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Suomalaiset 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 työmark-
kina-asemasta. Jopa kolmanneksessa Suomen kunnista tavallisen 
lääkäriajan saaminen terveyskeskukseen on kestänyt yli viisi viik-
koa ja toisaalta yksityinen työterveyshuolto tuottaa lähes viiveet-
tömät palvelut. Syrjäseutujen vähävaraisten mahdollisuus perus-
terveydenhuollon palvelujen saantiin on erityisen  huono.

Kun epätasa-arvoiseen perusterveydenhuoltoon liittyy toimi-
va, mutta kallis erikoissairaanhoito ja huonosti terveydenhuoltoon 
kytkeytyvä sosiaalitoimi, ei ole ihme, että järjestelmän on arvioitu 
olevan korjauksen tarpeessa. Eikä riitä, että yksikkökokoja kasva-
tetaan vaan lisäksi julkisen sektorin apuun otetaan myös yksityiset 
palvelun tuottajat. Asiakas itse päättää mistä palvelunsa hankkii 
ja raha seuraa asiakasta. Odotettavissa on suurin muutos suoma-
laisessa perusterveydenhuollossa sitten 70-luvun.

Perusterveydenhuollon epätasa-arvoisuus on vaikuttanut 
myös kansalaisten kuntoutuspalveluihin ohjautumiseen. Kun Kela 
lähes poikkeuksetta vaatii lääkärin B-lausunnon kuntoutushake-
muksen liitteeksi, niin työterveyshuollon piirissä oleville asiakkail-
le se järjestyy helpommin kuin syrjäseudun työttömälle. Näin pal-
velujen rakenne on vaarassa vääristyä niin, että eniten palveluita 
tarvitsevat ja niistä eniten hyötyvät jäävät palvelujen ulkopuolel-
le. Myös tältä näkökulmalta on perusterveydenhuollon rakenne-
muutos tervetullut.

Terveydenhuollossa tulevat yleistymään käytännöt, joiden mu-
kaan asiakas voi valita mistä palvelunsa hankkii; nyt se jo toteu-
tuu suhteessa terveyskeskuksiin ja jo muutaman vuoden päästä 
se laajennee myös yksityissektorille. Kuntoutuslaitostoiminta on 
tässä suhteessa pahasti jälkijunassa. Kela  toteuttaa laitoskuntou-
tukseen liittyvät palveluhankintansa niin, että lopputuloksena asia- 
kas ei voi useinkaan vaikuttaa siihen, missä kuntoutus tapahtuu. 
Siirtyminen suorempaan kuluttajaohjaukseen sisältää enemmän 
terveitä ja kehittäviä piirteitä kuin vaikuttavuutta heikentäviä ele-
menttejä. Nykyisessä, pelkästään hintakilpailutukseen perustuvassa 
tilanteessa riskinä on, että kuntoutuslaitoksista pärjäävät ne, jotka 
asiakkaiden näkökulmasta ovat vähiten vetovoimaisia, kun taas ke-
hittyvät, 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 huomatta-
vat resurssit käytettäväksi työikäisten työkyvyn ja vanhusväestön 
toimintakyvyn ylläpitämiseen. Näitä mahdollisuuksia ei tässä mur-
rosvaiheessa pitäisi hävittää vaan yhdessä kehittää.
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LÄHITAPIOLAN FINANSSIFUUSIO

Kuinka välttää
kahden kulttuurin 
yhteentörmäys?

Jutuntekoon ei olisi voinut 
valikoitua sopivampi päivä: 
tarjolla on täytekakkua, jon-

ka LähiTapiola Pohjoisen toimitus-
johtaja Veli Rajakangas on tuo-
nut toimistoon kiitoksena henki-
löstölle edellisen vuoden hyväs-
tä tuloksesta. Vuosi oli vauhdikas: 
tammikuussa toimintansa aloit-
ti virallisesti LähiTapiola, Tapiolan 
ja Lähivakuutuksen yhdistymises-
tä rakentunut finanssitalo. Samana 
vuonna sovittiin lisäksi yhteistyöstä 
S-ryhmän kanssa sekä ilmoitettiin 
uuden S-Pankin muodostamisesta. 

Ennen fuusiota Tapiola toimi kes-
kusjohtoisesti, kun taas lähivakuutus-
yhtiöt operoivat itsenäisesti ja hajau-
tetulla toimintamallilla. Fuusiossa lä-
hes 300 toimipistettä jaettiin 19 it-
senäiseen, asiakkaiden omistamaan 
alueyhtiöön.  LähiTapiola Pohjoinen 
on näistä alueyhtiöistä suurin. Se kat-
taa puolet Keski-Pohjanmaan maa-
kunnasta ja suurimman osan Pohjois-
Pohjanmaasta.

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 alu-
eellisen markkinointinsa.

Onko kehittämiseen aikaa
Henkilöstöpäällikkö Ulla Sipilän mu-
kaan LähiTapiola Pohjoisen johto nä-
ki kahden erilaisen yhtiön sulautta-

misessa mahdollisuuksien lisäksi ison 
riskin: kahden erilaisen kulttuurin yh-
teentörmäyksen. Oli tärkeää saada 
luotua kokonaan uusi toimintatapa 
sen sijaan, että lähdettäisiin yhdistä-
mään kahta vanhaa. Koska haluttiin 
aloittaa puhtaalta pöydältä, tarvit-
tiin joku, joka kykenisi katsomaan ja 
kuulemaan molempia osapuolia en-
nakkoluulottomasti. 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 yhdisty-
misprosessia, oli tarve luoda uutta 
käytäntöä: opetella yhteistä, jatku-
van kehittämisen otetta. Tähän tar-
vittiin koko henkilöstö tuomaan sekä 
arjen että asiakkaan ääni”, kuvailee 
lähtökohtia konsultointitoiminnan 

johtaja Kirsi Koistinen. 
Muutosvalmennuksessa koko 

henkilöstö jakaantui 8 työryhmään; 
pohjoisimpana Pudasjärvi, eteläisim-
pänä Veteli.  Projekti käsitti kaiken 
kaikkiaan 31 tapaamista: ryhmäko-
koontumisia, ryhmien yhteisiä tilai-
suuksia, johdon tapaamisia, yhteen-
vetotilaisuuksia.

Aluksi moni oli sitä mieltä, ettei 
tällaiseen ole aikaa. Oli myös pel-

Henkilöstöpäällikkö Ulla 
Sipilä kuvailee Muutos- 
valmennuksen keskiöön 
otettua asiakkaan näkö-
kulmaa yhdistyneiden 
organisaatioiden yhtei- 
seksi asiaksi.
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koa siitä, asetteleeko ulkopuolinen 
konsultti oikeat kysymykset valmiik-
si suuhun. 

”Oli yllättävää, kuinka pian vasta-
rinta suli. Muutosvalmennus rohkaisi 
ihmisiä kertomaan mielipiteensä ja 
tieto alkoi virrata molempiin suun-
tiin, ryhmistä yrityksen johdolle ja 
päinvastoin. Yksi yrityksen hallituk-
sen parhaimmista päätöksistä alku-
vaiheessa oli, että se halusi olla tii-
viisti mukana koko prosessin ajan. 
Tietoa vietiin hallitukselle säännöl-
lisin väliajoin, mikä teki kehittämi-
sestä kaikille yhteistä,” Sipilä kertoo.

Asiakas on yhteinen 
Ryhmistä nousi yhteensä 17 kehitys-
kohdetta, jotka pohjautuivat yrityk-
sen strategisiin painopistealueisiin, 
kuten esimerkiksi kasvu- ja kannatta-
vuustavoitteisiin. Kehittämistehtävät 

vietiin johdon nähtäviksi ja arvioita-
viksi, ja jatkotyöstöön valikoitui lo-
pulta 8 tehtävää.

”Kaikkien osapuolten oli tärke-
ää ymmärtää, että vaikka henkilös-
tö itse tekee kehitystyötä paikalli-
sesti eikä toimintatapoja sanella yl-
häältäpäin, kehittely tapahtuu kui-
tenkin johdon esittämän strategian 
suunnassa”, Sipilä kertoo.

”Työryhmissä ei alettu puida kes-
kinäisiä asioita tai organisaatioiden 
välisiä eroja, vaan keskiöön otet-
tiin asiakas ja hänen näkökulman-
sa. Asiakas oli yhteinen meille kai-
kille, vaikka historia ja toimintatavat 
poikkesivatkin toisistaan. Halusimme 
katsoa samaan suuntaan heti alus-
ta alkaen.”

”Ei tämä tietenkään heti helppoa 
ollut. On vaikeaa katsoa eteenpäin, 
oppia pois vanhasta. Kun koko hen-

”Oli tärkeää, että 
henkilökunnalla oli 

mahdollisuus tutustua 
uuteen rakenteeseen 

ja organisaatioon.” 

kilöstö pantiin yhteen laariin, löytyi 
kuitenkin monenlaista osaamista ja 
laaja-alaista kokemusta, erilaisia toi-
menkuvia.  Opettelimme kunnioitta-
maan toistemme osaamista ja poh-
timaan, mitä opittavaa olisi puolin 
ja toisin.”

Ryhmät työskentelivät hyvin 
konkreettisten asioiden kanssa: kuin-
ka esimerkiksi parantaa myynnin ja 
korvausasioita hoitavien yhteistyötä 
ja saada asiakkaan palaute välitet-
tyä myynnille. Samalla suunniteltiin 
yksityiskohtaisia sapluunoita asia-
kaspalveluun ja simuloitiin tilantei-
ta, joissa korvausasia otetaan vas-
taan. Ryhmät tekivät jopa videopät-
kiä asiakkaille tehdyistä huolenpito-
soitoista ja valmistelivat pienimuo-
toisia näytelmiä ryhmien yhteiseen 
kokoontumiseen. Vaikka oltiin vaka-
van kehittämistyön äärellä, työtä ei 

Toimitusjohtaja Veli Rajakangas.
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Kuntoutujat saivat 
uudet tilat Oulussa

Verven kuntoutujien käytös-
sä oleva Hotelli Oppimestari 
on saanut uuden ilmeen. 

Rakennuksen laajamittainen remont-
ti valmistui kesäkuussa.

”Koko kiinteistö peruskorjattiin 
ja kuntoutujien majoitustilat uudis-
tettiin täysin”, kertoo Verven hallin-
tojohtaja Jorma Kudjoi. 

”Rakennuksen kaikki pinnat se-
kä suihku- ja wc-tilat uusittiin. Myös 
talotekniikka päivitettiin: vesi-, säh-
kö- ja ilmastointijärjestelmät uusit-
tiin koko talossa. Samalla hankittiin 
tyylikkäät kalusteet, jotka yhdessä 
uusien värien ja kuosien kanssa rai-
kastivat yleisilmeen. Majoitustiloilta 

vaaditaan nykyisin korkeampaa ta-
soa kuin aikaisemmin. Nyt täytämme 
hotelliasumisen kriteerit.” 

Kuntoutujat ovat usein toivoneet 
Oppimestariin yhteisiä oleskelutilo-
ja. Remontin yhteydessä pystyttiin 
huomioimaan tämä toive, ja tarjol-
la on nyt erilliset oleskelutilat lehti-
en lukemista ja seurustelua varten. 
Tiloissa on myös rauhallinen nurk-
kaus tietokoneineen ja kahviauto-
maatteineen. 

Verven muiden toimitilojen vie-
ressä sijaitsevassa Oppimestarissa 
on 52 huonetta ja majoitustilaa löy-
tyy yhteensä 102 kuntoutujalle.

tehty ryppyotsaisesti.
”Kannan huolta siitä, kuinka 

saamme jatkettua tätä kehittämis-
työtä arjessamme. Oivalsin proses-
sin aikana, ettei työhyvinvoinnin ta-
keeksi riitä turvallinen työpaikka, va-
kavarainen työnantaja tai edes hie-
not henkilöstöedut. Jos työntekijä ei 
saa riittävästi ohjeistusta tai hänellä 
ei ole mahdollisuuksia kehittyä työs-
sään, hän ei koe olevansa tärkeä työ-
yhteisölle. On saatava antaa palau-
tetta ja on oltava varmuus siitä, et-
tä se otetaan tosissaan. Siitä raken-
tuu työhyvinvointi”, painottaa Sipilä.   

Vieraat ihmiset  
samassa organisaatiossa
Toimitusjohtaja Veli Rajakankaan 
mukaan syy lähteä Verve Consul-
tingin ohjaamaan muutosvalmen-
nukseen oli johdon halu tehdä 
muutoksesta näkyvä. 

”Mielestämme oli tärkeää, et-
tä henkilökunnalla oli mahdollisuus 
tutustua uuteen rakenteeseen ja 
organisaatioon. Tarvittiin tilaa kä-
sitellä uutta tilannetta, keskustella 
siitä vapaasti. 

Lähtökohta kun oli kuitenkin se, 
että kaksi kilpailevaa organisaati-
ota oli yhdistetty ja toisilleen vie-
raat ihmiset pantu samaan organi-
saatioon.  Jos muutostilanne ohite-
taan liian nopeasti, ihmiset jäävät 
nykyhetkeen kiinni. Silloin saatam-
me muistella vielä 10 vuoden jäl-
keenkin, mikä työkaverin tausta on. 
Muutosvalmennuksessa tultiin tu-
tuiksi, työkavereiksi.”  
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Ravivalmentajan työ on enem-
män kuin elämäntapa. Se on 
elämä.  Tämän tien valinneil-

le työn ulkopuolinen elämä on mar-
ginaalissa.

Varsinaisen valmennuksen lisäksi 
ammattiravivalmentaja toimii yrityk-
sen toimitusjohtajana, kirjanpitäjänä, 
pr-henkilönä, työnantajana, kilpailut-
tajana ja vihdoin myös ohjastajana.

Lisäksi ravivalmentaja vastaa yri-
tyksessään valmennuksesta, hevos-
ten kengityksestä, pitää yhteydet 
valmentamiensa hevosten omistajiin, 

on hermolla hevosten terveydestä, 
valitsee sopivat ravit sekä tuntee 
lait ja byrokratian. Useimmiten ra-
vivalmentajan työmaa on pien- tai 
perheyritys ja ulkopuolisia työnte-
kijöitä on korkeintaan yksi tai kaksi. 
Harvassa ovat myös lomat. 

–Viisi vapaapäivää vuodessa on 
hyvin, toteaa 50 vuotta ravivalmen-
tajana toiminut Risto Airaksinen. 
Kaiken työläyden kääntöpuolella 
ovat intohimo, urheilu ja kilpailu-
vietti. Niiden rinnalla kaikennielevä 
työ ja ajoittain vähäiseksi jäävä ra-

MITEN REVETÄ 
JOKA PAIKKAAN
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hallinen palkkio ovat merkitykset-
tömiä asioita.  

Airaksisella tämä palo oli muuta-
ma vuosi sitten vähällä sammahtaa. 
Tai jos toisin ilmaistaan, kynttilä oli 
polttamassa loppuun toisesta päästä 
henkisen kantin ja toisesta kropan. 

–Oli huonot hevoset ja talou-
dellisesti tiukkaa. Selkä, niska, pol-
vi, kyynärpää ja olkapää olivat huo-
noina, kertoo Airaksinen. 

Hänen normaali ravimatkansa 
saattoi alkaa kiropraktikon laverilta 
ja jatkua sieltä saman tien kilpakär-

ryyn. Airaksinen ei malttanut muut-
taa mitään omassa toiminnassaan: 
ainaisina seuralaisina olivat hankala 
istuma-asento ja jatkuva tärinä kär-
ryssä, olka- ja kyynärniveliä kiskovat 
hevoset, kylmyys, kosteus, satojen ki-
lometrien ajomatkat, pikaruoka, ta-
loudesta stressaaminen, vähäinen 
uni, pitkät päivät ja erityisesti joka 
paikkaan repeäminen.

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

Risto Airaksinen 
valittiin Suomen 

ravivalmentajaksi 
2013.

Kuva: Suomen Hippos/Irina Keinänen

Kuva: Suomen Hippos/Ilkka Nisula
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Vasemmalla ravivalmentaja 
Airaksinen ja oikealla Tuomo 
Pekonen, Suomen Ravi-
valmentajien yhdistyksen 
toimistosihteeri.

tajat ry:stä tuli tieto – Airaksisen  
mielestä viime hetkellä – Tyk-
kuntoutusmahdollisuudesta Verve 
Mikkelissä. Päätös kuntoutukseen 
lähdöstä ja lopulta siellä oleminen 
oli hänelle kirjaimellisesti pysähtymi-
sen paikka. Erityisen tärkeää oli ver-
taistuki, 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 asiois-
ta tulee ilkeä olo, Risto Airaksinen 
kertoo. Sellaiset tekijät hän päät-
ti rajata pois tai antaa ne muiden 
hoidettaviksi.  

–Jos hevosen omistajien kans-
sa tulee kränää, en ota sitä hevos-
ta valmennukseen. Taloudesta en 

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

Delegoikaa!
Vuorokauteen tuli lisää tunteja, kun 
Risto Airaksinen nosti rimaa ravi-
en 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 ohjas-
tajien ajaa hevosia, enkä tehdä sitä-
kin aina itse. 

Kuntoutuksessa tuli herätys 
hoitaa itseään myös fyysisesti. 
Pyöräilystä ja vesijumpasta tuli 

Kärryjen penkit saattavat repsottaa 
vuosikausia. Jääpakkauksen esille 

ottaminen omaa olkapäätä varten on vieras 
ajatus, mutta hevosta varten se löytyy 
hetkessä. 

Risto Airaksiselle varsinainen tauti, 
joka tosin aktivoituu tällä hetkellä 
vain ajoittain.

 –Otin itseäni niskasta kiinni. Ve-
nyttelen joka aamu ennen sängys-
tä nousemista, sanoo Airaksinen.
Itseään kuuntelemalla hän opi tun-
temaan myös selkänsä tilanteen ja 
toimii sen mukaisesti. 

–En pystynyt kengittämään itse 
viiteen vuoteen, mutta kuntoutuk-
sen jälkeen kykenin taas. Ymmärrän 
senkin, että mieluummin maksan ul-
kopuoliselle kengittäjälle, kuin kipe-
ytän selkäni. 

Nyt Risto Airaksinen patistaa 
kuntoutukseen kollegoitaan. 
–Toitotan, että älkää puuttuko kaik-
kiin asioihin. Delegoikaa!
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Valmentajat satsaavat 
hevosiin, eivät itseensä

Airaksisen ja kumppaneiden asioi-
ta ajaa Suomen Ravivalmentajien 
yhdistys, jonka toimistosihteeri on 
Tuomo Pekonen. 

–Ravivalmentajien keski-ikä on 
nyt 51 vuotta eikä laskua ole näkö-
piirissä, hän toteaa. Pekonen pyrkii 
pitämään huolta ravivalmentajien 
eduista myös jaksamisessa. Joskus 
se todellakin jää pyrkimykseksi. 

–Suurin ongelma on, että valmen-
tajilla ei ole aikaa vaan he repeävät 
itse joka paikkaan. Tulevaisuuden 
kannalta on tärkeää tajuta, että ole-
massa on muitakin kuin he. Jolleivät 
he ole tajunneet 50-vuotiaana irrot-
tautua kuntoutukseen, niin ehkä he 
60- tai 70-vuotiaina miettivät, että 
olisi kannattanut, Pekonen sanoo. 

Hän kertoo myös, että valmen-
tajat tyypillisesti satsaavat hevosiin, 
eivät itseensä. 

–Jos hevonen yskii tai jalka on 
kipeä, on selvä mitä tehdään. Sen 
sijaan mies itse voi olla kuukausi-
kaupalla kuumeessa voimatta levä-
tä päivääkään. 

Kärryjen penkit saattavat olla re-
venneet ja jousitus repsottaa vuosi-
kausia. Jääpakkauksen esille ottami-
nen omaa olkapäätä varten on vie-
ras ajatus, mutta hevosta varten se 
löytyy hetkessä. 

Heräämistä on kuitenkin ta-
pahtumassa, sillä Airaksinen ei 
ole ainoa kuntoutukseen mielivä. 
Ravivalmentajien Tyk-kuntoutus-
kursseja on järjestetty vuodesta 
2007 lähtien. Kelan kuntoutustar-
jonta on laaja, mutta pienet ammat-
tiryhmät ovat helposti tietämättömiä 
omaa työ- ja toimintakykyä tukevista 
kuntoutusvaihtoehdoista. 
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AMMATILLISEEN UMPIKUJAAN
Valoa

Hyvän ja vakaan työuran rakentuminen 

ei ole itsestäänselvyys. Kun fyysinen tai 

psyykkinen terveys pettää, voi tilanne 

tuntua hallitsemattomalta ja epätoivoiselta. 

Eteenpäin on vaikea päästä ilman asian-

tuntijoita, jotka ovat perehtyneet työllis-

tymiseen tähtääviin suunnitelmiin.

Otetaan alusta, 
askel kerrallaan.

Kun takana on kymmenen vuotta työttömyyttä, voi am-
matillinen kuntoutuskurssi avata tien takaisin osaksi yh-
teiskuntaa. Anne-Mari Tuominen kuvailee tilannettaan 
yksinkertaisesti huonoksi ennen kurssin alkamista.

Hänen suuntansa muuttui, kun TE-toimiston työnväli-
tyspalveluista osattiin ohjata hänet ammatillisen kuntou-
tuksen kurssille. Kurssille pääsy antoi toivoa työpaikan 
löytymisestä, mutta päällimmäisenä oli iloisuuden tunne 
ja se, että hän tunsi jälleen itsensä tärkeäksi. 

Haasteelliseen tilanteeseen pureutuminen omaohjaa-
jan kanssa nosti esiin epäonnistumisen pelon. Itsetunto 
oli niin heikko, ettei Tuominen uskonut enää pystyvänsä 
työelämään. Tavoitteiden asettaminen oli kuitenkin hy-
västä ja vakaalla rohkaisulla Tuominen suoritti onnistu-
neesti kurssiin kuuluvat työharjoittelujaksot. 

Työharjoittelujen kautta saatu tieto vahvisti oma-
ohjaajan ja Tuomisen käsitystä seuraavasta askeleesta. 
Suunta oli koulunpenkille, koska oli selvää, ettei vakituis-
ta laitoshoitajan työtä tulisi ilman tutkintoa. 

Ammatilliseen kuntoutuskurssiin kuuluvilla seuranta-
jaksoilla varmistettiin ammattikouluun hakemisen luon-
nistuminen. Tuomisen matka nykyisiin työtehtäviin alkoi 
päivästä, jolloin hän pääsi kuntoutuskurssille. Hänelle 
löydettiin kestävä ratkaisu työmarkkina-aseman pysy-
vään parannukseen.

Kymmenen vuoden työttömyyden jälkeen 
työelämään uudelleen sijoittuminen 
vaati Anne-Mari Tuomiselta täsmällisen 
suunnitelman.
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Ammatillisia kuntoutuskurs-
seja on järjestetty Kelan 
toimesta jo usean vuoden 

ajan.  Kursseilla etsitään mahdolli-
sia työllistymisen polkuja henkilöil-
le, joiden terveydentila on hanka-
loittanut opiskeluja tai töihin pää-
syä. Ammatilliseen umpikujaan ajau-
tuneelle tämä kuntoutusmuoto on 
paras valinta silloin, kun hänelle so-
pii ryhmämuotoinen ja aikataulutet-
tu kuntoutus. 

–Ryhmämuotoisessa ammatilli-
sessa kuntoutuksessa on hyvä ope-
tella tai vahvistaa sosiaalisia taitoja, 
mikä on jatkossa yksi työyhteisös-
sä onnistumisen edellytys, kuvailee 

Kelan kuntoutusryhmän suunnitteli-
ja Marjaana Pajunen.

Hänen mukaansa ryhmämuotoi-
nen kuntoutus mahdollistaa oppimi-
sen toisten onnistumisista. Hyvistä 
kokemuksista kuuleminen vaikuttaa 
kuntoutujan itsetunnon kasvamiseen 
ja antaa luottamusta omiin taitoihin.

Uudistusta kuntoutukseen
Vaikeaan ammatilliseen tilanteeseen 
ajautuneiden löytämistä kuntoutus-
kursseille haluttiin helpottaa ja kurs-
sien sisältöä ja standardeja päivitet-
tiin vuoden 2014 alusta.

–Aiemmissa ammatillisen kuntou-
tuksen 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 ammatillisil-
la kuntoutuskursseilla on ollut omat 
ryhmät aikuisille ja nuorille aikuisil-
le sekä lisäksi sekaryhmä nuorille 
ja aikuisille.

Kohdennetut ikäryhmät ovat 
joustavampia aikaisempaan toteu-
tustapaan verrattuna ja helpotta-
vat kurssien täyttymistä. Laajemmat 
ikäkohdennetut ryhmät luovat myös 
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tärkeitä vuorovaikutus- ja oppimisti-
lanteita eri ikäisten kuntoutujien vä-
lille. Kurssille hakeutumisen kynnystä 
madallettiin muuttamalla ammatillis-
ten ja harkinnanvaraisten paikkojen 
jakautumista. Nyt kurssien suuntaus 
on selkeämpi. 

Lähemmäksi ihmistä
Kurssien rakennetta ja sisältöä muu-
tettiin palveluntuottajien kanssa yh-
teistyössä nykyaikaisemmaksi ja vas-
taamaan paremmin asiakkaiden tar-
peita. Esimerkiksi kurssin aikana an-
nettavaa yksilöityä tuen määrää li-

Kun uni
ei anna lainaa.

Sosiaalialan opintot sujuivat mallikkaasti ja terveyden 
asettamista haasteista huolimatta Asta Hannula toteutti 
haaveitaan myös musiikkialalla. Opintojen loppusuoral-
la univaikeudet keskeyttivät etenemisen ja levytyssuun-
nitelmakin vaikeutui. Lähes 20 vuotta kestänyt unetto-
muus ja sairastelu veivät työkyvyn kummaltakin alalta.

Unettomuuden syitä selviteltiin ja diagnooseiksi vah-
vistuivat krooninen väsymysoireyhtymä (CFS) ja krooni-
nen unihäiriö, jolle ei löytynyt fyysistä selitystä. Näistä 
huolimatta Hannula yritti viimeiseen asti pysyä sosiaa-
lialan töissä. Yksi päivä töitä tarkoitti kuitenkin useaa 
päivää sairauslomaa. Lääkäri etsi keinoja, joilla Hannula 
pärjäisi unisairauden kanssa ja antoi esitteen ammatilli-
sesta kuntoutuskurssista. 

Hannula koki tilanteen vakavuuden hyväksymisen vai-
keana 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 pa-
remman elämänlaadun saavuttamiseksi. 

Kurssin myötä syntynyt selkeä päivärytmi oli ensim-
mäinen osa uutta arkea. Paikka, johon mennä aamulla, 
tuntui tärkeältä. Omaohjaajan kanssa selvitettiin sovel-
tuvinta työtä. Hannulan halu auttaa ihmisiä piti kiintopis-
teen jo tutuksi tulleella alalla. Kurssin työharjoittelujak-
sot toteutettiin erilaisissa tehtävissä kuin mitä Hannula 
oli aikaisemmin tehnyt. Tavoitteena oli löytää työtehtä-
vät, jotka eivät kuormita häntä liikaa. 

Työharjoittelujen aikana Hannulan soveltuvuus sosi-
aalialalle 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 työ-
elämään 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 soveltu-
viin työtehtäviin hakeutumista työmarkkinoilla.

Vuosikausien unettomuus ja sairastelu ajoi-
vat Asta Hannulan uupumukseen. Kurssin 
myötä muodostunut selkeä päivärytmi oli 
ensimmäinen osa uutta arkea.

Oppia ikä 
kaikki
Avoimuutta tarvitaan, 
kun työelämä asettaa 
haasteeksi uudelleen 
kouluttautumisen. Ossi 
Jaatisen työura sai uuden 
yllättävän suunnan.
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Ossi Jaatisen tie työelämässä oli kulkenut kaksissa työ-
tehtävissä, ravintola- ja varastoalalla. Pitkä ura ravinto-
la-alalla alkoi asettaa esteitä fyysiselle hyvinvoinnille ja 
työkokeilujen kautta Jaatinen siirtyi varastoalan tehtä-
viin. Vuosien fyysisen työnteon jälkeen kädet eivät kui-
tenkaan kestäneet varastotöitäkään ja hän joutui ole-
maan paljon sairauslomilla.

Jaatinen yritti työnantajan kanssa löytää ratkaisua ti-
lanteeseen, mutta vakuutusyhtiöön lähetetty kuntoutus-
hakemus sai kielteisen päätöksen. Oltiin tultu tilantee-
seen, jossa työsuhdetta päätettiin olla jatkamatta fyysi- 
sen terveydentilan takia. Käsissä olevia ongelmia koetet-
tiin ratkaista leikkauksillakin, mutta kunnollista helpotus-
ta oireisiin ei tullut.

Kelan ammatillisella kuntoutuskurssilla selviteltiin, 
mikä olisi Jaatisen seuraava ammatti. Esiin nousivat kir-
jastoala, työ bussikuskina ja lähihoitajan työ. Jaatinen ei 
ollut aikaisemmin ajatellut mahdollisuuksiaan työskennel-
lä lähihoitajana. Näkemystä lähihoitajan työn vaihtoeh-

doista avarrettiin työharjoittelujaksolla vammaisten päi-
vätoimintakeskuksessa. Lähihoitajan suuntautumisvaih-
toehdoista alkoi löytyä uusi suunta Jaatisen työuralle. 
Omaohjaaja ehdotti hakua ammattioppilaitokseen, kun 
seuraava lähihoitajan tutkinnon haku alkoi. Omaohjaajan 
avulla hakemukset täytettiin ja tie ammatilliselta kuntou-
tuskurssilta ammattioppilaitoksen opinahjoon oli nopea, 
mutta sopivaksi todettu. 

Aikuisopiskelijan yksi huolenaihe liittyy talouden yl-
läpitoon. Jaatisen oli mahdollista täyttää uusi hakemus 
vakuutusyhtiöönsä uudelleen koulutuksen taloudellises-
ta tuesta. Kun hakemukseen oli liitetty kattava perustelu 
uudelleen koulutuksen tarpeesta ja uuden alan sovel-
tuvuudesta, tuli päätös takaisin myönteisenä.  Näin ol-
len vakuutusyhtiö auttaa taloudellisessa toimeentulos-
sa koko opintojen ajan.  

Jaatinen on laskenut, että hänen valmistuttuaan lä-
hihoitajaksi on työvuosia jäljellä vielä ainakin kymme-
nen vuotta. 

Kurssien sisältöjä muutettiin 
vastaamaan paremmin 
asiakkaiden tarpeita. 

sättiin ja kurssin myötä saatavan 
omaohjaajan roolista ammatillisena 
tukihenkilönä haluttiin saada enem-
män irti. 

–Halusimme vahvistaa omaoh-
jaajan roolia tärkeänä linkkinä työn-
antajan ja kuntoutujan välisessä yh-
teistyössä. Omaohjaajan tarkoitus 
on myös auttaa verkostotyössä ku-
ten asioinnissa Kelan kanssa tai 
työnhakuun liittyvissä prosesseis-
sa. Kuntoutujan työharjoittelun ai-
kana omaohjaajalla on myös merkit-
tävä rooli kanssakulkijana ja yhteis-
työkumppanina työnantajille, sel-

ventää Pajunen kurssiuudistuksen 
merkitystä.

Kelan ja TE-palveluiden 
välille lisää yhteistyötä
Ammatilliset kuntoutuskurssit ovat 
vakiinnuttaneet paikkaansa TE-
palveluiden piirissä, vaikkakin hi-
taasti. Tämä kuitenkin tarkoittaa, että 
Kela voi yhteistyössä TE-palveluiden 
kanssa suunnitella asiakkaiden työl-
listymisprosessiin tukea muun mu-
assa integroimalla kurssin asiakkaan 
tarpeiden mukaisesti hänen työllis-
tymisprosessiinsa.

Vaikka ammatillisten kuntoutus-
kurssien näkyvyys on parantunut, 
Kelan taholta tulee edelleen lisä-
tä kurssien markkinointia ja tuoda 
kurssit säännöllisesti esiin yhtenä 
ammatillisen kuntoutuksen vaihto-
ehtona, Parjunen toteaa.

Kursseja järjestetään tällä het-
kellä 23 eri kuntoutuspalveluntuot-
tajien toimipisteessä. Vaikka kurssi-
tarjonta on pyritty tuottamaan laajal-
la alueella, kurssien saavutettavuus 
on edelleen haasteellista pitkien vä-
limatkojen vuoksi.
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Ammatillisen kuntoutusohjaajan 
Terhi Saarikosken mukaan Verve 
on otettu hyvin vastaan ja uuteen 
tulijaan on suhtauduttu positiivises-
ti ja avoimin mielin. 

”Täällä ollaan valmiita kuulemaan 
ja kehittämään uusia tapoja toimia 
ja löytää ratkaisuja tarvittaessa yh-
teisvoimin. Eri toimijoista halutaan 
tietää ja verkostoitumista pidetään 
avaimena hyvään palveluun ja asioi-
den eteenpäin viemiseen. Täällä on 
yhyres tekemisen meininki.”

”Uudessa toimipaikassa toimin-
nan aloittamista on helpottanut se, 

että pyörää ei ole tar-
vinnut keksiä uudes-
taan. Käytössä ovat 
menetelmät ,  jo ita 
Vervessä on kehitet-
ty ja käytetty jo vuosia. 
Kun palvelut ja palve-
lumallit ovat samansi-
sältöisiä riippumatta 

siitä, missä päin Suomea toimipaik-
ka sijaitsee, alkuun on päästy nope-
asti”, Saarikoski kertoo.

Pellolta pöytään
Saarikosken mukaan Seinäjoen alue 
on mitä mainioin toimintaympäris-
tö sellaisen henkilön kannalta, jo-
ka miettii omaa ammatillista suun-
taansa. 

”Seinäjoen seutu on kasvava 
alue, ja täältä löytyy monipuolises-
ti 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 elin-
tarvikeala on siis myös suuri työllis-
täjä ja tarjoaa erilaisia mahdollisuuk-
sia myös uutta ammatillista suuntaa 
etsiville. Myös kauppa ja palvelu-
ala tarjoavat mahdollisuuksia työl-
listymiseen.

Merkittäviä työllistäjiä ovat lisäk-
si sairaanhoitopiiri, kunnat ja kunta-
yhtymät.  Myös hoitoala on kasvus-
sa ja yksityisten toimijoiden määrä 
lisääntyy. Lähtökohtana uutta alaa 
tai ammattia miettivän henkilön koh-
dalla on kuitenkin juuri hänen tilan-
teensa, olemassa oleva osaaminen 
ja kiinnostuksen kohteiden kartoit-
taminen. Saarikosken mukaan rat-
kaisut ovat aina yksilöllisiä.

Verveen tulevilla kuntoutujilla 
on usein jo pitkä työhistoria omalta 
alaltaan, mutta sairauden tai vamman 
vuoksi tilanteet ovat usein muodos-
tuneet haastaviksi. Huomio kohdiste-
taan kuitenkin kaikkeen siihen osaa-
miseen, mitä kuntoutujilla on entuu-
destaan ja suhteutetaan se jäljellä 
olevaan työkykyyn ja voimavaroihin. 
Kun pöydän kummallakin puolella on 
tämä sama ajatusmalli, on lopputu-
los useimmiten positiivinen. 

”Näistä onnistumisen hetkistä on 
helppo ammentaa paitsi oppimisko-
kemuksia itselle, myös intoa omaan 
työhön ja uskoa jälleen seuraavan 
uutta ammatillista suuntaa hakevan 
asiakkaan kohtaamiseen ja auttami-
seen”, Saarikoski tiivistää.

Verve saapui 
lakeuksille

SEINÄJOELLE UUSI TOIMIPAIKKA

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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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.

Verven Seinäjoen toimipaikka 
sijaitsee ydinkeskustassa 
osoitteessa Keskuskatu 13 A.

OULU

KUOPIO
JOENSUU

TAMPERE

TURKU

HELSINKI

MIKKELI
ANTTOLA

MIKKELI 
KESKUSTA

JYVÄSKYLÄ

SEINÄJOKI



018 työkyky

Liikuntalääketieteen tutkimusyksikön tuottama 
uusin tutkimustieto viedään suoraan kuntoutujien 
käyttöön Verven sydänkuntoutuskursseilla.

SYDÄNKUNTOUTUKSEEN TUOREIN TIETO

Huippututkimuksesta 
suora linkki käytäntöön
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Vasta kuntoutuksessa 
Jarmo Räsäselle selvisi, 
mitä hänen sydämelleen 
oikein oli tapahtunut.

Eräänä lauantaina sähköasen-
taja Jarmo Räsänen havahtui 
rintakipuun. Päivystyksessä 

EKG näytti normaalilta, mutta veriko-
keiden tulokset veivät lisätutkimuk-
siin. Maanantaiaamun varjoaineku-
vauksen jälkeen tehtiin yksipallolaa-
jennus ja tiistaina Räsänen pääsi jo 
kotiin. Kolmen viikon sairausloman 
jälkeen hän oli jälleen työmaalla.

Reilu kaksi vuotta sitten tapah-
tunutta sydäninfarktia voi nyt jo 
muistella rauhallisin mielin. Tuolloin 
Räsästä ei naurattanut. Sukurasite oli 
etukäteen tiedossa, joten Räsänen 
oli pitänyt kunnostaan huolta lenk-
keillen. Se ei kuitenkaan ollut riittä-
nyt. Pallolaajennushoidon jälkeen 
kotiin viemisinä sairaalasta oli hoi-
toyhteenveto ja iso nippu neuvoja 

ja ohjeita. Tapahtunut tuntui kuiten-
kin pyörremyrskyltä eikä papereista 
ottanut tolkkua.

Kardiologi Olli-Pekka Piiran mu-
kaan Räsäsen tapaus kuvastaa hyvin 
hoitojen muuttumista.

”Kotiutus operaation jälkeen on 
tänä päivänä todella nopeaa. Ennen 
potilasta hoidettiin osastolla viikko-
kausia ja valmennettiin vähitellen in-
farktin jälkeiseen elämään. Nyt hoi-
dot ovat kehittyneet niin, että poti-
las saattaa päästä kotiin jopa samana 
päivänä. Haittapuolena on se, että 
tapahtumien kulku voi jäädä potilaal-
le hämäräksi. Ei voida olettaa, että 
ihmisellä olisi shokkivaiheessa val-
miuksia vastaanottaa kaikkea tietoa 
heti, vaikka sitä saatavilla olisikin.”

Piira on mukana Verven kuntou-

Huippututkimuksesta 
suora linkki käytäntöön

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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Sydäntauti ei lopu pallolaa-
jennukseen. Sen jälkeen pi-

täisi vielä ymmärtää, mitä tehdä, 
jotta sairauden kanssa pärjää tai 
sen saisi pysäytetyksi.

tustyöryhmässä, joka on sydänkun-
toutukseen 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 pallolaajennuk-
seen. Sen jälkeen pitäisi vielä ym-
märtää, mitä tehdä, jotta sairauden 
kanssa pärjää tai sen saisi pysäyte-
tyksi”, Piira kuvailee.

Kuntoutuksessa olennaista on 
löytää ne asiat, jotka kullekin ih-
miselle ovat merkityksellisiä jatkon 
kannalta. Piiran mukaan yhdelle tä-
mä tarkoittaa liikunnan aloittamis-
ta, toiselle ruokavalion rukkaamis-

ta, kolmannelle diabeteksen parem-
paa hallintaa. Ei ole järkevää yrittää 
muuttaa kaikkea elämässä kerralla, 
vaan aloittaa jostakin. Räsäsen tapa-
uksessa tämä tarkoitti elämän ensim-
mäistä kuntosalitreeniä.

”Sain Vervessä kuntosalikipinän. 
Aiemmin kynnys lähteä salille oli iso, 
mutta helppokäyttöiset laitteet sai-
vat innostumaan.” Nyt harjoittelus-
ta on tullut jo osa arkea, ja Räsänen 
on tuttu näky Kajaanin kuntosalilla.

 
Saumatonta yhteistyötä
Verven kuntoutustyöryhmän käy-
tössä on viimeisin tutkimustieto sy-
dänkuntoutuksesta. Tietoa tuot-
taa samalla tontilla sijaitseva Verve 
Researchin liikuntalääketieteen yk-

sikkö. Tutkimuksen ja kuntoutuksen 
saumaton yhteistyö mahdollistaa 
tuoreimman tiedon välittämisen kun-
toutujille fyysisen harjoittelun mer-
kityksestä kuntoutuksessa.

Liikuntalääketieteen tutkimusyk-
sikön johdolla vuonna 2011 valmis-
tunut sydänpotilaan liikunnallisen 
kuntoutuksen suositus on kansalli-
nen ohjekirja sydänpotilaan kuntou-
tusta ohjaavalle ja toteuttavalle am-
mattihenkilöstölle. Se on Suomessa 
laajasti käytössä sekä perustervey-
denhuollossa että erikoissairaan-
hoidossa ja toimii myös Verven sy-
dänkuntoutuksen fyysisen aktivoin-
nin ja liikuntaharjoittelun perustana. 
Tutkimusyksikön kehittämä sydän-
potilaan kuntotesti on Kelan asi-
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antuntijaryhmän hyväksymä ja si-
tä käytetään Vervessä yhtenä tes-
tausvälineenä. 

Osaamista viedään 
myös maailmalle
Tutkimusyksikön osaaminen on tun-
nustettua myös maailmalla. Vuonna 
2011 fysioterapian maailmankongres-
sissa Verven tutkijat esittelivät sym-
posiumissaan sydänkuntoutuksen 
tulevaisuuden trendejä. Seuraavan 
kerran vuonna 2015 Singaporessa 
järjestettävässä, 5000 fysioterapeut-
tia maailmanlaajuisesti yhteen ke-
räävässä kongressissa Verven tut-
kijat nostavat esiin uusimman tutki-
mustiedon voimaharjoittelun roolis-
ta osana sydänkuntoutusta. 

Aktiivisuusmittari käytännön 
sovelluksena
Verven tutkijat ovat kehittäneet sydänpotilaan kuntosaliharjoit-
telun konseptia vuodesta 2007 lähtien. Tutkimuslaboratorioon 
tuotiin tuolloin uudenlaisia kuntosalilaitteita, ja kertyneiden tut-
kimustulosten ja kokemusten jälkeen vuonna 2011 Verveen ra-
kennettiin yhteistyössä kokkolalaisen kuntosalilaitevalmistajan 
HUR Oy:n kanssa moderni huipputeknologiaa hyödyntävä sy-
dänkuntosali. Tänä päivänä se palvelee niin tutkimustoimintaa 
kuin sydänkuntoutujiakin.

Tutkimusryhmän kehittämä sydänpotilaan liikunnallisen kun-
toutuksen konsepti on tuottanut hyviä tuloksia, joita on esitelty 
kansainvälisillä foorumeilla. On todettu, että konseptin avulla 
jopa noin 80% sydänpotilaista ylittää päivittäisen liikuntasuosi-
tuksen mukaisen tavoitteen.  

Kehitettyyn sydänpotilaan liikunnalliseen konseptiin kuu-
luu myös jatkuva fyysisen aktiivisuuden monitorointi ja mittaa-
minen. Ranteessa pidettävä aktiivisuusmittari on konkreettinen 
käytännön sovellus, joka on kuntoutujien käytössä Verven sy-
dänkuntoutuskursseilla. Kuntoutujat kokeilevat ja käyttävät fyy-
sisen aktiivisuuden mittareita tavoitteena saada lisämotivaatio-
ta riittävään reippaaseen päivittäiseen fyysiseen aktiivisuuteen.
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LUOVI
LUOTTAA
NUOREEN

aailma ja arki, jonka tämän 
päivän nuoret kohtaavat, 
on hyvin erilainen kuin  

edeltäneiden sukupolvien. Tietoa 
on tarjolla niin paljon, että aikuis-
tenkin on joskus vaikea löytää et-
simäänsä. 

–Pääsääntöisesti nuoret ovat val-
veutuneita ja omatoimisia, mutta val-
tava tiedon tarjonta on siirtänyt pää-
tösten tekemistä yhä nuoremmalle 
iälle, kuvailee Ammattiopisto Luovin 
Oulun yksikön koulutuspäällikkö 
Raija Näppä tämän päivän nuor-
ten tilannetta.

Luovissa tämän kehityssuunnan 
tarjoamat mahdollisuudet ja haas-
teet pyritään huomioimaan tukemal-
la nuorta itsenäiseen päätöksente-
koon esimerkiksi erilaisia näkökul-
mia tarjoamalla.

–Emme voi olettaa, että nuoret 
osaavat automaattisesti tehdä heille 
parhaita ratkaisuja tullessaan täysi- 

YHTEISELLÄ ASIALLA
Nuoret saavat apua tulevaisuuden suunnan selvittämi-
seen myös Vervessä. Usein nuori tulee Verveen tilan-
teessa, jossa ammatilliset opinnot ovat keskeytyneet tai 
opiskelupaikkaa ei ole löytynyt. Ammatinvalintaa saat-
taa vaikeuttaa terveydellinen haitta tai nuorella on ma-
sennus, ahdistus tai muita mielenterveydellisiä ongel-
mia. Nuorella voi olla tarve kokeilla, mikä ammatti so-
pii parhaiten tai hänellä on halu löytää kadoksissa ole-
va 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 kun-
toutusmallia. Malli tiivistää kuntoutusyksikön, oppilai-
toksen ja hoitotahon yhteistyötä nuorten tukemiseksi 
tilanteessa, jossa nuorella on mielenterveysongelmia 
ja vaikeuksia saattaa opintonsa loppuun. 
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Raija Näppä on koulutuspäällikkö 
Ammattiopisto Luovin Oulun yksikössä.

Luovissa emme yritä 
ratkoa huomisen ongelmia 

eilisen päivän välineillä.

ikäisiksi. Nuoret täytyy opastaa sii-
hen, huomauttaa Näppä.

Tulevaisuuden tukipilarit
Luovissa opiskelijoita autetaan ra-
kentamaan realistinen käsitys siitä, 
mitä he haluavat tulevaisuudessaan 
tehdä. Yhteisen vuoropuhelun tuke-
mana nuorelle selviävät hänen omat 
osaamisensa, vahvuutensa, haas-
teensa sekä rajoitteensa työelämän 
näkökulmasta. Näillä keinoin raken-
netaan elämää ja tulevaisuutta oh-
jaavat peruspilarit.

Tukeminen sopivan työn löy-
tämiseen on joskus haasteellista. 
Onnistumisen  perusta on luotta-
mus nuoreen, hänen osaamiseen-
sa ja tahtoon onnistua.

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

mään terveen itsetunnon ja motivaa-
tion oman elämänpolun löytämiseksi.

–Unelmatyöhön liityvät suunni-
telmat saattavat kuulostaa suurilta, 
mutta hyvän tukiverkon voimin haa-
veen mahdollista toteuttamista kan-
nattaa kokeilla, selventää Näppä.

Liika suojeleminen pettymyksil-
tä ei vie eteenpäin. Ongelmien ilme-
tessä oleellista on kysyä, mitä voi-
si tehdä toisin tai mitä pitäisi vielä 
tehdä. Joskus haaveet on syytä jät-
tää harrastukseksi, mutta toisinaan 
opiskelijoiden sinnikkyys yllättää.

Auttaminen on  
yhteinen tehtävä
Luovi toteuttaa vahvasti ”Suomi tar-
vitsee kaikki kädet” -teemaa, jon-
ka tavoitteena on parantaa erityis-
tä tukea tarvitsevien yhteiskunnal-
lista asemaa. Yksi teeman osa-alue 
on asennetyön tekeminen osatyöky-
kyisten työllistymisen edistämiseksi. 

Opiskelijoiden osaamista kehitetään 
yhdessä työnantajien kanssa työelä-
män tarpeita vastaavaksi.

On kaikkien etu, ettei nuorten 
anneta syrjäytyä ja että he löytä-
vät paikkansa työelämässä ja yh-
teiskunnassa. 

–Nuoren tukeminen hänelle par-
haan elämänpolun löytämiseksi on 
monialainen ja -ammatillinen dialo-
gi, jossa yhteisen vastuun pitäisi olla 
keskiössä. Esimerkiksi nuoren pää-
sy sopiviin tutkimuksiin tai tarpeel-
listen palveluiden piiriin saattaa olla 
kiinni siitä, kuka hänet ensimmäisenä 
kohtaa tai missä kunnassa hän sat-
tuu asumaan. Näihin erityistarpeis-
ten nuorten tulevaisuuteen liittyviin 
keskusteluihin pitäisi saada yhtei-
nen yli ammattialojen kantava tapa 
ajatella ja toimia, kiteyttää Näppä.

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.
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AMMATILLISEN 
KUNTOUTUKSEN

17.–18.9.2014 Oulu, Hotelli Lasaretti

Ilmoittautudu 10.9. mennessä ja katso päivien  
ohjelma osoitteessa www.verve.fi/kutsu

päivät

Ammatillisen kuntoutuksen päivät tunnettiin vuoteen 1994 saakka Työklinik-
kapäivinä. Päivien historia on yhtä pitkä kuin suomalaisten työklinikoidenkin 
eli noin 50 vuotta. Juhlistaessamme tärkeiden ammatillisen kuntoutuksen kou- 
lutuspäivien 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 palve-
luiden tutkijat, kehittäjät ja tilaajat, mutta erityisesti ne, jotka eturintamassa 
palveluja tuottavat.


