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ODL Oulun Työterveys Oy

• Uudenlainen työelämän palvelutalo
– omistajina ODL Säätiö ja Oulun kaupunki
– aloitti 1.10.2008

• Tuotamme työhyvinvointipalveluita, joiden 
tärkeänä osana laadukkaita ja kehittyneitä 
työterveyspalveluita



  

Työterveyspalvelujen tontti

Toimimme terveydenhuollon ja 
työelämän rajalla 

• Tulkkeina
• Tukijoina



  

Mitä terveydessä tapahtuu?
• Kansanterveys parantunut
• Psyykkisiä sairauksiakin entiseen tapaan 

mutta
• Sairauspoissaolot lisääntyneet
• Ennenaikaisia eläköitymistoiveita 

– Erilaisia uupumisia ja monitahoisia oirekuvia ja ongelmavyyhtejä

eli
• Terveydenhuoltoon kantautuu ongelmia, joiden 

taustat ovat
– Työssä (työpahoinvoinnissa) 
– Työhön suhtautumisessa, muussa elämässä



  

Mitä työelämässä tapahtuu?
• Työmarkkinat muuttuvat

– Alojen kirjo muuttuu: Rekrytointipulmia  henkilöstövähennyksiä
– Lisää yrittäjiä, pientyöpaikkoja, määräaikaisia

• Työolot erilaistuvat!
– Hyviä kehityskulkuja   monimutkaistuvia ongelmia

• Työn henkiset vaatimukset kasvavat
– Informaatioteknologia ja verkostoituminen
– Intensifioituminen, joustavuusvaatimukset

• Kansainvälistymiseen liittyvät  muutokset
• Työajat erilaistuvat, hämärtyvät

– työn ja muun elämän yhdistäminen
• Työhön liittyvät tarpeet ja toiveet erilaistuvat!

– Sukupolvieroja, vaatimustaso noussut
• Ikääntyminen, eläkelakien muutokset



  

Perinteinen näkökulma
työterveyshuollon tukeen työelämälle

• Keskeistä: Vaikuttaminen henkilöstökuluihin
– Sairauspoissaoloihin jne

• Yksilöllistä hoitoa, neuvontaa ja ohjausta, 
työpaikoille arvioita, suosituksia
– Uusissa työterveyshaasteissa ei enää helppoa

• Siltä osin kuin työhyvinvoinnin ongelmat liittyvät 
työn muutokseen, perinteinen työnjako on:
– Työterveyshuolto diagnostisoi ongelmia
– Jos yritys kaipaa lisätukea, kutsutaan konsultit



  

Työterveyden investointinäkökulma

• Työelämän muutokset haastavat
– Työpahoinvoinnista koituu epämääräisiä oirekuvia, 

uupumusta, pakoa sairauspoissaoloille ja eläkkeille
• Yhdistävä linkki: Uudentyyppiset työterveysriskit 

ovat riski myös yritystoiminnalle
– ihminen on keskeinen tuotannontekijä
– inhimillinen pääoma/ vireys, osaaminen ym ratkaisee 

menestyksen
• Muutoksissa tukevat työterveyspalvelut ovat 

investointi
– yksilöiden työhyvinvointiin
– yrityksen toimintakyvyn kehittämiseen -> 

tuottavuuteen



  

Millaisia välineitä
näissä oloissa työterveyden  

tulkkaamiseen ja tukemiseen?



  

Lähteäkö ketun kesytykseen?

Ajankohtaista käsitteenmuodostusta työn muutosten ja 
hyvinvoinnin yhteyksistä

Käytännön sovelluksia kuntoutuspalveluissa ja 
kehittämishankkeissa

Rakentuisiko näistä lähtökohdista välineitä 
työterveyshuollon käyttöön



  

Muutokset ja työhyvinvointi

Häiriökuormitus                                                                                   
muutoksia  arjen häiriöitä  harmia, ylimääräistä kuormitusta

Kohdehyvinvointi                                                                              
muutoksia työn tavoitteissa ja tarkoituksessa  aiempi työn mieli tai 
juoni hämärtyy  väsymistä kohtuullisestakin työmäärästä, työnilo 
häviää

Epäsynkronit                                                                                      
usein muutokset osin päällekkäisiä, ristiriitaisiakin  eri suuntiin 
vetäviä  häiriöitä, työn mielekkyyden hahmottamisen vaikeuksia

Ja taas tämän saa 
tehdä uudestaan!

Viime viikolla 
sanottiin että… 

mutta nyt sitten …
Mukailtu/ J Mäkitalo, Verve

Onko tässä 
mitään mieltä

Ihmiset eivät 
kompastu 

vuoriin, vaan 
pikkukiviin

Mistä 
kicksit

työssä nyt?



  

Mystistä? Kovin kummallisista 
asioista ei tarvitse puhua!

• Kiinnostutaan, kysytään muutoksista
• Niiden vaikutuksista työn arkeen
• Ja omaan hyvinvointiin

• Suunnataan eteenpäin
• Ennakoidaan tulevia muutoksia
• Jos näyttää, että työ haastaa jaksamista, 

tarjotaan syventävän jäsentämisen 
mahdollisuutta

• Tuetaan oppijuutta, toimijuutta ja yhteistyötä 
esimiehen kanssa



  

Mitä on työhyvinvointi?
• Työhyvinvointi toteutuu, kun 

Työ on mielekästä, sujuvaa ja tuottavaa, 
ei vaaranna terveyttä, 

vaan edistää hyvinvointia

• Työhyvinvointi kytkeytyy työhön: onnistumisiin, 
aikaansaamiseen, oppimiseen

-samalla-
• Merkitysten yksilöllistä arviointia on kunnioitettava!

Asiakastilanteita varten  työn maalista on hyvä olla hahmotettuna pohjaehdotus, jota muokataan 
tarvittaessa. Yhteisen näkemyksen päivittäminen käynnissä, elää ajassa, tarkistettava aika ajoin.
Huom: mitä on hyvinvointi? Kokonaishyvinvointi? Työhyvinvointi? – tarkastelu tth:n toimeksiannon suhteen.



  

Työterveyshuollon uudet välineet 
1. Muokattu perinteisiä työpaikkaselvityksiä ja 

terveystarkastuksia, sairausvastaanoton 
käytäntöjä jne 
• Siis näitä edelleen tarvitaan! 

1. Kehitetty uusia välineitä, 
työhyvinvointikartoituksia työpaikalle/ 
yksilölle
– Katsotaan sekä muutosten isoa kuvaa että arkea nyt, 

peilinkin avulla
– Tehdään asioille mitä täytyy – sparrataan oppimista!



  

Uudet välineet: 
työhyvinvointikartoitukset

• Milloin? Mihin tarpeisiin?
– Alituinen kiire, ei pääsyä tauoille, päivät venyvät, 

ärsytyskynnyksen ylittävää sähläystä, työn tavoitteet 
tai mieli hukassa, esimies puun ja kuoren välissä, 
poissaoloja, konflikteja

• Moduloidaan sisältämään mm.
– Arjen jäsentämistä peiliaineistolla
– Eri työkalujen avulla (valitaan tilanteeseen sopivat) 

löydösten linkittämistä muutosten jatkumoihin ja 
isoon kuvaan

– Lähitulevaisuuden suunnan hahmottamista: mitä ja 
miten tekemällä sinne päästään



  

Viisi käytännön kehityskertomusta
1. Case toimistotyöntekijä
2. Case varastotyöntekijä
3. Case it-alan yksikkö
4. Case lakkautettava koulu
5. Case päiväkoti



  

Mitä ketun kesytyksessä opittiin

• Uutta näkökulmaa, uusia ajatuksia
• Uutta puhetapaa

– Uusia tapoja käsitellä ”vanhoja” asioita
• Konkreettisia uusia välineitä

– Jotka tärkeällä tavalla vastaavat uusiin 
työterveyshaasteisiin

• Paikkaavat aukkoa
– Jotka kannattaa linkittää perinteisiin välineisiin



  

Olennaista uusissa välineissä
1. Työn arki, työn kohde, toiminta ja muutokset 

esiin
• Tavoitteena onnistumisten ja aikaansaamisten 

mahdollistaminen, tökkimisten vähentäminen
2. Tarinoiden kunnioitus

• Poikkileikkaus-arvioiden tilalle jatkumoiden 
tarkastelu

• Henkilökohtaisesti rakentuvan työn mielekkyyden 
tärkeys

3. Ison kuvan tarkastelu
• Kokonaisuuden ymmärtämisen tukeminen

4. Toimijuuteen ja innovatiivisuuteen tukeminen
• Yhteistyöhön kannustaminen ja yhteistyö esimiehen 

kanssa
• Uhrista oppijaksi ja toimijaksi!



  

Olennaista uusissa välineissä
1. Linkittyminen perinteisiin työterveysvälineisiin

• Kombinointi usein hyödyllistä!
• Jatkossakin tarvitaan monia välineitä
• Uusilla välineillä vastataan uusiin haasteisiin

2. Arkisuus tärkeää, ei tehdä irrallisia hankkeita
• Muutosten näkökulma, onnistumisten tukeminen

3. Sopivat kaikkien työterveysammattilaisten 
toteutettaviksi

• Huom tontinraja on entinen: uusilla välineillä 
päästään osuvampaan tulkkaukseen, mutta 
kehittämisen työpaikat tekevät itse! 

4. Ovat uusia: kehittely jatkuu



  

Uusien välineiden 
linkki terveyteen?

• Stressimekanismien kautta
– Välineitä työelämän muuttuvien ympäristötekijöiden 

merkityksen kognitiiviseen arviointiin
• Välineitä työstressiteorioissa tunnistettuihin terveyttä 

kuluttaviin tilanteisiin vaikuttamiseen käytännössä 

• Salutogeneesin kautta
– Koherenssi tunne edistää terveyttä

• Ymmärrettävyys
• Hallittavuus
• Mielekkyys

– Työelämässä oppimisella voidaan lisätä koherenssin 
tunnetta



  

Uudet välineet toimivat: hyötyä on!
• Terveys paranee

– hämmennykseen, stressiin liittyvä oireilu lievittyy
– uupuneisuus, sairauspoissaolon tarve vähenee

• Flow, innovatiivisuus paranevat
– Jopa kiirettä taltutettu
– Psykologinen sopimus kirkastunut
– Toimijuutta, tuotteliaisuutta, onnistumisia

• Työpaikoille palautuu tuntumaa ja ymmärrystä 
arjen toiminnasta
– Työelämässä ilmeinen tarve hahmottaa dynaamisia 

kokonaisuuksia – pitkien monimutkaisten asialistojen 
hallinta ei riitä esimiehillekään



  

Kiitos!

 


