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Kehittävän kuntoutuksen mahdollisuudet
Tutkimus Aslak-kuntoutuksen työkytkennän ja asiakkuuden rakentumisesta

Tiivistelmä

Työhön liittyvän kuntoutuksen tehtävänä on ylläpitää työvoiman työkykyisyyt-
tä ja tukea työurien pidentämistä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää työhön 
liittyvän kuntoutuksen rakentumista käytännössä, sen haasteita ja uudistumisen 
mahdollisuuksia. Viitekehyksenä on kulttuurihistoriallinen toiminnan teoria ja 
kehittävä työntutkimus. Kuntoutuksen työkytkennän kehityshypoteesin pohjalta 
tutkin nykyistä kuntoutustoimintaa empiirisesti aineistolla, joka on kerätty Aslak-
kuntoutuksesta. Tutkimus käsittää yhden Aslak-kurssin elinkaaren analyysin noin 
kahden vuoden ajalta. Tutkimuksen kohteeksi on valittu Aslak-kurssi, joka edustaa 
työkytkennän uudistamispyrkimystä tuomalla työn analysoinnin ja työn kehittä-
misen välineitä kuntoutuskurssille. Aineisto käsittää etnografi sta havainnointiai-
neistoa, haastatteluja, ääni- ja kuvanauhoitettuja tapahtumia kurssijaksoilla, do-
kumentteja, kurssimateriaaleja ja kenttämuistiinpanoja. 

Kuvaan ja analysoin Aslakin rakentumista toiminnan prosessina. Avaan Aslak-
toimintaa sen sisältä päin rakentamalla kuvauksen trajektorista, jonka tuottaa in-
stitutionaalisesti monitoimijainen subjekti. Analysoin toiminnan rakennetta infra-
struktuurin etnografi sen analyysin avulla ja kohteen, s.o. asiakkuuden rakentumista 
merkityksenantojen kautta käyttäen etnometodologisesta tutkimustraditiosta pe-
räisin olevaa jäsenkategoria-analyysia. Analysoin kuntoutusjaksoilla eri osapuolten 
asiakkuudelle antamia merkityksiä ja niiden keskinäisiä suhteita etsien sitä kautta 
toiminnan häiriöitä, katkoksia ja innovaatioita. Analyysien valossa tulkitsen Aslak-
toiminnan kehitysristiriitoja kuntoutuksen työkytkennän näkökulmasta.

Tutkimus osoittaa, että Aslakin asiakkuus ja työkytkentä rakentuvat yhdessä ris-
tiriitaisena toimintana monimerkityksellisine kohteineen, häiriöalueineen ja uu-
distumisen merkkeineen. Aslakin infrastruktuuri pitää sisällään keskenään erilai-
sia toiminnan ydinajatuksia. Näkyvimmin Aslak-toiminta rakentuu lääkinnällisen 
kuntoutuksen perustalle. Sen päälle rakennettu ammattiin liittyvän kuormituksen 
tunnistamista ja korjaamista tukeva rakennelma on jäänyt ohuemmaksi ja Asla-
kin alkuperäinen työkytkentä on joutunut koetukselle kohdatessaan muuttuvasta 
työelämästä tulevien kuntoutujien työhyvinvoinnin ongelmat. Infrastruktuurin 
uutta työkytkentää edustavat liitososat työn analysoinnin ja työn kehittämisen vä-
lineineen osoittautuivat keskeneräisiksi ja hauraiksi, mutta uusia mahdollisuuksia 
sisältäviksi. Toiminta pilkkoutui käytännössä erillisiksi vaiheiksi ja sisältöalueiksi, 
eikä infrastruktuuri tarjonnut tukea uuden työkytkennän muodostamiselle. Eri 
toimijoiden Aslakin asiakkuudelle antamat keskeiset, välillä yhteiset, välillä risti-
riitaiset asiakaskategoriat olivat potilaan, kunnon kohentajan ja työn tekijä- työn 
kehittäjän kategoriat. 



Tutkimuksen johtopäätös on, että kuntoutuksen työkytkennän rakentaminen 
on haastavaa sekä asiakkaan että kuntoutustyöntekijän kannalta. Kuntoutujien 
oman työn kehittävälle käsittelylle ei ole luotu sitä tukevaa infrastruktuuria, vaan 
toiminta on jäänyt yksittäisten välinekehittelyjen varaan. Uutta ideaa kurssille 
vietäessä kohdattiin vakiintuneeseen kuntoutukseen sisältyvät esteet, välineistön 
puutteet ja asiakkuuden ristiriitaiset tulkinnat. Tutkimukseni perusteella Aslakin 
uudistumisen mahdollisuudet ovat asiakkuuden ja työelämän muutoksissa sekä 
niihin liittyvän infrastruktuurin innovaatioissa. Kuntoutuksen uuden työkytken-
nän luomisen edellytyksenä ja samalla sen haasteena on koko trajektorin kattavan 
infrastruktuurin uudistaminen sekä yhteisen kohteen jäsentäminen Kelan, työter-
veyshuollon, kuntoutuslaitosten ja työpaikkojen asiantuntijuuksia monipuolisesti 
hyväksi käyttäen. Asiakkuuden kannalta se tarkoittaa siirtymää potilaan ominai-
suudesta kohti toimijuutta työntekijä-työnkehittäjänä. 

Avainsanat: Aslak-kuntoutus, kuntoutuksen työkytkentä, kuntoutuksen kehitys, 
kuntoutuksen asiakkuus, kehittävä työntutkimus, infrastruktuurin analyysi, jäsen-
kategoria-analyysi
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The possibilities of developmental rehabilitation
A study on the construction of work relatedness and the customer
in Aslak rehabilitation

Abstract

The challenge of work-related rehabilitation is to anticipate the factors threaten-
ing work ability and to affect them. The purpose of this study was to analyze how 
work-related rehabilitation is constructed in practice and what are the challenges 
and, at the same time, the possibilities of an innovative transformation of rehabili-
tation when trying to achive this goal. The theoretical basis is cultural-historical 
activity theory and developmental work research. Based on a historical analysis, I 
studied rehabilitation activity empirically using the data gathered from one Aslak 
programme (Aslak = occupationally oriented medical rehabilitation) over two 
years. I described and analyzed the construction of Aslak using ethnographic data 
and interviews. The data includes audio- and video-recordings of the Aslak course, 
fi eldnotes, documents and other materials used in the course. 

The study aimed to reveal rehabilitation practices from different perspectives 
carried out by different stakeholders and participants in the Aslak course. It focused 
on the Aslak trajectory produced by a multiorganizational subject. I analyzed the 
rehabilitation activity using the method of ethnographic analysis of infrastructure 
(Star 1999). The method of analyzing the construction of the object of rehabilita-
tion – the customer – was a membership categorization analysis (MCD) based on 
the ethnomethodological research tradition (Sacks 1974). I analyzed the meanings 
denoting customers given by different parties during one Aslak process and the 
relations between the meanings. Based on this analysis, I studied the disturbances, 
ruptures, and innovations in the rehabilitation activity. 

The results of the study show that the infrastructure of Aslak has different basic 
ideas. Aslak is constructed most explicitly on the infrastructure of medical reha-
bilitation. The second layer has been provided with some tools of identifying and 
preventing well-defi ned occupation-specifi c load factors. However, it has failed to 
perform a new structure, as Aslak has encountered, at the same time, rapid changes 
in working life. The study identifi ed some promising markers representing new 
kinds of work-related rehabilitation ideas, but they proved to be incomplete and 
fragile. As a consequence of the multilayered infrastructure, the contents of the 
Aslak course were split into fragmented phases and disconnected themes, which 
were blocked in by the master idea of medical orientation. Its relationship to work 
remained weak and obscure. The categorizations of customers in Aslak were mani-
fold and contradictory.



According to the results, the possibilities for transforming work-related reha-
bilitation lie both in changing the orientation to the customer to be more relevant 
to changing working life and forging the infrastructural innovations related to this 
change. The results showed that a new work-relatedeness would be diffi cult but 
possible to construct. What is needed is the construction of an infrastructure that 
will support a coherent master idea of work-related rehabilitation over the entire 
trajectory of a process. A shared idea of a rehabilitation object must be constructed 
in close collaboration between different stakeholders, such as Kela (the Social In-
surance Institution of Finland), occupational health services, work organizations, 
and rehabilitation institutes. 

Key words: Aslak rehabilitation, work-related rehabilitation, development of re-
habilitation, customer of rehabilitation, developmental work research, analysis of 
infrastructure, membership category analysis
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1 Johdanto

1.1 Työhön liittyvän kuntoutuksen haasteet

Suomalaisten lisääntyvästä työuupumuksesta ja työssä jaksamisvaikeuksista on 
raportoitu tiheään tahtiin viimeaikaisissa tutkimuksissa (ks. esim. Kalimo & Top-
pinen 1997, Ylöstalo 2007). Viime vuosikymmenten ajan on myös kannettu huolta 
työssä uupuvan väestön ennenaikaisesta eläköitymisestä. Työssä olevien varhais-
kuntoutukseen ja ammatilliseen kuntoutukseen luotiin viranomaisten toimesta 
1980-luvun lopulla ja 1990- luvun alussa ASLAK- ja TYK-kuntoutusmuodot1, 
joilla tavoitellaan työkyvyn säilyttämistä ja ennenaikaisen eläköitymisen ehkäisyä.

”Sekä varhaiskuntoutuksena toteutettava ASLAK-toiminta että ammatillisena 
kuntoutuksena toteutettava TYK-toiminta ovat vaihtoehtoisia työkyvyttömyys-
eläkkeelle siirtymiselle. Molempia työmuotoja kehittämällä pystytään vaikut-
tamaan työssä käyvän väestön määrään pysyttämällä työntekijät pidempään 
työelämässä. Kuntoutuksesta on pyrittävä tekemään sekä työntekijälle että työn-
antajalle realistinen ja varteenotettava vaihtoehto eläkkeelle siirtymiselle”. (Waal 
1992, 45.)

Kuntoutuksen vaikutusta työssä pysyttämiseen ei kuitenkaan juuri tunneta ja sii-
hen käytetyistä voimavaroista suhteessa tuloksellisuuteen on alettu keskustella 
entistä näkyvämmin. Helsingin Sanomien (27.9.1998) kirjoitus, joka ajoittuu tut-
kimukseni alkuaikoihin, toteaa työelämän kyseisiä ongelmia ratkaisemaan suun-
natusta kuntoutuksesta seuraavaa:

”Kuntoutuksen vaikuttavuudesta ei ole pitkän aikavälin tutkimuksia juuri lain-
kaan. Kaiken aikaa kasvava miljardien potti kulutetaan toimintaan, josta ei tie-
detä, lykkääkö se esimerkiksi eläkkeelle siirtymistä vuoden, pari tai ei lainkaan.”

”Tuskin mitään muuta yhtä suurta summaa julkista rahaa pannaan Suomessa 
vuosittain toimintaan, jonka tuloksellisuutta on tutkittu yhtä vähän kuin kun-
toutusta. Muutamista kuntoutuksen lajeista, varsinkin vammojen ja sairauksien 
jälkeisestä kuntoutuksesta, on olemassa tutkittua tietoa, joka osoittaa sen tarpeel-
lisuuden ja tuloksellisuuden. Viime vuosikymmenellä rajun kasvun aloittaneesta 
työelämän kuntoutuksesta tieteellistä tutkimusta on perin vähän ja vielä vähem-
män kansainvälistä vertailevaa tutkimusta” 

”Yhä suurempi osa kuntoutujista on kuitenkin ikääntyviä työelämässä sinnittele-
viä ihmisiä, joita yritetään auttaa jaksamaan viralliseen eläkeikään asti. Työpaikat 
lähettävät 40 vuotta täyttänyttä väkeään hanakasti erilaisiin kuntoremontteihin, 
nostamaan työkykyä, selkä-, sydän- ja laihdutuskursseille, laskemaan kolesterolia 
ja verenpainetta ja opettelemaan iloista ja positiivista asennetta työelämään.” 

1 ASLAK = ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus. ASLAK® on rekiste-
röity tavaramerkki vuodesta 1997. Tyk = työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus.
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”Myös monet työterveyslääkärit suhtautuvat hyvin nuivasti kalliiseen laitoskun-
toutukseen. Kylpyläviikosta jää usein tulokseksi vain vähäksi aikaa virkistynyt 
mieli, jos työpaikalla ei poisteta niitä ongelmia, joiden vuoksi työntekijä uupuu 
tai saa fyysisiä oireita.” (HS 27.9.1998).

Kuntoutujat puolestaan kokevat kuntoutuksen positiivisena, yksilöllisesti ansait-
tuna lepona ja virkistyksenä. Näin he kuvaavat kokemuksiaan keräämässäni ai-
neistossa:

“Ollaan kaiken kaikkiaan tyytyväisiä, on tämä tienattu, että ollaan tänne päästy, 
toivottavasti muutkin pääsee jossain vaiheessa” (kuntoutuja 1 kurssin loppujak-
son keskustelutilaisuudessa)

”… tämähän on ollu meille ku lottovoitto. Että minä kyllä luulen, että kaikki ovat 
hirveen kiitollisia. Että ainakin me … ollaan ihan mahottoman kiitollisia, että me 
päästiin tänne ”(kuntoutuja 2 kurssin loppujakson keskustelutilaisuudessa)

”on saanu ladata tätä akkua. …ollu tämän vuoden aikana niinkun tauko työlle, 
ja tämä on ollu, vaikka on tällai jumpattu, ni tämä on lomaa. Ja semmosta oikein, 
sitä semmosta lomaa, kun ainakin minä kaipaan, ja varmasti moni muukin. Että 
en minä löhölomaa kaipaakaan. Just sitä terveydenhoitoa, niin että sitte jaksaisi 
taas.” (kuntoutuja 3 haastattelussa)

”Minä oon ollut siis tosiaankin tyytyväinen ja oon mielestäni saanut kaikkea sitä, 
mitä mää oon oottanut ja enempikin ... Ja ennen kaikkea, että täällä on ollut 
hauskaa… ja sehän jo paljon tekkee ... (kuntoutuja 4 haastattelussa)

Aslak-kuntoutus ei ole palvelua, jota halukkaat voivat ostaa sitä tarjoavasta kun-
toutuslaitoksesta tai johon voi päästä, kun hyvä tuuri käy. Aslak-kuntoutus on 
yhteiskunnan asettamien tavoitteiden läpäisemää toimintaa, jonka tarkoituksena 
on pitää työvoima työelämässä normaaliin eläkeikään saakka. Työmarkkinoiden 
ja työelämän nopeassa muutoksessa ennenaikaisen eläköitymisen ehkäiseminen 
on Aslak-kuntoutuksen äärimmäisen haastava yhteiskunnallinen tavoite. Samalla 
kuntoutus on yksittäiselle asiakkaalle ainutkertaista, jokaisen omaan tilanteeseen 
erityisellä tavalla asettuvaa, jolloin siitä tulee hänelle itselleen merkityksellistä. 

Tästä lähtökohdasta käsin aloitin tutkimukseni Aslakista. Mikä on ollut Aslak-
kuntoutuksen vastaus haasteeseen? Ovatko Aslakin keinot ja sisällöt sen olemassa-
olon parinkymmenen vuoden aikana muuttuneet? Voidaanko työvoiman ennen-
aikaista eläköitymistä jarruttaa kuntoutuksen keinoin?

Työelämän muutos ei ole laantunut eikä Aslakin tavoite ole muuttunut siitä, 
kun aloitin tämän tutkimukseni yli kymmenen vuotta sitten. Tutkimusta aloitta-
essani työikäisten kuntoutuksesta keskusteltiin julkisuudessa tavalla, johon edellä 
Helsingin Sanomista lainaamani keskustelu vuonna 1998 viittaa (ks. myös Vilkku-
maa 1999). Siitä jatkuen 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopulle tulta-
essa keskustelu kuntoutuksen vaikuttavuudesta kuulostaa varsin samansuuntai-
selta, pikemminkin voimistuneelta kuin laantuneelta (ks. esim. Aalto ym. 2002, 
Vilkkumaa 2008; ks. myös vaikuttavuuskeskustelusta yleisemmin suomalaisessa 
sosiaalipoliittisessa keskustelussa esim. Rajavaara 2007). Työelämän muutoksen 
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huomioimista kuntoutuksessa peräänkuulutetaan tämän päivän keskustelussa ai-
empaa enemmän (Kuntoutusselonteko 2002, Suikkanen ja Lindh 2007). 

Toimittaja Marjut Lindberg kirjoittaa vuonna 2008 Helsingin Sanomissa työ-
kykykuntoutuksesta näin:

”… erilaisten Aslak-, Tyky- ja Tules-kurssien vaikutuksista on tehty vain muuta-
ma kunnollinen selvitys.

Viime vuonna Työterveyslaitoksen tutkijat julkaisivat tutkimuksen, jonka alku- ja 
loppukyselyjen välinen aika oli kuusi vuotta. Kuuden vuoden aikana osa tutki-
musjoukosta osallistui Aslak-kuntoutukseen ja osa ei. Pitkäaikaisseurannassa sel-
vitettiin, mitä vaikutuksia kuntoutuksella oli henkiseen hyvinvointiin, koettuun 
terveyteen ja työkykyyn. 

Tulokset olivat musertavia. Lähes kaikkien tutkimuksessa seurattujen ihmisten 
hyvinvointi, koettu terveys ja työkyky heikkenivät seuranta-aikana – kuntoutuk-
seen osallistuneiden vielä enemmän kuin muiden... 

Ei työkykyä ylläpitävä toiminta ole pelkästään jumppaa, humppaa ja hömppää, 
mutta harvaan toimintaa heitetään satoja miljonia euroja yhtä hatarin perustein. 
Suomessa vahditaan nykyisin hyvin tarkasti eri toimintojen kustannusvaikutta-
vuutta, mutta kuntoutuksen nimissä käytetään valtavasti rahaa toimintaan, jon-
ka tuloksia ei ole tarpeeksi arvioitu.

… Ei porealtaan lämmön muisto kauaa riitä hyvittelemään työntekijää, joka jou-
tuu palaamaan takaisin samaan työhön, jossa hänen toiveitaan ei edelleenkään 
oteta huomioon. ”

(Helsingin Sanomat, alakerta 13.11.2008)

Tutkimukseni kohdistuu Aslak®-kuntoutukseen, joka on Kansaneläkelaitoksen 
järjestämää työssä olevien varhaiskuntoutusta. Itse Aslak-kuntoutus on voinut 
hyvin näihin aikoihin saakka, sille on riittänyt rahoitusta, ja kuntoutusta saavien 
määrä on kasvanut viime vuosiin asti. Kritiikki työssä olevien laitoskuntoutus-
ta kohtaan on kuitenkin voimistunut viime aikoina. Aslak aloitettiin muutamille 
ammattiryhmille suunnattuna varhaiskuntoutuksena 1980-luvulla. Vuonna 2008 
Aslak-kuntoutusta sai 13 662 asiakasta erilaisista ammateista ja työpaikoilta (Kela 
2009). Aslakia toteutetaan noin 30 kuntoutuslaitoksessa kurssimuotoisena kun-
toutuksena, jonka kesto on 22 vuorokautta jakautuen yleisimmin kolmeen kun-
toutuslaitosjaksoon. Tutkimukseni keskiössä on kuntoutusprosessin työhön liitty-
vyys ja empiirisenä tutkimuskohteena yksi Aslak-kurssi.

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rakenne 

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää työhön liittyvän kuntoutuksen rakentumis-
ta, ongelmia ja uusia ideoita työkytkennän näkökulmasta. Tutkimuksen lähtökoh-
tana on työhön liittyvän kuntoutuksen historiallinen kehitys kuntoutuksen asi-
akkaissa ja menetelmissä tapahtuneen muutoksen näkökulmasta. Kuntoutuksen 
kehityshypoteesin pohjalta tutkin yhtä Aslak-prosessia empiirisen aineiston avulla. 
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Tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten Aslak-toiminta yhtäältä vakiintuneena ja 
toisaalta sisäisesti ristiriitaisena toimintana rakentuu infrastruktuurinsa varassa ja 
miten rakentumiseen sisältyy samanaikaisesti uudelleenmuotoutumisen mahdol-
lisuuksia. Kuntoutusjaksojen tapahtumat jäljittämällä avaan kuntoutusprosessin 
sisältöjä. Analysoin, keitä ovat Aslakin toimijat ja mitä merkityksiä eri osapuolet 
itse antavat Aslak-toiminnalle kurssijaksolla. Analyysin avulla muodostan kuvaa 
siitä, mikä on kuntoutuksen kohde tässä toiminnassa ja miten kuntoutujien työ-
paikalla tapahtuva työ on kuntoutuksessa läsnä. Analyysien valossa tulkitsen As-
lak-toiminnan kehitysristiriitoja.

Luku 2 käsittää tiivistelmän Aslak-toiminnan historiallista kehitystä koskevasta 
esitutkimuksestani (Ylisassi 2000, ks. myös Ylisassi 2002). Kuvaan siinä ensin kun-
toutustoiminnan yleistä muutosta Suomessa, jonka jälkeen lähestyn kuntoutuksen 
kohdetta teoriahistoriallisesti. Tarkastelen historialuvussa yksityiskohtaisemmin 
työhön liittyvän kuntoutuksen kehitystä konkreettisen käytännön, Aslak-kuntou-
tuksen, yhteydessä, ja esitän kehityshypoteesin. Luvussa 3 tarkastelen tutkimuk-
sen toteuttamispaikkaa, Merikosken kuntoutus- ja tutkimuskeskusta (nykyiseltä 
nimeltään Verve). Kuvaan myös tutkimuspaikan erityispiirteitä, joista keskeisin 
oman tutkimukseni kannalta on laitoksen aloitteellisuus työhön liittyvän kuntou-
tuksen visioinnissa ja kehittämisessä. Luvussa 4 teen katsauksen Aslakia koskevaan 
aikaisempaan tutkimukseen. Asetan tutkimuskysymykset ja esittelen tutkimuksen 
metodologiset ratkaisut, tutkimusasetelman ja aineiston luvussa 5. Sitä seuraavat 
empiiriset luvut, joista luku 6 selvittää Aslakin rakentumista käytännössä sisältäen 
kuvauksen sen ilmiöistä ja ongelmakentästä. Luku 7 käsittää Aslakin infrastruk-
tuurin analyysin ja luku 8 kuntoutuskurssin tapahtumiin keskittyvän, merkityk-
siä tutkivan jäsenkategoria-analyysin. Johtopäätökset esitän luvussa 9 ja arvioin 
tutkimusta luvussa 10. Raportti päättyy luvun 11 epilogiin, jossa luon katsauksen 
Aslakin tilaan kuntoutusmuotona yleensä ja tutkimuspaikassa vuonna 2009. 
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2 Työhön liittyvän kuntoutuksen historia ja 
kehityshypoteesi2

2.1 Työhön liittyvän kuntoutuksen kohteen ja tavoitteiden kehitys

Kuntoutuksen yleistä historiallista kehitystä Suomessa on kuvattu perusteellisesti 
muutamissa raporteissa (esim. Järvikoski 1984, Niemi 1987). Järvikosken mukaan 
kuntoutus on kehittynyt satavuotisen historiansa aikana vammaisiin ja tiettyihin 
sairausryhmiin rajatusta erityispalvelusta kaikkien saatavilla oleviksi yleispalve-
luiksi, sairauskäsitys on laajentunut, kuntoutuksen tarve on laajentunut ja kun-
toutus on strategisesti laajentunut korjaavasta ennalta ehkäisevään suuntaan (Jär-
vikoski 1984, Järvikoski 1994). 

Kuntoutuksen asiakkaat ja heidän ongelmansa ovat muuttuneet kuntoutuksen 
historiassa samoin kuin kuntoutukselle asetettu yhteiskunnallinen työhön liittyvä 
tavoite. Fyysisistä sairauksista ja vammoista kärsivien työmarkkinoille sijoitetta-
vien invalidien tilalle on nykypäivänä tullut työssään ”rampautuneita”, monin eri 
tavoin oirehtivia asiakkaita, joita pyritään pysyttämään työelämässä kuntoutuksen 
keinoin. (Järvikoski 1984, Palonen 1989.) Kuvaan tätä kehitystä kolmena vaiheena, 
joissa kuntoutuksen työhön liittyvä yhteiskunnallinen tavoite on eri tavoin näky-
vissä. Tarkastelun painopiste on suomalaisessa työikäisten kuntoutuksessa.

Vammaiset työhön: kansalaiskuntoisuus ei riitä

Kuntoutuksen juuret ulottuvat 1800-luvulle, jolloin yksilöt ja järjestöt auttoivat 
vammaisia ja raajarikkoja vapaaehtoistyön pohjalta. Vaihetta 1800-luvun lopulta 
1940-luvun vaihteeseen voidaan luonnehtia auttamisen aikakaudeksi. Kuntoutuk-
sen välineinä oli hoitaminen ja eri tavoin avustaminen (esim. köyhäinapu, apuvä-
lineiden hankkiminen, yleissivistävä koulutus aistivammaisille ja raajarikkoisille 
jne.). Humaanin auttamistoiminnan rinnalla oli kuitenkin jo tuolloin myös ajatus 
auttaa vammaisia yhteiskuntaa hyödyttäviksi, työtä tekeviksi kansalaisiksi. (Järvi-
koski 1984, Niemi 1987.)

Sotien aiheuttama työvoimapula kuntoutuksen kannustimena: ”Jokaista kättä 
tarvitaan”

Työikäisten kuntoutuksen vahvat alkujuuret ovat Suomessa sotainvalidien kun-
toutuksessa. Sotien jälkeinen työvoimapula oli kuntoutuksen yhteiskunnallisena 
kannustimena. Mahdollisimman moni sotavammainen oli saatava työhön. Motto-
na oli ”sairasvuoteelta työhön” (Järvikoski 1984, 170) ja ”jokaista kättä tarvitaan” 
(Niemi 1987). Ne kuvaavat tuon ajan suomalaista kuntoutusperiaatetta. Sodan

2 Tämä luku on alun perin kirjoitettu osana tutkimussuunnitelmaani (Ylisassi 2000). 
Tekstiin on tehty joitakin täydennyksiä, esim. Aslakin viimeaikaisia tilastollisia ja muita 
tietoja olen lisännyt lukuun 2.3.
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seurauksena oli syntynyt työmarkkinoille aukkopaikkoja sodassa vammautunei-
den myötä, kun jälleenrakennus ja sotakorvaukset kasvattivat teollisuustuotan-
toa. Kuntoutus toimi noiden aukkojen paikkaamiskeinona. Kuntoutettavan paluu 
takaisin työhön oli ensisijainen tavoite. Sotavammaisia testattiin ja arvioitiin ja 
autettiin työkuntoisiksi. Ammatinvalinnanohjaus oli keskeinen palvelu. Muutoin 
kuntoutus oli tyypillisesti korjaavaa, palauttavaa toimintaa (vrt. rehabilitation 
engl.). Toimenpiteet kohdistuivat vajaakuntoiseen itseensä. Keinoja olivat amma-
tinvalinnanohjauksen lisäksi hoidot, toimintaterapia tai ammattikoulutus. (Järvi-
koski 1984, 14–19.)

Suomalainen kuntoutus laajeni merkittävästi sotavuosien jälkeisen vaiheen 
aikana. Vuonna 1947 voimaan tullut invalidihuoltolaki oli aluksi puhtaasti am-
matillisen kuntoutuksen laki. Kuitenkin jo 1950-luvun alussa siihen tehtiin en-
simmäiset ”kohderyhmälaajennukset” kun reuma, tuberkuloosi ym. ”muuttuvat 
tilat” haluttiin samojen palvelujen piiriin kuin ”pysähtyneet invaliditeettitilatkin” 
(ks. esim. Puumalainen ja Vilkkumaa 2001). 1950 -luvulla perustettiin monia kun-
toutuslaitoksia. Laitoskuntoutuksen asiakkaana oli sotavammainen, siviili-invalidi 
tai sairauden (esim. tuberkuloosi) perusteella vajaakuntoiseksi diagnosoitu yksilö, 
jota autettiin työkuntoiseksi. Sotainvalidien kuntoutus löi vahvan leimansa tulevi-
en vuosikymmenten kuntoutukseen. 

Työn vaikutukset, ennenaikainen työstä pako ja syrjäytyminen: työssä pysyttäminen 

Sotainvalidien ja vammaisryhmien lisäksi alkoi 1960-luvun työelämän rakenne-
muutoksen myötä kuntoutuksen piiriin tulla epämääräisesti oirehtivia työssä-
käyviä asiakkaita, joiden ongelmia ei voitukaan ratkaista perinteisen biolääke-
tieteellisen ja tautikeskeisen lähestymistavan avulla. Havaittiin, että muiden kuin 
puhtaasti lääketieteellisten tekijöiden merkitys työkyvyttömyyden aiheuttajana on 
kasvanut. (Rissanen 1992.)

Työkyvyttömyyseläkkeiden määrän nopea kasvu 1960-luvun lopulla ja 1970-
luvun alkupuoliskolla sekä 1970-luvun lopun työttömyyden voimakas kasvu olivat 
kuntoutuksen kannalta olennaisia ilmiöitä (Järvikoski 1984, 85–86). Kun aiem-
min kuntoutuksella pyrittiin palauttamaan vammautuneet takaisin työhön, tuli 
nyt kuntoutuksen tehtäväksi estää työssä olevien työntekijöiden pako työstä eläk-
keelle.

Kun 1970-luvulla varhaiskuntoutusjärjestelmää rakennettiin, oli pääpaino 
fyysisesti raskaassa työssä olevien työntekijöiden oireissa ja kulumisessa (Rissanen 
1992). Tuolloin työikäisten kuntoutus oli vahvasti kylpylämäistä toimintaa: kyl-
pyläverkosto rakennettiin 1970-luvulla ja niissä kuntoutus nojasi pitkälle erilaisiin 
hoitoihin. ”Kuntoutuksen nimellä voimakkaasti kasvanut fysioterapiahoito kylpy-
löissä ja kuntoutuslaitoksissa käynnisti keskustelua sen hyödyllisyydestä ja johti 
useisiin laajoihin selvitys- ja tutkimusprojekteihin. Ns. varhaiskuntoutus herätti 
sekä aloitteita että tutkimusaktiviteettia”. (Eskelinen 1995, 35.) 

Kuntoutustoiminta laajeni edelleen määrällisesti etenkin 1980-luvun ajan. 
Tuolloin säädetyn lain suomaa mahdollisuutta siirtyä varhaiselle eläkkeelle alettiin 
samanaikaisesti torjua kuntoutuksen keinoin. Kuntoutuksen resursseja lisättiin ja 
mm. fysikaalisia hoitolaitoksia ja kylpylöitä perustettiin yhä lisää. Hoitojen rinnal-
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le tuli oman aktiivisuuden, itsehoitojen ja fyysisen kunnon korostaminen liikunta-
harjoittein. Kuntoutuksen piiriin hyväksyttiin uusia sairausryhmiä. Samalla kun-
toutus laajeni käsitteenä vähitellen siten, että yksilön lisäksi siihen liitettiin hänen 
ympäristönsä ja siihen suuntautuva toiminta. (Järvikoski 1984, 102–103, 128.) 
Toimintakyvyn ja elämänhallinnan kysymykset tulivat myös osaksi kuntoutuksen 
kokonaisuutta (ns. kokonaisvaltaisuuden idea).

Taloudellisen kehityksen, etenkin 1990-luvun syvän taloudellisen laman myö-
tä on yhteiskunnalle kallista eläkkeelle siirtymistä pyritty edelleen hillitsemään ja 
työssä jatkaminen on kuntoutuksen yhteiskunnallinen haaste. Työelämän monet 
muutokset eivät ole sitä helpottaneet. Kuntoutuksen asiakas on yhä useammin 
työssä uupunut tai muutoksessa ammattitaitoaan menettänyt työntekijä. Kuntou-
tuksen asiakkaiksi alkoi tulla 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa lisääntyvässä mää-
rin myös moniongelmaisia työelämästä syrjäytymisuhassa olevia ihmisiä.

Edellä kuvattu kehitys on johtanut siihen, että viime vuosikymmenien aikana 
kuntoutuksen kohdejoukko on laajentunut. Kun työikäisten kuntoutuksen alku-
vaiheissa asiakkaiden ongelmat tai vammat syntyivät työn ulkopuolella (sodat, 
taudit, sairaudet jne.), nykypäivänä työhön liittyvään kuntoutukseen tulijan oireet 
ja ongelmat ovat työssä syntyneitä tai siihen liittyviä. Aikaisemmilta vuosikym-
meniltä periytynyt lääketieteellinen vika-vamma-sairaus–perusta on kuitenkin 
säilynyt keskeisenä kuntoutukseen pääsyn kriteerinä. Laki Kansaneläkelaitoksen 
järjestämästä kuntoutuksesta (KKL 610/1991) määritteli esim. ammatillisen kun-
toutuksen (mm. Tyk-kuntoutus) yleisenä edellytyksenä, että kuntoutujan työky-
ky ja ansiomahdollisuudet ovat sairauden, vian tai vamman vuoksi olennaisesti 
heikentyneet. Tämä laki korvattiin Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksia ja 
kuntoutusrahaetuuksia koskevalla lailla (KKRL 566/2005), missä yhteydessä am-
matilliseen kuntoutukseen pääsyn kriteeriksi kirjattiin myös työkyvyttömyyden 
uhka. Aslak®-kuntoutus edellyttää, että työkyvyn heikkenemisen riskit ovat selväs-
ti todettavissa, mutta sairausoireet ovat vielä lieviä. Kuntoutuksen tarve todetaan 
B-lääkärinlausunnolla. (Kelan Aslak®-kurssit 1998). Kiteytän kuvioon 2.1 työhön 
liittyvän kuntoutustoiminnan kohdistumiseen, tavoitteisiin ja keinoihin liittyvät 
historialliset vaiheet.
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Kuvio 2.1 Työhön liittyvän kuntoutustoiminnan historialliset vaiheet

Kuviosta 2.1 ilmenee kuntoutustoiminnan kohteen sisäinen kompleksisuus: kun 
kuntoutus on yhteiskunnallista toimintaa valikoiduille ryhmille kohdistettui-
na toimenpiteinä, se on samalla konkreettisten asiakkaiden kanssa tapahtuvaa, 
kuntouttajien ja kuntoutujien keskinäistä toimintaa. Työhön liittyvän kuntou-
tustoiminnan kohde on yhteiskunnan näkökulmasta muuttunut, mutta työssä 
pysyttämiseen tähtäävä kuntoutus on sodan jälkeen kuitenkin vakiintunut fyy-
sispainotteiseksi laitoskuntoutukseksi. Tutkimuksessani oletan, että työikäisten 
kuntoutus keinoineen ei vastaa nykyistä asiakaskohdetta, vaan kuntoutuksen väli-
neistön ja sisältöjen kautta rakentuva toiminnan kohde on ristiriidassa työikäisten 
kuntoutuksen uusien haasteiden ja mahdollisuuksien kanssa. 

2.2 Kuntoutuksen lähestymistapojen kehitys

Kuntoutus on perinteisesti jaettu lääkinnälliseen, sosiaaliseen, ammatilliseen ja 
kasvatukselliseen kuntoutukseen (Järvikoski ja Härkäpää 2004), joka tapahtuu 
aina jossain määrin yhteiskunnan toimenpiteiden välityksellä. Tällöin vammai-
suus ja sairaus kytketään kaikkeen kuntoutuksen käsitteen alla tehtäviin toimin-
toihin: kuntoutuksen saamisen edellytys on ”disabiliteetti” aina jossain muodossa. 
Kuntoutuksen varhaisin ”paradigma” on ollut humanistinen näkökulma raaja-
rikkoisten ja aistivammaisten auttamiseksi. Laitoskuntoutuksen paradigmaa on 
sittemmin hallinnut kliininen tai lääketieteellinen lähestymistapa. Kehityksen 
yleiseksi kuluksi voidaan osoittaa, että tämä paradigma on vähitellen väistymässä 
asiakaskeskeiseksi kutsutun lähestymistavan tieltä. (Järvikoski 1994.) 

AUTTAMINEN
työkuntoisiksi kansalaisiksi
tasoittamalla tietä työhön
- avustaminen
- hoidot

1880-
VAMMAISET

1940-
SOTAINVALIDIT

AVO- JA LAITOSKUNTOUTUS 
täyttämään työmarkkinoiden
aukkopaikkoja työvoimapulan
aikana, jälleenrakennus
- ammatinvalinnanohjaus, koulutus
- hoidot

1970-
TYÖSSÄ OLEVAT 
kuormittuneet ja eri
tavoin oirehtivat

LAITOSKUNTOUTUS
työssä pysyttäminen
- hoidot, fyysinen
vahvistaminen
- elämänhallinta
- ammatilliset sisällöt
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Kliininen paradigma 1940–60-luvuilla: yksilön sairauden hoito

Toisen maailmasodan jälkeen muotoiltiin laajalle levinnyt kuntoutuksen määri-
telmä. Sen mukaan kuntoutus on terveydenhuollon kolmas vaihe, joka täydentää 
preventiivistä terveydenhuoltoa ja varsinaista sairauden hoitoa ja jonka tavoittee-
na on saattaa potilas sairasvuoteelta työhön ja ehkäistä pysyvää työkyvyttömyyttä. 
Kuntoutuksen tarkoituksena on ehkäistä sairauden aiheuttama pysyvä työkyvyt-
tömyys tilanteessa, jossa sairauden ehkäisy (primaaripreventio) ja sairauden hait-
tojen ehkäisy hoidon avulla (sekundaaripreventio) eivät ole johtaneet tulokseen. 
Kuntoutuksella on selvä jälkihoidollinen luonne: se täydentää varsinaista hoito-
vaihetta. Kun kuntoutus määritellään sairauden tai vamman aiheuttaman työ- ja 
toimintakyvyn menetyksen korjaavaksi toiminnaksi (Järvikoski 1994, 3–4, Lindqvist 
1995), muodostuu kliininen, lääketieteellinen lähtökohta kuntoutuksen luonte-
vaksi perustaksi.

Myös 1960-luvun Kuntoutuskomitean asettamat tavoitteet edustavat pääosin 
korjaavaa, jälkihoidollista näkökulmaa. Tavoitteet eivät rajoitu vain työllistämi-
seen, vaan ne koskevat myös muista päivittäisistä toiminnoista suoriutumista. 
Määritelmässä on esillä myös kuntoutuksen preventiivinen aspekti: kuntoutuksen 
tehtävänä on ennakoida myös tulevaisuutta ja pyrkiä vähentämään vajaakuntoi-
suuden riskiä silloin kun se on havaittavissa. (Järvikoski 1994, 4.)

Yksilöllisen toimintakyvyn parantaminen kuntoutuksen tavoitteeksi 1970-luvulla

WHOn kuntoutusta koskeva määritelmä vuonna 1969 laajensi kuntoutuksen käsi-
tettä. Jälkihoidollisesta painotuksesta luovuttiin ja työkelpoisuuden ohella kuntou-
tuksen tavoitteita suunnattiin yksilöllisen toimintakyvyn parantamiseen laajemmin. 
Kuntoutuksen yhteiskunnallinen ongelma ei ollut enää sotavammojen aiheuttama 
työkyvyn menetys, vaan väestön kroonisten sairauksien aiheuttamat moninaiset 
toimintakyvyn rajoitukset ja niihin liittyvät sosiaaliset haitat. (Järvikoski 1994, 
4–5.) Kuntoutusinterventio määriteltiin kokonaisvaltaiseksi monia toimenpiteitä 
sisältäväksi toiminnaksi. 

Vaikka Suomessa oli 1970-luvulla vielä painotus jo ilmenneissä haitoissa, muo-
toiltiin ehkäisevä periaate kuitenkin voimakkaasti. Kuntoutuksen piiriin luettiin 
lääkintöhallituksen määritelmässä myös toiminta, jolla estetään yksilön erikoiso-
minaisuudesta tai ympäristöstä todennäköisesti syntyvän haitan kehittyminen. 
Raja kuntoutuksen ja terveydenhuollon primaariprevention välillä hämärtyi ja 
alettiin keskustella varhaiskuntoutuksesta. Työllistymistavoitetta ei erityisesti ko-
rostettu keskustelussa, jossa kliininen paradigma oli edelleen vallitseva.

Ympäristöön vaikuttaminen 1980-luvulla ja asiakaskeskeisyys kliinisen paradigman 
rinnalle

WHO:n 1980-luvulla laatimassa uudessa kuntoutuksen määritelmässä otettiin 
huomioon ympäristön ja elinolojen merkitys. Kuntoutusta ei enää ymmärretty 
yksilön hoitona ja voimavarojen lisäämisenä, vaan yksilön ja ympäristön vuoro-
vaikutukseen vaikuttamisena. Kuntoutus voi kohdistua paitsi yksilöön itseensä, 
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myös hänen välittömään fyysiseen tai sosiaaliseen ympäristöönsä tai yhteiskuntaan. 
Samaan aikaan ILOn julkaisema raportti piti kaiken kuntoutustoiminnan pe-
rimmäisenä tavoitteena vammaisten henkilöiden täyttä integraatiota yhteiskun-
nan toimintoihin. (Järvikoski 1994, 6–7, Lindqvist 1995.) Myös kansainvälinen 
kuntoutusjärjestö Rehabilitation International määritteli vuonna 1981 kuntou-
tusprosessin tavoitteeksi vammaisen (vajaakuntoisen) korkeimman mahdollisen 
toiminnan tason ja yhteiskuntaan integroitumisen. Tuoreempi kuntoutuksen ylei-
nen määritelmä on YK:n yleiskokouksen määritelmä vuodelta 1993. Kuntoutus 
määritellään prosessiksi, jonka tavoite on tehdä vammaisille (persons with disa-
bilities) mahdolliseksi saavuttaa ja pitää yllä heille optimaalinen toiminnan taso 
ja antaa heille keinot muuttaa elämäänsä kohti korkeampaa riippumattomuuden 
tasoa. (Puhakka ym. 1999, 32.) Vuonna 2006 YK:n yleiskokouksen hyväksymässä 
Vammaisten oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa todetaan vammaisuuden kä-
sitteen itsessään olevan kehittyvä. Vammaisuus määrittyy sellaiseksi yksilöiden ja 
ympäristön esteiden väliseksi suhteeksi, joka estää yksilöiden täysimääräisen osal-
listumisen yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa. Sopimuksen työtä ja 
työllistymistä koskevassa artiklassa korostetaan vammaisten oikeutta työntekoon 
ja työntekemisen mahdollisuuksien edistämistä mm. kuntoutuksen keinoin (ks. 
Sosiaali- ja terveysministeriö 2007).

Laitoskuntoutuksen alkuvaiheessa omaksumaa tautikeskeistä sairauskäsitystä 
on vähitellen kuntoutuksen kohteen muutoksessa alettu laajentaa holistisemmak-
si sairauskäsitykseksi tukeutuen systeemiseen ja sosiologisempaan ajattelutapaan. 
Jäger (1999) luonnehtii modernia kuntoutusta monitieteiseksi ja moniamma-
tilliseksi toiminnaksi, johon sisältyy niin lääketieteellisiä ja sosiaalisia kuin työn 
sisältöön ja organisaatioon liittyviä näkökulmia. Jäger erottelee sosiaalisesti 
suuntautuneen kuntoutuksen, terveyden- ja sairaanhoidollisen kuntoutuksen ja 
työelämään suuntautuneen kuntoutuksen (arbetslivinriktad rehabilitering). Vii-
meksi mainitun tietoperustaan hän sisällyttää työtieteen, ergonomian/biomeka-
niikan, työpsykologian ja -sosiologian, työlääketieteen, kasvatustieteen, kuntou-
tus- ja informaatioteknologian, kuntoutustalouden sekä työoikeuden ja etiikan. 
Jäger näkee monien muiden tavoin tärkeimpänä kuntoutuksen haasteena muut-
tuvassa maailmassa ”hiljaiseen ja näkymättömään kulttuurivallankumoukseen” 
vastaamisen: miten ehkäistä marginalisoituminen ja syrjäytyminen, joihin liittyy 
mm. työttömyys ja köyhyys.

Kuntoutuksen kohdetta on teoriassa määritelty paljolti disability-käsitteen 
avulla. (Disability-termin suomenkielisenä vastineena käytetään vajaakuntoisuus- 
ja toiminnanvajavuus-termejä; ks. esim. Järvikoski 1984, 35–42). Myös tässä kes-
kustelussa on nähtävissä siirtyminen pois fyysisen vajavuuden korostamisesta va-
jaakuntoisuuden lähteenä. Asiakkaan subjektiviteettia ja aktiviteettia korostetaan 
niin ikään käyttämällä esimerkiksi käsitteitä ”asiakas” ja jopa ”kuluttaja”. Heine-
mann ym. (1999) viittaavat uuteen disability-paradigmaan, jonka mukaan elä-
mäntoimintojen toteuttamismahdollisuuksien puute merkitsee vajaakykyisyyttä. 
Vastaavasti kuntoutusstrategiat korostavat esteiden poistoa, palvelujen saatavuutta 
ja kuluttajavalistusta, vammaisen (disabled person) rooli on asiakas tai kuluttaja 
(customer or consumer). Vanhan paradigman mukaan arkielämän tai sosiaalisten 
roolien rajoitukset johtuvat yksilön ominaisuuksista. Uuden paradigman fokus on 
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ympäristössä, mikä näkyy esim. kansainvälisen vammaisuusluokituksen tarkista-
misessa. Jo WHO:n aiempi luokitus ICIDH (International Classifi cation of Im-
pairments, Disabilities and Handicaps) sisällytti vammaisuusmääritelmiin yksilön 
ulkopuolisia vammaisuuteen liittyviä tekijöitä. WHO:n uusi luokitus ICF vuodelta 
2004 ottaa yläkäsitteeksi toimintakyvyn käsitteen ja näkee toimintarajoitteet ter-
veydentilan ja ympäristön yhteisvakutusten seurauksina (ks. Ojala 2005).

Empowerment-käsite3 esimerkkinä kuntoutuksen paradigmamuutoksesta

1980-luvulta lähtien kuntoutuksen eri määritelmissä korostuu pyrkimys kun-
toutuksen subjektin autonomian ja tarpeiden tyydyttämiseen. Elämisen laatu ja 
elämänhallinta ovat kuntoutukselle asetettuja tähän liittyviä tavoitteita. Yksilön 
vaikutusmahdollisuudet ja elämänhallinta (empowerment) ovat viimeisimpiä 
kuntoutuksen teemoja (Järvikoski 1994, 8–9). Vajavuuskeskeisestä toimintamal-
lista on siirrytty resurssikeskeiseen tai valtaistavaa toimintamalliin (Järvikoski & 
Härkäpää 2001, Järvikoski & Karjalainen 2008, 85–86).

Zimmermanin ja Warschauskyn (1998) mukaan kuntoutuksen paradigmaattis-
ta muutosta heijastaa empowerment-käsitteen tuleminen kuntoutusideologiaan. 
Empowerment-teoriassa tarkastellaan osallistumista ja kontrollia niin yksilö-, or-
ganisaatio- kuin yhteisötasolla. Kuntoutuksen terminologiassa potilas (patient) on 
muuttunut kuluttajaksi (consumer) ja viimeisemmän version mukaan ”osalliseksi” 
(constituent). Zimmerman ja Warschausky toteavat, että kuntoutuksen muutos 
kohti asiakaskeskeisyyttä edellyttää, että empowerment-käsitteen sisältö otetaan 
kuntoutuksen vaikuttavuustutkimuksen kriittiseksi variaabeliksi. Muutoksessa 
siirrytään puute- ja riippuvuusfokuksesta kohti resurssien ja riippumattomuuden 
korostamista. Kun perinteisessä lääketieteellisen kuntoutuksen mallissa ongelmat 
sijoitetaan yksilöön ja ne määritellään vajavuuden (impairment) termein, uudessa 
paradigmassa suuntaudutaan ympäristöön ja siten riippumattomuuden fyysisten 
ja psykososiaalisten esteiden poistamiseen. Empowerment-käsitettä on kehitetty 
edelleen vielä positiivisemmaksi riippumattomuuden dimensioksi. Empowerment 
viittaa tällöin prosesseihin ja tuloksiin, jotka liittyvät itsekontrolliin, kriittiseen tie-
toisuuteen ja osallistumiseen. 

Uuden työkykykäsitteen kautta jäsentyvä kuntoutusnäkemys  

Tutkimuspaikassani Vervessä (ent. Merikosken kuntoutus- ja tutkimuskeskus) 
on pyritty uudistamaan (erityisesti työssä oleviin kohdistuvan kuntoutuksen) 
kuntoutusajattelua työkyky-käsitteen teoreettisen tarkastelun pohjalta (ks. luku 
3). Tarkastelu ei nojaudu suoraan edellä esitettyihin uusiin paradigmoihin, vaan 
niitä heijastaen Vervessä on pyritty kehittämään uutta käsitystä työkyvystä ja sen 
edistämisestä arvioimalla kriittisesti perinteistä kuntoutusideologiaa. Perinteisen

3 Järvikoski viittaa käsitteellä laajasti elämänhallintaan (Järvikoski 1994, 8–9, 118–
120). Juha Siitonen (1999) on ehdottanut termin suomennokseksi ”voimaantumista”. 
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lääketieteeseen pohjautuvan käsityksen mukaan työkyky on määriteltävissä lähin-
nä yksilön terveyden kautta. Myöhemmissä malleissa työkyky nähdään yksilön 
voimavarojen ja työn vaatimusten välisenä suhteena, jolloin ihannetila on niiden 
välinen tasapaino (ks. esim. Ilmarinen ym. 2006). Työkyvyn käsitettä on edelleen 
laajennettu yksilön ominaisuuksista tai voimavarojen ja työn vaatimusten suhtees-
ta yksilön, hänen työnsä ja työyhteisönsä muodostamaa kokonaisuutta kuvaavaksi 
ilmiöksi, jonka kannalta olennaisia ovat työyhteisön sisäisessä rakenteessa, työn 
organisoinnissa ja työtehtävien sisällössä tapahtuvat muutokset (Järvikoski 1994). 
Uusimman työkykykäsityksen mukaan työkyky liittyy työhön toimintajärjestel-
mänä, jossa työntekijä on itse aktiivisena toimijana (Mäkitalo ja Palonen 1994, ks. 
myös Mäkitalo ym. 1995, Mäkitalo 2003). Uusi työkykykäsitys sisältää siten uuden 
työtä koskevan määrittelyn. Tällöin työkyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen täh-
täävien toimenpiteiden, kuten kuntoutuksen, tulee kohdistua yksittäisen kuntou-
tujan lisäksi itse työtoimintaan. Käsitteellisen perustan uudistamisen myötä työ-
kyvyn käsitteestä on tässä yhteydessä luovuttu ja sen tilalle on ehdotettu ”työhön 
liittyvän hyvinvoinnin” käsitettä (Mäkitalo 2005). 

Kuntoutustoiminnan paradigmaattiset ulottuvuudet

Pyrin hahmottamaan kuntoutuksen edellä kuvattuja paradigmoja kahden ulot-
tuvuuden avulla. Ne ovat kuntoutuksen näkökulmaulottuvuus ja kohdeulottu-
vuus (kuvio 2.2). Kirjallisuuden perusteella kuntoutuksen näkökulmiksi voidaan 
erottaa yhtäältä ”kliininen” ja toisaalta erilaisia näkökulmia yhdistävä ”integroitu” 
kuntoutusnäkökulma. Kuntoutuksen kohde on hahmotettu kirjallisuudessa pe-
rinteisesti yksilöksi ja myöhemmin uusissa paradigmoissa ympäristöksi tai yhtei-
söksi. Kuvio on samalla alustava jäsennys työhön liittyvän kuntoutuksen uusien 
näköalojen etsimisen suunnasta. Sijoitan edellä tarkastelemani paradigmat ulot-
tuvuuksien varassa muodostuvaan nelikenttään. Kuvion kenttä 1 edustaa kliinistä 
paradigmaa, jossa työkyvyn kannalta keskeistä on yksilön sairauden aiheuttaman 
vajavuuden korjaaminen. Kenttään 2 sijoittuvat yksilöpainotteiset näkökulmat, 
joihin sisältyy laaja sairauskäsitys ja kuntoutus kohdistuu yksilön subjektivitee-
tin ja voimavarojen vahvistamiseen. Kentässä 3 yhdistyvät kliininen näkökulma 
ja ympäristöön kohdistuvat toimenpiteet, jolloin työ- ja toimintakykyä pyritään 
vahvistamaan ympäristön esteitä ja sairausriskejä poistamalla. Keskustelu kuntou-
tuksen uudesta paradigmasta näyttää painottavan enenevässä määrin kuntoutuk-
sen suuntautumista ryhmiin tai yhteisöihin ja strategioiden liittämistä yhteisöjen 
jäsenten elämäntoimintoihin ja -ympäristöihin. Työ- ja toimintakyvyn ongelmat 
muuttuvissa olosuhteissa haastavat sekä yhteisöllisempään että integroidumpaan 
näkökulmaan. Tätä suuntaa edustaa kuvion kenttä 4.
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Kuvio 2.2 Kuntoutuksen lähestymistavat kuvattuna kahden ulottuvuuden avulla

Työelämässä toimiminen on työikäisten kuntoutuksessa keskeisellä sijalla kuntou-
tuksen kohteen ja strategioiden tarkastelussa. Työelämän muutoksiin liittyy sekä 
yksilöiden että organisaatioiden oppimishaasteita ja paineita kytkeä oppiminen 
työyhteisön jäsenten omaan kehittämistoimintaan. Tämä alue on kuntoutuksessa 
vielä uutta ja sen suunnasta voidaan etsiä uusia aineksia kehittämistyölle. Markku 
Seuri toteaa Helsingin Sanomissa 19.1.2000, että sosiaalilainsäädäntömme saira-
uskäsitys on vanhentunut. Se on jäänyt ”sairaus, vika tai vamma” -käsitteen van-
giksi eikä sisällä muuttuvan työelämän vaatimaa kokonaistoimintakykyä, mihin 
kuuluvat mm. motivoituneisuus, sitoutuminen ja osaaminen (Helsingin Sanomat 
19.1.2000). Uuden työhyvinvointia koskevan lähestymistavan näkökulmasta yksi-
löiden työ- ja toimintakyvyn huomioon ottaminen muuttuvassa työelämässä edel-
lyttää kontekstia, joka on yhteisöllinen ja koskee työtä toimintana. Tutkimukseni 
kohdistuu siihen, miten työkykyä parantamaan tarkoitettu kuntoutus rakentuu 
pyrkiessään toteuttamaan käytännössä uutta ideaa.

2.3 Aslak kuntoutuksen uudistajana

Työssä olevien varhaiskuntoutuksen ammatillinen syventäminen

1970-luvun puolivälissä työssä olevat alkoivat tulla kuntoutuksen piiriin, ja var-
haiskuntoutuksen käsite otettiin käyttöön. Sillä tarkoitetaan ”kuntoutustoimintaa, 
joka kohdistuu ensisijaisesti työkykyiseen väestöön. Sen tavoitteena on työkyvyn 
ylläpitäminen ja sen alenemisen ehkäisy silloin, kun työkyvyttömyyden riski on jo sel-
västi todettavissa.” (Rissanen 1992, 10). 1970-luvulla tehtiin selvityksiä työntekijöi-
den kuntoutustarpeesta ja ensimmäisiä kokeiluja työpaikoilla, mm. Kunnallinen 
Eläkelaitos, Helsingin kaupunki ja Kuntoutussäätiö käynnistivät kokeiluprojektin 

yksilö elämän- ja 
toimintaympäristössään, 
osallistumisen ja 
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ympäristön esteiden poisto 
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vuonna 1978 (Järvikoski & Lahelma 1981, Järvikoski ym. 1985) ja Valtiokonttori 
aloitti varhaiskuntoutuskokeilun kolmessa valtion virastossa vuonna 1981 (Jär-
vikoski ym. 1988, Tuunainen 1982). Varhaiskuntoutuksen varsinainen kehitystyö 
alkoi 1980-luvun alussa, jolloin kuntoutuksen ennalta ehkäiseviä muotoja alettiin 
etsiä. Kansaneläkelaitos oli tässä työssä voimakkaasti mukana. Kokeiluprojekteja 
järjestettiin alkuun julkishallinnon työpaikoilla. Myöhemmin kokeiluja järjestet-
tiin muillakin fyysisesti rasittavilla ja sittemmin myös henkisesti kuormittavilla 
aloilla (Lind 1987, ks. Rissanen 1992, Waal 1992.) Alkuvaiheessa varhaiskuntoutus 
toteutettiin työpaikka- tai ammattialakohtaisina kokeiluprojekteina, joihin liittyi 
seuranta ja tieteellinen tutkimus. Seuraavassa tiivistetty kuvaus kahdesta merkittä-
västä kokeilusta, joita ei vielä rajattu tiettyihin ammattiryhmiin.

Helsingin kaupungin varhaiskuntoutuskokeilu työpaikoilla

Helsingin kaupungin kahdessa laitoksessa käynnistyi vuonna 1978 varhaiskun-
toutuskokeilu. Kuntoutukseen hakeutuneet olivat heterogeeninen ryhmä työnteki-
jöitä eri ammattiryhmistä. Heillä esiintyi runsaasti erilaisia sairauksia, oireita ja 
ongelmia. Työterveyshoitaja, kuntoutusohjaaja ja kuntoutuslääkäri muodostivat 
ydinryhmän, joka teki alkuhaastattelut ja tarkastukset sekä kuntoutustarpeen ar-
vion ja toteutti osan toimenpiteistä. Työhön liittyvät toimenpiteet käsiteltiin laa-
jennetussa työryhmässä, johon ydinryhmän lisäksi kuuluivat henkilöstöpäällikkö, 
työsuojelupäällikkö, työturvallisuusasiamies/-tarkastaja ja lääkintävoimistelija. 
Kuntoutuksen toimenpiteistä suurin osa toteutettiin työpaikalla, kuten alku-
tutkimukset ja haastattelut ja kuntoutustarpeen arvio sekä ohjaus ja neuvonta.  
Ryhmäkuntoutus sisälsi selkä-, niska- ja stressiryhmiä. Lääkinnällisen kuntou-
tuksen toimenpiteistä suurin osa ohjattiin yleisiin terveyspalveluihin (fysikaaliset 
hoidot, fysioterapia, sairaalahoidot, kuntoutuslaitoshoidot). Työhön liittyviä 
toimenpiteitä olivat ergonomiset toimenpiteet ja työjärjestelyt sekä työtehtävän 
vaihtaminen. (ks. Järvikoski ym. 1985.)

Varhaiskuntoutuskokeilu kolmessa yrityksessä 

Kansaneläkelaitos käynnisti kolmessa yrityksessä varhaiskuntoutuskokeilun vuon-
na 1983. Kuhunkin yritykseen perustettiin kuntoutustyöryhmä, johon kuuluivat 
työpaikan työterveyshuollon edustajat, työnantajan edustaja, henkilöstön edusta-
jat ja Kelan edustaja. Työryhmä arvioi työntekijöiden kuntoutustarpeen ja laati 
toimenpidesuunnitelman, mikä sisälsi myös arvion siitä, rajoitetaanko toimen-
piteet yrityksen sisällä tehtäviin vai tarvitaanko muita kuntoutustoimenpiteitä. 
Kuntoutustarve perustui pääasiassa tuki- ja liikuntaelinsairauksien oireisiin. 
Toimenpiteet jaoteltiin työolosuhteiden muutoksiin, työtehtävien muutoksiin, 
koulutukseen ja lääkinnälliseen kuntoutukseen. Toimenpiteet olivat enimmäk-
seen lääkinnällisen kuntoutuksen toimenpiteitä (89 %:lle kuntoutujista) ja vain 
vähän työolosuhteiden muutoksia (9 %) tai työtehtävien muutoksia (1 %) ja 
koulutusta (1 %). Kuntoutustutkimuskeskukseen lähetetyille jatkosuunnitelmista 
puolet koski lääkinnällistä kuntoutusta ja runsas kolmannes työolosuhteisiin liit-
tyviä toimenpide-ehdotuksia. Vuoden kuluttua toimenpiteiden käynnistämisestä
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subjektiivisesti arvioitu oireilu oli vähentynyt keskimäärin 10 %. Kolmasosalla 
oli koettu terveydentila ja toimintakyky parantunut. Koetun työkyvyn muutokset 
olivat vähäisempiä. Muutokset ilmenivät myös työstä poissaolojen vähenemisenä. 
(ks. Lind 1987.)

Kokeilut olivat mallina uudenlaiselle varhaiskuntoutukselle, josta Kelassa otettiin 
käyttöön nimike Aslak (ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus). 
Ensimmäiset Aslak-kurssit pidettiin metsureille Siilinjärven kuntoutuskeskukses-
sa 1983, sitä seurasivat emäntäkurssit ja siivoojakurssit. Kelan kokeiluvaihe päättyi 
1991, varhaiskuntoutuksesta tuli vakiintunut kuntoutusmuoto ja Aslakia ryhdyt-
tiin toteuttamaan harkinnanvaraisena kuntoutuksena. (Rissanen 1992.)

Siilinjärvellä toteutetun ensimmäisen, siivoojille järjestetyn Aslakin varhais-
kuntoutusideaa kuvataan siitä laaditussa raportissa seuraavasti: 

”On todennäköistä, että kuntouttavien toimenpiteiden suuntaaminen tiettyyn 
ammattiryhmään kokonaisuutena tai sen osana on tehokkaampi keino kuin 
toimenpiteitten hajasijoittaminen ts. sekaryhmien kuntouttaminen” (Valtion 
alueellinen… 1985, liite 4, 1).

Siivoojien sairauskäyntien ja sairauslomien perusteella oli tullut esille alttius tuki- 
ja liikuntaelinoireille. Työpaikkakäynneillä todettiin siivoojien työskentelevän 
kukin oppimallaan tavalla, mihin liittyi epätarkoituksenmukaisia ja kuormittavia 
työvaiheita. ”Oireita antavimmat/kuormittavimmat työvaiheet olivat kostea pyyhin-
tä, konetus/imurointi”. (Valtion alueellinen… 1985, liite 4, 6.). Kurssi suunniteltiin 
kuntoutuslaitoksen, kuntoutujien työpaikan, Kelan ja työterveyshuollon kanssa. 
Eroa tavanomaiseen (sairausryhmäkohtaiseen) kuntoutukseen luonnehdittiin 
näin:

”1. kyseessä on ammattiryhmäkohtainen varhaiskuntoutuskurssi. Tietojen an-
tamisella ja ohjauksella pyritään ennaltaehkäisemään sellaisten työntekijöiden 
sairastumisia jotka eivät vielä nyt käytettävissä olevien kriteerien mukaan joutui-
si laitoskuntoutusjaksolle.

2. Pääpaino on siis teorian opetuksella sekä käytännön harjoittelulla joka kä-
sittää noin 90–95 % käytetystä ajasta.

3. Yksilökohtaisia hoitoja annetaan vain 5–10 % ja tähän määrään sisältyy myös 
muut tarvittavat hoidot oireiden mukaan. Osaltaan hoidot menevät päällekkäin 
ohjelman kanssa.” (Valtion alueellinen… 1985, liite 4, 5., vahvennukset HY)

Kuntoutusuudistuksella vuonna 1991 on selvä yhtymäkohta työssäkäynnin edis-
tämiseen (Korpela 1992). Tämä liittyi keskeisesti eläkepolitiikkaan ja työkyvyttö-
myyden ehkäisykeinojen etsintään. Painopiste siirtyi työssä jatkamisen mahdolli-
suuksien määrittämiseen. Tässä yhteydessä käytetyt arvioinnin välineet ja kriteerit 
– työkyvyttömyyden määrittely – siirtyivät eläkkeelle siirtämisen arvioivasta kon-
tekstista työssä jatkamisen (edistävään) kontekstiin ja samalla kuntoutukseen 
(Mäkitalo ja Palonen 1994).
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Aslak-kuntoutusta seurasi pian ammatillisen kuntoutuksen muoto, Työkykyä 
ylläpitävä ja parantava valmennus, Tyk-kuntoutus. Tyk on lakisääteistä toimin-
taa, joka synnytettiin vuonna 1991 kuntoutusuudistuksen myötä: laki velvoittaa 
järjestämään kuntoutusta vajaakuntoiselle silloin, kun hänen työkykynsä ja ansio-
mahdollisuutensa ovat sairauden, vian tai vamman vuoksi olennaisesti heikentyneet 
ja kun työterveyshuollon keinot eivät riitä työkyvyn ylläpitämiseen. Tavoitteena 
on kuntoutujan työkyvyn säilyminen tai paraneminen ja työssä jatkamisen mah-
dollistuminen. Tyk-valmennus suuntautuu iäkkäämmille ja vakavampioireisille 
työntekijöille kuin Aslak.

Sittemmin fyysisen rasittavuuden rinnalle on tullut käsite ”henkisesti ja sosiaa-
lisesti kuormittava ammatti” (ks. esim. Kansaneläkelaitos 1998, 123). Ammatti on 
ollut se tarkastelun yksikkö, jonka mukaan kuntoutusta on kohdennettu – alun 
perin fyysisen rasittavuuden, sitten myös henkisen ja sosiaalisen kuormittavuu-
den näkökulmasta. Tähän perustuu myös Aslak-kuntoutuksen suuntautuminen 
tietyille ammattiryhmille. Mainittakoon, että 1990-luvulla työkyvyn ylläpitämisen 
keinoksi kehitettiin myös työpaikoilla järjestettävää työkykyä ylläpitävää toimin-
taa, ns. Tyky-toimintaa4 (Kuntoutusasiain neuvottelukunta 1992). 

Aslakin vakiintuminen ja laajentuminen: Aslak-kuntoutus tänään 

Aslak-toiminta kuuluu lain mukaan harkinnanvaraiseen kuntoutukseen, johon 
varataan vuosittain eduskunnan vahvistama rahamäärä, joka vastaa tiettyä pro-
senttiosuutta vakuutettujen sairasvakuutusmaksuina kertyneestä määrästä (KKRL 
566/2005). Tutkimuksen kohteena olevan Aslak-kurssin toteutusvuonna 1997 As-
lakiin käytettiin yli 90 milj. markkaa (noin 15 milj. euroa) ja kymmenen vuotta 
myöhemmin, vuonna 2007 hieman yli 23 milj. euroa. Kelan järjestämän kuntou-
tuksen kustannukset kaikkiaan vuonna 1997 olivat yhteensä 1 034,6 milj. markkaa 
(yli 173 milj. euroa). Näistä Aslak ja Tyk kuuluvat kuntoutuksen eri lohkoihin, 
joiden kustannukset jakautuvat siten, että vajaakuntoisten ammatilliseen kuntou-
tukseen (johon Tyk sisältyy) käytettiin 133,7 milj. markkaa (n. 22 milj euroa) ja 
harkinnanvaraiseen (johon Aslak lukeutuu) 357,2 milj. markkaa (euroina n. 60 
miljoonaa). (Kansaneläkelaitos 1998.) 

Aslakin parikymmenvuotisen toteutushistorian aikana toiminta on määrällises-
ti yli kymmenkertaistunut. Vaikka rahamäärää on lisätty vuosittain, voitiin esim. 
vuodelle 1997 haetuista toteutuskelpoisista kurssialoitteista toteuttaa vain noin 
40 %. Kasvua kuvaa aloitteiden ja rahapanoksen lisäksi kurssien ja asiakkaiden

4 Tyky-toiminta sekoitetaan usein samalta kuulostavaan Tyk-kuntoutukseen. Tyk on 
Kansaneläkelaitoksen lakisääteinen ammatillisen kuntoutuksen muoto. Työmarkkina-
järjestöjen yhteistyönä syntynyt Tyky-toiminta on myös kehitetty ratkaisuksi eläkkeel-
lepakoon ja työssä jaksamisen ongelmiin. Sitä toteutetaan työpaikoilla mitä monimuo-
toisimpina hankkeina kuntotesteistä työilmapiirikartoituksiin jne. (Tyky-toiminnan 
esimerkkejä ja arviointia  ks. Aaltonen 1999, Mäkitalo 1999). Työterveyshuollon teh-
täväksi on annettu Tyky-toimintaan osallistuminen (Karjalainen ja Terkomaa 1993, 
11–13, 88–91).
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lukumäärän kehitys: kun vuonna 1988 uutena toimintana aloitettiin 73 kurssia, 
kymmenen vuotta myöhemmin aloitettiin jo lähes 800 uutta kurssia (Kansanelä-
kelaitos 1998, 121–123.) Taulukosta 2.1 havaitaan, että vuonna 2000 Aslak-kun-
toutujien määrä oli 13 757 kuntoutujaa ja vuonna 2005 jo yli 15 000 ollen tuolloin 
enimmillään. Sen jälkeen määrä on kääntynyt laskuun siten, että vuonna 2008 As-
lak-kuntoutusta sai 13 662 kuntoutujaa (Kela, Tilastoryhmä 2009). 

Taulukko 2.1 havainnollistaa Aslakin määrällistä kehitystä myös suhteessa eräi-
siin muihin Kelan keskeisiin kuntoutusmuotoihin. Samaan aikaan Aslakin laajene-
misen kanssa Tyk-kuntoutujien määrä lisääntyi 1990-luvulla vuosittain 25–39 % 
ollen vuonna 1997 yhteensä 5591 henkilöä ja vuonna 2000 yli 7 200 kuntoutujaa. 
Vuonna 1997 Tyk-toiminnan kustannukset olivat 73 milj. markkaa (n. 12,3 milj. 
euroa) ja vuonna 2007 n. 14,3 milj. euroa (Kelan tilastollinen vuosikirja 2007). 
Tyk-kuntoutusta saavien määrä on romahtanut 2000-luvun lopulle tultaessa si-
ten, että vuonna 2007 kuntoutujia oli hieman yli 5 800 ja vuonna 2008 yhteensä 4 
590 kuntoutujaa (Kela, Tilastoryhmä 2009). Samaan aikaan havaitaan esimerkiksi 
mielenterveyskuntoutusta ja psykoterapiaa harkinnanvaraisena kuntoutuksena 
saaneiden määrän huomattava kasvu, kun taas tules-kurssit ja vajaakuntoisten 
ammatillinen kuntoutus ovat säilyneet suurin piirtein ennallaan (taulukko 2.1).

Taulukko 2.1 Kelan eräitä kuntoutustoimenpiteitä saaneet 2000–2008 (Kela, Tilas-
toryhmä 2009)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Aslak-kurssit 13 757 14 229 14 900 14 590 14 574 15 085 14 841 14 310 13 662

Tyk-toiminta 7 253 7 228 7 017 6 779 6 733 6 858 6 506 5 850 4 590

TULES-kurssit 5 686 5 023 4 935 5 387 5 148 4 974 6 565

Mielenterveys-
kuntoutus 14 597 16 044 18 813 20 302 20 032 20 582 22 941 26 983 28 503

Vajaakuntoisten
ammatill. kunt 16 004 16 268 16 648 17 198 17 462 17 039 16 397 15 498 14 260

Kuntotuslaitos-
jakso 8 144 8 081 9 035 8 501 7 837 8 448 8 178 7 755 7 250

Psykoterapia
(harkinn.) 7 030 8 265 10 625 10 309 9 407 9 142 11 140 12 547 13 627

Pääasiallisena sairautena sekä Aslak- että Tyk-kuntoutujilla ovat olleet tuki- ja 
liikuntaelinsairaudet, vaikka niiden osuus on vähentynyt 2000-luvulla. Sairaus-
ryhmittäin tarkasteltuna vuonna 2008 suurin osa Aslak-kuntoutujista, yli 9500 
kuntoutujaa lukeutui tuki- ja liikuntaelimistön sairauspääryhmään. Seuraavaksi 
eniten Aslak-kuntoutujia oli hermoston sairauksien pääryhmässä (1080 kuntou-
tujaa) ja verenkiertoelinten sairauspääryhmässä (n. 700 kuntoutujaa) (Kelan tilas-
tollinen vuosikirja 2007, Kela, Tilastoryhmä 2009). Mielenterveyshäiriöiden osuus 
on Tyk-kuntoutujien sairausdiagnooseissa toiseksi yleisin. Hylkääviä päätöksiä 
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Tyk-hakemuksista tehtiin esimerkiksi vuonna 1997 n. 13 %. Hylkyjen osuus on 
kasvanut sisten, että vuonna 2008 niitä oli noin 39 % (Kela, Tilastoryhmä 2009). 
Tyk-kuntoutujien keskimääräinen ikä vuonna 1997 oli 52 vuotta ja vuonna 2007 
kuntoutujat olivat keskimäärin 55-vuotiaita. Aslak-kuntoutujat ovat keskimäärin 
viisi vuotta Tyk-kuntoutujia nuorempia (Kelan tilastollinen vuosikirja 2007.) 

Toimialoittain tarkasteltuna tutkimukseni aloitusajankohtana Aslak-kuntou-
tusta annettiin eniten raskaan teollisuustyön ja vastaavan työn, kevyen teollisuus- ja 
vastaavan työn sekä palvelutyön ja terveydenhuoltotyön aloille. Esimerkiksi vuoteen 
1992 verrattuna palvelutyö oli lisännyt viidessä vuodessa osuuttaan huomattavas-
ti, samoin opetus- ja taidealan työ, joille aloille kursseja ei ollut vielä vuonna 1990-
luvun alussa. (Kansaneläkelaitos 1998, 124., ks. myös Helo 2000). Tutkimuksen 
alaoitusajankohtaa seuranneiden kymmenen vuoden aikana Aslak-toiminta on 
kohdistunut edelleenkin enenevässä määrin raskaan henkisen rasituksen aloihin. 
Esimerkiksi 2000-luvun alkupuolella sekä Aslak- että Tyk-kuntoutujien ammatit 
painottuivat terveydenhuolto- ja sosiaalialan työhön.

Aslakin ja Tykin toteutustapaa säätelevät niille määritellyt standardit vuodesta 
1997 alkaen (ks. esim. Kansaneläkelaitos 1997). Kela kilpailuttaa palveluntuotta-
jat määrävuosin ja valvoo kuntoutuksen toteutusta laatuauditoinnein. Standardin 
määrittelemä toteutustapa on säilynyt keskeisiltä osiltaan samanlaisena 2000-luvun 
lopulle tultaessa. Vuonna 2008 voimaan tullut standardi nostaa esille kuntoutuksen 
työhön liittyvyyttä ja laajentaa ammatillista osuutta (ks. Kansaneläkelaitos 2007).

Ammatillisesti syvennetyn kuntoutuksen toteuttajat ja sisällöt

Työssä olevien kuntoutus on prosessi, johon osallistuvat yksittäiset kuntoutuja-
asiakkaat, työpaikat, eläkelaitokset ja työterveyshuolto sekä kuntoutuspalvelujen 
tuottajat, yleensä kuntoutuslaitokset. Työikäisten kuntoutustoiminnan järjes-
tämisessä on alun alkaen painotettu eri tahojen yhteistyötä: ”Aslak-toiminta on 
työpaikan, kuntoutuksen palvelujen tuottajan ja Kelan välistä yhteistyötä” (Kelan 
Aslak-kurssit 1997, 1.) Yhteistoiminnan toteutuminen ja sen laatu on yksi merkit-
tävimmistä tekijöistä tuloksekkaan kuntoutuksen kannalta (ks. esim. Waal 1992). 
Työterveyshuollolle on annettu työterveyshuoltolaissa keskeiseksi tehtäväksi kun-
toutustarpeen tunnistaminen ja kuntoutukseen ohjaaminen (Kuntoutusasiain 
neuvottelukunta 1992, 28–29). 

Yhteistyön merkitystä ja ongelmaa kuntoutustoiminnassa kuvaa Kansaneläkelai-
tosta edustava kuntoutuksen asiantuntija tekemässäni haastattelussa seuraavasti: 

”… on pyritty varmistautumaan siitä, ettei se kuntoutus tapahtuisi ainoastaan 
siellä kuntoutuslaitoksessa, vaan että se muodostuisi tällaiseksi prosessiksi, jon-
ka tehtävät jokainen tietää. Aikaisemmin laitoskuntoutuksen toiminta oli hyvin 
huonossa kurssissa… Mutta toisaalta työpaikkojen on ollut tiedettävä se, että 
niilläkin on omat velvoituksensa… Aikaisemminhan kun lähetettiin kuntoutuk-
seen, ajateltiin, että kun se käy siellä, hän on sitten terve kansalainen, joka toimii 
sittemmin meijän odotusten mukaan. Ja havaittiin, että kun kuntoutuslaitoksen 
ovi pantiin kiinni, niin repsahti siinä samalla, kuin mitä oli tullessakin, että se oli 
tavattoman iso asia.” (Kuntoutuksen asiantuntija, ote haastattelusta).
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1980-luvun lopussa luotu Aslak-kuntoutus toi siis ammatillisen syventämisen 
idean työssä olevien laitoskuntoutukseen. Ammatillinen syventäminen tarkoitti 
ammattikohtaisen työergonomian sekä työmenetelmien opetuksen tuomista lää-
kinnällisen kuntoutuksen keinojen rinnalle. Ammatillisen syventämisen mahdol-
listi kuntoutujaryhmän kokoaminen samasta ammatista, johon liittyvistä rasitus-
oireista oli tutkimustietoa. Ensimmäisissä Aslakeissa hankittiin spesifi ä tietoa sekä 
kuntoutujien oireista että heidän työstään ennen kurssin alkua. 

Aslakin edeltäjiä kuntoutuslaitoksissa olivat sairausryhmäkohtaiset kuntoutus-
kurssit. Siinä missä varhaiskuntoutusta siis syvennettiin ammatillisesti, on Tyk-
kuntoutus jo lähtökohdiltaankin ammatillista kuntoutusta. Aslakiin ja Tykiin si-
sältyvä ajatus työhön liittymisestä yleisimmillään on, että myös työssä koettuja 
ongelmia ja epäkohtia käsitellään kuntoutuksen yhteydessä. 

Haastattelemani asiantuntija oli mukana Aslakin syntyyn johtavassa kehittä-
mistyössä. Hän kertoo alkutaipaleesta seuraavasti: 

”Se ajatus, että työ otetaan niin konkreettisesti, tuli herätyksenomaisesti … että 
se työ, mitä henkilö tekee, niin se on osa sitä, mikä täytyy ottaa huomioon kun-
toutuksen toteuttamisessa. Kehitys tapahtui sitten hyvin nopeasti ulos siitä yksin-
kertaisesta mallista, että ihmisellä on kova työ, sitten on olemassa ihminen jolla 
on vaiva, eli siinä ruvettiin lähestymään ajatusta, että ihminen tekee sitä työtä, 
ja se voi olla raskasta tai kevyttä, mutta siinä on paljon muitakin ulottuvuuksia.” 
(Kuntoutuksen asiantuntija, ote haastattelusta).

Aslak-kuntoutuksen syntyvaiheessa sisällöt laajenivat ensin perinteiseen kuntou-
tukseen nähden hoitopainotteisesta fyysisen kunnon kohentamiseen, ergonomi-
aan ja työmenetelmien opettamiseen. Aslakin vakiinnuttua tuli edellä mainittu-
jen rinnalle tai niitä korvaamaan ”yleiseen toimintakykyyn” ja ”elämänhallintaan” 
liittyviä sisältöjä (elämänhallinnasta kuntoutuksen peruskäsitteenä ks. Järvikoski 
1994, 98–126).

Myös kuntoutuksen toteuttajien keskeinen ammattihenkilöstö on muuttunut 
kehityksen myötä siten, että lääkäripainotteinen toiminta on saanut seurakseen en-
siksi kasvavan fysioterapeuttien ja sittemmin psykologien ammattikunnat (Eske-
linen 1995). Viimeiseksi kuntoutuksen joukot (kuntoutuslaitoksissa) ovat vahvis-
tuneet työfysioterapeuteilla ja omassa tutkimuskohteessani asiakkaita edustavien 
eri ammattialojen asiantuntijoilla. Aslak-toiminnassa näkyvää kerrostuneisuutta 
ja samalla sisältöjen muutosta voidaan kuvata seuraavasti (kuvio 2.3):
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Kuvio 2.3 Työssä olevien kuntoutuksen sisällöllinen kerroksellisuus

Haastattelemani kuntoutuksen asiantuntija kuvaa tätä kehitystä seuraavasti:

”On voitu kehittää nimenomaan tätä moniammatillista kuntoutustoimintaa. Se 
näkyy hyvin komeasti, kun katsoo sitä kehitystä minkälaista henkilökuntaa laitok-
sissa on ollut. 70-luvulla lähes yksinomaan fysioterapiahenkilöstöä, …80-luvulla 
rupes tulemaan lisää lääkäreitä ja 80-luvun loppupuolella nimenomaan sitten 
hyvin runsaasti psykologeja, sosiaalityöntekijöitä… Lähestyttiin siis … ajatusta 
ihmisen auttamisesta siinä asiassa, joka hänelle on juuri sillä hetkellä ajankohtai-
nen siinä vaiheessa elämää tai siinä vaiheessa työuraa tai muutoin” 
(Kuntoutuksen asiantuntija, ote haastattelusta)

2.4 Aslak prosessi-innovaationa ja kehityshypoteesi

Tarkastelen seuraavassa Aslakia prosessi-innovaationa, josta muotoutui yksi suo-
malaisten kuntoutuslaitosten keskeinen toimintatapa muiden toimintojen ohessa 
ja niiden ohelle. Suomalaisesta työssä olevien varhaiskuntoutuksesta muodostui 
ainutlaatuinen, muualla maailmassa tuntematon kuntoutusmuoto. Aslak-varhais-
kuntoutuksen tavoitteeksi asetettiin terveyden ja työkyvyn edistäminen työkyvyt-
tömyyseläkeelle siirtymisen ennaltaehkäisemiseksi ja työurien pidentämiseksi. Sen 
sijaan esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa työikäisten kuntoutuksen tavoitteet liit-
tyvät sairauspoissaolojen vähentämiseen ja sairauslomalta työhön paluuseen (ks. 
esim. Försäkringskassan 2008). 

Aslakin kehittäminen ilmensi kollektiivista pyrkimystä vaikuttaa kuntoutujan 
ohella hänen työolosuhteisiinsa. Aslak-kuntoutuksen kehittäminen merkitsi si-
ten uuden kuntoutusparadigman soveltamista ja uuden menettelytavan luomista 
kuntoutujan ja kuntouttajan keskinäiseen toimintaan. Aslak kehitettiin usean toi-
mintajärjestelmän välimaastossa ja usean toimijan yhteistyön tuloksena ja otet-
tiin käyttöön kuntoutuslaitoksissa. Sitä voidaan luonnehtia tämän päivän termein 
tuotteeksi.

Engeström erottaa organisaatioissa kolmenlaisia innovatiivisia eli uudistavia 
prosesseja: koko toimintajärjestelmän tason muutoksiin liittyviä eli järjestelmäin-
novaatioita, tiettyihin menettelytapoihin liittyviä innovaatioita eli prosessi-inno-

- työssä uupuminen
- muutospaineet työssä
- ”psykososiaalisen

toimintakyvyn menetys”

- fyysinen rasittuneisuus

- sairaus, vika, vamma

ASIAKKAAKSI TULON SYY

KUNTOUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT

1970 1980 1990

FYYSISEN KUNNON KOHOTTAMINEN 
(fysioterapeutit)

ELÄMÄNHALLINTA 
(psykologit)

HOIDOT (lääkärit)

AMMATILLISET 
SISÄLLÖT
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vaatioita, ja lyhytkestoisia, tiettyyn tilanteeseen liittyviä ratkaisuinnovaatioita (En-
geström 1993b, 2004a).

Tulkitsen Aslakin luomista prosessi-innovaatioksi. Prosessi-innovaatiolle on 
tunnusomaista, että jonkin asian tekemisen tapa muuttuu. Prosessi-innovaatio on 
”kestävämpi” kuin ratkaisuinnovaatio, joka usein on lyhytikäinen, tiettyyn tilan-
teeseen kehitetty ratkaisu, kuten esim. yksittäisen välineen luominen. Ratkaisuin-
novaatio rajoittuu toimintajärjestelmän yhteen komponenttiin. Prosessi-innovaa-
tio on usein askelittainen, pitempiaikainen prosessi, jonka tuloksena jokin asia 
tehdään uudella tavalla. Prosessi-innovaatiossa jonkin toimintajärjestelmän sisällä 
tietyn kohteen (esim. raaka-aineen tai palvelun piirissä olevan asiakkaan) kulun 
luonne alusta loppuun (tuotteeksi tai tulokseksi) muuttuu. 

Prosessi-innovaatiossa huomio suuntautuu kohteeseen, jota aletaan hahmottaa 
monivaiheisesti ja vuorovaikutteisesti muovautuvana ongelmana. Kohde jäsen-
netään käsitteellisesti uudella tavalla. Kun järjestelmäinnovaatiossa on kyse koko 
toimintajärjestelmän muotoutumisesta, prosessi-innovaatio saattaa johtaa uuden 
toimintajärjestelmän syntymiseen uuden menettelytavan, esimerkiksi tuotteen, 
ympärille. (Engeström 2004a.) Prosessi-innovaatiossa on jo uuden toiminnan tai 
tuotteen mahdollistava idea tavalla tai toisella synnytetty tai jo olemassa. Aslakin 
kehitystä voidaan siten tulkita seuraavasti: yhden kuntoutuksen kohderyhmän, 
työssä olevien, kuntoutukseen kehitettiin varhaiskuntoutuksen idean pohjalta 
uusi menettelytapa (uusine välineineen, sääntöineen ja työnjakoineen). Siitä muo-
toutui itsessään toimintaa. 

Pyrin ymmärtämään tätä Aslak-kuntoutuksen syntyä ja kehitystä sen alkuvai-
heista standardimuotoiseksi tuotteeksi kehittävässä työntutkimuksessa käytetyn 
muutoksen ekspansiivisen syklimallin avulla. Syklin alkutila on nykyisen käytännön 
toimimattomuudessa ja sykli etenee muutoksen tarpeen tunnistamisen kautta rat-
kaisuvaihtoehtojen etsimiseen, uuden toimintamallin luomiseen ja käytöönottoon. 
Ekspansiivinen sykli muodostuu vaiheista, jotka ovat 1) muutoksen tarvetila, 2) kak-
soissidos, 3) uuden kohteen ja motiivin muodostaminen, 4) uuden toimintamallin 
soveltaminen ja yleistäminen ja 5) uuden toiminnan vakiinnuttaminen ja arviointi. 
(Engeström 1995.) Kuvaan Aslakin syntyä ja kehitystä seuraavassa syklimalliin pe-
rustuen. Jaottelen ja nimeän vaiheet oman tutkimuskohteeni mukaisesti. 

Vaihe 1. Korjaava hoito ei ehkäise eläköitymistä. Työpaikka ponnahdus-
lautana.

Syklin ensimmäinen vaihe, tarvetila, tarkoittaa toimintajärjestelmän tasolla ke-
hitysvaihetta, jossa alkaa esiintyä erillisiä kitkatilanteita ja epämääräistä, vielä jä-
sentymätöntä tarvetta saada aikaan muutos. Tarvetilan eteneminen kaksoissidok-
seksi merkitsee vaihetta, jossa tyytymättömyyden kohteet ilmaistaan selvemmin 
ja toimintajärjestelmän joidenkin osatekijöiden välille on muodostunut kärjistyvä 
ristiriita. Se näyttäytyy työyhteisössä mahdottomina tehtävinä ja epäonnistumi-
sina. Syklin toisessa vaiheessa ekspansiivisen muutoksen edellytyksenä on risti-
riidan saaminen käsitteelliseen hallintaan analyysin avulla. Analyysissä pyritään 
löytämään laadullisesti uudenlaiset ratkaisut mahdollistava ensimmäinen idea eli 
’ponnahduslauta’. (Engeström 1995, 89–90.)
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Yhdistän prosessi-innovaatiota koskevassa analyysissäni tarvetilan ja kak-
soissidoksen Aslakin syklin ensimmäiseksi vaiheeksi, jossa kehittämisen tarve oli 
jo muotoiltu ja artikuloitu. Yhtäältä yhteiskunnallinen tilanne synnytti tarpeen 
kehittää keinoja työikäisen väestön työssä pysymiseksi. Toisaalta raskaan tai yk-
sipuolisen fyysisen työn vaikutukset ilmenivät lisääntyneinä työkyvyn ongelmi-
na, mutta keinoina ei ollut muuta kuin vakiintuneet hoidonomaiset ja kylpylä-
mäiset kuntoutusmuodot. Kuntoutuslaitosresursseja oli lisätty ja kuntoutukseen 
lähetettiin lisääntyvässä määrin väkeä saamaan hoitoja, virkistystä ja fyysistä 
vahvistusta. Pian kuitenkin havaittiin, että kuormittuneille työntekijöille suun-
nattu korjaava yksilökohtainen laitoskuntoutus ei ehkäissytkään ennenaikaista 
eläköitymistä. Fysikaaliset hoidot ja fyysiseen kuntoutukseen lähettäminen ei 
katkaissut työntekijöiden sairastamiskierrettä kuin hetkellisesti. Tämänkaltainen 
kuntoutus oli kallista ja vaikuttavuus heikkoa. Kuntoutuksen kohteen – työssä 
kuormittuvien työntekijöiden – ja kuntoutuksen perinteisten keinojen välillä oli 
ristiriita.

Kaksoissidos toimii uusien ratkaisujen virittämisen vaiheena. Tässä vaiheessa 
huomio suuntautui kuntoutuksen kohteeseen ja kuntoutustarpeen syntymiseen, 
jolloin kaksoissidoksen yhteydessä avautui uusia mahdollisuuksia, jotka nimeän 
työhön liittyvän kuntoutuksen mallin hahmottelemiseksi. Ponnahduslautana toi-
mi meneminen kohteen äärelle, kuntoutujien työpaikoille. 

Vaihe 2. Uuden ratkaisun etsivä kehittäminen varhaiskuntoutuskokeilujen 
kautta

Ekspansiivisen syklin seuraavassa vaiheessa hahmotellaan uusi kohde ja suunnitel-
laan uusia ratkaisuja nykyisiin ristiriitoihin uuden toimintamallin muodostamisek-
si. Tämän vaiheen ytimenä on uusi käsitys kohteesta eli siitä, mitä työssä tuotetaan 
ja miksi. Kohteen hahmottelu uudella tavalla motivoi laadullisesti uudenlaisen toi-
mintamallin suunnittelua. 

Työhön liittyvän kuntoutuksen toimintamallin idea kehittyi käytännön ko-
keilujen ja niihin liittyvän tutkimustyön kautta. Katseet kääntyivät sinne, mistä 
työikäisten kuormitus oli peräisin, eli työpaikoille. Uusi idea kohteesta oli liittää 
työssä olevien kuntoutus kuormituksen aiheuttajaan eli työntekijöitä rasittaviin 
työtehtäviin. Kehittämisen keskeisenä perusteena oli myös kuntoutustarpeen 
varhainen toteaminen ja ennalta ehkäisyn periaate. Varhaiskuntoutuskokeiluissa 
kehiteltiin uutta ideaa siten, että työssä syntyvää kuntoutustarvetta selvitettiin ja 
siihen vastaamiseksi kokeiltiin erilaisia kuntoutustoimenpiteitä. Kokeiluissa kun-
toutustarpeen arvioiminen ja toimenpidesuunnitelmat tehtiin tiiviissä yhteistyös-
sä työpaikan, työterveyshuollon ja kuntoutuksen edustajien kanssa. Huomattava 
osa kuntoutustoimenpiteistä toteutettiin työpaikalla. Ensimmäisissä varhaiskun-
toutuskokeiluissa ja Aslak-sovelluksissa avautui uusia mahdollisuuksia laadullises-
ti muuttuneelle toiminnalle. Ne merkitsivät ergonomisen ohjauksen, työtehtävien 
ja työolojen muuttamisen, työmenetelmien analysoinnin ja opettamisen tulemista 
tuki- ja liikuntaelinsairauksien korjaavan kuntoutuksen ja fysikaalisten hoitojen 
rinnalle. 
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Vaihe 3. Uuden toiminnan yleistys: Aslak kuntoutuslaitoksiin

Uuden toimintamallin soveltaminen ja yleistäminen merkitsee ideoiden ja suunni-
telmien tasolla luodun toimintamallin ottamista käyttöön. Tämä syklin vaihe ta-
pahtuu usein ensin osaratkaisuina ja yleistyy asteittain koko toimintajärjestelmää 
koskevaksi muutokseksi. Tälle vaiheelle ovat ominaisia ristiriidat uuden ja vanhan 
toimintamallin välillä. Käyttöönoton myötä uusi ratkaisu muokkautuu alkuperäi-
sestä ideasta käytännön toimintamalliksi.

Ensimmäiset kuntoutuslaitoksessa järjestetyt Aslak-varhaiskuntoutuskurssit 
järjestettiin 1980-luvun alkupuolella. Kokeilujen kautta varhaiskuntoutukselle oli 
rakennettu selkeä logiikka, mikä tarjosi toimintalinjat kuntoutuksen toteuttajille. 
Ammatillinen syventäminen merkitsi siirtymistä sairauskohtaisista ryhmistä am-
mattiperustaisiin ryhmiin. Lähtökohtana olivat työhön liittyvät oireet, eivät enää 
sairaudet sinänsä. 

Aslak tuotiin uutena tuotteena yhdeksi toimintamalliksi samaan toimintaympä-
ristöön perinteisen kuntoutuksen rinnalle, jota lähdettiin alun alkaen muuttamaan. 
Ratkaistavaksi jäi siten laitoskontekstin ylittäminen samalla kun kuntoutustoimin-
nan olemassa olevia resursseja käytettiin ammatillisesti syvennetyn kuntoutuksen 
toteuttamiseen. Työssä olevien kuntoutukseen sisällytettiin samaa perusvälineis-
töä kuin sotainvalideille ja tules -kursseille, kuitenkin keinovalikoimaa laajentaen 
(hoitojen lisäksi fyysisen kunnon ylläpitäminen ja parantaminen, ammatilliset ja 
elämänhallintaan ja liittyvät sisällöt). Uutta toimintaa alettiin tehdä siten välineillä, 
joissa oli paljon vanhaa. Uusi kohde, työssä kuormittuneet työntekijät, kohdattiin 
vanhoilla fyysisen kunnon kohentamisvälineillä samalla kun etsittiin ammatista 
johtuvan kuormittumisen ennaltaehkäisyn ja vähentämisen keinoja. 

Näiden Aslak-toiminnan ristiriitojen ratkominen käytännössä johti siihen, että 
kuntoutuksen työhön liittyvyys muotoiltiin ja käsitettiin kokonaisuudessaan am-
mattipohjaisesti. Tämä mahdollisti kuntoutuksen irrottamisen työpaikan konk-
reettisista olosuhteista ja ammattipohjaisten laitoksissa toteutettavien kurssien 
järjestämisen. Aslak-kurssit alkoivat juurtua kuntoutuslaitoksiin uutena toiminta-
muotona 1980-luvun lopulla. Aslakista tuli väline yleistää työssä olevien varhais-
kuntoutuksen uusi toimintamalli.

Vaihe 4. Aslakin vakiinnuttaminen ja laajentuminen

Syklin viimeisessä vaiheessa, joka on uuden toimintatavan vakiinnuttamisen ja 
arvioinnin vaihe, uudet käytännöt ovat vakiintuneet tavanomaiseksi käytännök-
si. Tehtyjen ratkaisujen ympärille alkaa muodostua uudenlaisia ”näkymättömiä” 
sosiaalisen kanssakäymisen muotoja, symboleja, ajattelutapoja ja tottumuksia. 
Toisaalta tässä vaiheessa työyhteisö voi pysähtyä arvioimaan omaa muutostaan, 
mihin sisältyy jo seuraavaa sykliä ennakoiva kriittisten äänien esiinnousu. Kriitti-
siä ääniä alkaa ilmaantua myös toimintajärjestelmän ulkopuolelta.

Aslak-toiminnan kokeiluvaihe päättyi vuonna 1991, jolloin se vakiinnutettiin 
virallisesti ja otettiin käyttöön kuntoutuslaitoksissa kuntoutusuudistuksen myötä, 
jolloin määriteltiin myös Aslakin rahoitusjärjestelmä. Vakiintuminen näkyi 1990-
luvulla kurssien ja asiakkaiden lukumäärän kasvuna, Aslakia toteuttavien kuntou-
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tuslaitosten määrällisenä kasvuna ja kohdejoukon heterogeenistymisenä uusien 
ammattiryhmien tullessa kuntoutuksen piiriin. Sekä Aslakin kysyntä että tarjonta 
kasvoivat koko 1990-luvun ajan. 2000-luvun puoliväliin saakka Aslak-toiminta 
kasvoi määrällisesti ja sillä on vahva asema työkykykuntoutuksessa ajoittain esiin-
tyvästä kyseenalaistamisesta ja kritiikistä huolimatta.

Vakiintumisvaiheelle tyypillinen uusien käytäntöjen systemaattinen noudatta-
minen näkyy määrällisen laajentumisen ohella standardoimisena. Kansaneläkelai-
tos on laatinut Aslakille kuntoutusprosessin standardin (Kansaneläkelaitos 1997) 
ja Aslak® on rekisteröity tavaramerkki vuodesta 1997. Näin Kela voi määritellä 
haluamansa kuntoutuksen laatutason ja valvoa sen ylläpitämistä. Aslakiin osal-
listuvien eri toimijoiden työnjako on sekin vakiintunut: Kela hyväksyy ammatti-
alat joille kurssit suunnataan, samoin kurssit, ja valikoi kuntoutuksen toteuttajat 
kilpailuttamalla palveluntuottajat. Työterveyshuolto hakee kurssin valikoimalleen 
hakijajoukolle, josta yksittäiset työntekijät hakeutuvat kurssille. Kela tekee pää-
tökset ja kuntoutuslaitos toteuttaa kurssin. Kurssiin kuuluu standardiosia, kuten 
lääketieteellinen tutkimus, fyysisen kunnon testit, työpaikkakäynnit ja yhteistoi-
mintapäivät. 

5. Uuden syklin kynnyksellä: Aslakin kehitysvaihetta koskeva hypoteesi

Aslak on tullut 1900-luvun lopulla kehitysvaiheeseen, jossa on merkkejä uudesta 
tarvetilasta. Uuden syklin aineksia on näkyvissä ajoittaisena kritiikkinä koskien 
Aslakin vaikuttavuutta kustannuksiin nähden. Kriittiset äänet kuulostavat siten 
samalta kuin työkykykuntoutuksen syntymistä edeltäneessä alkuvaiheessa, jolloin 
kallista laitoskuntoutusta kritisoitiin työssä kuormittuvien työntekijöiden kuntou-
tuskeinona. Aslak loi kuitenkin syntyessään ja kehittyessään uuden toimintamallin 
työssä olevien kuntoutukseen: kuntoutuksen kohde laajeni fyysisistä sairauksista 
työympäristöön ja työn tekemisen tapoihin. Kuviossa 2.4 kiteytän Aslakin vaiheet 
syklin mallin mukaan.
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Kuvio 2.4 Kuntoutuksen kohteen laajeneminen työssä olevien varhaiskuntoutuk-
seksi.

Työhön liittyvän kuntoutuksen uuden tarvetilan merkkejä ovat perinteisten kun-
toutusmuotojen vaikuttavuuden peräänkuuluttaminen ja kyseenalaistaminen sekä 
kuntoutuksen uusien teorioiden ja keinojen etsiminen. Aslakin perimmäinen idea 
työn ja kuntoutuksen suhteesta näyttää olevan ongelmallinen laitoskuntoutuksessa, 
jossa edelleen elää vahvana kliininen, yksilön ja ympäristön arviointiin liittyvä pe-
rinne. Aslakissa ollaan samalla aivan uuden kehityshaasteen edessä: työssä olevien 
kuntoutuksen tarve on muuttunut, kun fyysisen rasittuneisuuden rinnalle ja jopa 
niiden tilalle työkykyä uhkaamaan ovat tulleet työprosessien muutoksiin liittyvät 
monimutkaiset ilmiöt. Viimeaikaisen tutkimustiedon perusteella työhön liittyvän 
hyvinvoinnin ongelmat eivät ole niinkään sidoksissa ammatteihin kuin työn ja or-
ganisaatioiden muutoksiin ja työyhteisöjen toimintatapoihin. Muutosten on nähty 
heijastuvan erityisesti työntekijöiden psyykkisen ja psykososiaalisen hyvinvoinnin 
alueelle (ks. esim. Kalimo ja Toppinen 1999, Launis ym. 1998, Mäkitalo 2005, Siltala 
2004, Vahtera ym. 1997, Vahtera ym. 1999.) Työmarkkinoiden muutosten seurauk-
sena työvoima jää yhä useammin Aslakin alkuperäisen kohdejoukkomäärittelyn, 
pitkään samassa työssä olleiden työntekijöiden, ulkopuolelle: työn jatkuvuus on 
entistä useammalle työikäiselle epävarmaa, lyhyet ja ns. epätyypilliset työsuhteet 
ovat yleistyneet jne. Työvoiman käytön uudet muodot asettavat siten kuntoutuk-
selle uusia haasteita. (ks. esim. Suikkanen ym. 2001, Työvoima 2025).

On huomattava, että työtä ja työorganisaatioita koskeva tutkimus ja kehit-
tämistyö on sekin laajentunut sitten Aslakin kehittelyn alkuvaiheiden (ks. esim. 
Kasvio 1990, 1994, Alasoini ym. 2005, Ramstad ja Alasoini 2007). Työn ja työolo-
suhteiden kehittämisessä olivat tuolloin päällimmäisiä aiheita ergonomia ja työn 
pitkäaikaisvaikutusten tutkiminen ja vain vähän yksilöiden työn hallintaa koskevat 
kysymykset (ks. esim. Kirjonen 1984). Vastaavasti kirjallisuudessa jo 1980-luvulla 

1. Työssä olevien kuntoutuksen 
kehittämisen tarvetila ja ristiriita
ilmenee kaksoissidoksena: korjaava 
laitoshoito ei ehkäise eläköitymistä. 
Työpaikka ponnahduslautana.

2. Uuden ratkaisun etsivä kehittäminen:
kuntoutuksen liittäminen työhön, 
varhaiskuntoutuskokeilut työpaikoilla ja 
ensimmäiset AAslakit: Ammatillisen
syventämisen idea.

3. Uuden toiminnan yleistys:
Aslak kuntoutuslaitoksiin. Uuden ja 
vanhan kohtaaminen. Uusi 
rakentuu vanhaa sisältäväksi
toiminnaksi.

4. Aslakin vakiinnuttaminen ja 
laajentuminen: standardoiminen, 
määrällinen kasvu

5. Merkkejä uudesta tarvetilasta
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alkaneeksi kuvattu kuntoutuksen paradigmaattinen muutos on vasta vähitellen 
alkanut näkyä käytännöissä. 

Mitä kuntoutuksen lähestymistapoja koskevassa kirjallisuudessa havaittava pa-
radigmaattinen muutos kliinisestä lähestymistavasta asiakaskeskeiseen on merkin-
nyt Aslak-kuntoutukselle, jonka kohde, asiakkaat, tulevat muuttuvasta työelämästä? 
Kansainväliset yleisen kuntoutuksen virtaukset näkyvät selvästi myös suomalaisen 
työikäisten kuntoutuksen sisällöissä (ks. kuvio 2.3 s. 20). Aslak-kuntoutuksen lää-
ketieteellisen perinteen rinnalle näyttää muodostuneen yksilön elämäntoiminnan 
ja työtehtävän huomioon ottaminen. Ympäristö työkykykuntoutuksen yhteydessä 
viittaa yleisimmin työpaikan työoloihin ja yksilön ja ympäristön samanaikainen 
tarkastelu kiteytyy kirjallisuudessa ns. tasapainomalleina, joiden käsiteparina on 
yksilön voimavarat vs. ympäristön vaatimukset. Uudempana virtauksena on yksi-
lön toimijuuden vahvistaminen hänen omassa elämänympäristössään (Järvikoski 
1984, 1994.) Työ muuttuvana toimintana ja kuntoutujan näkeminen siinä osalli-
sena toimijana on tutkimuskohteessani kehitelty uusi näkökulma kuntoutukseen 
(Mäkitalo ja Palonen 1994). Yhteisöllinen tai organisaation tason oppiminen ja 
kuntoutuksen kytkeminen yksilön ammatin siajsta työyhteisön toimintaan näyt-
tää olevan kehittymätön alue, jolta suunnalta voidaan etsiä aineksia uudeksi työ-
kykykuntoutuksen näkökulmaksi.

Tutkimus sijoittuu muutossyklin (kuvio 2.4 s. 25) viidenteen, uutta tarvetilaa 
kuvaavaan kehitysvaiheeseen tavoitteenani avata Aslak-toimintaa sen sisältä päin 
”uusien merkkien” tunnistamiseksi työhön liittyvän kuntoutuksen kehittämistä 
varten. Tutkin Aslak-toimintaa käytännössä, jossa on pyritty tarttumaan edellä 
kuvattuun muutoshaasteeseen kuntoutuksen viitekehyksessä, jossa ”työkyky liit-
tyy työhön”. Tarkastelen seuraavassa luvussa, miten kuntoutuslaitos on pyrkinyt 
soveltamaan tätä viitekehystä oman visionsa kautta.
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3 Kuntoutuslaitos kuntoutuksen kehittäjänä

3.1 Tutkimuspaikan kuvaus

Tutkimuspaikka, vuoteen 2007 saakka nimeltään Merikosken kuntoutus- ja tutki-
muskeskus (jatkossa käytän lyhennettä Mktk), nykyisin Verve, on Oulussa sijaitse-
va Hengitysliitto Heli ry:n omistama kuntoutuslaitos. Kuvaan tässä luvussa Mktk:
ta paitsi ympäristönä, jossa tutkimani kuntoutuskurssi toteutettiin, erityisesti 
sen paikallisen Aslak-toiminnan kehityksen ja toimintaideologian näkökulmasta 
käsin. Tutkimuspaikan ”nykyisen toiminnan” kuvauskulma on pääasiassa Varas-
totyöntekijöiden Aslakin toteutusvuodessa 1997. Sen jälkeinen kuvaus täydentää 
organisaation kehitystä tähän päivään. 

Verve on perustettu alun perin vuonna 1965, jolloin Tuberkuloosiliitto perus-
ti Ouluun Merikosken työklinikan tuottamaan vammaisille työkyvyn arvioinnin 
ja monialaisen ammatillisen ohjauksen palveluita. Vuoteen 1984 saakka klinikka 
toimi suureksi osaksi sosiaalihallituksen rahoittamana valtionapulaitoksena. Työ-
klinikan palveluita käytti ja osti pääasiassa Kansaneläkelaitos, työvoimatoimistot 
ja vakuutusyhtiöt. Työklinikan rinnalla toimi 1966 perustettu fysikaalisen hoidon 
osasto, joka toimi polikliinisena vuoteen 1987 saakka, jolloin Keuhkovammaliitto 
ry perusti työklinikan rinnalle Merikosken kuntoutuskeskuksen. Se aloitti toimin-
tansa tuottamalla kurssimuotoisia hengitys- ja tuki- ja liikuntaelinsairaiden so-
peutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseja (ns. Hes- ja Tules-kurssit), veteraanien 
ja sotainvalidien kuntoutusjaksoja sekä Aslak-varhaiskuntoutuskursseja. Vuonna 
1989 Merikosken työklinikka ja kuntoutuskeskus yhdistettiin Merikosken kuntou-
tus- ja tutkimuskeskukseksi. Palvelutarjonta ei juuri muuttunut, mutta kuntoutus-
alan tutkimustyö aktivoitui.

Merikosken kuntoutus- ja tutkimuskeskuksen toiminta 1990-luvun lopulla 

Mktk jaotteli toiminta-alueensa tutkimukseni aloittamisen ajankohtana seuraa-
vasti: 

– Tutkimus- ja ohjauspalvelut (TOP), joista keskeisimpiä kuntoutustutkimuk-
set, kuntoutustarveselvitykset ja työklinikkatutkimukset. 

– Kuntoutuspalvelut; Aslak®-kurssit sekä uupumuksella ja psyykkisillä oireilla 
oireilevien henkilöiden kuntoutus, Tyk-valmennus ja hengityselinsairaiden 
sopeutumiskurssit.  Keskeiseksi toimintamuodoksi on muodostumassa työ-
yhteisöjen varhaiskuntoutus ja kehityshankkeiden konsultatiivinen ohjaus 
työpaikoilla. 

– Tutkimus- ja kehitystoiminta: kuntoutusalan perustutkimus ja soveltava tutki-
mus, kuntoutusalan kehityshankkeet sekä koulutus- ja konsultaatiopalvelut.

 (Toimintakertomus 1998.) 
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1990-luvun lopulla työssä olevien työkykykuntoutus eli Aslak®- ja Tyk-toiminta 
olivat Merikosken kuntoutus- ja tutkimuskeskuksen toiminnan keskeisiä alueita. 
Aslak®- ja Tyk-toiminta kattoivat laitoksen palvelutoiminnan tuotoista n. 47 % 
(vuonna 1998) Tyk-toiminnan ollessa suurin yksittäinen palvelutuote. Aslak® oli 
volyymiltaan seuraava. Tutkimus- ja ohjauspalvelut (TOP) olivat toinen iso pal-
velutoimintaryhmä työkykykuntoutuksen rinnalla. Sairausryhmäkohtaisten ja 
muiden kuntoutuskurssien osuus oli näitä kahta selvästi vähäisempi. Palveluiden 
suurin ostaja oli Kansaneläkelaitos. (Toimintaraportti 12.1.1999.) Työyhteisöjen 
konsultatiivisten kehittämishankkeiden lukumäärä oli kasvussa ja palvelujen tuot-
tamisen turvaamiseksi käynnistettiin 1990-luvulla laajoja henkilökunnan koulu-
tushankkeita (Toimintakertomus 1998).

Laitoksessa työskenteli vuoden 1999 alussa 85 henkilöä. Palvelutiimit muodos-
tivat tiimiorganisaation rungon. Tiimeistä seitsemän tuotti palvelutoimintaa ja 
yksi tukipalveluja. Ammateittain laskettuna Mktk:ssa työskenteli eniten fysiotera-
peutteja (14), seuraavaksi kuntoutusohjaajia (10), kuntoutustutkijoita (9) ja psy-
kologeja (9), lääkäreitä (7), sosiaalityöntekijöitä ja toimistovirkailijoita (5), loput 
muita. 

Mktk on pyrkinyt uudistamaan työkyky- ja kuntoutusajattelua oman tutki-
mus- ja kehittämistoiminnan avulla. Se on muotoillut oman visionsa ja strate-
giansa erityisesti työssä olevien kuntoutukseen työkykymallin pohjalta ja pyrkii 
toteuttamaan sitä palvelutyössään (ks. luku 3.2). ”Perustutkimustoiminnan avulla 
laitos määritteli mitä työkyky kehittämisen pohjana tarkoittaa ja loi toiminnalleen 
teoreettisesti pitävän pohjan”5 (Merikosken… 1999). 

Mktk:n työkykymallissa 1990-luvun loppupuoliskolla työkyvyn kuvataan 
koostuvan jaksamisesta (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen terveys), oppimisesta 
ja työstä toimintajärjestelmänä. Muu sosiaalinen todellisuus vaikuttaa myös työ-
kykyyn (Mäkitalo ja Palonen 1992). Työkykymalli on kuvattu kuviossa 3.1.

Kuvio 3.1 Merikosken kuntoutus- ja tutkimuskeskuksen työkykymalli 1990-luvul-
la (Mäkitalo ja Palonen 1992). 

5 ks. Mäkitalo ja Palonen 1994 ja Hyvässä työyhteisössä… 1997

OPPIMINEN

JAKSAMINEN

TYÖ TOIMINTA-
JÄRJESTELMÄNÄ

MUU SOSIAALINEN TODELLISUUS S

F

P

F = fyysinen terveys, S = sosiaalinen terveys, P = psyykkinen terveys
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Uusi käsitys työkyvystä lähtee perinteisen kuntoutusideologian kritiikistä. Perin-
teisen lääketieteeseen pohjautuvan käsityksen mukaan työkyky on kuvattavissa 
yksilön ominaisuutena, jolloin terveys tai sairauksien puuttuminen on keskeinen 
työkykyä määrittävä tekijä. Uuden työkykykäsityksen mukaan työkyky ei ole pel-
kästään yksilön ominaisuus vaan se liittyy työhön toimintajärjestelmänä (Mäkitalo 
ja Palonen 1994, Mäkitalo 1996). Tällöin työkyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen 
tähtäävien toimenpiteiden tulee kohdistua näihin molempiin. 

Tutkimuspaikan nykyinen toiminta 

Mktk siirtyi 2000-luvun alussa fyysisesti uusiin tiloihin. Toiminta kasvoi ja laaje-
ni valtakunnalliseksi, kun perustettiin toimipaikat Oulun lisäksi myös Helsinkiin 
vuonna 2005 ja Tampereelle vuonna 2006. Vuonna 2007 Merikosken kuntoutus- ja 
tutkimuskeskus muutti nimensä Verveksi. Vuoden 2009 alussa Vervellä on toimi-
paikat Oulun, Helsingin ja Tampereen lisäksi Joensuussa ja Kuopiossa, kun Heli ry:
n Verve, Liperissä toiminut Kaprakka ja Vammalassa toiminut Hoikan kuntoutus-
keskus yhdistyivät uudeksi Verveksi. Verven henkilöstömäärä vuoden 2009 alussa 
oli yhteensä n. 160. Kuntoutuspalvelujen perusta on pääosin sama kuin 1990-lu-
vun lopussa, eli työssä oleville suunnatut kurssimuotoiset kuntoutuspalvelut (As-
lak- ja Tyk-kuntoutus sekä sopeutumisvalmennus-, kunto- ja terveyskurssit) ovat 
suurin palvelutuoteryhmä. Yksilölliset tutkimus- ja ohjauspalvelut, ns. työura-
palvelut, sisältävät mm. kuntoutustutkimuksia ja erilaisia ammatillisen ohjauk-
sen palveluja. Nuorille suunnattu kuntoutustoiminta on kasvanut ja vakiintunut. 
Verven kuntoutustoiminta on organisoitunut vuodesta 2009 lähtien neljäksi osaa-
miskeskukseksi sisältäen Työhyvinvoinnin, Terveyskunnon ja Työurapalveluiden 
sekä Nuorten palveluiden osaamiskeskukset. Työpaikkojen konsultointipalvelujen 
tuottaminen on laajentunut omaksi toiminnalliseksi yksikökseen (Verve Consul-
ting). Verve on edelleen myös tutkimuksellisesti aktiivinen organisaatio, jossa teh-
dään työhyvinvoinnin perustutkimusta, liikuntalääketieteellistä ja neuropsykolo-
gista perustutkimusta.

Verven henkilöstöä on koulutettu laajasti ja systemaattisesti. Helsingin yliopis-
ton ja Lapin yliopiston järjestämään kehittävän työntutkimuksen maisterikouluun 
vuosituhannen vaihteessa osallistui parikymmentä opistotason tai alemman kor-
keakoulututkinnon suorittanutta työntekijää ja siihen liittyvään täydennyskoulu-
tukseen kymmenkunta ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanutta työntekijää. 
Vuodesta 1995 henkilöstöä on osallistunut myös eri korkeakoulujen tohtoriopin-
toihin, mm. Helsingin yliopiston kehittävän työntutkimuksen ja aikuiskoulutuk-
sen tohtoriohjelmaan.

3.2 Aslak-toiminta ja sen kehitys tutkimuspaikassa

Aslak®-kurssien määrä Mktk:ssa kasvoi vuoden 1987 ensimmäisestä kurssista 
vuonna 1998 toteutettuun 44 kurssiin (643 asiakasta). Ensimmäisen Aslak-vuosi-
kymmenen aikana kurssien määrällisen kasvun ohella laajentui myös asiakkaiden 
ammatillinen alue siivoojista mm. keittiöalalle, hoito- ja sosiaalialalle, teollisuu-
teen, palvelualoille ja erikoisammatteihin (Toimintakertomus 1998). Viimeisim-
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pien vuosien aikana tutkimuspaikassa järjestettyjen kurssien määrä on hieman 
laskenut. Aslak-kursseille osallistui Vervessä vuonna 2008 yhteensä noin 800 kun-
toutujaa. Uusia Aslak-kursseja alkoi yhteensä 35. Tyk-kuntoutuksen osalta vas-
taavat luvut vuonna 2008 olivat noin 350 asiakasta ja 19 uutta kuntoutuskurssia. 
Volyymin lasku noudattaa valtakunnallista suuntaa, mikä etenkin Tyk-kuntou-
tuksen osalta osoittaa jyrkkää laskua. Näitä palveluja tuotti Vervessä vuonna 2008 
kolme moniammatillista tiimiä. Nykyisin Verven Aslak-kursseista suurin osa on 
terveydenhuollon toimialalle suunnattuja, sen jälkeen tulevat tasavertaisina pal-
velutyö (esim. ravinto-, kiinteistö- ja siivousala) ja hallinto- ja toimistotyö (kun-
ta-ala, esimiehet, pankki, myyntityö). Niiden lisäksi kursseja järjestettiin kaupal-
liselle alalle ja teollisuustyöhön. Ensimmäiset Työkykyä ylläpitävän ja parantavan 
valmennuksen (Tyk) kurssit pidettiin Merikoskella vuonna 1992. Taulukko 3.1 
kuvaa Aslak- ja Tyk-kurssien lukumäärien kehitystä tutkimuspaikassa vuodesta 
1987 vuoteen 2008.

Taulukko 3.1 Aslak- ja Tyk-kurssien määrän kehitys Mktk:ssa vuosina 1987–2008

Vuosi 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2008

Aslak 1 4 11 11 11 14 22 26 30 28 35 44 35

TYK 1 7 14 19 46 32 37 19

Aslak-kuntoutus silloisessa Mktk:ssa käynnistyi Suomessa ensimmäisten kurssien 
joukossa. Mktk oli itse mukana Aslakin kehittämistoiminnassa ja alkoi kehittää 
kuntoutuksen paradigmaa erityisesti Aslakin kautta. Jaottelen Verven Aslak-toi-
minnan kehityksen neljään vaiheeseen: 1) Aslakien tulo ja voimakas kehittämistyö 
ensimmäisten kurssien kautta, 2) määrällisen kasvun vaihe ja ammattien edustajat 
kurssien vetäjiksi, 3) kohteen monimuotoistuminen ja työkytkennän uusien vä-
lineiden etsintä, sekä viimeisimpänä vaiheena 4) ammatillisten osioiden uusien 
menetelmien käyttöönotto. 

1. Aslakien tulo ja kehitystyö

Aslakit tulivat Mktk:lla vaiheeseen, jossa oli vakiintuneena työklinikkaperinne 
ja ryhmämuotoiset sairausryhmäkohtaiset kuntoutuskurssit Tules (tuki- ja lii-
kuntaelinsairaiden kuntoutus) ja Hes (hengityselinsairaiden kuntoutus). Aslakin 
ammatillisen syventämisen toteutusidea oli juurrutettava tuohon perinteeseen. 
Se toteutui laitokseen ensin konsultiksi tulleen, sittemmin tutkimusjohtajaksi ni-
mitetyn henkilön ja työterveyslääkärin, sittemmin laitoksen johtajan, yhteistyön 
kautta. Aslak-idean tuonut konsultti oli ollut kehittämässä ensimmäistä Aslakia 
Siilinjärvellä ja perehtynyt valtionhallinnossa kehittävän työntutkimuksen viiteke-
hykseen. Aslak-idean Merikoskelle tuonut silloinen tutkimusjohtaja kertoo Mktk:n
Aslak-historiasta ja varhaiskuntoutuskurssin ideasta:
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”Sitä kun lähettiin suunnittelemaan nimenomaan uudenlaisen, tään tämmöisen 
tietoisen oppimisen ja työhön liittyvän työn kehittämisen …se loi semmosen uu-
den idean, ja tavallaan sitä kautta tulin tänne Ouluun ja tutustuin [johtajaan] 
joka oli valtion työterveyslääkärinä ja hoiti siis yliopiston siivoojia… lähettiin hä-
nen kanssa miettiin yliopiston siivoojien varhaiskuntoutusta. Ja pantiin itse asi-
assa pystyyn ensimmäinen Pohjois-Suomen varhaiskuntoutuskurssi siitä.” (Ote 
kuntoutuslaitoksen edustajan haastattelusta).

Kuntoutuslaitoksen johtaja kertoo haastattelussa tästä Aslakin vaiheesta seuraa-
vasti:

”… se idea on ollu se, että työssä vajaakuntoisille ihmisille ei riitä pelkästään 
tämmönen perinteinen lääketieteellinen ja psykologinen terapia eli fysioterapia ja 
kuntoilu ja psykoterapeuttiset toiminnot vaan ne pitää jotenkin kytkeä työhön ja 
ne pitää kytkeä myös ihmisten ammattitaidon kehittämiseen. Sieltä ne on tullu. 
Ja … ne tuli siitä että mulla oli työterveyshuollossa hoidossa kolmesataa siivoojaa 
joitten ongelmille ei jotenki voinu mittää.” (Ote kuntoutuslaitoksen edustajan 
haastattelusta).

Ensimmäisillä Aslakeilla työhön liittyvyys ja työpaikan mukanaolo näkyi var-
sin konkreettisella tavalla sekä sisällöissä että toimintatavoissa (Loppulausunto... 
1987). Sisällöt ja jaksotus suunniteltiin yhdessä työpaikan edustajien kanssa. Kurs-
siraportti kertoo seuraavaa: 

”Kurssin tavoitteena oli antaa siivoojille valmiudet arvioida, suunnitella ja ke-
hittää omaa työtään sekä tarkoituksenmukaisen siivouksen että optimaalisen 
tuki- ja liikuntaelimistön kuormittumisen kannalta, sekä lisätä fyysisiä resursseja 
ja fyysistä suorituskykyä sekä saada siivoojat ymmärtämään hyvän lihaskunnon 
sekä hyvän fyysisen suorituskyvyn merkitys työssä ja vapaa-aikana. Kurssilaisille 
suoritettiin ennalta työsuorituksen videointi, sykemittaus, kuntotestaus ja tuki- ja 
liikuntaelimistön tarkastus. Siivoustyön ja tule-opetuksen teoriaosuus ja liikun-
ta tapahtuivat kuntoutuslaitoksessa, siivoustyön käytännön harjoittelu pääosin 
omalla työpaikalla. Psykologi piti luennon, veti ryhmäkeskustelun ja yksityis-
keskustelut halukkaille. Opetus perustui tietoisen oppimisen malliin” (Loppu-
lausunto… 1987).

Toimintamallin soveltamista ja toteutusta Mktk:ssa – kahden eri toimintaperin-
teen kehyksessä toimineessa kuntoutuslaitoksessa – kuvataan seuraavasti:

”Ei ollu kerta kaikkiaan malleja, toimintatapoja... Porukka kokoontui luokkaan 
ja ruvettiin pohtimaan. ... se suurin ongelmahan silloin oli, että se ensinnäkin tää 
kuntoutuspuoli, joka oli oma osastonsa silloin, niin sehän ei ollut vakiintunut. Se 
alkoi vasta silloin, kun tuli ensimmäiset ihmiset töihin, ja siinä lähdettiin siinä 
samassa hengenvedossa sitten kehittämään ja miettimään, mutta tää työklinik-
kahan oli toiminut pitkään ja siinä oli kaks ihan erilaista, tavallaan oksaa.” (Ote 
kuntoutuslaitoksen edustajan haastattelusta).
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”… niissähän (kursseilla) oli sitten tään työn osuuden vetäjänä sitte nää ammat-
tilaiset, eli näitten kuntoutujien työnjohtajat, joilla oli kanssa tää koulutus…ne 
oli nää kaks siivouskurssia, jotka oli piirirakennustoimiston, niin niissä oli koko 
ajan nää heijän omat ohjaajansa, eli esimiehensä mukana” (Ote kuntoutustyön-
tekijän haastattelusta).

Alkuvaiheen Mktk:n Aslak-toimintaa voidaan kuvata yhtenäisellä välineistöllä 
toteutetuksi homogeeniseen kohdejoukkoon suuntautuvaksi toiminnaksi, johon 
kuului tiivis yhteistyö työpaikan edustajien ja kuntouttajien kesken.

2. Kasvun aika: ammattien osaajat kurssinvetäjiksi

Mktk:n Aslak-toiminnan toista vaihetta kuvaa Aslakien määrällisen kasvun vaihe, 
mihin ajoittuu myös Tyk-kurssien tuleminen Merikoskelle. Tässä vaiheessa kurs-
sien ammatillisia sisältäjä vahvistettiin kurssin vetäjän ammattitietoudella ja -ko-
kemuksella.

1990-luvulle tultaessa Aslak-toiminta Merikoskella vakiintui. Kuntoutuslaitok-
sen käytännöissä eli työklinikkatoiminnasta tuleva arvioimisen perinne sekä yksi-
löhoidoista ja sairausryhmäkohtaisista kursseista juontuva fyysisen kuntoutuksen 
perinne. Siten Aslakiin kuului uuden ammatillisen syventämisen osion lisäksi hoi-
toja, kunnon kohentamista ja elämäntapaohjausta. Ammatillinen syventäminen 
edellytti perehtymistä kuntoutujien työtehtäviin ja keskittymistä yksilön fyysisen 
hyvinvoinnin lsiäksi myös ammattiin liittyviin ongelmiin.

Paljolti Aslakin ideaa noudattava Tyk-toiminta käynnistyi Merikoskella vuonna 
1992. Laitoksen tuottamien kurssien kokonaismäärä kasvoi, mikä aiheutti vaike-
uksia suunnitella ja toteuttaa kursseja räätälöidysti ja tehdä tiivistä välijaksotyötä 
työpaikoilla. Kytkentä työhön ratkaistiin tuossa vaiheessa periaatteella, josta ker-
too kuntoutuslaitoksen edustaja:

”…täytyy saada työelämästä siitä sisällöstä tuntevia ihmisiä… me hommattiin 
tänne töihin ihmisiä jotka osaa näitä erikoisaloja” (kuntoutuslaitoksen edusta-
jan haastattelu). 

Laitokseen alettiin palkata siivous- ja keittiöalan asiantuntijoita, pian terveyden-
huoltoalan asiantuntijoita, kun hoitoalojen Aslakeja alettiin toteuttaa, jne.

Näyttää siltä, että kurssien määrän kasvaessa ja alojen laajentuessa niiden to-
teuttamisen tapa Mktk:ssa alkoi muovautua alkuvaiheeseen nähden laitosmaisek-
si, työn kytkeminen kurssisisältöihin hankaloitui ja kuntoutuksen työhön kytke-
misen tapa kirjavoitui. Työpaikalla tapahtuvan kuntoutuksen (työmenetelmien 
harjoittelun ja esimiehen ohjauksen) osuus supistui välijaksoilla toteutettaviksi 
tehtäviksi. Työhön kytkemisen tavaksi näyttää tulleen tarkkojen suunnitelmien ja 
ennakkoanalyysien (”läpäreiden”) sijasta kunkin kurssin vetäjän yksilöllisesti luo-
ma työkytkentä ja kurssilla tarvittavan tiedon haku omin keinoin tai kokemuksen-
sa nojalla. Kokenut kuntoutustyöntekijä kertoo haastattelussa:
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”… tään ammatillisen osaamisen alue… keskustelen porukan kanssa ja haistelen 
ja seuraan lehtiä ja kyselen, kyselen [vastaavan alan] ihmisiltä ja sillä tavalla pik-
ku hiljaa aina rakentelen…se on vähän kurssikohtaista, miten se millonkin tulee, 
niin kyllä se aika pitkälle myöskin semmosen oman alotteellisuuden ja ajattelun 
varassa, että mitä mä keksin ja jaksan ja ehdin, sitä tietoa hankkia.” (ote kuntou-
tustyöntekijän haastattelusta).

Kun kursseja oli alettava toteuttaa myös oman ammattialan ulkopuolelle, työtä 
koskeva tieto piti hankkia jostakin ja työkytkentä piti ratkaista käytännössä jolla-
kin tavalla. Kun ennakkosuunnittelu ja -tieto ko. työn ja työntekijän ongelmista on 
vähäistä, yhdeksi ratkaisuksi näyttää muodostuneen kuntoutujaryhmän kuulemi-
nen ja teemojen yhteinen sopiminen kurssin alussa. Toinen ratkaisuyritys näyttää 
olevan kuntoutuslaitoksen yritykset luoda yhteistä (kehittävään työntutkimuk-
seen tai muuhun lähestymistapaan pohjautuvaa) työn analysoinnin ja kehittämi-
sen välineistöä kursseille koulutuksen ja kehittämishankkeiden avulla. Yksilöllisiä 
ratkaisuja ovat erilaisiin tutkimuksiin ja menetelmiin tukeutuminen. 

3. Kohteen monimuotoistuminen ja työkytkennän etsintä

Kolmannessa vaiheessa, johon sijoittuu myös tutkimuskohteena olevan Aslak-
kurssin toteuttaminen, kurssien määrällinen kasvu ja kohteen monimuotoistumi-
nen jatkuivat edelleen. Kuntoutuslaitoksessa oltiin huolestuneista työkytkennän 
löystymisestä ja sisältöjen jäämisestä yleiseksi työssä puhumiseksi. Oli herännyt 
kysymys, millaiseksi kurssien ammatillinen sisältö muotoutuu? Työkykykuntou-
tuksen ongelmiin ja kehityshaasteeseen liittyy Mktk:n työkykykäsitteeseen poh-
jautuva lähikehitysvisio, jota kuvaan lähemmin luvussa 3.3. Kuntoutuslaitoksen 
edustaja puki haastattelussa huolensa sanoiksi seuraavasti: 

”paljonko enää käytäntö on mukana, millaisella aineistolla operoidaan. Ovatko 
työhön liittyvät asiat kiinni ihmisten työssä?” (ote kuntoutuslaitoksen edustajan 
haastattelusta). 

Tuolloin epäiltiin – ristiriitaisesti kuntoutuslaitoksen omaan toimintaan nähden 
– että ”kaikki voidaan tehdä työpaikoilla mitä täällä tehdään”. Tätä ajattelua vah-
vistivat kuntoutuslaitoksen toimesta tehty työkykykäsitteen kehittely ja laitoksen 
tuolloin uusin toimintalohko, työnkehittämisprojektit työpaikoilla. Organisaatio 
on panostanut työntekijöiden työnkehittämisvalmiuksiin. On herännyt kysymys, 
voidaanko työkytkentä hoitaa ammatinhallinnalla, vai pitäisikö eri alojen sub-
stanssin tunteminen korvata yleisillä työnkehittämisvälineillä. 

”töitä tehdään kovalla volyymilla. Kuntoutustutkijan ammatin tuntemus on ollut 
lähtökohta. Ei pystytä enää tekemään samalla tavalla työtä. Pitäisi alkaa käyttä-
mään yhteistä välineistöä, ettei olla sidoksissa omaan osaamiseen, nimikkeeseen.” 
(kuntoutustyöntekijän puheenvuoro tiimin keskustelussa). 
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Tulevaisuuden kehitystä koskevan hypoteesin työntekijä muotoili oman toimin-
tansa näkökulmasta seuraavasti:

”… jos ajatellaan että meijän pitää niitä aloja laajentaa, ja ajatellaan ammatin 
kirjoo… tuleeks se sillä, että meillä aina ois ikään kuin sen alan asiantuntija… 
vaan että  joudutaanko me jossain vaiheessa sit semmoseen tilanteeseen että meil-
lä täytyy olla enemmänkin tavallaan ne keinot tai välineet… joilla me voidaan 
auttaa heitä analysoimaan sitä… että mitä siellä tapahtuu ja meijän ei tarvi sitä 
tietää” (kuntoutustyöntekijän haastattelu).

Vaikka koulutuksessa ja sisäisessä työnjaossa on tuotu esille ajatusta substanssin 
hallintaan perustuvan asiantuntemuksen murtamisesta, käytännössä suurin osa 
kurssivastuista jakautuu edelleen substanssiperustaisesti: hoitoalat terveydenhuol-
lon asiantuntijoille, siivous siivouksen asiantuntijoille jne. Yhtenä esimerkkinä 
entisestä käytännöstä on esim. päivähoidon asiantuntijan rekrytoiminen taloon 
päivähoitohenkilöstön kuntoutuskurssien vetäjäksi. Uutta ajattelua edustaa puo-
lestaan esim. fysioterapeutin koulutuksen omaavien kokeneiden työntekijöiden 
palkkaaminen kuntoutustutkijoiksi, jotka toimivat eri alojen ammatillisten kurs-
sien vastuuhenkilöinä. Kytkentää kuntoutujien työhön etsittiin mm. käyttämällä 
työn analysoimisen ja kehittämisen välineitä (mm. työn historiallinen analyysi ja 
kehittämistehtävät). 

4. Ammatillisten osioiden uusien menetelmien kehittäminen ja käyttöönotto

Kehittävää työntutkimusta alettiin Mktk:ssa soveltaa kurssityöhön systemaatti-
semmin 2000-luvun alkuvuosina. Se tarkoitti lähestymistapaan perustuvaa Aslak- 
ja Tyk-kurssien ammatillisten osioiden sisältöjen uudistamista (ks. tarkemmin 
Epilogi-luvussa). Käsitteellisen perustan uudistamistyölle loi työkyky-käsitteen 
kritiikki ja uusi työhyvinvoinnin rakentumista koskeva teoriatieto (Mäkitalo 1996, 
2005). Uusien ammatillisten osioiden välinekehittelyjä tehtiin kokeiluhankkeissa 
Aslak- ja Tyk-kuntoutuksessa (Mäkitalo 2001c, Ylisassi ym. 2004). 

Yhteenveto Aslak-toiminnan paikallisesta kehityksestä

Kurssien määrällisen kasvun ja ammattialojen laajenemisen eri vaiheissa työkyt-
kentä kursseilla on siis pyritty ratkaisemaan eri tavoin. Kohderyhmää, toiminta-
tapaa ja ammatillisten sisältöjen kytkeytymistä kursseihin kuvaa vaiheistus taulu-
kossa 3.2.
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Taulukko 3.2 Kuntoutuskurssien kohderyhmät ja ammatillisten sisältöjen työhön 
kytkeytymisen tapa tutkimuspaikassa Aslak-toiminnan eri vaiheissa

VAIHE KOHDERYHMÄ TYÖKYTKENTÄ KURSSILLA
– TIETOPERUSTA JA
KÄYTÄNTÖ

TYÖKYTKENTÄ-
RATKAISUN 
PERIAATE 

1. 
1987–1991

Aslakien 
tulo ja 
kehitystyö

fyysisesti rasittavassa am-
matissa olevat
– ammatille yhteiset työ-
hön, erityisesti työasen-
toihin ja työmenetelmiin 
liittyvät fyysiset kuor-
mittumisoireet (tuki- ja 
liikuntaelinoireet)

– työterveyshuollon havain-
not  ja tutkimustieto ammatin 
kuormittavuudesta
– oire- ja vaivadiagnoosit
– työtapojen videointi ennakolta 
– työmenetelmien opetus kurs-
silla ja käytännön harjoittelu 
työpaikalla
– fyysisen kunnon harjoitteet
– esimiehet mukana kursseilla

– kiinteä työhön ja työ-
paikkoihin liittyvyys
– tutkimus- ja muu am-
mattia ja oireita koskeva 
tieto
– teorian ja käytännön 
yhdistäminen
– kurssisisältöjen 
kehittäminen (kurssidi-
daktiikka)

2
1991–1995

Kasvun aika: 
ammatin 
osaajat 
kurssinvetä-
jiksi

Aslak-kurssien määrä 
kasvaa
– eri ammattialoja, myös 
”psyykkisesti rasittavat 
alat” 
– kuntoutujaryhmät mo-
nista eri työpaikoista, 
– kootaan edelleen 
ammattiryhmä-
kohtaisesti 
– keskeisimmät alat:
siivousala, keittiötyö, 
hoitoala, teollisuustyö
– työn muutos 

– ennakkosuunnittelun 
sijaan kurssin alussa tehtävä 
tarvearviointi
– ammatin osaajan tietämys 
alasta
– aikaisemman kurssitoiminnan 
kokemusten hyödyntäminen 
(”vakiintuneet alat”)
– kytkentä työpaikkaan: 
työpaikkakäynnit ja 
yhteistyöpäivä 
– sisällöt: fyysisen kunnon 
harjoitteet ja keskusteluryhmät 
joissa käsitellään työtä ja 
henkilökohtaista elämää 

– alan asiantuntijoita 
kurssien vetäjiksi
– työntekijäkohtaiset 
välineet ammatillisten 
osuuksien toteuttami-
sessa
– sisällöt rakennetaan 
ryhmälle yhteisten 
teemojen pohjalta

3
1995–2002

Kohteen 
monimuo-
toistuminen 
ja työkyt-
kennän 
etsintä

Kurssien monimuotoistu-
minen (yksilö-, ammatti-, 
toimiala- ja työpaikka-
kohtaisia kursseja)
– kuntoutujaryhmien 
heterogeenistyminen, 
ammattien laaja kirjo
– kuntoutujien 
monenlaiset ongelmat 
ja oireet, uupuminen ja 
väsymys muutospaineissa 
yleisiä. 

– kurssisisällöt laajoja 
– työkyky integroidun mallin 
mukaan: fyysinen, psyykkinen ja 
sosiaalinen terveys sekä työ 
– ennakkosuunnittelu vähäistä
– etsitään yhteistä välineistöä 
kehittävästä työntutkimuksesta, 
rinnalla monia muita 
lähestymistapoja
– Kelan standardi luo 
painetta toimintatapojen 
yhtenäistämiseen 

– yhteisten välineiden 
etsiminen koulutuksen, 
tutkimuksen ja kehittä-
mistyön avulla
– työntekijäkohtaiset 
välineet
– asiakasnäkökulma: 
ryhmän esittämät toiveet 
ja tarpeet keskeinen 
lähtökohta

4
2002–

Uusien me-
netelmien 
kehittämi-
nen 

– kuntoutujilla työssä 
jaksamisen ongelmia
– työssä uupuneet, 
oirevyyhdit
– monet eri ammatit, 
työpaikat 

– työn muutos ja työn 
muutokseen liittyvät 
jaksamisongelmat
– työhyvinvoinnin liittäminen 
työhön
– uusi työhyvinvoinnin 
lähestymistapa: työhyvinvointia 
edistävä työn kehittäminen 

– ’kuntoutumislabora-
torio’ 
– työpaikan toiminnan 
muutoksen, yksilön 
työssä jaksamisen ja 
ammatillisen kehityksen 
vuoropuhelu
– yhtenäiset menetelmät
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Ensimmäinen Aslak Merikoskella toteutettiin vuonna 1987 siivoojien varhaiskun-
toutuskurssina. Aluksi työpaikkayhteys oli tiivis ja keskeinen ammatillinen sisältö 
tarkoitti vähemmän kuormittavien työmetodien opettamista kuntoutujille. Meri-
koskella on nähtävissä valtakunnallinen kehityskulku siten, että ensimmäisten As-
lakien jälkeen kurssimäärät kasvoivat varsin nopeasti. Toiminta laajentui ja vakiin-
tui erityisesti vuodesta 1991 lähtien, jolloin Kelan Aslak-toiminta vakiinnutettiin. 
Samalla Merikoskella kehitettiin Aslak toimintaa voimakkaasti. Yleiseen Aslak-toi-
minnan kehitykseen nähden Merikosken Aslak-toiminta kehittyi alkuvaiheistaan 
lähtien omintakeiseksi toiminnaksi. Ammattialojen laajeneminen ja kuntoutuja-
ryhmien heterogeenistyminen vaikeuttivat työkytkennän muodostamista, mihin 
ratkaisuksi Merikoskella palkattiin kuntoutujien merkittävimpien ammattialojen 
osaajia kurssien vetäjiksi (ensimmäisinä keittiö- ja siivousala ja hoitoala). Ratkai-
sun rajoituksena oli kurssien lukumäärän edelleen kasvaminen ja uusien ammatti-
alojen tulo kuntoutuksen piiriin. Samoihin aikoihin Merikoskella alettiin kehittää 
myös kuntoutuksen menetelmiä kehittävän työntutkimuksen perustalle. Idea oli 
vastata työkyvyn ylläpidon haasteeseen työtä kehittämällä. 

Toiminnan ekspansiivisen syklimallin mukaan Mktk:n Aslak-toiminnan ke-
hitysvaihe tutkimukseni esimerkkikurssin toteutusajankohtana, vuonna 1997, oli 
paikannettavissa valtakunnallisen Aslak-toiminnan tavoin tarvetila- ja kaksoissi-
dosvaiheeseen. Merikoskella oli kuitenkin työkytkennän ongelma tunnistettu siten, 
että edellisen syklin toiminnan kehittämisvaiheessa luotua ideaa työkytkennän rat-
kaisusta pidettiin yllä ja kehiteltiin edelleen. Näkymä laadullisesti uudesta toimin-
nasta eli voimakkaana, mutta toiminta jatkui entisellään. 

Ollakseen vaikuttavaa Aslakin ennaltaehkäisevänä toimintana tulisi koskea sekä 
yksilöä että hänen työtään. Tilanteessa, jossa työ muuttuu nopeasti, kohderyhmät 
ovat heterogeenisiä ja volyymi on suuri, ei kuntoutuslaitos voi yksin identifi oida 
työkykyä heikentäviä tekijöitä eri ammateissa tai työyksiköissä. Tämä edellyttää 
yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Haasteena oli siis se, miten kehittää Aslakia ja 
yhteistyötä siihen osallistuvien organisaatioiden kesken siten, että voitaisiin ennal-
taehkäistä työkyvyn menettämistä muuttuneessa tilanteessa. 

3.3 Tutkimuspaikan työkykykuntoutusta koskeva visio 

Mktk julkisti 1990-luvun puolivälissä toimintansa lähikehitystä koskevan vision, 
jonka perustan muodostaa uusi käsitys työkyvystä ja työkyvyn kehittämisestä. Sen 
ydinajatus on, että työkyky ei ole pelkästään yksilöllinen ominaisuus, vaan se liittyy 
ennen kaikkea työhön toimintajärjestelmänä (Mäkitalo ja Palonen 1994, Mäkitalo 
1996, ks. myös Mäkitalo ym. 1995). Siten työ ja työhön liittyvyys on se alue, jolla 
voidaan merkittävimmin vaikuttaa työkykyyn. Tykeillä ja Aslakeilla se merkitsee 
ammatillisen tai työhön liittyvien sisältöjen ja toimintamenetelmien vahvistamis-
ta. (Toimintakertomus 1998). 

Merikosken kuntoutus- ja tutkimuskeskuksessa nähtiin, että työkykyä tuke-
maan ja kehittämään tarkoitettu kuntoutus nykyisessä muodossaan on liiaksi ir-
rallaan työstä ja kohdistuu liiaksi vain yksilöön. Kuntoutuksen on liityttävä entistä 
tiiviimmin kuntoutujien työhön ja työssä tapahtuviin muutoksiin, joista aiheutuu 
työkykyyn ja hyvinvointiin liittyviä paineita työntekijöille. Kuntoutuslaitoksen 
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pyrkimys vision suuntaiseen toimintaan näkyy paitsi laajenevana tutkimus- ja ke-
hittämistoimintana (työkykykäsitteen teoreettisen perustan kehittely ja sovelluk-
set), myös panostuksena tähän liittyvään henkilöstökoulutukseen. 

Työn kehittämiseen liittyvien sisältöjen tuominen kuntoutukseen on ollut 
uudenlaisen toiminnan ensimmäisiä askeleita. Työhön liittyvyydessä on haluttu 
korostaa toisaalta teoreettiselle pohjalle tukeutuvaa työhön liittyvän kuntoutuk-
sen kehittämistä (Mäkitalo ja Palonen 1994, Mäkitalo 1996) ja samalla löytää työ-
muotoja, jotka tulevat lähelle kuntoutujien omia arkipäivän tilanteita ja joilla olisi 
soveltamismahdollisuuksia kuntoutujien omassa työssä ja muussa elämässä kun-
toutuskurssin jälkeenkin. 

Vision ja työkykykäsitteen mukainen kuntoutustoiminnan toteuttaminen ei 
ole ongelmatonta. Työntekijän haastatteluote kuvaa ongelmaa, jossa visio ja arki 
kohtaavat:

”… meillä on aika vahvana viitekehyksenä tää työkyvystä oleva käsitys... niin 
kyllä se elää siellä ajatuksena taustalla, että me koetetaan aina suhteuttaa se, että 
ne on sieltä ja siinä työssä... tästä monasti puhutaan, että mikä on riittävän suuri 
muutos ja mitä me voidaan hyväksyä että ois hyvä tulos… Kun tää on tosiaan 
niin lyhytaikainen niitten ihmisten elämässä, kun ne on täällä... tää useinkaan 
ei oo työyhteisön tilaus meille... Niin hienosti kun se toisaalta ajatellaan että se 
ois…Kuinka paljon voi vastuuttaa tätä ihmistä, että hän on se, joka sitten tekee 
sen jutun... ihmiset tulee yksilöinä --- et ne ei tavallaan edusta täällä sitä työtä…”  
(ote kuntoutustyöntekijän haastattelusta).

Haastatteluotteessa tulee esille yksi arkipäivän kuntoutustyön dilemma: kuntou-
tujat tulevat yksittäin ja yksilöllisin perustein valittuina kurssille, jossa kuntou-
tustyöntekijän haasteena on vaikuttaa yksilön työkykyyn ja koko työyhteisöön 
soveltamalla ideaa ”työkyky liittyy työhön”. Mitä työhön liittyvyys tarkoittaa 
konkreettisesti kurssikäytännöissä, jää melkoisen epämääräiseksi ja itse kunkin 
kuntoutustyöntekijän ratkaistavaksi. Kurssisisältöjen työhön liittäminen näyttää 
vaihtelevan ulottuvuudella, jonka toista päätä kuvaa yleinen ilmaisu ”mehän pu-
hutaan paljon työstä”. Toisessa päässä käytetään työn analysoimisen ja kehittämi-
sen erilaisia menetelmiä nojautuen esim. stressiteoreettisiin, ratkaisukeskeiseen ja 
kehittävän työntutkimuksen viitekehykseen.

Vision mukaista toimintaa tavoiteltaessa näyttää kehityksessä vallitsevan ”vasta-
voima”: kuntoutuskurssien työkytkentä on liudentunut yleiseksi ”puheeksi työstä” 
eikä konkreettista vaikuttamista työkyvyn ongelmien syihin pystytä toteuttamaan. 
Kurssitoiminnan vakiinnuttua ja laajennettua työn ongelmia ruoditaan työstä ja 
työpaikasta erillään. Kurssilla käsitellään työtä jopa siinä määrin, että kuntoutujat 
kokevat tämän liiallisena odotusten suuntautuessa lepoon ja virkistykseen. Eräs 
kuntoutuja kirjoittaa kuntoutusjaksojen välillä toiveistaan seuraavalle jaksolle:

”Paperi on sitä mikä on tällä hetkellä päällimmäisenä elikä työ. Se mitä tältä jak-
solta odotan, niin lähinnä virkistäytymistä ruumiillisesti ja sielullisesti unohtaen 
sanat työ ja esimies. Töissä paineet sen kun lisääntyvät, niin ajattelin, että olisi 
mukavaa unohtaa unohtaa koko [työpaikka] täksi kuntoutusviikoksi.” (kuntou-
tujan kirjoittama vastaus Aslak-kurssin välitehtävässä)    
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Ote heijastaa kahta käytännössä kohdattavaa ristiriitaa vision ja arkitodellisuu-
den välillä. Ensiksi Mktk:n vision mukaisesti toimittaessa kuntoutuskurssilla käy-
dään asiakkaiden uupumusta aiheuttavien työn ongelmien kimppuun ajatuksella 
”työkyky liittyy työhön ja työn kehittäminen parantaa työkykyä”. Ristiriita tulee 
tilanteesta, jossa omien odotustensa mukaan lepäämään ja virkistymään tulevat 
uupuneet yksittäiset työntekijät tulkitaankin kuntoutuslaitoksessa työn ja itsensä 
kehittäjiksi. Toinen ristiriita rakentuu sekin Aslakiin muotoutuneiden perinteisten 
kuntoutuskäytäntöjen ja uuden tilanteen välille: työn muutoksissa työpaineet kas-
vavat, minkä vuoksi ihmiset uupuvat. Työpaineet työpaikalla eivät vähene lepää-
mällä ja virkistäytymällä viikon verran kuntoutuslaitoksessa. 

Vision mukaisessa toiminnassa on keskeistä työpaikkojen mukanaolo pro-
sessissa sekä yhteistyö kuntoutuksen muiden toimijoiden kanssa. Kuntoutuksen 
kytkeminen työpaikan toimintaan edellyttää tiivistä yhteistyötä työpaikan, sen 
työterveyshuollon ja kuntoutuslaitoksen kesken. Kun kuntoutuslaitos pyrkii vah-
vistamaan työkytkentää visionsa varassa, siitä voi muodostua mahdollinen ristirii-
tojen alue eri toimintajärjestelmien välille.
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4 Aslak-kuntoutus aiemmassa tutkimuksessa

4.1 Johdanto

Aikaisempi tutkimus on kohdistunut enimmäkseen kuntoutuksen vaikutusten 
tutkimiseen. Kiinnostuksen kohteena ovat useimmin olleet kuntoutuksen ter-
veysvaikutukset, vaikutukset sairauspoissaoloihin, työ- ja toimintakykyyn, liikun-
tatottumuksiin, elintapoihin ja mielialaan. Kuntoutuksen vaikutuksia henkiseen 
hyvinvointiin, työoloihin ja työjärjestelyihin, ammatilliseen osaamiseen sekä yh-
teistoimintaan työpaikalla on tutkittu vähemmän. Vaikutuksia on tutkittu enim-
mäkseen lyhyen ajan seurantatutkimuksina erilaisilla kyselymenetelmillä ennen–
jälkeen-asetelmaa käyttäen. Terveysvaikutusten tutkimisen yhteydessä on käytetty 
myös kliinisiä mittareita. Osassa tutkimuksia on käytetty vertailtuasetelmaa erilais-
ten kuntoutusmuotojen kesken tai kuntoutusta saaneiden ja ei- saaneiden kesken. 

Aslak- ja Tyk-kuntoutusta on tutkittu myös erilaisten kokeilujen yhteydessä 
joko vaikuttavuusnäkökulmasta tai kokeiltujen järjestelyjen toimivuusnäkökul-
masta. Lisäksi on tehty joitakin laadullisia tutkimuksia. Suurin osa tutkimuksista 
on kohdistanut tiedonkeruunsa kuntoutuksen yksilöasiakkaisiin. Tutkitut asiakas-
ryhmät ovat olleet enimmäkseen suorittavan työn tekijöitä. Harvemmin tutkimus 
on kohdistunut kuntoutujien lisäksi muihin kuntoutuksen yhteistyökumppanei-
hin  tai on tehty tilastollisia selvityksiä kuntoutuksen kustannusvaikutuksista.

Keskityn tässä luvussa Aslakia koskeviin empiirisiin tutkimuksiin. Historial-
lisen analyysin yhteydessä olen tarkastellut kuntoutuksen teoreettisen perustan 
yleistä kehittymistä ja Aslakia edeltänyttä varhaiskuntoutukseen liittyvää tutki-
mus- ja kehitystyötä. 

4.2 Aslakin vaikutukset ja yhteistyö tutkimuksen kohteena

Varsinaista Aslak-toimintaa edeltävistä varhaiskuntoutuskokeiluista tehtyjen johto-
päätösten mukaan työntekijöiden työssä kuormittumista voidaan ennalta ehkäistä 
puuttumalla riittävän varhain työntekijöitä kuormittaviin työasentoihin, työme-
netelmiin ja työolosuhteisiin. Osaan varhaiskuntoutuskokeiluja liittyi tieteellistä 
tutkimusta (Järvikoski ym. 1985, Lind 1987). Järvikoski ym. (1985) tutkivat sekä 
kuntoutukseen hakeutumista, kuntoutujien ongelmia, odotuksia ja toimenpiteitä. 
Toiminnan arviossa todettiin mm., että ongelmia pyritään ratkaisemaan helposti 
taukoliikunnalla, ergonomian ja oikeiden työasentojen opastamisella jne., vaikka 
esiin tuli runsaasti myös sekä henkilökohtaiseen elämäntilanteeseen että työhön ja 
työyhteisöön liittyvää problematiikkaa, joka tarvitsee erityishuomiota (Järvikoski 
ym. 1985, 95–06). 

Jo varhaiskuntoutuskokeilujen yhteydessä todettiin, että kuntoutustoimen-
piteet suunnattiin käytännössä, laajasta valikoimasta huolimatta, enimmäkseen 
lääkinnälliseen kuntoutukseen ja vain vähän työolosuhteiden muutoksiin tai 
työtehtävien muutoksiin. Kuntoutujien subjektiivisten arviointien mukaan var-
haiskuntoutuksen tuloksena oireilu oli vähentynyt ja koettu terveydentila ja toi-
mintakyky olivat parantuneet. Koettua työkykyä koskevat muutokset arvioitiin 
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vähäisemmiksi. Työstä poissaolojen todettiin vähentyneen muutosten myötä. 
(Lind 1987.) 

Aslakia koskevista vaikuttavuustutkimuksista on laadittu lukuisia yhteenveto-
ja. Tutkimustulokset Aslakin vaikuttavuudesta ovat ristiriitaisia. Mm. Helo (2000) 
toteaa, että vaikuttavuustutkimuksia on runsaasti, mutta niiden heikkoutena ovat 
käytetyt tutkimusasetelmat ja vertailuryhmien puuttuminen. Turjan (2009) mu-
kaan tulokset Aslakin vaikutuksista koettuun työkuormitukseen ja toimintaky-
kyyn ovat ristiriitaisia, minkä lisäksi tutkimustietoa kuntoutuksen vaikutuksista 
työolosuhteisiin on niukasti (Turja 2009, 27). 

Useat tutkimukset raportoivat Aslakin myönteisistä vaikutuksista koettuun 
fyysiseen terveyteen, suorituskykyyn, oireisiin tai fyysiseen työkuormitukseen (Neva-
la-Puranen 1996, Holopainen ym. 1998, Kurki 2004, Hinkka ym. 2000, Arokoski 
ym. 2002). Kuitenkin pitemmän ajan seurantojen perusteella vastaavia myönteisiä 
vaikutuksia ei ole todettu fyysiseen työkuormitukseen (Holopainen ym. 2004) tai 
koettuun terveyteen (Turja 2009). 

Kuntoutujien koetun työkyvyn on todettu sekä parantuneen (Nevala-Puranen 
1996, Helo 2000) että heikentyneen (Turja 2009) Aslakin vaikutuksesta. Sama kos-
kee vaikutusta koettuun elämänhallintaan (Helo 2000, Hinkka ym. 2000) ja itse-
tuntoarvioihin (Kurki 2004). Kurjen tutkimuksessa kuntoutujien toimintakyky 
parani kurssien aikana, mutta toimintakykyarviot olivat palautuneet suurilta osin 
ennalleen 3-vuotisseurannassa (Kurki 2004). 

Aslak-kuntoutuksen vaikutusta sairauslomapäiviin on myös tutkittu päätyen 
ristiriitaisiin tuloksiin (Järvinen ym. 1995, Holopainen ym. 1998, Holopainen ym. 
2004, Arokoski ym. 2002). Joissakin tapauksissa sairaupoissaolot ovat vähenty-
neet, kun taas joissakin pysyneet ennallaan tai jopa lisääntyneet. Esim. Järvisen 
ym. (1995) tutkimuksen mukaan kuntoutus vähensi sairaspoissaoloja keskimäärin 
kaksi päivää henkilöä kohti yhden vuoden aikana, mutta yritysten välinen vaihtelu 
oli kuitenkin suurta ja sairaslomat pikemmin lyhentyivät kuin vähenivät lukumää-
räisesti. Myös Helo (2000) totesi Aslakin myönteisen vaikutuksen sairaspoissaolo-
päiviin: verrokeilla oli enemmän sairaspoissaolopäiviä kuin Aslakin käyneillä.

Lind ym. (2009) selvittivät Aslak- ja Tyk-kuntoutujien työssä jatkamista kolme 
vuotta kuntoutuksen päättymisen jälkeen. Aslak-kuntoutujista 91 % oli aktiiveja 
(kuului työvoimaan tai sai opintotukea) ja Tyk-kuntoutujista enää 75 %. Sairaus-
päivärahalla olleiden osuus Tyk-kuntoutujista oli pienentynyt ja sairauspäivära-
halla olon kesto lyhentynyt kuntoutuksen jälkeen, kun taas Aslakilla olleilla se ei 
olut yhtä selvä. Myös tässä tutkimuksessa Aslak-kuntoutus todettiin vaikuttavam-
maksi naisilla kuin miehillä (samansuuntainen tulos ks. esim. Nevala-Puranen 
1996, Helo 2000, Kurki 2004). 

Aslakin vaikutuksia kuntoutujien työhön ja työpaikkaan on tutkittu työasento-
jen ja -menetelmien, työolojen ja työjärjestelyjen muutosten näkökulmasta sekä 
kuntoutujien kokeman työkuormituksen ja työpaikan ilmapiirin näkökulmasta. 
Maatalousryrittäjät arvioivat Aslak-kurssin vaikuttaneen myönteisesti työtekniik-
kaan (Nevala-Puranen 1996). Väyrynen ja Könönen (1991) totesivat kuntoutujien 
työasentojen parantuneen Aslakin vaikutuksesta. Helo (2000) raportoi työpai-
kan ilmapiirin parantuneen. Koetun henkisen työkuormituksen on todettu sekä 
vähentyneen (Arokoski ym. 2002) Aslakin myötä että pitemmissä seurannoissa 
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pysyneen ennalllaan (Holopainen ym. 2004). Myöskään henkiseen hyvinvointiin 
ei ole todettu vaikutusta pitkällä aikavälillä (Turja 2009). Kurki päätyy Takalaan 
(1999) viitaten johtopäätökseen, että koska työhön ei voida kuntoutuksella kajota, 
ei kuntoutuksen tuloksellisuuskaan voi olla hyvä työelämää kuvaavilla muuttujilla 
mitattuna. Sen sijaan tulokset ovat parempia ihmisten hyvinvoinnin ja elämänrat-
kaisujen osalta (Kurki 2004, 21). 

Työpaikkakohtaisen Aslakin kehittämis- ja tutkimushankkeessa, jossa itse olin 
mukana, kokeiltiin Aslak-prosessin uudenlaista rakentamista kurssin kohdistami-
sesta ja kuntoutujavalinnoista lähtien itse kuntoutuksen toteuttamiseen ja seuran-
taan (Ylisassi ym. 2004). Tavoitteena oli vaikuttaa kuntoutujien työhön liittyviin 
jaksamisongelmiin. Aslak toteutettiin osana laajempaa työyhteisön kehittämis-
hanketta. Kurssilla kokeiltiin kehittävään työntutkimuksen perustuvaa oman työn 
ja työssä jaksamisen, ammatillisen kehityksen ja toiminnan muutoksen erittelyä ja 
niihin perustuvien yksilöllisten ja yhteisöllisten kuntoutussuunnitelmien laatimis-
ta. Kuntoutuspäiviä järjestettiin myös työpaikalla, jossa kuntoutussuunnitelmia 
käsiteltiin, toteutettiin ja arvioitiin yhdessä esimiesten kanssa. 

Kuntoutujien yksilökohtaiset kuntoutussuunnitelmat linkittyivät työpaikan 
toimintaan ja esimiesten tuen avulla niitä voitiin ryhtyä edistämään jo kuntou-
tuksen aikana. Sekä kuntoutujien, esimiesten, työterveyshuollon että kuntoutta-
jien arviot kuntoutusjaksojen työskentelystä ja tuloksista olivat positiiviset. Työ-
paikalla käynnistettiin pienimuotoisia kokeiluja, joihin kuntoutujien yksilölliset 
kehittymissuunnitelmat nivottiin. Ne koskivat mm. uusien työtehtävien hallintaa, 
oman osaamisalan laajentamista, työn organisoimista ja yhteistyötä. Kuntoutujat 
raportoivat muutoksia mm. käytännön työssä, omissa tilanteissaan ja ammattitai-
dossaan sekä yhteistyön paranemista työyksikössä. (Ylisassi ym. 2004.)

Turja (2009) selvitti Aslak-prosessin jatkuvuutta työpaikoilla ja kuntoutuksen 
vaikuttavuutta kontrolloidulla pitkittäistutkimuksella (ks. myös osatutkimukset 
Turja ym. 2005, 2006, 2007). Tuloksen osoittivat, että Aslakin vaikuttavuus ja yh-
teys työhön on yksiselitteisen heikko. Tutkimuksessa tarkasteltiin kuntoutuksessa 
annettujen suositusten toteutumista työpaikoilla, vaikutusten leviämistä työnte-
kijöiden keskuuteen, työterveyshuollon ja työpaikan roolia prosessin etenemises-
sä ja kuntoutujien ilmoittamien kehittämistarpeiden muuttumista kuntoutuksen 
myötä. Osoittautui, että prosessi jatkui työpaikalla harvoin eikä kuntoutuksen ker-
rannaisvaikutus työpaikalla toteutunut. Kuntoutuksella ei voitu vaikuttaa työpai-
kan fyysisiin tai psykososiaalisiin työolosuhteisiin pitkällä aikavälillä. Vain puolet 
kuntoutujista sai kuntoutussuunnitelman. Niissä muutossuositukset kohdistuivat 
pääasiassa työtapoihin ja henkilökohtaisen terveyden edistämiseen. Vähiten ne 
kohdistuivat ammattitaidon kehittämiseen, työtilan toimivuuteen ja yhteistyöhön. 
Aslakin tavoite kerrannaisvaikutuksista työpaikalla jäi toteutumatta tai toteutui 
puutteellisesti. 

Aslakia on tutkittu myös eri osapuolten välisen tiedonkulun ja yhteistyön nä-
kökulmasta. Tutkimuksissa, joissa ei suoraan ole arvioitu Aslakin vaikuttavuutta, 
on kuntoutuksen eri toimijoiden keskinäinen tiedonvaihto ja yhteistyö havaittu 
puutteelliseksi. Lahtisen ym. (1995) pientyöpaikka-Aslakeihin kohdistuneessa 
tutkimuksessa todettiin, että yhteinen keskustelu kuntoutujan, kuntoutuslaitok-
sen, työterveyshuollon ja yrityksen kesken on vähäistä.  Salmelainen ym (2002) 
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tutkivat Aslak-yhdyshenkilökokeilun kautta työterveyshuoltojen, kuntoutuksen ja 
työpaikan yhteistyötä ja tiedonkulkua. Tutkijat totesivat, että prosessin siirtymä-
vaiheissa työpaikkaa ja työoloja koskevaa tietoa ei välity riittävästi työterveyshuol-
losta kuntoutuslaitokseen eikä kuntoutuslaitokselta työpaikalle. Kuntoutuslaitos 
ja työterveyshuolto jäivät etäisiksi toisilleen eivätkä oleelliset tiedot välittyneet 
työterveyshuollolta kuntoutuslaitokseen. Yritykset eivät tienneet paljoa tyky-toi-
minnasta ja kuntoutuksesta, työterveyshuollon rooli korostui tiedotuksessa ja yh-
teistyössä eikä kuntoutuksen jatkuvuudesta vastannut kukaan. Tutkijat suositta-
vat, että kuntoutusprosessi tulisi jo suunnitteluvaiheessa niveltää kuntoutujan ja 
työpaikan arkityöhön.

Helo (2000) tutki yksilökohtaisten kuntoutusjaksojen vaikutusten lisäksi Asla-
kin yhteiskunnallisia kustannusvaikutuksia ulottaen arvioinnin koskemaan myös 
palveluntuottajien ja Kelan kustannuksia. Yksi Aslak-kurssi maksoi vuosituhan-
nen vaihteessa yhteiskunnalle keskimäärin 22 300 mk (n. 3 750 euroa) . Hintaan 
ei ole sisällytetty menetetyn tuotannon mahdollisia kustannuksia. Kustannusten 
pienentämiseksi esitetään avomuotoisen kuntoutusten lisäämistä. (Helo 2000, 
138–146.) 

Valkosen (1997) tutkimus poikkeaa lähestymistavaltaan valtavirran tutkimuk-
sista. Hän tutki laadullisella otteella kuntoutujien kokemuksia Tyk-valmennuk-
sesta tarinallisesta näkökulmasta lähtökohtanaan olettamus, että koska kuntoutus 
kytkeytyy kuntoutujan elämäntilanteessa tapahtuviin muutoksiin, on kuntoutu-
misessa kyse elämänmuutosten tulkitsemisesta ja merkityksellistämisestä. 

4.3 Aikaisempien tutkimusten muodostama kuva Aslak-
kuntoutuksesta

Aslakia koskeva tutkimus on ollut enimmäkseen vaikutusten tai asiakkaiden ko-
kemusten tutkimusta eikä prosessin käytännön toteutumista tai sen sisältöjä ole 
juuri tutkittu. Tutkimus on ottanut vain vähän kantaa siihen, millaista toimintaa 
Aslak käytännössä on. 

Aslakia on tutkimuksissa yleisemmin luonnehdittu Kelan standardiin viitaten 
työpaikan, kuntoutujan ja työterveyshuollon yhteiseksi prosessiksi (Helo 2000, 
Hinkka ym. 2000, Kurki 2004, Nevala-Puranen 1996, Salmelainen ym. 2002, Tur-
ja ym. 2005a, 2005b, 2006, 2007). Näissä määritelmissä tuodaan kuntoutus esille 
prosessina, joka suunnitellaan yhdessä kuntoutuslaitoksen, Kelan, työpaikan, työ-
terveyshuollon ja työsuojeluorganisaation kanssa, ja jossa on eri vaiheita ja jonka 
kuntoutuslaitos toteuttaa. Esimerkiksi Kurki (2004) ja Salmelainen ym. (2002) 
jaottelevat prosessin päävaiheet niin ikään Kelan standardin mukaisesti suunnit-
teluun, käynnistymiseen, toteuttamiseen ja päätösvaiheeseen (Kurki 2004, Salme-
lainen ym. 2002). Aslakia luonnehditaan useimmiten yksilölähtöiseksi prosessiksi 
(ks. Kurki 2004, Salmelainen ym 2002). Muita tutkimuksissa esille tuotuja näkö-
kulmia ovat prosessin yhteistyönäkökulma vuorovaikutusprosessina (Salmelainen 
ym. 2002) ja työpaikalla tapahtuvana prosessina (Turja 2009).

Tutkimusten keskiössä on vaikutusten tuottajana useimmiten ollut kuntou-
tuslaitososuus, jonka sisältöä ei ole tarkemmin avattu ja tapahtumia jäljitetty. Vai-
kutuksia on arvioitu kyselyin, haastatteluin tai kliinisillä mittareilla yksittäisen 
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kuntoutujan kokemuksista tai tilanteesta käsin. Muodostuu kuva, että Aslak on kun-
toutuslaitoksen toteuttamaa toimintaa yksilöille. Kuvaamalla Aslakin toteutumista 
muodollisen määritelmän varassa muodostuu yhtäältä oletus, että Aslakin vaiheet 
toteutuvat suunnitellulla ja standardissa mainitulla tavalla. Toisaalta muodollisen 
määritelmän ei oletetakaan kattavan vaiheiden sisältöä, vaan jokainen kuntoutus-
prosessi oletetaan sisällöltään ainutkertaiseksi siten, että kukin kurssi suunnitellaan 
kuntoutujaryhmän tai asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Sisältöjen osal-
ta tutkimukset viittaavat kurssin Kelan standardia noudattaviin aihepiireihin tai 
niissä luetellaan yksilöidymmin erilaisia tapahtumaluokkia, kuten esim. lääkärin 
tutkimukset, suoritustestit, ergonomia- ja työtapaohjaus, liikunta, terveyskasvatus-
luennot, psykologin tunnit, hoidot jne (Kurki 2004, s. 34–35, ks. myös Hinkka ym. 
2000). Kelan mukaan Aslakin pääsisältö kattaa liikunnan, ammatillisen ohjauksen 
ja terveellisiin elämäntapoihin ohjaamisen (Kansaneläkelaitos 1997).

Edellä kuvattujen luonnehdintojen ohella Aslak on saanut tutkimuksissa eri-
laisia näkökulmia ja painotuksia. Lähinnä kuntoutusjaksoihin kohdistuneissa 
tutkimuksissa Aslakia on luonnehdittu Kelan virallisten määritelmien lisäksi am-
mattikohtaiseksi terveyskasvatusinterventioksi (Hinkka ym. 2000) ja tuki- ja liikun-
taelinkuntoutukseksi (Kurki 2004). Kuntoutus nähdään myös toimijana, joka antaa 
suosituksia työpaikoille (Kurki 2004, Turja ym. 2005a, 2006, Turja 2009). Aslakia 
on käsitelty myös taloudellisesta näkökulmasta kustannuksia aiheuttavana toimin-
tana (Helo 2000.) ja osana työpaikan työn kehittämistä (Ylisassi ym. 2004).

Varhaiskuntoutukseen ja Aslakin kohdistuneiden tutkimusten kohderyhmät 
ovat edustaneet monien eri toimialojen työntekijöitä. Tutkimus on kohdistunut te-
ollisuusyritysten työntekijöihin (Lind 1987, Järvikoski & Lahelma 1981, Järvikoski 
ym. 1985, Kurki 2004, Salmelainen ym. 2002), maatalousyrittäjiin (Nevala-Pura-
nen 1996), merenkulkualan työntekijöihin (Hinkka ym. 2000), terveys- ja sosiaa-
lialan työntekijöihin (Kurki 2004, Ylisassi ym. 2004), palvelualan sekä kaupallisen 
alan edustajiin (Kurki 2004, Salmelainen ym. 2002). Salmelaisen ym. (2002) pien-
työpaikkojen kuntoutujat edustivat myös autonkorjaajia ja -huoltajia, rakennus-
työntekijöitä ja raskaan kaluston kuljettajia. 

4.4 Johtopäätökset aikaisemmasta tutkimuksesta

Aslakiin kohdistuneet aikaisemmat tutkimukset ovat olleet valtaosaltaan seuran-
tatutkimuksia, joissa on arvioitu Aslakin vaikutuksia suhteessa sille asetettuihin 
julkilausuttuihin tavoitteisiin. Tavallisin tiedonkeruumenetelmä on ollut kysely. 
Useimmissa selvityksissä on kysytty kuntoutujien kokemuksia ja mielipiteitä to-
teutuneesta kuntoutuskurssista ja mitattu sen koettuja vaikutuksista. Niihin on 
yhdistetty erilaisia mittareita, kuten esim. työkykyindeksi. Myös erilaisia kokeiluja 
on tutkittu. Laadullista tutkimusta on tehty vain vähän. 

Vaikuttavuustutkimukset ovat kohdistuneet fyysiseen suorituskykyyn, liikun-
nan harrastamiseen, työtekniikkaan, työ- ja toimintakykyyn ja elämänhallinnan 
kohentamiseen sekä psykologisiin mekanismeihin kuntoutujien arvioimana. Ylei-
simmin on tiedusteltu kuntoutujien kokemia vaikutuksia, harvemmin muiden 
osapuolten näkemyksiä. Vaikutuksia sairauspoissaolojen määriin ja Aslakin yh-
teistyön toimivuutta on myös tutkittu. 
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Useisiin Aslak-tutkimuksiin on liittynyt erilaista kokeilutoimintaa. Vaikutusten 
lisäksi on tutkittu erilaisia Aslak-prosessin järjestelyjä kokeilutoiminnassa, kuten 
kuntoutuksen nivomista työpaikan kehittämishankkeeseen ja yhdyshenkilötoi-
mintaa. 

Aslakin vaikuttavuutta koskevat tulokset ovat ristiriitaisia. Toisistaan poikke-
avia tuloksia on saatu lyhyen ja pitkän aikavälin seurannoissa siihen suuntaan, 
että lyhyellä aikavälillä myönteisiksi todetut muutokset häivävät pitemmissä seu-
rannoissa. Etenkin vaikuttavuutta arvioineet varhaisemmat tutkimukset kertovat 
Aslakin myönteisistä, mutta lyhytaikaisista vaikutuksista erityisesti terveyskäyt-
täytymisen ja sairaspoissaolojen suhteen. 2000-luvun tutkimukset kertovat yh-
teistyön haasteista, tulosten vaatimattomuudesta ja työkytkennän vähäisyydestä ja 
epämääräisyydestä. Myönteisiä kokemuksia Aslakin vaikutuksista on saatu eniten 
fyysiseen kuntoon, työasentoihin ja työtapoihin sekä henkiseen jaksamiseen liitty-
en. Tutkimusten perusteella kuntoutuksen myönteiset vaikutukset ovat melko ly-
hytaikaisia. Aslakin yhteys työhön on osoittautunut vähäiseksi, kuntoutusprosessi 
jatkuu työpaikalla vain harvoin, eikä kuntoutuksella ole ollut vaikutusta työpaikan 
fyysisiin tai psykososiaalisiin työolosuhteisiin. Kuntoutuksen muut kuin työhön 
liittyvät alueet näyttäytyvät vahvempina. Kokeiluhankkeisiin liittyvien tutkimus-
ten perusteella kuntoutuksen toimijoiden yhteistyö ei toimi ja työpaikkayhteys ja 
jatkuminen työpaikalla toteutuvat heikosti. Tutkimuksissa nähdään myös mah-
dollisuuksia uudistaa yhteistyötä ja sisältöjä.

Jatkotutkimussuositukset koskevat mm. kuntoutuksen sisältöjen tutkimista 
ja uudistamista ja erilaisten interventioiden vaikutusten tutkimista. Tutkimusten 
perusteella Aslakin kehittämiseksi suositellaan tiedonkulun parantamista ja yh-
teistyön tiivistämistä, suunnittelun tehostamista, subjektiivista vaikutusmahdol-
lisuutta kuntoutukseen pääsyyn, kuntoutujavalintojen ja kuntoutuksen sisältöjen 
uudistamista, kuntoutusohjelmien eriyttämistä erilaisille ryhmille, tiiviimpää 
yhteyttä työhön ja työterveyshuoltoon, kuntoutuksen koko prosessin uudista-
mista sekä huomion kiinnittämistä kuntoutusprosessin jatkumiseen työpaikalla. 
Joissakin tutkimuksissa nähdään jatkossa tärkeäksi selvittää, mitä ammatillisella 
syvennyksellä tarkoitetaan, miten se ymmärretään ja miten se ilmenee kuntou-
tuksessa. 

Tutkimukset luovat kuvaa Aslakista prosessina, yhteistyönä, vakiosisältöisenä 
ja yksilölähtöisenä tapahtumasarjana. Aslakin työhön liittyvyys on nähty yhdek-
si teemaksi terveys-, ravinto- liikunta- ja elämänhallintateemojen ohella. Työhön 
liittyvyys ja sen ongelmallisuus on kuitenkin tullut esille tai pohdittavaksi useam-
man tutkimuksen johtopäätöksissä. Aslakin työteemaan tai työpaikkayhteyteen 
keskittyviä tutkimuksiakin joukossa on. Tutkimuksissa ei juuri ole pohdittu eri 
toimialoilla ja työpaikoilla tapahtuvan kehityksen mahdollista vaikutusta tulok-
siin.

Aslakia ei ole tutkittu kuntoutustyöntekijöiden näkökulmasta, työnä, tai kar-
toitettu heidän käsityksiään kuntoutuksesta. Kuntoutujankin omaa roolia Asla-
killa tutkimukset ovat käsitelleet varsin vähän. Teoreettinen keskustelu Aslak-toi-
minnan lähtökohdista ja olettamuksista puuttuu tai sitä on pohdittu hyvin vähän 
empiirisissä tutkimuksissa. Kajoaminen tähän puoleen on tarkoittanut työkyvyn 
käsitteeseen viittaamista. 
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Aslakia koskevissa aiemmissa tutkimuksissa työ on käsitetty tehtävinä ja kuor-
mittavien työolosuhteiden ja terveysoireiden näkökulmasta. Työn sisältöjä ei ole 
juuri muuten kuvattu. Aslakin työhön liittyvyys tulee tutkimuksissa esille vahvim-
min kuormitustekijöiden ja työolojen näkökulmasta, jolloin kuntoutuja-asiak-
kaalle, työntekijälle, annetaan passiivinen rooli kuntoutettavana. Niiden harvojen 
tutkimusten tulokset, joissa on keskitytty Aslakin työhön liittyvyyteen, viittaavat 
siihen, että liityntä työhön on heikko ja vaikutukset vähäisiä ja lyhytaikaisia. Myös 
niissä tutkimuksissa, joissa työhön liittyvyys on ollut sivuosassa, on tuotu esille 
kuntoutuksen työhön liittymisen ongelmallisuutta.

Aikaisempien tutkimusten perusteella Aslakiin kohdistuneessa tutkimukses-
sa on katvealueita erityisesti Aslakin tosiasiallisen sisällön tutkimisen suhteen ja 
työkytkennän muodostumisen tutkimisen suhteen. Kurssin sisältöjä on selvitetty 
erikseen vain harvoin. Tutkimuksen katvealueiksi on jäänyt työelämän muutoksen 
ja asiakkaiden kuntoutustarpeiden yhteyden tarkasteleminen, ja Aslak-kurssien 
sisältöjen vaihtelu kuntoutuslaitoksesta toiseen ja mahdollinen Aslak-toiminnan 
muutos. Aslakia koskevat tutkimukset ovat lähteneet yhtäältä siitä, että asiakkaiden 
kuntoutustarve on samanlaisena pysyvä, jonkin verran toimialasta ja ammattiteh-
tävästä riippuva, ja että Aslak-kuntoutus toimenpiteinä on sekin kaikkialla sama, 
standarditoimintaa. Toisaalta tutkimuksissa nojataan julkilausuttuihin periaattei-
siin, joiden mukaan Aslak vastaa kunkin kuntoutujaryhmän kuntoutustarpeeseen 
heille sopivalla toimenpidevalikoimalla.  Tutkimuksissa ei ole kuitenkaan tarkkaan 
selvitetty sitä, miten arvioitavat kuntoutusprosessit on toteutettu käytännössä ja 
millaisia sisältöjä niissä on ollut tai miten sisältöjä on muokattu eri kuntoutuja-
ryhmien tarpeisiin. On tarpeen selvittää sitä, mitä työhön liittyvyys on ja miten työ 
ja asiakkuus Aslakilla nähdään. Kuntoutujan näkökulman esille tuominen kysely-
vastauksia laajemmin on tarpeen.
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5 Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat

5.1 Empiirisen tutkimuksen asetelma

Tutkin työhön liittyvää kuntoutusta kuntoutustoiminnan erityisenä historiallise-
na muotona. Toiminnan teorian mukaan toimintaa tulee tutkia historiallisessa, 
kulttuurisessa ja paikallisessa kontekstissaan. Empiirisessä tutkimuksessa on sitä 
varten valittava tutkittavaa toimintaa vastaava toiminnan havaintoyksikkö, joka 
hahmottuu tutkijalle toiminnan moniaineksisen prosessin empiirisenä näytteenä. 
Edustaessaan tiettyä kulttuurisesti ja historiallisesti välittynyttä kohdetoimintaa, 
havaintoyksikön sisältämä näyte toiminnasta rakentuu samalla paikallisesti ai-
nutkertaisena prosessiluonteisena tapahtumana (Engeström 2002). Engeströmin 
mukaan toiminnan havaintoyksikkö määrittyy kohdetoiminnan perusteella usein 
siten, että sen valintaa ohjaavat seikat tulevat esille ja ratkaistaan jo aineistonke-
ruuta suunniteltaessa. Näin tapahtui myös omassa tutkimuksessani. Aslak uudis-
tusta edustavana ”tuotteena” (ks. luku 2.4) tarjosi työhön liittyvän kuntoutuksen 
empiiriselle tutkimukselle kohdetoiminnan ja yksi kokonainen Aslak-kurssi antoi 
toiminnan prosessille toiminnasta itsestään määrittyvät rajat. Ajallisesti pitkäkes-
toisen, paikalllisesti vaihtuvan ja usean orgnisatorisen toimijan muodostama Aslak 
tutkimuskohteena asetti haasteita etsiä tämän luonteen huomioon ottavaa aineis-
ton analyysitapaa. Koska sellaista ei ollut kehittävässä työntutkimuksessa valmiina 
tarjolla, olen hakenut ratkaisua yhdistämällä tutkimuksessani toiminnan teoriaa 
ja infrastruktuurin etnografi sen analyysin ideaa (Star 1999) sekä hyödyntämällä 
etnometodologista jäsenkategoria-analyysia (Sacks 1972, 1974) toiminnan teorian 
viitekehyksessä. 

Tapaustutkimus ja toiminnan havaintoyksikkö

Aslak-kuntoutus toteutuu ajallisesti noin kahden vuoden kestoisena prosessina, 
jonka aikana toteutetaan yhteensä 22 vuorokauden mittainen, yleisimmin kol-
meen kuntoutusjaksoon jakautuva kuntoutuslaitosjakso, Aslak®-kurssi. Koko-
naisprosessi käynnistyy ennen kuntoutusjaksoja kohderyhmän valinnalla, kurssin 
hakemisella Kelalta, siitä tiedottamisella ja kuntoutujien hakeutumis- ja valinta-
prosessilla. Kuntoutusprosessi jatkuu myös kuntoutuslaitosvuorokausista muo-
dostuvien jaksojen välissä ja niiden päätyttyä. Prosessiin osallistuu sen eri vaiheis-
sa eri toimijoita. Tällaisen kuntoutusprosessin käsittävä yksi Aslak-kokonaisuus 
muodostaa tutkimuksessani toiminnan havaintoyksikön (kuvio 5.1). Havaintoyk-
sikön sisältö muodostuu aineiston perusteella, jolloin saadaan näkyviin toimintaa 
tuottavat ja sitä muokkaavat tapahtumat ja ilmiöt. Tämä viittaa myös siihen, että 
toiminnan havaintoyksikössä on tutkittavan ilmiön kontekstina itse toiminta (En-
geström 2002). 



48

Kuvio 5.1 Tutkimuksen kohdetoiminnan havaintoyksikkö

Tutkimukseni luonnetta sopii hyvin kuvaamaan Yinin (1994) määritelmä ta-
paustutkimuksesta empiirisenä tutkimuksena, joka kohdistuu todellisessa kon-
tekstissaan tapahtuviin ilmiöihin, jossa rajat tutkittavan ilmiön ja kontekstin vä-
lillä eivät ole selvät, ja jossa käytetään monia aineistolähteitä (Yin 1994, 11–15). 
Tapaustutkimuksessa on erotettava tutkimuksen kohde ja sitä vastaava tapaus. 
Omassa kuntoutustoimintaan kohdistuvassa tutkimuksessani puhun toiminnan 
havaintoyksiköstä (tapaus), joka käsittää useita vaiheita sisältävän Aslak-prosessin 
(tutkimuksen kohde kokonaisuudessaan), jota analysoin käsitteellisesti toiminnan 
analyysiyksikön avulla. Vaikka omassa tutkimuksessani on kyse yhdestä tapauk-
sesta, voi toiminnan tutkimus käsittää useampia havaintoyksiköitä (ks. Engeström 
1999) samoin kuin tapaustutkimuksenkin voi muodostaa useampi tapaus (mul-
tiple casestudy). Empiirisessä analyysissä tutkimuskohde ja siten myös empiiri-
nen analyysiyksikkö vaihtelee (osa)kohteen ja käytettävän tutkimusmenetelmän 
mukaan. Omassa tutkimuksessani kysymys empiirisestä analyysiyksiköstä tulee 
ratkaistavaksi lukujen 7 ja 8 analyyseissä, joiden kohteet rakentuvat keskenään eri 
tavoin. Luku 7 kohdistuu infrastruktuuriin, jossa empiirisenä analyysiyksikkönä 
ovat materiaaliset artefaktit, joista etsin johtoideoita ja sitä kautta hahmotan Asla-
kin perustaa. Luvussa 8 tutkin toimijoiden merkityksenantoja, jolloin empiiriseksi 
analyysiyksiköksi määrittyvät keskusteluaineiston transkripteistä tietyllä tavalla 
poimitut, merkityksenantoja sisältävät maininnat. Sen sijaan Aslak-trajektorin ku-
vaus luvussa 6 ei edellytä empiirisen analyysiyksikön nimeämistä, koska kuvauk-
sessa on kyse kokonaisuuden jäsentämisestä ilman erityistä analyysimenetelmää. 
Trajektorin kuvauksen keskeinen tavoite on käytännöllinen: kontekstin luominen 
tutkittavalle ilmiölle. 

Tapaustutkimus vastaa tyypillisimmällään tulkintaa tai selittämistä vaativiin 
kysymyksiin. Tämänkaltaiset kysymykset johtavat jäljittämään ajassa esiintyvien 
ilmiöiden yhteyksiä (Yin 1994, 5–9). Yin korostaa tapaustutkimusta tutkimusstra-
tegiana, ei esimerkiksi aineistonkeruutaktiikkana tai tietynlaisena tutkimusasetel-
mana. Tapaustutkimuksen tavoitteena on siten lisätä ymmärrystä ilmiöstä, mikä 
Yinin mukaan tapahtuu tapaustutkimuksessa teoreettisten olettamusten pohjalta 
(ks. myös Laine ym. 2007, 10). Tällöin teoreettiset lähtökohdat ohjaavat myös ai-

KUNTOUTUSTOIMINTA

Kuntoutuksen työkytkentä: työhön liittyvä kuntoutus

Aslak-kurssi
(kokonaisuus joka käsittää Aslak-

kuntoutusjaksojen lisäksi niitä edeltävät
ja niiden jälkeiset tapahtumat )

Havaintoyksikkö, 
joka edustaa

työhön liittyvää
kuntoutusta
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neistonkeruuta ja analyysiä. Oma tutkimukseni pyrkii ymmärtämään kuntoutuk-
sen työkytkennän muutosta ja käytännössä rakentuvaa nykytilaa sekä toiminnan 
sisäisten ristiriitojen kautta hahmottuvia tulevaisuuden mahdollisia näköaloja. 
Tähän ymmärrykseen liittyy myös käytännöllinen intressi (tämän tutkimuksen 
ulkopuolella), joka palvelee työkuntoutuksen kehittämistä. 

Tutkimuksen kohteena Aslak-kuntoutus sinänsä edustaa tyypillistä työhön 
liittyvää kuntoutusta – siinä yhdistyvät työhön liittyvän kuntoutuksen keskeiset 
ominaispiirteet. Tapauksenani on Varastotyöntekijöiden Aslak-kurssi, joka edus-
taa samalla kuitenkin myös erityistä tapausta teoreettiseen hypoteesiin nähden. 
Kuntoutuksen kehitysvaihetta ja ristiriitaa koskevaa hypoteesia tutkitaan empiri-
assa tapauksella, jossa pyrkimys uudenlaiseen työkytkentään on kyseisen kurssin 
kohdalla toiminnan julkilausuttuna lähtökohtana (ks. luku 3). 

Kuten Engeström (2002) toteaa, toiminnan havaintoyksikön rajaamaa pro-
sessia kuvaa symbolisessa interaktioteoriassa käytetty trajektorin käsite (Strauss 
1993). Trajektori viittaa toiminnan prosessinomaiseen kehkeytymiseen, joka ete-
nee ja muovautuu käytännössä monien toimijoiden ja tapahtumien ennakoimat-
tomankin vuorovaikutuksen tuloksena (Strauss 1993, 53). Strauss viittaa trajek-
torin käsitteellään ensinnäkin mihin tahansa ajan myötä kehkeytyvään ilmiöön ja 
toiseksi hän sisällyttää trajektoriin tapahtumat ja vuorovaikutukset, jotka myötä-
vaikuttavat ilmiön kehkeytymiseen. Siten trajektorit eivät etene automaattisesti tai 
määräydy vain olosuhteista käsin vaan siihen osallisten toimijoiden vuorovaikut-
teiset teot muokkaavat niitä (emt s. 53–54).  Trajektori siis etenee ajallisesti, se voi-
daan jakaa vaiheisiin ja se muotoutuu toimijoiden vuorovaikutuksessa (emt s. 70). 
Engeström ym. (2003, 154) katsovat, että trajektorin käsite on yritys sitoa yhteen 
toiminnan ajallinen ja sosiaalis-spatiaalinen ulottuvuus, joilla on tärkeä merkitys 
työn uusien kohteiden laajentumisen kannalta. 

Trajektorin käsitteen avulla on tarkasteltu paikallista ilmiöiden kehittymistä, 
kuten sairauden etenemistä (Strauss 1993) ja hoitotapahtumia (Silverman 1987). 
Toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen piirissä Saaren-Seppälä (2004) 
käytti trajektorin käsitettä potilaan hoitokaaren kuvauksessa. Saaren-Seppälä ku-
vasi trajektorin avulla tilanteita sen kannalta, millaisiin tekoihin toimijat ryhtyivät 
ja kuvasi paikallista aikaa eli sitä mitkä teot muodostaat yhdessä ajallisen jatku-
mon tai yhteyden tekijöiden toiminnassa (emt. s. 46). 

5.2 Tutkimuksen aineisto

Aineistokokonaisuus on kerätty vuonna 1997 toteutetusta varastotyöntekijöille 
suunnatusta Aslak-kuntoutusprosessista ja se käsittää yhden Aslak-kuntoutusko-
konaisuuden taltioinnin. Kuntoutuslaitoksessa toteutettaville jaksoille osallistui 
yhdeksän kuntoutuja-asiakasta viidestä eri työpaikasta.

Kuntoutuslaitosjaksoja edeltävät tapahtumat on toimintaan osallistuvien or-
ganisaatioiden toimesta taltioitu dokumentein. Niitä koskevan tutkimusaineiston 
keräsin jälkikäteen toimintaan osallistuneilta tahoilta, kuten esimerkiksi työter-
veyshuollosta (kurssihakemus), kuntoutuslaitoksesta (kuntoutushakemusdoku-
mentit ja toiminnan suunnittelua ja käynnistämistä koskevat tiedot) ja kuntoutu-
jilta (kurssijaksoa edeltäviin tapahtumiin liittyvät haastattelut). Aineisto käsittää 
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dokumentteja, haastatteluja ja keskustelujen kirjaamista kenttämuistiinpanoihin. 
Lisäksi keräsin Varastotyöntekijöiden Aslak-kurssin toteutusajankohtana voimas-
sa olevia Aslak-toimintaan liittyviä Kelan ohjeita (esim. Kelan kuntoutusta koske-
va standardi) ja kuvauksia. 

Kuntoutusjaksojen alusta lähtien keräsin aineistoa tapahtumien kulun aikana. 
Kuljin kuntoutujaryhmän ryhmäohjelman mukana kaikilla kuntoutusjaksoilla, 
pääsääntöisesti ns. ammatillisissa keskusteluryhmissä sekä kaikissa jaksojen avaus- 
ja päätöstilaisuuksissa, mutta myös liikunnallisissa osioissa. Olin mukana myös 
kahdella työpaikkakäynnillä ja kurssista vastaavan kuntoutustyöryhmän yhteises-
sä tapaamisessa. Kuntoutusjaksojen aineistonkeruun painottaminen ammatilli-
siin, työhön liittyviin osioihin perustuu tutkimuksen yleisteemaan ja rajaukseen. 
Tein kaikista seuraamistani tapahtumista kenttämuistiinpanot. Osan keskustelu-
ryhmistä ääninauhoitin ja osan kuvanauhoitin. Otin myös valokuvia erilaisista ti-
lanteista. Havainnoinnin lisäksi keräsin kurssiin liittyvät dokumentit, kuten kurs-
siohjelman, kurssitehtävät ja kuntoutujien tuotokset niihin sekä kurssin vetäjän 
käyttämän muun kirjallisen materiaalin (kalvot) ja kuntoutuskertomukset. Lisäksi 
haastattelin kahta kuntoutujaa kuntoutusjaksolla ja kolmea kuntoutujaa vajaan 
vuoden kuluttua kuntoutusjaksojen päättymisestä.

Eri aineistotyypit ja tutkimusaineiston pääsisällön olen koonnut taulukkoon 
5.1. Aineistoa ja aineistonkeruuta olen selostanut seikkaperäisemmin kussakin 
analyysiluvussa (luvut 6, 7 ja 8). Yksityiskohtaisempi aineistoluettelo on liitteenä 
(liite 1).

Taulukko 5.1 Tutkimuksen aineistotyypit ja sisältö

Aineistotyyppi Aineiston sisältö

lomakkeet ja muut 
tekstidokumentit

Kelan Aslak-toimintaan liittyviä tekstidokumentteja 5 kpl; kurssihakemus; 
kuntoutushakemukset, B-lausunnot ja päätökset 9 kpl; kurssiohjelma 3 jaksolta; 
erilaiset tehtävät 10 kpl ja 9 kuntoutujan kirjalliset vastaukset niihin; muuta 
työskentelymateriaalia kuten kalvoja; kehittämis- ja kuntoutumissuunnitelmat 6 
kpl; välitiedote; kuntoutumiskertomukset 2 kpl 

havainnointiaineisto ääninauhoitetut, videoidut tai kenttämuistiinpanoilla taltioidut kuntoutusjakso-
jen tapahtumat 3 jaksolta, yht 3 avauksesta ja 2 päätöksestä, 7 keskusteluryh-
mästä ja 2 yhteistyöpäivästä, valokuvia

haastattelut Kahden asiakkaan haastattelu kuntoutusjaksojen aikana, kolmen asiakkaan 
haastattelut kurssin jälkeen, kaksi kuntoutustyöntekijän haastattelua; työter-
veyshoitajan haastattelu; yht 8 haastattelua
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5.3 Analyysimenetelmät

Esittelen tässä luvussa lyhyesti lähinnä metodologisesta näkökulmasta tutkimuk-
sen analyysimenetelmät. Tarkastelen menetelmiä perusteellisemmin niiden käytön 
yhteydessä asianomaisissa aineistoon perustuvissa luvuissa, joita on kolme (luvut 
6, 7 ja 8).  Menetelmät tukeutuvat osittain toisiinsa ja avaavat samalla Aslak-toi-
mintaa eri näkökulmista. 

5.3.1 Aslak trajektorina

Aineiston käsittelyn aluksi ja analyysien lähtökohdaksi rakennan kuvan Aslak-toi-
minnasta käytännössä. Rakennan luvussa 6 tämän kuvauksen ensinnäkin ajalli-
sesti aineistoon perustuvien toteutuneiden tapahtumien kulun mukaan. Käytän 
trajektorin käsitettä, joka mahdollistaa Aslakiin sisältyvän monitoimijuuden, 
prosessin aikana vaihtuvien tekijöiden ja eri tyyppisten tapahtumien esiin nos-
tamisen. Trajektorin käsite tukee siten tutkimusmenetelmän herkkyyttä Aslakin 
prosessiluonteelle. Tutkimuksen kokonaisuudessa trajektorin kuvaus helpottaa 
moninaisen aineiston paikallista kontekstualisointia suhteessa toiminnassa keh-
keytyvään prosessiin. Aineiston kontekstualisointi on myös välttämätön apuväline 
muille menetelmille, joita tutkimuksessa käytän. Toiseksi kuvaus kokonaisuudes-
saan on osa tutkimuksen empiiristä toteutusta ja sellaisena itsessään yksi tutki-
muksen tulos, joka muodostuu teoreettisten lähtökohtien ohjaamana. (ks. esim. 
Häikiö & Niemenmaa, 2007, 53.) 

Yin (1994, 5–6) erottaa erilaiset tutkimusstrategiat niitä vastaavien tutkimusky-
symysten avulla. ’Mitä’, ’miten’ ja ’miksi’ -kysymykset johtavat erilaisiin tutkimus-
strategioihin. Aslakin rakentumisen kuvauksella pyrin vastaamaan mitä-kysymyk-
sen lisäksi siihen, miten Aslak rakentuu toteutuneeseen muotoonsa. Kuvaileva ote 
auttaa tunnistamaan myöhemmin analysoitavia yhteyksiä; selittäminen edellyttää 
myös ilmiön kuvaamista eikä selittämistä ja kuvailua ole syytä asettaa vastakkain 
(Peuhkuri 2007, 137–138, ks. myös Engeström 1999). Aslakin rakentumisen kuva-
us palvelee siten tavallaan eksploratiivista tarkoitusta tutkimukseni sisällä, kun se 
nostaa esiin teoreettisen hypoteesin kannalta kiinnostavia ilmiöitä ja kohtia, joi-
hin tartun myöhemmissä analyyseissä. Siten Aslak-prosessin kuvaus palvelee sekä 
kohteen kuvausta että pohjustaa analyysejä.

Tutkimuksessani trajektorin käsite saa toiminnan ilmiötason kuvausta syven-
tävän ja jäsentävän apukäsitteen luonteen. Kun trajektorin käsite vasta nostaa esil-
le Aslakia ilmiönä ja sen työkytkennän rakentumisen monimuotoisuutta, tarjoaa 
toimintajärjestelmän malli jäsentämisvälineen toiminnan oleellisten yhteyksien ja 
kehitystä eteenpäin vievien ristiriitojen tutkimiseen.

5.3.2 Infrastruktuurin etnografi nen analyysi 

Lähden tutkimuksessani siitä, että kuntoutus on ideoineen ja konkreettisena toi-
mintana historiallisesti muotoutunutta ja kehittynyttä toimintaa. Aslak on kun-
toutustoimintaa, jota tarkastelen toimintajärjestelmän mallin avulla (Engeström 
1987, 87). Sen muodostavat kuntoutuksen kohde, tekijät, välineet, yhteisö, säännöt 
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ja työnjako kokonaisuutena, joka on historiallisesti kehittynyt ja jatkuvasti muu-
toksessa. Näitä toimintajärjestelmän osatekijöitä voidaan lukea siten, että Aslak 
toteutuu historiallisesti luodun infrastruktuurin varassa. Olettamukseni historial-
lisen analyysin pohjalta on, että vaikka Aslak-kuntoutukselle on rakennettu omaa 
perustaa, ovat Aslakin käytännöt rakentuneet pitkälti lääkinnällisen kuntoutuk-
sen ehtoja toteuttavan infrastruktuurin varaan, joka on palvellut Aslakia edeltävää 
laitoskuntoutuksen paradigmaa (ks. luku 2). Tarkastelen, miten Aslak rakentuu, 
kun vanhaan infrastruktuuriin on kiinnittynyt käytännön toiminnassa uusia ele-
menttejä, kuten työ, oppiminen ja työn kehittäminen. Näihin elementteihin liittyy 
puolestaan omia perinteisiä käytäntöjä ja toimintajärjestelmiä.

Infrastruktuurilla tarkoitetaan perusrakenteiden systeemiä, erilaisten toimin-
tojen näkymätöntä taustaa. Infrastruktuurissa materialisoituu toiminnan kulttuu-
rihistoriallinen välittyneisyys siten, että siihen sisältyy erilaisten välineiden histo-
riallinen kehitysprosessi, välineiden sovittaminen erilaisiin käyttötarkoituksiin ja 
eri käyttäjille (Bowker & Star 1999, 33-34). Se kätkee sisäänsä luokituksia, normeja 
ja arvostuksia, jotka näyttäytyvät arkikäytännössä esimerkiksi numerolistoina, ni-
mikkeinä tai lomakkeina, joihin itse luokitusten sisältö ja synty on haudattuna 
(Star 1999). Star korostaa tavanomaisesta määritelmästä poiketen infrastruktuu-
ria suhdekäsitteenä: infrastruktuuri merkitsee eri asioita eri toimijoille. Se mikä 
yhdelle on toiminnan infrastruktuuria, saattaa olla toiselle toiminnan kohde tai 
toiminnan este. Esim. rautatieinsinöörille raiteet eivät ole infrastruktuuri vaan 
toiminnan kohde, pyörätuolissa olevalle henkilölle portaat eivät ole käytön tukia 
vaan esteitä. Näin infrastruktuuri voi toimia ”siltana” tai ”esteenä”. Vaikka infra-
struktuuri merkitsee arkisia asioita ja esineitä, esiintyy se analyyttisesti katsoen 
vain suhdeominaisuutena: se on toiminnan perusta vain tietyssä kontekstissa, tie-
tyssä paikallisessa käytännössä (in organised practices). Infrastruktuuri muokkaa 
toimijoiden käytäntöjä, mutta myös päinvastoin: toimijoiden käytännöt vaikutta-
vat infrastruktuuriin, joka ei ole muuttumaton tai kerralla valmiiksi rakennettu ja 
joka on aina sovitettava paikalliseen toimintaan. Infrastruktuurille on ominaista 
sen paradoksaalinen luonne: se on yhtäaikaa näkymätön ja läpinäkyvä, ja se tulee 
näkyväksi erityisesti, kun se rikkoutuu tai kun sen jokin osa lakkaa toimimasta. 
Infrastruktuurin samanaikaista näkyvänä ja näkymättömänä olemista voisi ver-
rata vaihduntakuvioon, jossa näkemisen kohteeksi nousevat tausta ja kuvio voivat 
vuorotella sen mukaan, mihin tietoinen huomio kohdistetaan tai mikä tulkintake-
hys havaitsijalla vallitsee. 

Infrastruktuuri on ekologinen systeemi siinä mielessä, että sen kaikkien osien 
on toimittava saumattomasti yhteen. Se on toiminnan kannalta jakamaton koko-
naisuus, jonka osissa tapahtuvat muutokset heijastuvat koko toimintaan. Jos vain 
yhtä osaa kokonaisuudessa muutetaan, siitä aiheutuu seurausvaikutuksia, usein 
hankaluuksia, koko toiminnalle. Siten infrastruktuuri pyrkii yhtäältä säilyttämään 
toimintaa samana ja vastustamaan muutosta. Tukeakseen käytännön toimintaa 
infrastruktuuri on sovitettava aina paikalliseen kontekstiin, joten infrastruktuurin 
ekologisuus merkitsee siten toisaalta myös herkkyyttä muutoksille. 

Palvellakseen konkreettista toimintaa Aslakin kaltaisessa toiminnassa infra-
struktuurin kokonaisuus tarvitsee ”liitososia” joilla sekä eri toimintajärjestelmien 
kuntoutusta koskevat infrastruktuurin osat että historiallisesti eri aikakausina luo-
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dut osat liittyvät yhteen palvelemaan paikallista toimintaa. Näiden liitoskohtien ja 
eri aikoina luotujen osien yhteensovittaminen on toiminnan sujuvuuden kannalta 
merkittävä. 

Star (1999) esittelee infrastruktuurin etnografi sen analyysin etnografi sesti 
orientoituneen tutkimuksen uutena lähestymistapana. Infrastruktuurin tutki-
minen suhteena johonkin toimintaan tai toimijajoukkoon edellyttää perinteisen 
etnografi sen kenttätyön sijaan eri menetelmien yhdistelmää. Starin mukaan inf-
rastruktuurin syntyä, olemusta ja ”kulissien takana” olevia toiminnan elementtejä 
voidaan selvittää mm. historiallisen ja kirjallisen analyysin, haastattelujen ja ha-
vainnoinnin avulla (Star 1999). Hän näkee infrastruktuurin tutkimisen haasteeksi 
mm. mittakaavan laajentamisen perinteisiä (yhdessä paikassa tapahtuvia) etno-
grafi sia tutkimuskohteita laveammalle siten, että tutkimus ulotetaan ”hajallaan” 
tapahtuvan toiminnan infrastruktuurin eri puoliin.

Aslak sijoittuu monen organisaation muodostamalle kentälle samalla kun As-
lakin omalle trajektorille sijoittuvat sen infrastruktuurin maantieteellisesti hajal-
laan sijaitsevat ja monia eri toimintoja palvelevat osat, kuten rahoitusjärjestelmä, 
yhteiskunnan säätämät haku- ja valintamenettelyt niihin liittyvine dokumenttei-
neen, työterveyshuolto sekä asiakasorganisaatiot. Samalla kun kuntoutuksen inf-
rastruktuuriin on rakentunut vanha, yleistynyt Aslakin kohde (fyysisesti sairas tai 
vajaakuntoinen yksilö), on trajektori avoin tapahtumille ja osallistujien vuorovai-
kutteisille panoksille (ks. Engeström ym. 2003, 181–184). 

Kuntoutukselle asetettujen yhteiskunnallisten tavoitteiden mukaan Aslakin 
kohteena ovat työntekijät, joilla on kohonnut riski joutua ennenaikaisesti pois 
työelämästä tai työkyvyttömiksi. Aslak®-kuntoutus on rekisteröity, Kelan stan-
dardoima tuotteenomainen prosessi. Sen tuottamiseen osallistuu useita osapuolia 
ja kohdetta konstruoivat monet toimintajärjestelmät historiallisesti eri tarpeisiin 
kehitetyin välinein. Työhön liittyvässä kuntoutuksessa yhteiskunnalliset tavoitteet 
välittyvät kuntoutujien ja kuntouttajien keskinäiseen toimintaan mm. lakien ja 
sääntöjen muodossa työvoiman työssä pysyttämisen velvoitteineen ja etuuksiin 
liittyvine kriteereineen. Kun kuntoutus on yhteiskunnallista toimintaa valikoiduil-
le ryhmille, se rakentuu samalla eri osapuolten ja konkreettisten asiakkaiden kans-
sa tapahtuvana vuorovaikutuksena ja kuntoutujien ja kuntouttajien keskinäisenä 
toimintana. Myös kohde, kuntoutuja itse, konstruoi itseään toiminnan kohtee-
na. Kuntoutuslaitokseen tullessaan ja siellä ollessaan kuntoutuja on määritelty ja 
määritellään kuntoutuksen kohteena eri näkökulmista, mukaan lukien se tulkinta, 
jonka hän on itse muodostanut kuntoutujan identiteetistään ja miten hän asemoi 
edelleen kuntoutusprosessissa itseään kuntoutujana. 

Aslakin kaltaisen usean toimijan muodostaman, ajallisesti ja paikallisesti laajan 
infrastruktuurin rakentumisen tarkastelussa hyödynnän Starin (1999) ehdottamia 
tekniikoita infrastruktuurin ”lukemiseksi”. Niitä ovat toimintaa koskevien oletta-
musten paljastaminen identifi oimalla johtoidea tai -kertomus, näkymättömän työn 
jäljittäminen ja infrastruktuurin ymmärtäminen paradoksaalisesti yhtaikaa sekä 
läpinäkyvänä että -näkymättömänä. 

Aslakin infrastruktuuriin sisältyy oletuksia mm. vaikutuksista ja vaikutus-
mekanismeista ja sitä kautta toiminnan kohteesta. Analysoin näitä olettamuksia 
tutkimalla infrastruktuuria edustavasta aineistosta, millaisia johtoideoita infra-
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struktuuri sisältää – ja mitä se jättää toissijaiseksi tai sulkee ulkopuolelleen. Infra-
struktuuriin sisältyvää näkymätöntä työtä avaan eri toimijoiden jälkiä seuraamal-
la. Siten esimerkiksi infrastruktuuria edustavien dokumenttien taakse meneminen 
tai kuntoutustapahtumien toteutumiseksi tehdyn työn jäljittäminen antavat tietoa 
muutoin näkymättömästä työstä, jota toiminta edellyttää. Tämä kulissien taak-
se meneminen kertoo infrastruktuurin ominaisuuksista esimerkiksi käytännön 
toimintaa tukevana tai sitä hankaloittavana. Infrastruktuurin paradoksaalinen 
ominaisuus – samanaikainen näkymättömyys ja läpinäkyvyys – liittyy sen toimin-
taa yhtäältä säilyttävään luonteeseen ja toisaalta infrastruktuurin samanaikaiseen 
vähittäiseen muokattavuuteen (Star 1999). Pyrin tuomaan infrastruktuurin ole-
musta esille kiinnittämällä huomiota toiminnassa kohtiin, joissa uudet ainekset 
tai toiminnan tavanomaisen kulun häiriintyminen tuovat infrastruktuuria läpi-
näkyväksi. 

Kuten on tullut esille, Starin (1999) mukaan infrastruktuuri pitää sisällään 
myös monenlaisia kategorisointeja eli luokitteluja. Esimerkiksi tilanteissa, joihin 
liittyy henkilöiden monia eri yhteisöjen jäsenyyksiä ja joissa vallitsee erilaisia käy-
täntöjä, osasta kategorisointeja muodostuu yhteisiä standardeja, ympäristöön si-
säänrakennettuja menettelytapoja. Näin luodut kategorisoinnit institutionaalis-
tuvat erilaisten yhteisöjen yhteiseen käyttöön ja luovat rakenteita jokapäiväiseen 
elämiseen. Osa näistä ympäristöön kätkeytyvistä kategorioista ”uppoaa” Bowkerin 
ja Starin (1999) kutsumaan ns. rajainfrastruktuuriin (boundary infrastructure), 
eri toimijoille yhteiseen rajapintaan. Esimerkiksi kuntoutuksessa on sovittu että 
”alentunut työkyky” ilmaistaan sairausdiagnoosina, mikä puolestaan ilmoitetaan 
numero- ja kirjainkoodina. Näiden luokitusten alkuperä ja sisältö kätkeytyy eri-
laisiin välineisiin tai sääntöihin. Luokitusten alkuperää ja sisältöä voidaan selvittää 
analysoimalla infrastruktuuria historiallisesti. Olemassa olevaan infrastruktuuriin 
sisältyvät luokitukset ja merkitykset voivat osoittautua merkittäviksi esteiksi toi-
minnan uudistamisen tiellä. Starin mukaan uudet järjestelmät joutuvat taistele-
maan olemassa olevan infrastruktuurin kanssa. Uuden toiminnan tai järjestelmän 
luomista voidaan edesauttaa paljastamalla vanhan infrastruktuurin sisältämiä ka-
tegorioita etnografi sen tutkimuksen avulla. Star kritisoi perinteisen kenttätutki-
muksen menetelmiä siitä, että ne eivät tavoita infrastruktuuriin sisältyviä standar-
dointeja, luokituksia ja niihin sisältyviä kategorisointeja. Tämän ongelman olen 
pyrkinyt ratkaisemaan siten, että infrastruktuurin etnografi sen analyysin ohella 
tutkin aineistoani mikroanalyysin avulla, joka kohdistuu kategorioihin toiminnan 
ilmiönä.

5.3.3 Etnometodologinen jäsenkategoria-analyysi

Luokittelu eli kategorisointi kuuluu ihmisen toimintaan tapana jäsentää ympäröi-
vää maailmaa. Kategorisaatiolla tarkoitetaan yleisesti ilmiön tai asian nimeämistä, 
mutta ei pelkästään sen kuvaamista, vaan tietynlaisen konstruktion rakentamista 
siitä. Nykytutkimus tarkastelee kategorioita historiallisessa ja kulttuurisessa käyt-
töyhteydessään sosiaalisesti rakentuneina konstruktioina (Järviluoma ja Roivai-
nen 1997, Mehan 1993, Roivainen 1999, 23). Viime vuosikymmeninä on alettu 
tarkastella erityisesti myös työhön liittyvää luokittelua (esim. Suchman 1987, 
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Hutchins 1995, Keller & Keller 1996, Lave 1988). Bowker ja Star (1999, 285) tar-
kastelevat luokittelusysteemejä historiallisina ja poliittisina länsimaiseen toimin-
takulttuuriin kuuluvina artefakteina. Heidän lähtökohtanaan on, että kategorioita 
muodostetaan johonkin tarpeeseen (”in categorical work”) eivätkä ne synny abst-
rakteina mielen tuotteina ilman tarkoitusta. Luokittelujärjestelmät ovat siten sekä 
symbolisia että materiaalisia työkaluja, joita ihmiset luovat ja käyttävät ja jotka 
omaksutaan osana toimintayhteisön jäsenyyttä (Bowker & Star 1999, 287) 

Kuulumme jäseninä moniin erilaisiin organisaatioihin, yhteisöihin ja sosiaali-
siin maailmoihin (Strauss) tai toimintajärjestelmiin (toiminnan teoria). Ihmiset 
oppivat niihin kuuluvat menettelytavat ja luokitukset arjessa erilaisten käytännön 
yhteisöjen tai sosiaalisten maailmojen jäseninä. Ihmiset menettelevät järkeväs-
ti – kategorisoiden ja uudelleenkategorisoiden asioita ja ilmiöitä – myös silloin, 
kun heidän toimintansa ei osu yksiin luokittelujen tai standardien kanssa (Bowker 
& Star 1999, 293–194). Kuntoutustoiminnan kohteen tutkimuksen kannalta on 
olennaista, että liittämällä kategorisointiin jäsenyyden käsite saadaan esille toimi-
jan positio: toimija rakentaa jäsenyytensä kautta osallisuuttaan toimintaan, sub-
jektiuttaan, ja samalla toimintansa kohdetta antamalla merkityksen sille mihin 
on osallisena. Jäsenyys merkitsee väistämättä tutustumista yhteisön käyttämiin 
kategorisointeihin. Tutustumisen syvetessä tapahtuu kategorioiden tai kohteiden 
naturalisaatio, sisäistäminen, jonka myötä havainnot (aluksi) oudoista asioista 
tai uusista ja erilaisista kategorioista tulevat tutuiksi ja ikään kuin luonnollisiksi. 
Mitä tutummassa yhteisössä toimitaan, sitä luonnollisempina erilaiset luokitukset 
otetaan. Jäsenyyden omaksumisen ja osallistumisen näkökulmasta vieraat asiat ja 
ilmiöt ovat oppimisen kohteita; vieraus näkyy esim. katkoksina tai vaillinaisena 
sisäistämisenä. Yksilölliset jäsenyysprosessit kehkeytyvät tavallaan katkoksien ja 
niistä tehtävien ”johtopäätösten” kautta: katkokset aiheutuvat jännitteistä moni-
merkityksisten, vieraiden ja itsestään selvien, luonnollisten, kategorioiden välil-
lä. Jäsenyyden omaksuminen on siten vieraiden ja itsestään selvien kategorioiden 
yhteensovittamista, toisiinsa sulautumista tai uusien kategorioiden rakentamista. 
Kollektiivisesta näkökulmasta jäsenyyttä voidaan kuvata prosessina, jonka avulla 
hallitaan jännite yhtäältä organisaation toimintaan luonnollistuneiden kategorioi-
den ja toisaalta sen välillä, kuinka avoimia ollaan uusille kategorioille. Jäsenyys ja 
naturalisaatio kulkevat käsi kädessä (Bowker & Star 299, 300). 

Harvey Sacks (1972, 1974) on yhdistänyt jäsenyyden ja kategorisoinnin käsit-
teet kehittämällä kategorisaation tarkasteluun jäsenkategoria-analyysimenetelmän 
(josta Sacks itse käytti ilmaisua Membership Category Device, MCD; myöhem-
min menetelmästä on käytetty myös nimitystä Membership Category Analysis, 
MBA), jonka avulla tarkastellaan juuri kategorioiden rakentumista ja järjestymistä 
systeemeiksi (kategoriajoukoiksi). Jäsenkategoria-analyysi perustuu havaintoihin 
kulttuurisesti jaetuista todellisuuden jäsennystavoista. Sacksin perushavainto oli, 
että arkielämässä ihmiset tulkitsevat näkemänsä ja kuulemansa hyvin samalla ta-
valla. Sacks tarkasteli sitä, miten ihmiset kielen avulla luokittelevat ja kuvailevat 
sosiaalista todellisuutta ja miten merkitykset määräytyvät vuorovaikutuksessa 
paikallisesti, sosiaalisissa konteksteissa. Hän kehitteli jäsenkategorisoinnin tutki-
misen ideaa kuvatakseen niitä järjestäytyneitä tapoja, joilla ihmiset keskinäisessä 
vuorovaikutuksessa sekä tuottavat että ymmärtävät kuvauksia toinen toisistaan ja 
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näihin identifi kaatioihin liittyviä toimintoja. Kyse on siitä, miten ihmiset arkisessa 
toiminnassaan luovat sosiaalista järjestystä (Forsberg & al. 1991, Hester & Eglin 
1997). 

Sacksin mukaan ihmiset kuvaavat rutiininomaisesti yksilöitä suhteessa johon-
kin ”joukkoon” tai kategoriaryhmään kuten rotu, sukupuoli, ikä, ammattiryhmä. 
Tällaisia kategoriaryhmiä ovat vaikkapa poliitikko, haudankaivaja, astronautti, 
skinhead, isoäiti jne. Sacks oletti, että näiden kategoriajoukkojen (joita Sacks kut-
sui Membership Category Device’ksi) käyttö aktivoi implisiitit, yhteiset kulttuu-
riset normit saman kulttuurin tai yhteisön jäsenten kesken. Jäsenkategorisointi 
tarkoittaa sitä, että ihmiset käyttävät kategorioita jokapäiväisessä puheessaan ja 
muussa kanssakäymisessään. Myöhemmin samaa tarkastelutapaa ja jäsenkatego-
ria-analyysia on sovellettu henkilöihin kohdistuvan kategorisointitutkimuksen li-
säksi myös yhteisöjen ja erilaisten ilmiöiden tutkimiseen. 

Tutkimuksessani kehitelty jäsenkategoria-analyysin sovellus ottaa huomioon 
kulttuurihistoriallisesti kehittyvän toiminnan konstruktio- ja prosessiluonteen. 
Jäsenkategoria-analyysini kohdistuu sekä asiakkuuden rakentumiseen että itse 
kuntoutukseen toimintana. Jäsenkategorioiden luomisen ja niiden käytön tutki-
minen Aslakin yhteydessä on sen tarkastelua, miten toimijat tulkitsevat tilanteita ja 
jäsenyyttään kategorisointien avulla toiminnassa, joka on tuotteena muotoutunut 
historiallisesti erityiseksi kuntoutustoiminnan muodoksi. Tämän tulkintatyön ja 
merkitysten antamisen oletan olevan moniäänistä ja häiriöille altista (Engeström 
1999). Näin ymmärrettynä luokitukset ja luokitusjärjestelmät ovat artefakteja, jot-
ka sekä yhtenäistävät yhteisöjä että joiden avulla voidaan ylittää yhteisöjen rajoja. 
Jäsenkategoria-analyysin kautta pureudun erityisesti siihen, mitä ilmenemismuo-
toja ja merkityksiä kuntoutustoiminta saa kurssijaksoilla vuorovaikutteisissa ta-
pahtumissa. Tarkastelen, miten toimijat tulkitsevat ja tuottavat tilanteita jäsenka-
tegorisointien avulla kulttuurihistoriallisesti kehittyneessä Aslak-toiminnassa. 

Etnometodologia painottaa jäsenkategorisointia kontekstuaalisena ja paikal-
lisena toimintana (päinvastoin kuin dekontekstualisoiva näkemys jäsenkatego-
risoinnista kategoriajoukkojen olemassa olevina rakenteina tai ’mekanismeina’) 
(Hester & Eglin 1997). Kategoriat ovat jäsenten käytännöllisten tekojen ja järkei-
lyn tilannekohtaisia tuotoksia, joita rakennetaan samalla kun niitä käytetään. Vas-
taavasti joukko, mihin kategoria kuuluu kussakin tapauksessa, konstituoituu sen 
käytön kautta erityisessä kontekstissa, toisin sanoen kategoria on erottamaton osa 
sen käyttöä kyseisellä tavalla (emt, 21). Jäsenkategorisoinnin analyysissä ovat läsnä 
sekä kollektiivisia merkityssisältöjä kantavat kategoriat että vuorovaikutustilan-
teissa alati muuttuvat kategorisoinnit. Ihmisten keskinäiselle kommunikaatiolle 
on leimallista tyypittelysääntöjen lisäksi niiden rikkominen ja uusien merkitys-
suhteiden luominen (Järviluoma ja Roivainen 1997.) 

Itse katson (kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian näkökulmasta käsin), että 
Aslakin analyysissä voidaan erottaa vakiintuneet, usein luonnollistuneet kategori-
at, jotka ovat muotoutuneet kulttuurihistoriallisesti välittyneessä toiminnassa ja 
ovat kätkeytyneinä infrastruktuurissa mm. lomakkeisiin ja muihin materiaalisiin 
artefakteihin (ks. Goodwin 1994, 1995). Ne edustavat vakiintuneen toiminnan ele-
menttejä joilla on omat juurensa ja jotka ovat syntyneet tiettyihin tarpeisiin. Nekin 
otetaan vastaan ja tulkitaan eri tavoin (ks. esim. Berkenkotter & Ravotas 1997). 
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Tällaisten välineiden ja muiden artefaktien käyttöön toiminnassa, kuten kuntou-
tustapahtumissa, sisältyy aina tilannekohtaista tulkintaa ja merkityksenantoa, jol-
loin kyseessä on kategorisointi. Tilannekohtaisille kategorisoinneille avoimempia 
ovat tapahtumat joissa ei ole läsnä vakiintuneita materiaalisia välineitä. Voidaan 
ajatella Roivaisen (1999) metaforaa käyttäen, että tällöin tulkintatyössä käytetään 
kategorioita ikään kuin karttoina, mutta niitä myös korjataan ja laaditaan uudel-
leen luomalla niille uusia merkityksiä. Tällaiset tilannekohtaiset kategorisoinnit 
ovat pääosassa, kun tutkin kurssijaksoilla annettavia merkityksiä. 

5.3.4 Merkityksenantoprosessin häiriöt, katkokset ja innovaatiot 

Tutkimukseni analyysien haasteena on yhdistää infrastruktuurin etnografi sen ana-
lyysin sekä etnometodologisen jäsenkategoria-analyysin ideoita toiminnanteoreet-
tiseen viitekehykseen. Tämä edellyttää oman teoreettisen position hahmottamista 
suhteessa muihin traditioihin ja niiden hyödyntämistä ja samalla rajoitusten ylit-
tämistä toiminnan teorian näkökulmasta. Käytän hyväkseni sitä, että kehittävässä 
työntutkimuksessa on häiriöiden analyysilla keskeinen sija toiminnan tutkimuk-
sen metodologiassa. Häiriöt ja usein häiriöinäkin esiintyvät innovaatiot nähdään 
kehityksellisen ristiriidan ilmentäjinä.

Oletan Aslakin olevan monitulkintainen prosessi, jossa toiminnan tulkintaan 
ja jäsenyyden omaksumiseen liittyy häiriöitä, katkoksia ja esteitä. Teen tällä pe-
rusteella Aslak-toimintaa koskevaa analyysiä etsimällä osallistujien tuottamien ja 
käyttämien kategorisointien avulla häiriöalueita ja ristiriitoja, jotka ilmentävät 
kohteen kehittymistä Aslak-prosessissa. Avaan jäsenkategoria-analyysin avulla 
näkökulmaa toiminnan kohteen rakentumiseen, jossa tekijät konstruoivat itsensä 
toimijoina kontekstissa, jossa toimijuus ja kohteen rakentuminen ovat toisiinsa 
sisäisesti kietoutuneita. Rakentuneiden kategorisointien oletetun ristiriitaisuuden 
tulkitsen viittaavan Aslakin toiminnan sisäiseen, kehitykselliseen, ristiriitaan, josta 
pyrin saamaan empiirisiä havaintoja (ks. luku 2, Aslak-syklin 5. vaihe). Kehityksel-
lisen ristiriidan merkkeinä häiriöitä ja uuden toiminnan ituja on määritelty kehit-
tävän työntutkimuksen kirjallisuudessa seuraavassa kuvaamallani tavalla.

Häiriöt ovat tahattomia poikkeamia toiminnan normaalista, suunnitelman tai 
tradition mukaisesta kulusta eli käsikirjoituksesta. Häiriöt voivat esiintyä ensisijai-
sesti ihmisten ja esineellisen ympäristön välisinä tai ensisijaisesti ihmisten välisinä. 
Ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa tyypilliset häiriöt ovat esim. osanottajien 
välisiä ymmärtämisvaikeuksia, erimielisyyksiä, torjuntoja ja vastaväitteitä, jotka
ilmenevät esim. puheena, eleinä ja ilmeinä. (Engeström 1995, 65–66.) Vaikka häi-
riöt ovatkin näkyviä, joskus on vaikea määritellä, mikä on häiriö – moniäänisyys 
näkyy myös työvälineissä ja työsuorituksissa, joilla omat historialliset juurensa 
(Toikka ym. 1990).

Innovaation käsite kehittävässä työntutkimuksessa viittaa niin ikään poikkea-
maan käsikirjoituksesta. Innovaatioissa, toisin kuin häiriössä, on kyse enemmän 
tai vähemmän tietoisesta käsikirjoituksen rajojen ylittämisestä tuomalla esille uusi 
idea tai ratkaisu. Innovaatiota on joskus vaikea erottaa häiriöstä, ja uusi idea voi-
daan kokea häiriöksi. Häiriötilanne puolestaan voi johtaa innovaatioon. (emt s. 
65-67.) Engeström erottaa toiminnassa kolmen tasoisia innovaatioita: yksittäison-
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gelmiin liittyviä ratkaisuinnovaatioita, pitempiin tekosarjoihin liittyviä prosessi-
innovaatioita sekä toiminnan laadulliseen muutokseen johtavia järjestelmäinno-
vaatioita (Engeström 1995, 67) (ks. myös luku 2, Aslak prosessi-innovaationa). 

Katkokset eivät ole häiriöiden tapaan näkyviä poikkeamia käsikirjoituksesta, 
vaan niitä voidaan luonnehtia pikemminkin esteiksi, kuiluiksi tai aukoiksi osanot-
tajien välisessä vuorovaikutuksessa. Katkokset ilmenevät usein äänettömyytenä tai 
passiivisuutena eikä niitä aina huomata. Toistuvat katkokset voivat johtaa jossain 
vaiheessa näkyviin häiriöihin, esim. erimielisyyksiin tai virheisiin. Ristiriidat voi-
vat ilmetä myös dilemmoina, joilla tarkoitetaan osanottajien toiminnassa, puheessa 
ja ajattelussa ilmeneviä epäröintejä ja varauksia, keskenään yhteen sopimattomia 
kannanottoja jne. Puheessa dilemmat voi tunnistaa mm. epäröinteinä ja varauksi-
na, joihin liittyy ”mutta”-sanoja ja kieltosanoja (emt s. 66). 

Kehittävässä työntutkimuksessa käytettävällä käsikirjoituksen käsitteellä tarkoi-
tetaan suunnitelmaa, säännöstöä tai traditiota, kuten organisaatioon juurtuneita 
tottumuksia ja odotuksia. Uudessa tai epäselvässä tilanteessa käsikirjoitus voi olla 
epämääräinen ja häiriöaltis. Toiminnassa voi myös esiintyä erilaisia kilpailevia 
käsikirjoituksia, joita ei välttämättä tiedosteta. Samalla kun käsikirjoitus sisältää 
tapahtumien etenemisjärjestyksen, se sisältää ”roolijaon” eli määrittelee millaisia 
näkökulmia ja intressejä eri osanottajien odotetaan edustavan (Engeström 1995, 
64). Tässä mielessä käsikirjoituksen käsite tulee lähelle jäsenkategoria-analyysin 
sisältämää ideaa siitä, että erilaisiin luokituksiin liittyy kulttuurisia jäsennyksiä ja 
kulttuurisesti jaettuja merkityksiä, ja että erilaisiin rooleihin liittyy tiettyjä toimin-
toja ja piirteitä – näiden eheyttä tai rikkoutumista voidaan tarkastella jäsenkatego-
ria-analyysin avulla.

5.4 Tutkimuskysymykset

Tutkin Aslak- toimintaa prosessina, joka on eri osapuolten yhteinen aikaansaannos. 
Tarkastelen kohteen problematiikkaa, rakentumista ja dynamiikkaa kuntoutuksen 
käytännössä. Luvussa 2 esittämäni kehityshypoteesin ja edellä esittämieni metodo-
logisten lähtökohtien pohjalta olen asettanut seuraavat tutkimuskysymykset: 

1) Miten Aslak-kuntoutus rakentuu käytännössä? Tähän kysymykseen vastaan 
kuvaustasolla käyttäen apunani trajektorin käsitettä. Tuotan kuvauksen yh-
täältä tapahtumista keräämäni etnografi sen aineiston avulla ja toisaalta rikas-
tan sitä tutkimuksellisesti emic -näkökulmalla antamalla äänen kuntoutuksen 
kohteelle eli kurssin kahdelle osanottajalle.

2) Millainen on Aslakin infrastruktuuri? Tätä kysymystä tutkin tekemällä Asla-
kin infrastruktuuria näkyväksi infrastruktuurin etnografi sen analyysin avulla.

3) Millaisia merkityksiä osapuolet antavat Aslakin asiakkuudelle ja millaisia häi-
riöitä, katkoksia ja innovaatioita on Aslak-kurssin ammatillisissa osioissa? Pyrin 
vastaamaan tähän kysymykseen tarkastelemalla etnometodologisen jäsenkate-
goria-analyysini tuloksia kategorioiden keskinäisistä suhteista käsin ja tulkitse-
malla niitä häiriöiden, katkosten ja innovaatioiden näkökulmasta.
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5.5 Yhteenveto

Tutkimus käsittää kehittävän työntutkimuksen metodologisen syklin mukaisen 
nykytoiminnan analyysin (Engeström 1995, 128). Tutkimusta edeltänyt toimin-
nan historiallinen analyysi tuotti hypoteesin Aslakin kehityksestä, jota tutkitaan ja 
rikastetaan nykytoimintaa koskevan aineiston analyysillä. 

Tutkimuksen fokus on kuntoutuksen kohteen ja työkytkennän tarkastelussa. 
Aineistokokonaisuuden avulla tarkastelen Aslak-prosessia käytännössä, sen infra-
strukuurin rakentumista ja toimijoiden antamia merkityksiä Aslakin asiakkuudel-
le, toiminnan häiriöalueita ja uudistumisen merkkejä Aslak-kuntoutuksessa. Seu-
raavaan taulukkoon (taulukko 5.2) olen koonnut tutkimuskysymykset, aineistot ja 
analyysimenetelmät. 

Taulukko 5.2 Tutkimuskysymykset, aineistot ja analyysimenetelmät

Tutkimuskysymys Aineisto Analyysimenetelmä

1 Miten Aslak-
kuntoutus rakentuu 
käytännössä? 

Varastotyöntekijöiden Aslak-kurssin tapahtumat
– etnografi nen aineisto: kurssitapahtumien 
havainnointi kenttämuistiinpanojen, videointien ja 
ääninauhoitusten avulla 
– kirjalliset ja suulliset tiedonannot
– prosessiin liittyvät dokumentit
– haastattelut

Aslakin kuvaus 
trajektorina

2. Millainen on Aslakin 
infrastruktuuri?

Varastotyöntekijöiden Aslak-kurssi
– Aslakin kirjalliset ohjeet ja säännöt
– lomakkeet, tekstit ja kuvat
– kuntoutusjaksoilla käytettävät tehtävät ja kalvot 
(välineistö) 

Infrastruktuurin 
etnografi nen 
analyysi

2. Millaisia 
merkityksiä osapuolet 
antavat Aslakin 
asiakkuudelle ja 
millaisia häiriöitä, 
katkoksia ja 
innovaatioita on 
Aslak- kurssin 
ammatillisissa 
osioissa?

Varastotyöntekijöiden Aslak-kurssin 
kuntoutusjaksojen ammatilliset osiot ja 
jaksojen avaustilaisuudet:
– keskusteluaineisto
– keskusteluaineistoon liittyvät kurssitehtävät ja 
dokumentit

Jäsenkategoria-
analyysin sovellus

Tutkimuskysymystä 1 selvitän kuvaamalla Aslak-kurssin prosessina etnografi seen 
aineistoon perustuen ja tuomalla esille trajektorin rakentumista toiminnan koh-
teen, asiakkaan näkökulmasta kahden asiakasesimerkin kautta.

Tutkimuskysymystä 2 tutkin infrastruktuurin etnografi sen analyysin avulla. Tässä 
analyysissä keskeistä on Aslakin rakentumisen tutkiminen monen toimintajärjes-
telmän tuotoksena, historiallisesti kehittyvänä ja muuttuvana luomuksena. Infra-
struktuurin analyysissä painottuu näkökulma Aslak-toimintaan välineiden kaut-
ta. Infrastruktuurin johtoideoita tunnistamalla valotan nykyisen Aslak-toiminnan 
alustaa. 
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Tutkimuskysymys 3 suuntautuu analysoimaan toimijoiden Aslakin asiakkuudelle 
antamia merkityksiä kurssijaksojen ammatillisten osioiden keskusteluissa jäsen-
kategoria-analyysin avulla. Merkityksenantojen keskinäisiin suhteisiin liittyviä 
häiriöitä, katkoksia ja innovaatioita tulkitsen Aslak-toiminnan kehityksellisen ris-
tiriidan ilmentäjinä.
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6 Aslak trajektorina

Tässä luvussa vastaan tutkimuskysymykseen 1) Miten Aslak-kuntoutus rakentuu 
käytännössä? Avaan Varastotyöntekijöiden Aslakin rakentumista kuvaamalla sitä 
etnografi sen aineiston avulla. Rikastan kuvausta kahden kuntoutujaesimerkin 
avulla. Esittelen ensiksi käyttämääni etnografi sta otetta (alaluku 6.1). Sen jälkeen 
selostan, miten käsittelin tutkimusaineistoni ja miten jäsensin sen pohjalta Aslak-
prosessin vaiheineen (alaluku 6.2). Sitä seuraa kuvaus Aslak-trajektorista etno-
grafi sen aineiston avulla ja kuntoutujan näkökulmaa avaamalla (alaluku 6.3).
Lopuksi esitän tästä luvusta tehtävät johtopäätökset (luku 6.4).

Varastotyöntekijöiden Aslak edustaa yleisintä Aslak-kurssityyppiä, ammat-
tialakohtaista, alueellisesti koottua Aslakia. Kyseinen Aslak-kurssi valikoitui tut-
kimukseni kohteeksi pääasiassa kolmella perusteella. Ensiksikin kuntoutuksen 
työkytkennän tutkimisen näkökulmasta kohteeksi oli sopiva mikä tahansa kun-
toutuslaitokselle tyypillinen alkava Aslak-kurssi, jolla sovelletaan laitoksen uutta 
työkykynäkemystä. Tutkimuksen kohteeksi valittava kurssi edustaisi siten edel-
läkävijää Aslak-kuntoutuksessa. Toisena perusteena oli, että jokin kuntoutustyö-
ryhmistä ilmaisee kiinnostuksensa osallistua tutkimukseen. Varastotyöntekijöiden 
Aslak-kurssin vetäjä, joka sovelsi kehittävän työntutkimuksen ideoita kurssityössä 
ja oli kiinnostunut työkytkennän kehittämisestä kursseilla, oli halukas tutkimusyh-
teistyöhön työryhmänsä kanssa. Kolmas perustelu juuri tämän kurssin valinnalle 
oli käytännöllisempi: kurssi oli alkamassa helmikuussa ja pääsin seuraamaan sitä 
ensimmäisestä jaksosta alkaen. Varastotyöntekijöiden kurssin vetäjän kertoman 
mukaan tutkimisen kohteeksi asettautumisesta keskusteltiin useissa yhteyksissä ja 
valinnasta sovittiin johdon ja kuntoutustyöryhmien kesken.

Tutkin Aslakia toimintana, jonka osapuolet tuottavat tietyllä välineistöllä ja 
prosessiin osallistumisellaan. Kuvaan tätä toimintaa etenevänä prosessina Varasto-
työntekijöiden Aslak-kurssista kerätyn monitahoisen aineiston avulla. Tarkastelen 
kuvauksen avulla, miten Aslak-kuntoutuksen kohde ja kurssi rakentuvat käytän-
nössä. Seuraan Aslakia toimintana sen reaalisen kulun mukaisesti kuntoutuspro-
sessia tuottavien toimijoiden, tapahtumien, kurssisisältöjen ja niihin lomittuvien 
yksittäisten asiakasesimerkkien kautta. Kuntoutusprosessin rakentumisen ja ete-
nemisen mukainen järjestys muodostuu Aslakin kulkua kuvaavista vaiheista, jotka 
kontekstualisoivat meneillään olevaa toimintaa. Näin kuvaan analysoitavan toi-
minnan tapahtumille kontekstin. 

6.1 Aslak-prosessin seuraaminen

Aslakin rakentumisen tutkimisessa sovellan kehittävässä työntutkimuksessa nou-
datettavia työtoiminnan etnografi sen kuvaamisen erityisiä periaatteita (Engeström 
1995, 130-135). Kehittävän työntutkimuksen erityispiirteet etnografi an käytössä 
liittyvät sen teoreettisiin lähtökohtiin ja olettamuksiin työtoiminnan luonteesta. 
Etnografi a ei ole koskaan teoriavapaata; tutkijan havaintoja ohjaavat teoreettiset 
oletukset ja intressit. Kehittävässä työntutkimuksessa intressit liittyvät toiminta-
järjestelmän rakenteen, ristiriitojen ja kehitysmahdollisuuksien hahmottamiseen. 
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Analyysiyksikkönä on toimintajärjestelmä, jonka käytännön kentälle, työpaikal-
le, mennään seuraamaan ja taltioimaan tapahtumia. Erityinen mielenkiinto koh-
distuu häiriöihin ja poikkeamiin normaaleista rutiineista. Kehittävän työntutki-
muksen tarkoitus on muutoksen ymmärtäminen ja hallinta, jota myös etnografi a 
palvelee. (Engeström 1995, 130–135.) Aslak-toiminnan etnografi an intressinä on 
siten suhteuttaa ilmiötä koskevat havainnot historialliseen hypoteesiin. Etnografi a 
voi pohjustaa varsinaista analyysiä ja se palvelee myös toiminnan esittelyä lukijoil-
le; sen avulla voidaan luoda yleiskuvaa toiminnasta.

Engeströmin (1995, 134) mukaan näkökulman valinta on etnografi sen tutki-
muksen ydinkysymys, joka on keskusteluissa usein pelkistetty kysymykseksi ulko-
puolisen tutkijan (etic) ja tutkittavien ihmisten oman näkökulman (’emic’) välisestä 
suhteesta (vrt. Alasuutari 1994). Alasuutari painottaa selventäessään emic-näkö-
kulman eroa etic-näkökulmaan, että kulttuurisia jäsennyksiä tutkittaessa ei käytetä 
tutkijan luomia luokitteluja, vaan tutkitaan, miten ihmiset – tai tekstit – itse asioita 
jäsentävät. Löytäessään tekstissä esiintyvän jäsennyksen tutkija nimeää ja luonneh-
tii esimerkkien avulla, mistä jäsennyksessä on kysymys (emt. 100–101).

Kehittävässä työntutkimuksessa lähtökohtana on moniäänisyys; sekä tutkijoiden 
että tutkittavien näkökulmien saattaminen esiin ja dialogiin keskenään. Työtoimin-
nan tutkimisessa moniäänisyys tarkoittaa myös toimintaan osallistuvien eri taho-
jen näkökulmien esiin tuomista monipuolisia aineistoja käyttämällä. Engeström 
suosittelee kohteen seuraamista: mitä toiminnan kohteessa tapahtuu sen kulkiessa 
toimintajärjestelmän läpi (Engeström 1995, 135). Seuraamalla kohdetta ajallisesti 
ja eri tilanteissa voidaan avata historiallisten ja tilannekohtaisten ainesten kietoutu-
mista toisiinsa toiminnan rakentumisessa. Kohteen seuraamisen lisäksi Engeström 
ym. (2003) ehdottavat toista metodologista sääntöä: kohteen oma ääni tai äänet 
tulee tuoda esille. Tuotannollisen toiminnan kohde ei ole tekijänsä muokattavissa 
olevaa kuollutta ainesta, vaan kohteella itsellään on oma toimintansa (esimerkiksi 
hoidon kohteena olevassa sairaudessa on kyse aina myös sairauden omaavasta ih-
misestä; yhdessä sekä sairaus että ihminen muodostavat kohteen koko prosessin 
ajan). Kohde, esim. potilas, tässä mielessä jää usein äänettömäksi ja hänen toimi-
juutensa saatetaan huomata vasta, kun hoitoprosessissa ilmaantuu ongelmia. 

Pyrin tuomaan etnografi sen kuvauksen avulla esille Aslakin luonnetta toimin-
tana ja nostamaan esille tutkimusteemaani liittyviä ilmiöitä. Kohdistan mielen-
kiintoni Aslakiin paikallisena toimintajärjestelmänä, toiminnan häiriöalueisiin, 
poikkeamiin ja työkytkennän uusiin aineksiin. Etnografi seen kuvaukseen valitse-
mani näkökulma perustuu siten teoreettisiin oletuksiin kyseisestä toiminnasta ja 
palvelee Aslakin kehityksen ja muutoksen ymmärtämistä. Kyseessä on siten tutki-
mani toiminnan kontekstin avaaminen ja siihen liittyvien ongelmien äärelle saat-
taminen. Moniäänisyyttä tuon esille valottamalla Aslakia eri toimijanäkökulmista 
mm. heidän käyttämiensä välineiden ja puheen kautta. Kahden asiakasesimerkin 
avulla seuraan Aslakin kohdetta ja tuon esiin kohteen ääntä ja näkökulmaa siihen, 
miten asiakkuus kehkeytyy uudistumaan pyrkivän Aslakin myötä ja millaisena 
kuntoutujat prosessinsa näkevät. 

Tämä luku kertoo, mitä Aslakissa tapahtuu ja miten se rakentuu. Aslakin käy-
tännön toteutumista ja kurssitapahtumien sisältöjä ei ole aikaisemmin juuri tut-
kittu. Tavoittelen Aslak-prosessin muotoutumisen seuraamisella mahdollisimman 



63

tarkkaa ja yksityiskohtaista tapahtumien kuvaamista ja sen jäljittämistä, miten se 
prosessina eteni. Tämä teen tietoisena siitä, että lopputulos eli kuvaus perustuu 
teoreettisten lähtökohtien ohjaamiin valintoihin. Tapahtumat sinällään olen pyr-
kinyt tuomaan esiin sellaisina kuin ne todellisuudessa esiintyivät, mutta tulkinta ja 
kokonaiskuvan rakentuminen tukeutuu teoreettiseen kontekstiinsa. 

Aineisto ja kenttätyö

Käytän kuntoutuskurssin rakentumisen kuvauksesssa tutkimusaineistona sekä 
tekstidokumentteja että haastattelu- ja havainnointiaineistoa. Kuvauksen, joka kos-
kee Aslak-prosessin vaiheita ennen kuntoutusjaksoja, olen rekonstruoinut jälkikä-
teen dokumenttien, haastattelujen ja keskustelujen perusteella. Kuntoutusjaksojen 
alusta lähtien keräsin aineistoa tapahtumien kulun aikana. Kuvaan ensin Aslakin 
etenemisen vaiheittain ja vaiheiden sisällöt. Kahden kuntoutujan näkökulmasta 
rakennettu kuvaus perustuu haastatteluihin ja muihin tapahtumien taltiointeihin 
(tarkemmin kenttätyöstä ks.s. 40–41).

Olin tullut Merikosken kuntoutus- ja tutkimuskeskukseen töihin ja mukaan 
siellä meneillään olevaan kuntoutustyön kehittämiseen vuoden 1997 alussa. Va-
rastotyöntekijöiden Aslakille tulin tutkijana mukaan siinä vaiheessa, kun kurssin 
ensimmäinen jakso alkoi 17.2.1997. Kurssin alussa kysyin kuntoutujilta lupaa osal-
listua tapahtumiin ja tallentaa havaintojani. Kerroin kuntoutujaryhmälle, miksi 
olin mukana ja että työni ja tutkimukseni tutkimuspaikassa liittyy kuntoutuksen 
kehittämiseen. Myös yhteistyöpäivinä, joissa mukaan tuli kuntoutujien esimiehiä 
ja työterveyshuollon edustajia, kysyin vastaavasti osallistumis- ja havainnointilu-
van ja kerroin tutkimukseni tarkoituksesta. 

6.2 Aslakin vaiheittainen rakentuminen

Tutkimukseni tapauksen eli toiminnan havaintoyksikön muodostaa yksi Aslak-ko-
konaisuus. Järjestin Aslakin tapahtumat aineiston perusteella aikajärjestykseen ja 
jaoin kokonaisuuden vaiheisiin. Vaiheet voidaan jaotella karkeasti alkuun, ennen 
kuntoutusjaksoja toteutuviin vaiheisiin, sen jälkeen kuntoutuslaitoksessa toteutet-
tavaan Aslak-kurssiin eri vaiheineen sekä kurssin jälkeiseen vaiheeseen. 

Aslakin käynnistäminen ennen kuntoutuskurssia sisältää useita vaiheita. Alku-
vaiheisiin lukeutuu kurssin perustaminen, kun Kela on sen työterveyshuollon ja 
työpaikan hakemuksesta myöntänyt tietylle kohderyhmälle. Sitä seuraavissa vai-
heissa toteutui kurssin käytännön suunnittelu, kurssista tiedottaminen työpaikoil-
la ja kuntoutujien hakeutumis- ja valintaprosessi ja siitä tiedottaminen valituille. 
Näissä vaiheissa työpaikkojen työterveyshuolto ja Kela olivat keskeisiä toimijoita. 

Kokonaisuuden keskeisen sisällön muodostaa 23 vuorokautta käsittävä, kun-
toutuslaitoksessa toteutettava Varastotyöntekijöiden Aslak-kurssi, joka koostuu 
kolmesta kuntoutusjaksosta. Kun prosessi kokonaisuudessaan toteutuu useassa eri 
paikassa ja eri ajankohtina, ovat kuntoutusjaksot samassa paikassa toteutuvaa, ajal-
lisesti ja sisällöllisesti strukturoitua toimintaa rakentuen kuntoutuja-asiakkaiden 
ja kuntoutustyöryhmän keskinäisessä vuorovaikutuksessa kuntoutuslaitoksessa. 
Kuntoutuslaitoksessa toteutettavat jaksot jakautuivat yhdeksän kuukauden ajalle 
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vuonna 1997 siten, että ensimmäinen, kolme vuorokautta käsittävä jakso toteutui 
helmikuussa; toinen, 15 vuorokauden pituinen jakso huhtikuussa ja kolmas, vii-
den vuorokauden kestoinen jakso puolen vuoden kuluttua siitä, lokakuussa 1997. 
Jaksojen päätyttyä kuntoutustyöryhmä laati kuntoutuja- ja ryhmäkohtaiset väli-
tiedotteet tai kuntoutuskertomukset. Kahta laitosjaksojen välistä aikaa kutsutaan 
välijaksoiksi, jolloin kuntoutusprosessi jatkuu kuntoutujien työpaikalla kuntou-
tumissuunnitelmien toteuttamisen, erilaisten välitehtävien ja työpaikkakäyntien 
muodossa. Aslak-kokonaisuuden viimeinen vaihe on ajallisesti määrittelemätön, 
kurssijaksojen jälkeen työpaikoilla toteutuva kuntoutumisprosessin vaihe, jota 
varten kuntoutujat laativat kuntoutussuunnitelmansa viimeisellä jaksolla. 

Kuntoutusjaksojen sisällä tapahtumia rytmittää päivittäinen ohjelma. Se ja-
kautuu puolestaan koko kuntoutujaryhmälle yhteiseen ryhmäohjelmaan, kun-
toutujakohtaiseen yksilöohjelmaan ja iltaisin ja viikonloppuisin toteutettavaan 
vapaa-ajan ohjelmaan. Päivittäisen ryhmäohjelman purin edelleen osioiksi, joista 
keskeisimmät ovat päivittäin toistuvat liikunnalliset osiot ja erityisen kiinnostuk-
seni kohteena olevat ammatilliset osiot. Osiot puolestaan koostuvat vielä pienem-
mistä, lukujärjestyksen kaltaisen ohjelman yksiköistä, joita kutsun tapahtumiksi. 
Tapahtumia ovat esimerkiksi jakson avajaiset, keskusteluryhmät, allasvoimistelu 
jne. Tapahtumat olen kuvannut yksityiskohtaisesti aineiston perusteella.

Olen käyttänyt vaiheiden ja tapahtumien nimeämisessä osin tekijöiden omia 
ilmaisuja (esim. ”ryhmäohjelma”, ”kurssin avajaiset”). ”Osio” on tutkijan käyttämä 
nimitys erilaisille tapahtumaluokille. ”Ammatilliset osiot” kattavat esim. työhön 
liittyviä ”keskusteluryhmiä”, joka on kuntoutuslaitoksen käyttämä termi. Yksilö-
ohjelman eri tapahtumat olen myös nimennyt kurssin työntekijöiden käyttämin 
termein (”henkilökohtaiset haastattelut”, ”loppuhaastattelut”) ja/tai yleiseen kie-
lenkäyttöön ja standardiin vakiintunein termein (”lääkärintarkastus”, ”fysiotera-
peutin tarkastus”).

Näin muodostunut prosessi tuotti samalla ajallisen kehikon johon tutkimusai-
neisto (dokumentit, videoidut keskustelut, haastattelut ja muut taltioinnit) voitiin 
yksityiskohtaisesti sijoittaa. Aineiston käsittelyssä etenin purkamalla yksittäiset ta-
pahtumat käyttäen lokikirjauksia ja keskustelujen purkua transkripteiksi nauhalta 
sekä kenttämuistiinpanojen puhtaaksikirjoitusta. 

Taulukko 6.1 kuvaa Aslak-kokonaisuuden pääpiirteissään vaiheineen. Kullekin 
vaiheelle olen nimennyt pääasiallisen toimijatahon,  jolla on keskeinen rooli ko. 
vaiheen toteutuksessa.
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Taulukko 6.1 Varastotyöntekijöiden Aslakin kulku eri vaiheineen ja keskeisine toi-
mijoineen

VAIHE
toimijat
aika

VAIHEEN NIMI

1/tth, Kela
5-10/-96

Kurssin perustaminen: 
haku ja päätös kurssista

2/tth, kl
11-12/-96 Kurssin suunnittelu

3/tth
12/-97

Kurssista tiedottaminen 
työpaikalla

4/työnt,
tth 1/-97 Hakeutuminen kurssille

5/tth 1/97 Kuntoutujien valinta
6/ Kela
2/-97

Päätös hakijoiden hy-
väksymisestä kurssille

7/kl
2/-97

Tiedottaminen 
kuntoutuksesta 
valituille

8/Kja, kl
2/-97 1. kuntoutusjakso PÄIVITTÄINEN OHJELMA 17.-19.2.1997

”motivointijakso”

A. RYHMÄOHJELMA
Kurssin avajaiset
Liikunnalliset osiot
Ammatilliset osiot
Jakson päätös

B. YKSILÖOHJELMA
Lääkärintarkastukset
Fysioterapeutin 
tarkastukset

C. VAPAA-
AJAN 
OHJELMA

9/kl 
10/kja, kl
2-3/-97 1. välijakso 20.2.-1.4.1997           

11/ Kja, kl 
4/-97 2. kuntoutusjakso PÄIVITTÄINEN OHJELMA 2.-16.4.1997

”pitkä jakso” A. RYHMÄOHJELMA
Jakson avajaiset
Liikunnalliset osiot
Ammatilliset osiot
Psykologin osio: 
keskusteluryhmät
Opetuskeskustelut 
Tehtävät
Yhteinen retki
Yhteistyöpäivä
Jakson päätös

B. YKSILÖOHJELMA
Henkilökohtaiset 
haastattelut
Fysioterapeutin 
tarkastukset
Psykologilla käynnit 
tarvittaessa
Lääkärillä käynnit 
tarvittaessa
Loppuhaastattelut

C. VAPAA-
AJAN 
OHJELMA

12/kl
4-5/-97
13/kja
4-10/-97 2. välijakso 17.4.- 26.10.1997                                      Välitehtävät

14/Kja, kl, 
10/-97 3. kuntoutusjakso PÄIVITTÄINEN OHJELMA 27.-31.10.1997

”seurantajakso” A. RYHMÄOHJELMA
Jakson avajaiset
Liikunnalliset osiot
Ammatilliset osiot
Opetuskeskustelut 
Yhteistyöpäivä
Kurssin päätös

B: YKSILÖOHJELMA
Lääkärillä käynti tarv.
Loppuhaastattelut

C.VAPAA-
AJAN 
OHJELMA

15/kl
11/-97 Kuntoutuskertomus 

16/työnt
11/97-

Kuntoutuksen jälkeen 
työssä

[Kunkin vaiheen keskeinen toimijataho on merkitty seuraavin lyhentein: tth= työterveyshuolto, 
työnt = työntekijä työpaikalla, tp = työpaikka, Kela = Kansaneläkelaitos, kl = kuntoutuslaitos, kja = 
kuntoutuja.]

Välitiedote 17.4.1997

Työpaikkakäynnit 10.-11.3.1997, välitehtävät

Välitiedote
Välikuntoutuskertomus
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6.3 Aslak-trajektori kuntoutujan näkökulmasta

Seuraavassa avaan Aslak-kurssia elettynä kuntoutusprosessina kahden yksittäi-
sen kuntoutujan, Saara K:n ja Jouni S:n, kautta (kaikkien henkilöiden nimet on 
muutettu). Käytän kuvauksessa asiakashaastatteluja, otteita Saara K:n ja Jouni S:n
puheesta ja heidän kirjoittamistaan tehtävistä kurssijaksoilla; muuta ryhmäkes-
kusteluaineistoa; kenttämuistiinpanojani ja kirjallisia materiaaleja, kuten kuntou-
tusdokumentteja, kurssiohjelmia ja -tehtäviä. 

Saara K:n ja Jouni S:n valinta informanteiksi tapahtui siten, että tiedustelin 
eräässä keskusteluryhmässä kuntoutujilta paria vapaaehtoista kertomaan kuntou-
tukseen tulostaan ja kuntoutusprosessistaan. Saara K ilmoittautui itse halukkaak-
si haastatteluun ja ryhmästä ehdotettiin toiseksi haastateltavaksi Jouni S:ää, joka 
suostui. Ensimmäiset haastattelut tein kolmannella kuntoutusjaksolla ja haastat-
telin samoja asiakkaita liki vuosi kuntoutuksen päättymisestä. Haastattelin Saara 
K:ta ja Jouni S:ää laatimieni teemojen pohjalta (teemarunko liitteenä 2). Haastat-
teluissa käytin herätemateriaaleina stimulated recall -tyyppisesti kurssiohjelmia ja 
jälkihaastatteluissa kuntoutujien laatimia kuntoutussuunnitelmia (stimulated re-
call -menetelmästä ks. myös Engeström 1999, 127–128; Engeström 1990, Cicourel 
ym. 1974). Kummatkin haastattelut kestivät noin tunnin. Ne nauhoitettiin ja litte-
roitiin puhtaaksi (ks. litteraationäyte liite 3). Saaran ensimmäisestä haastattelusta 
kertyi (1-rivivälillä) 17 sivua ja Jounin haastattelusta 12 sivua tekstiä. Jälkihaastat-
teluiden litteraatiot ovat vastaavasti 16 sivun ja 14 sivun pituisia. Haastattelujen 
avulla tuon julki asiakkaan omat tulkinnat tapahtumista, kuten esim. kuntoutuk-
seen hakeutumisesta ja kuntoutusjaksoilla työskentelystä, joita valotan myös do-
kumentti- ja havainnointiaineistolla. Kyseessä on eräänlainen triangulaatio, jossa 
tietoa tapahtumien erilaisista tulkinnoista tuotetaan vaihtuvista fyysisistä, ajalli-
sista ja biograafi sista näkökulmista käsin. (Cicourel ym. 1974 käyttämä nimitys 
materiaalia hyödyntävästä haastattelukäytännöstä: ”indefi nite triangulation”).

Koska havaintoyksikkönä oleva Aslak-kokonaisuus on monimuotoinen, mo-
nessa paikassa ja pitkän ajan kuluessa toteutuva prosessi, sen kuvaamisen ekonomi-
suus edellyttää valikoitujen näytteiden poimimista. Valitsin näytteet Aslak-proses-
sin avaamiseen niin, että kuvaus käsittää otteita prosessin eri vaiheista ja erilaisista 
tapahtumista. Kuvaukseen sisältyy dokumenttipohjaista taustoitusta ja joitakin 
otteita tapahtumista sekä sellaisina kuin kuntoutujat tai muut osallistujat tuottivat 
ne ko. tilanteissa (puhetta, tehtäviä) että noita tapahtumia koskevina kuntoutujien 
tulkintoina jälkeenpäin (haastatteluissa). Monesta lähteestä eri tiedonkeruumene-
telmin tuotetun aineiston käyttö palvelee myös moninäkökulmaisuutta. 

Tutkimuksen tematiikkaan, Aslak-kuntoutuksen työkytkentään, nojautuen 
olen painottanut edellä kuvaamani vaiheittaisen prosessin avaamista työhön liitty-
viin osioihin. Etenen kronologisesti vaiheiden mukaan, joskin osa haastateltavien 
kertomuksista viittaa pikemminkin kurssin eri sisältöteemoihin tai työskentelyta-
paan yleensä kuin tiettyyn ajalliseen kohtaan kurssitapahtumissa. 
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Kurssin perustaminen: haku ja päätös kurssista sekä kurssin 
suunnittelu 

Valtioneuvosto myöntää Aslak-kuntoutukseen määrärahan vuodeksi kerrallaan, 
joten kurssihakemukset tehdään Kelalle vuosittain tiettyyn päivämäärään mennes-
sä. Aslak-kuntoutusprosessin voi katsoa alkaneen silloin, kun tehdään kurssihake-
mus Kelalle eli tehdään ensimmäisiä konkreettisia toimenpiteitä kuntoutusproses-
sin käynnistämiseksi. Kuntoutusprosessin kohderyhmä määritellään ensimmäisen 
kerran haettaessa kurssia Kelalta, joka myöntää sen nimetyn kuntoutuslaitoksen 
toteutettavaksi. Näissä vaiheissa yksittäiset kuntoutujat eivät vielä ole prosessissa 
mukana. Niinpä Saara K ja Jouni S olivat tässä vaiheessa molemmat tahoillaan 
työssään, Saara K päivittäistavaravarastossa vihannesten pakkaajana ja Jouni S 
meijerin kylmävarastolla varastomiehenä. 

Varastotyöntekijöiden Aslak-kuntoutus alkoi työterveyshuollon toimenpitein 
sen hakiessa Aslak- kurssia Kelalta varasto- ja pakkaustyöntekijöistä koostuvalle 
kohderyhmälle arvioimansa kuntoutustarpeen perusteella. Työterveyshuolto ku-
vaa Varasto- ja pakkaustyöntekijöiden kurssitarvetta kurssihakemuslomakkeessa 
näin: 

”tuki- ja liikuntaelinten kuormittuvuus, lämpötilan vaihtelut, kiirehuiput, työn 
muuttuvuus, tuki- ja liikuntaelinsairaudet” (Kurssihakemus vuodelle 1997).

Kohderyhmän työolosuhteet ja kuormitustekijät lueteltiin:

”fyysinen kuormitus: tuki- ja liikuntaelinten kuormitus, toistuvat nostot, hanka-
lat työasennot; psyykkinen kuormitus: työn vaihtuvuus, kiireisyys, vuorotyöhön 
siirtyminen” (Kurssihakemus vuodelle 1997).

Hakemuksen laatinut työterveyshoitaja kertoi, että nämä ovat heillä työterveys-
huollossa tunnettuja ja todettuja varastotyölle tyypillisiä ongelmia. Samoilla 
perusteilla on haettu Aslak-kursseja aikaisemminkin ja kyseisen kurssin jälkeen 
seuraavalle vuodelle oli niin ikään laadittu samalta pohjalta uusi hakemus (Tervey-
denhoitajan suullinen tiedonanto 25.8.1998). 

Kurssia haettiin toukokuussa 1996. Kela myönsi syksyllä 1996 päätöksellään 
X:n alueen varastotyöntekijöille suunnatun Aslak-kurssin seuraavana vuonna 
toteutettavaksi. Työterveyshuolto valikoi ja lähettää Aslak-kuntoutukseen Kelan 
sääntöjen perusteella konkreettisia asiakasryhmiä, tiettyjä oman asiakaskuntansa 
työpaikkoja ja/tai ammattiryhmiä, joiden se katsoo omien välineidensä ja mene-
telmiensä perusteella tarvitsevan kuntoutusta. 

Kun Kela oli hyväksynyt kurssin ja työterveyshuolto ja kuntoutuslaitos olivat 
sopineet kurssin toteuttamisesta käytännössä, avautui yksittäisille työntekijöille 
mahdollisuus hakeutua kuntoutukseen. Tiedon tästä toimitti työterveyshoitaja 
työpaikoille kirjallisina tiedotteina. 

Kun tieto kuntoutusmahdollisuudesta tuli työpaikoille, osa työntekijöistä il-
moittautui halukkaiksi tai heitä kehotettiin hakeutumaan kuntoutukseen työter-
veyshoitajan toimesta. Tämän kurssin kohdalla myös työntekijöiden esimiehet 
olivat aktiivisia ja suosittelivat työntekijöille kuntoutusta. Halukkaista osa kutsut-
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tiin esivalinnan perusteella työterveyshoitajan haastatteluun. Esivalinta tarkoittaa 
työterveyshoitajan tekemää harkintaa aikaisempien tietojen pohjalta ja läpikäyty-
ään ilmoittautumiset. Työterveyshuolto on omien tietojensa, selvitystensä ja tun-
tumansa perusteella kaavaillut jo kurssin hakuvaiheessa potentiaalisia kuntoutujia 
asiakkaistaan ja selvittänyt ”kuntoutukseen motivoituneiden” terveydentilan – jo 
kurssin haku perustui oletukseen, että varastotyöntekijöistä löytyy riittävä määrä 
kuntoutujia kurssille. Sen jälkeen hakijat kävivät työterveyslääkärin vastaanotolla 
kuntoutukseen hakemista tarvittavia dokumentteja varten (kuntoutushakemus ja 
hakemuksen liitteeksi tarvittava B-lausunto). 

Kurssista tiedottamis- ja hakeutumisvaiheesta lähtien kuntoutusprosessi alkaa 
hahmottua myös yksittäisten asiakkaiden näkökulmasta heitä koskevana käytän-
nön toimintana. Seuraavassa kuvaan kahden kuntoutujan, Saara K:n ja Jouni S:n 
Aslak-prosessia, heidän näkökulmistaan. 

Sekä Saara K:lla että Jouni S:lla oli jo ennen tätä Aslakia ollut tahoillaan nä-
köpiirissä kuntoutuskurssi, joka ei kummankaan kohdalla toteutunut. Saara K:n 
kohdalla kurssi oli jostain syystä peruuntunut ja Jouni S:n aikaisempi hakemus 
kuntoutukseen oli tullut hylätyksi.

Saara K:n hakeutuminen kurssille: 
työnantaja kysyi olenko halukas kuntoutukseen

Saara K:lle Aslak-kuntoutus oli tuttu jo entuudestaan, koska hänen työpaikaltaan 
oli käynyt joitakin työntekijöitä Aslakeilla eri kuntoutuslaitoksissa.  Edellisenä syk-
synä piti sitten alkaa Aslak-kurssi, johon työnantaja oli nimennyt Saara K:nkin 
muutaman muun työtoverinsa kanssa. Se peruuntui jostakin syystä, josta Saara K:
lla ei ollut tietoa. Saara K:n pettymys oli suuri. Saman vuoden lopulla tuli kuiten-
kin tieto uudesta Aslak-kurssista ja työnantaja kysyi jo aiemmin nimetyiltä henki-
löiltä, Saara K mukaan lukien, ovatko he halukkaita lähtemään aslakille.

Saara K: ”… tuli … mahollisuus lähettää muutama sinne ja meijät nimettiin sit-
ten jo ... ja siitä puhuttiin jo varmana, että se alkaa syksyllä. Ja se kuitenkin meni 
jostakin syystä mönkään, tietysti kauhea pettymys, et on luvattu lähtee. Ja sitten 
tuli tämä uusi aslakin juttu tänne… mää en sitten perusteita taas tiiä, että miksi, 
mutta työnantaja tämän esitti näille henkilöille, onko halukas lähteen.” (Asiak-
kaan haastattelu 29.10.1997).

Saara K:n työpaikalla tästä kurssista tiedottaminen tapahtui siten, että varaston 
esimies kävi kysymässsä tietyiltä työntekijöiltä halukkuutta kuntoutukseen. Saara 
K arveli, että esimiehet olivat päättäneet jossakin palaverissa, keitä kuntoutukseen 
esitetään tai päästetään. 

Saara K: ”… en oo koskaan sitä kysynyt, että miten ne oli, mut jossakin varmaan 
tämmösessä palaverissa päättäneet että ketä esitetään ja ... taikka ketä pääste-
tään.” (naurahtaa) (Asiakkaan haastattelu 29.10.1997).
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Saara K oli kuullut Aslakista siis siellä aikaisemmin olleiden työkavereiden kautta. 
Kun hänen esimiehensä sitten ehdotti hänelle kurssia, oli hänen tyytyväisyytensä 
sitäkin suurempi, koska hän ei ollut uskonut itse pääsevänsä kuntoutukseen.

Saara K: ”Niin no, työkavereilta olin kuullut siitä, mutta en ollut koskaan tieten-
kää aatellut, että mää ite pääsisin sinne, mutta sitten kun työnantaja esitti tämän, 
niin heti kyllä innokkaana olin mukkaan lähtemässä.” (Asiakkaan haastattelu 
29.10.1997).

Saara K:lla ei ollut tarkkaa käsitystä siitä, miksi esimies ehdotti Aslakia juuri hänel-
le. Hän oli kuitenkin miettinyt asiaa ja päätynyt siihen, että esimies oli huoman-
nut, että hän ei voinut hyvin työtehtävän vaihdon jälkeen uudessa tehtävässään. 
Esimies ei kuitenkaan esittänyt mitään perusteluja eikä Saara K:kaan niitä kysellyt, 
esityksestä tyytyväinen kun oli. Ja lisäksi hän ajatteli, että myös selkävaivat saattoi-
vat edesauttaa häntä kuntoutujaehdokkaaksi. 

Saara K: ”Mikähän se ois se syy, (naurahtaa) minä oon miettinyt sitä. Kyllä se 
varmaan on sitä, että mullahan oli se työn vaihdos siinä ja kaikkea tämmöstä, että 
mää tosissaankin niin en ainakaan oo viihtynyt työssä taikka voinut hyvin siellä 
työssä, et oisko se sitten ollut kuitenkin näkymässä ...” (Asiakkaan haastattelu 
29.10.1997).

Haastattelija: ”Esittikö se esimies sulle mitään perusteluja?”
Saara K: ”Ei, ei, ei ollut koskaan puhetta…”
Haastattelija: ”Joo, mut sä olit joka tapauksessa tyytyväinen?”
Saara K: ”Niin, olin tyytyväinen. Niin ja olihan mulla tietysti et mullahan oli 
niitä selekävaivoja ja semmosia, että sekin tietysti on.” (Asiakkaan haastattelu 
29.10.1997).

Saara K:n Aslakia koskevat käsitykset ja odotukset tässä vaiheessa prosessia olivat 
muotoutuneet työkavereiden kokemusten ja terveisten kautta. Hän kertoo, miten 
työkavereiden Aslakeilla oleminen on näkynyt työpaikalla:

Saara K: ”… sieltä tultiin reippaana ja idearikkaana ja tämmösenä takasin … jo-
kainen henkilökohtaisesti mitä otti siitä itelleen oppia ja tämmöstä. No sitten tuo 
Heikki kun tuli, ja Voitto, kun ne olivat siellä jaksolla, niin hehän toivat kaiken-
näköisiä näitä venyttelyesitteitä ja tämmöstä, et niitä kyllä liikkui sitten siellä.” 
(Asiakkaan haastattelu 29.10.1997).

Sen jälkeen kun Saara K oli ilmoittanut esimiehelleen haluavansa mukaan Aslakil-
le, oli vuorossa käynti työterveyshuollossa kuntoutukseen hakeutumiseen tarvit-
tavia asiakirjoja varten.  

Saara K: ”… sitten piti mennä työterveysasemalle näihin testeihin kaikkiin ja … 
sitten sen jälkeenhän vasta kun mie olin testeissä käynyt, niin sittenhän vasta Ke-
lalle meni nää paperit, ja Kelahan sitten lopullisesti hyväksy nämä.” (Asiakkaan 
haastattelu 29.10.1997).
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Työterveyshoitaja oli kertonut Saara K:lle, että työpaikalta aikaisemmin Aslakil-
la olleet olivat tykänneet kurssista kovasti. Hän oli kehottanut Saara K:ta kysy-
mään heiltä kurssista. Sen tarkemmin ei ollut puhetta kurssin sisällöistä. Työter-
veyshuollossa Saara K:lle tehtiin lihaskuntotestit ja häntä haastateltiin. Fyysinen 
kunto todettiin hyväksi ja Saara K:n mielestä hän lähtikin hakemaan kuntoutusta 
”psyykkiselle puolelle”. 

Saara K: ”… tehtiin niitä lihaskuntotestejä ja sitten oli tämä haastattelu ja var-
maankin minun perusteet – mulla fyysinen kunto loppujen lopuksi varmasti on 
aika hyvä – et se oli paremminkin tämmöselle psyykkiselle puolelle, että sitä kun-
toutusta minä oon nk lähtenyt hakemaan.” (Asiakkaan haastattelu 29.10.1997).

Saara K: ”... No sittenhän siellä on tietysti merkintöjä siitä, et mä oon selän takia 
useemman kerran jo joutunut olemaan sairaslomallakin, ja ja sit tosiaankin tämä 
... tämä tämä psyykkinen puoli niin se se vaikuttaa varmaan.” (Asiakkaan haas-
tattelu 29.10.1997).

Psyykkisen puolen kuntoutustarpeella Saara K tarkoitti sitä, että hän ei ollut tyyty-
väinen muutama vuosi sitten toteutuneeseen työtehtävän vaihdokseen. Saara K on 
ollut työuransa alussa töissä myymälässä mm. kassanhoitajana ja myyntisihteerinä. 
Ennen nykyistä työtehtäväänsä hän toimi yli kahdeksan vuotta ison keskusliikkeen 
konttorissa, joka siirrettiin muuan vuosi sitten Etelä-Suomeen. Tällöin Saara K 
siirtyi kyseisen keskusliikkeen ja erään toisen keskusliikkeen perustamaan uuteen 
kuljetus- ja hankintayritykseen vuonna 1991. Siellä hän pääsi kertomansa mukaan 
ikään kuin ”vahingossa” entisen työkokemuksensa nojalla osastosihteerin sijaisuu-
den kautta yrityksen toimistotehtäviin, jossa hän hoiti kaksi vuotta tukkumyyjän 
nimikkeellä erilaisia tehtäviä, mm. puhelinmyyntiä ja -keskusta. Toimistossa oli 
aluksi viisi työntekijää, mutta väkeä alettiin pian vähentää keskimäärin yksi työn-
tekijä vuodessa tilausten automatisoimisen myötä. Ennen tilaukset tulivat myy-
mälöistä lipukkeilla joista toimistotyöntekijät näppäilivät ne koneille, nyt myymä-
lät rupesivat antamaan tilauksensa koneilla suoraan keskusvarastoon. Saara K:lle 
työnantaja oli esittänyt neljä vuotta sitten vaihtoehdoiksi siirtymisen pakkaamon 
puolelle tai lopputilin. Saara K vaihtoi pakkaamoon vuonna 1993. Saara K ei viih-
dy työssään ja on yhä neljän vuoden jälkeen katkera työtehtävän vaihdoksesta.

Saara K: ”… ensinnäkin tää lähtötilanne, että kun ihan yht äkkiä vaan sano-
taan – … että tämmöstä työn vaihtoa olisi – …että nyt on tämmönen tilanne, 
että tästä loppuu tämä työ ja vaihtoehto on, että sinä siirryt tuonne varastoon 
pakkaamon puolelle ja varastotöihin, mitä siellä on, taikka sitten otat lopputilin. 
… Et tietysti se kauhea pala ois ollut jäähä työttömäksikin, ja olin tavallaan tyyy-
tyväinen toisekseen, että pääsin sinne, mutta se työ sitten ... se yksinkertaisesti ei 
tyydytä minua ...” (Asiakkaan haastattelu 29.10.1997).

Saara K on ollut pakkaamossa nyt muutaman vuoden. Hän pääsee välillä hoita-
maan myyntipuolen tuurauksia, mutta niitä tulee yhä harvemmin, koska toimis-
tossa on töiden vähenemisen vuoksi enää kaksi työntekijää. Saara K pitää näitä 
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tuurauksia henkireikänään. Hän ihmettelee itsekin, miksei pakkaustyö tyydytä 
häntä.

Saara K: ”…sehän on aivan henkireikä, että pääsee aina välillä (myyntipuolelle) 
… . Kun mä en ymmärrä, että miks mä en tykkää siitä pakkaustyöstä. Se sotii niin 
kauheesti vastaan, vaikka kuinka yrittää aatella, että sehän on ... siitähän löytyy 
hyviäkin puolia, mutta se niin ... se niin vaan ahdistaa.” (Asiakkaan haastattelu 
29.10.1997).

Saara K pakkaa työkseen pienvihanneksia:

Saara K: ”… no pääasiassa mää oon kyllä pakannut nämä kaks vuotta kiinankaa-
lia… sitten ... tuli semmonen, et me alettiin pussittaa jotakin selleriä, piparjuurta 
ja purjoa … mutta kuitenkin että hyvin vähän ...  Kaks vuotta sitä sammaa.” 
(Asiakkaan haastattelu 29.10.1997).

Hän pakkaa vihanneksia pääasiassa yksin, tosin viime aikoina on ollut osa-aikai-
nen avustaja kaverina. Tavaroiden vastaanotto on erikseen. Pakkaajat itse kuljetta-
vat lavat jäähdyttämöstä pakkaamon puolelle ja pakkaamisen jälkeen siirtävät ne 
keräilypaikalle. Eri henkilöt sitten keräävät, siirtävät ja kuljettavat pakatut tavarat 
myymälöihin lähtevään liikenteeseen. Saara kuvaa työtään näin:

Saara K: ”Nehän on tämmösissä kymmenen kilon laatikoissa, isoissa lavoissa …
Sieltä otetaan ensiksi tämä laatikko tähän pöyvälle ja siinä sitten leikataan nämä 
kiinankaalit kahtia tahika pienenpään ossaan, jos ne on kovin isoja, ja sitten ne 
laitetaan, on semmonen kelmukone, missä sitten tällä lailla loukutetaan nämä 
reunat kiinni. Sit ne menee lämpötunnelin kautta, joka kutistaa tämän kelmun 
sinne toiseen päähän, siellä on sitten vaaka, että punnitaan kymmenen kilon ja 
viien kilon laatikoihin, laitetaan rullakkoihin taikka lavalle ja viedään sitten pak-
kauspaikalle.” (Asiakkaan haastattelu 29.10.1997).

Saara K tietää tehneensä töitä kovaan tahtiin. 

Saara K: ”… kyllähän minä niitä töitä oon tehnyt siellä tosissaan kovalla vauh-
dilla, et jos aatellaan kiinankaalimäärääkin, mä oon laskenut että suurin päivä, 
mitä oon pakannut, niin se vähän toista tuhatta killoo.”
Haastattelija: ”Joo, se on paljon.”
Saara K: ”Siinä kyllä pittää tehä töitä.” (naurahtaa) 
(Asiakkaan haastattelu 29.10.1997).

Saara K on aina välillä ajatellut työn vaihtoa, mutta muutakaan työtä ei ole tie-
dossa. Varsinaista ammatillista koulutusta hänellä ei ole, keskikoulun jälkeen hän 
on saanut oppinsa työn kautta ja käynyt joitakin kursseja. Nykyisessä työpaikassa 
varastolla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin mennä ehkä tavaroiden kerääjäksi, minkä 
Saara K ajattelee olevan nykyistä raskaampaa työtä, jossa joutuisi ensin opettele-
maan myös trukinkuljetusta. 
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Saara K kertoi, miltä työssäkäynti hänestä tuntui ennen kuntoutusta:

Saara K: ”… mää ihan selvästi huomasin … että jos päivä alkaa sillä, et aamulla 
ei niinku ... ensinnäkin kottoo lähtee viime tipassa ja sitten kuitenkin matkan 
kävelee reippaasti, mut siinä vaiheessa kun työpaikan oven aukasee, niin ruppee 
jo siinä vaiheessa ahistammaan. Ja sitten taas että kun mennee sinne työpöyvän 
ääreen ja joutuu loukuttamaan näitä koko päivän, koko ajan vaan jyskyttää 
mielessä, että tätäkö mun on koko loppu ikä tehtävä….”(Asiakkaan haastattelu 
29.10.1997).

Saara K haki kuntoutukseen ja hänet valittiin Varastotyöntekijöiden Aslakille. Ha-
kemuksen liitteenä olevassa B-lausunnossa kuntoutuksen perustelu eli työkykyyn 
vaikuttavat sairaudet oli Saara K:n kohdalla kirjattu selkäsärkyyn ja niska-hartia-
oireiluun liittyviksi. B-lausunnon työkykyarviossa Saara K:n työn vaihdosta luon-
nehdittiin siirtymisenä konttorityöstä varastotyöhön, mikä merkitsi fyysisen rasi-
tuksen ja oireilun lisääntymistä, joiden vuoksi työkykyky jatkossa on uhattuna. 

Jouni S:n tulo Aslakille: äkkilähtö kuntoutukseen

Jouni S:lle Aslakia ehdotti alun perin työnjohtaja, mutta Jouni S oli pannut ilmoi-
tuksen kurssista merkille itsekin.

Haastattelija: ”Mistä sä sait tiedon kuntoutuksesta tai kuka ehotti tai…?”

Jouni S: ”No se, niitähän tullee aina niitä lappusia, niitä et nyt on … silloin ja 
silloin alkas semmonen ja…sitten rupes…  mä nyt senkin ikänen, että passaan 
justiin, niin ne työnjohtajat alko vähän että haluaisko lähteä …” 
”Olin mäkin ehkä huomannut sen (ilmoituksen pöydällä), mut … sen verran 
paljon tuollakin työntekijöitä, niin …  poristiin keskenään siellä ja se siitä sitten 
jotenkin…” (Asiakkaan haastattelu 29.10.1997).

Jouni S arveli, että työnjohtaja ehdotti kurssia hänelle, koska hän oli sopivan ikäi-
nen ja hänellä on vaivoja, käsikin oli taannoin leikattu. Eräs toinen työnjohtaja 
oli ollut Aslakilla aikaisemmin ja hänkin oli puhunut Jouni S:lle, että sellainen 
kuntoutus sopisi hänellekin. Alun perin Jouni S haki Aslakille itse asiassa erääseen 
toiseen kuntoutuslaitokseen joidenkin työkavereidensa tavoin. 

Jouni S: ”… meiän työpaikalle tuli kaikille laput, että saa sen täyttää… me sitte 
täytettiin…Työterveyshuollon kautta… ja tuota niin, kaikki täytettiin ne. Usko-
sin ainakin, että kaikki täytti… ja sitte semmonen työryhmä oli käsitelly ne, jotka 
ei tuntenu meitä, ainakin sanottiin, että puolueeton…. siihen omat vaivamme 
tietenkin pantiin, ja sitte sen jälkeen tuli työterveyshoitajan haastattelu, ja sen 
jälkeen lääkärin haastattelu… sen perusteella sitte valitsivat.” (Asiakkaan haas-
tattelu 29.10.1997).

Hakeutumista varten Jouni S kävi työterveyshuollossa pari kertaa, sekä työter-
veyshoitajan että lääkärin vastaanotolla. Työterveyshoitaja oli kertonut Jouni S:
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lle, millaista kuntoutus on, kehunut ruokia ja muuta. Testit ja tutkimukset tehtiin 
keväällä 1996 ja Jouni S uskoi pääsevänsä kurssille. 

Jouni S:n kohdalla B-lausunnossa kuntoutuksen perusteena työkykyyn vaikut-
tavina sairauksina oli sisäelinten sairaus ja nivelsairaus. B-lausunnossa Jouni S:lle 
suositellaan kuntoutusta, jossa kiinnitetään erityistä huomiota tuki- ja liikuntaeli-
mistön ongelmiin. Työkykyarvion mukaan aktiivinen omasta kunnosta huolehti-
minen on työssä suoriutumisen kannalta erityisen merkittävää.

Jouni S: ”Minä sitten oottelin ja siellä oli useita muitakin käynyt …ja sitten tuli 
(kieltävä päätös) … oikeastaan vähän siinä mielessä vähän petyin siihen, kun 
työterveyshoitaja sanoi, että sää varmasti pääset. Se oli aivan varma. Niin se sanoi 
monelle muullekin… enkä päässytkään.” (Asiakkaan haastattelu 29.10.1997).

Jouni S ei siis päässyt hakemaansa kuntoutukseen.  Syytä kielteiseen päätökseen 
Jouni S ei tiennyt. Työterveyshuolto tarjosi sitten lähes vuoden kuluttua, helmi-
kuussa 1997, tilalle tätä Aslakia, koska joku oli perunut tulonsa ja ryhmässä oli 
tilaa. Tämä tarjous tuli äkkiä, eikä Jouni S ensin ollut innokas lähtemään. Jouni S 
muisteli että hän sai yönseudun aikaa miettiä lähteekö vaiko ei, koska kurssi alkoi 
heti häneltä odotettua vastausta seuraavana päivänä. Paperit hakua varten olivat jo 
valmiina entisen hakemuksen pohjalta.

Jouni S: ”… Toini (työterveyshoitaja) soitti että … tänne Merikoskelle ois lähtö, 
ja minähän panin vastaan… mulla oli talviloma… Se sano että mieti yön yli, ja 
minä mietin ja sitten soitin sille ja sanoin että joo, kyllä minä lähen. Se oli nuin 
äkkiä.” 

”… oli Kelalla katottu noita papereita ja oli joku perunut, niin… tässä näin, tämä 
mies pannaan. Tätä tietä se meni jotain.”

”… työterveyshoitaja sano, että … Jouni se lähtee nyt kuntoutukseen, että täytä-
hän nuo, niin kun me täytettiin papereita, mä sanoin, että no ei kai sitä nyt tartte 
… paat ne vuojen vanhat (tiedot), ja sillä siisti. Siihen se jäi. [Kelan virkailija] 
soittaa seuraavana päivänä, että sie oot päässy tänne näin … Ja sehän anto yhen 
päivän miettimisaikaa, ja mä menin kotia, ja sit se siitä, että no joo. Kyllähän mä 
nyt lähen.”

”… Siinä oli mulla talviloma, ja mitähän mulla oli … suunnitelmia oli sillä vii-
kolla. Mutta … hyvä nuinpäin kuitenkin kävi, että tuli lähettyä sillon.” (Asiak-
kaan haastattelu 29.10.1997).

Kun Jouni S kertoi työkavereilleen päässeensä kuntoutukseen, työkaverit heitteli-
vät hänelle, että ’no sieltä tullee sitten kovakuntoinen mies”.

Jouni S on työskennellyt varastomiehenä maidonjalostamon pientuoteva-
rastolla noin kuusi vuotta. Työ on kylmävarastossa tavaroiden keräilyä lähteviin 
kuormiin ja joskus tavaran siirtelyä trukilla. Kylmävarastossa työskentelee viiti-
sentoista muuta työntekijää. Jouni S tekee samoja tehtäviä yleensä päivän verran, 
välillä vaihdetaan työpistettä: ”millä sen alottaa, niin suunnilleen sitä on päivän”. 
Hän viihtyy hyvin työssään eikä näe siinä muita ongelmia kuin turhan paljon ta-
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varoiden käsin nostelua. Esimiehen kanssa ei ollut puhetta siitä, mikä kurssin anti 
voisi olla työntekoon. 

Haastatteluajankohtana lokakuussa 1997 Jouni S oli puolen vuoden vuorotte-
luvapaalla, jolle oli jäänyt saman vuoden heinäkuun alussa. Hän teki kolmannen 
kuntoutusjakson aikana 50-prosenttista työaikaa siten, että hän on kerrallaan vii-
kon töissä, viikon vapaalla. Hän oli ajatellut vuorotteluvapaalle hakeutumista jo 
muutama vuosi sitten vaimon idean innoittamana ja viime keväällä oli laittanut 
hakemuksen erinäisten selvittelyjen jälkeen ja keskusteltuaan siitä useaan ottee-
seen esimiestensä kanssa. Jouni S kertoo haastattelussa, että vuorotteluvapaalle ha-
keutuminen ei liittynyt mitenkään kuntoutukseen eikä erityisemmin mihinkään 
asiaan esimerkiksi hänen työssäänkään. 

Haastattelija: ”Oliks sulla muuten siihen joku tietty syy?”
Jouni S: ”En mää tie, se lähti … sitä ei kovin paljon ollut ylleensä … vieläkään 
koko Suomessa … ja … vaimo puhui siitä ja … oli puhetta, että me jäähään mo-
lemmat, ihan vaan … Mutta ei se sitten, se …se jäin minä vaan. Minä aina otin 
sen esille silloin tällöin ja ’joo joo, joo joo’, se oli vähän semmosta ja…” 

Haastattelija: ”Et periaatteessa sulle tuli ajatus siitä sieltä vaimon kautta ja olit 
miettinyt sitä ennemminkin, et se ei tullut täältä Aslakin kautta?”
Jouni S: ”Niin joo, ei tullut, joo.” (Asiakkaan haastattelu 29.10.1997).

Ensimmäinen kuntoutusjakso (helmikuu 1997)

Aslak-kuntoutuskurssi toteutettiin kolmena kuntoutusjaksona, joihin sisältyi sekä 
yksilökohtaisia tapahtumia kuntoutujille että ryhmämuotoista toimintaa. Vapaa-
ajan ohjelmaa oli järjestetty kuntoutujille iltaisin ja viikonloppuisin. Kuntoutuksen 
eteneminen jaksoilla noudatti ryhmälle laadittua kurssiohjelmaa, jonka lomassa to-
teutettiin myös yksilökohtaisia tapahtumia. Keskeisiä kurssitapahtumia olivat ryh-
mäohjelman mukaiset liikuntaryhmät sekä ammatilliset osiot keskusteluryhmineen 
ja tehtävineen. Yksilöohjelmaan kuuluivat lääkärin- ja fysioterapeutin tarkastukset 
ja haastattelut. Kurssin aikana kukin kuntoutuja laati itselleen kuntoutumissuunni-
telman. Kurssin kuluessa yhteyksiä kuntoutujan työpaikoille pidettiin mm. työpaik-
kakäyntien ja kahden yhteistoimintapäivän avulla. Kahdella välijaksolla kuntoutujat 
olivat normaalisti työssään, ja näille parin kuukauden ja noin puolen vuoden pitui-
sille jaksoille he saivat suorittaakseen kuntoutukseen liittyviä tehtäviä. Kuntoutuja-
kohtainen välitiedote laadittiin ensimmäisen jakson jälkeen ja välikuntoutuskerto-
mus toisen jakson jälkeen. Kuntoutuksen päätyttyä laadittiin kuntoutuskertomus.

Varastotyöntekijöiden Aslak-kurssi käynnistyi kolmen päivän ns. motivointi-
jaksolla helmikuussa 1997. Toinen jakso, ns. pitkä jakso toteutettiin huhtikuussa 
1997 ja se kesti 15 vuorokautta. Viiden päivän pituinen loppujakso oli lokakuussa 
1997. Seuraavassa on ensimmäisen kuntoutuslaitososuuden kuvaus Saara K:n ja 
Jouni S:n näkökulmista haastattelujen ja kurssitapahtumien perusteella. 

Kurssin avajaisiin kokoonnutaan tilaan, joka on nimetty ”Opetustila 2”:ksi. Pai-
kalla on kurssin vetäjä, työhön liittyvistä osioista vastaava fysioterapeutti Marko, 
liikunnallisista osuuksista vastaava fysioterapeutti Liisa ja psykologi Eila sekä minä. 
Aivan aluksi kurssin vetäjä toivottaa kuntoutujat tervetulleiksi ”tähän meidän kun-
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toutus- ja työnkehittämishankkeeseen”. Tämän jälkeen esittäydytään. Kuntoutujista 
esittelee itsensä ensimmäisenä Aila T, joka kertoo olevansa lajittelija juomavarastolla 
ja mainitsee työpaikkansa nimen. Toisena esittäytyy Saara K. Hän kertoo olevansa 
pakkaajana varastossa ja kertoo työpaikkansa nimen. Myös loput kuntoutujista ker-
tovat esittäytyessään ammattinimikkeensä ja työpaikkansa sekä työkokemuksensa 
pituuden. Jouni S esittäytyy varastomieheksi työpaikkansa kylmävarastolla ja mai-
nitsee esittäytyessään, että hänelle ”tuli pikahälytys” kuntoutukseen. Työkokemukset 
varastotyössä vaihtelevat kuudesta vuodesta 30 vuoteen. Vetäjä siirtyy kyselemään 
kuntoutujien odotuksia. Hän kirjaa ne kuntoutujien kertoessa kalvolle.

Kuntoutujat kertovat: 

Ilpo P: ”Minulla on selkäkipuja ja ylipainoa… Jos saisin pudotettua muutaman 
kilon ja saisin omaa kuntoa paremmaksi”
Saara K: ”… Haluan saada ohjausta kunnon kohentamiseen ja psykologin oh-
jausta”
Jouni S: ”Minulla ei ole mitään odotuksia, tuli niin äkkilähtö tänne, varamiehenä 
pääsin, jännä nähdä …”
Lassi V: ”Minulla on huono kunto ja lihaskipuja … tarvitsisin kunto-ohjausta 
ja hierontaa ” (Kuntoutujien puheenvuoroja ensimmäisen kuntoutusjakson 
avaustilaisuudessa 17.2.1997).

Saara K:n odotukset kurssijaksolta: ”että se häviäis tämä huono olo”

Haastattelussa Saara K kertoi ensimmäiselle jaksolle tullessaan odotustensa koh-
distuneen yhtäältä fyysistä kuntoa ja sopivaa liikuntaa koskevaan ohjaukseen ja 
toisaalta omaan työtilanteeseen liittyvän huonon olon huojentamiseen. 

Saara K: ”… kyllähän sitä ajatteli sitä, että täältä saa tosiaankin tämmösiä niinku 
sanoisko oikeita neuvoja ja oppeja, … esimerkiksi ihan tommoseen voimisteluun 
taikka johonkin tämmöseen ja varmasti sitä ootti että kaikenlaista tietoa, mitä 
liittyy... liikuntaa ja … Sitten että tämän ikäisenä tosissaan alkaa tarvita sem-
mosta erilaista ja monipuolista …että ossais sitten oikein tehä kaikkea ettei väärin 
tee. Ja sitäkin … olin sen verran kuullut, että siellä on just näitä keskusteluryhmiä 
ja muuta, että kyllä mulla odotus oli se, että minä saisin vähän semmosta avara-
katseisuutta tähän ommaan tilanteeseen, että se häviäis vähän tämä huono olo.” 
(Asiakkaan haastattelu 29.10.1997).

Saara K ei kuitenkaan odottanut, että kuntoutuksen seurauksena voitaisiin tehdä 
hänen tilannettaan parantavia muutoksia työpaikalla, koska hänelle oli sanottu, 
että muuhun työhön ei ole mahdollisuuksia. 

Saara K: ”… se on kyllä sanottu, että muutoksia ei työssä pysty tapahtumaan, 
että se on ainoastaan se että pystyis ite ajattelemaan ja olemaan eri tavalla …et 
siellä ei oo mahollisuuksia mihinkään muuhun, että se on tätä työtä.” (Asiakkaan 
haastattelu 29.10.1997).
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Jouni S:n odotukset kurssilta: ”sais tuota kuntoa kohotettua”

Siinä vaiheessa, kun Jouni S päätti lähteä kurssille, hän ei osannut odottaa muuta 
kuin kunnon kohotusta ja inspiraatiota liikunnan lisäämiseen:

Jouni S: ”en minä osannu silloin muuta kun että saispahan nyt vähän tuota kun-
toa kohotettua ja sais vähän semmosta ommaa … yrittäis vähän kuntoilla enem-
män. Sais semmosta kipinää täältä etteenpäin.”

Haastattelija: ”No oliks sulla muuta mielessä kuin kunnon kohennus, et tuota … 
esimerkiks jotakin työhön liittyvää?”

Jouni S: ”Kyllähän se se on justiin että töissä – jos tässä nyt jaksais, kun täältä sais 
sitä inspiraatiota siihen liikuntaan ja kuntoiluun, niin jos työelämässäkin jaksais 
paremmin ja, ja semmosta.” (Asiakkaan haastattelu 29.10.1997).

Saara K ja Jouni S ovat osallistuneet jaksoilla liikunta- ja keskusteluryhmiin, ta-
vanneet kuntoutustyöryhmän jäseniä myös kahden kesken, tehneet välitehtäviä ja 
viettäneet ryhmän kanssa vapaa-aikaa. Saara K asui kurssijaksojen aikana kuntou-
tuslaitoksen asuntolassa, Jouni S kulki jaksoilla päivittäin kotoa käsin. Työpaikka-
käynneillä ja yhteistyöpäivinä oli mukana myös esimiehiä, yhteistyöpäiviin osal-
listui myös työterveyshuolto. 

Aloitusjaksolla Saara K ja Jouni S listasivat muiden kuntoutujien tavoin työnsä 
ja elämänsä kuormittavia asioita. Yhteiseltä listalta sovittiin jatkossa käsiteltäväksi 
asioita, jotka mahdollisimman moni ryhmästä arvioi tärkeimmiksi kuormittaviksi 
asioiksi työssään. Pääkohtia olivat tiedonkulun ongelmat, kiire, työtehtävien lisään-
tyminen, työajan epäsäännöllisyys ja ylityöt sekä kylmyys trukinkuljettajilla. 

Työpaikkakäynti (10.3.1997)

Ensimmäisen jakson jälkeen annetussa välitehtävässä Jouni S oli kirjoittanut kuva-
uksen työstään kylmävaraston varastomiehenä näin:

”Työhön kuuluu maitotuotteiden ja jogurtin keräys. Keräyslistasta katsomme ti-
latut tuotteet, sitten nostelemme tuotteet trukkilavalle tai monitoimirullakkoon/
alusvaunulle ja laitamme tavaroihin reittinumeron. Siirrämme jogurtit ym. oike-
alle lähtöovelle. 
Tavoite: mahdollisimman pikaisesti ja oikein kerättäisiin tuotteet.

Kenen kanssa työskentelet: Työskentelen 30–50 henkilön kanssa. 
Työnjohtajat, keräyskaverit, autokuskit ja maidonpakkaus.” 
(Jouni S:n kirjoittama vastaus Työnkuvaus-välitehtävään 21.3.1997).

Jouni S:n työpaikalla, meijerin kylmävarastossa, kurssin vetäjä Marko ja minä 
kävimme työpaikkakäynnillä ensimmäisen jakson jälkeen. Jouni S oli kuvannut 
kurssin avajaisissa työtään tavaroiden keräilyksi. Työnjohtaja ohjasi meidät varas-
tohalliin, laitoimme suojavaatteet päälle (takki ja myssy) ja menimme katsomaan 
Jouni S:n työmaata. Jouni S keräilee tavaroita vauhdilla, melkein juosten, kylmä-
varastossa jossa on lähinnä erilaisia maitotuotteita. Hän käy vähän aikaa työnsä 
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lomassa keskustelemassa meidän kanssa ja kertoo, mitä on juuri tekemässä: hän 
keräilee tilauslistan mukaan kärryihin tavaraa ja vie ne lastauspaikalle. Kylmän-
laista. Jouni S huomaa meidät ja tervehtii kättä nostamalla, jatkaa työtään. Jatkam-
me katselua ja juttelemme samalla työnjohtajan kanssa siinä hallissa. Työnjohtaja 
kertoo varaston toiminnasta, Marko videoi Jouni S:n työntekoa, minä otan kame-
ralla valokuvia. 

Saara K:n työpaikalle ei tehty työpaikkakäyntiä, koska Saara K ei sitä halun-
nut, mutta hänen esimiehiään osallistui toisella jaksolla toteutettuun yhteistyö-
päivään.

Toinen kuntoutusjakso (huhtikuu 1997)

Toisella kuntoutusjaksolla ammatillisesta osuudesta vastaava kurssin vetäjä, työfy-
sioterapeutti Marko J ohjasi kuntoutujat tarkastelemaan varastotyön historiallista 
kehitystä. Kuntoutujat tekivät siihen liittyvän tehtävän työkokemuksen mukaan 
jaetuissa pienryhmissä. Saara K ja Jouni S olivat ryhmässä, joilla oli lyhyt kokemus 
nykyisestä työstä. Saara K:n työpaikalta oleva trukinkuljettaja Ilpo P oli ryhmän 
kolmas jäsen. Saara K, Jouni S ja Ilpo P kuvasivat viimeistä kymmentä vuotta, 
muutosta 1980-luvun lopulta nykypäivään, vuoteen 1997 saakka. Kurssin vetäjä 
kokosi heidän työskentelynsä tulokset kalvolle. Työn todettiin muuttuneen mm. 
siten, että tehtäviä on tullut lisää, työvälineet ovat uudistuneet ja työ on monipuo-
listunut.

Toisen jakson työhön liittyvistä osioista suurin osa käytettiin työn muutoksen 
kuvaamiseen. Lisäksi kuntoutujat pohtivat jakson lopulla asioita, joita he haluavat 
ottaa esille yhteistyöpäivänä esimiestensä kanssa. 

Toisella jaksolla oli myös liikunnallisia osuuksia ja suoritustestit sekä kunkin 
kuntoutujan yksilökohtainen haastattelu. Terveydenhoitaja piti opetuskeskustelun 
ravinnosta, lääkäri ikääntymisen vaikutuksista sydän- ja verenkiertosairauksiin ja 
fysioterapeutti tule-toiminnasta ja ergonomiasta. 

Lähialueelle tehtiin yhteinen ulkoiluretki ja jakson lopuksi pidettiin yhteistyö-
päivä.

Yhteistyöpäivä (15.4.1997)

Yhteistyöpäivänä kokoontuvat kuntoutujat ja vieraat kuntoutuslaitoksen tiloihin 
toisen kuntoutusjakson toiseksi viimeisenä päivänä.  Kuntoutustyöryhmästä ovat 
mukana kurssin vetäjä Marko J ja psykologi Eila T. Kaikki yhdeksän kuntoutujaa 
ovat paikalla. Kuntoutujien esimiehistä on tullut paikalle neljä: Aaro K ja Olli V
päivittäistavaravarastosta Saara K:n, Ilpo P:n ja Kalevi M:n esimiehinä, Esko H 
meijerin varastolta Jouni S:n esimiehenä ja Matti vuorivillatehtaan varastosta
Timon esimiehenä. Kuntoutujista Aila T:n, Lassi V:n, Jukka L:n ja Arvi E:n esimie-
hiä ei ole paikalla. Mukana on myös kuntoutujien työterveyshuollosta työterveys-
hoitajat Toini N ja Sinikka A. Esittäytymisten jälkeen kurssin vetäjä kertoo mitä 
Aslakilla on tehty. Työterveyshoitajaa kiinnostaa kuulla kuntoutujien kommentte-
ja, kun kaksi jaksoa alkaa olla takana. Kuntoutujat kertovat kokemuksiaan:
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Kalevi M: ”teillä on ollu innostava ote, ootte pumpannu tsemppiä... nuorekkaita 
virtauksia... näätte maholisuuksia enempi ku me. Koko jakso... tuntuu hyvältä... 
ei sitä enää viiskymppisenä odota enää mitään... meistä pidetään huolta, paija-
taan, se on tuntunu hyvältä”
Lassi V: ”Sormet jo taipuu lattiaan asti... sopis työnjohtajille ja muillekki ku työn-
tekijöille...”
Arvi E: ”… mielenkiintosta ollu keskustelutilasuuvet... Mikä jää mieleen on vain 
positiivista... valamiille saanu tulla, tuntuu ku ois parempiki ihminen.”
Jouni S: ”Täällä oppii kuin pöljä sitä on... näki sitä oikeaa kunnon hoitamista.” 
(Kuntoutujien puheenvuoroja yhteistyöpäivänä 15.4.1997).

Vetäjä esittelee kuntoujien kanssa laadittua työn muutosjäsennystä. Yksi kuntou-
tujista haluaa kuulla, mitä esimiehet siitä sanovat. Saara K:n, Kalevi M:n ja Ilpo P:n 
esimies kommentoi, että kuntoutuksessa on tehty hienoa työtä. Saara K:lle esimie-
hen kommentti tuntuu olevan tärkeä. Saara K sanoo ilmeisen liikuttuneena:

”Minusta tuntuu että meistä välitetään” (Kuntoutujan puheenvuoro yhteistyö-
päivänä 15.4.1997)

Vetäjä oli antanut kuntoutujille tehtäväksi miettiä yhteistyöpäivää varten pienryh-
missä asioita, joista esimiesten kanssa keskustellaan. Heitä oli pyydetty miettimän 
ensiksikin, millaisessa työympäristössä olisi hyvä tehdä töitä, mikä pitäisi olla toisin 
kuin tällä hetkellä, ja toiseksi mitä pitäisi tapahtua eli millaisin keinoin em. tilantee-
seen voisi päästä.

Saara K:n työpaikan yhteiset kehittämiskohteet

Saara K:n, Ilpo P:n ja Kalevi M:n aikaansaama tuotos yhdessä esimiesten kanssa 
oli seuraava:

– ”Työympäristön siisteys, perussiivous (siisteys) jokaisen asia. Lattioiden pe-
sut koneella työajan ulkopuolellla, myös muut suursiivoukset. Milloin, kuka 
tekee, ratkaistaan tiimeissä.

– Taukojumppa 5–10 min kerran päivässä, saadaanko porukka mukaan?
– Tupakointi: asia hoidettava hyvässä hengessä, ei raja-aitoja
– Tuuraajat sairaslomille: pidemmille lomille tuuraaja, 1–2 päviän lomilla tii-

mi jakaa lisäkuorman
– Palaute: pitää olla molemminpuoleista, avointa, jokapäiväistä
– Tiedon kulku kaikilla tavoilla (tiimit)” (Pienryhmä 1:n kirjaukset ryhmä-

työlomakkeella yhteistyöpäivänä  15.4.1997). 

Jouni S:n ja hänen esimiehensä kehittämissuunnitelmat

Jouni S oli yhdessä esimiehensä kanssa kirjannut seuraavat asiat.
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”A) millaisessa työympäristössä olisi hyvä tehdä töitä, mikä pitäisi olla toisin kuin 
       tällä hetkellä

– keskustelu avointa ja kynnys keskusteluille matala
– fyysinen rasittavuus> henkilökohtainen oppiminen: nostaminen, ergono-

mia. 

B) mitä pitäisi tapahtua eli millaisin keinoin em. tilanteeseen voisi päästä.
–  tehdä työtä työyhteisön hyväksi jotta se säilyy ja kehittyy
– vastuullisuus työssä
– toisen auttaminen/joustaminen
– valmius muutokseen /itse 
– kiitos – palkitseminen” (Pienryhmä 3:n kirjaukset ryhmätyölomakkeella 

yhteistyöpäivänä 15.4.1997). 

Yhteistyöpäivää seuraavan kuntoutusjakson päätöspäivän ohjelma on tavan-
omaista kuntoutuspäivää lyhempi. Se alkaa klo 10.15 keskusteluryhmällä, jonka 
aiheena on ”Yhteistyöpäivän annin analysointia”. Sen jälkeen on vielä jakson yh-
teenveto, jatkosuunnitelmat ja päätös. Päätöstilaisuudessa kurssinvetäjä Marko J 
kerää kuntoutujilta ”Kuntoutuksen väliarviointikysely 16.4.1997” -tehtävän, jon-
ka hän antoi aamupäivällä. Se on samalla kuntoutujan kuntoutumissuunnitelma 
välijaksolle. Tässä Jouni S:n vastaukset jakson annista ja odotuksista seuraavalle 
jaksolle:

1. Mitä pidät kuntoutuksen tähän mennessä tärkeimpänä antina itsellesi?
– oman kunnon rajat missä mennään
– sitten yleensä kaikki mitä olemme tehneet oman kunnon kohentamiseksi
2. Mitä olet oppinut omasta työkyvystäsi? Kuinka työkykysi on kehittynyt 

kuntoutuksen aikana?
– sitä pitäisi parantaa
– työkyky on parantunut, vahvistunut paikat
3. Mitä aiot tehdä välijakson aikana henkilökohtaisen työkykysi kehittämisek-

si?
– kuntoilla enemmän
– opetella oikeita työtapoja jne.
4. Mitä aiot tehdä välijakson aikana työyhteisösi työkyvyn ja työssä viihtymi-

sen edistämiseksi? 
– keskustelemalla, kuinka omasta kunnosta pitäisi pitää huolta
– avoimuutta, rehellisyyttä
5. Mitä toivot/odotat Aslak-kuntoutuksen seurantajaksolta?
– kuntoutusta lisää
– katsoisimme sen hetken kunnon – parantunut – huonontunut ym.  (Jouni 

K:n kirjoittamat vastaukset kuntoutuksen väliarviointikkyselylomakkeella 
16.4.1997).

Saara K oli kirjannut kuntoutuksen tähän asti tärkeimmäksi anniksi tiedon fyy-
sisen kunnon ylläpidon tarpeellisuudesta. Hän koki fyysisen työkykynsä paran-



80

tuneen mm. lihaskunnon osalta (ks. myös välikuntoutuskertomus). Nämä tiedot 
siirrettiin kuntoutuskertomukseen.

Toisen jakson lopuksi juodaan kakkukahvit. Vetäjät kysyvät kuntoutujien läh-
tötunnelmia. Saara K sanoo, että tunnelmat ovat ”haikeita ja hilpeitä”. Lopuksi 
kuntoutujille jaetaan todistukset jaksolta kätellen ja hyvästellen heidät yksitellen.

Kuntoutusjakso kurssidokumentteina ensimmäisen ja toisen jakson 
jälkeen 

Ensimmäisen ja toisen jakson jälkeen Saara K ja Jouni S saivat kaikille kuntoutu-
jille samansisältöisen Välitiedotteen, jossa heidän todettiin osallistuneen ensim-
mäiselle ja toiselle jaksoille. Ensimmäisen jakson tiedote oli luonteltaan lähinnä 
osallistumistodistus. Toisen jakson välitiedotteessa kuvattiin lisäksi kurssin ja ko. 
jakson sisältöjä näin:

”Kurssilla on pyritty käsittelemään työntekijöiden henkilökohtaiseen ja työyhtei-
sölliseen työkykyyn liittyviä tekijöitä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Työs-
kentelyssä käytettynä viitekehyksenä on ollut kehittävän työn tutkimuksen teoria 
ryhmän mukaan sovellettuna. 
Kurssin aikana esille nousseina kehittämiskohteina olivat erityisesti jatkuva, no-
peatahtinen työelämän muutos, työssä esiintyvä kiire, henkilöiden väliset vuoro-
vaikutustilanteet sekä työn fyysinen kuormitus. 
Kurssin toisella jaksolla järjestettiin yksi yhteistyöpäivä 15.4.1997, jonka aikana 
pyrittiin yhteisellä työskentelyllä em. asioiden kehittämiseen.” (ote varastotyön-
tekijöiden Aslak-kurssin Välitiedotteesta 17.4.1997).

Toisen jakson jälkeen kukin kuntoutuja sai välitiedotteen lisäksi välikuntoutusker-
tomuksen. Siinä kerrotaan esitiedot ja kuntoutujan työnkuvaus, fyysinen työ- ja 
toimintakyky ja edellämainittu kuntoutumissuunnitelma sekä suorituskykytes-
tien tulokset. Seuraava selostus perustuu Saara K:n ja Jouni S:n välikuntoutusker-
tomuksiin 17.4.1997.

Saara K:n osalta kertomuksessa kuvataan hänen työtilanteensa varastossa ja muu-
tos myyntityöstä pakkaamoon. Kuormitustekijöinä työn yksitoikkoisuus, ristiriidat 
esimiehen kanssa ja työolosuhteet. Perhetilanne ja harrastukset kerrotaan myös. 
Fyysinen työ- ja toimintakyky kuvataan yksityiskohtaisesti niin suhteessa yleiseen 
kuntoon, kunnon ylläpitoon kuin työhön. Työssä yksitoikkoiset pakkaamisliikkeet 
rasittavat käsiä ja seisominen jalkoja. Laatikoiden nostaminen ja siirtäminen kuor-
mittaa yläraajoja ja hartioita. Kuntoutuja liikkuu paljon ja monipuolisesti, suurin 
haaste työkyvylle todetaan olevan liian yksitoikkoinen työ kuntoutujan henkiseen 
kapasiteettiin nähden. Kuntoutumissuunnitelmassa todetaan yleistavoitteeksi hen-
kilökohtaisen työkykyisyyden ja hyvinvoinnin lisääntyminen ja lisääntynyt kyky 
arvioida ja kehittää omaa ja työyhteisönsä työtä. Saara K kokee fyysisen työky-
kynsä parantuneen ja pitää suurimpana antina tietoa fyysisen kunnon ylläpidosta. 
Hän arvostaa sitä, että on saanut etäisyyttä oman työnsä tarkasteluun. Kuntoutuja 
on oppinut, että hän ei ole välttämättä laiska työntekijä ja on pystynyt näkemään 
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vaihtoehtoja ja toiveikkuutta oman työn ja jaksamisen suhteen ja miettii erilaisia 
vaihtoehtoja. Saara K aikoo välijaksolla pyrkiä kehittämään itseään antamalla it-
selleen aikaa ja oppimalla kuuntelemaan itseään. Hän pyrkii jatkamaan liikkumis-
ta ja voimistelua entiseen malliin. Työyhteisöön hän aikoo viedä viestiä kuntou-
tuksessa oppimistaan uusista asioista.  Testitulokset fyysisen kunnon osalta ollivat 
erinomaista tasoa lihaskunnon osalta ja keskitasoa kävelytestin osalta.

Jouni S:n välikuntoutuskertomuksessa mainitaan, että hän on tyytyväinen työ-
hönsä ja antaa omalle työssä jaksamiselleen numeron 7. Työ on fyysisesti raskasta 
ja ajoittain kiireistä, vuorotyötä, mutta kuntoutuja ei tee yövuoroja. Ilmapiiri töis-
sä ja suhteet esimieheen ovat hyvät. Kuntoutujan harrastuksista mainitaan liikun-
ta ja kyläily, myös perhesuhteet kuvataan ja sairaudet kerrotaan. Nyt hänellä on 
selkäsärkyä. Jouni S arvioi fyysisen kuntonsa kouluarvosanalla 7–8, hän haluaisi 
kuntonsa parantuvan. Hän harrastaa säännöllisesti liikuntaa. Työ on tavaroiden 
keräilyä ja trukilla ajoa, siinä istuma-asento on yksipuolinen. Jouni Sn työasento-
ja kuvataan tarkoin. Kuntoutumissuunnitelmassa todetaan yleistavoitteeksi hen-
kilökohtaisen työkykyisyyden ja hyvinvoinnin lisääntyminen ja lisääntynyt kyky 
arvioida ja kehittää omaa ja työyhteisönsä työtä. Kuntoutuksen tärkein anti Jouni 
Sn kohdalla on ollut tieto omasta kunnosta ja monipuolinen liikunta kurssilla. 
Jouni S kokee kuntonsa jo kohentuneen mutta aikoo kuntoilla aikaisempaa enem-
män välijaksolla. Työnsä osalta Jouni S aikoo kiinnittää huomiota avoimuuteen 
ja rehellisyyteen vuorovaikutuksessa muiden työntekijöiden kanssa sekä herättää 
keskustelua työpaikalla oman kunnon huolenpidosta. Hän aikoo myös opetella 
ergonomisesti oikeita työtapoja ja -asentoja. Testitulokset fyysisen kunnon osalta 
osoittivat erinomaista tai keskitasoa ja kävelytestilä mitattu kuntoluokka välttävää 
tasoa.

Kolmas kuntoutusjakso (lokakuu 1997)

Kurssin kolmas eli viimeinen jakso alkoi lokakuun lopussa 1997 eli puoli vuot-
ta edellisen jakson päättymisestä. Se kesti viisi vuorokautta ja se toteutettiin 
27.–31.10.1997. Jakson ohjelma noudatti edellisiä jaksoja avajaisineen, liikunta-
osioineen, kuntotesteineen, työhön liittyvine keskusteluryhmineen ja kurssin pää-
töksineen. Poikkeuksellista tavanomaiseen nähden tällä Aslakilla oli toinen yhteis-
työpäivä, joka pidettiin kurssin viimeisenä päivänä. 

Viimeiselle jaksolle tultaessa kuntoutujien välitehtävänä oli arvioida erilaisia 
kehittämispyrkimyksiä ja muutoksia niin työssä kuin henkilökohtaisessa hyvin-
voinnissa Aslakin aikana. Lomakkeella oli seuraavat ksyymykset:

 1. Mitä asioita olet pyrkinyt kehittämään työssäsi/henkilökohtaisessa jaksami-
  sessasi Aslakin aikana?
 2. Mitä muutoskia on tapahtunut työpaikallasi Aslakin aikana?
 3. Millaisia muutoksia on tapahtunut omassa työssäsi/työtavoissasi Aslakin
  aikana?
 4. Millaisia esteitä olet huomannut työpaikallasi olevan asioiden kehittymisen
  tiellä?
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 5. Kuinka mielestäsi em. esteitä voitaisiin vähentää? 
 6. Millaisia muutoksia on tapahtunut henkilökohtaisessa hyvinvoinnissasi
  Aslakin aikana?
 7. Mitä esteitä olet todennut olevan henkilökohtaisen hyvinvoinnin kehittymi-
  sen tiellä?
(Välitehtävä toisen ja kolmannnen kuntoutusjakson välijaksolle: Aslak-kun-
toutumis- ja työnkehittämishankkeen arviointikyselylomake) 

Saara K:n ja Jouni S:n tehtävät käsitellään jakson kolmantena kuntoutuspäivänä. 
Kyseisenä päivänä oli ohjelmassa kuntolenkki, voimistelu, lihasvenyttelyt ja allas-
voimistelu ja niiden jälkeen iltapäivällä jatkettiin keskusteluryhmässä edellispäivä-
nä kesken jäänyttä välitehtävän purkua. Kuuden kuntoutujan tehtävät läpikäydään 
vajaan kahden tunnin aikana. Paikalla ovat kaikki yhdeksän kuntoutujaa sekä ve-
täjä. Kuntoutujat lukevat lomakkeesta vastauksensa tehtävään ja vetäjä kommen-
toi tai pyytää tarkennuksia, myös toiset kuntoutujat esittävät kommentteja. 

Seuraavassa on katkelma keskusteluryhmästä, jossa välitehtävävastauksia käy-
dään läpi. Tässä Jouni S:n selostusta ja Marko J:n ohjausta keskusteluryhmässä, 
kun tehtävää käydään läpi Jouni S:n osalta. 

Jouni S: ”Mitä oot pyrkinyt kehittämään omassa työssäsi? Oikea työasento ja työ-
tapa ja ottaa rauhallisemmin – siinä on ne päällimmäiset ... Nyt (kysymys) kak-
koseen: mitä muutoksia tapahtunut työpaikallasi? Ei kai siellä isompia muutoksia 
oo tapahtunut. Rekkitanko saatiin.  Syksyn päälle tulee muutoksia varastossa ko-
vastikin … jugurtit siirtyy eri paikkaan ja minä vissiin siirryn …en tiiä että misä 
oon töissä sitten.”

Marko J: ”No miten tuota.. tohon ykköskohtaan kun vastasit, että oot pyrkinyt 
näitä tiettyjä asioita kehittämään, niin ootko sää pystynyt niitä …?”

Jouni S: ”No en minä nyt sillai. Kyllähän täällä ajatuksia tullee, silloin kun ka-
tottiin videolta Ilpon kanssa niin nähtiin mikä ois oikeampi työasento … oon 
osannut ottaa rauhallisemmin sitten, niin ainakin tähän asti ollut sama palkka, 
sama palkkaluokka, vaikka on ottanut vähän rauhallisemmin … ”

Marko J: ”Mites tämä kiire, minkälainen este se on siinä kehittämisessä?”

Jouni S: ”No, en mää tie, se jää tonne taka-alalle sitten, jos sanotaan jotakin esi-
merkiks, no, se on niin kiire, että mun on nyt tärkeempi vähän mennä tuonne 
noin, ja se vähän nk unehtuu se ja … Sehän on niinkun este tavallaan. En minä 
tiedä, ossaanko mä oikein selittää.” (Marko J:n ja Jouni S:n puheenvuorot kes-
kusteluryhmässä 29.10.199).

Seuraava ote on viimeisenä vuorossa olevan kuntoutujan, Saara K:n tehtävään 
päättyvästä osuudesta. Kysymykseen 1: Mitä asioita olet pyrkinyt kehittämään 
työssäsi/henkilökohtaisessa jaksamisessasi Aslakin aikana? Saara K oli kirjoittanut 
näin: 
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”Edellisen kuntoutusjakson jälkeen olen ollut vain kolme viikkoa varastotöissä. 
Kesän sain olla myyntityössä ja syksyllä pääsin kouluun. Koulu kestää tammi-
kuun -98 loppuun. Olen opintovapaalla. Opintolinja, toimistotyö ja tekniikka.” 
(Ote Saara K:n kirjoittamasta vastauksesta Aslak-kuntoutumis- ja työnkehittä-
mishankkeen arviointikyselylomakkeelle).

Saara K kertoo ryhmässä tästä tehtäväkohdasta:

”No nythän minä oon jo kaikille kertonut, että minä oon lähtenyt opiskelemaan 
ja oon nk tällä tavalla henkilökohtaista jaksamista vienyt etteenpäin. Ja työpaikan 
muutoksista en ossaa  sanoo yhtään mittään. … tästä työpaikan hommasta niin ei 
sillä lailla oo mittään tietoo, että mitä siellä on kehittynyt. Ja tuota... sit jos mennään 
kolmoskohtaan, että mitä on tapahtunut omassa työssä, niin … on minun tilalla 
siellä joku toinen tekemässä nämä työt. Ja neloskohtakin menee hyvin tämmöseksi 
omakohtaiseksi. Mutta silloin kun keväällä mentiin täältä, niin huomasin, että Olli 
(esimies) oli hyvin tämmönen, et jos meni esittämään jotakin asiaa, niin saatiin 
ne matot sinne lattialle niin kuin oli puhe ja kaikkea muuta tämmöstä pientä, niin 
varmasti heti: joo, se kyllä passaa. Puukot saatiin uuvet ja kaikkea tämmöstä, et sil 
oli muuttunut tämä asenne siihen, et se ei vähätellyt yhtään tätä meijän …” (Saara 
K:n puheenvuoro keskusteluryhmässä 29.10.1997).

Vastauksiaan kahteen viimeiseen kysymykseen, jotka koskivat henkilökohtaisen hy-
vinvoinnin kehittämistä ja siihen liittyviä esteitä, Saara K selostaa ryhmälle näin:

Saara K: ”…Sitten kuutoskohtaan minä tähän hienosti keksin, että fyysinen ja 
psyykkinen hyvinvointi kulkevat käsi kädessä. Elikä tosiaankin että on riittänyt 
semmosta virkeyttä joka asiassa, että ei oo montakaan asiaa semmosta tullut vas-
taan että enpä kehtaa, että sitä on nyt nk innokkaampi lähtemään ja tekemään. 
Sitten taasen fyysiseltä puolelta, niin minulla oli selkä kippee tässä syksyllä, ja 
normaalistihan se on kestänyt viikkoja ja viikkoja, jopa sairaslomaakin joutunut 
ottamaan, niin nyt se meni viikossa ohi. Ja ihan sillä että mää venyttelin ja osasin 
hoitaa paremmin, et sekin on paljon. Ja mitäs vielä? Sitten näitä esteitä henkilö-
kohtaisen hyvinvoinnin kehittämisessä niin en mää ainakaan nk tiedosta mitään 
tällä hetkellä. Tuota.. tähänkin mä oon kirjoittanut, että ’tunnen voivani hyvin 
tällä hetkellä ja opettelen ajattelemaan tulevaisuutta mahdollisuuksien puolelta 
ja opettelemaan sitä’. Että hyvällä tiellä oon.”

Marko: ”Mmm, se on kiva kuulla.” 

Saara K: ”Ei mul oo muuta sitten.” (Markon ja Saara K:n puheenvuorot keskus-
teluryhmässä 29.10.1997).

Kun kaikkien tehtävät on läpi käyty, Marko J kerää tehtävälomakkeet itselleen.

Parituntisen keskusteluryhmän lopuksi vetäjä antaa kuntoutujille täytettäväksi 
henkilökohtaisen kehittämistehtävän, mikä on samalla kuntoutumissuunnitelma. 
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Lopuksi keskustellaan tehtävän käsittelystä yhteistyöpäivänä. Iltapäivän ohjelmas-
sa on vielä välitehtävän purun jälkeen lihaskuntotestit.

Saara K tuli haastatteluun yhden kuntoutuspäivän aamuna ohjelmassa olevan 
kuntolenkin aikaan. Haastattelun lopuksi katsottiin kyseisen päivän ryhmäohjel-
maa.

klo ohjelma

08.15–09.00 kuntolenkki
09.00–09.45 voimistelu, ”kehon hallinta, koordinaatio”
10.15–11.00 lihasvenyttelyt
11.15–12.00 allasvoimistelu
13.15–14.45 keskusteluryhmä ”Työkyvyn kehittämistä…”
15.00–16.00 suoritustestit, lihaskestävyystesti

(Ote Varastotyöntekijöiden Aslak-kurssin 2. jakson ryhmäohjelmasta)

Haastattelija: ”Kun mä katon tätä aikataulua, niin sulta meni tässä kuntolenkki 
sivu suun, mutta kahville sinä kerkiät. Sitten teillä on seuraavaksi voimistelua, 
kehon hallintaa, lihasvenyttelyä, allasvoimistelua, sitten on keskusteluryhmä ja 
suoritustestit. Onko ne kovia päiviä, kun on näin paljon tätä?”

Saara K: ”Kyllä ne sillä tavalla kovia on, taikka tuntuu et ne on tehokkaita, mutta 
ei ollenkaan liian … minä ainakin teen hyvin mielelläni kaikki tämmöset ja on 
ihan mukava, että saa tehä tällä lailla monipuolista. Ja vesijumpastahan minä 
ennen kaikkea tykkään … ”

Saara K:n näkemys keskusteluryhmistä tiivistyy aika lailla hänen seuraavaan to-
teamukseensa:

”Joskus tuntuu että niitä keskusteluryhmiä on liikaa”
(Asiakkaan haastattelu 29.10.1997).

Saara K kertoo keskusteluryhmiin sisältyvistä tehtävistä. Niihin vastaamista joutui 
miettimään:

Saara K: ”… välillä oli näitä kirjallisia tehtäviä. Ne oli vähän joskus semmosia 
kinkkisiä, että mitenhän näihin nyt osataan vastata ja … ja se varmaankin siinä 
oli ettei oikein käsittänyt, että mitä tässä nyt pitäis tota … Ja se on kuitenkin 
vähän vaikea aina jossain vaiheessa paperille tuua sitä asiaa.” (Asiakkaan haas-
tattelu 29.10.1007).

Saara K:n mielestä välitehtävät ovat pääsääntöisesti kuitenkin olleet mukavia ja 
hän uskoo että niistä on hyötyä työssä.

Saara K: ”Nämä kirjalliset jutut, niin niihinhän on ihan mukavakin vastailla ja 
samalla miettiä sitten, että mikä on tilanne … tavallaanhan ei näitä fyysisiä väli-
tehtäviä annettu muuta, kuin että niitä oppeja noudattaa 
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Haastattelija: ”… mitä sää ajattelet, et onko niistä jotakin ihan todellista hyötyä 
siellä sun työssä, niistä kirjallistenkin tehtävien tekemisestä…?”

Saara K: ”On varmasti, koskapahan tuota …  kun niitä on joutunut miettimään 
tuossa ja totta kai sitä ajattelee ihan niinku laajemmaltikin kaikkea. Ja varmaan 
sitten siellä työpaikallakin niin niitähän pohtii sitten siinä mielessään … että mi-
tenkäs on ja muistaa sitten, että mitä nyt on puhuttu ja kaikkea tämmöstä, et var-
maan laajempi tämmönen, tämmönen pohja sitten kahtoo näitä hommia ja…” 
(Asiakkaan haastattelu 29.10.1007).

Haastattelussa samana päivänä katsotaan myös Jouni Sn kanssa päivän ohjelmaa: 

Haastattelija: ”… kun katsoo tuota ohjelmaa, niin … tommosta kuntoilu/liikun-
tapuolta on, tääl on kuntosali ja venyttelyjä ja rentoutusharjoituksia, allasvoimis-
telua, kävelytestiä, voimistelua, tämmöstä.” (Asiakkaan haastattelu 29.10.1007.)

Jouni Sn mielestä tällä kyseisellä viikolla (haastattelupäivä oli keskiviikko) ei ole 
ollut kuitenkaan yhtä paljoa liikuntaa kuin muulloin. 

Jouni S: ”No se tämä viikko on ollut vähän semmonen, mutta en mää tie, onko se 
ollut niin tarkoituskaan olla.” (Asiakkaan haastattelu 29.10.1007).

Jouni S:n kokemusta keskusteluryhmistä ja tehtävistä kuvaa hyvin pohdiskelu, jos-
ta hän kertoo. Hän oli keskustellut yhdessä toisten kuntoutujien kanssa työasioi-
den käsittelemisestä kurssilla.

Jouni S: ”Tässä kerran puhuttiin että tuota.., että kun me ollaan kuntoutuksessa, 
niin  mitä me sitä työpaikkaa tänne ajatuksissa haalataan. Mutta sitten että no 
… sitä vartenhan me ollaan työpaikalta lähetty, että me saatais sinne. Se niin-
ku palasi takasin siihen, sieltä lähettiin ja tehtiin se rinki ja palattiin siihen työ-
paikkaan. Pakko kai se on olla siinä mukana, kun sieltähän meijät on lähetetty.”
(Asiakkaan haastattelu 29.10.1007).

Jouni S ei kokenut työn käsittelyä kurssilla liiallisena, mutta hänestä tuntui, ettei 
hän aina osaa ilmaista ajatuksiaan niin kuin haluaisi. Tehtävät tuntuivat välillä 
hankalilta.

Jouni S (huokaa): ”… ei ite ossaa paljon mittään puhua tai sillai, niin se tuntuu, 
että … No, ossaan mä, se on vähän tota lypsämistä meikäläiseltäkin tuo, mutta 
parempihan sekin tietenkin kuin ei mittään.”

Haastattelija: ”Mistä se tullee semmonen ajatus, että ei ossaa siitä työstä puhua, 
kun sinähän ….”

Jouni S: ”En minä tie, mikä siinä on, kai sitä ei toisten kans ossaa sillai. Se ei tuu 
ulos silloin kun pitäis tulla. ”
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Jouni S: ”En mää tie, ossaanko mää, (naurahtaa) osaanko mä sillai tehä niitä 
[tehtäviä], mutta kyllä kai ne nyt siinä jolleen lailla. Kyllä niitä aika paljon sam-
maa sitten … vaikka eri sanoilla, niin … sitten kuitenkin paistaa se sama, mitä 
muillakin..”  (Asiakkaan haastattelu 29.10.1007).

Haastattelussa palaamme myös yhteistyöpäivään. Saara K kertoo, että ensimmäi-
sen yhteistyöpäivän jälkeen ei ole yhteistä keskustelua työpaikalla ollut sovituista 
asioista tai siitä, miten asioita ryhdytään viemään eteenpäin. Kuntoutujatyökaverit 
ovat eri työpisteissä töissä, joten heidän keskenkään ei ole ollut mitään yhteistä. 
Mutta Saara K kokee, että esimiehen asenne on ehkä muuttunut. Myös joitain 
muita pieniä parannuksia on tehty: 

Haastattelija: ” Entä kun sää sanoit tossa, että työpaikalla niinku tavallaan annet-
tiin ymmmärtää et siel ei oo mahollista tehä mittään muutoksia, että se ihan jää 
henkilökohtaiselle tasolle, niin onko teillä ollut …  semmosta yhteistä keskustelua 
… että voitasko täällä nyt jotakin muuttaa, kun … te ootte (Aslakilla) tarkastel-
leet kaikennäköisiä, ihan semmosiakin ympäristöön liittyviä juttuja ja toisaalta 
työjärjestelyihin liittyviä juttuja, niin onko siellä tapahtunut mittään?”

Saara K: ” Eei… ei sitä sillä tavalla. Kyllä siellä asenne on se nyt esimerkiks kun 
viime jaksolta menin töihin … ja just oli näistä ollut puhetta, että pitää se matto 
hankkia siihen betonilattialle ja kaikki … mitä nyt on epäkohtia tämmösiä pieniä 
että jossain saumauskonneessa, se oli liian ylhäällä tämä, ja siitä kun mää menin 
esittämään meijän varastoesimiehelle, niin se tosissaan otti ne asiat ja hoitu heti 
kaikki tämmöset pienet. Et siinä mielessä jotenkin tuntui, et se asenne oli muut-
tunut silläkin esimiehellä vähän, et se ei vähätellyt, niin kuin joskus oli semmo-
nen tunne, että se vähätteli … et se heti, et joo, joo, …” (Asiakkaan haastattelu 
29.10.1997).

Toinen yhteistyöpäivä

Saara K:n työpaikan kehittämissuunnitelmat

Viimeisellä jaksolla pidetyn toisen yhteistyöpäivän aikana Saara K ja kaksi muuta 
kuntoutujaa hänen työpaikaltaan; Kalevi M ja Ilpo P, keskustelivat kahden esimie-
hensä kanssa (aluepäällikkö ja työnjohtaja) työympäristöön ja työjärjestelyihin liit-
tyvistä asioista ja pohtivat kehittämisideoita. Seuraavassa kuvaus tämän pienryh-
män työskentelystä yhteistyöpäivänä kurssinvetäjän antaman tehtävän parissa.

Kalevi M esittelee tehtävän, jota kuntoutujien oli määrä yhdessä työstää esi-
miesten kanssa: ”Työntekijän henkilökohtainen kehittämistehtävä”, jossa suunni-
tellaan kehittämistehtäviä työyhteisön tasolla, ammatillisen osaamisen suhteen ja 
henkilökohtaisen hyvinvoinnin tasolla.  Jokainen kuntoutuja oli tehnyt omansa ja 
ryhmä on koonnut ne yhteen. Kalevi M ehdottaa, että ryhmä keskittyy kahteen en-
simmäiseen tasoon. Lomakkeelle olivat kuntoutujat kirjanneet työyhteistön tason 
kehittämistarpeen työpaikallaan näin:
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– työsuhdepolitiikka/henkilöstöpolitiikka yksisuuntaista 
– vaikutusmahdollisuudet minimaaliset
– työ vaatii hyvät välineet (koneet, laitteet)
 (Ote pienryhmän 3 Työntekijän henkilökohtainen kehittämistehtävä -lo-

makkeelta 31.10.1998).

Kuntoutujat ja esimiehet ryhtyvät keskustelemaan näistä asioista kohta kohdalta. 
Tässä keskustelua kahdesta ensimmäisestä kohdasta: 

Aluepäällikkö: ”pitäskö meijän tässä nyt sopia mitä nämä vaatii käytännössä”
Kalevi M: ”niin, otetaan yks kohta ja katotaan miten se on täällä päässä (työnte-
kijäpuolella) ymmärretty. Alotettaan henkilöstöpolitiikasta ”
Työnjohtaja:” niin mitä se on, tämä ’yksisuuntasta’?”
Kalevi: ”tarkottasko se työnjohtajasta alas?”
Aluepäällikkö: ”meillähän on ne [Yrityskonsernin] tasolla ne säännöt.. Tuntuuko 
se että se on sanelupolitiikkaa?”
Saara K: ”niin se vähän on”
Aluepäällikkö: ” on joitain asioita jotka on pakko viijä päätöksellä vain eteen-
päin. Että jos ne vietäs alaspäin se estäs kehityksen. Mutta on paljo niitä asioita 
jotka vois ne työntekijät ite järjestää. Vaikkapa ne työtilat ja työolot. Mutta ei 
kaikissa voi.”
Työnjohtaja: ”tuotannolliset jutut hoijetaan muualla. Ei me voija niihin vaikut-
taa vaan täytyy sopeutua.”
Saara K: ”onko teillä pyrkimys kuitenki keskustella...”
Työnjohtaja: ”ainahan sitä on tehty” (nauraa)
Kalevi M: ”on meillä paremmin kuin muilla täällä. Joillaki on vain kerran vuo-
jessa se pikkujoulu jossa keskustellaan...mikä se oli miksi tämä kirjattiin – ”vai-
kutusmahdollisuudet”?
Saara K: ”ei ku yleisemminki”
Aluepäällikkö: ”kehityskeskusteluissa on tarkotus antaa mahollisuus kuulemiseen 
ja mielipiteiden vaihtamiseen. Heleppo ottaa ikävämpiä asioita semmosessa ti-
lanteessa esille. Pari kolome kertaa vuojessa vois olla tilasuus sille”
Saara K: ”Ennen muutosta pitäs kyllä saaha tieto hyvissä ajoin niin ois parempi 
sopeutua”
Aluepäällikkö: ”niin se pehmentäis sitä muutosta.”
Kalevi M: ”mitä me pannaan tänne kehittämisehotuksiin?”
Aluepäällikkö: ”pannaan ‘tiimien hiominen’ ja ‘palautekeskustelut’”
Saara K: ”ja henkilökohtaset keskustelut, ja ennakkoon tiedottaminen maholli-
suuksien mukkaan’”
Aluepäällikkö: ”Se ‘mahollisuuksien mukaan’ on tärkeä. Se vaatii työnantajan 
harkintaa, ja sen tiedon ei saa häiritä toimintaa. Jos vaikka fi rma lopettaa ja ker-
too puoli vuotta aikasemmin niin mitä siitä tulis...” – kiistelyä siitä onko hyvä vai 
huono tiedottaa aikaisin
Saara K: ”No mehän laitetaan nyt pieniä asioita”
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Aluepäällikkö: ”Pitäs sitä aina kysästä välilläki että onko ongelmia ja miten me-
nee, niin se tuntus työntekijästä että siitä kannetaan huolta” (Keskustelu työ-
paikkakohtaisessa pienryhmässä toisena yhteistyöpäivänä 31.10.1997).

Työntekijöiden esille ottamia ongelmia eli kehittämistarpeita vastaavat kehittä-
mistavoitteet ja -suunnitelma kirjattiin tämän keskustelun tuloksena tehtävälo-
makkeelle alla olevalla tavalla. 

Kehittämistarve kehittämistavoite Kehittämissuunnitelma

Työyhteisön taso – henkilöstöpolitiikka 
yksisuuntaista 
– omat vaikutus-
mahdollisuudet 
minimaaliset
– työ vaatii uudet 
koneet 

– keskusteluja
– saada työntekijöitten 
ääni kuuluville
– saada työntekijä 
tietoiseksi tulevista 
asioista
– koneet uusitaan 
tarvittaessa

– yhteiset keskustelut 
työnjohto + työntekijät
– esimies tiedottaa 
mahdollisuuksien mukaan 
tulevat muutokset 
asianomaiselle henkilölle.
– palautekeskustelut

Ammatillinen osaaminen, 
ammattitaito, työn hallinta

Henkilökohtainen 
hyvinvointi

(Työntekijän henkilökohtainen kehittämistehtävä Saara K:n työpaikan osalta täytettynä 
31.10.1997.)

Jouni S:n työpaikan kehittämissuunnitelma

Myös Jouni S:n esimies oli yhteistyöpäivässä mukana. Jouni S laati esimiehensä 
kanssa kehittämissuunnitelman, johon työyhteisön tasolla kirjattiin kehittämis-
tarpeeksi ja -tavoitteeksi tiedottaminen, palaverit, lisää työntekijöitä, koulutus ja 
tuki. Ammatillisen osaamisen kohdalle merkittiin tavoitteeksi hallita paremmin 
atk:n käyttöä ja keinoksi työryhmäkoulutusta. Jouni S:n yhdessä esimiehensä 
kanssa täyttämä kaavake alla.

Kehittämistarve Kehittämistavoite Kehittämissuunnitelma

Työyhteisön taso – tiedonkulku
– lisää työntekijöitä 
– koulutus 
– tuki

– palaverit
– tiedottaminen

Ammatillinen osaaminen, 
ammattitaito, työn hallinta

atk:n käyttö hallita atk työryhmäkoulutus

Henkilökohtainen hyvinvointi

(Työntekijän henkilökohtainen kehittämistehtävä Jouni S:n työpaikan osalta täytettynä 
31.10.1997.)

Jokainen pienryhmä esitteli oman kehittämistehtävänsä tulokset koko yhteistyö-
päivän osallistujajoukolle. Sekä Jouni S:n että Saara K:n työpaikan kehittämisideat 
käytiin läpi.
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Jouni S aloittaa kertomalla lomakkeelta kehittämistarpeen ja -tavoitteen. Kurssin 
vetäjä korjaa hieman:

Marko: ”oikeastaan tuossa oli jo suunnitelma. Tavoite olis ‘parempi tiedonkul-
ku’”
Jouni S: ”joo, niin, joo”
Aluepäällikkö, Jouni S:n esimies: ”varastoon on työryhmä perustettu henkilös-
töä ja tiedonkulkua varten... Ilmoitustaulu, lokikirja, palaverit” (Ote keskuste-
lusta toisena yhteistyöpäivänä pienryhmätyöskentelyn tulosten esittämisestä 
31.10.1997).

Marko J laittaa kalvolle omaan versioonsa nämä täsmennykset ja Jouni S jatkaa 
ammattitaito-kohdasta. Näin edeten käydään kaikkien ryhmien tuotokset läpi.

Kuntoutuksen arviointia viimeisen jakson päättyessä

Kun liki koko kuntoutuskurssi on takana, Saara K kertoo haastattelussa olevansa 
tyytyväinen kuntoutukseen. Odotukset ovat jopa ylittyneet ja kurssilla on ollut 
myös hauskaa, hän on ollut hyvällä mielellä. Saara K arvelee, että asioiden katso-
minen etäämpää ja jo erilainen ympäristökin on tehnyt hänelle hyvää. Sen lisäksi 
hän oli saanut olla välijaksolla kesän ajan töissä myyntipuolella ja sitten sai tietää 
pääsevänsä opiskelemaan. Ahdistus on helpottanut. 

Saara K: ”Minä oon ollu siis tosiaanki tyytyväinen… Jotenkin en mää tiiä sitten 
mikä se on, et onko se vaan et erilainen ympäristö ja pääsee ettäämpää kahto-
maan nuita asioita, niin se jotenkin tekkee sillä tavalla. … ja sitten sitä on var-
maan niin kuin toinen ihminen …Kun mää nyt kesän olin siellä myyntipuolella 
ja ootin koko ajan, että pääsenkö mää opiskelemaan, ja varsinkin sitten kun sain 
vielä tietää, siis mää oon ollut kokonaan toinen ihminen.” (Asiakkaan haastattelu 
29.10.1997).

Päällimmäiseksi Saara K nostaa liikunnallisten osioiden annin. Myös psykologin 
kanssa käyty kahdenkeskinen keskustelu työtilanteeseen liittyvästä pahasta olosta 
on ollut avuksi. 

Saara K: ”… kaikki just nämä, nämä venytykset ja kaiken tämmösen oppiminen, 
et miten niinku oikeaoppisesti niin se on kyllä auttanut ja … Sitten minä koen 
kyllä, että minä sain ainakin kauhean paljon siitä Eilan [psykologi] kanssa kes-
kustelusta.” (Asiakkaan haastattelu 29.10.1997).

Saara K:n omakin tulkinta hänen työssä viihtymättömyydestään on muuttunut 
kuntoutuksen myötä. Hän on jo aikaisemminkin ajatellut asiaa paljon ja tullut 
aina siihen tulokseen, että hän on vaan laiska. Psykologin kanssa käyty keskustelu 
toi näköpiiriin vaihtoehtoisen tulkinnan liian yksitoikkoisesta työstä. 
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Saara K: ”Mä kuvittelin kyllä tietysti, että se (että pakkaustyö ei tyydytä) on 
vaan laiskuutta. Sittenhän mää kun täällä keskustelin, niin sitten tultiin siihen 
tulokseen, että se voi olla sillä tavalla, et se on liian yksitoikkoista, et se siksi ra-
sittaa.”

”… se pitää vissiin olla se, että toinen sanoo jotakin muuta, niin kuin Eila [psyko-
logi] esitti sitten kun Eilan kans juteltiin niin se voi tosiaankin olla, että minä kai-
paisin vähän semmosta … vähän semmosta mutkikkaampaa työtä, (naurahtaa) 
että eihän tuossa niinku ajatustyötä tartte ollenkaan. Ota kiinankaali, leikkaa 
pöyvällä, pistä pakettiin, käy laittamassa laatikkoon. Se on ihan vaan tämmöstä 
loukuttamista koko ajan niin … Ja sitten … on se varmaan sekin, että kun siellä 
yksinään on päivät ja …” (Asiakkaan haastattelu 29.10.1997).

Jouni S on ruvennut miettimään työpaikallaan, miten tekee nostot oikein. Kurssilla 
omaa työskentelyä videolta tarkasteltaessa hän huomasi, että tulee nostettua vää-
rin ja nyt ajattelee siitä eri tavalla. Kuitenkin herkästi tulee tehtyä vanhalla tavalla, 
vaikka tietääkin nyt, miten pitäisi nostaa. Jouni S naureskeleekin, että pitäisiköhän 
kirjoittaa itselle siitä muistilappu. 

Parasta kuntoutuksessa on ollut jumppa. Jouni S arvioi haastattelussa, että hän 
lenkkeilee kuntoutusjaksojen ansiosta nyt enemmän kuin ennen. Kotonakin on 
nyt tullut jumpattua. Kokemusten vaihto toisten kurssilaisten kanssa on ollut an-
toisaa. 

Jouni S: ”kun on ollut (työntekijöitä kurssilla) monenlaisesta työpaikasta ja mo-
nenlaisesta varastosta ja tuollai nuin niin, on vähän kuullut toisiltakin, toiseltakin 
kantilta ja toisilta ihmisiltä, että minkälaista se heillä oli. Kuitenkin sitten kun on 
kuunnellut niin, että no aika lailla se on sammaa, mitä nuokin puhuu, yhdistävä 
tekijä on, vaikka ei oo sillai tuntenut heitä kettään ennen siis.” (Asiakkaan haas-
tattelu 29.10.1997).

Konkreettisena uudistuksena työpaikalle on kurssin vielä kestäessä saatu venytte-
lyjä varten rekkitanko, josta kuntoutuksessa oli puhetta. Tosin aloitteen teki työ-
terveyshoitaja. Jouni S itse kokee, ettei hän kovin hanakasti lähde viemään esille 
asioita, jotka voivat tulla tyrmätyiksi tai joita ei kiireessä voida sitten kehitellä. Jou-
ni S uskoo, että jos kuntoutuksessa olisi useampi henkilö samasta työpaikasta, asiat 
voisivat edetä paremmin. 

Jouni S on kurssin loppupuolella ihan tyytyväinen Aslakiin erittelemättä sen 
kummemmin hyviä ja huonoja puolia:

Haastattelija: ”kun tämä kohta päättyy … tämä koko Aslakki, niin ossaatko tässä 
vaiheessa sitä tilittää, että minkälainen se nyt sun kohalla oli ja mitkä on ne plus-
sat ja mitkä miinukset.”

Jouni S: ”No en minä sillai ossaa, sillai sen kummemmin sitä, niitä miinuksia ja 
plussia, mutta kyllä kai se aivan hyvä on, ei siinä mittään.” (Asiakkaan haastat-
telu 29.10.1997).
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Työpaikallaan Jouni S aikoo suositella muille vastaavaan kuntoutukseen hakeutu-
mista, ja mukavampaa olisi jos sinne lähtijä saisi mukaansa useamman työkaverin. 

Kuntoutuskertomus 

Viimeisen jakson jälkeen Saara K ja Jouni S saivat kuntoutuskertomuksen, johon 
oli välikuntoutuskertomuksessakin olevien tietojen (esitiedot ja työnkuva, fyysi-
nen työ- ja toimintakyky, kuntoutumissuunnitelma toisen jakson lopussa) jälkeen 
kuvattu kuntoutumisprosessin arviointi ja jatkosuunnitelmat. 

Seuraava selostus perustuu Saara K:n ja Jouni S:n kuntoutuskertomuksiin. 
Käytän myö suoria lainauksia näistä dokumenteista. 

Saara K:n kuntoutuskertomuksen kuntoutumisprosessin arviointi -kohdassa to-
detaan, että Saara K on ollut kesällä entisessä myyntityössä ja hakeutunut syksyllä 
toimistotyön ja tietotekniikan kurssille opintovapaalla ja on siten ollut edellisen 
jakson jälkeen varastotyössä vain kolmisen viikkoa. Hän oli saanut ajatuksen kou-
lutukseen hakeutumisestaan kuntoutusjaksolta. Saara K on ylpeä ratkaisustaan. 
Hänellä ei opintovapaan vuoksi ole tietoa työyhteisönsä tilanteesta, mutta hän 
kokee, että päällikkötaso ei halua häntä takaisin töihin. Hän aikoo sinne kuiten-
kin palata. Henkisen hyvinvoinnin Saara K kokee kulkevan käsi kädessä fyysisen 
hyvinvoinnin kanssa. Saara K tuntee jaksavansa hyvin ja opettelee jatkossa ajatte-
lemaan tulevaisuutta uusien mahdollisuuksien tuojana. 

Jatkosuunnitelmissa on saada työntekijän ääntä kuuluville nykyistä enemmän 
ja työntekijät tietoisiksi työyhteisöä koskevista tulevista asioista. 

”Keinoina kjan mielestä voisivat olla yhteiset kehityskeskustelut, palautekeskuste-
lut ja työntekijöiden informoiminen tulevista muutoksista” (Ote Saara K:n kun-
toutuskertomuksesta 21.11.1997).

Saara K haluaa saada monipuolisempaa työtä ja aikoo katsella uusia työtehtäviä. 
Myös kurssimuotoinen opiskelu kiinnostaa. Henkisen terveytensä Saara K kokee 
kohtalaisen hyväksi, mutta tavoitteena on kohottaa itsetuntoa. Fyysinen kuntokin 
on hyvä, mutta Saara K aikoo lisätä liikuntaa jonkin verran. 

Saara K haluaisi oppia ajattelemaan myönteisesti myös esimiehistä ja hän toi-
voo avointa ja välitöntä vuorovaikutusta työntekijöiden ja esimiesten kesken. 

”Näihin kja aikoo päästä itsetutkiskelulla ja omien ajatusten arvioimisella, itsestä 
lähtevällä aloitteella myönteiseen vuorovaikutukseen sekä noudattamalla periaa-
tetta ’niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan’. ” (Ote Saara K:n kuntoutusker-
tomuksesta 21.11.1997).

Jouni Sn kuntoutumiskertomuksen mukaan Jouni S on välijaksolla pyrkinyt ke-
hittämään työasentoja ja muuttamaan työtapaansa rauhallisemmaksi. Hän on 
pyrkinyt myös lisäämään liikuntaa. Muutoksia ei työpaikalla ole juuri tapahtunut 
lukuun ottamatta rekkitangon saamista työtiloihin. Kiire on ennallaan, mutta työ-
tapansa Jouni S on muuttanut rauhallisemmaksi. Hän on ollut vuorotteluvapaalla. 
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Kiire estää Jouni S:n mielestä työpaikalla asioiden kehittymisen, samoin huono 
tiedonkulku. Kuntoutujan näkemykset näiden asioiden parantamisesta on kuvattu 
kuntoutumiskertomuksessa näin:

”Kjan mielestä em. esteitä voisi vähentää esim. yhteisillä palavereilla, joissa avoi-
mesti osattaisiin käsitellä erilaisia työyhteisöä koskevia asioita.” (Ote Jouni S.n 
kuntoutuskertomuksesta 21.11.1997).

Jouni S kokee henkilökohtaisen hyvinvointinsa lisääntyneen kuntoutuksen aika-
na. Fyysiset testitulokset ovat parantuneet tai säilyneet ennallaan. Jouni S.n jatko-
suunnitelmat ilmaistaan kuntoutuskertomuksessa seuraavasti:

”Jatkossa kja pitää tärkeinä kehittämistä vaativina asioina työyhteisössä työnjaon 
miettimisen työtehtävien kierrättämisen suuntaan sekä tiedonkulun kehittämi-
sen. Keinoina tiedonkulun kehittämiseen kja näkisi esim. palaverien pitämisen 
sekä muunkin suulisen ja kirjallisen tiedottamisen kehittämisen, esim. ilmoitus-
tauluilla tms. Kja näkee omalla kohdallaan ammatillisen kehittämisen paino-
pisteen olevan ATK:n käytön opettelussa sekä keräilytyön edelleenmiettimisessä 
virheiden vähentämiseksi ja tehokkuuden lisäämiseksi. Tähän kja toivoo saavansa 
koulutusta. 
Henkilökohtaisen hyvinvoinnin kehittämistarpeena kja kokee liikunnan ja ulkoi-
lun lisäämisen, mihin kja aikookin jatkossa kiinnittää huomiota.” (Ote Jouni S.n 
kuntoutuskertomuksesta 21.11.1997.)

Kuntoutuksen arviointia vuosi kuntoutuksen päättymisen jälkeen

Haastattelin sekä Saara K:ta että Jouni S:ää elokuun lopulla 1998, lähes vuoden 
kuluttua Aslakin päättymisestä. Haastattelussa keskusteltiin Aslakista ja siitä, mitä 
jälkiä Aslakilta heille jäi, heidän nykyisestä tilanteestaan ja tulevaisuuden näky-
mistä. Keskustelun painopiste oli työasioissa mutta myös muita elämänalueita kä-
siteltiin.

Saara K: sitä oppi tunnistamaan itsensä

Saara K:n haastattelun alussa oli mukana myös toinen kurssilla ollut kuntoutuja, 
Kalevi M, Saara K:n työpaikalta. Istumme päivittäistavaravaraston sosiaalitilassa 
keskustelemassa Kalevi M:n ja Saara K:n kanssa. Olin sopinut Saara K:n kanssa 
haastattelusta ja minulla oli mukana mm. kopio hänen yhteistyöpäivänä tehdystä 
kehittämissuunnitelmastaan ja transkripti kuntoutusjaksolla tehdystä haastatte-
lusta. Paikalla ollut Kalevi M halusi tulla mukaan ja keskustelimme osan aikaa 
kolmisin.

Saara K:n opintovapaa käynnistyi syksyllä kun Aslak-prosessi oli vielä käynnis-
sä. Hän oli palannut opintovapaalta töihin helmikuussa ja on saanut työskennellä 
sen jälkeen suurimman osan aikaa myyntipuolella hoitamassa tuurauksia. Hän on 
hoitanut puhelinkeskusta, kirjannut terminaalikirjauksia laskutusta varten ja ot-
tanut myös tilauksia vastaan. Kesäkuussa Saara K vietti pari viikkoa vuosilomaa. 
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Pakkauspuolella hän on ollut vain muutaman kuukauden, mutta on pian palaa-
massa sinne hoitamaan omia tehtäviään. Pakkauspuolella työt jatkuvat entiseen 
malliin, uutta on yksi kone lisää, kun kesäaikana pakkaamista ja työntekijöitä on 
enemmän niin ettei yksi kone riitä.  

Minulla oli haastattelussa mukana sekä Saara K:n aiempi haastattelu että 
kopio Saara K:n lomakkeesta ”työntekijän henkilökohtainen kehittämissuunni-
telma”. Samasta työpaikasta Aslakilla olleet Saara K, Kalevi M ja Ilpo P olivat 
työstäneet kuntoutuksessa sekä kukin omaa suunnitelmaa että yhteistä kehittä-
missuunnitelmaa esimiestensä kanssa. Lomakkeelle oli kirjattu kehittämistar-
ve, -tavoite ja -suunnitelma kolmesta näkökulmasta: työyhteisön, ammatillisen 
osaamisen, ammattitaidon ja työn hallinnan sekä henkilökohtaisen hyvinvoin-
nin näkökulmista. 

Työyhteisöä koskevia, esimiesten kanssa yhdessä sovittuja kehittämissuunni-
telmia olivat yhteiset keskustelut, esimiesten lupaus tiedottaa mahdollisuuksien 
mukaan tulevat muutokset asianomaisille ja palautekeskustelut. Näihin suunnitel-
miin ei ollut palattu Aslakin jälkeen.

Haastattelija: ”Teijän porukka mietti yhessä näitä, niin tuota, ootteko palannu 
sitten sen kurssin jälkeen näihin suunnitelmiin? Että ootteko oikein kattonu niitä, 
että mitä sitä aiottiinkaan?”
Saara K: ”Minä en oo kyllä muistanu kattoo.”
Kalevi M: ” Joo. Kyllä ne on. Kyllä ne on jääny. Ihan rehellisesti sanottuna, et ne 
on jääny.”
Haastattelija: ”Joo. Eikä niitä sitten esimieskään oo ottanu esille, puheeks?”
Kalevi M: ”Ei niitä, ei niitä varmaan. Se on sellasta täällä työssä, että tulee aina 
niinku tavallaan uutta…. Tulee uusia asioita, ja entiset asiat, jos ei niitä sillä ker-
taa jotenkin siinä panna niinko, hoideta, niin ei niitä sitten enää kaivella, että se 
on. Yleensä se on että, että katotaan, et se on niinku, koska siihen ei oo sillon pantu 
sitä niinku, että se ei oo ollu niin tarpeellinen, se sitten jää.”
Haastattelia: ”Mmm.”
Kalevi M: ”Ja sitten taas mennään niinku eteenpäin.”
Haastattelija: ”Joo.”
Kalevi M: ”Että näin siin käy.” (Asiakkaan jälkihaastattelu 25.8.1998).

Saara K kertoo, että aluksi taukojumppaa oli ajatus toteuttaa, mutta sekin jäi. 
(Taukojumppaa ei ollut kirjattu viimeiseen suunnitelmaan, vaan siitä sovittiin en-
simmäisen yhteistyöpäivänä). 

Haastattelija: ”Sitten oli, oli puhetta siinä teijän ryhmässä näistä, nyt tästä kes-
kustelun virittämisestä ja tämmösestä palautekeskusteluista, henkilökohtasista 
palautekeskusteluista. Onko semmosia myöskään niitä ei oo sitten noussu pystyyn 
esimiehen kanssa?” (Asiakkaan jälkihaastattelu 25.8.1998).

Saara K:n mukaan jotkut tiimit pitävät palavereita ja niissä keskustellaan työasi-
oista, mutta Saara K ei kuulu mihinkään tiimiin. Kalevi M ja Saara K tietävät että 
tiimejä on, esimerkiksi yläkerran myyntipuolen tiimi ja terminaalin ja varaston 
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puolella olevat tiimit. Kalevi M tietää kuuluvansa varaston puolen tiimiin ja hän 
kertoo, että koko varaston porukka on kokoontunut palavereihin, jossa on käyty 
työpaikan asioita.

Yhteistyöpäivässä oli esimies ehdottanut, että Kalevi M pitäisi tiedotustilaisuu-
den, jossa kertoo Aslakista ja asioista joita he ottivat siellä esille. Se ei ole toteutu-
nut, mutta Kalevi M kertoo kahvitauoilla kertoneensa työkavereilleen Aslakista ja 
kehottaneensa heitä hakeutumaan kurssille: 

Työterveyshuolto oli järjestänyt Aslakin jälkeen keväällä yrityksen kaikille 
työntekijöille ylimääräisen kävelytestin. Se ei tosin liittynyt pelkästään Aslakiin, 
vaan niitä on järjestetty aikaisemminkin. Myös uusi kehittämisprojekti, kolmivuo-
tinen Vireprojekti, oli alkamassa koko konsernissa valtakunnallisesti. Omalla työ-
paikallaan Saara K lähtee vetämään sitä yhdessä toisen työntekijän kanssa saatuaan 
siihen ensin valmennuksen.  

Haastattelija: ”Elikkä mitä siellä vireytetään, kun se on vireysprojekti?”
Saara K: ”…yritetään saaha tämmöstä vapaa-aikana olevaa yhteistoimintaa, jol-
la sais niinkun yhteishenkeä paremmaksi ja samalla jotakin tämmöstä fyysisen 
kunnon parannuskeinoja. Mä kuvittelisin, että se on tätä.” (Asiakkaan jälkihaas-
tattelu 25.8.1998).

Aslakilla laadittuun yhteiseen kehittämissuunnitelmaan sisältyi myös koulutusta 
ajan tasalla pysymiseksi, tutustumista vastaaviin työpaikkoihin. Saara K tietää, että 
koulutusta on tulossa myynnin uuteen tietokoneohjelmaan, ja hän aikoo siihen 
osallistua. 

Kaiken kaikkiaan todettiin, että kurssilla kirjattuja suunnitelmia ei ole juuri 
viety yhdessä eteenpäin. Myös oman kunnon ylläpitoon tähdänneet suunnitelmat 
olivat jänneet toteuttamatta sekä Saara K:lla että Kalevilla M:llä. Kalevi M oli ai-
konut lisätä lenkkeilyä, talvella hiihtää ja venytellä. Saara K:n tavoitteena oli mo-
nipuolistaa liikuntaa.

Saara K: ”… Mutta ei oo tullu paljon lisättyä sitä (liikuntaa). Mutta hyvähän 
sekin on, että sen tietää, että tarvetta ois lisätä, ja kyllä joku ilta on tietysti sem-
monen, että vähän niinku alitajuisesti on pakko pistää lenkkarit jalkaan ja lähtee 
ylimääräselle lenkille. Eipä juuri ole parantunu siitä.” (Asiakkaan jälkihaastattelu 
25.8.1998).

Saara K on sitä mieltä, että kuntoutus ajoittui hänen kohdallaan oikeaan aikaan. 
Kuntoutus auttoi häntä ulos työhön liittyvästä ahdingosta. Kuntoutuksen myötä 
hän tunnisti oman tilanteensa ja sai ajatuksen opintovapaasta. Opintovapaa antoi 
voimavaroja:

Saara K: ” …mulle sattu kyllä tämä kuntoutus siihen aikaan, että jos minä en ois 
lähteny mihinkään, niin mä oisin palanu loppuun. Koskapa sitä myötähän mä 
päätin lähtee tänneki opintovappaalle, ja sitten taas opintovappaan aikana sain 
niin paljon henkisiä voimavaroja, että, ja tunnistin oman tilanteen siellä, kun oli 
keskusteluja ja tämmöstä kaikkee, että minusta ois tullu loppu. Et se oli kyllä niin 
hyvä tilanne, että.”
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Haastattelija: ”mikä siinä auttoi sen, että se säästi sut loppuunpalamiselta, tossa 
kuntoutuksessa? Sanoit kyllä, että siellä niinku katoit sitä omaa tilannetta, mutta 
osaatko sä sitä tarkemmin sanoa?”

Saara K: ”Niin, et sitä oppi niinku tunnistamaan ihtesä, että missä ollaan me-
nossa, ja kuitenkin sain sillä tavalla rohkeutta siihen, että kun tilanne oli jo täm-
mönen, että minä teen vaan tätä, että mulla ei oo mittään ulospääsyä. Mää 
vaan teen koko ajan tätä sammaa ja sammaa ja, mut sitten taas täällä, ko olin 
opintovappaalla, niin sehän tuli tämmönen tunne, että mullahan on maholli-
suuksia vaikka mitä. Tämä ei oo ollenkaan viimenen eikä pakko minun tätä 
tehä, jos minusta tuntui sille, että mä en halua tehä.” (Asiakkaan jälkihaastat-
telu 25.8.1998).

Saara K katsoi, että hän kuntoutuksen ansiosta välttyi loppuun palamiselta. Hän 
kokee, että hänen oman ajattelutapansa muuttumisen lisäksi myös esimiehen suh-
tautuminen hänen työhönsä on muuttunut ja yhteistyö esimiesten kanssa sujuu 
paremmin kuin ennen. Saara K on päässyt myyntipuolelle tuuraamaan useam-
min:

Haastattelija: ”Miltä susta sitten nyt tuntuu, kun sää oot opintovapaan päättäny 
ja palannu takasin töihin, että riittääkö se, se loppuun palamisen välttäminen, ja 
riittääkö se nyt sitten kauaksi aikaa etteenpäin?”

Saara K: ”No, sitähän ei tiijä, että kuinka kauaksi se riittää, mutta nyt on ainakin 
vielä riittäny… Ja se taas, että tuntuu, että esimiehetkin on eri tavalla nyt suh-
tautunu, mutta sekin voi olla tämmöstä tuntemusta siinä mielessä, että ko ossaa 
ajatella eri tavalla asioita. Jos on vaan käpertyny yhteen kohti, ni eihän sitä nää 
mittään eikä tunne mittään.”

Saara K: ”… ei niin paljon riiellä …Että kuitenkin annetaan vähän … ei se nyt 
paljoo oo, mutta tietysti enemmän on tullu sitten tätä vaihtelevuutta, että on 
enemmän tuuraamisia täällä, ja et se varmaan auttaa sekin sitten. ” (Asiakkaan 
jälkihaastattelu 25.8.1998).

Kalevi M:n mielestä koko talossa on tapahtunut esimiesten ja työntekijöiden väli-
en paranemista ja työntekijöistä tuntuu että heidät otetaan enemmän huomioon. 
Vaikka Kalevi M uskookin sen liittyvän yritysten normaaliin elinkaaren kulkuun, 
hän näkee kuntoutuksellakin olleen vaikutusta:

Kalevi M: ”… Kyl mä oon kans huomannu että kyllä täällä talossakin on tapahtu-
nu semmosta, lievennystä tai jotakin sellaista suhtautumista … siinä oli varmaan 
meilläki vähän niinko, … niin fi rmoillakin on joku elinkaari… niin mä luule että 
meillä on semmonen fi rmassa käänne … me lähettiin … nostamaan sitä tehok-
kuutta ja samalla sitten laatua ja kaikkea tätä. Ja ihmiset sitoutu siihen. Lähtivät 
mukaan. Ja sitä nostetaan ja nostetaan ja nostetaan… ja ihmiset väsyy… aina 
vaan pitäs nousta ylös… niin siinä jouvutaan sitten tavallaan vähän laskemaan 
alaspäin, tai palaamaan, ja siinä esimiesten ja työntekijöittenkin välit sitten para-
nee … vähän niinku huomataan yhdessä, että mentiin vähän liian pitkälle… ”
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Kalevi M: ”Mä luulen, että  tälläkin meijän kurssilla … ni sillä olo, ja siinä sitten, 
kun oli näitä yhteisiä tapaamisia, et sieltäkin kuitenkin tuli viestiä, joka vaikutti, 
joka oli yhtenä semmosena osana sitä…. ”

Saara K: ”Joo, ja ainakin nää meijän päälliköt on hyvin myönteisiä, niinku just oli 
puhe, ku sä tuut tänne (haastattelemaan) … Semmonen myönteinen kanta tähän 
kuntoutuspuoleen kyllä ainakin. Se oli hyvä sekin.” (Asiakkaan jälkihaastattelu 
25.8.1998).

Kun Saara K ja Kalevi M palasivat töihinsä jaksojen jälkeen, kaverit olivat huomau-
telleet Kalevi M:lle leikkisästi, että sieltä tulee nyt trimmattu kaveri. Sekä Saara K 
että Kalevi M ovat kertoneet kahvitauoilla työkavereilleen, mitä muuta kuntoilun 
lisäksi Aslakilla tehtiin.

Kalevi: ”Että se nyt ei ollu, se ei ollu pelkkää kuntoilua, et siinä oli niinku, sanot-
tasko nyt puolet ja puolet. Ja se puolet ei-kuntoilua, ni sehän oli minun mielestäni 
tosi tärkee juttu myös.” (Asiakkaan jälkihaastattelu 25.8.1998).

Näin jälkeenpäin päällimmäiseksi Aslakilta on jäänyt Saara K:n mieleeen mukava 
ryhmässä olo:

Saara K: ”… kyllä mulla ainakin päällimmäiseksi jääny kaiken tämän, tämän 
fyysisen kunnon ja kaikkea näin, niin tämmönen vaan mukava ryhmässä, siis 
yhessä olo. Et se jäi sillä tavalla. … Sitten taas niin tämä, että siellä kuitenkin on 
erilaisia ihmisiä …että ’Jokainen tuttavuus jättää jälkensä’. Elikkä sehän rikastut-
taa aina, kun uusia ihmisiä…” (Asiakkaan jälkihaastattelu 25.8.1998).

Sekä Saara K:n että Kalevi M:n mielestä olisi kiva kokoontua vielä koko Aslak-ryh-
mänä. Tapaamista ei ole kuitenkaan suunniteltu. 

Tulevaisuutensa sekä Saara K että Kalevi M näkevät valoisana niin työnsä kuin 
muunkin elämänsä suhteen. Tunnelmat ovat luottavaiset. 

Kalevi: ” No, mä ainakin kuvittelen, että mulla niinku työpaikka säilyy… muuten 
sitten täällä töissä olo, niin ei tunnu kyllä mitenkään hankalalta, että kyllä musta 
ihan, ihan, tuota.”
”Siis muutoksiahan täällä voi tulla… että me ei koskaan voija sanoa, mitä on 
kahen vuojen päästä… en ota siitä niinkun semmosta pulttia, että jos tulee sitten, 
ni tulee. Että mä niinkun näen ainakin omalla kohallani ihan valosana tän tule-
vaisuuden.”

Saara K: ”Joo. Ja sitten mä koen, että … jos mulla on vaikeuksia niinkun työpai-
kalla, niin mulla kuitenkin on jossakin sitten muualla semmonen ---, että ihmis-
suhde on kohallaan taikka jotakin tämmösiä … niin aina jossakin on kuitenkin 
se,  että sieltä on aina päässy… Ja sitten tästä työpaikasta, niin määhän ajattelen 
kyllä sillä tavalla, että vuosi kerrallaan etteenpäin, mut ei ollenkaan siitäkään 
huolimatta, ni ei oo semmosta toivottomuutta, että tämä on näin, ja jos tämä 
työpaikka loppuu, jos tämä muuttuu terminaalin varastoksi, niin sillonhan auto-
maattisesti loppuu meiltä työ.”
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Haastattelija: ”Mitä se terminaalivarastoksi muuttuminen tarkottas?”

Saara K: ”Siis sehän tarkottaa sitä, että täältä loppus tämä tuoretavaran myynti 
kokonaan. Elikkä kaikki kuljetetaan suoraan Helsingistä, ja tästä kulkee vaan läpi 
tavarat, ja pakkausta ja sellasta ei sitten olis siinä…. ei ollenkaa oo toivotonta siitä 
huolimatta.” (Asiakkaan jälkihaastattelu 25.8.1998).

Ennen kuntoutusta Saara K oli kärsinyt työn yksitoikkoisuudesta, suhteet esimie-
hiin eivät olleet kunnossa eivätkä työolosuhteetkaan olleet kovin hyvät, raskaat 
nostot ja siirrot sekä veto rasittivat. Nyt kuntoutuksen jälkeen ja palattuaan opin-
tovapaalta työhönsä Saara K katsoo kokonaistilannettaan eri tavalla, vaikka itse 
työ ei olekaan muuttunut. Hän ei ole tällä hetkellä aktiivisesti pyrkimässä mui-
hin tehtäviin tai uuteen työpaikkaan, vaan hän on tyytyväinen, jos tilanne jatkuu 
sellaisena kuin se nyt on. Hän kuvaa omien asenteidensa muuttuneen. Hänelle 
on tavallaan myös luvattu, että on mahdollista aikaisempaa joustavammin siirtyä 
tekemään välillä myyntipuolen töitä. Saara K itse uskoo, että hän sai opintovapaal-
taan itseluottamusta, niin ettei hän salli enää itseään pyöriteltävän tai alistetttavan, 
ja se näkyy esimiehillekin. 

Saara K oli kuvitellut, ettei häntä haluta opintovapaan jälkeen enää työpaikalle 
takaisin. 

Haastattelija: ”Sä silloin koit jopa, että susta tuntu, että sua ei haluta tänne ta-
kasinkaan sen jälkeen enää. Oli jotain juttua avaimista, jotka otettiin siltä aikaa 
pois …”

Saara K: ”Joo. No, sitte, ku tulin, niin täähän oli aivan… tervetulleeksi toivotettiin 
ja kaikki … Siellähän halattiin ensimmäisenä aamuna oikein tosissaan. Ja kaikki 
tämmönen, ja esimiehetkin … tuntu, että eihän täällä ois mitenkään pärjätty, jos 
mää en oisi tullu takasin. Et semmonen tunne tuli.” (Asiakkaan jälkihaastattelu 
25.8.1998).

Opintovapaalla Saara K oli opiskellut mikron käyttöä ja erilaisia toimistotöitä, ku-
ten kirjeiden laatimista ja tarjousten tekoa. Mikroja ei vielä myynnin puolella ole 
ollutkaan, nyt niitä on tulossa, ja Saara K voi opettaa niiden käyttöä toisille. 

Kuntoutuksen myöntämisen perusteena Saara K:lla oli monenlaisia terveys-
vaivoja, kuten ranne-, hartia- ja selkäongelmia. Niiden hän kertoo olevan lähes 
entiselllään, lisäksi polvi on kipeä, tosin selkä on paremmassa kunnossa. Saara K 
katsoo pärjäävänsä vaivojensa kanssa ja hän sai niiden hoitoon kuntoutuksesta 
ohjeita. Sairauslomia ei ole ollut. Suurimpana ongelmanaan Saara K oli kuitenkin 
ennen kuntoutusta pitänyt sitä, että hän ei ollut tyytyväinen työhönsä eikä voinut 
psyykkisesti lainkaan hyvin. 

Haastattelija: ”… sä sillon ilmaisit, että sä et psyykkisesti ollu ollenkaan hyvin-
voiva. Sua rassasi kovasti nämä työasiat. Mitäs siihen sanot?”

Saara K: ”… loppujen lopuks mää mietin sitäkin, miksi tähän tilanteeseen ajau-
duttiin. Niin varmaanhan se oli se, että kun myynnistä jouvuin muuttamaan 
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tuonne, ja tämä ei jotenkin ei ollu niinkun sillä tavalla kuitenkaan mieluinen, et 
se oli niinku pakkotilanne. Ja sitten sitä ei niinku tarpeeks paljon purkanu ulos-
päin, niin se patoutu ja patoutu ja patoutu. Ja sitten, kun sai, esimerkiks tuolla 
(kuntoutuksessa) sai puhua kaikki, että niin se johtu siitä niinku sitten. Että se ei 
sen enempää tarvii.” (Asiakkaan jälkihaastattelu 25.8.1998).

Saara K oli ennen ajatellut että työssä viihtymättömyys on oma vika, ja johtuu 
omasta laiskuudesta. Hän oli ajatellut mennä työterveyshuoltoon puhumaan asi-
asta, mutta enää tähän ei ole tarvetta, koska asiaa käsiteltiin niin kuntoutuksessa 
kuin koulutuksessakin ja Saara K:n ajattelu muuttui.

Saara K oli kuntoutussuunnitelmaansa kirjannut tavoitteekseen ottaa asioitaan 
esille esimiehensä kanssa. Hän ei ole sitä tehnyt, mutta hän on havainnut esimie-
hen asenteen muuttuneen. Muutos on näkynyt mm. siinä että varastopäällikkö 
kehotti Saara K laittamaan hakemuksen Vire-projektiin. Vire-projektissa alkaa en-
siksi valmentajavalmennus. Projektin tavoitteena on myös tunnistaa työkaverei-
den loppuun palamisen merkkejä ja puuttua siihen heti.

Kun katsottiin paperilla olevaa Saara K:n kertomusta haastattelussa melkein 
vuosi sitten, nähtiin, että Saara K oli silloin aika lailla toivottoman oloinen työnsä 
suhteen. 

Haastattelija: ” Sää olit … toivoton sen suhteen, että ei täällä paljon sulle oo mui-
ta mahollisuuksia ku tehä tuota samaa hommaa, ja muuta sellaista, mutta että 
nyt näyttää sitten jo paljon valosammalta?”

Saara K: ”Joo. Näyttää, ja sitten nyt taas jatkossa, sitähän ei vielä tiijä, mutta 
kuiteski niin onhan mahollisuutta, että siirtyä sitten aika paljon enempi näihin, 
et nyt syksyllä sitten päätetään, että mitä.”

Haastattelija: ”Onko sulle joku tulossa semmonen taitekohta, jossa päätetään työ-
järjestelyistä uuvelleen, vai?”

Saara K: ” Jotakin … semmosta, kun tullee näitä kuljetuspuolelle näitä uusia sys-
teemejä, niin siellä tullee näitä kirjausjuttuja ja semmosia, joissa jotakin neljä 
tuntia vaajittas toimistotyötä sinne, ja jos sitä nyt saahaan, ja enhän mä ollen-
kaan tiijä, että oonko minä sitte se henkilö, mutta toiveita on, että oisin. … Enkä 
mää oo nyt sillä tavalla siitäkään, siitä pakkaustyöstäkään niin sillä tavalla ma-
sentunu, että mitä mä oon ollu nyt vielä mukana siinä.” (Asiakkaan jälkihaastat-
telu 25.8.1998).

Saara K kokee henkisten voimavarojensa lisääntyneen työnsä suhteen ja muuten-
kin elämäntilanne on hyvä. 

Saara K: ”Mää oon niinkun tyytyväinen, että mulla on henkisiä voimavaroja nyt 
ihan. Sitähän ei tiijä koskaan, että mitä tullee vastaan ja kuinka sitä sitten, mut 
uskon, että ei hyvin pienet asiat masenna tässä vaiheessa. ”

”Kyllä on ihan sillä tavalla asiat kohallaan …tämänhetkinen elämäntilanne on 
aivan hyvä.” (Asiakkaan jälkihaastattelu 25.8.1998).
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Jouni S:  rauhallisempi työtahti ja kuntoiluvirikkeitä

Tapasimme Jouni S:n kanssa elokuun lopulla 1998, noin kymmenen kuukauden 
kuluttua Aslakin päättymisestä. Jouni S:n kesäloma oli juuri takana ja sen jälkeen 
hän on ehtinyt olla töissä vähän aikaa. Vapaa-aika kuluu oman talon rakentamis-
projektissa, minkä Jouni S oli kesällä aloittanut.  Jouni S:n vuorotteluvapaa oli 
jatkunut vuoden loppuun ja nyt hän on taas kokopäivätyössä. 

Jouni S:n työpiste oli muuttunut nestevarastolta toiselle osastolle, tukkuva-
rastoon melko pian Aslakin jälkeen, helmikuussa. Muutama muukin työntekijä 
oli vaihtanut sinne. Siirto liittyi varaston laajentamiseen. Vapaaehtoisia kysyttiin 
vaihtamaan osastoa ja Jouni S sitten lähti. Hänen työnjohtajansakin siirtyi samalle 
osastolle.  Nyt hän on tyytyväinen siirtoon, työ vaikuttaa monipuolisemmalta ja 
kevyemmältä. Painavia maitolaatikoita ei tarvitse nostella; juusto- ja jugurttilaati-
kot ovat kevyempiä. Erilaisia tuotteita on paljon enemmän kuin nestevarastolla, 
joten työ ei tunnu myöskään yhtä yksitoikkoiselta.

Jouni S kertoi Aslakin aikana kiireen rasittaneen työtään ja suunnitelmissa 
olikin omaksua rauhallisempi työtahti. Kun kysyn Jouni S:lta, onko hän jatkanut 
aikomaansa rauhallisempaa työtahtia, hän kertoo, että uudella osastolla se onnis-
tuukin paremin, kun siellä on enemmän väkeä. Uudella osastolla vaaditaan puo-
lestaan enemmän tarkkuutta. 

Haastattelija: ”Sillon sulla oli kovin, kovasti kiirettä … Puhuit siitä, että  opettelet 
tekemään vähän rauhallisemmalla tahdilla. …Ooksä pitäny sen rauhallisemman 
tahdin?”

Jouni S: ”On se … on se rauhallisempi ko, tota, siellä toisaalta tuntu, että siellä
on porukkaa enempi … Ja siellä on paljon sitä tavaraa. Elikkä täytyy olla tark-
kana …”

Haastattelija: ”… mites muuten sitten? … Sä kerroit, että sul oli kaikennäköstä 
vaivaa, ja käsikin oli leikattu, ja että miten se on?”

Jouni S: ”En minä sairaslomalla oo ollu … No, en kai minä näistä vaivoista tie-
tenkään mihinkään pääse sillain, mutta, tuota …” (Asiakkaan jälkihaastattelu 
28.8.1998).

Yhteistyöpäivänä oli sovittu kehittämistoimista yhdessä esimiehen kanssa. Kat-
soimme Jouni S:n kanssa suunnitelmaa: 

Haastattelija: ”Muistatko tätä, niin teit tämmösen … lomakkeen ja tämmösen ke-
hittämissunnitelman. Ooksä kattonu tätä sen jälestä, kun täältä (Aslakilta) lähit? 
Onko työpaikalla katottu, tai ootko ite miettiny?”

Jouni S: ”Toi taitaa olla siellä kaapissa. En muista, oonko. Kyllä mie kotona sitten 
katoin. Ja kateltiin sillon, sillon, tota, ihan sitten, ko mä lähin täältä (Aslakilta)”

Haastattelija: ”Vaimon kans kattelit?”

Jouni S: ”Niin.” (Asiakkaan jälkihaastattelu 28.8.1998).
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Esimiehen kanssa ei ole ollut suunnitelmista puhetta eikä työpaikalla muutenkaan. 
Työkaverit kyllä olivat kyselleet, millaista kurssilla yleensä oli. Yhteistyöpäivänä oli 
sovittu mm. tiedonkulun parantamisesta palavereiden avulla. Jouni S kertoo, että 
heillä on aina ollut kerran viikossa tapana pitää palaveri. Muuten ei ole palattu 
tähän aiheeseen Aslakin jälkeen. Jouni Sn mielestä asiat ovat menneet ”aika hyvällä 
rytmillä” ja tiedotus on toiminut, kansiosta voi lukea palaverissa käsitellyt asiat jos 
ei ole ollut itse mukana. Sama käytäntö on jatkunut jo vuosia. Mitään uudistuksia 
ei ole tarvittu, joten Jouni S ei osaa sanoa, saataisiinko niitä läpi sen helpommin 
kuin ennenkään. Atk:n käytön opettelu koulutuksen avulla oli yksi tavoite Jouni 
S:n oman ammattitaidon kehittämisen osalta. Koulutusta ei ole ollut, Jouni S oli 
joutunut edellisessä työpisteessä ollessaan kuittaamaan työlistoja ja opettelemaan 
uutta, mutta nykyisessä työpisteessä ei näitä taitoja tarvitakaan toistaiseksi. 

Jouni S arvelee, että kuntoutuksessa tehdyt kehittämissuunnitelmat eivät ehkä 
ole enää niin ajankohtaisia, koska uudessa työpisteessä työskentely toi omat haas-
teensa ja työkin on tuntunut hieman toisenlaiselta.. Entisessä työpisteessä olivat 
rasittaneet kiireen lisäksi raskaat nostot, uudessa paikassa työn fyysinen raskaus 
on vähentynyt. Nyt päällimmäisenä Jouni S:n puheissa onkin työpisteen vaihdos 
ja uuteen tilanteeseen orientoituminen.

Jouni S: ”… Saattaa olla se, että ku se tuli tuo muutos, niin sitä jotenkin, sitä 
ootteli ihan eri kantilta. En mää tiijä. Sitä tietenkin vähän aatteli, että miten 
minä pärjään, ja minkälaiset työkaverit siellä, ja monta muuta, niin se jotenkin 
sillain, sitä vähän niinku jätti ne sinne ne (ongelmat ja suunnitelmat), mut kyllä 
mä aattelen, että sillon oli ne ongelmat, se kaikki raskaus ja semmonen, niin … 
Sitä rupes erillä lailla. Tuli vähän niinku toisaalta mielenkiintoa tuli, ja ootti sitä.” 
(Asiakkaan jälkihaastattelu 28.8.1998).

Jouni S onkin nyt tyytyväinen työtehtäviensä vaihtoon. Mitään uutta parannetta-
vaa asiaa tai ongelmaa hän ei nimeä lukuun ottamatta toivetta siitä, että työ olisi 
vieläkin kevyempää. 

Jouni S: ”… Ainahan sitä tietenkin toivos, että se ois kevyempää, mutta ei se nyt 
siitä pääse, pääse mihinkään sillain…” (Asiakkaan jälkihaastattelu 28.8.1998).

Palauteltiin mieliin, että Aslakilla opeteltiin oikeita työasentoja. 

Haastattelija: ”Tehän jotakin harjottelitte niitä työasentoja? Onko sulla niitä op-
peja pysyny mielessä?”

Jouni S: ”Kyllä kai ne sillain on pysyny, mutta muistaako sitä sitten aina. Vai 
käykö ne vaan mielesä.” (Asiakkaan jälkihaastattelu 28.8.1998).

Jouni S:n tavoitteena oli ollut myös saada kipinää kuntoiluun Aslakilta:

Haastattelija: ”… Sulla oli vielä tuo yhtenä tuo, tuommosena tavotteena nämä 
liikunnat ja ulkoilut, että miten sitten niille on käyny?”
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Jouni S: ”No, ei niitä nyt. No on sitä kyllä ulkoillu, mutta … kyllä se ainakin siellä 
takana kolokuttaa, että, tuota, kai semmosen kipinän sai siellä, mutta en mä tiijä, 
se nyt on tietenkin, kun on ollu tuo rakennushomma …, niin se vähän niinkö, sitä 
aina jotenkin luistaa siinä …” (Asiakkaan jälkihaastattelu 28.8.1998).

Aslakin jälkeen työterveyshuolto on järjestänyt Jouni S:n työpaikalla kävelytestin, 
mutta niitä on muutoinkin pidettty pari kertaa vuodessa. Myös lihaskuntotesti on 
pidetty. Jouni S:n mieleen Aslakilta jäi päällimmäiseksi kuten Saara K:llakin, että 
kurssilla oli hauskaa. 

Haastattelija: ”Mitä, jos nyt muistelet sitä aikaa ku olit kuntoutuksessa, niin mitä 
sulle on jääny päällimmäiseksi siitä mieleen?”

Jouni S: ”No kyllä sehän oli hauskaa se, hauskaakin.”

Haastattelija: ”Joo. Hauskaakin?”

Jouni S: ”Niin, hauskaakin niinku kaiken muun kuntoilun lisäksi.” (Asiakkaan 
jälkihaastattelu 28.8.1998).

Kurssilla viihtymisen lisäksi Jouni Sn mielestä kuntoiluvirikkeet olivat Aslakin tär-
keintä antia:  

”… saipahan noita nuin justiin noita oikeita kuntoiluvirikkeitä ja noita..” (Asiak-
kaan jälkihaastattelu 28.8.1998).

Jouni S:n mielestä asiat joita Aslakilla käsiteltiin, olivat ihan paikallaan. Arvioi-
dessaan nyt kurssin sisältöjä hän pitä kuntoilun lisäksi ravintoon liittyviä asioita 
tärkeinä. Ja kurssilla oli kuntoutujien kesken mietitty sitä, pitääkö siellä työasioista 
puhua, mutta Jouni S kallistui sille kannalle, että työhön liittyvät keskusteluryh-
mät olivat loppujen lopuksi paikallaan kuntoilun lomassa.

Jouni S: ”…ne on tärkeitä ne ruokajutut ja kukahan se sano, että eikö me oo 
kuntoileen tultu tänne eikä mistään muista puhumaan. Meillä oli jotakin ryhmä-
hommaa … käsiteltiin sitä justiin sitä työtä ja työssä jaksamista ja. … Vaan että 
ku miettii sitä. Eihän me ois jaksettu koko ajan kuntoillakaan. Ei sitä ois jaksanu 
sillä lailla, että ois päivät pääksytysten hypänny tuolla noin. Kyllä siihenkin ois 
sitten … leipääntyny muutaman päivän, että huhhuh, loppus jo.” (Asiakkaan 
jälkihaastattelu 28.8.1998).

Jatkossa Jouni S aikoo pitää jaksamistaan ja työkykyään yllä huolehtimalla kunnos-
taan. Hän arvelee, että iän karttumisen myötä se teetttää entistä enemmän töitä. 

Jouni S: ”kuhan nyt pysys tämmösessäkään kunnossa, että, tota, sen verrankaa 
jaksas liikuntaa harrastaa ja kuntoiluja ja kuntoutusta. Sitähän tietenkin ajat-
telee vähän joskus, että minkälainen minä oon viiskymppinen ja kuuskymppi-
nen. Että pitäs, mitä minun pitäs tehä toisin nyt…” (Asiakkaan jälkihaastattelu 
28.8.1998).
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Jouni S on harrastanut avantouintia, mutta se on jäänyt vähemmälle nyt. Uima-
hallissa hän käy. Rakentaminen on vienyt aikaa kuntoilulta mutta kunhan talo 
valmistuu, Jouni S uskoo lisäävänsä kuntoilua. 

Työn suhteen Jouni S arvioi, etä muutoksia on tulossa, mutta ne eivät häntä 
erityisemmin huoleta. Tärkeintä on, että töitä riittää. Ja työhön tuli mielenkiintoa 
ja haastetta lisää työpisteen vaihdoksen myötä.

Haastattelija: ”Entäs sitten, jos aattelet omaa työtäs jatkossa, niin mitä sää siitä 
ajattelet, ja minkälaiset näkymät sulla on?”

Jouni S: ”No, onhan se toisaalta, ku aattelee ihan tuota työtä työn tulevaisuutta, 
mikä siellä on, niin …sitä ei koskaan tiijä, että mitä sillä rintamalla sattuu sitten. 
Sitä mä vähän aattelin sillain, että no, älä kovin kauas sitä aattele, … että älä 
liikaa rupia tuijottaa ittees, jaksakko nää.”

Jouni S: ”… täähän on muuttunu koko tämä, ainakin elintarvikepuoli, niin se-
hän on muuttumassa, muuttuu koko ajan, että loppuuko … [tältä paikkakunnal-
ta] nuo hommat täysin, tai tai eikö ne lopu. Niin sitä vähän aina sitten miettii, 
että ei sun kannata liikaa sitä ruveta siinä mielessä ressaamaan sitä omaa, että 
jaksakko nää.”

Jouni S: ”… kyllä siinä sisällä tuolla (omalla työpaikalla) … niitä muutoksia 
käyvään koko ajan, että muutetaan tai siirretään … ja järjestellään sillain tontilla 
kaikkia niitä systeemejä. En minä nyt sillain siitä oo huolestunu, mutta kyllä siinä 
niitä tommosii tapahtuukin kaikkia. …Aika se näyttää.” (Asiakkaan jälkihaas-
tattelu 28.8.1998).

Jouni S uskoo että hän on parin vuoden päästä edelleenkin nykyisessä työssään. 
Muutenkin hänen elämänsä on mallillaan eikä hänellä ole valittamista sen enem-
pää työn kuin muunkaan elämän suhteen.

6.4 Johtopäätökset 

Toiminnan teoriassa ja kehittävässä työntutkimuksessa toimintaa jäsennetään toi-
mintajärjestelmämallin avulla. Toimintajärjestelmää luonnehditaan kehittyväksi, 
sisäisesti ristiriitaiseksi, muuttuvaksi kokonaisuudeksi. Aslakin tapaisessa toimin-
nassa sen kulloinenkin käytännön toteutuma (tutkimuksessani havaintoyksikkö) 
on vaiheittainen ja pitkäkestoinen prosessi, jonka aikaansaamiseen osallistuvat eri 
vaiheissa useat toimintajärjestelmät. Siten trajektoria voi kuvata toiminnan ilmen-
tymäksi. Trajektorin käsitteellä on yhtäläisyyksiä toiminnan käsitteen kanssa niiltä 
osin, että molemmat rakentuvat ajassa, erilaisten toimijoiden ja tapahtumien vuo-
rovaikutuksessa, ovat kehittyviä ja ennalta määräämättömiä. 

Trajektorin käsitteeseen ei sisälly toiminnan käsitteelle keskeistä, kehitystä 
eteenpäin vievän ristiriidan käsitettä, kuten ei myöskään toiminnan rakentumisen 
ja kehityksen kulttuurihistoriallista esineellistä välittyneisyyttä. Trajektoria seuraa-
malla voidaan kuitenkin valottaa toiminnan rakentumista ajassa ja eri toimijoiden 
tuottamana, jolloin on mahdollista nostaa esille ristiriidan merkeiksi tulkittavia 
häiriöalueita ja uuden toiminnan ituja. 
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Aslak-kuntoutus osoittautui monen toimijan tuottamaksi trajektoriksi, joka 
on yhtä aikaa ennakoitava, vakiintunut, emergentti ja ristiriitainen kokonaisuus. 
Kuvaus vahvistaa näkemystä siitä, että Aslak-kuntoutus ei ole yksin kuntoutus-
laitoksen toimintaa, vaan usean toimijan aikaansaannoksista koostuva prosessi. 
Trajektori on elävä ja liikeherkkä vakiintuneen rakenteen sisällä. Aslak kehkeytyy 
ja etenee ajassa ja teoissa koko ajan muotoutuen eri toimijoiden vuorovaikutuksen 
tuloksena. Trajektorin seuraaminen tapahtumineen vaihe vaiheelta ja kuntoutuji-
en kertoma tapahtumista osoitti, että monen eri osapuolen tuloksena rakentuvan 
Aslakin kohde ei ole itsestään selvä.

Aslak-trajektorin eri vaiheet poikkeavat toisistaan sekä eri tahojen osallistumi-
sen mukaan että toiminnan rytmiltään ja rakenteeltaan. Kukin itsenäiseltä näyttävä 
vaihe rakentaa toimintaa trajektorilla siten, että sillä on vaikutuksensa seuraavien 
vaiheiden tapahtumiin. Ennen kuntoutuslaitosjaksoja tapahtuvissa vaiheissa tra-
jektorilla toimijoita ovat lähinnä työterveyshuolto ja Kela. Kurssin aloitusjaksolla 
toiminta siirtyy kuntoutuslaitokseen, jossa se rakentuu ohjelmalliseksi, intensii-
viseksi päivittäiseksi kuntoutujien ja kuntoutustyöntekijöiden keskinäiseksi toi-
minnaksi, jossa tietty rakenne ja tematiikka toistuvat. Kuvio 6.1 kuvaa trajektoria 
keskeisine vaiheineen ja toimijoineen. 

Toiminnan teoriassa ja kehittävässä työntutkimuksessa prosesseja on kuvattu 
yhden toimijan näkökulmasta esimerkiksi tekosarjoina ja toimintajärjestelmien 
kytkeytymisiä verkkoina, joissa kytkentöjä tutkitaan jostakin keskustoiminnasta 
käsin. Vaiheittaista verkoston toimintaa puolestaan voidaan kuvata prosessiverk-
kona, jossa yhdistetty verkko- ja prosessikuvaus (Engeström 1995, 53-62.) Myös 
Aslak-trajektoria luonnehtivat toimintajärjestelmien yhteenkytkeytymiset ja koh-
taamiset. Rakentumisen tarkastelu osoitti, että kukin vaihe toimijoineen on suh-
teellisen itsenäinen eikä muodosta niinkään verkkoa, vaan pikemminkin ajassa 
muotoutuvan toiminnan kaaren. 

Kuviosta 6.1 huomataan, että Aslak-trajektorin alkuvaiheeessa on tiuhaan kyt-
kentöjä Kelan, työterveyshuollon ja työpaikan kesken. Kuntoutuslaitoksen mu-
kaan tullessa nämä kytkökset lakkaavat ja Aslak-kurssin aikana eri toimijoiden 
väliset kytkökset ylipäätään harvenevat. Kytköksiä välittävät enimmäkseen organi-
saatiorajojen yli kulkevat dokumentit (hakulomakkeet, selosteet ja kertomukset) 
tai henkilöiden siirtymiset organisaatioiden välillä (kuntoutujat työpaikasta kun-
toutuslaitokseen ja välijaksoilla takaisin työpaikalle, jälleen kuntoutukseen jne.), 
harvemmin esimerkiksi yhteiset tapahtumat tai muut kontaktit. 

Varastotyöntekijöiden Aslakilla monen toimijatahon osallisuutta prosessin ra-
kentamiseen voi luonnehtia kunkin osapuolen ”itsekseen” ja vuorotellen raken-
tamana prosessin osana pikemminkin kuin yhteisenä suunnitteluna ja yhteisen 
prosessin rakentamisena. Esimerkiksi työterveyshuollon toiminta trajektorin alku-
vaiheissa ja kuntoutuslaitoksen toiminta kuntoutusjaksoilla eivät tunnu keskuste-
levan keskenään. Toinen toiminta ikään kuin alkaa yhden päättyessä, eikä yhteistä 
aluetta ole paljoakaan. Kuntoutujille tehtiin työterveyshuollossa mm. kuntotestit, 
ja ne tehtiin kuntoutuslaitoksessa heti kurssin alussa uudelleen. 

Aslak-trajektorin rakentumisessa näyttäytyy kaksi puolta. Yhtäältä se etenee 
ennakoidusti vaihe vaiheelta, jolloin prosessi saa standardimaisia piirteitä, kun 
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tapahtumat asettautuvat annettuihin raameihin. Toisaalta toiminnan kehkeyty-
miseen liittyy ennalta arvaamattomuutta, emergenttejä ilmiöitä, jotka näkyivät 
ongelmakohtina, tapahtumien etenemisen sujuvuutta haittaavina katkoksina tai 
uusia ideoita eteenpäin vievinä tapahtumina. 

Ennakoitua Varastotyöntekijöiden Aslakin kulussa oli sen eri vaiheiden toteu-
tuminen suunnitellussa järjestyksessä ja aikataulussa. Kukin taho toteutti omat 
tehtävänsä heille määritellyn tehtävän ja ’vuoron’ mukaisesti. Strukturoitu toi-
mintamalli ja sen mukainen ennakoitavuus kurssin toteutumisen kannalta näkyy 
niin kuntoutusjaksoja edeltävissä vaiheissa kuin kuntoutuslaitoksen ohjelmassa. 
Annetuista raameista ei poiketa olennaisesti siten, että itse kurssin kulku tai toi-
mintatapa muuttuisi. 

Trajektorilla tapahtui myös ennakoimattomia ilmiöitä. Jounin äkkilähtö kun-
toutukseen ei noudattanut suunniteltua kaavaa. Molemmille esimerkkikuntoutu-
jille kuntoutukseen lähtemistä oli ehdottanut esimies. Tässä suhteessa työpaikka 
oli mukana jo prosessin alussa. Kurssin vetäjä uudisti työkytkentää kuntoutusjak-
soilla ja vahvisti työpaikkayhteyttä järjestämällä poikkeuksellisesti kaksi yhteistyö-
päivää, mikä tarjosi osapuolille mahdollisuuden suunnitella kehittämistehtäviä 
pitkäjänteisemmin kuin kertaluontoisen tapaamisen pohjalta. Työn käsittely kun-
toutusjaksoilla kohtasi ’vastusta’, mikä ei ollut avointa tai tarkoituksellista, vaan 
pikemmin seurausta eri toimintajärjestelmien mukanaan tuomista, trajektoria 
muokkaavista ja keskenään vuorovaikutuksessa olevista aineksista. Se ilmeni mm. 
siten, että kurssin vetäjä ja kuntoutujat tuntuivat puhuvan yhteisessä keskustelussa 
paikoin eri asioista. 

Yleishavaintona trajektorissa huomio kiinnittyy prosessin ”juonen” tai logiikan 
samanaikaiseen katkonaisuuteen ja siitä huolimatta muodollisesti sujuvaan etene-
miseen. Aslak-trajektori kehkeytyi erilaisista toisiinsa sekoittuvista aineksista pai-
notusten vaihdellessa trajektorin kuluessa. Itse asiassa prosessissa on useita juonia, 
joista yhdet hiipuvat ja toiset vahvistuvat tai tulevat esille vasta trajektorin kehitty-
essä. Sekä toimijoiden moninaisuus että kunkin toimijan panoksen ajoittuminen 
ovat merkityksellisiä sen suhteen, millaiseksi prosessi muotoutuu. 

Varastotyöntekijöiden Aslakista muodostuu ensivaikutelma varsin perinteisestä 
laitoskuntoutuksesta, jossa korostuu sairausperustainen yksilölähtökohta, fyysi-
sen kunnon kohennus ja sen takana idea työkyvystä terveytenä ja hyvänä kuntona. 
Kurssi painottuu määrällisesti liikuntaan ja kuntoutujat mieltävät kuntoutuksen 
kuntoiluksi ja virkistäytymiseksi. Saara K:n ja Jouni Sn kertomuksissa sekä ennen 
kurssia että jälkihaastatteluissa Aslak-kuntoutuksen ytimeksi muodostui ennen 
muuta fyysisen kunnon kohotus ja vaivojen vähentäminen. Aslakilta odotetaan 
kuntoilua, sitä saadaan ja se on kurssilla parasta. Kuntoutujat pitävät tärkeänä kun-
toutusprosessin sosiaalista puolta, muita ryhmän jäseniä ja yhdessäoloa kurssilla. 
Työhön liittyvät osiot olivat kuntoutujien näkökulmasta toissijaisia, välipaloja.  

Toinen vaikutelma on, että kurssilla käytiin käsiksi kuntoutujien työhön tavan-
omaista isommalla painotuksella ja työtä tarkasteltiin uudella tavalla. Kuitenkaan 
työpaikalla ja kuntoutujien käytännön työssä ei kehittämistehtäviä jatkettu kurs-
sin jälkeen. Jälkihaastattelujen perusteella tulos on yhdenmukainen Turjan (2009) 
havaintojen kanssa siitä, että kuntoutus ei jatku työpaikoilla. Työhön liittyvissä 
oisoissa oli havaittavissa häiriöisyyttä ja katkoksia.
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Varastotyöntekijöiden Aslak-kurssin juoni lähtee liikkeelle työterveyshuollon 
toteamista varastotyön kuormitustekijöistä ja kuntoutukseen hakeutujien saira-
uksista, mutta se ei etene loogisesti. Sairaus on kuntoutukseen pääsyn lähtökohta, 
mutta kuntoutusjaksoilla teema katoaa ja muuntuu yleisemmin fyysisen kunnon 
ja liikunnan teemaksi, joka pysyy trajektorilla mukana koko ajan. Heti kurssin 
avauksessa ilmestyy kuntoutuksen aiheiksi lisäksi työ ja työn kehittäminen. Tra-
jektorilla näyttäytyvät eri toimijoiden näkökulmat Aslakiin, joita kokoan seuraa-
vassa.

Kuntoutujien näkökulmasta he tulivat Aslakille kuntoutukseen päässeinä ja 
kuntoutuksen ansainneina yksityishenkilöinä. He odottivat kuntoutukselta vai-
vojen vähentämistä, kunnon parantumista ja virikkeitä elämäänsä. Kuntoutus on 
ansaittu loma ja työstä irrottautumisen mahdollistaja. Kuntoutujat tietävät, että 
vaivoja pitää olla, jotta kuntoutukseen pääsee. He toki tietävät myös, että työssä 
oleminen on kuntoutukseen pääsyn ehto. Saara K itse arvioi että hänelle työssä 
tapahtuneet kielteiset muutokset olisivat näkyneet esimiehelle. Hän kertoi avoi-
mesti turhautumisestaan työhönsä. Hänen työtilanteensa yhteys kuntoutukseen 
pääsyyn ei kuitenkaan näy dokumenteissa, sen sijaan sairaudet tunnistetaan kun-
toutukseen pääsyn syiksi. Jouni S puolestaan ei tuonut esille erityisiä ongelmia 
työnsä suhteen ja hän oli orientoitunut kunnon kohentamiseen, kun sattui pääse-
mään kursille. Myös Jouni S:lle oli hänen esimiehensä ehdottanut Aslakia, mutta 
Jouni S:n arvion mukaan se liittyi taustakriteerien sopivuuteen ja perustui muiden 
Aslakin käyneiden kokemuksiin. Kurssin sisällöistä ei kummankaan kohdalla ollut 
puhetta esimiehen tai työterveyshoitajan kanssa etukäteen.

Jälkihaastatteluissa lopputulos Aslakilta kuntoutujien kokemuksissa on muka-
va yhdessäolo ja liikunta. Tosin liikunnastakaan ei esimerkkihenkilöiden kerto-
man mukaan jäänyt jatkumaan sen enempää kuin ehkä vähäksi aikaa kipinä kun-
toiluun.Työtä koskevat sisällöt palautuvat mieliin vain erikseen niistä kysyttäessä. 
Mihin työn käsittely kurssilla hävisi kuntoutujien kokemuksista? Selittääkö sitä 
työosioiden vähäinen määrä vai eikö työn käsittelyllä ollut mainittavaa merkitystä 
kuntoutujille itselleen? Työn käsittelyä kuljetettiin ryhmäohjelmassa systemaatti-
sesti, vaikkakin vähäisemmällä osuudella liikuntaan verrattuna.

Odottamansa liikunnan lisäksi kuntoutujat käsittelivät keskusteluryhmissä 
työtään ja tekivät työhön liittyviä tehtäviä. Kuntoutujien omaa tilannettaan ja jak-
samistaan koskevaan puheeseen tuli trajektorin kuluessa uusia sävyjä. Saara K:n 
puheessa kuului kuntoilukokemuksen lisäksi ajatus, että kuntoutus voi liittyä myös 
”psyykkiselle puolelle” ja että kuntoutuksessa omaa tilannetta oppi katsomaan uu-
desta näkökulmasta. Hän oli havainnut myös esimiehensä asenteen muuttuneen. 
Jouni S:n Aslakille ohjautuminen oli tietyllä tavalla sattumanvarainen ja hänen 
Aslak-prosessissaan oli ulkoa ohjautuvuuden piirteitä. Kuitenkin myös Jouni S:n
kertoman perusteella hänen käsityksensä kuntoutuksesta laajentui ja Aslakilta 
löytyi omakohtaista tartuntapintaa kuntoilun lisäksi myös työasioihin. Verrattu-
na hakemusvaiheen yksilökohtaiseen vaiva- ja kuntopuheeseen (jota esiintyi niin 
lomakkeissa kuin haastatteluissakin) prosessin kuluessa ja sen lopussa esiintyy 
enemmän työtä koskevaa puhetta. Huomio kääntyy sairauksista ja vaivoista työ-
hön. Huonojen olosuhteiden ja epätyydyttävän vuorovaikutuksen ohella kerrot-
tiin positiivisemmista asioista. 
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Vaikka kuvauksen näkökulma rajautuu pääasiassa kuntoutujien työtä koskeviin 
asioihin, valottuvat kuntoutujien puheessa myös kuntoutuksen – ja kuntoutujien 
oman elämän - muut puolet. Kuntoutus on liikuntaa, virkistäytymistä, ryhmässä 
oloa, kuntoutuslaitoskeskeistä toimintaa. Kuntoutujien näkökulmasta katsottuna 
näkyy, kuinka myös kurssin ulkopuoliset tapahtumat muovaavat Aslakin rakentu-
mista ja ne tulevat kuntoutujien mukana kurssille. Esimerkiksi Jouni S:n tilanne 
vuorotteluvapaineen ja jatkon miettimisineen vaikutti olevan hänen elämässään 
keskeisempi asia kuin työn epäkohdat, joita hän kuitenkin tunnollisesti kurssilla 
pohti. Saara K:lle tuntui olevan päällimmäisenä koko oman ammatillisen tule-
vaisuuden pohtiminen, ei niinkään nykyisen työksikön epäkohtien korjaaminen. 
Kuntoutujien merkityksissä Aslak-trajektori sulautuu osaksi heidän henkilökoh-
taista elämänkokemustaan saamatta samanlaista erityismerkitystä, jota ehkä kun-
toutuksen ohjaajat tehtävineen odottavat.

Kuntoutujien kertoman perusteella heidän esimiestensä näkökulma kuntoutuk-
seen viittaa siihen, että kuntoutukseen lähetetään ongelmia omaavia työntekijöitä 
kuntoutumaan yksityishenkilöinä, kuntoutus ei koske työpaikkaa. Yhteistyöpäivi-
nä esimiehet lähtivät käsittelemään työpaikan asioita yhdessä kuntoutujien kans-
sa. Ensimmäiseen yhteistyöpäivän liittyi yhteisen orientaation etsimistä ja katkok-
sia. Kun kuntoutujat alkavat kertoa esimiehilleen ja työterveyshuollon edustajille, 
kuinka ovat kuntoutuksessa vetreytyneet, kääntää kurssin vetäjä keskustelun työn 
analysointiin ja kysyy kommentteja. Hiljaisuutta, joka vetäjän esitystä seurasi, voi-
daan tulkita katkokseksi: ehkä esimiehet eivät odottaneet, että tilaisuudessa kä-
sitellään työtä tai he eivät olleet orientoituneet ainakaan tällaiseen tuotokseen. 
Hyppäys virkistyskokemusten kertomisesta työn analyysiin oli iso. Yhteisen työn-
kehittämishankkeen nimissä järjestettyjen yhteistyöpäivien ongelmana oli, että 
kaikkien kuntoutujien esimiehet eivät niihin tulleet.

Kuntoutusjaksoilla kuntoilu ja työn käsittely syrjäyttävät kuntoutukseen pää-
syperusteena olleen sairausteeman. Kuntoutuslaitoksen työntekijä korostaa työn 
kehittämisen ja työpaikan osallisuuden merkitystä kuntoutuksessa, mutta samalla 
toimenpiteet suuntautuvat fyysiseen kuntoon. Siten kuntoutujien ennakko-odo-
tukset toisaalta täyttyvät, toisaalta ne joutuvat vastatusten uuden tematiikan kans-
sa, kun kurssin vetäjä kertoo heidän tulleen mukaan työnkehittämishankkeeseen. 
Kuntoutujat eivät tulleet hakemusten perusteella työssä olevien ongelmien takia 
kuntoutukseen, vaan omien sairauksiensa ja vaivojensa takia. Vetäjän painotus 
työn käsittelyyn ei herätä kuntoutujissa erityistä vastakaikua jos ei vastustusta-
kaan. Esimerkkikuntoutujat tuntuivat ottaneen työhön liittyvät osiot kurssiin 
kuuluvina ja pitivät niitäkin antoisina. Työosuuden lipuminen kuntoutujien ’ohi’ 
näkyy kuitenkin esimerkiksi siten, että toisen jakson jälkeen kuntoutujien anta-
massa väliarvioinnissa työtä koskeva osuus ei näy Saara K:n eikä Jouni S:n vasta-
uksissa lainkaan. Kuntoutujat eivät olleet varautuneet toisenlaisissa odotuksissaan 
myöskään siihen, mitä kuntoutujan täytyy ”osata” kuntoutusjaksoilla: sekä Saara 
K että Jouni S epäilivät, ovatko he osanneet ilmaista asioitaan, tehdä tehtäviä ja 
täyttää lomakkeita riittävän hyvin. 

Saara K:n turhautuminen yksitoikkoiseen työhön ei tullut esille kurssijaksojen 
tai yhteistyöpäivän keskusteluissa. Näissä keskusteluissa kuitenkin laadittiin kehit-
tämis- ja kuntoutussuunnitelmia. Lopputulos oli se, että Saara K:n päällimmäinen 
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ongelma jäi yksilökohtaiseksi ratkaisuksi ilman työyhteisön tai esimiehen tukea. 
Hän hakeutui opintovapaalle ja aikoi muuttaa omaa ajattelutapaansa. 

Jouni S oli puolestaan hakeutunut vuorotteluvapaalle ja pohti sen jatkamis-
takin. Jouni S kertoi viimeisellä kuntoutusjaksolla tulevista, vielä täsmentymät-
tömistä muutoksista työpaikallaan ja niihin liittyvästä epätietoisuudestaan. Jou-
ni S:n esille tuomaa epäröintiä työnsä muutosten suhteen ja suunnitelmia työstä 
irrottautumiseksi voisi tulkita viittauksiksi orastavasta työmotivaation säröilystä. 
Kuntoutus ei tarttunut Jouni S:n kohdalla tähän. Sen sijaan Jouni S päätyi otta-
maan rauhallisemmin työssään ja panostamaan vuorovaikutukseen, vaikka hän ei
tuonut missään vaiheessa esille vuorovaikutusongelmia omassa työssään. Jouni S:n
kuntoutumissuunnitelmien syntymistä jäljittäessäni havaitsin, että niistä osa on 
peräisin ryhmän yhteisesti käsittelyyn valitsemista aiheista. Käsittelyyn nostetut ai-
heet muuntuvat ryhmän yhteisiksi kehittämisen kohteiksi eivätkä todellisuudessa 
kosketa kaikkia kuntoutujia. Samalla kuntoutujalle tärkeitä ongelma-alueita voi 
jäädä käsittelyn ulkopuolelle. Toiminta rakentuu kuntoutujaryhmäkohtaiseksi. 

Omat näkökulmansa trajektorille toivat myös Kela ja työterveyshuolto. Kelan 
näkökulmasta Aslak-kuntoutujaa uhkaa työkyvyn menettäminen, mikä näkyy am-
mattiryhmän sairausoireina. Kuntoutukseen pääsyn kriteerit ovat yksilökohtaiset ja 
ne liittyvät työn ja sairauden kytkökseen työkykyisyyden määrittelyn perusteella. 
Hakemuslomakkeet antavat erilaisen kuvan kuin haastattelut tai kurssitapahtumat 
asiakkaan tilanteesta. Haastatteluissa Saara K tuo työhön liittyvän psyykkisen on-
gelmatiikan esille kun taas Jouni S:llä on päällimmäisenä odotus kuntoilumahdol-
lisuudesta. Asiakkaille itselleen oli hämärän peitossa, millä perusteilla heitä kun-
toutukseen suositeltiin ja mitä kuntoutuksessa tulee olemaan. Kelan näkökulmaan 
liittyy ’yhteiskunnan ääni’, joka on asettanut kuntoutukselle tavoitteen pysyttää 
työvoima työssä ja ehkäistä ennenaikaisia eläkkeitä.

Työterveyshuolto näyttäytyy kuntoutukseen lähettäjänä, joka poimii asiakkais-
taan Kelan asettamin kriteereihin sopivat, vaivoja ja sairauksia omaavat henkilöt 
kuntoutukseen. 

Aslak kohdistuu eri toimijoiden näkökulmista moniin eri asioihin: yksilön ter-
veyteen, fyysiseen kuntoon, kuntoutujien yksityiselämän tai työn huoliin, kuntou-
tujaryhmään, työpaikkaan, ammattiin, itse kurssin toteuttamiseen. 

Edellä kuvattu Aslakin rakentuminen moninaisista aineksista suuntaa tarkaste-
lun Aslakin perusrakenteeseen. Aslakilla, kuten kaikella toiminnalla, on alustanaan 
infrastruktuuri. Luvussa 7 tarkastelen, miten kuvauksessa esille tulleet ilmiöt ra-
kentuvat infrastruktuurin välityksellä. Trajektori etenee ja toiminta rakentuu myös 
osapuolten tapahtumille antamien merkitysten kautta paikallisessa, ajassa raken-
tuvassa toiminnassa, jossa toiminnan kohde itse on aktiivisena osallisena. Tätä 
rakentumista kurssijaksoilla osapuolten yhteisessä työskentelyssä tutkin jäsenka-
tegoria-analyysin avulla luvussa 8. Tutkimisen kohteena on se, mitä merkityksiä 
osallistujat asiakkuudelle antavat, mitä häiriöitä ja innovaatioita siihen sisältyy ja 
miten Aslakin kohde sitä kautta rakentuu. Luvuissa 7 ja 8 tutkin siten eri näkökul-
mista, miten Aslak rakentuu infrastruktuurin kautta ja kuntoutusjaksoilla. 
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7 Aslakin infrastruktuuri

Analysoin tässä luvussa etnografi sen aineistoni avulla Aslakin infrastruktuuria. 
Tämä luku vastaa tutkimuskysymykseen 2) Millainen on Aslakin infrastruktuuri? 
Tätä kysymystä tutkin tekemällä Aslakin infrastruktuuria näkyväksi infrastruk-
tuurin etnografi sen analyysin avulla.

Aslakin tutkimista ohjaa käsitys toiminnasta kohteellisena, historiallisesti 
kehittyvänä systeeminä. Tutkiessani Aslakia kuntoutustoimintana nojaudun toi-
mintajärjestelmän käsitteeseen (Engeström 1987, 87). Aslak on muotoutunut 
nykyisen kaltaiseksi historiallisesti luodun infrastruktuurin varassa. Näin infra-
struktuurin analysointi avaa erityisen näkökulman toimintajärjestelmän histo-
riallisesti kehittyneeseen, materialisoituneeseen perustaan. Infrastruktuurin tut-
kiminen auttaa ymmärtämään Aslak-toiminnan rakentumisen moninaisuutta, 
vakiintuneita toiminnan ehtoja ja nykyisen toiminnan sisällä olevaa historiallista 
kerrostuneisuutta. 

7.1 Mikä on infrastruktuuri 

Infrastruktuuri on suhdekäsite samalla kun se on käytännön toiminnan materi-
aalinen perusta, jolloin sen tarkastelu on relevanttia vain suhteessa johonkin toi-
mintaan (ks. luku 5). Engeström ja Ahonen (2001) kytkevät infrastruktuurin käy-
tännölliseen toimintaan toimintajärjestelmän käsitteen avulla. Heidän mukaansa 
infrastruktuuri on kätkeytyneenä eri tavoin ja palvelee eri tarkoituksia toiminta-
järjestelmän eri osissa. He erottavat ainakin kolmenlaisia infrastruktuurityyppejä 
toimintajärjestelmän osaprosessien mukaan: jaon, vaihdon ja tuotannon infra-
struktuurit. Kullakin osaprosessilla on niille ominaiset materiaalisuuden muodot. 
Jaon infrastruktuurin prototyyppinä ovat yleisesti toimintaa ylläpitävät ja tukevat 
palvelu- tai tuotantoverkoston muodostavat fyysiset rakenteet ja laitteistot, kuten 
esim. energian ja veden jakelussa tarvittava perusta. Vaihdon infrastruktuuri koos-
tuu säännöistä ja sosiaalisen vuorovaikutuksen normeista, joiden materiaaliset 
muodot voivat olla hyvinkin moninaiset, vaikkapa esim. hälytysjärjestelmiä, luk-
koja, ohjekirjoja, sääntötauluja jne. Tuotannon infrastruktuuri muodostuu men-
taalisesta ja materiaalisesta välineistöstä, joka saa erilaisia materiaalisia muotoja 
kuten esim. tekstit, symbolit ja konkreettiset esineet. Näihin puolestaan kytkeytyy 
toimintaa koskevia ideoita ja oletuksia. 

Engeström ja Ahonen (2001) kutsuvat Kelleriä ja Kelleriä (1996) mukaillen 
ideoiden, välineiden ja eri tehtävissä tarvittavien materiaalien kokoonpanoa vä-
linekonstellaatioksi. Konstellaatiot sisältävät myös oletusten muotoon saatettuja 
ideoita siitä miten tietty tavoite saavutetaan. Tietty väline voi olla osana monissa 
eri konstellaatioissa ja sen käyttöä määrittelevät kunkin osavaiheen tavoitteet ja 
päämäärät. Konstellaation mentaaliset komponentit ovat ideoita, joihin usein si-
sältyy myös halutusta tuloksesta poikkeamien korjausohjeita kussakin tuotannon 
vaiheessa. Siten välineitä voidaan käyttää monin tavoin samassakin konstellaatios-
sa. Konstellaatio voi muuttua pysyväksi rutinoituessaan. Välineistä voi tulla ”resep-
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tejä” (sääntöjä), jolloin ne edustavat erityistä sekundaaristen artefaktien tyyppiä. 
Ne ovat tyypillisesti tekstimuodossa olevia ohjeita tai algoritmeja, jotka kuvaavat 
tehtävän suorituksessa tarvittavaa vakioseuraantoa vaihe vaiheelta. 

Kun toimintaan osallistuu eri aikoina useita eri paikoissa sijaitsevia toimijoita, 
rakentuu toiminnan kohde jatkuvasti eri toimijoiden luomuksena. Aslakilla joissa-
kin kohdin trajektoria asiakaskohdetta määritellään eksplisiittisesti ja standardivä-
lineiden kautta, kun taas toisissa kohdin asiakaskohde jää avoimeksi ja saattaa ra-
kentua tilannekohtaisissa teoissa ennakoimattomasti. Engeström ym. (2003, 159) 
huomauttavat, että silloin, kun toiminnan kohde on epämääräinen (erityisesti so-
sio-spatiaalisesti laajentuvissa uusissa kohteissa), ovat konkreettiset representaati-
ot kohteesta välttämättömiä. Tämä pätee myös Aslak-toimintaan, missä kohde ra-
kentuu vaiheittain eri toimintajärjestelmien kautta. Eri tahojen keskustoiminnan 
osia on liitetty osaksi Aslakin infrastruktuuria jolloin yhteistä kohdetta määrittäviä 
representaatioita tarvitaan toimintajärjestelmien rajapintojen ylittäjiksi. Aslakilla 
tällaisia representaatioita kohteesta tuotetaan mm. Kelan käyttämien lomakkeiden 
ja ohjeiden avulla.

Avaan Aslakia prosessina kuvion 7.1 avulla, joka ilmentää prosessia eri osa-
puolineen, keskeisine tapahtumineen ja materiaalisine välineineen. Kuvio kokoaa 
trajektorin osapuolet ja tapahtumat toiminnan kokonaisuudeksi, jota analysoin 
tässä luvussa infrastruktuurin käsitteen avulla. Kuvio käsitteellistää Aslakin toi-
mintana joka rakentuu toimijoiden keskinäisenä aikaansaannoksena. Sen toimijat 
ovat toimintajärjestelmiä, jotka puolestaan ovat osa infrastruktuuria. Näkökulma 
trajektoriin (ks. luku 6) laajenee näin käsittämään Aslakin prosessina, joka raken-
tuu infrastruktuurin varassa. 

Aslakin infrastruktuuri koostuu toimijoiden verkostosta, jonka muodostavat 
Kela, työpaikat ja niiden työterveyshuollot sekä kuntoutuslaitokset. Merkittävä 
osa perustaa ovat Kelan ohjeet ja säännökset ja toimijoiden keskinäinen työnjako. 
Kunkin toimijan omaan toimintaansa sisältyvistä säännöistä, sisäisestä työnjaos-
ta, yhteistyöstä ja välineistä osa konsertoituu Aslakia koskevaksi kokonaisuudeksi. 
Tässä kokonaisuudessa merkittävää roolia näyttelevät välineet, joilla kuntoutuk-
seen valikoidutaan ja joilla kuntoutus käytännössä toteutetaan. Kuvioon 7.1 on 
koottu pääpiirteittäin tämä monimuotoinen perusta.
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Starin (1999) näkemystä infrastruktuurista suhdekäsitteenä ja alati muovautu-
vana, ei koskaan valmiina, ilmentää Aslakin infrastruktuurin kohdalla sen tie-
tynlainen maantieteellinen hajanaisuus ja ”koosteluonne”: itse asiassa muuta 
toimintaa varten (kansalaisten perusturvasta ja vakuutuksesta huolehtiminen, 
sairaanhoito ja terveydenhoito, tuotannollinen toiminta, lääkinnällinen kuntou-
tus ja virkistäytyminen) luoduista infrastruktuureista tai niiden osista muodos-
tuu infrastruktuuri jonka eri osat aktivoituvat palvelemaan paikallisessa toimin-
nassa työhön liittyvää kuntoutusta prosessin eri vaiheiden toteutusta varten. Sitä 
ei ole luotu yksinomaan tai erityisesti Aslakin syntyaikojen uutta kohdetta, työs-
sä olevia tietyissä ammateissa kuormittuneita työntekijöitä ja heidän työkykynsä 
palauttamista varten.

Infrastruktuuria on tarkasteltava suhteessa johonkin toimintaan, jolloin se on 
erottamaton osa juuri kyseistä toimintaa, välineitä ja rakennettua ympäristöä. Inf-
rastruktuurilla ei ole kuitenkaan yhtäläinen merkitys kaikille toimijoille, vaan se 
riippuu toimijan positiosta. Esimerkiksi se, mikä edustaa yhdelle välinettä, voi olla 
toiselle toiminnan kohde. 

Infrastruktuurin yhtäaikainen piiloutuneisuus ja läpinäkyvyys kytkeytyy toi-
minnan samanlaisena säilymiseen ja sen vaihteluun tai ongelmatilanteisiin. Aslak-
kurssin kuntoutustyöntekijä toteuttaa päivittäistä kurssiohjelmaa ajattelematta ja 
huomaamatta kaikkea infrastruktuuria, mitä sen aikaansaaminen on edellyttänyt. 
Kuvitellaan, että hän joutuu tekemään huomattavan muutoksen ohjelmaan esim. 
liikuntatunteihin liittyvän laiterikon takia. Muutos pakottaa tarkastelemaan ohjel-
marakennetta, sovittamaan uudelleen toimintojen ajoituksia työryhmän toisten 
jäsenten kanssa, etsimään vapaana olevia tiloja jne. Infrastruktuuri tulee näin nä-
kyväksi ja ikään kuin käsillä olevaksi häiriöiden tai muutosten kautta. Työnteki-
jät tuntevat infrastruktuurin ja todennäköisesti toiminta saadaan pian sujumaan 
häiriöstä huolimatta. Toisin kävisi, jos joku työryhmästä alkaisi ihmetellä ja ky-
seenalaistaa totuttua kurssirakennetta ja ehdottaa täysin uudenlaista päiväohjel-
maa. Infrastruktuuri nimittäin omaksutaan toimintayhteisön jäsenyyden myötä 
ja käytäntö mukautuu siihen. Toki on myös päinvastoin: käytännöt muokkaavat 
vähitellen infrastruktuuria. 

7.2 Infrastruktuurin analyysimenetelmä

Esittelen seuraavassa ne käsitteelliset välineet, joiden avulla analysoin Aslakin inf-
rastruktuuria. Niitä ovat Starin (1999) käyttämät infrastruktuurin etnografi sen 
tutkimisen menetelmät ja kuntoutuksen historiallisesta analyysistä johtamani inf-
rastruktuurin tyypit. 

Infrastruktuurin luonteen tunnistaminen välikäsitteiden avulla

Etsin Aslakin infrastruktuurista siihen uppoutuneita toimintaideoita eli johtoi-
deoita. Avaan ’kulissien takaista’, toteutumiselle tärkeää näkymätöntä työtä ja in-
fatruktuurin läpinäkymättömyyttä tai -näkyvyyttä samalla niissä kohdin, joissa 
toiminta ei avaudu suoraan infrastruktuurin näkyvän osan kautta tarkastelta-
vaksi, vaan edellyttää esiin kaivamista. Näkymätöntä työtä ja infrastruktuurin 
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läpinäkyvyyttä tutkin erityisesti menemällä kuntoutusjaksoja edeltäneeseen toi-
mintaan. 

Infrastruktuurin analyysissä käyttämäni välikäsitteet ja niitä vastaavat infra-
struktuurin ominaisuuksien tunnistamisen lähteet olen koonnut taulukkoon 7. 1.

Taulukko 7.1 Välikäsitteet infrastruktuurin ominaisuuksien tunnistamisen apuna

VÄLIKÄSITE JA SEN SISÄLTÄMÄ 
INFORMAATIO 

MISTÄ VOIDAAN JÄLJITTÄÄ TAI TUNNISTAA / 
MIKÄ KERTOO KO. OMINAISUUDESTA

Johtokertomus ja toissijaiset kertomukset
– toiminnan keskiössä oleva asia tai ilmiö, 
toiminnan idea
– toiminnan oletettu kulku, käsikirjoitus 
– toiminnasta poissuljetut tai toissijaiset asiat ja 
ilmiöt
– oletukset vaikutuksista ja 
vaikutusmekanismeista

Johtokertomuksen tunnistaminen: 
– välineisiin ja muihin artefakteihin sisältyvät 
kategoriat
– kielelliset ilmaisumuodot: globaalitoimijat, 
personifi kaatio, passiivinen ääni, modaliteettien 
häivyttäminen
– myyttiset ilmaisut
– häiriöt, muutokset, uudet ainekset
– välineisiin, sääntöihin jne. sisäänrakennetut 
esteet ja sillat 
– historialliset kerrokset

Näkymätön työ 
– toiminnan toteutumiselle välttämättömät, 
näkymättömät taustaprosessit ja teot jotka eivät 
dokumentoidu eivätkä näy suunnitelmassa tai 
toteutuksessa
– näkymättömät taustatoimijat 
– toiminnan toteuttamiseen tarvittavat moninaiset 
ainekset 

Näkymättömän työn saattaminen näkyväksi:
– kulissien taakse meneminen, taustaprosessien 
avaaminen 
– eri toimijoiden jälkien seuraaminen ja tekojen 
tutkiminen ja dokumentoiminen
– taustalla olevien henkilöiden tekojen 
jäljittäminen

Samanaikainen läpinäkymättömyys ja 
läpinäkyvyys:
– toiminnan tukena yleensä läpinäkymätön ja 
piilossa > tukee toimintaa, sisäistetty
– infrastruktuurin staattisuus (muutosta 
vastustava luonne) vs. muokattavuus (muovautuu 
vähittäin käytäntöjen kautta)
– tulee läpinäkyväksi häiriöiden kautta
– suhdekäsitteen ominaisuus: tulee läpinäkyväksi 
ja lakkaa olemasta infrastruktuuri muuttuessaan 
toiminnan kohteeksi (toimijanäkökulman 
muuttuessa)

Paradoksin ymmärtäminen:
– artikulaatiotyön tunnistaminen
– eri toimijoiden artikulaatiotyön ja 
tuotannollisen työn tarkasteleminen yhdessä > 
mitä toimija joutuu tekemään jotta ”varsinainen 
tuotannollinen prosessi” voi toteutua 
– eri tahojen näkökulmat: ”virallinen 
suunnitelma” vs. toteuttajan teot 
– häiriöt, katkokset, uudet ainekset, toiminnan 
muutokset

Johtoidea ja toissijaiset ideat

Toiminnan infrastruktuurista voidaan jäljittää sen johtoidea tai -kertomus, (mas-
ter narrative), yksiääninen ilmaisu, joka kertoo asioiden oletetusta kulusta ja siitä 
mitkä asiat ovat toiminnan keskiössä. Johtoidean identifi oiminen mahdollistaa 
samalla toiminnasta sivuun jätettyjen asioiden tunnistamisen. Johtoidea paljas-
taa siten infrastruktuuriin sisältyvän toimintaidean. Johtoidean tai -kertomuksen 
käsite tulee lähelle toiminnan teorian käyttämää käsikirjoituksen käsitettä, joka 
kuvaa toiminnan kulkua ohjaavaa julkilausuttua tai julkilausumatonta suunni-
telmaa, säännöstöä tai perinnettä (Engeström 1995, 64). Toiminnan suunnitel-
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lun kulun voidaan puolestaan ajatella tukeutuvan sitä varten rakennettuun inf-
rastruktuuriin ja välineisiin. Aslakin kokonaisuuden johtoidea tai käsikirjoitus, 
sisäänrakennettu toimintaidea, hahmottuu toiminnan infrastruktuuria tarkaste-
lemalla. Näin ollen Aslakin infrastruktuuria voidaan analysoida tutkimalla, mil-
laisen johtoidean se muodostaa ja mitä se jättää toissijaiseksi tai sulkee ulkopuo-
lelleen.  Infrastruktuurin luonnetta valaisee myös toiminnan teoriassa ilmaistu 
ajatus käyttöidean kiteytymisestä välineisiin ja ideaan siitä, millaiseen kohteeseen 
sitä käytetään (ks. esim. Engeström ym 1999). Johtoidean voi lukea esimerkiksi 
kategorioista, jotka sisältyvät välineisiin (esim. kuntoutushakemuslomakkeiden 
luokitukset ja vastausvaihtoehdot sisältävät kuntoutujaan liittyviä oletuksia ja 
normeja jne.). Infrastruktuurin piiloutuneisuus merkitsee siihen sisältyvien ide-
oiden, oletusten ja kategorisointien hautautuneisuutta historiallisesti kerrostu-
neisiin toimintatapoihin niin, ettei niitä arkipäivässä tunnisteta. Johtoideoita voi 
avata siten tutkimalla, mistä esiin tuleva infrastruktuuri on peräisin, mitä histori-
allisia kerroksia se sisältää.

Infrastruktuuri tulee läpinäkyväksi särkyessään ja häiriöiden kautta: toimintaa 
tukeva ”putkisto” tulee näkyville sen rikkoutuessa. Paitsi analysoimalla toimintaa 
ja sen historiallisia juuria, myös seuraamalla näitä häiriöitä tai rikkoutumia infra-
struktuuriin kätkeytyvät oletukset ja kategorisoinnit voidaan saada esiin. Oletuk-
silla on usein myyttinen luonne, ts. asioita tai niiden välisiä yhteyksiä, jotka eivät 
(enää) vastaa todellisuutta, pidetään luonnollisena tai itsestään selvinä. Myytti 
muuttaa historiallisen luonnolliseksi, säilyttää olemassa olevaa ja estää asioiden 
tutkimisen ja kyseenalaistamisen (myyteistä ks. Barthes 1994). 

Johtoideoita voi jäljittää myös tunnistamalla tiettyjä kielellisiä ilmaisukeinoja: 
esim. globaalitoimijoiden olettaminen sälyttämällä erilaisia asioita ja intressejä 
yhden toimijan kontolle, jolle oletetaan monoliittinen agenda (”USA edustaa de-
mokratiaa”); personifi kaatio eli annetaan yksittäiselle toimijalle tietoinen rooli 
vastata joukosta erilaisia toimintoja (”tiede etsii syövän parannuskeinoja”, ”Kela 
tukee itsenäistä selviytymistä”); passiivinen ääni (”aineisto paljasti että…”, ”… 
työpaikoilla sovelletaan kurssin aikana hyviksi todettuja menetelmiä muidenkin 
työntekijöiden kohdalla”) ja modaliteettien häivyttäminen (ei käytetä modaali-
verbejä kuten voisi, saattaisi, pitäisi tai muita modaalimuotoja), jolloin asiat – ku-
ten esim. tieteelliset faktat – irrotetaan niiden syntyolosuhteista ja niihin liittyvis-
tä epävarmuustekijöistä, jolloin niistä tulee totuuksia. 

Infrastruktuureihin on usein sisäänrakennettu erilaisia esteitä ja siltoja, joilla 
autetaan ja rajataan toimijoiden jäsenyyttä ja joiden sisältämät piilokategoriat ja 
arvot omaksutaan esim. teknisten systeemien tai välineiden käytön myötä. Tällai-
sia esteitä ja siltoja on myös Aslakin infrastruktuurissa, erityisesti kurssitrajektorin 
alkuvaiheissa, jossa infrastruktuuri rajaa tehokkaasti kuntoutukseen tulijoita ja 
tukee siten perinteisen toiminnan säilyttämistä. Toisaalta Aslakin infrastruktuu-
riin on rakennettu myös siltoja ja portteja, joita kautta mm. pääsy kuntoutukseen 
aukeaa ja määritellyn asiakkuuden rajat laajentuvat. Aslakin väljästi määritellyt 
toteutustavat tarjoavat myös siltoja kuntoutusta uudistaviin tekoihin. 
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Näkymättömän työn esille nostaminen

Infrastruktuurin materiaaliset muodot sekä esittävät että peittävät toimintaa. 
Esim. Aslakin kurssiohjelma pyrkii suoraan representoimaan päivittäisiä kun-
toutustapahtumia kertomalla mitä, missä, kuinka monta tuntia ja kenen johdolla 
kuntoutujat osallistuvat eri tapahtumiin. Se ei anna kuitenkaan yksityiskohtaista 
informaatiota siitä mitä tuolloin tapahtuu ja miten kyseinen toiminta toteutetaan, 
esimerkkinä keskusteluryhmä jonka otsikko ohjelmassa on ”työkyvyn kehittämis-
tä”. Näkyvän infrastruktuurin pohjalta työprosessiin jää aukkoja, jotka edellyttävät 
tekijältä lukuisia oheistekoja, täyttöä ja ’säätötoimia’, jotta prosessi toteutuisi. Asla-
kin näkymättömän työn tekeminen näkyväksi edellyttää sen taustaprosessien tuo-
mista pinnalle. Kulissien taakse menemällä voidaan paljastaa toiminnan ainesten 
”sekamelska” ja moninaisuus, joka peittyy julkilausutun ja näkyvän suunnitelman 
taakse. Näkymättömiä prosesseja etsin toimijoiden jäljistä esimerkiksi jäljittämällä 
kuntoutujien valintaprosessia haastattelujen avulla, jolloin päästään dokument-
tien taakse ja saadaan hakeutumiseen ja valintoihin liittyvää tietoa muutoin nä-
kymättömästä työstä, jonka tuloksena tämä nimenomainen kuntoutujaryhmä 
saatiin kokoon. Osa näkymättömästä työstä on sellaisten toimintaan osallistuvien 
henkilöiden työtä ja tekoja, joita ei tunnisteta tai huomata, mutta joiden panos on 
välttämätön toiminnalle. 

Infrastruktuurin paradoksit

Infrastruktuurin paradoksien selvittäminen liittyy infrastruktuurin ymmärtämi-
seen yhtä aikaa sekä läpinäkyvänä että näkymättömänä. Työtoiminnassa voidaan 
ajatella olevan kaksi yhtaikaa käynnissä olevaa prosessia: (näkyvä) tuotantotyö ja 
(näkymätön) artikulaatiotyö6. Artikulaatiotyötä, hienosäätöä ja asioiden liittämis-
tä toisiinsa, tarvitaan kaikessa työssä, jotta eri aikoina ja eri tarkoituksiin luodut 
osaset voidaan nivoa yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi. Tarvittavaa artikulaatio-
työtä ei sisällytetä esim. Aslakin sääntöihin tai kurssiohjelmaan. Artikulaatiopro-
sessin puutteet voivat ilmetä toteutuksessa häiriöinä ja toiminnan sujumattomuu-
tena. Tuotanto- ja artikulaatiotyö ovat toisiinsa sidoksissa olevia prosesseja, joita 
pitäisi tarkastella yhdessä. 

Tässä luvussa keskityn lähinnä johtokertomusten identifi oimiseen materiaa-
listen artefaktien perusteella. Tarkastelen tekstissä myös sitä, mitä infrastruktuuri 
toimijoiden käytössä tuotti. Näkymätön työ ja infrastruktuurin läpinäkyvyyden 
tai -näkymättömyyden paradoksit tulevat esille jäsenkategoria-analyysissä, jossa 
tutkin toiminnan rakentumista tilannekohtaisesti. 

6 Artikulaation käsite kulttuurintutkimuksessa tarkoittaa  eri ainesten toisiinsa nivel-
tämistä, yhteen kytkemistä, irrottamista aiemmista konteksteista ja nivomista uusiin, 
merkitysten luomista (Grossberg 1995).
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Aslakin infrastruktuurin tyypit

Historiallinen tarkastelu osoitti Aslakin kerrostuneisuuden, mikä merkitsee sitä, 
että uusi rakentuu olemassa olevalle perustalle ja infrastruktuuri muotoutuu ja 
täydentyy vähittäin. 

Eri vaiheissa työikäisten kuntoutukseen syntyneitä erilaisia kerrostumia tai 
tyyppejä olen kiteyttänyt historiallisen analyysin pohjalta taulukkoon 7.2. Tässä 
analyysissä olen käsitellyt niitä infrastrultuurin tyyppeinä. Näitä eri aikoina luotu-
ja ja erilaisia infrastruktuurin osia kytketään yhteen erityisesti standardien ja stan-
dardinomaisten artefaktien avulla, joita Aslakissa edustavat yhteiset lomakkeet ja 
standardin muotoon puettu ohjeisto. Eri infrastruktuurityyppien oletan sisältävän 
niitä vastaavia toiminnan kohteesta kertovia johtoideoita, joita etsin aineistosta. 

Taulukko 7.2 Aslak-kuntoutuksen infrastruktuurin tyypit 

INFRASTRUKTUURIN TYYPPI

Lääkinnällisen laitoskuntoutuksen infrastruktuuri 
  – lääketieteellinen perusta sairauksien ja vammojen hoidossa
  – taustalla yhteiskunnallinen intressi pitää kansalaiset työkuntoisina lääketieteen keinoin
  – erityisesti tule -sairauksien kuntoutuksen mallit
  – infrastruktuuri hoitoja ja fyysisen kunnon ylläpitoa varten: lääkärin lähetteet, poliklinikka- ja 

sairaalainfrastruktuuri; kliiniset mittaus- ja arviointimenetelmät ja toimenpiteet, epikriisi 
-tyyppiset hoitokertomukset, laitosympäristö

Aslakille rakennettu erityinen infrastruktuuri: 
  – työn aiheuttamien kuormitusseuraamusten korjaaminen ja ennaltaehkäisy oikeiden 

työmenetelmien oppimisen kautta
  – taustalla yhteiskunnallinen intressi työvoiman työssä pitämiseksi valistuksen ja opetuksen 

keinoin
  – ammattiryhmäkohtaisen kuntoutuksen malli: ammatillisen syventämisen välineet
  – toimintajärjestelmien rajapinnan laajentuminen: työterveyshuollot, kuntoutuslaitokset, työpaikat
  – infrastruktuuri työkytkentää varten: ammattiryhmät, opetuskeskustelut, työnopetus- ja 

harjoitustilat  ja -välineet, tehtävät, työpaikkakäynnit, yhteistyöpäivät 

Kuntoutuslaitoksen paikallinen infrastruktuuri
  – taustalla kuntoutuslaitoksen tulkinta työkyvyn ylläpitämisestä ja parantamisesta: työkyky liittyy 

työhön
  – tutkimuspaikan työhön liittyvän kuntoutuksen ammatillisten osioiden uusi välineistö
  – infrastruktuuri: ryhmätilat, työn analysoimisen ja kehittämisen välineet, integroitu työkykymalli 

Muu infrastruktuuri 
  – oppilaitosinfrastruktuuri; kuntoutuksen opetuksellisten sisältöjen edellyttämä infrastruktuuri: 

lukujärjestys, opetussuunnitelmat, ryhmätilat, luokkahuoneet, opetusvälineet, opetuskeskustelut, 
tehtävät 

  – kylpyläinfrastruktuuri: virkistäytyminen, lepääminen ja arjesta irtautuminen laitoksessa, 
resurssit virkistykselle, rentoutumiselle ja harrastuksille; vapaa-ajan ohjelma (kulttuuri, liikunta 
ja sosiaalisen kanssakäymisen tilaisuudet, retket, tanssi-illat) 

Historialuvussa olen kuvannut Aslakia edeltänyttä laitoskuntoutuksen perustaa, 
joka pohjautuu lääketieteeseen ja yksilön sairauksien hoitoon. Aslakin – työhön 
liittyvän kuntoutuksen – infrastruktuuri on rakennettu alun perin tälle perustalle 
ja fyysisen kuntoutuksen mallin varaan. Aslak kehitettiin ratkaisemaan työikäis-
ten (em. kuntoutusajatteluun perustuvaa) kuntoutuksen vaikuttavuusongelmaa 
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ja idea oli kytkeä työssä rasittuneiden kuntoutus työhön ennalta ehkäisyn peri-
aatteella. Kehittely toteutettiin uudenlaisessa kontekstissa, työpaikoilla, missä kon-
tekstissa myös kuormittuminen selvitettiin. Työpaikoilla toteutettiin myös ensim-
mäiset kuntoutusinterventiot. Aslak otettiin käyttöön kuntoutuslaitoksissa, jolloin 
se tukeutui laitoskuntoutuksen, erityisesti tule-sairaiden kuntoutuksen, olemas-
sa olevaan infrastruktuuriin ja palasi osittain noudattamaan sen toimintamallia. 
Aslakin ideaa ja käytännön ratkaisuja varten rakennettiin kuitenkin myös uusia, 
Aslakille erityisesti suunniteltuja infrastruktuurin elementtejä, kuten kuntoutu-
jaryhmien kokoaminen ammattiryhmittäin, sekä välineistöä ammatillista syven-
tämistä, kuten työn aiheuttamien kuormitustekijöiden arviointia (mm. työpaik-
kavideoinnit) ja ennaltaehkäisyä (mm. työmenetelmien opetus) varten. Osa tästä 
infrastruktuurista muistuttaa kouluoppimisen infrastruktuuria oppitunteineen, 
tehtävineen, luokkahuoneineen ja ryhmäopetuksineen (opetuskeskustelut, luen-
not). Uusi käytäntö myös luo ja muovaa infrastruktuuria. Kuntoutuslaitoksiin on 
rakennettu esimerkiksi lisää ryhmätiloja oppitunteja ja keskusteluryhmiä varten 
tukemaan ei-lääkinnällistä kuntoutusta, ammatillisen syventämisen välineitä ja 
psyykkisen ja sosiaalisen kuntoutuksen keinoja on kehitetty jne. 

Käytän analyysissäni apuna edellä kuvaamiani infrastruktuurin tyyppejä suh-
teuttamalla aineistoani niihin. Analysoin kuntoutuskurssin kussakin vaiheessa en-
siksi, mikä on infrastruktuurista tai sen keskeisistä osista luettava johtoidea ja mitä 
infrastruktuurin tyyppiä se edustaa (kuvio 7.2). 

Kuvio 7.2  Infrastruktuurin analyysin askeleet

Tarkastelen tekstissä myös, mitä infrastuktuuri tuotti toimijoiden käytössä Varas-
totyöntekijöiden Aslakilla.

Kiinnitän huomiota myös infrastruktuurin käytössä esille tuleviin emergent-
teihin ilmiöihin. Pyrin tekemään erottelua sen välillä, mikä liittyy tiettyyn infra-
struktuurin tyyppiin ja missä puolestaan ilmenee emergenssiä7, so. ilmiöitä tai
tapahtumia, jotka kehkeytyvät prosessin myötä niin, että niiden ansiosta trajektori 

7 Sanakirjamääritelmiä: emergenssi merkitsee mm: 1) Esille tuleminen piilosta, äkilli-
sen uuden ilmaantuminen. 2)
Uusien ilmiöiden synty monimutkaisten, kokonaisvaltaisten kehitysprosessien kautta 
(http://vesa.lib.helsinki.fi /cgi-bin2/ysa.pl?h=emergenssi).  ”Odottamaton tapaus”, tie-
tystä kokonaisuudesta nouseva ja syntyvää uusi ilmiö, ominaisuus tai toiminnan taso 
(fi .wikipedia.org/wiki/Emergenssi Wikipedia), ”uudenlaisen kvaliteetin syntyminen 
aikaisemmasta” (Nykysuomen sanakirja 4 WSOY).

INFRASTRUKTUURI
(infrastruktuuria
edustava aineisto)

INFRASTRUKTUURISTA 
LUETTAVA JOHTOIDEA

INFRASTRUKTUURIN 
TYYPPI 
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ei etene odotetusti vakiintuneen toimintamallin nojalla, vaan tapahtumien kulku 
poikkeaa ennakoidusta ja trajektorille tulee jotakin uutta. Ennakoimaton voi il-
metä tällöin ongelmina, katkoksina, uusina oivalluksina, epäröintinä, käänteenä 
tai poikkeamana tapahtumien etenemisessä. Oletan, että emergentit tapahtumat 
kertovat niistä prosessin kohdista, jotka ovat kohteen muodostumisen kannalta 
merkittäviä ja jotka voivat heijastaa historiallisen kehityksen myötä syntyneitä toi-
minnan sisäisiä ristiriitoja tai jotka kantavat mukanaan jo uudistumisen aineksia. 

Emergentit tapahtumat liittyvät siten vakiintuneen infrastruktuurin konteks-
tissa ilmeneviin uusiin aineksiin, joille ei ole kehittynyt infrastruktuuria tai jossa 
olemassa oleva infrastruktuuri ei toimi. Ilmiö tai tapahtuma on emergentti silloin, 
kun se poikkeaa vallitsevasta infrastruktuurin tyypistä ja on siten osoitus jostakin 
uudesta, muotoutumattomasta tai muotoutumassa olevasta. 

7.3 Aineisto

Aslakin infrastruktuurille ominaisen monitoimijuuden ja laajaulotteisuuden ta-
voittaminen edellyttää prosessin monimuotoisuutta edustavaa aineistoa. 

Infrastruktuurin kaksijaksoisuuden (vaikka se on materiaalinen, se on olemassa 
tietyn toiminnan infrastrukuurina vain sitä käytettäessä) olen ottanut huomioon 
siten, että analysoin infrastruktuuria paitsi sellaisenaan, myös käyttöyhteydessään. 
Aineistooni sisältyy artefakteja, joita eri toimijatahot käyttävät joko yksin tai yhtei-
sesti prosessin eri vaiheissa. Aineisto on seuraava:

– Kansaneläkelaitoksen Aslak-toimintaan liittyviä tekstikuvauksia, ohjeita ja 
lomakkeita sekä tilastotietoja seuraavista lähteistä: Kelan laitoskuntoutuk-
sen standardi versio 2/1997 (Kansaneläkelaitos 1997); Kelan Aslak-kurssit 
1997; Kansaneläkelaitoksen kuntoutustoiminta. Toteutumisen seuranta 
vuosina 1992–1997 (Kansaneläkelaitos 1998); Rissanen ja Järvisalo (2001): 
Kuntoutus ja työelämä. 

– Työterveyshuollon käyttämät Kelan lomakkeet: kurssin hakulomake (Kurs-
sihakemus Kelalle) ja kuntoutukseen hakulomake (Kelan kuntoutusha-
kemus-lomake ja Kelan lääkärinlausunto B-lomake), joista kuntoutusha-
kemuslomaketta käyttää myös työterveyshuollon asiakas hakeutuessaan 
tietylle kurssille. Kurssille hyväksyttyjen kuntoutujien kuntoutushakemus-
lomake ja B-lausunto siirtyvät myös kuntoutuslaitokselle yhdessä Kelan 
tekemän päätöksen kanssa. Käytän aineistona myös kahden kuntoutujan 
haastatteluja näiden lomakkeiden käyttöön liittyen.

– kuntoutuslaitoksen kuntoutustyöntekijöiden käyttämät resurssit ja kurs-
sivälineet, joista osaa käyttävät myös kuntoutuja-asiakkaat kurssitapahtu-
missa. Tarkastelen infrastruktuuria näiltä osin sekä kuntoutustyöntekijän, 
kuntoutujaryhmän että yksittäisten asiakkaiden esimerkkien avulla. Aineis-
to koostuu kurssiohjelmasta, kurssin vetäjän käyttämistä kirjallisista ma-
teriaaleista, kurssitehtävistä ja kurssilla tekemistäni kenttämuistiinpanoista 
(ks. myös liite 1).
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Fyysisellä ympäristöllä, kuten tiloilla, on merkittävä toimintaa säätelevä rooli (ks. 
esim. Eräsaari 1995). Kenttämuistiinpanojen avulla kuvaan kuntoutustapahtu-
mien fyysistä ympäristöä. Valotan ensimmäisen jakson kautta kuntoutuskurssin 
infrastruktuuria yleensä (erilaisten osatoimintojen rakentuminen jaksokokonai-
suudeksi). Seuraavissa jaksoissa tarkastelu painottuu tutkimusteeman mukaisesti 
työhön liittyviin osioihin ja niissä käytettyihin välineisiin. Tätä rajaamista perus-
telen myös sillä, että kurssin rakenteellinen samankaltaisuus toistuu eri jaksoilla, 
mikä on nähtävissä myös trajektorin kuvauksesta luvussa 6.

7.4 Infrastruktuurin analyysin tulokset

Seuraavassa esitän Aslak-trajektoria vaihe vaiheelta seuraten, mitä johtoideoita 
infrastruktuuri sisältää ja mitä historiallista tyyppiä ne edustavat, sekä mitä tämä 
infrastruktuuri tuotti (miten sitä käytettiin) Varastotyöntekijöiden Aslakilla.

7.4.1 Aslak-infrastruktuuri Kelan ohjeista käsin

Infrastruktuuri sisältää määrittelyjä siitä, mihin Aslak-toiminta kohdistuu, ketä tai 
millaisia ovat asiakkaat, mistä kuntoutuksen tarve tulee ja miten tarpeeseen vas-
tataan. Infrastruktuuri kertoo yleisemminkin toiminnan luonteesta. Tutkitussa ai-
neistossa sekä Kela-standardissa että Kelan muissa julkaisuissa on luettavissa useita 
johtoideoita. Taulukkoon 7.3 olen koonnut yhteenvedon Aslakin infrastruktuurin 
Kelan infrastruktuurin osuudesta Aslakin rakentumiseen. 

Taulukko 7.3 Kelan Aslak-infrastruktuuriin sisältyvien johtoideoiden pelkistys ja 
niihin liittyvä infrastruktuurin tyyppi

Aineisto Johtoidea Infrastruktuurin tyyppi
Kela-standardi
Kelan Aslak-kurssit

Aslak on potilaita varten, keinoina 
lääketieteelliset interventiot, toimijoina 
lääketieteen ja terveyden asiantuntijat 
Kuntoutujan tila ja tehdyt toimenpiteet 
raportoidaan kuten sairauskertomuksessa

Lääkinnällisen kuntoutuksen 
infrastruktuuri 

Kuntoutuslaki ja 
asetukset (KKL)
Kelan standardi
Kelan Aslak-kurssit 
Kurssiluettelo, tilastot

Aslak pitää työvoiman työssä, se on 
kuntoutukseen sopivia, kuormittuneita 
työntekijöitä varten, keinoina työtapojen, 
työolojen ja työyhteisön toimivuuden 
parantaminen

Aslakin erityisinfrastruktuuri

Kela-standardi 
Kelan Aslak-kurssit 

Aslak on yksityishenkilöille tarkoitettu 
hyvinvointipalvelu

Virkistäytymistä varten rakennettu 
infrastruktuuri, ’kylpyläinfrastruktuuri’

Kuntoutuslaki
Kelan standardi

Aslak on kansalaiselle myönnettävä etuus Sosiaalivakuutuksen  infrastruktuuri

Taulukon 7.3 pohjalta voidaan todeta, että Kelan Aslak-toimintaa koskevan infra-
struktuurin eri osiin sisältyy useita johtoideoita, jotka viittaavat eri aikoina ja eri 
tarkoituksia varten luotuun toimintaan. Erotin yhdeksän johtoideaa, jotka yhdis-
tin neljään eri infrastruktuurin tyyppiin. Johtoideoita ja niistä muodostuvia joh-
toideoiden ’perheitä’ kuvaan seuraavassa.
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Kelan sääntöinfrastruktuurista on luettavissa ensiksikin Aslak-spesifi , Aslakin 
alkuperäistä ideaa tukeva johtoidea, jonka mukaan kuntoutus nähdään työvoiman 
työssä pysyttämisen näkökulmasta. Kohde on rajattu työhön liittyväksi.

Toinen niin ikään Aslakin erityiseen infrastruktuuriin liittyvä johtoidea on, että 
ennenaikaisen eläköitymisen riski liittyy kuormittaviin aloihin ja tiettyihin am-
matteihin, jolloin kuntoutustarve on perustaltaan työlähtöinen. Kuormittuminen 
liittyy ammattiin, mistä seuraa, että samassa ammatissa olevilla työntekijöillä on yh-
teiset kuormitustekijät. Kuormittavat alat on määritelty ja näille aloille järjestetään 
toistuvasti Aslak-kursseja. Vuoden 1997 kurssiluettelosta havaitaan, että erityisesti 
teollisuus ja terveydenhuolto ovat kuormittavia aloja, koska niille on järjestetty 
Aslak-kursseja eniten (Kelan Aslak-kurssit 1997). Standardissa näkyy Kelan mää-
rittelemä Aslakin asiakaskohteen laajentaminen fyysisesti kuormittuneista työnte-
kijäryhmistä myös sosiaalisesti ja psyykkisesti kuormittuviin ryhmiin. Tämä laa-
jennushan tehtiin melko pian Aslakin kohdejoukon kasvaessa (ks. luku 2). 

Kolmas, kuntoutujavalinnan perusteissa sekä sisältö- ja menettelyohjeissa il-
menevä johtoidea on, että ammatin kuormitus näkyy sairauksina ja oireina. Asia-
kas on potilas, työkyvyn menettämisen uhka liittyy fyysiseen vajaakuntoisuuteen. 
Käytännön kuntoutujavalinnoissa asiakkuuden kriteerit täyttyvät, kun työnteki-
jän työkyky on uhattuna lääketieteellisestä näkökulmasta eli lääkäri on todennut 
sairausoireet diagnoosein. 

”Aslakille valitaan kriteerit täyttäviä työntekijöitä, joilla on työkyvyn alenemisen 
uhka ja vajaakuntoisuutta ennakoivia oireita jo selvästi todettavissa”. 
”Osanottajat hankkivat B-lääkärinlausunnon, jota ilmenee kuntoutuksen tarve”
”Jokaisesta osallistujasta tehdään yksilöllinen kuntoutuspäätös Kelan toimis-
tossa” (Kelan Aslak®-kurssit 1997, 5–6).

Sairaus on keskeinen valintakriteeri, jonka yhteyttä työhön yksittäisen hakijan 
kohdalla ei enää selvitetä; riittää että hakija kuuluu kuormittavaan ammattiryh-
mään. Tämä on yhtäältä looginen askel lähtien oletuksesta, että tietty ammatti 
on kuormittava. Toisaalta oireiden ja ammatin välistä yhteyden ei voitane olettaa 
ilmenevän millaisina sairauksina hyvänsä vaan tietynlaisina oireina. Yksittäisten 
hakijoiden valikoinnissa kurssille tulee siirtymä ammattiryhmäkohteesta toisen-
laiseen kohteeseen. Kuntoutuskurssin sisältöjen lääketieteelliset osuudet ja do-
kumentointiohjeet (kliiniset tarkastukset ja kuntoutuskertomukset lääkärin alle-
kirjoituksineen) sekä kuntoutuslaitoksen toimijoiden sisäistä työnjakoa koskevat 
ohjeet muistuttavat terveydenhuollon käytäntöjä ja niissä korostuu lääketieteellis-
ten toimijoiden rooli. Kuntoutus suuntautuu siten yksittäisiin potilasasiakkaisiin. 
Kuntoutujavalinnan perusta ja terveydenhuollon toimijoiden roolin keskeisyys 
Aslakilla perustuvat lääkinnällisen kuntoutuksen infrastruktuuriin.

Neljännessä johtoideassa asiakas määritellään toisin. Kela täsmentää Aslakille 
pääsyn kriteereiksi myös sopivan iän ja sairauden asteen. Nämä kriteerit poissul-
kemissääntöineen lähtevät siitä, että Aslakille valikoidaan samassa työssä pitkään 
olleita ’nuorehko – keski-ikäinen’ -ikähaarukkaan sopivia työntekijöitä. Sopivuus 
liittyy asiakkaaseen työntekijänä. Sairausoireet ovat työhön liittyviä terveysongel-
mia. Kuntoutujat eivät saa olla ’liian’ sairaita tai moniongelmaisia. Tämä liittyy 
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varhaisen puuttumisen ideaan. Pitkä työura kertoo siitä, että he ovat altistuneet 
kauan kuormitukselle. Heidän tulee olla motivoituneita kuntoutukseen, sopia 
ryhmäkuntoutukseen ja omata terveet elämäntavat (sairauden ei pidä liittyä elin-
tapoihin vaan työkuormitukseen) (Kelan Aslak-kurssit 1997, 5). Yleiset asiakkuu-
den kriteerit viestivät johtoideaan sisältyvästä työkytkennästä, joka edustaa Asla-
kille luotua infrastruktuuria. 

Viides kuntoutuksen asiakasta määrittelevä johtokertomus liittyy kuntoutuk-
sen sisältömäärittelyihin ja Aslak-tuotteen yleisiin ominaisuuksiin (Kansanelä-
kelaitos 1997, Kelan Aslak-kurssit 1997 ). Ohjeet harrastuksiin, vapaa-aikaan ja 
sosiaaliseen yhdessäoloon liittyvistä sisällöistä kurssijaksoilla kertovat siitä, että 
kuntoutuksen tarve – ja työkyky – liittyy yksilöön ja työn ulkopuolelle. Sen perus-
teella on pääteltävissä, että kuntoutuksen tarpeen oletetaan liittyvän myös yksilön 
elämään. Kuntoutuja on yksityishenkilö ja virkistäytymis- tai hyvinvointipalvelun 
nauttija. 

Kelan asettamiin kuntoutuksen sisältöjä koskeviin ohjeisiin kätkeytyy useita joh-
toideoita. Kuudes johtoidea kertoo, että työkyky liittyy fyysiseen terveyteen, jota pa-
rantamalla kohotetaan työkykyä. Asiakkaan terveys ja fyysinen kunto ovat keskeisiä 
kuntoutustarpeen kannalta. Tämä johtoidea on lääkinnällisen kuntoutuksen mu-
kainen. Tähän johtokertomukseen istuu Kelan Aslak-sisältöä koskeva ohje:

”Kuntoutuja saa viivytyksettä tarvitsemansa lääketiet tutkimuksen ja ohjauk-
sen… lääkäri suorittaa kliinisen tutkimuksen ja arvioi erityistyöntekijöiden kon-
sultaatio- ja yksilötapaamisten tarpeen sekä lisätutkimusten tarpeen” (Kelan As-
lak-kurssit 1997, 12)

Kurssiohjelman tulee sisältää myös terveysneuvontaa, ohjausta, ravitsemusneu-
vontaa, liike- liikunta ja rentoutusharjoittelua (Kelan Aslak-kurssit 1997, 12).

Seitsemäs johtoidea olettaa Aslakin erityisinfrastruktuuriin tukeutuen, että 
työkyky liittyy myös työtehtävän ja työympäristön kuormittavuuteen sekä työpaikan 
ilmapiiriin. Aslakin ammatillinen syvennys merkitsee puuttumista kuormitusta ai-
heuttavaan työtehtävään ja työhön. Se merkitsee työntekijä-kuntoutujan ohjaamis-
ta tekemään työnsä oikein, oikeilla menetelmillä, kuormituksen vähentämiseksi ja 
kehittämään työtään. Se edellyttää kuntoutujan työympäristön kuormittavuuden 
arvioimista mm. työpaikkakäynnin perusteella. Standardin tarkoittamat ammatil-
lisen syvennyksen sisällöt viittaavat mm. näihin aiheisiin: 

”Ammatilliseen syvennykseen kuuluu mm. oman työn tekemisen ja kehittämisen 
neuvonta, ohjaus ja harjoittelu, asennekasvatus, työympäristössä haitallisesti vai-
kuttavien tekijöiden merkityksen selvittely...” (Kansaneläkelaitos 1997, 12)

Työkyky voi liittyä psyykkiseen kuormitukseen, sitä varten tarjolla tulee olla myös 
psykologin ohjausta. Työkyky liitetään myös työyhteisöön. Standardi viittaa siihen, 
että kuormitus voi liittyä yksilön työtehtävien lisäksi myös työyhteisöön: työpai-
kan ilmapiiriin tai vuorovaikutukseen, koska kuntoutuksen sisällöt laajennetaan 
myös psykososiaalista työympäristöä koskeviksi: 
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Työpaikalla käydään … keskusteluja joiden avulla pyritään saamaan muutoksia 
työolosuhteissa, asenteissa ja työilmapiirissä. (Kansaneläkelaitos 1997, 11).

Ammatilliseen syvennykseen kuuluu mm. … työpaikan ihmissuhteiden kehittä-
miskeskustelu (Kansaneläkelaitos 1997, 12).

Kahdeksas johtoidea kertoo toimijoiden työnjaosta (KKL 610/1991, Kansaneläke-
laitos 1997). Toimijoita ovat Kela, työterveyshuolto ja kuntoutuslaitokset. Työn-
jaollisesti Kela järjestää ja valvoo, työpaikkojen työterveyshuolto osoittaa kohteet 
käytännössä ja lähettää asiakkaat kuntoutukseen, kuntoutuslaitos tuottaa palvelun. 
Työpaikkaa ei mainita toimijana muutoin kuin työterveyshuollon kautta. Työn-
jakoa koskeva johtoidea viittaa vakuutuslaitoksen toimintaa varten perustettuun 
infrastruktuuriin. 

Yhdeksäs johtoidea on Aslakia tuotteena yleisesti luonnehtiva johtoidea.
Aslak-kuntoutus on yhteiskunnan lailla säätämä, yksityisen henkilön, vakuute-
tun kansalaisen, saama etuus työkyvyn säilyttämiseksi, jota valvotaan julkisesti.
Aslak on työterveyshuollon, kuntoutuslaitoksen, yksittäisten kuntoutujien ja Ke-
lan yhteistä toimintaa. Huomattakoon, että työpaikkaa ei mainita toimijana (Ke-
lan Aslak-kurssit 1997, Kansaneläkelaitos 1997). Etuuden saamiseen kuuluu myös 
sen toteuttamisen valvonta, josta yksi osa on Kelalle toimitettavat dokumentit. Nii-
tä varten Kela on ohjeistanut standardiin mm. kuntoutusselosteen toimittamisen 
(Kansaneläkelaitos 1997). Johtoidea viittaa sosiaalivakuutuksen infrastruktuuriin. 

Edellä kuvatusta Kelan Aslak-infrastruktuurista seurasi Varastotyöntekijöiden 
Aslakille seuraavaa. Sääntöinfrastruktuuriin perustuen varastotyön toimialalle oli 
olemassa ammattialakohtaisen Aslak-kurssin mahdollisuus, jota työterveyshuol-
to haki ja jonka Kela myönsi. Kurssia haettiin kuntoutuslaitokseen, joka on Ke-
lan hyväksymä kuntoutuksen palveluntuottaja ja jossa on aiemminkin järjestetty 
varastoalan Aslak-kursseja. Kuntoutuskurssille valittiin varastotyöntekijäryhmä 
kuntoutushakemusten ja niihin liitettävien B-todistusten perusteella eli yksilökoh-
taisilla sairaus- ja sopivuusperusteilla. Kelan määrittelemää, standardin mukaista 
kuntoutustoimintaa kurssilla edustivat tarkastukset, fyysisen kunnon mittaukset, 
liikunta, lääkärillä ja psykologilla käynnit, työn kuormitustekijöiden kartoittami-
nen ja työn kehittämisen sisällöt, työpaikkakäynnit ja yhteistyöpäivät sekä harras-
tuksiin ja vapaa-aikaan liittyvät sisällöt. Kuntoutusjaksojen toteutuksesta huolehti 
kurssityöryhmä: lääkäri, psykologi, kaksi fysioterapeuttia ja vapaa-ajan ohjaaja. 
Kukin dokumentoi osuutensa Kelan edellyttämällä tavalla kuntoutusselosteeseen, 
jonka allekirjoitti lääkäri. 

Johtopäätökset Kelan ohjeissa näyttäytyneestä Aslakin 
infrastruktuurista

Kelan sääntöinfrastruktuurin määrittelemänä Aslak-kuntoutuksen toimijat ovat 
Kela, työterveyshuolto ja kuntoutuslaitos. Toimijoiden työnjaossa Kela järjes-
tää kursseja ja valvoo toimintaa sääntöjensä perusteella. Työterveyshuolto ohjaa 
asiakkaat kuntoutukseen ja kuntoutuslaitos toteuttaa kurssit. Asiakkaat nähdään 
yhtäältä ammattiryhmänsä edustajina, toisaalta toimenpiteiden kohteina olevi-
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na kuntoutettavina yksilöinä. Työpaikat mainitaan yhteistyötahoina ja välillisinä 
kuntoutuksen kohteina. 

Edellä kuvatut johtoideat muodostavat ”johtoideaperheitä”, laajempia johtoker-
tomuksia, jotka ilmentävät infrastruktuurin eri tyyppejä. Kelan Aslak-ohjeistuk-
sen perusteella lääkinnällisen kuntoutuksen infrastruktuuriin viittaavat johtoideat 
koskevat kuntoutustarvetta, asiakasmäärittelyä, kuntoutuksen keinoja, toimijoita 
ja Aslakin luonnetta tuotteena. Niissä korostuvat sairaudet, lääketieteelliset inter-
ventiot ja terveydenhuollon toimijoiden rooli. Lääkinnällisen kuntoutuksen infra-
struktuuriin viittaavat johtoideat ovat selkeimmin luettavissa yhtäältä juuri kun-
toutujavalintoihin liittyvässä sairauspainotuksessa ja toisaalta kuntoutusjaksojen 
toteutusohjeiden lääketieteellisessä ja fyysistä kuntoa painottavassa ohjeistossa. 
Myös dokumentointikäytäntöjä koskevat ohjeet kertovat lääketieteen perustasta.

Aslakin erityisinfrastruktuuriin viittaavat johtoideat liittyvät kuntoutuksen 
kohderyhmään, kuntoutustarpeeseen, asiakasmäärittelyihin ja kuntoutuksen kei-
noihin siten, että niissä näkökulmana on tavalla tai toisella työ. Kela ohjeistaa kurs-
sien kohdentamista työkytkennän perustalta kuormittaville toimialoille ja ammat-
tikohtaisesti ja määrittelee ammatillisen syventämisen yhdeksi sisältöalueeksi.

Virkistäytymistä varten rakennettuun infrastruktuuriin viittaavat kuntoutuk-
sen keinot ja Aslak-palvelutuotteen piirteet, joista on luettavissa asiakas yksityis-
henkilönä, jolloin asiakkuus ei liity sairauksiin eikä työhön. Tähän liittyy ohjeistus 
kurssijaksojen laajenemisesta työhön ja terveyteen liittyvistä sisällöistä muille elä-
mänaloille. 

Sosiaalivakuutuksen toimintaa tukeva infrastruktuuri liittyy kansalaisille va-
kuutusetuuksien järjestämistä varten luotuun infrastruktuuriin. Kelalle on an-
nettu kuntoutuksen järjestämisvelvollisuus yhteiskunnallisesti säädeltynä ja val-
vottuna toimintana: kuntoutus on etuus. Dokumentointikäytännöt (todistukset, 
lausunnot) liittyvät etuuden maksatukseen ja toiminnan valvontaan. 

Edellä kuvatun infrastruktuurin tukemana Varastotyöntekijöiden Aslak muo-
dostui vakiintuneen menettelyn kautta niin asiakaskoostumukseltaan, rakenteel-
taan, pääsisällöiltään, kestoltaan ja jaksotukseltaan tyypillisenä ammattialakohtai-
sena ryhmäkurssina. 

Terveyttä ja kuntoa, työn kuormittavuutta ja virkistäytymistä yhteen kokoava 
idea on, että Aslak-kuntoutus on laaja-alaista yleiskuntoutusta. Työkuormituksen 
vähentämiseen tähtäävä osuus on yksi osa Aslak-kuntoutusta. Erityisesti Aslakin 
sisältöjä ja kuntoutustyöryhmää koskevat säännöt viittaavat kohteeseen, jonka 
kuntoutustarve ja toimenpiteet ovat laveat. Kuntoutuksesta vastaamaan tarvitaan 
usean alan ammattilaisia. Johtoideoiden kokonaisuus viittaa sekä kehoon, mieleen 
että sosiaaliseen kanssakäymiseen. Se kattaa niin lääkinnällisen kuntoutuksen, As-
lakin erityisinfrastruktuurin kuin psykososiaalisen kuntoutuksen ja virkistystoi-
minnan infrastruktuurin piirteitä. 

Standardin edellyttämien kuntoutustapahtumien ja -sisältöjen sitoutuminen 
keskenään erilaisiin kohteisiin ja sen vaihtelu ilmentää Aslakin kohteen komplek-
sisuutta. Kuntoutustoimenpiteiden laventuminen moninaisiin kohteisiin ei vastaa 
asiakaskohteen valintakriteerejä. Esim. kliiniset tutkimukset ja tarkastukset viit-
taavat sairauteen ja potilaaseen, kun taas liikunta viittaa ensisijaisesti kuntoutu-
jaan fyysisenä olentona ja työkyvyn uhkaan fyysisenä vajaakuntoisuutena kunnon 



124

kohennuksineen ja ylläpitoineen. Terveysneuvonta ja terveellisten elintapojen 
opettaminen on kansalaisvalistusta, joka liittyy sairauksien ennaltaehkäisyyn ja 
jolloin kuntoutuja nähdään työvoimansa uusintamisesta vastuullisena kansalai-
sena. Lisäksi tulevat vielä kuntoutujan vapaa-aikaan ja sosiaaliseen toimintaan 
viittaavat sisällöt, joilla tyydytetään kuntoutujan oman elämänpiirin tarpeita yksi-
tyisenä henkilönä, tuetaan työkyvyn säilymistä ja hänen sitoutumistaan ryhmään. 
Ammatillinen syvennys on ohjeissa ainut kuntoutujaan työntekijänä suoranaisesti 
viittaava sisältökohta

Kun seurataan johtoideoita Aslakin vaiheiden mukaisesti, Kelan ohjeiden 
kautta tarkasteltuna ammattiryhmäkohteesta ja kuormituskriteeristä tapahtuu 
kuntoutujien valikointivaiheessa siirtymä sairauksiin sinänsä, kun taas kuntou-
tuslaitosjaksoja koskevissa sisältöohjeissa teemat kattavat laajalti asiakkaiden elä-
mänalueet terveydestä yksityiselämään ja työhön riippumatta siitä, millä kritee-
rillä heidät on kuntoutukseen valittu. Kelan sääntöinfrastruktuurin perusteella 
Aslakin kohde jossain määrin laventuu ja epämääräistyy. Logiikkaan tulee katkok-
sia, kun työssä kuormittuneista ammateista valitaan asiakkaat yleisesti sairauksien 
perusteella, joiden yhteyttä työhön ei erikseen tutkita, ja heidät tulisi kuntouttaa 
kaikilla elämänaloilla, työ mukaan lukien. Kuntoutuja tulee työpaikaltaan kapei-
den terveysvalintaporttien läpi laaja-alaiseen yleiskuntoutukseen ja palaa takaisin 
sairauskertomuksen kanssa.

Kelan Aslak-kuntoutusta koskeva yleisinfrastruktuuri standardeineen ja tuo-
temerkkeineen pyrkii ylläpitämään monimuotoista palvelua, josta Aslakin alku-
peräinen johtoidea on haarautunut useiksi rinnakkaisiksi ja osin keskenään risti-
riitaisiksi juonteiksi. Kelan määritelmissään tekemää Aslakin kohteen laajennusta 
(Aslak on tarkoitettu paitsi fyysisesti, myös psyykkisesti ja sosiaalisesti kuormit-
taville aloille) vastaavaa ohjetta kuntoutujavalintaan ei ole yksilöity. Sen sijaan 
Aslakin tavoitteiksi ilmoitetut muutokset työpaikalla olosuhteissa, asenteissa ja 
ilmapiirissä sekä toteuttamisen osalta ammatilliseen syventämiseen kuuluva työn 
kehittäminen ja mm. työpaikan ihmissuhteiden kehittämiskeskustelu viittaavat 
lääkinnällisen kuntoutuksen infrastruktuurista poikkeaviin, uudempiin element-
teihin.

7.4.2 Hakuvaiheen infrastruktuuri

Kurssin hakuvaihe

Asiakkaiden kuntoutukseen valikoiminen ja lähettäminen on pääasiassa työter-
veyshuollon toimintaa. Kurssin hakuvaiheessa työpaikan työterveyshuolto etsii 
Kelan säännöillä ja yhteisillä välineillä Aslak-kuntoutukseen konkreettisia asiakas-
ryhmiä, tiettyjä oman asiakaskuntansa työpaikkoja ja/tai ammattiryhmiä, joiden 
se katsoo omien välineidensä ja menetelmiensä perusteella tarvitsevan kuntoutus-
ta. Näille ryhmille työterveyshuolto hakee Kelalta Aslak-kurssia. 

Kurssin järjestämisessä käytettävä keskeinen väline on kurssihakemuslomake. 
Se on Kelan lomake, jonka työterveyshuolto täyttää hakiessaan kurssia Kelalta. Se 
on siten yhteinen väline, rajakohde. Tarkastelen seuraavassa lomakkeen itsensä 
sisältämiä johtoideoita ja välineen käytön kautta rakentuvaa Aslak-kuntoutusta. 
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Valotan Aslakin infrastruktuuria työterveyshuollon osalta tämän välineen kautta. 
Taulukkoon 7.4 on tiivistetty kurssin hakulomakkeeseen sisältyvät johtoideat ja 
infrastruktuurin tyypit. Tekstissä kuvaan toiminnan rakentumista välineen käytön 
kautta Varastotyöntekijöiden Aslakilla.

Taulukko 7.4 Aslak-kurssin hakuvaiheen infrastruktuuri ja siihen sisältyvät ole-
tukset toiminnan kohteesta Kurssin hakulomakkeen välittämänä

INFRASTRUKTUURI
AINEISTO

INFRASTRUKTUURIIN SISÄLTYVÄ 
JOHTOIDEA

INFRASTRUKTUURIN TYYPPI

Kelan Kurssihakemusloma-
ke, pyydetyt täytettävät 
kohdat (otsikot)

– Tiedot työpaikasta
– Tiedot työpaikan 
kurssitarpeesta

 Kuntoutus kohdistetaan työpaikan 
työolosuhteiden ja ammatin 
kuormitustekijöiden perusteella 
työntekijäryhmiin, joiden kohdalla 
todetaan muutoksia, riskitekijöitä, 
sairauspoissaoloja.

Aslakille rakennettu erityinen 
infrastruktuuri

– Osanottajien 
valinta: terveydelliset 
valintakriteerit

Kuntoutujat valitaan sairauskriteerein 
tutkimusten perusteella, erityisesti 
oletetaan tule-sairauksia; kuntoutuja 
on potilas 

Lääkinnällisen kuntoutuksen 
infrastruktuuri

– menetelmät ja käytännöt 
osanottajien valinnassa 
(tule -sairaudet/muut 
sairaudet)

kuntoutustarpeen selvittäminen 
tarkoittaa terveydentilan tutkimista 
ja sairauden toteamista 

Lääkinnällisen kuntoutuksen 
infrastruktuuri

– Kuntoutuksen tavoitteet 
– työpaikan oma 
kuntoutustoiminta 
ja työterveyshuollon 
suunnitelmat 
seurantatoimenpiteiksi

kuntoutus koskee koko työpaikkaa, 
Aslakin tehtävä on tukea työpaikan 
kuntoutustoimintaa, joka jatkuu 
Aslakin jälkeen. 

Aslakin erityinen infrastruktuuri

– Ehdotus 
kuntoutuslaitoksesta

– Seurantatoimenpiteet

Toimijoiden työnjako:
– Työterveyshuolto hakee Kelalta 
palvelua, jonka kuntoutuslaitos 
toteuttaa työterveyshuollon 
ehdottamalla tavalla
– työterveyshuolto järjestää 
seurannan kurssin jälkeen

Sosiaalivakuutuksen infrastruktuuri

Kurssin hakulomakkeeseen sisältyvä johtoidea on luettavissa lomakkeen otsikoista 
(ks. kuvio 7.3), joissa pyydetään kuvaamaan haettavan kohderyhmän työpaikkaa, 
ammattia, työolosuhteita, kuormitustekijöitä ja terveydellisiä valintakriteereitä. 
Lomakkeen ensimmäisen, Aslakin erityisinfrastruktuuria heijastavan johtoidean 
mukaan Aslak kohdistuu työpaikoille ja työntekijäryhmiin, joilla on työoloista, kuor-
mitustekijöistä ja ammatista johtuen riski sairastua. Toinen, lääkinnällisen kuntou-
tuksen infrastruktuuriin sisältyvä johtoidea määrittelee kuntoutuksen asiakkaan 
terveyskriteerein, erityisesti tule-sairaana potilaana. Kolmas, niin ikään lääkin-
nällisen kuntoutuksen perustaa edustava johtoidea viittaa potilaan terveydentilan 



126

tutkimiseen. Lomakkeen neljäs johtoidea olettaa Aslakin erityistä infrastruktuuria 
edustaen, että kuntoutus koskee koko työpaikkaa ja Aslak on tämän toiminnan 
tukena. Viides johtoidea liittyy Aslakin työnjakoon eri toimijoiden kesken ja toi-
mijoiden rooleihin. Sen mukaan työterveyshuollon rooli on tässä merkittävä siten, 
että kuntoutuslaitos toteuttaa palvelun työterveyshuollon ehdottamalla tavalla.

Lomakkeen otsikointien perusteella lomakkeeseen sisältyvät johtoideat kertovat 
yhtäältä Aslak-kurssin työpaikkapainotuksesta työolosuhteiden ja kuormitusteki-
jöiden näkökulmasta, toisaalta kuntoutujavalinnassa näkökulma on sairauksissa. 
Työpaikan työolosuhteiden, kuormitustekijöiden, riskitekijöiden ja sairauspoissa-
olojen lisäksi kysytään työpaikan muutoksia ja terveydelliset valintakriteerit pyy-
detään erittelemään.

Työterveyshuolto ottaa vastaan ja tulkitsee Kelan infrastruktuurin (lomake) 
tarjoamat kohteet pitäytyen enimmäkseen lomakkeen johtoideoissa. Täytetyn lo-
makkeen perusteella työterveyshuollon toiminnasta rakentuu käytännössä Varas-
totyöntekijöiden kurssi seuraavassa esitetyllä tavalla. 

Täyttämässään lomakkeessa työterveyshuolto esitteli ehdotuksen kurssin koh-
deryhmäksi (työpaikka/ammatti) perusteluineen ja muut pyydetyt tiedot. Vas-
tauksista ilmenee työterveyshuollon konstruktio suunnittelemastaan kurssikoh-
teesta. Työterveyshuolto esittää, että varasto- ja pakkaustyöntekijöillä työliikkeet ja 
-asennot aiheuttavat fyysistä kuormitusta ja seurauksena on tule-sairauksia. Myös 
työn vaihtuvuuden ja kiireen aiheuttama psyykkinen kuormitus mainitaan. Lopulli-
nen kohderyhmä eli osanottajat kurssille valitaan tästä joukosta siten, että selvite-
tään ja arvioidaan terveydentila, työkyky, lihaskunto ja työstressi. Työterveyshuolto 
tekee terveystarkastukset ja hyödyntää terveys- ja sairaustietoja sekä työpaikka-
selvitysten tietoja. Siten työterveyshuollon täyttämä lomake kertoo, että Aslak-
kurssi järjestetään työpaikan työolosuhteiden ja kuormitustekijöiden perusteella 
ja työterveyshuolto etsii asiakkaistaan Kelan kurssikohteeseen sopivan, fyysisesti 
ja psyykkisesti kuormittuneen kohderyhmän terveystarkastusten ja sairaustietojen 
pohjalta. Käyttäen omia vakiintuneita välineitään työterveyshuolto konstruoi eh-
dottamansa kurssin kohteeksi työntekijän sairauksiin kohdistuvat terveysriskit.
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Kuvio 7.3 Kelan kurssihakemus työterveyshuollon henkilön täyttämänä 
Aslak-kurssin hakua varten 
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Työterveyshuolto esittää kuntoutuslaitokselle toiveen, että työntekijöitä akti-
voitaisiin työnsä ja työyhteisönsä suhteen ja annettaisiin ohjausta ergonomiassa, 
itsehoidossa ja elämänhallinnassa. Psyykkisen kuormituksen vähentämiseen ja 
elämänhallintaan liittyvät työterveyshuollon kirjaukset osoittavat emergenssiä, jo-
hon lomakkeen otsikot eivät houkuttele. 

Työterveyshuolto luettelee lomakkeella omat toimintamallinsa työterveyshuol-
lon vakiintuneina toimenpiteinä (terveystarkastukset, sairaanhoito, työpaikka-
selvitykset ja Tyky -toiminta).  Työyhteisön kehittäminen poikkeaa vakiintuneesta 
keinovalikoimsta, joten sen esille tuominen ilmentää emergenssiä.

Kuntoutujavalinnan infrastruktuuri

Seuraavassa avaan hakudokumenttien kautta rakentuvaa asiakaskohdetta. Kun 
Kela oli hyväksynyt kurssin ja työterveyshuolto ja kuntoutuslaitos olivat sopineet 
kurssin toteuttamisesta käytännössä, avautui yksittäisille työntekijöille mahdol-
lisuus hakeutua kuntoutukseen. Tiedon tästä toimitti työterveyshoitaja työpai-
koille jaettuina kirjallisina tiedotteina. Kun tieto kuntoutusmahdollisuudesta 
tuli työpaikoille, osa työntekijöistä ilmoittautui halukkaiksi tai heitä kehotettiin 
hakeutumaan kuntoutukseen työterveyshoitajan tai esimiehen toimesta. Haluk-
kaista osa kutsuttiin esivalinnan perusteella työterveyshoitajan haastatteluun. 
Työterveyshuolto on omien tietojensa, selvitystensä ja tuntumansa perusteella 
kaavaillut jo kurssin hakuvaiheessa potentiaalisia kuntoutujia asiakkaistaan ja 
selvittäneet ”kuntoutukseen motivoituneiden” terveydentilan. Työterveyshuolto 
oli ilmoittanut valikoivansa kuntoutujat työntekijän terveyden, fyysisen kunnon 
sekä koetun työstressin ja työkyvyn perusteella (ks. taulukko 7.4 s. 125). ”Kuntou-
tukseen motivoituneilla” viitataan Kelan ohjeen perusteella niihin työntekijöihin, 
jotka ilmoittautuivat halukkaiksi kuntoutukseen (Kansaneläkelaitos 1998), ts. 
työterveyshuolto ei ehdota kuntoutusta omien tietojensa perusteella esim. kai-
kille jotka sitä tarvitsevat, vaan kuntoutujat valikoidaan halukkaista terveydenti-
lan selvityksiin. Hakijat kävivät työterveyslääkärin vastaanotolla, jossa hakijasta 
laadittiin B-lausunto. Hakija lähetti yhdessä työterveyshuollon kanssa laatimansa 
hakemuksen lausuntoineen Kansaneläkelaitoksen paikallistoimistoon, jossa kun-
toutujavalinnat ja päätökset tehtiin. 

Hakemusdokumentit ovat usean tahon käyttämiä yhteisiä rajakohteita, joten 
niiden käyttö kertoo kuntoutustoiminnan kohteen muodostumisesta yhteisen ar-
tefaktin kautta välittyneenä. Hakulomake ja sen liitteeksi tuleva B-todistus ovat 
Kelan, työterveyshuollon ja kuntoutujan yhteisiä välineitä, joihin kirjatut tiedot 
välittyvät myös kuntoutuslaitokselle. Kun kurssin hakuvaiheessa ikään kuin mää-
riteltiin Kelan ja työterveyshuollon ’suunnitelma’ kurssin perustamiseksi ja kohde-
joukon valitsemiseksi, tuodaan tässä esille sitä, miten kohde kuntoutujavalinnan 
kautta rakentui. Dokumenttien lisäksi kuntoutujahaastattelut valottavat näkymä-
töntä, ”kulissien takana” tapahtuvaa prosessia. Näistä tapahtumista muodostuvan 
haku- ja valintaprosessin lopputuloksena on koossa Varastotyöntekijöiden Aslak-
kurssin kuntoutujaryhmä. Kuntoutujavalintavaiheen infrastruktuurin johtoideat 
on koottuna taulukkoon 7.5. 



130

Taulukko 7.5 Kuntoutukseen hakeutumisessa käytettävistä dokumenteista raken-
tuva toiminnan kohde infrastruktuurin kautta katsottuna
 

INFRASTRUKTUURI
AINEISTO 

INFRASTRUKTUURIIN SISÄLTYVÄ 
JOHTOIDEA

INFRASTRUKTUURIN TYYPPI 

Kuntoutushakemus 
– lomake, otsikot

– sairauden aiheuttamat haitat kysytään, niiden 
kokeminen on merkittäviä kuntoutukseen 
pääsyn kannalta. 

Lääkinnällisen kuntoutuksen 
infrastruktuuri 

B-lausunto – lomake, 
otsikot

– kuntoutustarve liittyy sairauksiin 
– terveydentila, oireet ja diagnoosi olennaisia
– sairaudet määrittelevät työkykvyn
– kuntoutuja = potilas

Lääkinnällisen kuntoutuksen 
infrastruktuuri 

Sekä kuntoutushakemuslomake että sen liitteeksi tuleva B-lausuntolomake sisältä-
vät johtoidean, jonka mukaan sairaudet ovat pääasiallinen kuntoutustarpeen aihe-
uttaja ja siten työkyvyn määrittäjä. 

Hakijan kannalta keskeistä on kirjata taustatietojen lisäksi ”sairaudesta aiheu-
tuvat haitat” (Kelan kuntoutushakemuslomake, kohta 7). Lääkärin kirjoittaman 
B-lausunnon johtoidea on tuoda esille lääketieteellisesti todettu syy kuntoutustar-
peelle, sairausdiagnoosi. Kuntoutukseen hakija on potilaan asemassa ja työkykyar-
vio perustuu sairauksien toteamiseen. B-lausuntolomakkeessa sairaudet kirjataan 
kohtaan ”1. Sairaustiedot, 1.1. Työkykyyn vaikuttavat sairaudet tärkeysjärjestyksessä 
(myös ICD -tautiluokituskoodit)” ja arvio työkyvystä kohtaan ”3.2. Työkyky”.

Hakuprosessin tuloksena muodostettiin kuntoutujaryhmä: yhdeksän saira-
usoireita, erityisesti tule-ongelmia omaavaa kuntoutujaa viidestä eri työpaikasta. 
Näytteeksi lomakkeiden käytöstä otan seuraavassa kahden jo aiemmin esitellyn 
kuntoutujan, Jouni S:n ja Saara K:n hakemukset (kuntoutushakemus ja hakemuk-
sen liitteeksi tarvittava B-lausunto). 

Esimerkki 1. Jouni S 

Jouni S:n kohdalla B-lausunnossa kuntoutuksen perusteena työkykyyn vaikutta-
vina sairauksina oli sisäelinten sairaus ja nivelsairaus. B-lausunnossa Jouni S:lle 
suositellaan

” Tyk-tyyppistä kuntoutusta, jossa kiinnitetään erityistä huomiota tuki- ja liikun-
taelimistön ongelmiin.” 
(Jouni S:n B-lausuntolomake, kohta 2. hoito- tai kuntoutussuunnitelma)

Työkykyarvion mukaan 

”työntekijä on toistaiseksi suoriutunut töistään huolimatta tuki- ja liikuntaeli-
mistön ongelmista, mutta aktiivinen omasta kunnosta huolehtiminen on erityisen 
merkittävää.” 
(Jouni S:n B-lausuntolomake, kohta 3.2. Työkyky).
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Työkykyindeksi osoittaa alentunutta tasoa, sairauspoissaoloja on, käsi on leikattu. 
Lisäksi mainitaan lihaskuntotestien tuloksista. Jounin työkyky on lomakkeen joh-
toidean mukaisesti arvioitu sairauden käsittein.

Jouni S itse kertoo haastattelussa, että työterveyshoitaja soitti hänelle ja ehdot-
ti hakeutumista Aslakille. Jouni S oli hakeutunut jo kerran aiemminkin toiselle 
kurssille esimiehen suosituksesta, mutta hakemusta ei tuolloin hyväksytty. Jouni S 
arvelee, että häntä ehdotettiin sopivana peruneen tilalle:

”…oli niinku Kelalla katottu noita papereita ja …joku oli perunu, tässä näin, 
tämä mies pannaan. Tätä tietä se meni jotenkin.” 
(asiakkaan haastattelu 29.10.1997)

Haastattelussa Jouni S ei itse viittaa omalla kohdallaan työssä selviytymisen ongel-
miin, vaan sopivaan ikään ja vaivoihinsa. Kelan standardissa edellyttämät ”työstä 
johtuvat oireet” olivat muuttuneet Jouni S:n kohdalla työssä esiintyviksi oireiksi 
eikä keskeisten vaivojen työstä johtumista käsitelty tai osoitettu. Haastattelussa 
Jouni S katsoo kuntoutuksesta olevan hyötyä fyysisen kunnon kohentamiseen ja 
kysyttäessä liittää sen myös työssä jaksamisen tukemiseen. 

Jouni S:n oma kuvaus hakeutumisesta viittaa vakiintuneeseen käytäntöön il-
moittautumisineen, työterveyshuollossa käynteineen ja omine vaivakuvauksineen. 
Ikäkin sopi kriteereihin. Tavanomaisesta käytännöstä poikkeavaa oli se, että työn-
tekijä ei itse ilmoittautunut hakijaksi, vaan työterveyshuolto poimi hänet aiem-
min hakeneiden joukosta peruneen tilalle. Haastattelu toi esille työterveyshoitajan 
tekemän näkymättömän työn kurssin kokoonsaamiseksi. Aiemman hakemisen 
yhteydessä esimies oli ehdottanut Jouni S:lle kuntoutusta, minkä voi nähdä emer-
gentiksi ilmiöksi trajektorilla: esimiehen kantaa tai suositusta ei esiinny Kelan ja 
työterveyshuollon kriteereissä tai lomakkeistossa. 

Esimerkki 2. Saara K

Saara K oli kuullut kurssista työkavereilta ja myös esimies oli ehdottanut Aslakille 
hakeutumista. Hän kävi läpi tavanomaiset työterveyshuollon toimenpiteet testei-
neen ja haastatteluineen. Saara K:n kuntoutushakemus saapui Kelalle tammikuun 
puolivälissä 1997. Hän oli kirjoittanut hakemukseen sairauksien aiheuttamista 
haitoista seuraavaa:

”Niska- ja hartiasärkyä päivittäin, päänsärkyä ajoittain, päivittäin kipua oikean 
käden sormissa ja käsivarressa, arkuutta ranteissa ja sormissa, kipuilua vasem-
massa jalassa ja polvissa, lihasjäykkyyttä.”
(ote kuntoutujan kuntoutushakemuksesta, kohta 7, ”sairaudesta aiheutuvat 
haitat.”)

Hakemuksen liitteenä olevassa B-lausunnossa Kelan asettama kriteeri työkyvyn 
heikkenemisen riskeistä oli ilmaistu näin:  
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”Dorsalgia nonspesifi cata M 54.9” (suomennos: ”määrittelemätön selkäsärky”)
”Syndroma cervicobrachiale M 53.1” (suomennos: ”niska-olkavarsioireyhtymä”)
(Ote kuntoutuja Saara K:n B-lausuntolomakkeesta, kohta 1. Sairaustiedot, 1.1. 
”Työkykyyn vaikuttavat sairaudet tärkeysjärjestyksessä (myös ICD -tautiluoki-
tuskoodit)”

Saara K:n työkykyä koskien lääkäri arvioi:

”Tutkittava on toistaiseksi pystynyt työtehtäviinsä, mutta ottaen huomioon tode-
tut degeneratiiviset viat ja lisääntyneen oireilun, on hänen työkykynsä jatkossa 
uhattu.”
(Ote kuntoutuja Saara K:n B-lausuntolomakkeesta, kohta 3.2. ”Työkyky”)

Lomakkeelle kirjattu ilmaisu noudattaa edellä kuvattua Kelan ja työterveyshuollon 
infrastruktuurin johtoideaa tai ’suunnitelmaa’ eli Saara K:n kohdalla terveydelliset 
kriteerit (tule-vaivat) sopivat hyvin kuormittavan varastotyön kontekstiin ja istu-
vat kurssin hakuvaiheen kriteereihin. Hakemuslomakkeen ja B-lausunnon johto-
idean mukaisesti hakemusperusteeksi tuotettiin sairausdiagnoosi.

Saara K:n oma kertomus valaisee valintoihin liittyvän infrastruktuurin merki-
tystä. Saara K kertoi haastattelussa, että hänen fyysinen kuntonsa oli hyvä mutta 
hän täytti terveydelliset kriteerit siltä osin, että selkävaivoja ja sairaslomia oli ollut. 
Oman kertomansa mukaan hän näki tärkeimpänä kuntoutukseen hakeutumisen 
syynä psyykkisen puolen ongelmat eli voimakkaan työhönsä kyllästymisen (ks. 
laajemmin luku 6). Saara K:n kohdalla ilmenee epäsuhta hänen hakemukseen kir-
jaamiensa vaivojen ja B-lausunnon diagnoosin sekä haastattelussaan kertomansa 
oirehdinnan välillä. Saara K:n omaa tulkintaa vastaavaa perustelua kuntoutustar-
peesta ei löydy lomakkeelta. Lomakkeelle kirjattu ilmaisu on kohderyhmää suun-
niteltaessa kurssin hakuvaiheessa esille tuleen johtoidean tai ’suunnitelman’ mu-
kainen. Saara K:n itsensä kertoma – ja hänen esimiehensäkin merkille panema 
- emergentti hakeutumisperuste kääntyy dokumenteissa fyysisen kuormituksen 
kielelle ja on vaillinainen tulkinta hänen näkemyksestään koskien omaa kuntou-
tumistarvettaan. Hakemuslomake ei tarjoa sille tilaa ja siten Aslakin kohdemääri-
telmään myöhemmin liitetty sosiaalinen ja psyykkinen kuormitus on vailla sille 
rakennettua infrastruktuurin tukea. 

Johtopäätökset kurssin hakuvaiheesta ja kuntoutujavalinnasta

Aslak-prosessin alkuvaiheessa lomakkeet ovat keskeinen kohteen määrittelyä yhte-
näistävä, yhteinen väline työterveyshuollon, Kelan ja kuntoutusta hakevan työnte-
kijän kesken. Ammattiryhmän määrittelyn jälkeen tärkein Aslakin kohdetta mää-
rittelevä johtoidea sisältyy hakulomakkeeseen ja sen liitteeseen, B-lausuntoon, ja 
se on sairauskriteeri. Työterveyshuollossa tehtävä kuntoutuskurssin kohdejoukon 
haravointi (kohdetyöpaikkojen ja kuntoutuja-asiakkaiden määrittäminen) raken-
netaan standardivälineiden avulla kuntoutuksen potilaskohteeksi. Kuntoutujan 
kohteena hakulomakkeelle kirjautuvat omat vaivat. 
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Varastotyöntekijöiden Aslak-trajektorilla kurssin hakuvaiheessa työterveys-
huollon toiminta tukeutuu ensiksikin Aslakin erityiseen infrastruktuuriin. Väline 
painottaa työpaikan ja ammatin työolosuhteita, kuormitustekijöitä ja (tule -)sai-
rauksia. Työterveyshuolto määrittelee kurssin hakuvaiheessa Aslakin kohdetta
ennen muuta fyysisen kuormituksen alaiseksi ammattiryhmäksi. Sitä vahvistavat 
kohdejoukon työympäristön fyysisten olosuhteiden kuvaukset (lämpötila) ja ope-
raatiot (nostot, työasennot) joiden seurauksena tuki- ja liikuntaelimistö kuor-
mittuvat. Kohderyhmä määrittyy myös psyykkisesti kuormittavissa olosuhteissa 
työskenteleväksi ammattiryhmäksi (kiirehuiput, työn muuttuvuus, vuorotyöhön 
siirtyminen). Asetetuista tavoitteista on luettavissa kuntoutuksta koskeva johtoidea: 
kuntoutus vahvistaa kuormittunutta yksilöä. Sairauksien korostuminen valintape-
rusteissa ja odotukset kuntoutusohjelmalta viittaavat lääkinnällisen kuntoutuksen 
perinteeseen. Työterveyshuollon konstruktiossa Aslakin kohteesta yhdistyvät siten 
Aslakin erityinen perusta ja lääkinnällisen kuntoutuksen perusta.

Ehdottamansa kohderyhmän, varasto- ja pakkaustyöntekijöiden, kuntoutus-
tarvetta työterveyshuolto on selvitellyt toimintamalliensa avulla, jotka liittyvät 
lääkinnällisen kuntoutuksen infrastruktuuriin. ja kytkeytyvät työterveyshuollon 
käytäntöihin työn terveysvaarojen selvittämiseksi. Tähän jo ennen Aslakin syntyä 
luotuun käytäntöön (ks. esim. Hyvä työterveyshuoltokäytäntö 1997, 19-21) lin-
kittyy luontevasti Aslakin erityinen infrastruktuuri joka tukee työn aiheuttamien 
kuormitusseuraamusten monitorointia. 

Työterveyshuollon osalta Aslakin infrastruktuuri ja sen kohdetta muodostavat 
elementit liittyvät erityisesti välineistöön, jonka avulla työpaikkojen työntekijät 
saatetaan kuntoutujiksi. Kun Aslakin erityisehdot on kurssin hakuvaiheessa täy-
tetty etsimällä ammattialakohtainen kohderyhmä ja kuvaamalla työn kuormitus-
tekijät, siirrytään Aslakin erityisinfrastruktuurista lääkinnällisen kuntoutuksen 
infrastruktuurin tukeen etsimään yksilön sairauksia ja oireita.

Lomakkeiden perusteella kuntoutujavalinnan johtoidea on, että kuntoutustarve 
ja työkyvyn uhka ovat lähtöisin sairauksista. Valinta nojaa lääkinnällisen kuntou-
tuksen infrastruktuuriin. Työntekijän hakiessa kuntoutukseen työterveyshuolto 
käsittelee häntä potilaana: hänen terveydentilansa tarkastetaan ja työkykynsä mi-
tataan, oireita kysytään jne. Kohteena ovat siten B-lomakkeen edellyttämät sairau-
det ja niihin perustuva työkykyarvio. Kykyä suoriutua työssä arvioidaan sairauk-
sien aiheuttaman fyysisen vajaakuntoisuuden kautta. Kelan tehtävänä on tarkistaa 
em. dokumenttien nojalla hakijoiden terveyskriteereiden ja muiden em. kriteerien 
täyttyvyys ja joko myöntää tai hylätä kuntoutusetuus.

Hakuprosessiin sisältyy yhtäältä asiakkuutta rajaavia esteitä, toisaalta välineet 
ja säännöt tarjoavat myös siltoja asiakkuuden laajenemiselle. Aslakin hakuprosessi 
asettaa kuntoutukseen pääsylle ehdoksi diagnoosein todetut sairaudet. Diagnoosin 
saaminen edellyttää lääkärillä käyntiä (B-lausunto), jolloin kuntoutujan työkyky-
ongelmasta tulee välineistön kautta lääketieteellinen terveysongelma. Esteeksi voi 
muodostua ikä tai työkokemus: ”liian nuoret” tai liian vähän aikaa samassa työssä 
olleet eivät pääse kuntoutukseen (eivätkä hakemista varten tehtävään tarkastuk-
seen). Tähän sisältyy oletus siitä, että nuorella työntekijällä ei voi olla työkyvyn 
menettämisen uhkaa ja että vasta pitkään samassa työssä olleiden kuormitus nä-
kyy kasautuvina terveysvaikutuksina (ks. Kansaneläkelaitos 1997, 11). Myös ”liian 
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sairailta” estyy kuntoutukseen pääsy, eli tuloksellinen kuntoutus edellyttää sopivaa 
terveyshaittaa. 

Silta, joka mahdollistaa pääsyn kuntoutukseen suhteellisen vähäisinkin vaivoin, 
on tietty ammatti, jolle kuntoutusta järjestetään. Pitkä työkokemus, riittävä ikä ja 
sopivasti vaivoja avaavat pääsyn kurssille. Ilmoittautumismenettelyyn sisältyy si-
nänsä johtoidea, jonka mukaan työntekijän oletetaan itse tietävän kuntoutustar-
peestaan. Se ei ole kuitenkaan riittävä peruste, koska terveystarkastukseen kutsutaan 
ehdokkaat työterveyshuollon harkinnan mukaan. Sairausdiagnoosin omaavista 
potentiaalisista ehdokkaista valitaan kurssiin sopivat (motivoituneet, halukkaat, 
kriteerit täyttävät) ehdokkaat ja saadaan ryhmä kokoon. Tässä mielessä kriteerit 
osoittautuvat väljiksi ja portti Aslakille leveäksi, kunhan ensimmäisenä portinvar-
tijana oleva ammattiryhmäkriteeri on täyttynyt. Tämän perusteella voidaan sanoa, 
että Aslak on suhteellisen hyväosaisten työntekijöiden ansaitsema etuus.  Kuntou-
tukseen pääsyn esteet tulevat eteen lyhyissä työsuhteissa oleville, moniongelmaisil-
le, epämääräisesti oireileville, ammatillisessa umpikujassa ilman sairauksia oleville 
ja sellaisille työntekijöille, jotka eivät itse tunnista tarvettaan jne.

Välineeseen uppoutunut oletus sairausdiagnoosista kuntoutujavalinnan mää-
rittäjänä näkyy täytetyissä hakudokumenteissa, joissa B-lausuntoihin kirjattiin 
tuki- ja liikuntaelinten oireet ja muut sairaudet. Hakulomake ei houkuttele tarjo-
amaan muunlaisia perusteluja, kuten esimerkiksi psyykkistä ja sosiaalista kuormi-
tusta kuntoutustarpeen aiheuttajaksi. Mielikuva toisenlaisesta lomakkeesta jossa 
olisi kohta myös ”psyykkistä ja sosiaalista kuormitusta” ilmentäville oireille (Kelan 
luonnehtimia termejä Aslakin kohderyhmästä) saa kuvittelemaan, että esim. Saara 
K:n kohdalle sinne olisi kirjattu hänen kertomansa ja esimiehen havaitsemat huo-
let. Menemällä ’kulissien taakse’ eli haastattelemalla kuntoutujia heidän kurssille 
hakeutumisestaan saatiin tietoa, joka kertoo väline- ja sääntöinfrastruktuurin vah-
vasta roolista kuntoutujavalinnoissa. 

Hakulomakkeella kuvataan vaivat ja sairaudet, kehon viat ja niiden aiheutta-
mat rajoitukset työnteolle. Haastattelu kertoo Saara K:n kohdalla työssä tapahtu-
neesta muutoksesta, turhautumisesta, viihtymättömyydestä ja tilaisuudesta päästä 
kuntoutukseen. Jouni S:n valintaan vaikutti sopivuus ja sattuma sekä valmiina 
olevat asiakirjat tilanteessa, jossa piti nopeasti löytää kuntoutuja alkavalle kurssil-
le peruneen tilalle. Ei voida sanoa etteivätkö molemmat representaatiot olisi ’to-
tuudenmukaisia’. Sen sijaan nähdään, että niiden tuottaminen perustuu erilaisiin 
näkökulmiin ja erilaisiin historiallisesti kehittyneisiin välineisiin, sääntöihin ja toi-
mijuuteen. Kuntoutujavalintavaiheessa tapahtuu sama ilmiö, jonka Mehan (1993) 
huomasi tutkiessaan erityisoppilaan identiteetin muodostumista: asiakas, tässä 
työntekijä, irrotetaan kontekstistaan ja siihen liittyvistä ilmiöistä, kun hänestä tu-
lee ”yleissairas”, ja identiteetti muuttuu työntekijästä kuntoutettavaksi, sairaaksi 
potilaaksi.

Edellä olevasta analyysistä seuraa johtopäätös, että osittain jo kurssin hakuvai-
heessa, mutta erityisesti kuntoutujavalintavaiheessa Aslakin idea työhön liittyvyy-
destä horjuu. Kelan yleisessä sääntöinfrastruktuurissa ja kurssin hakulomakkeessa 
näkyy johtoidea ammattiin liittyvästä fyysisestä kuormituksesta, mutta se väistyy 
prosessin edetessä. Työhön liittyville ongelmille ei ole luotu tilaa välineinfrastruk-
tuurissa, joten se ei tue niiden esille tuomista.
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7.4.3 Kuntoutuslaitoksen infrastruktuuri

Kuntoutuslaitoksessa toteutettavilla kurssijaksoilla prosessin alkuvaiheen vält-
tämättömät toimijat ja mahdollistajat, Kela ja työterveyshuolto, jäävät taustalle. 
Taustalla vaikuttaa kuitenkin toteutusta säätelevä infrastruktuuri, kuten myönne-
tyt kuntoutusvuorokaudet jaksotuksineen, Kelan edellyttämät henkilöstö-, tila- 
ym. resurssit, standardin määräämät tapahtumat ja ohjelmat. 

Näkyvä osa infrastruktuuria on laitoskuntoutuksen rakennettu ympäristö. 
Laitoksen fyysinen infrastruktuuri kattaa tutkimushuoneet, opetustilat, kuntosa-
lit laitteineen, liikuntasalit ja uima-altaat, tehtävät, ryhmäohjelmien tekemiseen 
tarvittavat välineet jne. Eri tapahtumille on varattu tilat ja nimetty vetäjät. Työn-
tekijät muodostavat Kelan Aslak-standardissa edellyttämän työryhmän (”pien-
ryhmä”), joka Varastotyöntekijöiden kurssilla koostuu kurssin vetäjä-fysiotera-
peutista, lääkäristä, liikuntaosuuksista vastaavasta fysioterapeutista, psykologista 
ja vapaa-ajan ohjaajasta. Työryhmän jäsenten keskinäinen työnjako ilmenee niin 
ikään ohjelmasta. Infrastruktuuriin lukeutuvat moninaiset menetelmät ja tehtävät 
joilla kuntoutustapahtumien sisältö tuotetaan. Kohdistan kuntoutusjaksojen inf-
rastruktuurin tarkastelun erityisesti tähän välineistöön. 

Etenen tarkastelussa kronologisesti vaiheiden mukaisesti ja käytän tässä luvus-
sa otsikointeja, jotka viittaavat kuntoutusjaksoihin tai muihin vaiheisiin. Lähden 
liikkeelle ensimmäisestä kuntoutusjaksosta, jota seuraavat työpaikkakäynnit ja 
välitehtävät. Niiden jälkeen analysoin toista kuntoutusjaksoa yhteistyöpäivineen 
sekä välitiedote- ja kuntoutuskertomusdokumentteja. Viimeisenä tarkastelen kol-
mannen kuntoutusjakson infrastruktuuria, johon sisältyy toinen yhteistyöpäivä, 
kuntoutuskertomusta sekä kurssin jälkeisen prosessin infrastruktuuria (vaiheet ks. 
taulukko 6.1 s. 65). 

Ensimmäisen kuntoutusjakson infrastruktuuri

Ensimmäisen jakson infrastruktuurissa erotin 11 johtoideaa, joista kolme edustaa 
lääkinnällisen kuntoutuksen infrastruktuuria, neljä Aslakin erityisinfrastruktuu-
ria, yksi paikallista työn kehittämisen infrastruktuuria, yksi oppilaitosinfrastruk-
tuuria ja yksi vakuutuslaitosinfrastruktuuria. Lisäksi nimesin psykososiaalisen 
kuntoutuksen infrasturktuurin tyypin. Ensimmäisen kuntoutusjakson infrastruk-
tuurista luettavat johtoideat ja niitä vastaavat infrastruktuurin tyypit olen koon-
nut taulukkoon 7.6.
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Taulukko 7.6 Ensimmäisen kuntoutusjakson infrastruktuurin johtoideat ja infra-
struktuurin tyypit

INFRASTRUKTUURI
AINEISTO

INFRASTRUKTUURIIN SISÄLTYVÄ 
JOHTOIDEA 

INFRASTRUKTUURIN 
TYYPPI 

Fyysinen ympäristö, tilat 
ja tilojen varustelu
(kuva-aineisto, kenttämuis-
tiinpanot)

– kuntoutuksessa kuntoillaan, 
rentoudutaan, uidaan ja saunotaan

– kuntoutuksessa ollaan oppitunneilla

lääkinnällisen kuntoutuksen 
infrastruktuuri 

Aslakin erityinen infrastruk-
tuuri

ohjelmadokumentti:
ryhmäohjelma, aikataulut ja 
tehtävät

– kuntoutus on ryhmämuotoista ohjausta 
ja opetusta

– luokkahuoneissa ja liikuntatiloissa anne-
taan opetusta lukujärjestyksen mukaan 

Aslakin erityinen infrastruk-
tuuri

oppilaitosinfrastruktuuri

ryhmäohjelman sisällön 
kokonaisuus 

liikunnalliset osiot

ammatilliset osiot 

muu sisältö:
avaus, esitehtävät, 
päätös
– ilmoittautumis- ja lupa-
lomakkeet, lausunnot ja 
todistukset jaksolta
– kurssin sisältöjen suun-
nittelu

– liikuntakurssi: liikunta on kuntoutuksen 
pääsisältö

– kuntoutuksessa käsitellään myös työtä 

– kuntoutuja on vakuutettu, etuuden saaja, 
kuntoutuslaitos tuottaa Kelan palvelun 

– kuntoutujan subjektivoiminen ja osal-
listuminen, kuntoutuja tietää tarpeensa 
Aslakille tullessaan

lääkinnällisen kuntoutuksen 
infrastruktuuri 

Aslakin erityinen infrastruk-
tuuri

sosiaalivakuutuksen infra-
struktuuri

psykososiaalisen kuntou-
tuksen infrastruktuuri

ohjelmadokumentti:
– fysioterapeutin osuuksien 
sisältö 

– työkyky liittyy fyysiseen kuntoon, sitä 
arvioidaan ja vahvistetaan

lääkinnällisen kuntoutuksen 
infrastruktuuri 

ohjelmadokumentti:
– keskusteluryhmien sisältö:
– tehtävät ja vetäjän teksti-
representaatiot

– työkykyä parannetaan työtä kehittämällä, 
kuntoutus on työn kehittämistä – ”työkyky 
liittyy työhön”

– työkyky liittyy työtehtävän kuormitusteki-
jöihin joita kurssilla tarkastellaan

työn kehittämisen paikalli-
nen infrastruktuuri

Aslakin erityinen infrastruk-
tuuri

Kuntoutuslaitos tilana ja tapahtumien ympäristönä muodostavat fyysisen infra-
struktuurin näkyvän osan. Tila ja sen varustelut kertovat ensimmäisestä johtoide-
asta, siitä, että ympäristö on rakennettu liikuntaharjoitteita, vastaanottokäyntejä 
ja ryhmätoimintoja varten. Uima-allas, sauna, kuntosali, liikuntasali, lääkärin ja 
fysioterapeutin vastaanottohuoneet ovat keskeinen osa lääkinnällisen kuntoutuk-
sen infrastruktuuria ja niihin sisältyy johtoidea terveyteen ja kuntoon kohdistuvas-
ta toiminnasta. 

Keskusteluryhmät pidetään luokkahuoneita muistuttavissa ryhmätiloissa. Niis-
sä on varustuksena liitutaulut, fl äppitaulut, pöydät, tuolit, piirtoheitin ja havain-
nollistamisvälineenä ihmisen luuranko (kuva 7.4). Toinen johtoidea kertoo siten, 
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että kuntoutukseen kuuluu myös oppitunnit ja erityinen juonne on, että opetus-
keskusteluissa perehdytään ihmisen tukirankaan. Johtoidea oppitunneista edustaa 
Aslakin erityisen infrastruktuurin piirteitä.

Kuvio 7.4 Ryhmätila varusteineen ja osallistujineen Aslak-kurssilla

Kurssilla noudatetaan ryhmäohjelmaa johon on merkitty lukujärjestyksen tapaan 
aikataulu ja oppitunnit. Kuntoutujille jaettava ryhmäohjelma on väline, jonka 
mukaan kuntoutujat ja kurssin työntekijät osallistuvat tiettyihin tapahtumiin esi-
tettynä aikana ja tietyssä paikassa. Sitä silmäilemällä tiedetään, mitä milloinkin 
tehdään ja kuka on tapahtuman vetäjä. Koko jaksolle laadittuun ryhmäohjelmaan 
on kirjoitettu kunkin tapahtuman aihe. Kuntoutus tapahtuu paljolti ryhmässä, 
luokkahuoneessa tai liikuntatiloissa, lukujärjestyksen mukaan. Kolmas johto-
idea kuntoutuksesta on ryhmälle suunnattu (ergonomia- ja liikunta) ohjaus, joka 
edustaa Aslakin erityistä infrastruktuuria. Tapahtumien kesto noudattaa koulujen 
perinteistä oppituntikestoa: ne ovat joko 45 minuutin tai 90 min pituisia. Ryhmä-
ohjelma aikatauluineen, tilamerkintöineen ja kunkin tunnin ’opettajamerkintöi-
neen’ muistuttaa koulun toimintamallia. Siten neljäs johtoidea on koulumaisuus, 
jonka voidaan katsoa edustavan oppilaitoksen infrastruktuuria. 

Aslakin ensimmäisen jakson, ns. motivointijakson, ryhmäohjelma on koko-
naisuus, joka kertoo lääkinnällisen kuntoutuksen perustaan nojaavasta liikunnan 
painotuksesta. Siten viides johtoidea on, että kunnon arviointi ja kohottaminen 
ovat kuntoutuksen pääsisällöt. Sen rinnalla on kuudes, Aslakin erityiseen infra-
struktuuriin tukeutuva johtoidea, jonka mukaan Aslakilla käsitellään myös työtä, 
mutta sen osuus jää paljon vähemmäksi.  Ryhmäohjelman kokonaisuus kertoo 
myös muista osioista, kuten kurssin yhteisestä suunnittelusta. Kurssin yhteinen 
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suunnittelu sisältyy Kelan ohjeisiin ja se sisältää seitsemännen johtoidean, jon-
ka mukaan osallistujat voivat vaikuttaa kurssin sisältöihin ja asettaa itse tavoitteet 
kuntoutumiselleen, ts. ideana on kuntoutujien subjektivoiminen ja osallistuminen. 
Idea sisältyy kuntoutuksen humanistista perinnettä noudattavaan psykososiaali-
sen kuntoutuksen perustaan. 

Ohjelmadokumentin eri osioista ja niissä käytettävästä välineinfrastruktuurista 
voidaan lukea johtoideoita yksityiskohtaisemmin. Fysioterapeutin osuuksissa lää-
kinnällisen kuntoutuksen infrastruktuuria edustava kahdeksas johtoidea kertoo, 
että koska työkyky liittyy fyysiseen kuntoon, sitä arvioidaan ja parannetaan. Ohjel-
massa on fysioterapeutin tarkastukset, kuntotestit ja liikuntaa.  Ammatillisissa osi-
oissa, keskusteluryhmissä, yhdeksäs johtoidea on parantaa työkykyä työtä kehittä-
mällä ja tehtäviä tekemällä, koska ”työkyky liittyy työhön”. Se edustaa paikallista 
työn kehittämisen perustaa. Työn käsittelyn välineet kertovat Aslakin erityiseen 
infrastruktuuriin tukeutuen myös 10. johtoideasta, jonka mukaan työkyky liittyy 
työtehtävän kuormitustekijöihin. 

11. johtoidea ilmenee ilmoittautumis- ja lupalomakkeista, jotka jaettiin avauk-
sessa, sekä päätöstilaisuudessa jaettuihin todistuksiin. Lomakkkeet ovat osa Asla-
kin sosiaalivakuutusperustaa. Se muistuttaa kuntoutujia ja siitä, että samalla kun 
he ovat kirjautuneet kuntoutuslaitokseen palvelun saajiksi, he ovat yhteiskunnan 
tarjoaman etuuden saajia. Kuntoutustyöntekijät puolestaan edustavat kurssita-
pahtumien vetäjinä Kelan hyväksymää ja valvomaa palveluntuottajaa.

Ensimmäisellä jaksolla eri osioissa käytettiin ensinnäkin ”yleisvälineitä”, jotka 
palvelevat samanaikaisesti eri osioita. Tällaisia ovat mm. ryhmäohjelma, odotuk-
sia ja ja tavoitteita kysyvät esitehtävät ja Kelan kurssiin kuntoutusetuutena viit-
taavat kurssille ilmoittautumislomake ja lausuntoa koskeva lupalomake. Toiseksi 
olen ryhmitellyt työn käsittelyyn liittyvät välineet, jotka ovat enimmäkseen tehtä-
välomakkeita, kuten esim. kuormitustekijöiden kartoituslomake ja välitehtäväksi 
annettava kuntoutujan työn kuvaus -tehtävä. Kolmantena on fyysiseen kuntoon 
liittyvä välineinfrastruktuuri, joka käsittää liikunnallisten osioiden toteutusta oh-
jaavia tehtäviä, suoritustestejä, liikuntaryhmävarusteita ja erilaisia liikunnallisia 
ohjelmia.  Neljänneksi olen erotellut ns. ryhmäytymisvälineet, joilla pyritään sosi-
aalistamaan jäsenet ryhmään ja luomaan ryhmähenkeä.

Ensimmäisen jakson toteutus tukeutui edellä kuvattuun infrastruktuuriin muo-
dostaen jakson, jossa kuntoutujat orientoitiin liikuntaharjoitteisiin, työn käsittelyyn 
ja ryhmässä toimimiseen. Aloituksesta muodostui liikuntavoittoinen jakso, johon 
yhdistettiin työn käsittelyä. Liikunnalliset osiot ja työtä käsittelevät osiot kulkivat 
rinnakkain mutta siten, että liikunnallisia osioita oli yli kaksinkertainen määrä (9 
h) työtä käsitteleviin osioihin verrattuna (4 h). Toteutuneista ohjelmasisällöistä ja 
-määristä katsottuna Varastotyöntekijöiden Aslakin ensimmäisen jakson ideana on 
fyysisen kunnon arvioiminen (testit ja niiden jälkeiset venyttelyt, verryttelyt ja voi-
mistelu), mikä viittaa työkykyä arvioivaan lääkinnällisen kuntoutuksen perustaan. 
Rentoutukset ja allasjumpat voi tulkita paitsi testauksista palautumisena, myös kun-
toutuksen perinteiseen virkistäytymisinfrastruktuuriin kuuluvina osioina. Fyysinen 
status ja kunnon arviot raportoitiin kirjallisesti yksityiskohtia myöten. 

Ensimmäisen jakson toinen teema oli työ. Emergentti piirre, mitä ei infrastruk-
tuurista olisi voinut päätellä, oli se, että heti jakson aluksi kurssin vetäjä nimesi 
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tämän Aslakin ’kuntoutumis- ja työnkehittämishankkeeksi’. Ammatillinen osuus 
merkitsi kuormitustekijöiden kartoittamista ja sopimista niiden käsittelystä seu-
raavalla jaksolla. Sisällön suunnittelua ohjaavan lomakkeen ja tehtävien johtoidea 
on ryhmälle yhteisten (ammatti ryhmää yhdistävänä tekijänä) kuormitustekijöiden 
nimeäminen ja niihin ratkaisujen etsiminen. Kohteeksi tulevat kuntoutujaryhmän 
valitsemat kuormitustekijät. Toiminta asettui tässä kohtaa Aslak-spesifi n infra-
struktuurin muottiin. Keskeisiksi sisällöiksi kirjattiin tiedonkulkuun, kiireeseen ja 
työtehtävien lisääntymiseen liittyvien kurmitustekijöiden tarkastelu.

Jaksolla oli neljä tuntia muuta kuin suoraan liikunnallista tai työhön liittyvää 
ohjelmaa: tutustumis- ja luottamusharjoitukset, odotuksia, tavoitteita ja toiveita 
kartoittavat tehtävät kuntoutujille.  Kelan ohjeissaan esittämän osallistumispe-
riaatteen mukaan kuntoutujan tulee itse voida subjektina osallistua kuntoutus-
tapahtumien määrittelyyn. Johtoidea osallistamisesta ja subjektivoinnista tulee 
esille ennakkotehtävässä ja se toteutetaan avaustilaisuudessa toiveiden kysymise-
nä ja sisältöjen yhteisenä suunnitteluna. Kuntoutujien luettelemat toiveet ja ta-
voitteet kohdistuvat kunnon ja terveyden parantamiseen. Suunnittelun idea on, 
että kuntoutujat itse tuottavat asiat, joista Aslakin seuraavien jaksojen keskeinen 
sisältö muodostuu. Tämä tapahtuu siten, että kurssin vetäjä pyytää kuntoutujia 
kirjaamaan keskeisiä kuormitustekijöitä. Vetäjä nostattaa siten esiin tehtävällään jo 
tietynkaltaisia vastauksia. Johtoidea voidaan siten tulkita kuntoutuksen humanis-
tiseen perinteeseen lukeutuvaksi, osallistumista korostavaksi itseisarvoiseksi käy-
tännöksi pikemmin kuin todelliseksi sisältöjen räätälöinniksi. Vetäjän tekniikka 
on saattaa yksittäisten kuntoutujien ongelmista koko ryhmälle yhteisiä – ja siten 
myös yleisiä – käsittelyn kohteita, tässä tapauksessa kuormitustekijöitä. Asiakkaan 
subjektivoiminen ja osallistuminen oman kuntoutusprosessinsa suunnitteluun 
osoittautuu tässä mielessä myyttiseksi ja rituaalinomaiseksi menettelytavaksi jolla 
kuntoutujat otetaan mukaan prosessiin.

Ryhmäohjelmaan sisältyy johtoidea kuntoutujien ”ryhmäyttämisestä” ja siten 
idea kuntoutujaryhmästä yksilön sijaan toiminnnan kohteena. Se toteutettiin luo-
malla ryhmään yhteishenkeä tutustumis- ja luottamusharjoitusten avulla niin lii-
kuntaryhmissä kuin ammatillisissa osuuksissa. Ryhmäyttämisen tarkoitus on käy-
tännössä luultavasti palvella asiakkaiden osallistamista ja subjektivointia, mutta 
näen ryhmäyttämisellä myös käytännölllisen merkityksen kuntoutustyöntekijöi-
den kannalta: siinä missä jokaisen yksittäisen asiakkaan mielipidettä ja tilannetta 
korostamalla tavoitellaan subjektivointia ja osallistumista, ryhmäyttämisellä tavoi-
tellaan myös sujuvaa kurssityön etenemistä ja kurssin vetäjälle koherenttia koh-
detta. Tällöin ryhmäyttäminen on osa yleistä laitoskuntoutuksen perustaa, joka 
on luotu jo ennen Aslakia. 

Kuntoutuslaitosten toimintaan opetusidean myötä tullut oppilaitosinfrastruk-
tuuri on näkyvissä mm. fyysisenä ympäristönä luokkahuoneineen ja niihin kuu-
luvine välineineen, opetuskeskusteluina (myöhemmillä jaksoilla), vetäjän roolissa 
tehtävien teettäjänä, kyselijänä ja kirjaajana, todistusten jakajana jne. Fyysiseen 
ympäristöön, ohjelmarakenteeseen ja kurssitehtäviin kiinnittyvä oppituntilogiik-
ka ja koulumaisuus näkyivät käytännössä: kuntoutujat kiirehtivät tiukan tunti-
aikataulun mukaan tilaisuudesta toiseen luokkahuoneisiin tai liikuntasaleille te-
kemään erilaisia tehtäviä opettajan johdolla. Ryhmätilassa nautitut kahvitarjoilut 
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jakson alussa ja lopussa eivät kuulu perinteiseen koululogiikkaan, vaan edusta-
vat pikemminkin laitoskuntoutuksen luonteeseen kuuluvaa asiakaspalveluideaa. 
Kurssi näyttäytyi myös kuntoutusetuuden näkökulmasta ilmoittautumisina, lupa-
lappuina ja todistuksina.  

Edellä kuvatut toiminnan puitteet ja tapahtumarakenne toistuvat kaikilla jak-
soilla lukuun ottamatta erityisiä ryhmäytymistehtäviä jotka kuuluivat vain aloi-
tusjaksoon. Liikunnalliseen ohjelmaan tuli myöhemmillä jaksoilla testien lisäksi 
lisää erilaisia harjoitteita ja kuntoon ja terveyteen liittyvät osiot täydentyivät myös 
opetuskeskusteluilla. Työhön liittyvien teemojen rakentumista ja haarautumista 
eri kohteisiin myöhemmillä jaksoilla tarkastelen erikseen tuonnempana kunkin 
jakson yhteydessä.

Johtopäätökset ensimmäisestä kuntoutusjaksosta

Aslakin aloitusjaksolla lääkinnällisen kuntoutuksen tukeva perusta johtoideoineen 
näyttäytyy fyysisten tilojen, laitteiden ja fyysisen kunnon arviointiin liittyvän väli-
neistön ja ohjelmasisällön kautta. Työhön liittyvä erityinen Aslak-infrastruktuuri 
on huomaamattomampi ja siihen liittyvä välinekokoelma on niukempi. Aslakille 
ominaisen työn kuormitustekijöiden etsimiseen liittyvän idean rinnalla tulee esille 
viittauksia kuntoutuslaitoksen omasta johtoideasta, joka näkyy työn kehittämisen 
välineinä. Muihin infrastruktuurityyppeihin kätkeytyviä johtoideoita ovat idea 
Aslakista opetuksena, vakuutetulle työvoimalle myönnettynä etuutena ja kuntou-
tujan subjektoimisena. 

Edellä kuvattuun infrastruktuuriin nojaten ensimmäisellä Aslak-jaksolla tu-
keuduttiin vahvasti lääkinnällisen kuntoutuksen infrastruktuuriin panostamalla 
määrällisesti fyysiseen kuntoon liittyviin toimenpiteisiin. Avauksessa korostuu As-
lakin työhön liittyvä näkökulma ja kuntoutuslaitoksen oma kehittämisideologia. 
Työn kuormitustekijöiden käsittely noudatti Aslakin erityistä infrastruktuuria. 
Jaksolla ei viitattu hakemusvaiheessa työterveyshuollon esille tuomiin kuormi-
tustekijöihin, vaan kuntoutujat tuottivat ne uudelleen vetäjän antamien tehtävi-
en kautta. Tässä mielessä sekä kuntoutujien että työterveyshuollon hakuvaiheessa 
esille tuomat kuormitustekijät olivat valintaa varten, ja kuntoutusjaksoja varten ne 
konstruoitiin toisenlaisilla välineillä uudelleen.

Koko jakson, erityisesti ensimmäisen kuntoutuspäivän emergentti ilmiö oli ve-
täjän painotus kurssista työnkehittämishankkeena ja kertominen kurssin sisällöstä 
toisenlaisin välinein ja painotuksin kuin ohjelmaan kirjattu sisältö. 

Ensimmäisen välijakson työpaikkakäynnit ja välitehtävät

Aslakiin kuuluvat työpaikkakäynnit kuntoutujien työpaikoille tehtiin ensimmäi-
sen ja toisen kuntoutusjakson välissä. Työpaikkakäynti sinänsä on osa Aslakille 
rakennettua erityistä infrastruktuuria. Työpaikkakäynti tuli ryhmämuotoiseen 
laitoskuntoutukseen korvaamaan alun perin työpaikoilla toteutettuja varhaiskun-
toutuksen toimenpiteitä. Taulukkoon 7.7 olen koonnut työpaikkakäyntien infra-
struktuurin johtoideoineen ja toiminnan toteutumisineen Varastotyöntekijöiden 
kurssilla.
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Taulukko 7.7 Työpaikkakäynnin ja välitehtävän johtoidea ja infrastruktuurin 
tyyppi

INFRASTRUKTUURI
AINEISTO 

INFRASTRUKTUURIIN SISÄLTYVÄ 
JOHTOIDEA 

INFRASTRUKTUURIN TYYPPI 

Työpaikkakäynti 
– videointi
– kierto tiloissa 
– Kelan standardi

– keskustelu 
esimiehen kanssa 

– työkyvyssä on kyse kuormittavista työolois-
ta ja -tehtävistä
– selvitetään työolot, -asennot ja -liikkeet, 
jotta seuraavilla jaksoilla voitaisiin arvioida 
niitä ja oppia vähentämään kuormitusta 

– yhteistyövelvoite työpaikan ja kuntou-
tuslaitoksen kesken, yhteistyö koskee työn 
kuormittavuutta ja kuntoutus kuuluu sitä 
kautta myös esimiehelle 

Aslakin erityisinfrastruktuuri

Työn kuvaus -väli-
tehtävä

– työkyky liittyy työhön; työn tavoitteisiin, si-
sältöihin ja yhteistyöhön. Työnkuvaa tarvitaan 
seuraavan jakson työskentelyssä

– kuntoutuja itse ryhtyy tutkimaan työtään 

Kuntoutuslaitoksen paikallinen 
työn kehittämistä tukeva infra-
struktuuri

Erotin kolme työpaikkakäynnin johtoideaa, jotka kaikki edustavat Aslakin erityi-
sinfrastruktuurin tyyppiä. Ensimmäinen on oletus työntekijän työkyvystä: työ-
kyky liittyy työtehtävien ja työolosuhteiden kuormittavuuteen. Toinen johtoidea 
kertoo, että työoloista ja työsuorituksista kerätään työpaikkakäynnillä tieto niiden 
arvioimista ja niistä oppimista varten. Kelan standardissa työpaikkakäynti maini-
taan osana ammatillista syvennystä näin:

”oppimisvälineenä käytetään suunnitteluvaiheen sopimuksen mukaisesti joko 
työpaikkakäynteihin perustuvaa videointia, omalla työpaikalla tapahtuvaa har-
joittelua tai muuten käytännön työtilanteisiin ja työskentelyolosuhteisiin perustu-
vaa harjoittelua.” (Kansaneläkelaitos 1997, 12). 

Varastotyöntekijöiden Aslakilla työpaikkakäynnin välineinä olivat videot, työmaa-
kierros ja keskustelutuokiot. Selvittämisen kohteena olivat kuntoutujan työsuo-
ritukset, -liikkeet ja -asennot tehtäväoperaatioissa (esim. nostot ja kumarrukset 
tavaroita noukittaessa keräilylaatikoihin varaston hyllyiltä tai kiipeäminen truk-
kiin ja sieltä poistuminen) sekä työympäristö. Kaksi ensimmäistä johtoideaa hei-
jastavat myös Aslakiin sisältyvää työtä koskevaa käsitystä: työ koostuu erilaisista 
suorituksista työympäristössä.

Kolmas johtoidea kertoo työpaikan ja kuntoutuksen yhteistyöstä Aslakilla. Yh-
teistyö maninitaan Kelan Aslak-ohjeistossa ja työpaikkakäynti täyttää siten osin 
Kelan edellyttämää yhteistyövelvoitetta. Se sisältää idean siitä, että kuntoutusnte-
kijän lisäksi myös työpaikan ja esimiehen asia. Yhteistyön näkökulma on töiden ja 
työympäristön kuormittavuus. 

Kuntoutustyöntekijöiden kertoman mukaan työpaikkakäynneillä on myös 
kuntoutujan työpaikkaan tutustumisen merkitys. 

Varastotyöntekijöiden Aslakilla tehtiin työpaikkakäynti kaikkien siihen ha-
lukkaiden kuntoutujien työpaikalle. Kurssin vetäjä Marko J teki yhtä kuntoutujaa 
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lukuunottamatta työpaikkakäynnit muiden kuntoutujien työpaikoille.  Seuraavas-
sa kuvaan kaksi työpaikkakäyntiä, joista ilmenee niiden piirteet infrastruktuurin 
kannalta ja se, miten tämä infrastruktuurin osa oli käytössä Varastotyöntekijöiden 
Aslakilla. 

Työpaikkakäynnit kahden kuntoutujan työpaikoilla

Ensimmäisen kurssijakson jälkeen tehtäviin kuhunkin viiteen työpaikkakäyn-
tiin oli varattu noin tunti aikaa. Minulla oli mahdollisuus osallistua kahden 
kuntoutujan, Timo A:n ja Jouni S:n, työpaikkakäynneille 10.3. 1997. Minun ja 
kurssin vetäjän, Marko J:n, lisäksi muita ei osallistunut näille kahdelle työpaik-
kakäynnille. 

Menin Marko J:n kanssa kuntoutuslaitoksen autolla ensiksi kuntoutuja Timo 
A:n työpaikalle, rakennuseristetehtaan kylmävarastoon kello 10. Kurssin vetä-
jän varusteina oli videokamera ja muistiinpanovälineet, minulla oli kamera 
ja vihko kenttämuistiinpanoja varten. Siellä tapasimme ensiksi varaston työn-
johtaja Jarmo T:n, kuntoutujan esimiehen, joka lähti opastamaan meitä varas-
tolle. Menimme suureen varastohalliin, jossa katselimme kun kuntoutuja Timo 
A siirteli vuorivillapaaluja trukilla. Marko J videoi sekä kuntoutujan työtä että 
työmaan eri kohtia. Kuntoutuja jatkoi työtään ja me kiersimme työmaata 
laajemmin työnjohtajan kanssa. Työnjohtaja Jarmo T esitteli meille tehtaan 
tuotteita ja antoi esitteitä.  

Työmaakierroksen jälkeen menimme työnjohtajan työpisteeseen, jonne myös 
kuntoutuja tuli mukaan. Kurssin vetäjä Marko J kertoi mm. tulevalla kuntou-
tusjaksolla toteutettavasta yhteistyöpäivästä. Työnjohtaja Jarmo T ryhtyy pu-
humaan yllättäen omasta jaksamisestaan ja kertoo, että hänen oma työkykynsä 
on nyt huono. Hän sanoo olevansa loppuun palanut ja kertoo lähtevänsä mui-
hin hommiin aivan lähiaikoina. Paljon uusia asioita on tulossa, atk ja päätteet 
tulossa trukkeihin. Tulevat muutokset stressaavat. Marko J ohittaa työnjohta-
jan huolen ja palaa yhteistyöpäivään, joka on huhtikuussa, ja sanoo, että olisi 
hyvä jos joku tulisi sinne Jarmo T:n tilalle. Hän toteaa, että ”työn kehittäminen 
vaatii lähiesimiehen tietoisuutta”. Sovittiin, että joku työpaikan edustaja tulee 
yhteistyöpäivään Jarmo T:n tilalle.

Timo A:n työpaikasta siirryimme kuntoutuja Jouni S:n työpaikalle, meijerin 
kylmävarastoon. Jouni S oli kuvannut kurssin avajaisissa työtään tavaroiden 
keräilyksi. Haimme jälleen työnjohtajan mukaamme varastokierrokselle. 
Työnjohtaja Esko R esitteli meille varaston toimintaa.  Jouni keräilee tavaroita 
vauhdilla, melkein juosten, kylmävarastossa, jossa on lähinnä erilaisia maito-
tuotteita. Hän keräilee listojen mukaan kärryihin tavaraa ja vie ne lastauspai-
kalle. Kylmänlaista. Kuntoutuja huomaa meidät ja tervehtii kättä nostamalla, 
jatkaa työtään. Jatkamme katselua ja juttelemme samalla työnjohtajan kanssa 
siinä hallissa. Työnjohtaja Esko R kertoo varaston toiminnasta, Marko J vide-
oi, minä otan kameralla valokuvia (kuvio 7.5). (Tutkijan kenttämuistiinpanot 
10.3.1997).
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Kuvio 7.5  Kuntoutuskurssin vetäjä videoi kuntoutujan työtä Aslakin työpaikka-
käynnillä.

Kuvausten pohjalta ilmenee, että työpaikkakäynti on ennalta suunniteltu ja kä-
sikirjoitusta noudattava standarditoimenpide kuormitustekijöiden kartoittami-
seksi. Työpaikkakäynti toimi myös kontaktipintana työpaikkaan ja esimieheen, ja 
tilaisuudessa kurssin vetäjä esitti esimiehille kutsut tulevaan yhteistyötyöpäivään. 
Käynnin ajallisesti lyhyt kesto edellyttää käsikirjoituksen noudattamista. Esimihe-
hen kertomien huolten tai työpaikan muutosten käsittely ei kuulu tähän käsikir-
joitukseen. Työpaikkakäynnistä syntyy vaikutelma muodollisesta toimenpiteestä

Työpaikkakäynnin videointeja käytettiin toisella jaksolla fysioterapeutin vetä-
missä opetuskeskusteluissa, joiden aiheena oli tule-toiminta ja ergonomia. Ope-
tuskeskusteluissa analysoitiin, miten kuntoutuja suoriutuu ergonomian kannalta 
tehtävistään, ja etsittiin paranuskeinoja kuromituksen vähentämiseksi. 

Välitehtävät

Kuntoutujille annetun välitehtävän johtoidea poikkeaa työpaikkakäyntiin sisälty-
västä kuormitustekijöiden toteamisen ideasta kahdella tavalla. Työnkuvaustehtä-
vän yksi johtoidea on tehtävä itsessään ja se, että kuntoutuja itse kuvaa työtään. 
Toinen johtoidea on, että työkyky liittyy kuntoutujan työhön, joka nähdään tavoit-
teellisena ja sisällöllisenä, yhtiestyössä muiden kanssa tehtävänä toimintana. Työn-
kuvaustehtävä on osa kuntoutuslaitoksen omaksumaa työn kehittämistä tukevaa 
välineinfrastruktuuria. 

Kuntoutujat lähettivät välijaksolla tekemänsä tehtävät kurssin vetäjälle ennen 
toista kuntoutusjaksoa. Näin kuvasivat työtään kuntoutujat Timo A ja Jouni S, 
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joiden työpaikkakäynneistä on kuvaus edellä. Kuvaus on sanamuodoiltaan ident-
tinen todellisen tehtävän kanssa, vain kuntoutujan tunnistetiedot on muutettu. 
Kuntoutujan kirjoittama osuus on puhtaaksi kirjoitettu käsinkirjoitetusta versios-
ta ja merkitty kursiivilla, muu teksti on tehtävälomakkeen tekstiä.

Esimerkki 1. Timo A:n välitehtävä

VARASTOTYÖNTEKIJÖIDEN ASLAK-KUNTOUTUMISPROSESSI
VÄLITEHTÄVÄ 

Nimi: Timo A
Ammatti: trukinkuljettaja

KIRJOITA JA/TAI PIIRRÄ MAHDOLLISIMMAN SELKEÄ KUVAUS (TYÖN TA-
VOITE JA SISÄLTÖ) SITEN, KUIN SEN ITSE MIELLÄT. KUVAA MYÖS SE, KE-
NEN KANSSA PÄÄASIASSA TYÖSKENTELET (YHTEISTYÖVERKOSTO).

”Teen työtäni vuorivillatehtaalla [työpaikan nimi] joka toimittaa rakennuksien läm-
möneristeitä, työ on kaksivuorotyötä.
Työpaikkani on varasto, ensisijaisiin tehtäviini kuuluu autojen lastaus ja asiakkaiden 
palvelu, kun he hakevat eristeitä tehtaalta. Työ on välillä aika kiireistä, parhaina ra-
kennusaikoina, etenkin keväällä ja kesäaikana. Sitten kun ei ole asiakkaita, järjestäm-
me varastoa ja siivoamme omaa työympäristöä. Varastoalue on laaja, toisin sanoen se 
käsittää koko tehdasalueen, pakettitavarat ovat sisätiloissa, isot elementtipakkaukset 
ulkona. Talvella lumi tuo lisätyötä, kun trukilla joudutaan liikkumaan ulkona. 
Meitä on yleensä aina kolme miestä vuorossa, kiireisenä aikana neljä, yhteistyö työka-
vereiden kesken meillä pelaa hyvin, koska me kaikki olemme olleet kauan tässä samas-
sa työssä. Pidän työstäni ja omasta mielestäni osaan hoitaa sekä tehdä työni asiaan 
kuuluvalla tavalla.”

     (Kuntoutujan välitehtävävastaus lomakkeella 21.3.1997)



145

Esimerkki 2. Jouni S:n välitehtävä

VARASTOTYÖNTEKIJÖIDEN ASLAK-KUNTOUTUMISPROSESSI
VÄLITEHTÄVÄ

Nimi: Jouni S
Ammatti: varastomies

KIRJOITA JA/TAI PIIRRÄ MAHDOLLISIMMAN SELKEÄ KUVAUS (TYÖN
TAVOITE JA SISÄLTÖ) SITEN, KUIN SEN ITSE MIELLÄT. KUVAA MYÖS SE, 
KENEN KANSSA PÄÄASIASSA TYÖSKENTELET (YHTEISTYÖVERKOSTO).

”Työhön kuuluu maitotuotteiden ja jogurtin keräys. Keräyslistasta katsomme tilatut 
tuotteet, sitten nostelemme tuotteet trukkilavalle tai monitoimirullakkoon/alusvaunul-
le ja laitamme tavaroihin reittinumeron. Siirrämme jogurtit ym. oikealle lähtöovelle. 
Tavoite: mahdollisimman pikaisesti ja oikein kerättäisiin tuotteet.

Työskentelen: 30–50 henkilön kanssa. 
Työnjohtajat, keräyskaverit, autokuskit ja maidon pakkaus.”

     (Kuntoutujan välitehtävävastaus lomakkeella 21.3.1997)

Tehtävä lähetettiin kurssin vetäjälle etukäteen ja sitä käytettiin seuraavalla jaksolla 
kuntoutujien yksilöhaastatteluissa, joiden teemana oli työssä jaksaminen. Työnku-
vaustehtävän merkityksestä ja käytöstä jaksolla ei tehtävän antamisen yhteydessä 
mainittu, mutta sen voi päätellä liittyvän kurssin vetäjän ensimmäisellä jaksolla 
esittämään työn analysoimiseen ja kehittämiseen. 

Johtopäätökset työpaikkakäynneistä ja välitehtävistä

Työpaikkakäynnit edustavat Aslakia varten rakennettua erityistä infrastruktuu-
ria, joka luotiin alun perin ammatillista syvennystä varten eli työn kytkemiseksi 
kuntoutukseen. Työergonomian opetus siirtyi työpaikoilta kuntoutuslaitokseen ja 
käytännön harjoittelu jäi kuntoutujan vastuulle välijaksolle. Käynnin päätarkoitus 
on kuntoutujien työsuoritusten videointi tuki- ja liikuntaelimistön kuormituksen 
näkökulmasta. Työpaikkakäynnit palvelevat myös kuntoutustyöntekijöiden työ-
paikkaan tutustumista ja työpaikkayhteistyötä. 

Työpaikkakäynnillä ilmennyt poikkeaminen kurssin vetäjän ”käsikirjoitukses-
ta” esimiehen ja kurssin vetäjän keskustelussa tuo näkyviin tähän infrastruktuurin 
osaan liittyvän johtoidean. Kuntoutujan esimies ei tyytynyt pelkästään esittele-
mään taloa tai kuntoutujan työtä vieraille – kuten tapana on. Sen sijaan hän otti 
esille oman jaksamisensa, jota hän ei liittänyt työolosuhteisiin tai tuki- ja liikun-
taelimistön kuormitukseen, vaan työpaikalla käynnissä oleviin muutoksiin, jotka 
koskettavat myös kuntoutujaa. Keskustelu ei jatkunut tästä aiheesta, vaan kurssin 
vetäjä vaihtoi puheenaiheen takaisin esittämäänsä yhteistyöpäiväkutsuun. Tulkit-
sen tätä osoituksena siitä, että työpaikkakäynnin välineistö ei tavoittanut esimie-
hen tarjoamaa laajennusta työongelmatiikkaan eikä käsikirjoitukseen kuulunut 
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ottaa selvää työpaikan tilanteesta, vaan siinä keskityttiin yksittäisen työntekijän 
työolosuhteisiin ja fyysiseen kuormitukseen. Kurssin vetäjän ensimmäisellä kun-
toutusjaksolla (ja myös keskustelussa kuntoutujan esimiehen kanssa) esille tuoma 
työn kehittämisen idea ei tässä yhteydessä antanut välineitä tarttua asiaan.  Häiriö 
paljastaa infrastruktuurin voiman ja kuvaa ristiriitaa, jonka keskellä kurssin vetäjä 
joutuu toimimaan. Kuntoutujan esimiehen aloitteeseen sisältynyt emergenssi jäi 
tarjotuksi ekspansioksi, joka kääntyi latentiksi häiriöksi. 

Työpaikkakäynnit ovat jossain määrin ritualisoituneet, ts. työpaikkakäynnit 
ja videoinnit tehdään rutiininomaisesti ilman, että niillä kaikissa tapauksissa olisi 
yhteyttä Kelan tarkoittamaan alkuperäiseen tarkoitukseen, käyttämiseen ammatil-
lisen syvennyksen oppimisvälineinä (rituaaleista ks. Wodak 1996). Ritualisoitumi-
sen taustalla on oletus ammatin tai tehtävän kuormittavuudesta, jota ei erikseen 
jokaisen kuntoutujan kohdalla ole selvitetty kuntoutustarpeen näkökulmasta, 
vaan videoinnit tehdään kaikille rutiininomaisesti.

Työn kuvaus -välitehtävässä, joka on kuntoutuslaitoksen oma väline, näkyy 
kuntoutuslaitoksen uusi idea työkyvyn yhteydestä työtoimintaan. Välitehtäviä si-
nänsä tai työn kuvausta ei suoranaisesti mainita Kelan kurssisisältöjen kuvauksissa 
eikä Kela siihen tarjoa konkreettista välinettä. Kela edellyttää kurssiohjelmalta ope-
tuskeskusteluja ja ryhmätyöskentelyä. Ammatilliseen osuuteen kuuluu neuvontaa, 
ohjausta ja harjoittelua, asennekasvatusta, selvittelyä ja keskustelua, jotka koskevat 
oman työn tekemistä ja kehittämistä, työympäristön haittoja ja työpaikan ihmis-
suhteita. Oppimisvälineinä Kelan standardissa mainitaan videointi, harjoittelu ja 
ohjaus (Kansaneläkelaitos 1997, 12.)  Käytetty välitehtävä sopii siten Kelan stan-
dardin edellyttämiin sisältöihin sinänsä. 

Kuntoutustyöntekijän haasteena on, että tarjolla olevat, vakiintuneet välineet 
rajoittuvat koskemaan ergonomiaa ja työoloja. Työpaikkakäyntien ja välitehtävien 
välille ei myöskään rakennu yhteyttä. Työnkuvaustehtävän kohde on toinen ja se 
tarjoaa kuntoutujien asemaan ja työhön toisenlaisen näkökulman kuin työpaik-
kakäynti. Kuntoutuja kuvaa tehtävän kautta työtään itse ja kurssin vetäjän viesti 
tehtävän kautta on, että kuvaus on seuraavalla jaksolla keskeisessä asemassa (muita 
välitehtäviä ei annettu). 

Työpaikkakäyntien ja työnkuvaustehtävän toisistaan poikkeavista johtoideoista 
kertoo se, että niitä käytettiin kuntoutusjaksolla erilaisissa yhteyksissä. Työnkuvaus-
tehtävää käytettiin yksilöllisissä haastatteluissa, jotka koskivat ”työssä jaksamista ja 
työhyvinvointia” (kurssin vetäjän ilmaisu), kun taas työvideoita käytettiin tule -toi-
mintaan ja ergonomiaan liittyvässä ryhmän yhteisessä opetuskeskustelussa.

Toisen kuntoutusjakson infrastruktuuri 

Aslakin toinen, ns. pitkä jakso toteutettiin huhtikuussa 1997 ja se kesti 16 vuo-
rokautta. Jakson ohjelma käsitti liikunnallisten osuuksien ja keskusteluryhmien 
lisäksi opetuskeskusteluja sekä fysioterapeutin tarkastukset ja yksilöhaastattelut. 
Olen ryhmitellyt infrastruktuuria koskevat tulokset siten, että tarkastelen seuraa-
vassa ensin kurssin ohjelmakokonaisuutta ja sen jälkeen yksityiskohtaisemmin 
ammatillisen osion välineistöä. Infrastruktuuriin sisältyvät johtoideat ja infra-
struktuurin tyypit olen tiivistänyt taulukkoon 7.8. 
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Taulukko 7.8 Toisen kuntoutusjakson infrastruktuurin elementit ja niihin sisälty-
vät johtoideat

INFRASTRUKTUURI
AINEISTO

INFRASTRUKTUURIIN SISÄLTYVÄ 
JOHTOIDEA 

INFRASTRUKTUURIN 
TYYPPI 

– ohjelma
– liikunnat

– lääkärin ja fysiotera-
peutin opetuskeskustelut
– fysioterapeutin opetus-
keskustelut 

– avaustilaisuus ja kes-
kusteluryhmät aiheena 
työn kehittäminen

– retki

– yhteistyöpäivä

– tarvitaan runsaasti liikuntaa työkyvyn 
parantamiseksi, myös terveys, ravinto ja fyy-
sinen kunto ovat keskeisiä työkyvyn kannalta

– oletus ryhmälle yhteisistä työkykyä uh-
kaavista työn kuormitustekijöistä ammattiin 
liittyen

– työkyky liittyy työhön ja työn ja työn kehit-
täminen kuntoutukseen

– virkistäytyminen kuuluu kuntoutukseen

– kuntoutus on työntekijöiden ja esimiesten 
yhteinen asia

lääkinnällisen kuntoutuksen 
infrastruktuuri

Aslakin erityinen infrastruk-
tuuri

työn kehittämisen infrastruk-
tuuri

kylpylätoiminnan infrastruk-
tuuri 

Aslakin erityinen infrastruk-
tuuri

– tehtävävälineet 
(tehtävien materiaaliset 
representaatiot) 

– yhteistyöpäivän ohjel-
makalvo

– tehtävä 
yhteistyöpäivään

– arviointitehtävä 
seuraavalle jaksolle 

yhteisen käsityksen muodostaminen työssä 
jaksamisesta ja työn muutoksista

– työympäristössä on parannettavaa, 
työntekijöiden tehtävä on tuoda paranta-
miskohteet esimiesten tietoon ja osallistua 
parantamiseen
– kuntoutujan työkyvyn oletetaan parantu-
neen, sillä oletetaan olevan vaikutuksia myös 
koko työpaikalle.

– Kuntoutuksen kautta on käynnistetty 
työpaikan työn kehittäminen 

työn kehittämisen infrastruk-
tuuri

Aslakin erityinen infrastruk-
tuuri 

Aslakin erityinen infrastruk-
tuuri

Aslakin erityinen infrastruk-
tuuri
työn kehittämisen infrastruk-
tuuri

– työhistoria-tehtävä ja 
toimintajärjestelmämalli

– kuntoutujien työn muutokset ovat tärkeitä 
työkyvyn kannalta
– kuntoutujaryhmän työ on muuttuvaa 
toimintana

työn kehittämisen 
infrastruktuuri

Ohjelmasta ja jaksolla käytetyistä välineistä käsin katsottuna infrastruktuuri si-
sältää kaksi laajempaa johtoideoiden ryhmää ja yhden yksittäisen johtoidean. 
Ensimmäisen johtoidearyhmän mukaan työkyky liittyy kuntoutujan fyysiseen 
kuntoon ja terveyteen. Ohjelmassa korostuu erityisesti liikunnan iso osuus, fyysistä 
puolta täydentävät ohjelman sisältämät fysioterapeutin tarkastukset, kuntotestit, 
ravintotietous ja lääkärin opetuskeskustelu. Johtoideat ilmentävät lääkinnällisen 
kuntoutuksen infrastruktuuria. Toinen johtoideoiden ryhmä, joka sisältää työtä 
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ja kuntoutuksen työkytkentää koskevia oletuksia, jakautuu kahtia. Työosion kaut-
ta toiminnan kohteeksi tulevat yhtäältä kuntoutujaryhmän työn muutos ja työn 
kehittäminen, toisaalta työolosuhteet. Kolmas, edellisiä huomattavasti heikommin 
edustettuna oleva kylpylätoiminnan infrastruktuuria edustava johtoidea virkis-
täytymisestä näyttäytyi retken muodossa. 

Ohjelmarakenteesta ilmenee, että koko jakson johtoidea on fyysisen kunnon 
parantaminen. Taulukossa 7.9 on kuvattu jakson ohjelman eri sisältöjen ajalliset 
osuudet. 

Taulukko 7.9 Ryhmäohjelman eri osioiden tuntimäärät Varastotyöntekijöiden As-
lakin toisella kuntoutusjaksolla

2. jakso
pitkä jakso

Avaus ja 
päätös 

Ammatilliset 
osiot / 
Keskustelu-
ryhmät

Oma-
toimiset 
tehtävät

Liikunta-
osiot/ 
liikunta-
ryhmät ja 
retki

lääkärin ja
fysiotera-
peutin 
opetus-
keskustelut

tarkas-
tukset ja 
haastat-
telut

yht

tuntia 4 h 18 h sisältää 
yhteistyö-
päivän 4 h

1 h 33 h 9 h yhteensä 
2h/
kuntoutuja

65 h

yhteensä % 6 27,5 1,5 51 14 100

Ohjelmassa oli yli puolet ajasta liikuntaa. Yhden päivän ohjelmasta on kenttämuis-
tiinpanoihin ja kurssimateriaaleihin perustuva kuvaus seuraavassa.

Pitkän jakson 8. kuntoutuspäivä
Maanantaina ja tiistaina 7. ja 8. 4. 1997 kuntoutujat kävivät ryhmäohjelman 
ohessa henkilökohtaisissa haastatteluissa ja fysioterapeutin tarkastuksissa. Fy-
sioterapeutin tarkastukset ja yksilöhaastattelut täyttivät maanantain ja tiistain 
aamupäivän. Kutakin kuntoutujaa kohti oli varattu 45 minuuttia aikaa henki-
lökohtaisille haastatteluille. Kaksi kuntoutustyöryhmän työntekijää teki haas-
tattelut, kuntoutujat oli jaettu psykologin ja kurssin vetäjän haastateltaviksi.  
Näin haastattelut tehtiin pääosin yhden päivän aikana. Fysioterapeutin tarkas-
tuksista vastasi niin ikään kaksi työfysioterapeuttia. Tarkastukset olivat samoi-
na päivinä kuin haastattelutkin ja kukin tarkastus kesti 45 minuuttia. Niille 
kuntoutujille jotka olivat vapaana haastatteluista ja tarkastuksista, järjestettiin 
omatoimista liikuntaa ja kuntoilua. Maanantai-iltapäivällä oli lääkintävoimis-
telijan opetuskeskustelu. Maanantain ohjelma näytti seuraavalta (teksti kurs-
siohjelmasta 7.4.1997):

8.00– 9.00 omatoiminen kuntolenkki

9.00–10.00 kuntosali (omatoimista harjoittelua vapaana oleville), henkilö-
 kohtaiset haastattelut  ja fysioterapeutin tarkastukset (psykologi,
 kurssin vetäjä, fysioterapeutti)
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10.0 –10.30 sauna ja uinti (omatoimista harjoittelua vapana oleville), hen-
 kilökohtaiset haastattelut ja fysioterapeutin tarkastukset (psyko-

 logi, kurssin vetäjä, fysioterapeutti)

11.00–12.00 lihasvenyttelyt (omatoiminen lihashuolto vapaana oleville), 
 henkilökohtaiset haastattelut ja fysioterapeutin tarkastukset
 (psykologi, kurssin vetäjä, fysioterapeutti)

13.15–14.45 lääk. voim. opetuskeskustelu ”johdatus elimistön toimintaan”
 (fysioterapeutti.)

15.00–15.45 voimistelu (edellisen soveltava harjoitus) (fysioterapeutti)

Työn käsittelemisen idea on päivän ohjelmassa määrällisesti sivuosassa. Seuraavi-
en näytteiden avulla kuvaan fyysisen kunnon kohottamisen rinnalla kulkevan työ-
hön liittyvän välineinfrastruktuurin sisältämiä johtoideoita ja niiden toteutumista 
käytännössä.

Aslakin erityiseen infrastruktuuriin lukeutuvat myös fysioterapeutin opetus-
keskustelut, joissa käsiteltiin työpaikkavideoiden pohjalta ergonomiakysymyksiä, 
kuten oikeita nostotekniikoita ja työasentoja. Niiden johtoidea on, että työkyvyn 
uhka liittyy kuormittaviin työtehtäviin. Samaan ryhmään kuuluu tehtävä, jolla 
kootaan yhteistyöpäivää varten luetteloa työympäristön epäkohdista ja paranta-
miskeinoista. Tehtävään sisältyy oletus työympäristön merkityksestä työkyvylle ja 
oletus, että työntekijät pystyvät sekä nimeämään epäkohdat, tekemään aloitteita 
esimiehille ja osallistumaan myös itse työympäristön parantamiseen. 

Työn kehittämisen infrastruktuuria edustaa kurssin vetäjän esille tuoma viite-
kehys jakson avauksessa ja työhistoria-tehtävä. Niiden johtoidea on, että työkyky 
liittyy työhön toimintana, joten kuntoutujien työn muutokset ovat tärkeitä työky-
vyn kannalta. Työkyvyn parantaminen työtä kehittämällä edellyttää työn muutok-
sen ja nykyisen työtoiminnan tutkimista. Työhistoriatehtävän tarkoitus oli käyn-
nistää työn kehittäminen ja se tarkoitti työn muutoksen tutkimista ja varastotyön 
mallittamista työtoimintana. Ohessa on kuvaus jakson avauksesta ja sitä seuraavan 
päivän keskusteluryhmästä, jossa tämä johtoidea näyttäytyy välineiden kautta.

2. kuntoutusjakson aloituspäivä: jakson avaus ja työskentelyn aloittaminen 
Jakson aloituksessa ovat paikalla kaikki kuntoutujat ja kursin vetäjä Marko 
J, psykologi Eila T ja minä. Marko J avasi keskustelun kysyen kuntoutujien 
välijakson kuulumisia. Niissä ei viivytty kauan ja vetäjä siirtyi käsittelemään 
keskusteluryhmien aiheita tällä jaksolla. Teemojen kertauksen jälkeen vetäjä 
ryhtyi alustamaan työn historia -tehtävää siirtyen samalla työn kehittämisnä-
kökulmaan. Kalvo, jolla on otsikko ”Työn kehittäminen näkökulmana” esittää 
työn toimintajärjestelmämallia. Marko J selittää, että tarkoitus on nyt ryhtyä 
tekemään analyysia työn muutoksista ja historiasta toimintajärjestelmämallin 
avulla. Hän esittelee ja selittää toimintajärjestelmää osineen. Kuntoutujat saa-
vat tehtäväkseen kuvata ryhmissä varastotyön historiraa. Tehtävässä kysyttiin: 
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”Kuinka varastotyö on kehittynyt aikojen kuluessa seuraavien tekijöiden suh-
teen?
– Työntekijät
– Työn kohde – tavoite -tulos
– Välineet
– Työtä ohjaavat säännöt/ohjeet/määräykset:
– Työyhteisö:
– Työnjako:”
(Kuntoutujille annettu työhistoriatehtävä toisen jakson aloituksessa 2.4.1997)

Pitkän jakson toinen päivä. Työhistoriatehtävän käsittely 
Työhistoriatehtävä purettiin kahdessa puolitoista tuntia kestäneessä keskuste-
luryhmässä, jossa mukana ovat kuntoutujien lisäksi kurssin vetäjä Marko J, psy-
kologi Eila T ja minä. Oman tuotoksensa esittelee ryhmä, johon kuuluu Kalevi 
M, Aila T ja Timo A. Kurssin vetäjä kirjaa ryhmän tuotokset kalvolle kahdelta 
edelliseltä ryhmältä kirjaamiensa jatkoksi eri värisellä tussilla. Kalevi M, Aila T 
ja Timo A olivat toteuttaneet tehtävän tekemällä haastattelukierroksen toisil-
leen. Ensimmäisenä asiana ryhmä toi esille, että 20 v sitten johtajaa piti pelätä, 
tänä päivänä ei tarvitse. Ailan työstä kerrottiin, että pullon lajittelua ja valvontaa 
tehtiin ennen käsin, nyt valvonta on automaattista. Väki on vähentynyt. Timo 
kertoo varastotyön muutoksesta omasta näkökulmastaan trukinkuljettajana. 
Mietin itsekseni, että kuntoutujien työt ovat keskenään kovin erilaisia; esim. 
Timon trukinkuljettajan työ vuorivillatehtaalla (liittyy rakentamiseen), on eri-
laista kuin Ailan lajittelijan työ juomatehtaalla (juomien valmistus ja kuljetus 
jne), tai Kalevin työ kaupan keskusvaraston tavarantoimituksessa (Kalevi).
(kenttämuistiinpanot ja tehtävämateriaalit 3.4.1997)

Aslakin erityiseen infrastruktuuriin kuuluu myös yhteistyöpäivä, joka nimetään 
työntekijöiden ja esimiesten yhteiseksi asiaksi. Sitä varten kuntoutujat saavat val-
mistautumistehtävän. Ote tutkijan kenttämuistiinpanoista:

”Viikon päätteeksi, jakson 10. päivänä perjantaina 11.4. 1997 kuntoutujat saa-
vat viikonlopputehtäväksi uuden tehtävän, jolla ei näytä olevan yhteyttä tä-
hän historiatehtävään tai jonka yhteyttä äsken käsiteltyyn tehtävään Marko J ei 
osoita.  Kyseessä on tehtävä 3, joka on keskustelun aiheiden suunnittelu yhteis-
työpäivää varten.” 
(tutkijan kenttämuistiinpanot 11.4.1997)

Tehtävä oli seuraava: 

A) Miettikää ryhmässänne, millaisessa työympäristössä olisi hyvä tehdä töitä, 
mikä pitäisi olla toisin kuin tällä hetkellä?
B) Mitä pitäisi tapahtua eli millaisin keinoin em. tilanteeseen voisi päästä? Mitä 
olet itse valmis tekemään asian hyväksi?”
(Kuntoutujille annettu tehtävä yhteistyöpäivää varten 11.4. 1997)
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Kuntoutujat tuottivat tehtävän avulla yhteistyöpäivän aiheiksi työolosuhteisiin, 
työn kuormittavuuteen ja yhteishenkeen liittyviä epäkohtia, kuten meluongelmaa, 
kylmyyttä, työn raskautta, kiirettä ja huonoa tiedonkulkua. Yhteistyöpäivä toimii 
siten kuormitustarkastelun foorumina, työympäristön epäkohtien tarkasteluna ja 
ratkaisujen etsimisenä. Esimerkkinä yhteistyöpäivän kulusta ja työpaikkakohtai-
sen ryhmän pohtimista ratkaisuista on seuraava kuvaus:

”Pitkän jakson 16. päivä: yhteistyöpäivä 
Yhteistyöpäivänä 15.4.-97, jossa olen mukana, kokoontuvat kuntoutujat ja vie-
raat kuntoutuslaitoksen Neuvottelutilaan klo 9. Kuntoutustyöryhmästä ovat 
mukana kurssin vetäjä Marko J ja psykologi Eila T. Kaikki yhdeksän kuntou-
tujaa ovat paikalla. Tavallisesti verryttelyasuihin pukeutuneilla kuntoutujilla ei 
nyt urheiluasuja näy, vaan he ovat pukeutuneet muodollisemmin. Kuntoutujien 
esimiehistä on tullut paikalle neljä: Aaro K ja Olli V päivittäistavaravarastosta 
Saara K:n, Ilpo P:n ja Kalevi M:n esimiehinä, Esko R meijerin varastolta Jounin 
esimiehenä ja Matti H vuorivillatehtaan varastosta Timon esimiehenä. Aila T:
n, Lassi V:n, Jukka L:n ja Arvi E:n esimiehiä ei ole paikalla. Mukana ovat myös 
kuntoutujien työterveyshuollosta työterveyshoitajat Toini N ja Sinikka A. 

Osallistujat jakautuivat työpaikkakohtaisiin työryhmiin eri ryhmätiloihin. Aila 
T, Lassi V ja Jukka L ovat samasta työpaikasta, mutta heidän esimiehiään ei
ole paikalla. Heidän ryhmäänsä menee mukaan heidän työterveyshoitajansa 
Sinikka A. Myöskään Arvi E:n esimies ei ole paikalla, Arvi E menee yhden toi-
sen ryhmän mukaan jossa on myös hänen työterveyshoitajansa Toini N.  

Pienryhmien keskustelujen jälkeen kokoonnutaan yhteen ja pienryhmien yh-
teenveto käydään kunkin työpaikan osalta yhdessä läpi. Tässä yhden ryhmän 
yhteenveto, jonka esittelee työterveyshoitaja Sinikka A. Kyseessä on juomava-
rasto.

Millaisessa työympäristössä Mitä pitäisi tapahtua…
1. melu, veto, kylmyys 1. rakenteellisia ratkaisuja etsitään:
       melusiepot – vaimentimet paineilma-
       laitteisiin
2. fyysisesti keveämpi työ  2–3. Työn järkeistäminen: ”yksi työ
            loppuun ennen
            seuraavaa työtä”
3. kiireetön työ 
4. siivous: pölytön tuote asiakkaalle 4. Tarpeeksi siivoojia. ”Omasta työ-
       pisteestä näkyvien
       roskien laittaminen roskikseen”

Kaikkien ryhmien esitykset käydään läpi ja niiden yhteydessä syntyy jonkin 
verran keskustelua.”
(Tutkijan laatima kuvaus kenttämuistiinpanojen ja kurssimateriaalien pohjalta 
15.4.1997)



152

Uuteen, työn kehittämisen infrastruktuuriin nojaava yhteistyöpäivän idea 
muotoiltiin työn muutoksen ja työssä jaksamisen yhteyttä koskevan yhteisen käsi-
tyksen muodostamiseksi. Myös varastotyön muutoksen analyysin tulos esiteltiin 
yhteistyöpäivänä esimiehille.

Seuraavalle jaksolle annetussa välitehtävässä kuntoutujan tulee arvioida kehit-
tämispyrkimyksiään ja niiden tuloksena tapahtuneita muutoksia niin työpaikan, 
oman työtehtävän kuin henkilökohtaisen hyvinvoinnin suhteen. Tehtävän johto-
idea sisältyy Aslakin erityisinfrastruktuuriin, jonka idea on yksittäisen kuntoutu-
jan työkyvyn parantamisen kautta levittää vaikutukset koko työpaikkaan. Työn ke-
hittämisen infrastruktuuriin nojaa tehtävän sisältämä idea siitä, että kuntoutuksen 
kautta käynnistyy laaja-alaisempi työn kehittäminen, mikä näkyy muutoksina sekä 
yksilön että työpaikan tasolla. 

Johtopäätökset toisen jakson infrastruktuurista

Toisella jaksolla on kaksi rinnakkain kulkevaa johtoideaa: lääkinnällisen kuntou-
tuksen infrastruktuuriin tukeutuva terveyden ja kunnon kohentaminen sekä Aslakin 
erityiseeen infrastruktuuriin ja työn kehittämisen infrastruktuuriin perustuva työn 
käsitteleminen (työympäristön kuormitustekijät, muutoksen analyysi ja työn kehit-
täminen). Terveys ja liikunta saivat suuremman painon kuin työtä käsittelevä osio. 

Kurssin vetäjän työn kehittämisorientaatio loi emergenssiä kurssin vakiin-
tuneeseen käsikirjoitukseen ja sekoitti sitä tavalla, jossa uudenlaisen toiminnan 
merkkeihin liittyi sekä häiriöisyyttä että innovatiivisuutta. Kurssin vetäjä esimer-
kiksi käytti jakson avaustilaisuuden ammatillisten asioiden käsittelyyn, eli raivasi 
näin tilaa ohjelmasta työn käsittelylle. Tässä yhteydessä hän myös poikkesi tavan-
omaisesta käytännöstä käsitellä yhdessä sovittuja kuormitustekijöitä ja tarjosi sen 
sijaan kuntoutujille toimintajärjestelmämallin ja työn historia -tehtävän myötä 
uudenlaista työn kehittämisen näkökulmaa. 

Edellä mainitut poikkeamiset niihin liittyvine häiriöineen tuovat infrastruk-
tuuria näkyväksi. Muutosanalyysi jäi yksittäiseksi poikkeamaksi ja jaksolla palat-
tiin kuormitustekijänäkökulmaan. Seurauksena oli, että työn muutosta ja kuor-
mittumista ei käsitelty toisiinsa liittyvinä. Tässä kohtaa tulee esille infrastruktuurin 
ekosysteemin kaltaisuus: kun perustaa muutetaan tuomalla uusi elementti vanhaan 
rakenteeseen, siihen jää hiomaton liitoskohta, joka saattaa näkyä toiminnassa kat-
koksina tai sujumattomuutena. Kuntoutusjakson työskentelyssä se näkyi kuntou-
tujien epävarmuutena ja epätietoisuutena työhistoriatehtävän edessä, joka oli heille 
vieras tapa lähteä käsittelemään työtä – kuormitustekijöiden tai odotusten luettele-
misessa ei vastaavaa hämminkiä esiintynyt. Olin myös kirjannut muistiinpanoihini 
historiatehtävän kohdalla, että Marko J vetää keskustelua yksin, psykologi Eila T ei 
osallistu juuri lainkaan. Kurssia ei ollut näiltä osin suunniteltu etukäteen vetäjien 
kesken, vaan psykologi oletti kertomansa mukaan, että kurssi vedetään parityönä 
totutulla tavalla. Ratkaisu tähän ongelmaan oli psykologin vetäytyminen ammatil-
lisista osioista toisen jakson jälkeen. Poikkeaminen vakiintuneesta toteutustavasta 
johti katkoksiin psykologin ja kurssin vetäjän käsitysten välillä.

Kuntoutujat saivat uusia tehtäviä toisensa jälkeen. Muodostui vaikutelma, jossa 
punainen lanka tuntui katoavan annettaessa uusia miettimisen aiheita, joita ei lii-
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tetty edelliseen tehtävään tai kokonaisuuteen. Esimerkiksi yhteistyöpäivää varten 
annetussa tehtävässä ei hyödynnetty isotöistä historia-analyysiä, vaan kuntoutujat 
miettivät ikään kuin puhtaalta pöydältä kehitettäviä asioita. Tarjolla ei ollut mallia 
tai tapaa, jolla yhteistyöpäivänä käsiteltäisiin työn muutosta. Katkos liittyy kah-
teen erilaiseen johtoideaan. Teoreettisen mallin avulla hahmoteltu työn muutos-
jäsennys tuo eteen kuvan muuttuneesta varastotyöstä, johon voi olettaa liittyvän 
uudenlaisia ’kuormitusvaikutuksia’, joiden ratkaiseminen edellyttää työn erittelyä 
ja kehittämistä. Yhteistyöpäivän tehtävän johtoidea taas on valita jo tiedossa olevia 
työympäristön epäkohtia ja esittää niitä korjattavaksi. 

Huolimatta siitä, että neljän kuntoutujan esimiehiä ei ole paikalla, yhteistyö-
päivän käsikirjoitusta muokataan vain vähän. Esimiehen tilalle kolmen kuntou-
tujan kohdalla ryhmätyöskentelyyn tulee työterveyshoitaja, kun taas neljäs kun-
toutuja menee yhden toisen työpaikan pienryhmään. Työterveyshuolto edustaa 
yhteistyöpäivänä toisenlaista johtoideaa kuin kuntoutujavalintavaiheessa, jossa se 
toimi sairauksien ja kuormitustekijöiden toteajana. Yhteistyöpäivän työskentelys-
sä työterveyshuollon edustaja asettuu työntekijän rinnalle korvaamaan esimiehen 
poissaoloa ja parannusideoita pohtimaan. 

Välitiedote ja välikuntoutuskertomus

Infrastruktuuriin kuuluvien lausuntodokumenttien kautta tarkastelen, mitä joh-
toideoita niihin sisältyy ja mitä sisältöjä dokumentteihin valikoituu tai mitä sieltä 
jätetään pois Varastotyöntekijöiden Aslakilla. Kuntoutujan laatimat kuntoutus-
suunnitelmat sisältyvät selosteisiin lähes sellaisinaan, joten ne tulevat käsitellyiksi 
tässä yhteydessä. Taulukossa 7.10 esitän näihin asiakirjoihin sisältyvät johtoideat 
ja infrastruktuurin tyypit. 

Taulukko 7.10 Välitiedotteeseen ja välikuntoutuskertomukseen sisältyvät johto-
ideat ja infrastruktuurin tyypit

INFRASTRUKTUURI
AINEISTO 

INFRASTRUKTUURIIN SISÄLTYVÄ 
JOHTOIDEA 

INFRASTRUKTUURIN TYYPPI 

välitiedote
– jakson ajankohta, henki-
lötiedot

– kuntoutusedun käyttäminen tulee 
dokumentoida viranomaisia varten, 
kuntoutujalle todiste osallistumisesta 
kuntoutusrahan saamiseksi

– kaikille samansisältöinen tiedote: 
kuntoutus on ryhmän prosessi 

sosiaalivakuutuksen infrastruktuuri

Aslakin erityinen infrastruktuuri 

välikuntoutuskertomus 
otsikot: 
– esitiedot
– kuntoutujan työnkuvaus 
– fyysinen työ- ja 
toimintakyky
– kuntoutumissuunnitelma
– suoritustestien tulokset

– kuntoutujan tulotilanteen 
mukaan on tehty työtä ja fyysistä 
toimintakykyä koskeva arvio, johon 
kuntoutumissuunnitelma perustuu.

– työ ja fyysinen kunto ovat arvioinnin 
kohteet

– fyysinen kunto on erityinen arvioinnin 
kohde

lääkinnällisen kuntoutuksen 
infrastruktuuri

Aslakin erityinen infrastruktuuri

lääkinnällisen kuntoutuksen 
infrastruktuuri
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Kuntoutustyöryhmä laati ensimmäistä ja toista jaksoa koskevan välitiedotteen toi-
sen jakson päätyttyä. Välitiedotteessa kuntoutujien todettiin ensinnäkin osallistu-
neen jaksoille. Tiedotteen johtoidea on toimia dokumenttina Kelalle kuntoutujalle 
suoritettavaa etuuden, kuntoutusrahan maksamista varten ja kuntoutuslaitokselle 
palveluntuottamisesta maksamista varten. Kyseessä on sosiaalivakuutuksen infra-
struktuuriin liittyvä asiakirjakäytäntö. 

Toiseksi välitiedotteessa kuvataan jakson sisältöjä. Kaikille kuntoutujaryhmän 
jäsenille samansisältöinen tiedote kertoo kuntoutuksen ryhmäkohteen ideasta. Se 
edustaa (lääkinnällisen) ryhmäkuntoutuksen ideasta periytyvää, osaksi Aslakin 
erityistä infrastruktuuria omaksuttua perustaa. Välitiedotteessa luotiin ryhmäta-
soinen kuvaus kuntoutusjakson työskentelystä, yhteisistä kuormitustekijöistä ja 
kehittämiskohteista. 

Välitiedotteeseen kirjoitettu sisältö tuo esille uuden johtoidean. Siinä nostettiin 
esille idea Aslakista työn kehittämisenä, painotus ”työyhteisölliseen työkykyyn”. 
Johtoidea ilmenee välitiedotteesta näin: 

”Kurssilla on pyritty käsittelemään työntekijöiden henkilökohtaiseen ja työyhtei-
sölliseen työkykyyn liittyviä tekijöitä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Työs-
kentelyssä käytettynä viitekehyksenä on ollut kehittävän työn tutkimuksen teoria 
ryhmän mukaan sovellettuna. Kurssin aikana esille nousseina kehittämiskohteina 
olivat erityisesti jatkuva, nopeatahtinen työelämän muutos, työssä esiintyvä kiire, 
henkilöiden väliset vuorovaikutustilanteet sekä työn fyysinen kuormitus. Kurssin 
toisella jaksolla järjestettiin yksi yhteistyöpäivä 15.4.1997, jonka aikana pyrittiin 
yhteisellä työskentelyllä em. asioiden kehittämiseen. Kurssin seurantajakso pide-
tään 27.–31.10.1997.

Kuntoutustyöryhmän puolesta
Päiväys ja allekirjoitus NN
työfysioterapeutti, kurssin vastaava ”
(Välitiedote 17.04.1997)

Välitiedotteen lisäksi kukin kuntoutuja sai toisen jakson jälkeen välikuntoutusker-
tomuksen. Sen otsikoista voi lukea Aslakin erityisinfrastruktuuria, mutta osittain 
myös lääkinnällisen kuntoutuksen infrastruktuuria edustavan johtoidean, jonka 
mukaan Aslakilla tuotetaan kuntoutujan työtä ja fyysistä työ- ja toimintakykyä kos-
keva arvio, johon kuntoutumissuunnitelma perustuu. Lääkinnällisen kuntoutuksen 
perustaa edustaa johtoidea fyysisen kunnon arvioimisen ensisijaisuudesta, mikä 
dokumentoidaan erillisellä suorituskykytestien tulosliitteellä. 

Tuloksena on näitä johtoideoita mukaileva kertomus, jossa kuvataan kuntou-
tujan työtehtävät, vaivat että kuntoutussuunnitelma. Kuntoutujan fyysinen tila 
selostetaan tarkoin. Kuntoutujien kehittämissuunnitelmat liittyvät työhön, kuntoi-
luun ja henkilökohtaiseen hyvinvointiin. Ohessa on tiivistelmä Saara K:n ja Jouni S:
n välikuntoutuskertomuksista.

Välikuntoutuskertomuksessa kuvatun kuntoutumissuunnitelman yleistavoite 
on kirjattu kaikille kuntoutujille samanlaisena: ”henkilökohtaisen työkykyisyy-
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den ja hyvinvoinnin lisääntyminen ja lisääntynyt kyky arvioida ja kehittää omaa 
ja työyhteisönsä työtä”.  

Saara K aikoo välijaksolla pyrkiä kehittämään itseään antamalla itselleen aikaa 
ja oppimalla kuuntelemaan itseään. Hän pyrkii jatkamaan liikkumista ja voi-
mistelua entiseen malliin. Työyhteisöön hän aikoo viedä viestiä kuntoutuksessa 
oppimistaan uusista asioista.

Saara K:n työtilanne varastossa kuvataan ja todetaan muutos myyntityöstä 
pakkaamoon. Kuormitustekijöinä mainitaan työn yksitoikkoisuus, ristiriidat 
esimiehen kanssa ja työolosuhteet. Perhetilanne ja harrastukset kuvataan myös. 
Fyysinen työ- ja toimintakyky kuvataan yksityiskohtaisesti niin suhteessa ylei-
seen kuntoon, kunnon ylläpitoon kuin työhön. Työssä yksitoikkoiset pakkaa-
misliikkeet rasittavat käsiä ja seisominen jalkoja. Laatikoiden nostaminen ja 
siirtäminen kuormittaa yläraajoja ja hartioita. Kuntoutuja liikkuu paljon ja 
monipuolisesti, suurin haaste työkyvylle todettaan olevan liian yksitoikkoinen 
työ kuntoutujan henkiseen kapasiteettiin nähden. Saara K kokee fyysisen työ-
kykynsä parantuneen ja pitää suurimpana antina tietoa fyysisen kunnon yllä-
pidosta. Hän arvostaa sitä että on saanut etäisyyttä oman työnsä tarkasteluun. 
Kuntoutuja on oppinut, että hän ei ole välttämättä laiska työntekijä ja on pys-
tynyt näkemään vaihtoehtoja ja toiveikkuutta oman työn ja jaksamisen suhteen 
ja miettii erilaisia vaihtoehtoja. Testitulokset fyysisen kunnon osalta olivat erin-
omaista tasoa lihaskunnon osalta ja keskitasoa kävelytestin osalta.

Jouni S aikoo kuntoilla aikaisempaa enemmän välijaksolla. Työnsä osalta hän 
aikoo kiinnittää huomiota avoimuuteen ja rehellisyyteen vuorovaikutukses-
sa muiden työntekijöiden kanssa sekä herättää keskustelua työpaikalla oman 
kunnon huolenpidosta. Hän aikoo myös opetella ergonomisesti oikeita työta-
poja ja -asentoja. 

Jouni on tyytyväinen työhönsä ja hän antaa omalle työssä jaksamiselleen nu-
meron 7. Työ on fyysisesti raskasta ja ajoittain kiireistä, vuorotyötä, mutta 
kuntoutuja ei tee yövuoroja. Ilmapiiri töissä ja suhteet esimieheen ovat hyvät. 
Kuntoutujan harrastuksista mainitaan liikunta ja kyläily, myös perhesuhteet 
kuvataan ja sairaudet kerrotaan. Nyt hänellä on selkäsärkyä. Jouni S arvioi fyy-
sisen kuntonsa kouluarvosanalla 7-8, hän haluaisi kuntonsa parantuvan. Hän 
harrastaa säännöllisesti liikuntaa. Työ on tavaroiden keräilyä ja trukilla ajoa, 
siinä istuma-asento on yksipuolinen. Jouni S:n työasentoja kuvataan tarkoin. 
Viittaus ergonomiaan: ”…Hän aikoo myös opetella ergonomisesti oikeita työta-
poja ja -asentoja” ja työhön: ”… Työnsä osalta hän aikoo kiinnittää huomiota 
avoimuuteen ja rehellisyyteen vuorovaikutuksessa muiden työntekijöiden kanssa.” 
Kuntoutuksen tärkein anti Jouni S:n kohdalla on ollut tieto omasta kunnosta 
ja monipuolinen liikunta kurssilla. Jouni S kokee kuntonsa jo kohentuneen. 
Testitulokset fyysisen kunnon osalta osoittivat erinomaista tai keskitasoa ja kä-
velytestillä mitattu kuntoluokka välttävää tasoa.

(Saara K:n ja Jouni S:n välikuntoutuskertomuksista tutkijan työstämä kuvaus)
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Johtopäätökset välitiedotteesta ja välikuntoutuskertomuksesta

Välitiedotteen ja välikuntoutuskertomuksen runkoon sisältyvät johtoideat kerto-
vat kuntoutuksesta valvottuna toimintana, ryhmäprosessina, työkyvyn arviointina 
ja siihen perustuvien kuntoutumissuunnitelmien tuottamisena. Työkyvyn arvi-
ointiin liittyy työn ja fyysisen toimintakyvyn arviointi. Johtoideat ilmentävät so-
siaalivakuutuksen infrastruktuurin, lääkinnällisen kuntoutuksen infrastruktuurin 
ja Aslakin erityisen infrastruktuurin piirteitä.

Lomakkeiden antamat otsikot ohjaavat raportointia, mutta dokumenttien si-
sällöstä luettavat johtoideat eivät täysin vastaa otsikoiden johtoideoita. Kuntou-
tuksen toteutumisen raportointi paljastaa, mitkä kuntoutusjaksoilla esiintyneet 
johtoideat nostetaan kirjoitetuissa representaatioissa vallitseviksi ja mitkä jäävät 
toissijaisen idean asemaan. 

Välitiedotteessa raportoidaan kuntoutujaryhmän yhteisestä kohteesta, varas-
totyöammatin kuormitustekijöistä ja muutoksesta. Uudet ainekset onnistutaan 
tuomaan esille sinänsä muodolliseen ja niukkaan tiedotteeseen. 

Kuntoutuskertomuksessa muuttuu Välitiedotteessa mainittu ’yhteisöllinen 
työkyky ja työn kehittäminen’ kunkin kuntoutujan yksilöllisiksi muutospyrki-
myksiksi. Yhteistyöpäivänä rakennettuja, kuntoutujien työpaikkakohtaisia kehittä-
miskohteita ja -suunnitelmia ei ole kirjattu kuntoutuskertomuksiin. 

Sen sijaan Välikuntoutuskertomuksessa nostetaan laajasti esille fyysisen kun-
non arvioiminen testitulosliitteineen. Fysioterapeutin tarkastuksen tulokset ker-
rotaan tarkoin, samoin kunto- ja suoritustestien yksityiskohtaiset tulokset tulkin-
toineen liitteissä. Sen sijaan kuntoutujan työnkuvaustehtävän tietoja on käytetty 
vain kuvaamaan työn fyysistä kuormitusta ”fyysinen työ- ja toimintakyky” –otsikon 
alla, eikä työn muutostehtävästä näy jälkiä. Niiden lisäksi kuntoutujien kuntoutus-
suunnitelmista on nostettu oman hyvinvoinnin, vuorovaikutuksen sekä oikeiden 
työtapojen merkitys. Saara K:n omaa työtilannettaan koskevan tulkinnan muut-
tuminen tuodaan esille. Kuntoutussuunnitelmien yhteys kuntoutujien ongelmiin 
jää paikoin avoimeksi.

Toteutunut kurssisisältö ja sitä koskeva tekstirepresentaatio poikkeavat joilta-
kin osin toisistaan. Arvioitaessa selosteiden antamaa kuvaa kahden ensimmäisen 
jakson tapahtumia vasten havaitaan erilaisten ’äänten’ tai representaatiomoodien 
välinen vaihtelu ja hierarkia (ks. Mehan 1993). Välitiedotteessa vallitsee työn ke-
hittämisen moodi ja kuntoutujille julkituotiin identiteetti oman työn ja työyhtei-
sönsä kehittäjänä, kun taas välikuntoutuskertomuksessa voittaa fyysisen kunnon 
arvioimisen ja kunnon kohottamisen moodi. Välikuntoutuskertomus häivyttää 
kuntoutusjaksoilla esiintyneet emergentit, toimintaa uudistavat ilmiöt. Erityisesti 
toisella jaksolla käytettiin paljon aikaa työteemaan muutosanalyyseineen ja yhteis-
työpäivineen, mutta ne eivät näy kertomuksessa. Mehanin (1993) mukaan institu-
tionaalinen representaatio yleensä voittaa ei-institutionaalisen (esim. maallikon) 
äänen. Aslakin välikuntoutuskertomuksissa päädyttiin kuntoutuksen institututio-
naalista perinnettä noudattavaan ”kuormitusrepresentaatioon”. Välitiedotteessa 
esille tullut ”kehittämisrepresentaatio” joutuu maallikon äänen asemaan, se ei löy-
dä enää paikkaansa laajemmassa välikuntoutuskertomusrakenteessa. 
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Kolmannen kuntoutusjakson infrastruktuuri

Varastotyöntekijöiden Aslak-kurssin viimeinen eli kolmas jakso toteutui vähän yli 
puoli vuotta toisen jakson jälkeen. Koko kuntoutuskurssin alkamisesta oli tuolloin 
kulunut vajaat yhdeksän kuukautta. Viimeisen jakson keskeinen aihe oli Aslakilla 
saavutettujen tulosten seuranta ja arviointi sekä jatkosuunnitelmien tekeminen. 
Siihen liittyy myös kurssilla pidetty ”ylimääräinen” yhteistyöpäivä. Tämä jakso 
rakentaa Aslakia siten pitkälle tulosten arvioimisen kautta. Kuntoutuslaitoksessa 
jaksosta käytettiinkin nimitystä ”arviointijakso” ja ”pitkä jakso”.

Kolmannen jakson infrastruktuuria tarkastelen neljän keskeisen välineen kaut-
ta: kurssiohjelman, keskusteluryhmien tehtävien, yhteistyöpäivän ja kuntoutus-
ussuunnitelmalomakkeen kautta. Taulukko 7.11 sisältää pelkistyksen kolmannen 
jakson infrastruktuurista, siihen sisältyvistä johtoideoista ja niiden edustamasta 
infrastruktuurin tyypistä. Infrastruktuuriin nojaavan toiminnan toteutumisesta 
Varastotyöntekijöiden kurssilla raportoin tekstissä. 

Taulukko 7.11 Kolmannen jakson infrastruktuuri, johtoideat ja infrastruktuurin 
tyypit

INFRASTRUKTUURI
AINEISTO 

INFRASTRUKTUURIIN SISÄLTYVÄ
JOHTOIDEA 

INFRASTRUKTUURIN 
TYYPPI

Kurssiohjelma
– testit
– liikunnat

– keskusteluryhmät: 
arviointitehtävä 

Yhteistyöpäivä
– tehtävä 

Henkilökohtainen 
kuntoutumis- ja 
kehittymissuunnitelma 
-lomake

– kuntoutuksen tuloksena on kohentunut kunto ja 
parantunut terveys, joita arvioidaan

– kuntoutuksen tuloksena on muutoksia 
kuntoutujan työssä ja henkilökohtaisessa 
hyvinvoinnissa. Niitä arvioidaan.
– kuntoutus on tehtävien antamista, tekemistä ja 
tarkastamista

– kuntoutus on yhteistyötä työpaikan kanssa ja 
kuntoutuksessa sovitaan työn kehittämisestä

– kuntoutus kohdistuu integroidun työkyky-
käsityksen mukaan sekä työpaikan tasolle että 
kuntoutujakohtaiseen osaamiseen ja työn ulko-
puolelle henkilökohtaiseen hyvinvointiin

lääkinnällisen kuntoutuksen 
infrastruktuuri

paikallinen työn 
kehittämisen infrastruktuuri

oppilaitosinfrastruktuuri

Aslakin erityinen 
infrastruktuuri/ työn 
kehittämisen infrastruktuuri

paikallinen 
työn kehittämisen 
infrastruktuuri

Kolmas jakso kokonaisuudessaan ohjelmineen ja tehtävineen sisältää idean tulosten 
arvioimisesta. Se, mitä tuloksia arvioidaan, liittyy eri perustoihin. Ohjelma sisältää 
ensimmäisen, lääkinnällisen kuntoutuksen infrastruktuuria edustavan johtoidean, 
jonka mukaan kuntoutuminen on fyysisen terveyden ja toimintakyvyn parantamis-
ta, jota arvioidaan ja näytetään toteen kliinisin tarkastuksin ja mittarein. Viimeisen 
jakson kurssiohjelma painottuu edelleen liikuntaan. Liikuntaryhmät ja kuntotestit 
käsittäviä tapahtumia oli 16,5 tuntia ja yksi tunnin kestävä kuntotestien palautuk-
seen liittyvä opetuskeskustelu. Esimerkiksi avauspäivän ohjelma avaustilaisuuden 
lisäksi käsitti kuntosaliharjoitukset, lihasvenyttelyt ja rentousharjoituksen. 
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Ammatillisia osioita oli 10 tuntia yhteistyöpäivä mukaan lukien. Niiden otsikoin-
ti sisälsi ”Työkyvyn kehittämistä” ja ”Jatkosuunnittelua”. Itsenäisiä tehtäviä kuntou-
tujat tekivät kaksi tuntia. Avaus ja päätös veivät kaksi tuntia. Kurssiohjelman sisältä-
mät keskusteluryhmät arviointitehtävineen sisältävät toisen johtoidean, idean siitä, 
että työ on keskeinen sisältö kuntoutuksessa ja että kuntoutus on työn kehittämistä. 
Idea edustaa työn kehittämisen infrastruktuuria. Tehtäväotsikot kertovat oletuksia 
kuntoutuksen tuloksista. Arviointilomake kysymyksineen sisälsi seuraavaa: 

VARASTOTYÖN ASLAK-KUNTOUTUMIS- JA TYÖNKEHITTÄMIS-
HANKKEEN ARVIOINTIKYSELYLOMAKE 

1. Mitä asioita olet pyrkinyt kehittämään työssäsi/henkilökohtaisessa jaksamises-
     sasi Aslakin aikana?
2. Millaisia muutoksia on tapahtunut työpaikallasi Aslakin aikana?
3. Millaisia muutoksia on tapahtunut omassa työssäsi/työtavoissasi Aslakin
     aikana?
4. Millaisia esteitä olet huomannut työpaikallasi olevan asioiden kehittymisen
     tiellä?
5. Kuinka mielestäsi em. estietä voitaisiin vähentää?
6. Millaisia muutoksia on tapahtunut henkilökohtaisessa hyvinovinnissasi Aslakin
     aikana?
7. Mitä esteitä olet todennut oelvan henkilökohtaisen hyvinvoinnin kehittymisen
     tiellä?

(Kolmannelle jaksolle annetun välitehtävän otsikointi ja lomakkeen kysymykset) 

Kolmantena näyttäytyy työskentelyyn kuuluvien tehtävien kautta johtoidea kun-
toutuksesta koulumaisena tehtävien antamisena, tekemisenä ja tarkastamisena. 
Idea edustaa oppilaitosinfrastruktuuria. Johtoidean mukainen koulumaisuus on 
nähtävissä työskentelyssä fyysisen luokkahuoneasetelman, tehtävien ja työtavan 
kautta. Tehtävät ovat enimmäkseen kirjallisia välitehtäviä (”kotitehtäviä”). 

Neljäs johtoidea sisältyy yhteistyöpäivään ja kertoo, että kuntoutus on yhteis-
työtä työpaikan kanssa. Se, että yhteistyöpäivä on ylimääräinen, vahvistaa työpaik-
kayhteistyön merkitystä. Yhteistyöpäivän alkuperäinen johtoidea käsitellä yhdessä 
työn haitallisia vaikutuksia ja niiden ehkäisyä (ks. Kelan standardi 1997, 12) on 
Aslakin erityisen infrastruktuurin mukainen, mutta yhteistyöpäivä rakentaa siltaa 
myös uuteen työn kehittämisen perustaan kurssin vetäjän ilmaiseman tavoitteen, 
tehtävälomakkeen ja vakiintuneesta menettelystä poikkeamisen perusteella. Toi-
nen yhteistyöpäivä oli vakiintuneeseen Aslakin rakenteeseen nähden jopa ’kak-
sinkertaisesti ylimääräinen’. ’Kaksinkertaisesti’ tarkoittaa sitä, että ensiksikin Kela 
edellyttää pidettäväksi yhteistyöpäivän vain työpaikkakohtaisilla, ei alueellisilla 
Aslakeilla. Kuntoutuslaitokseen on vakiintunut käytäntö järjestää yhteistyöpäivä 
silloinkin kun kuntoutujia on useilta työpaikoilta. Toiseksi tällä Aslakilla yhteis-
työpäiviä pidettiin kaksi. Seuraavassa ote tutkijan kenttämuistiinpanoista: 
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Poikkeuksellista tavanomaiseen nähden tällä Aslakilla oli toinen yhteistyöpäivä 
joka pidettiin kurssin viimeisenä päivänä. Marko J kertoi minulle jälkeenpäin, 
että normaalisti ei järjestetä kahta yhteistyöpäivää yhdellä kurssilla, tämä oli 
ylimääräinen: ”halusin kokeilla tämmöstä. Mun mielestä tää oli ihan… eikä tää 
huonolta tuntunu. Tätä vois yrittää jatkossakin.”

     (Tutkijan kenttämuistiinpanot 31.10.1997)

Viides johtoidea sisältyy kuntoutumis- ja kehittymissuunnitelmalomakkeeseen, 
johon kootaan kehittymistarpeet, -tavoitteet ja jatkosuunnitelmat. Lomake on ni-
metty ”Työntekijän henkilökohtaiseksi kehittämistehtäväksi”. Sen idea on ohjata 
integroidun työkykykäsityksen mukaisesti kehittämistoimenpiteet kolmelle eri ta-
solle: koko työpaikkaa koskeviin, kuntoutujakohtaiseen osaamiseen sekä henkilö-
kohtaiseen hyvinvointiin ja terveyteen. Lomakkeella kuntoutumis- ja kehittymis-
suunnitelmien tasot esitetään näin:

– TYÖYHTEISÖN TASO (esim. tiedonkulku, työnjako, henkilöstöpolitiikka,
– työn vaatimukset, omat vaikutusmahdollisuudet, tuen saaminen yms.)
– AMMATILLINEN OSAAMINEN, AMMATTITAITO, TYÖN HALLINTA
– HENKILÖKOHTAINEN HYVINVOINTI: FYYSINEN, PSYYKKINEN JA
– SOSIAALINEN TERVEYS

Edellä kuvattuun välineistöön nojaten kolmas jakso rakentui käytännössä toimin-
naksi, jossa kuntoutujia ohjattiiin liikuntaan ja rentoutumaan, heille tehtiin mm. 
kävelytestit ja lihaskestävyystestit, he tekivät tehtäviä, raportoivat omista kehit-
tämispyrkimyksistään työssään ja henkilökohtaisessa hyvinvoinnissaan, laativat 
sekä omakohtaisia että työpaikkojaan koskevia kehittämissuunnitelmia itsekseen 
ja esimiehensä kanssa yhteistyöpäivänä ja kirjaavat suuunnitelmat työkyvyn eri 
osa-alueille henkilökohtaisiin kehittymistehtävälomakkeisiin. Avaan seuraavassa 
edellä kuvattujen välineiden kautta toteutunutta toimintaa ja siinä esille nousseita 
johtoideoita. 

Kuntoutujien alkutavoitteet olivat kohdistuneet kunnon ja terveyden paran-
tamiseen. Tavoitteet olivat yhdenmukaisia määrällisesti vallitsevan fyysisen kun-
toutuksen kanssa. Myös viimeisellä jaksolla kuntoutujien ensimmäinen arvio ta-
voitteiden saavuttamisesta liittyi johdonmukaisesti liikuntaan ja terveellisempään 
ruokailuun. Tästä kertoo kuvaus viimeisen jakson avauksesta:

”Vetäjä päättää avaustilaisuuden palaamalla kuntoutujien kurssin alussa esittä-
miin tavoitteisiin ja toiveisiin näyttäen ne kalvolla. Hän kysyy, miltä eteneminen 
näyttää. Kuntoutujat kertovat venyttelyistä ja terveellisemmästä ruuasta. Vetäjä 
joutui muistuttamaan, että oli myös työhön liittyviä tavoitteita, työn muutosta 
mallitettiin ja että yhteistyöpäivänä oli esillä kehittämiskohteita, joita tullaan 
arvioimaan jakson aikana. ”
(ote videoaineistoon perustuvasta tapahtumakuvauksesta, kolmas jakso,
 avaus 27.10.1997)
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Kurssin vetäjä ei ollut tyytynyt yksistään näiden tavoitteiden asettamiseen ja arvi-
ointiin, vaan hän oli antanut kuntoutujille myös toisen, työnkehittämistavoitteen, 
ja ohjannut heitä tehtävässä arvioimaan myös sitä. Arviointitehtävässä tavoitteita 
oli siten muokattu uudelleen kuntoutujien työnkehittämispyrkimyksiksi. Kuntou-
tujille ’annetut’ työnkehittämistavoitteet arviointitehtävän kautta sisältävät joh-
toidean, joka edustaa uutta työn kehittämisen infrastruktuuria. Johtoidea työn 
kehittämisestä uhkaa kuitenkin toistuvasti hukkua fyysisen kuntoutuksen infra-
struktuurin voiman alle.

Arviointitehtävän kautta työskentelyn tuloksena näkyvät kuntoutujien oma-
kohtaiset työtapoja, työympäristöä ha henkilökohtaista hyvinvointia koskevat pie-
net parantamipyrkimykset ja niiden vaikutukset. Kuntoutujat raportoivat myös 
muutoksista työssään. Näytteenä ote kurssin vetäjän tekemästä koosteestaa, johon 
vetäjä kokosi kaikkien kuntoutujien vastaukset. Näyte koskee ensimmäistä kysy-
mystä:

VARASTOTYÖN ASLAK-KUNTOUTUMIS- JA TYÖNKEHITTÄMISHANK-
KEEN ARVIOINTIKYSELYLOMAKE 

1. Mitä asioita olet pyrkinyt kehittämään työssäsi/henkilökohtaisessa jaksa-
misessasi Aslakin aikana?
– pyrkinyt tekemään työn kiireettömästi (siinä onnistumatta yövuorossa)
– oikea työasento, työtapa, liikuntaa lisäämällä (kävely, uinti, pyöräily)
– turha kiire pois
– työturvallisuutta. Parantaa työasentoja/yritän ottaa rennommin
– työasioita ei pysty kehittämään. Henk.kohtaisesti liikuntaa jonkin verran.
– työssä: rauhallinen työtahti. Minäkin olen ihminen.
– otan vähän enemmän huomioon omia tarpeita. Kiireettömyys, tasaisesti.
– pyrkinyt ottamaan työt vähän rauhallisemmin ja välttämään kiireitä.
– Olen tässä melko hyvin onnistunut
(Ote kurssin vetäjän tekemästä arviointikyselyn koosteesta 31.10.1997

Vastaukset tuovat esille kuntoutujien näkemyksen Aslakin tuloksista. Kiireettö-
myyteen pyrkiminen työtahtia rauhoittamalla, oikeat työasennot ja työturvalli-
suuden parantaminen palautuvat Aslakin erityiseen infrastruktuuriin sisältyvään 
johtoideaan työkuormituksen vähentämisestä yksilökohtaisin keinoin. Lääkinnäl-
lisen kuntoutuksen perustaan sisältyvä johtoidea kunnon ylläpidosta löytyy myös 
vastauksista, samoin psykososiaalisen kuntoutuksen perustaan sisältyvä johtoidea 
itsestä henkilönä, ei yksinomaan työntekijänä. 

Laaja arviointitehtävä tuottaa niin kuntoutujille kuin kurssin vetäjälle uuden 
kohteen: tehtäväsuorituksen. Tehtävien tekemisen johtoideaa korostaa asetelma, 
jossa kurssin vetäjä ’tarkistaa’ tehtävät siten, että kuntoutujat lukivat vuorollaan 
vastauksensa ja palauttivat tehtävät vetäjälle. Tehtävien tekeminen nousee myös 
toistuvasti puheenaiheeksi ryhmäkeskustelun aikana. Kuntoutujien kohteena ovat 
tehtävät, jotka on pitänyt tehdä ja joiden osaamisesta he ovat epävarmoja. Teh-
tävien vaikeutta tai työläyttä kuvaavia kommentteja ilmeni keskustelussa useaan 
otteeseen. Seuraava ote kuvaa tehtävien tekemisen johtoideaa. Ote on osa videoai-
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neiston pohjalta laadittua tapahtumakuvausta viimeisen kuntoutusjakson keskus-
teluryhmästä: 

”Kaikilla kuntoutujilla on tehtävälomakkeet edessään. Tämän kahden tunnin 
keskusteluryhmän aikana ehditään käydä kolmen kuntoutujan välitehtävät 
läpi. Koko tehtävä läpikäydään kuntoutuja kerrallaan. Kukin lukee lomakkeesta 
vastauksensa ja vetäjä kommentoi tai pyytää tarkennuksia, myös toiset kuntou-
tujat esittävät kommentteja. Välillä syntyy pitkiäkin keskusteluja, jotka lähtevät 
osin erkanemaan tehtävästä, kun toiset kuntoutujat ja vetäjä osallistuvat kes-
kusteluun. Myös minä osallistun keskusteluun muutamalla puheenvuorolla. 
Vetäjä selittää tehtävän logiikkaa muutaman kerran sen käsittelyn aikana. Teh-
tävän tuotosta ei kirjattu tai koottu mihinkään. Seuraavana päivänä jatketaan 
muiden kanssa. ”
(ote videoaineistoon perustuvasta tapahtumakuvauksesta, kolmas jakso, 
keskusteluryhmä 28.10.1997

”Kolmantena päivänä läpikäydään kuuden kuntoutujan tehtävät vajaan kahden 
tunnin aikana. Kuntoutujat lukevat lomakkeesta vastauksensa kuten edellisenä 
päivänäkin. Vetäjä kommentoi vain vähän, pyytää useamman kerran kuitenkin 
menemään tehtäväkohdissa eteenpäin. Kaikkien kuntoutujien tehtävä tulee lä-
pikäydyksi. Kun kaikkien tehtävät on läpi käyty, vetäjä kerää tehtävälomakkeet 
itselleen.”
(ote videoaineistoon perustuvasta tapahtumakuvauksesta, kolmas jakso, 
keskusteluryhmät 29.10.1997

Oppikurssilogiikassa toimijuus on vetäjällä, joka antaa tehtävät, tarkistaa ne ja ke-
rää itselleen tehden niistä oman koosteensa: Vetäjän kohteena on tehtävien etene-
misen ohjaaminen siten, että kaikkien kuntoutujien tehtävät ehditään käydä läpi. 
Tehtävien merkitys jatkosuunnitelmille jäi avoimeksi, koska jatkosuunnitelmat 
laadittiin yhteistyöpäivänä eri tehtävän varassa.

Ylimääräinen yhteistyöpäivä alleviivaa työhön liittyvyyttä ja rakentaa kuntou-
tusprosessista työpaikan yhteistä hanketta. Kurssin vetäjä ottaa vanhaa yhteistyö-
päiväinfrastruktuuria käyttöön uusissa yhteyksissä. Ohessa oleva ote kertoo tilai-
suuden sisällöstä ja rakenteesta: 

”Kurssin vetäjä kertaa Aslakin tapahtumat ja tehtävät, joita kuntoutujat ovat 
tehneet. Hän esittelee historiatehtävästä laaditun toimintajärjestelmämallituk-
sen, joka oli mukana myös edellisellä kerralla. 

Kurssin vetäjä Marko J käy läpi myös edellisenä yhteistyöpäivänä laaditut kehit-
tämissuunnitelmat ja kehittämisen etenemisestä kullakin työpaikoilla käydään 
keskustelukierros. Sen jälkeen siirrytään työpaikkakohtaisissa pienryhmissä 
(kuntoutuja ja hänen esimiehensä) käsittelemään henkilökohtaista kehittä-
mistehtävää, joka oli annettu kuntoutujien pohdittavaksi pari päivää aiem-
min. Kaikkien kuntoutujien esimiehet eivät olleet mukana, jolloin kuntoutujat 
käsittelivät tehtävää työterveyshoitajan kanssa. Pienryhmien kertoessa tuotok-
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sistaan vetäjä kirjasi samalla kaikkien ryhmien suunnitelmat kalvolle yhteiselle 
lomakkeelle.”
(Tutkijan kenttämuistiinpanot 31.10.1997)

Yhteistyöpäivä kokosi Aslakin toimijat yhteen uudessa kokoonpanossa. Kuntou-
tuslaitoksen työryhmästä paikalla oli vain kurssin vetäjä, joka vastaa ammatillisista 
osioista. Liikuntaosioista vastaava fysioterapeutti, psykologi ja lääkäri eivät olleet 
mukana, mikä kertoo vetäjän johtoideana olevasta työosuuden painotuksesta. 
Työpaikoilta oli kuntoutujien esimiehiä ja työsuojelun edustajia. Työterveyshuol-
losta osallistuivat kuntoutujien työpaikkojen työterveyshoitajat. 

Yhteisen työskentelyn väline oli työntekijän henkilökohtainen kehittämissuun-
nitelma -lomake. Työskentelyn tulokseksi saadaan kehittämissuunnitelmia, joista 
kuntoutujat ja esimiehet sopivat yhdessä kuntoutujien tekemien aloitteiden poh-
jalta. Lomake täyttää kuntoutumissuunnitelmalomakkeen tehtävän. Havainnollis-
taakseen aikaansaannoksia vetäjä kokosi kaikkien pienryhmien tehtäväkirjaukset 
samalle kalvolle tehtävälomakkeeseen näin: 

TYÖNTEKIJÄN HENKILÖKOHTAINEN KEHITTÄMISTEHTÄVÄ    31.10.1997

Nimi: KEHITTÄMISTARVE KEHITTÄMISTAVOITE KEHITTÄMISSUUNNITEL-
MA (yksin-yhdessä-kenen 
kanssa?)

TYÖYHTEISÖN TASO 
(esim. tiedonkulku, 
työnjako, henkilöstö-
politiikka, työn vaati-
mukset, omat vaiku-
tusmahdollisuudet, 
tuen saaminen yms.)

– tiedonkulku
– henkilöstöpolitiikan 
yksisuuntaisuus 
– työvälineet työhön 
soveltumattomat (osin)
– huonot vaikutus-
mahdoll. 
– tukea ei saa

– parempi tiedon kulku

> 2-suuntaiseksi

> uusia koneita
> vaik.mahd paremmiksi
> tietää, keneltä saa 
tukea

– ilm. taulut, lokikirja, 
palaverit
– avoin keskustelu tt/ta
– kahdenkeskinen keskus-
telu
– koneita on tulossa
– tt/ta/aluejoht. palaveri
– asiakaspalvelukoulutus
– koulutus, keskustelu

AMMATILLINEN 
OSAAMINEN, AM-
MATTITAITO, TYÖN 
HALLINTA

– atk:n käyttö
– osaamisen/taidon 
– vanhentuminen

– hallita atk
– amm. osaaminen 
paremmaksi

– työryhmäkoulutus
– henkilökoht. koulutus 
–97/-98
– määrärahat koul.budj.

HENK.KOHTAINEN 
HYVINVOINTI: 
FYYSINEN, 
PSYYKKINEN JA 
SOSIAALINEN 
TERVEYS

– perheen kanssa liikku-
mista
– tarve olla parempi 
työkaveri ja ihminen
– erilaisuuden hyväksy-
minen

– työyhteisön kehittäminen

Koosteesta nähdään, että työtä koskevat suunnitelmat ovat laaja-alaisia, koko työ-
paikkaa koskevia parannusehdotuksia. Kun kuntoutujat olivat kirjanneet kurssi-
arviointitehtävään omakohtaisia arvioitaan, muodostuu yhteistyöpäivänä kehittä-
misen kohteeksi työn osalta koko työpaikka henkilökohtaisen hyvinvoinnin ohella. 
Vetäjän pyrkimys laajentaa kehittämistä työpaikan tasolle otettiin vastaan 
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”Kun kaikki ryhmät ovat esitelleet tehtävänsä tulokset, keskusteltiin vielä ve-
täjän aloitteesta siitä, miten työpaikoilla mietittäisiin ja työstettäisiin suunni-
telmia jatkossa. Työsuojeluvaltuutettu pyytää kopion kehittämisehdotusten 
yhteenvedosta ja Marko J lupaa sen antaa. Saara K:n, Kalevi M:n ja Ilpo P:n 
esimies ehdottaa että Kalevi M kertoisi seuraavassa varastopalaverissa kurssin 
annista, samoin Ilpo P omalla osastollaan. Työterveyshoitaja Sinikka A ehdot-
taa, että suunnitelmapaperit otetaan mukaan työsuojelukokoukseen. 
(Tutkijan kenttämuistiinpanot 31.10.1997)

Yksilökohtaiset kuntoutumissuunnitelmat käytiin läpi kuntoutujakohtaisissa lop-
pupalavereissa. Niihin osallistui kuntoutustyöryhmästä työpari, joko kurssin vetäjä 
ja fysioterapeutti tai psykologi ja fysioterapeutti. Integroidun työkyvyn mukaisen 
johtoidean liittäminen uusien tehtävien avulla olemassa olevaan infrastruktuuriin 
toteutui. Suunnitelmiin sisältyi työpaikkakohtaisten suunnitelmien lisäksi kun-
kin kuntoutujan yksilökohtaiset kehittämissuunnitelmat, joihin kirjoitettiin am-
matillista osaamista ja henkilökohtaista hyvinvointia koskeva taso. Ammatillista 
osaamista koskeva osuus täytettiin yhdessä esimiehen kanssa. Ohessa on näytteenä 
kuntoutuja Kalevi M:n henkilökohtainen kehittymissuunnitelma.

TYÖNTEKIJÄN HENKILÖKOHTAINEN KEHITTÄMISTEHTÄVÄ                     31.10.1997

Nimi: 
Kalevi M

KEHITTÄMISTARVE KEHITTÄMISTAVOITE KEHITTÄMISSUUNNITEL-
MA (yksin-yhdessä-kenen 
kanssa?)

TYÖYHTEISÖN TASO – tiedonkulku
– henkilöstöpolitiikan 
yksisuuntaisuus 
– huonot vaikutus-
mahdoll.

– parempi tiedon kulku

> 2-suuntaiseksi
> vaik.mahd paremmiksi

– avoin keskustelu tt/ta
– kahdenkeskinen keskus-
telu
– tt/ta/aluejoht. palaveri

AMMATILLINEN 
OSAAMINEN, AM-
MATTITAITO, TYÖN  
HALLINTA

– pitäisi olla aikaa 
ottaa selvää koneista, 
korjausmenetelmistä, 
uutuuksista 

– päästä messuille, 
kaupungille eri liikkeisiin 
ja olla yhteydessä valmis-
tajiin ja maahantuojiin

– pitäisi keskustella työn-
johdon kanssa

HENK.KOHTAINEN 
HYVINVOINTI: 
FYYSINEN, 
PSYYKKINEN JA 
SOSIAALINEN 
TERVEYS

Fyysinen hyvinvointi= 
kuntoilua
Sosiaalinen = 
työkaverit

– Lisätä lenkkeilyä, 
talvella hiihtoa veny-
tyksiä
– voisi jutella työkaverei-
den kanssa työn lomassa

– lähinnä yksin

(Kuntoutujan  täyttämä  ”Työntekijän henkilökohtainen kehittämistehtävä”, joka 
sisältää kuntoutumissuunnitelman.)

Johtopäätökset kolmannesta jaksosta

Viimeisellä jaksolla välineistöstä tulee esille kuntoutuksen tulosten arviointiin 
liittyvä johtoidea. Jakson infrastruktuurissa toistuvat jo edellisillä jaksoilla esille 
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tulleet johtoideat. Yksi niistä on työkyvyn parantaminen fyysistä kuntoa kohenta-
malla ja edistystä testein arvioimalla. Lääkinnällisen kuntoutuksen infrastruktuuri 
tarjoaa vakaan perustan tälle työskentelylle. Toinen johtoidea puolestaan koskee 
kuntoutuksen yhteyttä työhön ja pyrkimyksiä vaikuttaa kuntoutuksen avulla en-
nen muuta työhön. Tätä paikallista työn kehittämisen infrastruktuuria edusti arvi-
ointitehtävä, joka käytännön työskentelyssä ohjasi yksilöä työtapojen ja työympä-
ristön parantamiseen, liikuntaan ja uusiin asenteisiin työntekoa kohtaan. Kolmas 
johtoidea liittyy tehtäviin yleensä ja se kertoo kuntoutuksesta kurssitehtävien te-
kemisenä. Työskentely Aslakin keskusteluryhmissä muistutti koulunkäyntiä, jossa 
tehtävät tehdään opettajaa varten. Neljäs johtoidea on Aslakin näkeminen työpai-
kan yhteisenä asiana. Yhteistyöpäivänä käytetty kuntoutussuunnitelmalomake, 
joka oli tarkoitettu ohjaamaan suunnitelmia, sisälsi viidennen, integroidun työky-
vyn käsitteeseen pohjautuvan työn kehittämisen perustalta nousevan johtoidean. 
Se suuntasi kehittämistoimenpiteet työpaikkaa, työntekijän osaamista ja henki-
lökohtaista hyvinvointia koskeviksi. Kuntoutujat katsoivat kehittämistä yhtäältä 
omasta näkökulmastaan ja toisaalta esimiesten kanssa työpaikan näkökulmasta. 
Käytännössä työpaikan tason kehittäminen tarkoitti yhteistyöpäivänä ideoitu-
ja työpaikkakohtaisia parannussuunnitelmia esimiesten ja kuntoutujien kesken. 
Lopputuloksena oli tiedonkulkuun, työvälineisiin, koulutukseen ja vuorovaiku-
tukseen kohdistuvia suunnitelmia. 

Edellä kuvattuun infrastruktuuriin nojautuva työskentely kolmannella jaksolla 
tuottaa kuvan, jonka mukaan Aslakin tuloksena kuntoutujat ovat pyrkineet ko-
hottamaan kuntoaan, muuttamaan työtapaansa, ottamaan huomioon omia tar-
peitaan ja tuottamaan kehittämisehdotuksia myös työpaikalle esim. vuorovaiku-
tukseen ja tiedon kulkuun liittyen.

Viimeisellä kuntoutusjaksolla emergentti tapahtuma oli ylimääräinen yhteis-
työpäivä. Yhteistyöpäivä tarjosi merkittävän tilaisuuden kytkeä erilleen kasvanutta 
kuntoutusta ja työtä yhteen uudella tavalla. Kurssin vetäjä vahvisti tavoittelemaan-
sa työhön liittyvyyden ideaa uudella infrastruktuurin elementillä, työhön keskitty-
vällä yhteistyöpäivällä, jonka hän kytki olemassa olevaan rakenteeseen ilman, että 
infrastruktuurin ’ekosysteemi’ järkkyi.

Kehkeytyvästä kohteen laajenemisesta kertoo yhteistyöpäivän työpaikkatason 
kehittämissuunnitelmien laatiminen kuntoutujien ja esimiesten kesken. Välineen 
avulla oli mahdollista ylittää oletus työolojen haitallisista vaikutuksista ja laajentaa 
kehittämisen kohdetta työyhteisöä koskevaksi. Vaikutusten arvioinnissa ja jatko-
suunnitelmissa pimentoon jäi kuitenkin esim. tehty toiminnan analyysi. Työssä 
jaksamisen tai kuormittumisen yhteyttä kehitettäviin asioihin ei myöskään poh-
dittu. Yhteistyöpäivässä lähdetään miettimään jälleen uusia kehittämiskohteita. 

Yhteistyöpäivässä konstruoidaan eri osapuolten tarina kuntoutuksesta. Esitel-
lessään kurssin tapahtumia muille osallistujille kurssin vetäjä painottaa omassa 
konstruktiossaan kurssia työn kehittämisenä. Työterveyshuollon kohde oli muut-
tunut valintavaiheen sairauksien hoidosta työpaikan kehittämissuunnitelmien 
tukemiseen. Kuntoutujat, jotka kurssille tullessaan korostivat fyysistä kuntoa ja 
liikuntaa, nimeävät viimeisen jakson lopussa kuntoutuksen ”pään kuntoutukseksi” 
ja kyseenalaistavat Aslakin ”venytyskuntoutuksen” mainetta.  
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Kuntoutuskertomus 

Viimeisen jakson jälkeen kuntoutujat saivat kuntoutuskertomuksen (kuntoutus-
laitoksessa siitä käytetään puhekielessä termiä ”lausunto”, Kelan terminologiassa 
”kuntoutusseloste”), jossa oli kuvattu välikuntoutuskertomuksessa olevien tieto-
jen lisäksi tällä jaksolla tuotettu kuntoutumisprosessin arviointi ja jatkosuunnitel-
mat. Seuraavassa taulukossa (taulukko 7.12) on kuntoutuskertomuksen sisältämät 
johtoideat ja niiden edustamat infrastruktuurin tyypit. Kirjoitetun kuntoutusker-
tomuksen sisältöä avaan tekstissä.  

Taulukko 7.12 Kuntoutuskertomus infrastruktuurin edustajana, johtokertomuk-
set ja infrastruktuurin tyypit 

INFRASTRUKTUURI
AINEISTO 

INFRASTRUKTUURIIN SISÄLTYVÄ 
JOHTOIDEA

INFRASTRUKTUURIN TYYPPI

– Kelan ohjeet doku-
mentoinnista
 
– kuntoutuskertomus

– lääkäri allekirjoittaa 
sairauskertomuksen

– kertyvän tiedon dokumentointi 
seurantaa varten

– dokumentointi valvontaa varten

– lääketieteellinen dokumentti

terveydenhuollon infrastruktuuri

sosiaalivakuutuksen infrastruktuuri

lääkinnällisen kuntoutuksen infra-
struktuuri

– kuntoutuslaitoksessa 
käytetty lausuntorunko 
otsikoineen ja liitteineen

– kuntoutus kohdistuu mitattavissa 
olevaan fyysiseen työ- ja toiminta-
kykyyn

– myös kuntoutujan työtilannetta 
selvitetään 

lääkinnällisen kuntoutuksen infra-
struktuuri

Aslakin erityinen infrastruktuuri

Kuntoutuskertomuksen johtoideat edustavat sekä terveydenhuollon että vakuut-
tamisen yleistä infrastruktuuria, lääkinnällisen kuntoutuksen infrastruktuuria että 
Aslakin erityistä infrastruktuuria. 

Kelan sääntöinfrastruktuurista luettava kuntoutusselosteen ensimmäinen joh-
toidea on dokumentoida kuntoutusprosessin aikana kerätty tieto jatkoa (seuran-
taa) varten työterveyshuollolle. Kelan palvelulinjoja koskevissa hyvän kuntoutuk-
sen kriteereissään Kela esittää: 

”prosessin aikana syntyvä tieto ja jatko-ohjauksen tarve välitetään kuntoutuji-
en suostumuksella seurannasta vastaavaan yksikköön”
(Kelan kuntoutusprosessin standardi 1997, 3). 

Toiseksi kuntoutuksen dokumentointia koskeva ohje edellyttää, että etuuteen liit-
tyvät tapahtumat voidaan tarkistaa: 

”kuntoutuksen aikana kertyvät havainnot, mittaustulokset ja olennaiset tapah-
tumat kirjataan niin, että ne voidaan jälkikäteen tarkistaa ja että ne muodosta-
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vat perustan kuntoutuskertomuksen ja kuntoutussuunnitelman laatimiselle tai 
tarkistamiselle”
(Kelan kuntoutusprosessin standardi 1997, 6). 

Aslakia koskevassa osassa standardi määrää, että kuntoutusseloste toimitetaan 
kahden viikon sisällä kurssin päättymisestä kuntoutujalle, Kelan toimistoon ja 
työterveyshuoltoon, ja että sen allekirjoittaa lääkäri. (Kelan standardi 1997, 13.) 
Kolmas johtoidea viestii selosteen olevan lääketieteellisenä dokumenttina. Kuntou-
tuskertomus on näiden johtoideoiden perusteella tarkoitettu lääketieteellisestä jat-
koseurannasta vastaavalle työterveyshuollolle sekä tarkistajana ja etuuden maksun 
kontrolloijana toimivalle Kelalle. 

Neljäntenä johtoideana kuntoutuslaitoksessa käytetyn lausuntorungon perus-
teella kuntoutus kohdistuu lääkinnällisen kuntoutuksen infrastruktuuriin tukeu-
tuen fyysiseen työ- ja toimintakykyyn. Varastotyöntekijöiden Aslakilla käytetyssä 
kuntoutuskertomuksessa on seuraavat otsikot: 

– esitiedot ja kuntoutujan työnkuvaus, 
– fyysinen työ- ja toimintakyky
– kuntoutumissuunnitelma toisen jakson lopussa
– kuntoutumisprosessin arviointi
– jatkosuunnitelmat 
– päiväys, allekirjoitus, työryhmän kokoonpano, jakelu
Liitteenä toistotestillä mitattu lihasten voima ja kestävyys sekä UKK- instituu-
tin 2 km:n kävelytesti
(Lausuntorunko eli kuntoutuskertomuksen otsikot)

Lausuntorungosta käy ilmi, että jaksolla on selvitetty kuntoutujan työn kuvaa ja 
fyysistä työ- ja toimintakykyä. Liite mittaustuloksista vahvistaa fyysisen kuntou-
tuksen johtoideaa, joka edustaa lääkinnällisen kuntoutuksen infrastruktuuria. 
Lausunnon otsikoista on luettavissa vain heikosti edustettuna Aslakin erityisen 
infrastruktuurin mukainen työkytkentä. Sen mukaan kuntoutujan työnkuva ra-
portoidaan esitietojen yhteydessä. 

Seuraavassa on kuvaus siitä, millainen sisältö rakentui tämän välineen varaan. 
Esimerkkinä käytän Saara K:n ja Jouni S:n kuntoutuskertomuksia, joista laatimani 
kuvaus on seuraavassa:

Saara K:n kuntoutumisprosessin arvioinnissa (marraskuu 1997) todetaan, 
että Saara on ollut kesällä entisessä myyntityössä ja hakeutunut syksyllä toi-
mistotyön ja tietotekniikan kurssille opintovapaalla ja on siten ollut edellisen 
jakson jälkeen varastotyössä vain kolmisen viikkoa. Hän oli saanut ajatuksen 
koulutukseen hakeutumisestaan kuntoutusjaksolta. Saara on ylpeä ratkaisus-
taan. Hänellä ei opintovapaan vuoksi ole tietoa työyhteisönsä tilanteesta mutta 
hän kokee että päällikkötaso ei halua häntä takaisin töihin. Hän aikoo sinne 
kuitenkin palata. Henkisen hyvinvoinnin Saara kokee kulkevan käsi kädessä 
fyysisen hyvinvoinnin kanssa ja hän tuntee jaksavansa hyvin. Jatkosuunnitel-
missa on saada työntekijän ääntä kuuluville nykyistä enemmän ja työntekijät 



167

tietoisiksi työyhteisöä koskevista tulevista muutoksista. Hän haluaa saada mo-
nipuolisempaa työtä ja aikoo katsella uusia työtehtäviä. Myös kurssimuotoinen 
opiskelu kiinnostaa. Tavoitteena on myös kohottaa itsetuntoa. Huolimatta hy-
västä fyysisestä kunnosta hän aikoo lisätä liikuntaa jonkin verran. Hän toivoo 
avointa vuorovaikutusta työntekijöiden ja esimiesten kesken ja aikoo vaikuttaa 
siihen omalta osaltaan itsetutkiskelulla ja -arvioinnilla sekä myönteiseen vuo-
rovaikutukseen pyrkimällä. 

Jouni S:n kuntoutumiskertomuksen mukaan hän on välijaksolla pyrkinyt ke-
hittämään työasentoja ja muuttamaan työtapaansa rauhallisemmaksi. Hän on 
pyrkinyt myös lisäämään liikuntaa. Muutoksia ei juuri työpaikalla ole tapah-
tunut lukuun ottamatta rekkitangon saamista työtiloihin. Kiire on ennallaan 
mutta työtapansa Jouni on muuttanut rauhallisemmaksi. Hän on ollut vuorot-
teluvapaalla.  Kiire estää Jounin mielestä työpaikalla asioiden kehittymisen, sa-
moin huono tiedonkulku ja rahan puute. Näitä esteitä voitaisiin vähentää esim. 
yhteisillä palavereilla. Jouni kokee henkilökohtaisen hyvinvointinsa lisäänty-
neen. Fyysiset testitulokset ovat parantuneet tai säilyneet ennallaan. Jatkosuun-
nitelmiksi Jounille on kirjattu työn osalta työnjaon miettiminen työtehtävien 
kierrättämisen suuntaan ja tiedonkulun kehittäminen. Näitä voidaan edistää 
palavereita pitämällä ja tiedottamista parantamalla. Ammattitaidon osalta Jou-
ni näkee tarvetta atk:n opetteluun ja keräilytyön miettimiseen virheiden vä-
hentämiseksi ja tehokkuuden lisäämiseksi, joihin toivoo koulutusta. Hän aikoo 
lisätä liikuntaa ja ulkoilua.
(Tutkijan kuvaus kuntoutujien kuntoutuskertomusten pohjalta) 

Kuntoutumiskertomukset on kuntoutustyöryhmän puolesta allekirjoittanut kun-
toutuslääkäri (kurssilla ei tehty lääkärintarkastuksia, niistä määräävä uusi standar-
di ei koskenut vielä tätä Aslakia). Muut työryhmän jäsenet on lueteltu. Käytäntö 
viittaa lääkinnällisen kuntoutuksen perinteeseen. Sitä tukee liitteenä oleva raportti 
kuntoutujan testitulosten kehityksestä kolmella kuntoutusjaksolla lihaskuntotes-
teissä ja kävelytesteissä. 

Sisältö kertoo, että kuntoutus on kohdistunut fyysisen suoriutumisen ja työn 
epäkohtien parantamiseen. Saaran kohdalla kuntoutus on kohdistunut myös työti-
lanteen käsittelyyn ja siihen liittyvään psyykkiseen jaksamiseen. Fyysinen puoli saa 
selosteissa eksaktin ja objektiivisen sävyn liitteen myötä lukuarvoina ja profi ileina, 
kun taas työtä koskevat suunnitelmat ovat kuntoutujan kokemuksen ja omien il-
maisujen varassa. Työtä koskevat jatkosuunnitelmat saavat yksilökohtaisen sävyn, 
ja työpaikan yhteisesti sovitut kehittämiskohteet ovat muuntuneet kuntoutujien 
mielipiteiksi ja toiveiksi, jotka kohdistuvat esimerkiksi parampaan vuorovaikutuk-
seen, tiedottamiseen ja palavereiden järjestämiseen. 

Kuntoutumiskertomuksen otsikon ”Kuntoutumisprosessin arviointi ja jatko-
suunnitelmat” alle on siirretty kuntoutujien kirjoittamia arviointitehtävän vas-
tauksia ja henkilökohtaiseen kehittämissuunnitelmaan kirjattuja asioita. Kerto-
muksessa esiintyy siten sekä fyysistä puolta kuvaava ”asiantuntijalausunto” että 
kuntoon ja työhön liittyviä suunnitelmia koskeva kuntoutujan oma ääni. 
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Kuntoutuskertomuksen johtoideoista kertoo myös se, mistä ei raportoida. Ker-
tomuksesta ei löydy mainintaa toisesta yhteistyöpäivästä eikä toiminnan muutok-
sen mallittamisesta. 

Johtopäätökset kuntoutuskertomuksesta

Kuntoutuskertomukselta edellytettävät asiat painottavat fyysisen työ- ja toiminta-
kyvyn kehittymisen arviointia. Se yhdessä lääkärin allekirjoituskäytännön kanssa 
sitouttaa kurssin lääketieteelliseen viitekehykseen, jolle ei löydy täyttä vastinetta 
kurssin tapahtumista. Fyysistä kuntoa varten on olemassa mittaus- ja arviointi-
välineet, joiden avulla saadut tulokset ja tulkinta niistä kirjataan tarkoin kerto-
mukseen. Ohjeissa ja otsikoissa työkyky on fyysinen ominaisuus ja työ kuvataan 
esitietojen rinnalla taustaksi.

Taraksteltu kuntoutumiskertomuksen representaatio kuntoutusprosessisa ker-
too yhtäältä varsin perinteisestä lääkinnällisestä laitoskuntoutuksesta ja yksilölli-
sestä terveys- ja kuntoprosessista. Toisaalta kertomuksessa ylitetään sen otsikoiden 
rajoitukset ja sinne tuodaan myös kuntoutujan työ ja hänen omat ajatuksensa 
työstään. Alkuperäisen Aslakin idea on muuntunut fyysistä kuntoa ja työtä erik-
seen kuvaavaksi kokonaisuudeksi. 

Kuntoutuskertomus häivyttää ne uudet työn kehittämisen elementit, mitä väli-
neistö paljasti. Esimerkiksi työosiossa läpikäyty työn muutoksen jäsentäminen tai 
ylimääräinen yhteistyöpäivä eivät näy kertomuksessa. Näiden emergenttien tapah-
tumien pois jääminen kuntoutuskertomuksesta kertoo siitä, että niille ei vakiintu-
neessa rakenteessa ja lausunnon rakentumistavassa ole tilaa.

Kurssin jälkeen jatkuvan kuntoutusprosessin infrastruktuuri 

Kelan Aslak-kuntoutusta koskeva standardi ulottuu koskemaan myös kuntoutus-
jaksojen jälkeistä aikaa työpaikalla. Standardissa asetetaan ohjeita prosessin seu-
rannalle, jota varten tiedot on kirjattava selosteeseen työterveyshuoltoa varten. Jo 
kurssin hakuvaiheessa oli suunniteltu tämän kurssin seurantaa. Infrastruktuuriin 
niiltä osin sisältyi kurssin hakulomake ja kuntoutusselostetta koskevat Kelan oh-
jeet. Jatkosta puhuttiin kurssin toisena yhteistyöpäivänä. Taulukossa 7.13 on ku-
vattu kurssin jälkeisen toiminnan infrastruktuurin sisältämät johtoideat ja infra-
struktuurin tyyppi.
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Taulukko 7.13 Kuntoutuksen jälkeinen kuntoutusprosessin jatkumista tukeva inf-
rastruktuuri, johtoideat ja infrastruktuurin tyypit 

INFRASTRUKTUURI
AINEISTO

INFRASTRUKTUURIIN SISÄLTYVÄ 
JOHTOIDEA 

INFRASTRUKTUURIN TYYPPI 

– Kelan kuvaus ja ohjeet 
prosessin jatkumisesta 
työpaikalla

– kuntoutuksessa opittu leviää 
työpaikalle 

Aslakin erityinen infrastruktuuri  

– Kurssin hakulomake: 
työterveyshuollon jatko-
suunnitelmat

– työterveyshuolto jatkaa Aslakilla 
saavutettujen tulosten pohjalta kun-
toutuksen ohjausta työpaikalla 

työterveyshuollon oma lääketieteelli-
sen toiminnan infrastruktuuri

Toiminta siirtyy kurssin päätyttyä kuntoutuslaitoksesta työterveyshuoltoon ja 
työpaikoille. Kuten taulukosta nähdään, kuntoutusprosessin jatkumiselle luotu 
infrastruktuuri on ohut ja käsittää lähinnä ohjeita ja sääntöjä, mutta ei niinkään 
välineitä jatkotoimille. 

Kuntoutuksen jälkeisessä vaiheessa kuntoutuja on palannut työhönsä, jossa 
Kelan asettamien tavoitteiden mukaan pitäisi tapahtua kurssilla opittujen asioiden 
soveltaminen työssä ja levittäminen työpaikalle. Kuntoutuksen jatkoa koskeva en-
simmäinen johtoidea edustaa siten Aslakin erityistä infrastruktuuria. Kelan stan-
dardi kertoo sen näin:

”Tavoitteena on … luoda edellytyksiä kuntoutujan työkyvyn säilyttämiselle ja pit-
käaikaiselle parantamiselle… kerrannaisvaikutuksen aikaansaaminen siten, että 
työpaikoilla sovelletaan kurssin aikana hyviksi todettuja menetelmiä muidenkin 
työntekijöiden kohdalla” (Kelan standardi 1997, 11). 

Tämä ns. passiivinen ääni (”työpaikalla sovelletaan…”) viittaa johtoideaan, jonka 
mukaan kuntoutuksessa tehdään toimenpiteitä, jotka ovat hyväksi kaikille työnte-
kijöille, ts. työkykyä uhkaavat asiat ja vaikutukset ovat todennäköisesti ammatti-
ryhmälle yhteisiä – oletus perustuu Aslakin alkuperäiseen ideaan. 

Kuntoutujasta tulee työhön paluun jälkeen jälleen työntekijä ja työterveys-
huollon asiakas, jonka kuntoa ja terveydentilaa seurataan työterveyshuollon ta-
vanomaisten toimenpiteiden avulla. Johtoidea kuntoutusprosessin jatkumisesta 
työterveyshuollon tuella sisältyy kurssin hakulomakkeeseen ja edustaa työterveys-
huollon omaa infrastruktuuria, joka liittyy lääketieteelliseen toimintaan. Varasto-
työntekijöiden kurssin kohdalla kurssin hakulomakkeeseen kirjatut työterveys-
huollon suunnitelmat seurantatoimenpiteiksi kohdistuvat kuntoutujien terveyteen 
ja fyysiseen kuntoon:

”seuranta vastaanottoon ja työpaikkaselvityksiin liittyen, terveystarkastukset ja 
lihaskunto- kävely ym. testit.” (Kurssihakemus vuodelle 1997).

Varastotyöntekijöiden kurssin jälkitoimista ei varsinaisesti sovittu kurssin aikana. 
Toisena yhteistyöpäivänä kuntoutujien ja esimiesten yhdessä tekemät kehittämis-
suunnitelmat ja loppukeskustelussa ehdotukset niiden käsittelystä työpaikalla ovat 
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jatkoon tähtääviä suunnitelmia. Työterveyshoitaja lupasi loppukeskustelussa tul-
la työsuojelutoimikunnan palaveriin kertomaan kurssin kehittämistehtäväsuun-
nitelmista. Tässä mielessä sekä yhteinen tehtävä että keskustelu jatkokäsittelystä 
tarjosivat uudenlaista soveltamisen tapaa Aslakin standardioletuksen rinnalle. 
Varastotyöntekijöiden Aslak-kurssilla ollut työntekijä levittää tietoa työyhteisöön, 
toimii Primus Motorina – kuten työterveyshoitaja sen ilmaisi. Prosessin jatku-
misen kannalta ohutta infrastruktuuria vahvistettiin yhteistyöpäivänä, kun työtä 
koskevat asiat tuotiin jatkon piiriin. 

Haastattelin kolmea kuntoutujaa lähes vuoden kuluttua Aslakin päättymisestä 
heidän työpaikoillaan (ks. myös luku 6). Keskustelin Kalevi M:n, Saara K:n sekä 
Jouni S:n kanssa. Olin sopinut Saara K:n kanssa haastattelusta ja minulla oli mu-
kanani mm. kopio hänen yhteistyöpäivänä tekemästään kehittämissuunnitelmas-
ta, jossa oli siis työpaikkaa koskeva ja henkilökohtainen osuus. Kukaan ei ollut 
katsonut suunnitelmia sen koommin. Jouni S:n suunnitelmapaperi oli kotona 
kaapissa eikä sitä oltu työpaikalla käsitelty. Jouni S:n työpistekin oli muuttunut ja 
entiset kuormitustekijätkään eivät enää olleet ajankohtaisia.

Kuntoutus oli kuitenkin jäänyt positiivisena kokemuksena mieliin. Aslakia ku-
vailtiin hyväksi kokemukseksi ja kuntoutujien mieliin jäi mukava ryhmässä olo. 
Haastatellut kuntoutujat kokivat, että kurssi lähensi esimiehen ja työntekijöiden 
välejä ja ajattelutavat työn muutosten suhteen muuttuivat. Kurssin kerrottiin tu-
kevan jaksamista. Oma kunto ja omat henkilökohtaiset asiat painottuivat näissä 
arvioissa, työhön liittyvät ja työpaikan asiat jäivät vähemmille maininnoille. 

Johtopäätökset kurssin jälkeisen toiminnan infrastruktuurista

Kuntoutuksen tulosten kannalta havaintoja prosessin päättymisestä kuntoutuslai-
tosjaksoihin voi pitää kriittisenä. Kuntoutuksen tavoitteena on käynnistää prosessi, 
jolla tuetaan työntekijän työssä jatkamista ja työkyvyn säilyttämistä. Kuntoutus-
kurssin päätyttyä prosessin jatkumista tukeva infrastruktuuri on ohut verrattuna 
edeltäviin vaiheisiin. Infrastruktuurin kannalta katsottuna prosessi päättyy kun-
toutusjaksoihin eikä sen jatkumiselle työpaikalla ole luotu muuta tukea (resursse-
ja, välineitä, ohjeita tms.) kuin työterveyshuollon toteuttama terveyden ja kunnon 
seuranta. 

Johtoidea kuntoutuksessa tehtävistä kaikille työntekijöille hyväksi olevista 
toimenpiteistä yhteisten kuormitustekijöiden pohjalta perustuu Aslakin alkupe-
räiseen ideaan. Idea asettuu ristiriitaan hakuvaiheen toimenpiteiden kanssa, kun 
työntekijän oireiden ja ammatin yhteyttä ei erikseen selvitetä, vaan kuntoutujat 
valitaan kurssille yksilöllisin sairausperustein. Standardi ei myöskään anna ohjeita 
siitä, miten työpaikalle levittämistä autetaan tai kenen vastuulla se on.

Johtopäätös on, että kurssilla kuntoutujien itselleen laatimat ja yhteistyöpäivä-
nä esimiesten kanssa yhdessä tehdyt suunnitelmat ja ehdotukset kuivuivat kasaan 
niin työhön liittyvien suunnitelmien kuin fyysisen kunnon ylläpidonkin kannalta. 
Samankaltaisia tuloksia raportoi Turja (2009), jonka mukaan Aslak-kuntoutus-
prosessi jatkui harvoin työpaikalla ja työpaikkatasoiset muutostavoitteet jäivät to-
teutumatta, eikä myöskään psykososiaalisiin työolosuhteisiin voitu vaikuttaa.
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7. 5 Johtopäätökset: Aslakin infrastruktuuri

Aslak-toimintaan osallistuu monta eri toimintajärjestelmää, joista muodostuu As-
lakin infrastruktuuri. Se on Kelan Aslak-säännöstön ja -välineistön, työterveys-
huollon välineistön ja kuntoutuslaitoksen resurssien ja välineistön muodostama 
alusta. Aslakin infrastruktuurin erityispiirre on, että se on samanaikaisesti vahva 
ja fragmentoitunut. 

Infrastruktuurin vahvuus näkyy fyysisissä rakenteissa, virallisissa ohjeissa, stan-
dardissa ja vakiintuneissa menetelmissä ja välineissä. Vahvan infrastruktuurin va-
rassa Aslak-trajektori etenee vaiheesta toiseen ennalta suunnitellulla tavalla, ilman 
yllätyksiä tai odottamattomia käänteitä. Kuten infrastruktuureista usein, myös 
Aslakin infrastruktuurista on jäljitettävissä normien ketju: kuntoutusjärjestelmä 
lähtien Aslakin järjestämistä koskevista säädöksistä, kurssi- ja kuntoutujahaku-
menettelyistä ja dokumentointivelvoitteista aina toteutusta koskevaan standardiin 
sisältää vakiovälineitä ja -menetelmiä, joiden käyttö ohjaa trajektorin seuraavan 
vaiheen tapahtumia. Osa välineistä kuuluu ns. rajainfrastruktuuriin eli ne ovat eri 
osapuolten yhteisessä käytössä. Infarstruktuuri sisältää siten itseään ylläpitäviä ja 
lujittavia piirteitä (ks. Star 1999).

Infrastruktuurin fragmentoituneisuus tulee näkyviin eri toimijoiden erilaisina 
perustoina, välineinä ja normeina. Aslakiin osallisten eri toimijoiden infrastruk-
tuurit eroavat toisistaan sisältäen erilaisia johtoideoita kuntoutuksen kohteesta, 
kuntoutustarpeesta ja keinoista. Kun toimijoiden osallistumisen aste riippuu pro-
sessin vaiheesta, on seurauksena erilaista toimintaa eri vaiheissa ja moninaisuutta 
vaiheiden sisällä. Erilaisia toimintoja varten syntyneitä infrastruktuureja yhteen 
liitettäessä ei synny ehjää kokonaisuutta. Trajektorin alkuvaiheissa infrastruktuuri 
tukee toimintaa, jonka kohteena ovat ammatin kuormittavuus ja yksilön sairau-
det. Myöhempien vaiheiden infrastruktuuriin sisältyvä johtoidea puolestaan on 
kohdistaa toiminta kuormitustekijöiden ja sairauksien lisäksi tai sijasta yksilön 
kuntoon, työtehtävään tai työpaikkaan – välillä yhtää aikaa, välillä erikseen paino-
tuksen vaihdellessa eri näkökulmissa.

Engeström ja Ahonen (2001) esittävät, että infrastruktuurin olemassaolo toi-
minnan mahdollistajan tai rajoittajana riippuu siitä, missä määrin palveluverkos-
to luo edellytyksiä toimia tuloksekkaasti kohteen kanssa. He toteavat, että mitä 
konkreettisemmin infrastruktuuri liittyy tuotantotoiminnan kohteeseen, sitä to-
dennäköisempää on että infrastruktuuri toimii tehokkaasti sosiaalisen pääoman8 
muodostuksessa. Sama pätenee toiminnan tuloksellisuuteen ylipäätään: mitä 
konkreettisemmin infrastruktuuri liittyy toiminnan kohteeseen, sitä tuloksek-
kaammin se voi toimia kohteen kanssa. 

8 Sosiaalisella pääomalla tarkoitetaan yleensä vuorovaikutussuhteita, asenteita ja arvo-
ja, normeja ja verkostoja. Sosiaalista pääomaa ei pidä ymmärtää vain mentaalisena tai 
suhdeilmiönä vaan sillä on materiaalinen perusta. Sosiaalinen pääoma on hautautunut 
materiaaliseen infrastruktuuriin jolla on omat sykliset elinkaarensa ja joka on raken-
nettava ja jota on  ylläpidettävä ( Engeström & Ahonen 2001).
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Analyysi osoittaa, että Aslakin infrastruktuuri liittyy konkreettisimmin fyysi-
seen kuntoon, ei niinkään kuntoutuja-asiakkaaseen työntekijänäkökulmasta tai 
työn kehittämiseen. Lääkinnällisen kuntoutuksen perusta sairauksiin ja fyysiseen 
kuntoon liittyvine johtoideoineen kannattelee vahvasti koko kuntoutusproses-
sia. Terveyden ja kunnon arvioinnin ja parantamisen välineet ovat näkyviä ja yh-
denmukaisia eri toimijoilla. Aslakin infrastruktuurissa kuntoutuksen ”vanhaan” 
kohteeseen, sairauksiin ja fyysiseen kuntoon ja lääkinnällisen kuntoutuksen inf-
rastruktuuriin sitoutuvat mm. kurssin perustamiseen ja kuntoutujavalintaan 
liittyvät välineet. Keskeinen Aslakin infrastruktuurin elementti on kuntoutuk-
seen hakeutuvien työntekijöiden työkyvyn arvioiminen ja kategorisointi tau-
tidiagnoosien pohjalta. Kliininen lähestymistapa on sisään rakennettu Aslakin 
infrastruktuuriin, mikä tulee ilmi käytännön toiminnassa kuntoutujavalintojen 
lisäksi kuntoutusjaksoilla fyysisestä kunnosta huolehtimiseen tähtäävän ohjel-
man kautta (suoritustestit, fysioterapeutin tarkastukset, kuntosali, voimistelu 
jne.). 

Kaikissa trajektorin vaiheissa on nähtävissä myös Aslakia varten erityisesti ra-
kennettu infrastruktuuri, jonka johtoideana on katsoa kuntoutusta työn kuormi-
tusnäkökulmasta. Aslakia varten rakennetun infrastruktuurin elementit ohjaavat 
etenkin kuntoutuksen suuntaamista tietyille kohderyhmille, kuntoutujien valikoi-
tumista ja yleisluontoisesti myös sisältöjä. Vakiintuneet välineet kuitenkin ehtyvät 
ja välineistö vaihtelee kuntoutusjaksojen työhön liittyvissä osuuksissa. Kuntou-
tuksen toimintamalli suuntautuu kuormittumisen vähentämiseen ja ennaltaeh-
käisyyn puuttumalla työympäristöön ja työtapoihin sekä vahvistamalla yksilöä. 
Välineiden kautta työn kuormitustekijät nähdään työympäristön epäkohdiksi tai 
huonoksi ergonomiaksi, josta aiheutuu työntekijöille terveysoireita. 

Paikalliseen työn kehittämisen infrastruktuuriin tukeutuva toiminta tulee esiin 
kuntoutusjaksojen ammatillisten osioiden välineinfrastruktuurissa. Työn kehittä-
miseen tähtääville sisällöille ei vakiintunutta infrastruktuuria kuntoutuksessa ole, 
vaan toiminnassa nojaudutaan aineksiin, joilla on pyritty kehittämään kuntou-
tuslaitoksen omaa työnkehittämisinfrastruktuuria. Se on siten paikallinen liitos 
Aslakin olemassa olevaan perustaan. Työn erittelyn ja kehittämisen välineet ovat 
lisäksi vain kuntoutuslaitostoimijan käytössä ja niitä käytetään muiden välineiden 
ohessa. Uutta toimintaa edustavat johtoideat väistyvät herkästi perinteisempien 
johtoideoiden tieltä ja häviävät toteutusta kuvaavista dokumenteista. Työn kehit-
tämiseen tähtäävät välineet edustavat Aslakille vasta kehittymässä olevaa infra-
struktuuria.

Analyysi toi esille edellä mainittujen kolmen infrastruktuurin tyypin lisäksi 
oppilaitosinfrastruktuurin elementtejä. Koulutyön infrastruktuuri piirtyi esiin tut-
kitulla Aslakilla kurssiohjelman, tilojen ja tapahtumien toteutusasetelmien kautta 
sekä liikunta- ja keskusteluryhmien työtavassa. Aslakin vakaaseen perustaan liit-
tyvät monet kuntoutusetuuden toteutusta ja valvontaa ohjaavat määräykset, jot-
ka edustavat tyypiltään sosiaalivakuutuksen infrastruktuuria. Kuntoutuslaitoksen 
rakennettu ympäristö edustaa lisäksi näkyvästi ns. kylpyläinfrastruktuuria, jonka 
johtoidea on Aslakin ryhmäohjelmaan sisältyvä virkistäytyminen. Psykososiaalisen 
kuntoutuksen infrastruktuuri tulee esille kuntoutujien yhdessäoloa ja yhteistä va-
paa-aikaa tukevina resursseina ja järjestelyinä.
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Toimijoittain tarkasteltuna Kelan toiminta kiinnittää ja rajaa trajektorin alku-
vaiheissa kohteen toimialaan ja ammattiryhmään. Kelan säännöstö muodostaa 
koko trajektorille ulottuvan keskeisen osan infrastruktuuria. Se on kirjattu ohjei-
siin ja standardiin ja se materialisoituu myös erilaisina lomakkeina ja heijastuu 
esim. kuntoutuskurssin ohjelmaan. Kelan teksteissä rakentuva prosessi edustaa ta-
vallaan ”suunnitelmaa”. Siitä voi tunnistaa Aslakin erityisinfrastruktuurin piirteet 
(kuormittavat ammatit ja ammatin edustajien työhön liittyvät oireet ja sairaudet) 
lääkinnällisen kuntoutuksen sairauslähtökohdan ohella.

Työterveyshuollon toiminta puolestaan Kelan asettamissa (ammattiryhmä- ja 
työpaikkakohtaisissa) puitteissa viittaa yksilötyöntekijän sairausoireisiin. Trajek-
torin alkuvaiheissa oleellisen välinekonstellaation muodostaa Kelan ja työterveys-
huollon yhteinen kurssihaun ja kuntoutujavalinnan välineistö. Ammattiryhmän 
määriteltyään työterveyshuolto kohdistaa arviointinsa yksittäiseen työntekijään. 
Kurssin haku- ja kuntoutujavalintaprosessin välineissä ikään kuin vuorottelee 
nämä kaksi tulkintaa asiakkaasta: työssä kuormittunut ammatin edustaja, työn-
tekijä, ja sairauksista kärsivä yksilö, potilas. Kurssin hakuvaiheessa johtoidea on 
saattaa kuntoutukseen työntekijöitä, joiden korkea sairastumisriski johtuu am-
matin kuormituksesta. Kuntoutujavalintavaiheessa tukeuduttiin lääkinnällisen 
kuntoutuksen infrastruktuurin, kun asiakas ja hänen ongelmansa määritellään 
sairauslähtöisesti. Kuntoutusjaksojen jälkeinen infrastruktuuri on ohut ja se si-
sältää johtoidean fyysisen kunnon merkityksestä työkyvylle, jota työterveyshuolto 
toimillaan tukee.

Kuntoutuslaitoksen infrastruktuuri irrottautuu tavallaan sairausoireista ja pal-
velee kuntoutujaryhmän fyysistä ja jossain määrin elämän muiden osa-alueiden 
vahvistamista, työn kuormitustekijöiden tunnistamista ja poistamista sekä työn 
kehittämistä. Käytännössä kuormitustekijöiden vähentäminen merkitsi yksilö-
kohtaista oikeiden työsuoritusten opettelua, ajattelutapamuutoksia ja työympä-
ristöön kohdistuvia pieniä parannuksia. Työn kehittäminen tarkoitti kurssilla sekä 
työhön liittyvien epäkohtien poistamisesta sopimista esimiesten kanssa että pyrki-
mystä jäsentää toimintaa ja työn muutosta uudella tavalla. Varastotyöntekijöiden 
Aslakilla näkyi uudenlainen työkytkentä, jota vetäjä pyrki tuomaan välineillään 
ammatillisiin osioihin: irrottautuminen ammattikohteesta ja kiinnittyminen kun-
toutujien työpaikan kohteelliseen toimintaan. Tätä pyrkimystä vaikeutti asioiden 
käsittely kuntoutujaryhmän näkökulmasta, kun kuntoutujien työpaikat edustivat 
eri toimialoja ja erilaista toimintaa huolimatta ammattiryhmittelyn samankaltai-
suutta.

Työpaikan osuus infrastruktuurissa on melko näkymätön, vaikka työpaikan 
olemassaolo on oleellinen ehto työssä olevien kuntoutuksen toteutumiselle. Asla-
kin infrastruktuurissa työpaikka näkyy työpaikkakäynteinä ja yhteistoimintapäi-
vinä. Yksittäinen työntekijä-kuntoutuja näyttäytyy infrastruktuurin näkökulmasta 
mm. tietyn ammatin työntekijänä, potilaana, yksityishenkilönä odotuksineen ja 
toiveineen ja työpaikkansa edustajana. 

Kuntoutuslaitoksen välineinfrastruktuuri on fragmentoitunut välineistöksi, 
jonka moninaiset johtoideat näkyvät kurssiohjelmassa, tehtävissä ja tapahtumissa. 
Kuntoutuslaitoksen työntekijät kohtaavat heille annetun kohteen välinekirjollaan, 
jossa johtoideat liittyvät fyysiseen kuntoon, työn kuormitustekijöihin, työn tutki-
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miseen ja kehittämiseen, koulunkäyntiin sekä virkistystoimintaan. Kuntoutuslai-
toksessa Aslakin kohde näyttää fl uktuoivan ammattiryhmästä yksilökuntoutujaan, 
yksilökuntoutujasta työntekijään ja työpaikkaan. 

Vahvan ja samalla hajanaisen infrastruktuurin perustalle rakentuvasta Aslakista 
muodostui sekä perinteinen kuntoutuskurssi että laadullisesti uusia aineksia sisäl-
tävä prosessi. Aslakille valittiin varastotyöntekijöistä sairauksien perusteella tuki- 
ja liikuntaelinoireita omaava kuntoutujaryhmä. Kuntoutusjaksoilla toiminta tu-
keutui enimmäkseen lääkinnällisen kuntoutuksen perustaan nojaavaan fyysisen 
kunnon arviointiin ja edistämiseen. Aslakin erityisinfrastruktuuri tarjosi lähtö-
kohdaksi ammattiryhmän ja välineet työkuormituksen käsittelyyn. Niiden avulla 
kuntoutujaryhmän työkykyongelma käsitettiin työympäristön moniin haittoihin, 
kiireeseen ja vuorovaikutusongelmiin liittyväksi. Jaksoilla käytettiin myös uutta 
työn tutkimisen ja kehittämisen välineistöä, jonka avulla kehittämisen kohteek-
si hahmoteltiin muuttuva työtoiminta ja kuntoutujien työ. Vetäjän välineillään 
konstruoima asiakaskohde oli välillä yksilökuntoutuja, välillä kuntoutujaryhmä ja 
kolmanneksi kuntoutujan työpaikka. Nämä eri kohteet otettiin esille vuorotellen 
eri näkökulmista (fyysisen kunnon, kuormitustekijöiden, työyhteisön ongelmien, 
työn muutoksen näkökulmista). 

Aslakilla uudet sisällöt (työn kehittäminen) törmäävät infrastruktuuriin kitey-
tyneeseen vakiintuneeseen välineistöön, työnjakoon ja toimintamalliin, joka tukee 
fyysistä kuntoutusta. Työhön liittyville osioille ei ole alun alkaenkaan rakennettu 
yhtä vahvaa infrastruktuuria, vaan työkytkentä hakee yhä paikkaansa ja sitä luon-
nehtii marginaalisuus. Uusimpana johtoideana on liittää kuntoutujien jaksamis-
ongelmat työn muutoksen. Uuden idean tueksi tarvittava infrastruktuuri on vielä 
kehittymätön. 

Aslkin infrastruktuurissa erilaiset historialliset kerrokset – eri infrastruktuuri- 
tyypit – ovat jääneet elämään rinnakkaiseloa, mikä on merkinnyt eri perustoihin 
kytkeytyvien toimintamallien eriytymistä toisistaan ja kuntoutustoiminnan frag-
mentoitumista. Se ilmenee käytännössä siten, että fyysisen kuntoutuksen osuudet 
ovat erillisiä kunnon kohentamisen ja liikunnan foorumeita, työkuormitusta ja 
työn epäkohtia käsitellään erikseen toisilla foorumeilla, lisäksi erillisen saarekkeen 
muodostavat uudet, työn kehittämiseen keskittyvät tapahtumat. Näiden kolmen 
osa-alueen keskinäinen yhteys jää käsittelemättä.

Infrastruktuurin monimuotoisuus on toiminnan mahdollistaja ja rajoittaja. 
Kuntoutustoiminnan uusi kohde, kuntoutujien työtoiminta, alkoi rakentua, vaik-
ka olemassa olevan infrastruktuurin vanhaa toimintaa säilyttävä voima hanka-
loittikin uuden johtoidean läpivientiä. Uusien välineiden ankkuroiminen osaksi 
infrastruktuuria mahdollisti kuitenkin uusien ainesten esille tulemisen. Nykyisen 
infrastruktuurin hajanaisuus ja siihen tukeutuvan toiminnan katkonaisuus aset-
taa haasteita laadullisesti uudenlaisen infrastruktuurin rakentamiselle. Sen yhtenä 
kulmakivenä on eri toimintajärjestelmien yhteistä kohdetta jäsentävät välineet. 
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8 Jäsenkategoria-analyysi

Tässä luvussa etsin vastausta tutkimuskysymykseen 2: Millaisia merkityksiä osa-
puolet antavat Aslakin asiakkuudelle ja millaisia häiriöitä, katkoksia ja innovaatioita 
on Aslak-kuntoutuksen ammatillisissa osioissa? Tutkin, miten Aslak sujuu käytän-
nön tilanteissa kurssijaksoilla kuntoutujien, kuntouttajien ja muiden osallistuji-
en antamien merkitysten kautta. Merkityksenannon tutkimisen välineenä käytän 
jäsenkategoria-analyysiä. Analyysi kohdistuu Aslak-kurssijaksojen ammatillisiin 
osioihin, jotka toteutuvat pääasiassa ns. keskusteluryhminä kuntoutujaryhmän ja 
kurssin vetäjän kesken. 

Toiminnan teorian viitekehyksessä analyysini Aslakin sujumisesta tarkoittaa 
toiminnan häiriöiden, katkosten ja innovaatioiden tutkimista jäsenkategoria-
analyysin avulla. Häiriöt, katkokset ja innovaatiot ilmentävät Aslak-toiminnan 
nykyistä kehitysvaihetta ja sen sisäisiä ristiriitoja. Kurssitapahtumien analyysi si-
joittuu kehittävän työntutkimuksen metodologisessa syklissä nykyisen toiminnan 
analyysiin, jossa tutkin Aslakin kohteen muutosta ja työkytkentää historiallisen 
kehityshypoteesin pohjalta (ks. luku 5).

Luvussa 5 olen kuvannut kategorisaatiota ilmiönä ja jäsenkategoria-analyysiä 
tutkimusmenetelmänä laajemmin. Tässä luvussa analyysin lähtökohtien esittämi-
sen jälkeen käsittelen luvussa 8.1 jäsenkategoria-analyysiä merkitysten tutkimisen 
välineenä ja asiakaskategorisaatiota aiempien tutkimusten pohjalta. Esittelen myös 
jäsenkategoria-analyysin keskeistä käsitteistöä sekä menetelmää toiminnan tutki-
misen näkökulmasta. Luvussa 8.2 kuvaan tutkimuksen aineiston ja menetelmän. 
Luku 8.3 alalukuineen sisältää Aslakin kurssitapahtumien analyysin. Luku 8.4 kä-
sittää tämän osan yhteenvedon. 

8.1 Jäsenkategoria-analyysi merkitysten tutkimisen välineenä 

8.1.1 Asiakkuuden rakentuminen ja kategorisointi

Kuntoutustoiminnan kohteen määrittelyyn sisältyy tulkinta asiakkaasta ja asi-
akkaan ongelmasta johon kuntoutuksella vaikutetaan. Asiakasta ja asiakkuutta 
määritellään monella tavalla. Toiminnan teorian mukaan kohdetta tulkitaan 
ensiksikin toiminnassa käytettävien välineiden avulla, muiden kohteen parissa 
työskentelevien kanssa ja yhteisön keskinäisen työnjaon ja toimintaa koskevien 
sääntöjen varassa. (Engeström 1995, 41–47). Toiseksi toiminnan kohde itsessään 
on aktiivinen, määrittelemällä myös itse itseään ja asiakkuuttaan, tehden niistä 
erilaisia tulkintoja, jotka vaikuttavat puolestaan toisten toimijoiden tekemiin tul-
kintoihin. Asiakas määrittelee siten asiakkuuttaan mm. olemalla itse aloitteelli-
nen, hyväksymällä, vastustamalla, torjumalla ja muokkaamalla toisten tarjoamia 
määrittelyjä.

Asiakkaan ongelman määrittelyä ja asiakaskategorisaatiota sosiaalityössä 
tutkineet Jokinen, Juhila & Pösö (1995) ovat kehitelleet empiirisen sosiaalityön 
tutkimuksen konstruktionistista lähestymistapaa Holsteinin ja Millerin (1993) 
kehittelemän ongelmatyön käsitteen pohjalta. Jokinen ym. tarkastelivat tulkinnal-
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lisia prosesseja, joissa asiakkaiden arkielämän jotkin seikat tulevat käsitellyksi ja 
nimetyiksi sosiaalisina ongelmina. Heidän tarkastelunsa kohdistuu siihen, miten 
sosiaalityöntekijät tuottavat sosiaalisten ongelmien kategorioita ja miten myös asi-
akkaat ovat osana määrittelyprosesseissa.

Jokinen ym. (emt.) esittävät, että ongelmien määrittäminen rakentaa samal-
la asiakkuutta eli siinä on kyse asiakaskategorisaatiosta. Asiakkuuden edellytykset 
täyttyvät, kun yksilö tai ryhmä tulee määritellyksi johonkin (sosiaaliset) ongelmat 
-kategoriaan ja kun tämän ongelman hoidon katsotaan vaativan väliintuloa (Joki-
nen ym. 1995, 19). Asiakkuus ei ole muuttumaton tila vaan ongelmanmääritykset 
voivat muuttua toisiksi tai purkautua (Jokinen ym. emt. s. 9). Asiakkuutta voidaan 
tarkastella organisaatiotasoisen asiakaskategorisaation lisäksi vuorovaikutuspro-
sessissa rakentuvana tulkintatyönä. Asiakas voi saada esim. asiakkaan ja asiantun-
tijoiden välisessä tai asiantuntijoiden kesken tapahtuvassa vuorovaikutuksessa li-
sämääreitä (emt. 19–20). 

Toiminnan teorian näkökulmasta tässä määrittelyssä on kyse toiminnan koh-
teen rakentumisesta.  Omassa aineistossani vastaava kohteen määrittelyn muuttu-
minen todettiin monen toimijan kautta välittyvässä Aslak-toiminnassa jo infra-
struktuurin myötä (ks. luku 7). Lisäksi kuntoutujien ongelmista ja asiakkuudesta 
neuvotellaan jatkuvasti kuntoutustyöntekijöiden ja asiakkaan välisissä tilanteissa 
kuntoutuskurssilla. 

Määrittelyprosessi on käynnissä jatkuvasti. Aslakilla asiakkuuden määrittelyä 
on tehty konkreettisesti jo ennen kurssijaksoja mm. erilaisten lomakkeiden sekä 
työterveyshuollossa ja työpaikalla tehtyjen toimenpiteiden kautta. Kurssijaksoil-
la nämä asiakkuuteen liitetyt luonnollisina annetut kategoriat joutuvat Aslakin 
työhön liittyvissä osioissa vuoropuheluun niin kuntouttajien kuin kuntoutujien 
itsensä antamien määrittelyjen kanssa. Tulkinta asiakkuudesta elää ja rakentuu 
kurssijaksoilla tavallisimmin kahden osapuolen, kuntoutujien ja kuntouttajan kes-
kinäisessä toiminnassa. Asiakkuuden aiemmat määrittelyt voivat tässä prosessissa 
vahvistua, heikentyä tai muuntua toisenlaisiksi tai asiakkuus voi saada kokonaan 
uudenlaisia merkityksiä. 

Kuten luvussa 7 totesin, kuntoutustrajektorilla infrastruktuuri (mm. kurssi-
hakemuslomake, B-lausunto, kurssiohjelma) määrittää kuntoutujaa ensin tietyn 
kuormittavan ammattiryhmän kautta, sitten sairauksien kautta; kuntoutuslaitok-
sessa kuntonsa, työtehtävänsä tai työpaikkansa kautta jne. Määrittelyt muuttuvat 
prosessin aikana ja saavat eri yhteyksissä erilaisia sisältöjä liittyen siihen, missä toi-
minnassa asiakkaan katsotaan kulloinkin olevan jäsenenä ja mitä kategorioita As-
lakille itselleen toimintana annetaan (Aslak on kunnon kohentamista, työn kehit-
tämistä jne.). Tällaista muuntumista Jokinen ym. kutsuvat neuvotteluprosessiksi 
joka on jatkuva, suhteellisen avoin erilaisille tulkinnoille ja tiettyyn tilanteeseen 
sijoittuva (Jokinen ym. 1995, 21). 

Jokinen ym. (emt.) ovat sitä mieltä, että neuvottelu ei ole ”täysin vapaa” institu-
tionaalisesta kontekstista. Tämä näkemys poikkeaa omastani, toiminnan teoriaan 
perustuvasta näkökannastani, jonka mukaan asiakkuuden määrittely (neuvottelu-
prosessi tai kohteen määrittely) on sidoksissa siihen toimintajärjestelmään, jossa 
vuorovaikutusprosessi tapahtuu ja jota vuorovaikutus itse asiassa koko ajan raken-
taa. Kohteen kautta kuntoutuja itse on olennainen osa instituutioiden määrittele-
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mää toimintajärjestelmää (ks. vuorovaikutusprosessin kulttuurihistoriallisuus R. 
Engeström 1999). 

Jokinen ym. nostavat esiin neuvotteluprosessiin ja asiakkuusmäärittelyihin liit-
tyvänä myös vallan käsitteen. Kun jokin määrittely saa vahvan aseman, se rakentuu 
toimenpiteiden pohjaksi ja johtaa vaihtoehtoisten tulkintojen marginalisoitumi-
seen. (emt. 21.) 

Berkenkotter ja Ravotas (1997) esittävät, että puhetapa on jo sinällään vuoro-
vaikutuksen – ja vallan – väline. Kun esim. terapeutti kääntää asiakkaan itse esittä-
män näkökannan ja arkiset ongelmanilmaisut ammattikielelle käyttäen asiantun-
tijatermejä, häviää asiakkaan näkökulma (Berkenkotterin ja Ravotasin käyttämä 
esimerkki: esim. potilaan lausahdus ’kai minä romahdin’ kääntyy psykopatologian 
luokitusjärjestelmän mukaisesti ’depressio-oireeksi’). Asiakkaan kontekstisidon-
naiset, verbimuodossa ilmaisemat asiat kääntyvät nominalisaatioiksi, joissa asiak-
kaat saavat kokemuksilleen terapeutin professiosta tulevia kategorisointeja (etic), 
jotka ovat toisenlaisia kuin asiakkaan omasta elämästä kertovat ilmaisut (emic). 
Asiantuntijamäärittelyt kirjataan mm. lausuntoihin, jotka ovat asiantuntijalta 
toiselle siirtyviä rajakohteita. Ne ylläpitävät siten yhden tulkinnan valta-asemaa. 
Vastaavasta ilmiöstä raportoi Mehan (1993) tutkimuksessaan, joka koski eri-
tyisoppilaan identiteetin rakentumista luokittelujen kautta. Hän tutki vaihe vai-
heelta monen toimijan prosessia ja niitä käytäntöjä, jotka tuottivat erityisoppilaan 
identiteetin ja siihen liittyvä luokitukset. Mehan totesi, että tällaisessa ns. sosiaa-
listen faktojen tuottamisessa yleensä jokin ääni tai näkökulma ikään kuin voittaa 
toisenlaisten äänten jäädessä paitsioon. Mehanin mukaan institutionaalinen rep-
resentaatio on usein se ääni, joka tulee vallitsevaksi. Aslakin infrastruktuurin ana-
lyysi (luku 7) toi esiin samantapaisen ilmiön, kun kurssin vetäjän kurssijaksoille 
tuomat uudet työn kehittämisen elementit jäivät tyystin puuttumaan tapahtumia 
kuvaamaan tarkoitetusta kuntoutuskertomustekstistä. 

Jokisen ym. (1995) ja Mehanin (1993) ilmaisema tiettyjen määrittelyjen valta-
asema tai institutionaalisen näkökulman vahvuus voi piillä juuri infrastruktuuriin 
juurtuneiden kategorioiden muutosta vastustavassa luonteessa. 

8.1.2 Jäsenkategoria-analyysin keskeiset käsitteet

Jäsenkategoria-analyysimenetelmä tarjoaa työkaluiksi joukon vakiintuneita pe-
ruskäsitteitä. Selostan niitä tässä käyttäen lähteinä keskeisiä Sacksin (1972, 1974) 
luoman menetelmän tuntijoita ja käyttäjiä, kuten Forsberg ym. (1991), Hester & 
Eglin (1997), Järviluoma & Roivainen (1997) ja Ritala-Koskinen (1993). Käytän 
suomenkielisinä termeinä lähinnä Järviluoman ja Roivaisen (emt) laatimia uu-
delleenkäännöksiä. Sacks käyttää jäsenkategoria-analyysimenetelmästä lyhennettä 
MCD, Membership Categorization Device, jolla hän viittaa myös arkipäivän vuo-
rovaikutuksessa syntyviin jäsenryhmityksiin sääntöineen ja työkalupakkeineen. 
Hester & Eglin (1997) käyttävät menetelmästä lyhennettä MCA, Membership Ca-
tegorization Analysis. 

Ihmiset tunnistetaan sijoittamalla heidät tiettyihin kategorioihin. Kategoriat 
ovat rutiininomaisia, yleisiä luokituksia, joihin ihmiset sijoitetaan (esim. työnteki-
jä, lapsi, opettaja, lääkäri). Eri kategoriat ja niihin liittyvät toiminnot saattavat olla 
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hierarkkisessa suhteessa keskenään. Analyysin lähtökohtana on, että jokapäiväi-
sessä kanssakäymisessä tarvittava ja syntyvä tieto on siten järjestynyt jäsenkatego-
rioiksi (membership categories).

Sacksin työ kohdistui jäsenkategorisointien muodostamisen sääntöihin. Tätä 
kokonaisuutta, jäsenryhmityksiä sääntöineen ja työkalupakkeineen, Sacks nimitti 
termillä ”Membership categorization Device (MCD). Tiettyjen yhteen kuuluvien 
kategorioiden muodostamia ryhmiä kutsutaan jäsenryhmityksiksi tai jäsenkatego-
riajoukoiksi. Jäsenkategoriajoukko muodostuu siis kategorioista. Esim. työpaikka, 
perhe, koulun henkilökunta, sairaalan henkilökunta jne. ovat jäsenkategoriajouk-
koja. Sama kategoria voidaan sijoittaa useampaan kategoriajoukkoon (lapsi kuuluu 
joukkoon ”perhe” ja joukkoon ”elämänvaiheet”). Jokainen kategoria on vähintään 
kahden kategoriajoukon potentiaali jäsen. Myös kategoriasta käsin voidaan johtaa 
jäsenkategoriajoukko (kuntoutuja > kuntoutuskurssin osapuolet). Se, mihin ryh-
mitykseen kategoria kuuluu, on aina aineistossa nähtävissä ja kuultavissa (Hester 
& Eglin 1997, 3–4; Järviluoma ja Roivainen 1997). 

Sacks nimitti kategoriasidonnaisiksi toiminnoiksi (CBA, category bounded acti-
vities) toimintoja, jotka liitetään tiettyihin kategorioihin, esim. lapsi itkee. Sopiva 
”identiteetti”9 voidaan johtaa siten myös toiminnoista käsin: ”itkeä” viittaa kate-
goriaan ”lapsi” ja päinvastoin, ”kirjoittaa resepti” viittaa lääkäriin ja päinvastoin. 
Tiettyjen kategorioiden jäsenet tekevät ja heidän odotetaan tekevän kategoriasi-
donnaisia toimintoja (Hester & Eglin 1997, 5). Viittaukset tiettyihin toimintoihin 
herättävät usein stereotypioita. Kategoriasidonnaisen toiminnon mieli on ymmär-
rettävissä kategorian kautta ja päinvastoin. 

Kategoriasidonnaista toimintoa laajempi käsite on kategoriapiirre (CBF, catego-
ry-bounded feature), jolla viitataan toimintojen ohella erilaisiin ominaisuuksiin ja 
määreisiin joita jollekin kategorialle annetaan. Kategoriapiirre on Jayyusin (1984) 
tekemä laajennus Sacksin kategoriasidonnaisen toiminnon käsitteeseen. Katego-
riasidonnaisten toimintojen lisäksi kategoriasidonnaisuus voidaan ilmaista myös 
muilla kategoriaan liitettävillä määreillä. Tiettyihin kategorioihin voi liittyä esim. 
oikeuksia, oikeutuksia, velvollisuuksia, tietoa ja kompetensseja (Hester & Eglin 
1997, 5). Nämä sisältävät usein stereotyyppisiä oletuksia. 

Hester ja Eglin (emt) korostavat kontekstin merkitystä kategorisoinneissa. Jä-
senkategoriaryhmä, johon jokin kategoria kuuluu tässä tilanteessa, konstituoidaan 
aina kategorian käytön kautta tietyssä kontekstissa (Hester ja Eglin 1997, 27). Jäsen-
kategorisoinnissa stereotypioita voidaan murtaa – ”kunnioitettava vanhus” saattaa 
osoittautua jossain tilanteessa ”röyhkeäksi varkaaksi” tai ”vastuullinen aikuinen” 
”epäkypsäksi keski-ikäiseksi”. Kategoriasidonnaisten toimintojen ja kategoria-

9 Identiteetin käsite tässä ei ole tutkimuksellinen, vaan viittaa kategorian ja siihen liit-
tyvien piirteiden muodostamaan suhteelliseen ehjään kokonaishahmoon. Tähän kon-
tekstiin sopii määritelmä identiteetistä  kattokäsitteenä yksilön tai ryhmän käsityk-
selle itsestään erillisenä, muista erottuvana kokonaisuutena. Sosiologiassa identiteetti 
tarkoittaa yksilön näkemystä erilaisiin ryhmiin kuuluvuudesta. Identiteetin rakennus-
komponentteja voivat olla sukupuoli, ikä, ammatti, etniset ryhmät tai mikä tahansa 
muu tärkeäksi koettu asia. (Wikipedia)



179

sidonnaisten piirteiden tunnistaminen on olennaista jäsenyyden tulkinnan ja asi-
akkuuden rakentumisen näkökulmasta myös Aslakilla, jossa asiakkaille annettu ja 
heidän itse muotoilemansa identiteetti vaihtelee tai on moninainen ja jossa asiak-
kaat osallistuvat monenlaiseen toimintaan. 

Usein tiettyihin jäsenkategorioihin liittyy jäsenkategoriajoukon toinen osapuo-
li, jolloin osapuolet muodostavat vakioparin (standardized relational pair). Vakio-
parit ovat itse asiassa jäsenkategoriajoukkoja, joihin kuuluu vain kaksi kategoriaa. 
Tällaisia vakiopareja ovat esim. vaimo – aviomies, lapsi-aikuinen, esimies-alainen, 
lääkäri-potilas. Kun parin toinen osapuoli mainitaan, toinenkin on ”läsnä” ilman 
että häntä on konkreettisesti mainittu tai näkyvillä. Vakiopariin liittyy yleensä ’kie-
lioppi’ joka kantaa mukanaan vakiopareihin liitetyn oletuksen vastavuoroisuudes-
ta, kuten esimerkiksi keskenään jaettavista oikeuksista ja velvollisuuksista. Vakio-
pari on jäsenkategoriajoukon erityistyyppi (Hester & Eglin 1977, 4; Järviluoma & 
Roivainen 1997). 

Sacksin kategoriakäsitteen elelleenkehittelyssä jäsenkategorioista on erotettu 
jäsenkategorisointi (membership categorization), mikä viittaa tyyppien tilanne-
sidonnaiseen rakentamiseen, kun taas ”valmiita” kategorioita käytetään rutiinin-
omaisesti. Vastaava erottelu voidaan tehdä ’luonnollisten’ (tai luonnollistuneiden) 
ja tilannekohtaisten jäsenkategorioiden välille (Hester ja Eglin 1997). Luonnolliset 
jäsenkategoriat muistuttavat Bergerin ja Luckmannin luonnehdintaa totunnais-
tuneista tyypityksistä, jotka yksinkertaistavat ja rutinoivat arkista kanssakäymistä, 
ovat jaettuja ja tiettyjen ryhmien omaksuttavissa (Berger ja Luckmann 1994).

Sacksin havainto oli, että ihmiset käyttävät kategorisointityössään tiettyjä sään-
töjä. Taloudellisuussääntö (economy rule) tarkoittaa, että yksi ainoa jäsenkategoria 
mistä tahansa kategoriajoukosta riittää kuvaamaan henkilöä huolimatta siitä, että 
hän voi kuulua kahteen tai useampaan kategoriajoukkoon. Kyseisellä jäsenkate-
gorialla on voimaa, se sisältää paljon yhteisesti jaettavaa tai ymmärrettävää infor-
maatiota. Esimerkiksi 10-vuotiaasta voidaan käyttää jäsenkategoriaa ”alaikäinen” 
huolimatta siitä, että hänet voidaan kategorisoida myös ”lapseksi” tai vaikkapa 
”kouluikäiseksi”. Johdonmukaisuussääntö (consistency rule) puolestaan tarkoit-
taa jonkin henkilöryhmän jäsenkategorisoinnissa sitä, että yhtä ryhmän henkilöä 
kuvaavaa kategoriaa voidaan käyttää kuvaamaan kaikkia saman ryhmän muita-
kin henkilöitä. Jos henkilö on kategorisoitu jonkin jäsenkategoriajoukon mukaan 
(esim. yksi henkilö ryhmästä kategorisoidaan alaikäiseksi), myös ryhmän muut 
jäsenet voidaan identifi oida käyttämällä saman jäsenkategoriajoukon joko samaa 
tai eri jäsenkategoriaa (loputkin ryhmästä kategorisoidaan yhteiskunnallisen, ’la-
kiperustaisen’ iän mukaan eli he ovat joko ’alaikäisiä’ tai ’täysi-ikäisiä’). Kuulijan 
maksiimi tarkoittaa sitä, että valitaan käyttötilanteeseen nähden tarkoituksenmu-
kaisin määritys suhteessa johdonmukaisuussääntöön (maksiimi on eräänlainen 
’perusohje’ yhteenlinkittämisestä). Jos kahta tai useampaa kategoriaa käytetään 
kuvaamaan saman populaation jäseniä, ja kategoriat voidaan kuulla saman jäsen-
ryhmityksen kategorioiksi, silloin ne kuullaan sellaisina. Tätä koskeva kuuluisa 
esimerkki on seuraava: ”Vauva itki. Äiti nosti hänet ylös”. Kuulijan maksiimi toimii 
tässä siten, että kaksi kategoriaa, ”vauva” ja ”äiti”, voidaan kuulla ja rutiininomai-
sesti myös kuullaan kuuluviksi jäsenryhmitykseen ”perhe” (Hester & Eglin 1997, 
5). Kuulijan maksiimi toimii myös siten, että jos henkilöön liitettävät määreet 
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voidaan nähdä jonkin kategorian määreinä (ovat kategoriasidonnaisia), silloin ne 
nähdään sellaisina ja henkilö kategorisoidaan määreiden mukaan. (ks. Hesterin 
ja Eglinin 1997 esimerkki poliisikuulusteluista: hakatuksi tulleen osapuolen kate-
gorisointi ’uhri’ muuttui ’syylliseksi’ kun häneen liitettiin predikaatit ’kiusata’ tai 
’nimitellä’, jotka viittaavat yleensä syylliseen. Henkilö joka kiusaa ja nimittelee, on 
syyllinen.).

Etsin tähän käsitteistöön tukeutuen aineistosta toimijoiden käyttämiä ja raken-
tamia jäsenkategorioita ja -kategorisointeja ja niistä muodostuvia jäsenryhmityksiä 
tutkimalla, mistä ja miten kuntoutusjaksoilla puhutaan ja miten erilaiset katego-
riat muodostetaan ja erotetaan toisistaan liittämällä niihin erilaisia kategoriasi-
donnaisia piirteitä ja toimintoja. Samalla tulevat näkyviin ne säännöt ja käytännöt 
joita toimijat kategorisoinneissaan käyttävät. En erittele kategorisointien muodos-
tamista käyttämällä systemaattisesti koko käsiteapparaattia läpi koko analyysin, 
vaan sovellan käsitteitä oman tutkimusintressini, Aslak-toiminnan merkitysten 
luomisen ja muuttamisen näkökulmasta. Keskeisimmät käsitteet analyysissä ovat 
jäsenkategoria, jäsenkategoriajoukko, kategoriasidonnaisuus (kategoriasidonnai-
set toiminnot ja piirteet tai määreet) ja vakiopari. Kokosin keskeiset käsitteet tau-
lukkoon 8.1. 

Taulukko 8.1 Jäsenkategoria-analyysissä käytettävät keskeiset käsitteet selityksi-
neen ja esimerkkeineen

Käsite Käsitteen määritelmä Esimerkki käsitteestä

jäsenkategoria – luokitus, joihin ihmiset, asiat tai 
ilmiöt sijoitetaan

– lapsi, aikuinen, opettaja

jäsenkategoriajoukko, 
jäsenryhmitykset 
sääntöineen

– tiettyjen yhteen kuuluvien 
kategorioiden ja – kategorisointien 
muodostama ryhmä 

– ’lapsi’ kuuluu esim. 
jäsenkategoriajoukkoon ’perhe’ ja 
’elämänvaiheet’

kategoriasidonnainen 
toiminto 

– tiettyihin kategorioihin liitettäviä 
toimintoja
– kategoria voidaan johtaa myös 
toiminnoista käsin

– lapsi itkee: lapselle on ominaista 
itkeminen 
– ’itkeä’ viittaa kategoriaan ’lapsi’ 

kategoria(sidonnainen) 
piirre

kategoriaan liitettävä ominaisuus, jolla 
luonnehditaan kategoriaa

– hajamielinen professori, 
kapinallinen nuori, kunnioitettava 
vanhus

vakiopari loogisesti yhteen kuuluvien osapuolten 
muodostama pari 

– lapsi-aikuinen, opettaja-oppilas, 
vaimo-aviomies 

Kun jäsenkategoria-analyysin taustalla on etnometodologinen lähestymistapa ja 
keskustelunanalyyttinen tutkimustraditio, on tutkimukseni haasteena sovittaa toi-
sesta teoreettisesta viitekehyksestä peräisin oleva jäsenkategoria-analyysimenetel-
mä toiminnan teorian viitekehyksessä tehtävään tutkimukseen.

Kysymys Aslakin asiakkuudesta, kohteesta, liittyy jäsenkategoria-analyy-
sin termein ilmaistuna siihen, mihin jäsenkategoriaryhmään – toimijaluokkaan 
– kuuluvaksi asiakas luetaan ja millaiseen toimintaan asiakkuus yhdistetään. Jä-
senkategoria-analyysissa tehty erottelu ”luonnollisten” (”luonnollistuneiden”) tai 
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”vakiintuneiden” jäsenkategorioiden ja ”tilannesidonnaisten” jäsenkategorisointien 
välillä (ks. Esim. Järviluoma ja Roivainen 1997) on käyttökelpoinen Aslakin kurs-
sitapahtumien analyysissä. Eron tekeminen luonnollistuneiden jäsenkategorioiden 
ja tilannekohtaisen jäsenkategorisoinnin välillä myötäilee kulttuurihistoriallisen 
toiminnan teorian edustamaa näkemystä toiminnasta kohteellisena ja historial-
lisesti kehittyvänä, merkkien ja kulttuuristen välineiden välittämänä toimijoiden 
luomuksena, mikä tuotetaan yksilöiden tai henkilöiden yhdessä tekemien tekojen 
kautta. Luonnollistuneet kategoriat ovat rakentuneet tavallaan yhteisiksi työka-
luiksi kyseisessä toiminnassa ja ovat usein materialisoituneita toiminnan kehyksiin 
erilaisiksi välineiksi tai uppoutuvat välineisiin. 

Tilannekohtaisissa kategorisoinneissa on kyse toimijoiden antamista merkityk-
sistä ja toimintaa rakentavista tulkinnoista. Jäsenkategoria-analyysin avulla tutkin 
toimintaa tilanteiden tuottamisena (kurssitapahtumissa) kulttuurihistoriallisesti 
kehittyneessä toimintajärjestelmässä (Aslak- toiminta). Toimintaa analysoidaan 
samanaikaisesti sekä toimijoiden aikaansaamana ainutkertaisena tapahtumana 
että toimijoiden aikaansaamana kohdetoimintana (Engeström 2002, Engeström 
1999, 68). Analyysin kohteena ovat tässä kuntoutustoiminnassa vaikuttavat ris-
tiriidat, joita etsin kategorioiden keskinäisistä suhteista. Toiminnanteoreettisena 
analyysimenetelmänä on tällöin häiriöiden, katkosten ja innovaatioiden tunnis-
taminen 

Ero oman tutkimukseni analyysitavassa aikaisempiin jäsenkategoria-analyy-
siä soveltaviin tutkimuksiin nähden on siinä, että empiiristä analyysiä tehtäessä 
kulttuurihistoriallisesti välittynyt toiminta on kontekstina jo lähtökohtaisesti läs-
nä analyysissä. Tällöin ei nähdä tarkoituksenmukaiseksi eron tekemistä toimintaa 
edustavan aineiston tulkinnan ja itse toiminnan (kontekstin) välillä (vrt. esim. Ri-
tala-Koskinen 1993, Roivainen 1999). Aslak-kurssin ryhmäkeskustelua tulkitaan 
Aslak-toiminnan kontekstissa, keskustelun oletetaan olevan järkevästi tulkittavissa 
toiminnan kontekstistaan. 

8.2 Aineisto ja tutkimusmenetelmä

8.2.1 Aineisto

Tutkin Aslak-kuntoutuksen kurssitapahtumia ja ko. toimintaa rakentavien mer-
kitysten tuottamista Aslak-kurssin ammatillisista osioista ja jaksojen aloitusti-
laisuuksista kerätyn keskusteluaineiston ja niihin liittyvien tekstidokumenttien 
avulla. Aineiston rajaus perustuu tutkimuksen lähtökohtana olevaan Aslakin työ-
kytkennän tarkasteluun. Oletan historiallisen analyysin perusteella, että Aslakin 
työkytkentä on muuttumassa ja että se on ongelmallinen, mikä ilmenee käytän-
nössä Aslakin työhön liittyvissä kurssiosioissa.

Aineiston valintaa ohjasi siten ensiksikin keskittyminen työhön liittyviin kurs-
siosioihin. Ammatillisten osioiden keskeinen työmuoto oli kuntoutujaryhmän 
kanssa käytävät ryhmäkeskustelut, joita kutsutaan keskusteluryhmiksi. Työhön 
liittyviä tapahtumia olivat myös kurssiin sisältyvät yhteistyöpäivät, joihin osallistui 
myös kuntoutujien esimiehiä ja työterveyshuollon edustajat. Valitsin aineistoon 
myös aloitustilaisuudet. Valinta perustuu siihen, että ne ovat yleisluonteeltaan 
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orientoivia, ja aineistoa lukemalla tekemääni havaintoon siitä, että aloituksissa 
sekä määritellään Aslakin keskeistä sisältöä ja kutakin jaksoa että ryhdyttiin käsit-
telemään työhön liittyviä tehtäviä. Yhden jakson aloitustilaisuus olikin nimetty jo 
kurssiohjelman otsikoinnissa ”jakson avajaiset ja työskentelyn aloittaminen”. 

Kaiken kaikkiaan aineisto käsittää avaustilaisuuksien, keskusteluryhmien ja 
yhteistyöpäivien keskusteluja. Lisäksi käytän aineistona keskusteluryhmien yhte-
ydessä käytettyjä tehtävä- ja muita kurssimateriaaleja, joita puhe koskee tai joihin 
puhetta kirjataan. Osa materiaaleista on vetäjän välineitä keskustelun ohjaami-
seksi ja osa syntyy keskustelujen tulosten kirjauksina. Keskusteluryhmistä kerätty 
aineisto sisältää pääasiassa kuntoutuja-asiakkaiden ja kurssin vetäjän välisiä kes-
kusteluja. Nauhoitetut keskustelut litteroitiin (ks. liite 3). Yhteistyöpäivien kes-
kusteluissa ovat lisäksi mukana kuntoutujien työpaikkojen ja työterveyshuollon 
edustajat. Aineistoon sisältyy myös yksi kurssin vetäjän haastattelu välittömästi 
kurssin yhteistyöpäivän ja päätöksen jälkeen. Aineisto käsittää siten ääninauhoi-
tuksia, videointeja, kenttämuistiinpanoja, kirjallisia materiaaleja ja haastattelun 
(ks. yksityiskohtaisempi kuvaus taulukko 8.2 s. 183). 

Kultakin jaksolta olen taltioinut aloitus- ja päätöstilaisuudet ja kyseisen jakson 
työhön liittyvien osioiden joukosta keskusteluryhmiä ja yhteistyöpäivät (keskus-
teluryhmien aiheet10). Tehtävämateriaalin sain kurssin vetäjältä samalla kun hän 
jakoi sen kuntoutujaryhmälle. Muun kurssimateriaalin (esimerkiksi käyttämänsä 
kalvot ja keskusteluista tekemänsä kirjaukset tai yhteenvedot) kurssin vetäjä toimit-
ti minulle erikseen, myös niistä ammatillisista osioista, joita en muuten taltioinut. 
Ensimmäiseltä jaksolta keräsin aineistoa kaikista tapahtumista, myös liikunnalli-
sista osioista. Kurssin kaikkien keskusteluryhmien keskusteluja en ole taltioinut 
ensiksikin, koska osaan niistä minulla ei ollut mahdollisuutta osallistua. Keräsin 
kuitenkin niihin liittyvän kurssi- ja tehtävämateriaalin. Toiseksi joidenkin keskus-
teluryhmien poissa jättämistä perustelin sillä, että niissä jatkettiin aihetta, josta 
olin näytteitä jo taltioinut ja joissa arvioin samojen ilmiöiden toistuvan. Näitä oli-
vat erityisesti toisen jakson keskusteluryhmät. Taltioin myös kaksi työpaikkakäyn-
tiä ensimmäisellä välijaksolla. Olin itse mukana taltioiduissa tapahtumissa lukuun 
ottamatta yhtä nauhoitettua keskusteluryhmää, jossa olin paikalla vain tilaisuuden 
alussa ja lopussa. Kurssijaksojen ammatillisten osioiden ja avausten tapahtumat ja 
niiltä keräämäni aineistokokonaisuus ja sisällyttäminen jäsenkategoria-analyysin 
kohteeksi on seuraava:

1. jakso sisälsi yhteensä kolme työhön liittyvää tapahtumaa: avauksen ja kaksi 
keskusteluryhmää. Aineistoa keräsin kaikista näistä (kenttämuistiinpanot, 
valokuvia, tehtävämateriaalit). Analyysiin valitsin kaikkien tapahtumien 
tekstiaineistot. 

10 Eri jaksojen ammatillisten osuuksien aiheet olivat pelkistetysti seuraavat:
1. jakso: kuntoutujaryhmän työn ja elämän kuormitustekijät 
2. jakso: kuntoutujaryhmän työn muutoksen analyysi, kuntoutujien työympäristön
2. parannuskohteet /työpaikan epäkohdat ja kehittämissuunnitelmat
3. jakso: Aslakin tulosten arviointi, työn ja henkilökohtaisen hyvinvoinnin kehittämis-
2. kohteet, työpaikan yhteiset kehittämiskohteet
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1. välijakso: kaksi työpaikkakäyntiä ja kuntoutujien välitehtävät. En sisällytä 
näitä aineistoja jäsenkategoria-analyysiin.

2. jakso sisälsi yhteensä 10 tapahtumaa: avauksen/työskentelyn aloittamisen, 
seitsemän keskusteluryhmää, yhteistyöpäivän ja päätöksen/keskusteluryh-
män. Näistä keräsin keskusteluaineistoa kuudesta tapahtumasta: avaus, 
kolme keskusteluryhmää, yhteistyöpäivä ja päätös. Kolmesta muusta kes-
kusteluryhmästä minulla ei ole keskusteluaineistoa, mutta keräsin niistä 
keskustelujen tuloksena tuotetut tehtävämateriaalit. Analyysin kohteeksi 
valitsin avauksen, kolme keskusteluryhmää ja yhteistyöpäivän. 

3. jakso sisälsi yhteensä kuusi tapahtumaa: avauksen, kolme keskusteluryh-
mää, yhteistyöpäivän ja kurssin päätöksen. Näistä keräsin aineiston yhtä 
keskusteluryhmää lukuun ottamatta. Lisäksi taltioin kurssin päätöksen 
jälkeen yhteistyöpäivää koskevan lyhyen vetäjän haastattelun. Analyysin 
kohteeksi valitsin neljä tapahtumaa: avauksen, kaksi keskusteluryhmää ja 
yhteistyöpäivän sekä näihin tapahtumiin liittyvän kurssimateriaalin. Lisäksi 
sisällytän analyysiin vetäjän haastattelun.

Jäsenkategoria-analyysiin valikoimani aineisto on esitetty taulukossa 8.2. Tauluk-
ko sisältää luettelon käyttämästäni aineistosta Aslakin vaiheiden mukaisessa jär-
jestyksessä. Se sisältää 12 eri tapahtumakokonaisuutta kurssilla ja kurssinvetäjän 
haastattelun.

Taulukko 8.2 Jäsenkategoria-analyysin aineisto Aslak-prosessin vaiheiden mukai-
sessa järjestyksessä

Aslakin vaihe, johon aineisto liittyy Tapahtumat ja aineisto

1. kuntoutusjakso Kurssin avajaiset:
– kenttämuistiinpanot + kurssimateriaalit 
Kaksi keskusteluryhmää; 
– kenttämuistiinpanot + kurssimateriaalit 

2. kuntoutusjakso Jakson avajaiset ja työskentelyn aloittaminen:
– kenttämuistiinpanot + kurssimateriaali 
Kolme keskusteluryhmää:
– kenttämuistiinpanot + kurssimateriaalit
Yhteistyöpäivä:
– kenttämuistiinpanot + kurssimateriaali 

3. kuntoutusjakso Jakson avajaiset:
– ääninauhoitus + kurssimateriaalit 
Kaksi keskusteluryhmää:
– kuvanauhoitus + kurssimateriaalit 
Toinen yhteistyöpäivä: 
– kenttämuistiinpanot + kurssimateriaalit 
Kurssin vetäjän haastattelu päätöstilaisuuden jälkeen 
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8.2.2 Tutkimusmenetelmä

Tutkimuksessani jäsenkategoria-analyysin ”työkalupakin” käyttö ei tähtää pel-
kästään kategorioiden ja kategorisointien muodostumisen tai niiden rakenteen 
kuvaukseen. Tutkin, mitä kategorioita kuntoutujilla, kuntouttajilla ja muilla As-
lakin kurssitapahtumiin osallistuvilla on käytössään ja miten he näitä kategori-
oita käyttävät, avaavat ja rakentavat uudelleen. Pyrin kategorisointeja tutkimalla 
selvittämään kuntoutujien ja kuntouttajien (välillä myös esimiesten ja työterveys-
hoitajan) antamia tulkintoja Aslakista ja itsestään siihen osallisina toimijoina sekä 
tutkimaan kategorisointien ristiriitaisuutta. Oletan historiallisen analyysin poh-
jalta, että kuntoutustoimintaa kulttuurisesti jäsentävissä ’annetuissa’ tai ’luon-
nollistuneissa’ kategorioissa on keskinäistä ristiriitaisuutta. Toiminnan sisäinen 
jännitteisyys tuli esille jo aineiston ensimmäisillä lukemiskerroilla. Häiriöt jäivät 
kuitenkin latenteiksi ja useista katkoksista ja keskenään yhteen sopimattomista 
aineksista huolimatta edettiin tapahtumasta toiseen siten, että eri ainekset elivät 
pikemminkin rinnakkaiseloa kuin törmäsivät toisiinsa. Analyysi kohdistuu siten 
prosessissa ilmeneviin häiriöihin, katkoksiin ja innovaatioihin, joita tutkin kate-
gorisointien kautta (ks. luku 5).

Standardivälineisiin sisältyviin luonnollistuneisiin kategorioihin nojaudutaan 
Aslak-trajektorilla etenkin kurssin hakuvaiheessa ja kuntoutukseen hakeutumis-
vaiheessa. Nämä kategoriat ja niiden sisältämät oletukset saattavat muodostua es-
teiksi tai hidasteiksi uusien merkitysten rakentumiselle, kun taas vähemmän stan-
dardivälineitä omaavat kuntoutusjaksojen tapahtumat ovat avoimempia uusille 
kategorisoinneille. Uudet merkitykset voivat joutua ristiriitaan vakiintuneiden 
merkitysten kanssa. Kategorisoinnit voivat myös muodostua keskenään ristiriitai-
siksi uusissa merkityksenannoissa. 

Suomessa jäsenkategoria-analyysiä ovat kiinnostavalla tavalla toteuttaneet 
mm. Ritala-Koskinen (1993) naisten- ja perhelehtien uusperhekuvaa käsitteleväs-
sä analyysissään ja Roivainen (1993) lähiötutkimuksessaan sekä Roivainen (1999) 
sanomalehtien lähiötekstien analyysissään. Ritala-Koskinen (1993) kävi aineis-
tonsa läpi teemoittain kokoamalla kuhunkin teemaan liittyvät maininnat, jotka 
hän jaotteli puhujan mukaan. Mainintoja hän analysoi jäsenkategoria-analyysiä 
hyväksi käyttäen keskeisimpinä kysymyksinään, millaisia identiteettejä tai ominai-
suuksia uusperheelle tuotetaan, sen eri perheenjäsenille tai perheenjäsenten välisil-
le suhteille. Raportissa uusperhe kuvataan teemoittain ja aineistositaatit toimivat 
teemoja rakentavien mainintojen esimerkkeinä (Ritala-Koskinen 1993, 52 – 55.) 
Roivaisen (1993, 1999) tutkimuksessa analyysin tulokset välittyvät lähiöpuheen ja 
-kirjoittelun kategorisointiesimerkkien (keskusteluja, tapausesimerkkejä) kautta 
mm. tutkijan konstruoimien teemakokonaisuuksien mukaan ja ajallisen kehityk-
sen näkökulmasta. Sekä Roivainen että Ritala-Koskinen selvittivät myös erilaisten 
kategorisointien määrällistä esiintymistä.

Raportoinnissa sekä Ritala-Koskinen (1993) että Roivainen (1999) noudattivat 
laajasti aineistoa esittelevää, sisällöllistä otetta, pääasiassa esim. ilman taulukoin-
teja. Sen sijaan aikaisemmassa, teemahaastatteluihin perustuvassa lähiötutkimuk-
sessa Roivainen (1993) sovelsi jäsenkategoria-analyysille tunnusomaista rapor-
tointitapaa taulukoimalla kategoriat ja niiden kategoriasidonnaiset piirteet. 
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Noudatan jäsenkategoria-analyysissä samaa etenemislogiikkaa, jota em. tut-
kijat ovat käyttäneet. Raportoinnissa käytän aineistoesimerkkien ohella analyysiä 
havainnollistavia taulukointeja ja kuvioita. 

Tässä tutkimuksessa jäsenkategoria-analyysiä sovelletaan seuraavasti:

1. Etenin analyysissä ensin kurssin ajallisen etenemisen mukaan. Poimin teks-
tikohdat, jotka koskevat Aslakin määrittelyjä ja tapahtumissa mukana olevia 
tai niihin liittyviä osapuolia. 

2. Näistä tekstikohdista poimin Aslakin määrittelyihin ja henkilöihin viittaa-
vat maininnat. 

3. Kokosin maininnat taulukkoon tapahtumien aikajärjestyksessä. 
4. Toteutin jäsenkategoria-analyysin kuntoutuksen etenemisen mukaan kun-

touttajien ja kuntoutujien (ja muiden kuntoutusjaksoille osallistuvien hen-
kilöiden) puheenvuoroista. Etsin Aslakin sisältöä ja osallistujia koskevat jä-
senkategoriat ja jäsenkategorisoinnit sekä niihin liittyvät kategoriapiirteet ja 
kategoriasidonnaiset toiminnot. 

5. Tutkin asiakkuuden muotoutumista eri kuntoutusjaksoilla kahden (välillä 
useamman) osapuolen kategorisointien kautta. Tutkin yhteensopivuutta, 
ristiriitaisuuksia ja uusia aineksia a) kuntoutujien ja kuntouttajien jäsen-
kategorisointien välillä, b) osapuolten jäsenkategorisointien sisällä sekä c) 
jäsenkategorisoinneissa Aslak-trajektorilla eri kurssijaksoilla (millaisen ko-
konaisuuden eri jäsenkategoriat muodostavat) (ks Taulukko 8.3). Taulukko 
8.3 auttaa havainnollistamaan eri osapuolten kategorisointien välisiä suh-
teita, kategorisointien sisäisiä suhteita ja eri jaksoilla esiintyvien kategori-
sointien suhteita.

Taulukko 8.3 Asiakaskategorioiden rakentuminen jäsenkategorioiden kautta As-
lak-trajektorilla

ASIAKASKATEGORIAT ASLAK-TRAJEKTORILLA

KUNTOUTUS-
JAKSO

Kuntoutujien 
kategorisoinnit 

Kuntouttajien 
kategorisoinnit

Muiden 
kategorisoinnit

1. jakso

2. jakso

3. jakso

6. Häiriöiden, katkosten ja innovaatioiden perusteella tulkitsen Aslakin kehi-
tysvaihetta ja lähikehityksen vyöhykettä. Tulkinnan esitän johtopäätöslu-
vussa (luku 9).
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Kuntoutuja- ja kuntouttaja-käsitteiden käytöstä

Käytän analyysissä asiakkaista termiä kuntoutuja yleiskategoriana (ja vastaavasti 
kuntoutuksen ammattihenkilöistä, kuntoutustyöntekijöistä termiä kuntouttaja). 
Teen tämän tietoisena siitä, että valitsemaani kategoriaan itsessään liittyy kuntou-
tuksen historian kautta määrittyneitä merkityksiä. Perustelen kuntoutuja-termin 
valintaa tutkimukseni asiakaskuntaa tarkoittavaksi yleiskäsitteeksi sillä, että sitä 
käytetään yleisesti kuntoutuksen yksilöasiakkaista. Tutkimusaineistossani termiä 
käyttävät myös kuntoutuslaitoksen ja työterveyshuollon edustajat ja se esiintyy 
mm. kurssiohjelmassa, erilaisissa lomakkeissa, tehtävissä ja kuntoutuskertomuk-
sissa. 

Kuntoutuja-käsitteen saamia merkityksiä analysoin sitä kautta, millaisia kate-
goriasidonnaisia piirteitä ja toimintoja kuntoutujiin asiakkaina liitetään erilaisissa 
tilanteissa. Kuntoutuja-termi toimii ikään kuin yksittäiseen Aslak-asiakkaaseen 
viittaavana luonnollistuneena kategoriana siihen saakka, kunnes sille annetaan 
keskustelussa erityisiä merkityksiä. 

Muita käsitteitä, joita Aslak-asiakkaasta käytetään eri yhteyksissä ja trajektorin 
eri vaiheissa viittaamaan yleisesti asiakkaaseen, ovat esim. hakija (kuntoutusha-
kemus), osanottaja, (kurssihakemuslomake), tutkittava (B-lausunto kuntoutusta 
varten), asiakas (kuntoutushakemus), etuuden saaja (Kelan kuntoutuspäätös-
asiakirja), työntekijä (esim. kurssihakemuslomake). Asiakas ei välttämättä viittaa 
yksittäiseen henkilöön, vaan kyseessä voi olla myös työpaikka tai kuntoutujaryhmä 
(esim. kurssihakemuksen otsikoissa). Kuntoutusjaksoilla asiakkaisiin viitattaessa 
käytetään yleisimmin termiä kuntoutuja ja jonkin verran termiä työntekijä (esim. 
”Työntekijän henkilökohtainen kehittämistehtävä”). Kuntoutusjaksoilla asiakkai-
siin viitataan myös etunimillä. Keskusteluissa asiakkaisiin – myös em. yleistyneisiin 
kategorioihin – liitetään erityismerkityksiä, mikä onkin jäsenkategoria-analyysin 
keskeinen tarkastelun kohde ja jota tämä luku käsittelee.

Aiemmin kuntoutuksen asiakkaasta on käytetty nimitystä kuntoutettava. Sekä 
kuntoutettavan että kuntoutujan suomenkielinen kantasana on kunto. Sanakir-
jamääritelmän mukaan kunto viittaa terveyteen, terveydentilaan tai esimerkiksi 
laitteen tilaan. Kuntoutus-termin varhaisin liittymä kuntoutustoimintaan viittaa 
sodassa fyysisesti tai aisteiltaan vammautuneiden työkuntoisiksi saattamiseen. 
Seuraavaksi kuntoutuksen piiriin tulivat krooniset fyysiset sairaudet, jotka heiken-
sivät työkykyä. Työkykykäsitteeseen vahvasti liittyvä fyysinen kunto ja kehollisuus 
mielletään edelleenkin herkästi kaikenlaiseen kuntoutukseen liittyväksi (Järvikoski 
ja Härkäpää 2001). Mainittakoon, että vaikka englanninkielinen kuntoutusta tar-
koittava termi rehabilitation ei viittaa suomenkielisen vastineensa tavoin fyysiseen 
kuntoon, tarkoittaa myös rehabilitation palauttamista, entiseen arvoon saattamis-
ta, kunnostamista. Kuntoutuksen idea on ollut kunnon ja työkyvyn palauttaminen 
vammautumista tai sairautta edeltävälle tasolle.

Kuntoutuja-termi liittyy Järvikosken ja Härkäpään (2001) mukaan kuntou-
tuksen laaja-alaiseen määrittelyyn, jossa lähtökohtana on kuntoutujan tukeminen 
henkilökohtaisten elämänprojektien toteuttamisessa. Kuntoutuja ymmärretään 
aktiivisena ja tavoitteellisena, omia pyrkimyksiä ja tavoitteitaan toteuttavana toi-
mijana, joka pyrkii paitsi ymmärtämään ja tulkitsemaan, myös suunnittelemaan 
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omaa elämäänsä. Käsitys kuntoutujasta toimijana korvaa kuntoutuksessa perintei-
sesti vallinneen käsityksen, jonka mukaan kuntoutuksen asiantuntijoilla on suurin 
asiantuntemus koskien kuntoutujan elämänsuunnitelmia. 

Kuntoutuja-käsitteeseen liittyy myös kuntoutusparadigman muutos yksilöläh-
töisyydestä ja vajavuuskeskeisyydestä valtaistavaan (empowerment) tai voimava-
rakeskeiseen lähestymistapaan, jossa yksilö nähdään suhteissaan ympäristöönsä ja 
toisiin toimijoihin (Karjalainen 2004, Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, Suikka-
nen & Lindh 2001, ks. myös luku 2 kuntoutuksen kehitys). Aiemmassa lähesty-
mistavassa asiakas nähtiin asiantuntijakeskeisen toiminnan kohteena passiivisessa 
roolissa, intervention kohteena, usein potilaana tai edunsaajana ja asiantuntija 
subjektina joka arvioi vajavuudet ja ongelmat ja suunnittelee ratkaisut. Uudessa 
paradigmassa kuntoutuja on elämäänsä suunnitteleva subjekti, aktiivinen osal-
listuja, joka yhteistyössä tukea tarjoavan kuntoutustyöntekijän kanssa hyödyntää 
voimavarojaan ja etsii ratkaisuja, jotka lisäävät hänen toimintakompetenssiaan. 
(Järvikoski 1994, Karjalainen 2004, Talo 2001, 56).)

Kuntouttaja-termi voidaan nähdä kuntoutettava-termin vastinparina, jolloin 
kuntouttajan kategoriaan liitetään piirteet ’toimivalta’ ja asiantuntijakeskeisyys 
suhteessa asiakkaaseen. Vastinpari ilmentää tällöin objekti–subjekti-suhdetta, jos-
sa kuntoutettava nähdään objektina. Kuntouttaja-käsite ei siten ole tässä suhteessa 
yhteensopiva asiakkaan subjektiutta korostavan näkemyksen kanssa. Pohtiessani 
terminologiaa päädyin valitsemaan vaihtoehtojen kuntoutustyöntekijä ja kuntout-
taja välillä. Päädyin käyttämään kuntouttaja-käsitettä yleiskäsitteenä tietoisena 
siihen liittyvistä merkityksistä ja epäsuhdasta kuntoutuja-käsitteeseen nähden. 
Perusteluni kuntouttaja-termin käyttölle on käytännöllinen. Myös kuntoutuja-
asiakkaista käytetään useissa yhteyksissä ’työntekijän’ käsitettä viittaamaan hei-
dän asemaansa työmarkkinoilla. Tutkimukseni kontekstissa kyse on asiakkaan ja 
kuntoutustyöntekijän välisestä suhteesta, jolloin kuntoutustyöntekijä määrittyy 
kuntoutusalan asiantuntijana. Asiakkaan ja asiantuntijan termejä on käytetty kir-
jallisuudessa asiakkuuden pohdinnoissa ilman että siihen liitetään objekti–subjek-
ti-suhde (esim. Jokinen ym. 1995). Vastaavasti käytän tässä kuntouttaja-käsitettä 
tietoisena siihen liittyvästä mahdollisuudesta nähdä käsite asiakkaan objektivoi-
misen näkökulmasta. Olen pyrkinyt rajaamaan kuntouttaja-nimikkeen käyttöä 
yleiskäsitteenä ja käytän yksittäisistä kuntoutustyöntekijöistä esim. kurssin vetä-
jän, fysioterapeutin tai psykologin nimitystä.

8.3 Tulokset

Tässä luvussa tarkastelen, miten asiakkuus muotoutuu eri kuntoutusjaksoilla kah-
den ja/tai useamman osapuolen puheenvuoroista kategorisointien kautta ja millai-
sen kokonaisuuden kategoriat muodostavat trajektorin kuluessa. Esitän analyysin 
tulokset kuntoutusjaksoittain ja tapahtumakohtaisesti Luku 8.3.1 käsittää ensim-
mäisen kuntoutusjakson analyysin, luku 8.3.2 toisen jakson analyysin ja luku 8.3.3 
kolmannen jakson analyysin.
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Analysoin kunkin kuntoutusjakson asiakkuuteen liittyviä kategorisointeja seuraa-
vasti:

– tarkastelen jaksoittain ja koko trajektorilla, millainen tai millaisia asiakaska-
tegorioita syntyy kategorisoinnin tuloksena 

– selvitän, kuka on aloitteentekijä ja millaisella jäsenkategorisoinnilla siihen 
sitä seuraavissa puheenvuoroissa vastataan.

– tutkin kategorioiden keskinäisiä suhteita etsimällä kategorisoinneista yhte-
nevyyksiä ja eroavuuksia, muuntumisen ja/tai häviämisen merkkejä:

         – tarkastelen kuntoutujien ja kuntouttajien (ja muiden osapuolten) kate-
                gorisointien yhtenevyyttä tai poikkeamia toisistaan. 

– tarkastelen kategorisointien sisäistä yhtenäisyyttä ja ristiriitaisuutta 
– tarkastelen, miten asiakkuuteen liittyvä kategorisointi kehittyy trajektorilla. 
– tulkitsen kategorisointeihin liittyviä eroavuuksia ja yhteensopimattomuuk-

sia toiminnan häiriöalueina, katkoksina ja innovaatioina. Johtopäätösosas-
sa tulkitsen niitä merkkeinä kuntoutustoiminnan sisäisestä kehitysristirii-
dasta.

Tarkastelen eri osapuolten asiakaskategorisointeja aikajärjestyksessä jaksoittain. 
Näin olen pyrkinyt säilyttämään kategorisointien muodostumisessa vastavuoroi-
suuden ja havainnollistamaan kategorisointien erot ja yhtenevyydet sekä kussakin 
tilanteessa että koko trajektorilla. 

Kuntoutusjaksojen tapahtumia olen selostanut seikkaperäisemmin luvuissa 6 
ja 7. Asiakaskategorisointien kontekstia valottaakseni viittaan tässä luvussa vain 
lyhyesti kunkin jakson tapahtumasisältöön.
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8.3.1 Ensimmäinen kuntoutusjakso 

Ensimmäisen, kolme päivää kestäneen kuntoutusjakson osapuolia ovat kuntou-
tujat ja kuntouttajat. Olen sijoittanut heidän puheenvuoroistaan analysoimiani 
asiakkuuteen liittyviä kategorisointeja taulukkoon 8.4.

Taulukko 8.4 Asiakkuutta koskevat kategoriat Aslakin ensimmäisellä jaksolla

Kuntousjakso ja 
tapahtuma

Asiakaskategoriat kuntouttajien 
puheenvuoroista 

Asiakaskategoriat kuntoutujien 
puheenvuoroista

1. jakso

Kurssin avaus

Työn kehittäjä 

Ryhmän jäsen

Aktiivinen kunnon kohentaja

Huonokuntoinen asiakas
Potilas

Virkistäytyjä
Varamies

Kuntoilija
– valmennettava kuntoilija

Työntekijä
– kokenut työntekijä
– lajittelija, trukkikuski, lähettäjä, 
autonkuljettaja, laitosmies
– työssä jaksamiseen liittyviä ongelmia 
omaava työntekijä

Keskusteluryhmät Työn kehittäjä 
– työpaikan muutoksentekijä
– epäkohtien korjaaja
– oman asenteen korjaaja

Kuntoutujaryhmä

Työntekijä
– kuormittunut työntekijä
– työpaikan työntekijäedustaja

Elämässään kuormittunut yksilö

Työntekijä
– kuormittunut työntekijä 

Elämässään kuormittunut yksilö
– sairas 
– perheen jäsen

Tarkastelen seuraavassa lähemmin taulukon 8.4 kategorisointeja kurssin avaukses-
sa ja keskusteluryhmissä. 

Kurssin avaus

Ensimmäisen kuntoutusjakson ja samalla koko kurssin kaksituntinen avaustilanne 
sisälsi kuntoutustyöryhmän ja kuntoutujien esittäytymiset, kuntoutujien odotus-
ten ja tavoitteiden läpikäymisen, kurssin ja ensimmäisen jakson ohjelman lyhyen 
esittelyn sekä kuntoutuslaitoksen esittelyn. Avauksessa jaettiin täytettäväksi myös 
ilmoittautumis- ja lausuntolupalomakkeet. Toinen tunti käytettiin kuntoutuslai-
toksen tiloihin tutustumiseen.
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Aslak-kurssin avaa kurssin vetäjä. Avauspuheenvuorossaan hän tekee ensim-
mäisen määrittelyn, joka on merkittävä koko kuntoutuskurssia ajatellen. Kurssin 
vetäjä kytkee avauksessa Aslak- kuntoutuksen eksplisiittisesti työn kehittämiseen. 

”tervetuloa meidän kuntoutus- ja työnkehittämishankkeeseen. Tällä tarkoi-
tan että tämä on laajempaa kuin perinteinen kuntoutus”
(kurssin vetäjä 17.2.1997 Aslakin avaustilaisuudessa)

Kurssin vetäjä antaa Aslakille kuntoutumis- ja työnkehittämishankkeena määreet 
meidän ja laajempi kuin perinteinen kuntoutus. Vertaaminen perinteiseen kuntou-
tukseen viittaa tämän Aslakin laajuuden lisäksi uutuuteen. Vertailulla vetäjä tekee 
eroa perinteiseen kuntoutukseen: työn kehittämisen sisällyttäminen Aslakiin tekee 
siitä perinteistä laajemman. Työnkehittämishanke pyrkii luomaan asiakaskatego-
rian, josta käytän nimitystä työn kehittäjä.

Sen lisäksi, että hanke kohdistuu työhön, ”meidän hankkeessa” toimitaan yh-
dessä ja se sisältää muutakin: 

”tällä kolmen päivän jaksolla on sisällöllinen tavoite, että sovitaan mitä teh-
dään pitkällä jaksolla. Työtä koskevien osuuksien lisäksi on kuntotestauksia ja 
muuta”
(kurssin vetäjä Aslakin avaustilaisuudessa 17.2.1997)

Kurssin vetäjä luo ryhmälle yhteistä kohdetta ja ryhmän identiteettiä puhumalla 
”meidän kuntoutumis- ja kehittämishankkeesta” ja kurssin sisällöistä sopimisesta. 
Edellä oleva ote sisältää myös toisen määritelmän: Aslak on myös fyysistä kuntou-
tusta. Vetäjä liittää ”kuntotestauksiin ja muuhun” kuitenkin kategoriapiirteen jolla 
hän määrittelee niiden toissijaisen aseman – ne tulevat työn kehittämisen lisäksi 
- ja konstruoi näin samalla ”perinteisen kuntoutuksen” kapeamman sisällön. Fyy-
siseen kuntoutukseen liittyvä jäsenkategoria kunnon kohentaja alkaa määrittyä 
tästä puheesta lähtien täsmentyäkseen hetken päästä.

Esitellessään kurssia kuntoutumis- ja työnkehittämishankkeena vetäjä luon-
nehtii omaa rooliaan ”keskusteluryhmien hoitajaksi ja haastattelujen tekijäksi” 
liittäen keskusteluryhmät ja haastattelut samalla työtavoiksi jotka kuuluvat tähän 
hankkeeseen. ”Kurssin vetäjä” on nimike jota kuntoutuslaitoksessa käytetään vas-
tuuhenkilöstä. Tätä nimitystä vastuuhenkilömmekin käyttää, liittäen vetäjyyteen 
Aslakin toteuttamistapaan viittaavia toimintoja:

”Olen tämän kurssin vetäjä, hoidan keskusteluryhmiä ja teen haastatteluja. Kes-
kusteluryhmät ovat työhön liittyviä osuuksia ja haastattelut on työssä jaksami-
seen liittyviä keskusteluja.”
 (Kurssin vetäjä avaustilaisuudessa 17.2.1997) 

Kurssin vetäjä liittää rooliinsa kategoriasidonnaisia toimintoja, jotka liittyvät 
työhön: hän vetää hanketta, hoitaa keskusteluryhmiä ja haastattelee. Toiminnot 
viittaavat ryhmän ja yksilöiden ohjaamiseen. Koska vetäjä on edellä määritellyt 
Aslakin vahvasti työnkehittämishankkeeksi ja tässä vielä korostaa rooliaan työ-
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osuuksissa, konstituoituu tilanteessa hankevetäjän - ohjaajan piirteet vastinparina 
työn kehittäjän jäsenkategoriaan. 

Kuntoutustyöryhmän psykologi jättää jäsenyytensä kuvauksen ammattinimik-
keen varaan ja jättäytyy passiivisempaan rooliin kuin kurssin vetäjä mainitsemalla, 
että hän on mukana keskusteluryhmissä. 

”Minä olen psykologi ja olen mukana keskusteluryhmissä” 
(Kurssin psykologi avaustilaisuudessa 17.2.1997).

Sekä kurssin vetäjän että psykologin esittäytyminen viittaa heidän rooliinsa kun-
toutusjaksoilla työn käsittelyyn liittyen. Sen sijaan fysioterapeutti esittäytyy fyysi-
sen kuntoutuksen edustajana: 

”minulla on kuntosaliosuuksien vetäminen ja myöhemmin haastattelut pitkällä 
jaksolla”. 
(Kurssin fysioterapeutti avaustilaisuudessa 17.2.1997).

Kurssihenkilöstö liittää itseensä vetäjän ja ohjaajan piirteitä, kuten hankkeen tai 
eri osuuksien vetäminen ja haastattelujen tekeminen. Kuntoutushenkilöiden puhe 
viittaa kuntoutujiin tätä kautta asiakkaina, joita ohjataan. Aslakilla kuntoutujat 
keskustelevat työstä ryhmissä, heitä haastatellaan, he käyvät kuntosalilla ja kun-
totesteissä. Ohjaaminen koskee asiakkaita työn kehittäjinä ja kunnon kohentajina. 
Yhteiseen kurssin jäsenyyteen liitetään molemmille osapuolille yhteisiä toiminto-
ja kuten kurssin sisällöistä sopiminen. 

Kuntoutujat määrittelevät itse itseään ensimmäisen kerran esittäytyessään, kun 
kukin luettelee omat työtehtävänsä, työpisteensä ja työkokemuksensa. Esittäytyes-
sään heidän käyttämänsä termit luovat kuvaa pitkän työkokemuksen omaavista 
ammattihenkilöistä, joista käytän nimitystä kokenut työntekijä:

– lajittelija juomavarastolla
– varastossa päivittäistavaran hankinta- ja jakelukeskuksessa 
– töissä kylmäkellarivarastossa, yli 30 vuoden työkokemus 
– trukkikuskina, yli 10 vuotta työkokemusta
– kylmävarastolla 6 vuotta töissä, pikahälytys tuli tänne
– lähettäjä, terminaalityöntekijä, 8 vuotta työkokemusta, sitä ennen auto-
– kuskina 18 vuotta
– trukkikuski ja rekkojen lastari kylmätilassa, 18 vuotta työkokemusta
– 31 vuotta työkokemusta autonkuljettajana, terminaalityöntekijä
– laitosmiehenä ja varastotyötä, käsin lastausta, keräilytyötä 
(Kuntoutujien puheenvuoroja esittäytymiskierroksella kurssin avauksessa 
17.2.1997)

Esittäytymisten jälkeen avaustilaisuudessa astuu esiin täysin toisenlainen asiak-
kuus kuntoutujien asettamien odotusten ja tavoitteiden kautta. Kurssin vetäjä ky-
syy ennakkotehtävään viitaten kuntoutujien odotuksia ja tavoitteita Aslak-kuntou-
tumis- ja työnkehittämishankkeelle. Kurssin vetäjä käyttää keskustelun aloituksessa 
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asiakkaaseen viittaavaa (yleis)kategoriaa kuntoutuja. Kysymystä seuraavassa kes-
kustelussa kuntoutuja-kategorialle annetaan merkityksiä kategoriasidonnaisten 
toimintojen ja piirteiden kautta. 

Kuntoutujat vastaavat tähän vetäjän työnkehittämistä painottavaan aloittee-
seen puhumalla huonosta kunnostaan, sairauksistaan ja vaivoistaan sekä elämän-
laadustaan ja mielialastaan. He odottavat Aslakilta kunnon kohentumista, hoitoa, 
vaivojen lieventymistä, kunto-ohjausta ja virkistäytymistä. 

Olen nimennyt kuntoutujien kategorisointien tuloksena muodostuvan jäsen-
kategorian huonokuntoisen asiakkaan jäsenkategoriaksi. Kun kuntoutujat pu-
huvat itsestään, he puhuvat kunnosta ja liittävät itseensä kategoriapiirteen ’huono 
kunto’. Huono kunto tuotetaan paitsi suoraan mainitsemalla, myös kääntäen, ta-
voitepuheena, jolloin siihen liitettävillä piirteillä tuotetaan tavoiteltu tulo: parem-
pi, hyvä ja terve kunto ja kunnon kohentaminen: 

– ”huono kunto, lihakset kipeät”
– ”että saisi kuntoa paremmaksi”
– ”tavoitteena on hyvä ja terve lihaksiston kunto”
– ”laihdutus ja kunnon kohentuminen” 
– ”yleiskunnon kohentaminen”
(kuntoutujien esittämiä toiveita ja odotuksia kurssin avaustilaisuudessa 
17.2.1997)

Kuntoon liitettyjä toimintoja olivat vahvistaminen, kehittäminen, kohentaminen, 
parantaminen ja hoitaminen. 

Kuntoa halutaan myös ylläpitää tai säilyttää. Kunnonkohentamismainintoihin 
liittyy usein myös piirteitä, jotka kertovat, että Aslak ei tarjoa yksistään puitteita 
kuntoiluun, vaan sinne on tultu saamaan ohjausta, tietoa ja virikkeitä. Oman kun-
non tilaan ei aina liitetä huonouden määrettä. Tätä kautta asiakkaat antavat Aslak-
kuntoutukselle kunnon kohentamisen merkityksen ja itselleen valmennettavan 
kuntoilijan kategorian. Avaustilaisuuden tavoitteissa kuntoutujat esittävät näitä 
tavoitteitaan:

– ”saada asiantuntijoilta tietoa ja virikkeitä itsenäiseen kunnon ylläpitämiseen”
– ”tavoite on että kunto säilyisi” 
– ”oppia oikeita kuntoutusliikkeitä kipeille lihasryhmille” 
– ”kunto pysyisi hyvänä ja saisi ohjeita kunnon ylläpitämiseen”
– ”lähinnä neuvoja oma-aloitteiseen kunnon ylläpitämiseen ”
– ”voimistelu- ja harjoitusneuvoja lihaskipujen lieventämiseen”
– ”saada kunto-ohjausta ja psykologin ohjausta”
– ”lisätä liikuntaa ja asiantuntijoiden opastus sen toteuttamiseen”
(kuntoutujien esittämiä toiveita ja odotuksia kurssin avaustilaisuudessa 
17.2.1997)

Tieto, oppi ja valistus viittaavat koulutukseen tai valmennukseen. Asiakkaat ka-
tegorisoivat kurssia fyysiseen kuntoon ja terveyteen liittyvänä valmennuksena tai 
koulutuksena odotustensa kautta. Tämä kategorisointi tulee kuntoutujilta. Odo-
tusten ja tavoitteiden kautta rakentuu myös niitä vastaava kuntoutushenkilöstön 
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identiteetti. He ovat asiakkaiden kategorisoinneissa asiantuntijoita jotka opettavat, 
ohjaavat, antavat tietoja ja neuvoja. Asiantuntija-ohjaaja - kategoria virittää stan-
dardiparin, oletuksen kuntoutujasta valmennettavana kuntoilijana tai jopa oppi-
laana. Kuntoutushenkilöt itse eivät viittaa asiantuntijuuteensa tai opettajan rooliin 
(’vedän kuntosaliosuuksia’) vaan näkökulma tulee kuntoutujilta.

Kahdessa maininnassa kuntoutujien oppiin ja valistukseen viittaavat odotukset 
ja tavoitteet liittyvät työhön:

– ”saada työpaikalle valistusta” 
– ”’ymmärtämystä’ viihtymiseen työyhteisössä ja työn arvostamiseen”
(kuntoutujien esittämiä odotuksia kurssin avaustilaisuudessa 17.2.1997)

Ensimmäisessä maininnassa toivotaan valistusta työpaikalle. Toiveesta ei käy ilmi, 
mihin liittyvää valistusta kuntoutuja tarkoittaa, mutta hän kategorisoi kurssin jol-
lain lailla työpaikkaan liittyväksi, tietoa tuottavaksi toiminnaksi. Kunnon kohot-
tamiseen ja terveyteen liittyvien kategorisointien runsaudesta voisi päätellä, että 
valistus saattaisi koskea kuntoilutietoutta. Näin tulkiten maininta on ainut, jossa 
kunnon kohentaminen liitetään jollakin tavalla työhön tai työpaikkaan ja kuntou-
tuja kunnon kohentajana työyhteisön jäseneksi. Kun kuntoutuja toivoo saavansa 
valistusta työpaikalle, hän toimisi tiedon välittäjänä työpaikalle. Tähän tulkintaan 
voisi liittyä kuntoutujan omaksuma Aslakin virallinen tavoite, jonka mukaan Asla-
killa opittua tulisi hyödyntää koko työpaikan hyväksi (Kelan standardi 1997). 

Toisessa maininnassa kuntoutujan kategorisointi työntekijänä ei liity kuntoon 
tai terveyteen, vaan työyhteisön jäsenyyteen ja työn arvostamiseen. Kuntoutujan 
tavoitteena on saada – todennäköisesti ainakin itselleen – ’ymmärtämystä’. Tämä 
maininta on ainut jossa kuntoutujan odotukset viittaavat omakohtaiseen työssä 
jaksamiseen, johon hän odottaa kohennusta. Työntekijä – jäsenkategoria saa ko-
keneen työntekijän rinnalle alakategorian työssä jakamiseen liittyviä ongelmia 
omaava työntekijä. 

Vaikka kaksi edellä kuvattua mainintaa liittyvät vetäjän esille ottamaan työtee-
maan, hän ei tartu mainintoihin tässä, mutta palaa niihin toisella jaksolla.

Kun odotuksista ja tavoitteista keskusteltaessa puhe koskee sairauksia, terveyttä, 
vaivoja ja niiden hoitamista ja parantamista, kategorisoituu kuntoutuja sairaaksi, 
kipuja ja vaivoja omaavaksi potilaaksi ja hoidon kohteeksi. Aslakilta odotetaan 
nimettyjen vaivojen ja sairauksien hoitoa; vaivojen vähentymistä, kipujen lieventä-
mistä, hierontaa. Kehollisuus on vahvasti läsnä näissä maininnoissa. Kipuja ja vai-
voja on lihaksissa, selässä, jaloissa. Puhetapa on tässä yhteydessä ongelmapuhetta, 
johon liitetään oma heikko terveys ja toive ongelmien poistamisesta. 

– ”selkäkipuja ja ylipainoa, keuhkoveritulppa ollut, jos saisin pudotettua muu-
– taman kilon ja kuntoa kohentumaan
– ” selkäkipua ja jalkavaivoja, jos sais vaivoja vähemmäksi”
– ”en osaa sanoa tavoitteista muuta kuin että terveys säilyisi hyvänä”
– ”saada neuvoja lihaskipujen lieventämiseen”
(kuntoutujien esittämiä odotuksia ja tavoitteita kurssin avaustilaisuudessa 
17.2.1997)
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Ainoa odotuksia ja tavoitteita koskeva keskustelu, jossa syntyy vuoropuhelu vetä-
jän kanssa, käynnistyy kuntoutujan esittämästä toiveesta saada hierontaa. 

Kuntoutuja: ”Minulla on huono kunto ja lihaskipuja … tarvitsisin voimistelua
ja liikuntaa ja hierontaa ”
Kurssin vetäjä: ”Hierontaa täällä ei saa.”
Kuntoutuja (ihmetellen): ”Eikö hierontaa ole?”
Kurssin vetäjä: ”Ei. Hierontaa ei meillä ole koska aktiivinen kuntoutuminen on 
pitkällä tähtäimellä paras”
(keskusteluote Aslakin avaustilaisuudesta 17.2.1997)

Vuoropuhelussa kuntouttaja esittää potilaan tilalle toisenlaista jäsenyyttä, jossa As-
lak-kurssi kategorisoituu aktiivisena fyysisen kunnon parantamisena ja sitä kautta 
asiakas täsmentyy aktiiviseksi kunnon kohentajaksi.

Asiakkaat tulevat kurssille paitsi työntekijöinä, huonokuntoisina, kuntoval-
mennettavina tai potilaina, myös ’psykososiaalisina’ olentoina, jotka tavoittelevat 
parempaa omassa elämässään. Kurssin aloituksessa myös tämä puoli tulee esil-
le kuntoutujien esittämissä odotuksissa ja tavoitteissa. Nämä ilmaisut viittaavat 
asiakaskategoriaan, jonka olen nimennyt virkistäytyjäksi. Kuntoutuja määritte-
lee itsensä yksilönä, joka hakee kuntoutukselta omaan elämäänsä laatua, puhtia ja 
virkistäytymistä. Viittaukset liittyvät kuntoutujien elämään, vapaa-aikaan, työhön 
ja mielialaan. Virkistäytyjäksi kategorisoitumista kuvaavat seuraavat kuntoutujien 
asettamat tavoitteet ja odotukset esitehtävässä ja kuntoutuksen avauksessa:

”Parempaa elämänlaatua sekä työssä että vapaa-aikana”
”Saada uutta puhtia työhön ja vapaa-aikaan
”Iloista mieltä
”Haluan saada … psykologin ohjausta
”Positiivisella mielialalla oon tullut”
”Minulla ei ole mitään odotuksia, tuli niin äkkilähtö tänne, varamiehenä pää-
sin, jännä nähdä …”
(Kuntoutujien kirjaamia odotuksia ja tavoitteita 18.2.1997)

Siinä missä fyysiseen kuntoon ja terveyteen liittyvät kategoriat rakentuvat kehoon 
viittaavista maininnoista, viittaavat nämä maininnat pikemminkin mieleen. Elä-
mänlaatu, uusi puhti ja ilo ovat asioita, joita yhdistetään henkilökohtaisiin ko-
kemuksiin ja elämyksiin. Aslakin merkitys virkistäytymisenä ja loman kaltaisena 
tilaisuutena nostaa kohteeksi yksilön oman elämän ja mielialan.

Kuntoutujat haluavat Aslakilta itselleen jotain uutta, parempaa, iloista. Mieli-
ala on jo Aslakille tultaessa positiivinen ja tulevaa odotetaan mielenkiinnolla: jän-
nä nähdä. Suoranaista ongelmapuhetta ei tässä kohti tavata, vaan pikemminkin 
eräänlaista ”nostepuhetta” ja myönteisyyttä. Aslakille ei ole tultu oman elämän 
psykososiaalisten ongelmien takia. Kukaan ei sano, että puhti on poissa tai elä-
mänlaatu on kehno (verrattuna huonokuntoisen asiakkaan ja potilaan kategori-
oihin joissa kunto ja terveys kategorisoitiin kohteeksi niihin liittyvien ongelmien 
kautta). Odotukset ovat yleisiä. Toive psykologin ohjauksen saamisesta on ainut 
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maininta, joka viittaa erityiseen asiantuntemukseen, mutta sekään ei kerro, mihin 
ohjausta tarvitaan. 

Ilmaisut, jotka kertovat siitä, että asiakas on tullut kuntoutukseen positiivisella 
mielellä, äkkilähtönä, vailla odotuksia näkemään mitä on edessä, ilmentävät epä-
tietoisuutta ja avoimuutta sen suhteen, mihin kategoriaan Aslakin ja itsensä si-
joittaisivat. Aslak on jotain ilmeisen miellyttävää, johon pääsi; ennakoimatonta, ei 
kovin puntaroitu vaihtoehto, vaan pikemminkin tarjottu ja vastaanotettu palvelu, 
johon jollekin ’tuli lähtö’ varamiehenä. Avaustilanteessa asiakas ottaa varamiehe-
nä vastaan hänelle toistaiseksi tuntemattoman palvelun. 

Avauksen yhteenveto

Kuvio 8.1 havainnollistaa kuntoutujien ja kuntouttajien asiakaskategorisointien 
joukkoa avaustilaisuudessa. Vastavuoroiseksi kategorisoinnin alueeksi muodostui 
kunto ja kunnon kohentaminen. Aslakin tässä vaiheessa syntyi merkityseroihin 
viittaavia, tosin marginaalisia, kategorisointien eroja. Työn kehittäjään ja kurssin 
jäseneen viittaavat kategorisoinnit jäivät kuntouttajan kategorisoinneiksi, kun taas 
kuntoutujaosapuolen yksin käyttämiä kategorisointeja olivat huonokuntoisen yk-
silön, potilaan, kokeneen työntekijän, virkistäytyjän ja työhön liittyviä ongelmia 
omaavan työntekijän kategoriat. Nämä määrittelyt eivät yleensä synnyttäneet 
vuoropuhelua, jossa niitä olisi vastavuoroisesti käsitelty. Selkeimmin osapuolten 
kategorisointien ero tuli esille vuoropuhelussa, jossa kuntoutuja kategorisoitui po-
tilaaksi kertomalla kivuistaan, vaivoistaan ja hierontaodotuksistaan. Kuntouttajan 
vastaus puheenvuoroon sisälsi kuntoutujan näkemyksestä poikkeavan kategori-
soinnin. Kuntouttaja totesi, ettei kuntoutus sisällä hierontaa, vaan aktiivista kun-
non kohentamista.  
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Kuvio 8.1 Kuntoutujien ja kuntouttajien asiakkuutta koskevat kategorisoinnit 
kurssin avaustilaisuudessa. [Vastavuoroisen kategorisoinnin alue on ympyröity. Yksi-
suuntaiset nuolet kuvaavat eri osapuolten yksipuolisia kategorisointeja ja salamanuoli ka-
tegorisointien yhteensopimattomuutta.] 

Määrällisesti tarkasteltuna kuntoutujien oma asiakkuutta koskeva kategorisointi 
kurssin avauksessa liittyy enimmäkseen fyysiseen kuntoon ja terveyteen, harvem-
min omaan itseen, esim. mielialaan tai vapaa-aikaan tai työhön. Kuntoutujat eivät 
liitä fyysistä kuntoa tai vaivojaan ja työtään toisiinsa. Kuntouttajien maininnoista 
suurin osa liittyi työn kehittämiseen, vähemmän fyysiseen kuntoon tai kuntoutu-
jaryhmään.

Ensimmäisen jakson keskusteluryhmät

Ensimmäiseen jaksoon sisältyneissä kahdessa keskusteluryhmässä suunniteltiin 
kurssin sisältöä kahden tehtävän avulla. Ensimmäisessä keskusteluryhmässä kun-
toutujat saivat tehtäväkseen luetella elämänsä ja työnsä kuormitustekijöitä ja va-
lita kaikista mainituista kuormitustekijöistä merkittävimmät. Toisessa keskuste-
luryhmässä teema jatkui siten, että kurssin vetäjä ohjasi tehtävän avulla edelleen 
valikoimaan kurssilla käsiteltäväksi sellaisia asioita, jotka ovat huonosti ja joihin 
voidaan vaikuttaa. Näihin tehtäviin liittyvissä keskusteluissa syntyivät taulukkoon 
8.5 kootut kategorisoinnit.

KUNTOUTTAJA

työn kehittäjä

fyysinen kunto:
aktiivinen kunnon
kohentaja, valmen-
nettava kuntoilija

potilas

kurssin jäsen

KUNTOUTUJAT

kokenut työntekijä

virkistäytyjä

omaan työssä jaksamiseen
liittyviä ongelmia omaava
työntekijä

huonokuntoinen yksilö
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Taulukko 8.5 Asiakkuutta koskevat kategoriat Varastotyöntekijöiden Aslakin en-
simmäisen kuntoutusjakson keskusteluryhmissä

Ensimmäisen 
jakson tapahtumat

Asiakaskategoriat kuntouttajien 
puheenvuoroista

Asiakaskategoriat kuntoutujien 
puheenvuoroista

Keskusteluryhmät Työn kehittäjä 
– työpaikan muutoksentekijä
– epäkohtien korjaaja
– oman asenteen korjaaja

Työntekijä
– kuormittunut työntekijä
– työpaikan työntekijäedustaja
– työpaikka

Elämässään kuormittunut yksilö

Kuntoutujaryhmä

Työntekijä
– kuormittunut työntekijä 
– epäkohtien esittelijä

Elämässään kuormittunut yksilö
– sairas 
– perheen jäsen

Keskusteluryhmissä kurssin vetäjä ryhtyy viemään eteenpäin lupaamaansa työn-
kehittämisaihetta ja alustaa siihen liittyvää tehtävää:

”tehtävässä on tarkoitus koota yhdessä selvitettäviä asioita ja niihin ratkaisuja 
taikka ideoita ongelmiin, mitä ongelmille voisi tehdä. Sillä tarkoitetaan uusia 
käyttöön otettuja toimintatapoja joita kokeillaan käytännössä ja vakiinnute-
taan. ”
(kurssin vetäjä 1. jakson keskusteluryhmässä 18.2.1997)

Kurssin vetäjän antamassa tehtävässä kuntoutujat ensiksikin kokoavat ja selvittävät 
ongelmia. Kun tehtävään liitetään toimintoja kuten uusien ratkaisujen ideoiminen 
työongelmiin, niiden kokeileminen käytännössä, käyttöön ottaminen ja vakiinnut-
taminen, liitetään kuntoutujiin kuormittumisongelmien selvittelijän ja ratkaisi-
jan piirteitä, joiden katson täsmentävän työn kehittäjä -kategoriaa työpaikkansa 
muutoksentekijänä.

Jäsenkategoriat kuormittunut työntekijä ja elämässään kuormittunut yksilö 
rakentuvat, kun kurssin vetäjä täsmensi ongelmat suullisessa ohjeessa omassa elä-
mässäsi tai työssäsi esiintyviksi kuormitustekijöiksi. Kalvolta näytettävällä ja kun-
toutujille jaetussa lomakkeessa tehtävän instruktio oli kirjoitettu näin:

”Kurssisisällön suunnittelua 18.2.1997:
Kirjoita lapulle viisi työssäsi esiintyvää kuormitustekijää ”
(kirjallinen tehtäväohje 1. jakson keskusteluryhmässä 18.2.1997)

Kuntoutujat määrittelevät tehtävää tehdessään kuormittuneisuutensa seuraavien 
ongelmien kautta: 

kiivas työtahti
fyysinen rasitus jatkuvassa kiireessä
kylmyys 
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veto 
melu 
pöly 
työtehtävien lisääntyminen
ei jaksa
yksitoikkoisuus 
huono tiedonkulku
töissä parannusten saamisen vaikeus
heikot yhteistyösuhteet
epäsäännöllinen työaika
työsuhteen epävarmuus
omat ja vanhempien terveysongelmat
perheelle jää liian vähän aikaa
(kuntoutujien vastaukset kysymykseen elämäsi ja työsi tärkeimmistä kuormi-
tustekijöistä 1. jakson keskusteluryhmässä 18.2.1997)

Tehtävää suorittaessaan kuntoutujat luettelevat huonojen työolojen lisäksi useita 
epäkohtia, jotka viittaavat huono-osaiseen, kuormittuneeseen työntekijään, jonka 
työhyvinvoinnin ongelmat ovat moninaiset ja jolla on myös omaan terveyteen ja 
perheeseen liittyviä huolia. Kuntoutujat ottivat vastaan vetäjän tarjoamat katego-
riat: kuormittunut työntekijä ja elämässään kuormittunut yksilö. Jälkimmäinen 
tuotti maininnat ”omat ja vanhempien terveysongelmat” sekä ”perheelle jää liian 
vähän aikaa”. Kuntoutujien kategorisointi elämässään kuormittuneina yksilöinä 
täsmentyi sairaiksi ja perheensä jäseniksi.

Työn kuormitustekijäksi mainittiin usein kiire. Vetäjä kysyi kuntoutujilta, mitä 
on kiireen takana. Kuntoutujat liittivät kiireeseen seuraavanlaisia luonnehdintoja:

väkeä vähennetty
töitä lisätty
väsyttää töiden jälkeen
työt on yksillä, toinen puoli kansaa makaa työttömänä
työt kasaantuu, ei onnistumisen iloa, skismaa työntekijöiden välillä
kiitosta pitää kerjätä
(otteita kuntoutujien puheesta 1. jakson keskusteluryhmässä 18.2.1997)

Työntekijä kategorisoituu tätä kautta siis huono-osaiseksi, kuormittuneeksi, kii-
reiseksi puurtajaksi. Niin kiire kuin muutkin ongelmat viittaavat ulkoapäin tu-
levilta, työntekijän vaikutusten ulottumattomissa olevilta asioilta. Kuormittunut 
työntekijä on epäkohtien esittelijä.

Kurssin yhteinen sisältö muodostetaan tämän tehtävän ja työskentelyn kautta. 
Kuormitustekijöiden listaamisen jälkeen kurssin vetäjä ehdottaa, että kuntoutu-
jien luettelosta valitaan merkittävimmät asiat sen perusteella, kuinka moni kan-
nattaa niitä käsittelyn kohteiksi. Tällä määreellä tarkentuu lista selvitettävistä ja 
ratkaistavista asioista, kuormitustekijöistä, ja samalla tämän Aslakin tärkeimmistä 
sisältökohteista. Samalla tulee määritellyiksi ne kuntoutujien mainitsemat ongel-
mat, jotka eivät ole merkittäviä ja jotka jäävät pois kurssisisällöistä.
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Kuormitustekijöiden toisen määrittelyn perusteella kuntoutujaryhmän tekemä 
kuormitustekijöiden luokittelu näyttää tältä: 

Merkittävimmät kuormitustekijät Ei merkittävimmät kuormitustekijät
– kiivas työtahti – työn yksitoikkoisuus
– kiire – omat ja vanhempien terveysongelmat
– fyysinen rasitus jatkuvassa kiireessä – melu, pöly, veto
– työtehtävien lisääntyminen – epäsäännöllinen työaika
– kylmyys – heikot yhteistyösuhteet
– työn fyysinen rasittavuus – työsuhteen epävarmuus
– huono tiedonkulku – ei jaksa
– töissä parannusten saamisen vaikeus 
    (kehittäminen, työsuojelu) (Tutkijan kokoamat kuormitustekijät jotka
– perheelle jää liian vähän aikaa jätettiin listan ulkopuolle 19.2.1997)

(Kurssin vetäjän kalvolle kirjoittama lista 1. jakson
keskusteluryhmässä 19.2.1997)

Kuormitustekijälistaa – kehittämisen kohteita – seulottiin edelleen, kun vetäjä 
antoi vielä uuden lisämääreen Aslakilla käsittelyn kohteeksi otettaville kuormi-
tustekijöille. Vetäjän antamassa tehtävässä ryhdyttiin valikoimaan kuormittavi-
en asioiden listalta niitä asioita työssä, jotka ovat huonosti ja joihin voi vaikuttaa. 
Kuntouttaja rajaa tässä kehittämiskohteet työhön liittyviksi ja siten vahvistaa työn 
kehittäjä -asiakaskategoriaa. 
Kehittämiskohteiden kolmannen määrittelyn pohjalta listat näyttävät seuraavilta 
(vasen lista on kuntouttajan kirjaama, oikeanpuoleinen tutkijan koonti listan ul-
kopuolelle jääneistä asioista):

Työssä huonosti olevat asiat,
joihin voidaan vaikuttaa Asiat joihin ei voida vaikuttaa
– tiedonkulun ongelmat – työn fyysinen rasittavuus
– kiire – töissä parannusten saamisen vaikeus 
– työtehtävien lisääntyminen     (kehittäminen, työsuojelu)
– epäsäännöllinen työaika ja ylityöt, – perheelle jää liian vähän aikaa
    joista seuraa eripuraa työntekijöiden kesken – kylmyys
– oma ajattelu ja asenteet

(Kurssin vetäjän kalvolle kirjaama lista (Tutkijan kokoamat merkittävien kuormitus-
Aslakilla käsiteltäviksi otettavista asioista tekijöiden
1. jakson listalta pois karsiutuneet asiat 1. jakson
toisessa keskusteluryhmässä 18.2.1997) toisessa keskusteluryhmässä 18.2.1997)

Huomio listassa kiinnittyy ensiksi siihen, että kuntoutujat kelpuuttivat merkit-
tävimpien ongelmien listalta vain kiireen, tiedonkulun ongelmat ja työtehtävien 
lisääntymisen vaikutettavien asioiden listaan. Kuntoutujat jättivät ongelman ”töis-
sä parannusten saamisen vaikeus” (johon kuntouttaja liitti vielä määreet ’kehittä-
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minen’ ja ’työsuojelu’) vaikuttamisen ulottumattomissa olevana pois kehittämis-
kohteista. Kurssilta pois jätettävistä aiheista ei tässä yhteydessä puhuttu enempää, 
mutta listaa seuraamalla nähdään, mitkä kehittämiskohteista jäivät pois. 

Toiseksi huomio kiinnittyy vaikuttamisen kohteeksi valittujen asioiden listas-
sa viimeiseen, ’oma ajattelu ja asenteet’, jota ei esiintynyt lainkaan kuntoutujien 
aiemmissa listauksissa. Tämän kehittämiskohteen ehdotti kuntouttajaosapuoli, 
psykologi: 

”muutos omassa ajattelussa ja asenteissa on tärkeää sellaisten asioiden suh-
teen, joihin ei muuten voi vaikuttaa”
(Psykologi 1. jakson keskusteluryhmässä 18.2.1997)

Näin tulee määritellyksi kehittämisen kohteeksi kuntoutujien oma suhtautumis-
tapa ja asenteet. Kuntoutujat itse eivät yhdenkään kuormitustekijän kohdalla vii-
tanneet omiin ajattelutapoihin tai asenteisiin. Kuntouttajan tulkinta on toinen. 
Muodostuu asiakaskategoria oman asenteen korjaaja.

Oikeanpuoleiselta listalta on luettavissa ne asiat, joihin asenteen korjaaminen 
liittyisi. Niitä ovat työn fyysinen rasittavuus, töissä parannusten saamisen vaikeus 
(kehittäminen ja työsuojelu), kylmyys ja perheen kanssa vietettävän ajan vähäisyys. 
Näin kuntouttaja tulee samalla hyväksyneeksi kuntoutujien näkemyksen siitä, että 
kuntoutuksessa ei voi esim. saada aikaan parannuksia työhön tai vaikuttaa työn 
fyysiseen rasittavuuteen, vaan näihin ongelmiin tulee sopeutua omaa ajattelua 
muuttamalla. Analyysin tässä vaiheessa jää epäselväksi, mikä rooli tälle kategorialle 
jää toiminnassa, eli mikä on työn kehittäjän ja oman asenteen korjaajan suhde. 

Kategorisointi rakentuu jatkuvasti samalla muuttuen. Tehtävän kautta loppu-
tuloksena syntyi kuntouttajien ja kuntoutujien kesken neuvoteltu Aslakin yhtei-
nen sisältöalue ja sen määrittelemä asiakkuus. Työn ja elämän kuormitustekijät 
muuntuivat kuntouttajan antamien jatkotehtävien ja kuntoutujien vastausten 
kautta työn epäkohdiksi. Vetäjän määrittelemänä kuormittunut työntekijä selvit-
telee Aslakilla työhön liittyviä ongelmia, ideoi niihin ratkaisuja ja kokeilee niitä käy-
tännössä, minkä seurauksena toimintatapa muuttuu. Kuormittunut työntekijä on 
siten samalla työn kehittäjä. Koska ongelmat ovat erilaisia epäkohtia, on työn ke-
hittäjä epäkohtien korjaaja. Niiden ongelmien kohdalla, joihin kuntoutuja ei voi 
vaikuttaa, hän muuttaa asennettaan. Kuntoutujat itse omaksuvat kuormittuneen 
työntekijän kategorian luettelemalla epäkohtia, mutta kuljettavat mukana myös 
elämässään kuormittuneen yksilön kategoriaa ongelmineen. Sen sijaan he eivät 
tuo esille omaa osallisuuttaan työn kehittäjinä eivätkä liitä epäkohtia tai niiden 
korjaamista omaan toimintaansa. 

Lisäksi muodostuu asetelma, jossa kuntoutujilla on huolenaan kullakin omat 
ongelmansa, kun taas kuntouttajalla on ongelmia omaava kuntoutujaryhmä.  Kun 
kuntoutujat toivat alun perin esille heidän omiin tilanteisiinsa liittyviä epäkohtia, 
niistä muovautuu tehtävän myötä ryhmälle yhteisiä kehittämiskohteita. Kuntou-
tujaryhmästä muodostuu kuntouttajan näkökulmasta asiakaskategoria, joka on 
samalla itse työn kehittäjänä ongelmiensa ratkaisija.
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Ensimmäisen kuntoutusjakson lopuksi kurssin vetäjä kertoo vielä kurssin tule-
vista tapahtumista, kuten työpaikkakäynneistä ja yhteistyöpäivästä. Näissä tapah-
tumissa esille otetaan kuntoutujien työpaikan muita toimijoita: 

”Seuraavalla jaksolla käydään teidän työpaikoilla ja pidetään yhteistyöpäi-
vä täällä kuntoutuslaitoksessa Sinne kutsutaan työnjohtajat, työsuojeluväki, 
luottamushenkilöstö ja työterveyshuolto. ”
(Kurssin vetäjä 1. kuntoutusjakson keskusteluryhmässä 19.2.1997)

Työpaikkakäynnit ja yhteistyöpäivä työpaikan edustajien kanssa viittaavat siihen, 
että kuntoutujat kuuluvat asiakkaina jäsenkategoriaryhmään ’työpaikka’. He ovat 
työpaikkansa työntekijäedustajia. Muita jäsenkategorioita ovat työnantajan 
edustajiin lukeutuvat työnjohtajat ja työntekijäpuolen edunvalvojiin lukeutuvat 
tyosuojelu- ja luottamushenkilöt. Kun lisäksi työterveyshuollon edustaja kuuluu 
tähän jäsenkategoriaryhmään, viittaa Aslak toimintaan, jossa on jollakin tavalla 
kyse työntekijöiden terveyteen ja asemaan työntekijöinä liittyvistä yhteisistä asioista. 
Kuntoutus ja kuntoutujien asiat ovat myös työpaikan ja esimiesten asioita ja siinä 
mielessä asiakkuus laajenee työpaikkaa (työterveyttä, työsuojelua ja työsuhtee-
seen liittyviä asioita) koskevaksi. Kyseisten osapuolten yhteistyövelvoite mainitaan 
esimerkiksi Kelan Aslak-määritelmissä ja standardissa (Kelan standardi 1997). 
Kuntouttajat käyvät kuntoutujien työpaikoilla ja yhteistyöpäivään kutsutaan muut 
osapuolet, mikä viittaa kuntoutuslaitoksen näkökulman korostamiseen. 
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Yhteenveto keskusteluryhmistä

Kuntouttaja on tehtäväksiannoillaan aloitteentekijänä suurimmassa osassa kate-
gorisointeja. Kuvio 8.2 kertoo keskusteluryhmissä kuntouttajan ja kuntoutujien 
tuottamien asiakaskategorisointien keskinäisistä suhteista.

Kuvio 8.2 Kuntoutujien ja kuntouttajien asiakkuutta koskevat kategorisoinnit en-
simmäisen kuntoutusjakson keskusteluryhmissä. 
[Vastavuoroisen kategorisoinnin alue on ympyröity. Yksisuuntaiset nuolet kuvaavat eri 
osapuolten yksipuolisia kategorisointeja ja salamanuoli kategorisointien yhteensopimat-
tomuutta]. 

Kuten kuviosta 8.2 ilmenee, kategorisoinneista suurin osa jää osapuolten ’omiksi’, 
yksipuolisiksi kategorisoinneiksi. Vastavuoroisesti tulkittu asiakkuus liittyy työn 
kuormitustekijöihin. Osapuolten määrittelyt jäävät yksipuolisiksi kuntouttajan 
viitatessa asiakkaisiin oman asenteen korjaajina, kuntoutujaryhmänä tai työpaik-
kana ja sen edustajana. Kuntoutujat puolestaan tuovat omissa puheenvuoroissaan 
jäsenyyttään Aslakilla esille pikemminkin yksityishenkilöinä ja omakohtaisten on-
gelmiensa kautta. 

Kauimmaksi toisistaan jäävät ne määrittelyt, joissa Aslak näyttäytyy kuntout-
tajalle työn kehittämisenä ja asiakas työn kehittäjänä, aktiivisena työhönsä vaikut-
tajana, joka ratkaisee ongelmia korjaamalla työpaikan epäkohtia ja aikaansaamal-
la muutoksia. Kuntoutujat itse eivät tuo esiin omaa rooliaan työn kehittäjinä ja 
heidän Aslakin sisältöä koskevassa äänestyksessä parannusten saamista työhön ja 
työn kehittämistä koskevat aiheet jäävät pois (’töissä parannusten saaminen, työn 

työn kehittäjä
- oman asenteen
korjaaja

Kuormittunut yksilö:
- sairas
- perheenjäsen

kuormitustekijät:
kuormittunut
työntekijä

- työpaikan
työntekijäedustaja
- työpaikka

työn kehittäjä:
- työpaikan
muutoksentekijä
- epäkohtien korjaaja

epäkohtien
esittelijä

KUNTOUTUJAT

KUNTOUTTAJA
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kehittäminen ja työsuojelu’). Kuntoutujat esittelevät epäkohtia ja ehdottavat As-
lakilla käsiteltäväksi asioita, joiden voidaan katsoa olevan itse asiassa vähemmän 
työntekijöiden itsensä kuin työnjohdon määriteltävissä (esim. epäsäännöllinen 
työaika, ylityöt), mikä kertoo pikemminkin kehittämisen kohteeksi asettautumi-
sesta kuin kehittäjä-subjektiksi ryhtymisestä. Se viittaa ehkä myös ajatteluun, että 
jonkun muun tehtävänä on korjata ongelmat, joita he kuormittuneina työnteki-
jöinä tuovat esille.

Tulkinta ensimmäisen jakson asiakaskategorisoinneista

Keskenään samankaltaiset kategorisoinnit viittaavat yhteisen kohteen muodostu-
miseen ja sitä kautta samalla tavalla tulkittuun asiakkuuteen. Etenevän analyysin 
kohteeksi tulee sen selvittäminen, mitä erilaiset kategorisoinnit merkitsevät toi-
minnan kannalta. Seuraako niistä häiriöitä ja katkoksia ja minkälaisia ne ovat? 
Katkosten voidaan ajatella liittyvän tilanteisiin, joissa toisen osapuolen tarjoamat 
kategorisoinnit jäävät vastaanottamatta. Entä jos yhden osapuolen kategorisoinnit 
ovat sisäisesti ristiriitaisia?

Kuntoutujien ja kuntouttajien asiakaskategorisointien yhtenevyys ja eroavuus

Yhtenevyydet. Ensimmäisellä jaksolla kuntoutujien ja kuntouttajien yhteiseksi 
kohteeksi muodostui yhtäältä fyysinen kunto ja toisaalta työn kuormitustekijät. 

Kuntoutujat esittävät tavoitteidensa kautta itsensä valmennettaviksi kuntoi-
lijoiksi ja kuntouttaja ehdottaa heille aktiivisen kunnon kohentajan roolia. Kun-
toutujien ehdottamasta huonokuntoisesta asiakkaasta ja potilaasta neuvotellaan 
aktiivinen kunnon kohentaja (ks. kuvio 8.3 alla). 

Kuvio 8.3 Fyysisen kunnon muodostuminen kuntouttajan ja kuntoutujien yhtei-
seksi kohteeksi asiakaskategorisointien yhtenevyyden tuloksena

Kuormittunut työntekijä on toinen kurssin vetäjän tarjoama kategorisointi, josta 
muodostuu osapuolten yhteinen asiakaskategoria, kun kuntoutujat luettelevat 
työnsä epäkohtia. Määrittelylle annettavat merkitykset eivät kuitenkaan tuota 
kuntoutustoiminnan kannalta vastaavaa, yhtä yksimielistä tulosta kuin kunnon 
osalta. Kuntouttajien puheessa esille tulevasta kuormittuneen työntekijän katego-
riasta seuraa nimittäin toisenlaista toimintaa kuin kuntoutujien puheessa kuulta-

kohde:
FYYSINEN 

KUNTO

tulos:
aktiivinen kunnon kohentaja >

KUNNON KOHENTAMINEN

Kuntouttajan 
asiakaskategorisointi:
aktiivinen kunnon 
kohentaja

Kuntoutujan 
asiakaskategorisointi:
valmennettava kuntoilija
huonokuntoinen asiakas
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vasta: kuntouttajalle kuormittunut työntekijä on ensi sijassa työhönsä vaikuttava 
muutoksentekijä tai asenteen korjaaja, kuntoutujien puheessa kuuluvat vain epä-
kohdat, ei heidän omaan panokseensa viittaavaa ääntä (kuvio 8.4).

Kuvio 8.4 Työn kuormitustekijöiden muodostuminen kuntouttajan ja kuntoutuji-
en yhteisen työstämisen alueeksi asiakaskategorisointien tuloksena.

Jo aiemmin kurssin avauksessa kuntoutujat ovat kategorisoineet itseään yksi-
tyishenkilöinä, joilla on virkistäytymisodotuksia. Keskusteluryhmän tehtävässä 
kuntouttaja johdattaa kuntoutujat suunnittelemaan Aslakin sisältöjä viittaamalla 
kuntoutujiin ensin paitsi kuormittuneina työntekijöinä, myös elämässään kuor-
mittuneina yksilöinä. Kuntouttaja tuntuu häilyvän kategorisointiensa välillä, kos-
ka jättää tehtävälomakkeelta pois jälkimmäisen määritelmän. Kuntoutujat ehtivät 
kuitenkin tarttua siihen ja tuovat esille yksityiselämänsä huolia. Syntyy puolittain 
yhteinen alue, joka tehtävän edetessä häviää vetäjän puheista ja tehtävän tuotok-
sesta. 

Eroavuudet syntyvät joko toisistaan erilleen jäävistä kategorisoinneista, ’ohi-
tuksista’ tai toistensa kanssa yhteen sopimattomista kohtaamisista. Ohitukset mer-
kitsevät vastavuoroisuuden puuttumista siten, että yhteistä työstämisen aluetta ei 
synny. Yhteen sopimattomia kohtaamisia syntyy, kun osapuolet käyvät jostakin ai-
heesta vuoropuhelua, mutta vuoropuhelussa muodostuvat kategorisoinnit eroavat 
toisistaan siinä määrin, että ne viittaavat eri toimintoihin. Kuviossa 8.5 on kuvattu 
eroavuudet. Niitä syntyi kategorisoinneissa, jotka liittyivät niin fyysiseen kuntoon 
ja terveyteen kuin työhön sekä neuvotteluun toimijasta kuntoutujaryhmänä vs. 
yksilöinä.

kohde:
TYÖN 

KUORMITUS-
TEKIJÄT

tulos:
kuormittunut työntekijä >

työn kehittäminen vs. epäkohtien esittely

Kuntouttajan 
asiakaskategorisointi:
kuormittunut työntekijä
työn kehittäjänä

Kuntoutujan 
asiakaskategorisointi:
kuormittunut työntekijä
epäkohtien esittelijänä
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Kuvio 8.5 Kuntoutujien ja kuntouttajien asiakkuutta koskevien kategorisointien 
eroavuudet yksipuolisiksi jäävinä kategorisointeina ja yhteen sopimattomuuksina 
ensimmäisellä kuntoutusjaksolla 

Ensimmäinen yhteensopimattomuus syntyi kipuja ja vaivoja valittavan potilaaksi 
kategorisoituvan kuntoutujan ja kuntouttajan ehdottaman aktiivisen kunnon ko-
hentajan välille esim. kuntoutujan esittämien hierontaodotusten yhteydessä.

Toinen yhteensopimattomuus liittyy asiakaskategoriaan työn kehittäjä. Ko-
konaisuutena ensimmäisen jakson asiakaskategorisoinneissa kuntouttaja pyrkii 
rakentamaan kuntoutujaryhmälle yhteistä kuormittuneen työtekijän ja työn ke-
hittäjän roolia aktiivisen kunnon kohentajan roolin rinnalle. Työn kehittäjä on 
kuntouttajan toistuvasti kuntoutujille tarjoama määritelmä, joka jää erilaisina 
täsmentyneinäkin merkityksinä etäälle kuntoutujien omista määritelmistä. Kun-
toutujien ja kuntouttajan välille ei useimmiten synny vuoropuhelua, jossa otettai-
siin suoraan kantaa työn kehittämiseen. Ainut kannanotto syntyy kurssin sisältöjä 
suunniteltaessa vuoropuhelussa, jossa kuntoutujat äänestävät työn kehittämisen 
pois kurssisisällöistä ja vetäytyvät epäkohtien esittelijöiksi.

Kuormittuneeseen työntekijään viittaava asiakaskategoria on kuntouttajan 
määritelmissä sopusoinnussa työn kehittäjän roolin kanssa. Kuntouttajan näkö-
kulmasta asiakas on aktiivinen työhönsä vaikuttaja, työn kehittäjä, joka korjaa 
työn epäkohtia ja saa aikaan muutoksia. Kuntoutujien puhe viittaa kuormittunei-
siin työntekijöihin, jotka kyllä nostavat esille työpaikkansa epäkohtia, mutta eivät 
ratkaise niitä itse. Avaustilanteessa ainoa, yhden kuntoutujan aloitteellisesti esittä-
mä omakohtainen työhön liittyvä odotus poikkeaa muista kuntoutujien odotuksista 
ja on siksi idun kaltainen, erilaiseen asiakkuuteen viittaava merkityksenanto.

kuntouttaja:
Kuormittunut työntekijä
työn kehittäjä
- muutoksen tekijä

kuntoutuja:
Epäkohtien
esittelijä

kuntouttaja:
kuntoutuja-
ryhmä, ”me”

kuntoutuja: 
yksilö, minun
omat asiat

ryhmä vs. yksilö

työ

Oman asenteen
korjaaja

Työpaikan
työntekijäedustaja
Työpaikka

Omaan työssä
jaksamiseen liittyviä
ongelmia omaava
työntekijä

kuntouttaja:
aktiivinen
kunnon
kohentaja

kuntoutuja: 
potilas

kunto, terveys
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Kuntouttaja tekee uuden jäsenkategorisoinnin viitatessaan asennemuutok-
seen. Asennemuutos viittaa kuntoutujan virheellisiin käsityksiin tai väärään 
ajattelutapaan, jota on tarkoitus muuttaa. Näin asiakas määrittyy oman asenteen 
korjaajaksi. Kuntoutujat itse eivät tuo asenteitaan tai suhtautumistapojaan epä-
kohtina esille. 

Kuntouttajalle asiakkuus merkitsee myös kuntoutujaryhmän asiakkuutta. 
Kuntoutujien puheessa ei kuulu jäsenyys työtään kehittävinä kurssilaisina tai 
kuntoutujaryhmän edustajina, vaan kuntoutujat vastaavat näihin kategorisoin-
teihin tuomalla esille omakohtaista asiakkuuttaan huono-osaisena, epäkohtien 
kuormittamana työntekijänä ja huolia omaavana yksityishenkilönä, potilaana tai 
virkistäytyjänä. Tämä eroavuus jättää eri osapuolten kategoriat erillisiksi saarek-
keiksi.

Vaikka kuntouttaja aluksi tehtävässään tiedustelee myös elämän kuormituste-
kijöitä, katoavat kuntoutujien esille tuomat terveysongelmat ja perheeseen liittyvät 
huolet Aslakilla käsiteltävien asioiden listalta. Kehittämiskohteeksi jäävät työhön 
liittyvät asiat. Kuntoutujien esille tuoma elämässään kuormittunut yksilö sairaana 
ja perheen jäsenenä jää sivuun ja tilalle nousee työntekijä ja työn kehittäjä. Asiak-
kaan aloitteellisista kategorisoinneista virkistäytyjä ja potilas jäävät myös puuttu-
maan sisältöluettelosta. Näiltä osin kuntoutujien asiakaskategorisoinnit katoavat 
ja kuntouttajan kategorisoinnit jäävät jäljelle.

Kuntoutujien ja kuntouttajien kategorisointien sisäinen yhtenäisyys ja 
ristiriitaisuudet ensimmäisellä jaksolla

Kuntoutujien puheenvuoroissa esiintyvät kategorisoinnit muodostavat kolme ka-
tegoriaryhmää: fyysiseen kuntoon ja terveyteen, työhön sekä yksilön elämäntilan-
teeseen liittyvät kategorisoinnit. (kuvio 8.6). 

Kuvio 8.6 Kuntoutujien asiakaskategorisointien sisäinen yhtenäisyys ensimmäisel-
lä jaksolla

Kategoriat esiintyvät rinnakkain tai vaihdellen siten, että kuntoutujat puhuvat 
niistä erikseen eivätkä liitä niitä toisiinsa. Ne ovat ikään kuin eri asioita, mutta 
eivät joudu kuntoutusjaksolla keskenään ristiriitaankaan. 

Fyysiseen kuntoon 
ja terveyteen 

liittyvät 
asiakaskategoriat

huonokuntoinen

kuntovalmennettava

potilas

Työhön liittyvät 
asiakaskategoriat

kokenut työntekijä

epäkohtia luetteleva 
kuormittunut 

työntekijä

työssä jaksamiseen 
liittyviä ongelmia 

omaava työntekijä

Elämäntilanteeseen 
liittyvät 

asiakaskategoriat

elämässään 
kuormittunut yksilö

virkistäytyjä
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Kohteellisen toiminnan näkökulmasta katsoen monimerkityksinen asiakkuus 
yhtaikaa fyysisenä kuntoutujana, työntekijänä ja virkistäytyjänä saattaa kuitenkin 
johtaa ristiriitaisiin tulkintoihin. On mahdollista, että myös kuntoutujan itsensä 
näkökulmasta katsottuna asiakasidentiteetti on hämärä ja jopa ristiriitainen. Esi-
merkiksi ’potilaaseen’ ei yleensä liitetä samanlaisia kategoriapiirteitä tai kategori-
asidonnaisia toimintoja kuin ’työntekijään’. Vastaavasti henkilökohtaista elämän-
tilannetta koskevaan asiakkuuteen ajatellaan liitettävän toisenlaisia piirteitä kuin 
työntekijäasiakkuuteen.

Edellä mainituista kategoriaryhmistä fyysiseen kuntoon ja terveyteen liittyvi-
en kategorisointien kesken havaitaan yhteensopimattomus potilaan kategorian ja 
kuntovalmennettavan kesken.

Vaikka kuntoutujien kategorisoinneissa on nähtävissä moninaisuus ja kes-
kinäistä epäsuhtaakin, eivät kategorisoinnit asetu keskenään voimakkaasti vas-
takkaisiksi. Kuntoutujat tuovat Aslakille ”kehonsa” ja ”mielensä” ja omaksuvat 
ensimmäisellä jaksolla kuntouttajan tarjoamana ”työn”, joskin sille annettavat 
merkitykset erkanevat, kuten edellä todettiin.

Kuntouttajien asiakaskategorisoinnit olivat kaksijakoisia ja jossain määrin si-
säisesti ristiriitaisia. Kuntouttajien puheessa esiintyy peruskaksinaisuus, asiakkuus 
kytkeytyy yhtäältä työhön, toisaalta fyysiseen kuntoon (ks. kuvio 8.7). 

Kuvio 8.7 Kuntouttajan asiakaskategorisointien sisäinen yhtenäisyys ja ristiriitai-
suus

Vaikka työn kehittäjä ja aktiivinen kunnon kohentaja eivät kuulosta saman kate-
goriajoukon jäseniltä, saavat samanaikaiset jäsenyydet oikeutuksensa kurssin vetä-
jän määritellessä kuntoutujat kuntoutujaryhmän jäseniksi Aslak- kuntoutumis- ja 
työnkehittämishankkeessa, johon kuuluu niin työn kehittäminen kuin aktiivinen 
kunnon kohentaminen. Kuntouttaja asetti kuitenkin tarjoamansa kaksi erilaista 
jäsenkategoriaa painoarvoltaan erilaisiksi: asiakas on kuntoutujaryhmän jäsenenä 
ensisijaisesti työn kehittäjä, toissijaisesti kunnon kohentaja. Kuntouttajan puhees-
sa nämä kaksi jäsenyyttä olivat myös toisistaan erillisiä.

Työhön liittyvien kategorisointien kaksi keskenään jännitteistä puolta muodos-
tavat dilemman, jossa työntekijä-työnkehittäjä on yhtäältä aktiivinen käytännön 
muutosten tekijä ja epäkohtien korjaaja, mutta toisaalta passiivisemmassa roolissa 
kuormittunut työntekijä, joka vastaa epäkohtiin korjaamalla omaa asennoitumis-
taan. 

Työhön liittyvät asiakaskategoriat

työn kehittäjä kuormittunut työntekijä

muutoksen tekijä oman asenteen korjaaja

epäkohtien korjaaja

Kuntoon liittyvä
asiakaskategoria

kunnon kohentaja
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Asiakkuutta koskevien jäsenkategoriointien yhtenevyys ja eroavuudet 
ensimmäisellä jaksolla toiminnan häiriöalueina

Jäsenkategorisointien eroavuus kurssin avauksessa liittyi kuntoutujan kategori-
soitumiseen huonokuntoisena asiakkaana ja hoidettavana potilaana. Määrittely 
kohtasi kuntouttajan toisenlaisen kategorisoinnin, joka viittaa aktiiviseen kunnon 
kohentajaan.

Toisistaan poikkeavien kategorisointien kohtaaminen tapahtuu myös niissä 
määrittelyissä, joissa Aslak näyttäytyy kuntouttajalle työn kehittämisenä ja asia-
kas työn kehittäjänä, aktiivisena työhönsä vaikuttajana, joka ratkaisee ongelmia 
korjaamalla työpaikan epäkohtia ja aikaansaamalla muutoksia. Kuntoutujat eivät 
ensin ota vastaan tarjottua kehittäjän roolia ja lopulta ’torjuvat’ sen äänestämällä 
Aslakin sisällöistä pois jätettäväksi työtä koskevat parannukset (’töissä parannusten 
saaminen, työn kehittäminen ja työsuojelu’). He esittelevät epäkohtia ja ehdottavat 
Aslakilla käsiteltäväksi asioita, joiden voidaan katsoa olevan itse asiassa vähemmän 
työntekijöiden itsensä kuin työnjohdon määriteltävissä (esim. epäsäännöllinen 
työaika, ylityöt), mikä kertoo pikemminkin kehittämisen kohteeksi asettautumi-
sesta kuin kehittäjä-subjektiksi ryhtymisestä. Se viittaa ehkä myös ajatteluun, että 
jonkun muun tehtävänä on korjata ongelmat, joita he kuormittuneina työnteki-
jöinä tuovat esille.

Yhteisesti tulkittu asiakkuus liittyy kuormittuneen työntekijän kategoriaan. Sen 
sijaan osapuolten määrittelyt jäävät erillisiksi kuntouttajan viitatessa asiakkaisiin 
oman asenteen korjaajina, kuntoutujaryhmänä tai työpaikkana ja sen edustajana. 
Kuntoutujat puolestaan tuovat omissa puheenvuoroissaan jäsenyyttään Aslakilla 
esille pikemminkin yksityishenkilöinä ja omakohtaisten ongelmiensa kautta. Kun-
toutujien ja kuntouttajien kategorisoinnit muodostavat katkonaisen sarjan, joissa 
osapuolten antamat merkitykset asiakkuudelle eivät kohtaa toisiaan. Tällöin ka-
tegorisoinneista suurin osa jää osapuolten ’omiksi’, erillisiksi kategorisoinneiksi 
eikä yhteistä määrittelyä synny. Kategorisointien välinen kuilu ei kuitenkaan johda 
näkyvään häiriöön, vaan jää katkokseksi joka kielii latentista häiriöstä. 

Kuntoutujan kategorisoituminen työssä jaksamiseen liittyviä ongelmia omaa-
vaksi työntekijäksi viittaa ko. tilanneyhteydessä tavanomaisesta poikkeavaan kun-
toutujan käsitykseen itsestään asiakkaana, joten tulkitsen sen uudenlaiseen ajat-
teluun viittaavaksi innovatiiviseksi kategorisoinniksi, uudenlaisen asiakkuuden 
iduksi. Kuntoutuja liittää Aslakille tulonsa omiin työssä jaksamisen ongelmiin 
ilman, että niille olisi vielä tarjottu kehystä. 

8.3.2 Toinen kuntoutusjakso

Toisen kuntoutusjakson ammatillisiin osioihin sisältyi työn muutoksen analyysi, 
yksilölliset haastattelut, yhteistyöpäivän suunnittelu ja toteutus. Kuntouttajien ja 
kuntoutujien lisäksi jakson tapahtumiin osallistui yhteistyöpäivänä kuntoutujien 
työpaikkojen ja työterveyshuollon edustajia. Taulukossa 8.6 on toisen kuntou-
tusjakson asiakkuutta koskevat kategoriat eri osapuolten puheenvuoroista.



209

Taulukko 8.6 Asiakkuutta koskevat kategoriat Varastotyöntekijöiden Aslakin toi-
sella kuntoutusjaksolla

Toisen 
kuntoutusjakson 
tapahtumat

Asiakaskategoriat 
kuntouttajien 
puheenvuoroista 

Asiakaskategoriat 
kuntoutujien 
puheenvuoroista

Asiakaskategorisoinnit 
muiden osallistujien 
puheenvuoroista

Jakson avaus Työn kehittäjä
– työtään tutkiva työn 
kehittäjä

Kunnon kohentaja

Työntekijä
– tekijä muuttuvassa 
työtoiminnassa
– varastotyöntekijä

Työntekijä
– ammattiryhmänsä 
edustaja, kokenut 
varastotyöntekijä

Kyseenalaistava asiakas

Keskusteluryhmät Työn kehittäjä
– työympäristön parantaja 

Työntekijä
– trukinkuljettaja
– kuormittumisen kohde

Työpaikka

Oman työkyvyn parantaja

Työntekijä
– trukinkuljettaja
– lajittelija
– työntekijä muuttuvassa 
työssä 
– alainen
– ennen: määrätyt 
tehtävät suorittava 
alainen
– nyt: asiakaspalvelija
– nyt: tiimityöntekijä
– kuormittunut työntekijä
– työn epäkohtien 
esittelijä

Yhteistyöpäivä Kuntoutujaryhmä

Yksilö

Työpaikka

Kunnon kohentaja

Työn kehittäjä
– työn epäkohtien 
korjaaja 
– työntekijät ja työnjohto 
yhdessä työn epäkohtien 
korjaajina (työpaikka) 

Yksilö
– viiskymppinen
– parempikin ihminen
– huolenpidon kohde
– arvostettu henkilö
– virkistäytyjä
– hyvän palvelun 
tyytyväinen vastaanottaja
Ryhmä

Työntekijä
– muutosmyönteinen 
alainen

Työn kehittäjä
– työn epäkohtien 
korjaaja
– työntekijät ja työnjohto 
yhdessä työn epäkohtien 
korjaajina (työpaikka) 
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Toisen kuntoutusjakson avaus

Avaustilaisuudessa kerrattiin ensimmäisellä jaksolla käsitellyt odotukset ja sovitut 
Aslakin sisältöalueet sekä ryhdyttiin tekemään työn muutoksen analyysitehtävää.

Kurssin vetäjä määrittelee avaustilaisuudessa toisen jakson sisältöä työn kehit-
tämiseksi, mistä keskeinen osa jaksolla on työn historiallinen analyysi. Hän aloit-
taa näin: 

”Meillä on tällä jaksolla työn kehittäminen näkökulmana. Tarkoitus on nyt ryh-
tyä tekemään analyysia työn muutoksista ja historiasta toimintajärjestelmämallin 
avulla. Tarkoitus analysoida, miten varastotyö on muuttunut vuosien kuluessa ”
(Kurssin vetäjä 2. kuntoutusjakson avaustilaisuudessa 2.4.1997)

Kuntoutujien työ saa määreen muuttuva toiminta. Tehtävään liitetään toimintoja 
kuten analyysin tekeminen ja työn kehittäminen. Kuntouttajan puhe viittaa erityi-
seen, kehittämisen näkökulmasta toimintaansa tutkivaan asiakaskategoriaan, jota 
kutsun työn kehittäjäksi. 

Kurssin vetäjä palauttaa samalla mieliin kurssin muut aiheet. Hän näyttää en-
simmäisellä jaksolla laatimansa kalvon, jossa ovat kuntoutujien työhön liittyvät 
kuormitustekijät ja alkutavoitteet. Alkutavoitteista suurin osa liittyi fyysiseen kun-
toon. Kurssin vetäjä kommentoi aiheita ja tavoitteita mainiten erikseen fyysisen 
kunnon:

”kaikkiin näihin puututaan tällä jaksolla, myös fyysiseen kuntoon”.
(Kurssin vetäjä 2. kuntoutusjakson avaustilaisuudessa 2.4.1997)

Yksi kuntoutujista vastaa tähän kommentoimalla alkutavoitteita: 

– ”oliko meillä tuossa vaiheessa ajatus että jos saahaan hyvät muskelit niin työtä 
on hyvä tehä?” 
(Kuntoutujan puheenvuoro 2. kuntoutusjakson avauksessa 2.4.1997)

Alkutavoitteita koskeva vuoropuhelu viittaa kahteen erilaiseen asiakaskategoriaan. 
Kurssin vetäjän puheenvuoro muistuttaa ensimmäisellä jaksolla esille tulleesta fyy-
siseen kuntoutukseen liittyvästä kunnon kohentajan kategoriasta. Kuntoutujan 
kommentti tuo esille kuntoutujaosapuolen uutta puhetapaa, jollaista ei esiintynyt 
ensimmäisellä jaksolla. Kuntoutujan puhe fyysisestä kunnosta ja liikunnasta ei tuo 
nyt kehoa kuntoutuksen kohteeksi, vaan toteuttaa toisenlaista tehtävää, nimittäin 
fyysisen kuntoutuksen kyseenalaistamista ja kuntoutuksen uudelleenkategorisoin-
tia. Koko kurssin avaustilaisuudessa kuntouttaja oli kategorisoinut fyysistä kun-
toutusta perinteiseksi, kapea-alaiseksi kuntoutukseksi, kun taas kuntoutujat toivat 
fyysisen kuntonsa ensisijaiseksi parantamisen kohteeksi. Nyt toisen jakson alussa 
kuntoutujan puheenvuoro asettaa kyseenalaiseksi fyysisen kuntoutuksen ensisi-
jaisuuden suhteessa työn tekemiseen. Puheenvuoro kyseenalaistaa ’hyvien muske-
leiden’ merkityksen työnteolle. Kuntoutuja viittaa koko kuntoutujaryhmään käyt-
tämällä jäsenkategoriaa ’me’ esittäessään ääneen epäilynsä siitä, oliko heillä aluksi 
väärä käsitys. Kommentti kertoo ajattelun muutoksesta, havahtumisesta siihen, 
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kuinka vahvasti kuntoutujien näkökulma on ollut fyysisessä kunnossa. Tämän 
vuoropuhelun pohjalta asiakkuus viittaa kategoriaan josta käytän nimitystä ky-
seenalaistava asiakas.

Kurssin vetäjä alustaa jakson avaustilaisuudessa työhistoriatehtävää. Hän käyt-
tää muutoksen käsitteellisenä analyysivälineenä työn toimintajärjestelmämallia 
ja esittelee kuntoutujille mallin osatekijät: työn kohde, tekijä, välineet, säännöt, 
työyhteisö ja työnjako. Kuntoutujille jaetun tehtävälomakkeen kysymykset poh-
jautuvat toimintajärjestelmän osatekijöihin. Kuntoutujat saivat selvitettäväkseen 
seuraavan kysymyksen: 

”Miten työ on muuttunut työhön tulosta tähän päivään”. 
(Kurssin vetäjän antama instruktio tehtävään 2. kuntoutusjakson avaustilai-
suudessa)

Tehtävää varten kuntoutujat jaettiin työkokemuksen pituuden mukaan kolmeen 
pienryhmään: joko lyhyen tai pitkän varastotyökokemuksen omaaviin tai työelämäs-
sä yleensä pitkään olleisiin. Kukin pienryhmä ryhtyi muistelemaan työntekoa oman 
työhistoriansa ajalta, kokeneimmat 1960-luvulta ja myöhemmin varastotyöhön 
tulleet 1980-luvun lopulta lähtien. Tehtävän organisointi kertoo siitä, että lähtö-
kohtana on oletus yhteisestä, kaikille samankaltaisesta varastotyöstä. Esimerkiksi 
samasta työpaikasta olevat kuntoutujat sijoittuivat eri ryhmiin työkokemuksensa 
perusteella. Tehtävässä kuntoutujien työ nähdään muuttuvana toimintana. Kun-
toutuja kategorisoituu enemmän tai vähemmän kokeneeksi työntekijäksi, joka on 
samalla osa muuttuvaa toimintajärjestelmää. Kuntoutujat ottavat tehtävän vastaan 
ja ryhtyvät muistelemaan työhistoriaansa varastotyöntekijöinä (kuvio 8.8). 
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Avauksen yhteenveto

Kuvio 8.8 kuvaa toisen kuntoutusjakson avaustilanteen neljää asiakaskategori-
sointia. 

Kuvio 8.8 Kuntoutujien ja kuntouttajien asiakkuutta koskevat kategorisoinnit toi-
sen jakson avauksessa.
[Vastavuoroisen kategorisoinnin alue on ympyröity. Yksisuuntaiset nuolet kuvaavat osa-
puolten yksipuolisia kategorisointeja ja salamanuoli kategorisointien avointa yhteensopi-
mattomuutta]. 

Kuvio kertoo, että kuntouttajan kategorisoinnit toisen jakson avaustilaisuudessa 
viittaavat kuntoutuksen asiakkaaseen sekä kunnon kohentajana että varastotyön-
tekijän ammattia edustavana työn tekijänä ja työn kehittäjänä. Työn kehittämisen 
perspektiiviksi kuntouttaja määrittelee samalla varastotyöntekijän perspektiivin. 
Työn kehittäjän ja työntekijän kategoriat esiintyvät useammin kuin kunnon ko-
hentajan kategoria. Työn kehittäjän kategoriaa kuntouttaja vahvistaa liittämällä 
toistuvasti toisen jakson sisältöihin kategoriasidonnaisen toiminnon ’työn kehit-
täminen’ ja ’analysoiminen’. Työn kehittäjän kategoria täsmentyy työhistoriateh-
tävän kautta erityiseksi, omaa työtoimintaa tutkivaksi työn kehittäjäksi. Kuntout-
tajan puhe viittaa kuntoutuja-asiakkaan kaksoisjäsenyyteen sekä työntekijänä että 
toimintaansa tutkivana työn kehittäjänä. Nämä kategorisoinnit ovat kuntouttajan 
tekemiä aloitteita kuntoutujien suuntaan yhteistä toimintaa varten.

Kuntoutujien ja kuntouttajien merkityksenannot tulevat lähelle toisiaan työn-
tekijä – kategoriaan viittaavissa puheissa. Kuntoutujat yhtyvät, tosin epäsuorasti, 
kuntouttajan tekemään työntekijä –kategorisointiin ryhmittymällä nopeasti työko-
kemuksensa mukaan ja ryhtymällä pohtimaan varastotyön muutosta. Työn kehittä-
jän kategoriaan viittaavia mainintoja ei esiinny kuntoutujien puheessa, joten tässä 
vaiheessa jää avoimeksi, millainen toimijuus työntekijyyden lisäksi muutostehtäväs-
sä kuntoutujille muodostuu. Kuntoutujan aloite on uudenlaiseen kategorisointiin 
viittaava maininta, jossa kyseenalaistetaan kuntoutujaryhmän aikaisempi fyysisen 
kunnon ja työn tekemisen suhdetta koskeva ajattelu. Kuntoutujan viittaus voidaan 
nähdä kyseenalaistavan asiakkaan tekemänä uudelleenkategorisointina, joka tarttuu 

varastotyöntekijä

omaa työtään
tutkiva työn
kehittäjä

kunnon
kohentaja

kyseenalaistava
asiakas

KUNTOUTUJAT

KUNTOUTTAJA
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kuntoutusta koskevaan yleistykseen laajemminkin, ei vain kyseisen Aslakin kuntou-
tujaryhmän yleistykseen. Kuntoutujan kategorisointi on ristiriidassa kuntouttajan 
edellisen puheenvuoron sisältämän kunnon kohentaja -kategorisoinnin kanssa.

Toisen kuntoutusjakson keskusteluryhmät ja yksilölliset haastattelut 

Keskusteluryhmiin osallistuivat kuntoutujat ja kurssin vetäjä. Keskusteluryhmissä 
oli neljä asiakaskategorisoinnin kannalta keskeistä tapahtumakokonaisuutta. En-
simmäinen ja laajin oli varastotyön historia-analyysitehtävä, toinen oli yhteistyö-
päivää varten annettu ja siellä työstetty tehtävä. Kolmas oli yksilöhaastattelut ja 
neljäs väliarviointikysely. Kaikkiin näihin sisältyi kuntouttajan tehtävässään tarjo-
ama aloite asiakkuuden rakentumisesta. Keskusteluryhmistä suurin osa käytettiin 
varastotyön historialliseen analyysiin. Kuntoutujat tutkivat pienryhmissä toimin-
tajärjestelmämallin avulla varastotyön muutosta viime vuosikymmeninä. Ryhmi-
en tulokset purettiin ja kurssin vetäjä laati niistä lopuksi yhteenvedon. Keskustelu-
ryhmien lomaan ajoittuivat myös kuntoutujien lyhyet yksilölliset haastattelut. Yksi 
keskusteluryhmä käytettiin yhteistyöpäivän keskustelunaiheiden suunnitteluun 
hyvään työympäristöön liittyvän tehtävän avulla. Taulukossa 8.7 on keskustelu-
ryhmissä ja yksilöhaastatteluissa muodostuneet kategorisoinnit. 

Taulukko 8.7 Asiakkuutta koskevat kategoriat Varastotyöntekijöiden Aslakin toi-
sen kuntoutusjakson keskusteluryhmissä

2. kuntoutusjakso 
Keskusteluryhmät ja 
yksilöhaastattelut

Asiakaskategoriat kuntouttajien 
puheenvuoroista 

Asiakaskategoriat kuntoutujien 
puheenvuoroista

Työn muutos 
(historiallinen 
analyysi)

Yhteistyöpäivän 
suunnittelu

Yksilöhaastattelut

Työn kehittäjä

Työntekijä
– työntekijä muuttuvassa työssä
– trukinkuljettaja
– kuormittumisen kohde

Työn kehittäjä
– työympäristön parantaja 

Työpaikka

Työntekijä 
Yksityishenkilö

Työntekijä
– trukinkuljettaja
– lajittelija
– työntekijä muuttuvassa työssä 
– alainen
– ennen: määrätyt tehtävät suorittava 
alainen
– nyt: asiakaspalvelija
– nyt: tiimityöntekijä

Työntekijä
– sairastunut
– tupakoimaton
– alainen
– kuormittunut työntekijä
– työn epäkohtien esittelijä

Kuormittunut työntekijä
Kunnon kohentaja
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Varastotyön muutostehtävän kautta kuntoutujien asiakkuus työn tekijöinä raken-
tui edelleen. Kuvaan ensiksi lyhyesti kaksi tyypillistä kertomusta työn muutokses-
ta. Kuvaukset ovat tulos kahden kuntoutujan, Aila T:n ja Timo A:n, muodostaman 
pienryhmän työskentelystä. Kuntoutujiin ja muihin henkilöihin viittaavat katego-
riat on aineisto-otteessa merkitty tummennetulla, kategoriasidonnaiset piirteet ja 
toiminnot kursiivilla.  

”Aila T ja Timo A kuvasivat työn muutosta 1960-luvulta alkaen eli ryhmässä, 
joilla oli pitkä kokemus työstä. Tehtävässä pyydettiin kuvaamaan työn muutosta 
toimintajärjestelmämallin osatekijöittäin (kohde-tavoite-tulos, tekijät, välineet, 
säännöt, työyhteisö, työnjako). Koska Aila T ja Timo A olivat erilaisissa tehtä-
vissä, he laativat kumpikin oman kuvauksensa työnsä muutoksesta (kahdessa 
muussa pienryhmässä ei tehty yksilökohtaista muutoskuvausta). Molempien 
yhteinen toteamus alkuun oli, että 20 vuotta sitten johtajaa piti pelätä, tänä 
päivänä ei tarvitse. 

Aila T:n työn muutos

Aila T on lajittelijana juomavarastolla. Hän kertoi, että juomavarastolla oli 
1960-ja 70- luvulla kymmenen työntekijää vuorossa, tänä päivänä vain kaksi 
työntekijää. Pullon lajittelussa on tapahtunut iso muutos: ennen lajiteltiin kä-
sin ja valvonta tapahtui käsin, nyt valvonta ja lajittelu on automaattista lukuun 
ottamatta 1,5 litran pulloja, jota lajitellaan yhä käsin. 1970-luvulla juomapullot 
olivat lasisia ja ne kuljetettiin puukoreissa. Varastolla tarvittiin harjaa ja lapiota 
ja siivoustyö tehtiin käsin. 1970-luvun puolivälissä tulivat nykyäänkin käytet-
tävät muovikorit, muovipullot ja automaatiolajittelukoneet. Fyysinen kunto ja 
kestävyys oli tähän saakka ollut tärkeää. Vuonna 1986 otettiin käyttöön pullojen 
väriin perustuva lajittelu. 1990-luvulla tulivat uudet pullokoot, joita joudutaan 
lajittelemaan käsin.

Timo A:n työn muutos

Timo A on trukinkuljettajana rakennuseristetehtaan varastossa. Timo A kertoi, 
että 1970-luvulla heillä oli varastossa 14 työntekijää, tänä vuonna (1997) yh-
deksän. Keskeinen väline on edelleen trukki. Trukkien varustukseen tuli 1980-ja 
1990-luvuilla puhelimet, radiot ja lämmityslaitteet. Kuluvana vuonna iso muu-
tos on atk:n käyttöönotto kuormakirjojen kirjaamisessa. ”

(Työhistoriatehtävän purku 2. kuntoutusjaksolla, yhden ryhmän kertomus 
4.4.1997 kenttämuistiinpanojen ja tehtäväpaperin kirjausten pohjalta)

Aila T ja Timo A asemoivat itsensä tehtävää tehdessään pitkän työkokemuksen 
kautta kokeneiksi varastotyöntekijöiksi. He määrittelivät kertomuksessa itsensä 
lajittelijaksi ja trukinkuljettajaksi. Aila T:n ja Timo A:n työssä muutos on mer-
kinnyt työntekijämäärän vähentymistä, automatisoitumista ja fyysistä keventy-
mistä. Heidän tuottamansa työn muutoskuva kertoo, että varastotyöntekijä oli en-
nen raskaan käsityön tekijä, jonka keskeinen ominaisuus oli hyvä fyysinen kunto ja 
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kestävyys. Nykyään niin lajittelija kuin trukinkuljettaja ovat atk:n käyttäjiä. Työn-
tekijämäärien ja välineiden luettelemisen lisäksi esiintyy johtajaan liittyvä mainin-
ta, jolla kuntoutujat viittaavat esimies-alaissuhteen muutokseen ja määrittelevät 
itseään alaisina. 

Tähän tapaan ryhmät kuvasivat tehtävässään työnsä muutosta. Muodostuu ka-
tegoria, josta käytän nimitystä työntekijä muuttuvassa työssä. Otan esille joitakin 
esimerkkejä analyysitehtävän tuloksista siitä, miten työntekijyys rakentuu muutos-
tehtävän kautta. 

Työn kohteen määrittely ’ennen’ ja ’nyt’ tuotti seuraavan näkemyksen siitä, 
mitä varastotyöntekijä työssään muokkasi ja tuotti 1990-luvulle saakka, mitä ’nyt’, 
kurssin ajankohtana vuonna 1997. 

Työn kohde-tavoite-tulos ennen
(1960–1990)

Työn kohde-tavoite-tulos nyt (1997)

Kuntoutujat:
myymälöihin menevät jakotavarat
toimitusluettelon mukaiset tavarat autoon

Kuntoutujat:
asiakkaalle menevät tavarat 
oikea tavara oikealle asiakkaalle
tyytyväinen asiakas

tavaroita toimittavat asiakkaat lisäänty-
neet
työ monipuolistunut
varastoon tulevan tavaran lämpötila
laadukas tuote myymälöihin
tavaramäärä lisääntynyt

(Työn kohdetta, tavoitetta ja tulosta ennen ja nyt kuvaavat maininnat kuntoutuji-
en työryhmissä kirjaamina keskusteluryhmässä 8.4.1997. Kohdetta kuvaavat sanat 
kursivoitu.)

Kuntoutujien työn kohde on muuttunut tavaroiden käsittelystä tai autoon lastaa-
misesta asiakkaille toimitettaviksi tuotteiksi. Termi asiakas tulee nykyistä työtä kos-
keviin mainintoihin. Työntekijä-kategoria saa uusia piirteitä: varastotyö ennen 
merkitsi tavaroiden käsittely- ja siirtämistehtäviä, nykyisin varastotyö on moni-
puolistunut, asiakkaita ja tuotteita on enemmän, työntekijät vastaavat tuotteiden ja 
toimitusten laadusta.

Työvälineistä kuntoutujat luettelivat konkreettisia työkaluja, esineitä ja laitteita 
joita he työssään ennen käyttivät ennen ja käyttävät nyt. Lisäksi on mainintoja 
tekemisen tavasta (käsin, koneella). Välineisiin liitetään kategoriasidonnaisia piir-
teitä ja toimintoja. Ennen tehtiin monia tehtäviä käsin, nyt valvotaan automaatteja 
tai on saatu uusia koneita ja laitteita. Nämä ovat nähtävissä kategoriapiirteinä, joita 
liitetään työn tekemiseen ja toimijuuteen työntekijänä välineen kautta. 

Kurssin vetäjä listaa yhteenvetonaan kuntoutujien luettelemia työympäristöön 
ja laitteisiin liittyviä muutoksia, jotka ovat suurimmalta osaltaan parannuksia. Ve-
täjän tulkinta kuntoutujien vastauksista on, että työ ennen oli pitkälti käsityötä ja 
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että työn fyysinen rasitus on vähentynyt välinekehityksen myötä. Välineet tulevat 
käsitetyksi tiloina, koneina ja laitteina, joihin fyysinen rasitus liittyy. 

Työntekijän kategoria näyttäytyy sekä kohdetarkastelun että työvälinetarkas-
telun perusteella erilaiselta kuin ensimmäisen jakson kuormitustekijätarkastelun 
tuottama kategorisointi: työntekijä ei ole ensisijaisesti kuormituksen alainen tai 
kuormittunut, vaan nykyaikainen asiakaspalvelija.

Työtä koskevien sääntöjen muutos liitetään työaikaan ja esimies-alaissuhteisiin:

Säännöt ennen ja nyt
– Ennen päätökset tehtiin paikallisesti, nyt päätösvalta Helsingissä. 
– Ennen päiväkuljetukset, nyt siirrytty yökuljetuksiin, työvuorot sekavampia, 
joustoa.
– Ennen ”herran pelko”, oltiin tekevinään, nyt ei ”herran pelkoa”, tulos tär-
keintä

(Työntekoa koskevia sääntöjä ennen ja nyt kuvaavat maininnat kurssin vetäjän 
yhteenvetona keskusteluryhmässä  9.4.1997)

Kategorisoimalla työnjohtaja ”herraksi” tuotetaan samalla työntekijä alaisena - ja 
alamaisena.

Yhteisöön liitetään monia työntekijöitä kategorisoivia piirteitä, kuten työnteki-
jöiden määrä ja ikä, yksin vs. yhdessä tekeminen, roolit, työnkuvat, yrityskuva. 

Yhteisö ennen ja nyt
– Ennen pitkälti yksintyöskentelyä. Ylimielisyyttä, kiusantekoa uusia työnteki-
jöitä kohtaan. Selvät roolijaot ja tehtävät 
– Nyt tiimityö. Asiallinen työnopastus (kiire, kilpailu, yrityskuva). Roolijako 
vähentynyt, toimenkuvat laajentuneet. Työntekijät nuorentuneet. Työntekijöi-
den määrä lisääntynyt viimeisen vuoden aikana.

(Työyhteisöä ennen ja nyt kuvaavat maininnat kurssin vetäjän yhteenvetona 
keskusteluryhmässä  9.4.1997)

Useat työyhteisöä koskevat maininnat liittyvät tavalla tai toisella työpaikan ”hen-
keen”, jonka voi tulkita kuntoutujien mainintojen perusteella parantuneen: vaikka 
nyt on kilpailua ja kiire, ovat roolijaot lieventyneet, työnopastus asiallista ja työn-
kuvat laajentuneet. Omassa yhteenvedossaan kurssin vetäjä kategorisoi työyhtei-
sön muutoksen selvästi muutoksena parempaan suuntaan. 

Työnjakoa koskevat kuvaukset sisältävät työntekijään nykyisin liitettäviä ka-
tegoriasidonnaisia piirteitä kuten itsenäisyys, omatoimisuus ja vastuun lisääminen 
siinä missä ennen työnjohtaja määräsi työtehtävät. Työaikamuutokset kurssin ve-
täjä tulkitsee työmäärän lisääntymiseksi. 
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Työnjako ’ennen’ Työnjako ’nyt’

Säännölliset 8 tunnin työpäivät. Aamu-
painotteinen työ. Jokaisella oma tehtävä. 
Työnjohtaja määräsi työt.

Työpäivien pituus 7–10 tuntia (työmäärä 
lisääntynyt, yötyö). Iltapainotteinen työ. 
Yhteinen työ, kaveria autetaan. Työnte-
kijöiden itsenäisyys ja oma-aloitteisuus 
lisääntynyt. Työnjohtoa karsittu, vastuuta 
työntekijöille

(Työnjakoa ennen ja nyt kuvaavat maininnat kurssin vetäjän yhteenvetona keskustelu-
ryhmässä 9.4.1997.)

Johtopäätökset työn muutostehtävän tuottamasta asiakaskategorisoinnista. 

Luonnehtimalla toimintoja voidaan johtaa jäsenkategoria, johon toimija lukeutuu. 
Työn muutostehtävän kautta muodostuu kuva, jossa monet asiat ovat kehittyneet 
kuntoutujien puheessa parempaan suuntaan. Muutostehtävän perusteella kun-
toutujien työ ennen oli monella tavalla vakioisempaa kuin nyt, yksitoikkoisempaa, 
kovempaa ja yksinäisempää ja suhteet esimiehiin olivat huonommalla tolalla kuin 
nyt. Entinen varastotyöntekijä kategorisoituu työntekijäksi, jolle olen antanut ni-
mityksen määrätyt tehtävät suorittava alainen. Nykytyön kuvaus nostaa esiin 
varastotyöntekijän jonka työ on fyysisesti aiempaa kevyempää, monipuolisempaa, 
haastavaa, vastuullista, yhteistyössä niin asiakkaan kuin työyhteisön kanssa teh-
tävää, vaihtelevaa työtä. Kuntoutujien tuottaman työn muutoskuvauksen perus-
teella olen nimennyt ’uuden’ varastotyöntekijän kategorian asiakaspalvelijaksi ja 
tiimin jäseneksi.

Työn muutoskuvauksessa tavataan mainintoja, joissa muutokseen liittyy avoi-
mesti kielteinen tai myönteinen luonnehdinta. Kielteiset ilmiöt liitettiin ’työhön 
ennen’ ja siellä henkilösuhteisiin. Nykyinen työ saa positiivisia määreitä niin hen-
kilösuhteiden kuin työn sisällön suhteen. Työn muutos osoittautuu myönteiseksi 
kehitykseksi ja varastotyöntekijä moderniksi tiimityöntekijäksi.

Muutostehtävässä kuntoutujat kategorisoituvat toisenlaisiksi työntekijöiksi 
kuin edellisen jakson kuormitustekijöiden kartoitukseen perustuvassa tehtävässä. 
Kuntoutujat kuvasivat työtään tehtävän varassa siitä käsin, miten he itse ovat olleet 
työhönsä osallisia ja miltä se heistä on näyttänyt heidän tehdessään työtä. Kuormi-
tustehtävä johti sen sijaan luettelemaan epäkohtia, joiden kohteeksi he ovat joutu-
neet ollessaan työpaikalla.
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Kuntoutujien yksilölliset haastattelut

Yksilöhaastatteluissa kurssin vetäjä tai psykologi kirjasi kunkin kuntoutujan kans-
sa keskustelussa esille tulevat asiat lomakkeella olevien teemojen mukaan. Haas-
tattelulomakkeen kysymykset olivat seuraavat (Tarkastelun kohteeksi valitsemani 
kohdat vahvennettu):

– Nimi:
– Ammattinimike/työn kuva 
– Koulutus
– Työhistoria
– Työkaverit/muu lähityöyhteisö
– Yleinen työilmapiiri/suhteet työkavereihin
– Työn kuormitustekijät
– Vaikutusmahdollisuudet/Sosiaalinen tuki/suhde esimieheen
– Työssä olevia kehittämistarpeita
– Arvio omasta työkykyisyydestä nykyisessä työssä
– Arvio omista jatko-/täydennyskoulutustarpeista
– Perhe, vapaa-ajan harrastukset
– Tavoitteet omalle kuntoutumiselle
– Muuta
– Työkykyindeksin pistemäärä. 
(Kuntoutujan työhaastattelulomake, kysymykset)

Lomakkeen kysymyksistä suurin osa liittyy työhön. Listasta voi lukea toisenlaisia 
työhön – ja sitä kautta kuntoutujiin työntekijöinä – liitettäviä piirteitä kuin mitä 
äskeinen työhistoriatehtävä tuotti. Työhaastattelulomakkeen kysymykset viittaavat 
toisenlaiseen viitekehykseen kuin mihin aiempi historia-analyysi perustui. Siinä 
esiintyy ns. hyvän työn piirteitä arvioivia kysymyksiä, kuten kysymykset kuormi-
tustekijöistä, työilmapiiristä, vaikutusmahdollisuuksista ja sosiaalisesta tuesta (ks. 
esim. Kalimo ja Lindström 1988). Kuntoutujaan liitetään asioita, jotka kertovat 
työntekijästä (haitallisten) vaikutusten kohteena ja työyhteisön jäsenenä. Lisäksi 
kysymyslistassa on kuntoutujaan ei työntekijänä, vaan yksityishenkilönä viittaava 
maininta (perhe ja vapaa-aika). Otan esimerkiksi kuntoutujien vastauksista koh-
dat, joissa he kertovat työn kuormitustekijöistä ja kuntoutumistavoitteistaan. Niitä 
koskeviin kysymyksiin he vastasivat myös ensimmäisellä jaksolla eri tehtävässä. 

Työn kuormitustekijöitä koskevissa haastatteluvastauksissa rakentui kuormit-
tunut työntekijä eri tavoin kuin ryhmän yhteisessä kartoituksessa ensimmäisellä 
jaksolla. Kurssin vetäjä ja psykologi olivat kirjanneet haastattelulomakkeille kun-
toutujien kertomia kuormitustekijöitä: 

– joutunut tekemään ylitöitä jos auto ei ole kerennyt (kuntoutuja 1, 7.4.1997) 
–  huono näkyvyys, kun kuorma on kyydissä (kuntoutuja 2, 7.4.1997)
– kiire erityisesti kesäaikana. Asiakkaita on paljon yhtaikaa, ei pysty palvele-
maan niin hyvin kuin haluaisi. Kokee, ettei ennätä huolehtia töitä kunnolla. 
Väsyttää ja olkapää rasittuu (kuntoutuja 3, 7.4.1997)
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– kova muutosvauhti (kuntoutuja 4, 8.4.1997)
– fyysistä kuormitusta keräilytyössä (kuntoutuja 5, 8.4.1997)
(koonti Työntekijän haastattelulomakkeilta kohdasta ”Työn kuormitustekijät. 
Kaikkien kysymykseen vastanneiden kuntoutujien vastaukset)

Kuntoutujat liittävät haastattelussa kuormitustekijät omiin käytännön työtilan-
teisiin ja niissä esiintyviin pulmatilanteisiin. Esimerkiksi tilanteet, jossa ’joutuu 
tekemään ylitöitä jos auto ei ole kerennyt’ tai ’ei pysty palvelemaan asiakkaita niin 
hyvin kuin haluaisi’ eivät viittaa yksin olosuhteisiin kuormitustekijöinä vaan itse 
tekemisen ja toimijuuteen käytännön tilanteessa. Yhteisessä keskustelussa ensim-
mäisellä jaksolla nämä nyanssit hävisivät. Kuntoutujat kategorisoituvat kuormit-
tuneina työntekijöinä, mutta nyt kuormittuminen liitetään konkreettisten työti-
lanteiden maininnalla itse työtoimintaan, ei yksistään olosuhteisiin. Asiakas ei ole 
kuormittunut varastotyöntekijä yleensä, vaan tietyn työpaikan tietyissä tilanteissa 
kuormittuva työntekijä.

Kuntoutumistavoitteita koskevat kuntoutujien kategorisoinnit viittaavat 
terveisiin elämäntapoihin pyrkiviin kunnon kohentajiin, joiden huolet liittyvät 
omaan kuntoon ja terveyteen, ei työhön.  Kuntoutujien haastattelulomakkeen vas-
tauksissa kuntoutuminen merkitsee fyysisen kunnon ja terveyden parantumista: 

– terveys ja kunto säilyisi
– fyysisen kunnon kehittyminen
– kipinää kuntoiluun
– elintapojen muuttaminen
– verenpaine koholla, toivon parannusta
(Toinen kuntoutusjakso, otteet kolmen kuntoutujan työhaastattelulomakkees-
ta kohdasta omat tavoitteet kuntoutumiselle 7.4.1997)

Haastattelukysymyksen kautta määrittyvä kuntoutujaidentiteetti on toisenlainen 
kuin työn muutostehtävässä rakentunut. Yksi selitys tähän voisi olla se, että ’kun-
toutuminen’ kantaa sanana itsessään kunto –merkitystä niin vahvasti, että se ei 
kutsu esiin muita tavoitteita, esimerkiksi työhön liittyviä, joita kuitenkin käsitel-
tiin paljon toisella jaksolla. 

Yhteistyöpäivän suunnittelu keskusteluryhmässä

Ensimmäistä yhteistyöpäivää varten kurssin vetäjä oli jakanut kuntoutujat työ-
paikkakohtaisiin ryhmiin ja antanut tehtäväksi miettiä kehittämiskohteita seuraa-
van tehtävän avulla:

A) Millaisessa työympäristössä olisi hyvä tehdä töitä, mikä pitäisi olla toisin kuin 
tällä hetkellä? 
B) Mitä pitäisi tapahtua eli millaisin keinoin em. tilanteeseen voitaisiin päästä? 
Mitä itse olet valmis tekemään asian hyväksi?
(Aslak-kurssin tehtävä 3, 14.4.1997)
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Kuntouttajan antamassa tehtävässä lähdetään määrittelemään hyvää työympäris-
töä ja keinoja sen saavuttamiseksi sekä kuntoutujien roolia siinä toimijoina, kun 
jotain pitäisi olla toisin kuin nyt. Kuntouttajan antama tehtävä viittaa siten kun-
toutujiin työympäristön parantajina. 

Hyvän työympäristön piirteiksi kuntoutujat ja kurssin vetäjä kirjasivat yhtäältä 
työnantajan ja työntekijöiden väliset hyvät suhteet, kuten paremman yhteishengen, 
sekä moitteettoman fyysisen työympäristön, missä melu-, veto- ja kylmyyshaitta 
olisi poistettu. Keinoina tähän pääsemiseksi esitettiin ennen muuta keskustelun ja 
tiedottamisen lisäämistä sekä ympäristöä parantavia toimenpiteitä (äänieristeitä, 
suodattimia jne.). Nämä kehittämisehdotukset käsiteltiin yhteistyöpäivänä. 

Tehtävää tehdessään kuntoutujat ja kurssin vetäjä käyttivät henkilökategorioita 
’työnantaja’ ja ’työntekijä’, jotka muodostavat vastinparin (”parempi yhteishenki 
työnantajan ja työntekijöiden kesken”. Tehtävässä esiintyy myös toinen työnantajaa 
lähellä oleva kategoria, ’työnjohto’. Kuntoutujiin työntekijöinä viittaavia alaka-
tegorioita keskustelussa olivat ’sairastunut’ (yhden ryhmän ehdotus oli ”työnte-
kijä sairastuneen tilalle”) ja ’tupakoimaton’ (sama työryhmä ehdotti myös ”tupa-
koimattomille jotain hyvitystä”). Näihin kategorioihin liitettiin pohdintoja hyvästä 
työympäristöstä ja sen saavuttamisesta. Työntekijään ja työnantajaan viittaavien 
kategorioiden käyttö viittaa siihen, että hyvä ympäristö on jollakin tavalla näiden 
kahden osapuolen yhteinen kenttä. 

Lähempi tarkastelu osoittaa, että kuntoutujat – työntekijänäkökulmasta – tul-
kitsevat hyvää työympäristöä ensinnäkin tyydyttävänä psykososiaalisena ympäris-
tönä, jolloin keskustelussa viitataan sekä työnantajan tai työnjohdon että työn-
tekijöiden yhteisiin ponnisteluihin (vuorovaikutus, yhteishenki, vilpittömyys, 
avoimuus osapuolten välillä). 

Parantamiskeinoja ehdottaessaan kuntoutujat jättävät lähes huomiotta oman 
panoksensa hyvään työympäristöön pääsemisessä ja ehdottavat keinoja, jotka 
viittaavat pikemminkin joko esimiehiin tai esimiesten ja alaisten välisiin suhteisiin 
(matalampi aita, parempi yhteishenki). Esimerkiksi avoimuus tiedonkulussa viittaa 
esimiesten toiminnan avoimuuteen ja vilpittömyyteen: kuuluu esimiesten rooliin 
että he tiedottavat alaisilleen tulevista muutoksista ja työpaikan asioista, työnteki-
jät eivät tiedota. Toiseksi hyvä työympäristö kategorisoituu miellyttävänä fyysisenä 
tilana (yhden ryhmän kuvaus oli ”siisti, hiljainen työympäristö”), joka nyt näyt-
täytyy ”haittaympäristönä” ja jota voidaan parantaa työnantajan toimin (esim. 
rakenteellisin ratkaisuin tai saamalla siivooja vähennetään melua, vetoa, kylmyyt-
tä ja epäsiisteyttä). Siivoojan hankkiminen ja työntekijän pestaaminen sairastu-
neen tilalle sekä fyysisen työympäristön parantaminen ovat asioita jotka kuulu-
vat työnantajan rooliin. Yhden ryhmän vaatimus ’Siivooja saatava huolehtimaan 
siisteydestä’ saattaa liittyä myös varastotyöntekijöiden identiteettiin: siivouksen ei 
koeta kuuluvan varastotyöntekijöille.  Kolmanneksi hyvää työympäristöä katego-
risoidaan työn luonnetta kuvaten (raskas työ, kiire). Työntekijöiden kategorisointi 
tupakoimattomiin ja tupakoiviin nostaa esille työn tekemiseen liittyvät ajankäytön 
ja palkitsemisen kysymykset jotka on suunnattu työnantajalle. Tältä osin viitataan 
niin työntekijän aktiivisuuteen (yhden ryhmän ehdotuksiin sisältyi taukojumppa 
ja kiireettömästi tekeminen) kuin työnantajan toimiin (sairastuneiden tilalle työn-
tekijä, hyvitykset tupakoimattomuudesta). 
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Tässä mielessä kuntoutujien näkökulmasta työnantaja on se, joka voi järjestää 
hyvän työympäristön. Työntekijän, alaisen, rooliin kuuluu esittää asioita tarpeeksi 
usein jotta asiat etenisivät, tehdä työ kiireettömästi ja huolehtia taukojumpasta. Sa-
moin työntekijän rooliin kuuluu olla avoin ja vilpitön vuorovaikutuksessaan esi-
miesten kanssa.

Kuntoutujien maininnat kuvaavat epäkohtia ja he itse määrittyvät kuormituk-
sen kohteiksi, joiden toimijuuden alueeksi jää puhuminen ja toistuva epäkohdista 
muistuttaminen sekä toiveet esimiehille avoimesta tiedottamisesta ja lisätyönteki-
jöistä. 

Kurssin vetäjä puolestaan muotoilee keinot siten, että niihin sisältyy enemmän 
kuntoutujien omakohtaisia tekoja: taukojumppaa, vaikuttamista, jämäkkyyttä ja 
kiireettömyyttä. Pienet erot kuntoutujien antamien vastausten ja kurssin vetäjän 
kirjaamien vastausten välillä viittaavat siihen, että siinä missä kuntoutujat kate-
gorisoivat itsenä työoloihin parannuksia toivovina kuormittuneina työntekijöi-
nä ja tuovat esille epäkohtien esittelijän rooliaan, kuntouttajan kategorisoinnit 
viittaavat asiakkaisiin työoloihinsa vaikuttavina, aktiivisempina työympäristönsä 
parantajina. 

Ensimmäistä yhteistyöpäivää suunniteltaessa keskustelun kohteeksi muodos-
tuu työn kuormitustekijät yhteistyöpäivää varten toisin kuin ensimmäisellä jak-
solla: nyt tavoitellaan tietyn työpaikan parantamiskohteita, ei kuntoutujaryhmän 
kuormitustekijöitä tai varastotyön muutoksia. Tässä mielessä asiakkuus koskee 
kuntoutujien työpaikkaa. 

Yhteenveto keskusteluryhmistä ja haastatteluista 

Keskusteluryhmien asiakkuutta koskevissa kategorisoinneissa kurssin vetäjä toi 
aloitteellisesti keskusteluun kuormittumisteeman ja työnkehittämisteeman kaut-
ta asiakaskategorioita kuormittunut työntekijä, työpaikka ja työn kehittäjä. Näis-
tä kuntoutujat yhtyivät kuormittuneen työntekijän kategorisointiin. Kuntoutujat 
loivat työntekijä-kategoriaan erityisesti työn muutostehtävän ja yhteistyöpäivän 
suunnittelutehtävän kautta monia sellaisia määreitä, jotka eivät virinneet suoraan 
kurssin vetäjän antamasta tehtävästä (esim. alainen, tupakoimaton, epäkohtien 
esittelijä). Kuntoutujien suunnalta lähtevä kategorisointi oli yksilöhaastatteluissa 
esille tullut kunnon kohentajan kategoria. Kuviossa 8.9 on asiakkuutta koskevat 
kuntouttajan ja kuntoutujien tuottamat kategoriat.
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Kuvio 8.9 Kuntoutujien ja kuntouttajien asiakkuutta koskevat kategorisoinnit toi-
sen kuntoutusjakson keskusteluryhmissä ja yksilöhaastatteluissa.
[Vastavuoroisen kategorisoinnin alue on ympyröity. Yksisuuntaiset nuolet kuvaavat eri 
osapuolten yksipuolisia kategorisointeja ja salamanuoli kategorisointien avointa yhteen-
sopimattomuutta]. 

Kuviosta nähdään, että keskusteluryhmissä muodostuu kuntoutujien ja kuntout-
tajien samankaltaisen merkityksen alue työntekijä-kategorian ympärille. Kurssin 
vetäjän antama työn muutoksen analyysitehtävä sai aikaan molempien osapuolten 
yhteisesti rakentaman kuvan kuntoutujista työntekijöinä muuttuvassa työssä. Yhtei-
sesti tulkittua oli myös kuva kuntoutujista varastotyön ammattihenkilöinä. Kun-
toutujat rikastivat muuttuvaa työntekijäkuvaa esimerkiksi viittaamalla siirtymään 
entisestä tehtäväkohtaisesta suorittajasta nykyiseen asiakaspalvelijan ja tiimityön-
tekijän rooliin. Muutosanalyysiä seuranneessa yhteistyöpäivän suunnittelussa 
tuotettiin toisenlainen yhteinen kategorisointi, kun palattiin ensimmäisen jakson 
kuormitustematiikkaan hyvään työympäristöön liittyvällä tehtävällä.

Osapuolten kategorisoinneista jäivät erilleen kuntouttajan viittaus asiakkuu-
teen oman työkyvyn kehittäjänä ja yksityishenkilönä. Kuntoutumisen ja työkyvyn 
käsitteet herättivät kuntoutujissa kunnon kohentajan roolin ja työntekijä- tai työn 
kehittäjäidentiteetti jäi niistä pois. 

Kuntouttajan työpaikka-kohteeseen viittausta vastaavaa merkitystä ei löydy 
kuntoutujien puheista. Selkeimmin merkitykset eroavat ja tulevat keskenään jopa 
ristiriitaisiksi yhteistyöpäivän suunnittelussa määrittelyissä, kun kuntouttaja viit-
taa aloitteelliseen työn kehittämiseen ja kuntoutujiin työympäristönsä parantajina, 
kun taas kuntoutujat luonnehtivat itseään lähinnä tavalla, joka viittaa työoloihin 
parannuksia työnantajalta toivoviin epäkohtien esittelijöihin. 

Kunnon kohentajaYksityishenkilö

Työn kehittäjä
- työympäristön
parantaja

Työntekijä
- ammattihenkilö
muuttuvassa työssä
- kuormittunut
työntekijä

Työpaikka

Työntekijä
- alainen
- epäkohtien
esittelijä

KUNTOUTUJAT

KUNTOUTTAJA

Oman työkyvyn
parantaja
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Ensimmäinen yhteistyöpäivä

Yhteistyöpäivään osallistui Varastotyöntekijöiden Aslak-kurssin kuntoutustyöryh-
mä, kuntoutujat ja heidän esimiehiään, työsuojeluvaltuutettu ja työterveyshuollon 
edustajat. Yhteistyöpäivä alkoi Aslak-kuntoutuksen ja kurssisisältöjen esittelyllä, 
mistä edettiin kuntoutujien työpaikkakohtaisten kehittämissuunnitelmien pohti-
miseen. Taulukko 8.8 sisältää yhteistyöpäivän asiakaskategorisoinnit. 

Taulukko 8.8 Asiakkuutta koskevat kategoriat Varastotyöntekijöiden Aslakin toi-
sen kuntoutusjakson yhteistyöpäivänä

Toisen 
kuntoutusjakson 
tapahtumat

Asiakaskategoriat 
kuntouttajien 
puheenvuoroista 

Asiakaskategoriat kuntoutujien 
puheenvuoroista

Asiakaskategorisoinnit muiden 
osallistujien puheenvuoroista

Yhteistyöpäivä Kuntoutujaryhmä
Yksilö
Työpaikka
Työn kehittäjä

Kunnon kohentaja

Työn kehittäjä
– työn epäkohtien korjaaja
– työntekijät ja työnjohto 
yhdessä työn epäkohtien 
korjaajina (työpaikka) 

Yksityishenkilö
– viiskymppinen
– parempikin ihminen
– huolenpidon kohde
– arvostettu henkilö
– virkistäytyjä
– hyvän palvelun vastaanottaja
Ryhmä

Työntekijä
– muutosmyönteinen alainen

Työn kehittäjä
– työn epäkohtien korjaaja
– työntekijät ja työnjohto 
yhdessä työn epäkohtien 
korjaajina (työpaikka) 

Yhteistyöpäivän aluksi kuntouttajan edustaja kuvaa Aslak-kuntoutusta työkyvyn 
edistämiseksi ja korostaa yhteisöllisyyttä yksilöllisen näkökulman ohella sekä yhteis-
työtä. 

”Aslakin tavoitehan on työkyvyn edistäminen. Työkyky ei ole vain yksilön asia, 
vaan tärkeää on myös yhteisöllisyys”.
”Kuntoutus on yhteistyötä johon osallistuu työterveyshuolto, Kela, työnanta-
ja, työntekijät ja kuntoutuslaitos. Aloite on tullut työterveyshuollosta ja mak-
sajana on Kela.” 
(Psykologi Eila 1. yhteistyöpäivänä 15.4.1997)

Näin kuntouttaja sisällyttää asiakkuuteen paitsi yksilökuntoutujan, myös hänen 
työpaikkansa mainitsemalla työnantajan ja työntekijät. Työterveyshuollon ja Ke-
lan roolit mainitaan erikseen.

Kun psykologi kertoo kurssin sisältöjen suunnittelusta, hän viittaa hanketyyp-
piseen työskentelyyn, ei esimerkiksi kurssiin. Aslakin sisältö suunnitellaan yhdessä. 
Toimijaksi asettuu kuntouttajien kanssa kuntoutujaryhmä. 
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”meillä ei ole valmista sisältörunkoa, vaan se suunnitellaan aina jakson alussa 
joka kuntoutujaryhmän kanssa” 
(Psykologi Eila 1. yhteistyöpäivänä 15.4.1997).

Kurssin vetäjä tarkastelee kalvosarjan avulla työkyky-käsitettä, työn muutosta ja 
kehittämistä. Hän täsmentää sisältöjä työkykymallin avulla. Työkyvyn osa-alueet 
saavat käsitteet ”fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen terveys”. Työ itse toimintana 
on osa työkykymallia. Asiakkuuden näkökulmasta se tarkoittaa moninaista asiak-
kuutta, jonka eri puolia kurssilla on tuotu esille.

Kurssin alkuesittelyn jälkeen kurssin vetäjä korosti toisen jakson työskentelyssä 
työn kehittämistä ja työn muutoksen tarkastelua, mikä viittaa kuntoutujiin oman 
työnsä tutkijoina:

” kolmiomallin mukaan analysoitiin työtä”
(Kurssin vetäjä 1. yhteistyöpäivänä 15.4.1997)

Hän selosti toimintajärjestelmämallituksen, pyysi kommentteja ja otaksui – ilmei-
sesti aivan oikein – että analyysi ”ei hetkessä aukea”. Yksi kuntoutujista halusi kuul-
la esimiesten kannan: 

”ois hyvä kuulla mitä pomot sannoo. Onko ne yhtään sammaa mieltä ”
(Kuntoutujan puheenvuoro 1. yhteistyöpäivän keskustelussa 15.4.1997).

Pitkän hiljaisuuden jälkeisestä esimiehen vastauksesta voi tulkita monella tavalla, 
miten hän on analyysin ymmärtänyt. 

”Hyvää työtä tehty. Muutoksen saanti on vaikeata jos se on tehty vain yläpor-
taassa. Hienoa että tehty tällaista. Meillä tiimiyttäminen onkin menossa, luulen 
että tämä on avuksi.”
(Kuntoutujan työnantajan edustajan puheenvuoro 1. yhteistyöpäivän keskus-
telussa 15.4.1997 

Kuntoutuja-työntekijän sanavalinta ja syntynyt hiljaisuus kuvaa tilanteen lievää 
jännitteisyyttä. Kuntoutujat ovat ehkä alaisina epävarmoja siitä, ovatko tuottaneet 
oikeanlaisen kuvan, joka esimiehille, pomoille, esitellään. Miten esimies tulkitsi 
analyysin? Kuntoutujat olivat miettineet työnsä muutosta yhdessä kurssin vetä-
jän kanssa kuntoutusjaksolla, esimiehet näkivät tuloksen nyt ensi kertaa. Ilmeises-
ti esimies piti analyysiä ainakin oikeansuuntaisena, koska antoi hyvän palautteen 
työskentelystä. Tulkitsiko esimies että Aslakilla tehty analyysi auttaa työntekijöitä 
ymmärtämään muutokset joita tehdään, kun saadaan työntekijät mukaan yläpor-
taan kanssa tekemään muutosta, heidän työpaikallaa esimerkiksi tiimiyttämistä. 
Vai menikö muutosjäsennyksen sanoma esimieheltä jossain määrin ohi? Oliko jä-
sennyksessä esimiehelle mitään uutta? Mitä esimies tarkoitti ilmaisulla hyvää työtä 
tehty? Sitäkö, että työntekijät olivat yleensä pohtineet muutoksia vaiko kenties sitä, 
että muutoskuvaus oli osuva? Keskustelu ei jatkunut tästä pitemmälle. Sekä kun-
toutujan käyttämä kategoria ’pomo’ että esimiehen johtoon viittaava kategorisointi 
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’yläporras’ virittävät vastinparin kuntoutujasta alaisena. Muutos ja tiimiyttäminen 
ovat toimintoja joita esimies liittää yläportaaseen; niihin tarvitaan työntekijöitä 
mukaan. Näillä perusteilla esimies määrittelee muutostehtävää tehneet kuntoutu-
jat muutosmyönteisinä alaisina. 

Kuntoutujien kokemuksista rakentuva asiakkuus yhteistyöpäivänä 

Aslakin sisältöjen kertauksen jälkeen kurssin vetäjä pyysi kuntoutujia kertomaan 
kokemuksistaan Aslakilla. Toisin kuin vetäjän puheessa, kuntoutujien kokemuk-
sissa Aslak merkitsee ennen kaikkea fyysistä kuntoutusta, virkistäytymistä ja huo-
lenpidon ja hemmottelun kohteena olemista. Kommenteista välittyy ilahtuminen 
ja tietyllä tavalla yllätyksellisyyden kokemus:

– ”teillä on ollu innostava ote, ootte pumpannu tsemppiä... nuorekkaita virta-
uksia...luottamusta siihen että meillä ois enempi mahollisuuksia ku mitä me ite 
uskotaan... Näätte mahollisuuksia enempi ku me. Koko jakso tuntuu hyvältä... 
ei sitä enää viiskymppisenä odota enää mitään, multa vaan odotetaan... meistä 
pidetään huolta, paijataan, se on tuntunu hyvältä” (Kuntoutuja 1):

– ”Täällä oppii kuin pöljä sitä on... näki sitä oikeaa kunnon hoitamista...” 
(Kuntoutuja 2)

– ”minusta tuntuu että meistä välitetään” (Kuntoutuja 3)

– ”Mielenkiintosta ollu keskustelutilasuuvet. Mikä jää mieleen on vain positiivis-
ta. Valamiille saanu tulla, tuntuu ku ois parempiki ihminen.”. (Kuntoutuja 4)

– ”sormet jo taipuu lattiaan asti” (Kuntoutuja 5)

(Kuntoutujien puheenvuoroja kokemuksistaan Aslakilla yhteistyöpäivänä 
15.4.1997) 

Kuntoutuja liittää itseensä piirteitä kuten pöljä, viiskymppinen, kuin parempikin 
ihminen. Fyysiseen kuntoon liittyvää oppimista tuodaan esille, kun Aslakille tul-
lessaan kunnon hoitamisesta tietämätön, ’pöljä’ kuntoutuja on siis oppinut hoi-
tamaan kuntoaan.  Toisen kuntoutujan keho on notkistunut Aslakin tuloksena.  
Aslak on näyttäytynyt myös huolenpitona ja hemmotteluna, välittämisenä ja innos-
tamisena. Kuntoutujista tuntuu hyvältä.  Viiskymppistä on paijattu ja toinen tun-
tee olevansa kuin parempikin ihminen. Kuntoutujien oma jäsenyys kurssilaisina 
konstruoidaan näissä puheenvuoroissa vastaanottavina huolenpidon kohteena, 
kannustettavina yksilöinä ja ryhmänä (’me’), hyvän palvelun vastaanottajina. 
Tämäntapaiset ilmaisut liittyvät totutussa kielenkäytössä vapaa-aikaan, virkistäy-
tymiseen ja hemmotteluun. 

Muutamien ilmaisujen kautta kuntoutujat tulevat kategorisoineeksi itsensä jo-
tenkin alistetuiksi ja ehkä vähempiarvoisiksi henkilöiksi, jotka kuntoutuksessa ko-
kevat saavansa arvostusta. Itsensä vähättelyyn liittyy avoimesti ominaisuutena ikä 
(”ei sitä viiskymppisenä odota enää mitään”) ja huonommuus tai puurtaminen sen 
sijaan että oltaisiin totuttu saamaan huomiota ja palvelua (”multa vaan odotetaan 
[viiskymppisenä], valmiille saanu tulla, tuntuu kuin ois parempiki ihminen”). 
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Kuntoutujat puhuvat siis itsestään yksilöinä tai meistä ryhmänä, omista koke-
muksistaan; kohteena oma mieli ja tuntemukset. Kuntoutujat viittaavat rooliinsa 
(virkistäytymis)palvelun vastaanottajina ja tuovat esiin tyytyväisyytensä kuntout-
tajiin ja saamaansa huomioon heinä itsenään, yksityishenkilöinä.  Kuntoutuksen 
kohde rakentuu omaan elämänlaatuun ja mielialaan liittyvänä kohennuspuheena, 
jolloin kohennusta haetaan ja saadaan virkistyskuntoutuksesta. Myönteiset emo-
tionaalissävyiset ilmaukset ja oman aseman uudelleenkategorisoinnit kuuluvat 
tässä asiakaskategoriassa, johon liittyy aiempi vähäpätöisyyden tai huonommuu-
den kyseenalaistaminen. Kuntoutujalle rakentuu uusi identiteetti huolenpidon 
kohteena ja arvostettuna yksilönä. Näiden kategorioiden vastinparina kuuluu 
kuntouttajat, ”te”, ’tsemppaajina’, mahdollistajina ja hyvinä asiakaspalvelijoina. 
Näitä kategorisointeja ei kuntouttaja tuo tarjolle, vaan ne tulevat kuntoutujilta. 
Kuntoutujat identifi oivat itsensä tyytyväisiksi, hyvää palvelua saaviksi asiakkaiksi, 
”onnen pekoiksi”, joiden velvollisuuskin on vastaavasti virkistyä ja piristyä. Tämän 
teeman kautta he tuovat kuntoutukseen oman elämänsä ja omat kokemuksensa ja 
tuntemuksensa.

Työn kehittäminen yhteistyöpäivänä

Kuntoutujien kokemuksista yksityishenkilöinä siirrytään työteeman pariin, kun 
kurssin vetäjä esittelee kuntoutujien edellispäivänä pienryhmissä tuottamat, nyt 
yhteen luetteloksi kootut hyvän työympäristön piirteet ja keinot siihen pääsemi-
seksi. Vetäjä käyttää kuntoutujien tuotoksista omaa käsikirjoitustaan kuvaavaa 
nimitystä kehittämisajatukset. Luetteloon on koottu eri työpaikkojen esitykset yh-
teen parannuskohteiksi ja häivytetty työpaikkakohtaiset vastaukset. Kehittämis-
ajatukset on tarkoitettu esimiesten ja kuntoutujien muodostamien pienryhmien 
yhteisiksi ”keskustelun aiheiksi”. 

Kuntoutujien suunnittelemista kehittämiskohteista keskustellaan yhteistyöpäi-
vänä työpaikkakohtaisissa pienryhmissä. Kehittämistä ryhtyvät pohtimaan yhdes-
sä kuntouttajat, kuntoutujat sekä heidän työpaikkansa ja työterveyshuollon edus-
tajat. Kohteet käydään kussakin ryhmässä epäkohta epäkohdalta läpi. Seuraavassa 
on kuvauksia keskusteluryhmässä laadituista kehittämiskohteista ja työpaikka-
kohtaisten työryhmien tuottamista toimenpidesuunnitelmista yhteistyöpäivänä. 
Kaksi työryhmää esitti kehittämiskohteikseen ”siistimmän työympäristön”. Kahden 
työryhmän laatimat kehittämissuunnitelmat olivat seuraavia:

”siivous: pölytön tuote asiakkaalle
tarpeeksi siivoojia: omasta työpisteestä näkyvien roskien laittaminen roskik-
seen”
(Aila T:n ja Lassi V:n yhdessä työterveyshoitajan kanssa laatima työnkehittä-
missuunnitelma kalvolla yhteistyöpäivänä 15.4.1997)

”Työympäristön siisteys: perussiivous (siisteys) jokaisen asia. Lattioiden pesut 
koneella työajan ulkopuolella, myös muut suursiivoukset. Milloin, kuka tekee, 
ratkaistaan tiimeissä”
(Saara K:n, Kalevi M:n ja Ilpo P:n ja heidän esimiestensä suunnitelma kalvolla 
yhteistyöpäivänä 15.4.1997)
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”Raskas työ kevyemmäksi” oli kahden työryhmän kehittämiskohde:

”Fyysinen rasittavuus > henkilökohtainen oppiminen, nostaminen, ergono-
mia”
(Jouni S:n ja hänen esimiehensä suunnitelma kalvolla yhteistyöpäivänä 
15.4.1997)

”Taukojumppa 5–10 min kerran päivässä, saadaanko porukka mukaan?”
(Saara K:n, Kalevi M:n ja Ilpo P:n ja heidän esimiestensä suunnitelma kalvolla 
yhteistyöpäivänä 15.4.1997)

Neljästä työpaikkakohtaisesta työryhmästä kolme esitti kehittämiskohteekseen 
työntekijöiden ja esimiesten välisten suhteiden parantamista tavoitteena ”nykyistä 
matalampi aita työnantajien ja työntekijöiden välissä, avoimuus ja vilpittömyys tie-
donkulussa, parempaa yhteishenkeä työnantajan ja työntekijöiden kesken ja asioiden 
vapaampaa esittämistä”. Kehittämissuunnitelmiin sisältyi vuorovaikutuksen ja tie-
dottamisen kohentaminen:

”– Palaute: pitää olla molemminpuolista, avointa, jokapäiväistä. 
– Tiedon kulku kaikilla tasoilla (tiimit)”
(Saara K:n, Kalevi M:n ja Ilpo P:n ja heidän esimiestensä suunnitelma kalvolla 
yhteistyöpäivänä 15.4.1997)

”– keskustelu avointa ja kynnys keskusteluille matala
– tehdä työtä työyhteisön hyväksi jotta se säilyy ja kehittyy
– vastuullisuus työssä
– toisen auttaminen /joustaminen
– valmius muutokseen /itse 
– kiitos – palkitseminen”
(Jouni S:n ja hänen esimiehensä suunnitelma kalvolla yhteistyöpäivänä 
15.4.1997)

”– tiedonkulku: keskustelun kautta myönteisyys pakollisiin ratkaisuihin.
– vuorotyö-tiimin kehittäminen; vuoron ’ryhmä’” 
(Timo A:n ja hänen esimiehensä suunnitelma kalvolla yhteistyöpäivänä 
15.4.1997)

Kiireen poistamista ja kiireetöntä työtä suunniteltiin seuraavilla toimenpiteillä:

”työn järkeistäminen: yksi työ loppuun ennen seuraavaa työtä”
(Aila T:n ja Lassi V:n yhdessä työterveyshoitajan kanssa laatima työnkehittä-
missuunnitelma kalvolla yhteistyöpäivänä 15.4.1997)

”Tuuraajat sairaslomille: pitemmille lomille tuuraaja, 1–2 päivän lomilla tiimi 
jakaa lisäkuorman” 
(Saara K:n, Kalevi M:n ja Ilpo P:n ja heidän esimiestensä suunnitelma kalvolla 
yhteistyöpäivänä 15.4.1997)
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”Aikataulu työlle: rekan purku, lastaus, työn tasoitus, yhteistyö kuljetusliikkeen 
kanssa. Yhteistyö: varamiehiä ei ole, vuorossa puuttuvan tilalle mies.”
(Timo A:n ja hänen esimiehensä suunnitelma kalvolla yhteistyöpäivänä 
15.4.1997)

Muita kehittämiskohteita ja -suunnitelmia olivat melun, vedon ja kylmyyden vä-
hentäminen rakenteellisin ratkaisuin ja suojaimin; tupakointi ja tupakoimattomuu-
desta hyvityksen saaminen. 

Tehtävän tulosta tarkasteltaessa asiakkuuden muotoutumisen kannalta kiin-
nostavaa on, muuttuuko asiakkuus yhteisessä keskustelussa ja millaisia ovat eri 
osapuolten kategorisoinnit. Kuntouttaja hakee aktiivista työoloihin vaikuttajaa, 
kuntoutujat tavoittelevat pikemminkin työn epäkohtien korjaamista esimiehiltä. 

Yhteisessä keskustelussa täsmennetään työntekijä-kategoriaa liittämällä työnte-
kijyyteen erilaisia piirteitä ja määreitä. Kuntoutujien, esimiesten ja työterveyshoita-
jan yhteisessä keskustelussa tuotetaan ratkaisuja, joissa toimijuutta siirretään työn-
tekijöille. Esimerkiksi Ryhmä 1 tarttuu siisteyteen huolehtimalla itse näkyvät roskat 
pois ja keventää työtään ’järkeistämällä’ sitä omalla tekemisellä. Ryhmä 2 siisteys 
tulee jokaisen asiaksi ja suursiivoukset ratkaistaan tiimeissä. Taukojumppaa aiotaan 
toteuttaa ja työnantaja lupaa tuuraajia pidemmille lomille, mutta lyhemmillä ’tiimi 
jakaa lisäkuorman’. Ryhmässä 3 työtä kevennetään ’henkilökohtaisen oppimisen’ ja 
ergonomian avulla, autetaan toisia, pyritään vastuullisuuteen, joustoon ja muutos-
valmiuteen. Ryhmän 4 työpaikalla ryhdytään laatimaan aikatauluja autoille ja yh-
teistyöhön kuljettajien kanssa, aiotaan kehittää tiimejä ja olla myönteisiä ’pakollisille 
ratkaisuille’. Työnantaja ei lupaa varamiehiä puuttuvien tilalle. Yhteisessä työsken-
telyssä muodostuvaa asiakaskuvaa voisi luonnehtia työn epäkohtien korjaajiksi. 
Kun otetaan huomioon viittaukset työpaikan työympäristön ja vuorovaikutuksen 
parantamiseen yhdessä(mm. tiimiin, yhteistyöhön, työntekijöiden ja työnantajan 
keskusteluihin ym. liittyvät maininnat), laajenee asiakkuus koskemaan työpaikkaa: 
työntekijät ja työnjohto toimivat yhdessä työn epäkohtien korjaajina. 

Kun kuntoutujien ja kurssin vetäjän keskustelussaan käyttämät kategoriat (alla 
olevassa luettelossa vasemman puoleinen sarake) laitetaan rinnakkain kuntou-
tujien ja työpaikan edustajien käydyssä suunnittelussa tuotettujen kategorioiden 
kanssa (oikeanpuoleinen sarake), nähdään niissä ero:

Kuntoutujien ja kurssin vetäjän keskuste-
lussa esille tuomat kategoriat keskustelu-
ryhmissä

Kuntoutujien ja esimiesten keskusteluissa 
muodostamat kategoriat 

– tupakoimattomat
– työntekijät ja työnantajat
– työntekijät ja työnjohtajat

– jokainen
– porukka
– tuuraaja
– tiimi
– työyhteisö
– toinen
– itse
– varamies
– mies
– vuoron ryhmä
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Kuntoutujien laatimissa kehittämisehdotuksissa mainittiin työntekijöiden yhtey-
dessä työnantaja tai työnjohtaja ja ehdotuksissa korostuu heidän välisensä vuoro-
vaikutus. Kuntoutujien ja heidän esimiestensä yhteisessä keskustelussa viitataan 
kehittämistoimissa sekä työntekijöihin itseensä että laajempaan työyhteisöön 
myös konkreettisemmissa yhteyksissä. ’Työntekijät alaisina’ saavat yhteisessä kes-
kustelussa toiset kasvot työn tekijöinä ja työyhteisön jäseninä. 

Yhteenveto yhteistyöpäivän asiakaskategorisoinneista

Yhteistyöpäivän keskusteluissa asiakkuutta koskevat kategorisoinnit liittyivät 
enimmäkseen työhön, työpaikkaan ja työntekijään. Niistä muodostui kaikkien eri 
osapuolten yhteinen alue. Kuntoutujien ja kuntouttajan samankaltaiset kategori-
soinnit liittyivät kuntoutujiin sekä kuntoutujaryhmän edustajina että yksityishen-
kilöinä. Yhteistyöpäivänä kuntoutujien asiakkuus kunnon kohentajina jäi muista 
kategorisoinneista erilleen (kuvio 8.10).

Kuvio 8.10 Eri osapuolten asiakkuutta koskevat kategorisoinnit toisen kuntou-
tusjakson yhteistyöpäivässä. [Vastavuoroisen kategorisoinnin alue on ympyröity. Yksi-
suuntaiset nuolet kuvaavat eri osapuolten yksipuolisia kategorisointeja].

Kuriositeettina mainittakoon yhteistyöpäivään liittyvä ulkoinen piirre, joka kertoo 
konkreettisesti kuntoutujien identiteetin vaihdoksesta ja asiakkuuden eri puolista. 
Yhteistyöpäivänä kokoontuvat kuntoutujat ja vieraat kuntoutuslaitoksen neuvot-
telutilaan. Olen kirjannut kenttämuistiinpanoihini seuraavaa:

Tavallisesti verryttelyasuihin pukeutuneilla kuntoutujilla ei nyt urheiluasuja näy, 
vaan he ovat pukeutuneet muodollisemmin. 
(ote kenttämuistiinpanoista 15.4.1997)

Työntekijä
Työnkehittäjä
Työpaikka

kunnon
kohentaja

KUNTOUTUJAT

KUNTOUTTAJA

KUNTOUTUJIEN TYÖPAIKAN
JA TYÖTERVEYSHUOLLON 
EDUSTAJAT

Yksityishenkilö
Ryhmä
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Tulkitsen pukeutumisen muutosta yhtenä merkkinä kuntoutujien kahdesta eri 
tavasta kategorisoida itseään kuntoutujina. He ikään kuin erottelevat työntekijäi-
dentiteettinsä ja kunnon kohentajan identiteettinsä: yhteistyöpäivä liittyy työhön, 
kun taas kuntoutusjaksojen toiminta muulloin liittyy enimmäkseen liikuntaan ja 
kuntoiluun.

Tulkinta toisen jakson asiakaskategorisoinneista

Kuntoutujien ja kuntouttajien asiakaskategorisointien yhtenevyys ja eroavuus

Yhtenevyydet. Toisella jaksolla eri osapuolten asiakkuutta koskevat samankaltaiset 
kategorisoinnit liittyivät työhön ja kuntoutujiin työntekijöinä kolmesta eri näkö-
kulmasta: varastotyön ammattilaisen, kuormittuneen työntekijän ja työn kehittä-
jän näkökulmasta. Muodostui kolme erilaista työhön liittyvää yhtenevän katego-
risoitumisen aluetta.

Kuntouttajan antaman tehtävän kautta kuntoutujat kategorisoituvat muuttu-
vaa työtoimintaa tutkiviksi varastotyöntekijöiksi. Kuntoutujat vievät tätä kategori-
sointia eteenpäin ja rikastavat kuvaa varastotyöntekijästä ennen ja nyt, kuvaten 
toimintaansa työntekijöinä tiimityöntekijöiksi ja asiakaspalvelijoiksi. Kuntoutujat 
ja kuntouttaja rakentavat yhtenevän kuvan Aslakin asiakkaasta työntekijänä muut-
tuvassa toiminnassa. Niiden lisäksi yhteistyöpäivänä kuntoutujien esimiesten pu-
heenvuoroista kuultava kategorisointi viittaa kuntoutujiin työntekijöinä (alaisina) 
työn muutoksessa. Kaiken kaikkiaan työn muutoksen analysointi tuotti molempi-
en osapuolten yhteisesti rakentaman kuvan kuntoutujista työntekijöinä muuttuvas-
sa työssä. Kuvio 8.11 havainnollistaa kategorisointien yhtenevyyttä.

Kuvio 8.11 Työ kuntouttajan ja kuntoutujien yhteisenä kohteena asiakkuutta kos-
kevien työntekijään liittyvien kategorisointien perusteella

Toiseksi yhteiseksi, työhön liittyväksi asiakaskategoriaksi muodostuu kuormit-
tuneen työntekijän kategoria. Työhaastattelutehtävä ja työympäristön arviointiin 
liittyvä tehtävä toivat asiakkuuden piirteiksi työympäristön kuormitustekijät ja 
kuntoutujat kuormituksen kohteiksi. Vastaamalla näihin tehtäviin kuntoutujat 

kohde:
TYÖ

tulos
(asiakaskategoria ja siihen liittyvä toiminta kuntoutuksessa):

varastotyöntekijä muuttuvassa työssä
TYÖN MUUTOKSEN TUTKIMINEN

Kuntouttajan
asiakaskategorisointi: 
varastotyöntekijä
muuttuvassa
työtoiminnassa

Kuntoutujan
asiakaskategorisointi:
kokenut varastotyöntekijä, 
määrätyt tehtävät
suorittavasta alaisesta
asiakaspalvelijaksi ja
tiimityöntekijäksi

Esimiesten asiakaskategorisointi:
muutosmyönteinen alainen
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asemoivat itsensä erilaisissa työtilanteissaan kuormittuviksi työntekijöiksi. Kun-
toutujien kategorisointinsa poikkesivat kuntouttajan kategorisoinneista erityisesti 
työhaastattelumainintojen perusteella siinä mielessä, että heidän näkökulmansa 
kuormittumiseen liittyivät jokapäiväisen työn erityisiin käytännön tilanteisiin, ei 
niinkään työympäristössä yleensä vallitseviin työympäristön kuormitustekijöihin, 
joihin tehtävät viittasivat. Haastattelujen ja työympäristön arviointitehtävän tu-
loksena muodostui kuitenkin lopulta yhtenevä tulkinta kuormittavasta työympä-
ristöstä ja sen myötä kuormittuneista työntekijöistä. Tämänkaltaiseen asiakkuu-
teen liittyvä kuntoutustoiminta viittaa työn kuormitustekijöiden selvittämiseen.

Niin kuntouttajat, kuntoutujat kuin kuntoutujien työpaikkojen edustajat an-
tavat yhtenevän merkityksen työn kehittämiselle (ks. kuvio 8.12). Kuntouttajan 
ehdottama työn kehittäminen muokkautuu työpaikan työympäristön paranta-
miseksi ja epäkohtien korjaamiseksi. Kuntoutujat tulevat kategorisoiduiksi työn 
epäkohtia itse korjaaviksi työntekijöiksi. Asiakkuustulkinta laajenee kollektiivisem-
maksi kehittäjäsubjektiksi, kun kehittämistyötä suunnitellaan tehtäväksi yhdessä 
työpaikan kuntoutuja-työntekijöiden, tiimien ja työnjohdon kesken. Asiakas mer-
kitsee näin ollen myös työpaikkaa, ei vain yksittäistä kuntoutujaa. Kuntouttajan 
antaman tehtävän kautta työn epäkohtien korjaaminen ja työympäristön paranta-
minen muodostettiin yhteisen työstämisen alueeksi. 

Kuvio 8.12 Työn kehittäminen eri osapuolten yhteisenä kohteena asiakkuutta kos-
kevien työn epäkohtien korjaamiseen liittyvien kategorisointien perusteella

Kuntoutuksen asiakkuus ei työhön liittyvänä, yksityishenkilön näkökulmasta tuli 
esille sekä kuntouttajan että kuntoutujien puheessa, tosin hieman eri näkökulmasta 
ja eri aikaisesti (eri tapahtumissa). Kuntoutujien yksipuolisesti määrittelemäksi asi-
akkuudeksi jää heidän esille tuomansa kunnon kohentaja ja virkistäytyjä-kuntou-
tuja. Kuntoutuksen sisältöjen näkökulmasta tämänkaltaiset yksilökategorisoinnit 
viittaavat kunnon ja elämänlaadun kohentamiseen. Yksilökuntoutuja kategorisoi-
tuu myös ryhmän jäsenenä niin kuntouttajan kuin kuntoutujien puheenvuorois-
sa. Kuntoutujaryhmän jäsenyys on näiden kategorisointien yhteydessä ensisijainen 
työpaikan jäsenyyteen nähden.

kohde:
TYÖPAIKAN 
EPÄKOHDAT

tulos 
(asiakaskategoria ja siihen liittyvä toiminta kuntoutuksessa):

työn epäkohtien korjaaja / työyhteisö
TYÖN KEHITTÄMINEN EPÄKOHTIEN KORJAAMISENA

Kuntouttajan 
asiakaskategorisointi:
työntekijä
työpaikkansa  työn 
kehittäjänä = 
työympäristön parantaja

Kuntoutujan 
asiakaskategorisointi:
työntekijä työpaikkansa 
epäkohtien korjaajana 
yhdessä työnjohdon kanssa

Esimiesten asiakaskategorisointi:
työn epäkohtia yhdessä työnjohdon ja 
tiiminsä kanssa korjaava alainen
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Eroavuudet. Eri osapuolten kategorisointien eroavuuksia ilmeni sekä kategori-
sointien teema-alueiden sisällä että niiden välillä. Kuvio 6.13 kertoo erilleen jäävis-
tä ja yhteen sopimattomista asiakkuutta koskevista kategorisoinneista.

Kuvio 8.13 Eri osapuolten asiakkuutta koskevien kategorisointien eroavuudet yk-
sipuolisiksi jäävinä kategorisointeina ja yhteen sopimattomuuksina toisella kun-
toutusjaksolla

Toisella jaksolla eri osapuolten asiakkuustulkinnat poikkesivat ensinnäkin sen suh-
teen, tulkittiinko asiakkuutta kuntoutuja-yksityishenkilön asiakkuutena vai työhön 
ja työntekijä-kuntoutujaan liittyvänä asiakkuutena. Eroavuus syntyy selkeimmin 
silloin, kun kuntouttaja kategorisoi kuntoutujat työn kehittäjiksi ja työnsä tutki-
joiksi ja kuntoutujat määrittelevät itseään huolenpidon kohteiksi, virkistäytyjiksi 
ja palvelun vastaanottajiksi. Ero kuuluu avoimesti keskustelujaksossa, jossa toinen 
osapuoli puhuu työstä, toinen kunnon kohentamisesta ja virkistäytymisestä. 

Kurssin vetäjän viitatessa kuntoutujiin kunnon kohentajina yksi kuntoutujista 
esiintyy fyysisen kunnon merkitystä työnteolle kyseenalaistavana asiakkaana. Yk-
sityiselämän teeman sisällä kuntoutujan oma kategorisointi fyysistä kuntoutusta 
kyseenalaistavana asiakkaana on vastakkainen kuntouttajan esittämään kunnon 
kohentaja -kategoriaan nähden. 

Vaikka työstä muodostuikin yhteinen alue, eivät kaikki työhön liittyvät eri osa-
puolten kategorisoinnit olleet yhteneviä.  Kuntoutujalle työn tekijänä ja työn ke-
hittäjänä eri osapuolten antamat monet tulkinnat jäivät osittain erilleen toisistaan 
ja olivat osittain toistensa kanssa yhteen sopimattomia. Eroja ilmeni siinä, mil-
lainen toimijanäkökulma työntekijä-kuntoutujalle muodostettiin. Kurssin vetäjän 
määrittelemä toimintaansa tutkivan työn kehittäjän kategoria poikkeaa kuntou-
tujien tulkinnasta niissä heidän omissa määritelmissään, joissa he pysyttäytyvät 
työntekijöinä pikemminkin kuormittuneina alaisina ja epäkohtien esittelijöinä, ei 
itse aloitteellisina toiminnan kehittäjinä tai epäkohtien korjaajina.

Kuntouttajan kategorisoinnit viittaavat useimmiten työntekijä-kehittäjään, kun-
toutujien kategorisoinnit työntekijään alaisena ja työpaikan epäkohtia osoittavana 
työntekijänä. Esimies-alaissuhteet ovat keskeinen niin kuntoutujien kuin heidän esi-
miestensä työntekijä-kategoriaa määrittelevä näkökulma. Kuntoutujien esimiehet 

Työhön liittyvä asiakkuus Yksityiselämään liittyvä asiakkuus

kuntouttaja

kunnon
kohentaja

kuntoutuja

kunnon kohenta-
mista kyseen-
alaistava asiakas

kuntouttaja

työnkehittäjä
työn tutkija

kuntoutuja

työn
epäkohtia
esittelevä
alainen

kuntoutujan
esimies

muutos-
myönteinen
alainen

kunnon kohentaja
huolenpidon kohde
virkistäytyjä
palvelun
vastaanottaja
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kategorisoivat kuntoutujat myös alaisiksi, mutta toisin kuin kuntoutujat itse. Yhteis-
työpäivänä muutosjäsennystä selostaessaan kuntouttaja puhuu kurssitapahtumista 
tavalla, joka viittaa kuntoutujiin työn tutkijoina, mikä yhteistyöpäivän tilaisuudessa 
vaikuttaa olevan hämmentävää niin kuntoutujista kuin työnantajan edustajastakin. 
Työntekijä-kuntoutuja haluaa alaisen roolissa kuulla ’pomojen’ kommentit. Esimies 
kommentissaan ’hyväksyy’ alaisten aikaansaannoksen ja tulkitsee kuntoutujia tämän 
tehtävän kautta muutosmyönteisiksi alaisiksi, jotka helpottavat esimiehille lankeavaa 
muutosten läpivientiä. Eri osapuolten kategorisoinnit eivät luo keskenään täysin 
harmonista tai yhteisesti jaettua kuvaa asiakkuudesta; esimies ja työntekijä-kuntou-
tujat tapailevat yhteistä näkökulmaa perinteisesti jännitteisessä esimies-alaiskentäs-
sä, kun taas kuntouttajan näkemys asiakkaasta kytkeytyy uudenlaiseen rooliin, jossa 
työntekijä irrottautuu niin alaisen kuin perinteisen työntekijän roolista ja ryhtyy 
analysoimaan ja kehittämään työtään.

Toisella jaksolla asiakasmäärittely säilyy kaksijakoisena: asiakas on sekä työn-
tekijä-kuntoutujana työn kehittäjä että yksilö-kuntoutujana kunnon kohentaja 
ja virkistäytyjä. Sekä kuntouttaja että kuntoutujat tuovat esiin molempia kate-
gorisointeja rinnakkain, mutta työhön liittyviä kategorisointeja on määrällisesti 
enemmän. Työn kehittäjälle ja työntekijälle annettiin erilaisia piirteitä jotka viit-
taavat erilaisiin merkityksiin. Asiakas yksityishenkilönä sai myös eri ominaisuuk-
sia (perheen jäsen, kunnon kohentaja, virkistäytyjä jne.). Kuntouttajan puheessa 
ryhmän jäsenyys liittyi työteemaan toisin kuin kuntoutujien puheissa.

Kuntoutujien ja kuntouttajien kategorisointien sisäinen yhtenäisyys ja 
ristiriitaisuudet toisella jaksolla

Kuntoutujien kategorisoinnit ryhmittyvät työhön, fyysiseen kuntoon ja elämänti-
lanteeseen liittyviin mainintoihin (kuvio 8.14). 

Kuvio 8.14 Kuntoutujien asiakaskategorisointien sisäinen yhtenäisyys toisella jak-
solla.

Työhön liittyvät
asiakaskategoriat

varastotyöntekijä muuttuvassa
työssä

kuormittunut työntekijä
työn epäkohtia esittelevä alainen

työympäristön epäkohtien
korjaaja

työpaikka

Fyysiseen kuntoon liittyvät
asiakaskategoriat

kunnon kohentaja

kunnon kohentamista
kyseenalaistava asiakas

Elämäntilanteeseen liittyvät
asiakaskategoriat

huolenpidon kohde
virkistäytyjä
palvelun vastaanottaja

ryhmän jäsen
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Työhön liittyviin kategorisointeihin liitettiin erilaisia, keskenään päinvastaisia 
merkityksenantoja. Kuormittunut ja epäkohtia esittelevä alainen, epäkohtia kor-
jaava työntekijä ja muuttuvassa työssä toimiva varastotyöntekijä viittaavat erilai-
siin asiakaspiirteisiin ja toimintoihin. 

Fyysiseen kuntoon liittyvissä kategorisoinneissa sisäinen ristiriitaisuus ilmenee, 
kun kuntoutuja kategorisoituu yhtäältä fyysistä kuntoutusta kyseenalaistavaksi 
asiakkaaksi ja toisaalta kunnon kohentajaksi.

Kuntoon ja työhön liittyvät kategoriat esiintyvät kuntoutujien puheessa enim-
mäkseen toisistaan erillisinä eivätkä olleet vuoropuhelussa keskenään, koska ne 
esiintyivät eriaikaisissa tapahtumissa. Kunnon kohentamista kyseenalaistava kate-
gorisointi poikkesi muista, koska maininnassa liitettiin työ ja fyysinen kunto toi-
siinsa ja niiden suhde sai uudenlaisen merkityksen. Kunnon kohentamista kyseen-
alaistava asiakkuus tuli siten lähelle työhön liittyvää asiakkuutta.

Kuntoutujat kuljettivat myös toisella jaksolla elämäntilanteeseen liittyvää asi-
akkuutta työhön ja fyysiseen kuntoon liittyvän asiakkuuden rinnalla. Aslakilla työ-
paikan jäsenenä olemiseen liitettiin edellä kuvatut erilaiset näkökulmat työnteki-
jänä, kun taas ryhmän jäsenenä oleminen liittyi lähinnä huolenpidon kohteena ja 
virkistäytyjänä olemisen kokemuksiin Aslakilla. 

Kuntoutujien kategorisoitumista ohjaavat osittain kurssitehtävät. Eri tehtäviin 
sisältyvät määrittelyt suuntaavat kuntoutujien vastauksia kohti erilaisia asemoitu-
misia asiakkaana. Työn tekijänä muuttuvassa työssä kuntoutuja havaitsee omassa 
asemassaan muutokset ja niiden liittymisen toiminnan kehitykseen, kun taas kuor-
mitus- tai työolonäkökulman sisältävät tehtävät jättävät kuntoutujan epäkohtien 
armoille ja epäkohtien korjaamisen oman vaikutuspiirin ulottumattomiin alaisena.

Kuntoutujien esimiesten asiakaskategorisoinnit olivat siinä mielessä sisäisesti 
yhtenäisiä, että ne liittyivät kuntoutujiin työntekijöinä. Esimiesten puheissa näkyi 
kuitenkin työntekijä-kuntoutujan roolia alaisena ja työn kehittäjänä etsivä ja yh-
teen sovitteleva sävy. 

Kuntouttajien kategorisoinnit sekä työhön, kuntoon että elämäntilanteeseen 
liittyvinä ilmensivät ensimmäisen jakson tapaan monitulkintaista kuvaa kuntou-
tuksen asiakkuudesta (kuvio 8.15). 

Kuvio 8.15 Kuntouttajan asiakaskategorisointien sisäinen yhtenäisyys toisella jak-
solla

Työhön liittyvät 
asiakaskategorisoinnit

oman työn tutkija ja kehittäjä

työntekijä muuttuvassa 
varastotyössä

kuormittunut työntekijä
työympäristön parantaja
oman työkyvyn parantaja

työpaikka

ryhmän jäsen

Kuntoon liittyvät 
asiakaskategorisoinnit

kunnon kohentaja

Elämäntilanteeseen liittyvät 
asiakaskategorisoinnit

yksityishenkilö
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Työhön liittyvien kategorisointien eroavuus ja sisäinen ristiriitaisuus kytkeytyi ve-
täjän käyttämiin välineisiin. Työn historiallinen analyysi -tehtävä liittyi kuntoutta-
jan tarkoittamaan uudenlaiseen Aslakiin, ’työnkehittämishankkeeseen’, jossa työn 
tekijä tutkii ja kehittää työtään yhteistyössä työpaikan muiden toimijoiden kans-
sa. Työympäristön parantamiseen liittyvä tehtävä on vanhempaa perua ja liittyy 
kuormitustekijöiden nimeämiseen ja epäkohtien korjaamiseen. Tehtävät perustu-
vat erilaisiin viitekehyksiin. Haastatteluissa kuntoutujilta kysyttiin mm. työn kuor-
mitustekijöitä ja tavoitteita kuntoutumiselle. Haastattelulomakkeen kysymykset 
viittasivat toisenlaiseen asiakkuuteen kuin työhistoriatehtävä, eli kuormituksen 
kohteena olevaan työntekijään. Siten kuntouttajan tarjoamat asiakaskategorisoinnit 
kahden erilaisen välineen kautta ovat keskenään ristiriidassa. Analyysi osoittaa, että 
eri välineisiin liittyy toisistaan poikkeavia asiakkuuteen liittyviä piirteitä. Kaikissa 
kolmessa tehtävässä asiakas nähdään työntekijänä, mutta työntekijyyteen liittyy 
tehtävissä määreitä joista syntyy erilainen asiakkuus ja erilainen toimijuus. 

Olen tulkinnut kolmen eri kategoriaryhmän keskinäistä suhdetta latentisti ris-
tiriitaiseksi (kuvion katkoviivalla merkityt salamanuolet). Siihen viittaa asiakkuu-
den eri puolten jääminen toisistaan irralleen, mikä näkyy keskustelussa toisinaan 
katkoksina. Tällöin ei synny erilaisia asiakkuuksia yhdistävää vuoropuhelua.

Jäsenkategorisointien yhtenevyydet ja eroavuudet toisella kuntoutusjaksolla 
toiminnan häiriöalueina

Aslakin asiakkuutta koskevat merkityksenannot ovat moninaisia ja jännitteisiä 
myös toisella jaksolla. Osapuolten toisistaan poikkeavat kategorisoinnit näkyvät 
keskustelussa vain harvoin avoimina vastakkainasetteluina tai häiriöinä. Useim-
miten erilaiset kategorisoinnit näkyvät katkoksen kaltaisina tilanteina, kun ka-
tegorisoinnit jäävät yksipuolisiksi eivätkä niihin liittyvät puheenvuorot synnytä 
vuoropuhelua. Moninaisiin tulkintoihin liittyvät katkokset kertovat sisäisesti risti-
riitaisesta kohteen määrittelystä ja viittaavat toiminnan häiriöalueisiin ja sisäiseen 
ristiriitaisuuteen. 

Esimerkiksi kun kuntouttajan ehdottama työn kehittäjä vaihtuu kuntoutujien 
antamissa merkityksissä epäkohtia luettelevaksi alaiseksi tai kuormittuneeksi työnte-
kijäksi, on kyseessä erilainen asiakkuus ja sitä kautta erilaiset kuntoutuksen kohteet. 
Merkitysero esiintyy myös kunnon kohentaja -kategorian ja työn epäkohtien kor-
jaaja -kategorian kesken. Tällä tavalla tulkittuna toisella jaksolla ilmeni seuraaviin 
asiakkuuden alueisiin liittyviä kategorisointien eroja ja vastakkainasetteluja, kenttiä 
joissa kuntoutuksen asiakkaan identiteetti voi tulla tulkituksi ristiriitaisesti:

– työntekijä vs. kunnon kohentaja
– työn kehittäjä vs. yksityishenkilö, huolenpidon kohde ja virkistäytyjä
– työpaikka vs. kuntoutujaryhmä
– työntekijä työn kehittäjänä vs. kuormittumisen kohteena
– varastotyöntekijä muuttuvassa varastotyössä vs. kuormittavassa
– työympäristössä
– työntekijä työyhteisön kehittäjäjäsenenä vs. epäkohtia esittelevänä alaisena 
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Kuntoon ja työhön liittyvä asiakkuus on keskenään ristiriidassa samalla tavalla kuin 
ensimmäisellä jaksolla. Kuntoutujan yksi kunnon kohentamista kyseenalaistava ka-
tegorisointi oli ainut, joka ylipäätään käsitteli työn ja fyysisen kunnon suhdetta. Sii-
nä yhteydessä työ ja kunto liitettiin toisiinsa uudella, innovatiivisella tavalla. 

Eri osapuolten kesken ristiriitaisten tulkintojen lisäksi sekä kuntoutujien omissa 
että kuntouttajien luomissa määrittelyissä kohde on sisäisesti ristiriitainen. Kuntou-
tujan ilmentämä asiakkuus virkistäytyjänä, huolenpidon kohteena ja palvelun naut-
tijana on ristiriidassa työntekijäasiakkuuden kanssa etenkin niiltä osin, kun työnte-
kijäasiakkuuteen liitetään työn kehittäminen tai työpaikan työolojen korjaaminen.

Kuntoutujat kategorisoituivat sisäisesti ristiriitaisesti myös työntekijöinä. Nämä 
ristiriidat kytkeytyvät yhtäältä vetäjän käyttämiin erilaisiin välineisiin: työn ana-
lysointitehtävä tuottaa toisenlaisen kategorisoinnin kuin kuormitus- ja työympä-
ristön parantamistehtävät. Työn tekijänä muuttuvassa työssä kuntoutuja havaitsee 
muutokset omassa asemassaan ja niiden liittymisen toiminnan kehitykseen, kun 
taas kuormitus- tai työolonäkökulman sisältävät tehtävät jättävät kuntoutujan 
epäkohtien armoille ja epäkohtien korjaamisen oman vaikutuspiirin ulottumat-
tomiin alaisena.

Toisella jaksolla eri osapuolten yhteiseksi näkemykseksi muodostui työhön 
liittyvä asiakkuus työn epäkohtien korjaamisen merkityksessä. Kuntouttajan eh-
dottama ’työn kehittäminen’ sai tehtävien teossa ja keskusteluissa molempien 
osapuolten taholta merkityksen epäkohtien korjaamisena. Kuntouttajan omien 
kategorisointien kesken jäi elämään epäsuhta: kuormitustekijöiden ja ympäristön 
tarkastelu johtaa toisenlaiseen kuvaan kuntoutujista työnkehittäjinä kuin työhis-
toriatehtävässä aiemmin tuotettu kuva työntekijästä muuttuvassa työssä. 

Tehtävät, joissa kysytään kuntoutumistavoitteita ja työkyvyn edistymistä niitä 
sen enempää määrittelemättä, paljastavat, että kuntoutujien käsityksissä fyysiseen 
kuntoon ja terveyteen liittyvä asiakkuus voittaa. Työ ja kuntoutus eivät liity näissä 
merkityksenannoissa toisiinsa. Kuntoutukselle ja työkyvylle annetaan siinä määrin 
fyysiseen kuntoon liittyvä merkitys, että kun kuntoutujat käsittelevät työtään As-
lakilla, he ovat ikään kuin työntekijöinä jäseniä jossain muussa kuin kuntoutustoi-
minnassa. 

Työn muutos -tehtävä ja työn kuormitustekijä -tehtävä tuottivat kuntoutujien 
vastausten kautta kaksi erilaista asiakaskuvaa. Kurssin vetäjän kokoamasta työn 
muutos -tehtävän yhteenvedosta muodostui ryhmää koskeva yleistys eli se tuotti 
yhteisen käsityksen varastotyön muutoksesta. Samalla tuotettiin käsitys kuntoutuja-
asiakkaasta.  Kun toisen jakson puheenaiheet historiatehtävän myötä muuttuivat 
ensimmäisen jakson kuormituspuheesta varastotyön muutos -puheeksi, kohde ra-
kennettiin uudelleen. Erilaisista työpaikoista ja työtehtävistä tulevien kuntoutujien 
heterogeeninen ryhmä kategorisoitui varastotyöntekijöiksi. Kuntoutuja ei olekaan 
alati samanlaisina pysyvissä työoloissa kuormittuva työntekijä tai huonokuntoi-
nen yksilö, vaan itseään ja työtään arvostava asiakaspalvelija ja tiimin jäsen jat-
kuvasti muuttuvassa toiminnassa. Tehtävän tekeminen muutti kuntoutujien omaa 
työtään ja itseään työntekijöinä koskevia kategorisointeja verrattuna ensimmäi-
seen jaksoon, jolloin kuntoutujat päätyivät kuormitustehtävässä tarkastelemaan 
itseään huonoille olosuhteille altistuneina, kuormitustekijöiden kohteena. 
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8.3.3 Kolmas kuntoutusjakso

Kolmannelle jaksolle osallistuivat kuntouttajien ja kuntoutujien lisäksi toisena 
yhteistyöpäivänä kuntoutujien esimiehet, työsuojeluhenkilö ja työterveyshoitaja. 
Kolmannen jakson pääsisältönä oli kuntoutusprosessin tulosten tarkastelu, mikä 
tarkoitti käytännössä kuntoutujille annetun välitehtävän läpikäymistä keskuste-
luryhmissä. Välitehtävään sisältyi työhön, liikuntaan ja henkilökohtaiseen hyvin-
vointiin liittyvien tavoitteiden ja tulosten arviointia. Yhteistyöpäivänä kuntoutujat, 
heidän työpaikkansa ja työterveyshuollon edustajat suunnittelivat yhdessä työn 
kehittämistoimia. Taulukkoon 8.9 on koottu kaikki kolmannen jakson asiakkuutta 
koskevat kategoriat.
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Taulukko 8.9 Asiakkuutta koskevat kategoriat Aslakin kolmannella jaksolla kun-
touttajien, kuntoutujien ja muiden osallistujien puheenvuoroista

Kuntoutus-
jakson 
tapahtuma

Asiakaskategoriat 
kuntouttajien 
puheenvuoroista 

Asiakaskategoriat kuntoutujien 
puheenvuoroista

Asiakaskategoriat 
muiden osallistujien 
puheenvuoroista

3. jakso

Jakson avaus

Keskuste-
luryhmät

Yhteistyö-
päivä

Muutoksen tekijä

Työn kehittäjä

Aktiivinen kunnon 
kohentaja

Tehtävän saanut oppilas

Muutoksen tekijä

Työntekijä muuttuvassa 
työssä

Työn kehittäjä
– omien työtapojen ja 
asenteiden korjaaja

Kunnon kohentaja

Oppilas

Hankekumppanit, me
Porukka, ryhmä

Työn kehittäjä
– työpaikan 
kehittäjäryhmän jäsen
– työolojen ja 
asenteiden korjaaja

Työyhteisön jäsen
– alainen
– työntekijä
– esimies

Hyvä oppilas

Potilas

Kunnon kohentaja

Kuntoutuksen 
uudisraivaaja 

Tunnollinen kunnon kohentaja

Työntekijä
– rivityöntekijä
– työstä irrottautuja
– työssä rasittunut työntekijä

Kuuliainen oppilas

Yksityishenkilö

Työn kehittäjä
– työolojen korjaaja
– omien työtapojen ja 
asenteiden korjaaja

Työntekijä
– rivityöntekijä, passiivinen 
muutosten vastaanottaja
– kiireinen ja tunnollinen 
työntekijä
– varastotiimin jäsen
– työn epäkohtien esittelijä
– kaltoin kohdeltu alainen

Esimies
– oman asenteen korjaaja
– kehittämisen 
yhteistyökumppani

Kuntoilija, kunnon kohentaja
– laiska kuntoilija
– mielihyväkuntoilija

Kuuliainen oppilas

Yksityishenkilö

Työn kehittäjä
– työpaikan kehittäjäryhmän 
jäsen

Työntekijä
– alainen
– epäkohtien esille tuoja
– huollon kohde, väsynyt 
työntekijä
– tiimin jäsen 

Esimies epäkohtien korjaajana
Työyhteisö

Virkistäytyjä

Kunnon kohentaja

Kuntoutuksen uudisraivaaja

Yksityishenkilö, 
perheenjäsen (tth)

Työn kehittäjä
– työolojen ja -tapojen 
korjaaja (e)
– oman asenteen korjaaja 
(tth)
– työpaikan Primus Motor 
(tth)
– työpaikan 
kehittäjäryhmän jäsen (e, 
tth)

Työntekijä työpaikalla
– alainen , pojat (e)
– työkaveri (tth)
– huollon tarpeessa oleva 
työntekijä (tsv)

Työporukka, ryhmä, tiimi (e)
Työyhteisön jäsen (e)

Kuntoutuksen uudisraivaaja 
(tth, e, tsv)
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Seuraavassa tarkastelen taulukossa esitettyjä kategorisointeja kolmannen jakson 
etenemisen mukaan ensin avaustilaisuudessa, sitten keskusteluryhmissä ja yhteis-
työpäivässä.

Kolmannen jakson avaus

Aslakin kolmannen jakson avauksessa käydään läpi jakson tarkoitus ja kaikkien 
kuntoutujien kuulumiset arviointitehtävän sisältöjen pohjalta. Edellä olevasta tau-
lukosta 8.9 ilmenee jakson avauksessa esiintyvät asiakkuutta koskevat kategoriat.

Kurssin vetäjä nimeää jakson yhteisen hankkeen seuranta- ja arviointijaksoksi:

”…nyt ois sitten kysymyksessä tämän meidän Aslak-hankkeen seuranta- ja ar-
viointijakso, koko viikko. Eikö niin? Ollaan niinku .. samalla orientaatiolla tässä 
hommassa mukana.”

”Eli katotaan nämä käytännön asiat tässä tilaisuudessa ja … sovitaan hieman 
tämän viikon kulkua, käydään sitä ohjelmaa hieman läpi.”

”… niin puolisen vuottahan tässä on kulunut aikaa, että siinähän nyt on kerinnyt 
tapahtua sitten yhtä jos toistakin, jos on tapahtuakseen …. arvioidaan pikkasen, 
mitä on tapahtunut? Onko tapahtunut mitään? Älkääkä nyt heti sanoko sitten, 
ettei oo mitään tapahtunut. Haluaisin … uskoa, et jotakin on tapahtunut…”
(Otteita kurssin vetäjän puheesta 3. jakson keskusteluryhmässä 27.10.1997)

Osapuolten oletetaan olevan mukana yhteisessä toiminnassa: kehittämishank-
keessa, sen arviointiosuudessa, ja osallistuvan viikon kulun suunnitteluun. Kurssin 
vetäjä lähtee olettamuksesta, että Aslakin vaikutuksesta jotain on tapahtunut. Hän 
korostaa Aslakin hankeluonnetta, yhteistä työskentelyä ja aikaansaannoksia. Han-
kevetäjän roolissaan kurssin vetäjä ohjaa osallistujia arvioimaan etenemistään hei-
dän asettamiensa tavoitteiden suunnassa ja luovuttaa toimijuutta kuntoutujille:

”tämä meidän hanke”
”seuranta- ja arviointijakso”
”eikö niin?”
”ollaan samalla orientaatiolla tässä hommassa mukana”
”sovitaan viikon kulkua”
”arvioidaan mitä on tapahtunut”

Viimeisen jakson työskentelyyn liitettävät ominaisuudet viittaavat yhteistyössä 
toteutettuun muutoshankkeeseen, interventioon jonka vaikutuksia arvioidaan. 
Muutoshanke edellyttää muutoksen tekijöitä. Edellä selostetun pohjalta kuntou-
tuja kategorisoituu kuntouttajan kysymyksissä henkilöksi, jolle on ”tapahtunut” 
jotain tai joka on tehnyt tiettyjä kehittämishankkeeseen kuuluvia asioita välijak-
solla. Seuraavat esimerkit osoittavat, että  kurssin vetäjä antaa ’tapahtumiselle’ 
merkityksen kuntoutujien aikaansaamina muutoksina. Muodostuu kuva muu-
toksen tekijästä. 
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Kuntoutumisen tulos eli aikaansaadut muutokset täsmentyvät kurssin vetäjän 
puheenvuoroissa muutoksiksi työssä, kuntoilussa ja harrastuksissa: 

”Mites teillä muuten on mennyt, puhutaan ihan näin vapaamuotoisesti tässä 
aloitellessa.”

”Ootko liikkunut ja kuntoillut ja hoitanut itteäs muuten?”

”… ei työhommissa ole tapahtunut muutoksia?”

”Onko tullut mittään harrastettua?”

(Kurssin vetäjän kuntoutujille esittämiä kuulumiskysymyksiä 3. jakson avaus-
tilaisuudessa 27.10.1997)

Kuntouttaja viittaa kuntoutujiin työhön, kuntoiluun ja harrastuksiin liittyvien 
muutosten tekijöinä. Tarkastelen seuraavassa muutaman esimerkin avulla, millai-
sia eriytyviä asiakaskategorioita kuntouttajan ehdottama muutoksen tekijän rooli 
saa kuntoutujien vastauksissa.

Seuraavissa keskusteluotteissa on kurssin vetäjän kysymyksiä työhön liittyvistä 
tapahtumista ja kahden kuntoutujan vastauksia. Kuntoutujiin liitettävät kategori-
at on merkitty vahvennetulla, toiminnat ja kategoriapiirteet kursiivilla.

Kuntoutuja Jukka L: ”Mut siirrettiin siitä rukkihommasta pois ja tähän remonttipuo-
lelle tätä uutta systeemiä rakentaan. Enhän mä kerenny siinä kuin 
viikon olla”

Kurssin vetäjä:  ”Onks se pysyvä paikka sulla vai tilapäinen?”
Kuntoutuja Jukka L:  ”Tää on tilapäinen. ”
Kurssin vetäjä:  ”Eli kysymyksessä on mikä?”
Kuntoutuja Jukka L:  ”Lajittelukone.”
Kurssin vetäjä:  ”Niin se, mitä katottiin silloin.”
Kuntoutuja Jukka L:  ”Niin, se mulle tuli, se loppuosassa jää se käsin lemppaaminen pois,  

se kone tekkee…”
Kurssin vetäjä:  ”Onko työkuviot muuten nk samanlaiset kun ennen?”
Kuntoutuja Jukka L:  ”Ne on samanlaiset”

Kurssin vetäjä: ”Entäs Kalevi?”
Kuntoutuja Kalevi M:  ”Ei työpaikalla ihmeempiä... mä oon taas takasin palannu sinne 

huoltotyöhön, varastotyö on vähentynyt. Siel on henkilökuntaa 
vähän lisätty, ja mä oon voinu tehdä niitä huoltomiehen töitä nyt 
enempi.  Se on minusta hyvä juttu”

Kurssin vetäjä:  ”Mistä tämmönen muutos? Lähtikö se sinun omasta aloitteesta vai  
tuliko se ylempää vai mistä tämmönen muutos sitten?”

Kuntoutuja Kalevi M:  ”Kyllä sieltä ylempää se tuli, ja ehkä siinä oli se, että trukkien korja-
uslaskut alkoi nousta aika ylhäälle”

Kurssin vetäjä:  ”Joo, siitähän taidettiin puhua silloin kevväällä jo”

 (Keskusteluotteita 3. jakson avaustilaisuudessa 27.10.1997)



241

Kuntouttaja ei suoraan kysy, mitä kuntoutuja on tehnyt, vaan mitä on tapahtunut 
tai mistä muutos tuli. Kuntoutujat kertovat työpaikalla tapahtuneista muutoksista, 
joita on tapahtunut, tai toteavat ettei muutoksia ole. Kuntoutujat eivät tuo esille 
omaa aktiivisuuttaan muutoksissa eivätkä liitä tapahtunutta Aslakiin. He katego-
risoituvat vastauksissaan tavalla, jonka nimeän passiivisen rivityöntekijän äänek-
si: työssä voi tapahtua muutoksia, mutta niihin ei työntekijä juuri ole osallinen tai 
myötävaikuttaja. Kuntouttaja tiedustelee kuitenkin muutosten alkuperää ja viittaa 
muutaman kerran myös edelliselle Aslak-jaksolle (’mitä katottiin silloin’, ’siitähän 
taidettiin puhua silloin keväällä’). 

Kaksi kuntoutujaa sen sijaan ilmoittautuu aktiiviseksi työstään irrottautujaksi: 

Kurssin vetäjä: ”Saaralla ainakin on tapahtunut jotain?”
Kuntoutuja Saara K: ”mä laitoin hakemuksen sinne [koulutukseen] ja onnistuin pää-

semään ja oon erittäin tyytyväinen…Sain aiheen tähän täältä As-
lakilta ja laitoin hakemuksen kouluun. Minä oon vaan keskittyny 
koulunkäyntiin, työpaikasta en tiiä”

Kurssin vetäjä:  ”No Jouni, mites sulla on?”
Kuntoutuja Jouni S: ”No, oon mä ollu 50%:sti töissä”
Kurssin vetäjä: ”Mikä sai sinut hakeutumaan tänne osa-aikavapaalle?”
Kuntoutuja Jouni S:  ”En mää tiiä, mää silloin joku vuosi sitten niin mä aloin höpöttää 

päivät pääksytyksin sitä, ei ne ottanut tosissaan. No sitten se.. mää 
vähän kovennin otetta, piti lähtee vähän niitä tönäseen, tuli se sitten 
seleväksi.  Sittenhän ne hoksas muutkin, nyt on kolme muutakin.”

 (Keskusteluotteita 3. jakson avaustilaisuudessa 27.10.1997)

Opintovapaalle jäänyt Saara K ja vuorotteluvapaalle jäänyt Jouni S kertoivat olleen-
sa itse aktiivisia muutoksen suhteen.  Saara K sai idean Aslakilla ollessaan, Jouni S 
puolestaan kertoo pohtineensa asiaa jo pitempään. Tässä mielessä kuntoutuksen 
julkilausuttuna tavoitteena olevan aktiivisen kuntoutujasubjektin kategoria esiin-
tyy tapauksessa, jolloin kuntoutuja irrottautuu aktiivisesti pois tämänhetkisestä 
työtilanteestaan. Tämänkaltaiset, kuntoutujien omaan elämään ja ammatilliseen 
tilanteeseen liittyvät työstä pois suuntautuvat muutokset eivät oikein kuulu vetä-
jän tässä tarkoittamaan kategoriaan ”muutoksen tekijä”. 

Kuntoutujat ottavat esille työkuulumisten yhteydessä esille terveyskuulumiset, 
joita kuntouttaja ei erityisesti kysy. Kuntoutujat kertovat kuulumisissaan kiireises-
tä kesästä töissä, ylitöistä ja sairaslomista.  He kategorisoivat itsensä kovasti puur-
taneiksi työntekijöiksi, jotka ovat rasittuneet ja saaneet erilaisia vaivoja. Muodos-
tuu työssä rasittuneen työntekijän kategoria:  

Kurssin vetäjä: ”Saitteko sitten (ylitöistä) palkaksi vapaata vai saitteko rahana?” 

Kuntoutuja 1:  ”Sairaslomat sittenhän siitä sai” 

Kuntoutuja 2: ”Työssä on ollu hirveen kiire, ja nyt oon ollut sairaslomalla” 
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Kuntoutuja 3:  ”Tosiaan kesä oli melko kiireinen töissä, kahtatoista tuntia järkiään 
ollaan tehty, joskus vähän pitempäänkin. Siitä saa nyt kärsiä, käsi 
meni kyllä ihan…” 

Kuntoutuja 4:”  … Ei oo tarvinnut olla onneksi sairaslomallakaan, saanut olla töissä 
koko kesän. Nyt kaks ja puoli viikkoa sitten olin pari viikkoa, tuli 
jännetuppi ranteeseen”

 

 (keskusteluotteita 3. jakson avaustilaisuus 27.10.1997)

Sairaus- ja vaivapuhe on kuntoutujien keskusteluun tuoma kategorisointi jota 
vetäjä ei ole kutsunut kysymyksillään esiin. Kategorisointi palauttaa kuntoutujai-
dentiteetin yhtäältä kurssin alkuvaiheessa vallinneeseen kuntoutujakategoriaan 
vaiva- ja sairauspuheineen, mutta toisaalta siinä on mukana vaivojen liittäminen 
kovaan työntekoon, mitä kurssin alkukeskusteluissa ei tuotu esille. Kuntoutujat 
liittävät sairaus- ja vaivapuheen kiireiseen työhön ja tuovat siinä esille henkilö-
kohtaisesti merkittävän yksilöllisen kokemuksen. Tässä yhteydessä ei kuitenkaan 
puhuta sairauksien hoitamisodotuksista, vaan pikemminkin sairastamisten kautta 
kategorisoidaan kovaa ja kiireistä työtä ja itseä työssä kovasti puurtaneiksi rasittu-
neiksi työntekijöiksi.

Muutosten tiedustelu kunnon kohentamisessa, liikunnassa ja harrastuksissa vii-
taa oletuksiin kuntoutujasta aktiivisena kunnon kohentajana. Vetäjä kysyy lii-
kuntakuulumisia näin:

”Mites sulla, onko tullut liikuttua ja muuten hoidettua kuntoa?”

”Miten tämmönen liikuntapuoli ja muut on menny?”

(kurssin vetäjän puheenvuoroja 3. kuntoutusjakson avaustilaisuudessa kuulu-
miskierroksella 27.10.1997)

Kuntoutujien vastaukset myötäilevät kuntouttajan kategorisointeja. Tunnollinen 
kunnon kohentaja on täyttänyt velvollisuutensa ahkerasti liikkumalla. Kuntou-
tujat vastaavat kertomalla, että he kävelevät, lenkkeilevät, pyöräilevät, hiihtävät, 
venyttelevät, jumppaavat ja liikkuvat. Kuntoutujat kategorisoituvat kuntoilijaksi, 
joka liikkuu tunnollisesti ja paljon sekä hoitaa kuntoaan. Kuntoilun määrää ja laa-
tua selostetaan. Puhe on varsin konkreettista. Liikuntamuotoon liitetään määrään 
viittaavia ominaisuuksia kuten aika- ja matkamäärät ja tiheyteen liittyvät määreet. 
Kuntoutujat näyttäytyvät kategorisointien valossa aktiivisilta ja tavoitteellisilta 
kuntoilijoilta. Tulee vaikutelma suunnitellusta ja systemaattisesta liikuntaharras-
tuksesta.

– ”kävelen joka aamu”
– ”tunnin, puolentoista tunnin lenkki”
– ”pyörällä oon ruvennu polkeen”
– ”50 kilometriä jo hiihdetty”
– ”kun täältä kurssilta menin niin riskisti joka päivä muutaman viikon käve-
lin”
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– ”venytystä harrastan huomattavasti enemmän mitä ennen”
– ”työpaikalla taukojumppaa yritettiin”
– ”liikutaan työpaikalla lisää ”
– ”paremmassa kunnossa nyt oon”

(Otteita kuntoutujien puheesta vastauksena liikuntaa ja kunnon hoitamista 
koskevaan kysymykseen 3. jakso, kurssin avaus 27.10.1997)

Kuntoutujat liittävät liikunnan ja terveyden toisiinsa liikuntakuulumisten yhtey-
dessä ja viestivät, että on ainakin yritetty, ja myös opittu. Yhden kuntoutujan kun-
toiluyritys kaatui jalkaongelmiin, mutta toinen oli onnistunut venyttelyllä paran-
tamaan selkäkipunsa:

– ”yritin kävellä, mutta ei jalat kestänyt” (kuntoutuja 1)
– ”fyysiseltä puolelta, minulla oli selkä kippee ja normaalistihan se on kestä-
nyt viikkoja, sairaslomaakin joutunut ottamaan, niin nyt se meni viikossa ohi. 
…ihan sillä että mää venyttelin ja osasin hoitaa paremmin….” (kuntoutuja 2)
(Otteita kuntoutujien puheista 3. jakson avauksessa 27.10.1997)

Liikunnan harrastamista koskeva puhe sijoittuu kontekstiin, jossa kurssin vetäjä 
on antanut koko jaksolle luokituksen ”seuranta- ja arviointijakso”. Kunnosta huo-
lehtiminen ei tässä viittaa tavanomaiseen kuntoilijaan, vaan kuntouttajan puheessa 
kuuluu velvollisuuspuhe. Sen voi kuulla liittyvän erityisesti velvollisuuksiin paitsi 
hyvinvoinnistaan huolehtivana aktiivisena kansalaisena, erityisesti Aslak-kuntou-
tujana. Aslak-kuntoutujan kuuluu lisätä liikuntaa ja kohentaa kuntoaan. Puhee-
seen ei liity tässä yhteydessä niinkään kunto-ongelmia vaan pikemminkin yleisiä 
velvollisuuksia hoitaa kuntoa. Kuntoutuja on näiden liikuntamuutoskuulumisten 
kautta velvollisuutensa ja kuntoilutehtävänsä hoitanut tunnollinen kuntoilija, jota 
on liikuntavalmennettu. 

Tätä kategorisointia tukee episodi, jossa osa-aikavapaalle jääneen Jouni S:n 
kohdalla (ks. edellä työkuulumiset) vetäjän leikkimielinen kysymys kuulumisten 
yhteydessä viittaa moraaliin, jonka mukaan on suotavaa käyttää vapaa-aika hyö-
dylliseen ja aktiiviseen toimintaan passiivisen oleilun sijaan: 

Kurssin vetäjä: ”Mitä sä teet sen vapautuneen ajan? Makkaat sohvalla ja syleksit kat-
toon vai?”

Kuntoutuja ymmärtää kysymyksen viittaavan kuntoiluun ja toteaa pitkän työru-
peaman jälkeen arkisen liikunnan riittävän aktiviteetiksi:

Kuntoutuja Jouni S:  ”En mä tiiä, sitä kun on parikymmentä vuotta tehnyt työtä, niin sitä 
tuntuu että kun pari kauppareissua tekee päivällä niin siinähän se 
tasaantuu.”

Vetäjä ehdottaa vielä toista mahdollisuutta hyödylliseen vapaan viettoon:
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Kurssin vetäjä:  ”Elikä sää et, tuota sitte… et esimerkiksi opiskele vapaa-ajalla?”

Kuntoutuja Jouni S: ”En.  Se tuli vähän kuitenkin yllättäen. En kai mää nyt oikeestaan us-
konutkaan sitä niin. Olis sitä voinut kehittää jotakin siihen, mutta..”

Kurssin vetäjä:  ”Niin, äkkiä sillai että sitä et osannut sitten …”

 (Kurssin vetäjän ja kuntoutujan keskustelu 3. jakson avauksessa 
27.10.1997)

Aslak-kuntoutujaan liitetään voimakkaasti aktiivisuus: erityisesti liikunnan suh-
teen, mutta myös muutoin vapaa-ajalla. Tavoitteellisen ja aktiivisen kunnon ko-
hentajan, Aslak-kuntoilijan, vastinparina kuntouttaja on tavoitteisiin ohjaava lii-
kuntavalmentaja.

Kuntoutujat tuovat kuulumisten yhteydessä vain harvoin esille muuta kuin 
liikuntaharrastustaan tai työkuulumisia. Pari kuntoutujaa laajentaa kuitenkin 
teemaa oma-aloitteisesti ja kategorisoi itseään yksityishenkilönä jossa ei kuulu 
niinkään tavoitteellisuus vaan pikemminkin joutilas oleilu ja siitä nauttiminen. 
Esimerkiksi Kalevi M kertoo:

Kuntoutuja Kalevi M: ”Kesä oli mahtava, ja koko neljä viikkoa minä tosiaankin nautin. 
En tehny mitään, kävin uimassa, ostin rannasta savukalaa, keitin pe-
runoita. Minulla oli mahtavin kesä mitä koskaan” 

 (kuntoutujan puheenvuoro 3. kuntoutusjakson avaus-
 keskustelussa 27.10.1997).

Timo A vastaa omalla tavallaan vetäjän tiedusteluun:

Kurssin vetäjä: ”Oletko jaksanut liikkua ja hoitaa kuntoa?”

Kuntoutuja Timo A: ”Kesällä tuli paljon kulettua tuolla mökillä”
 (keskusteluote 3. kuntoutusjakson avauskeskustelussa
 27.10.1997).

Yksityishenkilökuulumisia ei keskustelussa käsitelty enempää, vaan keskustelun 
konteksti oli enimmäkseen työssä ja kunnon kohentamisessa. Kuntoutuja yksityis-
henkilönä ei lukeudu vetäjän kategorisoinneissa Aslakin kontekstiin. 

Edellä olleet esimerkit kertovat, kuinka kuntouttajan voimakkaasti kuntoutu-
jille muotoilema muutosvaikuttajan ja kehittäjän rooli tulee kuntoutujien tahol-
ta vastaanotetuksi laimeasti. Liikunta- ja työmuutospuheessa tulee näkyviin ero 
kuntouttajan tarkoittamien, Aslakin vaikutuksesta itse aikaansaatujen muutosten 
ja kuntoutujien kertomien ”tapahtumien” (tapahtumat jotka eivät liity Aslakiin tai 
kuntoutujan aktiivisuuteen) välillä. Kuntoutujien puheessa ei esiinny kuntoutta-
jan olettamaa muutoksentekijän roolia.

Avaustilaisuudessa esiintyy tilanne, jossa kuntouttajan ja kuntoutujien katego-
risoinnit eivät kohtaa toisiaan lainkaan. 

Kurssin vetäjä ottaa avaustilaisuudessa esille edellisjakson yhteistyöpäivänä 
tehdyt kehittämissuunnitelmat. Vetäjän ja kuntoutujien erilaista orientaatiota ku-
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vaa ensiksikin poikkeama, joka syntyy, kun kurssin vetäjä muistuttaa työnkehit-
tämissuunnitelmista. Kurssin vetäjä haluaa nähdä työn kehittäjiä arvioimassa ai-
kaansaamaansa muutosta työssä. Yksi kuntoutujista mainitsee kehittämisestä vain 
taukojumpan: 

Kuntoutuja Ilpo P: ”joo kun mä menin sinne työpaikalle niin pari kärrynpyörää malliksi 
tein”

 (Kuntoutujan puheenvuoro 3. kuntoutusjakson avaus 27.10.1997)

Toiset eivät muista, mitä olivat edellisellä jaksolla pohtineet ja kenen kanssa. Viisi 
kuntoutujaa muistelee yhden kehittämissuunnitelman kohdalla, keitä se koski-
kaan.

Kurssin vetäjä: ”No sitten me työskenneltiin tämän kolmiomallin mukaisesti, mietit-
tiin tätä työssä tapahtunutta muutosta … ja saatiin nostettua sieltä 
joitakin asioita esille… sitten mullon täällä tämmösiä kalvoja … nää 
liittyy siihen meidän yhteistyöpäivään. Eikös nää oo niitä ryhmien 
tuotoksia mitä tehtiin? Mä en nyt ihan tarkkaan sitten tiedä, että 
kenenkä ryhmien tuotoksia nämä on …Muistatteko te ite, mitä kysy-
myksiä te pohditte silloin yhteistyöpäivänä? Jotakin semmosta kehit-
tämisajatustahan näis on tietysti ollut… melusiepoista täällä puhu-
taan… Kenenkä ryhmän tämä on? Teijän.” 

Kuntoutuja 1:  ”taitaa olla meiltä”
Kuntoutuja 2:  ”ei kun se onkin meiltä ”
Kuntoutuja 3 ”se on silloin meijän”
Kuntoutuja 4: ”no se on meijän tuotetta kyllä”
Kuntoutuja 3: ”me oltiin samassa ryhmässä sitten”
Kuntoutujat 1 ja 2:  ”niin, niin, joo.”
Kuntoutuja 4:  ”en minä ollut, sehän [työnjohtaja X] suositteli teille melusieppoja 

sinne. En minä ollut siinä teijän ryhmässä”
Kuntoutuja 5:  ”et sää ollut, sää olit sen sun työnjohon kanssa. Oliko se ... se ryhmä 

jossa työterveyshoitaja oli?”

 (keskusteluote 3. kuntoutusjakson avaustilaisuudesta 27.10.1997)

Esimerkki kuvaa työnkehittäjä-asiakkuuden epävakautta ja marginaalisuutta. Kun-
toutujien on vaikea muistaa ryhmiään ja tuotoksiaan, jotka tähtäsivät työpaikan 
kehittämissuunnitelmiin. Tällöin kuntoutujat vetäytyvät heille tarjotusta aktiivi-
sen työn kehittäjän ja muutoksen tekijän roolista. He tuottavat siten toisenlaisen 
kategorisoinnin kuin kurssin vetäjä. Kuntoutujat ovat kunnon ylläpitoon orien-
toituneita työntekijöitä, joiden työnkehittämistehtävistä muistuu mieleen tau-
kojumppa tai se, että jossakin ryhmässä tehtiin jotain. ’Työnkehittämishanke’on 
vetäjän hanke ja vetäjän representaatiot kehittämisestä eivät ole tulleet vastaanote-
tuiksi hänen tarkoittamallaan tavalla.

Tehtävän suorittamista koskevat tiedustelut johtavat kuntoutujien tekemisiin 
ja ominaisuuksiin jotka viittaavat oppilaan rooliin. Seuranta- ja arviointijaksoon 
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liittyy myös olettamus, että arviointi- ja suunnittelutehtävä on suoritettu. Alla on 
katkelma keskustelusta, jossa kurssin vetäjä tiedustelee tehtävän suorittamisesta ja 
kuntoutujat vastaavat siihen. 

Kurssin vetäjä: Kuntoutujat:

Onko teillä ohjelma? Sähän lähetit meille (Saara K)

Mähän lähetin teille vissiin jonkun tehtä-
vänkin vai?

Meleko hankalan (Kalevi M)

Ei se saa liian helppokaan olla. Voisitte vä-
hän, parilla sanalla ihan kommentoida sitä 
tehtävää, että miten... Saara, mitä sanosit 
omalta osaltasi tän tehtävän tekemisestä. 
Miten se meni? Saitko kaikki tehtyä?

Kyllä minä tein, mutta tosiaankin että 
mää en työpaikasta tiiä nyt mittään, ja 
minä oon vaan keskittynyt koulunkäyn-
tiin, työpaikasta en tiiä. (Saara K)

Mitenkäs tehtävä onnistui? Vähän vaikea sanoa. (naurahtaa) Tuota, 
voit arvostella nämä pisteet, tietää miten 
se on onnistunut. (Lassi V)

Saitko Arvi tehtävän tehtyä? Sain. (Arvi E)

Sait Ilpo [tehtävän] paperille? No kyllä se… joo, siin on mitä on… (nau-
raa) (Ilpo P)

Entäs Jukka… miten tehtävän tekeminen 
onnistui?

No tämä nyt ei jäänyt viime tippaan ol-
lenkaan, illalla tuli tehtyä tämä (Jukka L)

… sitä teijän tehtävää sitten tarkastellaan, 
kun arvioidaan pikkasen, mitä on tapahtu-
nut... mä voisin ne kerätä teiltä nyt pois, ja 
meillä on huomenaamulla keskusteluryh-
mä, niin mä otan ne siihen mukkaan ja tuo-
ta... palataan niihin teidän tuotoksiin …

(Otteita kurssin vetäjän ja kuntoutujien puheenvuoroista 3. jakson avaustilaisuu-
dessa 27.10.1997)

Seuranta ja arviointi tässä yhteydessä merkitsevät sitä, että kuntoutujat tekevät 
Aslakilla tehtäviä, joita kurssin vetäjä on antanut ja jotka tarkistetaan. Tässä koh-
taa kuntoutus muistuttaa koulun oppituntia ja tehtävästä tiedusteleminen viittaa 
kuntoutujan velvollisuuteen suorittaa annettuja tehtäviä. Opettaja kyselee, oppilas 
vastaa. Tehtävän suorittamisesta kysyminen muistuttaa osapuolia heidän rooleis-
taan. Tehtävät kuuluvat kuntoutuskurssiin, ne ovat osa kuntoutujille lankeavia 
velvoitteita. Kuntoutujat kategorisoituvat tehtävän saaneiksi oppilaiksi kurssilla, 
johon vetäjä, opettaja, on laatinut ohjelman (’lukujärjestys’) ja antanut tehtävät ja 
arvostelee ne. Vetäjän kysymykset viittaavat myös siihen, että tehtävää varten on 
pitänyt ponnistella (”ei saa liian helppo olla”; ”saitko tehtyä”; ”miten onnistui”). 
Kun kukin on kertonut suorituksestaan, tehtävä palautetaan vetäjälle. Menettely 
noudattaa koulun kotiläksyjen tekemisen kontrollointia ja käsittelyä. Muodostuu 
vastinpari oppilas – opettaja, joista opettaja ilmentää auktoriteetin roolia ja oppilas 
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vaikean tehtävään kanssa hikoilevaa oppilasta, joka tunnollisesti sen tekee. Kun-
toutuja kategorisoituu paitsi tehtävän saaneeksi oppilaaksi, kuntoutujien omissa 
puheissa kuuliaiseksi oppilaaksi.

Kurssin vetäjän opettajan rooli kuuluu hänen ilmaisuaan mukaillen: Lähetin 
teille haasteellisen tehtävän. Tehtävä on vaikea ja tärkeä – ei se saa liian helppokaan 
olla – pitää ponnistella jotta saa sen tehtyä. Saitteko tehtävän tehtyä paperille ja mi-
ten sen tekeminen onnistui? Kerään nyt tehtävät teiltä pois ja tarkastellaan teidän 
tuotokset huomenna. Kuntoutujien vastaukset täydentävät vetäjän opettajuutta ra-
kentamalla vastinparina oppilaan identiteettiä. Kuntoutujien sanoja käyttääkseni: 
Sain tehtyä hankalan tehtävän viime tipassa edellisiltana, tein sen vaikka se ei ole-
kaan minulle kovin tarkoituksenmukainen. Paperilla on nyt mitä on, opettaja voi sen 
arvostella ja antaa siitä pisteet. 

Tehtäväpuheen asiakaskategoriaa rakentava ydin on se, että kuntoutujat tekevät 
Aslakilla tehtäviä, joita kurssin vetäjä on antanut ja jotka tarkistetaan. Tehtäväpuhe 
on käsiteltävän aiheen sisältöön nähden metapuhetta, joka nousee keskeiseen ase-
maan. Kun tehtäväsuoritukset ja tehtävän raportoiminen nousevat keskeisiksi ohi 
sisältöjen, tehtäväpuhe ikään kuin pujahtaa kontekstistaan toiselle tontille (kun-
toutuksesta kouluun). Tehtäväsuorituksia kysyessään kurssin vetäjä ikään kuin 
löysää aiemmin kuntoutujille antamastaan muutosvaikuttajan ja työnkehittäjän 
roolista, jossa kuntoutujan kuuluu tehdä omaa toimintaansa koskevia kehittämis-
tekoja.

Avaustilaisuuden asiakaskategorisointien yhteenveto

Kuntouttajan puheenvuorot esittävät avaustilaisuudessa Aslakin asiakkaat aktii-
visina muutoksen tekijöinä niin liikunnan kuin työnkin suhteen: asiakas on työn 
kehittäjä ja kunnon kohentaja. Kuntouttaja kuljettaa asiakasta avauksessa rinnan 
niin kunnon kohentajana kuin työn kehittäjänä. Lisäksi asiakas on tehtävän saanut 
oppilas. 

Kuntoutujat ottavat pääsääntöisesti vastaan muutoksen tekijän roolin kunnon 
kohentamisen osalta, mutta työn kehittäjän rooli ei saa vastakaikua, vaan kuntou-
tujat ovat lähinnä rivityöntekijöitä. Tätä osapuolten toisistaan poikkeavaa katego-
risointia korostaa se, että työhön liittyvissä muutoksissa kuntoutujat tuovat omaa 
aktiivisuuttaan esille vain pyrkimyksissään irrottautua työstä. Kuntoutujat tuovat 
omina aloitteinaan esille itsensä myös työssä rasittuneina työntekijöinä ja yksityis-
henkilöinä, joita puolia kuntouttaja ei ota esille. Muutoin jakson avauksessa kun-
touttaja on aloitteellinen kategorisointien rakentamisessa. 

Kuviosta 8.16 nähdään, että kunnon kohentajan ja oppilaan kategoriat ovat 
kuntoutujalle ja kuntouttajalle yhteisiä asiakkuuden alueita. Työn kehittäjän ja 
työtä koskevan muutoksentekijän kategoriat jäivät kurssin vetäjän yksipuolisiksi 
kategorisoinneiksi. Rivityöntekijän, työstä irrottautujan, työssä rasittuneen työn-
tekijän ja yksityishenkilön kategoriat olivat kuntoutujien yksipuolisesti tuottamia 
kategorisointeja. 
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Kuvio 8.16 Kuntoutujien ja kuntouttajan asiakkuutta koskevat kategorisoinnit 
kolmannen jakson avauksessa. [Vastavuoroisen kategorisoinnin alue on ympyröity. Yk-
sisuuntaiset nuolet kuvaavat eri osapuolten yksipuolisia kategorisointeja ja salamanuolet 
kategorisointien avointa yhteensopimattomuutta].

Asiakaskategoriat kolmannen jakson keskusteluryhmissä

Kolmanteen jaksoon sisältyi kolme keskusteluryhmää, joissa arvioitiin yksityis-
kohtaisemmin Aslakin vaikutuksesta oletettua muutosta, jota avaustilaisuudessa 
käytiin läpi kuulumisten muodossa. Kuntoutujien tekemää arviointitehtävää lä-
pikäytäessä konstruoidaan siten avaustilaisuudessa muotoutunutta asiakkuutta 
edelleen. Keskusteluryhmiin osallistuivat kuntoutujat ja kurssin vetäjä. Taulukossa 
8.10 on keskusteluryhmien asiakaskategoriat.

- Muutoksen
tekijä
- Työn kehittäjä

- Kunnon
kohentaja
- Oppilas

Yksityis-
henkilö

- Rivityöntekijä
- Työstään irrottautuja
- Työssä rasittunut työntekijä

KUNTOUTUJAT

KUNTOUTTAJA
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Taulukko 8.10 Asiakkuutta koskevat kategoriat Aslakin kolmannen jakson keskus-
teluryhmissä

Kuntoutus-
jakson 
tapahtumat

Asiakaskategoriat kuntouttajien 
puheenvuoroista 

Asiakaskategoriat kuntoutujien 
puheenvuoroista

3. jakso

Keskuste-
luryhmät

Muutoksen tekijä

Työn kehittäjä
– omien työtapojen ja asenteiden 
korjaaja

Työntekijä muuttuvassa työssä

Kunnon kohentaja

Oppilas

Työn kehittäjä
– työolojen korjaaja
– omien työtapojen ja asenteiden 
korjaaja

Työntekijä
– rivityöntekijä, passiivinen muutosten 
vastaanottaja
– kiireinen ja tunnollinen työntekijä
– varastotiimin jäsen
– työn epäkohtien esittelijä
– kaltoin kohdeltu alainen

Esimies
– oman asenteen korjaaja
– kehittämisen yhteistyökumppani

Kuntoilija, kunnon kohentaja
– laiska kuntoilija
– mielihyväkuntoilija

Kuuliainen oppilas

Yksityishenkilö

Tarkastelen seuraavassa asiakkuutta koskevien kategorisointien rakentumista kes-
kustelussa, jossa kuntoutujat raportoivat muutoksia työpaikalla ja työympäristös-
sä sekä omassa suhtautumisessa, työtavassa ja työotteessa.

Muutokset työpaikalla, omassa työssä ja työtavoissa

Tehtävässä annettu kysymys ”Mitä muutoksia työpaikalla on tapahtunut Aslakin 
aikana?” viittaa kurssin vetäjän olettamaan yhteyteen tapahtumien ja Aslakin vä-
lillä ja samalla kuntoutujiin muutosten tekijöinä. Kurssin vetäjä kysyy, mitä kun-
toutujat ovat pyrkineet kehittämään ja mikä on muuttunut.

Kuntoutujat tulkitsevat vastauksissaan tapahtuneita muutoksia ja omaa ase-
maansa muutoksissa monin tavoin. Yksi puhetapa ilmentää kuntoutujien katego-
risoitumista työolojen korjaajina: 

”Trukilla ajetaan helevetin kyytiä siellä ja siellon niiitä ovia auki mistä me pos-
sautettaan menneen niin mehän ei sieltä näe muuta kuin kattelemalla yli. Nyt 
on semmosia peilejä saatu sinne vähän ylemmäksi että nähhään risteyksen tak-
kaa tulleeko sieltä kettään… ennenhän… sitä pelättiin että millon jysähtää… 
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tämä peleko on jääny pois kun työnantaja kustansi nuo peilit sinne”

”Se melujuttu… minä otin sen heti puhheeksi… sen kyllä huomaa että siellon 
paineiliman tulo vähentyny”

(Kuntoutujien puheenvuoroja 3. jakson keskusteluryhmässä 28.10.1997)

Työolojen korjaamiseen ja työympäristön parantamiseen liitetään asioiden mah-
dollistaminen ja myönteinen kehitys: saatiin peilit halliin, pelko väheni, työnantaja 
kustansi, otin puheeksi melujutun, paineilman tulo väheni. Nämä asiat viittaavat 
suunniteltuihin muutoksiin joissa joko kuntoutujat ovat olleet aloitteellisia (”otin 
sen puheeksi”) tai työpaikalla on korjattu työoloja työnantajan toimesta. Työolo-
jen korjaajaksi nimeämäni kategorisointi esiintyi vain näissä kahdessa puheen-
vuorossa, vaikka työolojen epäkohtia ja niiden korjaamissuunnitelmia oli käsitelty 
edeltävillä kurssijaksoilla useaan otteeseen.

Sen sijaan itse aikaansaatuja muutoksia raportoitiin omissa työ- ja suhtautu-
mistavoissa silloin, kun kurssin vetäjä kysyy muutoksia omassa työssä ja työtavois-
sa. Seuraavat esimerkit kertovat siitä, kuinka kuntoutujat kategorisoituvat omien 
työtapojensa korjaajiksi. Omien työtapojen muuttamisesta kertovat kuuden eri 
kuntoutujan maininnat: 

”Kyllähän täällä ajatuksia tullee, silloin kun katottiin videolta …oikeampi 
työasento, niin palannut sit mieleen.”

”Siinä keräilytyössä niin tuota minä oon oppinu että ei kannata ruveta repimään 
jos on semmonen hankala asento  … nyt maltan… vältän semmosta… repi-
mistä.”

”Tämä kiireettömyys ja että mä yritän hittaammin liikkua konneelta konneel-
le.”

”Nämä roska-astioitten nostamiset oon yrittänyt suorittaa oikein.”

”Noita nostoasentoja minä oon, koska aika paljon jouvun nostelemmaan, niin 
niitä pittää muistaa.”

”Tätä fyysistä hommaa, näitä työasentoja, että miten vois tehä jonku homman 
toisin.” 

(Kuntoutujien puheenvuoroja 3. jakson keskusteluryhmässä 28.10.1997 ja 
29.10.1997)

Työtapojen korjaaja kategorisoituu työntekijäksi, joka muuttaa fyysistä työsuori-
tustaan, johon kuuluu hankala asento, kurkotteluasento, nostamiset ja työasennot. 
Kuntoutujat työtapojen korjaajina ovat oppineet, saaneet ajatuksia, välttävät repi-
mistä, malttavat, yrittävät suorittaa ja muistaa, tekevät homman toisin. 

Seuraavasta keskusteluotteesta ilmenee, miten yhden kuntoutujan kertoma 
konkreettinen työtavan korjaaminen saa kurssin vetäjän merkityksenannossa tul-
kinnan kuntoutujan asenteen muutoksesta:



251

Kuntoutuja: 
”Näitä työtapoja, niin täältähän niitä sai viimeksi niitä virikkeitä että pitäs seu-
rata miten sitä tekkee ommaa työtä. .. kun trukin päältä nousee… toisinaan va-
semmalta ja toisinaan oikialta puolelta niin tullee vastakkaiset liikkeet tehtyä.”

Kurssin vetäjä:
”Tuo on sinänsä, niinku hoksataan, niin eihän mistään isosta asiasta oo kysy-
mys, noustaanko vasemmalta vai oikealta… Mutta tuota minusta tuo kuvastaa 
niinkun aika paljo semmosta asennemuutosta, sitä minä pidän merkittävänä 
asiana tässä. Sinä niinku tiedostat sen asian ja sillä tavalla tietosesti teet sen. Sitä 
minä pidän arvokkaana asiana.”

(Keskusteluote Aslakin 3. jakson keskusteluryhmässä 28.10.1997). 

Kuntoutujat toivat esille myös omissa puheenvuoroissaan työn tekemistä tai omaa 
itseä työntekijänä koskevia suhtautumisen muutoksia: 

”… otan vähän enemmän huomioon omia tarpeitani työssä… Esimerkiks mä 
laitoin työpöyvän päälle valaisimen…  ja jos tulee niinku kauhee kiirehomma 
niin mä tuota en, en piä niinku kiireempää, ku ylleensä kiirehtii.”

”Minä oon oppinu ottamaan semmosen tavan nyt että minä teen rauhallises-
ti sen työn, etten lähe kuitenkaa juoksemaan… että se on joustavampaa… jos 
minä teen nuin niin minä säästän itteäni.”

”Oon ite ruvennu ajattelemaan, että tyhjäähän minä täällä hosun ja kiirehdin, 
minä kerkiin vähemmälläkin. … oon sen kyllä nähnyt, että minä ne samat työt 
kerkiin tehä.”

”Oon osannu ottaa rauhallisemmin.”

”Minä oon pyrkiny ottaan tämän työhomman rauhallisesti.”

”Omalta kohaltani minä oon yrittäny tuossa ettei nipottais ennää niin paljo että 
saman palakan periny ja saanu kun tekkee vain saman työn muttei tarvi niin 
jännittää sitä, ottaa vähän rennommin, kuhan tullee tehtyä.”

”Turha kiire pois töissä, vaikka mulla on ne kuus konetta, mitä minä hoitelen 
ja nehän ne tavallaan määrää mun työtahin, mutta en mää aina kehtaa juosta, 
minä voin kävelläkin siinä välissä. Tämä kesä opetti sen, että ei kannata ennää 
juosta tällä iällä, kun ei siitä kuitenkaan saa sen kirkkaampaa kruunua, vaikka 
kuin hyppäät.”

”Kyllä minä oon sinut itteni kansa… oman minän kanssa kun pääsee jotenkin 
tasapainoon.”

(Kuntoutujien puheenvuoroja 3. jakson keskusteluryhmässä 28.10.1997 ja 
29.10.1997)
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Suhtautumisen muutos liitetään työtahtiin ja työtehtäviin, mutta myös kokemuk-
seen, ikään ja havaintoon siitä, ettei kiirehtimällä saavuteta mitään. Nimeän kate-
gorian toimijuuteen liitettävien piirteiden perusteella omien työtapojen ja asen-
teiden korjaajaksi, joka tekee rauhallisesti, ottaa rennommin, malttaa, säästää itseä, 
liikkuu hitaammin, kerkiää vähemmällä, kävelee, ajattelee itse, tekee toisin, seuraa, 
huomaa ja tiedostaa. Näissä maininnoissa kuntoutujat kategorisoivat samalla itse-
ään työntekijöinä kiireiseksi ja ylitunnolliseksi työntekijäksi, joka juoksee, hosuu, 
nipottaa, repii, kiirehtii, hyppää, nipottaa ja jännittää. Vastakohdaksi muodostuu 
työntekijä, joka kuntoutuksen ansiosta oppii asennoitumaan oikein ja tekee sa-
mat hommat rauhallisesti. Kuntoutujat sanovat, että he ovat oppineet, ruvenneet, 
pyrkineet ja yrittäneet tekemään tai ajattelemaan toisin. Kuntoutus on työtahtia 
koskevan uuden suhtautumistavan oppimista. Kahdessatoista omien työtapojen 
ja asenteiden korjaamista koskevassa maininnassa kehittäminen liittyy tavalla tai 
toisella rauhallisempaan työtahtiin ja kiireettömyyden tavoitteluun. Neljässä mai-
nitaan korjattu työasento tai työtapa ja kolmessa maininnassa viitataan suoraan 
asennemuutokseen.

Itse aikaansaatuihin muutoksiin omassa työssä tai työtavoissa liitettiin myös 
fyysisestä kunnosta huolehtiminen mm. taukoliikunnan avulla. 

”Työpaikalla venyttelen.” 

”Käyvään se yölenkki, tuota… liikutaan, mitä pari kierrosta, kolme kierrosta yöl-
lä varaston ympärillä. Sen verran liikutaan enempi työpaikalla.”

”Se rekkitanko saatiin.”

(Kuntoutujien puheenvuoroja 3. jakson keskusteluryhmässä 28.10.1997 ja 
29.10.1997)

Edellä oleva kuntoutujien kategorisoituminen työolojen, omien työtapojen ja 
asenteidensa korjaajiksi ja kunnostaan huolehtijoiksi kuvaa sitä, että asiakkaat ei-
vät tuota itse työnkehittäjän roolia. Kurssin vetäjä on sitä heille tarjonnut, mutta 
kuntoutujat mukauttavat roolinsa tähän kontekstiin pikemminkin pienten muu-
tosten toteuttajina ja kunnon kohentajina. 

Vetäjä erotteli työpaikkatason ja omaa työtehtävää koskevat muutokset, kun-
toutujat eivät vastauksissaan näitä tasoja juurikaan erotelleet. Kuntoutujat eivät 
tehneet eroa kurssin vetäjän ehdottamien ’työtapojen’ ja ’ työn kehittämispyrki-
mysten’ välillä, vaan tuottivat samankaltaisia asioita vastauksena molempiin teh-
täväkohtiin. Kuntoutujille vetäjän tekemä erottelu ei avautunut, vaan kyseessä oli 
heille yksi ja sama asia; omakohtainen ajattelu ja pienten asioiden ratkaiseminen. 
Lassi pohtiikin ääneen, onko näissä kahdessa tehtäväkohdassa kyseessä sama asia.

”tuohon kolomoseen mullon vähän niinku sammaa kuin tuohon ykköseen. 
Vain että eikö ne niinkun sammaa ooki? Tuntuu että ne on vähän niinku sam-
maa”
(Kuntoutujan puheenvuoro 3. kuntoutusjaksolla keskusteluryhmässä 
29.10.1997).
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Työpaikalla tapahtuneisiin muutoksiin kuntoutujat liittivät kahdessa maininnassa 
työnjohdon asennemuutoksen ja muuttuneen käyttäytymisen.  Seuraavasta kat-
kelmasta ilmenee, että kurssin vetäjä yhtyy tähän tulkintaan esimiehen asenne-
muutoksesta:

Kuntoutuja 1: ”minä oon huomannu tässä vuojen aikana… vuosi sitten meillä oli erit-
täin tiukkaa. Jos joku sairastu niin ei siihen tahottu ottaa ylimäärästä 
apua, vaan se aherrettiin ylitöinä, ja sitä pinnaa venytettiin ja venytettiin 
ja loppujen lopuksi kaikki oli niin ku takapuolelle ammuttuja nalleja… 
Mutta nyt tässä … viime kevättalven ja kesän aikana tilanne on muuttunu 
sillä lailla että nyt otetaan, kun …tulee sairaslomia, niin soitetaan, siellä 
reservissä on sellasia apupoikia, niitä soitetaan tänne. Ja meitäkään nyt 
sitte ei enää hiosteta siihen ylityöhön. Sitte työnjohtajat muuttu minusta 
meilläki yhessä vaiheessa hirveän ystävällisiksi.”

Kuntoutuja 2: ”… kun keväällä mentiin täältä, niin huomasin, että [työnjohtaja] oli 
tämmönen, et jos meni esittämään jotakin asiaa, niin saatiin ne matot 
sinne lattialle niin kuin oli puhe ja kaikkea muuta tämmöstä pientä, niin 
varmasti heti: joo, se kyllä passaa. Puukot saatiin uuvet ja kaikkea täm-
möstä, et sil oli muuttunut tämä asenne siihen, et se ei vähätellyt yhtään 
tätä meijän...”

Kurssin vetäjä:  ”Asenteet on monta kertaa ihmisellä se melekeen kaikkien vaikein asia 
muuttaa.”

 (Keskusteluote 3. jakson keskusteluryhmässä 28.10.1997)

Kuntoutujien asenteet liitettiin heidän työsuorituksiinsa ja työtahtiin, kun taas 
esimiesten asenteet liittyivät esimiehen ja alaisten välisiin suhteisiin ja vuorovai-
kutukseen. Aslakin asiakkuus ulottui siten myös kuntoutujien esimiehiin, jotka 
myös tulivat kategorisoiduiksi omien asenteidensa korjaajiksi. Työnjohtajien 
käyttäytymiseen liittynyt muutos kategorisoi kuntoutujien puheissa työnjohtajat 
tavallisesti epäystävällisiksi ja työntekijöiden tarpeita vähätteleviksi. 

Yksi kuntoutujien vastausluokka muutostiedusteluihin koostuu maininnoista, 
ettei ole tapahtunut mitään. Muutosten puutteesta puhutaan kielteiseen sävyyn:

”… muutoksia ei oo tullut kyllä paljon mittään. Se on sitä sammaa työtä ollut 
kakskytä vuotta jo ja samanlainen ne työn kuviot on.”

”ei minkäänlaisia muutoksia oo tapahtunut työpaikalla” 

”minä oon tehnyt sitä sammaa työtä koko ajan ja siinä ei oo tullut paljon muu-
toksia.”

”ei mitään muutoksia, painettiin vanhalla mallilla”

”Ei oo muutoksia. Se on sitä samanlaista autojen lastausta se meijän homma. ”

(Kuntoutujien puheenvuoroja 3. jakson keskusteluryhmässä 28.10.1997)
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Nimitän kuntoutujien kategorisoitumista edellä kuvatuissa puheenvuoroissa rivi-
työntekijäksi, joka toteaa tilanteen eikä viittaa omaan panokseensa.

Rivityöntekijän kategoria muodostuu kuntoutujien puheenvuoroissa vallit-
sevaksi puhetavaksi. Muutos ei merkitse kehittämisen tulosta vaan kuntoutujien 
ulkopuolelta tulevia asioita. Kuntoutujat raportoivat muutoksista kertoen uusis-
ta koneista, tehtävämuutoksista, uudesta systeemistä tai yövuorojen lisäämisestä. 
Muutoksia vain tapahtuu: uusia koneita, tiimityötä, uusia tehtäviä. 

”Koneita on laitettu uusia, se helepottaa meitä työntekijöitä, mutta saattaa se 
toisaalta sitte vähentääki meitä. Nyt on koekäyttö monessaki paikassa, tietokon-
neella on koekäyttö, viime viikolla tuli uuvet tietokonneet”

”Se työnjohtaja jäi pois, niin sen töitä on tullut sitten meille ja sitten nämä … ja 
sitten nämä atk-hommat on tullut, ne, niitä ei ennen ollut.”

”Meijän uus pilotti, mikä on siellä nyt on valmiina, en oo nähnyt sitä edes, että 
miten se loppuosa pyörii, se on mulle ihan uus, nyt kun mää meen töihin, ja en 
tiiä, miten sen kanssa saikataan.”

”Lajitellaan muovipulloja sillä uuvella linjalla... Että ihan utooppinen juttu”

”Syksyn päälle tulee muutoksia varastossa kovastikin. Työt lissääntyy, tullee vä-
kiä … Minä siirryn vissiin eri varastoon töihin … en tiiä että misä oon töissä 
sitten.” 

(Kuntoutujien puheenvuoroja 3. jakson keskusteluryhmässä 28.10. ja 
29.10.1997)

Kuvaukset kertovat ensinnäkin, että kuntoutujien työpaikat ovat muutoksessa. 
Muutokset työpaikalla liittyvät uusiin laitteisiin ja välineisiin sekä muutoksiin tuo-
tannossa. Työntekijöiden jäsenyyteen muutoksessa liitettävät kategoriasidonnaiset 
toiminnot kertovat muutoksen merkityksestä työntekijöille. Muutoksiin tuotan-
nossa liitetään uutuus ja siihen liittyvä epävarmuus. Muutoksiin liittyvä kuntoutu-
jien puhe on yhtäältä toteavaa puhetta, jossa kuuluu ulkopuolelta tulevien muu-
tosten vastaanottaminen ja niihin liittyvä epätietoisuus (uudet koneet saattavat 
vähentää meitä, en tiedä miten uuden linjan kanssa saikataan, se on utooppinen 
juttu; siirryn eri varastoon töihin, en tiedä missä työpiste on sitten). Toisaalta muu-
toksista puhuttiin positiiviseen sävyyn (uudet koneet helpottaa, otetaan apupoikia, 
ei hiosteta ylitöihin). 

Kuntoutujat kuvasivat muutoksia myös työnjaossa ja töiden organisoinnissa. 

”Viime aikoina on puhuttu tiimityöskentelystä. Voitas niissä tiimin palavereissa 
niin me voitas niissä käydä läpi puutteita.” 

”Työ on pysyny samana paitti nyt kesällä jouvuin vähän remonttihommiin vä-
lillä.” 

”Noi inventaariot ja semmoset oli ennen kuului työjohtajalle, kun ne nyt... me 
käymme laskemassa tuotteet. Tämä (työnjohtaja), se vaan huolehtii että, pittää 
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silimällä, että me oomma töissä ja meijän tunnit merkitsee, ylityöt ja muut. 
…Vaan ne ennen teki työnjohtaja ne työt, niitä ei meidän tarvinnut tehä.”

”Meillä oli ennen … nk tuttava työ ja nyt muuttui ..  tiimityöksi. Poistui se tut-
tava. Porukassa ollaan ja tehhään se työ, ja siitä saahaan se hyöty kaikki. … sii-
hen kuuluu kaikenlaista semmosta siivoamista ja mitä siihen kuuluu… Meijän 
pittää tehä käytännössä, että me saahaan sieltä nappuloita. Se on mennyt meillä 
vielä kiireemmäksi tuo homma, kun me tehhään niitä kaikkia semmosia ylimää-
räisiä, niitten omien töitten lisäksi vielä on tullut. Sitten siinä on sitä trukin apu-
huoltoa ja semmosta. … Meillä muuttui vuorot. Tämä on meijän kokkeilu.”

(Kuntoutujien puheenvuoroja 3. jakson keskusteluryhmässä 28.10. ja 
29.10.1997)

Työnjakoon tai töiden organisointiin liittyviin muutoksiin liitetään piirteitä kuten 
lyhytaikaisia keikkoja, siivoojan tuuraukset, työnjohtajan tehtävät, apupoikia, yli-
työt, tiimityö. Kategoriasidonnaisia toimintoja ovat siirtyminen eri paikkaan, työn-
johtajan töitä tullut meille, tehdään ylimääräisiä, otetaan sairaslomilla apupoikia, 
meitä ei hiosteta enää ylityöhön, puhuttu tiimityöstä. 

Kuntoutujien puheesta muodostuu identiteetti passiivisesta muutosten vas-
taanottajasta ja muutoksiin sopeutujina. Tuotantoon liittyvät muutokset ovat 
aluetta, joihin ei kuulu työntekijöiden osallisuus muutoksiin vaikuttajana. 

Muutoskeskustelussa toimijuus muutoksen suhteen jää avoimeksi myös kurs-
sin vetäjän puheessa. Kuntoutuja tulee kategorisoiduksi vetäjän taholta työnteki-
jäksi muuttuvassa työssä. Kuntoutujaan ei liitetäkään muutoksen tekijyyttä. Kun 
Jukka kertoo, että hänet on siirretty trukkihommista uutta systeemiä rakentamaan, 
vetäjä kommentoi muutosta kysymällä ”ovatko työkuviot muuten samat”. Myös-
kään kuntoutujat eivät tuo keskusteluun tavoitteellisen muutoksen elementtejä, 
vaan pikemminkin rivityöntekijän. 

Samalla kuntoutujien työpaikoilla käynnissä olevien muutoksien kuvaaminen 
muodostaa kuvaa varastotyöntekijöistä muuttuvassa työssä, varastotiimin jäseni-
nä. Varastotyöntekijän työhön kuuluu uusia alueita (esimerkiksi tiimin palaverit, 
inventaariot, siivoukset, trukin huolto) ja tekee ne eri tavoin kuin ennen (tiimis-
sä, uusissa työvuoroissa), varastotiimin jäsenenä. Kuntoutusta tai kehittämistä ja 
omia aloitteita ei kuntoutujien puheessa liitetä tähän alueeseen.

Seuraava esimerkki on ote keskustelusta, jossa käsiteltävänä on edelleen kysy-
mys ”Millaisia muutoksia on tapahtunut työpaikalla ja omassa työssäsi Aslakin 
aikana?”. Kuntoutujista käytetyt kategoriat olen merkinnyt vahvennetulla ja kate-
goriasidonnaiset piirteet ja toiminnot kursiivilla.

– Kuntoutuja Kalevi M: ”… mä niinku haistelen että meillä tullee tämä uus 
työ olemaan sellanen jotenki että ennen ollaan tehty sillä lailla että on hir-
veen tärkeetä että minuutissa kerää, että siihen riviin ne laitetaan ja lasketaan 
montako sekuntia…ja sun täytyy vaan sitte mahollisimman nopeesti tehä siis 
se työ, eikä sitä laatua kattoa, mutta nyt tää uus, tiimityöskentelyn kautta 
meillä kiinnitetään huomioo tähän laatuun… onko roskia lattioilla…  Eli-
kä tässä uuvessa, uuvessa työnkuvassa niin siinä me, me ei niinkö, se tulee 
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vähän väistymään tämmönen urakalla paahtaminen, ei tietysti kokonaan, se 
vähän väistyy ja meistä tulee vastuullisia kaikesta siitä, mikä meillä on siinä. 
Se voi olla myös esimiehille vähän vaikee, koska niin tuota jos ne lähtee aja-
maan sitä niin että kaikki mitä uutta tullee niin se täytyy tehä samassa ajassa, 
mut ei voi samanaikasesti niin olla tämmönen urakkamies joka painaa ku 
hullu rutiinilla, sit kun tuota kiinnittää huomion moniin muihin seikkoihin, 
siisteyteen ja ja sitten on ystävällisesti toki Ilpoonkin  (kuntoutuja joka on 
naapuriosaston työntekijä) yhteyvessä kun tuli joku töppäys siellä… tuota, 
se on vähän niinku semmonen, mä niinku ymmärrän et se on se varasto-
työntekijä, siitä tulee vähän semmonen, miten sen sanosi, se hoitaa monia 
asioita…” 

– Kurssin vetäjä: ”Elikkä tuota niin, kuulostaa siltä, että se työtehtävä, työteh-
tävien sisältö, se on laajentunut, tai tulllut niinkun tehtäviä lisää. Onks se 
Kalevi näin? ”

– Kuntoutuja Kalevi M: ”on”

– Kurssin vetäjä: ”Silloin me puhuttiin, mä tein sitä kolmiomallia ja jos muis-
tatte mitä työskenneltiin keväällä kun puhuttiin työn kohteesta ja tulokses-
ta, niin se kohde niinkun on muuttunut”

– Kuntoutuja: ”on se muuttuu, se on muuttunu ja tulee vielä muuttumaan tästä. 
Koska meijän palakkaan vaikuttaa se, jos esimerkiksi työpisteessä on tuota 
lamput rikki … se tulee vaikuttaan meijän palakkaan, jos me ei oo huole-
hittu siitä että meijän työpaikalla on valastus kunnossa. Se pittää meijän ne 
huolehtia.”

 (Ote keskustelusta 3. kuntoutusjakson keskusteluryhmässä 28.10.1997)

Oheisessa näytteessä kategorisoidaan varastotyötä ja sitä kautta varastotyöntekijää 
muuttuvassa työssä. Puheenvuorossa tehdään eroa entisen ja uuden työn välillä: 
ennen työ oli tavaroiden keruuta riviin mahdollisimman paljon mahdollisimman 
nopeasti, nyt hoidetaan monia asioita ja ollaan vastuussa esimerkiksi ympäristön 
siisteydestä, työpisteen toimivuudesta ja yhteistyöstä toisen osaston kanssa.  Varas-
totyöntekijän kategoriassa näkyy muuttunut tehtäväkuva: urakkamiehestä varasto-
tiimin jäseneksi. Tämän päivän varastotyöntekijä, varastotiimin jäsen, hoitaa monia 
asioita, katsoo laatua ja saa palkkansa sen mukaan, miten tiimi (’me’) huolehtii asi-
oista. Kurssin vetäjä yhtyy kuntoutujan tekemään kategorisointiin ja käsitteellistää 
muutoksen varastotyöntekijöiden työn kohteen muutoksesta. Varastotyöntekijän 
kategoria on tulosta sekä kuntouttajan että kuntoutujien kategorisoinneista. Alla 
oleva aineistonäytteestä poimittu kategoriasidonnaisten piirteiden lista havain-
nollistaa urakkamies- ja tiimin jäsen -kategorisointeja: 
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Urakkamies, ’sä ’Varastotiimin jäsen, me

tärkeetä että minuutissa kerää  laajemmin varaston toiminnasta vastuulliset
riviin laitetaan hoitaa monia asioita
lasketaan montako sekuntia tiimityöskentelyä
painaa kuin hullu rutiinilla katsoo laatua
paahtaa urakalla uusi työnkuva
tekee mahdollisimman nopeasti  kiinnittää huomiota moniin seikkoihin
  huolehtii monista asioista
  ei voi olla samalla urakkamies
  laajentunut työtehtävien sisältö
  tullut tehtäviä lisää
  kohde muuttunut
  palkkaan vaikuttaa jos me ei huolehdita

Edellä olevasta näytteestä ilmennee, että työntekijän uutta identiteettiä rakennet-
tiin suhteessa entiseen työnkuvaan. 

Yhteenvetona työssä tapahtuneiden muutosten arvioinnin yhteydessä tehdyis-
tä kategorisoinneista voidaan sanoa, että hankevetäjänä Aslakin vetäjä tuo esille 
erityisesti muutosta kurssin aikana ja painottaa työhön liittyvää muutosta. Kun-
toutujat käsittelevät pyrkimyksiä ja tuloksia samana kategoriana ja vastaukset nii-
hin ovat keskenään samankaltaisia. Kuntoutujat tekevät eron itse aikaansaatujen 
muutosten ja työpaikalla tapahtuneiden muutosten välille. Vetäjä pyrkii pitämään 
näitä saman asian eri puolina, kehittämisen tuloksena olevina muutoksina.

Työpaikalla tapahtuneet muutokset Aslakin aikana kategorisoituvat yhtäältä 
isommiksi (Aslakiin liittymättömiksi) muutoksiksi kuten uusien koneiden ja lait-
teiden tulo ja varastotyön muutos, toisaalta myös (Aslakin kautta tulleiksi) pie-
nemmiksi muutoksiksi omissa työtavoissa ja turvallisuudessa (peilejä saatu halliin, 
käydään lenkillä yövuorossa). 

Kehittymisen esteet työpaikalla ja esteiden vähentäminen

Keskusteluryhmissä kuntoutujien puheissa kehittämisen kohteiksi rakentuvat epä-
kohdat liittyvät huomattavan usein työntekijöiden ja johdon välisiin suhteisiin. 
Tätä puhetta käydään työn epäkohdista ja kehittämiskohteista puhuttaessa. Kun-
toutujien puheessa esimiehen ja alaisen kategoriat tuotetaan vastakkainasettelun 
avulla. Työnantaja tai esimies on epäkohtien taustalla toimintoineen ja piirteineen. 
Mainintojen esimieskategorisoinnit kutsuvat esiin esimiehen lisäksi alaisen: kuul-
tavissa on standardipari. Alainen tuotetaan esimerkeissä esimiehen vastinparina. 
Kuntoutujien heitä itseään koskeva määrittely tapahtuu tällöin usein epäsuorasti, 
esimieheen liitettävien kategorisointien kautta. Kun kuntoutujat kategorisoivat 
esimiehiään, he kategorisoivat itseään samalla alaisina. Työntekijän identiteettiin 
liittyy heidän omassa puheessaan huono kohtelu ja alempi asema. Johdolle työnte-
kijöiden puheessaan antama identiteetti on välinpitämätön, tympeä, ahne tai tai-
tamaton esimies. Myös esimiesten kielteisiin asenteisiin viitataan. Yhteistyösuhteet 
määrittyvät huonoiksi ja kehittäminen mahdottomaksi. Työntekijöiden puheessa 
muodostuu kaltoin kohdellun alaisen ja työn epäkohtien esittelijän kategoriat.
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Esimies–alainen-suhteita kuntoutujat ryhtyvät määrittelemään, kun ryhdytään 
käsittelemään kehittymisen esteitä työpaikalla ja niiden vähentämistä. Tehtävässä 
on annettuna teemana kehittymisen esteet työpaikalla. Estemaininnoille on yh-
teistä, että niihin liitetään esimiesten, työnjohdon tai työnantajan toiminta tai esi-
miesten ja työntekijöiden väliset suhteet (19 mainintaa, joissa viitataan suoraan 
johtoon tai esimieheen). Esimiespuheeseen liittyy mm. esimiehen suhtautumista-
paan, kiireeseen ja henkilöön liittyviä mainintoja.

Työntekijöiden puheissa esimiehet estävät kehitystä, koska vetoavat kustan-
nuksiin, heillä on puutteelliset valmiudet tiimityöhön, päätöksenteko on huonoa, 
heillä on kielteiset asenteet, uusia työvälineitä työntekijöille ei hankita eivätkä esi-
miehet kuuntele työntekijöitä.

Seitsemässä maininnassa ei suoraan viitata esimieheen, mutta mainintojen 
kategorisoinnit kutsuvat esiin esimiehen: tietty toiminto kuullaan kytkeytyneenä 
tiettyyn kategoriaan. Ja edelleen, tiettyihin kategorioihin liitetään velvollisuuksia 
ja vastuita. Näin esim. työkoneisiin ja laitteisiin liittyvässä puheessa esteet tulevat 
kategorisoiduksi esimiesten toiminnasta johtuviksi.

Kuntoutujien puheessa työnantaja tai esimies on epäkohtien taustalla. Kaiken 
kaikkiaan estepuheessa puhuttiin huonoista esimiehistä ja johdosta, huonosta ja 
hitaasta päätöksenteosta, kustannuksista, vanhoista tai rikkinäisistä työvälineistä 
(työvaatteet ja koneet), joita ei korjata tai joiden tilalle ei saada uusia, tiedon ku-
lun ongelmista sekä kiireestä. Merkille pantavaa on, että kiirepuhe kehittymisen 
esteenä viittaa pikemminkin työnjohtoon kuin työntekijöihin itseensä: työntekijät 
eivät tässä tuo esille omaa kiireisyyttään. 

Työnantajan asennetta kuntoutujien puheissa kuvaa mm. suhtautumistapa 
työntekijän pyyntöön uusista koneista. Työnantaja ei välitä, millaisilla trukeilla 
työntekijät ajavat, kun sen selkää ei pakota huonot istuimet: 

”se työnantaja katsoo sillä lailla että kun teillä kuitenkin joku reuhka on ja te 
teette sillä sen työn… Kun sen työnantajan selkää ei pakota se, kun ne työt tullee 
tehtyä ja heillä toiminta pyörii, niin se on ihan sama, millä ne tekkee sen työn”
(Kuntoutuja Arvi E 3. kuntoutusjakso, keskusteluryhmä 28.10.1997) 

”… semmosia, jossa istuimet reuhottaa ihan palasina ja niissä on huono istua ja 
ne toppaukset on rikki, eihän semmosissa, siinähän tullee kipiäksi, kun päivän 
kierossa istua kentsottaa.”
(kuntoutuja Timo A 3. kuntoutusjakso, keskusteluryhmä 28.10.08)

On työnantajan suhtautumisesta kiinni, esimiehen piittaamattomuutta, että työn-
tekijät tulevat kipeiksi, kun he joutuvat ajamaan reuhkoilla koneilla kierossa asen-
nossa.

Kuntoutujien puheessa muodostuu asetelma, jossa ovat vastakkain esimiehet 
ja alaiset. Työntekijän kategoriaksi muodostuu kaltoin kohdeltu ja huonoissa 
oloissa työskentelemään joutunut alainen, joka on yrittänyt viestittää epäkohdista 
työnjohdolle tuloksetta. 

Keskustelun kääntyessä siihen, miten kehittymisen esteitä vähennettäisiin, tu-
levat esille työntekijöiden ja johdon keskusteluyhteyden ongelmat, joihin ratkaisuiksi 
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esitetään yhteisiä, avoimia ja tiheitä keskusteluja palavereissa, yhteisymmärrystä 
ja esimiesten asennemuutosta (13 mainintaa). Kuntoutujien ehdotukset kertovat 
tästä: 

Kurssin vetäjä:  ”Oisko keinoja, millä vois yrittää yhteisymmärrystä lisätä?” 

Kuntoutujat: – mitä työpaikalla tulee puutteita niin tiimin palavereissa voitais 
niissä läpi käydä puutteita

 – viikkopalaverit. Meillähän on ne viikkopalaverit… erittäin hyvä 
asia… ja sitte kerran viikossa näitä yhteisiä aamukahvitilaisuuksia. 

 – minä en oo laittanu muuta kuin että tuota puhe… puhumalla 
sumplia 

 – palaverit justiin ja avointa keskustelua … niitä on ja lissäänty-
mään päin.

 (Keskustelu 3. kuntoutusjakso, keskusteluryhmä 28.10.1997) 

Esteiden poistamisesta puhuessaan kuntoutujat viittaavat edellä kuvatuissa näyt-
teissä työpaikan tai tiimin jäsenyyteen esimies- alainen – vastinparin sijaan.

Kahdessa puheenvuorossa palattiin moittimaan esimiehiä. 

– tuntuu, et jos meillä haluaa esittää, niin pittää sanoo miljoona kertaa, ennen 
kuin se mennee sentin etteenpäin, ja sitten ne unohtaa sen, tai sitten ne ei välitä, 
mitä niille sannoo. En tiiä että miten sen sais muuttumaan (Aila T) 

– työnantajan päähän pitäis saaha … et se työntekijäkin on ihminen eikä vält-
tämätön paha siellä. Että … inhimillisesti käsiteltäis. (Arvi E)

(Keskustelu 3. kuntoutusjakso, keskusteluryhmä 28.10.1997) 

Kun kurssin vetäjä kysyy ratkaisua kuntoutujan esittämään epäkohtaan, yksi kun-
toutujista esittää, että työnantajan edustajan tulisi olla mukana kuntoutuksessa. 
Hän viittaa siihen, että asiat eivät etene täällä meidän kesken. Näkökulma on uusi, 
kun siinä ehdotetaan kuntoutusta yhteiseksi keskustelufoorumiksi:

Kurssin vetäjä: ”Mitenkäs siihen päästäis?”

Kuntoutuja Arvi E: ”me ei päästä täällä, pitäis olla työnantajan edustaja täällä. Sen puo-
leen tää oiski hirviän mielenkiintonen, että tuota, pitäs saada noita 
esimiehiä samalle kurssille ja sitten tätä sammaa oppia mitä meil-
lekin täällä opetetaan niin se tois sitä niinsanottua me-henkeä, niin 
tulis se tulos paljo parempi.”

(Keskustelu 3. kuntoutusjakso, keskusteluryhmä 28.10.1997) 
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Esimiehet edustavat tässä jotain, joilta puuttuu hyvään esimieheyteen tai johtami-
seen yleensä liitettävät velvollisuudet ja vastuut: esimies unohtaa, ei välitä, heille 
pitää sanoa moneen kertaan asiat. Esimiehen asenteisiin viittaa puhe siitä että esi-
miehen päähän tulisi saada käsitys työntekijästä ihmisenä ja työntekijöitä käsi-
teltäisiin inhimillisesti. Poikkeava on tässä yhteydessä maininta, jossa esimiesten 
mukana olo Aslakilla edistäisi kehitystä (me ei päästä siihen täällä, täällä pitäis 
olla työnantajan edustaja).  Esimieheltä kaivataan myös jämäkkyyttä, yksiselitteistä 
vastausta työntekijöiden esityksiin. 

Työntekijät kategorisoituvat myös tässä asioiden, yleensä epäkohtien esitte-
lijöiksi, jotka joutuvat sanomaan miljoona kertaa, jotta edes sentin menisi asiat 
eteenpäin. Työntekijät muistuttavat, että he ovat ihmisiä ja heidän näkökulmansa 
pitäisi ottaa huomioon. Esimies–alainen-vastakkainasetteluun liittyy kuntoutuk-
sessa erityinen työntekijä-alaisen rooli: toimia työn epäkohtien esittelijänä. Epä-
kohdista muodostuu kehittämiskohteita, joista tavoitellaan työpaikan yhteisiä. 

Työntekijäkategoriat ja kategoriaan liitettävät piirteet

– trukeista oon pomolle sanonut, että meijän pitäis saaha ainakin yks jos ei kak-
sikin
– soitin pomolle ja kysyin ens viikon työvuoroa
– mun pitää oottaa perjantaihin asti, että mä tiedän, mikä vuoro mulla on ens 
viikolla.
– esimies ei jouda kuunteleen mitä mää sanon
– sun on mentävä sen mukkaan (ei neuvotella työvuorolistoista ja tämmösistä)
 
– me ajetaan niillä vanhoilla 
– me ei vaan saaha niitä konneita
– meille yhtäkkiä sanotaan ettei paperia enää kerätä

– se (esimies) kattoo että kyllä ne pojat siellä 

– jos jotain ollaan vailla,  pittää oottaa kunhan se (toinen esimies) tullee
– joutuu ajamaan vanhalla rämällä
– jos mennee sanomaan 
– ollaan kolme vuotta ootettu uusia työpukuja
– jos mennee kysyyn (uusia työpukuja), niin ei he tiiä

– jos meillä haluaa esittää pittää miljoona kertaa sannoo
– työntekijäkin on ihminen eikä välttämätön paha siellä
– että inhimillisesti käsiteltäisiin, otetaan työntekijöiden kannalta huomioon
asioita

Työntekijä on vailla jotain, kysyy, joutuu odottamaan, ei saa vastausta tai uutta ko-
netta, ajaa vanhoilla, hänelle sanotaan. Keskustelussa rakennetaan vahvaa esimies–
alainen-kahtiajakoa. Esille tulleet jäsenkategoriat sinänsä kuulostavat tavanomai-
silta kulttuurisilta tulkinnoilta: esimies ja alaiset ovat työelämässä ns. rintaman eri 
puolilla. Mitä se tarkoittaa kuntoutuskurssin kontekstissa?
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Näillä kategorisoinneilla puhujat rakentavat selvää erottelua yhtäältä noihin 
huonoihin ja välinpitämättömiin esimiehiin ja toisaalta meihin kaltoin kohdeltui-
hin alaisiin. Poikkeuksen tekee yksi maininta, jossa tämä kategorisointi murtuu, 
kun suunnataan katse myös työntekijöihin itseensä: 

”Vaan sitä minä ihmettelen miksei ne työntekijäpuolelta hyväksy että kettään me-
nis niihin” 
(Kuntoutuja Jukka L keskusteluryhmässä 28.10.1997 )

Tämä huomautus oli ainut työntekijöiden toimintatapaa kyseenalaistava puheen-
vuoro. Se ei saanut vastakaikua vaan jäi yksittäiseksi ihmettelyksi. Toinen työnte-
kijään viittaava maininta ehdottaa passiivista otetta: on parasta unohtaa työpaikan 
ikävät asiat. 

”Että miten näitä esteitä vähennetään, niin sehän on tietysti ainoa tapa, että reip-
paasti mennee töihin eikä muista, että mitä mulle on lähtiessä puhuttu”
(Kuntoutuja Saara K keskusteluryhmässä 28.10.1997)

Vaikka suurin osa kehittymisen esteistä osoitettiin työnantajan suunnalle, ovat 
ratkaisuesitykset tietyllä tavalla rakentavampia ja niissä tuodaan esille molemmin-
puolisuus ja yhteisymmärrykseen pyrkiminen. Yhteinen, avoin keskustelu ja tiheät 
kokoontumiset kertovat motivaatiosta yhteiseen asioiden käsittelyyn. Työntekijä 
kategorisoituu keskusteluhaluiseksi alaiseksi.

Keskustelu kehittymisen esteistä tuo näkyville osapuoliin liitettävät kategoria-
piirteet. Estekeskustelussa muodostetaan esimieskategorioita, joihin liitetään seu-
raavia piirteitä:

esimieskategoriat ja kategoriaan liitetty piirre 

esimiehet
– jotkut esimiehet eivät ole valmiita tiimityöhön
– siellä on vanhoja asenteita
– kun miehen tuntee ja tietää, niin se on tämmönen
– ne unohtaa sen, ne ei välitä mitä niille sannoo

työnjohto 
– sanoo, että ei oo rahhaa 
– sanoo että katotaan ensi vuoden puolella 
– ensimmäinen sana että kun on ne kustannukset niin paljo
– pomo sanoo että en mää tiijä, sun pitää oottaa
– henkilökohtaiset ominaisuudet työnjohtajassa
– ne (työnjohtajat) on semmosia
– hän sannoo ettei hän tiijä
– sillä on niin kiire
– se ei jouva kuunteleen mitä mää sanon, ajattelee aivan muuta 
– sillä unehtuu se asia
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– se sanoo että pitää oottaa kunhan se (toinen esimies) tulee 
– se vissiin ei ota tosissaan sitä hommaa
– se vaan kattoo että kyllä ne pojat siellä
– uusia työpukuja ne luppaili, vaan ei niitoo vielä tänä päivänäkkään
    kuulunut.
– ne aina sannoo että pitää oottaa
– ne on aina, että joo, laitetaan sitten ens budjettiin 
– ei ne jouda kuunteleen jos jotain sanoo
– ei he tiedä jos menee heiltä kysymään

työnantaja, työnantajan puoli,
– niitähän ei tavoita
– se on vaan se työnantajan asenne 
– työnantajan sanelupolitiikka on melko este siellä työpaikalla
– työnantajan edustaja ei laske arvoa työvälineelle
– ei sen selkää pakota (huonot istuimet) kun vaan tulosta tulee
– työnantajan edustaja pitäisi olla täällä
– pitäisi saada työnantajan päähän että työntekijäkin on ihminen

(passiivitoimija)
– ei kukaan ota vastuuta
– kun trukki särkyy niin sitten vasta ruvetaan tilaamaan varaosia jostain
– työvuorolistat ja tämmöset saattaa olla ihan päälaellaan ja siitei neuvotella 
– sanotaan että rahastahan se on kiinni
– sitten kun särkyy tavara, niin sitten vasta havahutaan (uusien koneiden
    hankintaan)
– pitäis olla henkilö jolle saisi ilmoittaa asian, joku joka sanois laitetaanko
    vai ei

Kuntoutujat viittaavat itseensä työntekijöinä joko persoonamuodossa kun ilmai-
sevat itseensä liittyviä kategoriasidonnaisia toimintoja ’soitin pomolle’, ’kysyin 
työvuoroa’ ’sun on mentävä’ ’mun pitää oottaa’, tai käyttävät passiivimuotoisia 
verbejä: ’jos jotakin sanoo’, ’kun miehen tuntee ja tietää’ ’vanhalla rämällä joutuu 
ajamaan’. Esimiehen standardipariksi mielletään yleensä alainen. Myös tässä pu-
heaineistossa on nähtävissä nämä vastinparit ja ne tuotetaan vastakkainasetteluna 
puheessa: työnantajaan viitataan mm. termeillä ”ne”, ”pomot”, jotka ”ei välitä”, ”ei 
jouda”, ”ei kuuntele”, ”jotka sanoo”, kun taas työntekijöihin viitataan esim. käsit-
teillä ”me”, ”pojat”, joiden ”pitää odottaa”, jotka ”joutuu ajamaan vanhalla rämäl-
lä”, joille ”sanotaan”. Esimiehet ovat tässä mielessä toimijoita, sanojia, ja työnteki-
jät sanomisen kohteita. 

Hyvinvoinnin kehittäminen ja muutos

Kurssin vetäjän antamassa tehtävässä asiakas on muutoksen tekijä myös, mitä tu-
lee henkilökohtaiseen hyvinvointiin. Kuntoutuja saa vastatakseen seuraavat kysy-
mykset:
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1. Miten olet pyrkinyt kehittämään henkilökohtaista hyvinvointiasi Aslakin
aikana?

2. Millaisia muutoksia on tapahtunut henkilökohtaisessa hyvinvoinnissasi
Aslakin aikana?

3. Mitä esteitä koet olevan henkilökohtaisen hyvinvoinnin kehittymisen tiellä?
(Aslak-kuntoutumis- ja työnkehittämishankkeen arviointikyselyyn sisältyvät 
kysymykset)

Tehtävässä oletetaan, että kuntoutuja pyrkii kehittämään hyvinvointiaan, ja että 
siitä seuraa muutoksia, mutta kuntoutuja kohtaa tässä myös esteitä. Mitä kehi-
tetään kun hyvinvointia kehitetään ja mikä kehittämisen seurauksena muuttuu? 
Arviointilomakkeen kysymyksiin ei liity henkilökohtaiselle hyvinvoinnille erityisiä 
määreitä, jolloin kuntoutujat joutuvat antamaan vastatessaan sille merkityksiä. 

Tehtävää läpikäytäessä keskusteluryhmässä kurssin vetäjä käyttää muutamia 
puheenvuoroja joilla hän houkuttelee vastauksia ja samalla kategorisoi hyvinvoin-
tia ja muutosta:

– fyysisesti oot samassa kunnossa? 
– kunto on parempi kuin silloin?
– onko jaksaminen lisääntynyt lenkkeilyn myötä, henkistä virkeyttä on il-
mestynyt? 
– ootko huomannu siitä (lenkkeilystä) käytännön muutoksia itsessäs? 
(kurssin vetäjän kysymyksiä 3. kuntoutusjaksolla 28.10. ja 29.10. 1997)

Kategoriaan ’henkilökohtainen hyvinvointi’ kuntouttaja liittää liikunnan, kunnon 
paranemisen, jaksamisen ja henkisen virkeyden. Otteesta näkyy kuinka vetäjä tar-
joaa fyysisen hyvinvoinnin vastinpariksi henkistä hyvinvointia, ja liittää ne mo-
lemmat liikuntaan. Henkilökohtainen hyvinvointi tarkoittaa liikunnan tuomaa 
hyvinvointia ja kuntoutuja muutoksentekijänä ja hyvinvointinsa kehittäjänä kate-
gorisoituu kunnon kohentajaksi tai kuntoilijaksi. 

Kuntoutujat ryhtyvät rakentamaan tässä yhteydessä puheessaan monimuotoi-
sempaa kuntoilijakategoriaa. Kuntoutujien puheessa tulee esille puhetapa, joka 
liittyy kuntoutujan velvollisuuksiin.

– syksyllä oli se laiskuus lähteä lenkille
– onhan mulla yks vika: laiskuus
– tietoa on mutta oon ollu laiska liikkumaan
– sais vähän iskua lähteä lenkille ja voittaa se laiskuus 
– sitä pitäis lähteä lenkille
– on kivempi ottaa vaikka kirja käteen ja lukia sitä kuin että lähtisin lenkille
– on itestä kiinni jos ei oo tarmoa liikuntaa harrastaa
– oisko työterveysasemalla semmosta piikkiä (laiskuuteen)
– pitäs se liikuntapiikki saaha
(kuntoutujien puhetta 3. jakson arviointitehtävän käsittelystä 28. ja
29.10.1997)
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Verrattuna jakson avaustilaisuuden tunnollisen kunnon kohentajan kategoriaan 
nyt tavataan kuntoilija, joka ei täyttänyt velvollisuuttaan vaikka olisi pitänyt. Kun-
toutujien kategorisoinnit ovat näissä maininnoissa erilaisia kuin kurssin vetäjän 
kategorisoinnit. Kuntoutujat eivät varauksetta lukeudu liikuntavalmentaja – kun-
tourheilija -vastinparin toiseksi jäseneksi, joka ottaa neuvoja ja ohjeita vastaan ja 
harrastaa aktiivisesti liikuntaa. Pikemminkin heidän puheistaan välittyy henkilö, 
jonka velvollisuuksiin kuntoutuskurssilla kyllä kuuluu ensiksikin olla tietoinen lii-
kunnan ja kunnon kohentamisen merkityksestä ja toiseksi lisätä liikuntaa, mutta 
joka ei ole sitä toteuttanut. Muodostuu kuntoilijan alakategoria: liian vähästä lii-
kunnastaan syyllisyyttä poteva, liikkumaan velvoitettu, mutta laiska kuntoilija. 

Laiskuus ei sovi minkään kuntoutujalle aiemmin annetun jäsenkategorian 
piirteisiin. Laiska kuntoilija ei sovi ylipäätään Aslakin kontekstiin, johon kuuluu 
esim. kehittäminen, parantaminen ja aktiivinen kuntoutuminen. Tähän poikkea-
vaan kategorisointiin liitetäänkin avoimesti moraali, jonka mukaan laiskana olo 
tunnustetaan eikä se ole hyväksyttävää, vaan siitä pyritään eroon.

Kuntoilijan kategoriaan liitetään myös tieto: tiedetään, että liikunnan lisäämi-
nen on tärkeää, se on kuntoutujan velvoite, ja kerrotaan, että jos kuntoliikuntaa ei 
ole erityisesti lisätty, ei se ole vähentynytkään. Liikuntaa on ehkä pyritty harrasta-
maan. Kunnon hoitamisen ja liikunnan velvollisuusluonnetta osoittavat katego-
risoinnit, joihin liitetään kunnon hoitamisen velvollisuudesta kieliviä toimintoja 
kuten esimerkiksi ’pitäisi’:

– en (harrasta liikuntaa) paljon enempää mitä ennen.. 
– en kyllä vähentänytkään oo (liikuntaa)
– kuntoa pitäisi parantaa
– pitäisi lähteä lenkille
– lenkkeily jyskyttää mielessä
– täytyy lähteä lenkille silloin tällöin, pitää ottaa itseä niskasta kiinni 
(otteita kuntoutujien puheesta 3. kuntoutusjaksolla arviointitehtävän käsitte-
lyssä pvm)

Liikuntavelvollisuuden laiminlyöntiin liitettävä puhe viittaa lisäksi syyllisyyteen ja 
sitä seuraa selittelyjä, miksei ole liikuttu. Vähäinen liikunta tunnustetaan ja sitä 
selitetään, esitetään ’syyllisen’ tai kuntoilun merkityksen tiedostavan kuntoutujan 
puolustus. Kun liikuntaa ei harrasteta riittävästi, kuntoutuja on laiska. Laiskuuden 
merkitys liittyy siihen, että kuntoutuja ei täytä velvollisuuttaan hoitaa kuntoaan 
liikkumalla. 

Ensimmäistä ja toista jaksoa koskevat analyysit osoittivat, kuinka kunto ja 
liikunta ovat kategorioita jotka laukeavat kun asiakkailta kysytään odotuksia, 
tavoitteita, kokemuksia Aslakilta tai työkykyä ilman että kuntouttaja suoraan 
viittaa kysymyksillään fyysiseen kuntoutukseen. Vastaavasti ’henkilökohtainen hy-
vinvointi’ ja ’jaksaminen’ virittävät kuntoutujissa fyysiseen kuntoon ja liikunnan 
harrastamiseen liittyvää puhetta. Useimmat puhuvat lenkille lähdöstä. Hyvinvoin-
ti on tässä yhteydessä fyysiseen kuntoon liitettävä piirre. Kun kuntoutujat puhu-
vat hyvinvoinnista, he puhuvat pääsääntöisesti fyysisestä kunnosta, liikunnasta ja 
lenkkeilystä (11 mainintaa). Myös kuntoilua ja terveellisiä elämäntapoja koskeva 
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tiedon lisääntyminen, oppiminen, ajatteleminen ja asenteet mainitaan usein (7 
mainintaa). Kuntoutujien puheissa hyvinvointi merkitsee hyvää fyysistä kuntoa. 
Henkilökohtaisen hyvinvoinnin parantuminen merkitsee kunnon kohentumista, 
lisääntynyttä lenkkeilyä ja liikuntaa (8 mainintaa). Kunnon kohentaja rakentuu 
kuntoutuksen kontekstissa erityiseksi asiakaskategoriaksi myös henkilökohtaisesta 
hyvinvoinnista puhuttaessa.

Henkilökohtainen hyvinvointi määrittyy puheessa myös vastinparina fyysinen 
ja henkinen. Kun vetäjä tarjoaa fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin kategoriat ja liit-
tää niihin liikunnan, kuntoutujat ottavat erottelun vastaan. 

”fyysiseltä puolelta, minulla oli selkä kippee ja normaalistihan se on kestänyt 
viikkoja, sairaslomaakin joutunut ottamaan, niin nyt se meni viikossa ohi. …ihan 
sillä että mää venyttelin ja osasin hoitaa paremmin. Ja henkisesti olen piristy-
nyt..”
(Kuntoutuja 3. kuntoutusjakson keskusteluryhmässä 29.10.1997)

Kuntoutujat liittävät vain harvoina puheenvuoroissaan työn ja liikunnan harrasta-
misen toisiinsa. Kiireinen työ on liikunnan yksi este:

– ”No se kesähän oli semmosta että töissä oltiin, ja kun pääsi kotia, niin syökäsi 
ja nukku vähän aikaa, ei siinä tullut mieleenkää liikkua. ”
– työ on semmosta että siitä vässyy, ei jaksa lähteä lenkille

Toiseen tapaan kategorisoida kuntoutuja kuntoilijaksi ei liity kunnonkohotusta-
voitetta tai -velvollisuutta eikä sitä liitetä Aslakiin, vaan kuntoilu on pikemminkin 
arkinen tapa, liikkumista ja kulkemista tai se on mieleinen harrastus, osa vapaa-
ajanviettoa. Puhetapa viittaa kuntoutujan passiivisempaan rooliin liikkujana. Kun-
toutuja ei tällöin ota liikkumista kuntoutujan tavoitteellisena velvollisuutena, vaan 
tavaksi sinänsä, ilman tarkoituksellista kunnonhoitamistavoitetta, jolloin kuntoi-
lu on satunnaista tai liikkuminen tapahtuu siinä sivussa. Puheen sävy on silloin 
saavutusten suhteen neutraali, omaa liikkumista vähättelevä tai ei-tavoitteellinen: 
”tuli tehtyä”. Kuntoutujat puhuvat liikunnasta ikään kuin se ei olisi tarkoituksellis-
ta tai harkittua. Oma liikunta ja kuntoilu on ”Ihan sitä normaalia”: 

– ihan sitä normaalia
– nyt on tullut liikuttua syksyn aikana
– Kyllä mää lenkillä, ei sitä muuten paljon 
– lenkillä on tullut aina käytyä
– Tulee useampi ilta käveltyä. 
– nassikoitten kanssa tulee liikuttua
(Otteita kuntoutujien vastauksista vetäjän kysymyksiin 3. jakson keskustelu-
ryhmässä 28. ja 29.10.1997)

Liikkumis- ja ulkoilupuhe etääntyy kauimmaksi Aslakin tavoitteellisuudesta, kun 
kuntoutujat kertovat vapaa-ajan vietostaan eivätkä ota oikein vastaan kuntoutta-
jan heille tarjoamaa kuntoutuja-kunnonkohottajan identiteettiä. 
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Liikunnan arvostamista ja kuntoilijakategorian muuntumista kuntoutuksen 
kontekstissa kuvaa keskusteluote, jossa kuntoutuja asettaa lenkille lähtemisen vas-
takohdaksi kirjan lukemisen. Ote liittyy arviointitehtävän läpikäymiseen.

– Kuntoutuja Aila: ”Tämän henkilökohtaisen hyvinvoinnin kehittämisen tiellä 
niin on…. no, on täällä, et ei mittään, vaan onhan mulla yks vika: laiskuus.”

– Kurssin vetäjä: ”Mmm, se on meillä melkein kaikilla varmaan.”

– Kuntoutuja Aila: ”Eikö ookkin? Sitä tuntuu, että kun mennee töistä kotia ja 
laittaa sen ruuan ja kun sitä pitäis melkein saman tien sitten lähteä tonne len-
kille, ettei ensiks sen sohvan kautta ja sitten lenkille, mutta kun muston paljon 
kivempi.. (naurahtaa) muston paljon kivempi ottaa vaikka kirja kätteen ja 
lukia sitä, että kun mää lähtisin lenkille, kun ei oo ihan ihan pakko.”

– Kurssin vetäjä: ”Se on kyll totta, että se vaatii semmosta sisua ja itsekuria ja 
lujaa tahtoa.”

– Kuntoutuja Aila: ”Niin, ja mulla ei oo.. ”

– Kuntoutuja Aila: ”Niin että mulla niinku mieshän ois, mielellään lähtis aina 
kävelylle, mutta sen pittää puhua mulle aina kauhiasti, et se saa minut sitten 
innostumaan siihen, tai suklaalevy houkuttimeksi …että se saa mut liikkeelle 
(naurua) Ja sitten kun sinne kuitenkin sitten lähtee, niin huomaa, kun tullee 
takasin, et siel olikin kiva olla.”

– Kurssin vetäjä: ”Joo, kyllä kyllä. Näinhän se on. Se on se lähtemisen vaikeus 
on.”

– Kuntoutuja Kalevi: ”Tuota, nousi mieleen semmonen ajatus, että miten sä sen 
lenkin teet, kun sä lähet lenkille, niin käveleks sä sitten tosi ripeästi ja tehok-
kaasti vai..?”

– Kuntoutuja Aila: ”Ei, en en, kun sillai ihan kaikessa rauhassa...”

– Kuntoutuja Kalevi: ”Ulkoilet…  mää oisin suositellut sitä et sitähän voi kulkee 
sillä lailla vaan ja katella, että tuota  se ei oo niin… ”

– Kuntoutuja Aila: ”Niin, niin justiinsa sillä lailla.”

– Kuntoutuja Kalevi: ”Katella kun lehdet varisee puusta ja niin päin pois.”

 (Ote 3. jakson keskusteluryhmässä 28.10.1997)

Lenkille lähtö ei ole laiskan puuhaa: se vaatii sisua, itsekuria, tahtoa ja innostajia. 
Kurssin vetäjä vahvistaa tätä tulkintaa. Vallitsee yksimielisyys kuntoutujan ja kurs-
sin vetäjän kesken: kuntoutuja tuo esille liikunnan tärkeyden ja tunnustaa omat 
puutteensa sen suhteen. Mutta on toinen asia kävellä kaikessa rauhassa, ulkoilla, 
kulkea ja katsella. Jälkimmäisen vaihtoehdon tuo keskusteluun toinen kuntoutuja. 
Otteeseen sisältyy kolmas kuntoilijan alakategoria: mielihyväkuntoilija. Kuntou-
tujien välinen keskustelu rauhallisesta ulkoilusta jää heidän välisekseen ja vetäjä 
päättää keskustelun aiheesta. 
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Edellä esitetyt kategorisoinnit osoittavat, että on suotavaa pitää huolta hyvin-
voinnistaan liikkumalla. Kiinnostavaa on tässä erityisesti se, että lenkkeilystä pu-
hutaan nyt hyvinvoinnin yhteydessä. Liikuntaa estävät asiat luetaan lähinnä itsestä 
johtuviksi, moralisoidaan omaa laiskuutta tai mielihalua tehdä muuta: laiskuus 
on vika minussa, se pitäisi voittaa. Huomattavan usein kuntoilu ja liikunnan har-
rastaminen saa määreen ”lenkillä käynti”. Näin kategorisoituna muunlainen teke-
minen, vaikkapa kirjan lukeminen ei ole hyvinvoinnin kehittämistä. Lukemisesta 
hyvinvoinnin tuojana ei edes keskustella. Kirjan lukemisessa sen sijaan on kyse 
omasta mielihalusta, kun pitäis lähteä lenkille. Tässä kuntoutujien ja kurssin vetä-
jän kategorisoinnit yhtyvät.

Vetäjän ja kuntoutujan kategorisoinnit eroavat toisistaan, kun vetäjä kysyy ta-
voitteellista ja tuloksellista liikuntaa, mikä näkyisi käytännön muutoksina, mutta 
kuntoutuja puolustaa näkökulmaansa, missä päällimmäisenä on pikemminkin 
miellyttävä harrastus eikä niinkään kunnon kohentaminen. Seuraava keskustelu-
ote valaisee lisää kuntoutujan ja kurssin vetäjän keskenään eriäviä kategorisointe-
ja:

– Kuntoutuja Lassi V: ”Mitä muutoksia henkilökohtaisessa hyvinvoinnissa. No 
minusta ei oo tullut huippu-urheilijaa mutta oon huomannu että täytyy len-
kille lähteä silloin tällöin.  Ei tuota ihan oo Lasse Vireniä tullu mutta kuitenkin 
joskus käyn lenkillä, oon koittanu ottaa itteä niskasta kiinni”

– Kurssin vetäjä: ”ootko huomannu että siitä on jotakin käytännön hyötyä, 
muutoksia itsessäs huomannu mitään?”

– Kuntoutuja Lassi V: ”totta kai siinähän on käytännön muutoksia paljokin, 
just kun aina tullee hyvä lenkki tuossa kun Kuivasjärveä kiertelin syksyllä, ja 
siinähän on  paljo lintujaki, mukava käyvä lintuja katsomassa, kiikaroimassa, 
kun on niin luontoihminen ja  näkkee…  ja kulin kesällä mökillä ja kaikkia 
niin sitä on oppinu kattelemaan ympärillään elämää ja muuta”

 (ote keskustelusta 3. kuntoutusjakson keskusteluryhmässä 28.10.1997)

Mihin viittaa kuntoutujan toteamus, ettei hänestä ole tullut huippu-urheilijaa? 
Onko se kuntoutujan hieman ironinen kyseenalaistus (hän ei ole tullut urheilu-
opistoon vaikka kuntoilun perään kyselläänkin; minusta ei oo tullut huippu-urhei-
lijaa, ei ihan Lasse Vireniä tullu) vaiko kenties oman liikuntaharrastuksen vähäi-
syyden anteeksipyyntö ja selitys? (tyyliin yritin kyllä, mutta pääsin vain alkuun: 
oon huomannu että täytyy lähteä lenkille silloin tällöin). Tulkitsen tätä laajemman 
keskusteluotteen valossa niin, että kuntoutuja ei täysin yhdy kuntoiluvelvollisuu-
teen, vaan vähempikin riittää. Hän kuitenkin mukautuu osittain velvollisuuspu-
heeseen, kun pitäisi ottaa itseä niskasta kiinni ja lähteä lenkille. 

Keskustelun jatko on kiinnostava. Kuntoutujan ensimmäinen vastaus vetäjän 
kysymykseen liikunnan hyödyistä ei täysin tyydytä vetäjää, ja hän palaa aiheeseen 
uudestaan (lenkkeily on ’oikeaa liikuntaa’, asiakas valitsi tässä kontekstissa ’väärän’ 
kategorisoinnin, kun hän puhui lintujen kiikaroinnista ja mökillä olosta:
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– Kurssin vetäjä: ”onko sun jaksaminen jotenki lisääntynyt sen lenkkeilyn myötä 
tai jotaki  muuta vastaavaa huomannu?”

– Kuntoutuja Lassi V: ”onhan se, kun kuitenkin jaksaa sen, että sen aikana ei 
kuitenkaa löhöä sohvalla, se hyöty siitä on” (nauraa)

– Kurssin vetäjä: ”tai ainakin henkistä virkeyttä on ilmestynyt, niin minä ym-
märsin”

– Kuntoutuja Lassi V: ”kyllä siitä tullee väkisellä kun metissä kulkee .. kävin 
metilläkin tuossa mutta panokset jäi pois matkasta.. ”

– Kurssin vetäjä: ”no miten se seiskakysymys sitten?” 11

– Kuntoutuja Lassi V: ”siihen en löytänyt mittään vastausta”

– Kurssin vetäjä: ”ajattelitko että sulla ei oo mitään esteitä?”

– Kuntoutuja Lassi V: ”niin ei, ei oo kukaan kieltäny lähtemästä lenkille, ei mul-
la semmosia esteitä oo.”

 (ote keskustelusta 3. kuntoutusjakson keskusteluryhmässä 28.10.1997)

Vetäjä kysyy kuntoutujalta, onko jaksaminen lisääntynyt lenkkeilyn myötä. Sen 
verran kuntoutuja myötäilee vetäjän pyrkimyksiä, että hän toteaa löhöilyn sijas-
ta jaksavansa tehdä lenkin, mikä on hyödyllisempää kuin sohvalla makaaminen. 
Vetäjä tarjoaa vielä tulkintaansa lenkkeilyn vaikutuksesta henkiseen virkeyteen, 
jonka kuntoutuja myöntää, mutta pitäytyy metsissä kulkemisessa, josta seuraa vir-
keyttä väkisinkin eli tavoittelematta. Tämä keskustelu viittaa osapuolten erilaisiin 
merkityksenantoihin, jota voidaan tulkita lieväasteiseksi häiriöksi: käsikirjoitus ei 
suju vetäjän näkökulmasta aivan suunnitellusti; kuntoutuja ei lähde mukaan Asla-
kin tavoitteelliseen liikuntajuoneen.

Kuntoutujan puhe edellisessä otteessa liittyy tehtävässä annettuun hyvinvoin-
nin muutosten arviointiin Vetäjä yrittää pitäytyä Aslakin kontekstissa ja viittaa ta-
voitteelliseen liikuntaan, mutta kuntoutuja katsoo asiaa omasta tutusta kontekstis-
taan käsin jossa virkeys tuleekin siinä samalla kun hän toteuttaa hänelle mieluista, 
tuttua harrastustaan. Tässä puhetavassa liikunta, kunto ja kuntoutujan velvoitteet 
eivät liity toisiinsa. Tämänkaltaiseen liikuntaan liitetään sen sijaan positiivinen 
emotionaalinen ilmaus: on mukava kävellä metsässä. 

Vaikka edellä kuvattu puhe on liikuntapuhetta, kuntoutujan puheenvuorois-
sa se ikään kuin sijoittuu vetäjän tarkoittaman kuntoutuskontekstin, tavoitteelli-
suuden, ulkopuolelle. Tätä puhetapaa käyttävät kuntoutujat, kun taas kuntouttaja 
pyrkii pysyttämään näkökulman kuntoutuksellisena. Kuntouttajan velvollisuus 
Aslak-kurssin vetäjänä on tähdätä tavoitteelliseen kuntoutumiseen, mikä mer-
kitsee suunnitelmallista ja tietoista liikkumista. Kuntouttaja kategorisoituu val-
mentajaksi, joka tähtää tavoitteisiin tämän Aslakin aikana, kun taas kuntoutuja ei

11 Tehtävän kysymys nro 7: Mitä esteitä olet havainnut henkilökohtaisen hyvinvoinnin 
kehittymisen tiellä? 
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tunnu olevan näiltä osin lainkaan mukana tämän käsikirjoituksen juonessa, vaan 
edustaa mielihyväkuntoilua. Kuntoutuja liikkuu, koska se on miellyttävää, eikä se 
liity Aslakiin. On tavallaan häiriö keskustelutilaisuuden kulussa, ettei kuntoutuja 
yhdy tavoitteelliseen liikuntajuoneen.

Henkilökohtainen hyvinvointi liitetään muutamissa maininnoissa myös työ-
hön (viisi mainintaa). Työhön liittyvät maininnat seuraavassa: 

olen ollut vähemmällä työllä, jaksan tehdä paremmin kaikkia töitä

työtahti ei niin tiivis, jaksaa paremmin

kun vertaa työkavereihin jaksaa paremmin

töissä ei niin herkästi pinna pala kuin ennen tätä kuntoutusta

olet siis oppinut asennoitumaan eri tavalla? (v)

(otteita keskustelusta 3. kuntoutusjakson keskusteluryhmässä 28.10.1997)

Työtä koskevissa maininnoissa hyvinvointi liitetään fyysisen jaksamisen lisäksi 
henkiseen puoleen. Työhön liitettävät hyvinvoinnin ilmaisut kertovat ensinnäkin 
että paremmin jaksaminen työssä liitetään työtahdin hellittämiseen tai vähem-
pään työhön (ei esim. kohonneeseen kuntoon) tai suhteutetaan työkavereiden 
jaksamiseen. Toisenlainen on viittaus ”töissä ei niin herkästi pinna pala kuin ennen 
tätä kuntoutusta”, minkä vetäjä tulkitsee asennoitumisen oppimiseksi. Hyvinvointi 
on sitä, että on opittu asennoitumaan oikein. Tässä nähdään paitsi vetäjän py-
syttäytyminen Aslakin kontekstissa ja tehtävän ideassa, myös kuntoutujan olemi-
nen juonessa mukana: kysytään muutoksia Aslakin aikana, minkä voidaan tulkita 
merkitsevän muutoksia Aslakin ansiosta, ja kuntoutuja viittaa asiaintilaan ennen 
kuntoutusta. Kurssin vetäjän puheenvuorossa esiintyy asennoitumaan oppiminen 
piirteenä, joka liitetään kuntoutujaan oman asenteen korjaajana. Oman asenteen 
korjaaminen liitetään työhön. 

Kun kuntoutujat kertovat muutoksista henkilökohtaisessa hyvinvoinnissa As-
lakin aikana, he raportoivat ”piristymisestä” ja ”eri tavalla ajattelemisesta”. Kurssin 
vetäjä käyttää asiantuntijaterminologiaa ja tarjoaa käsitteitä ”asennoituminen” (ks. 
edellä) ja ”henkinen vireys”, kuntoutujat käyttävät arkisempaa kieltä. Hyvinvointi 
merkitsee henkistä vireyttä ja fyysistä kuntoa: 

Kurssin vetäjä: ”Henkisesti olet aivan yhtä vireä?” 

Kuntoutuja Timo A: ”niin, niin kuin ennenkin”

Kurssin vetäjä: ”Ja fyysisesti oot samassa kunnossa?”

Kuntoutuja Timo A: ”joo, kohta paremmassakin kunnossa ollut nyt” 

(Keskusteluote 28.10.1997)

Hyvinvoinnille annetaan kuntoutuskontekstissa erityinen merkitys: siihen ei kuu-
lu mieluisa harrastus kuten lukeminen tai perheen kanssa oleminen ilman että 
siihen liittyisi kuntoilunäkökulma. Tämä rajaus näkyy myös Ilpo P:n kertoessa, 
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miten hän on kehittänyt hyvinvointiaan ja mitä esteitä hänellä on henkilökohtai-
sen hyvinvoinnin kehittämiseen:

Ilpo P:  ”... ei jalat kestänyt sitten kävellä, se (liikunta) sitten vähän laantui. …nassikoitten 
kanssa sitä tullee joskus liikuttua, kaikennäköistä peliä, mailapeliä, jalkapalloa….”

Ilpo P: ”työ on semmosta, et  sitä vässyy ja …  niitten nassikoitten kanssa pittää olla... , 
enkä nää mittään esteitä sillai, että se on… itestähän se on kiinni jos ei oo tarmoo  
liikuntaa  harrastaa.”

Vetäjä: ”Onko semmosia sisäisiä esteitä?”

Ilpo P: ”No, mitähän sää nyt tarkotat, ne kiireet on siinä, töistä jos lähtee niinku päivävuo-
rosta, ja illalla on lapsukaisilla, niitä pittää viiä harrastuksiin, ja se onkin sitten ilta 
jo.”

(Keskusteluote 3. jakson keskusteluryhmästä 29.10.1997)

Vetäjä ei tyydy kuntoutujan vastauksiin ilmeisistä käytännön esteistä (lasten kul-
jettaminen harrastuksiin). Hänen peräämänsä ’sisäiset’ esteet tulkitsen kuntoutu-
jan asenteisiin liittyviksi, joihin vetäjä ehkä odottaisi muutettavissa olevaa syytä. 
Ilpo P kuitenkin pysyy ajankäytöllisissä perusteluissa ja tuo itsensä yksityishenki-
lönä (perheen kautta) esille.

Henkilökohtaisen jaksamisen arvioinnissa erottuu vielä asiakkuutta koskeva 
kategorisointi, joka eroaa fyysiseen kuntoon liittyvästä kuntoilijan tai työhön liit-
tyvästä asenteen korjaajan kategoriasta. Se rakentuu, kun kuntoutujat viittaavat 
jaksamispyrkimyksissään omaan elämäänsä ja mielialaansa.

Kuntoutuja Aila T: ”Minä oon piristynyt henkisesti ja ruumiillisesti.”

Kuntoutuja Jukka L: ”Oon ajatellu miten sitä voi ajatella asioita vähän eri lailla. Siinä ne 
muutokset on.” 

Kuntoutuja Lassi V: ”Ajattellee vaan yksinkertasesti, että minäki oon sentään ihminen, ja 
meikäläisenki, koska ei oo iso eikä komia, on pakko ottaa se ilo sillä 
lailla että vitonen ku on taskussa, se tuntuu melkein sataselta”

Kuntoutuja Saara K:  ”on riittänyt semmosta virkeyttä joka asiassa, että sitä on nyt innok-
kaampi lähtemään ja tekemään …tunnen voivani hyvin tällä hetkel-
lä ja opettelen ajattelemaan tulevaisuutta mahdollisuuksien puolelta 
ja opettelemaan sitä. Että hyvällä tiellä oon… Minä oon lähtenyt 
opiskelemaan ja oon niinku tällä tavalla henkilökohtaista jaksamista 
vienyt etteenpäin.”

Kuntoutuja Arvi E    ”Minä oon jaksanut aina henkilökohtaisesti hyvästi..  Ja nyt oon vielä 
paremmin, kun oon nuita ylimääräisiä... monta vuotta tein urheilu-
seuralle töitä ja mä ne koitin heivata jo pois, niin mulla on helpottu-
nut hirveesti se”

(Kuntoutujien puheenvuoroja 3. jakson keskusteluryhmässä 27.,28. ja 29.10.1997)
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Kuntoutujalle itselleen jää tulkittavaksi, mitä kurssin vetäjä on tarkoittanut 
kysymyksellä henkilökohtaisen jaksamisen kehittämispyrkimyksestä. Kehittämis-
pyrkimysten kautta kuntoutujat kategorisoituvat näissä maininnoissa yksityis-
henkilöiksi, jolloin jaksamisen parantuminen liittyy omaan itseen, itsensä arvos-
tamiseen ihmisenä, mielialaan, vapaa-aikaan ja harrastuksiin. 

Kuntoutujat kategorisoituivat jakson alussa tehtävän saaneiksi oppilaiksi. Op-
pilaan identiteetti tulee esille myös ryhmäkeskusteluissa, joissa arviointitehtävä 
käydään läpi kuntoutujakohtaisesti vuoron perään kunkin kohdalla. Kuntoutujat 
kertovat tehtäväpapereista vastauksensa kohta kohdalta. Kurssin vetäjä pitäytyy 
tehtävässä ja selittää välillä tehtävälogiikkaa. Seuraavassa on esimerkki tehtävän 
läpikäymiseen liittyvästä keskustelusta.

Kurssin vetäjä: ”Tämän keskusteluryhmän ohjelmarunko olis suurinpiirtein se, 
että me käytäs näitä teijän henkilökohtasia kuulumisia … sillä ta-
valla läpi että saatte käyvä sen lapun läpi ja kertoa meille muille että 
mitä te ootte mihinki kohtaan vastannu

Kuntoutuja Kalevi M: ”… tää toinen kohta, sitä henkilökohtaisesta jaksamisessasi asioita 
joita olet pyrkinyt… tää on minusta vaikea tää kysymys… Ponnis-
telemalla nousi semmonen ajatus että, että otan vähän enemmän 
huomioon omia tarpeitani työssä. …. Muuta en oo tähän kohtaan 
keksiny. (Kääntelee tehtävälomakkeiston sivuja) … Sitte minkälai-
sia esteitä olet huomannut työpaikallasi olevan asioiden kehittymi-
sen tiellä. – Huh huh. Tässä ilmeisesti on tuota niinku niinku, ei ku 
mä en oikeen tähän semmosta hyvvää vastausta löytäny

Kurssin vetäjä:  Ymmärrätkö kysymyksen sinänsä? Elikä tällä viitataan oikeestaan 
niin tuota, kysymyksiin 1, 2, ja 3. … … sä et nyt Kalevi puhunu 
niinku tästä tiimityöstä tuossa kohdan 2 kohdalla mitään, kysymyk-
sen numero kaksi kohdalla et puhunu tiimityöstä

Kuntoutuja Kalevi M:  ”en tuota (naurahtaa) … 

Kurssin vetäjä: ”oletko kirjottanu siihen mitään?”

Kuntoutuja Kalevi M:  Olen kirjottanu. … työpaikalla venyttelen…, ja viime aikoina on 
puhuttu tiimityöskentelystä

 ... Sit kuutosessa millaisia muutoksia on tapahtunut henkilökoh-
taisessa hyvinvoinnissasi Aslakin aikana. …. Mitäkähän minä oon 
(naurahtaa). Tuota, siis, minä en osannu kuvitella että näitä joutus 
lukemaan. (osallistujien naurua). Minä aattelin että kyllä se Marko 
[vetäjä] ne lukee ja tekee viisaat johtopäätökset (osallistujien nau-
rua).

(Keskusteluote keskusteluryhmästä 28. ja 29.10.1997) 

Tehtävän purku oli häiriöinen siinä mielessä, että asiasisältöjen sijaan jouduttiin 
useaan otteeseen palaamaan itse tehtävän logiikkaan. Kuntoutujat myös epäröi-
vät ja hieman vastustelivatkin vastaustensa esittämistä. Kurssin vetäjä ei niinkään 
kommentoi vastausten sisältöjä, vaan itse tehtävässä etenemistä. 
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Kuntoutujille tehtävästä suoriutuminen on selvästi haastavaa. Ei siksi, etteivät-
kö he osaisi vastata kysymyksiin, vaan ehkä siksi, että kysymysten logiikka ei heille 
aukea. Kurssin vetäjä selittää moneen kertaan tehtäväkohtia. Tehtävä nousee kes-
kustelun kohteeksi ja kuntoutujat kategorisoituvat kuuliaisiksi oppilaiksi, jotka 
yrittävät vastata tehtävään parhaansa mukaan. Oppilaan kategoriaan liittyy annet-
tu tehtävä, johon viitataan keskustelussa lukuisia kertoja. 

Tehtävän käsittelyyn liittyvissä toiminnoissa kuntoutujan ja kurssin vetäjän il-
maisut viittaavat oppilaan ja opettajan identiteetteihin:

Kurssin vetäjä ”opettajana” Kuntoutuja ”oppilaana”
– viitoskohtaa käsitellään tässä – olen kirjottanut tähän
– tällä viitataan oikeestaan kysymyksiin
– yksi, kaksi ja kolme. – oon vastannu
– ymmärrätkö kysymyksen  – en oo osannu kuvitella että näitä joutus
 – lukemaan
– voitte laittaa lappuun  – oon merkannu tähän
– lisäisitte ja kirjoittaisitte asioita ylös – siihen mulla ei oo mittään vastausta
– voitko konkretisoida tätä ykkös- – eikö tämä ( ykkönen ja kolmonen )
– kysymystä – ooki samaa?
– mennäänpä seuraavaan kohtaan – minut vois melkein hypätä ohi
– mitä kysymyksen laatija on tässä ajatellut – on tässä jotain
– tää etenee loogisesti tää kysymyksen- – en minä nyt oikeen, pitäskö mun
– asettelu   lopettaa
– tässä nelosessa viitataan aikasempiin
– kysymyksiin

Yhteenveto keskusteluryhmistä

Keskusteluryhmien asiakkuutta koskevissa kategorisoinneissa kurssin vetäjä toi 
aloitteellisesti keskusteluun kehittämispyrkimykset ja niiden seurauksena saavute-
tut muutokset niin työssä kuin fyysisessä kunnossa, jolloin asiakas näyttäytyy työn 
kehittäjänä ja muutoksen tekijänä. Työn kehittäjänä kurssin vetäjän puheessa asia-
kas näyttäytyi työtapojen ja omien asenteiden korjaajana. Näistä kuntoutujat yhtyi-
vät työntekijäkategorisointiin työn kehittäjinä siten, että he antoivat asiakkuudelle 
työn kehittäjän ominaisuudessa vastaavan merkityksen asenteiden ja työtapojen 
ja työolojen korjaajina. Yhteisenä kategoriana esiintyi myös oppilaan kategoria. 
Kuntoutujien kategorisoinneissa myös esimies esiintyi kehittämiskumppanina. 
Kuviossa 8.17 on asiakkuutta koskevat kuntouttajan ja kuntoutujien tuottamat 
kategoriat.
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Kuvio 8.17 Kuntoutujien ja kuntouttajien asiakkuutta koskevat kategorisoinnit 
kolmannen kuntoutusjakson keskusteluryhmissä. [Vastavuoroisen kategorisoinnin 
alue on ympyröity. Yksisuuntaiset nuolet kuvaavat eri osapuolten yksipuolisia kategori-
sointeja ja salamanuoli kategorisointien avointa yhteensopimattomuutta]. 

Kuviosta nähdään, että keskusteluryhmissä muodostuu kuntoutujien ja kuntout-
tajien samankaltaisen merkityksen alue työntekijä – kategorian, työnkehittäjä ka-
tegorian  ja oppilas -kategorian ympärille. Samankaltaiset kategorisoinnit viittaa-
vat siihen, että asiakkuus liittyy ensinnäkin varastotyöntekijään ja toiseksi työn 
kehittäjään, mikä merkitsee työtapojaan ja asenteitaan muuttavia työntekijöitä ja 
esimiehiä. 

Osapuolten kategorisoinneista jäivät erilleen sen sijaan toinen työntekijän ka-
tegoriaan liittyvä puoli: kuntoutujien rakentama rivityöntekijä, kiireinen ja ylitun-
nollinen puurtaja, joka saa kaltoin kohdellun alaisen ja työn epäkohtien esittelijän 
roolin. Työntekijään työn kehittäjänä ja huono-osaisena rivityöntekijänä liittyvät 
kategorisoinnit virittävät vuoropuhelussa siinä määrin erilaisia merkityksiä osa-
puolten kesken, että niiden voidaan katsoa olevan vastakkaisia toisilleen. Vastaa-
va asetelma havaitaan kuntoiluun ja liikuntaan liittyvissä kategorisoinneissa. Kun 
kuntouttajan ehdottama muutoksen tekijän rooli viittaa aktiivisen kunnon kohen-
tajan rooliin, tuovatkin kuntoutujat toisenlaista kuntoon liittyvää asiakkuutta esil-
le: laiskan kuntoilijan ja mielihyväkuntoilijan roolia. Kuntoutujien esille tuomaa 
yksityishenkilön roolia ei myöskään esiinny kuntouttajan puheessa. Kuntoutujien 
puheessa esimiehet ja työntekijät kategorisoituvat paitsi asenteidensa ja huonojen 
työolojen korjaajiksi, myös yhdessä kehittäjiksi, kehittämisen yhteistyökumppaneik-
si, mikä on uusi kategorisointi. Tätä ei esiinny kuntouttajan puheenvuoroissa.

- Työntekijä
varastotiimin jäsen, 
- Työn kehittäjä, muutoksen
tekijä
omien työtapojen ja asenteiden
korjaaja
- Oppilas

Muutoksen tekijä: 
Aktiivinen kunnon
kohentaja

Yksityishenkilö

KUNTOUTUJAT

KUNTOUTTAJA

Kuntoilija
- laiska kuntoilija
- mielihyväkuntoilija

Työntekijä
- rivityöntekijä, passiivinen muutosten
vastaanottaja
- kiireinen ja ylitunnollinen työntekijä
- työn epäkohtien esittelijä
- kaltoin kohdeltu alainen

Esimies
kehittämisen

yhteistyö-
kumppanina
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Asiakaskategoriat kolmannen jakson yhteistyöpäivänä

Päätösjaksolla järjestettiin ylimääräinen yhteistyöpäivä, johon osallistui kuntou-
tujien ja kurssin vetäjän lisäksi kuntoutujien esimiehiä, työsuojeluvaltuutettu sekä 
työterveyshuollon edustaja. Yhteistyöpäivässä käytiin läpi työskentelyä kuntou-
tuksessa ja työpaikkakohtaisten kehittämistehtävien toteutumista ja jatkamista. 
Tilaisuuden lopussa keskustelun kohteeksi nousi itse Aslak-toiminta. Taulukossa 
8.11 on asiakkuutta koskevat kategoriat yhteistyöpäivän puheenvuoroista.

Taulukko 8.11 Asiakkuutta koskevat kategoriat Aslakin kolmannen jakson yhteis-
työpäivänä kuntouttajien, kuntoutujien ja muiden osallistujien puheenvuoroista.
[Muiden osallistujien puheenvuoroissa e= esimies, tth= työterveyshoitaja, tsv = työsuoje-
luvaltuutettu.]

Kuntoutus-
jakson 
tapahtuma

Asiakaskategoriat 
kuntouttajien 
puheenvuoroista 

Asiakaskategoriat 
kuntoutujien 
puheenvuoroista

Asiakaskategoriat 
muiden osallistujien 
puheenvuoroista

Yhteistyö-
päivä

Hankekumppanit, me
Porukka, ryhmä

Työn kehittäjä
– työpaikan 
kehittäjäryhmän jäsen
– työolojen ja 
asenteiden korjaaja

Työyhteisön jäsen
– alainen
– työntekijä
– esimies

Hyvä oppilas

Potilas

Kunnon kohentaja

Kuntoutuksen 
uudisraivaaja

Yksityishenkilö

Työn kehittäjä
– työpaikan 
kehittäjäryhmän jäsen

Työntekijä
– alainen
– epäkohtien esille tuoja
– huollon kohde, 
väsynyt työntekijä
– tiimin jäsen 

Esimies epäkohtien 
korjaajana

Työyhteisö

Kunnon kohentaja

Virkistäytyjä

Kuntoutuksen 
uudisraivaaja

Työn kehittäjä
– työolojen ja -tapojen 
korjaaja (e)
– oman asenteen korjaaja 
(tth)
– Primus Motor 
työpaikalla (tth)
– työpaikan 
kehittäjäryhmän jäsen 
(e, tth)

Työntekijä työpaikalla
– alainen (e)
– pojat (e)
– työkaveri (tth)
– huollon tarpeessa oleva 
työntekijä
Työporukka, ryhmä, tiimi 
(e)
Työyhteisön jäsen (e)
Yksityishenkilö, 
Perheenjäsen (tth)

Kuntoutuksen 
uudisraivaaja (tth, e, tsv)

Kurssin vetäjä aloittaa tilaisuuden määrittelemällä yhteistyöpäivän kuntouttajan ja 
kuntoutujien yhdessä suunnittelemaksi keskustelutilaisuudeksi: 

”eilen mietittiin kuntoutujien kanssa tämän aamupäivän tavoitetta. Tavoitteek-
si kirjattiin ’Yhteisen ymmärryksen syntyminen työntekijöiden hyvinvointiin ja 
jaksamiseen vaikuttavista tekijöistä’. Miten se saatais aikaan, mietittiin sitä... Yh-
teisellä keskustelulla ja ohjelman mukaisella aikataululla.”
(Kurssin vetäjän puheenvuoro yhteistyöpäivänä 31.10.1997)
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Kuntoutujat kategorisoituvat työntekijöiksi, jotka ovat suunnitelleet tilaisuut-
ta. Tarkastelemalla toimintoja miettiä, kirjata, syntyä, aikaansaada ja keskustella 
voidaan tulkita, mihin kulttuurisesti jaettuihin kategorioihin ne viittaavat ja mitä 
ne tässä yhteydessä tarkoittavat. Miettiminen viittaa asioihin jotka eivät ole itses-
tään selviä, joita täytyy puntaroida. Kirjaaminen viittaa tärkeiden asioiden muis-
tiin merkitsemiseen jotakin varten, ei vapaamuotoiseen mietiskelyyn. Syntyminen 
viittaa puolestaan uuteen, jota ei ole aiemmin ollut olemassa. Aikaansaaminen 
merkitsee että asiat eivät tapahdu itsestään, vaan edellyttävät ponnistelua, tekijöitä 
sekä välineitä (me mietimme, miten yhteisymmärrys saataisiin aikaan). Tällaiseksi 
välineeksi paljastuu keskustelu, joka on suunniteltu päivän ohjelmaan. Keskuste-
luun tarvitaan vähintään kaksi osapuolta, kyseessä ei ole esimerkiksi esitys. Nämä 
tunnuspiirteet sopivat neuvotteluun. 

Neuvotteluissa pyritään tulokseen tai ratkaisuun, joka tässä on yhteinen ym-
märrys jaksamisesta ja hyvinvoinnista. Näin työntekijöiden hyvinvoinnin ja jak-
samisen ilmiö tulee kategorisoiduksi kompleksiseksi, neuvottelua vaativaksi ilmi-
öksi. Keskustelutilaisuus ja yhteisymmärrystavoitteen liittäminen siihen viittaavat 
hankkeeseen sisältyvään neuvottelutilaisuuteen. Taustalla on silloin oletus, että asi-
assa on jotain ”neuvoteltavaa”, kaikilla osapuolilla ei oleteta olevan lähtökohtaisesti 
sama käsitys. 

Tapahtumille annettavat ominaisuudet sisältävät toimijoiden identiteetin mää-
rittelyä. Tämän Aslakin kontekstissa neuvottelu viittaa toimintatapaan, jossa yhteis-
tä kehittämisen kohdetta haetaan tasavertaisen keskustelun kautta, ei esimerkiksi 
esityksinä tai suosituksina, jotka perustuvat jonkun tahon erityiseen asiantuntija-
asemaan. Tässä määrittelyssä toisena osapuolena neuvottelupöydän ympärillä on 
kuntoutujaryhmä vetäjineen (joka on suunnitellut ohjelman) ja toisena osapuole-
na tilaisuuden ’vieraat’ (työnantajan, työsuojelun ja työterveyshuollon edustajat). 
Neuvottelun on valmistellut ja kutsun siihen esittänyt ensin mainittu osapuoli. 
Neuvotteluun saadaan ainekset tilaisuuden ohjelmasta, mikä sisältää keskustelun 
lisäksi kehittämistehtäviä (ohjelmasisällössä on mm. käsitteet ”projektin lähtökoh-
dat” ja ”kehittämistehtävät”). Näin ohjelman laatinut osapuoli kategorisoi Aslakin 
työhyvinvointi- ja jaksamishankkeeksi, jonka menetelmiä ovat keskustelu ja kehit-
tämistehtävät (Jäljempänä tarkastellaan sitä, miten hyvinvointi- ja jaksamisteema 
keskustelussa rakentuu). Kehittämishanke spesifi oituu ja laajenee kuntoutujaryh-
män ja työpaikkoja ja työterveyshuoltoa edustavien osallistujien yhteiseksi työhy-
vinvointihankkeeksi. Asiakkuutta koskeva kategorisointi laajentuu tässä muitakin 
osapuolia kuin kuntoutujia koskevaksi. Olen nimennyt asiakkuutta koskevan ka-
tegorian edellisen perusteella hankekumppaneiksi.

Kurssin vetäjä kertoo yhteistyöpäivän osallistujille: 

”Katsottiin omaan työhön liittyviä asioita, muutoksia, ja selittäiskö ne niitä koet-
tuja työssä jaksamisen ongelmia ja kiirettä”
(yhteistyöpäivä, kurssin vetäjän puheenvuoro 31.10.1997)

Tehtävät ja pohdinnat ovat liittyneet työhön ja puheenvuoro rakentaa Aslak-hank-
keen kohteeksi työn ja jaksamisen yhteyttä. Asiakaskategoria työn kehittäjä esiin-
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tyy tässä jaksamisnäkökulmasta, joka liittyy muutokseen, ei niinkään esimerkiksi 
työoloihin, kuten aiemmissa yhteyksissä. Vetäjä ei kommentoi kurssin muita kuin 
ammatillisia osioita eikä tilaisuudessa ole myöskään paikalla kurssin muita kun-
toutustyöryhmän jäseniä (fysioterapeutti, psykologi ja lääkäri). Fyysisen kuntou-
tuksen kategoria on kuitenkin läsnä, kun vetäjä tekee siihen eroa esittelemällä kun-
to- ja terveyspainotteisen listan siitä, millaisia toiveita kuntoutujat kurssin alussa 
esitehtävässään esittivät ja kommentoi sitä: 

”eli alussa oli selkeesti fyysispainotteisia toiveita. Mutta oli myös siihen työhön 
liittyviä toiveita”
(Kolmas kuntoutusjakso, yhteistyöpäivä, kurssin vetäjän puheenvuoro 
31.10.1997)

Kurssin vetäjän kommentissa on kaksi merkityksen kannalta tärkeää sanaa: ’aluksi’ 
ja ’mutta’. Kommentillaan vetäjä ensiksikin vertaa fyysisiä ja työhön liittyviä toi-
veita. Lause viittaa siihen, että kuntoutujien toiveet olisivat muuttuneet Aslakin 
kuluessa: ne olivat aluksi fyysispainotteisia, mutta myös työhön liittyviä oli – jos 
fyysispainotteiset toiveet ovat vähentyneet, niin todennäköisesti työhön liittyviä 
tavoitteita on tullut lisää. Kuntouttajan puheenvuoro antaa kuntoutujille ”enem-
män työnkehittäjän” kuin kuntoilijan identiteetin.

Kategoriassa ’hankekumppani’ vetäjän käyttämä ilmaisu ”me ” viittaa tässä 
kuntoutujiin ja kurssin vetäjään, jotka ovat tehneet jotain yhdessä: miettineet ja 
kirjanneet tavoitteen ja laatineet ohjelman. ”Me” tekee eron hankekumppaneiden 
osapuolten välille; kuntoutujat ja kurssin vetäjä ovat toisella puolella neuvottelu-
pöytää, edustavat yhdessä Aslak-hanketta. Toisella puolella ovat ’vieraat’ eli työn-
antajan, työsuojelun ja työterveyshuollon edustajat. 

Jäsenyys identifi oidaan hieman toisella tavalla ohjelmatekstissä, jossa ohjelma-
kohtia ovat mm.:

– kuntoutujien kokemukset Aslakilta 
– työnjohtajien kokemukset Aslakilla olleiden työntekijöiden jaksamisesta ja hy-
vinvoinnista
(Ote Yhteistyötilaisuuden ohjelmakalvolta 31.10.1997)

Kurssin vetäjä määrittelee asiakkuutta yhteistyötilaisuuden ohjelman kautta. Sii-
hen sisältyy ensiksikin kuntoutujien kahden eri identiteetin erottelu: he ovat yh-
täältä ryhmän jäseniä, kuntoutujia joilla on kokemuksia kerrottavanaan; toisaalta 
he ovat hankkeessa työpaikkansa edustajina, työntekijöiden ja alaisen roolissa. 
Kun kuntoutujat kertovat Aslak-kokemuksistaan, he edustavat Aslak-kurssin jä-
seniä, mutta kun työnjohto kertoo heidän työhyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan, 
he ovat Aslakilla olleita työntekijöitä. Toiseksi ohjelmakohtaan sisältyy oletus, että 
työnjohtajilla on jotain sanottavaa Aslakilla olevien alaisten jaksamisesta hank-
keen aikana. Työnjohto merkitsee esimiesasemaa josta käsin he työhyvinvointia 
tarkastelevat. Yksi vastinpari on työntekijät–työnjohtajat. Esimiehistä puhutaan 
kuitenkin myös ”vieraina”, jolloin toinen vastinpari on me–vieraat. Tässä valossa 
projekti on ennen muuta kuntoutujaryhmän ja kuntoutustyöntekijöiden yhteinen 
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projekti. Kurssin vetäjän tekemä tilaisuuden osallistujia koskeva kategorisointi ei 
ole yksiselitteinen ja se vaihtelee. Kuntoutujille annetaan kaksoisrooli. Työnjoh-
dolle yhteistyöpäivän määrittelyt ja sisällöt antavat roolin hankekumppaneina ja 
esimiehinä, joita asiakkuus koskee myös.

Kuntoutujan rooli oppilaana tulee esiin ensiksi yhteistyöpäivän alussa, kun 
kurssin vetäjä kertoo työskentelystä Aslakilla: 

”me tehtiin kaikenlaisia tehtäviä, ja välillä vedettiin yhteen ja pohdittiin, ja taas 
uusia tehtäviä ja pohdittiin .... Porukka teki mukisematta, kynät sauhuten. Minä 
oon tyytyväinen tähän porukkaan”
(Kurssin vetäjän puheenvuoro yhteistyöpäivässä 31.10.1997)

Aslak-kurssi tulee kategorisoiduksi työhön liittyväksi vaativaksi (oppi)kurssiksi. 
Työskentely on ollut ahkeraa, tehtäviä oli paljon ja ne on tehty vastaan sanomat-
ta. Ryhmä kuulostaa ahkeralta ja tunnolliselta oppilasryhmältä, josta kurssin vetäjä 
käyttää nimitystä ’porukka’. Kuntoutujiin liitettävät piirteet sopivat ahkeran ja hy-
vän oppilaan kategoriaan. Vetäjä erottaa itsensä ryhmästä sen työskentelyä arvioi-
vana auktoriteettina (”porukka teki tehtävät mukisematta”, ”minä oon tyytyväinen 
tähän porukkaan”). Asetelma ei olekaan enää sama kuin edellä avauksessa esitelty 
”me” joka suunnitteli yhteistyöpäivän yhdessä, vaan siinä näkyy vetäjän auktoriteet-
tiasema kuntoutujaryhmään nähden. Tehtävät kuuluvat koulumaiseen työskente-
lyyn, annettujen tehtävien tekeminen liittyy oppilaan kategoriaan, kun taas arviointi 
on opettajaan liitettävä toiminto. Tehtäviä on tehty ikään kuin vetäjää (opettajaa) 
varten ja vetäjän (opettajan) arvioitaviksi. Näkökulma on selvästi opettajan.

Työpaikkakohtaisten kehittämistehtävien arviointi

Työpaikkakohtaisten kehittämistehtävien arvioinnissa vetäjä tiedustelee kultakin 
ryhmältä, kuinka kehittämistyössä on onnistuttu, onko tapahtunut edistystä.  Esi-
miehet kertovat hyvästä edistymisestä ja käytännön toimenpiteistä, joita on to-
teutettu yhdessä. Tällaisia ovat esimerkiksi laiturin suunnittelu koko työyhteisön 
projektina, uusi palkkaussysteemi, ryhmien siisteyskampanja, tiimihengen paran-
taminen tiimiharjoittelulla ja tehtävien laajentuminen:

”Meillä on tehty konkreettisia juttuja, koottu porukkaa. Porukka on alkanut 
suunnitella laituria. Tämä on koko [Työpaikan] projekti. Sitten meillä on ollut 
kampanja… työympäristön siisteys on parantunut. Ryhmät tekee pesun viikon-
loppuna itsenäisesti. Tiimin jäsenet on laajentanu tekemisiään. Palaute ja tie-
donkulku on minusta parantunu tosissaan. Meillä oli sellainen Elämysten polku. 
Ollaan edistytty selkeästi, harjoteltiin tiimissä oloa.”
(Kolmen kuntoutujan esimies yhteistyöpäivänä 31.10.1997) 

Onnistuminen liitetään esimiesten käyttämissä kategorisoinneissa porukkaan, 
ryhmään, tiimiin tai koko työpaikkaan. Onnistumiset tulevat sekä työnantajan 
toimista että yhteisestä tekemisestä. Tästä on johdettavissa kategoria, jossa kun-
toutujat työntekijöinä luetaan työyhteisön jäseniksi. Tähän jäsenyyteen liitettäviä 
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toimintoja ja piirteitä ovat mm. porukan kokoaminen, suunnitteleminen, siistey-
den ja tiedonkulun parantuminen, projekti, itsenäinen tekeminen, edistyminen.

Sen sijaan epäonnistumisten raportoiminen viittaa toisenlaiseen kategorisoin-
tiin:

Esimerkki 1: 

Työterveyshoitaja: ”mitä sen taukojumpan hyväksi on teillä tehty?”

Kuntoutujien esimies: ”Ei mitään. Siihen ei ollu halukkuutta. ”

Esimerkki 2:

Kuntoutujien esimies: ”Meillä ei ole onnistuttu siinä kun aikatauluja [lastaukseen] yritet-
tiin saada. Tiimien kehittämistyö on vaikeaa, ne pojat on niin itse-
näisiä, 20 vuotta tehneet työtä niin ei sitä väkinäisesti saata. Meillä 
on tullut tuotannon puolelle tiimejä ja tuli ajatus että varastoonkin 
pitää saada tiimit.”

Kurssin vetäjä: ”Ei se työskentely siitä lähe silti.”

 Keskusteluotteita yhteistyöpäivänä 31.10.1997)

Tämän keskustelun konteksti on työpaikka. Useissa puheenvuoroissa tulee esille 
esimies–alainen-asetelma. Edistymisissä esimies kertoo kuinka meillä ryhmät, po-
rukka tai tiimi toimivat yhdessä. Epäonnistumisissa työntekijät saavat puolestaan 
itsenäisten poikien kategorisoinnin ja taukojumppaan työntekijät eivät ole olleet 
halukkaita. Epäonnistumisia esimiehet selittävät sillä, että työntekijät ovat halut-
tomia tai liian itsenäisiä, asiat ovat vaikeita, työntekijöillä ei ole tiimivalmiutta. 
Työntekijät kategorisoidaan nyt kokeneiksi pojiksi, vastahankaisiksi alaisiksi.

Syntyy vastakkainasettelu: joustamaton työnantaja – joustamaan joutuva työn-
tekijä. Työntekijät tässä yhteydessä ryhtyvät kategorisoimaan muutokset negatiivi-
siksi: pitkiä työpäiviä, henkilökuntaa ei ole saatu lisää, työnantaja ei jousta. 

Esimiesten mielestä on edistytty, kuntoutujien mielestä muutokset ovat huo-
nontumista. Esimiesten puheenvuoroissa muutos kategorisoitiin edistykseksi kun 
taas työsuojeluvaltuutetun ja työntekijöiden puheessa huonontumiseksi. Edistys 
merkitsee työolojen parantamista ja uudistuksia. Huonontuminen koskee työai-
kaa ja työsuhteeseen liittyviä esimiehen ja alaisten välisiä suhteita. Huononnuksiin 
liitetään esimiesten toiminta. Kehittäminen-sanaa ei tässä yhteydessä käytetä eikä 
muutoksia liitetä Aslakiin. 

Työsuojeluvaltuutettu: ”kokonaistyöaika lisääntynyt ylityön takia, ei oo lisätty henkilökun-
taa, työntekijä joustaa. Onko työnantajan säästöt niin suuria ettei 
voitais lisätä pari työntekijää?”

Kuntoutuja:  ”jatkuvasti on tehty kahtatoista tuntia lajittelu- ja keräilypuolella, se 
on stressaava tekijä. Vois olla joku työntekijä enempi”

 (keskusteluote yhteistyöpäivän keskustelussa 31.10.1997)
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Työterveyshoitaja Toini N kommentoi kuntoutujien kertomia työtapamuutoksia, 
mm. kiirehtimisen vähentämistä näin: 

”on väärä kuva että työntekijät tekkee vähemmän ja laiskottellee. Sitä ne ei tee 
vaan ne on muuttanu työntekoaan ja ajattelutapojaan”
(työterveyshoitaja Toini N yhteistyöpäivän keskustelussa 31.10.1997)

Ilmaisu kutsuu esiin kategoriaparin laiskat vs. ahkerat työntekijät. Työterveyshoi-
taja kyseenalaistaa perinteistä käsitystä, jonka mukaan ahkera tekee paljon ja siksi 
hänellä on kiire, kun taas laiska ei kiirehdi koska tekee niin vähän. Työterveyshoi-
taja sijoittaa uudelleenkategorisoinnillaan kuntoutujat jaksolla jo aiemmin esiin-
tyneeseen kategoriaan, omien työtapojen ja asenteidensa korjaajiksi. 

Kuntoutujien uudet työpaikkakohtaiset kehittämissuunnitelmat

Uutta työpaikkakohtaista kehittämissuunnitelmaa rakennettiin yhteistyöpäivän 
pienryhmissä. Keskustelussa esimiehet ja työntekijä-kuntoutujat määrittelivät uu-
sia työn kehittämiskohteita ja niihin liittyviä toimenpiteitä.

Yksi työpaikkakohtaisista pienryhmistä esitti toisena yhteistyöpäivänä kehittä-
mistavoitteensa ja -suunnitelmansa näin: 

”meillä oli … tämä psyykkinen hyvinvointi, meillä oli tarve olla parempi ihmi-
nen, parempi työkaveri, hyväksyä erilaisuus. Pantiin kehittämissuunnitelmaan 
että jonkuasteista työn kehittämistä, onko sitte työstressikyselyn kautta vai min-
kä... ei voitu päättää ku ei ollu työnantaja mukana. Ja lopuksi että meistä itestä 
se lähtee se muutos. Oltiin siellä korvien välissä koko aika.”
(Yhteistyöpäivä 31.10.1997, työpaikkakohtaisten kehittämissuunnitelmien 
purku, työterveyshoitaja Toini N)

Tässä kohtaa työterveyshoitaja tulkitsi kehittämisen kuitenkin ”korvienvälikehit-
tämiseksi”, asenteen muutokseksi, ja korostettiin muutoksen lähtevän omasta it-
sestä. 

Kuntoutujien puheessa esiintyy myös harvinaisempi yksityishenkilön kate-
goria. Jukka L:n, Lassi V:n ja Aila T:n ryhmä otti liikuntasuunnitelmaan mukaan 
perheen: 

”Tavoitteena meillä on fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi. Suunnitelmana lii-
kunnan lisääminen ja perheen mukaan ottaminen. Sosiaalista liikuntaa” 
(Jukka L yhteistyöpäivän keskustelussa pienryhmien kertoessa kehittämissuun-
nitelmistaan 31.10.1997)

Yhden työpaikkakohtaisen pienryhmän keskustelussa kolme kuntoutujaa ja hei-
dän esimiehensä käyvät keskustelun kuntoutujien esille ottamien aiheiden tiimoil-
ta. Seuraavassa näyte keskustelusta.
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Kuntoutuja Ilpo P: ”Minun ongelma. Niitä konneita ja laitteita on esitetty, vaan ei oo 
saatu” 

Aluepäällikkö Aaro K: ” Mutta onhan teille tullut joka vuosi yks tai kaks konetta”

Kuntoutuja Ilpo P: ”No mitä konneita? Jos meillä ois samanlaiset konneet ku… meijän 
työ ois tehokkaampaa ja joustavampaa…”

Aluepäällikkö Aaro K: ”jos teillä on riittävät perustelut niin kyllä ne varmaan saahaan” 

Kuntoutuja Saara K: ”työntekijä tietää parhaiten sen tarpeen. Pitäs työnjohtajan käyvä 
kysymässä jos on eri näkemys tarpeesta”

Aluepäällikkö Aaro K: ”No tämä on se viesti että tarve on koneille, että on kuultava ja otet-
tava huomioon” 

Kuntoutuja Kalevi M: ”Ammatillinen osaaminen. Vaatii tutustumista uusiin laitteisiin… 
tässä (kuntoutujan esityksessä, HY huom.) on että neuvottelut 
työnjohdon kanssa”

Aluepäällikkö Aaro K: ”ei me periaatteessa vastaan olla. Nytki pantiin pari kaveria trukki-
kurssille… pane sinne (kehittämissuunnitelman kohdalle) että tar-
vitseville ja halukkaille varataan koulutuspakettiin määrärahat” 

 (Ote yhden työpaikkakohtaisen ryhmän kehittämistehtävän työs-
tämisestä yhteistyöpäivänä 31.10.1997).

Keskustelussa kuntoutujien ja heidän esimiestensä välinen roolijako on ilmeinen 
ja vakiopari esimies-alainen on läsnä. Keskustelu rakentuu siten, että kuntoutujat 
haastavat esimiehiään asioiden korjaamiseen tuomalla epäkohtia esille. Keskuste-
lussa on väittelyn piirteitä. Ratkaisut eli kehittäminen on esimiesten työntekijöille 
lupaamia parannuksia, epäkohtien korjaamista työntekijöitä kuulemalla, parem-
min tiedottamalla, keskustelemalla, uusia koneita hankkimalla, koulutusmäärära-
hoilla. Työntekijä–alainen kategorisoituu epäkohtien esille tuojaksi ja esimiehet 
lupaamiensa parannusten kautta epäkohtien korjaajiksi. Kuntoutusasiakkuus 
koskee molempia, mutta kehittämisen subjektina ei olekaan tässä kuntoutuja, 
vaan esimiehet. Esimiehet kuuntelevat alaistensa kertomat epäkohdat ja neuvot-
televat niistä heidän kanssaan. Kehittäminen on esimiehen lupaamia parannuksia 
tiedottamiseen, koneisiin ja laitteisiin sekä työntekijöiden huomioon ottamiseen 
ja vuorovaikutukseen. 

Edellä kuvattuun keskusteluun liittyi keskustelu henkilöstöpolitiikasta, jonka 
työntekijät määrittelivät ”sanelupolitiikaksi”. Seuraava katkelma kuvaa kahden 
kuntoutujan, heidän lähiesimiehensä ja aluepäällikön neuvottelua jossa määritel-
lään ”yksisuuntaista henkilöstöpolitiikkaa” ja ryhmä lähtee tarkastelemaan miten 
se on ymmärretty:

Kuntoutuja Kalevi M:  Täällä lukee että yksisuuntainen henkilöstöpolitiikka”

Työnjohtaja Olli V: ”Tuntuuko se että on sanelupolitiikkaa?” 

Kuntoutuja Saara K:  ”Niin se vähän on” 
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Aluepäällikkö Aaro K: ”Joitain asioita on pakko viijä päätöksellä vain etteenpäin. Että jos ne 
vietäs alaspäin se estäis kehityksen. Mutta on paljo niitä asioita joita 
työntekijät voi ite järjestää. Vaikkapa ne työtilat ja työolot. Mutta ei 
kaikissa voi.”

Työnjohtaja Olli V: ”Tuotannolliset jutut hoijetaan muualla. Ei me voija niihin vaikut-
taa vaan täytyy  sopeutua.” 

Kuntoutuja Saara K:  ”Onko teillä kuitenkin pyrkimys keskustella?”

Työnjohtaja Olli V: ”Ainahan sitä on tehty” 

 (Keskusteluote työpaikkakohtaisesta pienryhmästä yhteistyöpäivä-
nä 31.10.1997)

Keskustelussa haettiin kehittämisen rajoja ja neuvoteltiin esimiehen ja työntekijän 
rooleista. Esimiehet toteavat johdossa päätettävät asiat ja rajaavat asiat, joita työn-
tekijät voivat järjestää. Jälkimmäisiin kuuluvat työtilat ja työolot. Työntekijät voi-
vat järjestää työtiloja ja työoloja. Esimiesten puheenvuorot viittaavat kategoriaan 
työntekijä työolojen korjaajana.

Keskusteluesimerkeissä esimieheen ja työntekijöihin liitetään erilaisia katego-
riapiirteitä. Esimies sanelee, tekee päätöksiä, ei vie tietoa alaspäin, pyrkii keskuste-
lemaan, harkitsee, esimiehen pitäisi kysyä työntekijältä miten menee, esimiehellä 
on eri näkemys kuin työntekijällä, hänen pitää kuulla ja ottaa huomioon työnte-
kijän näkemys, työnjohto neuvottelee, esimies panee kaverin kurssille, pakottaa 
työntekijät koulutukseen. 

Työntekijä voi järjestää itse työtiloja ja työoloja, hänen tulee saada tieto, työn-
tekijä sopeutuu muutokseen, hänellä on mahdollisuus mielipiteiden vaihtoon ja 
kuulluksi tulemiseen, hänellä on ongelma, hän on esittänyt koneita ja laitteita, joi-
ta ei ole saanut, hän tietää parhaiten koneiden tarpeen, hän tarvitsee koulutusta tai 
on halukas koulutukseen, työntekijä ei ole päässyt koulutukseen. 

Vastaava esimies–alainen-kategorisointi esiintyy toisenkin pienryhmän pu-
heenvuoroissa, kun ryhmä esittelee suunnitelmansa muille. Arvi E:n, Jukka L:n, 
Lassi V:n ja Aila T:n esimies ei ollut mukana yhteistyöpäivässä, sen sijaan työter-
veyshoitaja oli ryhmässä mukana laatimassa kehittämissuunnitelmaa.

Kuntoutuja  Arvi E: ”kehittämistavoite: työntekijän äänen kuuluminen työyhteisössä. Ei 
suosittais niin näkyvästi alihankintaa. Palavereita ja asiakaspalave-
lukoulutusta. Ammattitaidossa kehittämistavoite, tilavaraussuunni-
telmista pitäis ilmottaa ja keskustella”

Kuntoutuja Jukka L: ”kukaan ei oo maininnu tuen tarvetta. Tarve: tukea ei saa. Tavoite: 
tietää keneltä saa tukea, jos vaikka menny huonosti kotonaki eikä 
taho jaksaa päivää töissä olla. …Ja työn opastus pitäs saaha. Jos tulee 
uus työntekijä... koneessa joku vika vaikka, pitäs olla tukihenkilö 
jonka puoleen kääntyä. Työnjohtaja on tietenki yks... Kehittämis-
tavotteessa meillä oli että työnjohtajalla ois avoimuutta enemmän, 
että sen olokapäätä vois vähän lainata”
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Kuntoutuja Arvi E:  ”tuota Toinia (työterveyshoitaja) kysyä olokapääksi ”

Kuntoutuja Aila T: ” ei se aina ole saatavilla”

Kuntoutuja Jukka L: ”no pitäs keskustella ja haistella ilimapiiriä onko työnjohtaja sem-
monen että tohtii mennä sen olokapäälle nojjaamaan. Ja kiitostaki 
vois joskus oottaa.”

 (Keskusteluote yhteistyöpäivästä 31.10.1997)

Työntekijöiden puhe viittaa työnjohdon tuen tarpeessa oleviin alaisiin. Työnjoh-
tajalta kaivattiin olkapäätä, opastajaa, koneiden ja laitteiden vikojen selvittelijää, 
palautteen antajaa. Työnjohtajaan liitetään ominaisuuksia, joita häneltä nyt puut-
tuu, kuten avoimuus ja kiitoksen saaminen. Työnjohtaja kategorisoituu etäiseksi 
ja taitamattomaksi. Työterveyshoitaja mainitaan sen sijaan työntekijöiden tueksi, 
olkapääksi, jota voi lainata. Mukana olevan työterveyshoitajan rooli tulee ensim-
mäisen kerran tilaisuudessa esille. 

Yhteistyöpäivänä työnantajan edustajat ja työntekijät neuvottelevat kehittämi-
sestä. Esimiesten puheessa kuuluu heidän roolinsa epäkohtien korjaajina. Työnte-
kijät ovat epäkohtien pöytään tuojia. Osapuolet näyttäytyvät paikoin myös yhteis-
työkumppaneina, työpaikan kehittäjäryhmän jäseninä.

Vetäjä kommentoi kuntoutujien tehtävien yhteenvetoa mainiten: 

”se on yleisellä tasolla eikä syyllistä ketään erityisesti.” 

Mihin syyllisyysteeman esille ottaminen tässä yhteydessä liittyy? Syyllisyyteen liit-
tyy syytös jostain, ”vääryyden aihe”, sekä osapuolina syylliset ja uhrit. Ketä voi-
taisiin syyllistää yleisesti ja mistä? Mistä nyt ei syyllistetä? Syyllistämismainintaan 
täytyy liittyä jotain joko kuntoutuskontekstille yleensä ominaista tai juuri tähän 
tilaisuuteen liittyvää. Pienryhmien tuloksia purettaessa havaitaan viisi mainintaa, 
joissa annetaan esimiehille negatiivisia piirteitä. Kaksi mainintaa tulee työterveys-
hoitajalta, kaksi kuntoutujalta ja yksi kurssin vetäjältä. Kun kuntoutuja kertoo, 
kuinka hän on joustanut työssään koko kiireisen kesän, mutta työnantaja ei voinut 
joustaa hänen tärkeän menonsa takia, tiedustelee työterveyshoitaja, kuka tuo esi-
mies on, ja toteaa: 

– ”ilmankos se ei uskaltanu tänne tulla” (työterveyshoitaja Toini N 
31.10.1997)

Yhdessä pienryhmässä oli pohdittu työntekijän ja esimiesten yhteisen keskustelun 
aikaansaamista ja kuntoutuja totesi tavoitteen olevan, että myös työntekijä kerki-
äisi sanoa jotain. Työterveyshoitajan olettamus oli että kyse onkin uskalluksesta: 

– ”kyllä kait sitä kerkiää jos te uskaltasitte” (työterveyshoitaja Toini N)

Kuten esimerkeistä käy ilmi, asetetaan alaiset ja esimiehet yhtäältä vastakkaisiin 
rooleihin ja toisaalta kategorisoidaan hyvää ja huonoa esimiehiyttä. Puheenvuorot 
rakentavat negatiivista esimiehiyttä: kun eräs esimies ei tullut paikalle yhteistyöpäi-
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vään, toteaa työterveyshoitaja, että hän on mennyt taaksepäin. Esimiehen velvol-
lisuus on olla paikalla yhteistyöpäivässä ja pohtia kehittämistä yhdessä alaisensa 
kanssa. Esimies joka on mukana on edistynyt esimies ja yhteinen kehittäminen 
alaisen kanssa on edistystä. 

Muodostuu kategoria joustamattomasta ja torjuvasta esimiehestä, joka ei 
uskalla tulla menettelynsä johdosta yhteiseen tilaisuuteen, jolta ei saa tukea eikä 
kiitosta ja joka ei pysty tunnustamaan ettei osaa. Muodostuu myös kuva alaisesta, 
joka ei uskalla puhua esimiestensä kanssa yhteisessä keskustelussa, jolla on tuen 
tarvetta mutta ei tukea johon nojata, ja joka kaipaa välillä kiitosta. Kurssinvetäjän 
avauspuheenvuoron voi nähdä liittyvän esimies–alainen-kategorioihin liittyvän 
vastakkainasettelun ennakointiin kehittämissuunnitelmakeskustelussa.

Pienryhmä, johon kuntoutuja Arvi E kuului yhdessä työpaikkansa työsuojelu-
valtuutetun kanssa, kirjasi Arvi E:n työpaikan kehittämissuunnitelmaan seuraa-
vaa: 

”Työn kehittämistarpeet 

– autoille kellonajat, helpottaisi ruuhkaa

– kuljetuslinjat purkuhallista ulkovarastoon ja lajitteluun, nopeuttaisi ja hel-
pottaisi työtä

– uudet tilat ja uudet trukit, trukit alkavat olla vanhoja, rikkoutuvat ja hanka-
lia käyttää”

(Yhden pienryhmän kehittämissuunnitelma kalvolla 2. yhteistyöpäivänä 
31.10.1997)

Kehittämisehdotukset viittaavat sekä epäkohtien esittelyyn että suoremmin työ-
prosessin kehittämiseen. Arvi E ei päässyt yhteistyöpäivänä keskustelemaan suun-
nitelmistaan esimiehensä kanssa, kun tämä ei ollut paikalla. Työntekijät puhuvat 
työn kehittäjän ominaisuudessa. 

Kehittämissuunnitelmiin ja toimijoihin liitettävät piirteet kertovat, että kyse on 
työpaikan asioiden, ei yksittäisten kuntoutujien asioiden kehittämisestä. Asiakkuus 
koskee siten kuntoutujien työpaikkaa. 

Kun tarkastellaan kaikkien viiden työpaikkakohtaisen työryhmän kehittämista-
voitteita, näyttävät kuntoutujat ja esimiehet työn kehittäjinä saavan merkityksen 
vuorovaikutukseen valmiina alaisina ja esimiehinä. Lisäksi kuntoutujiin liitetään 
merkitys epäkohtien esille tuoja ja jossain määrin myös epäkohtien korjaaja. Esi-
miehet kategorisoituvat epäkohtien korjaajiksi. Kehittäminen nimittäin merkit-
see keskustelujen käymistä ja epäkohtien korjaamista. Seuraavaan olen koonnut 
kehittämistehtävistä tähän kategorisointiin liittyvät maininnat:

Kehittämistavoitteet työyhteisön tasolla

– keskusteluja työnjohdon ja johdon kanssa 
– avoimet keskustelut 
– henkilökohtaisista asioista keskustellaan työnjohtajan kanssa
– henkilökohtainen palautekeskustelu
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– muutoksista työnjohto ilmoittaa ennakkoon mahdollisuuksien mukaan
– työntekijän äänen kuuluminen

– pyritään avoimeen ilmapiiriin

– pitäisi olla tukihenkilö jonka puoleen kääntyä.
(kehittämissuunnitelmalomakkeilta kootut työpaikkakohtaiset tavoitteet
31.10.1997)

Listaus kertoo, että kehittäminen suuntautuu vahvasti työntekijöiden ja johdon vä-
lisiin suhteisiin ja vuorovaikutukseen. Avoimuus oli usean kuntoutujan listalla ke-
hittämistoiveissa. Puheissa se sai ylipäätään keskusteluhalukkuuden, kuulemisen ja 
mielipiteiden esittämisen sekä erilaisista asioista tiedottamisen merkityksen. Lisäksi 
siihen liitettiin osaamattomuuden tunnustaminen. Vaikutusmahdollisuudet liitettiin 
työntekijöiden kuulemiseen, keskusteluihin, palavereihin, työntekijöiden tarpeiden 
huomioon ottamiseen esim. uusia koneita hankittaessa, tilojen ja työolojen järjestä-
miseen. Esimiehen tuki liitettiin sekä yksityisasioihin, henkilökohtaisiin huoliin että 
työasioihin: voisi kysyä jos tulee konevika tai tukeen työn opastuksessa. 

Puhe on erilaista yhteistyöpäivinä kuin kuntoutujaryhmän keskinäisissä kes-
kusteluissa. Ei liene omituista, että kannanotot toisen osapuolen toimintaan ja 
vaateisiin ovat jyrkempiä silloin, kun toinen osapuoli ei ole läsnä ja päinvastoin. 
Yhteistyöpäivinä käydyissä dialogeissa neuvoteltiin ja rakennettiin yhteistä kehit-
tämiskohdetta. 

Kehittämisellä tarkoitettiin keskustelujen ja vuorovaikutuksen parantamisen 
lisäksi eritellympiä asioita kuten laitteiden hankintoja, tilojen ja työympäristön 
parantamista, atk- ja muuta laitekoulutusta, asiakaspalvelukoulutusta, tiimityön 
kehittämistä, kunnon kohentamista ja työn sujuvoittamista esimerkiksi aikatau-
luttamalla.

Eri puhujien näkökulmat kehittämisen kohteisiin kertovat myös kehittäjäsub-
jektista. Kurssin vetäjä puhui kuntoutujaryhmän suunnitelmista ja kuntoutujien 
työpaikkoja koskevista suunnitelmista. Esimiehet puhuivat työntekijöistä alaisi-
na ja työpaikan kehittämissuunnitelmista. Työterveyshoitaja viittasi puheessaan 
sekä työntekijöihin kehittäjinä työpaikoilla että yksityishenkilöinä. Kuntoutujat 
toivat itseään esille alaisina, työn epäkohtien esille tuojina ja vuorovaikutukseen 
pyrkivinä epäkohtien korjaajina. Kehittämissuunnitelmiin ja toimijoihin liitet-
tävät kategoriat ja niiden piirteet kertovat, että kyse on enimmäkseen työpaikan 
asioiden, ei niinkään yksittäisten kuntoutujien asioiden kehittämisestä. 

Yhteistyöpäivänä käytiin läpi työpaikkakohtaiset kehittämissuunnitelmat, 
minkä jälkeen kurssin vetäjä esittää toivomuksensa, että työpaikoilla kuntoutujat 
miettisivät ja työstäisivät näitä asioita esimiesten ja työterveyshuollon tuella. 

Kurssin vetäjä Marko J ”Toivon että jäätte niitä miettimään ja työstämään. Eikä vain 
itse vaan että tukena miettimässä ois työpaikalla esimiehet ja 
Toini (työterveyshoitaja) mukana” 

Kalevi M:n, Saara K:n ja Ilpo P:n esimies ehdottaa Kalevi M:lle ja Ilpo P:lle kehit-
tämissuunnitelmasta kertomista työpaikan varastopalaverissa:
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Aluepäällikkö Aaro K: ”Kalevi jos varaisit aikaa seuraavaan varastopalaveriin 10 min 
ja kertosit mikä se anti on. Ja saatas se muuki porukka siitä 
kiinnostumaan eikä se jää sinne mappiin ja muutki voi hyötyä 
jos tulee muita Aslakkeja. Ja Ilpo vois tehä oman terminaali-
puolella” 

Syntynyttä pientä innovaatiota tukee työterveyshoitaja tukee kategorisoimalla 
kuntoutujat työpaikan kehittämisen vetureiksi, Primus Motoreiksi:

Työterveyshoitaja Toini N: ”Aslakin tarkotushan on se että kurssilaiset ois Primus Mootto-
reita jotka vie asiaa eteenpäin työpaikalla” 

Työterveyshoitaja Toini N: ”Aila ja Jukka, ottakaa työsuojelukokoukseen se paperi, pietään 
palaveri” 

Kuntoutuja Aila T:  ”voisitko sinä Toini (työterveyshoitaja) kertoa siellä siitä?”

 (Keskustelu yhteistyöpäivänä 31.10.1997)

Aila T:n puheenvuoro kertoo, että hän ei oitis jaa merkitystä itsestään Primus Mo-
torina, vaan antaa esittelijän roolin työterveyshoitajalle.  

Kehittämissuunnitelmat eivät ole kuntoutujien omakohtaisia, vaan kuntoutu-
jaa esitetään huolehtimaan koko työyhteisön kehittämisestä. Näin kuntoutujille 
rakennetaan voimakkaasti työpaikan kehittäjän identiteetti. Samalla sekä vetäjä, 
työnantajan edustaja että työterveyshoitaja laajentavat kuntoutuksen kohdetta 
esityksissään työpaikkoja koskevaksi. Kehittämisen kuntoutujaryhmä-toimijas-
ta siirryttiin toimijaan työntekijä-kehittäjä, missä toimijuutta laajennetaan myös 
työterveyshuollon suuntaan. 

Aslak on päättymässä ja puheenaiheena on prosessin jatkuminen. Yhdessäkään 
puheenvuorossa ei mainita kuntoutuksen jatkumista, vaan puhutaan kehittämises-
tä; kehittämissuunnitelmien miettimisestä ja työstämisestä, kertomisesta ja asioi-
den viemisestä työpaikalla eteenpäin. Edellä kuvatussa esimiehen repliikissä teh-
dään tosin huomattava rajaus: tämä on Aslakiin kuuluvaa kehittämistä (”muutkin 
vois hyötyä jos tulee muita Aslakkeja”). Toiminnan kohde muotoillaan keskuste-
lussa päällisin puolin melko yksiselitteisesti työpaikan kehittämiseksi tai työpaikal-
la tapahtuvaksi kehittämiseksi. Työpaikan kehittämisagentin rooli syrjäyttää täysin 
kuntoutujien yksilökohtaiset kehittämisen tarpeet ja ongelmat joiden takia he ovat 
alun perin kuntoutukseen tulleet. Niitä ei käsitellä. Kysymys on työpaikan kehittä-
misestä, jossa kuntoutujat ovat aktiivisia.

Yhteistyöpäivän lopuksi siirrytään päätöskeskusteluun. Päätöskeskustelu mer-
kitsee käännettä asiakkuuden rakentumisessa. 

Kaksi kuntoutujaa avaa loppukeskustelun kurssin vetäjän pyytäessä komment-
teja. Kuntoutujat tarkastelevat niin työkavereiden kuin omia alkuodotuksia ja kä-
sitystä kuntoutujasta vain kuntoilijoina tai hoidon kohteena. Samalla he ottavat 
vastaan kurssin vetäjän aiemmin ehdottaman tulkinnan Aslakista työhön liittyvä-
nä. Toisin kuin hän oli luullut, kuntoutus onkin työhön liittyvien tehtävien teke-
mistä ja työasioiden pohtimista. 
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”Tiijän minkälaisen vastaanoton saan työpaikalla. Sanotaan että sinä oot taas 
venytyksessä ollu. Miten se sinäki sinne pääsit? En tiijä miten muut kokkee?”
(kuntoutuja 2. yhteistyöpäivänä 31.10.1997 )

”kun läksin tänne aattelin että punttisalilla ollaan, ja sittehän on kipeitä oltu-
kin. Mutta sitte tuo Marko on työnnelly tänne kaikenlaisia lappuja ja rauhassa 
olleet aivosolut on saaneet kans vauhtia. Tuntuu että neki on tulleet kipeäksi. 
Ei oo aikasemmin tullu ees mietittyä näitä työn eri asioita.”
(kuntoutuja 2. yhteistyöpäivänä  31.10.1997)

Työsuojeluvaltuutetun mielestä kuntoutuksen uutta sisältöä ei tunneta ja se johtaa 
väärinkäsityksiin, kielteiseen kuvaan:

”Pitäs tiedottaaa mitä se Aslak on, tiedotteeseen pitäs panna, sieltä tullee se kiel-
teinen että päästä siellä revitään eikä olla altaalla.” 
(Kuntoutujan työpaikan Työsuojeluvaltuutettu yhteistyöpäivän loppukeskus-
telussa 31.10.1997)

Edellä olevissa esimerkeissä myös kuntoutujat itse asettavat fyysisen kuntoutuksen 
avoimesti vastakkain työhön liittyvän kuntoutuksen kanssa (”sanotaan että oot 
venytyksessä ollu”, ”päästä siellä revitään eikä olla altaalla”, ”mietitty työn eri asioi-
ta” ”aivosolut tulleet kipeiksi”). Työn miettimisen tehokkuus rinnastetaan fyysisiin 
harjoitteisiin joiden vaikutus yleisesti tuntuu lihaksissa. Osallistujat siis problema-
tisoivat ja kyseenalaistavat perinteistä kuntoutusta ja käsitystä Aslakista. Sen tilalle 
tämän keskustelun lopputuloksena Aslakin uudeksi kohteeksi rakentuu työ. Tosin 
Kalevin kategorisoinnissa kipeiksi tulee niin lihakset punttisalilla kuin aivosolut 
työasioita miettiessä. Hän otti esille sen, että Aslak on myös fyysistä kuntoutusta.

Kuntoutujat yhtyvät uudelleenkategorisoimaan Aslakia ja samalla itseään kun-
toutujina. Fyysisen kuntoutuksen kyseenalaistus asettaa vastakkain venyttelyyn 
pääsyn ja punttisalilla olon tällä Aslakilla toteutetun työn miettimisen, tehtävien ja 
pään vaivaamisen kanssa. Kuntoutujien puheenvuoroista voidaan lukea myös uu-
delle Aslakille annettava piirre perinteiseen nähden: se on tiedollista ponnistelua 
vaativaa kovaa työtä, ei mitään passiivista lomaa jossa päästään venytettäväksi. 

Aslak-kuntoutusta kategorisoidaan työhön liittyväksi toiminnaksi ja sanoudu-
taan irti sen liikunta- ja virkistyspainotuksesta. Liikuntapuhe saa uuden sävyn ja 
merkityksen. Siinä missä liikuntatavoitetta äsken arvioitiin määrällisin termein ja 
suomittiin itseä laiskuudesta liikkua, tämän teeman yhteydessä liikunnan ja fyysi-
sen aktiviteetin merkitystä ikään kuin vähätellään (”vain jumppaa”, ”venytyksessä 
oot ollu” ). Perinteinen kuntoutus ja tämä Aslak asetetaan vastakkain. 

Kolmannen jakson päättyessä näillä puheilla murretaan fyysisen kuntoutuk-
sen kategoriaa käyttämällä samoja kategorioita joilla toisaalla rakennettiin fyysistä 
kuntoutuksen kohdetta (ja joita itse asiassa Aslak-kurssiohjelma sisältää runsain 
mitoin): jumppa, liikunta, venyttely. Puhe on tässä yhteydessä kyseenalaistavaa ja 
työtä ja fyysistä kuntoa vastakkain asettelevaa. Tulee vaikutelma, että osallistujien 
puheissa jumppa ja työnkehittäminen eivät mahdu samaan kuntoutukseen; kun-
toilija ja työn kehittäjä eivät muodosta jäsenryhmitystä. Puheessa vertaillaan, ar-
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votetaan ja otetaan kantaa. Fyysinen kuntoutus ei ole hyvä vaihtoehto. Asiakkaan 
identiteetti kuntoilijana murretaan ja tilalle tai vähintään rinnalle nostetaan uu-
denlainen Aslak-kuntoutuja, joka on valmis pohtimaan työtään. Asiakas näyttäy-
tyy rohkeana kuntoutuksen uudisraivaajana. Vanhan Aslakin asiakas on punttien 
nostaja, venytyksessä ja altaalla olija, mitkä viittaavat kategoriaan kunnon kohen-
taja ja virkistäytyjä. Nämä kategoriat hylätään ja tilalle tuodaan työn kehittäjään 
viittaavat kategorisoinnit, kuten työasioiden miettijä ja käsittelijä, joiden ’päästä 
revitään’ sen sijaan että revittäisiin kehosta.

Työsuojeluvaltuutettu ehdottaa Aslakille vielä kolmatta, uutta asiakkuutta, 
mikä poikkeaa edellisestä työnkehittämispuheesta. Alla ote keskustelusta, johon 
yhtyy myös työterveyshoitaja ja yksi kuntoutujista.

”autoonki vaihetaan öljyt aina 5 000 km:n välein, mutta ei ihmistä huolleta. … 
tämähän (kuntoutus, yhteistyöpäivä) on just semmosia tilanteita. Pitäs työn-
tekijän huoltamiseen panostaa vielä enempi. Eikä se tarvi olla se huolto täällä 
kuntoutuksessa, se pitäs olla koko ajan työpaikalla sen työntekijän ja työnjohon 
kans…. Työväsymyshän tiijetään mutta piti saaha jonku rovessorin tutkimus sii-
tä että niin se on. Ois nehi rahat säästyny jos ois työpaikalla sitä kehitetty”
(Työsuojeluvaltuutettu 3. kuntoutusjakso, yhteistyöpäivä 31.10.1997).

”Se työn kehittäminen on siinä se tärkein”
(Työterveyshoitaja 3. kuntoutusjakso, yhteistyöpäivä 31.10.1997)

”Pitäs Kelaa painostaa että täällä olis työnantajanki edustajat paikalla samalla 
kurssilla”
(Kuntoutuja Arvi 3. kuntoutusjaksolla, yhteistyöpäivä 31.10.1997).

Työsuojeluvaltuutetun puheenvuoro sisältää asiakaskategorian huollon tarpeessa 
oleva, työssä väsynyt työntekijä. Huolto ehdotetaan kuitenkin tapahtuvaksi työ-
paikalla, työntekijöiden ja johdon yhteisenä toimintana. Työterveyshoitaja jatkaa 
ehdotusta ja nimittää huoltoa työn kehittämiseksi. Yksi kuntoutujista, Arvi, eh-
dottaa vielä lopuksi työntekijöiden ja työnantajien yhteistä Aslakia. Työntekijöiden 
huollon pitäisi tapahtua työpaikalla ja yhdessä työnjohdon kanssa työn kehittämi-
senä. Keskustelussa kategorisoidaan uusi parempi kuntoutus: työntekijän huoltoa 
työpaikan yhteisenä toimintana. Kuntoutuksen asiakkuus laajennetaan työnanta-
jaa ja työpaikkaa koskevaksi.

Vertaus auton huoltoon viittaa koneiden tai laitteiden huoltoon liittyviin käsit-
teisiin, kuten määräaikaisuus, tarkistus, ylläpito - oletus että tietyn ajan kuluttua 
tai käyttöasteen kuluttua konetta pitää huoltaa ja tarvittaessa korjata, kun se kuluu 
tai rapautuu käytössä. Huoltoon liittyy myös ennakoivuus, estetään vikojen syn-
tymistä. Huollossa tarkistetaan, että laite on kunnossa ja toimintakelpoinen. Aslak 
vertautuu paitsi huoltoon, jatkuvaan kunnossapitoon, kun työsuojeluvaltuutettu 
vie työterveyshoitajan tukemana ideaa pitemmälle työpaikalla tapahtuvaksi kehit-
tämiseksi. 

Toisen yhteistyöpäivän lopuksi osallistujien puheet välittävät varsin yksimie-
lisen käsityksen Aslakista työhön liittyvänä toimintana. Yhteenveto- ja loppukes-
kusteluosuudessa nyt päättyvä Aslak-kurssi ja laajemminkin Aslak-kuntoutus ka-
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tegorisoidaan työhön liittyväksi toiminnaksi ja sanoudutaan irti sen liikunta- ja 
virkistyspainotuksesta. Perinteinen kuntoutus ja tämä Aslak asetetaan alkuvaihee-
seen verrattuna avoimemmin vastakkain ja vastakkainasetteluun tulevat mukaan 
myös kuntoutujat. Yksittäisen kuntoutuja-työntekijän rinnalle tulee työpaikan 
näkökulma. 

Uudenlainen Aslakin kategorisointi vahvistuu; Aslak on työkehittämisprojek-
ti; se on kehittämistoimintaa, puhumista työstä, se on työpaikan yhteinen asia, ei 
kuntoutujan oma asia, koska kuntoutujan vaativa rooli on olla kehittämisen primus 
motor. Loppukeskustelussa määriteltiin nyt päättyvää Aslak-kurssia ja Aslak-kun-
toutusta vertaamalla sitä perinteiseen toimintaan tai vallitseviin käsityksiin. Uusi 
Aslak näyttäytyy positiivisena mutta hankalasti markkinoitavana. Uuden Aslakin 
toimijat määrittyvät rohkeiksi ja ennakkoluulottomiksi. Osallistujat painottavat 
kuntoutusta työpaikan, esimiesten ja työntekijöiden yhteisenä asiana ja pohtivat 
miten sitä voisi edistää yhteisenä toimintana. 

Vetäjä vahvistaa vielä lopuksi kuntoutujien esittämää siirtymää punttisalilta 
työn miettimiseen ja murtaa vanhaa käsitystä Aslakista.  Hän määrittelee Aslak-
kuntoutusta kertoessaan tapauksesta, jossa Aslak oli ymmärretty hänen mielestään 
väärin. Tämän hän tekee viittaamalla sekä Kalevin tunnustukseen ajattelun muu-
toksesta (kuntoutujan asenne Aslakia kohtaan on muuttunut) että viittaamalla 
erääseen toiseen Aslak-kurssiin, jossa esimiehet reklamoivat siitä, että kuntoutuk-
sessa puhutaan työpaikan asioista. Kurssin vetäjän lähettämä muistio yhteistyö-
päivästä oli aiheuttanut erään työpaikan omistajien taholla hämminkiä. Kurssin 
vetäjä kertoo:

”Kiitän vieraita että ootte vaivautunu tulemaan. Kun Kalevi kertoi esimerkin 
millä ennakkoasenteella tuli ja sitte puhuttiin työstä... Eräänkin yrityksen 
omistajataho on ollu yllättyny siitä että siellä puhutaan työpaikan asioista. Jopa 
reklamaatiota odotetaan sieltä. Perimmältäänhän kyse onkin tiedonkulusta, joh-
to ei tiennyt tästä. Ja kaikki asiat ei kestä päivänvaloa siinä yrityksessä.” 
(Kurssin vetäjä yhteistyöpäivän loppukeskustelussa 31.10.1997).

Vaikka vetäjä kategorisoi Aslakin vahvasti työhön ja työpaikan toimintaan liittyväksi, 
on Aslak yhteisenä työnkehittämishankkeena kuitenkin häilyvä toimijoiden ilmai-
suissa. Häilyvyyttä ilmentää esimerkiksi työpaikan ja työterveyshuollon edustajien 
saama kutsuvieraiden identiteetti. Vetäjä osoittaa kiitoksensa esimiehille, ”vieraille”, 
jotka ”vaivautuivat tulemaan” yhteistyöpäivään. Vaivautuminen viittaa johonkin 
ylimääräiseen, joka ei oikeastaan kuulu heidän velvollisuuksiin. Kutsuvieraiden 
velvollisuudethan liittyvät pikemminkin vieraina olemisen tapakoodiin, ’tarjoilun’ 
ja heille osoitetun ohjelman vastaanottamiseen. Vetäjä antaa tunnustusta vieraille 
asenteesta, jolla he suhtautuivat Aslakin työkytkentään. Väärän ennakkoasenteen 
kurssin vetäjä liittää yhtäältä Aslakia koskevan tiedon puutteeseen, toisaalta mah-
dollisuuteen, että jos työasioista ei sovi kuntoutuskurssilla puhua, voi työpaikoilla 
olla ongelmia joita halutaan peitellä. Toisin sanoen työnantajat eivät osallistu, kun 
eivät joko tiedä Aslakista tai heillä on jotain salattavaa tai pelättävää. 

Kun kuntouttajan asiakaskategorisoinneissa viimeisellä jaksolla näyttäytyy 
tavoitteellinen ja aktiivinen Aslak-kuntoutuja niin liikunnan kuin työn suhteen, 
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kuntouttaja sijoittaa jakson lopussa kuntoutujan ’enemmän’ työnkehittäjäksi kuin 
kuntoilijaksi. Kuntoilijan roolia pyritään marginalisoimaan. 

Vetäjä rakentaa Aslakin työkategoriaa esittämällä vastakohdat ”me” ja toisin 
ajattelevat ”muut”: me edustamme uutta työn kehittämishanketta ja kehittämis-
myönteisiä työpaikkoja, muut vanhakantaista ajattelua, vanhakantaisia esimiehiä 
ja ongelmallisia työpaikkoja. 

Kurssin vetäjä Marko J kertoo myöhemmin minulle vielä lähemmin mainitse-
mansa Aslakin työpaikkayhteistyöstä. Marko J:n lähettämä muistio yhteistyöpäi-
västä oli aiheuttanut fi rman omistajien taholla hämminkiä ja asiasta odotetaan 
reklamaatiota. 

”Omistajataholta tuli kysymys, että mitä tämä tämmönen on, että eikö ne menny 
sinne jumppaamaan ja kuntoileen ja liikkumaan, ja että sitten meiän fi rman 
asioita käsittelette tällä tavalla näin. … Kyllähän tää monelle on aika outoa tää, 
että puhutaan kuntoutuskurssilla työasioista. Siellä oli noussu tämmönen äläk-
kä siitä. … että mitä tämä on, että haluaa selevityksen tästä... Minusta se on 
vaan hyvä. … niitten työntekijöitten kannalta pitäis päästä jotenkin selvittään 
sitä. Siellä ois tosissaan tarvetta tämmöselle työnkehittämishankkeelle.” 
(Ote Kurssin vetäjän haastattelusta yhteistyöpäivän jälkeen 31.10.1997).

Marko J:n kertoma viittaa yleiseen oletukseen Aslakin luonteesta. Työstä puhumi-
nen kuntoutuksessa on outoa. 

” en tiiä oliko ne ees miettiny sitä (mitä kuntoutuksessa tehdään). Kun tietenkin 
sieltä tulee joku virkavapaushakemus työntekijältä, että lähtee kuntoutukseen, 
niin kaikkihan ne mieltää, että … se on sitä hierontaa ja jumppaamista ja 
tämmöstä.” 
(Kurssin vetäjä yhteistyöpäivän jälkeen 31.10.1997).

Kertomuksesta voi kuulla kuinka jo ensimmäisellä jaksolla kuntouttajan puheis-
sa esiintynyt vastakkainasettelu perinteisen (fyysisen) ja uuden (työhön liittyvän) 
kuntoutuksen välillä toistuu. Vetäjä käyttää fyysisen kuntoutuksen kategoriaa ir-
tiottamisen välineenä: tämä Aslak on nimenomaan muuta kuin fyysistä kuntou-
tusta. Samalla fyysinen kuntoutus saa määreensä: se on hierontaa, jumppaamista 
ja liikuntaa. Näistä toiminnoista voi johtaa asiakaskategorian kunnon kohentaja 
tai potilas. Muu kuntoutus liittyy työhön ja fi rman asioihin. 

Seuraavaan olen koonnut Aslakin asiakkuuteen ”perinteisen kuntoutuksen” 
kunnon kohentajana ja ”uuden Aslakin” työn kehittäjänä liitettävät kategoriasi-
donnaiset toiminnot, joita esiintyi yhteistyöpäivän lopuksi keskustelussa:
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Kunnon kohentaja  Työn kehittäjä
Perinteisellä Aslakilla Uudella Aslakilla

ollaan punttisalilla päästä revitään
ollaan kipeitä aivosolut tulee kipeiksi
ollaan venytyksessä mietitään työasioita 
ollaan altaalla ei olla altaalla
hierontaa puhutaan työstä
jumppaa puhutaan työpaikan asioista
kuntoilua käsitellään meiän fi rman asioista
 liikuntaa mitä tämä on
työntekijä lähtee kuntoutukseen tämmönen työnkehittämishanke
sinäkin pääsit kuntoutukseen työnantajan edustajat samalla kurssilla tt kanssa
  työntekijän huoltoa 

Tämän aineiston perusteella Aslak rakentuu työnkehittämishankkeena ja toiminta 
Aslakilla kehittämisenä.  Näiden kategorisointien kautta tehdään eroa perinteiseen 
fyysispainotteiseen kuntoutukseen. 

Yhteenveto yhteistyöpäivästä

Kuten alla olevasta kuviosta 8.18 nähdään, vastavuoroisen asiakkuutta koskevan 
kategorisoinnin alue on yhteistyöpäivänä aikaisempaa laajempi. Puheenvuoroista 
on tunnistettavissa käsitteellinen muutos. Mukana olevat osapuolet määrittyvät 
työn kehittäjiksi joko erikseen alaisten tai esimiesten roolissa tai yhdessä, kehittä-
järyhmän jäseninä. Työn kehittäjä on ennen muuta työolojen, työtapojen ja omien 
asenteiden korjaaja. Asiakkaan identiteettiin liittyy kaikkien osapuolten puheen-
vuoroissa myös joko alaisena tai esimiehenä sinänsä toimiminen. Kuntoutuksen 
uudisraivaajan ominaisuudessa yhteistä asiakkuutta määritellään myös ”enemmän 
työnkehittäjäksi” kuin kunnon kohentajaksi, potilaaksi tai virkistäytyjäksi, jotka saa-
vat vanhanaikaisen tai toissijaisen asiakkuuden määrittelyn. 
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Kuvio 8.18 Kuntoutujien ja kuntouttajien asiakkuutta koskevat kategorisoinnit 
kolmannen kuntoutusjakson yhteistyöpäivässä.
[Vastavuoroisen kategorisoinnin alueet on ympyröity. Yksisuuntaiset nuolet kuvaavat eri 
osapuolten yksipuolisia kategorisointeja ja salamanuoli kategorisointien avointa yhteen-
sopimattomuutta]. 

Kuntoutujien ja työpaikan edustajien, erityisesti terveyshoitajan, vastavuoroisen 
kategorisoinnin alueeksi muodostui asiakas yhtäältä huollon tarpeessa olevana, vä-
syneenä työntekijänä ja toisaalta yksityishenkilönä. Näitä kategorisointeja ei esiin-
tynyt kurssin vetäjän puheenvuoroissa. Edellä kuvatusta asiakkuuden tulkinnasta 
poikkeaa se työterveyshoitajan kategorisointi, jolla hän nimeää kuntoutujat työn 
kehittämisen Primus Motoreiksi työpaikallaan. Tämän kanssa ei sovi myöskään 
yhteen kuntoutujien itsensä kategorisoituminen epäkohtia esitteleviksi alaisiksi. 
Niinpä Primus Motor tulee lähelle kaikille yhteisen määrittelyn aluetta, kun taas 
epäkohtien esittelijä etääntyy siitä.

Kuntouttajan muotoilemat oppilaan ja porukan  kategoriat eivät herätä vas-
tavuoroisuutta, vaan ne jäävät kurssin vetäjän omasta positiosta (”hankevetäjä”, 
”opettaja”) käsin tehdyiksi määrittelyiksi, joilla hän sitoo toimijat Aslak-kurssin 
kontekstiin. 

Hyvä oppilas

Porukka

KUNTOUTUJATKUNTOUTTAJA

Kehittämisen Primus 
Motor työpaikalla

Työntekijä, alainen
- työn epäkohtien esittelijä

MUUT OSAPUOLET (TYÖPAIKAN  
JA TYÖTERVEYSHUOLLON 
EDUSTAJAT)

Yksityishenkilö

Huollon tarpeessa, 
väsynyt työntekijä

Työn kehittäjä
- työolojen, asenteiden ja työtapojen korjaaja

- kehittämisryhmän jäsen, kehittämiskumppani, 
hankekumppanit (sekä alainen että esimies)

Työpaikka
Työntekijä alaisena

Kuntoutuksen uudisraivaaja; ei kunnon
kohentaja, potilas eikä virkistäytyjä



292

Tulkinta kolmannen jakson asiakaskategorisoinneista

Kuntoutujien, kuntouttajien ja muiden osapuolten asiakaskategorisointien yh-
tenevyys ja eroavuus

Yhtenevyydet. Kolmannella jaksolla kuntouttajan ja kuntoutujien asiakkuutta 
koskevat samankaltaisia kategorisointeja esiintyi työntekijän, työnkehittäjän, kun-
non kohentajan ja oppilaan kategorioiden piirissä. Asiakkuus näissä kategorioissa 
ei kuitenkaan ollut täysin yhteisesti jaettu lukuun ottamatta oppilaan kategoriaa 
(ks. myöhemmin eroavuudet). Muut kategoriat saivat erilaisia lisämääreitä siten, 
että niille annetut merkitykset toisaalta olivat samankaltaisia, toisaalta poikkesivat 
eri osapuolten kategorisoinneissa ja jakson eri tapahtumissa toisistaan.  Kuntou-
tuksen uudisraivaajasta muodostui yhteinen kategoria niin kuntoutujille, kuntout-
tajalle kuin työpaikkojen ja työterveyshuollon edustajille.

Eri osapuolten puheenvuoroista rakentuva kuntoutujan identiteetti kolman-
nella jaksolla on ennen muuta työntekijän identiteetti. Siitä ei muodostunut kaik-
kineen yhtenäinen kuva, vaan työntekijä kuntoutuksen asiakkaana määrittyi mo-
nin eri tavoin. Yhtenevän kategorian eri osapuolten puheenvuoroissa muodostivat 
ne piirteet ja toiminnot, jotka viittaavat työntekijään jonkin työpaikan edustajana, 
työntekijänä muuttuvassa työssä, varastotiimin jäsenenä ja alaisena. 

Kuntoutujat ja kuntouttaja rakentavat osittain yhtenevän kuvan Aslakin asiak-
kaasta muutosten tekijänä (kuvio 8.19). Kuntouttajan ensin tarjoamat merkitykset 
työn kehittämiselle muotoutuivat vuoropuhelun tuloksena muutosten tekemiseksi 
työpaikalla ja omassa työssä. Muutokset tulkitaan työolojen, työtapojen ja asentei-
den korjaamiseksi niin kuntoutujien kuin esimiesten ja työterveyshuollon taholta. 
Kuntouttajan puheissa tavataan vastaavat kategorisoinnit. Näihin kategorisoin-
teihin liitetyt piirteet kertovat, että työntekijä-kuntoutuja tekee pieniä muutoksia 
työssään alaisen roolista käsin, kuntoutujien esimiehet esimiehen roolista käsin. 
Muutoksen tekijän kategoriaan sisällytettiin keskusteluissa molemmat osapuolet, 
tosin erikseen (myös eri puheenvuoroissa).
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Kuvio 8.19 Työolojen, työtapojen ja asenteiden korjaaminen osapuolten yhteisenä 
kohteena muutoksen tekemiseen liittyvien kategorisointien perusteella

Kunnon kohentajan kategoriasta muodostuu myös osittain yhteinen kuntouttajan 
ja kuntoutujien kesken. Aktiivinen kunnon kohentaja esiintyy molempien katego-
risoinneissa, mutta kuntoutujien kategorisoinneissa liikuntaa ja kuntoilua ei aina 
liitetä aktiivisen kunnon kohentajan rooliin, vaan se saa myös muita merkityksiä 
(kuvio 8.20).

Kuvio 8.20 Fyysinen kunto kuntouttajan ja kuntoutujien yhteisenä kohteena asi-
akkuutta koskevien fyysiseen kuntoon liittyvien kategorisointien perusteella

Neljäs kuntouttajan ja kuntoutujien yhteinen alue on oppilaaksi kategorisoitumi-
nen. Kuntouttaja kategorioi tehtävien tekemisen kautta itsensä opettajaksi ja sa-
malla kuntoutujat oppilaiksi. Kuntoutujat yhtyvät tähän kategorisointiin. 

Kuntoutuksen uudisraivaajan identiteetti syntyi yhteistyöpäivän keskusteluis-
sa, jolloin yhteiseksi alueeksi muodostui Aslak-toiminnan kytkeminen työhön. 
Kyseessä on Aslakin asiakkuuden uudelleenkategorisointi, jossa asiakkuus liitettiin 

kohde:
TYÖOLOT, 

TYÖTAVAT JA 
ASENTEET

Tulos (asiakaskategoria ja siihen liittyvä toiminta kuntoutuksessa):
Omien työtapojen ja asenteiden korjaaja

MUUTOKSEN TEKEMINEN = TYÖOLOJEN, TYÖTAPOJEN JA 
ASENTEIDEN KORJAAMISTA

Kuntouttajan 
asiakaskategorisointi:
Työn kehittäjä,
muutoksen tekijä:
työolojen, omien 
työtapojen ja asenteiden 
korjaaja

Kuntoutujan 
asiakaskategorisointi:
Muutoksen tekijä: 
työolojen, omien työtapojen 
ja asenteiden korjaaja

Esimiesten ja työterveyshoitajan 
asiakaskategorisointi: 
Työnkehittäjä: 
työolojen, omien työtapojen ja 
asenteiden korjaaja

kohde:
FYYSINEN

KUNTO

Tulos (asiakaskategoria ja siihen liittyvä toiminta kuntoutuksessa):
Kunnon kohentaja

LIIKUNTA JA KUNTOILU = KUNNON KOHENNUS JA 
MIELIHYVÄN TUOTTAMINEN

Kuntouttajan 
asiakaskategorisointi: 
Aktiivinen kunnon 
kohentaja

Kuntoutujan 
asiakaskategorisointi:
Kuntoilijat:
- tunnollinen kunnon
kohentaja
- laiska kuntoilija
- mielihyväkuntoilija
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työhön ja työpaikan toimijoiden yhdessä tehtävään työn kehittämiseen vastakoh-
tana liikunta- ja virkistyspainotteiselle toiminnalle (kuvio 8.21). Puheessa annetut 
merkitykset viittaavat siihen, että Aslakin uudeksi kohteeksi ajatellaan työpaikan 
toimintaa, jota johto ja työntekijät kehittävät yhdessä.

Kuvio 8.21 Aslakin asiakkuus uudisraivaajana eri osapuolten yhteisenä uudelleen-
kategorisointina. Kohteeksi määrittyy työpaikan toiminta

Kuntoutujien ja työterveyshuollon edustajien yhteisen työstämisen alueeksi muo-
dostui myös kuntoutujien yksityiselämä (kuvio 8.22). Kuntouttajan ja esimiesten 
puheenvuoroissa yksityishenkilönkategoriaa ei kolmannella jaksolla esiinny.

Kuvio 8.22 Yksilön tukeminen ja virkistäminen työterveyshoitajan ja kuntoutujien 
yhteisenä kohteena asiakkaan yksityishenkilöksi kategorisoitumisen perusteella. 

Eroavuudet. Eri osapuolten kategorisoinnit erosivat toisistaan samojen teema-
alueiden tai pääkategorioiden sisällä, missä kategorisoinnit myös osin yhtenivät. 
Eroja syntyy erityisesti siinä, millainen työntekijän, työnkehittäjän, tai kunnon ko-
hentajan kuva rakentuu. Kuvio 8. 23 kertoo työntekijän rooliin, fyysiseen kuntoon 
ja työn kehittämiseen sekä yksityiselämän alueisiin liittyvistä erilleen jäävistä ja 
yhteen sopimattomista asiakkuutta koskevista kategorisoinneista. 

kohde:
TYÖPAIKAN 
TOIMINTA

Tulos (asiakaskategoria ja siihen liittyvä toiminta kuntoutuksessa):
Kuntoutuksen uudisraivaaja

KUNTOUTUKSEN SUUNTAAMINEN TYÖPAIKAN TYÖN 
KEHITTÄMISEEN JA YHTEISTOIMINNAN VIRITTÄMISEEN 

Kuntouttajan 
asiakaskategorisointi: 
työn kehittäjä
työpaikan 
kehittämisryhmän jäsen, 
työnkehittämishankkeen 
kumppanit, ei kunnon 
kohentajana

Kuntoutujan 
asiakaskategorisointi:
huoltoa tarvitseva työntekijä
työn kehittäjä työpaikalla, 
kehittämisryhmän jäsen, 
työasioiden miettijä, ei 
virkistäytyjä

Esimiesten, työterveyshuollon ja työsuojelun 
edustajien asiakaskategorisointi:
työntekijä-kuntoutuja kehittämisen Primus 
Motorina, työntekijät ja esimiehet yhdessä
kehittäjinä Aslakin kautta

kohde:
KUNTOUTUJAN 
YKSITYISELÄMÄ

Tulos (asiakaskategoria ja siihen liittyvä toiminta kuntoutuksessa):
Yksityishenkilö

YKSILÖN TUKEMINEN JA VIRKISTÄMINEN 

Työterveyshoitajan 
asiakaskategorisointi 
- yksilö
- perheenjäsen

Kuntoutujan 
asiakaskategorisointi:
- yksityishenkilö, 
minä ihmisenä
- vapaa-ajan viettäjä
- perheenjäsen
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Kuvio 8.23 Eri osapuolten asiakkuutta koskevien kategorisointien eroavuudet yk-
sipuolisiksi jäävinä kategorisointeina ja yhteen sopimattomuuksina kolmannella 
kuntoutusjaksolla

Kolmannella jaksolla asiakkuutta koskevat tulkinnat poikkesivat ensinnäkin työ-
hön liittyvän asiakkuuden tulkinnoissa. Eroavuuksia syntyy, kun kuntouttaja ka-
tegorisoi kuntoutujat työn kehittäjiksi ja työpaikkansa muutosten tekijöiksi. Kun-
toutujien kaikissa merkityksenannoissa ei vastaavaa muutoksen tekijyyttä esiinny, 
vaan pikemminkin kuntoutujat lukevat itsensä muutosten ulkopuolelle tavalla, 
jota kutsun passiivisen rivityöntekijän orientaatioksi, jolloin muutokset otetaan 
vastaan olematta itse niihin osallisena. Samalla kuntoutujien kategorisoinneissa 
näkyy huono-osaisuus: kuntoutuja on työntekijänä työn rasittama, kiireinen, kal-
toin kohdeltu, epäkohtia osoitteleva alainen. Näiden kautta muodostuva asiakkuus 
on ristiriidassa muutoksen tekijän ja työn kehittäjän asiakaskategorian kanssa. Sa-
malla tavalla ristiriitaan kuntoutujien kategorisointien kanssa asettuu työterveys-
hoitajan puheenvuorossaan esittämä työpaikan kehittämisen veturin kategoria. 
Esimiesten puheenvuoroissa kuntoutujiin viittaava alaisen kategoria on yhteen 
sopimaton sekä kuntouttajan että työterveyshoitajan kategoriointien kanssa.

Kolmannen jakson asiakaskategoriat antavat ristiriitaisen kuvan työhön liitty-
västä asiakkuudesta: kuntoutuja on sekä työpaikan kehittäjäyhteisön jäsen, työ-
paikallaan muutoksia aikaan saava kehittäjä, omia asenteitaan ja työtapoja korjaa-
va työntekijä, huonosti kohdeltu alainen, rasittunut ja passiivinen rivityöntekijä. 
Työhön liittyvä asiakkuus jää hajanaiseksi. 

Kuntouttaja
työn kehittäjä, muutoksen tekijä
työpaikalla

Kuntoutuja
- rivityöntekijä, passiivinen
muutosten vastaanottaja
- kaltoin kohdeltu alainen
- kiireinen ja ylitunnollinen
työntekijä
- työssä rasittunut, väsynyt
työntekijä
- työn epäkohtien esittelijä

Työterveyshuollon edustaja
- kehittämisen veturi , Primus Motor 
työpaikalla

Esimies
työntekijä alaisena

Yksityiselämään liittyvä asiakkuus

Työterveyshoitaja
- yksityishenkilö
- perheenjäsen

Kuntoutuja
- yksityishenkilö
- mielihyvä-
kuntoilija
- perheenjäsen

Fyysiseen kuntoon liittyvä asiakkuus

Kuntouttaja
muutoksen tekijä:
aktiivinen kunnon
kohentaja

Kuntoutuja
- laiska kuntoilija
- mielihyväkuntoilija

Työhön liittyvä asiakkuus
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Toinen asiakkuus liittyy fyysiseen kuntoon. Siitä puhutaan paljon, mutta se on 
kolmannella jaksolla ristiriitaisempi kuin aiemmin. Kuntoutujien omat, kuntoon 
liittyvät kategorisoinnit moninaistuvat. Kun kuntouttaja kategorisoi asiakkaita ak-
tiivisina ja tavoitteellisina kunnon kohentajina, esiintyy asiakkailla samantapaisen 
tunnollisen kuntoilijan ohella myös tätä kategorisointia ’vastustava’ määrittely, 
jolla he kategorisoivat itseään laiskoiksi kuntoilijoiksi tai katsovat liikuntaa mieli-
hyväkuntoilijan näkökulmasta. 

Mielihyväkuntoilijan kategoriaa rakentavassa keskustelussa on havaittavissa 
kuntouttajan ja kuntoutujan vastakkaiset kategorisoinnit jopa siten, että keskus-
teluun sisältyy häiriön aineksia. Kuntoutujien puhe osoittaa lievää resistanssia 
kuntouttajan peräänkuuluttamaa aktiivisuutta kohtaan. Muodostuu kuntoilijaka-
tegoria joka ei mahdu tavoitteellisten Aslak-kuntoilijoiden tai -kuntoutujien jäsen-
ryhmään. Kolmas asiakkuus, asiakkuus yksityishenkilöinä liittyy kolmannella jak-
solla sekä kuntoiluun että kuntoutujien yksityiselämään ja henkilöön. Se on alue 
johon liittyviä kategorisointeja esiintyy lähinnä kuntoutujien ja työterveyshuollon 
edustajien puheessa. Henkilökohtaisen hyvinvoinnin kategorisoituessa pääasiassa 
liikunnaksi sekä kuntouttajan että kuntoutujien taholta, nostavat kuntoutujat esil-
le myös yksityiselämänsä sosiaalisen puolen perheenjäsenenä ja muutoin hyvistä 
elämyksistä nauttijana. Kuntouttajan kategorisoinneissa ei esiinny yksityiselämän 
aluetta muutoin kuin kunnon kohentamisen osalta. Työterveyshoitaja pitää esillä 
kuntoutujien yksityiselämän näkökulmaa. 

Fyysisen kunnon hoitamiseen ja yksityiselämään liitettävää asiakkuutta voi-
daan pitää erillisinä työhön liittyvään asiakkuuteen nähden, sillä ne eivät esiinny 
yhdessä vaan pikemmin sulkevat pois toisiaan. Aslakin kontekstissa kuntouttaja 
pyrkii kääntämään asiakkaiden kuntoutuskontekstista irtoavan psykososiaalisen 
teeman Aslak-kuntoutuskielelle. Kuntoutujan puheessa metsässä kuljeskeleva lin-
tujen kiikaroija representoituu kurssin vetäjän puheessa tavoitteellisesti kuntoaan 
kohottavaksi lenkkeilijäksi tai henkilöksi, joka on oppinut kehittämään niin hen-
kistä kuin ruumiillista hyvinvointiaan. Kuntoutujat ’suostuvat’ asettumaan pää-
sääntöisesti, mutta eivät aina, tähän kategoriaan. Kuntoutuja yksityishenkilönä ei 
lukeudu vetäjän tarkoittamaan Aslakin kohteeseen. 

Eri osapuolten kategorisointien sisäinen yhtenäisyys ja ristiriitaisuudet 
kolmannella jaksolla

Kuntoutujien asiakaskategorisoinneista suurin osa liittyi asiakkuuteen työn te-
kijöinä tavalla, joka kuvaa työhön liittyvän asiakkuuden monitulkintaisuutta. 
Kuntoon liittyvä asiakkuus on vahvasti läsnä sekin saaden kolmannella jaksolla 
useamman merkityksen. Omaan elämäntilanteeseen liittyvä asiakkuus tulee esil-
le harvemmin. Asiakkuusluokkien sisäisen monitulkintaisuuden ohella työhön ja 
kuntoon liittyvät kategorisoinnit ovat joiltain osin keskenään ristiriidassa, samoin 
kuin työhön ja elämäntilanteeseen liittyvät sekä kuntoon ja elämäntilanteeseen 
liittyvät kategorisoinnit (Kuvio 8.24).

Työtä koskevien kategorisointien sisällä kuntoutujien kategorisointien sisäinen 
ristiriitaisuus on ilmeisintä yhtäältä työn kehittäjäksi ja kuntoutuksen uudisraivaa-
jaksi kategorisoitumisen ja toisaalta rasittuneeksi rivityöntekijäksi, alaiseksi ja
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Kuvio 8.24 Kuntoutujien asiakaskategorisointien sisäinen yhtenäisyys kolmannel-
la jaksolla.

epäkohtien esittelijäksi kategorisoitumisen välillä. Kovin yhtenäiseksi ei muodostu 
myöskään kuva työn kehittäjästä: kehittäminen saa erilaisen merkityksen riippu-
en siitä, viitataanko omien asenteiden korjaamiseen tai työtapojen muuttamiseen 
vai työtoiminnan laajamittaisempaan kehittämiseen yhdessä muiden toimijoiden 
kanssa. 

Sisäisesti keskenään yhtenäisiä eivät ole myöskään asiakkuus tunnollisena kun-
non kohentajana ja laiskana tai mielihyväkuntoilijana. 

Vaikka asiakas voidaankin nähdä sekä työntekijänä, kunnon kohentajana, oppi-
laana että yksityishenkilönä, voi työhön, kuntoon, tehtäviin ja elämäntilanteeseen 
liittyvän asiakkuuden keskinäinen suhde muodostua ristiriitaiseksi, kun kuntou-
tujan näkökulmasta erilaisiin asiakkuuksiin liitetään samanaikaisesti keskenään 
yhteen sopimattomia piirteitä, toimintoja, vastuita ja velvollisuuksia. 

Kuntouttajien puheenvuoroissa esiintyy työhön, kuntoon ja tehtävien teke-
miseen liittyvät asiakaskategorisoinnit (kuvio 8.25). Työhön liittyvien katego-
risointien perusteella asiakas on aloitteellinen muutoksen tekijä, työn kehittäjä, 
kuntoutuksen uudisraivaaja, epäkohtien ja omien asenteidensa korjaaja. Työn ke-
hittäjä -kategoria saa kuitenkin kolmannen jakson keskusteluissa myös kuntoutta-
jan puheissa piirteitä, jotka viittaavat epäyhtenäisempään tulkintaan. Kuntoutta-
jan kategorisoinnit ikään kuin etääntyvät hänen aiemmista luonnehdinnoistaan ja 
lähentyvät kuntoutujien kategorisointeja. Se näkyy siten, että myös kuntouttajan 
puheissa alkaa esiintyä useammin viittauksia ’pienimuotoisemman’ kehittämisen 
puolesta, jollaisista kuntoutujat puhuvat.

Elämäntilanteeseen liittyvät
asiakaskategorisoinnit
- yksityishenkilö
- perheenjäsen
- virkistäytyjä

Kuntoon liittyvät
asiakaskategorisoinnit
-tunnollinen kunnon kohentaja

- laiska kuntoilija
- mielihyväkuntoilija

Työhön liittyvät asiakaskategorisoinnit
- työn kehittäjä
- työpaikan kehittäjäjäsen
- kuntoutuksen uudisraivaaja
-omien työtapojen ja asenteiden korjaaja

- työssä rasittunut, huollon tarpeessa oleva
rivityöntekijä, passiivinen muutosten
vastaanottaja
- huonosti kohdeltu alainen
- epäkohtien esittelijä

- kiireinen ja ylitunnollinen työntekijä
- tiimin jäsen

Tehtävien suorittamiseen
liittyvä asiakaskategoria
- tunnollinen oppilas
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Kuvio 8.25 Kuntouttajien asiakaskategorisointien sisäinen yhtenäisyys kolmannel-
la jaksolla

Sisäisesti ristiriitaisena voidaan pitää kuntouttajan merkityksenantoa Aslakin asi-
akkuudelle kolmella eri alueella eli työssä, kunnon kohentamisessa ja oppilaana 
kurssityössä. Työhön ja kunnon kohentamiseen liittyvien kategorisointien risti-
riitaisuus näkyi selkeimmin yhteistyöpäivänä. Tuolloin kuntouttaja asetti uuden, 
työhön liittyvän kuntoutuksen vastakkain perinteisen jumppaa ja virkistystä sisäl-
tävän kuntoutuksen kanssa, mutta korosti aiemmin samalla jaksolla kuntoutujien 
roolia muutoksen tekijöinä oman kunnon suhteen. Kehittämis- ja arviointitehtä-
vän yhteydessä esille tulleen oppilaan kategoriapiirteiksi jäävät tehtävät ja niistä 
suoriutuminen, jolloin kategoria on ristiriidassa kuntouttajan esittämien aktiivis-
ten työn muutosten tekijän piirteiden kanssa. 

Kuntoutujien esimiesten puheenvuoroissa asiakkuus liittyi ennen muuta työ-
hön. Kuviosta 8.26 ilmenee, että esimiehet hakivat kuntoutujan työntekijä-roolia 
sekä alaisena, kehittäjä-alaisena oman tonttinsa hoitamisessa (asenteet ja työtavat) 
että kehittäjäryhmän jäsenenä. Näistä alaiseksi kategorisoituminen ei ole täysin 
yhteensopiva työpaikan yhteistoiminnallisen kehittäjäjäsenyyden ja uudelleen 
muotoillun kuntoutuksen uudisraivaajan kanssa. 

Kuvio 8.26 Kuntoutujien esimiesten asiakaskategorisointien sisäinen yhtenäisyys 
kolmannella jaksolla

Tehtävien suorittamiseen 
liittyvä asiakaskategoria
- oppilas

Kuntoon liittyvät
asiakaskategorisoinnit
- aktiivinen kunnon kohentaja
- muutoksen tekijä kunnon 
kohentamisessa

Työhön liittyvät 
asiakaskategorisoinnit
- työn kehittäjä
- työpaikan muutosten tekijä
- työn epäkohtien korjaaja
- omien asenteiden korjaaja
- kuntoutuksen uudisraivaaja, 
ei jumppaaja ja virkistäytyjä
- hankekumppani

Työhön liittyvät asiakaskategorisoinnit

alainen

työn kehittäjä:
- omien työtapojen ja asenteidensa korjaaja
- työpaikan kehittäjäjäsen
- kuntoutuksen uudisraivaaja
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Työterveyshuollon edustaja toi esille asiakkuutta yhtäältä kuntoutujan yksityis-
elämään liittyvänä, toisaalta hänen puheessaan esiintyi työhön liittyviä kategori-
sointeja. Työntekijänä kuntoutujat saivat vahvan määrittelyn työn kehittämisen 
Primus Motoreina työpaikalla, yhdessä muiden toimijoiden kanssa, mutta lisäksi 
työterveyshuollon edustajan puheessa kuuluu yksittäinen työntekijä asenteidensa 
korjaajina (kuvio 8.27). 

Kuvio 8.27 Kuntoutujien työterveyshuollon edustajan asiakaskategorisointien si-
säinen yhtenäisyys kolmannella jaksolla

Näin muodostunut asiakaskategoria työterveyshuollon näkökulmasta on moni-
tasoisuudessaan epäyhtenäinen. Oman asenteen korjaamista korostava puhe viit-
taa erilaiseen toimijaan kuin kehittämisen veturina toimiminen käytännön työs-
sä. Työterveyshuollon edustajan puheenvuoroissa kuntoutuja esiintyi toisaalta 
työntekijänä, toisaalta yksityishenkilönä siten, että yksityishenkilön identiteetti jäi 
työntekijyyden varjoon. 

Jäsenkategorisointien yhtenevyydet ja eroavuudet kolmannella 
kuntoutusjaksolla toiminnan häiriöalueina 

Edellä kuvatut kategorisointien erot ja yhtenevyydet kertovat siitä, että kolman-
nella jaksolla häiriöalueet liittyivät kategorisointien perusteella sekä työn kehittä-
miseen että kunnon kohentamiseen liittyviin merkityksiin. Muodostui seuraavia 
ristiriitaisia tulkintoja asiakkuudesta:

– asiakas aloitteellisena työnkehittäjänä vs. rasittuneena alaisena, passiivisena 
rivityöntekijänä

– asiakas työnkehittäjänä vs. pienten muutosten tekijänä
– asiakas työn kehittäjänä vs. kunnon kohentajana 
– asiakas työntekijänä vs. yksityishenkilönä
– asiakas kunnon kohentajana vs. virkistäytyjänä
– asiakas samanaikaisesti oppilaana, työntekijänä, kunnon kohentajana ja yk-

sityishenkilönä. 

Kolmannella jaksolla keskusteluryhmissä rakennetaan viittä asiakaskategoriaa: 
työn kehittäjä-työntekijän, muutosten tekijä-alaisen, kunnon kohentajan, virkis-
täytyjä – yksityishenkilön sekä oppilaan. Viimeinen kuntoutusjakso päättyy yh-
teiseen kategorisointiin, jossa asiakkuus saa kollektiivisen työnkehittäjän piirteitä 

Elämäntilanteeseen liittyvät 
asiakaskategorisoinnit:
- yksityishenkilö, perheenjäsen

Työhön liittyvät kategorisoinnit:
- työn kehittämisen Primus Motor
- työpaikan kehittäjäjäsen

- oman asenteen korjaaja
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ja toimijuutta laajennetaan työyhteisöä koskevaksi. Samalla kunnon kohentajan 
identiteettiä laitetaan taka-alalle. Tuloksena on Aslakin uudelleenkategorisointi 
samalla kun käytettävien tehtävien ja toimintatapojen myötä entisiä kategorisoin-
teja säilytetään, jolloin keskustelussa rakennetaan keskenään erillisiä tai ristirii-
taisia kohteita. Häiriöt liittyivät tehtävän tekemiseen ja asiakkuuden määrittelyyn 
liikunnan kautta.

8.4 Johtopäätökset asiakaskategorioista 

Aslakin asiakkuus kategorisointien valossa

Jäsenkategoria-analyysi toi esille Aslak-asiakkuudelle annetut moninaiset ja osin 
ristiriitaiset tulkinnat. Analyysin perusteella eri toimijoiden kategorisoinnit il-
mentävät ensiksikin toisistaan poikkeavia näkemyksiä asiakkuudesta. Toiseksi 
osapuolten antamat merkitykset eivät kuitenkaan säily samanlaisina koko kuntou-
tusprosessin ajan, vaan ne muotoutuvat vuoropuhelussa välillä lähentyen, välillä 
erkaantuen toisistaan ja muodostuen uudenlaisiksi. Kolmanneksi, vaikka kurssin 
lopussa eri osapuolten asiakkuudelle antamat merkitykset lähentyvät toisiaan, säi-
lyy myös katkosten alueita ja toisistaan erillisiksi jääviä tulkintoja asiakkuudesta. 
Neljänneksi toimijoiden itsensä antamat merkitykset asiakkuudelle ovat paikoin 
sisäisesti ristiriitaisia. Eri toimijoiden asiakkuutta koskevat määrittelyt voidaan 
pelkistää seuraavasti.  

Kuntouttajalla on neljä asiakkuutta koskevaa pääkategoriaa: työn kehittäjä, 
työntekijä, kunnon kohentaja ja oppilas. 

• Työn kehittäjän kategoria sisältää kuntoutuja-asiakkaan määrittelyn ensi si-
jassa työtään kehittävänä ja työssään muutoksia aikaan saavana työntekijänä. 
Kuntouttaja liittää työntekijään myös toisenlaisen määritelmän: kuntoutuja 
on kuormittunut työntekijä. Kolmas kuntouttajan työntekijäkategorisointi 
viittaa kuntoutujaan työntekijänä muuttuvassa työtoiminnassa. 

• Kolme erilaista työntekijä-asiakkuutta viittaavat keskenään erilaiseen koh-
teeseen ja kuntoutustoimintaan. Kuormittuneen työntekijän kategoriasta 
tulee eniten samansuuntainen kuntoutujien kategorisointien kanssa. Kun-
toutujan työpaikka ja kuntoutujaryhmä liittyvät kuntouttajan kategorisoin-
neissa laajempaan asiakkuuteen, toimimiseen työnkehittämishankkeessa. 
Siihen liittyy myös Aslak-kurssin osapuolten kategorisoituminen kuntou-
tuksen uudisraivaajiksi.

• Asiakas kunnon kohentajana on kategoria, jota kuntouttaja kuljettaa koko 
kuntoutuskurssin ajan työntekijä- ja työn kehittäjä -kategorian rinnalla. Kun-
non kohentajan kategoriaan yhtyvät useimmiten myös kuntoutujat. Kunnon 
kohentajan ja työn kehittäjän kategoriat eivät kuitenkaan ole ristiriidaton yh-
distelmä kuntouttajan puheissa, vaan ne joutuvat useaan otteeseen epäsuh-
taan keskenään, kun kuntouttaja yhtäältä antaa kunnon kohentamiselle avoi-
mesti vähemmän painoarvoa ja toisaalta nostaa sitä esille eri yhteyksissä. 
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• Kuntoutuja kategorisoituu oppilaana ja kurssin vetäjä opettajana. Sen sijaan 
kuntoutujan yksityiselämän alue ei lukeudu kuntouttajan esille tuomaan 
asiakkuuskuvaan lukuun ottamatta kunnon kohentamista. 

Kuntouttajan kategorisointien sisäinen ristiriitaisuus liittyy kunnon kohentaja - ja 
työnkehittäjä-kategorioiden välisen suhteen epämääräisyyteen niiden asettuessa 
välillä rinnakkaisiksi ja välillä toisilleen vastakkaisiksi.

Kuntoutujat kategorisoivat asiakkuuttaan kuntoutuksen kohteina potilaina, 
kunnon kohentajina, työntekijöinä, muutoksen tekijöinä, yksityishenkilöinä ja 
oppilaina. Näistä kategorisoinneista potilaan ja yksityishenkilön kategoriat ovat 
selkeästi kuntoutujien aloitteista lähteviä. Analyysi kertoo, että kuntoutujien aloit-
teesta lähtevät määrittelyt eivät nouse eri osapuolten yhteisiksi alueiksi.

• Kuntoutujat kategorisoituvat potilaiksi kurssin alussa. Potilaskategorisoin-
teja ei tavata toisella ja kolmannella jaksolla. Potilas on kategoria, johon 
kuntouttajaosapuoli ottaa kantaa sulkemalla sen kuntoutustoiminnan ul-
kopuolelle. Tähän liittyy häiriöksi tulkitsemani eroavuus kuntouttajan ja 
kuntoutujan kategorisointien välillä.

• Kunnon kohentajan kategoriasta muodostuu kuntouttajien ja kuntoutujien 
yhteisin alue, jossa kuntoutujien toimijuus tulee selkeimmin esille. Välil-
lä kuntoon ja kuntoiluun liittyvät vetäjän ja kuntoutujien kategorisoinnit 
kuitenkin eroavat toisistaan. Kuntoutujien asiakkuus kunnon kohentajina 
horjuu kuntoutuksen loppua kohti ja kuntoutujat itse kyseenalaistavat sitä. 
Kyseenalaistaminen on ikään kuin itu uudenlaisesta merkityksenannosta 
asiakkuudelle. 

• Kuntoutujat luokittelevat itseään työntekijöinä monella eri tavalla ja kun-
touttajan kategorisointeihin toisinaan yhtyen, toisinaan niistä poiketen. 
Kuormittuneen työntekijän ja kokeneen ja työn muutoksen myötä muuttu-
neen varastoammattilaisen identiteetti luo yhteistä kuvaa asiakkuudesta. Sen 
sijaan passiivisen rivityöntekijän, alaisen ja epäkohtia esittelevän työntekijän 
rooli on selvästi kuntoutujien omaksuma identiteetti, joka on ristiriidassa 
kuntouttajan määrittelemän työnkehittäjä-asiakkuuden kanssa.

• Asiakkuuttaan muutoksen tekijöinä kuntoutujat tuovat esille toisella ja kol-
mannella jaksolla. He antavat vetäjän tarjoamalle työn kehittämiselle mer-
kityksiä, joihin liittyy muutosten tekemisen omakohtaisuus ja pienimuo-
toisuus. Kuntoutujat ovat omaan tehtävään liittyvien pienten epäkohtien, 
työtapojen ja asenteensa korjaajia, kun taas kurssin vetäjä viittaa useammin 
kehittämiseen työpaikan tasolla. Yhteistyöpäivä on käännekohta, jolloin asi-
akkuutta ja työn kehittämisen ideaa laajennetaan työpaikkaa ja siten myös 
muita toimijoita kuin kuntoutujia koskevaksi. Kuntoutujat kategorisoituvat 
Aslakin uudisraivaajiksi ja kyseenalaistavat aiempaa näkemystään kuntou-
tuksesta kunnon kohentamisena.
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• Yksityishenkilöinä kuntoutujat tuovat esille itseään melko harvoin, mutta 
tarjoavat siihen liittyvää asiakkuutta kaikilla jaksoilla esimerkiksi katego-
rioimalla itsensä virkistäytyjiksi. Omaan elämäntilanteeseen liittyvä asiak-
kuus jääkin lähinnä kuntoutujien omaksi määrittelyksi eikä siihen liittyvää 
vuoropuhelua juuri synny.

• Kuntoutujat asettuvat oppilaan kategoriaan ja rakentavat osaltaan vastin-
paria oppilas-opettaja. 

Kuntoutujien määrittelyissä työntekijän, potilaan, kunnon kohentajan, virkistäyty-
jän ja oppilaan identiteetit muodostavat keskenään ristiriitaisen asiakashahmon. 
Samoin työntekijän erilaiset identiteetit yhtäältä muutoksen tekijänä ja kuntou-
tuksen uudisraivaajana, toisaalta rasittuneena rivityöntekijänä ja alaisena eivät ole 
yhteensopivia.

Kuntoutujien esimiesten ja työterveyshuollon edustajien näkökulmaksi muo-
dostuu yhtäältä kuntoutujien työ ja toisaalta yksityiselämän alue. 

• Kuntoutujien rooli työntekijöinä on jännitteinen alue myös esimiesten nä-
kökulmasta; esimies–alainen-vastinpariin liitettävät merkitykset kuuluvat 
etenkin esimiesten puheenvuoroissa, jotka koskevat työn epäkohtien kor-
jaamista.  

• Kuntoutujiin liitetty asenteiden ja työtapojen korjaajan rooli on yhteisesti 
jaettu myös työpaikan edustajien ja työterveyshuollon taholta. Yhteistyö-
päivänä myös työnantajan edustajat kategorisoituvat kuntoutuksen uudis-
raivaajiksi ja asiakkuuteen liitetään työn kehittäminen, joka koskee työpaik-
kaa, eli myös esimiehiä itseään kehittäjinä yhdessä työntekijöiden kanssa.

• Yksityishenkilön kategoria esiintyy vastavuoroisesti Työterveyshoitajan ja 
kuntoutujien keskustelussa.

Tutkimalla kuntoutuksen asiakkuutta koskevia kategorisointeja saatiin selville 
myös kuntoutuksen muille osapuolille, kuten kuntouttajille ja esimiehille, annet-
tuja määritelmiä. Kuntouttaja kuntoutujan vastinparina merkitsee edellä kuvatuis-
sa kategorisoinneissa kuntouttajan kategorisoitumista esimerkiksi hankevetäjäksi, 
liikuntavalmentajaksi tai opettajaksi. Vastaavasti työpaikan edustajille tuotetaan 
esimerkiksi esimiehen, työn kehittäjän tai hankekumppanin roolit ja työterveyshoi-
tajille työntekijän tukijan rooli.

Edellä pelkistin eri osapuolten puheenvuoroissa esiintyvät keskeiset asiakaska-
tegorisoinnit ja osapuolten kategorisointien erot ja yhtenevyydet. Oheiseen tau-
lukkoon 8.12 olen koonnut aineistossa esiintyneet Aslakin asiakkuutta koskevat 
pääkategoriat ja niiden alakategoriat sekä sen, kenen osapuolen puheenvuoroissa 
ne pääsääntöisesti esiintyvät. Pääasiassa kuntoutujien kategorisoinnit olen mer-
kinnyt kursiivilla.



303

Taulukko 8.12 Varastotyöntekijän Aslakilla esiintyvät asiakkuutta koskevat katego-
riat ja niiden alakategoriat annettujen merkitysten perusteella sekä kenen puheen-
vuoroissa kategoria pääasiassa esiintyy.

PÄÄKATEGORIA ALAKATEGORIAT KENEN PUHEENVUOROISSA ESIINTYY
POTILAS – vaivainen ja sairas yksilö kuntoutujat
KUNNON 
KOHENTAJA

– huonokuntoinen asiakas
– aktiivinen kunnon kohentaja
– muutoksen tekijä 
– valmennettava kuntoilija
– tunnollinen kunnon kohentaja
– kyseenalaistava kuntoilija
– laiska kuntoilija
– mielihyväkuntoilija
– liikuntaa kyseenalaistava asiakas
– oman työkyvyn parantaja

kuntoutujat
kurssin vetäjä, kuntoutujat
kurssin vetäjä, kuntoutujat
kuntoutujat
kuntoutujat
kuntoutujat
kuntoutujat
kuntoutujat
kuntoutujat
kurssin vetäjä

TYÖNTEKIJÄ – ammattiryhmänsä edustaja, kokenut 
varastotyöntekijä; trukin kuljettaja, lähettäjä, 
lajittelija, autonkuljettaja, laitosmies
– tietyn työpaikan edustaja
– työn kehittäjä
– kuormittunut työntekijä
– työntekijä muuttuvassa työssä, urakkamies, 
asiakaspalvelija
– tiimin jäsen, työporukka
– rivityöntekijä, passiivinen muutosten 
vastaanottaja, työstä irrottautuja
– rasittunut ja vaivoista kärsivä työntekijä, 
huollon kohde, väsynyt työntekijä
– alainen, muutosmyönteinen alainen
– kaltoin kohdeltu alainen
– työn epäkohtien esittelijä
– kiireinen ja ylitunnollinen työntekijä

kuntoutujat, kurssin vetäjä

kurssin vetäjä, kuntoutujat, esimiehet, tth
kurssin vetäjä
kuntoutujat, kurssin vetäjä
kuntoutuja

kuntoutujat, esimiehet
kuntoutujat

kuntoutujat

kuntoutujat, esimiehet
kuntoutujat
kuntoutujat, kurssin vetäjä
kuntoutujat

TYÖN KEHITTÄJÄ – työtään tutkiva työn kehittäjä
– muutoksen tekijä työpaikalla,
työn kehittämisen veturi 
– työpaikan toiminnan kehittäjä
– oman työtavan ja asenteen korjaaja
– epäkohtien ja työolojen korjaaja, 
työympäristön parantaja
– kehittäjäryhmän jäsen työpaikalla, 
työpaikka 
– hankekumppani
– kuntoutuksen uudisraivaaja

kurssin vetäjä
kurssin vetäjä, kuntoutujat, työterveyshoitaja

kuntouttajat
kuntouttaja, kuntoutujat, esimiehet, tth
kuntoutujat, kurssin vetäjä, esimiehet

kurssin vetäjä, esimiehet, tth

kurssin vetäjä, esimiehet, tth
kurssin vetäjä, kuntoutujat, esimiehet, tth

OPPILAS – tehtävän saanut oppilas
– kuuliainen ja tunnollinen oppilas
– hyvä oppilas

kurssin vetäjä
kuntoutujat
kurssin vetäjä

YKSITYIS-
HENKILÖ

– elämässään kuormittunut yksilö 
– perheen jäsen
– virkistäytyjä
– viiskymppinen, meikäläinen
– mielihyväkuntoilija

kuntoutujat, työterveyshoitaja
kuntoutujat
kuntoutujat
kuntoutujat
kuntoutujat

KUNTOUTUJA-
RYHMÄ

– varamies ryhmässä
– porukka
– ryhmän jäsen

kuntoutujat
kuntoutujat, kurssin vetäjä
kurssin vetäjä

TYÖPAIKKA – työyhteisö
– esimies ja työntekijät kehittäjinä
– hankekumppanit

kurssin vetäjä, esimies
kurssin vetäjä
kurssin vetäjä
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Puhetapa ja toimijuus eri asiakaskategorigorisoinneissa

Olen jäsenkategoria-analyysin avulla tutkinut, millaista toiminnan kohdetta mer-
kityksenannot rakentavat. Erilaiset merkitykset määrittävät myös toimijuutta kun-
toutustoiminnassa. Toimijuus rakentuu eri tavoin esimerkiksi silloin, kun asiakas 
näyttäytyy vaikkapa työn kehittäjänä työpaikan muutosagenttina kuin silloin, kun 
asiakas määrittyy omassa elämäntilanteessaan voimaantumista hakevaksi yksilöksi. 

Puhetapa liittyy toimijuuteen ja se vaihtelee eri kategorioiden yhteydessä. On-
gelmapuhe liittyy huonoon kuntoon ja terveyteen, työympäristön epäkohtiin, 
esimies-alaissuhteisiin ja tehtävän tekemiseen. Ongelmapuhe on etupäässä kun-
toutujien puhetta. Kunnon ylläpitoa ja liikkumista koskevissa puheissa kuuluu 
myös kuntoilijaan liitettävää velvollisuuspuhetta. Niin työn kehittäjän kuin fyysi-
sen kunnon kohentajan kategoriaan liittyy etenkin kurssin vetäjän tavoitepuhe ja 
ratkaisupuhe. Niin kuntoutujat, kuntouttajat kuin työpaikan ja työterveyshuollon 
edustajat alkavat kyseenalaistaa fyysisen kuntoutuksen vallitsevuutta ja tarkoituk-
senmukaisuutta ja uudelleenkategorisoivat Aslakia työn kehittämis- ja muutos-
hankkeena, jolloin puhe on kantaaottavaa, kyseenalaistavaa ja uudistavaa. Yksi-
tyishenkilönä ja virkistäytyjänä puhe on tyytyväisyyspuhetta. 

Puhuessaan Aslak-kurssista ja määritellessään sen sisältöjä kurssin vetäjä käyt-
tää usein käsitettä ’hanke’. Kurssin vetäjä näkee Aslakin yhteisenä, työhön kohdis-
tuvana interventiona, josta seuraa muutoksia työpaikalla ja työntekijöiden hyvin-
voinnissa ja jolla edistetään työkykyä. Näillä määreillä Aslak rakentuu uudeksi ja 
erilaiseksi suhteessa perinteiseen (fyysispainotteiseen) kuntoutukseen. Tähän yh-
tyvät keskustelussa kurssin lopulla myös kuntoutujat, esimiehet ja työterveyshuol-
to. Työnkehittämishankkeen osapuoliksi Aslakilla määrittyvät tällöin kuntoutujat 
yhdessä esimiestensä ja muun työyhteisönsä kanssa, kuntoutushenkilöt kehittä-
mistä ohjaavina hankevetäjinä. Hankkeesta puhuminen on uudistavaa puhetta.

Kuntoutujien aktiivinen toimijuus liittyy puheeseen omasta työotteesta tai työ-
hön asennoitumisesta. Omasta suhtautumisesta työntekoon tuli viimeisen jakson 
keskusteluissa kuntoutujien ominta aluetta. Puheesta välittyy havahtuminen sekä 
omaan työtapaan että työhön ja itseen suhtautumiseen. Työotteesta ja suhtautu-
misesta puhuvat enimmäkseen kuntoutujat ja puhe koskee omaa itseä, omia pie-
niä tekoja, omaa ajattelua ja omia asenteita..

Muutospuheella rakennettiin kolmea erilaista toimijakategoriaa. Aikaansaadut 
muutokset ovat ensinnäkin kehittämisen tulosta, jolloin kuntoutuja nähdään ak-
tiivisena kehittäjänä, itse aloitteellisena toimijana. Kun muutoksia ei liitetty Asla-
kiin tai omaan toimintaan, piirtyi toinen, ulkopuolisen näkökulma: kuntoutuja 
on passiivinen rivityöntekijä muutosten keskellä, joita tulee ylhäältä. Kolmannessa 
kategoriassa muutospuheella rakennettiin kehittyvää työtoimintaa, jonka myötä 
myös työntekijä toimijana muuttuu.

Asiakaskategorioiden kehittyminen kuntoutusjaksoilla

Aslak-jaksoille tulevan, ennen kuntoutusjaksojen alkua potilaaksi ja huonokuntoi-
seksi yksilöksi määritellyn asiakkaan identiteetti muuttui kuntoutusjaksoilla siten, 
että potilaan identiteetti väistyi ja työntekijän identiteetti kuntoutujana voimis-
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tui, tosin ristiriitaiseksi muodostuen. Kunnon kohentajan identiteettiä pidettiin 
yllä koko kuntoutuskurssin ajan. Työssä kuormittuneen työntekijän identiteetin 
rinnalle hahmottui monimuotoinen työntekijän ja työnkehittäjän identiteetti. 
Jaksoilla näyttäytyi myös oppilaan identiteetti ja kuntoutujien esiin tuoma yk-
sityishenkilön identiteetti. Työhön liittyvä asiakkuus laajeni keskusteluissa koko 
työpaikkaa koskevaksi. 

Asiakaskategorioihin liittyvät merkityserot toiminnan häiriöiden, katkosten ja inno-
vaatioiden merkkeinä

Tulkitsen kategorisointien eroavuuksien ja yhtenevyyksien olevan tässä aineistos-
sa merkkejä toiminnassa esiintyvistä häiriöalueista, katkoksista ja innovaatioista. 
Jäsenkategoria-analyysin avulla avatut asiakkuudelle annetut merkitykset kertovat 
siitä, kuka tai mikä ja millainen asiakas toiminnassa määrittyy, millainen on asi-
akkaan ’ominaislaatu’, millaisia toimintoja asiakkuuteen liittyy ja mihin asiakkaan 
kuntoutustarve liitetään. Toiminnan teorian termein kyse on toiminnan kohteen 
rakentumisesta. Kuntoutusjaksojen tapahtumia analysoimalla päästiin käsiksi toi-
mijoiden itsensätekemiin kohteen määrittelyihin käytännön toiminnassa. Analyy-
si tarjoaa näkymän siihen kenttään, jossa asiakkuutta määritellään ja siitä neu-
votellaan. Määrittelyissä on koko ajan läsnä myös kuntoutuksen olemassa olevan 
infrastruktuurin kantamat merkitykset. 

Kuntoutustoiminta on järjestetty ohjelmalliseksi prosessiksi siten, että kun-
touttajille ’tuodaan’ valmiiksi tietyin kriteerein määritelty kuntoutujaryhmä, jon-
ka kanssa kuntouttajat ryhtyvät toimimaan. Kuntouttaja on laatinut ohjelman ja 
käsikirjoituksen, josta kuntoutujien kanssa neuvotellaan. Kuntoutusjaksoilla kun-
touttajaosapuoli on siten se, joka yleensä ensiksi tarjoaa teoillaan, tehtävillään ja 
puheillaan kuntoutujille heidän asiakkuuteensa liittyviä määritelmiä. Asiakkuus ei 
kuitenkaan muodostu vain sellaiseksi, jollaisena se kuntouttajan aloitteissa esiin-
tyy, vaan kuntoutujat vastaavat omilla määrittelyillään, täsmennyksillään, vastaan-
tuloillaan ja vastustuksellaan asiakkuuttaan. Tuloksena on monitulkintainen asi-
akkuus, jossa ei vältytä katkoksilta ja häiriöiltä. Myös uusia asiakkuutta koskevia 
kategorisointeja syntyy. Kaiken kaikkiaan edellä kuvatut asiakaskategoriat merkit-
sevät Aslak-kuntoutuksen kohteina aika lailla erillisiä saarekkeita. 

Kuntouttajan tarjoamista kahdesta asiakkuudesta, työn kehittäjän ja kunnon 
kohentajan kategoriasta jälkimmäinen oli lähellä kuntoutujien omia kategori-
sointeja heidän kuntoutukseen tullessaan.  Kuntoutujat ottivatkin vastaan jälkim-
mäisen kategorian, joka sai heidän puheessaan uusia ja erilaisia merkityksiä. Kun-
touttajan tavoitteellinen kunnon kohentamispuhe otettiin yleensä vastaan, mutta 
siitä erkaantui toisenlainen puhe, jossa kuntoutujat antoivat liikunnalle itsessään 
mielihyvän lähteen merkityksen eivätkä yhtyneet kunnon kohentajan tavoiteläh-
töiseen puheeseen. 

Työn kehittäjän kategoria jäi pitkäksi aikaa ilman vastavuoroisuutta ja työn ke-
hittämisen käsittelystä muodostui jossain määrin kuntoutusjaksojen ’häiriöaluet-
ta’. Kuntoutuksen asiakkuus työntekijänä ja työn kehittäjänä osoittautui sisäisesti 
ristiriitaiseksi. Kurssin edetessä kuntoutujat yhtyivät välillä työn kehittämisen tee-
maan, mutta kuntouttajan kategorisoinnit tulivat vastaan otetuksi toisin ja toimi-
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juus työn kehittäjänä muodostui osittain erilaiseksi kuntouttajan ja kuntoutujien 
merkityksenannoissa. Kuntoutujat myös pitivät itsellään toisenlaisen, työn kehit-
täjäidentiteettiin nähden ristiriitaisen, passiivisen työntekijän identiteetin. 

Kuntoutujien antamien merkitysten perusteella työntekijöiden rooli työpaikal-
la on siinä määrin toinen kuin kuntoutuksessa heille tarjottu kehittäjän rooli, että 
ne vaikuttavat yhteen sovittamattomilta. Kuntoutukseen liitetään usein emansipa-
torinen näkökulma, saattaminen alistetusta asemasta subjektiksi, toimijaksi (ks. 
esim. Karjalainen 2004).  Muodostuiko työntekijäidentiteetin sisäinen ristiriita 
kuntoutumisprosessia jarruttavaksi ongelmaksi vai toimiko se toimijuutta liik-
keelle panevana voimana? Kuntoutujien puhe palasi kuntoutusjaksoilla toistuvasti 
huono-osaisen alaisen puheeksi. Aslakin edetessä havaitaan kuitenkin puheessa 
piirteitä, jotka viittaavat toimijuuden vahvistumiseen työntekijänä. Tällaisia ovat 
yhtäältä ne yksittäisten työntekijöiden puheenvuorot, jotka liittyvät pienten asioi-
den muuttamiseen ja toisaalta yhteistyöpäivissä käyty keskustelu asioiden paran-
tamisesta työpaikalla yhdessä esimiesten ja alaisten kesken.

Kuntouttaja tuo työnkehittämisteemaa kuntoutujille kahta kautta: kuormi-
tustekijöistä ja työn muutoksesta käsin. Muutosta ja kuormittumista ei kytketä 
toisiinsa, ne liittyvät eri asioihin, asiakkuuksiin ja siten erilaisiin kohteisiin. Kun-
touttajan tarkoittamana muutokset ovat yhtäältä Aslakilla tapahtuvan kehittämi-
sen seuraamuksia, toisaalta muutos on osa työtoimintaa. Kuntoutujien antamat 
merkitykset eroavat tässä kohtaa selkeästi, kun he kuvaavat rivityöntekijän näkö-
kulmasta niin muutosten kuin kuormituksenkin tulevan ulkopuolelta eivätkä ne 
näyttäydy heidän toimintansa ulottuvilla olevina asioina. 

Oppilaan kategorian muotoutumista tulkitsen tarkoittamattomaksi seuraa-
mukseksi, joka näkyy käsikirjoitusta katkovina häiriöinä. Kurssin vetäjä käyttää 
kurssilla runsaasti tehtäviä, joiden tarkoitus on saada kuntoutujat itse tarkastele-
maan tilannettaan työssään ja kunnossaan, tekemään niissä käytännön muutoksia 
ja arvioimaan siinä onnistumista. Häiriöitä muodostuu, kun uutta ideaa oppimi-
sesta ja kehittämisestä tuodaan vanhoihin kurssirakenteisiin. Tämä ekspansiivisen 
oppimisen ideaa myötäilevä oppimisprosessi jää vaillinaiseksi, mikä näkyy, kun 
tehtävien käsittelyssä syrjäytyy niiden sisältö ja keskitytään itse tehtävien suorit-
tamiseen. Kurssin vetäjän tarkoitus on mitä ilmeisimmin ollut ohjata kuntoutujat 
tekemään perusteltuja ja tarpeellisia kehittämistekoja välijaksolla työpaikallaan ja 
oman kuntonsa suhteen. Kuntoutuskurssin ryhmätilanne tehtävän kuulustelui-
neen muistuttaa kuitenkin pikemminkin koulun luokkatilannetta kuin kehittä-
mishankkeen tulosten arviointifoorumia.

Toiminnot ja määreet, joilla osallistujat tuottavat sekä työn kehittäjän että oppi-
laan kategoriat, viittaavat yhtäältä yhteistyössä toteutettuun muutoshankkeeseen, 
interventioon jonka vaikutuksia arvioidaan, ja toisaalta perinteiseen oppikurssiin. 
Kokonaisuus on ristiriitainen: yhteistä hanketta ei yleensä ajatella vietävän läpi 
oppikurssina, jossa osapuolten roolit ovat perinteiset opettajan ja oppilaan roolit 
ja jossa kohteena ovat tehtävät. Ristiriita tulee siitä, että tavoitellaan uudenlaista 
oppimista, mutta se törmää vanhaan toimintatapaan. Työtä ei tuoda konkreet-
tisina asioina ryhmätilanteeseen eivätkä tehtävät ulotu työpaikoille kuntoutujien 
käytännön työtoimintaan, vaan jäävät kurssitehtäviksi. 
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Kuntoutusjaksoilla esiintyi myös innovaation kaltaisia uudelleenkategori-
sointeja. Kunnon kohentaminen väistyvänä ja vastakkaisena työn kehittämiselle 
kurssin alussa oli kuntouttajan määrittely. Toisella jaksolla kunnon kohentami-
sen ensisijaisuutta kyseenalaistettiin kuntoutujan aloitteesta. Kuntoutujien omat 
fyysisen kuntoutuksen kyseenalaistukset puhuvat uuden motiivin puolesta. Niin 
kuntoutujien kuin heidän esimiestensä ja työterveyshuollon edustajan puheessa 
alkoi esiintyä toimijuuden laajentuminen siten, että työn kehittämisestä puhuttiin 
työpaikan esimiesten ja työntekijöiden yhteisenä toimintana. Se merkitsi käänne-
kohtaa, kun lähtökohtana oli varastotyöntekijöistä koottu ammattiryhmä. Aslakiin 
liitettiin avoimesti työn kehittäminen. Kuntoutukselle annetut merkitykset näyttä-
vät muuttuneen aloitusjaksoon verrattuna täysin, kun yhteistyöpäivänä ryhdytään 
yhdessä uudelleenkategorisoimaan Aslak-toimintaa. Osallistujat kyseenalaistivat 
liikunta- ja virkistyspainotteista kuntoutusta ja käsitystä Aslakista ja keskustelussa 
määriteltiin Aslakin uudeksi kohteeksi työ ja asiakkaat työn kehittäjäksi.
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9 Johtopäätökset

9.1 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen tavoite

Tutkimukseni tarkoitus oli tutkia työhön liittyvää kuntoutusta edustavan Aslak-
kuntoutuksen kohteen ja työkytkennän muodostumista kuntoutuksen käytän-
nössä. Aslak-kurssiaineiston avulla tarkastelin nykyisen Aslak-toiminnan ja sen 
infrastruktuurin rakentumista, asiakkuudelle annettavia merkityksiä, toiminnan 
häiriöitä ja uusia innovaatioita. Tutkimuksen läpäisevänä näkökulmana on kun-
toutuksen työkytkentä. Tässä luvussa esitän yhteenvedon tutkimuksen tuloksista 
ja niiden perusteella tekemäni johtopäätökset. 

Tutkimukseni taustalla oli historialliseen analyysiin perustuva hypoteesi työhön 
liittyvän kuntoutuksen kehityksestä, erityisesti Aslakin ytimenä olevasta työkyt-
kennästä. Tulkintani oli, että Aslak-kuntoutus on tullut 2000-luvulle tultaessa ke-
hityksen tarvetilaan, kun sen toimintamallilla ei pystytä vaikuttamaan työntekijöi-
den nykyisiin työhön liittyviin ongelmiin. Tarvetilalle on ominaista kuntoutuksen 
asiakkuutta koskevat ristiriitaiset tulkinnat ja epäilyt toiminnan vaikuttavuudesta. 
Tutkimukseni kohteena oleva kuntoutuskurssi toteutettiin kuntoutuslaitoksessa, 
jossa toiminnan paikallinen kehityshistoria on tässä suhteessa erityinen.  Tutki-
muspaikassa on pyritty ennakoimaan tulevaa kehitystä ja välttämään toiminta-
mallin kriisiytymistä siten, että on ryhdytty etsimään kuntoutuksen uutta yhteyttä 
työhön.

Lähtökohtana oli, että yksittäinen Aslak-kuntoutuskurssi paikallisena, jokapäi-
väisenä toimintana heijastaa Aslak-toiminnan kehitysvaihetta. Tutkin hypoteesia 
nykytoimintaa koskevan aineiston analyysillä, jota varten asetin kolme tutkimus-
kysymystä: 1) Miten Aslak-kuntoutus rakentuu käytännössä? 2) Millainen on Aslak-
kuntoutuksen infrastruktuuri? 3) Millaisia merkityksiä osapuolet antavat Aslakin 
asiakkuudelle ja millaisia häiriöitä, katkoksia ja innovaatioita on Aslak-kuntoutuk-
sen ammatillisissa osioissa?

9.2 Tulosten yhteenveto

Tutkimuskysymys 1. Miten Aslak-kuntoutus rakentuu käytännössä? 

1) Monen organisaation tuottama Aslak-kurssi rakentuu osavaiheista, joissa eri toi-
mijoiden näkökulmat kehkeytyvään toimintaan ovat keskenään erilaisia.

Aslak-trajektorin eri vaiheet keskeisine toimijoineen ovat suhteellisen itsenäisiä, 
jolloin trajektori rakentuu erillisten vaiheiden muodostamaksi episodimaiseksi 
kokonaisuudeksi. Kukin osapuoli rakentaa prosessia pikemminkin ”itsekseen” ja 
vuorotellen kuin yhteisenä suunnitteluna ja yhteisen prosessin rakentamisena. Yh-
teisen toiminnan välittäjiä vaiheesta toiseen ovat esimerkiksi organisaatiorajojen 
yli kulkevat dokumentit, jotka painottuvat trajektorin alkuvaiheeseen. Yhteisen 
näkökulman muodostamisen kannalta tärkeät muut kontaktit ja yhteiset tapahtu-
mat eri tahojen kesken ovat harvassa. 
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2) Aslak-toiminta on samanaikaisesti ennakoitavaa, vakiintunutta ja liikeherkkää. 

Aslak-trajektori etenee ennakoidusti vaihe vaiheelta, jolloin prosessi saa standar-
dinomaisia piirteitä. Ennakoitavuutta ja vakiintunutta toimintaa ilmentää Aslakin 
toteutuminen käytännössä annettujen rakenteiden ja vaiheiden mukaisesti suun-
nitellussa järjestyksessä, aikataulussa ja osapuolten työnjaon mukaan. Struktu-
roitu toimintamalli ohjaa trajektoria pysymään uomissaan niin kuntoutusjaksoja 
edeltävissä vaiheissa kuin kuntoutuslaitoksen ohjelmassa. 

Huolimatta ennakoitavuudesta Aslak ei ole standardinomainen toimenpide-
kokonaisuus, vaan paikallisesti elävä ja monensuuntaista liikettä sisältävä proses-
si. Yllätyksellisiä aineksia sisältäviä tekoja tavattiin trajektorin kaikissa vaiheissa. 
Juuri tämän kurssiryhmän synnyssä oli nähtävissä sattumanvaraisuutta ja epä-
tavanomaista ohjautumista kuntoutukseen. Kurssin vetäjä uudisti työkytkentää 
kuntoutusjaksoilla. Kuntoutusjaksoilla kuntoutujien ja kuntouttajan näkökulmi-
en kohdatessa molemmat osapuolet joutuivat välillä tarkistamaan tarkistamaan 
näkökantojaan eikä prosessi edennyt kummankaan osapuolen odottamalla tai en-
nakoimalla tavalla. Työn käsittely oli ristiriitaista.

3) Asiakkaiden dokumentoitu kuntoutustarve, heidän oma näkökulmansa kuntou-
tukseen ja käytännön toiminta kurssilla muodostivat prosessin, jonka tarkoitus jäi 
kuntoutujan kannalta moniselitteiseksi. 

Kuntoutuksen tarkoitus ja kohde näyttäytyi moniselitteisenä myös kuntoutujalle 
itselleen. Yksittäiset henkilöt tulivat Aslakille kuntoutujan ’sopivuusleimalla’ va-
rustettuna, mutta omien asioidensa kanssa. Nämä kaksi eivät olleet kaikilta osin 
yhteneviä. Emic-näkökulma toi esille emergenttejä ilmiöitä, joita ei olisi voinut 
havaita yksin standardinomaisesta etenemisestä kertovan dokumentaarisen kuva-
uksen perusteella. 

Kuntoutuja odotti hoitoa, liikuntaa ja virkistystä. Kurssilla tehtiin terveys- ja 
kuntotarkastuksia, kohennettiin kuntoa, rentouduttiin, käsiteltiin työtä. Trajekto-
rilla yksittäisen asiakkaan näkökulma – monimuotoinen itsessään – sekä myötäili 
muiden osapuolten erilaisia näkemyksiä että mukautui niihin, keskusteli niiden 
kanssa ja ’vastusti’ niitä. Paikoin taas kuntoutujan näkökulma ei tullut esille lain-
kaan tai se mukautettiin välineiden kautta kulloisessakin vaiheessa tai tapahtu-
massa tarjottuun muottiin. Kuntoutujien omat kertomukset osoittivat, että heidän 
näkökulmansa kuntoutukseen sekä muuttui että laajeni trajektorin aikana, mutta 
palasi ennalleen prosessin jälkeen. Kuntoutujan oman näkökulman moninaisuus 
ja eläminen prosessin kuluessa kuvastaaa Aslakin kohteen ristiriitaisuutta. 

Tutkimuskysymys 2. Millainen on Aslakin infrastruktuuri? 

1) Aslak rakentuu käytännössä monesta toimintaidealtaan erilaisesta infrastruktuu-
rin tyypistä

Aslakin infrastruktuuri koostuu useista erilaista toimintaa varten rakennetuista 
infrastruktuurin osista. Yhteisen toiminnan merkittäviä välittäjiä ovat eri organi-
saatiorajojen yli kulkevat artefaktit, kuten dokumentit ja kuntoutusselosteet. As-
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lak-kuntoutuksen keskeisten toimijoiden – Kelan, työpaikkojen työterveyshuollon 
ja kuntoutuslaitoksen – toiminta rakentuu niiden omia tarkoituksia varten raken-
netuille infrastruktuureille, joista Aslakin perusrakenne on muodostettu. Siten inf-
rastruktuuria luonnehtii pikemminkin fragmentoituneisuus kuin yhtenäisyys. 

2) Aslakin infrastruktuurissa lääkinnällisen kuntoutuksen idea on vahva koko tra-
jektorilla. Ammattilähtöistä työkytkentää ilmentävä toiminnan tukirakennelma on 
ohuempi. Infrastruktuuriin on liitetty myös orastavia työn kehittämistä tukevia ele-
menttejä. 

Analyysi osoitti, että eri infrastruktuurityypit sisältävät erilaisia ja tiettyjä puolia 
korostavia määritelmiä asiakkaista, heidän kuntoutustarpeistaan ja kuntoutuksen 
keinoista. Kelan sääntöinfrastruktuuriin sisältyvän keskeisen johtoidean mukaan 
työntekijöiden sairastumisriski liittyy kuormittavaan ammattiin. Siitä ’jatkava’ 
johtoidea on, että kuntoutustarve liittyy yksilön oireisiin ja sairauksiin. Työter-
veyshuollon välineinfrastruktuuriin sisältyy vastaava johtoidea hakea kuntoutus-
kurssia ammattiryhmän työolojen perusteella. Kuntoutujavalinnan välineistöstä 
on luettavissa johtoidea asiakkaista sairauksia omaavina potilaina. 

Kuntoutuslaitoksen rakennettuun ympäristöön ja välineistöön sisältyy johto-
idea kuntoutuksen kohteesta sairaana ja huonokuntoisena yksilönä. Sen rinnalla 
näkyy ammattilähtöisyyden idea työkuormituksen käsittelyyn suuntautuvissa vä-
lineissä ja resursseissa. Kurssin vetäjän käyttämistä uusista ammatillisen osion vä-
lineistä on luettavissa johtoidea, jonka mukaan työhön liittyviä ongelmia ratkais-
taan työtä kehittämällä. Lisäksi kuntoutusjaksojen rakennetusta infrastruktuurista 
ja välinerepertuaarista on tunnistettavissa johtoidea kuntoutuksesta oppikurssina 
luokkahuoneineen ja tehtävineen ja virkistysmahdollisuutena uima-altaineen, ret-
kineen ja vapaa-ajan ohjelmineen. 

Siten Aslak rakentuu ensinnäkin lääkinnällisen kuntoutuksen perustalle, missä 
näyttäytyy kuntoutuksen vanha, sairausperustainen lähtökohta. Uudempi perus-
ta, Aslakin erityisinfrastruktuuri, joka liittää ammatista aiheutuvan kuormituksen 
ja sen ennaltaehkäisyn kuntoutukseen, on rakennettu lääkinnällisen kuntoutuk-
sen perustan päälle ja rinnalle. Näiden kahden lisäksi kolmantena on erotettavis-
sa virkistystoimintaa palvelevan ns. kylpyläinfrastruktuurin piirteitä ja neljäntenä 
oppilaitosinfrastruktuurille ominaisia elementtejä. Viidentenä kerroksena on näi-
den päälle liitetty kuntoutuslaitoksessa paikallisia ’lisäosia’, joilla kuntoutukseen 
on rakennettu uutta, työn kehittämistä tukevaa infrastruktuuria. Infrastruktuuris-
sa on erotettavissa myös sosiaalivakuutuksen, terveydenhuollon ja psykososiaalisen 
kuntoutuksen perustojen piirteitä. 

3) Infrastruktuurin varaan rakentui käytännössä kurssi, jonka logiikassa ja siirtymis-
sä vaiheesta toiseen oli kokonaisuutta hajottavia murtumia

Erityyppisistä infrastruktuureista muodostuvan kokonaisuuden varassa rakentuva 
Aslak ei ole yhtenäinen kokonaisuus, vaan se on kerrostunut ja heterogeeninen. 
Analyysi osoitti, että käytännön toiminnassa kukin toimija rakentaa kuntoutustra-
jektoria eri vaiheissa omien, erillisten kohteiden ympärille. Trajektorilla lääkinnäl-
lisen kuntoutuksen perustaan sitoutuvat mm. sairauksia korostava asiakasvalinta 
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ja terveyden ja fyysisen kunnon arviointiin ja vahvistamiseen tähtäävä kuntoutuk-
sen resurssi- ja keinovalikoima. Aslakin erityinen infrastruktuuri näkyi puolestaan 
prosessin alkupuolella ammattiryhmävalinnassa ja kuntoutusjaksoilla työkuormi-
tuksen tarkastelussa. Kuntoutusjaksojen toiminta rakentui infrastruktuurin tyyp-
pien koko kirjolle mutta siten, että fyysisen kunnon kohentaminen sai suurimman 
jalansijan. Uusi työn kehittämisen infrastruktuuri oli käytössä kuntoutusjaksojen 
ammatillisissa osioissa vuorotellen työkuormituksen tarkastelun kanssa muodos-
taen hajanaisen työhön liittyvän aihealueen. Vakiintuneet välineet ehtyivät työn 
kehittämiseen tähtäävissä tapahtumissa, joissa nojauduttiin kuntoutuslaitoksen 
rakentamaan paikalliseen työn kehittämistä tukevaan infrastruktuuriin. Tämä inf-
rastruktuuri on vasta rakenteilla ja hauras ja uusi toiminta jäi ohueksi ja paikoin 
näkymättömäksi. Analyysi osoitti kuitenkin, että infrastruktuuri on muokattavissa 
vähittäin toiminnan kautta.

Infrastruktuurin varassa rakentui käytännössä sairauslähtöinen, fyysiseen 
kuntoutukseen keskittyvä kurssi, jossa ammatilliset osiot olivat sivuosassa ja si-
sällöltään hajanaiset, mutta sisälsivät innovatiivisia aineksia. Tuloksena on myös 
sisältöjen fragmentoituminen eri osa-alueiksi siten, että esimerkiksi fyysisen kun-
toutuksen ja työhön liittyvien sisältöjen välille ei rakentunut yhteyttä.

Tutkimuskysymys 3. Millaisia merkityksiä osapuolet antavat Aslakin asiakkuu-
delle ja millaisia häiriöitä, katkoksia ja innovaatioita on Aslak-kuntoutuksen 
ammatillisissa osioissa 

1) Aslakin asiakkuus rakentui monitulkintaisena

Kategorisointien perusteella Aslakin kohdetta tulkittiin monin eri tavoin. Aslakin 
asiakkuutta muodostavat keskeiset jäsenkategoriat ovat potilas, kunnon kohentaja, 
työntekijä, työn kehittäjä ja muutoksen tekijä. Näistä yleisimmin esiintyivät kunnon 
kohentajan ja työntekijän kategoriat. Keskeiset asiakaskategoriat eivät muodosta 
kukin yhtä kategoriaa, vaan niille annettavista merkityksistä rakentuu alakatego-
rioita. Erityisesti työntekijän kategoria sai moninaisia merkityksiä, mm. kuormi-
tuksen kohteena, alaisena, epäkohtien esittelijänä, omien työtapojen ja asenteiden 
korjaajana tai varastotyöntekijänä muuttuvassa työssä. Merkittävimpiä yhteisen ja / 
tai uuden kohteen rakentumisen kannalta ovat työntekijän kategorian lisäksi työn 
kehittäjän ja kunnon kohentajan kategorioihin liittyvät moninaiset ja ristiriitaiset 
merkityksenannot. 

Eri osapuolten yhteisesti tulkitsema asiakkuus liittyy useimmiten kategorioihin 
kunnon kohentaja, kuormittunut työntekijä tai omien asenteiden ja työtapojen kor-
jaaja. Yhteinen asiakasmäärittely syntyi tehtävien kautta myös kuntoutujista oppi-
laina. Yhteiseksi, kuormittuneen työntekijän hahmosta erilliseksi, rakentui toisella 
jaksolla myös kuva kuntoutusasiakkaasta varastotyöntekijänä muuttuvassa työssä. 

2) Merkityksenannoista muodostuu ristiriitainen asiakkuus

Eri osapuolten tuottamista kategorioista osa jää kauaksi toisistaan ja jotkut ka-
tegorisoinnit ovat ristiriidassa keskenään. Kuntoutujat kategorisoituivat kurssille 
tullessaan potilaiksi. Potilaan kategoria tuli torjutuksi kuntouttajan taholta. Kun-
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toutujat ja työterveyshuollon edustajat toivat esille asiakkuutta yksityishenkilöinä 
ja virkistäytyjinä, kun taas kuntoutustyöntekijä ei vastaavaa merkitystä tuonut 
esille.

Kurssin eri vaiheissa esiintyi eroavuuksia myös niillä asiakkuuden alueilla, 
joissa enimmäkseen jaettiin yhteinen ymmärrys. Tällaisia eroavuuksia liittyi työn-
tekijän ja kunnon kohentajan kategoriaan. Kuntoutujien jäsenyyttä työntekijänä 
kurssilla rakennettiin eri tavoin kurssin eri vaiheissa. Kun kurssin vetäjä katego-
risoi kuntoutujat aktiivisiksi työhönsä vaikuttajiksi, muutoksen tekijöiksi ja työn 
kehittäjiksi, ei kuntoutujien näkökulmasta ensisijainen osallisuus työntekijänä As-
lak-kurssilla ollut toimia aktiivisena vaikuttajana, vaan rivityöntekijänä, epäkohtia 
esille tuovana kaltoin kohdeltuna alaisena. 

Analyysi osoitti työn kehittämisen rakentuvan häiriöisenä ja katkoksille alttiina 
työstämisen alueena. Eri osapuolten antamista merkityksistä ei syntynyt yhteistä 
tulkintaa jäsenyydestä työn kehittämisessä. Jäsenyys työn kehittäjänä oli kuntou-
tuslaitoksen työntekijän tarjoama näkökulma asiakkuuteen, jossa asiakas kehittää 
omaa ja työpaikan toimintaa. Kuntoutujat eivät kategorisoineet itseään työpai-
kan kehittäjiksi, vaan pienten, yksilökohtaisten asioiden ja asenteiden korjaajiksi 
ja alaisiksi. Alaiseksi kategorisoituminen tässä yhteydessä ei antanut työntekijöi-
den toimijuudelle tilaa, vaan tarjosi toimijuutta esimiehille. Työpaikkakohtaisten 
kehittämistehtävien yhteydessä kuntoutuja määrittyi kuitenkin työpaikan kehit-
täjäryhmän jäseneksi, jolloin asiakkuutta laajennettiin kuntoutujien esimiehiä ja 
koko työpaikkaa koskevaksi. Kehittämistehtävien käsittelyyn liittyvät katkokset ja 
häiriöt kertovat asiakkaan identiteetin häilyvyydestä.

Asiakkuus kunnon kohentajana sekä jaettiin että sitä vastustettiin. Siihen liittyi 
katkoksia ja latentteja häiriöitä. Kurssin vetäjän puolelta tuleva aktiivisuutta ja ta-
voitteellisuutta tähdentävä näkökulma sai välillä vastaansa kuntoutujien virkistäy-
tymisnäkökulman, johon ei liittynyt kunnon kohentamisen tavoitetta. Välillä taas 
kuntouttaja itse häivytti kunnon kohentajan identiteettiä, jota asetettiin kyseen-
alaiseksi myös yhteisvoimin erityisesti kurssin lopuksi, jolloin osapuolten yhdessä 
rakentama tulkinta asiakkuudelle merkitsi asiakkaan uudelleenkategorisoimista 
työnkehittäjäksi. 

Vetäjän antamissa merkityksissä asiakkuus tarkoitti myös kuntoutujaryhmää ja 
kehittämishankeryhmää. Nämä kategoriat liittyvät kuntoutustyöntekijän käsikir-
joitukseen Aslakista työn kehittämisenä. Kuntoutujat viittasivat itseensä ryhmänä 
vain harvoin.

Varastotyöntekijöiden kurssilla ei esiintynyt avoimesta erimielisyydestä tai 
konfl iktitilanteesta kertovia tilanteita, vaan pikemminkin latentteja häiriöitä. Sen 
sijaan asiakkuutta koskevat kategorisoinnit näyttivät usein joko törmäävän toi-
siinsa, olevan epäsuhtaisia keskenään tai jäävän kauaksi toisistaan. Tämä koskee 
sekä kuntoutujien että kuntoutustyöntekijän luomia kategorisointeja, joista muo-
dostui monimerkityksinen identiteetti. Kun keskustelun kohteet jäävät erillisiksi 
ja kauaksi toisistaan, syntyy katkoksia, joista ei muodostu kuitenkaan avoimia eri-
mielisyyden ilmauksia. 
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3. Toimijoiden omatkin kategorisoinnit ovat sisäisesti ristiriitaisia

Kuntoutustyöntekijöiden toimintansa kohdetta koskevien kategorisointien sisäi-
nen ristiriitaisuus ilmeni selkeimmin kurssin vetäjän kategorisoidessa asiakkaita 
yhtäältä sekä kunnon kohentajiksi että työn kehittäjiksi, toisaalta painottaen välillä 
nimenomaan työn kehittäjän roolia ja laittaen avoimesti sivummalle kunnon ko-
hentajan roolia. Sisäinen epäyhtenäisyys ilmeni myös kuntoutustyöntekijän tul-
kitessa asiakasta yhtäältä omien asenteidensa korjaajaksi, toisaalta työpaikan toi-
minnan kehittäjäksi ja käytännön muutosten tekijäksi yhdessä työpaikan muiden 
toimijoiden kanssa. 

Myös kuntoutujat ilmaisivat ristiriitaisesti omaa jäsenyyttään Aslakilla. Heidän 
omissa kategorisoinneissaan sisäisesti ristiriitainen oli yhdistelmä asiakkuudesta, 
jossa näyttäytyy niin kuntoutuksessa virkistäytyvä yksityishenkilö, passiivinen ri-
vityöntekijä ja kaltoin kohdeltu alainen, omaan työhön liittyvien asioiden korjaaja 
kuin kuntoutuksen työkytkennän uudistaja.

4. Asiakkuudelle annetut tulkinnat muuttuivat kuntoutuskurssin kuluessa 

Kuntoutusjaksoilla tapahtui vähittäinen asiakaskategorisoinneissa ilmennyt mer-
kityksenantojen muutos, painopisteen siirtymä potilaasta ja kunnon kohentajas-
ta työntekijäksi. Merkkejä asiakkuutta koskevista muuttuvista tulkinnoista olivat 
merkityseroihin liittyvien häiriöiden ja katkosten ohella vallitsevan toiminnan 
kyseenalaistukset ja jäsenyyden uudelleenkategorisoinnit. Uutta työhön liittyvää 
asiakkuutta rakentavat kategorisoinnit, kuten työn kehittäjä, työntekijä muuttu-
vassa työssä tai koko työyhteisö, ovat harvemmin eri osapuolille yhteisiä. Kuiten-
kin viimeisellä kuntoutusjaksolla niin kuntoutujat, kurssin vetäjä kuin työpaikan 
ja työterveyshuollon edustajat kategorisoivat Aslakin asiakkuutta pikemmin työs-
tä kuin kunnosta käsin ja asiakas kategorisoitiin työn kehittäjäksi kollektiivisena 
subjektina. Keskustelu kertoi paikka paikoin uudelleenkategorisoinnista, minkä 
tulkitsen heijastavan uuden motiivin syntyä, joka tulee esiin keskustelussa käyte-
tyissä käsitteissä. Se ei kuitenkaan näkynyt käytännön teoissa, kuten esimerkiksi 
tehtävävastauksissa tai työpaikalla tehtävinä kehittämistekoina Aslakin jälkeen.

Asiakkuuteen työntekijänä liitettiin piirteitä ja toimintoja, joiden perusteella 
työntekijä tulee kuntoutukseen huonojen työolojen kuormittamana ja kaltoin 
kohdeltuna alaisena, rivityöntekijänä, esittelemään korjattavat epäkohdat työs-
sään. Hän ryhtyy tutkimaan työtään ja tunnistaa oman työnkuvansa muutokset, 
ryhtyy korjaamaan työtapojaan ja asenteitaan, neuvottelee yhdessä esimiestensä 
kanssa epäkohtien korjaamisesta työpaikalla ja lopulta kategorisoituu Aslakin uu-
disraivaajaksi nostamalla työhön liittyvät sisällöt Aslakilla fyysisen kuntoutuksen 
edelle. Aslakilla olevan työntekijän kategorisointi työpaikkansa työn kehittäjänä 
huipentuu asiakaskategoriaan, jossa kuntoutuja nimetään työn kehittämisen Pri-
mus Motoriksi. Kurssin päätyttyä yhteisölliseen toimintaan viittaava kehittäjäi-
dentiteetti kuitenkin oli sammunut. 

Työntekijä-asiakkuuden rinnalla säilyi tulkinta asiakkaasta kunnon kohenta-
jana, mutta sen asema muuttui ja puheeseen tuli uusia sävyjä jaksojen kuluessa, 
ja kategorialle ennettiin toinen merkitys: kurssin avauksen koherenttiin kunnon 
kohentajan kuvaan alettiin liittää ristiriitaisia kategoriasidonnaisia piirteitä.
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9.3 Johtopäätökset Aslakin kehitysvaiheesta 

Aslak-toiminnassa on nähtävillä kolmen erilaisen toimintamallin kerrostumat, 
joista muodostuu kypsä, mutta ei kuitenkaan täysin vakiintunut, vaan tarvetilassa 
oleva Aslak-toiminta (kuvio 9.1). 

Kuvio 9.1 Aslakin kehityssykli lääkinnällisen kuntoutuksen toimintamallista am-
mattilähtöiseksi toiminnaksi, uuden tarvetilan kehittyminen ja uuden työkytken-
nän ainesten esille tulo

Kehitysristiriita vanhan, lääkinnällisen kuntoutuksen toimintamallin sisällä rat-
kaistiin Aslakin innovatiivisen synnyttämisen yhteydessä 1980-luvulla liittämällä 
kuntoutus työhön (ks. luku 2).  Aslak-spesifi  toimintamalli otettiin käyttöön kun-
toutuslaitoksissa ja se laajeni ja vakiinnutettiin 1990-luvulla. Aslak vakiintui käy-
täntöön toimintamallina, jossa uusi sekoittui vanhaan. Kolmannen asteen ristirii-
dat, ristiriidat lääkinnällisen kuntoutuksen ja Aslakin toimintamallin välillä jäivät 
elämään – ilmeisen latentteina – mikä merkitsi vanhan toimintamallin jalansijan 
voimistumista ja työhön liittyvyyden kaventumista. Aslakin innovatiivisen kehit-
tämisen jälkeen ekspansiivinen kehitys kuivui ja uudistus jäi osittaiseksi. Aslak-
toiminnassa nämä kaksi toimintamallia elävät yhteen kytkeytyneinä rauhallista 
rinnakkaineloa. Toiminnan analyysi osoitti, että fyysisen kuntoutuksen säilyttäessä 
valtaosuutensa jäi työkytkennän säilyttäminen ja kehittäminen vähemmälle huo-
miolle sillä seurauksella, että työkytkentä liudentui ja muuttui yleisluontoiseksi. 
Samalla toimintaan on syntynyt uusi kehityksen tarvetila työn muutoksen muka-
naan tuomien uudenlaisten jaksamisongelmien virittämänä.

Analyysi osoitti, että kypsän, vakiintuneen kehitysvaiheen piirteet näkyvät Va-
rastotyöntekijöiden Aslakilla sen rakentumisena ja etenemisenä vakiintuneen inf-
rastruktuurin varassa, jossa asiakkuus liittyy sekä sairauksiin, fyysiseen kuntoon 
että ammatin työkuormitukseen. Aslak-toiminnan jatkuessa suhteellisen vakiin-
tuneena toiminnan sisälle on kehkeytyneessä uudessa tarvetilassa on jo havaitta-
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vissa orastava ristiriita nykyisen Aslak-toiminnan välineiden ja uudella tavalla ym-
märretyn kohteen välille. Kokonaan laadullisesti uuden kehityssyklin alkuun viittaa 
empiirisessä analyysissä esille tullut ristiriitaisesti tulkittava kuntoutuksen kohde 
niin infrastruktuurin kautta (välineistössä ja säännöissä) kuin ristiriitaisesti tulkit-
tuna asiakkuutena. Tutkimus osoitti infrastruktuurin olevan muokattavissa uusi-
en välineiden kautta, joita käyttämällä saatiin esiin myös osallistujien uudenlaisia 
merkityksenantoja asiakkuudelle. 

Uuden Aslakin idea korostaa vahvaa ja uudenlaista työkytkentää. Asiakaska-
tegorisoinneissa se näkyy uudenlaisena kohteena, jota kuvaa kategoria muuttuva 
työntekijyys muuttuvassa toiminnassa. Muuttuva työtoiminta nähdään myös taus-
tana johon kuntoutuja työntekijänä sijoittuu. Uusi asiakkuus näkee kuntoutuja-
työntekijän työnsä tutkijana, aktiivisena työn kehittäjänä ja työpaikan kehittäjäyh-
teisön jäsenenä. Uudet määrittelyt laajentavat asiakkuutta yksilöstä työpaikkaan ja 
työyhteisöön, ne viittaavat kollektiiviseen toimijaan. Vaikka näistä ei muodostunut 
selkeästi eri osapuolten yhteistä kohdetta, oli uuden Aslakin ideoiminen yhteis-
työpäivänä merkki siihen suuntaan. Kurssijaksoilla työn osuus korostui kuntou-
tujien ennakko-odotuksiin nähden. Toiminnassa mukana olleille tämä Aslak sai 
merkityksen myös uudenlaisena, työhön liittyvänä kuntoutuksena. Kuntoutujan 
näkökulma kuitenkin jossain määrin ohittuu, kun työn kehittäjän identiteettiä ra-
kennettaessa hänen omat, työhön liittyvät jaksamishaasteensa jäävät vähälle käsit-
telylle, eikä työn kehittämisestäkään muodostu kuntoutujan toimijuuden ydintä. 
Kuntoutuja tuntuu olevan joko työnkehittäjä tai epäkohtia esittelevä alainen, ne 
eivät sovi yhteen.

Aslak-toiminnassa on nähtävissä analyysin perusteella kehityssuunta tarve-
tilasta kohti umpikujamaista tilannetta, jossa liikuntaa, työoloja ja ergonomiaa 
korostava ammattikohtainen laitoskuntoutus ei enää toimi, ja uutta asiakkuutta 
vastaava välineistö ja uuden työkytkennän muotoilu on vielä kehittymätön. Työ-
hön ja työn kehittämiseen liitettävät toimijuuden ristiriitaiset määritelmät tukevat 
tulkintaa siitä, että tämä asiakkuuden alue on muutoksessa. 

Työikäisten kuntoutuksen lähikehityksessä tulee ratkaistavaksi kuntoutuksen 
työhön liittyvyys sekä käsitteellisellä että käytännön tasolla. Aslakin lähikehityksen 
vyöhykettä muodostivat analyysin esiin tuomat infrastruktuuriin rakennetut uu-
det osat ja asiakkuudelle annetut uudet merkitykset. Varastotyöntekijöiden Aslak 
paikantui siten lähikehityksen vyöhykkeellä liikkuvaksi kokeiluksi, jonka tarkoitus 
oli uudistaa työkytkentää tuomalla työn kehittäminen kuntoutuskurssin sisältöi-
hin. Kokeilu osoitti, että työkytkentä on vaativa, mutta ei mahdoton. Varastotyön-
tekijöiden Aslakilla kuntoutustoiminnan lähikehityksen vyöhykkeellä liikuttiin 
niissä kohdissa, joissa rakennettiin uudenlaista työkytkentää, jolloin osanottajat 
joutuivat tarkistamaan käsityksiään, kohtaamaan ristiriidat omien kuntoutuso-
dotustensa ja niistä poikkeavien näkökantojen välillä ja ottamaan niihin kantaa 
rakentaessaan uutta, työhön liittyvää asiakkuutta uusien välineiden avulla. 

Uuden työkytkennän vieminen Aslakille osoitti uuteen lähestymistapaan liit-
tyviä mahdollisuuksia, mutta se törmäsi samalla olemassa olevan infrastruktuurin 
esteisiin, välineistön puutteisiin ja ristiriitaisesti tulkittuun asiakkuuteen. Kuntou-
tuskurssin vakiintunut infrastruktuuri ei tue yhteisen, uuden asiakkuuden raken-
tamista, mutta ei ole sille myöskään ylimätön este. 
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Kuntoutuslaitoksen paikallinen kehittämistyö ja uuden toimintamallin ainek-
set viittaavat siihen, että  paikallinen Aslak-toiminta on siirtymässä tarvetilasta ja 
kaksoissidoksesta ratkaisujen etsimisen vaiheeseen ja se hakee muotoaan käytän-
nön toiminnaksi. Idea uudesta työkytkennästä on olemassa, mutta se on paikoin 
heikosti artikuloitu. Analyysi lisäsi ymmärtämystä työkytkennän haasteista ja ti-
lanteesta. Se osoitti, että uusi ei ole vielä muotoutunut, vaan se sekoittuu kah-
denlaiseen vanhaan. Vanhaa on ensinnäkin fyysisen kuntoutuksen läsnäolo näin 
voimakkaana Aslak-kurssin kokonaisuudessa, mutta myös ammatillisissa osiois-
sa. Lisäksi fyysisen kuntoutuksen tematiikka liitetään vain harvoin työhön (esim. 
työn raskauteen, työasentoihin tai työtapaan). Tämä tukee tulkintaa vallitsevasta 
käytännöstä yleiskuntoutuksena ja työkytkennän irrottautumisesta alkuperästään, 
työn aiheuttamasta fyysisestä kuormituksesta. Toiseksi kuormitustekijälähtöinen 
toimintatapa sisältää oletuksen samana pysyvästä työstä ja siiihen liittyvistä on-
gelmista. 

Infrastruktuurin analyysin ja jäsenkategoria-analyysin perusteella Aslakia kos-
keva kehityshypoteesi täsmentyy. Aslakin työkytkentä on muuttunut, ammattikoh-
tainen kuormitusajattelu on yleisluontoisena ajautumassa kriisiin ja sen rinnalle 
on tullut uusia aineksia, jotka ovat vielä kuitenkin jäsentymättömiä. Tuloksena 
on uutta etsivä toiminta, jossa elää rinnalla vanha, rituaalinomaisia piirteitä saa-
va, kunnon kohotusta ja työkuormituksen tarkastelua erillään käsittelevä toimin-
tatapa. Tutkimuksen tulokset ovat pitkälti yhdenmukaisia Suikkasen ja Lindhin 
esittämän lausuman kanssa: ”Kuntoutus vanha – työ uusi?” (Suikkanen ja Lindh 
2007). Tähän lausumaan on kuitenkin liitettävä myös kuntoutuksen uudistumista 
koskevat idut, jotka viittaavat uudistumisprosessin viriämiseen.

9.4 Johtopäätökset Aslakin käytännön toiminnan kannalta

Aslakin moniulotteisuus ja kohteen ristiriitaisuus vaikeuttavat käytännön toimintaa 
ja tuloksellisuutta

Aslak-toiminnan perustana olevat historialliset kerrostumat vaikuttavat käytän-
nön kurssitoiminnan rakentumiseen siten, että toiminnassa on useita rinnakkai-
sia juonirakennelmia ja kohteesta muodostuu monitulkintainen ja ristiriitainen. 
Monikerroksinen infrastruktuuri säilyttää vanhaa toimintaa uudemman rinnalla, 
uusi ei vahvistu eikä saa jalansijaa. Uutta infrastruktuuria ennakoivia käytäntö-
jä oli kuitenkin havaittavissa kuntoutusjaksoilla, kuten esimerkiksi ylimääräinen 
yhteistyöpäivä ja toiminnan analysoimiseen perustuvat työn kehittämispyrkimyk-
set. Uudenlaista toimintaa tukevan infrastruktuurin liitoskohdissa vanhempaan 
infrastruktuuriin on kuiluja, jotka tekevät prosessista katkonaisen ja estävät yh-
teisen kohteen muodostamista. Normitetuissa ja standardinomaisissa puitteissa 
tapahtuvan kuntoutustoiminnan infrastruktuurissa on heikkoja kohtia, esteitä ja 
aukkopaikkoja, jolloin käytännössä toiminnan logiikka katkeilee tai joista erkaan-
tuu kiertoteitä. Infrastruktuuriin on rakennettu myös siltoja, jotka mahdollistavat 
uuden toimintalogiikan mukaisten käytäntöjen viriämisen ja vahvistumisen (inf-
rastruktuurin silloista ja esteistä ks. Star 1999.) Eri toimijoiden erilaisten infra-
struktuurien puutteellinen silloittaminen näkyy käytännössä esimerkiksi kuntou-
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tusjaksojen alkaessa, kun kuntoutuslaitoksessa toiminta alkaa ikään kuin alusta, 
jatkumo kuntoutusjaksoja edeltäneistä Kelan ja työterveyshuollon toteuttamista 
vaiheista ei käytännön toiminnassa hahmotu. Tapahtuu fragmentoituminen eril-
lisiksi toiminnan alueiksi.

Tuloksena on laaja-alainen kuntoutus, jossa lähtökohtana oleva idea Aslakin 
erityisestä kohteesta laajenee ja hämärtyy, osin palaa vanhempaan lääkinnällisen 
laitoskuntoutuksen ideaan ja osin ulottuu muotoutumassa olevaan työnkehittä-
misen ideaan. Aslakin idean hämärtymiseen ja muuntumiseen liittyy kuntoutus-
jaksojen toiminnan edestakainen liike ja sisältöjen monimuotoisuus. Emergenttejä 
piirteitä trajektorilla oli uusien ainesten, kuten työn tutkimisen ja kehittämisen, 
tuleminen vakiintuneisiin kurssisisältöihin. Uuden toimintaidean suuntainen oli 
myös suuntautuminen työpaikkoihin järjestämällä ylimääräinen yhteistyöpäivä. 
Toisaalta fyysisen kuntoutuksen teema kulkeutui ammatillisiin osioihin ja yleinen 
kuormitustarkastelu vei tilaa käynnistetyltä uudenlaiselta työtoiminnan tutkimi-
selta. Tulosten perusteella näyttää siltä, että Aslakin jäsentäminen on työlästä myös 
toimijoille itselleen.

Toimintaa tukevan infrastruktuurin heterogeenisyydellä ja asiakkuutta koske-
vien tulkintojen ristiriitaisuuksiin liittyvillä katkoksilla ja häiriöillä on yhteys sekä 
toiminnan tuloksellisuuteen että kuntoutustyöntekijöiden työn sujumiseen ja työ-
hyvinvointiin nähden. Kuntoutuksen tulosten ja vaikuttavuuden kannalta useat 
johtoideat sekä monimerkityksinen ja ristiriitaisesti tulkittu asiakkuus vaikeutti 
yhteisen kohteen ja yhteisesti ymmärretyn sisällön rakentumista. Paikoin osapuo-
let jäävät epätietoisiksi siitä, missä toiminnassa ovat mukana: mitä tavoitellaan ja 
kenellä on toimijuus ja minkä asian suhteen. Seurauksena on tapahtumien frag-
mentaarisuus jatkuvuuden asemesta. Etenkin työhön liittyvien teemojen etenemi-
sessä kurssijaksoilla esiintyy usein katkoksia, jolloin toiminnan juonen jatkuvuus 
joutuu koetukselle. Työtä koskeva osuus kuntoutusjaksoilla on marginaalinen, sen 
sisältö hakee muotoaan ja työhön liittyvien kehittämissuunnitelmien asema on 
epäselvä. 

Varastotyöntekijöiden kurssilla vuorovaikutus oli koordinaatiotyyppistä silloin, 
kun osapuolten kategorisoinnit jäivät erilleen toisistaan ja kukin pitäytyi omassa 
kohteessaan, mikä ilmeni asiakkuutta koskevina eriävinä kategorisointeina. Yhteis-
tä kohdetta ei ollut eikä sitä myöskään tavoiteltu, vaan jokainen keskittyi omaan 
näkökulmaansa. Esimerkkinä tästä oli keskustelu, jossa kurssin vetäjä kategorisoi 
kuntoutujia muutoksen tekijöiksi omalla työpaikallaan, mutta kuntoutujien puhe 
ilmensi epäkohtia luettelevan passiivisen työntekijän roolia. (Vuorovaikutuksen 
tyypeistä ks. Engeström 1993a, Launis 1994.)

Analyysin esille tuomat kategorisointien haarautumat ja ’yhteisymmärryksen’ 
asteen vaihtelu kertovat toisenlaisesta, kooperaatiotyyppisestä vuorovaikutuk-
sesta. Puhujat käsittelivät yhteistä kohdetta, jolloin keskusteltiin samasta asiasta 
ja asiakkuutta koskevat kategorisoinnit tulivat vastavuoroisesti käsitellyiksi, toi-
sin sanoen merkityksiä muokattiin yhdessä. Tapahtui ekspansiivinen siirtymä 
koordinaatiosta kooperaatioon. Kooperaatiolle on kuitenkin tyypillistä, että se ei 
johda pysyviin muutoksiin vuorovaikutuksen laadussa. Aslakin keskusteluissa se 
näkyy kategorisointien kohtaamisina, välillä yhteisymmärryksen hetkinä, mutta 
toisinaan eriäviksi jäävinä tulkintoina. Esimerkkinä tästä ovat keskustelut, joissa 
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neuvoteltiin mahdollisuudesta saadaa kuntoutuksessa hoitoja. Yhteistä kohdetta 
pyrittiin jäsentämään ja löydettiin perustelut hoitojen puuttumiselle, mutta käsi-
kirjoitus jäi entiselleen, koska keskustelun jatkuessa kuntoutustyöntekijä ja kun-
toutujat palasivat aiempiin, omiin tulkintoihinsa. 

Kolmannelle vuorovaikutuksen tyypille, kommunikaatiolle ominaista huomi-
on kiinnittämistä sekä yhteiseen kohteeseen, keskustelun käsikirjoitukseen että 
toimintatavan kriittiseen erittelyyn ja uuden suunnitteluun esiintyi esimerkiksi 
yhteistyöpäivänä, kun osanottajat pohtivat Aslak-kuntoutusta kriittisesti, pohdis-
kelivat omaa osuuttaan kurssilla ja ideoivat kuntoutuksen sisällön uudistamista ja 
kohteen laajentamista yksittäisistä työntekijöistä esimiehiin ja työpaikkaan.

Yhteistyöpäivät veivät Aslakia eteenpäin työnkehittämishankkeena ja nosti-
vat esille asiakkuutta työntekijöinä, muutoksen tekijöinä ja käsitteellisellä tasolla 
työn kehittäjänä. Ne olivat siten merkittäviä yhteisen kohteen muodostumisen 
ja kohteen laajenemisen kannalta. Samalla kun yhteistyöpäivä tarjosi foorumin 
työhön liittyvää asiakkuutta koskeville uudelleentulkinnoille, se toi näkyviin ny-
kyisen infrastruktuurin toimimattomuuden. Yhteisen työskentelyn välineet oli-
vat puutteelliset ja yhteisestä kohteesta voitiin neuvotella vasta tässä tilanteessa, 
’lennosta’. Tämänkaltainen yhteistyön asetelma tuo esille dilemman, jossa työtä 
pitäisi kehittää yhdessä, mutta kehittäjistä toinen osapuoli on poissa silloin, kun 
kehittämisen kohteita kuntoutusjaksoilla etsitään. Kuntoutujille – ja esimiehille 
– työn kehittäminen näyttäytyy tässä kontekstissa melko mahdottomana asiana ja 
yhteistyöpäivästä voi muodostua kehittämisen sijasta kahden eri osapuolen neu-
vottelu tai kiistely, jota käydään, kuten kategoria-analyysi osoitti, esimerkiksi kal-
toin kohdellun alaisen esittämien vaatimusten ja esimiehen antamien lupausten 
sävyttämänä.

Uusi asiakkuus sekoittuu vanhaan, kuntoa, työympäristön epäkohtia ja kuor-
mitustekijöitä korostavaan ajatteluun, ja kilpailee niiden kanssa. Työn käsittely 
kuntoutuksessa on haastava ja vaikea. Se ei sovi kovin hyvin vakiintuneeseen lai-
toskuntoutukseen eikä sille ole vielä luotu infrastruktuuria, vaan vasta yksittäi-
siä välinekehittelyjä. Uusi asiakkuus kuitenkin näkyy ja siihen sitoutuva toiminta 
tuottaa jo tällaisenaankin uudenlaista tulkintaa työssä jaksamisesta. 

Vanhan toimintamallin läsnäolo hidastaa kuntoutujien toimijuuden kehittymistä 
työnsä suhteen

Kuntoutujien näkökulmasta heille tarjottiin Aslakin ammatillisissa osioissa uutta, 
heille vierasta jäsenyyttä toiminnassa, johon he olivat orientoituneet aivan toisin. 
Kuntoutujien kohtaama ristiriita kuntoilu- ja virkistäytymisodotusten ja työnke-
hittämistehtävien välillä yhtäältä säilyi koko kuntoutuskurssin ajan, toisaalta sitä 
lievensi laaja liikunnallinen ohjelma ja mahdollisuus pysyttäytyä työolojen para-
nemista odottavan rivityöntekijän roolissa. Myös kyseenalaistaminen ja uudel-
leenkategorisointi sinänsä purkivat ristiriitaisuutta.

Kuntoutujat epäkohtia esille nostavina työntekijöinä odottivat, että esimiehet 
korjaavat heidän esille nostamansa ongelmat. Esimiehet puolestaan odottivat, että 
kuntoutujat pitävät huolta omista työtavoistaan alaisina, asenteita ja työtapojaan 
korjaamalla. Kuntoutujan toimijuus työnsä suhteen ei niiltä osin vahvistunut. Ris-
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tiriitaa kuitenkin ratkottiin niiden kehittämistehtävien kautta, joissa kuntoutujat 
tulkitsivat asiakkuuttaan työtapojaan ja asenteitaan muuttavina työntekijöinä.

Yksittäisen kuntoutujan asiakkuuden luonne muuttuu kuntoutusjaksoilla pro-
sessin alkuvaiheen asiakkuusmääritelmiin nähden, kun sairaana ja huonokuntoi-
sena potilaana kuntoutukseen lähetetyn yksilön odotetaan muuntuvan työpaikan 
kehittämisen veturiksi tai työtään kehittäväksi kollektiiviseksi työyhteisötoimijaksi. 
Tapahtuu kuntoutujan näkökulmasta juonen katkos, eikä siirtymä potilaan identi-
teetistä työn kehittäjän identiteetin omaksumiseen käytännön tasolla onnistu.

Kuntoutumissuunnitelmat jäivät niihin panostamisesta huolimatta pöytälaa-
tikkoon. Kuntouttajan tarkoittamaa uutta yhteisen työstämisen aluetta, muuttu-
vaan työtoimintaan ja työssä jaksamiseen tarttumista ei käytännössä muodostu-
nut. Vaikka kuntoutustyöntekijällä oli uusi idea, hänen kuntoutujille antamissaan 
tehtävissä vanhat, kuormitustekijöitä ja ympäristön piirteitä korostavat välineet 
ohjasivat perinteiseen tulkintaan, joka johti siihen, että kuormittunut työntekijä 
esitteli puutteita esimiehen korjattavaksi. Tämä liittyi myös ryhmäkuntoutuksen 
kuormitustekijöiden käsittelyn malliin, jossa ammatin oletetaan määrittävän kuor-
mituksen laatua. Vaikka eri työpaikoilta tulevat kuntoutujat toivat keskustelussa 
esille myös omakohtaisia työnsä sujumiseen ja tuotannollisiin seikkoihin liittyviä 
huolia, keskittyivät kuntoutumis- ja kehittämissuunnitelmat ryhmässä yhteisesti 
esille nostettuihin ja sovittuihin asioihin, kuten sinänsä tarpeellisiin vuorovaiku-
tuksen ja omien asenteiden tarkistamiseen, olipa niissä yksittäisillä kuntoutujilla 
ongelmia tai ei. Tällä Aslakilla suunnitelmat työpaikkakohtaisesta yhteisestä työn 
kehittämisestä eivät käytännössä toteutuneet.

Kuntoutusjaksoilla tuli esiin myös uudesta jäsenyydestä kertova kehitys. Kuntou-
tujien toimijuus aktiivisina omaan työhönsä ja elämäänsä vaikuttajina vahvistui, 
mikä näkyi kurssin loppupuolella vapautumisena epäkohtien esittelijän roolista ja 
asettumisena työyhteisön kehittäjäryhmän jäseneksi ja omassa elämässään ratkai-
suja tekeväksi subjektiksi. Kurssin lopussa käydyt keskustelut kertoivat kuntoutu-
jien muuttuneesta orientaatiosta työn kehittämiseen verrattuna kurssin alkuun.

Uutta ideaa toteuttamaan pyrkivässä toiminnassa yksittäisen kuntoutuja-työn-
tekijän asiakkuus jää ristiriitaiseksi. Uuden työkytkennän kannalta lupaava oli työ-
historiatehtävä, jonka yhteydessä kuntoutujat toivat esille uudenlaista ammatti-
identiteettiään, johon he liittivät työn muutokset, niihin liittyvän epätietoisuuden 
ja avoimet kysymykset. Niihin ei tartuttu ilmeisen välineiden puuttumisen takia, 
mutta työskentelyllä saatiin esille ammatillisen kehityksen ja työn mielekkyyden 
kannalta tärkeitä kohdehyvinvoinnin alueita (kohdehyvinvoinnin käsitteestä ks. 
Mäkitalo 2005). 

Nykyiseen toimintamalliin liittyy kuntoutustyöntekijän jaksamishaasteita 

Kuntoutustyöntekijälle hänen työnsä sujumisen ja työhyvinvoinnin kannalta toi-
minnan kerrostuneisuus ja asiakkuuden monitulkintaisuus siihen liittyvine risti-
riidan merkkeineen on häiriökuormituksen lähde. (Häiriökuormituksen käsittees-
tä ks. Mäkitalo 1995, Mäkitalo ja Launis 2007). Kuntoutustyöntekijälle määrittyy 
monta identiteettiä, kuten esimerkiksi hankevetäjänä, opettajana, liikuntavalmen-
tajana, ryhmän ohjaajana tai työn tutkimisen ja kehittämisen ohjaajana toimimi-
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nen.  Kuntoutustyöntekijä joutuu perustelemaan moneen kertaan uutta ideaansa 
sekä itselleen että kuntoutujille, heidän työpaikkojensa ja työterveyshuollon edus-
tajille. Hän joutuu sietämään sekä kuntoutujien ”vastustusta” ja ihmetystä että uu-
teen ideaan liittyvien omien välineiden puuttumista ja kehittämistekojen jäämistä 
tavoiteltua vaatimattomammiksi. Käytännössä hän joutuu myös perääntymään ja 
tarjoamaan vanhaa uuden tilalle. 

Uutta asiakkuutta tavoittelevan kuntoutuksen välineet osoittautuivat heikosti 
kehittyneiksi, jolloin vetäjä joutui turvautumaan vanhoihin välineisiin, jotka kan-
toivat mukanaan mm. ammattiin ja työoloihin liittyvää kuormitustekijäajattelua 
ja vanhaa työkykyajattelua. Kurssin vetäjä nojautui käytännössä kahteen erilaiseen 
välineinfrastruktuurissa tarjolla olevaan viitekehykseen, työkyvyn tasapainomal-
liin (Talo 2001) ja uudempaan työkyvyn integroituun malliin, jossa jaksaminen 
liitetään työtoimintaan ja sen muutoksiin (Mäkitalo ja Palonen 1992, Mäkitalo ja 
Palonen 1994, Mäkitalo ym. 1995, Talo 2001). Kurssin vetäjä joutui rakentamaan 
kokeilunsa yksilöllisenä käsityönä hyödyntäen niitä teoreettisia välineitä joita oli 
kehittävästä työntutkimuksesta omaksunut koulutuksen kautta. Toteuttaessaan 
Aslak-kurssia olemassa olevan infrastruktuurin varassa hän joutui tekemään huo-
mattavan paljon ylimääräistä työtä, ns. artikulaatiotyötä (ks. Star 1999), sovittaes-
saan uusia työnkehittämiselementtejä kuntoutuksen vanhoihin rakenteisiin. 

Kuntoutuskurssi tuotti myös onnistumisia uuden kohteen kanssa: kurssi ete-
ni hyvässä ilmapiirissä, kuntoutujat ja heidän työpaikkansa ja työterveyshuollon 
edustajat lähtivät paikoin mukaan uuteen ajatteluun, mikä näkyi mm. asiakkuu-
den uudelleenkategorisointeina ja perinteisen asiakkuuden kyseenalaistamisena. 
Kurssin loppua kohti osapuolten kategorisoinnit laajentuivat ja niistä tuli yhtei-
sempiä. Kurssin vetäjän ponnistelut uuden toimintamallin eteenpäin viemiseksi 
olivat merkittäviä. Siitä esimerkkinä oli ylimääräisen yhteistyöpäivän järjestämi-
nen, mikä osoittautui uutta toimintaa tukevaksi teoksi. Samalla se on osoitus inf-
rastruktuurin muovaamisen mahdollisuuksista. Kuntoutusjaksoilla työ kytkettiin 
Aslakiin sen olennaisena osana. Toiminta oli sekä häiriöistä että innovatiivista.

9.5 Aslakin uudistamisen mahdollisuudet

Olen aiemmin historiallisen analyysin yhteydessä kuvannut Aslakin logiikan mur-
tumista toiminnan laajentuessa ja työkytkennän ohentuessa. Aslakille ei ole raken-
nettu murtuneen logiikan tilalle uutta. Työhön liittyvä kuntoutus tarvitsee uuden 
toimintalogiikan hahmottamista, jossa määritellään uudelleen kohderyhmä, tie-
toperusta jolla kohde ja tarpeet tunnistetaan sekä kuntoutuksen näihin tarpeisiin 
vastaavat sisällöt ja odotettavissa olevat tulokset. Kuntoutusprosessin alkuvaiheen 
yhteistyötä työterveyshuollon, työpaikan, Kelan ja kuntoutuslaitoksen kesken tu-
lisi kehittää niin, että saavutetaan yhteinen ymmärrys siitä, mistä kuntoutuksessa 
on kysymys ja mikä on kuntoutuksen asiakkuuden ydin. Tämä koskee erityisesti 
alkuvaiheeseen, kuntoutujien valintaan nykyisin liittyvän epäsynkronian ratkai-
semista (valintaperusteiden epäsuhta suhteessa Aslakin sisällölliseen ideaan ja 
uudistamispyrkimyksiin). Kuntoutukseen hakeutumisvaiheessa määriteltävällä 
asiakkuudella on ratkaiseva merkitys kuntoutusjaksoilla muodostettavan yhteisen 
tulkinnan rakentumisen tukijana tai esteenä.
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Kuntoutustrajektorilla asiakkuus hahmottuu ristiriitaisesti eri toimintajärjes-
telmien toiminnan tuloksena. Haasteeksi muodostuu yhteisen kohteen jäsentämi-
nen moniorganisatorisessa kentässä, jossa eri toimintajärjestelmillä on erilaiset, 
erikoistuneet ja osittaiset määritelmät asiakkaistaan ja heidän ongelmistaan (En-
geström 2004b, 82-83.) Aslakin kaltaisen toiminnan uudistava kehittäminen edel-
lyttää asiakkaan ongelman, kuntoutustarpeen työhön liittyvyyden havaitsemisen 
ja siihen vastaamisen keinojen jäsentämistä yhteistyössä eri toimijoiden kesken. 
Kuntoutuksen monitoimijuuden takia haasteena on koko trajektorin kattava uu-
distaminen.

Hedelmällisen työkytkennän syntymisen kannalta osapuolten vuoropuhelua 
tarvitaan koko Aslak-prosessin ajan ja vielä kurssin jälkeen. Kuntoutus voitaisiin 
nähdä työpaikan toimintastrategiaan kiinteästi liittyvänä syvennettynä tukimuo-
tona, jolloin kuntoutus nivelletään osaksi toiminnan kehittämistä (ks. Ylisassi 
2002, Ylisassi ym. 2004, Mäkitalo ja Paso 2008). Kuntoutuksen haasteena on ta-
voittaa asiakkuus uudelleen ja yhdistää se työhön siten, että sillä voidaan tukea 
työpaikkojen koko henkilöstön työhyvinvointia ja yksittäisiä työntekijöitä. 

Tutkimuskohteessa on muotoiltu uusi kuntoutuksen idea, jonka pohjalta työ-
hön liittyvää kuntoutusta on pyritty uudistamaan. Uuden idean mukaan työssä 
jaksaminen liittyy ennen muuta työhön ja työtoiminnan muutokseen, jolloin kun-
toutuksen keinoin tulee pureutua työtoimintaan sitä kehittämällä. Kuten Varasto-
työntekijöiden Aslakista ilmeni, kuntoutuslaitoksessa on luotu visio ja kehitetty 
sitä vastaavaa uutta välineistöä kuntoutukseen. Tutkimuksen kohteena olevalla 
Aslak-kurssilla saatiin aikaan uuttakin. Esimerkiksi varastotyön muutoksen ana-
lyysi tuotti kuntoutujille selvästi havaittavan uudenlaisen orientaation työntekijän 
identiteetistään, jolloin päästiin lähelle niitä uusia työssä jaksamisen haasteita, jot-
ka nyt jäivät yleisten kuormitustekijöiden tarkastelun jalkoihin. Välineet osoittau-
tuivat puutteellisiksi, jolloin palattiin käyttämään vanhoja välineitä. 

Tutkimus toi esille, että kuntoutuksen työkytkennän uudistaminen yksin 
kuntoutuslaitoksen sisältä käsin on haastavaa. Uuden työkytkennän luominen 
edellyttää toimintaa mahdollistavan infrastruktuurin kehittämistä. Esimerkik-
si kurssiohjelmien rakenne, työn käsittelyn välineistö ja yhteistyö työpaikan ja 
työterveyshuollon toimijoiden kanssa ovat toiminnan uudistamisessa huomioon 
otettavia tärkeitä liitoskohtia, joilla uutta toimintaa rakennetaan käytännössä. 
Kuntoutujille tarjotun työn kehittäjän roolin sijaan kuntoutujat ajautuivat ke-
hittämistehtävien käsittelyssä muutamaan otteeseen oppilaan rooliin. Suoritetta-
vasta tehtävästä tuli eräänlainen korvikekohde (korvikekohteesta ks. Engeström 
& Escalante 1995), joka syrjäytti alkuperäisen aiheen, sen, miten työtä aiottiin 
kehittää ja miten siinä onnistuttiin. Tarvitaan myös laitoskuntoutuksen ryh-
mätoimintarakenteen uudelleenarviointia ja uudistamista niin, että yksittäisten 
kuntoutujien tilanne ja kuntoutustarve tulee otetuksi huomioon, oppilaasta tulee 
oppija ja vertaistuki mahdollistetaan siellä, missä sitä tarvitaan. Uutta kuntoutuk-
sen välineistöä on kehitettävä ja vanhan toiminnan kohteen mukaisten välineiden 
käytöstä tulisi voida luopua. 

Kyse on perinteisestä kuntoutuksesta irrottautumisesta ja vasta muotoutuvasta, 
luonnettaan etsivästä ja rajojaan ylittävästä toiminnasta. Uusi toiminta julistautuu 
työn kehittämiseksi, mutta on vielä epämääräistä ja häilyvää. Tähän liittyy laajem-
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minkin julkinen keskustelu, jossa perätään eroja ja rajoja mm. kuntoutuksen ja 
työn kehittämisen välille ja viime aikoina voimistunut kritiikki laitoskuntoutusta 
kohtaan (ks. esim. Turja 2009, Ylen MOT-ohjelma 2.3.2009). Työn muutos ja sii-
hen liittyvät tutkimuksin ja tilastoin osoitetut työhyvinvoinnin ongelmat osoitta-
vat, että kuntoutusta tarvitaan tukemaan asiakkaan toimijuutta tilanteissa, joissa 
työn sujuminen hankaloituu ja työn mielekkyys on koetuksella. Tällaisissa amma-
tillisen kehityksen tilanteissa kuntoutuja tarvitsee oman tilanteensa jäsentämistä, 
sen suhteuttamista työyhteisönsä tilanteeseen sekä ratkaisuvaihtoehtoja ja tukea 
kehitystehtävilleen vahvistaakseen toimijuuttaan. Kuntoutuksen tarjoama Aslakin 
tapainen toiminta nykyisessä muodossaan ei ole itsestään selvä areena työhön liit-
tyvän kuntoutuksen keskukseksi. 

Näiden uudistamisen edellytysten ohella voidaan asettaa kysymys, riittääkö 
kuntoutuksen uusien, työkytkentää tukevien ”lisäosien” rakentaminen ja amma-
tillisten osioiden sisällöllinen uudistaminen ratkaisemaan kehitysristiriitaa? Tu-
keeko laitoskuntoutus em. parannuksilla uudistettunakaan työvoiman työssä jak-
samista pitemmällä tähtäimellä siten, että sen avulla ehkäistäisiin ennenaikaisia 
eläkkeelle siirtymisiä, vai tulisiko rakentaa täysin uusia kuntoutuksen muotoja? 
Uudistukset saattavat johtaa prosessi-innovaatioihin (ks. Engeström 1993b, Haa-
visto 2002), jollaiseksi olen tulkinnut Aslakin syntyä. Työikäisten kuntoutuksessa 
on kuitenkin myös järjestelmätason innovaatio mahdollinen. Sen aikaansaami-
seksi tarvitaan kuntoutukseen osallisten toimintajärjestelmien yhteistä oppimis-
prosessia. Kohteen laajentaminen, jossa annettu toimintalogiikka kyseenalais-
tetaan ja kohde ymmärretään uudella tavalla, edellyttää koko toimintalogiikan 
uudistamista, mikä merkitsee niin uusien välineiden, työnjaon kuin sääntöjenkin 
uudistamista, jotta kohde voidaan ottaa haltuun yhteisesti ymmärrettynä (Enge-
ström 1993b). 

Työhön liittyvän kuntoutuksen keinoista ja kuntoutuksen vaikuttavuudesta on 
1990-luvun loppupuolelta lähtien käyty keskustelua, johon tällä vuosikymmenellä 
on liitetty työn muutosvaikutukset. Tutkimuksissa on saatu viime vuosina havain-
toja työn ja työhyvinvoinnin muutoksesta sinänsä (ks. esim. Hakanen 2004, Kasvio 
ja Tjäder 2007, Kauppinen ym. 2007, Lehto & Sutela 1998, Lehto & Sutela 2004, 
Siltala 2004, Ylöstalo 2007). On myös luotu uutta, kehittävään työntutkimukseen 
perustuvaa tutkimustietoa työn muutoksen ja työhyvinvoinnin rakentumisen yh-
teyksistä (Koistinen 2007, Launis ym. 1998, Launis & Pihlaja 2005, Mäkitalo 2005, 
Niemelä 2006). Aslakin historiallisessa analyysissa osoitin muuttuneen ja muu-
toksessa olevan työkytkennän, joka on johtanut Aslak-toiminnan uuden kehitys-
tarpeen viriämiseen. Tutkimusta aloittaessani kuntoutuksen työkytkennän tarkas-
teluun haastoi erityisesti kysymys, miten kuntoutus vastaa työssä jaksamisen – ja 
jatkamisen – kysymyksiin, olihan 2000-luvun taitteessa käynnissä vilkas keskustelu 
työn muutoksesta, ja uusia tutkimustuloksiakin siitä virtasi julkisuuteen. Nyt kun 
aikaa on kulunut historiallisen analyysin pohjalta tekemästäni kehityshypoteesista 
liki kymmenen vuotta, ovat merkit kuntoutuksen kriisistä jo nähtävissä selkeäm-
min. Kuntoutuksen työhön liittyvyys on teemana edelleen yhteiskunnallisesti mer-
kittävä ja ajankohtainen: Tutkimukseni osoitti, että työkytkentä on haasteellinen ja 
moniorganisatorisessa kentässä toteutuvana toimintana työikäisten kuntoutuksen 
uudistaminen edellyttää yhteistä kehittämistä. 
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9.6 Johtopäätökset kuntoutuksen tutkimuksen kannalta 

Katsauksessa aikaisempaan tutkimukseen totesin, että Aslakia on arvioitu enim-
mäkseen sen vaikutusnäkökulmasta asiakkaille suunnattujen kyselytutkimusten 
varassa ja että tulokset vaikuttavuudesta ovat olleet ristiriitaisia. Tutkimuksissa 
ei ole selvitetty arvioitavien kuntoutusprosessien sisältöjä, vaan Aslak on oletettu 
asetettuja tavoitteita ja sisältöjä noudattavaksi, vakioiseksi prosessiksi. Teoreettis-
ta keskustelua Aslak-toiminnasta ei ole näiden tutkimusten yhteydessä virinnyt. 
Työelämän, asiakkaiden kuntoutustarpeiden tai itse Aslakin muutos ei ole ollut 
huomion kohteena. 

Omassa, laadullista tutkimusta edustavassa tapaustutkimuksessani olen pyr-
kinyt avaamaan kuntoutustoiminnan työkytkentää yhden kuntoutusprosessin 
rakentumista analysoimalla. Analyysi mahdollisti uudenlaisen kuvan muodosta-
misen Aslak-toiminnasta. Kuntoutuksen tutkimus tarvitsee sekä olemassa olevien 
rakenteiden että paikallisen, tilanteisen toiminnan avaamista. On välttämätöntä 
tehdä etnografi sta tutkimusta. Kuntoutuksen ’mustan laatikon’ avaaminen edellyt-
tää aineistoa ja analyysiä, joka mahdollistaa kuntoutukselle ominaisen monitoimi-
juuden ja trajektorinomaisen prosessin tavoittamisen. 

Olen tutkinut Aslak-kuntoutusta ja Aslakin asiakkuutta kehittyvänä ilmiönä. 
Kehityksen taustalla on työn muutos ja siihen liittyvät työssä jaksamisen ilmiöt, 
joista kuntoutustarve kumpuaa, ja johon itse kuntoutustoiminnassa tapahtuva ke-
hitys liittyy. Käsillä olevan tutkimuksen tulokset osoittavat, että työhön liittyvän 
kuntoutuksen tutkimuksessa kuntoutustarvetta ja kuntoutuksen keinoja tulee tutkia 
yhteydessään työelämän kehitykseen ja työpaikkojen tuotannolliseen toimintaan, jo-
hon ongelmat kytkeytyvät. Tämä vastaa myös Kuntoutuksen tutkimuksen kehittä-
misohjelman asettamia odotuksia kuntoutuksen tutkimiselle ja kehittämiselle (So-
siaali- ja terveysministeriö 2004). Työvoiman terveys- ja työhyvinvointiongelmien 
kytkeytyminen työn, työorganisaatioiden ja työvoiman käytön muutoksiin tulee 
ottaa tutkimuksessa huomioon. Tällä hetkellä esimerkiksi kuntoutustarpeen sai-
rauslähtöinen määrittely on epäsuhdassa Aslakin julkilausuttujenkin tavoitteiden, 
kuntoutuksen keinovalikoiman ja työpahoinvoinnin ilmiöiden kanssa. Työhyvin-
voinnin uusien ilmiöiden kannalta olisi tutkittava kuntoutustarpeen uudenlaisen 
arvioimisen mahdollisuuksia.

Tutkimukseni osoittaa, että kuntoutus tarvitsee uusia menetelmiä sekä työssä 
jaksamisen ilmiöiden ymmärtämiseksi että jaksamisen tukemiseksi. Tarvitaan ko-
keilevaa tutkimusta, jolla saadaan tietoa työhön liittyvien kuntoutustarpeiden synty-
misestä ja yhteydestä työhön ja työntekijöiden tilanteisiin työssään. Niiden yhteyk-
sien tulkinta edellyttää työtoiminnan ymmärtämistä ja kuntoutujien toimijuuden 
vahvistamista. 

Toimijuuden vahvistuminen merkitsee sitä, että suhde omaan toimintaan 
muuttuu. Kuntoutujien toimijuutta Aslakilla tutkin heidän jäsenyydelle antami-
ensa merkityksien kautta. Kuntoutujan osallistuminen ja toimijuus on osallisuut-
ta ja toimijuutta suhteessa johonkin yhteisöön tai toimintaan. Tulosten mukaan 
kuntoutujien rooli ei ole itsestään selvä, asiakkuus ei pysyttäydy Aslakille asetetuis-
sa virallisissa asiakkuusmäärittelyissä ja kuntoutuksen sisällöt rakentuvat itse toi-
minnassa. On tutkittava toimijoiden itsensä antamia tulkintoja toiminnasta, jossa 
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he ovat mukana. Mikään uusi ei synny valmiina, joten uudistamisen kannalta on 
tärkeää muutokselle sensitiivisen tutkimuksen jatkaminen. Myös tämä on Kuntou-
tuksen tutkimuksen kehittämisohjelman asettamien tutkimustavoitteiden suun-
nassa, kun on tunnistettu tiedontarpeita mm. kuntoutumis- ja muutosprosessiin 
ja sitä koskeviin tulkintoihin sekä kuntoutustarpeiden havaitsemiseen (Sosiaali- ja 
terveysministeeriö 2004). 

Tutkimukseni osoitti, että kuntoutuksella on monta rakentajaa. Kuntoutusta 
tulisi tutkia myös vuorovaikutusprosessina (ks. Suikkanen 2008, Suikkanen ja Lindh 
2001, Vilkkumaa 2004). Tämänsuuntaiselle tutkimukselle on tilaus, kun kuntou-
tuksen perinteisen, vajavuuskeskeisen toimintamallin rinnalle on tulossa kuntou-
tujan osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia korostava valtaistava lähestymis-
tapa, jossa kuntoutus ymmärretään yksilön ja ympäristön suhteen muutokseksi. 
Vaikuttavuuden tutkimukseen tulisi sisältyä arvioita siitä, muuttuuko kuntoutu-
jan tilanne kuntoutuksen myötä siten, että hänen toimijuutensa on vahvistunut ja 
(työ)hyvinvointinsa on parantunut. Toimijuuskeskusteluun liittyy kuntoutuksen 
paradigmamuutos vajavuusparadigmasta valtaistavaan paradigmaan (Järvikos-
ki ja Härkäpää 2004, Karjalainen ja Vilkkumaa 2004), kuntoutujakeskeisyyden ja 
dialogisuuden vaatimukset ulkoaohjautuvuuden ja diagnoosilähtöisyyden sijaan 
sekä kuntoutujan identiteetin rakentuminen merkityksenantojen kautta (Pasanen 
2007). Toimijuudessa tulee ottaa huomioon toimijuuden tasot ja uudet muodot 
(Virkkunen 2006, Holland ja Leander 2004, Hoffman ja Rainio 2006).

Järvikoski esittää, että kuntoutuksen tutkimukseen tarvitaan interventioteo-
rioita, jotka ovat ytimeltään oppimista, valtaistumista, työkykyisyyttä tai identi-
teettityön etenemistä koskevia muutosteorioita (Järvikoski ja Härkäpää 2004, Jär-
vikoski 2008). Oma tutkimukseni ei luo kuntoutuksen uutta teoriaa, mutta on 
Järvikosken mainitsemien ilmiöiden tutkimista kuntoutustoiminnassa ja vahvis-
taa muutosten tutkimisen tarpeen teoreettisesti perustelluista lähtökohdista käsin. 

Työssä olevien kuntoutuksen uudistaminen edellyttää kuntoutuksen toimin-
takonseptin muutosta. Muutoskokeiluja tutkimalla saadaan tietoa siitä, millaiseksi 
uudistettu toiminta käytännössä muodostuu ja mitä kehittämisen kohtia viriää.  
Työn kohteen ja toimintakonseptin muutos edellyttää tekijöiltään uutta tapaa op-
pia työ (Virkkunen ja Ahonen 2007, Ahonen 2008, Pihlaja 2005). Uuden työkyt-
kennän vahvistaminen on myös kuntoutuksen toimijoiden osaamisen ja menetel-
mien kysymys. Kuntoutustyöntekijöiden osaamisen tueksi tarvitaan työtoimintaa 
koskevaa uutta tietoperustaa ja sen kytkemistä kuntoutuksen asiakkuuteen. Kun-
toutusta tulee tutkia toimintana, jolloin uudistumishaasteissa oppimisen kohteeksi 
muodostuu kuntoutuksen toimintamalli, jota ei vielä ole olemassa.

Infrastruktuurin analyysi osoitti, että kuntoutus on moniorganisatorisen ken-
tän yhteistä toimintaa. Kuntoutuksen tutkimus- ja kehitystyössä on välttämätöntä 
ottaa huomioon toimijoiden verkko tai kenttä silloinkin, kun tutkitaan tai kehite-
tään kuntoutuksen jotakin osa-aluetta. Kuntoutuksen eri osajärjestelmien välis-
ten ongelmakohtien tutkimista painottaa myös Kuntoutusasiain neuvottelukunta 
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2001, 22).

Työkyvyn käsite on keskeinen työhön liittyvään kuntoutukseen liittyvä käsite. 
Paso (2007) osoitti tutkimuksessaan työkykykäsitteen käytöstä lehtiteksteissä, että 
työkykydiskurssi näyttäytyy ristiriitaisena, se kytkeytyy yhtäältä terveyteen ja mui-
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hin yksilöllisiin ominaisuuksiin ja toisaalta nopeasti muuttuvaan työelämään. Se 
miten muualla kuntoutuksen piirissä kuin Aslak-toiminnassa on edistetty suun-
tautumista toimintaympäristöjen huomioon ottamiseen ja toimijuuden tukemi-
seen, jäi tässä tutkimuksessa avaamatta. Jatkotutkimuksessa tällaista vertailua voi-
taisiin tehdä työhön liittyvän kuntoutuksen ja muun kuntoutuksen kesken. 

9.7 Johtopäätökset kehittävän työntutkimuksen kannalta

Kehittävän työntutkimuksen asetelman mukaan toiminnan lähikehityksen hypo-
teesia tutkitaan toimintaa koskevan empiirisen analyysin avulla. Tässä tutkimuk-
sessa kehityshypoteesi toimi empiirisen tutkimuksen lähtökohtana. Hypoteesia 
tutkin analysoimalla nykyistä toimintaa ja toiminnan kohdetta eri perspektiiveistä 
käsin. Tarkastelin toiminnan kohteen rakentumista toimijoiden käytössä olevan 
materiaalisen perustansa varassa infrastruktuurin analyysin kautta. Kohteen vas-
tavuoroista rakentumista asiakkaan ja kuntoutustoimijan toiminnalle antamien 
merkitysten ja niiden välisen vuoropuhelun kautta tutkin jäsenkategoria-analyy-
sin avulla. 

Kuvasin Aslak-toimintaa trajektorina, minkä katson kuvaavan hyvin Aslakin 
toimintajärjestelmälle luonteenomaista liikettä ja elävyyttä prosessinomaisessa toi-
minnassa. Varastotyöntekijöiden Aslakin rakentumisessa on tunnistettavissa Enge-
strömin kuvaama luonnehdinta prosesseista tapahtumien putkimaisen etenemisen 
sijaan rinnakkaisina ja eri suuntiin kulkevina reitteinä, joilla on ’kuhinaa’, liikettä 
eri suuntiin (Engeström 2004a, 99–100). Trajektorin tai elinkaaren tarkastelu mah-
dollistaa toiminnan laadullisesta muutoksesta kertovien merkkien havaitsemisen 
toiminnassa. Jos elinkaaren laatu muuttuu, merkitsee se yleensä myös kohteen uu-
delleenjäsentämistä. (emt. s. 85, 111–112). Kun tutkimuksessa toiminnan havain-
toyksikkönä on pitkäkestoinen toiminnan prosessi, kuten omassa tutkimuksessani, 
muutosten tutkiminen edellyttää prosessin tutkimista elinkaarena, trajektorina. As-
lak-trajektorilla muutoksen merkkejä saatiin esiin koko kuntoutustrajektorin katta-
villa infrastruktuurin analyysin ja jäsenkategoria-analyysin avulla. 

Analyysin perusteella Aslakin toimintaympäristöä kuvaa hyvin moniorganisa-
torisen kentän käsite (ks. Engeström ym. 2006; Kerosuo 2006), jossa toimijoilla 
on keskinäistä vuorovaikutusta tai riippuvuutta yhteisellä toiminta-alueella. Ha-
vainnot Aslakin rakentumisen monitoimijuudesta, toimijoiden keskinäisestä riip-
puvuudesta tai itsenäisyydestä prosessin eri vaiheissa korostavat Aslak-toiminnan 
yhteisen kohteen tutkimisen merkitystä. Kuntoutuksen uudistamisen ja vaikutta-
vuuden kannalta Aslakin ymmärtäminen monitoimijaisena on erityisen tärkeä. 
Infrastruktuurin analyysi toi esiin toiminnan historialliset, materiaaliset kerrostu-
mat, niihin liittyvän moninaisuuden ja johtoideoiden paljastamat eri toimijoiden 
toiminnan kohteet. Analyysi myötäilee toiminnan teorian kolmannen sukupolven 
tähdentämää usean toimintajärjestelmän tutkimisen välttämättömyyttä monior-
ganisatorisessa kentässä (Engeström 2004a). Toimintajärjestelmän analysoiminen 
infrastruktuurin näkökulmasta toimi tienä keskittyä toiminnan historialliseen ja 
materiaaliseen perustaan. Infrastruktuuriin piiloutuneet johtoideat niiden sisältä-
mine kategorioineen ilmentävät toiminnan kohdetta, jota kuntoutusjaksojen osal-
ta analysoin jäsenkategoria-analyysin avulla. 
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Toiminnan tutkiminen trajektorina ja infrastruktuurin kautta osoitti, että toi-
mijuus Aslakilla hajautuu usealle toimintajärjestelmälle (ks. Cole & Engeström 
1993, Hutchins 1995, Salomon 1993). Infrastruktuurin analyysissa tuli esille moni-
organisatorisen kentän eri toimintajärjestelmien omat perustat. Aslak-toiminnan 
infrastruktuuriin kytkeytyvää toimijoiden keskinäisten yhteyksien kokonaisuutta 
voi kuvata myös verkostoksi, jolloin Aslakin infrastruktuuri on hahmotettavissa 
näitä yhteyksiä tukevaksi perustaksi. Verkostossa mukana olevat toimintajärjestel-
mät tuovat siihen vaikeasti ennakoitavaa dynamiikkaa ja yllätyksellisiä käänteitä. 
(ks. Engeström ja Ahonen 2001.) Eri toimijoiden osallisuus Aslakille välittyy eri-
tyisesti materiaalisten artefaktien kautta, joihin toiminnan idea on sisäänraken-
nettu (esim. lomakkeet). Näitä välineitä ja tukirakennelmia käytettäessä tuloksena 
on kaikkien osapuolten rakentama kokonaisuus, jota yksi toimija ei voi omalta 
osaltaankaan ilman muita tuottaa. Myös toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen 
sisältyy siten emergenttejä aineksia. (Barnes 2000, Pickering 1995.)

Tutkimukseni yhdistää menetelmällisesti kahta erilaista tutkimustraditioita: 
toiminnan teoriaa ja etnometodologian tutkimusperinteestä tulevaa jäsenkatego-
ria-analyysimenetelmää. Toiminnan käsite säilyttää analyysissä tutkimani ilmiön 
oleelliset piirteet, muutoksen ja kehityksen.  Niitä ei keskustelunanalyyttinen lähes-
tymistapa ota huomioon. Jäsenkategoria-analyysin sovellus toimi työkaluna, jolla 
tuotiin esiin toimijoiden omia näkökulmia ja jäsennyksiä eri tilanteissa. Toiminnan 
tutkiminen pelkästään infrastruktuurin analyysin perusteella ei olisi ollut riittävä 
tuomaan esille sitä kohteen kehkeytymistä, mikä on ennalta arvaamatonta ja toi-
mijoiden käsissä, heidän teoissaan ja heidän toiminnalle antamissaan merkityksis-
sä. Tilanteisiin menevä tapahtumien tutkiminen tavoittaa muuttuvaan toimintaan 
liittyvät hienojakoisetkin säikeet, jotka paljastavat toimijoiden kohtaamat ja luomat 
merkitykset ja samalla kehityksen mahdollisuudet ja esteet elävässä elämässä. 

Toiminnan kohde on toiminnan teorian keskeisin käsite, jota on käsitelty lukui-
sissa tutkimuksissa ja kirjoituksissa (Engeström 1987, 2004b, Knorr-Cetina 2001). 
Jäsenkategorisointi ja kohteen muodostaminen käsiteparina konstituoivat toisiaan 
tässä tutkimuksessa. Tutkimukseni näkökulma kohteen muodostumiseen on uusi. 
Kohde ajatellaan yleensä konstruoitavan ennen muuta tekijän välineiden kautta. 
Tässä tutkimuksessa keskeistä on sekä tekijän (kuntoutustyöntekijät) välineiden 
kautta tarjoaman kohteen että toimijan itsensä (kuntoutujan / asiakkaan) siihen 
tuoman näkökulman kautta muodostuva kohde. Kohteen konstruointi on samalla 
jäsenyyden muodostamista toiminnassa, toimijuuden määrittymistä. Se merkitsee 
sitä, että kohteen rakentumisen yhteydessä tapahtuu myös tekijän konstruointi. 
Ne vuorottelevat keskenään ja kietoutuvat toisiinsa. Tämä rakentuminen on ajalli-
sesti pitkäkestoista ja se muuttuu prosessin myötä.

Haasteena oli keskusteluanalyyttisen jäsenkategorisointitutkimuksen rajoitusten 
ylittäminen kehittyvää toimintaa tutkittaessa. Puhetta ja vuorovaikutusta on kes-
kustelunanalyyttisessä tutkimuksessa tutkittu erillään kohteellisesta toiminnasta, 
jossa puhe ja vuorovaikutus tapahtuvat ja jossa merkityksiä käytetään ja muo-
dostetaan. Tämä tutkimus vastaa osaltaan Engeströmin esittämään sosiaaliseen 
tilaukseen, joka koskee työtoiminnan tutkimista kommunikatiivisena ja vuorovai-
kutuksellisena prosessina toiminnan teorian tarjoamassa työtoimintaa koskevassa 
teoreettisessa kehyksessä. Etnometodologian menetelmäperinne tarjoaa työkäalu-
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ja työtoiminnan vuorovaikutuksen ja puheen analysoimiseen toiminnan teorian 
tutkimusotteen sisällä. Itse työtoiminnassa tapahtuvan kehityksen tutkiminen 
edellyttää vuorovaikutuksen ja artefaktuaalisten välittäjien huomioon ottamista 
toiminnan muutoksissa. (Engeström 2004a, 104 -106.) Tutkimukseni osoitti mo-
lempien merkityksen toiminnan rakentumisessa ja kehitysristiriidan muodostu-
misessa. 

Jäsenkategoria-analyysi valottaa toimijuuden rakentumista kuntoutuksessa. 
Toimijuuden rakentuminen on yksi toiminnan teorian keskeisiä teemoja, viime 
aikoina se on ollut esillä erityisesti uusien työn organisoitumisen muotoja koske-
vassa keskustelussa (Engeström ym. 2003, Engeström 2004a). Kysymys toimijuu-
desta on erityisen relevantti kuntoutuksen kaltaisessa toiminnassa, jossa perintei-
nen lähestymistapa lähtee asiakas-työntekijäsuhteessa asiantuntijaorientaatiosta 
(Karjalainen 2004). 

Olen tulkinnut keskustelussa esiintyvien kategorisointien eroja ja yhteensopi-
mattomuuksia viitteinä toiminnan häiriöistä ja katkoksista, toiminnan muutosta 
oireilevina ilmiöinä. Tavanomaisesta häiriöiden tutkimisesta poiketen tutkin häi-
riöitä merkityksenantojen kautta, en suoraan käytännön toiminnassa ilmenevinä 
tapahtumien poikkeamisina. Kategorisointien tulkinta häiriön käsitteen avulla 
jättää pohdittavaksi sen, voiko kategorisointien eroavuuden tai yhteensopimat-
tomuuden tulkita aina häiriöksi tai katkokseksi. Vastaavasti voidaan pohtia sitä, 
ovatko eri osapuolten samankaltaisetkaan kategorisoinnit aina merkkejä sujuvasta 
toiminnasta ja milloin samanmielisyys on näennäistä. 

Häiriön käsite liittyy kehittävässä työntutkimuksessa ristiriita-analyysiin. Pai-
kansin häiriöalueita keskustelusta etsittyjen jäsenkategorioiden keskinäisten tai 
toimijoiden välisten eroavuuksien perusteella. Tulosten mukaan toimijoiden tul-
kinnat kuntoutuksen kohteesta ja asiakkuudesta jäävät usein toisistaan erilleen tai 
ovat keskenään ristiriitaisia. Tämä asiakkuutta ja siten yhteistä toimintaa koskeva, 
kategorisoinnissa paljastuva sisäinen ristiriitaisuus kertoo Aslak-kuntoutuksen ke-
hitysjännitteistä. Eri osapuolten asiakaskategorisoinneissa esiintyvät eroavuudet ja 
niihin liittyvät jännitteet kertovat yhteisen kohteen hahmottamisen vaikeudesta ja 
siitä, että asiakkuus on muutoksessa. Työn käsittelyssä ilmeni katkoksia, mikä nä-
kyi erilaisina tulkintoina ja toisistaan erilleen jäävinä asiakkuuskäsityksinä. Sisäi-
nen epäyhtenäisyys lisäsi asiakkuustulkintojen ristiriitaisuutta. Nämä toimijoiden 
sisäisesti ristiriitaiset kategorisoinnit voivat estää toimijuuden vahvistumista, kun 
identiteetin muutoksen suunta vaihtelee. 

9.8 Johtopäätökset vuorovaikutuksen tutkimukseen nähden

Analyysini myötäilee kategoriatutkimuksen piirissä muodostettua oletusta, jonka 
mukaan asiakkaan sijoittuminen tiettyyn kategoriaan on seuraamuksellista eri-
tyisesti sen vuoksi, että kategoriat tuottavat identiteettejä. Muutos kategorioissa 
voi tarkoittaa asiakkaan identiteetin muokkaamista. Identiteettejä käytetään ja ne 
rakentuvat vuorovaikutuksellisissa tilanteissa, jolloin olennaista on, miten tilan-
teissa rakentuvat kategoriat sopivat yhteen tai jäävät erilleen, ja miten osapuolet 
orientoituvat toisiinsa sopimattomiin kategorioihin (Juhila 2004.) Tämä ilmiö eli 
Aslakilla, kun kunnon kohentajasta pyrittiin rakentamaan työnkehittäjää.
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Kategorioiden keskinäisestä yhteensopimattomuudesta seuraavien ristiriitojen 
on etnometodologisessa kategoriatutkimuksessa tulkittu paljastavan institutio-
naalisia sääntöjä, jotka ’normaalitilanteissa’ jäävät näkymättömiksi (Juhila 2003, 
Juhila 2004). Itse olen tulkinnut keskustelussa esiintyvien kategorisointien eroja 
ja yhteensopimattomuuksia viitteinä häiriöistä ja katkoksista, jotka ovat merkkejä 
toiminnan kehitysristiriidasta. Analyysin kohdistaminen asiakaskategorisointeihin 
ohjaa huomion erityisesti toiminnan kohteessa käynissä oleviin muutoksiin.

Kategorioiden yhteensopivuuden ja sopimattomuuden näkökulma ovat kehit-
tävää työntutkimusta ja uutta vuorovaikutustutkimusta kategoriatutkimuksena 
yhdistävä piirre. Ristiriitaisten kategorioiden tulkinta eroaa näissä kahdessa viite-
kehyksessä. Kategorioita ja niihin liittyvää toimintaa ei vuorovaikutustutkimuk-
sessa selitetä ’etukäteiskategorioilla’ vaan kiinnitetään huomio siihen millaisiin 
kategorioihin toimijat itse orientoituvat ja miten he tuottavat toimijuutensa ja 
siihen liittyvän arjen (Juhila 2004.) Jäsenkategorisointeja tutkimalla paljastetaan 
arkipäivän merkityksiä, joissa ovat läsnä sekä kollektiiviset merkityssisällöt että 
vuorovaikutuksessa muuttuvat kategorisoinnit (Järviluoma ja Roivainen 1997). 
Kehittävän työntutkimuksen piirissä arkipäivän merkityksiä lähelle tulee toimijan 
näkökulman, äänen tutkiminen. 

Kehittävä työntutkimus tarjoaa jäsenkategoria-analyysille toisenlaisen kiin-
nekohdan – tutkimisen historiallisesti kehittyvänä toimintana – kuin mihin se 
perinteisessä kategoriatutkimuksen viitekehyksessä sidottaisiin. Tutkimukseni 
perusteella vuorovaikutuksen ilmiöiden tutkiminen jäsenkategorioiden kautta, 
osana toiminnan rakentumista, vahvistaa jäsenkategoria-analyysin kaltaisten me-
netelmien käyttökelpoisuutta niiden aineistolikeisyyden, muutoksille herkkyyden 
ja toimijoiden näkökulman esille saamisen ansiosta.

Vuorovaikutuksen tutkimuksen piirissä kategoria-analyysiä on sovellettu kun-
toutustoimintaa lähellä olevissa sosiaalityössä ja ammatillisessa auttamistyös-
sä. Kategoriat nähdään tietovarantona, jota ihmiset käyttävät ollessaan toistensa 
kanssa tekemisissä ja joihin on kiinnittynyt ominaisuuksia, piirteitä ja toiminto-
ja. Niiden nähdään tuottavan identiteettejä, jotka syntyvät ihmisten keskinäises-
sä vuorovaikutuksessa. Identiteettikategorioiden avulla on tutkittu asiakkaaksi ja 
työntekijäksi orientoitumista ja siihen liittyvää muutoksen ongelmatiikkaa mm. 
sosiaalityön arjessa (Berkenkotter ja Ravotas 1997, Juhila 2004, Mehan 1993). Asi-
akkuuden ja toimijuuden muodostuminen on yhteinen monen toiminnan teorian 
piirissä asetetun tutkimusaiheen ja oman tutkimusteemani kanssa (ks. esim. Hoff-
man & Rainio 2006). 
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10 Tutkimuksen arviointi

10.1 Johdanto

Tutkimukseni on tapaustutkimus, jossa käytin laadullisia tutkimusmenetelmiä ke-
hittävän työntutkimuksen viitekehyksessä. Tutkimus on myös pitkittäistutkimus, 
jossa jäljitin ja tutkin yhden kuntoutuskurssin elinkaarta noin kahden vuoden 
ajalta. Arvioin tässä luvussa tutkimukseni validiteettia ja reliabiliteettia tapaustut-
kimukselle ja laadulliselle tutkimukselle yleisesti asetettujen kriteereiden (esim. 
Silverman 2000, Yin 1994, Laine ym. 2007) sekä kehittävälle työntutkimukselle 
erityisesti asetettujen kriteereiden (Engeström 1995) näkökulmasta. Seuraavassa 
arvioin tutkimuksen laatua ensin tutkimusasetelman kokonaisuudesta käsin, tut-
kimuskohteen valinnan ja tutkimusprosessin osalta ja sen jälkeen analyyseittäin.

10.2 Tutkimusasetelman, tutkimuskohteen ja tutkimusprosessin 
arviointia

Tutkimusasetelman arviointia

Tutkimuksen sisäinen validiteetti on tutkimusaineiston, sen kattavuuden ja ilmi-
öiden välisten suhteiden kysymys (Silverman 2000, Yin 1994). Sisäistä validiteettia 
tukee ilmiöiden tallentaminen tarkkaan, myös odottamattomien ilmiöiden tallen-
taminen ja laaja-alainen analyysi (Becker 2001). Tapaustutkimuksessa tätä palvelee 
ilmiön tavoittaminen etnografi sen tutkimuksen avulla (Yin 1994). Tutkimukseni 
sisäistä validiteettia pyrin varmistamaan tutkimalla Aslak-toimintaa etnografi sen 
tutkimuksen keinoin laaja-alaisesti. Sisäistä validiteettia tukee aineiston likeisyys 
kuvattavaan kohteeseen (käynnissä olevasta Aslak-toiminnasta keräämäni etno-
grafi nen aineisto), aineiston monipuolisuus (havainnointi, dokumentit, materiaa-
liset välineet, keskusteluaineisto, haastattelut) ja luotettavat aineiston tallentamis-
keinot (videointi, nauhoitus, dokumentit). 

Sekä sisäisen validiteetin että yleistettävyyden kannalta on vahvuus, että ana-
lyysin kohteena oli Aslak-kurssin koko elinkaari: etnografi nen kuvaus ja infra-
struktuurin analyysi koskivat koko kuntoutustrajektoria ja jäsenkategoria-analyy-
sissä syvennyttiin kuntoutusjaksojen tapahtumien tutkimiseen. Näillä analyyseillä 
tutkittavaa ilmiötä pyrin lähestymään kattavasti ja moninäkökulmaisesti, mikä 
parantaa tutkimuksen sisäistä validiteettia ja yleistettävyyttä. 

Käyttämäni etnografi nen ote palvelee paitsi laadulliselle tutkimukselle yleensä, 
myös kehittävässä työntutkimuksessa validiteetille asetettujen kriteerien edellyt-
tämää käytännöllisyyttä ja muutoksen ymmärtämistä (Engeström 1995, 130-135, 
156). Validiteetissa on kyse myös siitä, onko tutkimus kohdistunut käytännön toi-
mintaan ja sen kontekstiin, historiaan ja kehitykseen, millainen on dialogi tutkijan 
ja tutkittavien välillä ja onko tutkimus sensitiivinen muutoksille ja oppimiselle (ks. 
myös Wardekker 2000 ja Wainwright 1997, Mäkitalon 2005, 343 mukaan). 

Sisäistä validiteettia vahvistaa tapauksen rajaaminen teoreettisten käsitteiden 
avulla, jotka suuntaavat myös tutkimuskysymysten määrittelyä, aineiston keruu-
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ta ja analyysiä (Yin 1994). Tutkimuksessani kehittävän työntutkimuksen meto-
dologinen sykli toimi tutkimusasetelman perustana suunnaten aineistonkeruuta 
ja tulosten analyysiä. Tämä teorian ja empirian vuorovaikutus vahvistaa sisäistä 
validiteettia. Kehittävän työntutkimuksen metodologisessa syklissä tutkimukseni 
sijoittuu toiminnan nykytilan analyysiin ja lähikehityksen vyöhykkeen hahmotte-
luun. Tutkimuksen sisäisen validiteetin kannalta tärkeä teorian ja empirian vuo-
ropuhelu toteutui siten, että toiminnan teoriaan ja kehittävään työntutkimukseen 
perustuvaa, toiminnan historiallisen analyysin tuottamaa kehityshypoteesia tutkin 
empiirisen aineiston avulla (ks. Engeström 1995). Määrittelin tutkimuksen ha-
vaintoyksiköksi Aslak-kurssin, joka edustaa työhön liittyvää kuntoutustoimintaa. 
Tällöin aineisto ja teoreettiset lähtökohdat rakentuivat keskinäisessä vuorovaiku-
tuksessa (Laine ym. 2007, 53). Tulkitsin analyysin tuloksia teoreettisia olettamuk-
sia vasten. Tämän näen tutkimukseni vahvuutena sisäisen validiteetin kannalta. 

Tutkimuksen ulkoisen validiteetin kysymys liittyy tulosten yleistettävyyteen 
(Yin 1994). Tapaustutkimuksen yleistettävyydellä pyritään analyyttiseen eli teo-
reettiseen yleistämiseen, ei tilastolliseen (Yin 1994, ks. myös Laine ym. 2007, 12). 
Analyyttisessä yleistämisessä empiirisiä tuloksia tulkitaan teoriaperustaa vasten. 
Kehittävä työntutkimus tähtää muutosten ymmärtämiseen ja on kiinnostunut 
uutta kehitystä ennakoivista poikkeamista, joissa yksittäisiin tapauksiin liittyvät 
seikat voivat kieliä koko alalla ennakoitavasta kehityksestä. Siten myös kehittävän 
työntutkimuksen näkemys poikkeaa perinteisen, tilastollisen yleistettävyyden kä-
sityksestä. Kehittävän työntutkimuksen tulosten yleistettävyys on siten kytköksissä 
teoreettiseen tulkintaan ja menetelmiin. (Engeström1995, 155–157). Omassa tut-
kimuksessani ulkoisen validiteetin kysymykset koskevat sitä, mihin ja millaiseen 
toimintaan tai kuinka laajalle johtopäätöksiä kuntoutuksen työkytkennän rakentu-
misesta, asiakkuudesta ja toiminnan häiriöistä sekä kehitysvaiheesta ristiriitoineen 
voidaan tutkimani tapauksen perusteella yleistää. Tutkimukseni tuotti tietoa työ-
kytkennästä, sen haasteista ja uudistamispyrkimyksistä yhden kuntoutuslaitoksen 
yhden kuntoutusprosessin analyysin pohjalta. Analysoidun Aslakin konteksti oli 
siten erityinen. Aslakin työkytkentää koskevaan historialliseen kehityshypoteesiin 
nojaava tulkinta vahvistaa yleistettävyyttä yksittäistä Aslak-prosessia laajemmalle, 
koko työhön liittyvän kuntoutuksen alueella tapahtuvaa uudistumista koskevaksi. 
Yksityiskohdiltaan analyysin tulokset eivät ole yhtä laajalle yleistettävissä.

Tutkimuksen tekemisen reliabiliteettia eli luotettavuutta voidaan arvioida sen 
perusteella, miten hyvin tutkimuksen tekeminen on kuvattu eri vaiheissaan; miten 
tulokset saatiin aikaan, onko tutkimuksen etenemistä mahdollista seurata, jäljit-
tää ja arvioida kuvauksen perusteella. Kyse on toistettavuudesta. Reliabiliteettia 
voidaan parantaa käyttämällä toisiaan täydentäviä aineistoja, menetelmiä ja näkö-
kulmia, mitä kutsutaan laadullisen tutkimuksen metodioppaissa triangulaatioksi 
(esim. Hirsjärvi ym. 2003, Laine ym. 2007, 23–26, Yin 1994). 

Olen pyrkinyt varmistamaan reliabiliteettia tutkimusprosessissani siten, että 
olen tarkkaan raportoinut tutkimuksen vaiheet, aineiston ja analyysitavan. Eri 
aineistotyyppien tuottama tieto, kuten haastattelut, dokumentit ja kertomukset 
täydentävät toisiaan. Luettelin aineistot kurssitapahtumien mukaan ja otin analyy-
sissä huomioon prosessin etenemisen. Raportoinnissa käytin aineistonäytteiden 
ohella hyväkseni jonkin verran myös määrällisiä kuvauksia, kuten esim. kurssisi-
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sältöjen tuntimääriä ja kategorisointien mainintojen lukumääriä. Aineistonäytteet 
parantavat luotettavuutta, samoin kuin se, että vaihe- ja tapahtumakuvausta olen 
käsitellyt Varastotyöntekijöiden Aslak-kurssin kuntoutustyöntekijöiden ja työter-
veyshuollon edustajan kanssa. Infrastruktuurin analyysiä ja jäsenkategoria-ana-
lyysin perusteella tekemiäni tulkintoja on käsitelty ohjaajieni kanssa. 

Miten Varastotyöntekijöiden Aslak tuli tutkimuksen kohteeksi

Tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia arvioitaessa on otettava huomioon tut-
kimuskohteen valinnan merkitys ja tutkijan asema tutkimusprosessissa (Silverman 
2000, Yin 1994). Kuntoutuslaitos, jossa toteutettu Aslak-kurssi valikoitui analyysin 
kohteeksi, on ollut edelläkävijä työkytkennän kehittämisessä ja aktiivinen muutos-
ten toteuttajana. Aslakin työkytkentää ryhdyttiin tutkimaan kuntoutuslaitoksen 
johdon aloitteesta. Merikosken kuntoutus- ja tutkimuskeskuksessa oli jo pitkään 
tehty kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämistyötä, mihin myös minun työtehtäväni 
liittyivät ryhtyessäni tutkimaan siellä kuntoutustoimintaa. Kuntoutuslaitoksessa 
käytiin koko ajan keskustelua Aslak- ja Tyk-kuntoutuksen työhön liittyvyydestä 
ja niistä haasteista, joita kuntoutustyöntekijöiden käyttämiin sekä vanhoihin että 
uusiin menetelmiin ja välineisiin liittyi. 

Kuntoutuslaitoksessa käytiin ennen tutkimuksen kohdistamista Aslakiin kes-
kusteluja siitä, mihin toimintaan laitoksen kehittämistyön kannalta tutkimustyötä 
kannattaa kohdistaa. Aluksi pohdittiin vaihtoehtoina myös yksilöllisten kuntou-
tuspalvelujen, kuten kuntoutustutkimuksen tutkimista, Aslak-kuntoutusta ja Tyk-
kuntoutusta. Aslak-kuntoutus keskeisenä palvelutuotteena ja työkuntoutuksen 
’prototyyppinä’ sekä kuntoutuslaitoksessa esille tuodut näkemykset kuntoutuksen 
tulevasta kehityssuunnasta ratkaisivat tutkimusaiheen Aslakin hyväksi. En ollut 
itse ensisijaisesti määrittämässä tutkimuskohdetta ja valitsemassa sen tapausta, 
vaan kohde tuli minulle tässä kertomallani tavalla. Olin kuitenkin tietoinen sen 
määrittelyn kriteereistä.

Varastotyöntekijöiden Aslak-kurssin valikoitumisella analyysin kohteeksi on 
validiteetin kannalta kolme merkittävää seikkaa. Ensiksikin kuntoutuksen työkyt-
kennän tutkimisen näkökulmasta kohteeksi oli pätevä mikä tahansa kuntoutus-
laitokselle tyypillinen alkava Aslak-kurssi, jolla sovelletaan merikoskelaista työky-
kynäkemystä. Toiseksi valintaan vaikutti se, että kuntoutustyöryhmiltä kysyttiin 
kiinnostusta ja suostumusta osallistua tutkimukseen. Yksi kuntoutustyöryhmistä 
ilmaisi kiinnostuksensa. Varastotyöntekijöiden Aslak-kurssin vetäjä, joka sovelsi 
kehittävän työntutkimuksen ideoita kurssityössä ja oli kiinnostunut työkytkennän 
kehittämisestä kursseilla, oli halukas tutkimusyhteistyöhön työryhmänsä kanssa. 
Kurssin vetäjä totesi, että hän pyrki vahvistamaan ’tavanomaista enemmän’ työ-
hön liittyvyyttä tällä kurssilla. Arvioni on, että tämä kertoo ko. tapauksena juuri 
työkytkennän uudistamispyrkimyksistä ja tuo esille siihen liittyvät hankaluudet 
ja mahdollisuudet, mikä vahvistaa tutkimustulosten yleistettävyyttä uudistumaan 
pyrkivän toiminnan suhteen. Varastotyöntekijöiden kurssin vetäjän kertoman 
mukaan tutkimisen kohteeksi asettautumisesta keskusteltiin useissa yhteyksissä 
ja valinnasta sovittiin johdon ja kuntoutustyöryhmien kesken. Kolmas perustelu 
juuri tämän kurssin valinnalle oli käytännöllisempi: kurssi oli alkamassa helmi-



334

kuussa 1997, joten se oli laitoksessa alkavista kursseista ensimmäinen, jota saatoin 
päästä seuraamaan ensimmäisestä jaksosta alkaen. Tämä ratkaisu tuki sisäistä vali-
diteettia siten, että saatoin seurata ja tallentaa kuntoutusjaksojen tapahtumia yksi-
tyiskohtaisesti ja tiheästi olemalla niissä läsnä ja käymällä keskustelua toimijoiden 
kanssa. Sisäisen validiteetin kannalta tältä osin heikkoutena on se, että trajektorin 
alkuvaiheet rekonstruoin keräämällä niitä koskevan aineiston jälkikäteen, koska 
kurssin valinta ja kuntoutujavalinnat olivat toteutuneet jo aiemmin. 

Tutkimustulosten yleistetettävyys

Tutkimuskohde ei edustanut tyypillistä Aslakia vaan työkytkennän uudistami-
seen pyrkivää toimintaa. Tämä on sekä etu että rajoitus tulosten yleistettävyyden 
kannalta. Muutoksessa olevan kuntoutustoiminnan tutkiminen istuu kehittävän 
työntutkimuksen metodologiaan. Pyrittäessä tavoittamaan uudistuvaa toimintaa 
ilmiönä tämänkaltainen tutkimuskohde ja havaintoyksiköksi määritelty tapaus tu-
kevat validiteettia. Tulokset eivät ole kuitenkaan yleistettävissä Aslak-toimintaan 
yleisesti, vaan siihen, mitä voidaan sanoa kuntoutuksen työkytkennän uudistami-
sesta, kuten esimerkiksi uuden ja vanhan toimintatavan kamppailuun liittyvistä 
haasteista. Tulokset ovat yleistettävissä rajoitetusti nykyisenkaltaiseen Aslak-toi-
mintaan niiltä osin, joissa analyysi osoitti toiminnan nojaavan perinteiseen As-
lak-malliin ja paljasti kuntoutustoiminnan rajoitukset (heikkoon työkytkentään ja 
perinteisten välineiden käyttöön liittyvät ongelmat, ks. myös Turja 2009). 

Millaiseksi osoittautui tutkimani Aslak-kuntoutuksen tapaus? Mitä tulokset 
kertovat kurssin valinnasta, sen osuvuudesta työhön liittyvän kuntoutuksen edus-
tajana, miten onnistunut oli aineiston valinta? Oliko Varastotyöntekijöiden Aslak 
tyypillinen vai erityinen, paljastava tai tulevaisuudesta kertova tapaus? Tapauksen 
tyyppi on hyvä tunnistaa tapausta valittaessa, mutta tapaus voi paljastua toisenlai-
seksi kuin alussa uskottiin (Yin 1994, 31–34, Laine ym. 2007). Validiteetin puolesta 
puhuu se, että Varastotyöntekijöiden Aslak-kurssi osoittautui yhtaikaa tyypillisek-
si, erityiseksi, paljastavaksi sekä tulevaisuudesta kertovaksi. Olen kuvannut Varas-
totyöntekijöiden Aslakia monikasvoiseksi. Tämän moninaisuuden tulkitsen liitty-
vän itse kuntoutustoiminnan kehitysvaiheeseen sekä valtakunnallisena toimintana 
että paikallisesti erityisenä toimintana, jossa on läsnä sekä vakiintunut toiminta, 
uudempi Aslak-toimintamalli että kerros, joka koostuu uusista, työn muutokseen 
ja kehittämiseen liittyvistä aineksista.

Aslak-prosessin kokonaisuus eri vaiheineen toteutui vakiintuneen rakenteen 
puitteissa ja sitä voidaan pitää ulkoisesti varsin tyypillisenä Aslak-kuntoutuskurs-
sina. Kuntoutujaryhmä oli tavanomainen Aslak-ryhmä kuntoutujien valintakri-
teerien ja muiden ominaisuuksien perusteella (ikä, vaivat, työkokemus, kevyen 
teollisuuden ammattiala). Näiltä osin Aslakin trajektorin rakentumista koskevat 
tulokset historiallisen kerrostuneisuuden ja monitoimijuuden sekä niihin liittyvi-
en haasteiden osalta voidaan yleistää koskemaan Aslak-toimintaa yleensä.

Oletin, että Varastotyöntekijöiden Aslak edustaa erityistä tapausta teoriasta 
johdetun kehityshypoteesin tutkimisen suhteen. Koska kyseisessä kuntoutuslaitok-
sessa panostettiin työkytkennän kehittämiseen, oletin kurssin edustavan tapausta, 
jossa työkytkennän haasteet mutta myös mahdollisuudet – toisin sanoen tulevai-
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suuteen suuntaavat, muutoksesta kertovat ilmiöt – voisivat tulla esille. Tulosten 
perusteella tapaus osoittautuikin erityiseksi, mikä vahvistaa validiteettia. Esille tu-
livat työkytkennän kehitystä ja nykyistä ongelmallisuutta selittävä vanhan kietou-
tuminen uuteen tavalla, joka ei olisi todennäköisesti tullut esille, jos tutkimus olisi 
kohdistunut kaikilta osin ’rutiininomaisesti’ – ilman uusien välineiden kokeiluja 
- toteutettuun Aslak-kurssiin. Kurssijaksojen analyysi teki näkyväksi uudenlaisia 
työkytkennän aineksia, jotka liittyvät kuntoutuslaitoksessa kehitettyyn uuteen 
työkyvyn käsitteeseen ja visioon kuntoutuksesta. Tapaus paljasti kuntoutuksen 
rakentumisesta ja työkytkennästä uusia asioita. Se tuotti uutta tietoa kuntoutuk-
sen sisällöistä ja rakentumisesta sekä uuden työkytkennän luomisen vaikeudesta, 
mutta myös siihen sisältyvistä uudistamista rohkaisevista innovaatioista. Tutki-
muksessa oli siten muutosherkkyyttä. Nämä seikat tukevat kehittävän työntutki-
muksen kriteerien mukaan sisäistä validiteettia. 

Aineisto kerättiin yhdestä kuntoutuskurssista, jolla päästiin kiinni kuntoutuk-
sen kohteen rakentumiseen ja työkytkennän haasteisiin sekä osoitettiin uudistami-
sen haasteet ja mahdollisuudet. Aslak-toiminnalle asetetut säädökset ja toiminnan 
määrittelyt koskevat kaikkia kuntoutuslaitoksia, joten voidaan olettaa, että kehitys 
työkytkennän problematisoitumisen osalta on ollut samansuuntaista muissakin 
kuntoutuslaitoksissa ja uudistamisessa kohdattaisiin samoja ilmiöitä kuin Varas-
totyöntekijöiden Aslakilla. Yleistettävyys koskee siten työhön liittyvän kuntoutuk-
sen uudistamista. 

Kurssin vetäjän ponnistelut työkytkennän vahvistamiseksi tutkitulla Aslak-
kurssilla eivät ole jääneet yhden työntekijän tai tämän kurssin varaan, vaan kun-
toutuslaitoksen ja kurssin vetäjän motivaatiosta kehittää työvälineitään ja työo-
tetta kertoo kehitystyön jatkaminen kuntoutuksen menetelmäkehittelyn myötä. 
Tutkimuksen sisäistä validiteettia vahvistaa se, että kurssi oli yksi kokeilu, jossa 
aloiteltiin uusien välineiden käyttämistä ja joka liittyi osaksi pitempää kehittämis-
työn kaarta kuntoutuslaitoksessa. Kehittämistyön seuraaminen tutkimuksen jäl-
keen olisi parantanut validiteettia.

Tutkimustulosten yleistettävyyttä tukevat kuntoutustoimintaa koskevaa hy-
poteesia mukailevat, käytännössä havaittavissa olevat kehitysvaiheelle tyypilliset 
ilmiöt. Kuntoutuksen uudistamisen tarve on tunnistettu ja uusien ratkaisujen etsi-
minen on käynnissä. Tutkimuksessa osoittamaani tulkintaa työkytkennän heiken-
tymisestä tukevat monet 2000-luvulla toteutetut ja tänä päivänä käynnissä olevat 
työkytkentään liittyvät uudistamiset, keskustelut ja kehittämishankkeet. Esimer-
kiksi Aslak-kuntoutuksen uusimpaan standardiin on lisätty työn käsittelyn osuut-
ta (Kansaneläkelaitos 2007). Uudistus koskee merkittävää sääntöinfrastruktuurin 
osa-aluetta puuttumalla Aslakin sisältöön. Valtioneuvoston kuntoutusselonteossa 
on tunnistettu sisältöjen ohella myös eri toimijoiden yhteistyön kehittämisen tarve 
(Kuntoutusselonteko 2002). Kelassa on lähdetty etsimään myös kokonaan uusia 
työkuntoutuksen muotoja. Tutkimuksen tuottama kuva Aslakin kehityksestä val-
takunnallisena toimintana on sillä perusteella yleistettävää tietoa. 

Validiteettia tukee se, että tutkimuksen johtopäätökset ovat yhdenmukaiset 
kirjallisuudessa esitetyn kuntoutuksen paradigmaattisen muutossuunnan kanssa. 
Ne vahvistavat lähikehityksen näkymää, jossa kuntoutus, myös Aslak, on ideape-
rustaltaan suuntautumassa ihmisten toimintakyvyn tukemiseen muuttuvissa ym-
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päristöissä. Paradigman muutoksen liittyvät yhteisöllisyyden, oppimisen ja toimi-
juuden uudet ideat aiemman, laitoskuntoutuksessa vallinneen sopeuttamisen ja 
yksilön vajavuuksien korostamisen sijaan näkyvät, joskin hitaasti ja ohuina ilmiöi-
nä käytännössä. 

Analyysin yksityiskohdat esimerkiksi ammatillisten osioiden sisällöstä eivät ole 
yleistettävissä kyseisen kuntoutuslaitoksen ulkopuolelle. Paikallisen toiminnan ke-
hitysanalyysin avulla voitaisiin paljastaa kunkin kuntoutuslaitoksen erityinen histo-
ria, jolloin tuskin missään kuntoutuslaitoksessa havaittaisiin identtistä kehityskuvaa. 
Voidaan myös olettaa, että muissa kuntoutuslaitoksissa on käynnissä uudistamis- ja 
kehittämistyötä, joka antaa omanlaisensa leiman kyseisten laitosten Aslak-toimin-
nalle, koskipa se ammatillisia tai muita osioita kuntoutusprosessissa. Siten työkyt-
kennän erityisiä piirteitä koskevat analyysin tulokset rajoittuvat tutkimuskohtee-
seen ja muihin vastaavia uusia välineitä käyttäviin kuntoutuslaitoksiin. Kuitenkin 
Aslakin lisäksi kehityskuva voidaan yleistää koskemaan myös Tyk-kuntoutusta niiltä 
osin, kuin se koskee työkytkennän problematiikkaa ja asiakkuuden rakentumista. 
Tyk-kuntoutus on siinä mielessä Aslakin ’sisar’, että sen asiakkaat ovat samantyyppi-
siä, joskin terveydellisesti vakavampioireisia kuin Aslakilla, ja Tyk-kuntoutuksen ra-
kenne, toimijat ja työkytkennän muodolliset määrittelyt  myötäilevät Aslakin ideaa 
oppimisprosessista (Kansaneläkelaitos 1997, Kansaneläkelaitos 2007). 

Tutkimuksen aineisto on kerätty 1990-luvun lopulla. Onko aineisto vanhen-
tunut ja mitä tässä välissä Aslakin työkytkennälle tapahtui tai on jäänyt tapahtu-
matta. Tätä asiaa olisi voinut valaista ajankohtaisten keskusteluviittausten lisäksi 
ottamalla tutkittavaksi näytteen tämän päivän toiminnasta. Juuri nyt on nähtävis-
sä merkkejä uuden kehitysvaiheen, laitoskuntoutuksen umpikujan ja ratkaisujen 
etsimisen, kumpuamisesta pitkän tarvetilan uumenista. Tutkimuksen tekeminen 
tänä päivänä samassa tutkimuskohteessa toisi esiin osin toisenlaisen, uudistuneen 
toiminnan ja kehittyneemmät välineet (ks. Epilogi-luku).

Infrastruktuurin analyysi, joka kohdistui kuntoutuslaitoksen ohella Kelan ja 
työterveyshuollon toimintaan, laajentaa tulosten yleistettävyyttä vastaaviin kun-
toutusprosesseihin muissa kuntoutuslaitoksissa. Teoreettisen tulkinnan perusteel-
la kuntoutustoiminnan perusta on historiallisesti kerrostunut ja samankaltainen 
suomalaisissa kuntoutuslaitoksissa. Tulokset ovat näiltä osin yleistettävissä koko 
kuntoutuksen kenttään. Edellä viittaamani kehittämistarpeen tunnistaminen 
niin yhteiskunnallisessa keskustelussa kuin monissa kuntoutuslaitoksissa viittaa 
siihen, että työkytkennän osalta todennäköisesti saataisiin vastaavia tuloksia nyt 
kuin vuonna 2000. Sitä, millaisia tämän päivän Aslakit ovat yksityiskohdiltaan ja 
mahdollisesti uusiutuneilta sisällöiltään työkytkennän kannalta, ei voida tämän 
tutkimuksen perusteella sanoa, mikä on rajoitus yleistettävyyden kannalta.

Positioni tutkijana

Aloitin työni tutkijana Merikosken kuntoutus- ja tutkimuskeskuksessa vuonna 1997. 
Tutkimuksen tekemisen alkuvuosina osallistuin Helsingin yliopiston kehittävän 
työntutkimuksen ja aikuiskasvatuksen tohtoriohjelmaan. Varastotyöntekijöiden As-
lak kesti noin vuoden verran, minä aikana tein pääasiassa tutkijan työtä. Olen ollut 
Varastotyöntekijän Aslakin aikana ja sen jälkeen mukana kuntoutuksen kehittämis-
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työssä, mitä kuntoutuslaitoksessa jatketaan edelleen. Tutkimustyön myöhemmissä 
vaiheissa olen toiminut organisaation konsultointiyksikössä kehittämiskonsulttina, 
joten myös työyhteisöni on koko ajan ollut Aslak-toimintaa lähellä. 

Tutkimuksen kenttätyön aloitin helmikuussa 1997, kun Varastotyöntekijöi-
den Aslak-kurssi alkoi ja menin mukaan ensimmäisen jakson tapahtumiin alkaen 
kurssin avajaisista. Kelan kuntoutuslinjan lupa tutkimuksen tekemiseen oli saatu 
tammikuussa 1997. Varastotyöntekijöiden kurssin työntekijöiltä ja kuntoutujilta 
pyydettiin luvat aineistonkeruuseen. Osallistuin Aslak-kurssin tapahtumiin kurs-
siohjelman mukaan aina, kun se oli mahdollista. Osallistuin myös kuntoutustyö-
ryhmän palavereihin. Samaan aikaan perehdyin kuntoutuslaitoksen toimintaan 
laajemmin seuraamalla myös Tyk-valmennusta sekä yksilöllistä kuntoutus- ja oh-
jaustoimintaa (mm. kuntoutustutkimuksiin ja kuntoutustarveselvityksiin). 

Tutkijana minut otettiin Varastotyöntekijöiden Aslakilla hyvin vastaan sekä 
kuntoutustyöntekijöiden että asiakkaiden taholta. Kurssin alussa kerroin kun-
toutujille tutkimuksesta ja kehittämistyöstä, samoin yhteistyöpäivän aluksi muil-
le osallistujille, jossa myös pyysin luvat aineistonkeruuseen. Sain ongelmitta lu-
van kerätä aineistoa, esimerkiksi nauhoittaa keskusteluja. Osallistuin erilaisiin 
kuntoutusjaksojen tapahtumiin havainnoiden ja muistiinpanoja tehden. Välillä 
osallistuin tapahtumiin aktiivisesti. Ohjasin yhdessä vetäjän kanssa joitakin ryh-
mätilanteita, joissa saattoi olla apua perehtyneisyydestäni kehittävään työntutki-
mukseen, kuten esim. työn erittelytehtävässä toimintajärjestelmämallin pohjalta. 
Osallistuin etenkin ensimmäisellä jaksolla myös liikuntaosioihin, olin mukana 
esim. kävelytesteissä ja kuntosalilla. Kuljetin kaikissa tilanteissa mukanani vähin-
tään muistiinpanovälineitä ja tein kenttämuistiinpanoja ellen tilaisuuden aikana, 
niin sen jälkeen. Osallistujille ilmaisin selvästi sen, että olin tutkijan roolissa. Kun-
toutujat pitävät tutkimusaihetta tärkeänä. Vaikutelmani oli, että osallistumistani 
jaksojen tapahtumiin pidettiin luontevana. Aineiston luotettavuuden kannalta on 
tärkeää luottamuksellisen suhteen muodostaminen informantteihin, työstä sisältä 
kertoviin avainhenkilöihin. Reliabiliteettia vahvistaa luottamuksellinen ilmapiiri 
työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa ja vaivattomuus saada tarvitsemiani tietoja 
ja aineistoja. Kurssin vetäjä toi minulle oma-aloitteisesti materiaalia jos olin ollut 
poissa jostain tapahtumasta, ja kurssin päätyttyä oman mappinsa, jossa olivat mm. 
kaikki tehtävät ja kuntoutujien tuotokset. Kävin myös arkipäivän keskusteluja 
kuntoutujien ja kuntoutustyöntekijöiden kanssa. Varastotyöntekijöiden kurssilla 
työskennelleet kuntoutustyöntekijät olivat – ja osa heistä on edelleen – myös työ-
tovereitani, joskaan en ole tehnyt samaa työtä heidän kanssaan lukuun ottamatta 
vähäistä panostani kahden muun kuntoutuskurssin työntekijänä. 

Etnografi aa pääsin tekemään vieraan silmin ja tein havaintoja ”vähän kaikesta”. 
Tänä päivänä olisin varmastikin osannut kohdistaa mielenkiintoni paremmin ja 
säästänyt aikaa ja vaivaa; muistan kuinka kenttätyön alkuvaiheessa kaikki tuntui 
yhtä tärkeältä eikä kuntoutusprosessi hahmottunut helposti. Sisäisen validiteetin 
kannalta oli kuitenkin etu, että aineistoa kertyi kattavasti.

Minulla on ollut erityinen asema organisaation oman toiminnan tutkijana ja 
samalla pitkäaikaisena työntekijänä tutkimuskohteessa, mihin liittyy omat haas-
teensa tutkimuksen validiteetin ja reliabiliteetin kannalta. Lähdin tutkimaan kun-
toutustoimintaa johdon aloitteesta. Kuntoutuslaitoksen johdon puolelta minulle 
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annettiin tutkijana vapaat kädet ja alusta pitäen oli selvää, että tutkimuksellani on 
tieteellinen ohjaus. Itse pidin hyvänä sitä, että tulin tutkijaksi kuntoutuksen ulko-
puolelta ja arvioin, että ”ulkopuolisen” rooli myös kuntoutustyöntekijöiden silmin 
oli etu reliabiliteetin kannalta. Nämä seikat liittyvät myös tutkimuksen eettisiin 
kysymyksiin. Erityisesti asiakkaiden, mutta myös muiden tutkimushenkilöiden, 
kannalta tärkeä luottamuksellisuuteen liittyvä seikka on heitä koskevien tunniste-
tietojen muuttaminen siten, ettei heitä tunnisteta.

Kaiken kaikkiaan olen tutkimusprosessin aikana pohtinut useinkin identiteet-
tiäni tutkijana erityislaatuisessa kontekstissa. Siitä, että olen itse jäsenenä organi-
saatiossa, jonka toimintaa tutkin, ei pääse yli eikä ympäri, ja sen tunnistaminen 
on tutkimuksen luotettavuuden kannalta tärkeä. Tutkimus käynnistettiin johdon 
aloitteesta. Olivatko työntekijät epäluuloisia, ajattelivatko ehkä, että heidän ase-
mansa työntekijöinä saattaa haitata se, että heidän toimintaansa tutkitaan? Tämä 
kysymys on otettava huomioon tulosten luotettavuutta mahdollisesti rasittavana 
asiana. Tällaisia tutkimuksen tarkoitukseen ja omaan asemaani tutkijana liittyviä 
ajatuksia saattoi hyvinkin olla kuntoutuslaitoksen henkilöstön keskuudessa yleen-
sä, vaikka en niitä suoraan kohdannutkaan. Etenkin Varastotyöntekijöiden kurssin 
toimijoiden kanssa vaikutelmani luottamuksellisesta ilmapiiristä on vahva. Se, että 
pääsyni aineistoon oli esteetön ja aineistoni nojautuu enimmäkseen tapahtumien 
etnografi seen ja tiheään tallentamiseen materiaalisine välineineen pikemminkin 
kuin esimerkiksi yksinomaan informanttien haastatteluihin perustuviin käsityk-
siin, tukee aineiston luotettavuutta. Kurssikohteen ulkopuolella epäluuloisuutta 
tai pelkoja saattoi toki olla. Siitä kertoo tapaus, kun historiallista analyysiä varten 
haastatteluja tehdessäni eräs pitkään talossa ollut työntekijä tuli kysymään minul-
ta, miksi en haastatellut häntä, vaikka hänellä on pitkä kokemus Aslakilta; oliko 
johto kenties kieltänyt. Haastattelin myös häntä ja hänen haastattelunsa olikin yksi 
antoisimmista merikoskelaisen Aslak-historian aineistona. 

Arvioin, että tutkimukseen mahdollisesti liittyviä epäluuloja kuntoutustyön-
tekijöiden keskuudessa hälvensi ja reliabiliteettia paransi se, että asiaa käsiteltiin 
ennen tutkimuksen käynnistymistä yhteisissä palavereissa ja tutkimuksen tausta-
ajatusta tuotiin esille useaan otteeseen. Johto itse ilmaisi henkilöstölle ’altistuvan-
sa’ kohtaamaan myös havaintoja, jotka eivät ole toivottavia eikä vision suuntaisia, 
mutta jotka olisivat hyödyllisiä toiminnan kehittämisen kannalta. Epäluuloja häl-
vensi todennäköisesti myös se, että kuntoutuslaitoksessa kerättiin muutenkin eri 
kuntoutuspalveluista aineistoja arjen sujumisen peiliksi sisäistä kehittämistä var-
ten ja niitä analysoitiin useissa kehittämispäivissä yhteisvoimin. Työtapa oli siten 
henkilöstölle tuttu.

Historiallisen analyysin ja Varastotyöntekijöiden Aslakia koskevien alustavien 
analyysitulosten valmistuttua löydöksiä on käsitelty työpaikan kehittämispäivillä 
ja koulutuksissa. Niissä tilaisuuksissa löydösten tuominen itse asianomaisten kä-
sittelyyn on ollut hyvä tutkimuksen reliabiliteetin kannalta. Kuntoutuslaitoksen 
toimijoiden kanssa olen osallistunut organisaatioon toimintaan ja sen kehittämi-
seen vuosien ajan. Tutkimuksen ulkoista validiteettia vahvistaa se, että historial-
lisen analyysin tuloksia on käytetty sisäisessä koulutus- ja kehittämistyössä (mm. 
maisterikoulu). Vuonna 1999 tuloksia hyödynnettiin mm. käynnistämällä Aslak-
toiminnan yhteinen ideointi (Ylisassi 2001) ja sen perustalta kokeilu – Aslak, joka 
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toteutettiin Kelan rahoituksella (Ylisassi ym. 2004). Tutkimuksen löydöksiä on si-
ten alistettu tulkinnoille ja keskustelulle erityisesti organisaation sisällä yhteisissä 
tilaisuuksissa, mutta myös talon ulkopuolella. 

10.3 Tutkimuksen analyysikohtainen arviointi

Tein historiallisen analyysin esitutkimuksena, joka julkaistiin tutkimussuunnitel-
massani (Ylisassi 2000). Olen raportoinut analyysin tuloksena muodostettua ke-
hityshypoteesia myös muissa yhteyksissä (Ylisassi 2001, 2002, Ylisassi ym. 2004, 
Mäkitalo ym. 2008). Historialliseen analyysiin perustuva kehityshypoteesi toimi 
perustana tutkimuskysymysten suuntaamisessa ja ohjasi aineistonkeruuta. 

Aslakin etnografi sen kuvauksen arviointia. Luku 6.

Sisäisen validiteetin kannalta vahvuutena on aineistoon nojaava yksityiskohtainen 
ja rikas kuvaus kurssin tapahtumista ja sisällöistä. Tapahtumia tallensin kenttä-
muistiinpanoin, valokuvin ja nauhoituksin. Olin itse mukana melkein kaikissa 
kurssitapahtumissa. Kokosin kurssin hakudokumentit, kuntoutujien kuntoutus-
hakemukset ja -päätökset, kaikki kurssijaksojen ohjelmat, ammatillisissa osioissa 
käytetyt tehtävät, kuntoutumissuunnitelmat ja kuntoutuskertomukset ja taltioin 
kuntoutusjaksoilla ja työpaikkakäynneillä käydyt keskustelut. 

Tutkimani kaltaisessa toiminnassa tutkimuksen havaintoyksiköksi määrittyi 
pitkäkestoinen prosessi. Sisäisen validiteetin kannalta on tärkeä kerätä aineistoa 
kattavasti kustakin vaiheesta, jolloin saadaan näkyville ajallisesti ja eri toimijoiden 
tekoihin kytkeytyvä rakentuminen. Tällöin voidaan luotettavasti osoittaa, mistä 
aineksista ja tapahtumista prosessi rakentuu. Aineistoon perustuva kuvaus oli 
kuntoutuksen työkytkennän esille saamiseksi riittävä ja monipuolinen.

Vastasin luvussa 6 kysymykseen miten Aslak rakentuu käytännössä. Etnogra-
fi nen tutkimuskohteen kuvaus vahvistaa sisäistä validiteettia. Empiirisiin ana-
lyyseihin johdattavassa teorian ohjaamassa ja teoreettisesti siten ”taustaladatussa” 
osiossa kohdistin huomiotani tapahtumien kontekstiin, asiakkaan kulkuun pro-
sessissa, eri toimijoiden osuuteen, välineisiin, fyysiseen ympäristöön ja toiminnan 
häiriöihin ja emergentteihin ilmiöihin. Kuvasin keitä, mitä, missä ja milloin Asla-
killa oli. Selvitin, mitä tapahtui sekä ennen kuntoutuslaitosjaksoja, niiden aikana 
ja jälkeen, ja keiden toimesta. Kurssiohjelmista laskin esimerkiksi tuntimäärät ja 
luettelin erilaiset tapahtumat, asiakkaat ja heidän työpaikkansa. Haastattelin asi-
akkaita ja olin mukana erilaisissa kurssitapahtumissa. Luku 6 on enemmän kuin 
pelkkää kuvausta tapahtumista, se muodostaa kuvaa paitsi siitä, mitä tapahtui, 
myös siitä, miten asiat tapahtuivat (miten juuri nämä asiakkaat tulivat valituksi, 
miten juuri tällainen ohjelma muodostettiin ja mitä sen taustalla oli, miten uusia 
välineitä käytettiin, miten juuri ne asiat tulivat käsittelyn kohteeksi, joita kuntou-
tujat lähtivät käsittelemään, miten tehtävien kanssa edettiin, mitä niistä seurasi 
jne). Kuvauksessa noudatin tarkkaan aineistoja ja vaiheiden ajallista etenemistä. 
Analyysi tuo esille Aslakin kontekstin ja luonteen tutkimuskohteena ja nostaa esil-
le analysoitaviin kohteisiin liittyvät havainnot kattavasti ja tarkasti. Tarkka kuvaus 
vahvistaa myös reliabiliteettia.
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Heikkous sisäisen validiteetin kannalta on, että trajektorin alkuvaiheista mi-
nulla oli melko niukasti aineistoa. Rekonstruoin alkuvaiheet dokumenttiaineiston 
lisäksi kahden kuntoutujan haastattelun ja työterveyshoitajan kanssa käymääni 
puhelinkeskustelun avulla. Kuntoutuskurssin vetäjän kanssa kävin läpi vaihei-
den ja tapahtumien oikeellisuuden. Nämä ovat jälkikäteistietoa, koska kurssin 
alkuvaiheet olivat jo toteutuneet siinä vaiheessa kun aloitin tutkimuksen. Nämä 
toimenpiteet kompensoivat em. heikkouksia ja lisäsivät reliabiliteettia. Etenkin 
kuntoutuksen alkuvaiheista olisi kannattanut kerätä tietoa myös haastattelemalla 
perusteellisemmin työterveyshuollon edustajia ja kuntoutujien esimiehiä. Kun-
toutujille tekemäni jälkihaastattelut puolestaan parantavat sisäistä validiteettia, 
kun niiden avulla arvioitiin kuntoutuksen jälkiä kurssin jälkeen käytännön työs-
sä. Kuntoutujien haastattelujen luotettavuutta parantaa se, että käytin stimuloivaa 
materiaalia kurssijaksojen tapahtumia koskevissa haastatteluissa (kurssiohjelmat 
ja tehtävät, jälkihaastatteluissa myös kuntoutumissuunnitelmat). Reliabiliteetin 
kannalta heikkous on haastattelujen rajoittuminen kolmeen kuntoutujaan. Use-
amman asiakkaan haastattelu olisi laajentanut kuntoutujanäkökulmaa ja paran-
tanut luotettavuutta.

Keräsin aineistoa etupäässä itse tapahtumia tallentamalla ja materiaalia kokoa-
malla, en koonnut juurikaan tapahtumia koskevia osallistujien selontekoja lukuun 
ottamatta kuntoutujien haastatteluja. Kuntoutusprosessin kuvauksessa käytin 
kuntoutujien haastatteluja, mikä rikasti kuvausta tutkimukseni kannalta oleelli-
sesta asiakkaan näkökulmasta. Kuntoutustyöntekijöitä en varsinaisesti haastatel-
lut. Keskusteluja kävin paljonkin kuntoutustyöntekijöiden kanssa kurssin aikana, 
mutta puutteena oli se, että en niitä riittävästi tutkimuksen aineistona käyttääkseni 
tallentanut. Nämä seikat ovat reliabiliteetin kannalta heikkouksia. Muiden toimi-
joiden kuin kuntoutujien omat käsitykset ja selostukset tapahtumista ylipäätään 
jäivät vähälle, mikä olisi korjautunut haastattelemalla tämän kurssin kuntoutus-
työntekijöitä, työterveyshuollon ja työpaikan edustajia. Se olisi parantanut sekä 
sisäistä validiteettia ja reliabiliteettia. Kuntoutujien esimiehiä ja työterveyshuollon 
edustajia osallistui yhteistyöpäiviin, jolloin heidän ääntään tavoitettiin, mikä pa-
ransi reliabiliteettia.

Reliabiliteettia pyrin vahvistamaan siten, että laadittuani vaihekuvauksen kävin 
kuntoutuskurssin vetäjän kanssa läpi kurssin kokonaisuuden tapahtumat kuntou-
tusjaksoja edeltäneine vaiheine keskustellen. Työterveyshuollon edustajan kanssa 
keskustellen varmistin kurssin hakuprosessin kulun puhelinkeskustelussa. 

Ilmiön esitteleminen kuvauksen avulla luo kontekstin empiirisille analyyseille, 
jolloin kuvaus auttaa identifi oimaan analysoitavia yhteyksiä prosessin kokonai-
suudessa. Etnografi a pohjustaa siten varsinaista analyysiä (Yin 2003, 105, Enge-
ström 1995, 133). Tutkimukseni täyttää nämä tunnuspiirteet ja laaja etnografi nen 
kuvaus puoltaa paikkaansa myös sen takia, ettei Aslakia ole ennen avattu. Nämä 
seikat parantavat tutkimuksen sisäistä validiteettia. 

Aslakin rakentumisen kuvauksen ulkoisen validiteetin, yleistettävyyden, kan-
nalta on merkitystä kuntoutujien valikoitumisella informanteiksi. Seurasin Asla-
kin asiakaskohdetta trajektorin edetessä erityisesti kahden kuntoutujan, Saaran 
ja Jounin kautta. Kuntoutujista kuka tahansa olisi ollut taustaominaisuuksien ja 
hakemusdokumenttien perusteella yhtä pätevä edustamaan kuntoutusasiakasta, 
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juuri tälle kurssille valittua tai Aslakille yleensä valittavia asiakkaita. Saara ja Jouni 
eivät ole tästä näkökulmasta katsottuna mitenkään erityisiä asiakkaita. Reliabili-
teettia tuki valintaan liittyvä eettinen näkökulma: ryhmän esittämistä henkilöistä 
vapaaehtoiset tulivat haastateltaviksi, mikä tuki luottamuksellisen ilmapiirin syn-
tymistä haastatteluissa. Oli hyvä osuma ulkoisen validiteetin kannalta, että toinen 
informanteista on nainen ja toinen on mies, koska tutkimusten mukaan sukupuo-
lella on merkitystä kuntoutuksen tuloksiin ja vaikuttavuuden kokemiseen nähden 
(ks. esim. Helo 2000).

Huolimatta siitä, että molemmat informantit edustavat tyypillistä Aslak-asia-
kasta muodollisilla kriteereillä tarkasteltuna, heidän työhön liittyvä problematiik-
kansa osoittautui tarkemmassa katsannossa keskenään varsin erityyppiseksi. Saara 
edustaa ajalle tyypillistä työn muutoksissa tilanteeseensa turhautunutta työnteki-
jää, kun taas Jounin ongelmat tuntuivat liittyvän enemmänkin fyysisiin sairauk-
siin eivätkä ainakaan suoranaisesti hänen tilanteeseensa työssä. Siten informantit 
edustivat hyvin tutkimuksessa esiin piirtynyttä Aslakin asiakaskohteen moninai-
suutta ja tukivat sisäistä validiteettia. Sijoitin Saaran ja Jounin tapauskuvaukset 
prosessin tapahtumien kuvauksen lomaan. Tässä vaiheessa aineistolähtöisesti teh-
ty vaihekuvaus auttaa lukijaa myöhemmin paikantamaan ja seuraamaan tapah-
tumia, joihin infrastruktuurin analyysi ja jäsenkategoria-analyysi ankkuroituvat. 
Siten se parantaa tutkimuksen reliabiliteettia. Yksilökohtaisten tapauskuvausten 
pelkistäminen ja nostaminen selkeämmin esille olisi parantanut reliabiliteettia. 
Saaran ja Jounin työtä koskevat kuvaukset perustuvat haastattelutietoihin ja kurs-
sitehtäviin. Heidän työnsä muutoksen perusteellisempi kuvaus olisi vahvistanut 
sisäistä validiteettia. 

Infrastruktuurin analyysin arviointia. Luku 7.

Infrastruktuurin analyysin aineistona oli Kelan ja työterveyshuollon toiminnan 
osalta ohjeisiin liittyvää ja muuta kirjallista aineistoa sekä dokumenttiaineistoa, 
jota tukivat kuntoutujien haastattelut ja kurssijaksojen keskustelut sekä ja muu-
hun aineistoon nojaava kuntoutusprosessin vaihekuvaus. Nämä parantavat sisäis-
tä validiteettia ja tulosten yleistettävyyttä. Kuntoutuslaitosjaksoja edeltäneiden vai-
heiden ja niissä päätoimijoiden kautta kerätty lisäaineisto olisi kuitenkin lisännyt 
sisäistä validiteettia kuntoutusprosessin alkuvaiheita koskien. Kuntoutusjaksoilta 
aineisto oli tiheämpää ja sitä oli enemmän, toki kuntoutusjaksot ovat myös ajalli-
sesti pitkäkestoisempia ja määrällisesti tapahtumarikkaampia kuin niitä edeltävät 
vaiheet. Kuntoutuslaitoksen fyysistä ympäristöä kuvaavia havaintoja olisi voinut 
käyttää enemmänkin ja siten parantaa sisäistä validiteettia, koska fyysinen ympä-
ristö on tärkeä infrastruktuurin tyypin ilmentäjä. 

Aineistossa terveystarkastuksien tuloksia, joiden perusteella kuntoutujat vali-
koituivat kurssille, edustivat kuntoutukseen hakulomakkeet ja B-lausunnot. Vä-
lineinfrastruktuurin käyttöä käytännön toiminnassa kuvasin myös käyttämällä 
kuntoutujien haastatteluja tietolähteenä. Infrastruktuurin analyysin sisäistä vali-
diteettia kuntoutuksen rakentumisen osoittamisessa olisi lisännyt, jos olisin ke-
rännyt lomakkeisiin kirjatun tiedon lisäksi ensi käden aineistoa myös siitä, miten 
tarkastukset tehtiin. Työnantajaa ja työpaikkoja koskeva tieto on niukkaa ja rajoit-
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tuu kuntoutujien kertomusten lisäksi työpaikkakäyntejä ja yhteistyöpäiviä koske-
vaa aineistoon. Kuntoutuskurssin synnyn kannalta keskeistä infrastruktuuria olisi 
voinut tarkastella kuntoutuslaitoksen, Kelan, työpaikan ja sen työterveyshuollon 
keskinäisestä yhteydenpidosta käsin. 

Infrastruktuurin analyysiä voidaan pitää tutkimuksen kokonaisuuden kan-
nalta tärkeänä sekä sisäisen että ulkoisen validiteetin turvaajana. Infrastruktuu-
rin analyysi osoittautui kuntoutustoiminnan kehityksen ymmärtämisen kannalta 
keskeiseksi. Yleistettävyyttä parantaa laaja aineisto, joka ulottuu Kelan ohjeista 
työterveyshuollon lomakkeisiin ja kuntoutuslaitoksen käyttämiin välineisiin. Inf-
rastruktuurin keskeisyyttä osoittavat analyysin tulokset ovat yleistettävissä paitsi 
Aslak toimintaan laajemmin, myös Tyk-toimintaan, jonka infrastruktuuri ja toi-
minta-ajatus on lähellä Aslak-toimintaa. Tulokset, joiden mukaan johtokertomus-
ten avulla voidaan identifi oida infrastruktuurin tyyppi ja siihen liittyviä toimintaa 
koskevia oletuksia, ovat yleistettävissä myös muuhun vastaavankaltaiseen toimin-
taan. Analyysin työkytkentää koskevien yksityiskohtien yleistettävyys rajoittuu 
erityisesti kurssijaksojen osalta ko. kuntoutuslaitoksen Aslak-toimintaan, mutta 
myös Tyk-toimintaan tutkimuskohteen erityislaadun perusteella. 

Tutkimuksen havaintoyksikkönä oli kuntoutuskurssi. Kuntoutuksen rakentu-
misen teoreettisessa tulkinnassa nojauduin historiallisesta analyysistä johtamiini 
infrastruktuurin historiallisiin tyyppeihin. Teoreettiseen oletukseen ankkuroitu-
va tulkinta vahvistaa sisäistä validiteettia. Infrastruktuurin kuvauksen ja erittelyn 
ohella tarkastelin myös infrastruktuuriin nojautuvan toiminnan tuloksena syntyvää 
kuntoutuskäytäntöä, jolla oli mahdollista saada esiin infrastruktuurin vaikutus käy-
tännössä, samoin kuin sisäisen validiteetin kannalta tärkeät odottamattomat ilmiöt, 
joita ei ole mahdollista paljastaa yksin infrastruktuurin tyypin erittelyn pohjalta. 

Infrastruktuurin analyysin osalta pyrin parantamaan reliabiliteettia käymällä 
keskustelua prosessin vaiheiden tapahtumista ja mallittamisesta. Keskustelin kurs-
sin vetäjän kanssa useaan otteeseen prosessin kulusta ja aineiston kytkeytymisestä 
prosessin eri vaiheisiin. Työterveyshuollon edustajan kanssa keskustelin kurssin 
haku- ja valintavaiheen toteutuksesta laatimani alustavan kuvauksen pohjalta. 
Myös kuntoutujien haastattelut paransivat reliabiliteettia. 

Jäsenkategoria-analyysin arviointia. Luku 8.

Rajasin jäsenkategoria-analyysin aineiston kurssijaksojen avausten ja ammatillis-
ten osioiden puheaineistoon keskusteluryhmissä. Valikoin mukaan puheaineistoon 
likeisesti liittyviä kirjallisia dokumentteja (tehtävät). Jäsenkategoria-analyysin ai-
neiston keräsin jaksojen avauksista ja ammatillisista osioista koko kuntoutusjakso-
jen etenemistä seuraten. Olin mukana myös liikunnallisissa osioissa, mutta en ot-
tanut niistä aineistoa analyysin kohteeksi. Sen sijaan otin mukaan aloitustilanteet, 
koska niissä käsiteltiin työtä ja ne loivat orientaatiota jaksoille. Sisäisen validiteetin 
kannalta aineisto on perusteltu ja riittävä edustamaan työkytkentää. Ammatillis-
ten osioiden ulkopuolelta jätin aineistonkeruun ulkopuolelle myös opetuskeskus-
telut. Niiden ottaminen mukaan olisi voinut rikastuttaa analyysiä etenkin ergono-
miatarkastelun osalta. Nyt niihin liittyvä työkytkentä jäi analysoimatta, mikä on 
heikkous sisäisen validiteetin kannalta. 
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Kurssijaksojen ajallisen etenemisen osoittaminen ja näytteiden käyttö pa-
rantavat reliabiliteettia. Analysoitu aineisto on hyvin paikannettavissa prosessiin 
vaihekuvauksen pohjalta. Heikkous reliabiliteetin kannalta on se, että kuntoutus-
jaksojen aineistosta osa oli nauhoitettua puhetta, osa kenttämuistiinpanoja. Eten-
kin ensimmäisen ja toisen kuntoutusjakson keskusteluryhmien tallentaminen jäi 
kenttämuistiinpanojen varaan, jolloin olennaisia puheenvuoroja on saattanut jää-
dä pois tai kirjattua epätarkasti. Keskusteluryhmistä kerätyn aineiston tallentami-
nen tarkasti ja yhtenäisellä tavalla olisi parantanut reliabiliteettia. 

Vaikka nauhoitettu puheaineisto oli pääosin litteroitu käyttämällä keskuste-
luntutkimuksessa tavanomaisia litterointimerkintöjä (päälle puhumiset, tauot, 
epäröinti jne; ks. liite 3), en hyödyntänyt niitä juurikaan analyysissä, mikä on 
puute merkitysten luotettavan tulkinnan kannalta. Kontekstia ja eri tilanteiden 
luonteesta luomaani kuvaa pyrin kuitenkin varmentamaan katsomalla joitakin 
litteroidun tekstin perusteella analysoimieni kohtien videonauhoituksia, joista il-
meni tilannekohtainen keskustelun sävy ja ilmapiiri. Myös olemalla itse mukana 
näissä tilanteissa saatoin kenttämuistiinpanojen avulla kirjata omia havaintojani 
ja tulkintoja tilanteesta. Sijoitin ja merkitsin kaikki puheenvuorot kronologisessa 
järjestyksessä taulukoihin tapahtumittain. Raportoinnissa pyrin lisäämään tutki-
muksen luotettavuutta esittämällä aineisto-otteita. Keskusteluaineiston näytteiden 
koodaamismerkintöinä raportoinnissa käytin vaihekuvausta ja päivämääriä, joil-
la pystyin luotettavasti sijoittamaan aineistonäytteen tiettyyn kohtaan prosessia. 
Myös raportoinnissa olen lyhyesti kuvannut keskustelun kontekstia ja osallistujia, 
mikä parantaa analyysin reliabiliteettia. Reliabiliteettia parantaa myös se, että kä-
vin tutkimukseni ohjaajien kanssa keskusteluja, joissa arvioimme kategorioiden 
eri vaihtoehtoisia nimityksiä ja niiden ’oikeellisuutta’ aineistonäytteiden pohjalta.

Jäsenkategoriat johdin puheaineistosta useimmiten kategoriasidonnaisten toi-
mintojen ja kategoriasidonnaisten piirteiden perusteella silloin, kun suoria kate-
gorisointeja ei tullut esille. Näin menettelin enimmäkseen, koska puhujat käytti-
vät itsestään ja toisistaan suoranaisia kategorioita vain harvoin. Menettely vastaa 
jäsenkategoria-analyysissä käytettävää logiikkaa (Hester ja Eglin 1997, Järviluoma ja 
Roivainen 1997). Silloin kun nimitys on johdettu suoraan toiminnoista tai piirteistä, 
ei nimeämisessä ole ongelmaa. Haasteeksi tulee sen sijaan moninkertaisen tulkin-
nan riski ja etääntyminen puhujan itse antamasta merkityksestä silloin, kun piirteet 
tai toiminnot ovat epäsuorasti ilmaistu ja verhotumpia. Tällaisissa tapauksissa oli 
erityisesti varottava päällekkäistä tai kaksinkertaista tulkintaa, jotta ei syntyisi tois-
ta tulkintaa yhden tulkinnan päälle. Osan kategorioista nimesin ilman että niihin 
suoraan sisältyi puhujan käyttämää käsitettä, pyrkien sisällyttämään kategoriaan 
puhujan sille antamat merkitykset. Yksi ratkaisu ’kiertää’ ongelma olisi ollut jät-
tää analyysin ulkopuolelle puheenvuorot, joissa tällaista tulkintaa joutuu tekemään. 
Katsoin kuitenkin, että puheenvuorojen konteksti ja laajemman dialogin huomioi-
minen näissäkin tapauksissa turvaa kategorian nimeämisen luotettavasti.

Pyrin lisäämään sisäistä validiteettia ottamalla huomioon keskustelun vuoro-
vaikutusluonteen eli sen, miten puheenvuoroihin vaikuttavat edelliset puheenvuo-
rot, kuka teki aloitteet jne. Koska toiminta on monen toimijan aikaansaamaa, olisi 
muiden osapuolten (kuntoutustyöntekijät, esimiehet, työterveyshuolto) omaa toi-
mintaansa koskeviin merkityksenantoihin voinut kiinnittää enemmän huomiota. 



344

Nyt nämä merkityksenannot tulivat esille epäsuorasti tai silloin, kun muiden osa-
puolten toimijuus näkyi asiakkuutta koskevien kategorioiden vastinparina. Tämä 
on sisäisen validiteetin kannalta heikkous.

Jäsenkategoria-analyysissä esille tullutta kohteen rakentumisesta kertovia ylei-
siä havaintoja voidaan yleistää muihin vastaaviin toimintoihin. Kuntoutuksen asi-
akkuuden muotoutumisen luonnetta koskevat johtopäätökset ovat yleistettävissä 
ensinnäkin Aslak-toimintaan, mutta myös muuhun vastaavankaltaiseen muutok-
sessa olevaan toimintaan, jossa asiakkuuden luonne on muuttumassa, se ei ole 
itsestään selvä ja asiakkuudesta joudutaan neuvottelemaan. Toiminnan kohteen 
ja asiakkuuden ilmeneminen jäsenkategorioiden kautta on yleistettävää tietoa. 
Idea kategorisointeihin liittyvistä ristiriidoista häiriöiden ja katkosten ilmenty-
minä on yleistettävissä muuhun vastaavankaltaiseen prosessimaiseen asiakkaiden 
ja työntekijöiden keskinäiseen toimintaan.  Tutkimuksessa esille tulleiden kate-
gorioiden esiintymisen yleistettävyyttä Aslak-toimintaan tukee kategorisointien 
tulkinta kuntoutuksen historiallista kehitystä vasten. Arvioni mukaan jäsenka-
tegoria-analyysi syvensi infrastruktuurin analyysin rinnalla kuvaa kuntoutuksen 
kohteen muotoutumisesta ’alhaalta käsin’. Sen kautta analyysiin otettiin mukaan 
toimijoiden, erityisesti kuntoutujien, oma ääni, mikä lisää työkytkentää koskevien 
johtopäätösten luotettavuutta.

Tutkimuksen reliabiliteettia vahvistaa asiakkuutta koskevien tulkintojen, nii-
den yhteensopivuuksien ja eriävyyksien tutkiminen monimenetelmäisesti. Käytin 
analyysin työkaluna sekä etnometodologista jäsenkategoria-analyysia että kehit-
tävän työntutkimuksen ristiriita-analyysiin liittyvää häiriön käsitettä. Jäsenkate-
goria-analyysin avulla saatiin esiin eri näkökulmia sisältäviä asiakkuutta koskevia 
tulkintoja. Niihin sisältyviä eriävyyksiä ja sisäisiä ristiriitaisuuksia tulkitsin häiriöi-
den merkkeinä kehittävän työntutkimuksen ristiriita-analyysin avulla. 
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11 Epilogi

Tässä luvussa luon katsauksen siihen, mitä Aslak-kuntoutuksessa on tapahtunut 
noin kymmenen vuoden jälkeen tutkimukseni kohteena olleen Varastotyönteki-
jöiden Aslak-kurssin toteutumisesta. Tarkastelen myös, miten Aslakin kehitystyö-
tä tutkimuspaikassa jatkettiin ja millaiseksi muodostui tutkimuspaikan, nykyisen 
Verven, työkuntoutusta koskeva kehitys viimeisten vuosien aikana.

Työhön liittyvän kuntoutuksen kehityksen tarvetila on kestänyt kauan. Kun aloi-
tin tämän tutkimuksen vuonna 1997, totesin, että kuntoutuksen vaikuttavuudesta 
käytävä keskustelu on voimistumassa. Nyt sitä edustava Aslak valtakunnallisena 
toimintana – kuten työikäisten laitoskuntoutus yleensä – on vaikuttavuuskriisin 
kautta uudessa vaiheessa. Kuntoutuksen vaikuttavuus ei vakuuta. Keskustelu on 
sekä jatkunut että voimistunut ja uusia ratkaisuja on alettu etsiä valtakunnallisessa 
mitassa, joten kuntoutus ei ole pysähtyneessä tilassa.

Vuonna 2009 Aslak- ja Tyk-kuntoutusta toteutetaan Suomessa samalla toimin-
tamallilla ja suunnilleen samassa laajuudessa kuin kymmenkunta vuotta sitten. 
Aslakin piirissä on tällä hetkellä yli 13 600 kuntoutujaa vuosittain. Tyk-kuntoutu-
jien lukumäärä on ollut viime vuosina jyrkässä laskussa (ks. luku 2.3). Myös tut-
kimukohteessani Aslak- ja Tyk-toiminta on jatkunut samansuuntaisesti (ks. luku 
3.2). Seuraavassa palaan ajassa taaksepäin tarkastelemaan ensin sitä, miten Aslakin 
kehittämistyötä Vervessä jatkettiin 1990-luvun lopulla ja 2000-luvulla ja mitä ta-
pahtuu valtakunnallisesti.

Tutkimuspaikassa on kehitetty 2000-luvulla Aslak- ja Tyk-kuntoutukseen ns. 
työlähtöistä otetta kehittävän työntutkimuksen viitekehyksestä käsin. Tässä työssä 
tärkeää on ollut työkykykäsitteen kritiikistä versonut työhön liittyvän hyvinvoin-
nin teoreettisen perustan kehittäminen kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian 
pohjalta (Mäkitalo 2001b, 2005). Kokeiluhankkeiden kautta etsittiin kehittävään 
työntutkimukseen perustuvaa työtapaa kuntoutuskursseille (Mäkitalo 2001c, Yli-
sassi ym. 2004). 

Varastotyöntekijöiden Aslakin jälkeen Merikoskella toteutettiin Aslakiin koh-
distuva kehittämisinterventio vuosien 1999–2000 aikana (ks. Ylisassi 2001). Inter-
ventiossa pyrittiin vahvistamaan kuntoutuksen työhön liittyvyyttä ja kehittämään 
osapuolten yhteistoimintaa. Kehittämiskokeiluun osallistuneen ryhmän (kuntou-
tustyöntekijät, kuntoutuja-asiakkaat, heidän työpaikkojensa ja työterveyshuol-
lon sekä Kelan edustajia) työskentelyn tuloksena syntyi idea erilaisista Aslak-va-
riaatioista, mm. työyksikkökohtaisen Aslakin malli. Sen pohjalta suunniteltiin 
ja toteutettiin Kelan kurssitoiminnan kehittämiseen lukeutuva kokeilu sairaalan 
hoitohenkilöstölle järjestetyn Aslak®-kurssin yhteydessä. Niin kuntoutustarpeen 
arviointi kuin kuntoutusjaksojen sisältö toteutettiin uudella tavalla. Olennaista 
työkytkennän kannalta oli, että Aslak-prosessi nivottiin osaksi työyhteisön kehit-
tämisprosessia, jolloin yksilöiden työhön liittyvät kehitys- ja kuntoutumissuun-
nitelmat voitiin yhdistää työssä meneillään oleviin muutoksiin ja niihin liittyviin 
kehittämiskokeiluin (Ylisassi ym. 2004, ks. myös luku 4). 

Verven kehittämistyössä on luotu ja käytetty kuntoutuksen tarpeisiin uusia 
työn analysoimiseen ja kehittämiseen perustuvia menetelmiä ensin kuntoutus-
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laitoksen sisällä ja sittemmin koulutettu menetelmien käyttöön useita muitakin 
kuntoutusyksiköitä. Kokeilujen kautta kehitetty uusi menetelmä nimettiin kun-
toutumislaboratoriomenetelmäksi, jonka avulla on systematisoitu työn käsittelyä 
Aslak- ja Tyk-kuntoutuksessa. Menetelmää koskevat perusteet, ohjeet ja välineet 
on viety kuntoutuslaitoksen infrastruktuuriin, laatujärjestelmän osaksi. Menetel-
män käyttöön kuuluvat oleellisena osana myös säännölliset kehittämisfoorumit 
ja osaamisen kehittäminen. Tämä osa kuntoutuslaitoksen infrastruktuuria on 
uudistunut: ammatillisen osion välineet ja kokonaisuus uudistettiin ja työosioille 
raivattiin enemmän tilaa kurssiohjelmassa. Työkytkennän kehittämiseen ja vah-
vistamiseen liittyi 1990-luvun lopulla työntekijöiden laaja kouluttautuminen mm. 
aikuiskasvatuksen ja kehittävän työntutkimuksen tohtorikoulussa ja kehittävän 
työntutkimuksen maisterikoulussa. 

Kuntoutusjaksojen ammatillisten osioiden uudistamisen lisäksi Verve on ollut 
aloitteellinen työlähtöisten menetelmien sekä kuntoutuksen, työterveyshuollon ja 
työpaikkojen yhteistyön kehittämisessä (Mäkitalo ja Paso 2008). Tätä kirjoittaes-
sani jatkuu Verven yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön ja Työterveyslaitoksen 
kanssa toteuttama työlähtöisen työterveyshuollon ja kuntoutuksen oppimisver-
koston kehittäminen (ns. Työläs-hanke, ks. www.tyolas.fi ). Sitä edelsi vuosina 
2005–2007 niin ikään sosiaali- ja terveysministeriön ja Euroopan sosiaalirahaston 
tukema työterveyshuollon ja kuntoutuksen uusien menetelmien ja yhteistyön ke-
hittämishanke (Mäkitalo ja Paso 2008). Tässä kehittelytyössä luodaan ja kehitetään 
työlähtöistä työterveyshuoltoa ja kuntoutusta yhdessä työpaikkojen kanssa. 

Valtakunnallista työhön liittyvän kuntoutuksen kehitystä kuvaavat mm. Kelan 
ohjeissa ja valtakunnallisissa kehittämishankkeissa esiintyvät suuntaviivat. Viimei-
sin kuntoutuksen selonteko on vuodelta 2002. Sen työelämäkuntoutuksen tule-
vaisuutta koskevassa osassa toimintaa luonnehditaan visiolla, jossa kuntoutuksen 
lähtökohdaksi otetaan työn muutos ja jossa on huomioitava sekä yksilön ammatilli-
nen tilanne että työpaikan tilanne (Kuntoutusselonteko 2002). 

Kun verrataan Kelan ensimmäistä, vuodelta 1997 olevaa Aslak-standardia uu-
simpaan standardiin vuodelta 2007 (voimassa 1.1.2008 alkaen), siinä havaitaan 
työkytkennän kannalta tärkeitä uudistuksia. Standardissa on ensimmäisen kerran 
määritelty moniammatillisen työryhmän jäseneksi työelämän asiantuntija lääkä-
rin, fysioterapeutin, psykologin ja sosiaalityöntekijän lisäksi. Ammatillista osuutta 
ohjelmassa on laajennettu fyysisen kuntoutuksen osion kustannuksella. (vrt. Kan-
saneläkelaitos 1997, 12). Ammatillisesti syvennetty osuus mainitaan standardissa 
edelleen yhdeksi Aslakin osioksi fyysisen aktiviteettin ohjauksen, terveys- ja ravin-
toneuvonnan ja psykososiaalisen ohjauksen sekä verkostotyön lisäksi (Kansanelä-
kelaitos 2007, 32–36.) Tyk-kuntoutuksen osalta standardi määrää työryhmän ja 
työhön liittyvien osien sisällöistä samalla tavalla (Kansaneläkelaitos 2007, 56–58). 

Juuri nyt Kelassa etsitään laajasti tietoa kuntoutuksen vaikuttavuudesta ko-
keiluhankkeiden kautta (Klaukka 2008). Työikäisten kuntoutus määriteltiin kun-
toutuksen kehittämisen painoalueeksi vuonna 2006, jolloin Kela käynnisti laajan 
työhönkuntoutushankkeen vuosille 2007–2011. Tavoitteena on mm. Aslak- ja 
Tyk-toiminnan kehittäminen ja uusien kuntoutusmallien luominen työssä olevi-
en kuntoutukseen. Tärkeitä yksilöidympiä tavoitteita ovat kuntoutustarpeen ar-
vioimisen, kuntoutuksen seurannan ja eri toimijoiden yhteistyön kehittäminen. 
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Yhteensä kuusi eri palveluntuottajaa on valittu uusien mallien kehittäjiksi, niiden 
joukossa on myös Verve. (Kansaneläkelaitos 2009). 

Työhön liittyvän kuntoutuksen asiakaskohteessa, työssä olevassa väestössä, ta-
pahtunut muutos näkyy tilastoissa ja tutkimuksissa mm. siten, että työkyvyttö-
myyseläkkeelle jäädään yhä useammin mielenterveydellisistä syistä kuin esimer-
kiksi perinteisempien tule- ja verenkiertosairauksien takia. Eläkeikäkeskustelussa 
pohditaan, kuinka kauan työssä tulisi jatkaa, ja miten työurien pidentämistä edis-
tettäisiin. 

Edellä viittasin työhön liittyvän kuntoutuksen määrittelyjen muutoksiin, ke-
hittämispyrkimyksiin ja kuntoutuksen hyödyistä käytävään keskusteluun. Näyttää 
siltä, että pitkittyneestä tarvetilasta ollaan siirtymässä uuteen kehitysvaiheeseen, 
jossa muutoksen tarve on määritelty selkeämmin ja uusia kuntoutusmalleja on 
alettu etsiä. Tulkitsen valtakunnallisen työssä olevien kuntoutuksen kehittämis-
työn käynnistämisen osaksi uuden ratkaisun etsimistä kuntoutuksen vaikutta-
vuuden ongelmaan. Muutokset työelämässä ja työvoiman sairastavuudessa ovat 
nostaneet esiin niin kuntoutustarpeen arvioimisen kuin kuntoutuksen keinojen 
uudistamisen tärkeyden. 

Työhön liittyvään kuntoutukseen kohdistuvat haasteet tulevat työelämästä. 
Kuntoutuslaitosten infrastruktuuri on rakennettu ryhmien laitoskuntoutusta var-
ten. Laitoskuntoutuksen purkaminen ja uusien, työtä ja työpaikkoja lähemmäk-
si tulevien innovatiivisten toimintamallien kehittäminen ja markkinoiminen on 
haaste, mutta myös mahdollisuus. Laitoksesta työpaikoille meneminen tarjoaa 
mahdollisuuden vahvempaan työkytkentään ja yhteistyöhön. Siihen tarvittavia 
malleja ja välineitä kehitellään jatkuvasti. 

Kuntoutuksen käytäntöjen muuttuminen on kuitenkin hidasta. Kun vertaan 
kuntoutuslaitoksen nykyisiä Aslak-sisältöjä Varastotyöntekijöiden Aslakin kurs-
siohjelmaan, näen, että ohjelmissa on edelleen paljon samaa. Lääkärintarkastuksia, 
fysioterapeutin tarkastuksia, yksilöhaastatteluja, lenkkejä, allasvoimistelua, kes-
kusteluryhmiä, psykologin tunteja, yhteistyöpäiviä. On myös työyhteisöpalavereita 
ja työnkehittämisryhmiä, joissa tutkitaan ’omaa ammatillista kehitystä’, ’työn muu-
tosta’ tai ’tämänhetkistä työtä ja jaksamista’. Huomio kiinnittyy paitsi systemati-
soituun menetelmään, myös siihen, että yksilökuntoutujan tukemiseksi on luotu 
välineitä, joita ei Varastotyöntekijän Aslakilla Marko J:n ja kuntoutujien käytössä 
vielä ollut.

Kuten edeltä on käynyt ilmi, myös tutkimuskohteessani kuntouttajien työ on 
muuttunut. Varastotyöntekijöiden Aslak-kurssin vetäjän Marko J:n ammatillinen 
polku on noudatellut tutkimuspaikan kuntoutustoiminnan kehityskulkua. Mar-
ko J toimi vuonna 1997 kurssin vastaavana fysioterapeutin ammattinimikkeellä, 
mutta jo pian hänen, kuten useiden muidenkin, nimike vaihtui kuntoutustutkijan 
nimikkeeksi. Marko J jatkoi perehtymistään työn analysoimisen ja kehittämisen 
perusteisiin maisterikoulussa ja omaksui työvälineekseen kuntoutuslaitoksessa 
käyttöön otetun uuden, ammatillisia osioita koskevan kuntoutusmenetelmän. 
Sen avulla Marko J on ohjannut lukuisia uusia kuntoutujaryhmiä ja yksittäisiä 
kuntoutujia jäsentämään heidän työnsä muutoksia, työhyvinvoinnin haasteita ja 
ammatillisia kehityskulkuja sekä löytämään ratkaisuja työssä jaksamisen tukemi-
seksi. 
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Liitteet

LIITE 1 TUTKIMUKSEN AINEISTO12

LOMAKKEET JA MUUT TEKSTIDOKUMENTIT 

Aslak -kuntoutusta koskevaa tietoa; säännöt,  ohjeet ja tiedotteet
– Kansaneläkelaitos 1997. Kansaneläkelaitoksen (Kelan) kuntoutusprosessin 

standardi 1997. Versio 2./26.5.1997. Kansaneläkelaitos, Terveys- ja toimeen-
tuloturvaosasto, Helsinki: Kuntoutuslinja. 

– Kansaneläkelaitos 1998. Kansaeläkelaitoksen kuntoutustoiminta. Toteutu-
misen seuranta vuosina 1992-1997. Kansaneläkelaitos, Terveys- ja toimeen-
tuloturvaosasto, Helsinki: Kuntoutuslinja. 

– KKL. Laki Kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta 610/1991. 
Suomen säädöskokoelma

– Kelan Aslak®-kurssit 1997. Kansaneläkelaitos, Terveys- ja toimeentulotur-
vaosasto, Kuntoutuslinja. 

– Rissanen, P. & Järvisalo, J. 2001. Kuntoutus ja työelämä. Teoksessa Kallan-
ranta, T., Rissanen, P. & Vilkkumaa, I. (toim.) Kuntoutus. Helsinki: Kustan-
nus Oy Duodecim, 425–439.

Kelan lomakkeet
– Kansaneläkelaitoksen Kurssihakemus vuodelle 1997 Aslak. Työterveyshuol-

lon täyttämä kurssihakemus 25.9.1996
– Yhdeksän kuntoutujan kuntoutushakemukset (Kansaneläkelaitoksen Kun-

toutushakemus) 
– Yhdeksän kuntoutujan kuntoutushakemuksen liitteenä olevat B -lausunto-

lomakkeet (Kansaneläkelaitos, Lääkärinlausunto B)
– Päätös kuntoutuksesta; yhdeksän kuntoutujan kuntoutuspäätökset 

3.02.1997

Kuntoutuslaitoksen kurssiin liittyvät dokumentit
– Päivittäinen ryhmäohjelma kolmelta kuntoutusjaksolta (3 kpl)
– Kaksi yhteistyöpäivän ohjelmarunkoa
– Kurssin vetäjän kurssikansio, joka sisältää kurssikalvoja ja tehtäviä 
– Ennakkotehtävälomake: Mitä tavoitteita asetat kuntoutukselle ja mitä pitäi-

si tapahtua että tavoitteisiin päästään
– 1. jakson tehtävät (tehtävälomakkeet ja kuntoutujien vastaukset niihin) 

 Mitä odotuksia Sinulla on alkavan kurssin suhteen? (tehtävä kurssin
avauksessa)

 Työsi kuormitustekijät -tehtävä

12 Aineistoluettelo sisältää lukujen 6, 7 ja 8 ampiiristen analyysien aineistot. Luetteloon 
ei sisälly lukujen 2 ja 3 historiallisen analyysin ja Mktk:n kuntoutustoimintaa koskeva 
aineisto.
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– Välitehtävä 2. jaksolle: Oman työn kuvaus (tehtävälomake ja yhdeksän kun-
toutujan kirjalliset vastaukset)

– 2. jakson tehtävät ja kalvot (tehtävälomakkeet ja yhdeksän kuntoutujan vas-
taukset niihin)

 Kuntoutujan työhaastattelulomake (yksilöhaastattelua varten)
 Työ toimintajärjestelmänä -kalvo 
 Työn muutos -tehtävä, Ryhmätehtävä: Miten varastotyö on kehittynyt 

aikojen kuluessa (tehtävälomake ja kolmen ryhmän tuotos niihin)
 Tehtävä yhteistyöpäivää varten (tehtävälomake ja viiden ryhmän tuo-

tokset)
 Kuntoutuksen väliarviointikysely ja kolmen kuntoutujan vastaukset nii-

hin
 Välitehtävä 3. jaksolle: Aslak -kuntoutumis- ja työnkehittämishankkeen 

arviointikyselylomake.
– Välitiedote koskien 1. ja 2. jaksoa, 1 kpl (samansisältöinen kaikille kuntou-

tujille)
– Välikuntoutuskertomus (kahden kuntoutujan kuntoutuskertomukset)
– 3. jakson tehtävät:

 Aslak -kuntoutumis- ja työnkehittämishankkeen arviointikyselylomake. 
Yhdeksän kuntoutujan vastaukset kyselyyn

 Työntekijän henkilökohtainen kehittämistehtävä (= kuntoutumissuun-
nitelma) lomake; täytettyinä tehtävän kurssiryhmän yhteinen koonti 
suunnitelmista, kaksi työpaikkakohtaista suunnitelmaa, kolmen kun-
toutujan yksilökohtaiset suunnitelmat

– Kuntoutumiskertomukset kahden kuntoutujan osalta

HAVAINNOINTIAINEISTO
– 1. kuntoutusjakso:

 Kurssin avajaiset: kenttämuistiinpanot 3 s 1-rivivälillä puhtaaksikirjoi-
tettuna

 Kaksi keskusteluryhmää: kenttämuistiinpanot, 4 s 1-rivivälillä puhtaak-
sikirjoitettuna, valokuvia 

– Välijakso: Työpaikkakäynnit kahden kuntoutujan työpaikalla: kenttämuis-
tiinpanot 3 s 1-rivivälillä puhtaaksikirjoitettuna, valokuvia

– 2. kuntoutusjakso: 
 Jakson avajaiset ja työskentelyn aloittaminen: - kenttämuistiinpanot 2 s 

1-rivivälillä puhtaaksikirjoitettuna
 Kolme keskusteluryhmää, – kenttämuistiinpanot,  yht 8 s 1-rivivälillä 

puhtaaksikirjoitettuna 
 Yhteistyöpäivä: kenttämuistiinpanot 10 s 1-rivivälillä puhtaaksikirjoitet-

tuna ja valokuvia
 Jakson päätös: kenttämuistiinpanot 2 s 1-rivivälillä puhtaaksikirjoitettu-

na
– 3. kuntoutusjakso: 

 Jakson avajaiset: – ääninauhoitus 22 s 1-rivivälillä puhtaaksikirjoitettu-
na
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 Kaksi keskusteluryhmää: kuvanauhoitus yht 67 s transkriptiä
 Toinen yhteistyöpäivä: kenttämuistiinpanot  9 s 1-rivivälillä puhtaaksi-

kirjoitettuna
 kurssin päätöstilaisuus: kenttämuistiinpanot 3 s 1-rivivälillä puhtaaksi-

kirjoitettuna

HAASTATTELUT
– Kolmen asiakkaan asiakashaastattelut (yhteensä viisi asiakashaastattelua)

 Kahden asiakkaan 1. haastattelu kuntoutusjaksolla 29.10.1997 1) 17 s ja 
2) 12 s 1-rivivälillä puhtaaksikirjoitettuna

  samojen asiakkaiden 2. haastattelu (jälkihaastattelu) kuntoutuksen jäl-
keen 25.8. 1998  (16 s 1-rivivälillä puhtaaksikirjoitettuna ) ja 28.8.1998 
(14 s1-rivivälillä puhtaaksikirjoitettuna)

 kolmannen asiakkaan haastattelu kurssin jälkeen 28.8.1998 

– Kurssin vetäjän haastattelu 18.2.1997 (1½ s 1-rivivälillä puhtaaksikirjoitet-
tuna)  ja 31.10.1997 (3 s 1-rivivälillä puhtaaksikirjoitettuna)

– Työterveyshoitajan puhelinhaastattelu 25.8.1998 (½ s 1-rivivälillä puhtaak-
sikirjoitettuna)
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LIITE 2 ASIAKASHAASTATTELUJEN TEEMARUNKO

ASIAKASHAASTATTELUN TEEMAT 1. HAASTATTELU

1. Kuntoutujan työ 
– työhistoria ja nykyinen työ, työn muutokset
– miten kokee työnsä ja jaksamisensa ja muun elämäntilanteensa

2. Tulo kurssille
– kenen aloitteesta, mistä sai tiedon Aslak -kurssista
– millainen tilanne oli työssä
– miksi tarvitsi omasta mielestään kuntoutusta
– minkä tahojen kanssa oli kuntoutukseen liittyen tekemisissä ennen kurssille 

tuloa 
– mitä Aslakista kerrottiin ennakkoon
– kuinka pitkä aikaväli oli kuntoutuspäätöksestä kurssin alkuun

3. Odotukset ennen kuntoutukseen tuloa
– mitä odotti kuntoutukselta
– miksi odotti mitä odotti
– asetettiinko työpaikalta odotuksia (esimies, työkaverit), miten suhtaudut-

tiin kurssille lähtöön
– mitä kotona/perheessä ajateltiin

4. Kokemukset kuntoutuksesta
– kokonaisuutena, miten luonnehtii kuntoutuksessa oloa
– mikä on ollut tärkeää ja merkityksellistä kuntoutumisjakson aikana, mikä 

jäi päällimmäisenä mieleen
– kokemukset eri toiminnoista: tehtävät, keskusteluryhmät, liikunta, vapaa-

aika jne. (kurssijaksojen ohjelmarunko otsikoineen ja aiheineen mukana haas-
tattelussa)

– saiko apua omaan työhön/liittyivätkö käsitellyt asiat omaan työhön
– onko jokin mielestäsi olennainen asia jäänyt käsittelemättä, huomioimatta, 

tai kesken
– miten koki ryhmän, käytännön järjestelyt tilat, jne.
– vetäjät, muu henkilökunta jne.
– oliko jotain joka yllätti (positiivisesti, negatiivisesti)
– harmittiko jokin

5. Odotukset kurssin jälkeen
– odotatko kurssin vaikutusten jotenkin näkyvän omalla kohdallasi; miten, 

missä (työ, muu elämä, kunto, terveys jne.)
– aiotko toimia joissain asioissa toisin kuin ennen kurssia (töissäsi, vapaa-ai-

kana jne., miten?) 
– aiotko tehdä jotain toisin kuin ennen kurssia töissäsi tai vapaa-aikana? 
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6. Miten kehittäisit kurssia?
– millaisia asioita ja millä tavalla haluaisit Aslakilla käsiteltävän; mitä lisää, 

mitä vähentäisit, jne. 

ASIAKASHAASTATTELUN TEEMAT, JÄLKIHAASTATTELU

1. tilanne työssä (ja muutoin) nyt; mahdolliset muutokset, tunnelmat, koke-
mukset

2. miten kokee ne asiat, jotka olivat ongelmallisia ennen kuntoutusjaksoa (ks. 
kunkin kohdalta ongelmat kuntoutukseen tullessa)

3. miten kuntoutumissuunnitelma/kehittämissuunnitelma toteutunut eri osil-
taan (kunkin henkilökohtainen kuntoutumissuunnitelma mukana haastatte-
lussa)

4. kontaktit työterveyshuoltoon (ja Kelalle) kuntoutusjakson jälkeen tähän saak-
ka

5. kuntoutuksessa esillä olleiden/alulle pantujen toimenpiteiden näkyminen 
työpaikalla; henkilökohtaiset tapahtumat ja työpaikkakohtaiset tapahtumat 
jne., miten toteutuneet, mitä uutta kehitetty (suunnitelmat mukana haastatte-
lussa)
 – yhteistyöpäivänä sovittu jatko (yhteistyöpäivänä kirjatut toimenpide-

suunnitelmat mukana).

6. miten nyt arvioi kuntoutuskurssia ja sen merkitystä omaan työhön ja toimin-
taan/elämään

7. jos nyt tulisi samanlaiseen kuntoutukseen, mitä asioita ottaisit esille?

8. tulevaisuudensuunnitelmat ja -näkymät työhön ja muuhun elämään liit-tyen 
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LIITE 3   LITTERAATIONÄYTTEET 

Litteraatiomerkinnät:
...  = puhe hiipuu, puhuja epäröi, vaihtaa suuntaa
< >  = voisi olla suluissa oleva sanaa
+++  = sanoja, jotka ovat aivan epäselviä
nk   = niinku, niinkö yms sanat
#    = puhuja keskeyttää toisen
##   = puhutaan päällekkäin
##1 ja ##2 markeeraavat erillisiä yhtä aikaa käytäviä sananvaihtoja
5*&  = viiden sekunnin tauko

Näyte 1 Asiakashaastattelu 1
Nauha: Aslak ASIAKASHAAST no 1 29.10.97 A-puoli

K: No teillä on ollut näitä välitehtäviä tässä matkan varrella, niin mitäs sä oot ty-
kännyt niistä?
V: Tietystihän ne on vähän semmosia.. taikka minä ainakin, mitä nyt kun nuo, 
[kurssin vetäjä] mitä nyt lähetti niin, niin kuin nämä kirjalliset jutut, niin niihin-
hän on ihan mukavakin vastailla ja samalla miettiä sitten, että mikä on tilanne ja 
sitten taas näitä.. tavallaanhan ei näitä fyysisiä välitehtäviä annettu muuta, kuin 
että niitä oppeja noudattaa, niin kyllä minusta on ollut ihan mukava, että en oo 
ainakaan mitenkään kokenut, että ne oisi ahistanut taikka muuta tämmöstä että 
++ ++
K: # Ei oo ihan läksyiltä tuntunut?
V: Ei, ei, ei ollenkaan, ei.
K: Mut mitä sää ajattelet, et onko niistä jotakin ihan todellista hyötyä siellä sun 
työssä, niistä kirjallistenkin tehtävien tekemisestä ja..?
V: On varmasti, koskapahan tuota.. siinä mielessä et kun niitä on joutunut mietti-
mään tuossa ja totta kai sitä ajattelee ihan nk laajemmaltikin kaikkea. Ja varmaan 
sitten siellä työpaikallakin niin niitähän pohtii sitten siinä mielessään, kun tosis-
saan aikaa on siinä mielessä pohtia, että mitenkäs on ja muistaa sitten, että mitä 
nyt puhuttu ja kaikkea tämmöstä, et varmaan laajempi tämmönen, tämmönen 
pohja  sitten kahtoo näitä hommia ja...

Näyte 2 Asiakashaastattelu 2
Nauha: Aslak ASIAKASHAAST no 2 29.10.97 A-puoli

K: Joo, eikä mittään muutakaan sit semmosta. No sanoit äsken, että sit niitä nosto-
ja vähän ajatellut, mut että tuntuuko, että nostotekniikka on sitten ollut toisenlais-
ta? Menneekö se sinne käytäntöön niin heleposti se?
V: Ei se varmasti mee, ja ihan tosi niin se saat-.. ehkä täältä kun mennee, niin sitä-
hän aattelee, mutta ei se herkästi kyllä niin.. se mennee siihen sammaan, ehkä sitä 
latua sitten sillä lailla, että tuota..
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K: Oisko sulla mitään konstia siihen esittä, että miten se paremmin pysyis täältä 
mennessäkin, et sillä ois..
V: # En minä.. en tie, ossaa sannoo. Pitäiskö sitä itelle lappu kirjoittaa..
(naureskelevat)
K: Muistilappu, että tästä oli puhetta, että tehdä näin.
V: Mmm, selekä suorana ja polvi ++ ++ 

Näyte 3 Keskusteluryhmä, 3. jakso
(nimet muutettu)

Aslak 291097 keskusteluryhmä tehtävän purku I/II A ja B sekä II/II A-puoli

M1 = Kurssin vetäjä (Marko J)
M2= Jouni S
M3 = Kalevi M
M4 = Timo A
M5 = Ilpo P
M6 = Arvi E
M7 = Jukka L
M8 = Lassi V
N1 = Saara K
N2= Aila T

M1: No joo, mennäänpä etteenpäin. Seuraava kysymys.

M5: Niin, niitä esteitä, miten vois kehittää.  Minä oon tähän pannut, että työnjoh-
to, oma palaveri. No niinhän niillä on,  ne päättää siellä niistä asioista. Niin niin, 
mitenkäs sitä tuota.. niitä voitas vähentää? En minä tie sitten siihen.. 7*& sannoo 
tuota.. Mitä tuohon nyt sannois. 

10*&
M1: Oisko sulla jotakin semmosia keinoja, keinoja käytettävissä sitten, millä vois 
yrittää sitten tämmöstä yhteisymmärrystä ja yhteistä näkemystä lisätä tai..?

M4?: Tuohan se pitäs justiin olla tuo tiimityö ainakin meillä sitä varten, vaan meil-
lä kait se on riitauttanut porukan vaan entisestään.

M5: Se on niin meillä tuo alussa vielä, aika näyttää, että miten se mennee. Minusta 
sen pitäis kokkoontua melko tihiään  loppujen lopuksi, mutta minusta tuntuu että 
se vennyy vaan se kokous. Miten se nyt meni tämä kokkous>, muistatko sää? 

N1: ## Enhän mie, enhän minä sitä  ++ Ja oikeastaan minä en tuota ihan tiiäkään 
niistä. 

M5: ## Kuinka tihiää se oli? <Muistaako [Kalevi] sitä>?

M: ## ++ kerran viikossa.
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