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Raimo Kalliokoski,
Verven varatoimitusjohtaja

V

erve ja sen omistajat Kruunupuisto ja Kuntoutuskeskus Kankaanpää muodostavat tänä päivänä vahvan valtakunnallisen kuntoutuksen osaamiskeskittymän. Yhteisön koko ja
laajuus eivät silti takaa hyvää kuntoutustyötä, vaan fokuksessa ovat osaaminen ja
asiakaspalvelu. Haluamme edelleen edistää omalta osaltamme työntekijöiden ja
työelämän tarpeita sekä parantaa ihmisten elämänlaatua ja toimintakykyä.
Tämän vuoden alussa ODL Terveys Oy
tuli osaksi Verveä. ODL Terveys on vahva vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ja
työhön suuntautuvan kuntoutuksen toimija Pohjois-Suomen alueella. Yksikkö on
erittäin tunnettu myös kuntoutuksen avoterapiapalveluista. Verve tiedostetaan jo
ennestään työelämän kuntouttajana, jota
siis vahvistavat nyt myös vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut.
ODL Terveyden vaativan lääkinnällisen
kuntoutuksen palvelutoiminta jatkuu ja yksikön työntekijät jatkavat palvelujen tuotannossa samoissa toimitiloissa. Suurin muutos tulee olemaan toiminnan siirtyminen
Verve-nimen alle kuluvan vuoden aikana.
Verven vaativa lääkinnällinen kuntoutus muodostaa yhdessä Kruunupuiston
ja Kuntoutuskeskus Kankaanpään kanssa
osaamisen ja palvelujen yhteenliittymän.
Näillä kolmella taholla on pitkä historia ja
vahva osaaminen palvelujen tuottamisessa.
Uusi järjestely mahdollistaa entistä paremman kehitystyön kuntoutujan parhaaksi.
Kuluvan vuoden aikana rakennetaan

sote-uudistus lopulliseen muotoonsa.
Hallituksen lausuntokierroksella oleva esitys tuo paljon hyvää niin asiakkaalle kuin
yhteiskunnallekin. Asiakkaan päätäntävalta ja valinnanmahdollisuudet lisääntyvät.
Yhteiskunta säästää rahaa paremmin järjestettyjen palvelujen ansiosta. Kuntoutus
toimialana näkee uudistuksen hyvänä asiana ja siltä odotetaan paljon.
Uusi sote näyttää olevan maakuntakeskeinen. Maakunnalla on paljon valtaa toteuttaa omanlaisensa sosiaali- ja terveydenhuolto. Nykyinen yksityinen kuntoutuslaitosjärjestelmä on rakennettu valtakunnallisesti toimivaksi ja sote-uudistuksen toteuduttua maakuntarajoista johtuva toiminta-alueen pienuus tulee olemaan monelle
toimijalle haaste. Kuntoutuksen moninaiset palvelut, niin työelämään suuntaavat
palvelut kuin vammaispalvelut on tärkeää
pitää mukana uudessa toimintamallissa.
Kuntoutuspalvelujen kysynnän odotetaan silti voimakkaasti kasvavan, kun osa
julkisesti tuotetuista palveluista avautuu
yksityiselle sektorille. Verve kuten sen
omistajatkin keskittyvät toiminnassaan
kuntoutukseen ja niiden taustayhteisöinä
ovat voittoa tavoittelemattomat säätiöt.
Toiminta on läpinäkyvää ja avointa. Samaa
odotamme kilpailijoilta, niin julkisilta osakeyhtiöiltä kuin yksityisiltä toimijoiltakin.
Muutoksessa on tärkeää, että palveluja pystytään arvioimaan tasapuolisesti
kuntoutujan parhaaksi ja että asiakkaalla
on aidosti mahdollisuus valita mieleisensä
palvelupaikka.
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Uusi kortti
työkykyratkaisujen
pakkaan
Carea eli Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä aloitti Navigo-työskentelyn loppusyksystä 2016. Navigo on
työnantajan ja työntekijän väline tilanteissa, joissa työntekijälle
etsitään uudenlaisia ratkaisuja työuran eri vaiheisiin.

C

arean työsuojelu- ja turvallisuuspäällikkö Lasse Koste käsittelee työhyvinvointitiimin vetäjänä osatyökykyisten
työntekijöiden tilanteita. Hän vastasi Työkykylehden kysymyksiin kokemuksistaan Navigosta.
Millaisena näet palvelun roolin, kun käsittelyssä ovat työntekijän työuran käännekohdat?
– Me halusimme kokeilla Navigoa niiden työntekijöiden kanssa, joiden työhön paluussa on ollut
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mutkia ja pitkittymistä, vaikka monenlaisia keinoja
on yritetty. Näen oikein hyvänä sen, että ulkopuolinen toimija tulee katsomaan tilannetta. Silloin
työnantaja näkee, onko kaikki kortit työhön palaamisen tukemiseksi katsottu, ja toisaalta työntekijä
kokee, että hänen asioistaan välitetään aidosti.
Miten prosessi on edennyt?
Prosessihan on mennyt kuin juna, suorastaan
yllättävän nopeasti. Sitä on vedetty asiantuntemuksella - nämähän ovat vähän vaikeita asioita

Näen oikein hyvänä sen, että ulkopuolinen toimija
tulee katsomaan tilannetta. Silloin työnantaja
näkee, onko kaikki kortit työhön palaamisen tukemiseksi
katsottu, ja toisaalta työntekijä kokee, että hänen
asioistaan välitetään aidosti.”
- työsuojelu- ja turvallisuuspäällikkö LASSE KOSTE

KUVA: Nitroid, Mikko Hovi

sekä työntekijälle että esimiehelle. Yhteiset istunnot eivät ole tuntuneet epämiellyttäviltä, päinvastoin. Osa prosesseista on vielä [tammikuussa
2017] käynnissä, mutta mitään negatiivista palautetta ei ainakaan ole kuulunut.
Mikä on ollut työnantajan rooli?
Työnantajan rooli on olla tarjoamassa niitä
mahdollisuuksia, joita työnantajan palvelujen piirissä voidaan antaa. Jos meillä vain on jotain edellytyksiä auttaa työllistymisessä, niin me haluamme
niitä kyllä käyttää. Myös työterveyshuolto on ollut mukana työntekijöiden valintaprosessissa.
Vaikka meillä on tarkasteltu ja käyty läpi samantyyppisiä asioita kuin Navigossa, ovat Verven
edustajat olleet enemmän tekemisissä tällaisten

pitkittyneiden tilanteiden kanssa, ja heillä on rutiini niiden käsittelyyn. Varsinkin esimiehille, jotka
ovat prosessissa mukana, nämä ovat kuitenkin aika
ainutkertaisia ja uusia tilanteita. Siksi on hyvä, että
on ulkopuolista kokemusta mukana, ja mielellämme
otamme sen vastaan ja käyttöön.
Mitä sanoisit muille organisaatioille, kannattaako ulkopuolista apua hakea?
Kannattaa ottaa käyttöön kokemus, joka palveluntuottajalla on. Vaikka minäkin olen ollut 10
vuotta näissä tehtävissä, niin luotan Verven kokemukseen tapauksissa, joissa työelämään palaaminen on vaikeutunut. He osaavat nostaa oikeat
asiat pöytään. Lopultahan kyse on sen hakemisesta, mistä työntekijä motivoituu.
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Prosessin myötä työntekijä voi myös hakeutua uudelle uralle tai muualle töihin, mutta
haittaako se?
Ei tietenkään, osa ratkaisuista on sellaisia. Voi
olla niinkin, että meillä ei ole tarjolla sen tyyppistä
tehtävää, johon osaaminen, kiinnostus ja tulevaisuuden suuntautuminen soveltuisivat. Mutta
me emme työntekijää pakota, vaan hän tekee
valinnat itse.
Mitä vinkkejä antaisit Navigoon tai sen kaltaisiin prosesseihin lähteville kollegoille?
Kannattaa hoitaa dokumentaatio työntekijöiden työkykyyn liittyvistä asioista alusta saakka
kuntoon. Sitä voi käyttää prosessissa hyödyksi.
Toinen tärkeä asia on tietysti työntekijän oma motivaatio. Kävin itse työntekijöiden kanssa henkilö-

kohtaisen keskustelun, jossa kerroin, että tällainen
palvelu olisi nyt tarjolla, ja kysyin, olisiko siihen
kiinnostusta osallistua. Jotta prosessi lähtee menemään oikeaan suuntaan, on työntekijöiden motivaation herättäminen varsin tärkeää, samoin
sen ylläpitäminen tilanteissa, joissa tuntuu, että
tuleeko tästä nyt yhtään mitään.
Eräänlaisena tiivistelmänä voisi todeta, että
ulkopuolinen näkemys voi tuoda uusia ratkaisuvaihtoehtoja?
Kyllä, ulkopuolinen näkemys on tärkeää. Myös
siinä mielessä, että työntekijän luottamus prosessiin on parempi, kun siinä on ulkopuolinen
toimija mukana - verrattuna siihen, että mukana
olisi pelkkä työnantaja. Varsinkin, jos keskustelu
lähtee siihen suuntaan, että motivaatiota lähde-

Eikö me olisi
pystytty tähän
itsekin?
Leena Sankilampi
Kuntoutus- ja kehityspäällikkö, Verve

C

arean tapaus nostaa esiin
ne Navigon vaikutukset,
joista muutkin yhteistyökumppanimme kertovat: kuulluksi tulemisen tunne, uusi näköala ja motivoituminen. Kun prosessi päättyy ja tuloksia käydään läpi työnantajan kanssa, usein spontaani palaute on ensin
se, että eikö tähän olisi pystytty itse-
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kin omaa toimintaa terävöittämällä.
On vaikeaa tehdä näkyväksi se, mistä
työnantajat kuitenkin lähes poikkeuksetta raportoivat: työntekijän tulkinta
omasta tilanteestaan muuttui ja hän oli
motivoituneempi hakemaan ratkaisua
Navigon myötä. Usein ongelmallisen
tilanteen kanssa ollaan painittu vuosia ja siksi tilanteeseen tarvitaan jo-

takin uutta. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö
olisi yritetty: asioita on ennen Navigoa
pohdittu ja mietitty yrityksissä kauan ja
useaan otteeseen. Kaikilla osapuolilla on
hyvinkin selvä käsitys siitä, mitä pitäisi
tehdä. Olemme kuitenkin havainneet, että käsitykset ovat silti usein keskenään
erilaiset. Tarvitaan ulkopuolinen oivalluttaja tuottamaan se yhteinen tulkinta.

Ratkaisut
Navigon jälkeen

39%
Uusi työura
tai ammatti

Oman työn
ja osaamisen
kehittäminen
tään hakemaan uudelleenkouluttautumiseen,
on aina parempi, että aloite tulee muulta kuin
työnantajalta.
Eikä Navigo poissulje työnantajaa tai työterveyshuoltoa millään tavalla. Onhan meillä itselläkin mahdollisuuksia järjestää esimerkiksi oppisopimuskoulutusta uuteen ammattiin silloin,
kun työntekijän terveys ei kestä entistä ammattia. Kaikki perusmenetelmät työntekijän tukemiseen ovat joka tapauksessa käytössä: työn keventäminen tilapäisesti tai toistaiseksi, uuden koulutuksen mukaisen työtehtävän osoittaminen tai
tosiaan jopa kokonaan uudelleenkouluttaminen.
Navigo on siis lisäys keinojen korttipakkaan?
Kyllä, se on yksi lisäkeino nimenomaan tilanteen tarkasteluun ja myös ohjaamiseen. Uskoisin,
että Navigo tulee olemaan myös jatkossa mukana meidän repertuaarissamme tavalla tai toisella. Olemme olleet siihen tyytyväisiä. Verven ammattilaisilla on kyky hakea työntekijälle oikeaa
suuntaa ja motiivia.

22%

Muu

28%

Uudet
työtehtävät

11 %

Lisätietoja Verven
Navigo-palvelusta:
www.verve.fi/navigo
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verkossa
KUNTOUTUSTA

Onko digitalisaatio kuntoutukselle uhka ja vaatiiko
onnistunut asiakaskohtaaminen aina kasvokkaisen kontaktin?
Verveläisten mielestä ei. Vaikka virtuaalikuntoutuksessa
jotakin menetetäänkin, samalla saadaan uutta tilalle.
Digitaaliset kanavat monipuolistavat palveluja, helpottavat
kuntoutuksen aloittamista ja tarjoavat mahdollisuuden
jatkoseurantaan.
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Matka kuntoutuspaikkakunnalle voi
olla liian pitkä tai matkustaminen
liian kallista. Saapuminen vieraaseen
paikkaan vieraiden ihmisten keskelle
voi olla vaikeaa. Ihmiset eivät myöskään
tiedä, mihin he ovat oikeastaan tulossa.
Sekin voi pelottaa”,
listaa apulaisylilääkäri Jari Turunen
kuntoutuksesta poisjäämisen syitä.

V

erven apulaisylilääkäri Jari
Turunen on ajatellut viime
aikoina paljon etäkuntoutusta, sen mahdollisuuksia ja haasteita. Tutkimustietoa aiheesta tullaan keräämään muun muassa Kelan eAKSE*hankkeessa.
– Hankesuunnittelun alussa oli heti
mielessä ”paikan rikkominen”: kenellä
olisi tarve palvelulle, jossa ei pitäisikään
heti tulla tänne meidän tontille. Yksi sellainen ryhmä löytyi ammatilliseen kuntoutusselvitykseen (AKSE) ohjatuista,
joista joskus jopa viisi kymmenestä saattaa jättää tulematta paikalle.
– Poisjäännille voi olla lukuisia syitä,
Turunen pohtii. Matka kuntoutuspaikkakunnalle voi olla liian pitkä, tai matkustaminen liian kallista. Saapuminen vieraaseen paikkaan vieraiden ihmisten keskelle voi olla vaikeaa, tai ei jaksa muusta
syystä lähteä. Eivätkä ihmiset tiedä, mihin
he ovat oikeastaan tulossa, sekin voi
pelottaa.
Hankkeen yksi tarkoitus onkin selvittää, ketä ammatilliseen kuntoutukseen
oikeutetut, mutta siitä pois jäävät henkilöt ovat. Turusen mukaan kyseessä voi
olla täysin uusi asiakasryhmä, joka saadaan kuntoutuksen piiriin juuri digitaali-

sen kanavan avulla. Joku kipinä kuntoutukseen heillä on olemassa, sillä kuntoutuspäätöksen saadakseen ihmisen on
täytynyt hakeutua ainakin terveyskeskuslääkärille. Jostakin syystä seuraava
askel kuntoutushakemuksen allekirjoituksen jälkeen on vain jäänyt ottamatta.

Mukana pelillisiä
elementtejä
Ammatillinen kuntoutusselvitys koostuu
alku- ja jatkovaiheesta. eAKSE digitalisoi
kuntoutuksen alkuosan. ”Tontilla” toteutettuna alkuselvitys on 2–3 päivää ja siinä kartoitetaan muun muassa terveysja elämäntilannetta sekä työ- ja muuta
historiaa. Tämä osio on hankkeen avulla
mahdollista suorittaa netissä. Mukaan on
suunniteltu myös pelillisiä elementtejä.
– Kokoamme nettiin helposti lähestyttäviä tehtäviä, jotka puserretaan niin
pieniksi kokonaisuuksiksi, että eteneminen on mukavaa. Tehtävät voivat tulla
vaiheittain ja muuttua vähitellen haastavammiksi, kuten pelissäkin. Pieni haave meillä on, että loppuhaaste voisi olla se, että asiakas sitten kävisikin vaikka
vain piipahtamassa ihan paikan päällä,

ja voisi jatkaa jatkovaiheeseen.
Tehtävät ovat mm. kyselyjä ja videoiden tai tekstinpätkien kommentoimista. Kuntoutujalta kerätään myös tietoa
arjen sujumisesta, hän voi ottaa kuvia
tai jopa videoita päivän kohokohdista.
Tehtäviä voi suorittaa enemmän omassa tahdissaan, ajasta ja paikasta riippumatta. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa vuorovaikutuksessa ollaan vain
Verven asiantuntijoiden kanssa, mutta
ei Turunen poissulje sitäkään vaihtoehtoa, että myöhemmin tarjottaisiin mahdollisuus keskusteluun myös kuntoutujien kesken.

Monimuotokuntoutus
eAkse etenee vaiheittain, ja uusia ideoita
testataan sitä mukaa, kun niitä tekemällä
ja kokeilemalla syntyy. Ensimmäiset pilotit alkavat touko-kesäkuussa.
– Jännittää, saammeko mukaan ihmisiä, jotka eivät muuten tulisi kuntoutukseen. Tämä auttaa toivon mukaan jakamaan tietoa puolin ja toisin: me annamme
kuntoutukseen liittyvää tietoa palvelun
käyttäjille, ja he puolestaan voivat kertoa, mikseivät ole aiemmin halunneet
tulla kuntoutukseen.

työkyky 09

Turunen puhuu koulumaailman monimuoto-opetukseen verraten monimuotokuntoutuksesta. Ammatillisen kuntoutuksen osalta kasvokkain kohtaamiset
ovat jatkossakin erittäin tärkeitä jo siksi,
että ihmisten keskellä toimimista vaatii
yhä myös työelämä. Mutta digitaaliset
kanavat voivat monipuolistaa palveluja, helpottaa kuntoutuksen aloittamista, tai tarjota vaikka mahdollisuuden
jatkoseurantaan.
Nyt suunniteltavat etäpalvelut lienevät
vasta alkusysäys teknologian mukanaan
tuomille muutoksille. Turunen seuraa
mielenkiinnolla muun muassa keinoälyyn ja erilaisiin automatisointeihin liittyviä hankkeita, jotka saattavat kuulostaa vielä varsin scifiltä - kuten moni nyt
tavallisena pitämämme asiakin on joskus
kuulostanut.

Koulumaailman monimuotoopetusta voi verrata monimuotokuntoutukseen.
Ammatillisessa kuntoutuksessa
kasvokkain kohtaamiset
säilyvät tärkeinä, koska myös
työelämä vaatii kykyä toimia
ihmisten keskellä.

*eAKSE
-etäkuntoutuksen
kehittämishanke
eAKSE on Kelan rahoittama hanke, joka
käynnistyi 1.1.2017 ja kestää vuoden 2018
loppuun.
Sen toteuttajana on Verve, ja siihen
valitaan 50 sellaista Verven ammatilliseen kuntoutusselvitykseen hakeutunutta kuntoutujaa, jotka eivät tule paikalle
ammatillisen kuntoutuselvityksen alkuvaiheeseen, ja jotka kysyttäessä haluavat
aloittaa ammatillisen kuntoutumisprosessin etäkuntoutuksena toteutettavana
palveluna.
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Näin on mahdollista saattaa kuntoutuksen piiriin täysin uusi asiakasryhmä.
Ensimmäiset asiakaspilotit järjestetään
nykyisen suunnitelman mukaan toukokesäkuussa 2017.
Ammatillisen kuntoutuksen puolella
digitaalisten kanavien hyödyntäminen
on toistaiseksi ollut paljon vähäisempää
kuin monella muulla kuntoutuksen alueella. eAKSEn tarkoituksena onkin muun
muassa selvittää, miten digitaalinen ympäristö toimii palveluympäristönä.
Kun ammatillisen kuntoutuksen alkuvaihe onnistutaan siirtämään pääosin
verkossa tapahtuvaksi, vastaavaa logiikkaa voidaan soveltaa myös jatkovaiheessa
tai muissa kuntoutuspalveluissa.

DIGITALISAATIO, PELILLISTÄMINEN JA KUNTOUTUS

Pelaamalla työkuntoon
Voiko peleistä edes puhua samassa lauseessa ammatillisen kuntoutuksen
kanssa? Peliyritys Ludocraftin toimitusjohtaja Tony Mannisen mukaan voi.
Mitä peleihin tulee, Manninen tietää, mistä puhuu. Hän on väitellyt aiheesta
tohtoriksi ja rakentanut uransa digitaalisten pelien ympärille.

H

etken Mannista kuunneltuaan
alkaa tulla vakuuttuneeksi
siitä, että pelillistämisen ja
digitalisaation mahdollisuuksien avulla voidaan kehittää ihan uudenlaisia tapoja auttaa ihmisiä myös ammatillisen
kuntoutuksen polulla, perinteisten keinojen rinnalla. Mitä meidän siis kannattaisi peleistä tietää?

Pelien anatomia
Mistään tuoreesta asiasta peleissä ei
toki ole kysymys, Manninen muistuttaa.
Pelin esivanhempi leikki on olennainen
osa kulttuurien ja yhteisöjen toimintaa:
se on koossapitävä voima, ongelmanratkaisun väline, tai puhtaasti rentouttava
ajanviete. Ennen kaikkea, leikki on kasvattaja ja kehittäjä.

– Peli on leikkiä, jossa on rakenne.
Pelaajat kohtaavat peliin luodun keinotekoisen konfliktin, jonka he pyrkivät sääntöjen puitteissa ratkaisemaan.
– Väitän, että peli on yhteiskunnan
vahvin media, Manninen jatkaa. Se pitää sisällään kaikkien muiden medioiden piirteet, ja jopa moninkertaistaa ne.
– Peli onnistuu herättämään pelaajassaan varsin helposti merkityksellisyyden tunteen. Siinä on tarina, haaste tai
pelikaverit, jotka ovat mielekkäitä pelaajalle. Pelien rakenne tekee arkisista
teoista elämää suuremman sankaritarinan, Manninen kuvaa pelien merkitystä pelaajille.
Peli on vahvasti osallistava ja aktivoiva, usein myös yhteisöllinen. Pelaaja
kokee silti olevansa niin sanotusti puikoissa, kontrolloivansa tilannetta. Hän
päättää itse, mitä, milloin, kenen kanssa,

Digitaaliset pelit luovat kuntoutujalle hallittavan
maailman, jossa on helpompi ottaa ensimmäinen
suunta, saada hallinnan tunne ja ensimmäiset onnistumisen kokemukset kuntoutuksen polulla”, tiviistää peliyritys
Ludocraftin toimitusjohtaja TONY MANNINEN.
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paljon, mitä ja missä vaiheessa itsestään
mahdollisille muille pelaajille paljastaa.
– Lisäksi peli on väline, joka yrittää
johdattaa pelaajaansa eteenpäin: kokeilemaan, saisiko vielä paremman tuloksen. Peli pyrkii saamaan aikaiseksi onnistumisen kokemuksia. Väitän, että meillä
ihmisillä on sisäänrakennettu taipumus
pyrkiä voittamaan haasteita, ja kun selviää ylitsepääsemättömältä tuntuneesta esteestä, on sillä valtavan voimaannuttava vaikutus, Manninen korostaa.

Tulee jano
hakea lisää
Merkityksellisyydestä, vapaudesta ja
onnistumisista kietoutuu yhteen kiinnostava, ja ammatillisen kuntoutuksen näkökulmasta tuttukin kombinaatio: eräänlainen haasteiden esterata siinäkin on
usein suoritettavana. Pelin kautta ajateltuna prosessia voi palastella sopivan
kokoisiksi haasteiksi, joiden suorittamisesta saadut onnistumisen elämykset
voivat ohjata toimintaa tulevaisuudessa.
– Tulee jano hakea lisää vastaavia tuntemuksia, sekä usko siihen, että minähän
pystyn ja kykenen. Sitä paitsi pelissä
onnistuminen ja virheet ovat sallittuja,
kehittymisen kannalta jopa toivottuja!
Mikä on sitten digitaalisuuden rooli peleissä, esimerkiksi juuri ammatillisen kuntoutuksen näkökulmasta? Digitaalinen
tai virtuaalinen pelien maailma on ai-
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nakin yksi väline ihmisten saavuttamiseksi, Manninen huomauttaa. Se, jonka
avulla voidaan ottaa ensimmäinen askel
kuntoutuksen polulla tilanteeseen sopivimmalla tavalla.
– Ymmärrän hyvin, että joillekin kynnys lähteä outoon paikkaan vieraiden
ihmisten keskelle on kova. Digitaalisten
pelien maailma on monelle ympäristö,
jossa voi aluksi olla turvassa pelihahmon
tai digitaalisen kanavan takana. Siellä pelaaja voi säädellä, millä tasolla hän kohtaa muut ihmiset. Katsella vaikka aluksi rauhassa, miten muut toimivat, ja rakentaa luottamusta yhdessä pelaamalla.
Digitaalinen ympäristö on myös helpommin saavutettavissa esimerkiksi

maantieteellisistä tai liikkumisen rajoitteista riippumatta.
Lisäksi digitaalisissa peleissä on pääroolissa tekeminen, ja siinä pärjäävät
muutkin kuin sosiaalisesti taitavat keskustelijat. Peleissä ollaan myös usein aitoja, koska kasvojen menettämisen vaaraa ei tarvitse pelätä. Usein käy silti niin,
että kun yhteinen maaperä on pelaamisen lomassa löytynyt, pelaajille syntyy
”sisäinen motivaatio” kohdata myös kasvokkain, Manninen selittää. Toinen askel
otetaan lähes huomaamatta.
– Pelien avulla voi myös lisätä itsetuntemusta: missä on rohkea, mitä pelkää hirvittävästi. Pelin rakenne ja yhteisö
luovat turvallisen ympäristön kehittyä.

Peli on vakavasti
otettava asia
Digimaailmaan sijoittuva peli voisi siis
olla ainakin väylä aloittaa vaikkapa ammatillisen kuntoutuksen prosessi. Mitä
haasteita Manninen tällaisten pelien kehittämisessä sitten näkee?
– Peli on apuväline, jonka soveltaminen käytäntöön ei synny itsestään.
Kehittämiseen tarvitaan tasapaino kahden asiantuntijuuden, pelien suunnittelun ja kuntoutuksen, välillä. Jos peliosaaminen korostuu, peli ei ehkä aja kuntoutuksen asiaa. Jos käy päinvastoin, ei ehkä synny peliä, jota haluttaisiin pelata.
– Toinen haaste on asenneilmapiirin
muuttaminen. Peli on vakavasti otettava asia. Ihmiskunnan kannalta leikki on
tärkein komponentti perustarpeiden
tyydyttämisen jälkeen: lapsi oppii leikkimällä. Miksi aikuisena alamme tuhahdella leikeille ja peleille? Leikki itsessään ei

tarkoita sitä, että lyötäisiin asiat läskiksi, eikä leikin olemukseen kuulu se, ettei toisia esimerkiksi kunnioitettaisi tai
heistä ei huolehdittaisi.
Kolmas haaste liittyy osin edelliseen.
Pelin tekeminen on pitkälti asiantuntijaosaamista vaativaa käsityötä. Siitä syntyy kustannuksia. On siis osattava perustella sidosryhmille ja rahoittajille äärimmäisen hyvin, että peli on kannattava investointi.
Ammatillisen kuntoutuksen näkökulmasta digitaalisten pelien hyödyt voi tiivistää esimerkiksi näin: ne luovat kuntoutujalle hallittavan maailman, jossa on
helpompi ottaa ensimmäinen suunta ja
onnistumisen kokemukset kuntoutuksen polulla. Ei ihan huonoja tavoitteita
pelille, tai kuntoutukselle.

Pelillistäminen on hyvin
yksinkertaisesti määriteltynä pelien
ominaisuuksien hyödyntämistä
erilaisissa ympäristöissä, kuten
vaikkapa opetuksessa.
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OYS ja Verve kehittivät

Leikkauksien
hoidonsuunnittelu
parani
Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS)
aloitti tammikuussa 2016 työnsä
Suomenkin mittakaavassa varsin
uudenlainen yksikkö. Kyseessä on
operatiivisen tulosalueen suunniteltujen
leikkausten hoidonsuunnitteluyksikkö.
Siellä huolehditaan nimensä mukaisesti
leikkauksiin liittyvästä ajanannosta ja
koordinoinnista.

U

udenlainen yksikkö tekee hoidonsuunnittelutyötä lähestulkoon kaikkiin operatiivisen
tulosalueen leikkauksiin. 18 sairaanhoitajaa keskittyvät juuri hoidonsuunnitteluun ja ovat erikoistuneet omille erikoisaloilleen. He toimivat ikään kuin suunnittelun ”hermokeskuksena” hoitaen yhteyksiä kaikkiin asianosaisiin.
– Meidän työmme on varmistaa, että
potilas on leikkauspäivän aamuna niin
valmis leikkaukseen, ettei oikeastaan
tarvitse kuin huomenta sanoa, kiteyttää
yksikön tehtävän osastonhoitaja Sirpa
Jämsä pilke silmäkulmassa.

Kapasiteetti
täyteen käyttöön
Kun lääkäri poliklinikkakäynnin yhteydessä tai lähetteen perusteella päättää, että potilas tarvitsee leikkauksen ja hänet
asetetaan leikkausjonoon, aloittaa hoi-
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UUDISTUVA
LIIKETOIMINTA
Case OYS on esimerkki
siitä, kuinka Verve kehittää
yritysten liiketoimintaa:
toimintakonsepteja ja
prosesseja työelämän
muutostilanteissa.
Kysy lisää
Kirsi Koistinen
040 771 2296
kirsi.koistinen@verve.fi

Vähän sama kuin
uuden yrityksen olisi
perustanut”,
kuvailee Verven kehittämiskonsultti Airi Tolonen
yksikössä tapahtuneiden
muutosten mittasuhteita.

donsuunnittelija työnsä. Hän antaa leikkausajan ja huolehtii, että kaikki tarvittavat tutkimukset ja muut potilaan terveydentilaan ja leikkaukseen liittyvät asiat
huomioidaan ajoissa. Hoidonsuunnittelija
tunteekin läpikotaisin sekä sairaalan sisäiset että potilasprosessit.
Työ tehdään potilaan näkökulmasta
”etänä”: hoidonsuunnittelija järjestelee
potilaan asioita kotiin ja on häneen yhteydessä vain kirjeitse ja puhelimitse.
Sairaalaan tullaan yleensä vasta leikkauspäivän aamuna.
– Keskitetty hoidonsuunnittelu on selkeää potilaalle, sillä hänellä on yksi ihminen, jolle voi soittaa ja kysyä ennakkoon
kaikista leikkaukseen liittyvistä asioista,
tiivistää kehitystyössä alusta asti mukana
ollut yksikön ylihoitaja Anitta Tanhua.
Keskittämisellä on saavutettu pal-

jon jo runsaassa puolessa vuodessa.
Ehdottomasti merkittävimpänä asiana
Tanhua mainitsee hoitotakuun: yksikkö
on ollut mukana tehostamassa toimintaa
niin, että leikkaukset on saatu suoritettua vaaditussa aikataulussa virkatyönä
lisätöiden sijasta. Leikkaussalien kapasiteetti on saatu keskitetyn ajanannon
ansiosta parempaan käyttöön, ja hoidonsuunnittelu on saanut kauttaaltaan
yhtenäiset tehtävät, työtavat ja tavoitteet, jolloin prosessin laatu on tasaista.
– Voisin ajatella, että hoidonsuunnittelun keskittäminen on tuonut työrauhaa paikkaan jos toiseen.
Hoidonsuunnittelijat saavat keskittyä
omaan tehtäväänsä, ja henkilökunta poliklinikoilla, leikkaus- ja vuodeosastoilla
omaansa, Jämsä puntaroi muutoksen
vaikutuksia.

Tehostamisen
varaa oli
Aiemmin hoidonsuunnittelua oli tehty
hajautetusti lukuisten eri henkilöiden
toimesta, usein muiden töiden ohessa,
ja vieläpä hieman erilaisin työtavoin. Toki
asiat olivat hoituneet, mutta tehostamisen varaa oli.
– Lähdimme 2013–2014 kartoittamaan
ylihoitajien kesken sitä, kuinka paljon
sairaanhoitajillamme ja sihteereillämme
menee työaikaa potilaiden aikojen antamiseen. Määrät olivat niin massiivisia,
että jotain oli tehtävä, Tanhua muistelee.
Syntyi laaja kehittämishanke, jonka
yhdeksi tärkeimmistä osa-alueista nousi
juuri leikkausten ajananto. Sen tiimoilta
tapahtumat rullasivat vauhdilla: kevääl-
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Näkyvät vaikutukset ja tulokset keskitetyn
hoidonsuunnittelun uudistumisprosessissa
1. Hoitotakuun täyttyminen. Yksikön toiminta on omalta osaltaan
mahdollistanut leikkausten suorittamisen vaaditussa aikataulussa eli virkatyönä lisätöiden sijasta. Leikkausjonot ovat hallinnassa.
2. Leikkaussalien kapasiteetti on saatu parempaan käyttöön.
3. Hoidonsuunnittelu sai yhtenäiset tehtävät, työtavat ja tavoitteet,
jolloin prosessin laatu on tasaista.
4. Eri yksiköt saivat rauhaa ja keskittymistä omaan työtehtävään.
Ongelmatilanteissa hoidonsuunnittelijoilla on tukenaan tiimit ja
esimiehet.
5. Kehittämistä, palavereja ja koulutuksia kohtaan muodostui positiivinen asenne.
6. Asioihin on lupa puuttua matalalla kynnyksellä.
7. Potilaan näkökulmasta asioinnista on tullut selkeämpää, koska
hänellä on yksi ihminen, jolta kysyä kaikista leikkaukseen liittyvistä asioista.

Ulkopuolinen uskaltaa
esittää erilaisia kysymyksiä
ja kyseenalaistaa.Eikä olisi
ollut käytännössä mahdollista,
että me olisimme itse tehneet
kaiken sen selvitystyön, tiedon
analysoinnin ja raportoinnin,
kertoo Verven roolista yksikön
ylihoitaja ANITTA TANHUA.

Hoidonsuunnittelun
keskittäminen on tuonut
työrauhaa paikkaan jos
toiseen. Hoidonsuunnittelijat
saavat keskittyä omaan
tehtäväänsä, ja henkilökunta
poliklinikoilla, leikkaus- ja
vuodeosastoilla omaansa”,
tiivistää osastonhoitaja
SIRPA JÄMSÄ.

lä 2015 monialaiset henkilöstön osallistaneet työryhmät suunnittelivat uutta tapaa toimia, kesällä päätettiin hoidonsuunnittelun keskittämisestä, syksyllä hoidettiin kaikki käytännön asiat
rekrytoinneista työkalujen hankintaan,
tilojen remontointeihin, byrokratian ”paperihommiin” ja tarvittavien uusien ohjeistusten sekä työtapojen luomiseen.
”Vähän sama kuin uuden yrityksen
olisi perustanut.” Näin operatiivisessa
tulosyksikössä tapahtunutta muutosta
ja sen mittasuhteita kuvailee hankkeen
kehittämiskonsultti, Verven Airi Tolonen, eivätkä Tanhua ja Jämsä mene
vertauksen oikeellisuutta kieltämään.
Ulkopuolisen apu näin isossa projektissa oli merkittävä.
– Ulkopuolinen uskaltaa esittää erilaisia kysymyksiä ja kyseenalaistaa.
Eikä olisi ollut käytännössä mahdollista,
että me olisimme itse tehneet kaiken

sen selvitystyön, tiedon analysoinnin ja
raportoinnin, Tanhua sanoo.

Panostus
käyttöönottoon
Kehitystyö ei suinkaan loppunut yksikön
avaamiseen, päinvastoin. On jatkettu
työtapojen ja -välineiden sekä toimenkuvien luomista ja kehittämistä, vanhasta pois oppimista, kouluttamista ja kouluttautumista. Kehittämisen kohteena
ovat olleet kaikki asiat palaverikäytännöistä tietojärjestelmien käyttämiseen.
Yksikössä on tiedetty alusta asti, että
vaikka jo muutosprosessi oli massiivinen, on käyttöönottovaihe silti ehkä se
kaikkein haastavin.
– Olen sanonut työntekijöille, että mitään valmista en voi luvata, mutta haas-

teita kyllä. Saatte ajatella luovasti ja kehittää omaa työnkuvaanne. Se onkin ollut iso motivaattori, Tanhua huomauttaa.
Koko tiimin – ja oikeastaan hoidonsuunnittelun asiantuntijoiden ammattikunnan – työnkuvan ja -tapojen kehittämisen lisäksi työn alla ovat olleet yhteistyöverkostot ja työyhteisön sisäiset
pelisäännöt. Tässä kaikessa oli tukena
Verven Kehittävä käyttöönotto -prosessi
kehittämiskonsultti Airi Tolosen johdolla.
– Airi kulki rinnalla ja kävi kanssamme asioita läpi hyvin laajasti. Hän tunsi
koko kehitysprosessin historian, ja pystyi siksi vetämään asioita yhteen ja selittämään taustoja. Hän vietti aikaa tiimin
kanssa, videoi, haastatteli, osasi esittää
kysymyksiä ja teki näkyväksi asioita. Oli
hyvä, että hän oli mukana palavereissa
myös muiden osastojen kanssa. Hän oli
hyvä kokoava voima ja toi työvälineitä
asioiden käsittelyyn ja järjestelyyn. Me
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Verve on ollut pitkään mukana
Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS)
kehittämisessä
Operatiivisen tulosalueen sihteerityön ja sen johtamisen kehittäminen sekä esimiestyön rakenteen ja tehtävien uudelleen suunnittelu. 2016.
Esimiesvalmennus keskusleikkausosaston hoitotyön
esimiehille. 2013-2014.

olemme oppineet tarkastelemaan asioita kokonaisuuksina, Tanhua ja Jämsä
kiittelevät.
Käyttöönottoprosessi sujuu jouhevammin, kun henkilökunnalla on avoin ja
myönteinen asenne. Jämsän kertoessa
tiiminsä toiminnasta puheessa viliseekin
lausahduksia, jotka kuvaavat tekemisen
meininkiä: ”otetaanpa selvää”, ”eihän se
ollut kuin yksi palaveri, ja asia oli selvä”,
”päätettiin porukalla”.

Esimiesten ja johdon suunnittelu- ja kehittämiskokoukset: esimiesvalmennus Kirurgian avohoitotalon osastonhoitajille ja tiimivastaaville, tuki tiimien
toiminnan ja kehittämistyön ohjaukseen sekä esimiesten yhteistoiminnan käytäntöjen suunnitteluun. 2011.
Avohoitotalon toimintakonseptin kehittäminen ja
johtamistoiminnan muutoksen tuki. 2008-2010

Se tärkeä ilmapiiri
OYS:n avokonttorin ikkunasta avautuu
aurinkoinen päivä. Hoidonsuunnittelijat
Heli Finnberg ja Susanna Granlund istuvat työpisteillään ja heittelevät lyhyen
taukonsa aikana Jämsälle ja Tanhualle
konkreettisia kehitysehdotuksia arkityöhön. Tiimissä on ”hyvä pöhinä”, kuten Tanhua asian ilmaisee.
– Meille on alusta pitäen luotu sitä
henkeä, että tämä on kehittyvä yksikkö
ja me voimme muovata omia toimintatapojamme. Kevään kehitysprosessista
jäivät tavallaan asiat ”elämään päähän”:
osataan viedä Airin tuomaa teoriaa käytäntöön ja hoksataan, että tästähän tässä oli kysymys, Jämsä selventää.
Kaikesta näkee, että muutos on ollut
kaivattu. Sen lisäksi, että keskittäminen
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on tuonut selkeitä etuja koko organisaatiolle, työhön saa nyt keskittyä kokopäiväisesti ja hoidonsuunnittelijoiden ei
enää tarvitse jäädä ihmettelemään ongelmatilanteita yksin. Ympärillä on tiimin ja esimiesten tuki. Asioihin on lupa
puuttua matalalla kynnyksellä, ja koko
porukan osallistavia koulutuksia ja palavereita järjestetään aina, kun niille on
tarvetta. Ilmapiiristä aistii kehittämisen
innon ja onnistuneesti liikkeelle lähteneen tiimiytymisen.
– On hirveän hyvä, kun meitä on tässä monta, niin voi heti kysyä, ja paljon
me konsultoidaan toinen toisiamme,
Finnberg kertoo.
Hoidonsuunnittelijan työ vaatiikin
monialaista osaamista paitsi kultakin

erikoisalalta, myös potilaan ja sairaalan
prosesseista. Vuorovaikutustaitojen, tietoteknisten valmiuksien ja hoksottimien
on oltava kunnossa, samoin paineensietokyvyn. Granlund kiteyttää työnsä vaatimuksia ja samalla koko tiimin asennetta varsin osuvasti:
– Jo osastolla työskennellessä tottui
siihen, että on monta asiaa yhtä aikaa
hoidettavana, ja ne pitää sitten vain pystyä priorisoimaan ja tekemään järjestyksessä. Samaa vaaditaan tässä työssä.
Mutta eihän se ole kuin katsoa yksi asia
kerrallaan. Ja sitten täytyy uskaltaa sanoa, jos ei tiedä tai osaa. Ympärillä on
muita hoidonsuunnittelijoita ja lääkäreitä, joilta voi kysyä.

Hoidonsuunnitteluyksikkö
kirurgin näkökulmasta

Uuden yksikön toiminnan vaikutukset näkyvät
koko organisaatiossa, myös kirurgin työssä.

Miten hoidonsuunnitteluyksikkö on
vaikuttanut sinun näkökulmastasi
yleis- ja vatsaelinkirurgian osastoryhmän toimintaan, vastuulääkäri, osastonylilääkäri Juha Saarnio?
– Hoidonsuunnitteluyksikkö on menestystarina, joka on selkiyttänyt potilaiden leikkausvarauksia. Jonot on saatu
paremmin hallintaan, ja jonotilanteesta
saa reaaliaikaista tietoa jonohoitajalta.
Myös osaamissektoreiden leikkaussuunnittelusta vastaavat kirurgit ovat erittäin
tyytyväisiä, koska leikkausvaraustoiminta on selkiytynyt.

myös, että ilman riittävää substanssiosaamista hoidonvaraus ei voi toimia
laadukkaasti. Olen myös kannustanut,
vaatinutkin, virtaviivaistamaan ajanvarausta ja minimoimaan tietokoneen ”näpyttelyä” per ajanvaraus.

Onko keskitetyllä elektiivisten leikkausten hoidonsuunnittelulla vaikutusta kirurgin työpäivään?
– Se helpottaa leikkauspotilaan hoitoprosessin toteuttamista. Hyvä yhteistyö jonohoitajien kanssa helpottaa potilaiden hoitoprosessin suunnittelua ja
toteutusta. On myös tärkeää, että hoidonvaraaja on tavoitettavissa päivittäin.

Miten ulkopuolisen toimijan, eli
Verven, mukanaolo on mielestäsi näkynyt prosessissa?
– On eduksi, että ulkopuolinen asiantuntija arvioi nykytilannetta sopivan kriittisesti, tekee tiettäväksi prosessin vaiheet.
Niihin hieman sokeutuu lähietäisyydellä, monia asioita on tehty liian monimutkaisesti. Myös ulkopuolisen asiantuntijan osaamisella ja vuorovaikutustaidoilla
on tärkeä merkitys. Eli asiantuntija toimii
prosessin ”katalysaattorina”.

Miten olit itse mukana kehitystyössä, joka johti yksikön perustamiseen?
– Olin mukana alkukeskusteluissa, ja joka
vaiheessa olen kannustanut. Muistutin

Miten yksikön perustamiseen johtanut suunnittelu- ja käyttöönottoprosessi on mielestäsi kokonaisuudessaan sujunut?
– Mielestäni erinomaisesti, toki asiaankuuluvaa muutosvastarintaa oli. Nyt
useimmat ovat todella tyytyväisiä.

työkyky 019

Kohti
työelämää
Sekä työeläkelaitoksilla että Kelalla
on omat palvelunsa, joilla helpotetaan
ihmisten pääsyä työelämään. Yhteistä
palveluille on läheinen yhteistyö
työpaikkojen kanssa: työtä mennään
kokeilemaan työpaikalle.

TE A K el i Työllistymist ä
edist ävä ammatillin e n
ku nto u t u s

T

EAK on ollut vuoden 2017 alusta Kelan tarjoama apu heikentyneeseen työ- tai opiskelukykyyn, jonka taustalla on esimerkiksi sairastuminen tai vammautuminen. Palvelun
keinoin etsitään ratkaisuja myös työttömyyteen, jos kuntoutuja ei ole löytänyt
reittiään vakiintuneelle työuralle.
Työllistymistä edistävässä ammatillisessa kuntoutuksessa on kolme vaih-
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toehtoista palvelulinjaa: Työkokeilu,
Työhönvalmennus sekä Työkokeilu ja
työhönvalmennus. Kela auttaa kuntoutujaa ohjautumaan hänelle oikeaan vaihtoehtoon, joka parhaiten auttaa kuntoutujaa pääsemään eteenpäin yksilöllisessä tilanteessaan.
Työkokeilun tavoitteena on varmistaa mielekäs ammatillinen urasuunnitelma tai sopiva opiskeluala. Tähtäimessä
voi olla myös konkreettinen työtavoite,
jolloin työtä kokeillaan todellisessa työpaikassa. Työhönvalmennuksen keinoja
hyödynnetään puolestaan silloin, kun

kuntoutuja tarvitsee tukea palkkatyösuhteen löytämisessä ja muodostamisessa.
Edellä mainittujen palvelujen yhdistelmä on tarpeen, kun kuntoutuja tarvitsee enemmän tukea sopivan uratavoitteen määrittelemisessä ja työkykyä vastaavan työnkuvan löytämisessä.
Kaiken kaikkiaan ammatillisella kuntoutuksella mahdollistetaan juuri oikean
toimialan ja työtehtävien löytäminen.
Näillä keinoin ammatillinen kuntoutus
voi saavuttaa pysyviä ratkaisuja hyvinkin erilaisissa työllistymisen tilanteissa.

Onnistuneen suunnitelman taustalla
on tyytyväinen kuntoutuja
Vuosina 2013–2014 Verve
Turussa asioineista
kuntoutujista 89% sai
valmiiksi ammatillisen
suunnitelman.

sai valmiiksi työllistymiseen
tähtäävän suunnitelman
%

Ammat il l inen kuntoutus
ka nnat t a a
Verven ammatillisen kuntoutusohjaajan
Elina Almin tutkimus kuntoutuksen vaikuttavuudesta selvitti Verven Turun toimipaikassa käyneiden kuntoutujien tilannetta 2–3 vuotta kuntoutusprosessin
jälkeen. Kuntoutujat olivat pääosin työeläkeyhtiöiden tai liikenne- ja tapaturmavakuutusyhtiöiden lähettämiä asiakkaita, joille ei ollut löytynyt ratkaisua
työuran jatkamiseen omalla työpaikalla.
Alm perehtyi 182 asiakkaan rekisteritietoihin ja ammatillisen kuntoutuksen
suunnitelmiin, jotka nämä olivat tehneet
vuosina 2013–2014 Verve Turussa.
Tutkimus toteutettiin kyselyllä, johon
vastasi 74 asiakasta eli vastausprosentti
oli 46%. Tutkimuksessa selvisi, että
Verven ammatilliseen kuntoutukseen
ohjautuvista 89% saa valmiiksi oman ammatillisen suunnitelmansa omaan terveydentilaan sopivasta ammatista.
– Mikäli suunnitelmaa ei saatu tehtyä, syy löytyi useimmiten terveydentilasta. Muita syitä olivat erilaiset henkilökohtaiset tai perheeseen liittyvät syyt
tai muutto toiselle paikkakunnalle, mikä
keskeytti ohjausprosessin”, Alm kertoo.
Tutkimuksen perusteella kuntoutuksen päättymisen jälkeen 16% vastaajista
oli työssä ja 31% jatkoi ammatillisen kun-
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95% kuntoutujista koki
kuntoutusprosessin
positiivisesti, kun
kuntoutuksesta kysyttiin 2–3
vuotta prosessin jälkeen.

sai apua Verven ammatillisesta
kuntoutusohjauksesta
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Ammatillisen
kuntoutussuunnitelman
laatiminen

Tukea koulutukseen

Verven ammatillinen kuntoutusohjaaja Elina Alm tutki pääasiassa työeläkeyhtiöiden ja liikenne- ja tapaturmavakuutusyhtiöiden kuntoutujia.
Umpikujasta uuteen tulkintaan - ammatillisen kuntoutusprosessin toteutuminen (YAMK:n opinnäytetyö) on luettavissa Theseus-tietokannasta.
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Työllisyys oli lisääntynyt,
kun kuntoutuksesta oli
kulunut 2–3 vuotta.

toutuksen ohjelmassa. Työllisyys oli lisääntynyt, kun kuntoutuksesta oli kulunut 2–3 vuotta.
Kesällä 2016 työssä oli 34% vastaajista, näistä suurin osa uudella työnantajalla. Noin 5% pystyi jatkamaan ohjausprosessin jälkeen entisen työnantajan
palveluksessa.
Työllistyminen oli 90% tapauksista
tapahtunut 1–6 kk ammatillisen kuntoutuksen päättymisestä. Työllistyneistä 65%
työskenteli kokoaikatyössä.

Va ikut t avan kuntoutuks e n
t au st a l l a ty y ty väisy ys
Almin tutkimuksessa selvitettiin myös
kuntoutujien ajatuksia kuntoutuksesta.
Kolme neljäsosaa vastaajista oli tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä saamaansa
ohjaukseen, kun ohjausprosessin päättymisestä oli kulunut 2–3 vuotta.
Kuntoutujille merkityksellistä oli ollut henkilökohtainen keskustelu, terveydentilan huomioiminen ammatillisessa
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suunnittelussa ja ammatillisten vaihtoehtojen selvittely käytännössä. Nämä
ovat myös pysyvien työelämän ratkaisujen peruspilareita.

292

Ve r ve n ve rkostot
työ e l ä m ä n ka r tt a n a
Ammatillisen kuntoutusprosessin onnistumiseen vaikuttaa laaja yritysyhteistyö.
Eri toimialojen ja toimijoiden tunteminen
auttaa ammatillisia kuntoutusohjaajia ja
työhönvalmentajia navigoimaan työelämän poluilla kuntoutujan tukena.
Parhaimmillaan ammatillisesta kuntoutuksesta, kuten työkokeilusta ja työhönvalmennuksesta, hyötyvät kaikki osapuolet. Vakaa työelämän reitti löytyy ja
yritys saa varmasti sopivan työntekijän.
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Verve tekee yhteistyötä
yli tuhannen työpaikan
kanssa vuosittain. Kuvassa
työpaikkakontaktit vuodelta 2016.

TYÖ KUNTOUTTAA

Työhönpaluu paransi elämänlaatua
aivoverenkiertohäiriön jälkeen

V

uosittain noin 25 000 suomalaista sairastaa jonkinlaisen aivoverenkiertohäiriön
(AVH), esimerkiksi aivoinfarktin, aivoverenvuodon, lukinkalvonalaisen vuodon
tai ohimenevän aivoverenkiertohäiriön.
Joka neljäs sairastuneista on työikäinen.

Tutkimus työh ön p a l uust a
AVH: n jä l ke e n
Aivoliiton ja kuntoutuskeskus Kruunupuiston hanke ”Onnistunut työhön palaaminen” selvitti vuosina 2011–2015 aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden työhön
paluuta ja siihen yhteydessä olleita tekijöitä. Tutkimukseen osallistui 77 AVH:n
sairastanutta henkilöä, jotka olivat olleet
työelämässä sairastumisen tapahtuessa. Osallistujien ikä oli noin 53 vuotta.
Seurannan aikana 53% tutkimukseen osallistuneista aivoverenkiertohäiriön sairastaneista palasi työelämään.
Entisissä työtehtävissä oli 39% ja työkyvyttömyyseläkkeellä 13% kuntoutujista.
Työhönpaluuseen vaikutti sairauden al-

kuvaiheen parempi fyysinen toimintakyky, lievempi neuropsykologinen häiriö ja
hankittu ammattikoulutus.
Kognitiiviset eli tiedonkäsittelyyn liittyvät häiriöt ja epänormaali väsyneisyys
olivat töihin palanneiden keskuudessa
hyvin yleisiä. Ne eivät välttämättä näy
päällepäin, mutta voivat heikentää työkykyä monissa työtehtävissä ja altistaa
uupumukselle ja mielialahäiriöille.
Työelämään paluu paransi sairastaneiden elämänlaatua selvästi. Töihin palanneiden toimintakyky oli alkuvaiheessa ja
seurannan aikana parempi kuin työelämään palaamattomien.
Työterveyshuollolla on merkittävä
rooli työelämään palaamisessa, joten on
tärkeää, että työterveyshuollossa tiedetään AVH:n moninaiset oireet. Kaikille
työikäisille AVH:n sairastaneille tulisi tehdä neuropsykologinen tutkimus tai kognitiivinen seulontamenetelmä töihin paluun mahdollistamiseksi. Töihin paluun
pitäisi tapahtua osa-aikaisesti tai muuten työnkuvaa keventämällä.

sairastuneista
palasi työelämään
Hannu Nyrkkö: Onnistunut työhön palaaminen 2011–2015. AVH ja työllistyminen
-loppuraportti. Aivoliitto ry:n julkaisusarjan raportti 10. 2016. Sähköinen julkaisu osoitteessa:
http://www.aivoliitto.fi/files/2868/Onnistunut_tyohon_palaaminen_-loppuraportti.pdf
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Työkokeilu
työllistää

Olkapäävamma pakotti
uranvaihtoon.

Siistijä tuli
Suklaatehtaaseen
H

eti kun päästään istumaan,
Jukka Peltola nostaa pöydälle vadin ja kehottaa maistamaan. Kyseessä on Goodion tuotekehitysjohtajan uusin kokeilu, taatelilla maustettu suklaa. Juttu lähtee luistamaan, eikä keskustelua hidasta se,
että sitä käydään viittomakielen tulkin
välityksellä.
Syy suklaan mutusteluun istuu samassa pöydässä. Hän on Sarmite Malnaca,
Latviasta Suomeen tullut maahanmuuttaja, joka on aloittanut työnsä suklaatehtaassa.
Syntymästään saakka kuuro Sarmite
muutti Suomeen vuonna 2010 ja opis-
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keli aluksi suomen kieltä Kuurojen kansanopistossa. Laitoshuoltajaopintojen
jälkeen hän sai määräaikaisen työpaikan
kansanopiston siistijänä. Opiskeluajan
tapaturman seurauksena tullut olkapäävamma kuitenkin muistutti itsestään eikä
sallinut raskasta siivoustyötä. Oli pakko
miettiä kevyempää.

Aina ei tarvita
sa noja
Sarmite puntaroi vaihtoehtoja yhdessä
Verven ammatillisen kuntoutusohjaajan
Päivi Lehtisen kanssa.

-Sarmite oli alusta lähtien motivoitunut palaamaan työelämään ja halusi mieluummin löytää työpaikan kuin lähteä
opiskelemaan. Selvää käsitystä ei kuitenkaan ollut siitä, mitä työtä olkapäävamman kanssa olisi mahdollista tehdä.
Keskustelimme Sarmiten kanssa hänen
mielenkiinnon kohteistaan. Sarmite oli
pohtinut kokoonpano- ja tuotantotöitä, ja mm. välinehuoltajan ammatti nousi esiin. Työ saattaa kuitenkin sisältää
raskaita nostoja, joten ajatus hylättiin.
Sitten esiin nousi pakkaustyö ja suklaatehdas Goodio, joka on Verven yhteistyökumppani ja tarjonnut aiemminkin työkokeilupaikkaa kuntoutujille.

Meillä on täällä rikas kirjo ihmisiä
varustettuna hyvin erilaisella
osaamisella. Ehkä tämä on syy
siihen, miksi menestymme.
– Jukka Peltola

Työhönvalmennus alkoi kahden kuukauden harjoittelujaksolla, minkä jälkeen työnantaja halusi palkata Sarmiten.
- Moni yritys ei ole tietoinen tällaisesta toiminnasta, jota Verve tekee,
Goodion Jukka Peltola kertoo. Meidän
toiminnassamme on yrityksen perustamisesta lähtien ollut tavalla tai toisella mukana vaikeasti työllistettäviä. Se
on osa ajattelutapaamme, jossa kaikki voittavat, niin yksilö kuin yhteiskuntakin. Sama ajattelu sai minut perustamaan yrityksen alun perinkin. Halusin
syödä suklaata, joka on tuotettu eettisesti ja kestävästi. Ajattelin, että olisipa
hienoa, jos suklaata suuhun laittaessani
tietäisin, että se on tehty minun parhaakseni: puhtaista raaka-aineista ja eettisin
toimintaperiaattein.
Sarmite nyökkää ja kertoo yrityksen
arvomaailman välittyneen heti myös hänelle.
-Aloitin pakkaajan työn rauhallisesti
ja seurasin mitä olkapää sallii. Tilanteeni
otettiin aidosti huomioon ja työtä järjesteltiin niin, että nostoja oli mahdollisimman vähän eikä minun tarvinnut kurot-

tautua ylös. Työkavereilta pyysin apua
sitä mukaa kun kysyttävää tuli. He jaksoivat selittää minulle asiat niin, että ymmärrän. Kaikkeen ei tarvita sanoja: kynä ja paperi toimivat ja eleet ja ilmeet
kertovat paljon. Hankalissa paikoissa
auttoi yrityksen toinen kuuro työkaveri. Viihdyin täällä heti.

Goodio on laajentamassa toimintaansa ulkomaille: päänavauksia on tehty jo
Ruotsin, Yhdysvaltain ja Japanin markkinoille.
-Meillä on täällä töissä rikas kirjo ihmisiä varustettuna hyvin erilaisella osaamisella. Ehkä tämä on syy siihen, miksi
menestymme, Peltola pohtii.

Kahden kuukauden
työhönvalmennuksen jälkeen
Goodio halusi palkata Sarmiten.
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Työkokeilu
työllistää

Koulu sai osaavan
työntekijän
On lottovoitto, että saatiin hänet
meille. Mahdollisuus työkokeiluun oli
tässä yksi ratkaiseva juttu”
– Antti Karjula, apulaisrehtori
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Työkokeilu on parhaimmillaan
ehdottomasti win-win -kokemus. Kannustan
katsomaan ympärille avoimin silmin ja
olemaan utelias kokemuksille. Työkokeilijalle
tärkeää on mahdollisuus testata työtä.

Työkokeilu on yksi
mahdollisuus selvittää,
millaiset työtehtävät olisivat
henkilön ja hänen työkykynsä
näkökulmasta sopivia.

M

ikkeliläisen Nella Mikkosen
tarina on erinomainen esimerkki siitä, miten työkokeilusta voi kehkeytyä jotain erittäin
positiivista: uusi ura, jossa työnantajan
tarpeet ja työntekijän osaaminen sekä
työn vaatimukset ja työkyky kohtaavat.
Nella on alkuperäiseltä koulutukseltaan sairaanhoitaja, ja viimeisimpänä
tehtävänään ensimmäisellä urallaan hän
työskenteli vuorotyössä yksityisessä lastenkodissa.
Sitten hän sairastui sydänlihasrappeumaan, ja vaikka Nella ei sitä itse aluksi
uskonutkaan, entisille töille oli sanottava hyvästit. Lääkärit totesivat, että fyysisesti kuormittava vuorotyö ei hänelle

enää missään nimessä sopisi.
Alkoi jakso, jota Nella kuvailee toteamalla, että ”kaikki meni vähän vaikeamman mutkan kautta”. Muiden haasteiden lisäksi Nella joutui myös pohtimaan,
mihin hänen työkykynsä vielä riittäisi.
Lopulta työeläkeyhtiöstä todettiin, että Nella saattaisi hyötyä ammatillisesta kuntoutuksesta, ja niin hän päätyi
Verven asiakkaaksi.
– Mitään ennakko-odotuksia minulla
ei Vervestä ollut, mutta asiat lähtivät menemään eteenpäin nopeasti. Sain sieltä
vahvistusta omille ajatuksilleni siitä, mitä
voisin alkaa tekemään. Sain myös tietoa
asioista, joista en olisi osannut itse ottaa
selvää: työkokeiluista, niiden taloudellisesta tuesta jne.
Nella oli miettinyt, että hänellä olisi kiinnostusta ja osaamista esimerkiksi kouluissa työskentelyyn, mutta työkokemusta juuri samalta alalta ei ollut.
Tällaisissa tilanteissa työkokeilu on oiva keino selvittää työntekijän ja hänen
työkykynsä soveltuvuutta sekä työtehtäviin että niitä tarjoaviin organisaatioihin.

Yksi Nellan ja Verven ammatillisen
kuntoutusohjaajan Kirsti Ylösen hoksaamista potentiaalisista, Nellan taustoihin hyvin sopivista työkokeilupaikoista, oli Mikkelissä toimiva Valteri-koulu
Mikael. Sinne Nella pääsikin, aluksi muutaman kuukauden työkokeiluun.

Asiat natsaavat
kohdilleen
Valteri-koulu Mikaelin apulaisrehtori
Antti Karjula kertoo, että viime vuosina on havaittu lisääntyvä tarve tukea
oppilaita oppimisen haasteiden lisäksi sekä psyykkisesti että käyttäytymisen pulmissa. Lastensuojelun ja psykiatrisen puolen kokemusta omistava
Nella pystyi vastaamaan suoraan tähän tarpeeseen.
– Tällä taustalla on ihan lottovoitto,
että ollaan saatu hänet meille, ja mahdollisuus työkokeiluun oli tässä yksi ratkaiseva juttu. Nellalla on hyvää pelisil-
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Työkokeilu
työllistää

Olen nyt sellaisessa työssä, johon
en ennen sairastumistani olisi ehkä
osannut hakea.”
– Nella Mikkonen

mää kohdata lapsia ja nuoria, ja sitä kautta tuli nopeasti sellainen olo, että ihan
mielellään jatkaisimme hänen kanssaan.
Työkokeilussa Nella työskenteli lyhennetyllä työajalla kolmen kuukauden ajan
yhtenä lähitiimin jäsenenä pienten lasten
ryhmässä. Sitten hän jatkoi työeläkeyhtiö
Varman tukemana palkallisessa työhönvalmennuksessa ja opiskeli samalla neuropsykiatrisen valmentajan tutkinnon.
Tämän jälkeen Nella on työskennellyt
ohjaajan tehtävissä, ja haastatteluhetkellä hän oli juuri aloittanut opettajan
sijaisuuden hoitamisen. Työyhteisössä
Nella on otettu vastaan hyvin. Ja koska
työ ei ole samalla lailla fyysisesti kuormittavaa kuin vuorotyö, on terveyskin
kestänyt. Viikkotyötuntimäärää ja tehtäviä on lisätty asteittain.

Apua sopimusteknisiin asioihin
– Askel kerrallaan ollaan menty aina
seuraavalle askeleelle, ja hyvin on jalka
kantanut. Verve auttoi siinä, miten tämä
polku rakennetaan. Oli mahdollisuus
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aloittaa joustavasti, ja Verven kokemus
järjestelyistä oli tärkeää. Se toi jämäkkyyttä prosessiin. Ilman apua esim. sopimusteknisissä asioissa kynnys lähteä
mukaan kokeiluun ei olisi näin matala,
Karjula kertoo.
Antti Karjula kannustaa organisaatioita antamaan työkokeilulle mahdollisuuden.
– Työkokeilu on parhaimmillaan ehdottomasti win-win-kokemus. Jokainen
työkokeilutarina on toki omanlaisensa, mutta mahdollisuus, että tästä tulisi
enemmän harmia, on pieni. Kannustaisin
katsomaan ympärille avoimin silmin ja
olemaan utelias kokemuksille. Ja jos
kokeilu ei jatkukaan sen pidemmälle,
niin on tärkeää, että työkokeilijalle on
kuitenkin tarjottu mahdollisuus testata
työtä, ja tätä kokemusta rikkaampi hän
joka tapauksessa sitten on. Ja jos esim.
budjettitilanne estää palkkauksen nyt,
voi työkokeilu johtaa myöhemmin tilaisuuteen, että palkkaamiseen voi palata.
Molemmat osapuolet korostavat motivaation ja sitoutumisen merkitystä, sekä halua tehdä töitä.
– Puolin ja toisin pitää sitoutua työ-

kokeiluun. Yrityksessä pitää sitoutua siihen, että aidosti perehdytetään ja annetaan mahdollisuus kokeilla työtehtävää,
Karjula huomauttaa.
Nella muistuttaa, että sairastumisen
vuoksi ei kannata luovuttaa.
– Kannattaa lähteä selvittämään mahdollisuuksia. Vaatiihan se uskoa ja halua siihen, että jotain löytyy – ja haluaa
löytää jotain. Nyt, kun aikaa on mennyt, niin huomaa jo, että uusia ovia on
avautunut. Olen nyt sellaisessa työssä,
johon en ennen sairastumistani olisi ehkä osannut hakea.

* Valteri on opetushallituksen toimialaan kuuluva valtakunnallinen oppimiskeskus, jolla on
kuusi toimipistettä eri puolilla Suomea. Niistä
Mikael sijaitsee Mikkelissä. Se tarjoaa paitsi
luokkamuotoista opetusta ja tukijaksoja erityistä tukea tarvitseville oppilaille, myös koulutus- ja konsultaatiopalveluja sekä erilaisia
tukimateriaaleja oppimisen kanssa toimiville
ammattilaisille.

Mikäli menettää työkyvyn yhdenlaisiin
töihin esimerkiksi sairauden tai vammautumisen seurauksena, ei suinkaan ole
automaattisesti työkyvytön kaikkiin töihin.”

Työkokeilun mahdollisuudet
Työnantajan ei tarvitse tietää työkokeiluun
liittyvistä pykälistä ja käytännön asioista.

V

erven ammatillinen
kuntoutusohjaaja
Kirsti Ylönen muistuttaa, että työkyky määrittyy aina työn mukaan. Mikäli menettää työkyvyn yhdenlaisiin töihin
esimerkiksi sairauden tai vammautumisen seurauksena, ei suinkaan ole automaattisesti työkyvytön kaikkiin töihin.
– Sen sijaan voidaan todeta, että toimintakyvyssä on rajoitteita, ja sitten lähdetään hakemaan toimintakyvylle soveltuvaa työympäristöä ja työtehtäviä. Kun niitä löytyy, voidaan mennä työkokeilun
kautta kokeilemaan, onko työkyky sopiva kyseisiin
töihin. Ei kannata jäädä miettimään, että minusta ei
ole enää mihinkään.
Mikäli työnantajalla ei ole aikaisempaa kokemusta
työkokeilusta, voi se sen vuoksi olla arveluttava asia.
Mahdollisesta sairaudesta tai vammasta huolimatta työtehtäviin on kuitenkin tulossa tutustu-

Faktat työnantajalle
sekä Kela että työeläkelaitokset järjestävät
työnantajalle maksutonta: kuntoutujan toimeentulona on kuntoutusraha
ei edellytä palkkaamista, mutta jos työnantaja
haluaa myöhemmin palkata kuntoutujan, mahdollisuus saada tähän tukea
auttaa arvioimaan kuntoutujan tavoitteena olevan työn soveltuvuutta aidoissa työtehtävissä
alan ammattilaisten parissa
Verven työhönvalmentaja seuraa harjoittelun
edistymistä ja pitää yhteyttä kuntoutujaan ja
työnantajaan

maan henkilö, joka voi olla täysin työkykyinen yrityksen tarjoamiin tehtäviin. Ja kuten Nellan tapaus osoittaa, myös sen verran pätevä, osaava ja innokas työntekijä, että hänet kannattaa kokeilun
päätteeksi palkata.
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Ammatillinen
kuntoutus

Verve on vahvasti mukana työkokeilun suunnittelussa, joten työnantajan ei tarvitse yksin pohtia, miten asiat sovitaan.
– Työnantajan ei tarvitse tietää työkokeiluun liittyvistä pykälistä ja käytännön asioista. Me Vervellä
annamme tarvittavaa tukea ja neuvontaa ja hoidamme esim. työkokeiluun liittyvät viralliset sopimukset. Työkokeilussa on lisäksi hyvin matala kokeilemisen kynnys, työkokeilu voidaan keskeyttää perustelluista syistä eikä työnantajan tarvitse antaa
lupausta jatkotyöllistämisestä. Tiivistäen sanottuna työnantajan vastuulla on huolehtia työturvallisuuteen ja -suojeluun liittyvät perusjutut ja tarjota
työpaikkaohjaaja.
Verven tukemana työkokeiluprosessi etenee usein
niin, että ensin kartoitetaan ammatillisen kuntoutuksen asiantuntijan kanssa työkokeilijan omia voimavaroja, osaamista ja taitoja. Tämän myötä työkokeilijan toimintakyvylle soveltuva työala ja -tehtävät
löytyvät ja ammatillinen suunta selkiytyy.
Sen jälkeen lähdetään etsimään sopivaa työ-

030 työkyky

kokeilupaikkaa. Työkokeilun tarkoituksena on todentaa valitun työn soveltuvuutta työkokeilijalle.
Työkokeilu on työnantajalle maksuton ja se kestää
yleensä 1–3 kuukautta, jopa puoli vuotta.
Työkokeilu voi tilanteesta riippuen jatkua esimerkiksi työhönvalmennuksena, tai se voi johtaa alalle kouluttautumiseen tai työllistymiseen.
Koulutusmuodoista oppisopimus on suosituin.
Työnantaja voi saada työllistämiseen TE-toimiston
myöntämää palkkatukea.
Työkokeilijan oma motivaatio on kaiken ytimessä.
Kuntoutuminen edellyttää aina muutosta. Muutos
tapahtuu työkokeilijan ja ympäristön välisessä vuorovaikutuksessa, harvoin vain työkokeilijassa itsessään. Tärkeintä on, että työkokeilija tunnistaa, mitä
tavoiteltu muutos hänelle merkitsee.
– Kun kuntoutujalle löytyy se asia, mihin on tähtäämässä, ja mikä on merkityksellinen työkokeilijalle
itselleen, syntyy motivaatio ja sitoutuminen muutokseen ja työelämään palaamiseen, Ylönen kiteyttää.

Uratilanteen
selvittäminen

Urasuunnitelman
tekeminen

UUSI MUUTOSTURVALAKI

Irtisanotuille keinoja
työllistyä paremmin
Vuoden 2017 alussa voimaan
tullut muutosturvalaki
edellyttää työnantajalta
aikaisempaa enemmän toimia
henkilöstön irtisanomisten
hetkellä. Verven Uudelleensijoittumisvalmennuksen
avulla työnantaja voi tukea
työuran jatkumista.

Lisätietoja Verven palvelusta:
www.verve.fi/uudelleensijoittumisvalmennus

T

yöelämän muutoksissa yritykset joutuvat joskus tilanteisiin,
joilloin henkilöstöä on vähennettävä. Tällaisessa tilanteessa sekä yritys että työntekijät tarvitsevat osaavaa apua, jotta työuran jatkuminen varmistuu.
Muutosturva ohjaa työnantajan toimia tilanteissa, joissa irtisanomisten perustana on joko taloudelliset ja tuotannolliset perusteet tai yrityksen toiminnan uudelleen järjestelyyn liittyvät syyt.
Vähintään kolmekymmentä henkeä
työllistävä työnantaja on velvoitettu tarjoamaan vähintään viisi vuotta työnantajan palveluksessa olleelle irtisanotulle työntekijälle työllistymistä edistävää
valmennusta tai koulutusta. Työelämään
tähtäävän valmennuksen kautta irtisanottu henkilöstö löytää helpommin ja
nopeammin paikkansa uudestaan työelämässä.
Työnantaja voi järjestää valmennuksen organisaation sisällä tai yhteistyössä
ulkopuolisen palveluntarjoajan kanssa.

Työnhakusuunnitelman
tekeminen

Myös työntekijä voi hankkia valmennuksen itselleen. Yleensä irtisanotut työntekijät saavat parhaimman mahdollisen
hyödyn ulkopuoliselta ohjaajalta, jolla
on laaja työelämän osaaminen ja vahva
tuntemus alueellisista työmarkkinoista
ja -verkostoista.

Työhönpaluut a t uet aan
t yöntek ijäkoht aisesti
Työllistymistä edistävän palvelun piiriin
kuuluvat työntekijät voivat astua valmennukseen hyvin erilaisista taustoista, koulutus- ja työhistorioista. Yksi on voinut
olla talon palveluksessa vuosikymmeniä
ja toinen taas vähemmän.
Palvelun tavoitteena onkin uratilanteen selvittäminen, urasuunnitelman päivittäminen ja työnhakusuunnitelman aikaansaaminen.
Näillä keinoin työhön paluuta voidaan
tukea työntekijäkohtaisesti. Palvelun
avulla työnantajat tukevat työurien jatkumista.
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Aion käyttää jäljellä
olevan ajan hyödyksi,
ja ottaa irti kaiken
kokemuksen ja opin.
Tämähän on ainutlaatuinen tilanne:
harvemmin kaivoksia
lopetetaan. Paljon on
vielä edessä ennen
töiden loppumista.
– Outi Sirviö

Uudistuva
työ
032 työkyky

Muutokseen
kannattaa
valmistautua
Pyhäsalmi Mine on yksi Euroopan vanhimmista ja syvimmistä
metallikaivoksista. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että sen
malmivarat ovat loppumassa vuoden 2019 aikana. Edessä on iso
muutos, kun kaivostoiminta tulee päätepisteeseensä.

T

ilanne on äärimmäisen hankala
työntekijöille ja työnantajalle:
miten käsitellä epävarmuutta
ja huolta, ja varmistaa, että tuotanto jatkuu loppuun saakka yhtä turvallisesti ja
hyvin kuin ennenkin.
Pyhäsalmella tilanteeseen on puututtu muun muassa esimiesvalmennuksen ja -foorumeiden sekä Työhyvinvointidialogin avulla. Verven vuoden
2016 aikana ohjaama prosessi vaikutti
kaivoksen laatu- ja koulutuspäällikkö
Outi Sirviön toimintaan ja ajatteluun.

Työteht äv i st ä s aa s e lkoa
pu hu m a l l a
Työhyvinvointidialogi on Verven kehittämä työkalu, jonka avulla selvitetään siihen osallistuvien henkilöiden omaa am-

matillista tilannetta esimerkiksi muutostilanteessa. Ideana on, että omaa työtä
jäsennetään pienissä ryhmissä, joissa
jokainen on vuoron perään haastateltava, haastattelija ja tarkkailija. Tukimateriaalina käytetään keskustelurunkoa,
keskustelut nauhoitetaan, ja kukin haastateltava saa kotitehtäväkseen analysoida
omaa kertomustaan.
Pyhäsalmella vuoropuhelua käytettiin
apuna, kun mietittiin, mitkä ovat niitä asioita, jotka korostuvat esimiestyössä kaivoksen lopettamista kohti edettäessä.
– Omalta kohdaltani haasteeksi muodostui, että en pystynytkään kertomaan
selkeästi, mitkä ovat omat tavoitteeni, ja
mitkä tärkeimmät asiat, jotka ainakin pitää saada aikaiseksi. Fokus omasta työstä
ei ollut selvä, ja se tuli hyvin esille, kun
piti kertoa ääneen toisille, mitä tekee,

Sirviö kertoo. Nauhoituksen kuuntelu
vain vahvisti asian.
Työhyvinvointidialogin pohjalta lähdettiin tekemään omaa kehityssuunnitelmaa. Sirviölle kirkastui, että edessä oleva
muutos vaati muutosta myös hänen työtehtävissään. Vuodesta 2003 eri toimenkuvissa kaivoksella työskennelleenä hänelle oli kasautunut joukko tehtäviä, jotka
eivät itse asiassa enää nykyiseen toimenkuvaan kuuluneet.
– Aika pian vuoropuhelun jälkeen pyysinkin esimieheltäni kehityskeskustelun,
jossa käytiin läpi, mitä minulta odotetaan.
Vuosien varrelta oli jäänyt tiettyjä työtehtäviä, joita olin vain jatkanut. Sitä oli
ajatellut, että entiset tehtävät menevät
siinä sivussa. Dialogin ja kehityskeskustelun avulla selvisi, mihin tehtäviin pitää
keskittyä, ja mitä ohjataan muille.
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Tilanne on äärimmäisen hankala työntekijöille ja
työnantajalle: miten käsitellä epävarmuutta ja huolta
ja varmistaa, että tuotanto jatkuu loppuun saakka yhtä
turvallisesti ja hyvin kuin ennenkin.
Dialogi oli myös hyvä tapa tutustua
kollegojen tilanteeseen.
– Sehän oli oikeastaan ihan mukava
tilanne kertoa kollegoille, mitä tekee.
Vaikka yhdessä keskustelussa ei ollut
mukana kuin kolme henkilöä, uskoisin,
että se voi rohkaista jatkossakin puhumaan enemmän näistä asioista.

Esimiesfo orumit
p er ustet t iin
Muutokseen valmistautumista jatkettiin Pyhäsalmella syksyn 2016 ajan esimiesfoorumien avulla. Niiden asialistalle Verven konsultointitoiminnan johtaja

Kirsi Koistinen ja kuntoutus- ja kehityspäällikkö Leena Sankilampi nostivat kysymyksiä, jotka olivat tulleet esiin aiemmissa keskusteluissa. Sirviön mukaan ulkopuolinen näki kipukohdat paremmin.
Yrityksen sisällä niille sokaistuu helposti.
– Foorumeissa esimiehet sitten tekivät ryhmissä omia ratkaisuesityksiä niihin kysymyksiin. Muutamia ratkaisuja
on myös jo otettu käyttöön. Muutenkin
foorumit ovat olleet hyvä paikka, jossa
harvoin kentällä toisiaan näkevät esimiehet kohtaavat ja pääsevät keskustelemaan yhdessä.
Vaikka Sirviöllä ei ole omia alaisia, hän
kertoo, että esimiesfoorumit ovat aut-

Verven johdolla perustetut esimiesfoorumit mahdollistavat
harvoin kentällä toisiaan kohtaavien esimiesten tapaamiset.

034 työkyky

taneet löytämään apuja jokapäiväiseen
työhön: enää jokaisen ei tarvitse aina
yksin miettiä, miten erilaisissa ja uusissa,
muutoksen mukanaan tuomissa tilanteissa toimitaan.
Pyhäsalmella onkin päätetty, että esimiesfoorumeita jatketaan vuonna 2017
omatoimisesti.

Om a työn kuva s e l k i y t y i
Työhyvinvointidialogin ja kehityssuunnitelman osana Sirviö ja kollegat kävivät
Koistisen ja Sankilammen avustuksella
läpi omaa työhistoriaansa ja uran syklejä.
Pohdinta johti Sirviön osalta upeaan

ahaa-elämykseen.
– Huomasin, että muutos on uusi mahdollisuus, ei niinkään uhka. Aion käyttää jäljellä olevan ajan hyödyksi, ja ottaa siitä irti kaiken kokemuksen ja opin.
Tämähän on ihan ainutlaatuinenkin tilanne: harvemmin kaivoksia lopetetaan.
Paljon uutta on vielä edessä ennen töiden loppumista.
Sirviö korostaa, että muutostilanteessa kaiken a ja o on juuri avoin ja positiivinen mieli. Hän jatkaa, että samalla asenteella saa parhaan hyödyn irti myös työhyvinvointidialogin kaltaisista työkaluista.
Dialogille on annettava mahdollisuus, ja
siihen on myös panostettava kunnolla.
– Tulin itse aika lennosta mukaan dialogiin, eikä minulla ollut mitään ennakkooletuksia. Kaikki otettiin vastaan, mitä
tuli. Minulle siitä oli valtavasti hyötyä!
– Yhteistyö Kirsin ja Leenan kanssa on
toiminut muutenkin hienosti, ja esimiesfoorumit olivat minusta piste iin päälle.
Sirviö jatkaa siis työntekoa positiivisin
mielin ja selkeämmin tavoittein.
– Oma toimenkuva ei tunnu enää niin
pirstaleiselta. Jos menisin nyt uudelleen
työhyvinvointidialogiin, tietäisin ainakin,
mitkä ovat minulle ne tärkeimmät työtehtävät, hän nauraa.

Pyhäsalmen kaivos eli Pyhäsalmi Mine on ollut
toiminnassa yli 50 vuotta. Nykyisin sen omistaa
First Quantum Minerals. Kaivos työllistää runsaat 200 työntekijää sekä joukon alihankkijoita.
Kaivos tuottaa kuparia, sinkkiä ja pyriittiä.

Kaivoksen johto ymmärsi,
että esimiehet tarvitsevat
systemaattista tukea tilanteessa, jossa tuotanto
on saatava pyörimään
vielä kolme vuotta.”
– Kirsi Koistinen,
Verve

Kehitimme Pyhäsalmen kaivoksen kanssa heille sopivan uudenlaisen rakenteen, esimiesfoorumit, jotka kokoavat yhteen esimiehet ja
johtoryhmän. Kyse ei ollut mistään valitusfoorumista vaan ryhmät lähtivät heti ratkomaan
ongelmia ja tuloksia alkoi syntyä. Käsiteltävät
asiat liittyivät niin tulevaisuuden hahmottamiseen kuin työsuhdeasioihin ja päivittäisen
tuotannon sujuvuuteen. Foorumeissa otettiin kantaa mm. työkäytäntöihin: miten saadaan byrokratiaa vähemmäksi ja mikä estää
tai haittaa sujuvaa työtä. Ryhmässä kehitettiin erilaisia työnsuunnittelun välineitä ja yhtenäistettiin käytäntöjä. Jämäkkä foorumityöskentely osoittautui ensiarvoisen tärkeäksi
työyhteisössä, jossa esimiehet näkevät toisiaan harvoin: osa työskentelee maan päällä ja
osa maan alla hehtaarien kokoisella alueella.

Verve

Kuntoutuskeskus
Kankaanpää

Työurapalvelut
Verven ammatillisen kuntoutuksen palvelut muodostavat koko
Suomen kattavan verkoston. Kaiken toiminnan keskiössä on
työelämä: verveläiset huolehtivat siitä, että nuoret pääsevät
opiskelemaan ja työelämän alkuun, työelämässä olevat jaksavat paremmin ja pysyvät työkuntoisina pitkään ja työuralta tipahtaneet saavat uuden alun. Työpaikoilla valmennamme yksilöitä ja esimiehiä sekä autamme koko liiketoimintaa uudistumaan kehittämällä yritysten toimintakonsepteja ja prosesseja.

Kruunupuisto

Lääkinnällinen kuntoutus
Verven työelämään suuntaava kuntoutus sai vahvistusta vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen osaamisesta, kun ODL Terveys
Oy siirtyi osaksi Verveä 1.1.2017. Verve ja sen kanssa samaan
yritysryhmään kuuluvat Kruunupuisto ja Kuntoutuskeskus
Kankaanpää muodostavat nyt yhdessä valtakunnallisen osaamiskeskittymän, joka tarjoaa monipuolisia vaativan ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja sekä terapiapalveluja.

