle.
2008 Verven ja Työterveyslaitoksen TYÖLÄShanke alkaa levittää työlähtöisten menetelmien hallintaa työterveyden ja kuntoutuksen
ammattilaisille.
2015 Työlähtöisiä menetelmiä sovelletaan
Verven kaikissa toimipaikoissa.

yöhyvinvoinnin edistämistä aletaan käsitellä
asiakkaan oppimisprosessina, joka liittyy työhön ja luo uutta työkäytäntöä. Oppimisen kohteeksi otetaan oma ja työyhteisön nykyinen työkäytäntö – ei ideaalimallia hyvästä työyhteisöstä, oppivasta
organisaatiosta tai hyvästä työstä. Oppijoina ovat työn
varsinaiset toteuttajat: työntekijät, esimiehet ja johto.
Työntekijän kanssa edetään kehittämispolulla vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa luodaan realistista
kuvaa siitä, mitä työssä varsinaisesti tapahtuu: miten
työprosessit sujuvat, millaisia häiriöitä työssä esiintyy
ja millaiseen toimintakonseptiin toiminta työssä varsinaisesti perustuu.
Toisessa vaiheessa asetetaan nykyisessä työkäytännössä havaitut ilmiöt kehitykselliseen perspektiiviin.
Yhteisön oppimistehtävänä on jäljittää nykyiseen toimintakonseptiin johtanut kehitys ja havainnollistaa lähitulevaisuuden vaihtoehtoja.
Kolmas vaihe oppimisprosessissa on käytännöllinen.
Suunnitellaan ja kokeillaan käytännössä uusia työjärjestelyjä, jotka ratkaisevat nykytilanteen häiriöitä ja vievät työn muutosta askeleen verran eteenpäin. Erityisen
tärkeää on nivoa kunkin henkilökohtaisen ammatillisen
kehityksen suunnitelmat työyhteisön yhteisen työkäytännön muutokseen.
Uutta luova tutkimustyö ja koulutusohjelmat luovat
pohjan kuntoutuskäytännön ammatillisen osion systemaattiselle uudistamiselle Merikoskella. Vuosien varrella rakennetaan yhtenäinen työvälineistö, jonka käyttöä seurataan ja jonka eri osat ovat myös jatkuvan kehittämistyön kohteena.
Merikosken tutkiva ja kehittävä ote siirtää määrätietoisesti ASLAK -kuntoutuksen ja TYK-valmennuksen
painopistettä takaisin työhön. Ammatillisissa osioissa
asiakas tutkii työtään ja ammatillista kehitystään ja oppii tunnistamaan meneillään olevia muutoksia. Hän osaa
kytkeä ne omaan jaksamiseensa ja voi ideoida kehittämiskokeiluja. Myös esimies ja koko työyhteisö saavat tilaisuuden osallistua työn analysointiin ja kehittämiseen.
Kuntoutuksen työkytkentä ja työlähtöinen lähestymistapa alkavat näkyä Verven muidenkin palvelujen,
sairausryhmäkohtaisten kurssien ja avomuotoisten työurapalvelujen, sisällössä.
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”Lähdin hakemaan kuntoutuksesta eväitä eteenpäin. Fyysinen
rasitus työssä lisääntyy jatkuvasti ja uuden tekniikan myötä myös
korvien välin täytyy olla kunnossa. Työpaikalla olevan kiireen sijaan meillä oli kerrankin aikaa antaa myös pienten asioiden kypsyä.
Mietimme nykyisin paljon sitä, miten hankalista työtehtävistä tehdään helpompia. Työtahti on voimia vievää, joten itsestä täytyy pitää huolta.”
Röntgenhoitaja Pirjo Alaperä
OYS, Röntgenhoitajien TYK
Työkyky 1/2006
”Jaksoilla oli mahdollisuus punnita hallitusti vaihtoehtoja. Eri osaalueille ulottuva kuntoutumissuunnitelma auttoi työn hallinnassa ja
muutosten etenemisessä. Vaikka
työn mallintaminen tuntui alussa
oudolta, sen avulla oppi pilkkomaan
osiin kaaosmaista prosessia ja ymmärtämään sitä. Antoisinta oli pysähtyä rauhassa analysoimaan, mistä stressi muodostuu.
Lääkäri Seppo Salo, Lääkärien
TYK, yli 30 vuotta lääkärinä
Työkyky 2/2002
”Tutkimuksista toisiin odotin, että joku vaiva löytyisi. Jo se olisi helpottanut, kun olisin tiennyt, mikä
on vialla. Varmasti pahinta omalla
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kohdallani oli epäselvyys siitä, millainen tulevaisuus on. Elektroniikkaala on mennyt paljon eteenpäin.
Olen kuusi vuotta sitten ammattikoulusta valmistunut, eikä lisäkoulutus varmaan olisi pahitteeksi. On
mukava nähdä, mitä tältä työltä voi
odottaa. En kuitenkaan ihan toivoton tapaus ole ja voin vielä jotakin
tehdä. Se antaa voimia.”
Työkokeilussa 1999-2000,
25-vuotias Jarno Torro,
tietotekniikan mekaanikon
tutkinto, sahurin työssä käsivaiva
”Työryhmissä ei alettu puida
keskinäisiä asioita tai organisaatioiden välisiä eroja, vaan keskiöön
otettiin asiakas ja hänen näkökulmansa. Asiakas oli yhteinen meille
kaikille, vaikka historia ja toimin-

tatavat poikkesivatkin toisistaan.
Halusimme katsoa samaan suuntaan heti alusta alkaen. On vaikeaa
katsoa eteenpäin, oppia pois vanhasta. Kun koko henkilöstö pantiin
yhteen laariin, löytyi kuitenkin monenlaista osaamista ja laaja-alaista
kokemusta, erilaisia toimenkuvia.”
Henkilöstöpäällikkö Ulla
Sipilä, LähiTapiola Pohjoinen,
Työnkehittämishanke
Työkyky 1/2014
”Myös psykologin kanssa puhutaan siitä, miten ajatusta saisi
poikki ja miten oppisi vaikuttamaan
omaan ajatteluunsa. Olen todella
iloinen, että pääsin kuntoutukseen
ja vielä näin varhaisessa vaiheessa. Ei tarvitse kymmeniä vuosia kärsiä asioista, joille voi tehdä jotain.
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ollut meille tärkeä kumppani, joka
tuntee Serviisin toiminnan. ”
Johtaja Riitta Lappalainen,
Oulun Serviisi, räätälöityä
ASLAK-kuntoutusta
Työkyky 1/2010

Terveyskeskuslääkärillä ei ole aikaa
kuin vartin verran. Katsotaan suurin
piirtein, että pysytään hengissä. Ei
siinä tällaiseen ehdi.”
Anne Kuosmanen, kielentarkistaja,
hengityssairaiden kuntoutuksessa 2009, Verve Liperi
Työkyky 1/2009

mattitaitoaan. Ainakin itse koin, että
tekevät hommaansa suurella sydämellä. Missään vaiheessa ei näkynyt kyllästymistä työhön tai ihmisten ongelmiin. ”
Ammatillisella valmennuskurssilla 2009, Leena Hauru, 50 v
Työkyky 2/2009

”Firma kiikkui ja kaakkui. Kun
viimeiset yt-neuvottelut tulivat, toivoinkin jo pääseväni pois. Olin helpottunut. Mutta sitten kun jäin kotiin, muutaman viikon otti päähän,
että miten voin olla näin huono ihminen. Vaikka järki sanoi, että siitä
ei ole kysymys, tunteet täytyi kumminkin käydä läpi. Se, että Verven
kurssin vetäjät osaavat neuvoa ja
opastaa ihan käytännön asioissa,
on vain pieni osa-alue heidän am-

”Kaikki kulkivat omassa työputkessa eivätkä oikein koskaan kunnolla kohdanneet. Aiemmin kuntoutuskurssit ovat olleet liian irrallaan työstä. Emme halunneet enää
kurssia kurssin vuoksi, vaan sellaisen
josta on oikeasti hyötyä myös liikelaitoksen toiminnalle ja työympäristölle. Kun lähdimme kurssille selvittämään sitä, mitkä asiat työssä vaivaavat ja miten voisimme työskentelyä kehittää, on työterveyshuolto

”Urani oli siinä vaiheessa, että tilanteen uudelleen arviointi oli
tarpeen. Aikaisemmin oli vain epämääräisiä tuntemuksia siitä, että
tietyt asiat eivät mene ihan oikein.
En kuitenkaan tiennyt, missä oli vika. Nyt ymmärrän paremmin omaa
työtäni ja työhistoriaani sekä siihen
liittyvää kiertokulkua. Vaikka välillä
motivaatio oli heikompi, niin sekin
oli vain vaihe, joka oli käytävä läpi. Kurssilla opin sen, että työyhteisön ristiriidat koskettavat jokaista.
Ihmiset reagoivat eri tavalla, mutta jos jollakin osa-alueella on ongelmia, niin se heijastuu myös muualle
työyhteisöön.”
Näyttelijä Mikko Korsulainen,
ASLAK-kuntoutuksessa 2007
Työkyky 1/2007
”He (esimiehet) osoittivat sitoutumista ja halua tietää, mitä meillä
oli kerrottavaa. Me kymmenen olimme jo kuulleet toisiltamme paljon
ensimmäisellä jaksolla. Oli tärkeää,
että nyt esimiehet kuulivat asioista
koko porukan yhteisessä keskustelussa eivätkä vain omilta alaisiltaan.
Joskus on vaikea selittää asioita itse ja voivotella työterveyshuollossa.
ASLAKissa tietoa tuli joka kantilta ja
työterveyshuollon edustajat kuulivat, mikä on faktaa ja minkälaista
meidän työ on. Heille tuli toisenlainen käsitys meidän toiminnasta.”
Hoitaja Arja Hiukka. ASLAK.
Työkyky 1/2012
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1988

Kuvan sinisellä sohvalla rötköttää poika,
joka ei saa kiskottua housuja jalkaansa. Ote
elämään on hatara, kun ei oikein kiinnosta.
Eletään 2000-luvun ensivuosia ja Suomessa
on yhä enemmän nuoria, joita uhkaa
syrjäytyminen.
Pojan mieli kulkee outoja polkuja. Hän on
mitätön hiiri. Kun hän kohtaa mahtihiiren,
joka tarjoaa Merikosken ihmejuustoa,
tapahtuu käänne: poika näkee itsensä
isompana.
Näin Merikoski kertoo 1990-luvun
alussa palveluistaan nuorille, joiden on
vaikea löytää sopivaa väylää kouluun ja
työmaailmaan.
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S

isäistä Hiirtä on vaikea nujertaa. Omanarvon tunnon murenemisen ja negatiivisen ajattelun kierre on
havaittu haittatekijäksi jo aiemminkin, kun 1990-luvun puolivälissä Merikosken ja Kuntoutussäätiön työryhmät
ryhtyvät linjaamaan nuorille sopivaa kurssitusta. Lopputulos
ei ole yhtä käänteentekevä kuin sarjakuvassa: kurssit opastavat käytännön asioiden hoitamiseen, mutta itsetuntoon ne
eivät juuri näytä vaikuttavan.
Syrjäytymisestä tulee trendikäs peikko, josta puhutaan
seminaareissa, kouluissa ja mediassa. Puretaan ilmiötä, pengotaan syitä, pelätään seurauksia.
Nuorten syrjäytymisprosessia yritetään hahmottaa.
Todetaan, että nuori ajautuu marginaaliasemaan, kun putoaa ”normaalien” sosiaalisten suhteiden ulkopuolelle, pois koulutuksesta, tuotannosta tai työelämästä. Toiminta-areena ka-
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Nuoria ohjaamassa
peutuu ja kuihtuu. Nuorten työttömyysaste nousee edelleen 1990-luvulla, kun Suomi syöksyy lamaan. Kouluongelmia, kouluttamattomuutta ja
epäsosiaalisuutta havaitaan enemmän miespuolisilla kuin naispuolisilla. Naisten pahoinvointi näkyy enemmänkin psyykkisenä oireiluna.

Epäonnistumisen kierre katkaistava

Syrjäytymispolulle eksyttäjäksi tunnistetaan
epäonnistumisen kierre: nuori pelkää epäonnistumista omassa toiminnassaan jo ennakkoon;
tehtäviä tehdessään hän häröilee eikä pysty tekemään kunnon suunnitelmia; epäonnistumisen kokemus lisää negatiivista asennetta ja nakertaa itsetuntoa.
Merikosken Nuotti elämälle -hankkeen
kohteeksi otetaan nuoria miehiä ja välineeksi
ratkaisukeskeinen, toiminnallinen työote, jolla halutaan rohkaista ja vahvistaa itsetuntoa.
Vikojen ja vastusten sijaan käännetään huomio
onnistumisiin, mahdollisuuksiin ja yhteistyöhön.
Tavoitteena on keikauttaa epäonnistumisen ansa kumoon niin, että nuori saisi kiinni itsetuntoa ruokkivasta onnistumiskehästä.
”Ensimmäisen nuorten ryhmän vastustus toiminnan alkuvaiheessa muodostui melko vahvaksi, koska todennäköisesti projektin tavoitteisiin
ja tarkoitukseen liittynyt keskustelu nuorten
kanssa jäi liian vähäiseksi. Etenkin projektiin
liittyvät ryhmätilanteet ja niiden sisällöt herättivät nuorissa epäluuloa ohjaajien tarkoitusperien suhteen – ryhmässä esiintyi muun muassa
puhetta koekaniinina olemisesta”, hankeraportissa todetaan jälkeenpäin.

Tavoitteita, vastuunottoa, ratkaisuja

Seuraavien ryhmien kanssa ymmärretään olla
avoimempia ja yksiselitteisempiä, kun puhutaan
nuorille projektin tavoitteista ja tarkoituksesta.
Tehdään selkeät sopimukset siitä, mitä yhdessä
tehdään, miksi ja millä ehdoilla. Yritetään pön-

kittää nuoren omaa vastuunottoa auttamalla
häntä tavoitteiden asettamisessa ja suunnitelmien toteuttamisessa. Kaiken takana on tavoite kehittää nuorten tarpeisiin soveltuva kuntoutusmenetelmä ja arvioida sen vaikuttavuutta.
Projektista saavat eninten hyötyä ne, joiden
elämäntilannetta eivät varjosta vakavat kriisit ja
joilla on halua päästä työelämään. Vaikeampaa
on auttaa päihdeongelmiin ja rikoksiin sotkeutuneita ja psyykkisistä vaikeuksista kärsiviä
nuoria.
Työskentely osoittaa, että nuorten ohjaukseen soveltuvat toimintamalleiksi suunnitelmallisuus, tehtäväkeskeisyys, nuorten vastuuttaminen ja ratkaisukeskeinen ote. Ne otetaan viitoiksi nuorten kuntoutukseen.

Alkusoittoa jo vuonna 1988
Verven sosiaalityöntekijä Sinikka Torniainen muistelee Työkyky-lehden haastattelussa vuonna 2013 vieläkin varhaisempaa nuoriin liittyvää hanketta: Merikoski
osallistui jo vuonna 1988 nuorten syrjäytymistilannetta
kartoittavaan tutkimushankkeeseen yhdessä sosiaalitoimen, Työhallinnon ja poliisin kanssa.
Hanke hätkäytti osoittaessaan, että 16 - 17-vuotiaista nuorista kymmenisen prosenttia on valahtanut yhteiskunnan rakenteiden ulkopuolelle. Torniainen luonnehti
viranomaistahojen yhteistyötä avoimeksi ja aidosti huolehtivaksi.
Jo tuolloin ennustettiin, että ongelma on paheneva.
Nuorille alettiin järjestää kuntoutusta, joka auttaisi koulun
penkille ja työelämään. Vielä 1990-luvun alussa nuorten
palveluja kustansi pääasiassa Raha-automaattiyhdistys.
Vuosituhannen vaihteessa myös Kela ryhtyi rahoittajaksi.
Torniaisen arvion mukaan kuntoutuksen alkuajoista
nuoret ovat selvästi itsenäistyneet.
”Nuorten maailma on laajentunut nettiin, mistä löytyy
loputtomasti tietoa. Siinä missä aikuiset ja nuoret ennen
elivät ikään kuin samassa yhteisössä, nyt nuorilla on netissä kokonaan oma maailmansa, jonne aikuisilla ei ole
sisäänpääsyä”, Torniainen huomautti.

työkyky 35

Nuorten palvelut 1988-2015

Maailma pienenee
- ihminen kasvaa
Työkyky-lehti 2/2001

Merikosken kuntoutus- ja tutkimuskeskus alkoi järjestää 2000-luvun alussa ammatillista suuntautumista tukevia ja ohjaavia projekteja alkavassa syrjäytymiskierteessä oleville nuorille, jotka kärsivät
mielenterveydellisistä ongelmista.
Yhteistyökumppanina oli Kela ja
teemana Ihminen kasvaa – maailma pienenee.
”Nuoret ovat hakeutuneet projekteihimme hyvin aktiivisesti.
Työkokeilupaikan he ovat hankkineet itse tai ohjaajan kanssa”, kertoi nuorten kuntoutustiimissä työskennellyt lääkäri Satu Soini.
Ensimmäiset nuoret tulivat ohjaukseen Ranualta ja Pudasjärveltä.
Merikosken työtiimi piti tiiviisti yhteyttä Kelan lisäksi muihinkin
nuorten sidosryhmiin: sosiaalitoimeen, koulukuraattoreihin, nuorisopsykiatrian klinikkoihin ja työvoimahallintoon.
”Sosiaalisten taitojen puute, huono itsetunto ja sekaisin oleva vuorokausirytmi ovat ongelmia, joista
nuoret kärsivät. Juuri näitä asioita pyritään kuntoutuksessa muuttamaan parempaan suuntaan”, listasi fysioterapeutti Eija Haapala,
joka toimi myös ammatillisena ohjaajana nuorten projekteissa.
”Nuorilla on usein varsin synkät
tulevaisuudennäkymät, ja he ajattelevat, että heistä ei ole mihinkään.
Näkemys omasta tulevasta ammatista voi muuttua hyvin toisenlaiseksi
työkokeilun aikana”, Haapala kertoi.
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Work kii –valmennus
Työkyky-lehti 2/2001

”Ammatilliset opintonsa keskeyttänyt nuori on usein vaarassa syrjäytyä työelämästä loppuelämäkseen. Kokemus on osoittanut, että
nuoret on saatava ohjaukseen välittömästi keskeyttämisen jälkeen”,
kirjoitti Työkyky-lehti vuonna 2001 ja uutisoi nuorten tukipilariksi rakennetusta Work kii –valmennuksesta. Tuohon mennessä valmennukseen oli osallistunut kolme ryhmää.
Raha-automaattiyhdistyksen kustantamaan valmennukseen osallistui kaikkiaan 29 nuorta, joista noin puolet suoriutui loppuun asti.
”Täytyy ymmärtää, miten vaikeassa elämäntilanteessa moni heistä tuolloin oli”, muistutti valmennusryhmää vetänyt kuntoutussuunnittelija Marika Harila.
”Kun nuori ei ilmestynyt pariin päivään työpaikalle, sieltä otettiin meihin yhtyettä. Me kävimme keskustelemassa asiasta nuoren
kanssa, minkä jälkeen hän palasi takaisin työpaikalle. Työnantajat
antoivat toisen tilaisuuden ja tämä on mielestäni nykyisin hatunnoston arvoinen asia”, Harila kiitteli.
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Nuorten ammatillinen valmennus
Työkyky 1/2005

Ohjaaja Pirjo Määttä Kelan Oulun toimistosta on tehnyt
yhteistyötä Merikosken nuorten kuntoutuksen kanssa siitä
lähtien, kun Kela sai erityismäärärahoja lasten ja nuorten
kuntoutukseen vuonna 2000.
Määtän mielestä Merikoskella on ollut nuorten kuntoutuksessa jämäkkä ote alusta asti ja yhteistyö on toiminut koko
ajan hyvin. Merikosken moniammatillisuuden ja ohjausryhmän olemassaolon hän on kokenut erittäin tärkeäksi.
”Ohjausryhmän kanssa on mietitty koko kuntoutuksen
mallia ja saatu arvokasta tietoa välitettäväksi eteenpäin
Kuntoutuslinjalle Helsinkiin seuraavien vuosien suunnittelua varten”, Määttä totesi.
”Kun Merikoski aloitti nuorten ammatilliset valmennuskurssit vuonna 2000, ihmettelimme, että mihinkähän tätä
palvelua oikein tarvitaan. Mutta täytyy kyllä sanoa, että olisimme välillä olleet huutavassa pulassa ilman Merikoskea”,
arvioi vastaava sosiaalityöntekijä Ulla Huhta Oulun yliopistollisen sairaalan nuorisopsykiatrian osastolta.
”Merikosken kanssa homma on sujunut joustavasti. On
voitu pitää taukoa välillä, jolloin nuoret ovat tarvittaessa olleet osastolla. Sitten on taas aloitettu uudestaan. Sellainen
tuntuma on, että tässä tehdään porukalla töitä nuorten hyväksi”, Huhta kitetytti.

Mun juttu –kuntoutuskokeilu

Kurssin jälkeen työkokeiluun

Mun juttu toteutettiin yhteistyössä
Pudasjärven, Ranuan ja Posion kuntien kanssa.
Projektin merkittävä vahvuus oli
projektitoiminnan organisointi osana kuntien olemassa olevaa palvelurakennetta. Eri tahojen yhteistyötä
kunnissa onnistuttiin tiivistämään
ja saavutettiin uudenlainen luottamus työryhmän eri toimijoiden välillä.
Myös nuoret ja heidän vanhempansa antoivat positiivista palautetta: projekti tarjosi nuorten tarpeista lähtevää, monipuolista ja pitkäaikaista tukea.
Kuntoutuskokeilu syrjäytymisvaarassa oleville 15 - 17-vuotiaille
nuorille käynnistettiin syksyllä 2001.
Järjestäjinä olivat Kela, työvoimahallinto sekä kuntien eri viranomaiset.

”Tämä ei ole niin virallista kuin esimerkiksi koulussa. Ei kirjoiteta kynä sauhuten vaan keskustelemalla puretaan asioita. Hieno
homma. Tämä eroaa koulusta erittäin paljon ja monella saralla”, vertaili valmennuskurssille osallistunut 18-vuotias Tony.
Samanikäinen Jaana listasi kattavasti ja kiinnostavasti käsiteltyjä aihepiirejä: päihteet, masennus, koulukiusaaminen, koulunkäynti, raha-asiat, kotiolot. Kipeitäkään kysymyksiä ei kaihdettu.
Jaana oli joutunut luopumaan allergian vuoksi hevostenhoitajan koulutuksesta.
”Minulla on aina ollut toisena vaihtoehtona lastenhoitaja tai
ravintola-ala”, Jaana kertoi ja pääsi ryhmäjakson jälkeen työkokeiluun päiväkotiin.
”Aktiviteetteja on paljon, hurjiakin juttuja, mutta ainakin
voi sanoa, että aika ei käy pitkäksi! Ne eivät tietenkään ole pääpointti vaan se, että löytää oman jutun, jota rupeaa elämänsä
aikana tekemään”, korosti Tony.
Hän oli opiskellut ravintolakokiksi 1,5 vuotta, mutta ei kestänytkään stressiä ja kiirettä. Työkokeilussa hän meni keittiöhommiin vanhustentaloon.

Työkyky 1/2004

Työkyky 1/2009
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Nuorten palvelut 1988-2015

Kunnari ja Kärkkäri
Työkyky 1/2013

Nuoret asiakkaat vahvistivat itsetuntemusta kehollisuuden näkökulmasta Kunnari- ja Kärkkärimielenterveyskursseilla.
Taidepsykoterapeutti Hilkka
Putkisaaren ohjauksessa nuoret kuvasivat värien ja piirrosten avulla ajatuksiaan ja tunteitaan. Prosessiin kuului yhteinen ryhmäkeskustelu siitä, mitä
mielessä teosta tehdessä liikkui.
Taide toi puheisiin polveilevuutta ja paljastavuuttakin.
”Kun paniikkihäiriön piirtää
paperille tai muovaa savesta, se
ei ole enää asiakkaassa itsessään.
Se on ulkoistettu tarkasteltavaksi, ja sitä voidaan käsitellä itsestä irrallisena asiana. Näin saattaa löytyä avain siihen, milloin
paniikkihäiriö on alun perin saapunut asiakkaan elämään ja millä keinoin sen voisi lähettää tiehensä”, Putkisaari totesi.
Samoilla kursseilla harrastettiin myös liikuntaa ja tehtiin kehontuntemusharjoituksia fysioterapeutti Paula Ala-Ketolan
kanssa.
”Erityisesti masentuneesta voi
tuntua, ettei jaksa edes sängystä nousta. Mutta liikkuminen on
tapa pitää itsestä huolta ja toivon aina, että jokaisesta löytyisi
sen verran puhtia. Kehossa vapautuvat endorfiinit ja autonomisen hermoston aktivoituminen
hoitavat kyllä loput”, Ala-Ketola
kannusti.
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Ensimmäiset kurssit käynnistyvät 1/2016

OPI-hanke vakiintui
palvelutoiminnaksi
Verve oli vuosina 20112013 kehittämässä Kelan OPIhankkeessa uutta kuntoutusmallia nuorille opiskelun oheen.
Siinä tiivistyy kuntoutusyksikön, oppilaitoksen ja hoitotahon yhteistyö nuorten tukemiseksi niissä tilanteissa, joissa
nuorella on mielenterveysongelmia ja vaikeuksia saattaa opintonsa loppuun.
”Tämä on ollut puuttuva ja
odotettu pala Kelan ammatilli-

sen kuntoutuksen tarjonnassa”,
sanoo Verven palvelupäällikkö
Kirsi Paitsola.
THL teki vuonna 2014 OPI:
sta arviointitutkimuksen. Sen
mukaan OPI sopii hyvin opiskelijan arkeen ja edistää nuoren opintoja.
Vuoden 2016 alusta lähtien OPI- palveluja toteuttavat
Verven Oulun, Lappeenrannan,
Mikkelin, Porin ja Turun toimipaikat.

Verve 1965-2015
Merikosken kuntoutus- ja tutkimuskeskus
Ensimmäisenä kokonaisena työvuonna

1966 Merikosken työklinikalla
käy 118 asiakasta, joista 13 on naisia.
Asiakkaista 39 tulee Oulun kaupungista,
44 muusta Oulun läänistä, 19 Lapin läänistä ja
16 muualta Suomesta.

vuonna

2005

• 3 000 asiakasta
• 100 yritysasiakasta
• 120 työntekijää
Oulussa ja Helsingissä

VERVE TÄNÄÄN

2000-luvulla
työelämän
muutos kiihtyy
- Verve reagoi
Työelämän muutoksen kiihtyessä
kuntoutukselta vaaditaan entistä pontevammin suuntautumista kohti työtä.
Aletaan puhua työurien pidentämisestä. Kuntoutuksen tehtäväksi muotoutuu
työntekijän tukeminen muutoksessa.
Vervessä välineet ovat valmiina.
Työlähtöiset menetelmät ovat käytössä ASLAK- ja TYK-kuntoutuksessa ja
ne laajennetaan koskemaan myös työurapalveluja. Näyttää siltä, että Verven
toimintatapa sopii aikaan, joka korostaa työurien pidentämistä työuran kaikissa vaiheissa.

Yksilöllisempää ohjausta

Vuonna 2005 kuntoutuslain muutoksen myötä päävastuu työikäisten ammatillisesta kuntoutuksesta siirtyy työeläkelaitoksille. Aiemmin niiden rooli kuntou-

200 työntekijää
toimintaa 11 paikkakunnalla
Verven, Kruunupuiston ja Kuntoutuskeskus
Kankaanpään muodostaman yritysryhmän
osuus Suomen yksityisestä kuntoutuksesta n.

tuksen järjestäjänä on ollut vähäisempi.
Työeläkelaitokset kaipaavat prosessimaista tukea kuntoutujalle. Kuntoutuksen
tulee olla yksilöllisempää ohjausta, sen tulee jalkautua ja olla lähellä työtä.
Muutokset ovat lähtölaukaus Verven
strategian uudelle tarkastelulle. Käy selväksi, että avomuotoisia palveluja tulisi
tarjota valtakunnallisesti siten, että palvelut ovat yhteneväiset joka puolella
Suomea. Niitä on myös kehitettävä entistä kiivaammin. Samalla kasvaa vaikuttavuuden vaatimus: entistä selkeämmin
on kyettävä osoittamaan palveluista saatava hyöty.

Vaikuttavuus nousee
keskiöön

Verve käynnistää keskustelun vaikuttavuudesta järjestämällä aihees-

17 milj. €
yli 6 000 asiakasta

10 %

Verven liikevaihto

ta kongressin Oulussa 2007 ja julkaisemalla seuraavana vuonna teoksen ”Vaikuttavuus muutoksessa”.
Vaikuttavuutta käsitellään myös Helsingissä järjestetyssä seminaarissa vuonna 2010.
Suomesta löytyy paljon pieniä paikallisia työurapalvelujen tarjoajia. Verve
haluaa tuoda yhteneväiset palvelut sinne missä työntekijät ja työpaikat ovat.
Se alkaa 2000-luvun puolivälistä lähtien laajentaa toimintaansa uusiin kaupunkeihin.
Verven kehittämiä työlähtöisiä
menetelmiä ryhdytään soveltamaan
Verven kaikissa toimipaikoissa. Valtakunnallisuus ja organisaation riittävän
iso koko mahdollistavat vahvemmat resurssit palvelujen kehittämiseen ja vaikuttavuuden osoittamiseen.
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Verve nyt

Verve ja KK-Kunto Oy yhdistyvät
1.3.2015. Suomeen syntyy valtakunnallinen kuntoutuskeskittymä,
jolla on yksiköt 11 paikkakunnalla
ympäri Suomea.

Tämä oli historiallinen muutos koko kuntoutustoimialalla. Rakensimme
uuden kokonaisuuden tuottamaan
kuntoutuksen palveluja. Päivittäiseen
asiakkaiden palvelemiseen ja yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävään
työhön tällä ei ollut vaikutusta. Sitä
vastoin meiltä kaikilta on vaadittu uskallusta lähteä mukaan muutokseen ja luomaan ennakkoluulottomasti uutta
yhteistä kulttuuria. Rakennamme mitä suurimmassa määrin
yhteiskunnallista yritystoimintaa, taustatukena kotimaiset
Kuntoutussairaalasäätiö Kankaanpää ja Punkaharjun kuntoutussairaalasäätiö.

– Hannu Ronkainen,
Verven toimitusjohtaja
Vervelle on ominaista, että meillä ymmärretään sekä sisältö että prosessit.
Usein organisaatioilla on hallussaan jompikumpi: on hirveästi sisältöä ja innovaatioita muttei järjestelmällistä tapaa viedä asioita eteenpäin. Tai päinvastoin.
Vervessä kaaos ja järjestys viihtyvät samassa talossa. Sisältö, uusi näkökulma
siihen kuinka ohjata ihmisiä työhön, on löytynyt menetelmistä ja välineistä, joita on kehitetty pitkän ajan kuluessa.
Eikä riitä, että osaaminen on joskus hankittu: on osattava
kehittää ja ohjata kehitystä myös jatkossa. Osaavan henkilökunnan avulla on saatu aikaan vaikuttavuutta ja näyttöjä. Verven tapa toimia näyttää sopivan tähän maailmantilanteeseen, jossa työuria yritetään pidentää. Nyt tätä työtä päästään tekemään entistä isomman yhteisön voimin.

– Oili Alatorvinen, Verven kuntoutusjohtaja
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Kuntoutustoimialalla on käynnissä iso muutos ja kentällä näkyy
myös uhkia. Isona talona olemme
huomattavasti vahvempi ja pystymme paremmin vastaamaan muutokseen niin osaamisen ja prosessien
hallinnan kuin paremman kustannustehokkuudenkin avulla. Tästä
alkoi uusi aikakausi. Olemme päässeet toimimaan yhdessä ja puhaltamaan yhteen pussiin. Tämä on nähty joka puolella hyvänä juttuna ja myös henkilöstö
on kokenyt yhdistymisen vahvistavan kokonaisuutta.

– Raimo Kalliokoski, Verven varatoimitusjohtaja

Hallinnon kannalta yhdistyminen
on ollut iso ponnistus, kun kaikki
Verven järjestelmät ovat vaihtuneet
ja uutta on rakennettu. Vervessä on
kuitenkin tehty tätä ennenkin: yksiköitä on vuosien varrella integroitu, purettu ja rakennettu uudestaan.
Toiminnan laajentuessa punaisena
lankana on pitkin matkaa ollut yhtenäisyys, osaaminen ja Verven selkeä toimintatapa.
Murros jatkuu, sillä digitalisaatio vaikuttaa voimakkaasti kuntoutustoimialaan. Tämä ei koske pelkästään talous- ja henkilöstöhallintoa vaan myös
asiakasyhteyksien hoitoa, case manageerausta sekä
ennen kaikkea palvelujen kehittämistä ja viestintää.
Kun rajapinnat menevät sekaisin ja kokeiluja ja kehittämistä tehdään organisaatiossa ristiin rastiin yhdessä, vaatii se organisaatiolta muutoskykyä ja rohkeutta heittäytyä.

– Jorma Kudjoi, Verven talousjohtaja
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ISS Palvelut
työkykyä
kehittämässä
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“

Jotta työstä ei tulisi liian
kuormittavaa, on tärkeää, että
kuhunkin toimeen valitaan sopivat
henkilöt, jotka saavat tehtävään
hyvän perehdytyksen ja tuen.
Työkyvyn johtamisen mallina on
”ennakoi, seuraa ja reagoi”.

— Kuntoutukseen osallistuvat saavat
tukea ryhmältään ja voimaantuvat, kun
huomaavat, että muutkin pohtivat ihan
samanlaisia asioita ja heillä on ihan samanlaisia huolia, Tallgren kertoo.

Ammattilaisten yhteistyötä

ISS Palvelut työllistää Suomessa lähes
12 000 kiinteistöpalvelualan ammattilaista. Toiminnan kulmakivenä on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö.
— Tavoitteenamme on olla alan halutuin työpaikka, ISS Palveluiden työterveyspäällikkö Anne Tallgren kertoo.
Suomen henkilöstöstä yli puolet työskentelee siivouspalveluissa. Loput työskentelevät kiinteistön ylläpito-, turvallisuus-, ruokailu-, tuki- ja rakennuttamispalveluissa.

Ennakointia, seurantaa ja
reagointia

Tallgrenin mukaan jaksamisessa ja
pärjäämisessä merkityksellistä on ennakoiva toiminta: varhainen puuttuminen ja työkyvyn ylläpitäminen sekä kehittäminen.
— Jotta työstä ei tulisi liian kuormittavaa,
on tärkeää, että kuhunkin toimeen valitaan sopivat henkilöt, jotka saavat tehtävään hyvän perehdytyksen ja tuen.
Työkyvyn johtamisen mallina on ”ennakoi, seuraa ja reagoi”, Tallgren valottaa.
Käytössä ovat kattavat työterveyspalvelut, erilaiset työhyvinvointihankkeet,
työturvallisuuden ja työturvallisuuskulttuurin kehittäminen sekä työhyvinvointiohjelma. Yksi merkittävä painopiste-
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alue ennaltaehkäisevässä toiminnassa
on ergonomia.
Esimerkiksi siivouspalveluissa työnteon apuvälineet ja tekniikat kehittyvät
jatkuvasti, ja henkilöstön tukena ovat
muun muassa siivoustyön palveluohjaajat, joita työfysioterapeutit kouluttavat
ergonomisiin työtapoihin.

Varhaista kuntouttamista

Ennaltaehkäisevän toiminnan lisäksi
ISS Palvelut pitää tärkeänä puuttumista työkyvyn haasteisiin heti, kun niitä
havaitaan. Työterveyshuollon ammattilaisena Tallgren onkin havainnut positiivisen asennemuutoksen kuntoutusta kohtaan.
— On saatu väistymään sellaista
asennetta, että ”enhän mä vielä ole
sellaisessa kunnossa, että tartteis mihinkään kuntoutukseen lähteä”. Sen sijaan nähdään, että kyse on varhaiskuntoutuksesta, jolla pyritään tunnistamaan
ja ennaltaehkäisemään mahdollisia ongelmia, toteaa Tallgren.
Hänen mukaansa ISS Palvelut
on yrityksenä kuntoutusmyönteinen.
Henkilöstölle on tarjolla vuosittain useita kuntoutuskursseja, joissa tärkeässä
roolissa varsinaisen sisällön lisäksi on
myös itse kuntoutusryhmä.

Kuntoutusten koordinoinnissa merkittävässä roolissa on työterveyshuolto, joka valitsee kuntoutukseen osallistujat ja on muutenkin aktiivinen toimija
prosessissa. ISS Palveluiden valtakunnallisen työterveyshuoltokumppanin
Mehiläisen ja tämän alihankkijoiden lisäksi Terveystalo vastaa työterveyshuollosta osalla paikkakunnista.
— Muun muassa Oulussa Mehiläisellä
on esimerkillisen ennaltaehkäisevä ja
kuntouttava ote. Tärkeää on kuntoutuksen oikea-aikaisuus ja se, että työntekijä
on itse motivoitunut sekä valmis miettimään tilannettaan ja tekemään siihen
muutoksia, Tallgren korostaa.
Verven kanssa yhteistyötä tehdään
Oulun ja Mikkelin toimipisteissä, joissa
on järjestetty muun muassa ASLAK- ja
TYK-kuntoutuksia. Lisäksi yritykset olivat mukana Kelan TK2-hankkeessa, jossa kehitettiin uusia malleja työikäisten
kuntoutukseen.
Tallgrenin mukaan ISS Palvelut on
vaativa kuntoutuspalvelujen ostaja, jolla on paljon omaa alan osaamista. Verve
on kuitenkin vakuuttanut osaamisellaan:
sovituista asioista pidetään kiinni ja toimitaan aktiivisesti sekä pitkäjänteisesti.
— Pitkäaikainen yhteistyö mahdollistaa luottamuksen syntymisen. Kun yrityksen toimintatavat ovat tuttuja, yhteistyö
on kaikille helppoa ja puhutaan samaa
kieltä. Ei tarvitse aloittaa aina alusta, sanoo Tallgren.
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Oppia ja ahaa-elämyksiä

Hyvässä kuntoutuksessa on kyse oppimisesta ja monimuotoisuudesta. Haaste on usein siinä, miten kuntoutuksen anti saadaan jalkautettua
laajemminkin työpaikalle. Vervellä on Tallgrenin
mukaan ”välittämisen meininki”: haetaan kestäviä
ratkaisuja yhdessä työntekijän ja yrityksen kanssa.
— Verven kuntoutuksissa on työlähtöinen ote,
työstä keskustellaan ja sitä pohditaan monipuolisesti. Kuntoutuksissa on se punainen lanka, että
aktiivinen ihminen löytää ahaa-elämyksiä jaksamiseen ja haasteista selviytymiseen ja osaa viedä ne
mukanaan työpaikalle ja arkeen, Tallgren sanoo.
Työelämän haasteet eivät ole katoamassa mihinkään jatkossakaan. Vaikka moni työtehtävä ei
ole enää niin kuormittava fyysisesti, työelämän
muutokset sekä arjen ja työn yhdistäminen kuormittavat myös henkisesti. Tallgrenin mukaan työuria pitäisi saada pidennettyä samalla, kun vaatimukset kasvavat.
Monet pysähtyvät miettimään omaa työtään,
työkykyään ja jaksamistaan sekä niiden kehittämistä usein vasta kuntoutuksissa. Usein huomataan myös, että osa työkykyyn vaikuttavista asioista on hyvin pieniä.
— Kuntoutuksiin osallistujilta tulee paljon palautetta, että tämä oli parasta, mitä minulle on
tapahtunut moneen vuoteen, iloitsee Tallgren.

“

Monet pysähtyvät
miettimään omaa työtään,
työkykyään ja jaksamistaan
sekä niiden kehittämistä
usein vasta kuntoutuksissa.
Usein huomataan myös, että
osa työkykyyn vaikuttavista
asioista on hyvin pieniä.
- ISS Palveluiden
työterveyspäällikkö
Anne Tallgren
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Työyhteisö haki arkityöhön uudet ratkaisut

Sairauspoissaolot
puolittuivat

Sadan henkilön työpaikalla oli paljon sairauspoissaoloja, jotka nakersivat arjen
sujuvuutta. Oliko kyseessä ikuisuusongelma, johon ei löydy ratkaisua? Vuonna
2013 sairauspoissaoloja oli 2893 päivää
eli 24 päivää jokaista työntekijää kohden. Seuraavan vuoden aikana sairauspoissaolot vähenivät 1530 päivään eli
määrä väheni 13 päivään jokaista työntekijää kohden. Vähennystä oli siis 1362
päivää, mikä merkitsi jopa 400 000 euron säästöä. Myös henkilöstön vaihtuvuus väheni vuonna 2014. Mitä tapahtui?

Sairastelu ja poissaolot
lisääntyivät

Kyseessä on Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö, joka edistää mielenterveyttä sekä tukee ja kehittää mielenterveys- ja päihdetyötä. Se myös
osallistuu uusien kuntouttavien toimintamuotojen kehittämiseen. Tarkoituksena
on myös työskennellä Päijät-Hämeen
alueella avohoidossa olevien mielen-
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terveys- ja päihdeasiakkaiden psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin
ja osallisuuden lisäämiseksi.
Säätiön historiassa on ollut monenlaisia vaiheita. Se perustettiin 17 vuotta
sitten jatkamaan silloisen yhdistyksen
toimintaa. Säätiö on elänyt viimeiset
vuodet muutosten myllerryksessä, mikä
alkoi näkyä henkilöstön sairastavuutena ja huolestuttavina poissaololukuina.

Pitkäjänteisellä työllä
pitkäjänteisiin tuloksiin

Kun työntekijät voivat huonosti, henkilöstö ehdottaa usein ratkaisuksi resurssien lisäämistä: muutama uusi työntekijä helpottaisi tilannetta. Toisaalta
johto ja henkilöstö saattavat tulkita, että kun työ on raskasta, tarvitaan henkilöstölle virkistystä. Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö ei tyytynyt kumpaankaan ratkaisuun. Tarvittiin toisenlaista lähestymistapaa säätiön tilanteeseen ja johto päätti tarttua asiaan tosis-

saan. Muutosvuosien jälkeen olisi voitu
ajatella, että annetaan tilanteiden rauhoittua ja kehitetään toimintaa myöhemmin. Johto näki kuitenkin ensiarvoisen
tärkeänä, että lähdetään heti hakemaan
pysyviä ja kauaskantoisia ratkaisuja ja
henkilöstö otetaan mukaan.

Talkoisiin lähti koko
henkilökunta

Työhyvinvointi nähtiin säätiön yhteiseksi asiaksi ja talkoisiin kutsuttiin
koko säätiön henkilökunta. Vuoden
2014 alussa alettiin suunnitella hanketta, jonka nimeksi henkilöstö äänesti
”TERO-työhyvinvointihanke”. Hankkeen keskeinen lähtökohta oli ajatus
siitä, että sujuva työ on työhyvinvoinnin perusta. Hankkeen suunniteltiin
kohdistuvan eri yksiköiden ajankohtaisten arki-ongelmien ratkaisemiseen.
Työyhteisön tueksi mukaan kehittämiseen tuli Verve Consulting.

raportti

kentältä

“

Kun työntekijät
voivat huonosti,
henkilöstö ehdottaa
usein ratkaisuksi
resurssien lisäämistä:
muutama uusi
työntekijä helpottaisi
tilannetta. Toisaalta
johto ja henkilöstö
saattavat tulkita, että
kun työ on raskasta,
tarvitaan henkilöstölle
virkistystä.
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Millaisia

tuloksia?
Mitä

tehtiin?

Keväällä 2014 käärittiin hihat ja ruvettiin töihin. Henkilöstöstä valittiin kehittämisryhmä, jossa oli edustus kaikista kahdeksasta säätiön yksiköstä: terveys- ja liikuntatiimistä hallintoon,
palvelukeskuksista keittiöön. Kehittämisryhmä
sai valmennuksissa työkaluja tutkia omaa arjen työtään sekä menetelmiä, joilla nostaa esiin
työn sujuvuutta vaikeuttavia asioita. Ryhmä vei
oppimiaan asioita omiin yksiköihinsä ja toi tullessaan aineistoa yksiköistä kehittämisryhmän
valmennuksiin. Kunkin yksikön asioista tuli koko kehittämisryhmän yhteisiä.

Häiriöistä kerätty aineisto kiersi

Ryhmäläiset oppivat toistensa tilanteista.
Yksiköt käsittelivät hankkeessa kerätyn työhyvivointikyselyn tuloksia ja nimesivät kyselyn
pohjalta omia kehittämiskohteitaan, joita alkoivat työstää. Yksiköissä kerättiin häiriöpäiväkirjan avulla arjen ongelmia ja etsittiin ratkaisuja
kiperimpiin kysymyksiin. Intoa riitti, vaikka arkityö oli kiireistä.
Säätiön johdolla, esimiehillä ja tiiminvetäjillä oli
oma valmennuksensa, jossa esimiestyön tilannetta ja haasteita ratkottiin. Kehittämisryhmästä vietiin aineistoa esimiesten valmennukseen ja päinvastoin. Näin saatiin käyntiin yhteinen keskustelu
säätiön toiminnan tilanteesta. Tero-hankkeessa
säätiön henkilöstö loi uudenlaista kehittämisen
kulttuuria, kun eri yksiköt alkoivat yhdessä ratkaista esiin nousseita pulmia.
Hanke kesti vuoden ja sen aikana koko säätiön henkilöstö kokoontui kolme kertaa yhteiseen
työseminaariin. jossa yksiköt esittelivät toisilleen
kokeilemiaan uusia käytäntöjä.
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Hankkeessa saatiin aikaan uudistuksia monella tasolla. Koko organisaatioita koskevia ratkaisuja olivat mm. uusi organisaatiomalli, muutokset johtoryhmän kokoonpanossa sekä muutokset tiiminvetäjien asemassa ja toimenkuvassa. Kaikissa säätiön yksiköissä otettiin käyttöön
vuosikellomalli ja koko taloa koskevia palavereja jäsennettiin uudelleen.

Työn fokus muuttui

Hanke tuotti runsain määrin myös paikallisia, eri yksiköissä toteutettavia uudistuksia.
Raportointi- ja kirjaamistavat muutettiin: enää ei
niinkään raportoida rutiininomaisesti sitä, onko
asiakas syönyt tai käynyt ulkona, vaan kiinnitetään huomio näissä asioissa tapahtuneisiin muutoksiin ja pieniinkin edistysaskeliin. Tämä alkoi
näkyä heti työntekijöiden puheessa ja dokumentointitavassa: fokus siirtyi selkeämmin suunnitelmalliseen, kuntouttavaan asiakastyöhön.

Ei enää kaikille kaikkea

Siirtyminen yksilötyöstä tiimi- ja parityöhön
jäsensi asiakasvastuut uudestaan. Aiemmin jokaisella oli omat vastuuasiakkaansa. Nyt kaikki
ovat yhteisiä asiakkaita ja on helpompaa katsoa
kokonaisuutena, millaista tukea kukin asiakas
tarvitsee: pystytään aiempaa paremmin tarjoamaan täsmäapua. Yhteisten pelisääntöjen luominen mm. asiakastyöhön ja sen seuraamiseen
on selkeyttänyt toimintaa asiakkaiden kanssa.
Työntekijät seurasivat pelisääntöjen toteutumista häiriöpäiväkirjojen avulla, jolloin kehittämistä
vaativat asiat saatiin näkyvämmiksi.

Miten

hanketta

arvioitiin?
Kehittämishankkeessa saatiin aikaan konkreettisia uudistuksia. Lähtökohtana olivat suuret
sairauspoissaolomäärät ja heikentynyt työhyvinvointi. Hankkeen alkaessa ja päättyessä toteutettiin työhyvinvointikysely, jonka tulokset osoittavat työhyvinvoinnin ja jaksamisen parantuneen.
Maaliskuussa 2015 hankkeen päättyessä 60 %
vastaajista arvioi oman jaksamisensa olevan erittäin hyvä tai hyvä, kun vuotta aiemmin luku oli
47 %. Kyseessä on merkittävä muutos. Suurin osa
henkilöstöstä arvioi hankkeen päättyessä kehittämisen luoneen uutta yhteistä toimintatapaa.

Esiin nostettiin asiakastyöhön
vaikuttavat tulokset

Hankkeen päätösseminaari pidettiin huhtikuussa 2015. Aiheeksi valittiin ”Asiakkaamme
TERO PHSPS:n palvelujen käyttäjänä –hankkeen tuloksia asiakkaan näkökulmasta”. Oli tärkeää nostaa esiin hankkeen tulokset nimenomaan
asiakkaan ja asiakastyön kannalta. Työyhteisö
intoutui aiheesta niin paljon, että teki yhdessä
asiakkaiden kanssa Asiakas Tero -nuken, joka oli
mukana päätösseminaarissa. Säätiön eri yksiköt
raportoivat hankkeen tuloksista ja asiakas Tero
siirtyi kuhunkin esitykseen mukaan.

Heinolan Torikadun palvelukeskuksen
tiiminvetäjä Kirsi Alanko-Pohjola sekä
Asiakas Tero.

”Tero-hanke on ollut hyödyksi koko työyhteisölle.
Kaikki ovat halutessaan päässeet mukaan
kehittämään omaa työtään ja työhyvinvointiaan.
Hanke on palauttanut meidät jälleen työn
äärelle. Hyvin suunniteltu työ on puoliksi tehty.”
”Hanke on selkeyttänyt työnkuvaa ja antanut
eväitä hyvään keskusteluun työyhteisössä. Se
on edistänyt kokeilemaan erilaisia työtapoja ja
etsimään käytänteitä työhön.”
”Hanke on osaltaan vaikuttanut siihen, että
organisaatio on järjestäytynyt ja palannut
perustehtäväänsä. Koko henkilökunta on ollut
mukana palveluiden jäsentämisessä ja vähintään
oman työkontekstinsa kehittämisessä. Kun
perusta on luotu, on helppo jatkaa prosessien
päivittämistä ja kehittämistyötä. Tulevaisuuden
muutoshaasteisiin vastaaminen ei pelota.”
Lainauksia henkilöstölle hankkeen päättyessä
tehdyn työhyvinvointikyselyn vastauksista

Kentältä raportoi
Kirsi Koistinen,
konsultitoiminnan
johtaja, Verve
Consulting
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SAUNASTA
LASARETINSAAREEN
JA YMPÄRI SUOMEN
Verve syntyi sauna- ja pesularakennukseen
Oulun Tuiraan vuonna 1965. Aloilleen se asettui Lasaretinsaareen vuonna 2002, josta matka jatkui muihin kaupunkeihin.
Tänä päivänä Verve löytyy 12 osoitteesta. Sieltä, missä ovat ihmiset ja työpaikat.
Pääasiassa kaupunkien keskustoista siis.
Laajeneminen ei olisi ollut mahdollista ilman kehittämisen intoa ja tekemisen paloa, joka synnytti oman tieteellisen lähestymistavan
työkyvyn kehittämiseen. Sen voimin aiomme
omistautua suomalaiselle työelämälle seuraavatkin 50 vuotta.
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