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yhtenä keinona ehkäistä työsuhteessa olevien 
työntekijöiden ennenaikaista työkyvyttömyyseläk-
keelle päätymistä. Työssä jatkamisen edistäminen 
onnistuu parhaiten, kun keskitytään voimavaroihin 
ja osaamiseen.

Ratkaisukeskeisen lähestymistavan valinta työ-
välineeksi ei tarkoita sitä, että aikaisemmin olisi 
toimittu väärin tai tehty huonoa työtä. Kullakin 
ajalla ja ilmiöillä on haasteensa. Ympäristö, jossa 
elämme, muuttuu ja ihminen seuraa mukana.  
Ihmisten auttamistyötä tehdään sillä ymmärryk-
sellä ja niillä välineillä, jotka kussakin ajassa ovat 
parhaat mahdolliset. Työvälineet, jopa asenteet 
ja ajattelutapa seuraavat kehitystä, koska uudet 
haasteet ja toimintaympäristön muutokset edellyt-
tävät sitä.

Johdanto

Tämän oppaan tarkoitus on tuoda näkökulmia, 
ajattelun aineksia ja käytännöllisiä ratkaisukes-
keisiä välineitä sovellettaviksi erilaisiin työn-
tekijöiden työssä jatkamista tukeviin tilantei-
siin, joita työterveyshuollossa ja työpaikoilla 
esiintyy.

Opas on syntynyt Kuntoutussäätiön Työurien 
jatkamisen tuki (JAMIT) -hankkeen yhteistyötaho-
jen, työterveyshuoltojen, kuntoutustoimijoiden ja 
asiakkaiden yhteisen kokeilun ja kehittämistyön 
tuloksena. Toivomme, että oppaasta on hyötyä 
alan ammattilaisille.  Oppaassa kuvataan hank-
keen aikana kerättyjä kehittämistyön kokemuksia 
ja yhteistyön tuloksia sekä työluotsin tehtävän 
tuomaa näkökulmaa käytännön asiakastyöhön.
 
Opas on kirjoitettu hyvän asiakastyön tueksi ja 
avuksi. Lukija voi ottaa käyttöönsä sen, mikä par-
haiten sopii omiin arvoihin ja tapaan tehdä työtä. 
Ratkaisukeskeisen lähestymistavan ajatuksista voi 
kuka tahansa löytää näkökulmia ja välineitä ihmis-
ten välisen hyvän vuorovaikutuksen edistämiseen.

Oppaan pääteemana on ratkaisukeskeisen 
lähestymistavan hyödyntäminen asiakastyössä 
ja yhteistyön tekemisessä. Ratkaisukeskeinen 
tapa auttaa asiakasta ratkomaan ongelmiaan 
on yleistynyt voimakkaasti. Sitä käytetään myös 

OPAS ON 
KIRJOITETTU 

HYVÄN ASIAKASTYÖN 
TUEKSI JA AVUKSI.
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Osatyökykyisen tukemisen 
käytännöt

Työkyvyn käsitteestä 

Työkyvyn käsite on muuttunut ajan ja tutkimuksen 
myötä. Mitä enemmän työkykyä ja sen ulottu-
vuuksia on tutkittu, sitä moniulotteisemmaksi ja 
monipuolisemmaksi kuva työkyvystä on muodos-
tunut. Työkyvyn käsitteen muutos yhteiskunnan 
ja erityisesti työelämän kehityksen myötä kuvaa 
työkykyyn liittyvän ymmärryksen laaja-alaistu-
mista. (Vuorela, 2008.) Työkyvyn määrittäminen 
pelkästään objektiivisesti tai asiantuntija-arviona 
on käsitteen moniulotteisen luonteen vuoksi var-
sin ongelmallinen, ja siksi yksilön omaa arviota 
tarvitaan osuvuuden parantamiseksi. Subjektiivi-
sen arvion on osoitettu varsin hyvin ennustavan 
tulevaa työkykyä ja työkyvyttömyyttä. (Gould ym., 
2006.)

Osatyökyinen on henkilö, jolla on käytössä osa 
työkyvystään ja myös halu tämän kyvyn käyttämi-
seen. Osatyökyky kuvastaa muutosta sairaus- ja 
vamma-ajattelusta kohti työkykyä. Työurat pite-
nevät, kun kaikille työhön halukkaille annetaan 
siihen mahdollisuus ja tuetaan työssä pysymistä 
monipuolisin toimenpitein. Lisäksi on tärkeää, että 
jokainen meistä kysyy silloin tällöin työkaverilta, 
miten menee – ja malttaa myös kuunnella vas-
tauksen. Näin vähennetään työstä poistumaa ja 
tuetaan työhön palaamista. (Vuorela, 2008.)

Ymmärrys työkyvystä on muuttunut. Puhutaan 
työssä jatkamisesta jäljellä olevalla työkyvyllä. 
Ihminen voi olla työkyvytön yhteen työtehtävään, 
mutta työkykyinen johonkin toiseen. Huomio on 
siirtynyt yksilön puutteista ympäristön rajoituksiin. 
Ihmisen oikeutta työhön ja osallisuuteen pyritään 
tukemaan. Yksilön testaamisesta ollaan siirtymäs-
sä henkilön omien toiveiden kuunteluun.

Tutkimukset osoittavat, että ihmiset kaipaavat eni-
ten kokonaisvaltaista tukea tilanteessaan. Ammat-
tilaisen tehtävänä on selvittää, mitä henkilö toivoo, 
missä hän kokee olevansa hyvä, mitä hän osaa 
ja kykenee tekemään. Sen jälkeen on ympäristön 
vuoro. Työtä räätälöidään ja mukautetaan hen-
kilön työkykyä vastaavaksi tai hänelle esitetään 
soveltuva työ. Muuttunut ymmärrys työkyvystä ja 
työssä olevien tukeminen jatkamaan työelämässä 
vaativat tavoitteellista, ratkaisuihin keskittyvää 
otetta.

Osatyökykyisyyteen liittyvä voimavaroihin keskit-
tyvä ajattelu voi osaltaan muuttaa suhtautumista 
terveydellisiin rajoitteisiin siten, että se vastaisi 
nykyistä yhteiskunnallista kehitystä. (Vuorela, 47, 
2008.) Osatyökykyinen ja työssä jatkaminen jäljel-
lä olevalla työkyvyllä ovat ilmaisuja, jotka keskittä-
vät huomion kyvykkyyteen.
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Työelämä muuttuu

Työllä on monia merkityksiä ihmisen elämässä. Se 
tuo taloudellisen turvan, sosiaalisen yhteenkuu-
luvuuden, tarpeellisuuden ja merkityksellisyyden 
kokemuksen. Työelämä muuttuu, ammatteja hävi-
ää ja syntyy uusia. Osaamisen vaatimukset ja työn 
tavoitteet ovat korkealla sekä työtahti nopeatem-
poinen. Työelämässä vaaditaan usein täyttä työky-
kyä, tuloksellisuutta, kilpailukykyä ja sitoutumista. 
Mikäli työntekijä joutuu liian suurten vaatimusten 
ja omien resurssien väliseen ristiriitaan, seurauk-
sena voi olla uupumus tai muu sairaus. Erilaiset 
terveyteen liittyvät ongelmat, työperäiset ja muut 
sairaudet ja vammat korostuvat silloin, kun työssä 
on vähäinen joustovara. Syyt eivät aina ole työssä, 
mutta on tärkeää ymmärtää työelämän haasteet, 
jotta voi auttajana ymmärtää kokonaisuutta. 

Työelämässä korostetaan ja edellytetään yhä 
enemmän vuorovaikutustaitoja. Työntekijän on 
hallittava muuttuvaa työtä ja osaamisvaatimuksia 
ja lisäksi koko elämän kokonaisuutta. Työssä jat-
kamisen näkökulmasta keskeistä on tukea koko-
naisuutta, jossa ihminen elää. Psykososiaaliseen 
ja fyysiseen hyvinvointiin on työpaikoilla kiinnitet-
tävä enemmän huomiota. 

Tulevaisuuden työn yksi keskeinen näkökulma 
on ennakoiva ajattelu, jossa kyetään katsomaan 
asioita vähän kauemmas. Tämä merkitsee am-
mattilaisten tiivistä yhteistyötä, palveluketjujen 
toimivuutta, asiakkaitten toimijuutta hyödyntäen. 
Ennakoivaa työotetta tarvitaan myös henkilöstö-
johtamisessa, mikäli työuria halutaan pidentää. 

Ennakoiva työote tarkoittaa kykyä asettua vasta-
vuoroiseen suhteeseen, sillä vain vastavuoroises-
sa suhteessa ihminen voi saada äänen, osallisuu-
den ja vastuullisen toimijan roolin. (Mönkkönen 
Kaarina, Ihmisiksi asiakastyössä, Kuntoutuspäivät 
11.4.2013.)

Työluotsi on osatyökykyisen 
mahdollisuuksien avaaja 

Osatyökykyisten tilanteen selvittämiseksi Kun-
toutussäätiön Jamit -hankkeessa (STM/ESR 2012 
–2014) on tehty kokeilevaa yhteistyötä työterveys-
huoltojen ja heidän asiakkaidensa kanssa. Hank-
keessa on kokeiltu terveydenhuollon ulkopuolelta 
tulevan asiakastyöntekijän mukaan tulemista työ-
terveyshuollon palveluja täydentämään. Ratkaisu-
keskeisesti suuntautunut kuntoutuksen, sosiaali-
vakuutuksen ja työhyvinvoinnin ammattilainen on 
toiminut kokeilu- ja kehittämisvaiheessa työluotsin 
nimikkeellä tiiviissä yhteistyössä työterveyshuol-
lon henkilöstön kanssa. Työluotsi on toiminut työ-
terveyshuoltojen tiloissa asiakasvastaanottona.

Työterveyshuolto on ohjannut työluotsille asiakkai-
ta, jotka ovat olleet joko pitkillä tai toistuvilla sai-
rauslomilla tai joiden tilanne on tavalla tai toisella 
vailla ratkaisuja. Työluotsi on toiminut osatyökykyi-
sen henkilön työssä jatkamisen mahdollisuuksien 
koordinaattorina. Tarvittaessa hän on tukenut, 
auttanut, selvittänyt ja luotsannut työntekijän tilan-
netta kohti ratkaisuja ja ollut työnantajan apuna 
ratkaisuissa sekä jalkautunut työpaikalle työnteki-
jän ja työyhteisön tueksi ja valmentajaksi. 
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Useimmat työntekijät sairastuvat joskus työuransa 
aikana tai työkyky heikkenee. Tavallisesti sairaus-
poissaolo on lyhyt ja toivuttuaan työntekijä palaa 
taas töihin. Joskus se voi kuitenkin pitkittyä. Pit-
kältä sairauslomalta ei ole aina välttämättä helppo 
palata työhön, joten se on uhka työntekijän pysy-
välle työelämästä syrjäytymiselle.
 
Työsuhteessa olevien osatyökykyisten edellytyk-
siä jatkaa työssä edistävät työpaikan keinot, työ-
terveyshuollon ja kuntoutuksen palvelut, työeläke-
vakuuttajan keinot, koulutusväylät, erilaiset työn 
muokkaamiseen ja työolosuhteisiin liittyvät keinot 
sekä osatyökyvyttömyyseläke tai muut työn osit-
tamiseen liittyvät ratkaisut. Työpaikan ja järjes-
telmän tarjoamien keinojen lisäksi on työntekijän, 
esimiehen tai työyhteisön tarvittaessa saatava 
ohjausta, tukea ja konsultointia hyviin ratkaisuihin 
pääsemiseksi.

Työssä jatkamisen tukeminen on haasteiden ja 
mahdollisuuksien monitahoinen työkenttä. Työ-
terveyshuollot ovat ottaneet työluotsin avoimesti 
vastaan. Työluotsin mukaantulo koettiin myös tär-
keänä henkilöstöresurssina, erityisesti osittain työ-
kykynsä menettäneiden työntekijöiden tilanteissa. 
Työntekijän mahdollisuuksien selvittäminen, työ-
hön paluun prosessissa tukeminen sekä tiivis 
yhteistyö esimiehen ja työpaikan kanssa saattavat 
olla pitkä prosessi. Erityisesti näin on, kun ongel-
mat ovat syntyneet pitkällä aikavälillä ja niihin liit-
tyy sekä työntekijän työkyvyttömyyden uhka että 
työpaikan ristiriitoja. Ratkaisut syntyvät yhteistyös-
sä ja tarvittaessa järjestelyjä räätälöimällä. Vaihto-
ehtoja työssä jatkamisen tueksi on olemassa. 

Räätälöidyt ratkaisut ja järjestelyt eivät kuitenkaan 
aina yksin riitä. Työntekijän tukemiseen tarvitaan 
ammattitaitoa. Ratkaisevaa on, miten työntekijää 
lähestytään, onko hän asiantuntija ja aktiivinen 
toimija omassa asiassaan vai hoidetaanko hänen 
asioitaan jossain muualla. Keskusteluihin tarvi-
taan aikaa ja paneutumista. Käytetty aika maksaa 
nopeasti itsensä takaisin, kun työntekijä saa voi-
miaan takaisin ja uskaltautuu jatkamaan työssään. 
Ratkaisukeskeinen, vahvuuksiin ja voimavaroihin 
keskittyvä lähestymistapa asiakkaan tilanteessa 
edistää työhön paluuta ja työssä jatkamista. 
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Vastaavasta henkilökohtaisen tuen ja ohjauksen 
mallista sekä työhön valmentajan ja työvalmen-
tajan tuesta on hyviä kokemuksia ja tuloksia 
työllistymisen edistämisessä. Jamit-hankkeen 
työluotsikokeilu on työkäytäntöjen ja yhteistyön 
kehittämisen konkreettinen esimerkki. Jamit-han-
ketta edelsi Kuntoutussäätiön vuosina 2007–2011 
toteuttama masennuksen jälkeisen työhön pa-
luun kokeilu- ja kehittämishanke Työhön paluu 
-projekti. (RAY 2007–2011.) Tulokset asiakkaiden 
intensiivisen, ratkaisuihin ja voimavaroihin kes-
kittyvän tuen hyödyllisyydestä olivat rohkaisevia. 
Masennuksen takia pitkillä sairauslomilla olleista 
68 prosenttia palasi työhön. 
  
Tietoa ja kokemuksia eri nimikkeillä toimivien työl-
listymistä tai työssä jatkamista edistävien ammat-
tilaisten hyödyllisyydestä on jo olemassa. Näiden 
kokemusten jälkeen asiakkaiden tuen ja ohjauk-
sen mallia on tärkeä laajentaa eri organisaatioihin, 
jotta se leviää kaikkien saataville. Ratkaisevana 
tavoitteena on oltava vuorovaikutukseen perustu-
va ihmisen auttaminen ja tukeminen. 

Palvelujärjestelmän 
tarjoamat keinot

Työssä jatkamisen tukemiseksi on olemassa pal-
velujärjestelmä, jolla tarkoitetaan tässä työkyvyn 
tukemisen ja työssä jatkamisen tuen keinovalikoi-
maa. Palvelujärjestelmä on laaja ja tarjoaa monia 
reittejä kuntoutumiseen ja työhön. Sosiaali- ja 
terveysministeriön Osatyökyiset työssä -ohjelman 
raportissa (2013) järjestelmän tarjoamat palvelut 
on jaoteltu seuraavasti:

w  Työpaikan keinot
w  Terveydenhuolto ja
 sosiaalipalvelut
w   Kuntoutus
w  Koulutus
w   Työvoimapalvelut
w  Sosiaaliturva

Työssä jatkamista ja osatyökykyisten työllistymis-
tä edistävää toimintakonseptia on valmistellut 
sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon johtama 
asiantuntijaryhmä. Yksi toimintakonseptin kärki 
on varmistaa osatyökykyisille saumaton palvelu-
ketju, joka auttaa heitä pysymään työelämässä. 
Työssä jatkamisen tukea tehostetaan kehittämällä 
työkykykoordinaattorin toimintamallia erilaisissa 
organisaatioissa.
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w Esteettömyys
w Työpaikan järjestelyt
w Työyhteisö
w Työjärjestelyt
w Työturvallisuus

w Osasairauspäiväraha
w Osatyökyvyttömyyseläke
w Eläkkeen lepäämään 
 jättäminen
w Vammaistuki
w Kuntoutusraha
w Kuntoutuksesta aiheutuvien  
 kustannusten korvaaminen
w Omaehtoisen opiskelun tuet

w Työnvälitys
w Työnhaku- ja uravalmennus
w Koulutus- ja työkokeilut
w Työvoimakoulutus
w Palkkatuki
w Starttiraha
w Työolosuht. järjestelytuki
w Matkakulujen korvaus
w Ammatinvalinnanohjaus
w Työhönvalmennus

w Ammatillinen perus-
 koulutus tai tutkintoon 
 johtava koulutus
w Työvoimakoulutus
w Työhönvalmentaja
w Ammatillinen kuntoutus
w Koulutuskokeilu
w Oppisopimuskoulutus
w Muu työpaikkakoulutus
w Työkokeilu

w Työterveyshuolto
w Perusterveydenhuolto
w Erikoissairaanhoito
w Sosiaalipalvelut

w Lääkinnällinen kuntoutus
w Ammatillinen kuntoutus
w Sosiaalinen kuntoutus 

Toimintakonsepti: kaikki keinot käyttöön

Vastuussa: työnantaja tai TE-toimisto. Keinovalikoiman suunnittelijana: työkykykoordinaattori
Ajantasaiset tiedot eri keinoista, palveluista ja etuuksista: kaikille avoin verkkopalvelu

Kuvion lähde: Osatyökykyiset työssä -ohjelma. Osatyökykyisten työllistymistä edistävien säädösmuutos-
tarpeiden ja palvelujen arviointi. Helsinki 2013. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:37

TERVEYDEN-
HUOLTO JA 
SOSIAALI-
PALVELUT

TYÖVOIMA-
PALVELUT

KUNTOUTUSKOULUTUS

TYÖPAIKAN 
KEINOT

SOSIAALI-
TURVA
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Järjestelmän tarjoamien keinovalikoimien laajuus 
tekee siitä myös ongelmallisen ja aiheuttaa haas-
teita niin palvelujen käyttäjille kuin auttamisen am-
mattilaisille. Järjestelmän toimivuuden haasteita 
aiheuttavat sen toisistaan erillään toimivien osas-
ten lisäksi sen joustamattomuus sekä työkäytän-
nöt, jotka eivät pysy mukana toimintaympäristön 
nopeassa muutoksessa. Yhteistyö järjestelmän eri 
osien kesken on tarpeen saada toimimaan, jotta 
asiakkaalle saadaan oikea palvelu riittävän ajois-
sa. Järjestelmää ollaan selkiyttämässä ja myön-
teisessä hengessä käynnistyneet toimenpiteet 
tulevat varmasti tuottamaan tulosta, josta hyötyvät 
niin yksilö, toimijat, työelämä kuin yhteiskuntakin.

Ratkaistava asia järjestelmän toimivuuden edis-
tämiseksi on kysymys työkyvyn ymmärryksestä. 
Työkykyä arvioidaan suhteessa työtehtävään. Voi-
daan puhua työmarkkinoilla siirtymistä. Siirtymät 
voivat olla erilaisia ja ne eivät etene vain yhteen 
suuntaan. Professori Asko Suikkasen mukaan 
suomalainen järjestelmä vielä pikemminkin sulkee 
kynnyksien yli siirtymistä kuin tukee sitä. (Suik-
kanen 2012.) Toimijoiden välisen yhteistyön on 
tärkeää olla sujuvaa, jotta työssä jatkaminen tulee 
mahdolliseksi yhä useammalle. 

MASENNUKSEN 
TAKIA PITKILLÄ 

SAIRAUSLOMILLA 
OLLEISTA 68 % 
PALASI TYÖHÖN. 

TOIMIJOIDEN 
VÄLISEN YHTEISTYÖN 
ON TÄRKEÄÄ OLLA 

SUJUVAA, JOTTA TYÖSSÄ 
JATKAMINEN TULEE 
MAHDOLLISEKSI YHÄ 

USEAMMALLE.

TYÖKYKYÄ 
ARVIOIDAAN 
SUHTEESSA 

TYÖTEHTÄVÄÄN.
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Kuntoutuksen keinot    

Kun työpaikalla luodut työhön paluun ja työssä 
jatkamisen tuen mallit ja keinot eivät riitä, on kat-
sottava muiden palvelujen suuntaan. Työterveys-
huollossa tiedetään, missä vaiheessa kannattaa 
kääntyä kuntoutusta rahoittavan tai järjestävän 
tahon puoleen. Tietoa saa luonnollisesti näiltä 
tahoilta itseltään. 

Työeläkevakuuttajan keinot kohdistuvat työn-
tekijöihin, jotka ovat työkyvyttömiä tai vaarassa 
tulla työkyvyttömiksi. Työeläkejärjestelmällä on 
päävastuu työelämässä olevien ammatillisesta 
kuntoutuksesta. Työeläkekuntoutuksen palveluja 
ovat esimerkiksi: 
w  neuvonta ja ohjaus
w  kuntoutusmahdollisuuksia kartoittavat 
 tutkimukset
w  työkokeilut omalla työpaikalla tai muussa työssä
w  työhönvalmennus, ammattitaidon 
 täydentäminen tai ammattiin johtava koulutus 
w  oppisopimuskoulutus 

Kela voi myöntää lääkinnällistä ja ammatillista   
kuntoutusta. Kelan ammatillisen kuntoutuksen   
palveluja ovat esimerkiksi: 
w  neuvonta
w  kuntoutussuunnittelu ja kuntoutustarveselvitys
w  työkokeilu
w  kuntoutuskokeilu 
w  työhönvalmennus
w  kuntoutuskurssi
w  kuntoutuspsykoterapia 

Työvoimapalvelut kuntouttaa työttömyysuhan 
alaisia ja ammatinvaihtajia. Työttömille on järjes-
tetty terveystarkastus. Työssä olevat saavat sen 
työterveyshuollon kautta. Työhallinnon kuntoutus-
palveluja ovat esimerkiksi:
w  ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelu ja   
 siihen liittyvät asiantuntijakonsultaatiot 
w  työhönsijoittumiseen ja koulutukseen 
 liittyvä neuvonta ja ohjaus
w  työhönvalmennus
w  aikuiskoulutus 
w  työolosuhteiden järjestelytuki työnantajalle
w  palkkatuki

Esimerkkejä, joilla työssä jatkamista jäljellä   
olevalla työkyvyllä voidaan myös edistää: 
w  järjestelyt työpaikalla
w  työn muokkaaminen
w  toiseen työtehtävään siirtyminen
w  työhön paluun osasairauspäivärahan turvin 
w  osa-aikatyö
w  osatyökyvyttömyyseläke 
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Työterveyshuollon keinot    

Työssä jatkamisen tukemisessa työterveyshuol-
lolla on keskeinen ja koordinoiva rooli. Työter-
veyshuolto on työkyvyn arvioimisen asiantuntija 
ja tärkeä yhteistyökumppani työnantajalle ja 
työntekijöille henkilöstön työkyvyn ylläpidos-
sa ja työssä jatkamisen tukemisessa. Yhdessä 
työpaikkojen ja kuntoutustoimijoiden kanssa se 
huolehtii terveyden ja työkyvyn ylläpitämisestä. 
Työterveyshuollon on käytettävissä olevin keinoin 
tunnistettava työkyvyttömyysriskejä sekä tuettava 
osatyökykyisen työntekijän työssä jatkamista ja 
työhön paluuta.

Koordinointivastuu työterveyshuollolla

Työssä jatkamisen ja työhön paluun koordinoin-
tivastuu sopii hyvin työterveyshuollolle, koska 
se toimii näköalapaikalla joka suuntaan, tuntee 
työntekijän, työnantajan ja toimii yhteistyössä mui-
den hoitotahojen kanssa. Yhteistyö eri toimijoiden 
kesken on yksi keskeinen keino varhaisten työky-
vyttömyyseläkkeelle päätymisten ennaltaehkäi-
syssä.  Yhteistyön eri tahojen kesken tulee toimia, 
jotta asiakkaiden oikeanlaisen hoidon saaminen 
ja palveluissa eteenpäin ohjautuminen varmistuu. 
Ratkaisukeskeisen lähestymistavan periaate on 
vastuun ottaminen asiakkaan tilanteesta. Asiakas-
ta joko autetaan siinä tilanteessa, siellä mihin hän 
on hakeutunut tai avun tai tuen tarve selvitetään 
ja tarvittaessa ohjataan oikeaan paikkaan.

Erityistä huomiota ja ratkaisuihin painottuvaa 
toimintatapaa työterveyshuollossa tarvitaan, kun 
työntekijällä on monia samanaikaisia sairauksia, 
masennus tai riski pitkään jatkuvaan fyysisen sai-
rauden aiheuttamaan masennukseen. Asiakkaan 
on vaikea kytkeä irti toisistaan monien asioiden 
yhteisvaikutuksia, jolloin riski ja este työhön pa-
luulle kasvaa.

Keskeistä on kuulla asiakasta ja sitä, mitä hän 
odottaa tilanteessaan tapahtuvan. Työluotsityön 
kokeilu osoitti, että asiakkaat osaavat luetella 
sairautensa, vikansa, puutteensa ja heikkoutensa, 
mutta eivät ehkä ollenkaan osaamistaan, missä 
ovat hyviä ja mihin pystyvät. Ratkaisukeskeisen 
lähestymistavan perusteitten mukaisesti huomio 
kiinnittyy siihen mitä vahvistetaan. Kun kiinnitäm-
me huomiota voimavaroihin, hyviin ja toimiviin 
asioihin, vahvuuksiin ja osaamisiin, ne vahvistuvat. 

Työhön paluun suunnittelu ja työkykyä edellyttä-
vien ratkaisujen suunnittelu on aloitettava mah-
dollisimman varhain. Yhteydenpito työnantajan, 
lähiesimiehen, työntekijän ja työterveyshuollon 
välillä on tärkeää sairausloman aikana. Työhön 
paluun suunnittelun on hyvä lähteä työterveys-
huollon kautta ja työnantajan tai lähiesimiehen 
tulee osallistua prosessiin. 
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Työnantajan ja esimiehen keinot     

Työnantaja on keskiössä, kun puhutaan henki-
löstöstä ja työkyvyn tukemisesta. Tehtävän en-
sisijaista vastuuta ei ole mahdollista ulkoistaa 
muille toimijoille. Työpaikalla tulee olla yhdessä 
sovitut työkyvyn tukemisen mallit, joista esimies 
on vastuussa. Sairauspoissaolojen suuri mää-
rä ja toistuvat poissaolot ovat yksi mittari sille, 
että kaikki ei ole kunnossa. Varhaisen tuen malli 
velvoittaa esimiestä tarttumaan työkyky- ja työyh-
teisöongelmiin. Tehtävä on vaativa, mutta hyvässä 
tarkoituksessa ja arvostavassa vuorovaikutukses-
sa toteutettu keskustelu helpottaa vaikeissakin ti-
lanteissa ja tuottaa ratkaisuja. Puheeksi ottamises-
ta on olemassa Kuntoutussäätiön Pientyöpaikoilla 
uudistaminen (PUNK) -hankkeessa (2009–2012) 
laadittu opas Esimies työhyvinvointia rakentamas-
sa. (Terävä, Mäkelä-Pusa 2011.)    

Nykyaikaiseen johtajuuteen katsotaan kuuluvan 
työntekijöistä huolehtiminen, henkinen tuki ja 
valmennus. Esimiestyön osaaminen lisääntyy 
kokemuksen myötä, puhutaan johtamiseen kas-
vamisesta. Jokaisen esimiehen onkin syytä pohtia 
omaa rooliaan ja asemaansa omassa työyhteisös-
sään. Esimiehenä on tärkeää ymmärtää, että 
tehtävässä toimiminen eroaa muista asiantuntija-
tehtävistä. Tehtävässä onnistuminen edellyttää 
myös sen hyväksymistä, että esimiestyö on tär-
keää ja siihen on oltava aikaa. Keskeistä hyvälle 
esimiehelle on se, että hän antaa aikaa alaisilleen 
ja kuuntelee heitä. (Terävä, Mäkelä-Pusa, 2011, 
8-9.)

TYÖSSÄ 
JATKAMISEN 

TUKEMISESSA TYÖ-
TERVEYSHUOLLOLLA 

ON KESKEINEN JA 
KOORDINOIVA ROOLI.  

KUN KIINNITÄMME 
HUOMIOTA VOIMA-

VAROIHIN – HYVIIN JA 
TOIMIVIIN ASIOIHIN, 

VAHVUUKSIIN JA 
OSAAMISIIN –

NE VAHVISTUVAT. 

KESKEISTÄ 
ON KUULLA 

ASIAKASTA JA SITÄ, 
MITÄ HÄN ODOTTAA 

TILANTEESSAAN 
TAPAHTUVAN.
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Lue lisää: Työhyvinvointia työpaikoille – opas ter-
veyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen 
pientyöpaikoilla. (Heikkilä ja Mäkelä-Pusa, Jamit 
-hanke, Kuntoutussäätiö.)

Esimiehen yhteydenpito työntekijään sairauslo-
man aikana edistää työhön paluuta ja työssä jat-
kamista, mutta yhteydenpito on vielä melko uutta. 
Joissakin työpaikoissa tälle on jo selkeät toiminta-
ohjeet ja sopimukset. Kuntien eläkevakuutuksen 
(KEVA) toteuttaman tutkimuksen mukaan sairaus-
lomalta palaavat työntekijät kokevat, että esimie-
hen yhteydenpito ja tuki työhön paluun vaiheessa 
on ollut vähäistä. Työnantajat ovat perustelleet 
esimiesten vähäistä tukea niukoilla resursseilla 
ja tiukoilla tulostavoitteilla sekä osa-aikaisen työn 
järjestämisen hankaluudella. Lisäksi työnantajat 
toivat tutkimuksessa esille, että esimies ei välttä-
mättä ole tietoinen kaikesta vastuusta, mitä hänen 
työhönsä kuuluu, kuten roolistaan työkyvyn tukija-
na. (Saari, 2013, 33–34.)

Työntekijän työssä jatkaminen voi edellyttää toi-
menpiteitä työpaikalla. Työntekijä saattaa tarvita 
alkuun kevennystä työhönsä pitkän sairausloman 
jälkeen, jotta voi turvallisesti palata ja jatkaa 
työssään. Hänen voi olla järkevää aloittaa osa-ai-
kaisesti työkokeilun kautta. Myös osasairauspäivä-
raha työhön paluun helpottamisessa on yleistynyt 
viime aikoina. 

Työssä jatkamisen tuki voidaan nähdä proses-
sina eli sarjana toimenpiteitä. Tärkeintä on, että 
työpaikalla on luotu luonteva yhteys työntekijän, 
lähiesimiehen ja työterveyshuollon välille ja sovittu 
malli, miten nämä tahot toimivat yhteistyössä 
sairauslomalla olevan kanssa. Apuna yhteistyössä 
voidaan käyttää henkilöstöhallintoa, työsuojelua ja 
luottamusmiesjärjestelmää. 

Kun työntekijä joutuu olemaan poissa työstä 
sairauden tai tapaturman vuoksi, voidaan ryh-
tyä toimenpiteisiin, joilla työntekijän poissaoloa 
lyhennetään ja lisätään työssä jatkamisen mah-
dollisuuksia. Työnantajan erityisenä tehtävänä on 
varmistaa, että työntekijä on tietoinen työnantajan 
sitoutumisesta työhön paluun ja työssä jatkamisen 
tukemiseen. Kyse täytyy aina olla työntekijän, työ-
terveyshuollon ja lähiesimiehen yhteisestä näke-
myksestä työhön paluun edellytyksistä ja työssä 
jatkamiseen mahdollisesti tarvittavista järjestelyis-
tä työpaikalla.  Esimiehet tietävät parhaiten min-
kälaiset järjestelyt työssä tai työprosesseissa ovat 
mahdollisia. Esimiehiä onkin tuettava sellaiseen 
johtamiseen, jossa otetaan huomioon henkilöstön 
työkyvyn ylläpito ja kuntoutustarpeiden huomaa-
minen. (STM, 2005.)

Työnantajalle työntekijän ennenaikainen työ-
kyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen merkitsee 
työvoiman menettämisen lisäksi taloudellisia ja 
osaamispääoman menetyksiä. Vaikka työhön 
paluun tukemisen järjestelyt aiheuttavat työnanta-
jalle kustannuksia, on ne mahdollista nähdä myös 
sijoituksena. Jokainen onnistunut työssä jatka-
minen tai työhön paluu voi tuoda merkittäviäkin 
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säästöjä eläkemenoihin. Myös imagokysymys on 
otettava huomioon. Organisoidulla työhön paluun 
tukemisella työnantaja viestittää henkilöstölleen, 
yhteistyökumppaneilleen ja yhteiskunnalle, että se 
on aidosti kiinnostunut henkilöstönsä työkyvystä 
ja sen ylläpidosta. (STM, 2005.)

Esimies tarvitsee uusia taitoja ja tukea 
työkyvyn seuraamiseen 

Esimiehen tulee seurata työhön palaavan työssä 
selviytymistä mahdollisten ongelmien tunnistami-
seksi ja ratkaisemiseksi. Esimieheltä vaaditaan 
uusia taitoja ja aktiivisuutta työntekijän työkyvyn 
seuraamisessa ja tukemisessa. Häneltä odotetaan 
aktiivisuutta myös sellaisten ratkaisujen tekemi-
sessä, joiden turvin työpaikalla saadaan edistet-
tyä sairauslomalta palaavan henkilön onnistumis-
ta. Keskustelukulttuuri on muuttumassa. Ennen 
esimies kertoi, mistä kaikesta työhön palaajan on 
selvittävä. Nyt hän kysyy ”millä edellytyksillä sinä 
pystyisit jatkamaan työssäsi?” (Juvonen-Posti, 
2009.)  

Esimies saattaa tarvita tukea uudessa tilanteessa. 
Hän ei välttämättä riittävästi tiedä ja tunne esimer-
kiksi ammatillisen kuntoutuksen keinoja. Esimiestä 
on tarpeen tukea, jotta hän voisi omassa roo-
lissaan huolehtia työntekijän työssä jatkamisen 
tuesta ja järjestelyistä. Esimiehen tukena voi olla 
esimerkiksi kuntoutuksen tai työterveyshuollon 
ammattilainen. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa 
on lähtökohtaisesti toista ihmistä arvostava, joten 
myös esimiesten kanssa on helppo keskustel-
la niin, että tilanteeseen ei sisälly vaatimuksia, 
paineita tai syyllistämistä. Esimieheltä vaaditaan 
nykyään yhä enemmän erilaisia tietoja ja taitoja. 
Heillä on suuri vastuu siitä, miten heidän työnte-
kijänsä voivat, joten on hyvä lähestyä asioita niin, 
että myös he saavat kertoa omasta työstään ja 
toiveistaan.

JOKAINEN 
ONNISTUNUT TYÖSSÄ 

JATKAMINEN TAI 
TYÖHÖN PALUU VOI 

TUODA MERKITTÄVIÄKIN 
SÄÄSTÖJÄ 

ELÄKEMENOIHIN.  

ESIMIEHEN 
YHTEYDENPITO 
TYÖNTEKIJÄÄN 
SAIRAUSLOMAN 

AIKANA EDISTÄÄ TYÖHÖN 
PALUUTA JA TYÖSSÄ 

JATKAMISTA. 
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Työterveysneuvottelu apuna 
työssä jatkamisen ratkaisuissa   

Neuvotteluista, jotka tapahtuvat työntekijän, työn-
antajan ja työterveyshuollon kesken, käytetään 
erilaisia käsitteitä, esimerkiksi kolmikantaneuvot-
telu. Pääsääntöisesti työkykyneuvottelu tapahtuu 
työpaikalla ja työterveysneuvottelu on työterveys-
huollon organisoima. Työterveysneuvottelussa 
on kyse työntekijän, hänen esimiehensä ja työ-
terveyshuollon edustajan välisestä keskustelusta 
työntekijän työssä jatkamisen mahdollisuuksien 
kartoittamiseksi. Neuvottelussa voivat olla muka-
na työterveyshoitaja ja lääkäri, toisinaan psykologi 
ja kuntoutuksen ammattilainen. Lähiesimiehen 
lisäksi mukana saattaa olla työnantajan ylintä 
johtoa edustava henkilö, työsuojeluvaltuutettu ja 
luottamushenkilö. 

Työntekijällä ja muilla osapuolilla saattaa olla 
ristiriitoja ja erilainen käsitys työntekijän tilantees-
ta. Vaativia soviteltavia tilanteita ovat esimerkiksi 
sairastumista edeltänyt kiusaaminen tai syrjintä. 
Joskus työntekijää ei haluta takaisin. Taustalla 
saattaa vaikuttaa mielikuva siitä, millainen työnte-
kijän tilanne oli ennen sairauslomaa ja kuntoutu-
mista. Työpaikalla muistetaan lähtötilanne, jolloin 
työntekijä oli ehkä pitkäänkin sinnitellyt työssä 
huonovointisena, väsyneenä, masentuneena, 
kivuliaana tai kykenemättömänä hoitamaan tehtä-
viään. Työntekijän palatessa omaan työhönsä tai 
työkykyä vastaavaan tehtävään, tilanne on muut-

tunut. Hän palaa työkykyisenä, mutta paluu ei aina 
ole helppo. Työhön palaajakin muistaa lähtötilan-
teen ja ehkä pelkää, miten hänet otetaan vastaan. 
Siksi on tärkeää, että työhön paluun neuvottelussa 
vuorovaikutus on rakentavaa ja ystävällistä. 

Neuvottelun tavoitteena on työhön palaajan 
kanssa käydä läpi hänen tilanteensa ja varmistua, 
että kaikki ovat yhtä mieltä paluusta ja palaajalla 
on riittävä tuki. Mitä haastavampi ja erimielisempi 
tilanne on, sitä suurempi on vaara, että neuvottelu 
lukkiutuu, puhutaan työntekijän ohi hänen omassa 
asiassaan, edistystä ei tapahdu ja jäljelle jää paha 
mieli, keskinäiset ennakkoluulot ja korkea kynnys 
jatkaa yhteistyötä. Ratkaisukeskeinen neuvotte-
lun eteneminen tuo uusia, yhteistyötä rakentavia 
välineitä haastaviin tilanteisiin.

Ratkaisukeskeisellä toimintatavalla on mahdollis-
ta edetä kunniakkaasti ja osapuolten arvokkuus 
säilyttäen. Samalla kaikki tulevat kuulluiksi. Näkö-
kulman vaihtaminen ongelmista siihen, mikä olisi 
paras lopputulos kyseisen asian ratkaisemiseksi, 
auttaa neuvottelijoita suuntautumaan myönteisesti 
yhteistyöhön ja keskustelemaan mahdollisuuksis-
ta ja tarvittavista ratkaisuista. 
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Työpaikan pelisäännöt rakennetaan yhdessä

Työyhteisö tarvitsee pelisäännöt. Hyödyllisintä 
on luoda ne yhdessä, koska näin ne saadaan 
näkyviksi ja samalla voidaan arvioida olemassa 
olevien toimintatapojen järkevyyttä. Yhdessä 
tehdyt pelisäännöt myös sitouttavat työyhteisön 
jäseniä toimimaan sovitun mukaisesti. Pelisäännöt 
rakennetaan kuitenkin senhetkiseen tilanteeseen, 
joten niitä on hyvä päivittää säännöllisin väliajoin 
(Mäkelä-Pusa, Terävä, 2011, 21.) Yhdessä sovit-
tujen keskinäisen kanssakäymisen pelisääntöjen 
ja toimintatapojen avulla voidaan ennaltaehkäistä 
hankalia tilanteita. Niiden avulla keskustelusta 
saadaan rakentava, ei etsiä syitä tai syyllisiä, vaan 
ryhdytään rakentamaan ratkaisuja. On myös hyvä 
sopia, miten toimitaan, jos joku ei noudata sääntö-
jä. (Kurttila, Laane ym., 2010, 94.)

Selkeät pelisäännöt sisältävät myös sen, kuinka 
työpaikalle otetaan vastaan uusi työntekijä tai 
työhön palaaja, millaista käyttäytymistä työpaikalla 
odotetaan ja miten siellä edistetään sitä, että jo-
kainen voi vuorollaan joustaa ja helpottaa työka-
verin oloa. Kuka tahansa voi sairastua tai muuten 
joutua vaikeaan elämäntilanteeseen. Silloin on 
tärkeää voida luottaa siihen, miten työpaikalla 
suhtaudutaan. Kun asiat pystytään puhumaan ja 
sopimaan vältytään monelta ylimääräiseltä lisä-
kuormalta.

Tilaisuuksia vuorovaikutustaitojen opiskelulle tulisi 
olla riittävästi tarjolla. Jokainen pystyy kehittä-
mään työyhteisötaitojaan ja siten edistämään 
omaa ja työpaikkansa hyvinvointia. Positiivinen 

psykologia tutkii olosuhteita ja tekijöitä, jotka vai-
kuttavat ihmisten ja työpaikkojen kukoistukseen. 
Se haastaa kysymään, mikä pitää ihmisiä työssä 
ja mikä tekee siitä mielekkään ja mikä auttaa naut-
timaan työn tekemisestä. Myönteinen ja ratkaisu-
keskeinen toimintatapa saa ihmiset sitoutumaan 
yhteisiin tavoitteisiin ja pohtimaan sitä, kuinka 
työpaikasta saataisiin kukoistava ja voimavaroja 
antava. (Manka, Hakala, Nuutinen, Harju, 2011, 
67.) 

 RATKAISUKESKEINEN 
NEUVOTTELUN 

ETENEMINEN TUO 
UUSIA, YHTEISTYÖTÄ 

RAKENTAVIA VÄLINEITÄ 
HAASTAVIIN 

TILANTEISIIN.
 

JOKAINEN PYSTYY 
KEHITTÄMÄÄN TYÖ-

YHTEISÖTAITOJAAN JA 
SITEN EDISTÄMÄÄN 

OMAA JA TYÖPAIKKANSA 
HYVINVOINTIA.
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Työyhteisön keinot työpaikalla    

Työpaikoilla on tärkeää sitoutua terveyden ja tur-
vallisuuden edistämiseen. Yhdessä luodut peli-
säännöt, toisten kunnioittaminen, arvostaminen, 
ystävällisyys ja huomaavaisuus ovat tehokasta 
sairastumisen ja työstä syrjäytymisen ehkäisyä.

Esimies ratkaisee ongelmatilanteen ilmaantuessa, 
puuttuuko hän siihen vai ei. Sekä puuttuminen 
että puuttumatta jättäminen saavat työyhteisös-
sä aikaan reaktioita. Niiden perusteella tehdään 
nopeita johtopäätöksiä siitä, millainen on meidän 
työpaikan tapa ja kulttuuri, mikä meillä on sallittua 
ja mikä ei. Kerran opittua mallia on hankala muut-
taa toiseksi, joten työyhteisön hyvän toimivuuden 
edistämiseksi esimiehen on hyvä puuttua asioihin 
ystävällisesti ja jämäkästi mahdollisimman var-
haisessa vaiheessa. Työyhteisö havaitsee, että 
heistä välitetään ja esimies on tehtäviensä tasalla.
(Hirvihuhta-Litovaara, 2003.) 

Ongelmista keskusteluun ja tavoitteisiin

Ratkaisukeskeisen lähestymistavan mukaisesti 
ongelmista tehdään tavoitteita. Kun työyhteisössä 
on löydetty yhteinen tavoite, sen saavuttamisen 
todennäköisyyttä voidaan lisätä käymällä keskus-
teluja mm. seuraavista kysymyksistä:

w  Mitä hyötyä itse kullekin olisi 
 tavoitteen saavuttamisesta?
w  Mitä hyötyä työyhteisöllemme olisi 
 tavoitteen saavuttamisesta?
w  Mitä hyötyä muille tahoille olisi?
w  Missä määrin tavoitteen mukaista edistystä 
 on jo olemassa?
w  Mitä vastaavantyyppistä on aiemmin 
 onnistuttu saavuttamaan?
w  Mitä sellaisia kokemuksia, kykyjä tai 
 taipumuksia itse kullakin on, jotka voivat 
 auttaa saavuttamaan tavoitteemme?
w  Mitä on jo tähän mennessä tehty?
w  Kenelle kaikille voi antaa kiitosta siitä, 
 että asiassa on jo tapahtunut edistystä?
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Uuden oppimisella kohti mahdollisuuksia

Kukaan ei voi kaataa tietoa tai taitoa toisen 
päähän. Oppija keksii ja rakentaa uuden tiedon 
itse. Keskeistä on oppia sietämään omaa kes-
keneräisyyttään. Oppimisen ilo on keksimisessä 
ja löytämisessä. Uuden tiedon rakentamisessa 
oppiminen virittää aivoja. Yhteisöllisyys ja vuoro-
vaikutus toisten kanssa ovat oppimisessa välttä-
mätöntä. Keskeistä on keskeneräisyyden sietämi-
nen. Professori Kirsti Longan mukaan opettajan 
tehtävä on auttaa ja luoda turvallisuusvyöhykettä 
opiskelijalle. Opiskelijaa ei auta yhtään se, jos 
hän tuntee opiskellessaan olevansa virheineen 
suurennuslasin alla ja kritiikin kohteena. (Lonka, 
2006.) Samankaltaisesta asiasta on kyse työky-
vyn haasteissa. Osatyökyisen henkilön kohdalla 
ohjaamisen, auttamisen ja tuen painopistettä tulee 
kääntää siihen suuntaan, mistä löytyvät sopivat 
mahdollisuudet.

Epäonnistumisen pelko on siirrettävä sivuun tai 
heitettävä pois, jos haluaa oppia uutta. Tyhmät 
kysymykset ovat hyvä matkakumppani oppimisen 
tiellä. Kysymykset johtavat rikastamisen kiertee-
seen. Moni vastustaa muuttumista, mutta oppi-
minen on muuttumista ja sisäisten mallien kehit-
tämistä. Ajatus, joka oli hyvä kymmenen vuotta 
sitten, ei toimi enää. (Lonka, 2006.) 

Asiakastyön työvälineet 
kestäviin ratkaisuihin

Tilaa muutoksen oppimiselle ja 
keskeneräisyydelle 

Toisinaan ihmiset joutuvat kamppailemaan vaike-
uksien kanssa tai jopa ajautumaan umpikujaan 
havaitakseen, että muutos on välttämätön. Muu-
toksesta on kyse myös oppimisessa. Oppimisen 
teorioista monet ovat hyvin sopusoinnussa ratkai-
suihin keskittyvän ajattelun kanssa. Ratkaisukes-
keisessä lähestymistavassa ratkaistavat ongelmat 
muotoillaan tavoitteeksi, jonka saavuttaminen 
usein edellyttää, että jotain muuttuu. 

Muutos edellyttää, että ihmisen oma persoona 
otetaan huomioon, hänen aktiivisuuttaan vahvis-
tetaan ja esimerkiksi kokemuksellisuutta, henkilön 
käsitystä omasta työkyvystään kuullaan ja se 
otetaan huomioon. Motivaatio, arvot, elämänkulku 
ja asiakkaana olevan ihmisen rooli omassa asias-
saan on arvioitava uudelleen. Ihmiset tarvitsevat 
keskustelukumppania muutostilanteessa, mikä se 
muutos on, mihin se johtaa. Onko painopiste työ-
kyvyn kohdalla menetetyssä vai jäljellä olevassa. 
(Suikkanen, 2012.)
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Longan mukaan poisoppiminen on psykologian 
kentässä yksi suurimpia haasteita. On helpompi 
oppia uusi asia kuin vanha asia uudella tavalla. 
Omat uskomukset istuvat ihmisessä vahvoina. 
Kun niistä on kerran tullut omia sisäisiä totuuksia, 
on niihin myös tunneperäisesti sitouduttu. Kai-
ken lisäksi ihmisellä on tapana ottaa mielellään 
vastaan tieto, joka vahvistaa hänen aikaisempia 
uskomuksiaan, ettei omien argumenttien esittämi-
nen tällaisessa tapauksessa auta mitään. Ainoa 
keino on eläytyä vastapuolen sisäiseen malliin ja 
yrittää ymmärtää, miten hän näkee asian. (Lonka, 
2006.)

Dialogi asiakastyön työvälineenä

Dialogilla tarkoitetaan yleensä vuoropuhelua. 
Dialogin käsite on varsin monitahoinen, mutta 
olemme tottuneet puhumaan dialogista puheena, 
jossa puhumme, kuuntelemme ja reagoimme toi-
sen ihmisen puheeseen. Dialogi tulee sanoista dia 
ja logos, jotka yhteen liitettyinä tarkoittavat väliin 
kerättyä. Dialogissa pyritään etsimään jotakin 
todellisuuden osaa vuorovaikutuksen osapuol-
ten väliin. Dialogin tavoitteena on saavuttaa uusi 
yhteinen ymmärrys, jota ei yksin voi saavuttaa. 
(Mönkkönen, 2002, 33.)

Aidossa dialogissa ihmiset kohtaavat toisensa 
erillisinä tasavertaisina persoonina ja ovat valmii-
ta kohtaamaan omista käsityksistään poikkeavia 
näkökulmia. Sekä aikuisopetuksen että perusope-
tuksen menetelmäpohdinnoissa esiintyy dialogi-
opetus, jolla ajatellaan purettavan kouluopetuksen 
auktoriteettimallia ja samalla kannustetaan omaan 
ajatteluun ja omien ajatusten ilmaisemiseen. 

Dialogi on enemmän kuin keskustelu, se on luova 
prosessi, jossa eläydytään eri ratkaisuvaihtoehtoi-
hin. Dialogi on vilpitöntä ja rehellistä. Dialogisuus 
on oppimisprosessi jossa yhteinen puhe tukijan ja 
tuettavan välillä alkaa. Dialogisen vuoropuhelun 
kehittäminen on vaativaa ja se edellyttää eri osa-
puolten kehittymistä. Kukaan ei voi sanoa lopullis-
ta vastausta, mutta yhteistyössä voidaan rakentaa 
jotain. Dialogisuus perustuu puheen ja kuuntelun 
merkitykselle ja subjektiivisuudelle antautumiselle. 
(Mönkkönen, 2002.)

DIALOGI ON 
ENEMMÄN 

KUIN KESKUSTELU, 
SE ON LUOVA PROSESSI, 

JOSSA ELÄYDYTÄÄN 
ERI RATKAISU-
VAIHTOEHTOIHIN. 

ON HELPOMPI 
OPPIA UUSI ASIA 
KUIN VANHA ASIA 

UUDELLA 
TAVALLA.
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Dialogi tarvitsee tasavertaisen 
vuorovaikutuksen
 
Dialogi mahdollistuu sillä, että kohdataan ihminen 
ihmisenä, tasavertaisena ja suostutaan siihen 
epävarmuuteen, että emme tiedä, mikä tulee 
olemaan dialogimme lopputulos. Dialoginen vuo-
rovaikutus edellyttää siihen liittyviä taitoja ja sitä 
edesauttavia asenteita.  Dialogi voi toteutua vain 
sen mahdollistavien arvojen vallitessa. Vuorovai-
kutus liittyy myös aina valtaan ja sen mukanaan 
tuomiin sosiaalisiin rooleihin. Ihminen elää myös 
dialogisessa suhteessa omaan itseensä. Esimer-
kiksi itsetunnon ongelmiin liittyy sisäinen dialogi, 
jossa jokin mielen osa kääntyy syyttävään tai 
väheksyvään positioon henkilöä itseään kohtaan. 

Dialogi lähtee läsnäolosta ja on ihmisten tapa 
kohdata aidosti. Parhaimmillaan dialogi vahvistaa 
nöyryyttä, voimme hyvällä mielellä hyväksyä sen, 
että on paljon asioita, joista emme tiedä. Dialogi 
on yhteisen perustan etsimistä, ristiriitaisuuksien 
hyväksymistä, enemmän yhtäläisyyksien etsimistä 
kuin analysointia. (Mönkkönen, 2002.)

Dialogisessa vuorovaikutuksessa kysymykset 
ovat tärkeitä. Ne kuljettavat meitä keskustelussa 
eteenpäin ja laittavat meidät pohtimaan. Dialogis-
sa on valmis kuuntelemaan toista aidosti, ilman 
olettamuksia ja on kiinnostunut ymmärtämään 
toisen näkökulmia, jopa muuttamaan omiaan, jos 
siihen on riittävän hyvät perustelut. Niin omista 
kuin muidenkin väittämistä tai argumenteista 

etsitään niiden voimaa, ei heikkouksia. Ratkaisu-
keskeisen lähestymistavan perusta on niin ikään 
arvostavassa toisen kuulemisessa, kysymyksissä, 
hyvässä yhteistyössä ja näkökulmissa liikkumisen 
taidossa. 

DIALOGINEN 
VUOROVAIKUTUS 

EDELLYTTÄÄ SIIHEN 
LIITTYVIÄ TAITOJA 

JA SITÄ EDESAUTTAVIA 
ASENTEITA. 

DIALOGI LÄHTEE 
LÄSNÄOLOSTA 

JA ON IHMISTEN 
TAPA KOHDATA 

AIDOSTI.
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luvun lopulta myöhään 1970-luvulle. Hän kehitti 
monia helposti opittavia työvälineitä asiakkaitten 
auttamiseen. Tekniikoita tärkeämpänä Erickson 
näki, että auttaja sisäistää teoreettiset perusnäke-
mykset, joihin ratkaisukeskeinen lähestymistapa 
pohjautuu. Hän uskoi, että asiakkaalla on itsellään 
resurssit kaikkiin tarpeellisiin muutoksiin. Asiakas-
työntekijän tehtävä on kunnioittaa asiakkaan kyky-
jä ja auttaa häntä löytämään ja ottamaan resurssit 
käyttöönsä. Erickson ei nähnyt ihmisiä puutteelli-
sina tai korjauksen tarpeessa olevina, vaan oletti, 
että asiat järjestyvät, jos niille annetaan tilaisuus.
  
Muutos on jatkuvaa ja pieni muutos voi johtaa 
suurempaan. Koska menneisyyttä ei voi muuttaa, 
on keskityttävä nykyisyyteen ja tulevaan. Ihmisillä 
on jo olemassa resurssit ja voimavarat auttaa itse-
ään. He saattavat tarvita apua niiden löytämiseen. 
Jokainen ihmisten välinen suhde ja tilanne on 
ainutkertainen. Kun vaikeus nähdään ongelmana, 
ihmisten hyödyttömät ratkaisuyritykset pitävät sitä 
yllä tai jopa pahentavat sitä. Toisin sanoen ongel-
ma on ratkaisuyritys. (O’Hanlon ym., 1990, 27.) 

Ratkaisukeskeisen lähestymistavan kehittäjiä on 
monia. Tämä historiatausta on typistetty pääasi-
assa yhden henkilön ympärille, mutta ratkaisu-
keskeisessä kirjallisuudessa löytyy paljon taustaa 
sille, miten ajattelutapa on syntynyt ja kehittynyt. 

Ratkaisukeskeinen sovellus 
työssä jatkamisen tukena

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa 
– syntyhistoria

Ratkaisukeskeistä lähestymistapaa on tutkittu ja 
testattu Suomessakin jo vuosikymmenien ajan. 
Erityisesti se on tunnettu terapiasuuntauksena, 
yhtenä lyhytterapian työvälineenä. Lisäksi se on 
levinnyt ajattelu- ja toimintatapana, auttamisen 
muotona, konsultoinnin työkaluna, ihmisten vä-
lisen hyvän vuorovaikutuksen edistäjänä asia-
kastyössä, työyhteisöjen kehittämisessä, lasten, 
nuorten ja perheiden tukemisen välineenä. Rat-
kaisukeskeisyyden peruselementti, myönteinen 
suhtautuminen elämään ja ihmisiin, on hyödyksi 
siellä, missä ihmiset kohtaavat, haluavat katsoa 
tulevaisuuteen ja tarvitsevat ulospääsyä entisistä 
kaavoista ja elämää rajoittavista esteistä. 

Ratkaisukeskeinen ajattelu- ja työtapa on syntynyt 
mekaanisen syy-seurausmallin rinnalle ja kor-
vaamaan sitä inhimillisten pulmien ja ongelmien 
työstämisessä. Amerikkalainen psykiatri MiIton 
H. Erickson tunnetaan modernin lyhytterapian ja 
ratkaisuihin keskittyvän lähestymistavan pionee-
rina. Monet ratkaisukeskeisen lähestymistavan 
periaatteet ovat hänen kehittämiään. Hän oli 
luova ja poikkeuksellinen hahmo useilla alueilla. 
Erickson harjoitti ratkaisukeskeistä terapiaa 1920- 
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Varsinainen työvälineiden kehittymiseen liittyvä 
tutkijoiden ja terapeuttien yhteistyö alkoi 1960-
luvulla. Ratkaisukeskeisen työskentelyn keskeisiin 
periaatteisiin voi tutustua mm. kirjassa Ihmeitä 
tapahtuu. (Kim Berg, Miller, 1994.) Suomalaisia 
ratkaisukeskeisyyden kirjallisuuden pioneereja 
ovat Ben Furman ja Tapani Ahola.  

Tyypillisiä ratkaisukeskeisiä 
kysymyksiä ovat 

w  kysymykset tilanteista
w  kysymykset ratkaisuvaihtoehdoista
w  kysymykset eroavaisuudesta 
 ongelman esiintymisessä 
w  kysymykset asiakkaan omista 
 selviytymiskeinoista.

Ratkaisukeskeisen työskentelyn 
kolme keskeistä periaatetta 

w  Jos se ei ole rikki, älä korjaa sitä!
w  Kun tiedät mikä toimii, tee sitä!
w  Jos se ei toimi, älä jatka sen 
 tekemistä, vaan tee jotakin toisin!

JOKAINEN IHMISTEN 
VÄLINEN SUHDE JA 

TILANNE ON 
AINUTKERTAINEN. 

MUUTOS ON 
JATKUVAA JA 
PIENI MUUTOS 
VOI JOHTAA 

SUUREMPAAN.
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Ratkaisukeskeisen työskentelyn 
onnistumisen avaimet

Ratkaisukeskeisen työskentelyn kolme keskeistä 
avainta onnistumiseen ovat hyvä yhteistyö, luo-
vuus ja toiveikkuus. Ne on hyvä ottaa mukaan, kun 
keskustelee asiakkaan kanssa. Pääasia on, että ei 
juututa ongelmiin, annetaan niille vain se huomio, 
joka tarvitaan, jotta ne voivat alkaa väistyä.  Huo-
lien maailmaa on tärkeä saada hiljennettyä, että 
jotain muuta voi tulla tilalle. Ratkaisukeskeisyys 
haastaa uusien taitojen opiskeluun ja kehittämi-
seen kaikki osapuolet. Aina se ei ole helppoa, 
mutta vaihtoehtoja, näkökulmia ja erilaisia reittejä 
kannattaa kokeilla.

LUOVUUS 
HYVÄ

YHTEISTYÖ 

Hyvä yhteistyö voi olla yhteistyötä yksittäisen 
asiakkaan, työyhteisön tai verkoston kanssa. 
Yhteistyö tukee sitä, että ratkaisut löytyvät. Etsi-
tään vahvuuksia, tutkitaan, ollaan ”me” yhdessä 
rakentamassa ”tätä juttua”. Hyvään yhteistyöhön 
pääseminen edellyttää hyvää kontaktia, myön-
teistä ja toista ihmistä kunnioittavaa. Yhteistyössä 
hyödynnetään mielikuvituksen antamia mahdolli-
suuksia. 

TOIVEIKKUUS

Luovuus on hyvien ideoiden tuottamista. Luotta-
muksellisessa, avoimessa ja huumorinkin sävyt-
tämässä vuorovaikutuksessa puhutaan hyvästä 
tulevaisuudesta, kuvitellaan, mitä siellä on, hae-
taan vaihtoehtoja, jutellaan, millaista on kun asiat 
menevät hyvin. Luovuuden avulla työntekijä ja 
asiakas voivat rakentaa keskinäistä luottamustaan 
ja löytää yhdessä kiinnostavia näkökulmia tilan-
teeseen.

Toiveikkuus on uskallusta luottaa siihen, että 
mahdollisuuksia on. Toiveikkuus on rohkeutta ja 
voimaa kuvitella valoisaa tulevaisuutta. Rohkeus 
kasvaa, kun joku kannustaa siihen ja auttaa huo-
maamaan vahvuudet, edistymisen ja onnistumiset.  
Aina, kun pystyt laskemaan leikkiä, lisäät luovuut-
ta, josta syntyy toiveikkuutta.
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Ratkaisukeskeinen lähestymistapa kunnioittaa 
yksilöä oman elämänsä toimijana. Se huomioi 
samanaikaisesti ympäristön ja edistää rakentavaa 
vuorovaikutusta sen toimintaympäristön, työpai-
kan, lähiyhteisön ja palveluverkoston kanssa, 
jossa yksilö toimii.
 
Ongelmista ratkaisuihin 

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa soveltuu hyvin 
ja tuottaa onnistumisia työhön ja työkykyyn liitty-
vissä kysymyksissä. Lähestymistavassa haetaan 
ratkaisua ja ongelmat eivät hallitse työskentelyä.  
Ensin selvitetään tavoite ja sen jälkeen keinot, 
kuinka tavoitteeseen päästään. Luodaan mieliku-
via siitä kuinka asiat voisivat olla tai kuinka niiden 
pitäisi olla. Näin asiakkaalle avautuu mahdollisuus 
nähdä potentiaalia, joka muuten saattaisi jäädä 
huomaamatta. 

Ratkaisukeskeinen ja voimavarasuuntautunut 
keskustelu asiakkaan kanssa on tasa-arvoista. 
Asiakkaan kanssa haetaan aito yhteistyö niin, 
että asiakas kokee työntekijän olevan hänen 
puolellaan. Yhteistyötä edistetään ystävällisellä ja 
positiivisella kielellä ja asenteella.

Kohteliaisuudella, huomaavaisuudella ja asiak-
kaan kuulemisella välitetään hänelle työntekijän 
kunnioittava asenne asiakkaan elämää kohtaan. 
Asiakkaan vikojen ja puutteiden näkemisen sijasta 
yhteistyö rakentuu helpommin sen pohjalle, mitä 
asiakkaat tekevät hyvin ja mistä he ovat kiinnostu-
neita. (Mattila ym., 1998.)

Sairausloman jälkeinen työhön paluu voi muodos-
tua työntekijälle haasteeksi monesta syystä. Siksi 
tulevaisuuteen katsova ratkaisukeskeinen lähesty-
mistapa on osoittautunut hyväksi keinoksi auttaa 
ja tukea sairauslomalta tai työelämän ulkopuolelta 
palaavaa henkilöä työhön.

YHTEISTYÖTÄ 
EDISTETÄÄN 

YSTÄVÄLLISELLÄ JA 
POSITIIVISELLA 
KIELELLÄ JA 
ASENTEELLA.

 

RATKAISU-
KESKEINEN 

JA VOIMAVARA-
SUUNTAUTUNUT 

KESKUSTELU ASIAKKAAN 
KANSSA ON 

TASA-ARVOISTA. 
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Ratkaisukeskeinen lähestymistapa kuuntelee 
ja uskoo asiakasta

Ratkaisukeskeisen lähestymistavan etuja sairauk-
siin ja työkykyyn liittyvissä kysymyksissä on se, 
että asiakas kokee tulevansa kuulluksi omassa 
asiassaan, omasta arvomaailmastaan käsin. Hänen 
tulevaisuudestaan ollaan kiinnostuneita ja hänelle 
annetaan palautetta jokaisesta pienestäkin edis-
tyksen askeleesta. Vaikka asiakkaan kokemukset 
olisivat hyvin raskaita ja hän ei pystyisi vielä usko-
maan tulevaisuuden ratkaisuihin, hän on kuitenkin 
ottanut jo askeleen eteenpäin. 

On tärkeää antaa asiakkaalle hyvä palaute siitä, 
että hän uskaltaa ottaa asioita esiin, haluaa kes-
kustella niistä ja on tullut hakemaan apua. Kaikki 
tämä on eteenpäin menemistä. Häneltä voi kysyä, 
”miten kaikesta kokemastasi huolimatta olet jak-
sanut tulla tänne, miten olet kaikesta huolimatta 
onnistunut säilyttämään optimismin, olet varmaan 
oppinut jotain siitä, miten asioiden tulisi olla.”

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa uskoo ihmiseen 
ja mahdollisuuksiin. Joskus toivottomaltakin vai-
kuttava vaihe asiakkaan elämässä muuttuu, kun 
rinnalle tulee ihminen, joka uskoo häneen. Jos 
joku toinen uskoo, voi asiakas itsekin uskoa.

Ratkaisukeskeisyys työvälineenä 
asiakastyössä

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa auttaa ammat-
tilaista tukemaan asiakkaan omaa tietä kohti muu-
toksen hyväksymistä ja uusien mahdollisuuksien 
näkemistä. Työskentelyssä ei niinkään paneuduta 
siihen, mikä on takana, vaan siihen, mitä ihmiset 
voivat tehdä voittaakseen jonkun ongelman.

Sairaudet ja niiden kanssa eläminen väistämättä 
pyrkivät rajoittamaan näkökulmaa. Silloin on tär-
keää, että joku ulkopuolinen, tässä tapauksessa 
työterveyshuollon ammattilainen tarjoaa asiakkaal-
leen mahdollisuuksia löytää uusia näkökulmia tilan-
teeseensa. Työhön paluusta voi käynnistyä hyvä 
yhteinen projekti, jossa löydetään toimivat ratkaisut. 

Ihmiset, jotka ovat sairastaneet pitkän tai lyhyen 
ajan, tilapäisesti tai pysyvästi, tuntevat jo sairau-
tensa sekä sen aiheuttamat puutteet ja esteet. 
Usein he eivät osaa kertoa, mitä heissä on hyvää, 
mitä erityisiä taitoja ja lahjakkuutta heillä on. Hei-
dän on vaikea tunnistaa, mitä kaikkea työkyvystä 
on jäljellä, jos osa siitä on menetetty. Vahvuudet 
jäävät vähäiselle huomiolle silloin, kun huomio on 
kiinnittynyt sairauteen ja sen seurauksiin.

VAHVUUDET 
JÄÄVÄT VÄHÄISELLE 
HUOMIOLLE SILLOIN, 

KUN HUOMIO 
ON KIINNITTYNYT 
SAIRAUTEEN JA 

SEN SEURAUKSIIN.
. 
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Miten tukea työhön palaajaa tai 
työntekijää, joka jatkaa työssä 
jäljellä olevalla työkyvyllä 
– työntekijän näkökulma

Miltei jokainen työntekijä joutuu joskus jäämään 
pois työstä sairauden takia. Lyhyen sairausloman 
jälkeen paluu entiseen työhön sujuu yleensä nor-
maalisti. Sairauden pitkittyessä työntekijän yhteys 
työpaikkaan on vaarassa katketa. 

Sairauslomalla olijaa saattavat huolestuttaa oma 
toipuminen, työstä poissaolon vaikutukset, työyh-
teisön tai esimiehen suhtautuminen sekä toimeen-
tuloon liittyvät kysymykset. Huolta voi aiheuttaa 
epäily siitä, että paluu entiseen työhön ei mahdol-
listen toimintakyvyn rajoitteiden takia ole mahdol-
lista ja siitä seuraa epävarmuus seurauksista.

Monet työelämästä uupumuksen takia pudon-
neet ovat tunnollisia työntekijöitä, jotka vaativat 
itseltään paljon. Harvinaista ei ole sekään, että 
sairastumisen ja toistuvien sairauslomien taustalla 
vaikuttaa elämäntilanne, kriisin läpikäyminen tai 
muu kuormitus. Joskus vaikeasta elämäntilan-
teesta kertomista vältetään työpaikan menettämi-
sen pelossa, joskus vain siksi, että kertomista ei 
nähdä tarpeelliseksi tai halutaan säilyttää yksi-
tyisyyden raja. Vaikeista asioista puhuminen ei 
myöskään ole helppoa. 

Työhön paluun ja työssä jatkamisen tuki tulee olla 
tukea tarvitsevan henkilön omasta tarpeesta mää-
räytyvää. Tukea tarvitsevat henkilöt määrittelevät 
toiveensa usein keskusteluksi siitä, miten selviytyä 
muutoksessa. Psykososiaalisen tuen tarve työ-
hön paluun tilanteissa ja osatyökykyratkaisuissa 
jää helposti liian vähäiselle huomiolle, vaikka se 
on osoittautunut hyväksi keinoksi edistää työssä 
jatkamista. 

SAIRAUDEN 
PITKITTYESSÄ 

TYÖNTEKIJÄN YHTEYS 
TYÖPAIKKAAN ON 

VAARASSA KATKETA. 

TYÖHÖN PALUUN 
JA TYÖSSÄ 

JATKAMISEN TUKI 
TULEE OLLA 

TUKEA TARVITSEVAN 
HENKILÖN OMASTA 

TARPEESTA 
MÄÄRÄYTYVÄÄ.
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Työssä jatkamisen esteiksi voivat 
muodostua esimerkiksi: 

w  sairaudet ja vammat, jotka estävät nykyisen   
 työn tai ovat jääneet tunnistamatta tai hoidettu  
 huonosti

w  masennus, jonka hoidosta puuttuu terapia tai  
 muu keskusteluapu

w  pitkittyneet sairauslomat

w  työnantajalla ei ole tarjota muuta työtä

w  esimiehen tiedot ja taidot tukea 
 työssä jatkamista

w  epäselvyydet työtehtävien vaatimuksissa 

w  huono työilmapiiri, työyhteisön ongelmat

w  työtehtävien ali- tai ylimitoitus

w  työntekijän ali- tai ylisuoriutuminen

w  työkyvyn alenemisesta johtuva 
 epäasiallinen kohtelu työpaikalla

w  työnantajan, työyhteisön ja työntekijän pelko   
 siitä, miten työhön palaava jaksaa ja selviytyy, 
 ja miten muut selviytyvät uudessa tilanteessa

w  työntekijän häpeän, syyllisyyden ja 
 huonommuuden tunteet sekä uskomus 
 omien kykyjen riittämättömyydestä 

w  työntekijän omien odotusten epärealistisuus   
 suhteessa työstä suoriutumiseen (henkilö, 
 joka vaatii itseltään paljon, jatkaa työssä, 
 joka ei fyysisten rajoitteiden takia ole enää   
 mahdollista) 

w  työntekijää kohdannut kriisi, joka vaikuttaa 
 työkykyyn

Työkyvyn heikkenemisen aiheuttaman menetyk-
sen, luopumisen ja muutoksen läpikäyminen vaatii 
uuden suunnan hakemista ja myönteisten asioi-
den näkemistä tulevaisuudessa. Siihen ihmiset 
tarvitsevat apua. Sairauksien ja kipujen aiheut-
tamista mielen tason rajoitteista halutaan kes-
kustella. Alakuloinen mieliala tai lievä masennus 
helpottavat, kun henkilö saa tukea ja rohkaisua 
keskusteluista. Sairaudet ja rajoitteet vaikuttavat 
niin, että syntyy työn ja elämäntilanteen kokonais-
paketti, jonka käsittelyyn ja haltuun ottamiseen 
moni tarvitsee keskusteluapua.

ALAKULOINEN MIELIALA 
TAI LIEVÄ MASENNUS 

HELPOTTAVAT, 
KUN HENKILÖ SAA 

TUKEA JA ROHKAISUA 
KESKUSTELUISTA.

. 
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Ratkaisukeskeinen työyhteisö-
työskentely kääntää ongelmat 
tavoitteiksi

Kun ilmapiiri työpaikalla on hyvä ja viihtyvyys kor-
kea, työntekijät ovat terveempiä, pysyvät työssä 
pidempään ja tekevät enemmän yhteistyötä kes-
kenään, ovat aloitekykyisempiä ja innovatiivisem-
pia ja saavat enemmän aikaiseksi. Huonossa 
ilmapiirissä asiat ovat luonnollisesti päinvastoin. 
Yrityksen tai organisaation tärkein voimavara 
on hyvinvoiva henkilöstö. (Ahola, Furman, 2004, 
2001.)

Keskeisiä hyvinvointia uhkaavia tekijöitä ovat on-
gelmiin keskittyvä keskustelu, kritiikin antaminen 
ja sen vastaanottaminen, loukkaaminen ja louk-
kaantuminen. Työn rasittavuudella ja etenemis-
mahdollisuuksilla on oma merkityksensä, mutta 
suurimmiksi nousevat tekijät liittyvät ihmisten 
väliseen vuorovaikutukseen. Hyvää tarkoittavat 
selvittelyt saavat helposti aikaan ongelman pai-
sumisen. Ongelmiin keskittyvä keskustelu saakin 
aikaan keskinäisen syyttelyn ja syyllisten etsimi-
sen. Osa pahoittaa mielensä ja vetäytyy. 

Ihmisten on vaikea puhua vuorovaikutukseen 
liittyvistä ongelmista rakentavasti. Joskus ihmis-
ten välinen asioiden ruotiminen vie asioita entistä 
huonompaan suuntaan. Ongelmalle haetaan seli-
tyksiä eli etsitään ongelman ”syytä”, josta seuraa, 
että syytellään toisiaan. Syntyy ongelmien noidan-
kehä. (Ahola, Furman, 2004.) 

Ongelmien noidankehästä päästään ulos, kun 
aletaan puhua tavoitteista. Jokainen ongelma 
voidaan kääntää vastaavaksi tavoitteeksi. Se 
ei kuitenkaan vielä riitä, on myös saavutettava 
tavoitteet. 

Onnistumista edistää se, että 

w  otetaan kaikki mukaan alusta alkaen
w  huomataan edistys
w  puhutaan edistyksestä 
w  jaetaan ansiota edistyksestä
w  huomataan, mitä hyötyä tavoitteiden 
 saavuttamisesta on nyt ja tulevaisuudessa 
 (Ahola, Furman, 2004.)

JOKAINEN ONGELMA 
VOIDAAN KÄÄNTÄÄ 

VASTAAVAKSI 
TAVOITTEEKSI. 
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Välittämisen ilmapiiri muodostuu 
pienistä teoista

Joskus voi olla vaikea ymmärtää, miten yksinker-
taisista asioista välittämisen ilmapiiri muodostuu. 
Koska välittäminen ja välitetyksi tuleminen on 
ihmisten hyvinvoinnin kannalta tärkeää, on syytä 
pitää mielessään muutama keskeinen välittämisen 
osoitus. 

Kaikki lähtee tervehtimisestä ja huomion osoit-
tamisesta. On tärkeää olla kiinnostunut toisesta, 
se osoittaa myönteistä suhtautumista. Ole siis 
selvillä, mitä työkaverillesi kuuluu. Ole myös sel-
villä, mitä työkaverisi tekee työssään. Ole utelias 
niistä asioista, jotka ovat työkaverillesi kaikkein 
tärkeimpiä. Ole kiinnostunut työkaverisi taidoista 
ja voimavaroista. Välitä niin, että tarvittaessa autat 
kaveria. Huoli kannattaa ottaa puheeksi. Huolen 
puheeksi ottamista helpottaa se, että työyhteisös-
sä on etukäteen keskusteltu, miten menetellään, 
jos ollaan kaverista huolissaan. 

Tärkeimmät myönteisiä tunnekokemuksia ja yhtei-
syyden tunnetta tuottavat tekijät ovat 

w  arvostus
w  välittäminen
w  huolenpito 
w  huumori
w  hauskuus

Case: Asiantuntijaorganisaation 
työkäytäntöjen ja työilmapiirin 
kohentaminen

Työyhteisö: Asiantuntijaorganisaatio, jossa on 11 
työntekijää, eri-ikäisiä, miehiä ja naisia. Ongelmat 
ovat jatkuneet useita vuosia, noin puolella henki-
löstöstä on paljon ja toistuvia sairauspoissaolo-
ja, useita työuupumuksesta tai masennuksesta 
kärsiviä. Työyhteisö on pyytänyt apua työilmapiirin 
ongelmiin työterveyshuollolta sekä palkannut 
konsultteja. Ongelmat ovat kuitenkin jatkuneet. 
Työterveyshoitajan ja työluotsin yhteinen työpaik-
kakäynti johti siihen, että sovittiin työyhteisön 
konsultoinnista työparina ratkaisukeskeisellä työ-
otteella. Prosessiin varatiin yhteensä viisi tapaa-
miskertaa, noin 2,5 tuntia/tapaaminen.

Ensimmäisellä kerralla käytimme ratkaisu-
keskeistä talomallia:

HYVIEN
ASIOIDEN 

TALO

RATKAISUJEN 
TALO

Onko asioita, joissa 
on parantamisen 
tarvetta, asioita, 
joille tulisi tehdä 

jotain?

Mitä pitäisi tapahtua, 
että asiat olisivat 

paremmin, mikä olisi 
ensimmäinen tavoite / 
konkreettinen suunta?

Kertokaa,
 mitä hyviä

asioita teillä on?

HUOLIEN 
TALO
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Käytimme lisäksi seuraavia ratkaisukeskeisiä 
peruskysymyksiä:

w  Kuvitelkaa tilanne työyhteisössänne 
 tulevaisuudessa, kun olette ratkaisseet 
 työyhteisönne ongelmat.

w  Mikä on toisin? Mistä huomaatte, että 
 työyhteisönne toimii hyvin? Mistä muut 
 huomaavat? Huomaavatko asiakkaanne jotain?

Käytimme myös asteikkokysymystä,  
jossa pienikin edistys näyttäytyy 
konkreettisesti asteikolla: 

w  Asteikolla 0–10, millaista teillä oli silloin, kun   
 tilanne oli pahin? Nolla on pahin mahdollinen  
 ja kymmenen paras mahdollinen tilanne. Entä  
 minkä numeron antaisitte nyt työilmapiirille ja 
 yhteistyöllenne? Miten olette päässeet, sen   
 puoli astetta, asteen eteenpäin, mitä on   
 tapahtunut? Mitä pitäisi tapahtua, että pääsi-
 sitte vielä yhden pykälän parempaan päin? 

Asteikko kannattaa piirtää näkyviin, jotta siihen on 
helppo keskittyä ja edistys näkyy myös visuaali-
sesti.

Apuna voidaan käyttää myös 
poikkeuskysymyksiä:

w  Onko teillä joskus ollut työpaikkakokous, jossa  
 tätä riitatilannetta ei ole tullut? Mitä silloin 
 tapahtui? Onko mahdollista, että siitä tulisi   
 jatkossa tavanomainen tapa toimia?
 

Poikkeukset toimivat oppimisen välineenä ja 
motivoivat ja tuovat luottamusta siihen, että asia 
ratkeaa.

Ensimmäisellä tapaamiskerralla työyhteisö löysi 
paljon hyvää ja säilyttämisen arvoista. Tähän oli 
hyvä rakentaa jatkoa. Helpolla pitkään jatkuneita 
ongelmia ei saatu käännettyä tavoitteiksi ja muu-
tokseksi. Parannettavien asioitten lista oli pitkä ja 
sinnikkäästi työyhteisö pyrki palaamaan vanhoihin 
tapahtumiin. He halusivat, että syylliset nimetään 
ja ristiriitojen aiheuttajat nostetaan esiin ja tapah-
tuneet asiat käsittelyyn. 

Työyhteisöltä puuttuivat pelisäännöt. Sen he 
totesivat itse prosessin edetessä. Erilaiset hallin-
nolliset ja käytännön organisointiin liittyvät asiat 
oli sovittava ja kirjattava. Työnjako, tiedonkulku, 
päätösten noudattaminen, selän takana puhumi-
sen lopettaminen ja hyvät käytöstavat työpaikalla 
olivat sovittavia asioita. 

Ainoastaan havaittu muutos on muutos. Muutok-
selle pitää sopia mittareita ja seuranta. Usein 
tarvitaan ulkopuolisen apua siihen, että hyvät 
päätökset ja tavoitteet toteutuvat. 
 
Työyhteisölle rakennettiin pelisäännöt. Proses-
sissa käytettiin monia erilaisia ratkaisukeskeisiä 
lähestymistapoja. Jokaisen tuli saada äänensä 
kuuluville. Välineiksi otettiin isot paperit seinil-
le, joihin kuvattiin meille paras työyhteisö, mistä 
aineksista se on tehty, mitkä asiat ovat työyhteisön 
päätettävissä, mihin asioihin on haettava apua 
ylemmältä johdolta, mitä muuta apua tarvitaan. 
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Lopuksi laadittiin pelisääntöjen huoneentaulu ja 
sovittiin, miten asioiden toteutumista seurataan 
sekä miten varaudutaan siihen, että edistystä 
ei tapahdu sovitusti. Pelisääntöjen sopimisen 
yhteydessä tehtiin kaksi rituaalia. Ensin päätettiin 
vuosia jatkunut kärsimys.

Kukin sai kirjoittaa paperille sen, mitä jättää taak-
seen. Paperilaput rypistettiin ja heitettiin roskiin. 
Sen jälkeen onnistunutta työskentelyä ja parem-
paa tulevaisuutta juhlistettiin kakkukahveilla. Työ-
yhteisön kanssa sovittiin seurantapäivä kolmen 
kuukauden jälkeen, jolloin yhdessä työluotsin 
ja työterveyshoitajan kanssa käydään läpi, mitä 
muutosta on tapahtunut, mikä on toiminut hyvin ja 
missä on vielä parantamisen varaa. 

Tämä esimerkki ratkaisukeskeisestä työskente-
lystä työyhteisön kanssa on hyvin lyhyt ja suppea 
siihen nähden, mitä kaikkea prosessin aikana 
tapahtui. Esimerkin tärkein viesti lienee siinä, 
että pitkään jatkunut huono kehitys on mahdol-
lista kääntää myönteiseksi. Tarvittiin keskinäinen 
luottamus, hyvä yhteistyö, toiveikkuus, avoimuus, 
rakentavat kysymykset, ongelmien muuttaminen 
tavoitteiksi, onnistumisiin keskittyminen ja hyvä 
palaute.

Ratkaisukeskeisessä työskentelytavassa on 
myönteinen viritys

Ratkaisukeskeinen tarkoittaa kirjaimellisesti pyr-
kimystä ratkaisujen, tavoitteiden ja päämäärien 
löytämiseen. Tulevaisuuteen suuntautuminen ja 
toiveikkuus kuuluvat ratkaisukeskeiseen ajattelu-
tapaan. Etsimme helposti syitä ilmenneeseen on-
gelmaan. Etsimme vikoja tai puutteita itsestämme 
ja toisista. Joskus se voi olla tarpeen tapahtuneen 
korjaamiseksi, vaikka inhimillisissä ja ihmisten 
välisissä pulmissa ongelmiin ja syihin keskittymi-
nen johtaakin usein syyttelyyn ja syyllisyyteen. 
Puutteet voidaan todeta ja sen jälkeen etsiä niihin 
ratkaisuja. Negatiivinen kierre ei edistä yhteistyö-
tä tai asioiden kehittymistä myönteiseen suuntaan. 
Tuloksellisempi tapa on pyrkiä tavoitekierteeseen. 

Ratkaisukeskeisesti työskentelevä työntekijä 
lähtee purkamaan ongelmakeskeistä kertomusta. 
Työntekijän tehtävänä on auttaa asiakasta löytä-
män elämästään asioita, jotka ovat hyvin ja tuota-
vat mielihyvää. Asiakkaalta voi kysyä, mikä häntä 
auttaa jaksamaan, mistä hän pitää, mitä hän tekee 
mielellään, mitä puolia hän itsessään arvostaa ja 
mitä hän arvelee läheistensä hänessä arvostavan.

Työskentelyssä on rakenteellisesti myönteinen 
viritys, jolloin jopa unelmista, haaveista tai tun-
nistamattomista toiveista puhuminen onnistuu 
useimmilta ihmisiltä. Unelmien kautta on mahdol-
lista löytää tavoitteet. Seuraavaksi voidaan pohtia 
tavoitteessa onnistumisen etenemistä, tavoitteen 
toteutumisen hyötyjä, tavoitetta kohti menemisen 
tunnusmerkkejä ja seurantaa.
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Ratkaisukeskeinen lähestymistapa 
työterveyshuollon ja kuntoutus-
toimijoiden yhteistyössä  

Kuntoutuksen ja työterveyshuollon tehtäväkenttä 
työkyvyn näkökulmasta katsottuna on pitkälle 
yhteinen. Osatyökykyisen henkilön elämäntilan-
teeseen sopivien työssä jatkamisen ratkaisujen 
löytäminen edellyttää ajattelutapaa, jossa vikojen 
ja puutteiden sijaan kiinnitetään huomio vahvuuk-
siin, taitoihin ja voimavaroihin. 

Käytämme yksinkertaista, konkreettista kieltä, kuun-
telemme hyvin huolellisesti, mitä asiakas kertoo ja 
otamme sen vakavasti. Yksittäiset ammattilaisen 
lausumat lauseet voivat vaikuttaa hyvin vahvasti 
siihen, mitä asiakas ajattelee mahdollisuuksistaan. 
Kannattaa siis huolehtia, että tapa, jolla puhut, 
on optimistinen ja varmistaa, että asiat menevät 
oikeaan suuntaan.

Työterveyshuollolla ja kuntoutuksella on uusia 
haasteita, kun työkykyä määritelläänkin henkilön 
terveydentilan ja toimintakyvyn suhteena työn 
asettamiin vaatimuksiin. 

Kuntoutuksella tarkoitetaan lääkinnällistä, amma-
tillista, sosiaalista ja kasvatuksellista kuntoutusta, 
jolla edistetään sairaan tai vammaisen henkilön 
työssä suoriutumista ja työhön paluuta. Ihmiset 
saavat tilanteisiinsa hoitoa ja apua useilta eri 
tahoilta. Hyvä ja luottamuksellinen yhteistyö eri 
toimijoiden kesken edistää aukottomien palvelu-

ketjujen syntymistä. Asiakkaat ohjataan heille tar-
peelliseen palveluun ja he saavat oikea-aikaista 
apua ja tukea. 

Kuntoutus on saatava tiiviimmin osaksi hoito- ja 
työssä jatkamisen prosessia. Se tarkoittaa yhteis-
työn vahvistamista työterveyshuoltojen ja kuntou-
tustoimijoiden kesken. Toimiva yhteistyö edistää 
osatyökykyisten työssä jatkamisen tukemista.

Tuloksellista yhteistyötä edistävät yhteinen kieli 
ja yhteiset tavoitteet.  Ratkaisukeskeisestä lähes-
tymistavasta on löydetty ideoita, joita voidaan 
hyödyntää kuntoutuspalvelun tuottajan ja työter-
veyshuollon yhteistyössä. Palveluiden käyttäjän 
näkökulmasta on tärkeää, että hänen eri tahoilta 
saamansa apua ja tuki on samassa linjassa ja 
tukee samansuuntaisia tavoitteita. 

Ratkaisukeskeiselle pohjalle rakennettu yhteistyö 
on turvallista, koska se on lähtökohtaisesti toista 
arvostavaa ja kunnioittavaa. Yhteistyössä toimivat 
voivat kilpailun tai arvostelun sijaan oppia näke-
mään toinen toistensa vahvuudet ja hyödyt sekä 
oppia ja kehittää yhdessä. Ratkaisukeskeisessä 
ajattelutavassa on luontevaa ajatella, että vah-
vistetaan ja tehdään sitä, mikä toimii hyvin. Sen 
sijaan ei jatketa sitä, mikä ei näytä toimivan.

KUNTOUTUS ON 
SAATAVA TIIVIIMMIN 
OSAKSI HOITO- JA 

TYÖSSÄ JATKAMISEN 
PROSESSIA. 
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Ratkaisukeskeinen asiakastyö 
käytännössä  

Tässä luvussa on ensin vähän kertausta siitä mitä 
ratkaisukeskeisyys on käytännön asiakastyössä. 
Niiden jälkeen on yksi mahdollinen etenemisesi-
merkki ratkaisukeskeisistä kysymyksistä. Asia 
ja tilanne määrittävät sen, mikä on paras tapa. 
Joka tapauksessa kivijalka, alla luetellut teemat, 
on hyvä pitää mielessä, kun asiakkaitten kanssa 
työskentelee. 

Lopussa on tapausesimerkkejä keskusteluista, 
jotka johtivat onnistuneisiin ratkaisuihin. Esimerkit 
ovat tosia, mutta tietoja on muutettu niin, että ne 
eivät ole tunnistettavia. Toisaalta lähtökohtatilan-
teet ovat hyvin tavanomaisia ja siten voivat tulla 
vastaan missä tahansa työpaikalla, työterveys-
huollossa tai muualla. 

w  Asiakaslähtöisyys tarkoittaa, että työskentelyä  
 ohjaavat asiakkaan arvot ja toiveet. Hyvän 
 kontaktin luominen on asiakastyön perusta.   
 Asiakas itse asettaa omat tavoitteensa. 
 Ammattilaisen hyvät kysymykset auttavat 
 tavoitteiden muotoilussa. Asiakas voi olla 
 yksilö, perhe, työyhteisö.

w  Asiakkaan kanssa työskennellessä 
 suuntaudutaan tulevaisuuteen. Keskustelun   
 etenemisen painopiste on tavoitteissa ja siinä,  
 miten asiakas voi ne saavuttaa.

w  Työskentelyssä keskitytään voimavaroihin ja   
 vahvuuksiin. Ongelman ratkaisemiseksi tai 
 tavoitteiden saavuttamiseksi tutkitaan ja 
 hyödynnetään asiakkaan kykyjä ja osaamista.  
 Voimavaroja etsitään myös menneisyydestä.

w  Huomioidaan edistys. Tutkitaan onko edistystä 
 jo tapahtunut tavoitellussa suunnassa. Onko   
 tilanteita (poikkeukset), joissa vaikeudet 
 haittaavat vähemmän?

w  Keskustelussa on myönteinen sävy. 
 Hyödynnetään luovuus, ilo ja huumori silloin,  
 kun se on mahdollista. Myönteisessä ilma-
 piirissä syntyy uusia näkökulmia ja ideoita.   
 Tuetaan asiakkaan vahvoja puolia.

w  Yhteistyö ja kannustus ovat tärkeä osa 
 työskentelyä, kuten aito myönteinen palaute   
 sekä kiitoksen jakaminen eri osapuolille. 
 Asiakkaan verkostot, muu tuki ja apu sekä työ-
 ympäristö ja läheiset on tärkeä myös huomioida. 

ASIAKKAAN
 KANSSA 

TYÖSKENNELLESSÄ
 SUUNTAUDUTAAN 
TULEVAISUUTEEN.
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w  Ratkaisukeskeisyys tuo työhön sallivuutta ja   
 monipuolisia välineitä, tarinoita, kotitehtäviä   
 ja sopimuksia. Ihmiset yleensä tietävät ratkaisut  
 pulmiinsa, mutta he eivät vain tiedä tietävänsä 
 ennen kuin joku on riittävästi ja aidosti 
 kiinnostunut heidän ajatuksistaan.

 w  Mikä olisi hyvä tulos tästä keskustelusta?   
  Mistä meidän olisi hyvä puhua?

 w  Pulman kuvaaminen: määrittely, miten usein,  
  kuinka vaikea, aikaisemmat ratkaisuyritykset  
  ja tulokset

 w  Oletko joskus aikaisemmin saanut apua 
  tilanteeseesi, miten se on auttanut?

 w  Mitä tarvitset, että selviät siitä?

 w  Mitä tapahtuu silloin, kun pulmaa ei esiinny?  
  Mitä pitäisi tapahtua, jotta niin tapahtuisi   
  useammin?

 w  Mitä toivot, että nyt tapahtuisi tälle asialle?

 w  Tavoitteet määritellään tavoitekielelle (en   
  jännitä – olen rento). Mistä tiedät, että toimit  
  tähän suuntaan, mikä muuttuu? Huomaako  
  joku muu? Kuka? 

 w  Millaista elämä on silloin, kun tavoite on 
  saavutettu? Missä olet nyt (asteikko 1–10)?  
  Mikä olisi seuraava askel?

 w  Entä sitten, onko riittävä, mitä muuta?

 w  Positiivinen palaute, kannustus, rohkaisu.
 
 w  Mitä vielä haluat sanoa, mitä otat mukaasi?

HYÖDYNNETÄÄN 
LUOVUUS, ILO JA 
HUUMORI SILLOIN, 

KUN SE ON 
MAHDOLLISTA.  

MYÖNTEISESSÄ 
ILMAPIIRISSÄ 

SYNTYY 
UUSIA NÄKÖKULMIA 

JA IDEOITA.
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Tapausesimerkit 

Case: 
Työntekijän siirtyminen työkyvyn heiketessä 
yksiköstä toiseen

Asiakas tarvitsee aikaa ja hänen on saatava tulla 
kuulluksi. Voi olla, että tarvitaan muutama, 3–5 
tapaamiskertaa, ennen kuin asiakas saa kerrot-
tua sen varsinaisen, kaikkein suurimman esteen 
työssä jatkamiselle. Aika usein hän ei ole sitä 
edes tiedostanut aikaisemmin, vaikka sisimmäs-
sään olisi tiennyt, mistä on kyse. Vasta luottamuk-
sellinen, kiireetön keskustelu helpottaa vyyhden 
purkamista. 

Pirjo (nimi muutettu) on 45-vuotias siivousalan 
työntekijä. Hän oli menettänyt työkykynsä entiseen 
työhönsä nivelvaurioiden ja sairauksien takia. 
Hänelle pystyttiin järjestämään uusi työ saman 
organisaation sisällä. Siirtyminen ei kuitenkaan 
onnistunut, vaan hänellä oli toistuvia lyhyitä saira-
uslomia. Työterveyshoitaja ohjasi hänet työluotsil-
le, saamaan keskusteluapua tilanteeseensa. Pirjo 
oli ensin sitä mieltä, että ei enää kykene työhön 
ja että hän on haitaksi työyhteisössä ja taakka 
esimiehelleen, kun ei ole riittävän hyvä. Toisaalta 
hän piti itseään liian nuorena eläkkeelle. Ratkai-
sukeskeinen lähestymistapa auttoi häntä muotoi-
lemaan, miten asioiden pitäisi muuttua, jotta hän 
voisi jatkaa työssään, mitä hänen tulisi tehdä ja 
mitä mahdollisesti jonkun muun. Tärkeä kysymys 
hänelle oli, millä perusteella hän ajattelee olevan-
sa huono ja taakaksi. 

Kolmannella keskustelukerralla Pirjo alkoi löytää 
uutta työidentiteettiä ja varovaisesti näki jo hyviä 
puolia uudessa työssään. Hänen vointinsa koheni, 
kivut vähenivät, uni parani ja luottamus omaan 
osaamiseen uudessa työssä kasvoi. Hän palasi 
työhön työeläkeyhtiön maksaman työkokeilun 
kautta. Huonommuuden ja riittämättömyyden 
tunteeseen hän sai avun paitsi oman itseluotta-
muksen kasvusta myös keskusteluista esimie-
hen ja työkavereiden kanssa. Missään kohtaa ei 
ollut syytä epäillä hänen tarinaansa työyhteisön 
ylimääräisenä rasitteena, koska se oli hänen oma 
kokemuksensa. Sen sijaan oli tarpeen löytää kei-
noja joiden avulla hän uskaltaa luottaa itseensä ja 
ottaa paikkansa työssään. Pirjon kohdalla esimie-
hen ja työkavereiden hyvä palaute olivat riittävä 
osoitus siitä, että asiat olivat toisin kuin hän oli 
omassa mielessään ajatellut. 

Prosessin jälkeen Pirjo itse totesi, että hän tar-
vitsi ajan ja keskusteluavun, saadakseen käydä 
muutoksen läpi. Hän oli myös sitä mieltä, että olisi 
tarvinnut keskustelutuen jo silloin, kun työkykyasia 
nousi esiin. Keskusteluihin käytettiin kuuden ta-
paamisen aikana yhteensä noin kahdeksan tuntia. 
Pirjo suri menetettyä työkykyään sekä asemaansa 
vahvana ja osaavana ammattilaisena työssä, jota 
hän oli tehnyt yli 20 vuotta. Vahva ammattilainen 
hänestä tuli nopeasti myös uudessa työssään. 
Mutta menetyksen ja muutoksen hyväksymiseen 
hän tarvitsi apua. Keskustelu käytiin ratkaisukes-
keisiä kysymyksiä hyödyntäen. 
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Mistä meidän olisi hyvä puhua, että siitä olisi sinulle 
hyötyä? Pirjo halusi kertoa ensin sairaushisto-
riansa ja epäonnistumisista uudessa työssään. 
Hän kertoi myös alakuloisesta mielialastaan ja 
masennuksestaan. Jossain vaiheessa keskustelua 
etenimme mikä auttaisi -kysymyksiin. Mitä toivot, 
että tapahtuisi seuraavaksi? Millaisena näet tule-
vaisuutesi tässä työssä parhaimmillaan? Mikä olisi 
ensimmäinen askeleesi siihen suuntaan? 

Ratkaisukeskeisestä lähestymistavasta katsoen 
asiakkaan kanssa työskennellessä ei aina tiedä, 
mitä reittiä asiat alkavat aueta. Siksi on kuunnelta-
va tarkkaan. 

Pirjo toisti useita kertoja, että hän ei oikeasti ole 
tällainen (toivoton, negatiivinen, itkuinen), vaan 
aivan toisenlainen. Oli mahdollista kysyä, millai-
nen sitten ”oikeasti” olet? Pirjo kuvaili rauhallista, 
ei niin puheliasta, mutta iloista ja tyytyväistä, 
työnsä osaavaa itseään. No, milloin viimeksi olit 
”oikea itsesi”? Mitä silloin tapahtui? Voisiko sellai-
sia tilanteita olla useammin? Lopuksi sovimme, 
että välitehtävänään Pirjo järjestää työpaikalla 
lisää tilanteita, joissa ”oikea hän” pääsee esiin ja 
raportoi niistä, kun seuraavan kerran tapaisimme. 
Näin tapahtui. Hänestä tuli ”oikea henkilö” työ-
paikallaan. Huonommuuden ja kykenemättömyy-
den kokemukset vähenivät, työkaverit ja esimies 
suhtautuivat häneen yhä myönteisemmin, kysyivät 
mielipidettä ja ottivat pikkuhiljaa mukaan työyh-
teisöön. Esimerkkihenkilö voi hyvin, on iloinen, 
kertoo myönteisistä asioista, ihmettelee, miten 

jopa hänen peilikuvansa on muuttunut. Iloitsee 
palautteesta, jota on saanut. Ja todennäköisesti 
jatkaa uudessa, työkyvylleen sopivassa työpaikas-
sa vielä pitkään  

Edellä kuvattu esimerkki kertoo kohtalaisen vai-
keasti tunnistettavasta työssä jatkamisen estees-
tä. Työterveyshuollon ammattilaiselta vaaditaan 
aikaa ja periksi antamattomuutta, että asiakas 
tunnistaa tarpeensa saada keskusteluapua työ-
kykynsä osittaisen menettämisen ja muutoksen 
työstämiseen. Työntekijä oli menettänyt itseluot-
tamuksensa ja uskonsa tulevaisuuteen. Hän oli 
työntekijänä jo edennyt melko pitkälle luovuttami-
sen tiellä. Työskentelyn vaihtoehdoksi jäi ymmär-
ryksen antaminen menetyksille, arvostuksen anta-
minen selviytymiselle tähän saakka ja seuraavaksi 
vahvuuksiin, taitoihin, toiveisiin ja tulevaisuuteen 
keskittyminen.  
   

ASIAKAS 
TARVITSEE AIKAA 

JA HÄNEN 
ON SAATAVA 

TULLA 
KUULLUKSI.
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Case: 
Kuntoutustuki työhön paluun edistämiseksi

Jenni (nimi muutettu) tarvitsee kuntoutusta ja 
tukea työhön paluuseen. Nuori nainen on ollut 
toistuvasti sairauslomalla selkä- ja yläraajaongel-
mien sekä niihin liittyvien kipujen vuoksi. Hän on 
sairastanut myös masennuksen. Entiseen fyysi-
sesti ja henkisesti kuormittavaan työhön hänellä ei 
ole todennäköisesti paluuta. 

Jennille oli tärkeää saada keskustella toiveistaan, 
haaveistaan ja mahdollisuuksistaan työelämässä 
tästä eteenpäin. Omiin vahvuuksiin, osaamisiin ja 
taitoihin keskittyminen on tuonut hänelle uusia voi-
mia. Tulevaisuuteen on tullut toivoa. Mielekäs työ 
on hänelle tärkeä osa elämää. Hän kertoo, että se 
on taloudellinen välttämättömyys ja sosiaalisesti 
aktiivisen ihmisen henkireikä. Hänen tilanteen-
sa on edennyt tules-tyyppiseen kuntoutukseen. 
Lähitulevaisuutta on myös neuropsykologinen 
kuntoutus muistin ja hahmottamisen ongelmien 
kuntouttamiseksi. 

Uudelleenkoulutus on jo keskusteluissa ja vaih-
toehtojakin olemassa. Tulevaisuuden haaste on 
löytää koulutuksen jälkeen työ, jossa voi tehdä 
lyhennettyä työaikaa, mikäli jaksaminen ei tule 
kokopäiväiseen työhön riittämään. Jenni tulee tar-
vitsemaan työluotsi-tyyppistä tukea vielä jatkossa-
kin. Se on tärkeää inhimillisesti ja taloudellisesti. 
Työuraa on jäljellä vielä kymmeniä vuosia. 

’JENNI’ TULEE 
TARVITSEMAAN 

TYÖLUOTSI-TYYPPISTÄ 
TUKEA VIELÄ 
JATKOSSAKIN. 

’JENNIN’ 
TULEVAISUUDEN HAASTE 

ON LÖYTÄÄ KOULUTUKSEN 
JÄLKEEN TYÖ, JOSSA VOI TEHDÄ 

LYHENNETTYÄ  TYÖAIKAA, 
MIKÄLI JAKSAMINEN 

EI TULE KOKOPÄIVÄISEEN 
TYÖHÖN RIITTÄMÄÄN.

’JENNIN’ 
TYÖURAA ON 

JÄLJELLÄ 
VIELÄ KYMMENIÄ 

VUOSIA.  

38



Case: 
Työuupumuksesta toipumisen jälkeen 
aikuisopiskelijaksi

Teija (nimi muutettu) on 42-vuotias hoiva-alan 
ammattilainen. Hän on ollut pitkään työssä, jota 
hän ei koe omakseen. Teija on väsynyt työhönsä, 
koska kokee olevansa ”alikäytössä”. Teija vaatii 
itseltään ja muilta paljon. Hän kertoo elämässään 
olleen monia haasteita ja nyt elävänsä ruuhka-
vuosia. Teija on ollut työuupumuksen takia pitkällä 
sairauslomalla. Työyhteisössä on ollut ongel-
mia. Esimies on vaihtunut useaan kertaan viime 
vuosina. Työ on kiireistä, sopimukset eivät pidä ja 
vastuu asioista jää harvoille. 

Teijan omat opiskelut ovat aikoinaan jääneet 
lyhyeksi. Siksi ei ole mahdollisuutta kuin rutiini-
luonteisiin, avustaviin tehtäviin. Hän kokee pysty-
vänsä vaativampaan työhön. Ratkaisukeskeisillä 
kysymyksillä toivotusta tulevaisuudesta päästiin 
aika nopeasti ongelman perusjuurille. Pettymys ja 
tyytymättömyys omaan osaamiseen ja asemaan 
työssä tulivat keskustelussa ilmi. 

Teija haluaa tietää asioista ja osata enemmän ja 
toivoo pääsevänsä eteenpäin alallaan. Hänen 
ratkaisunsa oli hakeutuminen aikuisopiskelijaksi ja 
opintovapaa. Hän on tyytyväinen tilanteeseensa ja 
tulee todennäköisesti jatkamaan työpaikassaan. 

Toiveissa on, että hänen toimenkuvansa tulee 
monipuolisemmaksi. Työhön kuntoutumista voi 
olla myös se, että saa lisää tietoa ja uusia välineitä 
työhönsä. Teijan tapauksessa myös työyhteisö 
tarvitsee apua työilmapiirin kohentamiseen.

Esimerkit kertovat tuen tarpeellisuudesta ja 
ratkaisukeskeisten välineiden hyödyllisyydestä. 
Toiveikkuuden merkitys tulee asiakkaitten tari-
noissa vahvasti esiin. Voimavarat ja toiveikkuus on 
tärkeä nostaa keskipisteeksi. Ihmisellä on paljon 
voimavaroja muutoksen aikaansaamiseksi. 

Tavoitetta voidaan kartoittaa yksinkertaisesti 
kysymällä, millaisiksi tai miten toivoisit asioitten 
muuttuvan, voitko kuvailla toivetilaa? Miten asioi-
den tulisi olla? Mitä toivot? Miten toivoisit minun 
auttavan sinua?  

RATKAISUKESKEISILLÄ 
KYSYMYKSILLÄ TOIVOTUSTA 

TULEVAISUUDESTA 
PÄÄSTIIN AIKA NOPEASTI 

ONGELMAN 
PERUSJUURILLE.
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Lopuksi

Moni sairausloman jälkeen työhön palaaja tai 
osittaisella työkyvyllä työssä jatkaja selviytyy 
tilanteesta omin voimin, esimiehen sekä työ-
yhteisön tuella ja työterveyshuollon tarjoamilla 
palveluilla. Kun työhön paluu on vaikeaa ja 
työssä jatkamiseen liittyy erityisiä haasteita, 
on hyvä keskustella asioista ammattilaisen 
kanssa. 

Monitahoisessa ja pitkään jatkuneessa tilantees-
sa, jossa ratkaisua ei ole löydetty ja työntekijä 
on paljon poissa työstä, kannattaa etsiä tuen ja 
avun välineitä, jotka avaavat työntekijän tilannetta, 
kasvattavat luottamusta ja lopettavat sen tarjoa-
misen, mikä ei ole tuottanut tulosta ja rohkaisevat 
tekemään jotain muuta. 

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa on jo laajasti 
käytössä oleva asiakastyön väline. Ratkaisukes-
keisyys tuottaa kirjaimellisesti ratkaisuja ja onnis-
tumisia. Yleistymisestään huolimatta sen hyö-
dyntämiselle löytyy yhä uusia työsarkoja. Tässä 
oppaassa ratkaisukeskeistä lähestymistapaa on 
esitelty työterveyshuollon ja kuntoutuksen asiak-
kaiden työssä jatkamisen tukemiseksi. Tulokset 
kokeilu- ja kehittämistyöstä ovat lupaavia.   

Ratkaisut löytyvät hyvän yhteistyön avulla. Yhteis-
työ tapahtuu työterveyshuollon, muun terveyden-
huollon, kuntoutusta edustavan ammattilaisen, 
työntekijän, hänen esimiehensä ja mahdollisesti 
työyhteisön ja muiden tarpeellisten tahojen kanssa.
  

Käytännön työn keskiössä ovat osatyökykyisenä 
tai sairaudesta toipumisen jälkeen työhön pa-
laajan tarpeiden kuuleminen ja yksilöllinen tuki, 
tulevaisuuteen suuntautuminen, mahdollisista jär-
jestelyistä työpaikalla sopiminen sekä työntekijän 
toimeentuloon ja muuhun tukeen liittyvät järjeste-
lyt sekä tuen tarjoaminen työnantajalle, yleensä 
lähiesimiehelle, ratkaisuista neuvotteleminen ja 
tarvittaessa työyhteisön työnojauksellinen tuki. 

Ihmiset tarvitsevat työtä ja työelämä tarvitsee 
tekijöitä. On ammattialoja, joissa tarvitaan jokai-
nen käsipari, eikä niitä edes ole riittävästi. Työssä 
jatkamisen tukeminen onnistuu yhteistyössä ja 
tuottaa tulosta, kun rakenteet ja välineet ovat 
kunnossa sekä tietoa, taitoa ja tahtoa on riittä-
västi. Kaikki keinot on syytä ottaa käyttöön työssä 
jatkamisen edistämiseksi. 

RATKAISUKESKEISYYS 
TUOTTAA 

KIRJAIMELLISESTI 
RATKAISUJA JA 
ONNISTUMISIA. 
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Työurien jatkamisen tuki (JAMIT) -hanke 2012–2014 edistää työhyvinvointia ja tukee 
työkykyä. Päätavoitteena on saada työpaikat työkyvyn tukijoiksi ja löytää keinoja 
osatyökykyisten työssä jatkamisen tueksi. Tavoitteena on myös kehittää kunnallisten 
työterveyshuoltojen ja muiden toimijoiden yhteistyötä työkyvyn tukemisessa. 

Hanketta toteuttavat Kuntoutussäätiö, Tampereen yliopiston tutkimus- ja koulutus-
keskus Synergos, Avire Oy ja Härmän Kuntokeskus. Kehittämistyötä toteuttavat 
myös hankkeessa mukana olevat kunnalliset työterveyshuollot Uudeltamaalta ja 
Etelä-Pohjanmaalta. Hankkeen rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja sosiaali- ja 
terveysministeriö.
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