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uomalaiset kuntoutuslaitokset eivät nyt ole yhtä kiinnostavia
kuin julkisen sosiaali- ja terveystoiminnan muutostarpeet.
Perusterveydenhuollon osalta ollaan yksimielisiä siitä, että
nykyisessä toteutuksessa on vakavia puutteita. Keskeisin näistä on
se, että se epätasa-arvoistaa kansalaisia. Epätasa-arvo johtuu sekä
eroista alueellisessa palvelutarjonnassa että kansalaisten työmarkkina-asemasta. Jopa kolmanneksessa Suomen kunnista tavallisen
lääkäriajan saaminen terveyskeskukseen on kestänyt yli viisi viikkoa ja toisaalta yksityinen työterveyshuolto tuottaa lähes viiveettömät palvelut. Syrjäseutujen vähävaraisten mahdollisuus perusterveydenhuollon palvelujen saantiin on erityisen huono.
Kun epätasa-arvoiseen perusterveydenhuoltoon liittyy toimiva, mutta kallis erikoissairaanhoito ja huonosti terveydenhuoltoon
kytkeytyvä sosiaalitoimi, ei ole ihme, että järjestelmän on arvioitu
olevan korjauksen tarpeessa. Eikä riitä, että yksikkökokoja kasvatetaan vaan lisäksi julkisen sektorin apuun otetaan myös yksityiset
palvelun tuottajat. Asiakas itse päättää mistä palvelunsa hankkii
ja raha seuraa asiakasta. Odotettavissa on suurin muutos suomalaisessa perusterveydenhuollossa sitten 70-luvun.
Perusterveydenhuollon epätasa-arvoisuus on vaikuttanut
myös kansalaisten kuntoutuspalveluihin ohjautumiseen. Kun Kela
lähes poikkeuksetta vaatii lääkärin B-lausunnon kuntoutushakemuksen liitteeksi, niin työterveyshuollon piirissä oleville asiakkaille se järjestyy helpommin kuin syrjäseudun työttömälle. Näin palvelujen rakenne on vaarassa vääristyä niin, että eniten palveluita
tarvitsevat ja niistä eniten hyötyvät jäävät palvelujen ulkopuolelle. Myös tältä näkökulmalta on perusterveydenhuollon rakennemuutos tervetullut.
Terveydenhuollossa tulevat yleistymään käytännöt, joiden mukaan asiakas voi valita mistä palvelunsa hankkii; nyt se jo toteutuu suhteessa terveyskeskuksiin ja jo muutaman vuoden päästä
se laajennee myös yksityissektorille. Kuntoutuslaitostoiminta on
tässä suhteessa pahasti jälkijunassa. Kela toteuttaa laitoskuntoutukseen liittyvät palveluhankintansa niin, että lopputuloksena asiakas ei voi useinkaan vaikuttaa siihen, missä kuntoutus tapahtuu.
Siirtyminen suorempaan kuluttajaohjaukseen sisältää enemmän
terveitä ja kehittäviä piirteitä kuin vaikuttavuutta heikentäviä elementtejä. Nykyisessä, pelkästään hintakilpailutukseen perustuvassa
tilanteessa riskinä on, että kuntoutuslaitoksista pärjäävät ne, jotka
asiakkaiden näkökulmasta ovat vähiten vetovoimaisia, kun taas kehittyvät, asiakaskeskeistä palvelua tuottavat keskukset näivettyvät.
Sekä palveluiden vaikuttavuuden että palvelutuotannon kannalta
asiakkaiden valinnanvapautta tulisi kunnioittaa.
Kuntoutuslaitostoiminta elää ja kehittyy osana suomalaista
sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Kuntoutuslaitoksilla on huomattavat resurssit käytettäväksi työikäisten työkyvyn ja vanhusväestön
toimintakyvyn ylläpitämiseen. Näitä mahdollisuuksia ei tässä murrosvaiheessa pitäisi hävittää vaan yhdessä kehittää.

Kuva: Suomen Hippos/Elina Hirvonen

Ravivalmentajan työ on
enemmän kuin elämäntapa.
Se on elämä.
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Kuinka välttää
kahden kulttuurin
yhteentörmäys?
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J

utuntekoon ei olisi voinut
valikoitua sopivampi päivä:
tarjolla on täytekakkua, jonka LähiTapiola Pohjoisen toimitusjohtaja Veli Rajakangas on tuonut toimistoon kiitoksena henkilöstölle edellisen vuoden hyvästä tuloksesta. Vuosi oli vauhdikas:
tammikuussa toimintansa aloitti virallisesti LähiTapiola, Tapiolan
ja Lähivakuutuksen yhdistymisestä rakentunut finanssitalo. Samana
vuonna sovittiin lisäksi yhteistyöstä
S-ryhmän kanssa sekä ilmoitettiin
uuden S-Pankin muodostamisesta.
Ennen fuusiota Tapiola toimi keskusjohtoisesti, kun taas lähivakuutusyhtiöt operoivat itsenäisesti ja hajautetulla toimintamallilla. Fuusiossa lähes 300 toimipistettä jaettiin 19 itsenäiseen, asiakkaiden omistamaan
alueyhtiöön. LähiTapiola Pohjoinen
on näistä alueyhtiöistä suurin. Se kattaa puolet Keski-Pohjanmaan maakunnasta ja suurimman osan PohjoisPohjanmaasta.
Valtakunnallisella LähiTapiola–
ryhmällä on yhteinen strategia ja
osa palveluista hoidetaan keskite-

tysti. Tuotteet ja asiakasedut ovat
kaikilla alueyhtiöillä yhteiset, mutta
alueyhtiöt voivat pitkälti itse päättää
esimerkiksi siitä, miten kukin yhtiö
hoitaa omat asiakkuutensa tai alueellisen markkinointinsa.

Onko kehittämiseen aikaa
Henkilöstöpäällikkö Ulla Sipilän mukaan LähiTapiola Pohjoisen johto näki kahden erilaisen yhtiön sulautta-

misessa mahdollisuuksien lisäksi ison
riskin: kahden erilaisen kulttuurin yhteentörmäyksen. Oli tärkeää saada
luotua kokonaan uusi toimintatapa
sen sijaan, että lähdettäisiin yhdistämään kahta vanhaa. Koska haluttiin
aloittaa puhtaalta pöydältä, tarvittiin joku, joka kykenisi katsomaan ja
kuulemaan molempia osapuolia ennakkoluulottomasti. Nyt ei kaivattu
esikuvia, vaan uutta toimintamallia.
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Tätä rakentamaan kutsuttiin mukaan
Verve Consultingin Kirsi Koistinen
ja Airi Tolonen.
”Finanssiala muuttuu nopeasti,
joten samalla kun tuimme yhdistymisprosessia, oli tarve luoda uutta
käytäntöä: opetella yhteistä, jatkuvan kehittämisen otetta. Tähän tarvittiin koko henkilöstö tuomaan sekä
arjen että asiakkaan ääni”, kuvailee
lähtökohtia konsultointitoiminnan

johtaja Kirsi Koistinen.
Muutosvalmennuksessa koko
henkilöstö jakaantui 8 työryhmään;
pohjoisimpana Pudasjärvi, eteläisimpänä Veteli. Projekti käsitti kaiken
kaikkiaan 31 tapaamista: ryhmäkokoontumisia, ryhmien yhteisiä tilaisuuksia, johdon tapaamisia, yhteenvetotilaisuuksia.
Aluksi moni oli sitä mieltä, ettei
tällaiseen ole aikaa. Oli myös pel-

Henkilöstöpäällikkö Ulla
Sipilä kuvailee Muutosvalmennuksen keskiöön
otettua asiakkaan näkökulmaa yhdistyneiden
organisaatioiden yhteiseksi asiaksi.

koa siitä, asetteleeko ulkopuolinen
konsultti oikeat kysymykset valmiiksi suuhun.
”Oli yllättävää, kuinka pian vastarinta suli. Muutosvalmennus rohkaisi
ihmisiä kertomaan mielipiteensä ja
tieto alkoi virrata molempiin suuntiin, ryhmistä yrityksen johdolle ja
päinvastoin. Yksi yrityksen hallituksen parhaimmista päätöksistä alkuvaiheessa oli, että se halusi olla tiiviisti mukana koko prosessin ajan.
Tietoa vietiin hallitukselle säännöllisin väliajoin, mikä teki kehittämisestä kaikille yhteistä,” Sipilä kertoo.
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Asiakas on yhteinen
Ryhmistä nousi yhteensä 17 kehityskohdetta, jotka pohjautuivat yrityksen strategisiin painopistealueisiin,
kuten esimerkiksi kasvu- ja kannattavuustavoitteisiin. Kehittämistehtävät

vietiin johdon nähtäviksi ja arvioitaviksi, ja jatkotyöstöön valikoitui lopulta 8 tehtävää.
”Kaikkien osapuolten oli tärkeää ymmärtää, että vaikka henkilöstö itse tekee kehitystyötä paikallisesti eikä toimintatapoja sanella ylhäältäpäin, kehittely tapahtuu kuitenkin johdon esittämän strategian
suunnassa”, Sipilä kertoo.
”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 toimintatavat
poikkesivatkin toisistaan. Halusimme
katsoa samaan suuntaan heti alusta alkaen.”
”Ei tämä tietenkään heti helppoa
ollut. On vaikeaa katsoa eteenpäin,
oppia pois vanhasta. Kun koko hen-

kilöstö pantiin yhteen laariin, löytyi
kuitenkin monenlaista osaamista ja
laaja-alaista kokemusta, erilaisia toimenkuvia. Opettelimme kunnioittamaan toistemme osaamista ja pohtimaan, mitä opittavaa olisi puolin
ja toisin.”
Ryhmät työskentelivät hyvin
konkreettisten asioiden kanssa: kuinka esimerkiksi parantaa myynnin ja
korvausasioita hoitavien yhteistyötä
ja saada asiakkaan palaute välitettyä myynnille. Samalla suunniteltiin
yksityiskohtaisia sapluunoita asiakaspalveluun ja simuloitiin tilanteita, joissa korvausasia otetaan vastaan. Ryhmät tekivät jopa videopätkiä asiakkaille tehdyistä huolenpitosoitoista ja valmistelivat pienimuotoisia näytelmiä ryhmien yhteiseen
kokoontumiseen. Vaikka oltiin vakavan kehittämistyön äärellä, työtä ei

”Oli tärkeää, että
henkilökunnalla oli
mahdollisuus tutustua
uuteen rakenteeseen
ja organisaatioon.”

Toimitusjohtaja Veli Rajakangas.

tehty ryppyotsaisesti.
”Kannan huolta siitä, kuinka
saamme jatkettua tätä kehittämistyötä arjessamme. Oivalsin prosessin aikana, ettei työhyvinvoinnin takeeksi riitä turvallinen työpaikka, vakavarainen työnantaja tai edes hienot henkilöstöedut. Jos työntekijä ei
saa riittävästi ohjeistusta tai hänellä
ei ole mahdollisuuksia kehittyä työssään, hän ei koe olevansa tärkeä työyhteisölle. On saatava antaa palautetta ja on oltava varmuus siitä, että se otetaan tosissaan. Siitä rakentuu työhyvinvointi”, painottaa Sipilä.

Vieraat ihmiset
samassa organisaatiossa

Toimitusjohtaja Veli Rajakankaan
mukaan syy lähteä Verve Consultingin ohjaamaan muutosvalmennukseen oli johdon halu tehdä
muutoksesta näkyvä.
”Mielestämme oli tärkeää, että henkilökunnalla oli mahdollisuus
tutustua uuteen rakenteeseen ja
organisaatioon. Tarvittiin tilaa käsitellä uutta tilannetta, keskustella
siitä vapaasti.
Lähtökohta kun oli kuitenkin se,
että kaksi kilpailevaa organisaatiota oli yhdistetty ja toisilleen vieraat ihmiset pantu samaan organisaatioon. Jos muutostilanne ohitetaan liian nopeasti, ihmiset jäävät
nykyhetkeen kiinni. Silloin saatamme muistella vielä 10 vuoden jälkeenkin, mikä työkaverin tausta on.
Muutosvalmennuksessa tultiin tutuiksi, työkavereiksi.”
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Kuntoutujat saivat
uudet tilat Oulussa

V

erven kuntoutujien käytössä oleva Hotelli Oppimestari
on saanut uuden ilmeen.
Rakennuksen laajamittainen remontti valmistui kesäkuussa.
”Koko kiinteistö peruskorjattiin
ja kuntoutujien majoitustilat uudistettiin täysin”, kertoo Verven hallintojohtaja Jorma Kudjoi.
”Rakennuksen kaikki pinnat sekä suihku- ja wc-tilat uusittiin. Myös
talotekniikka päivitettiin: vesi-, sähkö- ja ilmastointijärjestelmät uusittiin koko talossa. Samalla hankittiin
tyylikkäät kalusteet, jotka yhdessä
uusien värien ja kuosien kanssa raikastivat yleisilmeen. Majoitustiloilta

vaaditaan nykyisin korkeampaa tasoa kuin aikaisemmin. Nyt täytämme
hotelliasumisen kriteerit.”
Kuntoutujat ovat usein toivoneet
Oppimestariin yhteisiä oleskelutiloja. Remontin yhteydessä pystyttiin
huomioimaan tämä toive, ja tarjolla on nyt erilliset oleskelutilat lehtien lukemista ja seurustelua varten.
Tiloissa on myös rauhallinen nurkkaus tietokoneineen ja kahviautomaatteineen.
Verven muiden toimitilojen vieressä sijaitsevassa Oppimestarissa
on 52 huonetta ja majoitustilaa löytyy yhteensä 102 kuntoutujalle.

TYÖHYVINVOINTIA RAVIVALMENTAJILLE
08 työkyky

Ammattivalmentajien ammattitauti

MITEN REVETÄ
JOKA PAIKKAAN
R

avivalmentajan työ on enemmän kuin elämäntapa. Se on
elämä. Tämän tien valinneille työn ulkopuolinen elämä on marginaalissa.
Varsinaisen valmennuksen lisäksi
ammattiravivalmentaja toimii yrityksen toimitusjohtajana, kirjanpitäjänä,
pr-henkilönä, työnantajana, kilpailuttajana ja vihdoin myös ohjastajana.
Lisäksi ravivalmentaja vastaa yrityksessään valmennuksesta, hevosten kengityksestä, pitää yhteydet
valmentamiensa hevosten omistajiin,

on hermolla hevosten terveydestä,
valitsee sopivat ravit sekä tuntee
lait ja byrokratian. Useimmiten ravivalmentajan työmaa on pien- tai
perheyritys ja ulkopuolisia työntekijöitä on korkeintaan yksi tai kaksi.
Harvassa ovat myös lomat.
–Viisi vapaapäivää vuodessa on
hyvin, toteaa 50 vuotta ravivalmentajana toiminut Risto Airaksinen.
Kaiken työläyden kääntöpuolella
ovat intohimo, urheilu ja kilpailuvietti. Niiden rinnalla kaikennielevä
työ ja ajoittain vähäiseksi jäävä ra-

Kuva: Suomen Hippos/Ilkka Nisula
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Kuva: Suomen Hippos/Irina Keinänen

Risto Airaksinen
valittiin Suomen
ravivalmentajaksi
2013.

hallinen palkkio ovat merkityksettömiä asioita.
Airaksisella tämä palo oli muutama vuosi sitten vähällä sammahtaa.
Tai jos toisin ilmaistaan, kynttilä oli
polttamassa loppuun toisesta päästä
henkisen kantin ja toisesta kropan.
–Oli huonot hevoset ja taloudellisesti tiukkaa. Selkä, niska, polvi, kyynärpää ja olkapää olivat huonoina, kertoo Airaksinen.
Hänen normaali ravimatkansa
saattoi alkaa kiropraktikon laverilta
ja jatkua sieltä saman tien kilpakär-

ryyn. Airaksinen ei malttanut muuttaa mitään omassa toiminnassaan:
ainaisina seuralaisina olivat hankala
istuma-asento ja jatkuva tärinä kärryssä, olka- ja kyynärniveliä kiskovat
hevoset, kylmyys, kosteus, satojen kilometrien ajomatkat, pikaruoka, taloudesta stressaaminen, vähäinen
uni, pitkät päivät ja erityisesti joka
paikkaan repeäminen.

Pysähtymisen paikka
Kierre kipujen kanssa oli kestänyt
15 vuotta, kun Suomen Ravivalmen-

TYÖHYVINVOINTIA RAVIVALMENTAJILLE
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Vasemmalla ravivalmentaja
Airaksinen ja oikealla Tuomo
Pekonen, Suomen Ravivalmentajien yhdistyksen
toimistosihteeri.

Kärryjen penkit saattavat repsottaa
vuosikausia. Jääpakkauksen esille
ottaminen omaa olkapäätä varten on vieras
ajatus, mutta hevosta varten se löytyy
hetkessä.

tajat ry:stä tuli tieto – Airaksisen
mielestä viime hetkellä – Tykkuntoutusmahdollisuudesta Verve
Mikkelissä. Päätös kuntoutukseen
lähdöstä ja lopulta siellä oleminen
oli hänelle kirjaimellisesti pysähtymisen paikka. Erityisen tärkeää oli vertaistuki, oman työhistorian tarkastelu
sekä työn nykytilanteen analysointi.
–Opin istumaan alas, miettimään
asioita ja luottamaan muihin. Tajusin,
että kaikkea ei tarvitse tehdä itse.
Huomasin siellä myös, mistä asioista tulee ilkeä olo, Risto Airaksinen
kertoo. Sellaiset tekijät hän päätti rajata pois tai antaa ne muiden
hoidettaviksi.
–Jos hevosen omistajien kanssa tulee kränää, en ota sitä hevosta valmennukseen. Taloudesta en

enää ala puhua, se jäi vaimolle. Ei
ole paineita enää, jollen ehdi kaikkia hevosia ajaa. Voin istua kahville
hevosen ajamisen päälle. Henkiset
voimavarat kasvoivat.

Delegoikaa!
Vuorokauteen tuli lisää tunteja, kun
Risto Airaksinen nosti rimaa ravien valinnassa. Hän ei enää liikahda
pienten ykköspalkintojen takia eikä
myöskään lähde raveihin vain yhden
hevosen kanssa. Jollei se sitten ole
tarpeeksi hyvä.
–Voin hyvin antaa muiden ohjastajien ajaa hevosia, enkä tehdä sitäkin aina itse.
Kuntoutuksessa tuli herätys
hoitaa itseään myös fyysisesti.
Pyöräilystä ja vesijumpasta tuli

Risto Airaksiselle varsinainen tauti,
joka tosin aktivoituu tällä hetkellä
vain ajoittain.
–Otin itseäni niskasta kiinni. Venyttelen joka aamu ennen sängystä nousemista, sanoo Airaksinen.
Itseään kuuntelemalla hän opi tuntemaan myös selkänsä tilanteen ja
toimii sen mukaisesti.
–En pystynyt kengittämään itse
viiteen vuoteen, mutta kuntoutuksen jälkeen kykenin taas. Ymmärrän
senkin, että mieluummin maksan ulkopuoliselle kengittäjälle, kuin kipeytän selkäni.
Nyt Risto Airaksinen patistaa
kuntoutukseen kollegoitaan.
–Toitotan, että älkää puuttuko kaikkiin asioihin. Delegoikaa!

Valmentajat satsaavat
hevosiin, eivät itseensä
Airaksisen ja kumppaneiden asioita ajaa Suomen Ravivalmentajien
yhdistys, jonka toimistosihteeri on
Tuomo Pekonen.
–Ravivalmentajien keski-ikä on
nyt 51 vuotta eikä laskua ole näköpiirissä, hän toteaa. Pekonen pyrkii
pitämään huolta ravivalmentajien
eduista myös jaksamisessa. Joskus
se todellakin jää pyrkimykseksi.
–Suurin ongelma on, että valmentajilla ei ole aikaa vaan he repeävät
itse joka paikkaan. Tulevaisuuden
kannalta on tärkeää tajuta, että olemassa on muitakin kuin he. Jolleivät
he ole tajunneet 50-vuotiaana irrottautua kuntoutukseen, niin ehkä he
60- tai 70-vuotiaina miettivät, että
olisi kannattanut, Pekonen sanoo.
Hän kertoo myös, että valmentajat tyypillisesti satsaavat hevosiin,
eivät itseensä.

–Jos hevonen yskii tai jalka on
kipeä, on selvä mitä tehdään. Sen
sijaan mies itse voi olla kuukausikaupalla kuumeessa voimatta levätä päivääkään.
Kärryjen penkit saattavat olla revenneet ja jousitus repsottaa vuosikausia. Jääpakkauksen esille ottaminen omaa olkapäätä varten on vieras ajatus, mutta hevosta varten se
löytyy hetkessä.
Heräämistä on kuitenkin tapahtumassa, sillä Airaksinen ei
ole ainoa kuntoutukseen mielivä.
Ravivalmentajien Tyk-kuntoutuskursseja on järjestetty vuodesta
2007 lähtien. Kelan kuntoutustarjonta on laaja, mutta pienet ammattiryhmät ovat helposti tietämättömiä
omaa työ- ja toimintakykyä tukevista
kuntoutusvaihtoehdoista.
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Valoa

AMMATILLISEEN UMPIKUJAAN

Hyvän ja vakaan työuran rakentuminen

Otetaan alusta,
askel kerrallaan.
Kymmenen vuoden työttömyyden jälkeen
työelämään uudelleen sijoittuminen
vaati Anne-Mari Tuomiselta täsmällisen
suunnitelman.
012 työkyky

Kun takana on kymmenen vuotta työttömyyttä, voi ammatillinen kuntoutuskurssi avata tien takaisin osaksi yhteiskuntaa. Anne-Mari Tuominen kuvailee tilannettaan
yksinkertaisesti huonoksi ennen kurssin alkamista.
Hänen suuntansa muuttui, kun TE-toimiston työnvälityspalveluista osattiin ohjata hänet ammatillisen kuntoutuksen kurssille. Kurssille pääsy antoi toivoa työpaikan
löytymisestä, mutta päällimmäisenä oli iloisuuden tunne
ja se, että hän tunsi jälleen itsensä tärkeäksi.
Haasteelliseen tilanteeseen pureutuminen omaohjaajan kanssa nosti esiin epäonnistumisen pelon. Itsetunto
oli niin heikko, ettei Tuominen uskonut enää pystyvänsä
työelämään. Tavoitteiden asettaminen oli kuitenkin hyvästä ja vakaalla rohkaisulla Tuominen suoritti onnistuneesti kurssiin kuuluvat työharjoittelujaksot.
Työharjoittelujen kautta saatu tieto vahvisti omaohjaajan ja Tuomisen käsitystä seuraavasta askeleesta.
Suunta oli koulunpenkille, koska oli selvää, ettei vakituista laitoshoitajan työtä tulisi ilman tutkintoa.
Ammatilliseen kuntoutuskurssiin kuuluvilla seurantajaksoilla varmistettiin ammattikouluun hakemisen luonnistuminen. Tuomisen matka nykyisiin työtehtäviin alkoi
päivästä, jolloin hän pääsi kuntoutuskurssille. Hänelle
löydettiin kestävä ratkaisu työmarkkina-aseman pysyvään parannukseen.

ei ole itsestäänselvyys. Kun fyysinen tai
psyykkinen terveys pettää, voi tilanne
tuntua hallitsemattomalta ja epätoivoiselta.
Eteenpäin on vaikea päästä ilman asiantuntijoita, jotka ovat perehtyneet työllistymiseen tähtääviin suunnitelmiin.

A

mmatillisia kuntoutuskursseja on järjestetty Kelan
toimesta jo usean vuoden
ajan. Kursseilla etsitään mahdollisia työllistymisen polkuja henkilöille, joiden terveydentila on hankaloittanut opiskeluja tai töihin pääsyä. Ammatilliseen umpikujaan ajautuneelle tämä kuntoutusmuoto on
paras valinta silloin, kun hänelle sopii ryhmämuotoinen ja aikataulutettu kuntoutus.
–Ryhmämuotoisessa ammatillisessa kuntoutuksessa on hyvä opetella tai vahvistaa sosiaalisia taitoja,
mikä on jatkossa yksi työyhteisössä onnistumisen edellytys, kuvailee

Kelan kuntoutusryhmän suunnittelija Marjaana Pajunen.
Hänen mukaansa ryhmämuotoinen kuntoutus mahdollistaa oppimisen toisten onnistumisista. Hyvistä
kokemuksista kuuleminen vaikuttaa
kuntoutujan itsetunnon kasvamiseen
ja antaa luottamusta omiin taitoihin.

Uudistusta kuntoutukseen
Vaikeaan ammatilliseen tilanteeseen
ajautuneiden löytämistä kuntoutuskursseille haluttiin helpottaa ja kurssien sisältöä ja standardeja päivitettiin vuoden 2014 alusta.
–Aiemmissa ammatillisen kuntoutuksen kursseissa aikuisten lyhyet ja

pitkäaikaistyöttömien kurssit vetivät
huonosti asiakkaita. Yksi ongelma
oli kurssin pituuteen nähden lyhyt
työharjoittelujakso. Kun kuntoutujan
todellinen työharjoittelu oli päässyt
käyntiin, kurssi päättyi ja asiakkaat
turhautuivat, kertoo Pajunen.
Vuoden 2014 alusta ammatillisilla kuntoutuskursseilla on ollut omat
ryhmät aikuisille ja nuorille aikuisille sekä lisäksi sekaryhmä nuorille
ja aikuisille.
Kohdennetut ikäryhmät ovat
joustavampia aikaisempaan toteutustapaan verrattuna ja helpottavat kurssien täyttymistä. Laajemmat
ikäkohdennetut ryhmät luovat myös
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Kun uni
ei anna lainaa.
Vuosikausien unettomuus ja sairastelu ajoivat Asta Hannulan uupumukseen. Kurssin
myötä muodostunut selkeä päivärytmi oli
ensimmäinen osa uutta arkea.

Sosiaalialan opintot sujuivat mallikkaasti ja terveyden
asettamista haasteista huolimatta Asta Hannula toteutti
haaveitaan myös musiikkialalla. Opintojen loppusuoralla univaikeudet keskeyttivät etenemisen ja levytyssuunnitelmakin vaikeutui. Lähes 20 vuotta kestänyt unettomuus ja sairastelu veivät työkyvyn kummaltakin alalta.
Unettomuuden syitä selviteltiin ja diagnooseiksi vahvistuivat krooninen väsymysoireyhtymä (CFS) ja krooninen unihäiriö, jolle ei löytynyt fyysistä selitystä. Näistä
huolimatta Hannula yritti viimeiseen asti pysyä sosiaalialan töissä. Yksi päivä töitä tarkoitti kuitenkin useaa
päivää sairauslomaa. Lääkäri etsi keinoja, joilla Hannula
pärjäisi unisairauden kanssa ja antoi esitteen ammatillisesta kuntoutuskurssista.
014 työkyky Hannula koki tilanteen vakavuuden hyväksymisen vaikeana ja kurssille hakeutuminen tuntui jopa askeleelta
taaksepäin. Taustalla oli pitkä yksin yrittämisen historia,
joten avun vastaanottaminen tuntui vieraalta. Hannula
joutui pinnistelemään, jotta osasi ajatella ammatillisen
kuntoutuskurssin olevan se tie, joka täytyi kulkea paremman elämänlaadun saavuttamiseksi.
Kurssin myötä syntynyt selkeä päivärytmi oli ensimmäinen osa uutta arkea. Paikka, johon mennä aamulla,
tuntui tärkeältä. Omaohjaajan kanssa selvitettiin soveltuvinta työtä. Hannulan halu auttaa ihmisiä piti kiintopisteen jo tutuksi tulleella alalla. Kurssin työharjoittelujaksot toteutettiin erilaisissa tehtävissä kuin mitä Hannula
oli aikaisemmin tehnyt. Tavoitteena oli löytää työtehtävät, jotka eivät kuormita häntä liikaa.
Työharjoittelujen aikana Hannulan soveltuvuus sosiaalialalle vahvistui. Hänen tuli suuntautua työtehtäviin,
joissa vastuu ja henkinen kuormittavuus ovat sopivassa
suhteessa. Uuden näkemyksen myötä Hannulasta alkoi
tuntua, että hänellä on mahdollisuus päästä takaisin työelämään ja jaksaa siellä. Työharjoitteluissa Hannula sai
tärkeää tietoa itsestään työntekijänä, mikä auttoi häntä
tunnistamaan omat vahvuutensa työelämässä.
Hannulan tulevaisuuden suunnitelmana on suorittaa
loppuun sosiaalialan opinnot ja siten helpottaa soveltuviin työtehtäviin hakeutumista työmarkkinoilla.

tärkeitä vuorovaikutus- ja oppimistilanteita eri ikäisten kuntoutujien välille. Kurssille hakeutumisen kynnystä
madallettiin muuttamalla ammatillisten ja harkinnanvaraisten paikkojen
jakautumista. Nyt kurssien suuntaus
on selkeämpi.

Lähemmäksi ihmistä
Kurssien rakennetta ja sisältöä muutettiin palveluntuottajien kanssa yhteistyössä nykyaikaisemmaksi ja vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita. Esimerkiksi kurssin aikana annettavaa yksilöityä tuen määrää li-

Oppia ikä
kaikki
Avoimuutta tarvitaan,
kun työelämä asettaa
haasteeksi uudelleen
kouluttautumisen. Ossi
Jaatisen työura sai uuden
yllättävän suunnan.

Kurssien sisältöjä muutettiin
vastaamaan paremmin
asiakkaiden tarpeita.

sättiin ja kurssin myötä saatavan
omaohjaajan roolista ammatillisena
tukihenkilönä haluttiin saada enemmän irti.
–Halusimme vahvistaa omaohjaajan roolia tärkeänä linkkinä työnantajan ja kuntoutujan välisessä yhteistyössä. Omaohjaajan tarkoitus
on myös auttaa verkostotyössä kuten asioinnissa Kelan kanssa tai
työnhakuun liittyvissä prosesseissa. Kuntoutujan työharjoittelun aikana omaohjaajalla on myös merkittävä rooli kanssakulkijana ja yhteistyökumppanina työnantajille, sel-

ventää Pajunen kurssiuudistuksen
merkitystä.

Kelan ja TE-palveluiden
välille lisää yhteistyötä
Ammatilliset kuntoutuskurssit ovat
vakiinnuttaneet paikkaansa TEpalveluiden piirissä, vaikkakin hitaasti. Tämä kuitenkin tarkoittaa, että
Kela voi yhteistyössä TE-palveluiden
kanssa suunnitella asiakkaiden työllistymisprosessiin tukea muun muassa integroimalla kurssin asiakkaan
tarpeiden mukaisesti hänen työllistymisprosessiinsa.

Ossi Jaatisen tie työelämässä oli kulkenut kaksissa työtehtävissä, ravintola- ja varastoalalla. Pitkä ura ravintola-alalla alkoi asettaa esteitä fyysiselle hyvinvoinnille ja
työkokeilujen kautta Jaatinen siirtyi varastoalan tehtäviin. Vuosien fyysisen työnteon jälkeen kädet eivät kuitenkaan kestäneet varastotöitäkään ja hän joutui olemaan paljon sairauslomilla.
Jaatinen yritti työnantajan kanssa löytää ratkaisua tilanteeseen, mutta vakuutusyhtiöön lähetetty kuntoutushakemus sai kielteisen päätöksen. Oltiin tultu tilanteeseen, jossa työsuhdetta päätettiin olla jatkamatta fyysisen terveydentilan takia. Käsissä olevia ongelmia koetettiin ratkaista leikkauksillakin, mutta kunnollista helpotusta oireisiin ei tullut.
Kelan ammatillisella kuntoutuskurssilla selviteltiin,
mikä olisi Jaatisen seuraava ammatti. Esiin nousivat kirjastoala, työ bussikuskina ja lähihoitajan työ. Jaatinen ei
ollut aikaisemmin ajatellut mahdollisuuksiaan työskennellä lähihoitajana. Näkemystä lähihoitajan työn vaihtoeh-

Vaikka ammatillisten kuntoutuskurssien näkyvyys on parantunut,
Kelan taholta tulee edelleen lisätä kurssien markkinointia ja tuoda
kurssit säännöllisesti esiin yhtenä
ammatillisen kuntoutuksen vaihtoehtona, Parjunen toteaa.
Kursseja järjestetään tällä hetkellä 23 eri kuntoutuspalveluntuottajien toimipisteessä. Vaikka kurssitarjonta on pyritty tuottamaan laajalla alueella, kurssien saavutettavuus
on edelleen haasteellista pitkien välimatkojen vuoksi.

doista avarrettiin työharjoittelujaksolla vammaisten päivätoimintakeskuksessa. Lähihoitajan suuntautumisvaihtoehdoista alkoi löytyä uusi suunta Jaatisen työuralle.
Omaohjaaja ehdotti hakua ammattioppilaitokseen, kun
seuraava lähihoitajan tutkinnon haku alkoi. Omaohjaajan
avulla hakemukset täytettiin ja tie ammatilliselta kuntoutuskurssilta ammattioppilaitoksen opinahjoon oli nopea,
mutta sopivaksi todettu.
Aikuisopiskelijan yksi huolenaihe liittyy talouden ylläpitoon. Jaatisen oli mahdollista täyttää uusi hakemus
vakuutusyhtiöönsä uudelleen koulutuksen taloudellisesta tuesta. Kun hakemukseen oli liitetty kattava perustelu
uudelleen koulutuksen tarpeesta ja uuden alan soveltuvuudesta, tuli päätös takaisin myönteisenä. Näin ollen vakuutusyhtiö auttaa taloudellisessa toimeentulossa koko opintojen ajan.
Jaatinen on laskenut, että hänen valmistuttuaan lähihoitajaksi on työvuosia jäljellä vielä ainakin kymmenen vuotta.
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SEINÄJOELLE UUSI TOIMIPAIKKA

Verve saapui
lakeuksille
Helmikuussa avattiin Verven
kymmenes toimipaikka Seinäjoella.
Yksikkö tarjoaa asiakkailleen
työurapalveluja ja ammatillista
kuntoutusta. Asiakkaat tulevat
laajalta alueelta paitsi Seinäjoen,
myös Vaasan seudulta.
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Ammatillisen kuntoutusohjaajan
Terhi Saarikosken mukaan Verve
on otettu hyvin vastaan ja uuteen
tulijaan on suhtauduttu positiivisesti ja avoimin mielin.
”Täällä ollaan valmiita kuulemaan
ja kehittämään uusia tapoja toimia
ja löytää ratkaisuja tarvittaessa yhteisvoimin. Eri toimijoista halutaan
tietää ja verkostoitumista pidetään
avaimena hyvään palveluun ja asioiden eteenpäin viemiseen. Täällä on
yhyres tekemisen meininki.”
”Uudessa toimipaikassa toiminnan aloittamista on helpottanut se,

että pyörää ei ole tarvinnut keksiä uudestaan. Käytössä ovat
menetelmät , joita
Vervessä on kehitetty ja käytetty jo vuosia.
Kun palvelut ja palvelumallit ovat samansisältöisiä riippumatta
siitä, missä päin Suomea toimipaikka sijaitsee, alkuun on päästy nopeasti”, Saarikoski kertoo.

Pellolta pöytään
Saarikosken mukaan Seinäjoen alue
on mitä mainioin toimintaympäristö sellaisen henkilön kannalta, joka miettii omaa ammatillista suuntaansa.
”Seinäjoen seutu on kasvava
alue, ja täältä löytyy monipuolisesti koulutusvaihtoehtoja ja eri alojen
yrityksiä. Etelä-Pohjanmaan vahvin
toimiala on elintarvikeala ja sen ko-

ko ketju pellolta pöytään. Alueelta
löytyy myös teknologiaosaamista ja
alan kehitystyötä. Luonnollisesti elintarvikeala on siis myös suuri työllistäjä ja tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia myös uutta ammatillista suuntaa
etsiville. Myös kauppa ja palveluala tarjoavat mahdollisuuksia työllistymiseen.
Merkittäviä työllistäjiä ovat lisäksi sairaanhoitopiiri, kunnat ja kuntayhtymät. Myös hoitoala on kasvussa ja yksityisten toimijoiden määrä
lisääntyy. Lähtökohtana uutta alaa
tai ammattia miettivän henkilön kohdalla on kuitenkin juuri hänen tilanteensa, olemassa oleva osaaminen
ja kiinnostuksen kohteiden kartoittaminen. Saarikosken mukaan ratkaisut ovat aina yksilöllisiä.
Verveen tulevilla kuntoutujilla
on usein jo pitkä työhistoria omalta
alaltaan, mutta sairauden tai vamman
vuoksi tilanteet ovat usein muodostuneet haastaviksi. Huomio kohdistetaan kuitenkin kaikkeen siihen osaamiseen, mitä kuntoutujilla on entuudestaan ja suhteutetaan se jäljellä
olevaan työkykyyn ja voimavaroihin.
Kun pöydän kummallakin puolella on
tämä sama ajatusmalli, on lopputulos useimmiten positiivinen.
”Näistä onnistumisen hetkistä on
helppo ammentaa paitsi oppimiskokemuksia itselle, myös intoa omaan
työhön ja uskoa jälleen seuraavan
uutta ammatillista suuntaa hakevan
asiakkaan kohtaamiseen ja auttamiseen”, Saarikoski tiivistää.

Työurapalveluja nyt
yhdeksällä paikkakunnalla
Verve toimii tänä päivänä yhdeksällä paikkakunnalla, joissa se tarjoaa
erilaisia työura- ja ammatillisen kuntoutuksen palveluja. Verve on
tutkinut työtä ja työhyvinvointia jo lähes 50 vuoden ajan. Ensi
vuonna Verve juhlii pyöreitä vuosia.
Verve auttaa ihmisiä pääsemään ja palaamaan työelämään, sekä
ennen kaikkea pysymään ja jaksamaan siellä paremmin. Vervessä
ratkotaan vuosittain lähes 6 000 työtä tekevän ihmisen tilannetta,
yhdessä heidän kanssaan.

OULU

SEINÄJOKI

TAMPERE

KUOPIO

JOENSUU

JYVÄSKYLÄ
MIKKELI
KESKUSTA
MIKKELI
ANTTOLA

TURKU
HELSINKI

Verven Seinäjoen toimipaikka
sijaitsee ydinkeskustassa
osoitteessa Keskuskatu 13 A.
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SYDÄNKUNTOUTUKSEEN TUOREIN TIETO

Huippututkimuksesta
suora linkki käytäntöön
Liikuntalääketieteen tutkimusyksikön tuottama
uusin tutkimustieto viedään suoraan kuntoutujien
käyttöön Verven sydänkuntoutuskursseilla.
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Kotiutus operaation jälkeen on
tänä päivänä todella nopeaa.
Potilas saattaa päästä kotiin jopa
samana päivänä. Haittapuolena on,
että tapahtumien kulku voi jäädä
potilaalle hämäräksi.
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E

Vasta kuntoutuksessa
Jarmo Räsäselle selvisi,
mitä hänen sydämelleen
oikein oli tapahtunut.

räänä lauantaina sähköasentaja Jarmo Räsänen havahtui
rintakipuun. Päivystyksessä
EKG näytti normaalilta, mutta verikokeiden tulokset veivät lisätutkimuksiin. Maanantaiaamun varjoainekuvauksen jälkeen tehtiin yksipallolaajennus ja tiistaina Räsänen pääsi jo
kotiin. Kolmen viikon sairausloman
jälkeen hän oli jälleen työmaalla.
Reilu kaksi vuotta sitten tapahtunutta sydäninfarktia voi nyt jo
muistella rauhallisin mielin. Tuolloin
Räsästä ei naurattanut. Sukurasite oli
etukäteen tiedossa, joten Räsänen
oli pitänyt kunnostaan huolta lenkkeillen. Se ei kuitenkaan ollut riittänyt. Pallolaajennushoidon jälkeen
kotiin viemisinä sairaalasta oli hoitoyhteenveto ja iso nippu neuvoja

ja ohjeita. Tapahtunut tuntui kuitenkin pyörremyrskyltä eikä papereista
ottanut tolkkua.
Kardiologi Olli-Pekka Piiran mukaan Räsäsen tapaus kuvastaa hyvin
hoitojen muuttumista.
”Kotiutus operaation jälkeen on
tänä päivänä todella nopeaa. Ennen
potilasta hoidettiin osastolla viikkokausia ja valmennettiin vähitellen infarktin jälkeiseen elämään. Nyt hoidot ovat kehittyneet niin, että potilas saattaa päästä kotiin jopa samana
päivänä. Haittapuolena on se, että
tapahtumien kulku voi jäädä potilaalle hämäräksi. Ei voida olettaa, että
ihmisellä olisi shokkivaiheessa valmiuksia vastaanottaa kaikkea tietoa
heti, vaikka sitä saatavilla olisikin.”
Piira on mukana Verven kuntou-

Sydäntauti ei lopu pallolaajennukseen. Sen jälkeen pitäisi vielä ymmärtää, mitä tehdä,
jotta sairauden kanssa pärjää tai
sen saisi pysäytetyksi.
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tustyöryhmässä, joka on sydänkuntoutukseen saapuvan kuntoutujan
tukena, kun tämä opettelee elämään
sairautensa kanssa.

Tavoitteena terve ihminen
”Kuntoutus on tärkeä osa palapeliä,
jossa tavoitteena on terve ihminen.
Sydäntauti ei lopu pallolaajennukseen. Sen jälkeen pitäisi vielä ymmärtää, mitä tehdä, jotta sairauden
kanssa pärjää tai sen saisi pysäytetyksi”, Piira kuvailee.
Kuntoutuksessa olennaista on
löytää ne asiat, jotka kullekin ihmiselle ovat merkityksellisiä jatkon
kannalta. Piiran mukaan yhdelle tämä tarkoittaa liikunnan aloittamista, toiselle ruokavalion rukkaamis-

ta, kolmannelle diabeteksen parempaa hallintaa. Ei ole järkevää yrittää
muuttaa kaikkea elämässä kerralla,
vaan aloittaa jostakin. Räsäsen tapauksessa tämä tarkoitti elämän ensimmäistä kuntosalitreeniä.
”Sain Vervessä kuntosalikipinän.
Aiemmin kynnys lähteä salille oli iso,
mutta helppokäyttöiset laitteet saivat innostumaan.” Nyt harjoittelusta on tullut jo osa arkea, ja Räsänen
on tuttu näky Kajaanin kuntosalilla.

Saumatonta yhteistyötä
Verven kuntoutustyöryhmän käytössä on viimeisin tutkimustieto sydänkuntoutuksesta. Tietoa tuottaa samalla tontilla sijaitseva Verve
Researchin liikuntalääketieteen yk-

sikkö. Tutkimuksen ja kuntoutuksen
saumaton yhteistyö mahdollistaa
tuoreimman tiedon välittämisen kuntoutujille fyysisen harjoittelun merkityksestä kuntoutuksessa.
Liikuntalääketieteen tutkimusyksikön johdolla vuonna 2011 valmistunut sydänpotilaan liikunnallisen
kuntoutuksen suositus on kansallinen ohjekirja sydänpotilaan kuntoutusta ohjaavalle ja toteuttavalle ammattihenkilöstölle. Se on Suomessa
laajasti käytössä sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa ja toimii myös Verven sydänkuntoutuksen fyysisen aktivoinnin ja liikuntaharjoittelun perustana.
Tutkimusyksikön kehittämä sydänpotilaan kuntotesti on Kelan asi-

työkyky 021

Aktiivisuusmittari käytännön
sovelluksena
antuntijaryhmän hyväksymä ja sitä käytetään Vervessä yhtenä testausvälineenä.

Osaamista viedään
myös maailmalle
Tutkimusyksikön osaaminen on tunnustettua myös maailmalla. Vuonna
2011 fysioterapian maailmankongressissa Verven tutkijat esittelivät symposiumissaan sydänkuntoutuksen
tulevaisuuden trendejä. Seuraavan
kerran vuonna 2015 Singaporessa
järjestettävässä, 5000 fysioterapeuttia maailmanlaajuisesti yhteen keräävässä kongressissa Verven tutkijat nostavat esiin uusimman tutkimustiedon voimaharjoittelun roolista osana sydänkuntoutusta.

Verven tutkijat ovat kehittäneet sydänpotilaan kuntosaliharjoittelun konseptia vuodesta 2007 lähtien. Tutkimuslaboratorioon
tuotiin tuolloin uudenlaisia kuntosalilaitteita, ja kertyneiden tutkimustulosten ja kokemusten jälkeen vuonna 2011 Verveen rakennettiin yhteistyössä kokkolalaisen kuntosalilaitevalmistajan
HUR Oy:n kanssa moderni huipputeknologiaa hyödyntävä sydänkuntosali. Tänä päivänä se palvelee niin tutkimustoimintaa
kuin sydänkuntoutujiakin.
Tutkimusryhmän kehittämä sydänpotilaan liikunnallisen kuntoutuksen konsepti on tuottanut hyviä tuloksia, joita on esitelty
kansainvälisillä foorumeilla. On todettu, että konseptin avulla
jopa noin 80% sydänpotilaista ylittää päivittäisen liikuntasuosituksen mukaisen tavoitteen.
Kehitettyyn sydänpotilaan liikunnalliseen konseptiin kuuluu myös jatkuva fyysisen aktiivisuuden monitorointi ja mittaaminen. Ranteessa pidettävä aktiivisuusmittari on konkreettinen
käytännön sovellus, joka on kuntoutujien käytössä Verven sydänkuntoutuskursseilla. Kuntoutujat kokeilevat ja käyttävät fyysisen aktiivisuuden mittareita tavoitteena saada lisämotivaatiota riittävään reippaaseen päivittäiseen fyysiseen aktiivisuuteen.

LUOVI
LUOTTAA
NUOREEN
aailma ja arki, jonka tämän
päivän nuoret kohtaavat,
on hyvin erilainen kuin
edeltäneiden sukupolvien. Tietoa
on tarjolla niin paljon, että aikuistenkin on joskus vaikea löytää etsimäänsä.
–Pääsääntöisesti nuoret ovat valveutuneita ja omatoimisia, mutta valtava tiedon tarjonta on siirtänyt päätösten tekemistä yhä nuoremmalle
iälle, kuvailee Ammattiopisto Luovin
Oulun yksikön koulutuspäällikkö
Raija Näppä tämän päivän nuorten tilannetta.
Luovissa tämän kehityssuunnan
tarjoamat mahdollisuudet ja haasteet pyritään huomioimaan tukemalla nuorta itsenäiseen päätöksentekoon esimerkiksi erilaisia näkökulmia tarjoamalla.
–Emme voi olettaa, että nuoret
osaavat automaattisesti tehdä heille
parhaita ratkaisuja tullessaan täysi-
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YHTEISELLÄ ASIALLA
Nuoret saavat apua tulevaisuuden suunnan selvittämiseen myös Vervessä. Usein nuori tulee Verveen tilanteessa, jossa ammatilliset opinnot ovat keskeytyneet tai
opiskelupaikkaa ei ole löytynyt. Ammatinvalintaa saattaa vaikeuttaa terveydellinen haitta tai nuorella on masennus, ahdistus tai muita mielenterveydellisiä ongelmia. Nuorella voi olla tarve kokeilla, mikä ammatti sopii parhaiten tai hänellä on halu löytää kadoksissa oleva motivaatio.

Verve tekee yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten,
mm. Luovin kanssa. Toinen esimerkki yhteistyöstä on
Kelan OPI-hanke, jossa Verve ja Oulun Seudun
Ammattiopisto (OSAO) kehittivät yhdessä uutta kuntoutusmallia. Malli tiivistää kuntoutusyksikön, oppilaitoksen ja hoitotahon yhteistyötä nuorten tukemiseksi
tilanteessa, jossa nuorella on mielenterveysongelmia
ja vaikeuksia saattaa opintonsa loppuun.

Ammattiopisto Luovista voi valmistua ammattitutkintoon siinä missä
muistakin ammattioppilaitoksista. Yleisistä ammattioppilaitoksista
Luovi eroaa kuitenkin siinä, että tie ammattitutkintoon ja työelämään
on yksilöllinen ja erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan tavoitteet ja
edellytykset huomioiva.
ikäisiksi. Nuoret täytyy opastaa siihen, huomauttaa Näppä.

Tulevaisuuden tukipilarit
Luovissa opiskelijoita autetaan rakentamaan realistinen käsitys siitä,
mitä he haluavat tulevaisuudessaan
tehdä. Yhteisen vuoropuhelun tukemana nuorelle selviävät hänen omat
osaamisensa, vahvuutensa, haasteensa sekä rajoitteensa työelämän
näkökulmasta. Näillä keinoin rakennetaan elämää ja tulevaisuutta ohjaavat peruspilarit.
Tukeminen sopivan työn löytämiseen on joskus haasteellista.
Onnistumisen perusta on luottamus nuoreen, hänen osaamiseensa ja tahtoon onnistua.

Liika suojeleminen
ei vie eteenpäin
Tukiverkon läsnäolo epäonnistumisen hetkellä auttaa nuorta säilyttä-

mään terveen itsetunnon ja motivaation oman elämänpolun löytämiseksi.
–Unelmatyöhön liityvät suunnitelmat saattavat kuulostaa suurilta,
mutta hyvän tukiverkon voimin haaveen mahdollista toteuttamista kannattaa kokeilla, selventää Näppä.
Liika suojeleminen pettymyksiltä ei vie eteenpäin. Ongelmien ilmetessä oleellista on kysyä, mitä voisi tehdä toisin tai mitä pitäisi vielä
tehdä. Joskus haaveet on syytä jättää harrastukseksi, mutta toisinaan
opiskelijoiden sinnikkyys yllättää.

Auttaminen on
yhteinen tehtävä
Luovi toteuttaa vahvasti ”Suomi tarvitsee kaikki kädet” -teemaa, jonka tavoitteena on parantaa erityistä tukea tarvitsevien yhteiskunnallista asemaa. Yksi teeman osa-alue
on asennetyön tekeminen osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi.

Luovissa emme yritä
ratkoa huomisen ongelmia
eilisen päivän välineillä.
Raija Näppä on koulutuspäällikkö
Ammattiopisto Luovin Oulun yksikössä.

Opiskelijoiden osaamista kehitetään
yhdessä työnantajien kanssa työelämän tarpeita vastaavaksi.
On kaikkien etu, ettei nuorten
anneta syrjäytyä ja että he löytävät paikkansa työelämässä ja yhteiskunnassa.
–Nuoren tukeminen hänelle parhaan elämänpolun löytämiseksi on
monialainen ja -ammatillinen dialogi, jossa yhteisen vastuun pitäisi olla
keskiössä. Esimerkiksi nuoren pääsy sopiviin tutkimuksiin tai tarpeellisten palveluiden piiriin saattaa olla
kiinni siitä, kuka hänet ensimmäisenä
kohtaa tai missä kunnassa hän sattuu asumaan. Näihin erityistarpeisten nuorten tulevaisuuteen liittyviin
keskusteluihin pitäisi saada yhteinen yli ammattialojen kantava tapa
ajatella ja toimia, kiteyttää Näppä.
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Ammatillisen kuntoutuksen päivät tunnettiin vuoteen 1994 saakka Työklinikkapäivinä. Päivien historia on yhtä pitkä kuin suomalaisten työklinikoidenkin
eli noin 50 vuotta. Juhlistaessamme tärkeiden ammatillisen kuntoutuksen koulutuspäivien juhlavuotta voimme yhdessä iloita siitä, että syrjäytymisvaarassa
olevien kansalaisten työhön pääsy ja paluu on nyt kansallisesti tunnustettu
yhteinen tehtävä.
Tämän vuoden Ammatillisen kuntoutuksen päivät kokoavat yhteen palveluiden tutkijat, kehittäjät ja tilaajat, mutta erityisesti ne, jotka eturintamassa
palveluja tuottavat.

