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Pientyöpaikoilla uudistuminen (Punk) -hanke tuotti välineitä tavoitteelliseen työ- 

hyvinvointityöhön. Työhyvinvoinnin edistämisen ja työssä jatkamisen tukemi-

seen liittyvät kysymykset koskettavat kaikkia työpaikkoja. Pientyöpaikoilta puut-

tuu usein osaamista ja resursseja toteuttaa työhyvinvoinnin edistämiseen liittyviä 

toimia. Työkyvyn tuen käytäntöjä on pyritty viime aikoina edistämään erilaisil-

la säädöksillä, jotka velvoittavat työpaikkoja. Jotta työurien jatkamisen tavoite  

toteutuisi, nämä työkyvyn tuen käytännöt tulisi saada osaksi arjen rutiineja myös 

pientyöpaikoille, joilla työskentelee lähes puolet työvoimasta.

  

Punk-hankkeessa kehitettiin työkyvyn tuen käytäntöjä sekä työterveysyhteistyötä 

kohti kumppanuutta. Hankkeessa kehitettiin myös varhaiskuntoutusmalleja, joi-

den avulla voidaan reagoida työkyvn alenemaan jo varhaisessa vaiheessa. Han-

ke tuotti myös koulutusta, oppaita ja sähköisiä työkaluja työhyvinvointityöhön.

Punk-hanke toteutettiin Euroopan sosiaalirahaston ja sosiaali- ja terveysminis-

teriön tuella. Punk-hankkeen sisällöllisestä toteutuksesta vastasivat Kuntou-

tussäätiö ja Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopistosta sekä 

kuntoutuskeskukset Avire-Kuntoutus Oy ja Kiipula. 

Tämä julkaisu on Pientyöpaikoilla uudistuminen (Punk) -hankkeen loppuraportti, 

joka koostuu kehittämistyön kuvauksesta, arviointiraportista ja hankkeen tuot-

teista, jotka on tallennettu raportin liitteenä olevalle muistikortille. 
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Esipuhe 
 

Työssä selviytymisen ja jatkamisen heikentyessä työterveyshuollon koordinoiva rooli 

on usein keskeinen. Sen avulla voidaan pienentää kuntoutustoimenpiteiden aloitusvii-

veitä ja tukea työhön paluuta. Työssä jatkamisen tuki edellyttää kuitenkin myös suo-

raan työntekijöiden terveyteen liittyviä työyhteisön itsensä toteuttamia toimenpiteitä. 

Keskeiseksi tavoitteeksi onkin esitetty työterveysyhteistyön kehittämistä siten, että sen 

kaikkien eri osapuolten, työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän, tiivis yhteistyö 

ja vastuunotto paranevat. 

Monilla pienillä tai keskisuurilla työpaikoilla työterveyshuoltoyhteistyö on 

toteutettu lain minimivaatimusten mukaisesti. Henkilöstön työkyvystä huolehtiminen 

on kuitenkin yksi tärkeitä yrityksen menestystekijöitä ja edellyttää työpaikan aktiivisia 

toimia.   

Kuntoutussäätiön Työkyvyn edistäminen ja työssä jatkamisen tukemisen 

toimintaohjelmassa toteutettu Pientyöpaikoilla uudistuminen (Punk) -hanke käynnis-

tettiin vuonna 2009 tukemaan edellä esitettyjä tavoitteita. Hanke on osa sosiaali- ja 

terveysministeriön Terveenä ja osaavana työssä -kehittämisohjelmaa, jota rahoitetaan 

Euroopan sosiaalirahaston tuella.   

Nyt käsillä oleva Kuntoutussäätiön työselosteita -sarjan julkaisu on Punk-

hankkeen loppuraportti. Hankkeen työterveysyhteistyön kehittämisen tuloksena ku-

vattiin toimenpiteitä, joita parantamalla voidaan lisätä tämän yhteistyön toimivuutta 

sekä tuotettiin malli apuvälineeksi työkyvyn tukisuunnitelman tekemiseen. Kuntou-

tuksen osalta voitiin osoittaa myös toteutukseltaan systemaattiseen suunnitteluun 

pohjautuvan lyhytintervention tuloksellisuus. Lisäksi hankkeessa tuotiin esiin sekä 

kuntoutuksen että työkyvyn tuen käytäntöjen kehittämisen näkökulmia. Raportin jäl-

kiosassa keskitytään hankeen ulkoisen arvioinnin tuloksiin tarkastelemalla kehitetty-

jen mallien toimivuutta, niiden soveltamisalaa ja rajoitteita.  

Lämpimät kiitokset tämän julkaisun tekijöille, kaikille Punk-hankkeessa ja 

sen arvioinnissa mukana olleille toimijoille, sekä hanketta tukeneille tahoille. 

 

 

Erja Poutiainen 

tutkimusjohtaja 

Kuntoutussäätiö  
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Alkusanat 
 
Pientyöpaikoilla voidaan yleisesti hyvin ja siellä on keskimääräistä vähemmän sairaus-

poissaoloja. Kuitenkin pientyöpaikalla tarvitaan osaamista ja tukea silloin kun on tarvet-

ta löytää ratkaisuja työssä jatkamiseen työkyvyn alennuttua. Pientyöpaikoilla uudistu-

minen (Punk)-hankkeen kehittämistyössä lähtökohta oli pientyöpaikkojen työhyvin-

vointiin liittyvät tarpeet ja toisaalta työpaikan mahdollisuudet toimia työkyvyn tukijana.  

Kuntoutussäätiön hallinnoima (Punk) -hanke on yhteistyöhanke, jossa kehittä-

mistyöhön ovat osallistuneet Kuntoutussäätiön lisäksi Tampereen yliopiston tutkimus- 

ja koulutuskeskus Synergos, Avire-Kuntoutus Oy ja Kiipulan kuntoutuskeskus sekä vii-

si työterveysyksikköä. 

Hankkeen työterveyshuollot Mehiläinen Lohja-Nummela ja Kielotie, Kark-

kilan Lääkärikeskus, Perusturvakuntayhtymä Karviainen ja Työsyke ovat olleet keskei-

sessä roolissa toteuttamassa kehittämistoimia ja rekrytoimassa työpaikkoja hankkee-

seen. Kaikesta kiireestä huolimatta työterveyshuoltojen  henkilöstö oli valmis kehittä-

mään omaa toimintaansa ja saamaan uusia näkökulmia työhönsä. Lämpimät kiitokset 

hankkeessa mukana olleelle henkilöstölle ja erityisesti yksiköiden yhteyshenkilöille. 

Oman hyvinvoinnin lähteillä -varhaiskuntoutusmallin mukaisten interventi-

oiden toteuttamisen hoitivat ammattitaitoisesti Avire-Kuntoutus Oy ja Kiipulan kuntou-

tuskeskus. Erityiskiitokset Sirpa Tujuselle ja Kirsti Niskalalle sekä Petri Peräkasarille ja 

Raisa Ketoselle sekä vaikutustutkimusta toteuttaneelle Jouni Kekonille miellyttävästä 

yhteistyöstä.  

Yhteistyö Tampereen yliopiston Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergoksen 

kanssa on ollut aktiivista ja olemme rikastuneet monista mielenkiintoisista keskusteluis-

ta. Koko hankkeen ajan asiantuntijana on ollut professori Marja-Liisa Manka ja osapro-

jektia ovat vetäneet Riitta Harju ja vuoden 2010 alusta Liisa Hakala, joille lämpimät kii-

tokset.  

Kuntoutussäätiön projektiryhmä on osittain vaihtunut hankkeen aikana. Hank-

keessa tärkeää tehtävää koko ESR-hallinnoinnin ja tiedotuksen osalta on tehnyt projek-

tisihteeri Sisko Ahosilta. Pirjo Juvonen-Posti oli keskeisesti mukana hanketta käynnis-

tettäessä ja työkyvyn tukimalleja luotaessa sekä työterveysyhteistyöhön liittyvän kehit-

tämistyön alkaessa. Hänen työtään jatkoi elokuusta 2010 alkaen Pauliina Juntunen, jon-

ka määrätietoisen työskentelyn tuloksia on luettavissa Kuntoutussäätiön työselosteessa 

43. Elina Sipponen teki uraauurtavaa työtä uusimuotoisen kuntoutusmallin kehittä-

misessä. Kimmo Terävä työskenteli hankkeessa elokuusta 2010 alkaen noin vuoden 

tuottaen yrittäjien kuntoutustarpeesta raportin ja perehtyen pientyöpaikkojen työyhteisö- 

ja esimieskysymyksiin. Hankkeen aikana meillä oli mahdollisuus konsultoida monia 

asiantuntijoita, jotka ovat avartaneet näkökulmiamme kehittämistyössä, mm. professori 

Hannu Virokannasta. 

Monet kiitokset myös aktiiviselle ohjausryhmälle ja sen puheenjohtajalle asi-

antuntijalääkäri Kari Haringille. 

Kiitokset tuesta, jota olemme saaneet hankkeen käynnistyessä tutkimusjohtaja 

Ullamaija Seppälältä ja koko hankkeen ajan toimitusjohtaja, professori Veijo Notkolal-

ta. 
       Helsingissä 28.5.2012 
 

Pirkko Mäkelä-Pusa  

Punk-hankkeen projektipäällikkö 
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Johdanto 

 
Pientyöpaikoilla uudistuminen (Punk) -hanke, myöhemmin Punk-hanke, 

on vuosina 2009 2012 toteutunut kehittämishanke sosiaali- ja terveysmi-

nisteriön ja Euroopan sosiaalirahaston tuella. Kehittämishanke on osa sosi-

aali- ja terveysministeriön terveenä ja osaavana työssä kehittämisohjelmaa.  

Hankkeessa paneuduttiin työhyvinvoinnin ja työkyvyn tuen käy-

täntöjen kehittämiseen pienillä ja keskisuurilla työpaikoilla, myöhemmin 

pientyöpaikoilla. Työhyvinvointi on käsitteenä hyvin monella tavalla mää-

ritelty. Tässä hankkeessa työhyvinvointi käsitetään laajasti ja siinä painote-

taan työkyvyn tuen merkitystä ja yksilön positiivisia voimavaroja. Hyvä 

työkyky tukee työhyvinvointia, mutta ei ole sen riittävä edellytys. Työhy-

vinvoinnin edistämiseen liittyvä toiminta huomioi yksilöiden ja organisaa-

tioiden moninaisia tarpeita ja tapahtuu yhteistyössä eri toimijoiden kesken. 

Kehittämistyössä tavoitteet liittyivät työpaikkojen ja työterveyshuoltojen 

työkyvyn tukeen liittyvien käytäntöjen kehittämiseen, kuntoutuksellisten 

keinojen käyttämiseen työkyvyn tukemisessa ja välineiden tuottamiseen 

tavoitteelliseen työhyvinvointityön. Työvoimasta lähes puolet (47,8 %)  

työskentelee työpaikoilla, joissa on alle 50 työntekijää. Työelämän laadul-

linen kehittäminen tulisi kohdistua myös pientyöpaikkoihin.  Välillisesti 

kehittämistyössä pyrittiin vähentämään myös väestön terveyseroja vaikut-

tamalla pientyöpaikkojen työhyvinvointiin ja työterveyspalveluiden laa-

tuun. Mitä paremmin työpaikoilla voidaan ja mitä terveempiä työntekijät 

ovat,  sitä pidempiä työurat ovat. 

Kehittämistyön näkökulmaksi valittiin toimiminen työterveyshuol-

tojen kautta, koska haluttiin kehittää käytäntöjä, jotka juurtuvat jo lainsää-
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däntövelvoitteen mukaiseen yhteistyöhön. Keskeinen lähtökohta kehittä-

mistyölle oli, että varhaisella reagoinnilla, työhyvinvointityön ja työterve-

yshuollon asiantuntemuksen hyödyntämisellä sekä toimivalla kuntoutuk-

sella voidaan edistää työssä jatkamista ja välttää liian aikainen eläkkeelle 

siirtyminen.  

Työpaikoilla on lainsäädäntöön perustuva velvollisuus järjestää 

työterveyshuolto henkilöstölleen. Varsinkin pienillä työpaikoilla yhteistyö 

ja näkemys siitä, mitä yhteistyö voisi olla, on vähäistä. Lakisääteinen työ-

terveyshuoltotoiminta käsittää ns. ennaltaehkäisevän työn ja lisäksi työ-

paikka voi halutessaan hankkia sairaanhoidon osaksi työterveyshuoltoa. 

Työterveyshuolloissa on asiantuntemusta, jota hyödyntämällä työpaikat 

voivat kehittää oman työpaikkansa työhyvinvointia ja tukea henkilöstönsä 

työkykyä ja työssä jaksamista. 

Toiminta työpaikoilla työkyvyn tukemiseksi kytkeytyy osaksi hy-

vää johtamista ja yhteistoimintaa esimiesten, työterveyshuollon ja henki-

löstön kesken. Työolojen ja työhyvinvoinnin kehittäminen on työpaikkojen 

henkilöstön ja johdon yhteinen asia. 

Työssä jatkamisen ja jaksamisen kysymykset voivat nousta hyvin 

monenlaisista lähtökohdista esim. terveydellisistä syistä, elämäntilanteen 

hallinnasta, työelämän muutoksen myötä uudistuneista toimintatavoista, 

osaamattomuuden tunteesta, työn hallinnan tunteen puuttumisesta jne. Tut-

kimusten mukaan psyykkiset sairaudet eivät ole juurikaan yleistyneet, mut-

ta niiden haittaavuus työssä ja merkitys työkyvyttömyyden aiheuttajana on 

kasvanut (Gould 2007). Psyykkinen rasittuneisuus ja työuupumus näkyvät 

työssä sekä lisääntyneinä sairauspoissaoloina että työkyvyn alenemisena. 

Työuupumuksen syntymisen ulottuvuuksina kuvataan tunneperäinen uupu-

minen sekä kyynisyys ja ammatillisen pystyvyyden väheneminen.  

Tavoitteellinen työhyvinvointityö työpaikalla edellyttää toiminnan 

suunnittelua työpaikan lähtökohdista lähtien, sen toteutumista ja tuloksien 

systemaattista seurantaa.  

Työhyvinvoinnin tulisi olla osa johtamista, mutta esimerkiksi Stra-

tegisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2009 -tutkimusraportin mukaan strate-

gista hyvinvointia johdetaan vain yhdessä kolmesta yrityksessä. Raportissa 

tarkastelluista yrityksistä vain 37 % oli määrittänyt esimiehille selkeän 

roolin hyvinvoinnin kehittämisessä. Vastaajat olivat työpaikan koosta riip-

puen joko toimitusjohtajia tai henkilöstöpäällikköjä tai henkilöstöjohtajia. 

Niistä vastaajista (37 %), joilla esimiesten rooli hyvinvointityössä oli mää-
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ritetty, esimiesten roolin alaisten hyvinvoinnin seuraajana oli määrittänyt 

59 %. Kun tulokset jaettiin yrityksen koon mukaan, alle 50 hengen yrityk-

sissä esimiehen rooli työhyvinvoinnin kehittämisessä oli määritetty  

15 %:ssa, 50 249 hengen yrityksissä 33 %:ssa ja yli 250 hengen yrityksis-

sä 67 %:ssa. Tämä tukee käsitystä, että pienemmissä yrityksissä työhyvin-

vointi on vähemmän järjestelmällisesti hoidettua. (Aura, Ahonen & Ilmari-

nen, 2009, 4, 16 17, 40.) 
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1  Kehittämistyön tavoite ja  
    kohderyhmä 
 

Punk-hankkeen tavoite liittyi työkyvyn tukemisen käytäntöjen ja välinei-

den kehittämiseen siten, että pientyöpaikoillakin työhyvinvointikysymyk-

siin ja työssä jatkamisen kysymyksiin voitaisiin löytää ratkaisuja ja välinei-

tä. 

Kehittämistyössä keskeinen lähtökohta oli, että kehitetään käytän-

töjä, jotka liittyvät jo olemassa olevaan rakenteeseen ja joka luo pohjan 

sille, että käytäntö jää pysyväksi ja toisaalta toimitaan lähellä toimijoiden 

arkea. Työhyvinvointivälineiden osalta kehittämistyössä painotettiin konk-

reettisuutta ja pientyöpaikoille soveltuvuutta.  

 

Punk-hankehakemuksessa kehittämistyön tavoitteeksi kuvattiin:  

 
1. pientyöpaikoilla työskentelevän työvoiman ja yksinyrittäjien työssä 

uudistuminen ja jaksaminen sekä pk-sektorin työpaikkojen työhy-

vinvointiin liittyvän toiminnan kehittäminen yhdessä työterveys-

huoltojen ja muiden toimijoiden kanssa 

- pk- ja pientyöpaikoilla toimitaan työssä jatkamista ja 

jaksamista tukemalla ottamalla käyttöön varhaisen rea-

goinnin toimintamalleja ja kokeilemalla työhön paluun 

tukemiseksi kehitettyjä malleja sekä pilotoimalla var-

haiskuntoutuspalveluja 

- projektissa kehitetään välineitä ja menetelmiä pk-työpai-

koille työhyvinvointityön tueksi pk-työpaikalla työsken-

televän työntekijän työn suunnittelun avulla ja itsetunnon 

sekä työn ilon säilyttämisen myötä edistetään työssä jat-

kamista myös viimeisinä työvuosina 
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2. kehittää työterveyshuoltojen toimintaa siten, että niiden lakisäätei-

nen tehtävä ohjata kuntoutukseen toteutuisi paremmin ja yhteistyö 

pk- ja pientyöpaikkojen kanssa paranisi 

- projektissa kehitetään työpaikan ja työterveyshuollon yh-

teistyökäytäntöjä kumppanuusmallin mukaisesti siten, 

että työkykyasiat, kuntoutukseen ohjaaminen ja työhy-

vinvointitoimintaan liittyvä yhteistyö paranee 

- projektissa lisätään osaamista yhteistyöstä kuntoutuspal-

velutuottajien kanssa ja kokeillaan kuntoutuspalveluoh-

jauspalvelua. 

 
3. lisätä työterveyshuoltojen ja kuntoutuspalveluntuottajien osaamista 

pientyöpaikkojen  ja yrittäjien kanssa toimimisesta. 

 

4. kehittää varhaiskuntoutusta lyhytintervention muodossa pk-

sektorin ja yrittäjien tarpeisiin ja koota tietoa yrittäjille suunnatun 

kuntoutuksen erityispiirteistä. 

5. lisätä työhyvinvointiosaamista pk- ja pientyöpaikoilla ja yrittäjien 
keskuudessa kouluttamalla ja kehittämällä soveltuva koulutusmal-
li- työhyvinvointikoulutus. 

 

6. tiedottaa työhyvinvoinnin merkityksestä ja hankkeen tuloksista. 

 

 
 
Kehittämistyön kohderyhmä 
 
Hankkeen kehittämistyöllä palvellaan pk-työpaikkoja, jolla tarkoitetaan 

työyhteisöjä, joissa on alle 250 työntekijää, ja niiden henkilöstön hyvin-

vointia ja työssä jaksamista. Hankkeeseen pyritään saamaan mukaan pien-

työpaikkoja (alle 50 työntekijää) ja mikroyrityksiä, joissa työskentelee alle 

10 työntekijää sekä yksinyrittäjiä.  

Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan vuonna 2009 Suomessa 

oli 320 682 yritystä. Kaikista yrityksistä 99,1 prosenttia oli pieniä eli alle 

50 henkilöä työllistäviä. Keskisuuria, alle 250 henkilöä työllistäviä oli 0,7 

prosenttia ja suuria yli 250 henkilöä työllistäviä 0,2 prosenttia. Pienet yri-

tykset työllistivät 47,5 prosenttia koko henkilöstöstä, keskisuuret 16,4 pro-

senttia ja suuret yritykset 36 prosenttia. Yksinyrittäjiä arvioidaan olevan n. 
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100 000 ja alle 10 hengen työpaikoissa työskentelee noin 350 000 työnteki-

jää. Yksinyrittäjien ja muutaman työntekijän työpaikoilla työskentelevien 

on vaikea irrottautua päivittäisistä työvelvoitteista ja tämä asettaa erityis-

vaatimuksia suunniteltaessa varhaiskuntoutusta ja muuta työkykyä ylläpi-

tävää toimintaa.  

Pientyöpaikoilla tarvitaan myös lisää tietoa työkyvyn tukemisen 

mahdollisuuksista, työelämäjoustoista ja työhyvinvoinnin edistämisestä. 

Edelleen työterveysyhteistyön mahdollisuuksia ei tunneta eikä niitä osata 

käyttää henkilöstön hyvinvoinnin tukemisessa. Pien ja keskisuurten yritys-

ten yritys-sektorin osuus BKT:sta on hieman yli 40 %. Sillä, miten yrityk-

sissä voidaan ja miten yrittäjät voivat, on paitsi yrittäjän ja yrityksen sekä 

sen henkilöstön, myös kansantalouden kannalta suuri merkitys. 
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2  Kehittämistyön lähtökohtia 
 

Punk-hankkeen käynnistyessä vuoden 2009 alussa keskusteltiin paljon var-

haisesta tuesta ja sairauspoissaolojen vähentämisestä. Isoimmilla työ-

paikoilla oli otettu käyttöön erilaisia varhaisen tuen ja varhaisen välittämi-

sen malleja. Sata-komitea esitti raportissaan Työterveyshuollon vaikutta-

vuuden parantamisen vaatimuksen. Työmarkkinajärjestöjen vetämä työ-

elämäryhmä julkaisi loppuraporttinsa 1.2.2010 Ehdotuksia työurien piden-

tämiseksi. Punk-hankkeen kehittämistyön painopisteet olivat keskellä yh-

teiskunnallista keskustelua. Vuoden 2009 alussa tullut taantuma vaikutti 

myös kehittämistyön suuntautumiseen. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 

vuonna 2010 kolme työryhmää jatkamaan aikaisempien työryhmien työtä 

ja vuonna 2011 valmistuivat Työhyvinvointiryhmän ja Työterveyshuolto ja 

työkyvyn tukeminen työterveysyhteistyönä raportit. Raporttien sisällöt 

vaikuttivat hankkeen kehittämistyön sisältöihin. Vuoden 2011 alusta tuli 

voimaan sairausvakuutuslain muutos, joka edellytti sairauspoissaolojen 

hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen käytäntöjen sopimista työpaikan ja 

työterveyshuollon kesken, jotta työpaikka säilyttäisi korkeimman korvaus-

luokan työterveyshuollon ennaltaehkäisevän työn kustannuksista. Tärke-

ämpää kuin korvausluokan säilyttäminen oli vaatimus työpaikkojen ja työ-

terveyshuoltojen yhteistyön tiivistämisestä työkyvyn tukemisessa ja var-

haisessa reagoinnissa ja toisaalta työterveyshuoltotoiminnan painopisteen 

siirtyminen yhä enemmän työkyvyn tukemiseen. 

Punk-hankkeen kehittämistyön suunnittelun lähtökohtana oli Työs-

sä jaksaminen ja sairauslomakäytännöt (JATS) -hankkeen, myöhemmin 

JATS-hankkeen,  kokemukset sekä Kuntoutussäätiön tutkimus- ja kehittä-

miskeskuksen toteuttamien hankkeiden tulokset ja kokemukset. Tampereen 

yliopiston työhyvinvointiasiantuntijat toivat suunnitteluun myös omaa 

osaamistaan ja koulutuskokemustaan.  
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Käytännössä kehittämistyössä jatkettiin JATS-hankkeen kehittä-

mistyötä varhaisen reagoinnin toimintamallin osalta täydentämällä sitä. 

Lähtökohtana oli, että malli palvelisi pientyöpaikkoja yhtenä asiakirjana 

työkyvyn tuen käytäntöjen, työterveyshuollon ja esimiestyön tehtävien 

työnjaon ja muiden työkyvyn tukeen liittyvien toimien kuten työhön pa-

luun ohjaamisen, hoitoonohjaamisen, epäasiallisen kohtelun jne. asiakirja-

na. 

Toinen JATS-hankkeessa mallinnettu tuote oli kuntoutuspalvelu-

ohjaus, jota levitettiin ja jalostettiin hankkeessa erityistilanteisiin. 

JATS-hankkeessa oli pilotoitu lyhytinterventiota Oman hyvinvoin-

nin lähteillä. Sen kehittämistyötä jatkettiin Punk-hankkeessa ja tuotettiin 

ohjaajan käsikirja, PowerPoint -harjoitusaineistoa ohjaajille sekä esite 

Oman hyvinvoinnin lähteillä varhaiskuntoutusmallista. Hankkeessa myös 

haluttiin tutkia tämän varhaiskuntoutusmallin vaikutuksia. Varhaiskuntou-

tusmalli Oman hyvinvoinnin lähteillä tuotteistettiin hankkeessa. 

Työterveyshuoltojen ja pientyöpaikkojen yhteistyön tiedettiin ole-

van vähäistä. (Kaarlela ym. 2001, Honkanen 2010, Pyrrö & Virokannas 

2010) Hankkeessa haluttiin kehittää käytäntöjä, joilla yhteistyö saataisiin 

toimivammaksi ja molempien osapuolten näkökulmasta vaikuttavammaksi. 

Anne Heikkinen (Heikkinen, 2007) on omassa artikkelissaan todennut, että 

kumppanuusyhteistyö edellyttää molempien toimijoiden sitoutumista pit-

käaikaiseen yhteistyöhön. Vaikuttavuuden saavuttamiseksi työterveys-

huollon asema tulee määritellä osaksi yritysten ydinprosesseja. Hankkeen 

tavoite oli paljon vaatimattomampi johtuen jo työterveysyhteistyön lähtö-

kohdista. Hankkeessa tavoitteena oli tunnistaa pientyöpaikkojen tarpeita ja 

kehittämiskohtia niin, että työterveyshuollot voivat kehittää omia palvelu-

jaan pientyöpaikoille.  

Uutena varhaiskuntoutusmuotona hankkeessa haluttiin tarjota 

ikääntyville kuntoutusmuotoa, jonka avulla he voivat parantaa omia työelä-

mävalmiuksiaan. Tiedetään, että työssä jaksamisen ongelmien taustalla 

saattaa olla esim. osaamisongelmia. Monesti riittämätön peruskoulutus tai 

tietoteknisten perustaitojen puuttuminen johtaa uupumiseen ja haluun ve-

täytyä työelämästä. Emeritaprofessori Aila Järvikoski on kuvannut tätä 

prosessia väitöskirjassaan (kuva 1). 
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Kuva 1. Sosiaalisten tekijöiden hallitseman työkyvyttömyysprosessin vaiheet. Vajaa-
kuntoisuudesta elämänhallintaan? Kuntoutuksen viitekehysten ja toimintamallien tar-
kastelu (Järvikoski 1994). 
 

 

Kuntoutusmallin kehittämisen pohjaksi tehtiin kirjallisuuskatsaus ja arvio 

tulevaisuuden osaamistarpeista työelämässä. Raportti, Elina Sipponen: 

Osaaminen osana pientyöpaikkojen arkea työelämän muutoksissa, on 

Punk-muistikortilla. 

Työhyvinvointityö oli käynnistynyt 2000-luvun lopulla monipuoli-

sesti isoilla työpaikoilla. Tosin työhyvinvointityön nimissä monissa työ-

paikoissa järjestettiin myös monenlaista virkistys- ja tykytoimintaa. Punk-

hankkeessa haluttiin lisätä myös pientyöpaikkojen tietoisuutta ja osaamista 

työhyvinvoinnista ja tuottaa välineitä tavoitteelliseen työhyvinvointityö-

hön. Kehittämistyössä painopiste oli työyhteisön toiminnan kehittämis-

työssä, yhteisön osaamistarpeiden tunnistamisessa ja henkilöstön työhy-

vinvoinnin seuraamisessa.  

Erityisesti työpaikoilla, joilla ei ole henkilöstöasioita hoitavaa hen-

kilökuntaa, ei ole tietoa siitä mitä tavoitteellinen työhyvinvointityö on. 

Tavoitteellinen työhyvinvointityö työpaikalla edellyttää suunnitelmallista 

toimintaa ja tulosten systemaattista seurantaa. 
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Työhyvinvointijohtamisen rinnalle on tuotu ns. työkykyjohtamisen 

malli. Työkykyjohtaminen edellyttää työnantajan, työntekijöiden ja työter-

veyshuollon tiivistä yhteistyötä.  

Työkykyjohtamisen ydinprosessit on kuvattu Elinkeinoelämän 

Keskusliiton, EK:n, raportissa (2011) Johda työkykyä, pidennä työuria. 

 

- aktiivinen vuorovaikutus kaiken perusta 

- selkeät pelisäännöt sairauspoissaolojen seurantaan 

- työkyvyttömyys ehkäistävä järjestelmällisin toimin 

- ongelmat varhain puheeksi 

- tuetusti takaisin töihin 

- työpaikka terveelliseksi ja turvalliseksi 

- työkykyä edistetään työpaikka- ja työterveysyhteistyöllä 

 

Työhyvinvoinnin moniulotteisuus käy ilmi professori Marja-Liisa Mankan 

työhyvinvoinnin tekijät kuvasta (kuva 2).  
      
 

 

 

 

  
Kuva 2. Työhyvinvoinnin tekijät (Manka 1999, 2008). 
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3  Kehittämistyön eteneminen  
  

Punk-hanke käynnistyi vuoden 2009 alussa. Hankkeen hallinnoija oli Kun-

toutussäätiön tutkimus- ja kehittämisyksikkö ja sen kumppaneita Tampe-

reen yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, Kuntoutussäätiön 

kuntoutuspalvelukeskus, 1.9.2010 alkaen Avire-Kuntoutus Oy ja Kiipu-

lasäätiön kuntoutuskeskus. Hankkeessa osatoteuttajina olivat 5 työterveys-

huoltoyksikköä: Mehiläinen Lohja-Nummela ja Mehiläinen Kielotie, 

Karkkilan lääkärikeskus, Perusturvakuntayhtymä Karviainen ja TyöSyke. 

(Kuva 3.) 

Hanketyö käynnistyi muutaman työterveyshuollon kanssa heti lop-

pukeväästä 2009, mutta yhden työterveyshuollon kanssa työtä päästiin 

käynnistämään vasta vuoden 2010 alussa. 

 Yhteistyö käynnistyi työterveyshuollon tapaamisella ja alustavalla 

suunnittelulla tulevan vuoden aikana tehtävistä toimista ja tapahtumista. 

Hanke järjesti kerran vuodessa ns. yhteistyöpäivän, jonne kutsuttiin kaikki 

työterveysyhteistyökumppanien edustajat. Tilaisuuksissa keskusteltiin yh-

teistyön sujumisesta ja sen kehittämistarpeesta sekä Punk-hankkeen tule-

van vuoden toiminnan painopisteistä, tapahtumista ja työterveyshuoltojen 

toiveista. Lisäksi osallistuttiin eri työterveyshuoltojen omiin henkilöstö-

palavereihin ja hankesuunnitteluun. 
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Kuva 3. Kehittämistyön toimijat (Punk-hanke). 
 

 

 

3.1 Punk-hankkeessa mukana olleet yritykset ja  
      organisaatiot 
 

Taulukossa 1 esitellään Punk-hankkeessa aloittaneet organisaatiot suuruus-

luokan mukaan.  

Hankkeessa oli mukana yhteensä 100 yritystä ja 24 muuta orga-

nisaatiota. Näistä työterveyshuoltojen rekrytoimia yrityksiä ja organi-

saatioita oli yhteensä 37, joka on 30 % kaikista aloittaneista organisaatiois-

ta. Taulukossa 2 on eritelty, mitä kautta organisaatiot rekrytoituivat hank-

keeseen.  

 Hankesuunnitelmassa tavoitteena oli sukupuolineutraali hanke. 

Hankkeeseen osallistuneista kaikkiaan 740 henkilöstä miehiä oli 36 % ja 

naisia 64 %.  

 Koulutustasoltaan osallistuneet henkilöt olivat suurimmaksi osaksi 

joko erikoistumiskoulutuksen tai korkeakoulukoulutuksen saaneita alla 

olevan taulukon mukaisesti (taulukko 3.). 



23 
 

Taulukko 1. Punk-hankkeessa aloittaneet organisaatiot suuruusluokan mukaan. 

Suuruusluokka Tavoite   Tot. 
Ei kohderyhmää 

selitys 

0-10 45 59   

10-49 15 22   

50-99 4 9   

100-249 1 8   

250-249 0 1 työterveyshuolto 

yli 500 0 1 työterveyshuolto 

Yhteensä 65 100   
 

 
Taulukko 2. Työpaikkojen ohjautuminen hankkeeseen. 
 

  
Yrityksiä 

kpl 
joissa 

hlöstöä 

Hlöstön 
jakauma 

% 

Työterveyshuoltojen kautta 37 424 57 % 

Yrittäjätahojen kautta 69 98 13 % 

Muuta kautta 14 150 20 % 

Mukana olleet työterveyshuollot 4 68 9 % 

Yhteensä 124 740 100 % 
 

 
Taulukko 3. Hankkeeseen osallistuneet henkilöt koulutustason mukaan. 
 
Koulutustason mukaan  Hlöt % 
A: perusaste 56 8 % 
B: keskiaste 180 24 % 
C: keskiasteen jälkeinen, ei korkea-aste 298 40 % 
D: korkea-aste 206 28 % 
Yhteensä 740 100 % 

   
 

Hankkeeseen osallistui myös työelämässä olevia yli 64-vuotiaita hen-

kilöitä. Osallistuneet henkilöt iän mukaan esitellään taulukossa 4. 
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Taulukko 4. Hankkeeseen osallistuneet henkilöt iän mukaan, lkm. 
 
Ikäryhmän mukaan    Lkm 
15-24 vuotiaat 19 
25-44 vuotiaat 350 
45-54 vuotiaat 248 
55-64 vuotiaat 118 
yli 64 vuotiaat 5 
Yhteensä 740 

 

 

Hankkeen kehittämistyöstä tehtiin viitekehysmalli, jonka avulla pyrittiin 

kuvaamaan hankkeen toimien sijoittumista työkyvyn tuen ja työhyvinvoin-

nin edistämisen ajattelun mukaisesti. Viitekehysmallin luomisessa projek-

tin alkuvaiheessa mukana ollut LL Pirjo Juvonen-Posti oli keskeinen ideoi-

ja ja malli sai lopullisen muotonsa ryhmän Pirjo Juvonen-Posti, Marja-

Liisa Manka, Ullamaija Seppälä ja Pirkko Mäkelä-Pusan (2010) työstämä-

nä. Mallissa korostuu lääketieteessä käytetty ajattelu prevention eri vai-

heista. Viitekehys vaati erityistä perehtymistä avautuakseen. (Kuva 4.) 
   

Kuva 4.  Hankkeen viitekehysmalli. 
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Pirjo Juvonen-Posti esitteli viitekehystä ja sen tausta-ajattelua Kuntoutuk-

sen tutkimuspäivillä 2010. Seuraavana esitelmän abstrakti. 

 
Työssä jatkamista tukevat strategiat voidaan jakaa työ(organisaatio) 
ja hyvinvointi perusteisiin strategioihin. Wynne (2008) on todennut, 
että nämä kaksi strategiaa eivät yksilöllisissä tilanteissa kohtaa: lyhyt 
ja pitkäaikainen sairaus- tai tapaturmapoissaolo syrjäyttää edelleen 
työstä ja tukimallista toiseen siirtyminen ei toimi. Pientyöpaikoilla tä-
mä näkyy mm. sairauspoissaolemisen ristiriitana (Vinberg ym. 
2005). Sairauspoissaoloon ja työhön paluuseen vaikuttavat järjes-
telmä  ja yksilöllisten tekijöiden lisäksi (työ)yhteisölliset tekijät. 
(Elovainio ym. 2002, Vinberg ym. 2005;  Labriola ym. 2008; Loisel 
2009) 

Näihin havaintoihin perustuen Punk-hankkeen kehittämis-
ryhmä (Juvonen-Posti ym. 2010) jäsensi hankkeen viitekehyksen. 
Tavoitteena oli rakentaa pientyöpaikalle kestävän tuottavuuden 
(Kasvio ja Räikkönen, 2010) mahdollisuudet työpaikan psykologista 
ja sosiaalista pääomaa (Oksanen, 2009; Manka 2010) vahvis-
tamalla. Viitekehyksen implementointi tapahtuu työpaikan kolmen 
työhyvinvoinnin ja työkykyjohtamisen päätehtävän avulla1) työhyvin-
voinnin ja työssä jatkamisen edistäminen,2) varhainen ja 3) työhön 
paluun tuki. Punk-hankkeessa operationalisointi tapahtuu eri työväli-
neiden ja palveluiden avulla, jotka ovat suunnattu erityisesti pientyö-
paikoille ja heidän mahdollisille työterveyshuoltokumppaneilleen se-
kä yksilöllisiä että työyhteisöllisiä interventioita varten. 

Terveydenhuollon preventiokäsitteissä kuntoutus kuuluu terti-
ääriseen vaiheeseen, mutta suomalaisessa kuntoutusjärjestelmässä 
on varhaiskuntoutuskokonaisuus, joilla on pyritty vaikuttamaan sekä 
toimintakyvyn että työkyvyn alentumisriskiin (terveydenhuollon se-
kundaaripreventio). Työkyvyttömyysriskin ennakointi (Work Disability 
Prevention) viitekehyksessä primaaripreventio kohdistuu y.m. kohde-
ryhmään ja sekundaaripreventio työkyvyttömyysriskissä oleviin (työ-
hön paluu). Toimenpiteet on tarkoitettu yksittäisen työntekijän tueksi. 

Toiminnan tavoitetta ja terminologiaa on yksinkertaistettava ja 
täsmennettävä, jotta verkostoissa, joissa työpaikat ja heidän edusta-
jansa ovat mukana, ymmärrettäisiin, mitä työhyvinvoinnin ja työky-
vyn tuen kehittämistehtävää eri tilanteissa ollaan tekemässä. 
 

Viitekehys antaa yhden näkökulman kehittämistyöhön. Se asemoi toimia, 

joita hankkeessa tehtiin. 

Käytännössä kehittämistyön teemat jakautuivat kolmeen teemaan  

1) työkyvyn tukeminen ja työterveysyhteistyö 2) varhaiskuntoutuksen ke-
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hittäminen pientyöpaikoille ja 3) välineitä ja osaamista työhyvinvointityö-

hön.  

Kehittämistyö jaksottui siten, että vuoden 2009 keväällä käynnistyi 

työkyvyn tukimallien tekeminen ja niistä saatujen kokemusten pohjalta 

laadittiin nettityökirjan ohjeistus ja toteutettiin nettityökirja. Kehittämis-

vaiheessa työkyvyn tukimalleja tuotettiin kahdelletoista työpaikalle ja tästä 

saatu kokemus oli lähtökohtana nettityökirjan suunnittelussa. Nettityökirja 

www.tyokyvyntuki.fi otettiin käyttöön syksyllä 2010. Nettityökirjasta tiedo-

tettiin hankkeen tilaisuuksissa ja hankkeen työpaikoilla ja työterveys-

huolloissa. Hankemuutoksen 2010 mukaisesti hanke toteutti yhdessä Työ-

terveyslaitoksen kanssa koulutuskiertueen vuodenvaihteessa 2010-2011 eri 

puolella Suomea yhteensä kuusi koulutustilaisuutta. Työterveyshuoltojen 

ja pientyöpaikkojen yhteistyön parantamiseen tähdännyt kehittämistyö 

käynnistyi keväällä 2010, mutta keskeytyi vastaavan työntekijän vaihdet-

tua työpaikkaa. Uusi suunnittelija toteutti kehittämistyön seitsemän työpai-

kan kanssa ja tuotti kehittämistyöstä raportin Perustuksia valamassa  

Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö (Juntunen ym. 2012).  Professori 

Virokannas Oulun yliopistosta konsultoi kehittämistyötä ja kävi avartavia 

keskusteluja hankkeen kehittäjien kanssa. 

Alkuperäisessä hankesuunnitelmassa oli erikseen nostettu kehittä-

mistavoitteeksi työterveyshuoltojen kehittäminen. Hankkeessa kehittämis-

työ tapahtui muun kehittämisen ohessa ja työterveyshuoltojen verkottumi-

sen kautta.  Työterveyshuolloille järjestettiin myös seminaari, jossa paneu-

duttiin pientyöpaikkayhteistyön näkökulmasta työterveysyhteistyön vaikut-

tavuuteen, asiakkuuksien hoitamiseen ja yhteistyön kehittämiseen kohti 

kumppanuutta. 

Varhaiskuntoutusmallin Oman hyvinvoinnin lähteillä kehittämis-

työ oli käynnistynyt jo JATS-hankkeessa. Punk-hankkeessa ensimmäiset 

OHL-kurssit käynnistyivät syksyllä 2009 ja niitä toteutettiin kaikkiaan 8 

kurssia. OHL-kurssin vaikutuksista tehtiin yhteenveto vuoden 2011 lopus-

sa ja siitä kirjoitetaan artikkeli, joka ilmestyy Kuntoutuslehdessä 2012.  

Työelämäosaamisen varhaiskuntoutuksen kehittämistyö käynnistyi 

syksyllä 2009 kehittämistyöstä vastaavan suunnittelijan perehtymisellä 

kirjallisuuteen ja hankkeen järjestämään seminaariin Osaaminen osana työ-

kykyä. Ensimmäinen kurssi käynnistyi keväällä 2010 ja toinen syksyllä 

2011. Hankkeessa toteutettiin loppusyksystä 2011 yksinyrittäjille ja mikro-

yrittäjille sähköinen kysely yrittäjien työkyvyn tuen ja kuntoutuksen tar-
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peesta. Kyselystä tuotettiin hankkeessa työseloste (Yrittäjien työhyvinvoin-

ti, työkyky ja kuntoutus). Hankemuutoksessa 2011 sovittiin yrittäjille 

suunnatusta OHL-kurssista ja interventiosta oman työkyvyn tukemiseksi. 

Lisäksi tuotettiin kuntoutustietoa yrittäjille -esite.  

Hanke järjesti koulutusta Tulosta ja kilpailukykyä (TuKi-koulutus) 

syksystä 2009 alkaen vuoden 2010 loppuun asti kaikkiaan kuusi koulutus-

ta. Jo kevään 2009 ohjausryhmä otti vahvasti kantaa siihen, että talouden 

taantuma edellyttää, että hanketoimintaa suunnataan siten, että voidaan 

vastata taantuman tuomiin työelämänongelmiin. Hankemuutoksessa sovit-

tiin järjestettäväksi Voimavaroja esimiestyöhön -koulutus. Koulutuksia to-

teutettiin neljä vuoden 2010 aikana. Esimiestyön tueksi hankkeessa toteu-

tettiin opas Esimies työhyvinvointia rakentamassa. Osaamiskartoituksen 

toteuttamiseksi tuotettiin opas (2010) samoin tunnusluvuista Henkilöstö-

tunnusluvut johtamisen välineenä (2011). Hankemuutoksen 2011 mukai-

sesti tehtiin myös sähköinen henkilöstötunnuslukulaskuri 

www.henkilostotunnuslukulaskuri.fi 

 
 

 

3.2. Punk-hankkeen kehittämistyön sisältöön  
       vaikuttaneet hankemuutokset 
 

Hankemuutos 2009 tehtiin ohjausryhmän aloitteesta. Muutoksella haluttiin 

reagoida taantumassa olevan työelämän tarpeisiin. Tavoitteena oli tukea 

työntekijöitä, työpaikkoja ja yrittäjiä taloudellisesti vaikeina aikoina. Muu-

tokset liittyivät pääasiassa suunniteltujen tuotteiden sisältöjen suunnitte-

luun ja aikataulujen muutoksiin.  

 

- hankesuunnitelman osalta aikaistettiin mikro- ja yksin-

yrittäjille tarkoitetun verkoston aloittamista, jossa kehi-

tetään ja jaetaan osaamista 

- järjestetään yrityksille tiedotustyyppisiä tilaisuuksia 

muutoksen kohtaamisesta 3 paikkakunnalla ja yksilöoh-

jausta, jos työkyky tai työura on uhattuna (työuraohjaus) 

- työhyvinvointikoulutusta lisättiin 
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- työterveyshuoltojen asiantuntemuksen rajattu käyttö 

hankkeen kustantamana mahdollistettiin yt-tilanteissa 

työterveysyhteistyönä. 

 

Hankemuutos 2010 tehtiin, jotta työkyvyn tuki -mallista ja siihen liittyväs-

tä nettityökirjasta voitaisiin tiedottaa laajemmin. Sairausvakuutuslain muu-

toksen myötä täyden korvauksen (60 %) ennaltaehkäisevästä työter-

veyshuoltokustannuksista voi saada, kun työpaikalla on työkyvyn hallin-

nan, seurannan ja varhaisen tuen suunnitelma käytössä. Työterveyshuollot 

tarvitsivat tietoa ja välineitä tämän tehtävän toteuttamiseksi. 

 

- Punk-hanke järjesti Työterveyslaitoksen kanssa kuusi 

koulutustilaisuutta eri puolella maata.  

 

Hankemuutos 2011 tehtiin sen jälkeen, kun yrittäjille oli tehty kuntoutus-

tarveselvitys. Selvityksen pohjalta haluttiin tarjota yrittäjille interventioita 

ja tietoa työkyvyn tuesta. 

 

- esite: kuntoutustietoa yrittäjille 

- kuntoutuskurssi Oman hyvinvoinnin lähteillä maatalous-

yrittäjille 

- yrittäjille tapahtuma ja tietoa työhyvinvoinnista 

- sähköinen henkilöstötunnuslukulaskurin tuottaminen 

verkkosivuille työhyvinvoinnin seurannan avuksi.  
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4  Työterveysyhteistyön ja työkyvyn  
    tuen käytäntöjen kehittäminen 
 
4.1 Työkyvyn tukimallin kehittäminen ja nettityökirja 
 

Aikaisemmin kehitettyä Varhaisen reagoinnin toimintamallia sovellettiin ja 

jatkokehitettiin sekä pilotoitiin yhteistyössä hankkeessa mukana olleiden 

työterveyshuoltojen kanssa. Varhaisen reagoinnin mallia täydennettiin 

siten että, malliin lisättiin työhönpaluun tukemiseksi oma osio ja monien 

työpaikkojen kohdalla malliin lisättiin myös osio hoitoonohjauksesta. Täs-

tä mallista hankkeessa käytettiin nimeä Työkyvyn tukimalli.  Työkyvyn 

tuki -toimintamallin tueksi tuotettiin nettityökirja www.tyokyvyntuki.fi, 

josta käännettiin ruotsin kielelle word-versio. Ruotsinkielinen versio löy-

tyy sähköisenä osoitteesta www.kuntoutussaatio.fi/punk. 

Työkirjan avulla työpaikka ja työterveyshuolto voivat rakentaa toi-

mintamallin, jossa varhaisen reagoinnin ja -tuen sekä sairauspoissaolojen 

seurannan ja työhön paluun tuen avulla pyritään edistämään työntekijöiden 

työterveyttä ja työkykyä riittävästi ja oikea-aikaisesti.   

Työkirjan avulla työpaikka ja työterveyshuolto sopivat etukäteen yh-

teistyöstä ja työnjaosta työkykyasioiden hoitamisessa, jolloin myös esi-

miestyö helpottuu ja selkeytyy. Nettityökirja on väline, joka antaa mah-

dollisuuden suunnitella jokaiselle työpaikalle omasta tilanteesta ja tarpees-

ta työkyvyn tukimallin. 

Työkyvyn tukimalli sisältää seuraavat tukemisen keinot: 
   

- varhainen reagointi ja puheeksiotto 

- työkyvyn tuen tarpeen kartoitus 

- sairauspoissaolojen seuranta 

- työhön paluun tuki sairastumisen jälkeen 
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Työkyvyn tuki käytäntöjen käyttöönotto edellyttää työpaikkojen esimiehil-

tä uudenlaista työotetta ja työkykyasioiden puheeksioton toteuttamiseksi 

hanke tarjosi koulutusta hankkeen työpaikkojen esimiehille ja ohjasi käyt-

tämään JATS -hankkeessa tuotettuja nettivideoita puheeksiotossa. 

Nettityökirjan osiot näkyvät kuvassa 5. Jokaiseen teemaan liittyen 

on ohjeistusta siitä, mistä käytännöistä ja työnjaosta on hyvä sopia työ-

terveyshuollon ja työpaikan kesken. Nettityökirja ja siihen liittyvä materi-

aalipankki ja ohjeet on koettu työterveyshuolloissa tärkeiksi työvälineiksi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kuva 5. Työkyvyn tuki -nettityökirjan sisältö. 
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Työterveyshuoltoja koulutettiin nettityökirjan käytöstä järjestämällä kou-

lutusta kuudella eri paikkakunnalla eri puolella Suomea yhdessä Työter-

veyslaitoksen kanssa. 

Työkyvyn tuki käytäntöjen kehittäminen oli samanaikaista kuin 

yhteiskunnallisessa keskustelussa tuli avauksia työurien jatkamiseksi. Työ-

elämäryhmä (2010) ja sen jatkotyöryhmien esityksissä esitettiin vahvasti, 

että työterveyshuoltojen työn painopiste tulee siirtää työkyvyn tukemiseen. 

Vuoden 2011 alusta toteutui sairausvakuutuslain muutos, joka velvoitti 

työterveyshuoltoja yhdessä työpaikan kanssa tekemään työkyvyn hallin-

nan, seurannan ja varhaisen tuen suunnitelman työpaikalle, jotta sairaus-

vakuutuskorvaus säilyisi 60 prosentissa. 

 

 

 

4.2 Työterveysyhteistyö 
 

Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö on monesti melko etäistä, sillä työn-

antajat eivät tunne työterveyshuollon toimintamahdollisuuksia (Kaarlela 

ym. 2001, Honkanen 2010, Pyrrö & Virokannas 2010). Hankkeen tavoit-

teena oli etsiä malleja, joilla työterveyshuollot voisivat palvella pientyö-

paikkoja ja toisaalta oppia tuntemaan pientyöpaikkojen tarpeet entistä pa-

remmin.  

Punk-hankkeen hankesuunnitelmassa on tuotu esiin, että työterve-

yshuoltoja kehitetään seuraavien osioiden osalta: 

 
Osaamista kehitetään tarjoamalla uusia välineitä: varhaisen rea-
goinnin toimintamalli, työyhteisökysely sekä verkostoyhteistyötä kun-
toutuslaitoksen kanssa kuntoutuspalveluohjauksessa, sekä suunna-
tut varhaiskuntoutusinterventiot. Työterveyshuollon ja hankkeen 
kesken uutena tavoitteena on kehittää pitkiltä sairauslomilta palaavi-
en työhön paluuta tukevia käytäntöjä osaksi varhaisen reagoinnin 
mallia. 

Toimintaa hankkeessa kehitetään tuottamalla työseminaa-
reissa toimintamalli työterveyshuoltojen ja asiakasyritysten mutta 
myös muiden terveydenhuoltoyksiköiden, kuntoutuspalvelujen tuot-
tajien kanssa. kumppanuusyh-
teistyöalueet ja tavoitteet niille sekä tarkastellaan toimintaprosesse-
ja. Kumppanuusmallit rakennetaan eri kokoisille yrityksille: pk-yri-
tyksille (yli 50 tt), pienyrityksille (10-50 tt), mikroyrityksille (alle 10 tt) 
ja yksinyrittäjille.  
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Kumppanuusmallin käyttöönotto edellyttää uudenlaista työ-
otetta. Hankkeessa koulutetaan työterveyshuoltohenkilökuntaa ot-
tamaan uusi työskentelytapa käyttöön. Työterveyshuolloille järjeste-
tään mahdollisuus benchmarkata toistensa hyviä käytäntöjä. Edel-
leen henkilökuntaa koulutetaan liiketoimintaosaamisessa yhteistyön 
parantamiseksi sekä tuotteistamisessa.  

 
 
4.2.1 Kehittämiseen liittyvät tavoitteet ja menetelmät 
 

Kehittämistyöskentelyn tavoitteena oli selvittää työpaikan ja työterveys-

huollon välistä yhteistyötä yrityksen odotusten ja tarpeiden osalta sekä 

kartoittaa kumppanuutta vahvistavia tekijöitä. Kehittämistyön lopputuot-

teena oli tarkoitus tuottaa uudenmuotoinen työterveyshuollon toiminta-

suunnitelma, jossa tulisi entistä selkeämmin näkyviin asiakasnäkökulma, 

työkyvyn tukemiseen liittyvä työnjako ja yhteistyö sekä parantunut kus-

tannustietoisuus. 

Punk-hankkeessa yhteistyötä tehneet työterveyshuollot hankkivat 

omien asiakkaidensa joukosta kumppanuuden kehittämistyöhön halukkai-

ta, vapaaehtoisia työpaikkoja. Kehittämistyötä tehtiin seitsemän erikokoi-

sen, alle 250 työntekijää käsittävän työpaikan ja heidän työterveyshuolton-

sa kanssa (taulukko 5). Kehittämistyöskentelyyn yrityksistä osallistuivat 

työantajan edustaja, työntekijäedustaja, työsuojelu, työterveyshuolto sekä 

Punk-hankkeen projektisuunnittelija. Yritykset saivat itse nimetä keskuste-

luun osallistuneet henkilöt. Kehittämistyötä ohjasi Punk-hankkeen projek-

tisuunnittelija sekä kahdessa työpaikassa hankkeen ulkopuolinen työterve-

yshuollon asiantuntijalääkäri.  
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Työpaikan nykytilannetta, odotuksia ja tarpeita sekä kumppanuutta vahvis-

tavia muita tekijöitä kartoitettiin kussakin yrityksessä 3 - 5 kertaa (90 -120 

minuuttia/kerta) osallistavan keskustelun ja puolistrukturoidun kysymys-

rungon avulla. Keskustelussa kartoitettiin muun muassa sairauspoissaolo-

tilastoja, työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa, työterveyshuollon ja 

lakisääteisten tapaturmavakuutusmaksujen kustannuksia ja työeläkemaksu-

luokan kehittymistä sekä työkyvyn ylläpitämiseksi ja tukemiseksi toteu-

tettavia toimia työpaikan ja työterveyshuollon osalta että työsuojelu-

toiminnan järjestäytymistä. Menetelmä noudatteli suurelta osin perinteisen 

toimintatutkimuksen ideologiaa, sillä kehittämiseen liittyvässä keskuste-

lussa pyrittiin kehittämään kohdeorganisaatiota sen toimintatapoihin vai-

kuttamalla. ( Kuula 2011) 

Kaikille kehittämistyössä mukana olleille työpaikoille toimitettiin 

tiedoksi Sairauspoissaolokäytäntö työpaikan ja työterveyshuollon yhteis-

työnä (STM 2007) julkaisu, sekä Punk-hankkeessa tuotettuja esimiesoppai-

ta. (Terävä & Mäkelä-Pusa 2011) 

 

 
Toimiala 

 
Henkilöstömäärä 

henkilöstö- ja laitosruokala-
palvelut 

209 

 
vapaa sivistystyö 

25 päätoimista 
230 - 270 sivutoimista 

 
luterilainen seurakunta 

20 vakituista 
7 kausityöntekijää 

kuntoutus, ravitsemus, majoitus, 
vanhuspalvelut 

 
51 

paperiteollisuus 60 
betoniteollisuus 170 
teollisuuskoneiden suunnittelu, 
tuotanto, tukkukauppa 

7-8 

Taulukko 5. Työkyvyn tukimallin kehittämistyöskentelyyn osallistuneiden yritysten toimi-
alat, työtehtävät ja henkilöstömäärät. 
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4.2.2 Kehittämistyön tuotokset ja tulokset 
 

Jokaiselle työpaikalle laadittiin osana kumppanuuden kehittämistyötä työ-

kyvyn tukimalli. Työkyvyn tukimalliin sisällytettiin usein sekä päihde-

suunnitelma että ohjeet epäasialliseen käyttäytymiseen työelämässä. Työ-

paikkakohtaiset tarpeet, suunnitelmat ja keinot päivitettiin työterveyshuol-

lon toimintasuunnitelmaan. Työpaikkojen ja työterveyshuoltojen toteutta-

mia yhteisiä tehtäviä työkyvyn tukemisen eri vaiheissa listattiin tauluk-

koon, joka avulla yritykset pystyivät jatkamaan suunnitelmallisemmin 

oman TYKY-toiminnan (työkykyä ylläpitävän toiminnan) kehittämistä. 

Työnantajien odotukset ja tarpeet kohdistuivat työterveyshuollon 

apuun työkykykysymyksissä. Kehittämistyössä sovittiin aikaisempaa sel-

vemmin työkyvyn arvioinnista ja siihen liittyvistä yksityiskohdista, työteh-

tävien määräaikaisen keventämisen suunnittelusta, toistuvasti poissa olevi-

en työntekijöiden tilanteen yhteisestä pohdinnasta, sairauspoissaolotilasto-

jen ja työterveyshuoltoon kertyneen tiedon säännöllisestä analysoinnista ja 

raportoinnista, esimiesten puheeksiottokoulutusten toteuttamisesta, syste-

maattisemmasta kuntoutukseen ohjaamisesta sekä konkreettisten ohjeiden 

saamisesta. Työpaikat halusivat myös nykyistä selkeämmin tietoa, millais-

ta konkreettista apua ja eri toimia he voivat odottaa ja saada työterveys-

huollolta ja kuinka paljon työterveyshuollon palvelut maksavat. 

Kumppanuutta vahvistavia tekoja olivat muun muassa yhteistyö-

tarpeen kartoittaminen ja määrittäminen, työpaikan ajantasaisten tietojen 

säännöllinen toimittaminen sekä aikataulutettu toimintasuunnitelma terve-

ystarkastuksiin lähettämisestä. Muille, paitsi yhdelle työpaikalle, sovittiin 

vähintään kerran vuodessa toteutettava suunnitelmallinen yhteiskokous 

työterveyshuollon kanssa osana työsuojelun toimintasuunnitelmaa, jonne 

laaditaan asialista, työterveyshuollon kanssa osana työsuojelutoimikuntaa 

työterveyshuollon toimintasuunnitelman ja nykytilanteen (esim. sairaus-

poissaolot) päivittämiseksi. Kaksi työpaikkaa halusi työterveyshoitajan 

säännölliset vastaanotot työpaikkansa tiloihin. 

Kumppanuuden toimivuuteen merkittävimmin vaikuttivat yhteiset 

rajapinnat eli vuotuisten kontaktien määrä, yhteisen toiminnan suunnittelu 

ja aktiivinen ote suunnitelmien päivittämiseen sekä yrityksen sairaan-

hoitosopimuksen olemassaolo oman työterveyshuollon kanssa. Muita 
kumppanuutta vahvistavia tekijöitä todettiin olleen työpaikalle laaditut 

sopimukset ja mallit erilaisten häiriötilanteiden hoitamiseksi sovittuine 
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rooleineen, työsuojelutoimikunnan tai muun yhteistoimintaelimen organi-

soituminen, työpaikan omat, selkeät tehtävä- ja vastuujaot sekä esimies-

työn vakiintuneet käytännöt ja tiedonkulkusuunnitelma. 

Kaikki kehittämistyössä mukana olleet työpaikat tarvitsivat sekä 

työhyvinvointiin että työturvallisuuteen liittyvää monenlaista asiatietoa 

perusteluineen. Lisääntyneen tiedon avulla ymmärrettiin työterveyshuollon 

eri toimien merkitys työhyvinvoinnille aikaisempaa paremmin, jolloin 

osattiin paremmin pyytää ja toivoa erilaisia tukitoimia sisällytettäväksi työ-

terveyshuollon toimintasuunnitelmaan. Samasta syystä myös yrityksen mo-

tivaatio työhyvinvointiin vaikuttavien asioiden kuntoon laittamisessa li-

sääntyi tekojen tasolle. Huolellinen yhteistyön suunnittelu koettiin olleen 

erityisen tarpeellista työpaikkojen kannalta.  
 
 

4.2.3  Kysely työterveyshuoltojen asiakasyrityksille 
 

Kehittämistyön rinnalla tehtiin kirjallinen kysely neljän Punk-hankkeen 

kanssa yhteistyötä tehneen työterveyshuollon asiakasyrityksille koskien 

heidän näkemyksiään nykyisestä työterveysyhteistyöstä ja siihen liittyvistä 

tulevaisuuden toiveista. Kyselyn kohteena olleet yritykset toimivat pääasi-

assa pääkaupunkiseudulla, Uudellamaalla ja Hämeenlinnan seudulla. Säh-

köinen Webropol-kysely lähetettiin 1181 yritykseen, johon vastasi 139 

yritystä (vastausprosentti oli 11,8). Vastausprosentin pienuuden vuoksi 

kyselyn antamia tuloksia voidaan pitää vain suuntaa-antavina ja ne johto-

päätökset, jotka tässä raportissa tehdään, koskevat vain vastanneita 139 

yritystä. Tuloksia ei siis voi yleistää valtakunnallisesti. On myös oletetta-

vaa, että aineisto on vinoutunut siten, että kyselyyn vastanneissa yrityksis-

sä ollaan valmiimpia panostamaan työntekijöiden työkyvyn ylläpitoon kuin 

jossain muualla. 

Yritykset olivat kauttaaltaan melko tyytyväisiä työterveyshuollon 

toimintaan. Eniten tyytymättömyyttä aiheuttivat yhteydenpito ja kustan-

nuksista kertominen, joihin noin joka neljäs oli tyytymätön. Tyytyväisim-

piä työterveyshuoltoon oltiin terveys- ja sosiaalipalvelujen sekä järjestö-

toiminnan toimialoilla, henkilöstömäärältään suurimmissa yrityksissä sekä 

niissä yrityksissä, joiden sopimukseen kuului sairaanhoito. Suurimmissa 

yrityksissä osattiin ottaa kantaa erilaisiin työterveyshuollon kanssa toteu-

tettaviin yhteistyömuotoihin. Vain noin neljäsosa vastaajista kertoi, että 

työterveyshuolto oli informoinut riittävästi mahdollisuuksista kuntoutuk-
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seen ja vain viidesosa tunsi mielestään riittävästi yhteiskunnan tarjoamat 

tuet työntekijän työssä selviytymiselle. 

Työpaikoilla oli käytössään jonkin verran erilaisia käytäntöjä (kes-

kustelut, mittarit, varhaisen puuttumisen menetelmät) työntekijöiden työ-

kyvyn tai työssä selviytymisen tukemiseksi. Vähiten käytettiin sairauslo-

mien pitkittymistä ehkäisevää toimintaa, työhön paluuta tukevaa toimintaa, 

esimiesten koulutusta työkyvyn ongelmien havaitsemiseen sekä yhteistyötä 

työeläkelaitosten kanssa. Vain viidesosassa yrityksistä oli erityinen koko-

naisvaltainen työkyvyn tukimalli ja 16 prosentilla se oli kehitteillä. Eniten 

näitä käytäntöjä oli suurimmilla yrityksillä kuten myös terveys- ja sosiaa-

lialojen sekä järjestötoiminnan toimialoilla toimivilla yrityksillä.  Runsaan 

kolmasosan mielestä yhteistyö työeläkelaitoksen kanssa ei toiminut erityi-

sen hyvin.   

Tärkeimpänä tulevaisuuden haasteena yrityksen ja työterveyshuol-

lon yhteistyössä nähtiin työntekijöiden työssä jaksamisen edistäminen ja 

työkykyongelmien ennaltaehkäisy. Työterveyshuolloilta toivottiin enem-

män erilaista informaatiota yrityksille ja pidettiin valitettavana sitä, ettei 

aikoja meinannut saada työterveyshuollosta tai että työterveyshuollosta ei 

pidetty riittävästi yhteyttä yrityksiin. Ongelmaksi koettiin myös työterveys-

huoltohenkilöstön suuri vaihtuvuus ja resurssien puute. 

Kyselyyn vastanneista yksinyrittäjistä vain joillakin oli työterveys-

huolto ja muut käyttivät julkista terveydenhuoltoa. Ostettu työterveyshuol-

to ei kuitenkaan aina osannut palvella yksinyrittäjiä ja työterveyshuollolta 

vaadittiinkin räätälöityjä palveluita yksinyrittäjille. Yksinyrittäjät pitivät 

työterveyshuoltoa myös turhan kalliina. 
    
4.2.4 Työterveysyhteistyön kehittämisalueet 
 
Perustuksia valamassa  pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö -raportissa 

(Juntunen ym. 2012) kehittämistyön (osa I) ja selvityksen (osa II) sekä 

muiden Punk-hankkeen aikaisten koulutusten, seminaarien, messujen, yri-

tys- ja asiantuntijatapaamisten seurauksena syntyi näkemys kehittämisalu-

eista, joita työterveysyhteistyöhön edistämiseksi on tarpeellista tehdä. Ke-

hittämisalueet on jaettu kolmeen osaan eli työterveyshuollon oma toiminta, 

työterveysyhteistyötä tukevat välineet ja yhteiskunnallinen ohjaus ja ne on 

raportoitu laajasti ko. julkaisussa.  
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5  Pientyöpaikkojen varhaiskuntoutus- 
    mallien kehittäminen ja pilotointi ja  
    yrittäjien kuntoutustarpeen selvitys 
 

Punk-hankkeessa kehitettiin Oman hyvinvoinnin lähteillä varhaiskuntou-

tusmallia sekä työelämäosaamiseen tähtäävää ohjelmaa Moniosaaja 

-valmennus. Lisäksi hankkeessa toteutettiin yrittäjille suunnattu kysely 

työkyvyn tuen ja kuntoutuksen tarpeesta. Kyselyn pohjalta tuotettiin esite 

Kuntoutustietoa yrittäjille, tarjottiin kuntoutuskurssi maatalousyrittäjille 

sekä tapahtuma ja tiedotusta työhyvinvoinnista yrittäjille. 

Hankkeessa pilotoitiin kahta varhaiskuntoutusmallia. Oman hyvin-

voinnin lähteillä lyhytintervention ensimmäisiä malleja kokeiltiin Kuntou-

tussäätiön JATS-hankkeessa (Juvonen-Posti, Jalava 2008) ja kehittämis-

työtä on jatkettu tässä hankkeessa. Kuntoutuskokonaisuudessa on vahvasti 

terveyden edistämisen näkökulma. Kurssi vahvistaa voimavaroja ja moti-

vaatiota elämäntapamuutoksiin. 

 
 
 
5.1 Oman hyvinvoinnin lähteillä   
 

Punk-hankkeessa on toteutettiin kaikkiaan kahdeksan lyhytinterventiota. 

Lyhytinterventioiden vaikutuksia tutkittiin seitsemän kurssin osalta. Han-

kesuunnitelmassa tulevaa kehittämistyötä kuvattiin seuraavasti: 

 
Oman hyvinvoinnin ja terveyden lähteillä on avokuntoutuksena toteu-
tettava varhaiskuntoutus, jossa itsensä tuntemisen ja työn merkityk-
sen sekä itsearvostuksen lisäksi paneudutaan unen, liikunnan, ravin-
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non ja rentoutumisen merkitykseen. Kuntoutus muodostuu 5-6:sta 
yhden päivän mittaisesta noin kahden viikon välein toteutettavasta 
jaksosta. Kuntoutuskokonaisuudessa on vahvasti terveyden edistä-
misen näkökulma. 

 
Punk-hankkeessa toteutettiin kaikkiaan kahdeksan lyhytinterventiota. 

Oman hyvinvoinnin kuntoutusmallin kehittäjät psykologi Soili Järvilehto 

ja fysioterapeutti Raija Kiiski ovat siirtäneet kokemustietoaan ohjaajan 

oppaassa (Järvilehto, Kiiski 2009) ja kouluttamalla Punk-hankkeen Oman 

hyvinvoinnin lähteillä kurssien ohjaajat. 

Työuupumuksen jatkuvasti lisääntyessä tarvitaan lyhytkestoisia ja 

tehokkaita kuntoutuksen muotoja, joihin yhä useamman on mahdollisuus 

osallistua. Kurssien suunnittelun lähtökohtana on ollut 1) lyhytkestoisuus, 

niin että osallistuminen myös pientyöpaikoilta on mahdollista, 2) vaikutta-

vuus, siten että osallistujat tekevät tietoisia itseään ja hyvinvointiaan kos-

kevia päätöksiä, 3) matala kynnys osallistua. Oman hyvinvoinnin lähteillä 

kurssit muodostuivat viidestä päivästä, joilla jokaisella on oma teemansa. 

Kahden viikon välein toteutettavien päivien välillä on tehtäviä ja jokainen 

tekee oman suunnit Kurssin jälkeen puolen 

vuoden kuluttua on seurantapäivä, jossa itse arvioidaan oman projektin 

toteutumista.  

 

Oman hyvinvoinnin lähteillä  varhaiskuntoutuksen teemat: 
 

- uni, rentoutuminen ja vireystila 

- ravinto hyvinvoinnin lähteenä 

- mieli ja voimavarat 

- liikunta ja itsestä huolehtiminen 

- sanoista teoiksi  miten tästä eteenpäin 

- oma tarina - seurantapäivä 

 

Kurssin ohjaajat koulutettiin kolmen päivän koulutuksella ja ohjaajilla on 

ollut käytettävissä ohjaajan käsikirja ja hankkeessa tuotetut PowerPoint  

-materiaalit kuntoutuksen eri teemoista. 

Kurssien vaikutuksia on tutkittu tekemällä sykevälianalyysi eli 

Firstbeat-mittaus ja hyvinvointikysely osallistujille sekä kurssin ensimmäi-

sellä tapaamisella että seurantapäivällä, noin 7-8 kuukauden kuluttua en-

simmäisestä mittauksesta. Hyvinvointikysely käsitti seitsemän standardoi-
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tua kyselyä: Työhyvinvointi (Manka), Työn imu (Hakanen), Tunnetason 

työhyvinvointi (WARR), Mieliala (RBDI), Masentuneisuus (WARR ja 

RBDI), Uupuneisuus (BBI-15 ja Vital exhaustion) ja Psykosomaattiset 

oireet. Tuloksia mittauksista on analysoitu siten, että mittausjoukko on 

jaettu niihin, joilla on ensimmäisen mittauksen suhteen ns. kuntoutustarve 

eli masennusindikaattori (RBDI) on yli 5 ja Uupuneisuusindikaattori (BBI-

15) on yli 40.  Tulokset osoittavat (Kuoppala 2011) yhdensuuntaisesti posi-

tiivisia vaikutuksia ja erityisesti niille, joille havaittiin kuntoutustarve. 

Kuvassa 6 esitetään kyselytutkimuksen tuloksia uupuneisuuden osalta.  

 

 
Kuva 6. Oman hyvinvoinnin lähteillä -kuntoutuskurssilla tehdyn hyvinvointikyselyn tulos 
uupuneisuudesta. 
 
 
 
 
Kurssilaiset kokivat, että kurssi sai pysähtymään ja miettimään omaa hy-

vinvointia. Kurssilla syntyi ymmärrys, että hyvinvointi lähtee itsestä. Myös 

osa oli muuttanut liikunta- ja ruokailutottumuksiaan. Kyselyssä 85,7 % 

ilmoitti, että kurssi vastasi odotuksia jokseenkin tai täysin. Kaikki vastan-

neet olivat sitä mieltä, että kurssin annista on hyötyä arjessa. Työterveys-

huollot ovat nähneet tämän kurssin saamamme palautteen mukaan ns. mini 

Aslak-kurssina. Hankkeen kokemuksena on, että tämän tyyppiselle var-

haiskuntoutusmallille on tarvetta.  
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Kuntoutuskurssien ajankohdat olivat: 

 

I 7.10.  2.12.2009 

II 28.1.  15.3.2010 

III 3.3.    5.5.2010 

IV 12.8.  7.10.2010 

V 20.10.  15.12.2010 

VI 20.1.  17.3.2011 

VII 2.3.  4.5.2011 

VIII 11.10.  13.12.11 (maatalous) 

 

Kurssien jälkeen järjestettiin seurantapäivät noin puolen vuoden kuluttua 

viimeisestä kurssipäivästä. 

 

5.1.1 Kokemukset kehittämistyöstä 

Oman hyvinvoinnin lähteillä malli on lyhytinterventio, jossa kuntoutumis-

jaksot ovat päivän mittaisia kerrallaan ja toistuvat kahden viikon välein. 

Tämä mahdollistaa osallistumisen pienemmiltäkin työpaikoilta ja työtehtä-

vistä, joissa poissaolo kuormittaa merkittävästi muuta työyhteisöä.  

Hanke järjesti yhden kurssin myös maatalousyrittäjille. Markki-

nointiapua saatiin MTK:lta, joka lähetti siitä tiedotteen sähköpostitse Hä-

meen seudun maatalousyrittäjille. Heidän palautteensa oli erityisen kiittä-

vää ja tyytyväistä. 

Tämän lyhytintervention asemasta ns. kuntoutuksen kentässä on 

keskusteltu useamman kerran ohjausryhmässä. Kysymys ei ole varsinaises-

ta kuntoutuksesta, kun uupumista ei diagnosoida ja lyhytinterventio onkin 

nähty enemmän työterveyshuollon ohjauksen ja neuvonnan piiriin kuulu-

vana interventiona. Oman hyvinvoinnin lähteillä rinnastettiin asemaltaan 

pitkälti kuntoremonttiin. 

Vaikutusten arvioinnin tulokset, jotka osoittivat myönteistä kehi-

tystä, kertovat, että tällä lyhytinterventiolla saadaan positiivisia tuloksia. 

Tulokset olivat kaikkein positiivisimpia uupumisesta ja mielialan apeudes-

ta kärsivillä. Varhaiskuntoutusmalli Oman hyvinvoinnin lähteillä on hank-

keen aikana tuotteistettu ja kuvattu siten, että se on kaikkien kuntoutusalan 

ja työterveyshuoltoalan ammattilaisten käytettävissä. 
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5.2 Moniosaaja-valmennus  
 

Punk-hankesuunnitelmassa kehittämistyö kuvattiin: 

 
Hankkeen tavoitteena on kehittää ryhmämuotoinen varhaiskun-
toutusmalli työelämätaitojen parantamiseksi, joka tukee työelä-
mässä jatkamista. Varhaiskuntoutusmalli on suunnattu ikäänty-
neille työntekijöille, joilla on noin 10 vuotta työuraa jäljellä. Työ-
elämäosaamisen kehittämismallissa keskeistä on tietoteknisten 
taitojen kehittäminen ja verkkoviestintätaidot ja mm. työelämän 
muutostrendit. Ryhmänä toteutettava kuntoutus mahdollistaa 
vertaistuen. Kuntoutusprosessia tuetaan verkko-oppimisympä-
ristöllä ja oman työyhteisön ja työterveyshuollon sitomisella pro-
sessiin. Ryhmämuotoisen osan lisäksi kuntoutuksessa on myös 
yksilöllinen kokonaisuus, joka liittyy oman alan tietojen ajan-
tasaistamiseen. Työelämätaitojen kehittämisohjelma ajoittuu n. 
vuoden ajalle ja se koostuu lyhyistä moduleista. 
 

Jatkuvasti muuttuvassa maailmassa täytyy koko ajan seurata oman ammat-

tialansa kehitystä tietotulvan keskellä, oppia uusia toimintatapoja ja tulla 

toimeen yhä moninaisempien tilanteiden, kulttuurien ja viestintäkanavien 

kanssa. Työn vaatimusten ja omien taitojen välinen tasapainottelu muuttuu 

huomattavan haasteelliseksi. Tilanne voi johtaa helposti omien taitojen 

kapeutumiseen ja tätä kautta turhautumiseen, työmotivaation laskuun ja jo-

pa uupumiseen  (Aro 2006, Seuri 2006, Gould ym. 2006, Järvikoski 1994). 

Moniosaaja -valmennuksen tavoitteena oli antaa pientyöpaikan 

ikääntyvälle (+45 v.) työntekijälle välineitä ja tukea oman osaamisensa 

päivittämiseen tilanteissa, joissa osaamiseen liittyvät kysymykset vaikeut-

tavat työssä jaksamista ja jatkamista.  

Valmennus toteutettiin ryhmämuotoisena noin viidestä kymmenen 

kuukauden ajanjaksolla. Valmennukseen hakeuduttiin työterveyshuollon, 

esimiehen tai omasta aloitteesta. Näiden jälkeen toteutettiin yksi tai kaksi 

seurantapäivää. Valmennus sisälsi sekä lähiopiskelupäiviä (7-8 pv) että 

itsenäistä työskentelyä verkossa (kuva 7). Verkkotyöskentelyssä käytettiin 

Moodle-oppimisalustaa. Lähiopiskelupäivät toteutettiin pääsääntöisesti 

Kuntoutussäätiössä Helsingin Malminkartanossa. 
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Kuva 7. Moniosaaja-valmennuksen toteutuksen kuvaus. 

 

 

Ohjelmarunko koostui valmennusryhmän yhteisistä teemoista ja jokaisen 

osallistujan omasta konkreettisesta kehittymissuunnitelmasta. Osallistujan 

oman suunnitelman laatimisen avuksi toteutettiin ennen valmennuksen 

alkua työpaikkapalaveri, jossa kartoitettiin työpaikan ja osallistujan tule-

vaisuuden osaamistarpeita. Työpaikkayhteistyön avulla työpaikan nykyiset 

ja tulevaisuuden osaamistarpeet tehtiin näkyväksi ja valmennettavan osaa-

misen ja kehittymissuunnitelma yhdistettiin näihin tarpeisiin. Valmennuk-

sen yleistavoitteet sekä teemakohtaiset lähiopiskelupäivien ja välitehtävien 

tavoitteet on esitetty taulukossa 6. 

Ryhmän yhteisiksi teemoiksi valittiin kansalaisen ATK-taidot, 

verkko-osaaminen, työelämän muutosten kohtaaminen, oppimaan oppimi-

nen, vuorovaikutustaidot ja verkostoituminen. Nämä asiat nousevat esiin 

kaikissa tulevaisuuden osaamistarpeita pohtivissa yhteyksissä ja ne kosket-

tavat kaikkia työntekijöitä työtehtävistä riippumatta. 
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Taulukko 6. Moniosaaja-valmennuksen yleistavoitteet sekä teemakohtaiset lähiopiske-
lupäivien ja välitehtävien tavoitteet. 
 

Lähi I: Oppimisen tielle 

Valmennettava on palauttanut mieleen kurssin yleiset tavoitteet ja osaa niiden pohjal-
ta löytää omat kehittymiskohteensa. Valmennettava on tutustunut ryhmän muihin 
jäseniin ja osaa käyttää Moodle-oppimisympäristöä. Valmennettava osaa myös oppi-
mispäiväkirjan kirjoittamisen periaatteet. Valmennettava osaa pohtia ja jakaa koke-
muksia lähijakson sisällöstä ja sen merkitystä itselleen. Valmennettava osaa kirjoittaa 
löytämänsä kehittymiskohteet ja niiden mahdollisia toteuttamistapoja Moodleen. 
Lähi II: Työelämän muutosten kohtaaminen 

Valmennettava on tietoinen työelämän kehittymisen ja muutosten tarpeesta ja niiden 
vaikutuksista työhön. Valmennettava saa valmiuksia kohdata muutoksia ja hän osaa 
arvioida niiden mahdollisia vaikutuksia omaan työhönsä. Valmennettava osaa tunnis-
taa omat vahvuutensa. 
Lähi III: Oppimaan oppiminen 

Valmennettavat näkevät oppimisen haasteena ja löytävät itselleen soveltuvat oppi-
mistavat  ja menetelmät sekä tiedostavat hyvään oppimistilanteeseen liittyvät tekijät. 
Lähi IV: Vuorovaikutustaidot 
Valmennettavat tunnistavat omat toimintatapansa vuorovaikutusta vaativissa tilan-
teissa kuten asiakaspalvelussa, neuvotteluissa ja tiimityöskentelyssä. Valmennettavat 
saavat välineitä vuorovaikutuksen kehittämiseen. 
Lähi V: Verkostoituminen 

Valmennettavat tiedostavat verkostoitumisen merkityksen ja mahdollisuudet sekä 
tunnistavat itselleen tärkeät verkostot. Valmennettavat luovat tarpeen mukaan uusia 
verkostoyhteyksiä. 
Lähi VI: Uudistunut moniosaaja 
Valmennettavat ovat saaneet uusia työelämätaitoja ja arvioivat omaa kehittymissuun-
nitelmaa ja sen toteutumista. Valmennettavat ovat jakaneet osaamistaan ja oppimis-
kokemuksiaan muiden ryhmäläisten kanssa valmennuksen ajalla. 
Seuranta 

Valmennuksen tavoitteiden toteutumisen arviointi. 
 

 
 
5.2.2 Kokemukset kehittämistyöstä 
 

Moniosaaja-valmennusta tulee edelleen jatkokehittää, sillä kokemuksia eh-

ti kertyä Punk-hankkeen aikana vain kahdesta kurssista. Ratkaistavaksi 

tulee myös, mihin tämänlainen varhaiskuntoutusinterventio asettuu kuntou-

tuksen kentässä samoin kuin mikä taho rahoittaisi tämänlaista kuntoutusta. 



44 
 

Myös verkko-ohjatusta kuntoutuksesta on melko vähän tutkimustuloksia ja 

kokemuksia, millaisia vaikutuksia tällaisella oppimismenetelmällä voidaan 

saavuttaa.  

Valmennettavat arvioivat kurssin sopivaksi kokonaisuudeksi iäk-

käimmille työntekijöille, johon osallistuminen on laittanut miettimään 

omaa osaamista ja sen hyödyntämistä. Kautta linjan valmennettavat koki-

vat omat työelämävalmiutensa lisääntyneen. Valmennettavat arvioivat nu-

meraalisesti kunkin valmennusosion hyödyllisyyttä sekä käytännön toteu-

tuksen onnistumista asteikolla 1 5, jolloin arviot vaihtelivat välillä  

3,5 4,3. Esimiehet arvioivat valmennukseen osallistuneiden työntekijöiden 

työotetta valmennuksen jälkeen, jolloin yhteisinä havaintoina oli mm., että 

työntekijät olivat rohkaistuneet ja reipastuneet, ryhtyminen oli aikaisempaa 

helpompaa, itseohjautuvuus ja itsevarmuus olivat lisääntyneet, he uskalsi-

vat sanoa oman mielipiteensä, henkilöstöryhmien välinen yhteistyö oli 

parantunut, monialainen työote varmistunut ja avoimuus lisääntynyt. 

 

 

 

5.3 Kuntoutustarvekysely yrittäjille 
 

Punk-hankesuunnitelman mukaisesti hankkeessa tarjotaan varhaiskuntou-

tusinterventioita yksinyrittäjille ja mikrotyöpaikkojen henkilöstölle ja sel-

vitetään heidän kuntoutustarvettaan. Kehittämistyö painottui hiukan toisin 

kuin alkuperäisessä  suunnitelmassa kuvattiin. 

 

Osaamisen kehittämiseksi luodaan verkostoja ja ikääntyneil-
le yrittäjille tarjotaan mahdollisuutta osallistua Työelämätaito-
jen uudistaminen -varhaiskuntoutuskokeiluun. 

Työhyvinvointikoulutusta tarjotaan myös yrittäjille ja 
mikrotyöpaikkojen henkilökunnalle sekä yrittäjäjärjestöjen jä-
senille. Oman hyvinvoinnin lähteillä -varhaiskuntoutukseen 
rekrytoidaan myös yrittäjiä ja mikrotyöpaikkojen henkilöstöä. 
 

Yrittäjiä rekrytoitiin yrittäjäjärjestöjen kautta Hämeessä ja Pirkanmaalla 

sekä Tampereen yliopiston Synergoksen Lempäälän Ideaparkiin liittyvien 

yhteyksien kautta. 

Yrittäjille ja maatalousyrittäjille tehtiin vuonna 2010 sähköinen ky-

sely, jossa kysyttiin vastaajien näkemystä oman hyvinvointinsa tilasta, työ-
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kykyä tukevista palveluista ja edellytyksistä käyttää näitä palveluja. Kysely 

sisälsi kysymyksiä vastaajan omasta työkyvystä, sairauspoissaoloista sekä 

hänen kokemastaan elämänlaadusta ja hyvinvoinnista. Edelleen selvitettiin 

työterveyshuollon palveluja, kuntoutusmahdollisuuksia koskevaa tietämys-

tä ja tiedontarvetta. Kyselyn toteuttamista selvitettiin sekä Uudenmaan että 

Hämeen alueella, mutta se toteutui vain Hämeessä. 

Syksyllä 2011 hankkeessa valmistui selvitysraportti 
1. Raportin tavoitteena oli selvittää 

yrittäjien työkykyä ja hyvinvointia, kokemuksia työterveyshuollosta sekä 

kokemuksia että toiveita yrittäjille suunnatusta kuntoutuksesta.  

Raportissa kuvataan aluksi Punk-hankkeessa tehtyä kehittämistyö-

tä sekä selvityksen käytännön toteuttamista. Tämän jälkeen selvitykseen on 

koottu tiivistetysti pien- ja yksinyrittäjien työhyvinvoinnin lähtökohtia. 

Varsinainen selvitys alkaa kappaleesta kolme. Selvityksen pohjana 

on aineisto, joka perustuu Hämeen alueen maatalousyrittäjille ja muille 

yrittäjille tehtyyn sähköiseen kyselyyn. Kyselyn vastausprosentti jäi alle 

10, joten sitä täydennettiin vielä 15 haastattelun avulla niin että laadullinen 

ja määrällinen aineisto täydentävät toisiaan.  

Raportin keskeisiä huomioita olivat, että vaikka yrittäjät ovat pää-

osin tyytyväisiä omaan työhönsä, heilläkin on työssään monenlaisia omaa 

työkykyään uhkaavia tekijöitä. Maatalousyrittäjien suurimmat ongelmat 

johtuivat siitä, että tulevaisuus nähtiin epävarmana ja toisaalta siitä, että 

byrokratia ja tukiviidakko vievät jatkuvasti enemmän työaikaa. Muiden 

yrittäjien suurin ongelma taas liittyi suureen työkuormaan; sopivien tuuraa-

jien palkkaaminen ei useinkaan ollut taloudellisesti mahdollista. 

Odotettu havainto oli myös se, että monet yrittäjät eivät olleet teh-

neet työterveyshuoltosopimusta, koska kokivat, etteivät saa rahalle vas-

tinetta. Tämä voi johtua siitä, että työterveyshuollon palvelut on usein 

suunnattu suuremmille yrityksille tai toisaalta siitä, että yrittäjillä ei yksin-

kertaisesti ollut tietoa työterveyshuollon palveluista.  

Raportista välittyy myös voimakkaasti se, ettei pien- ja maatalous-

yrittäjillä ole kuin nimeksi tietoa kuntoutuspalveluista ja mahdollisuuksis-

ta. Kiinnostusta, tarvetta ja halua kuntoutukseen näyttäisi olevan. Jatkossa 

onkin syytä lisätä yrittäjien kuntoutustietämystä ja mahdollistaa myös heil-

le entistä monipuolisempi ja varhaisempi kuntoutuspalveluiden tarjonta.  

                                                 
1 Mäkelä-Pusa ym. 2011 
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6  Työhyvinvointiosaamisen lisääminen  
    ja välineitä tähän työhön  
    pientyöpaikoille 
 
 
6.1 Tulosta ja kilpailukykyä  työhyvinvointikoulutus ja  
      opas Työn iloa ja imua  työhyvinvoinnin ratkaisuja  
      pientyöpaikoille  
 

Tampereen yliopiston Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos toteutti hank-

keessa työhyvinvointikoulutusta esimiehille, luottamusmiehille ja työsuo-

jeluvaltuutetuille, työsuojelupäälliköille sekä yrittäjille.  

Punk-hankkeessa haluttiin lisätä osallistujien tietoisuutta työhyvin-

vointiin liittyvistä asioista ja tarjota  mahdollisuutta osallistua valmennus-

ohjelmaan. TuKi-valmennusohjelma on kehitetty tuotteeksi, joka on mo-

nistettavissa ja siten myös jatkossa hyödynnettävissä. 

Hankehakemuksessa työhyvinvointiin liittyvä kehittämistyö kuvat-

tiin seuraavasti: 

Hankkeessa toteutetaan pk-sektorille sopiva työhyvinvointi-
valmentajan koulutus ja  ns. työhyvinvointipassi välineeksi 
työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi työpaikalla. Koulutuksessa pa-
neudutaan myös ikäjohtamiseen. Työhyvinvointikoulutusta tar-
jotaan myös muille alueiden yrittäjäjärjestön jäsenille. 
 

TuKi-valmennusohjelman tavoitteet liittyivät tiedon lisäämiseen työ-

hyvinvoinnin kokonaisvaltaisesta käsitteestä ja työhyvinvointiin vai-

kuttavista tekijöistä. Edelleen haluttiin motivoida yrittäjiä ja esimiehiä 

huolehtimaan omasta ja työyhteisönsä hyvinvoinnista tuomalla tietoa 

työhyvinvoinnin vaikutuksista yrityksen tulokseen ja kilpailukykyyn, 
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jatkuvuuteen ja asiakastyytyväisyyteen sekä yrittäjän ja henkilöstön 

jaksamiseen, työuralla jatkamiseen ja elämänlaatuun. Yrittäjien tietoi-

suutta työterveyshuollon merkityksestä ja mahdollisuuksista haluttiin 

lisätä sekä antaa konkreettista tukea yrityksen ja yksilöiden hyvinvoin-

tisuunnitelmien tekemiseen. 

 
TuKi-valmennusohjelman sisältö oli: 
 

 Työhyvinvoinnin sisältö kokonaisvaltaisesti osana yrityksen 
johtamista 
 Työhyvinvoinnin vaikutus yrityksen tulokseen ja kilpailuky-

kyyn sekä yrittäjän ja henkilöstön jaksamiseen 
 Verkostoitumisen merkitys ja käytännön toimenpiteet sen edis-

tämiseen 
 Oman ja työyhteisön hyvinvoinnin edistäminen: 

o Stressin vaikutukset elimistöön ja negatiivisten 
vaikutusten eliminointi 

o Palautuminen kuormituksesta: liikunta, ravinto, 
rentoutus, henkisten voimavarojen kerääminen 

o Positiivisen psykologian mahdollisuudet hyvin-
voinnin edistäjänä 

 Työyhteisötaidot 
o Vuorovaikutus asiakastilanteessa ja haastavien  

tilanteiden käsittely 
o Neuvottelutaidot ja pienyrittäjän sopimukset  

käytännön työn helpottajina 
 Viestinnän ja sosiaalisen median vaikutusmahdollisuudet yri-

tyksen tulokseen ja hyvinvointiin 
 Yrityksen ja henkilökohtaisen työhyvinvointisuunnitelman  

tekeminen 

 

TuKi-koulutuksia järjestettiin kaikkiaan kuusi hankkeen kohderyhmäalu-

eille Lohjalla, Kangasalalla, Hämeenlinnassa, Tampereella sekä Vantaalla. 

Lisäksi koulutuksen ohjelmaa käytettiin ns. räätälöidyssä koulutuksessa 

yhdessä yrityksessä Vantaalla. 

 

Valmennusta kokeiltiin kestoltaan ja ajankohdaltaan eri variaatioilla: 
 

 1 arkipäivä + 4 iltapäivää 

 2 lauantaita + 2 iltaa 

 3 arkipäivää 

 2 arkipäivää ja 2 iltapäivää 
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Näistä paras vaihtoehto kuitenkin, myös yrittäjille, oli 3 arkipäivää toteu-

tettuna viikon välein. 

Tulosta ja kilpailukykyä koulutusmalli tuotteistettiin hankkeessa ja 

koulutuksen materiaaliksi tuotettiin Työn iloa ja imua 2  työhyvinvoinnin 

ratkaisuja pientyöpaikoille -opas. Opasta on jaettu hankkeen aikana noin  

7 300 kpl.  Hanke on postittanut sen kaikkiin Suomen työterveyshuoltoi-

hin. 

 

 

 

6.2 Voimavaroja esimiestyöhön -valmennus ja Esimies  
      työhyvinvointia rakentamassa -opas 
 

Hankemuutoksessa 2009 haluttiin tukea esimiehiä vaikeassa tehtävässään 

taantuman aikana ja tarjota heille kolmepäiväinen koulutus Voimavaroja 

esimiestyöhön. Koulutuksia järjestettiin kaikkiaan neljä kappaletta ja niihin 

osallistui 43 esimiestä.  

Voimavaroja esimiestyöhön -valmennus oli suunnattu yrittäjille ja 

pientyöpaikkojen esimiehille, joiden on työelämän jatkuvassa muutoksessa 

pystyttävä huolehtimaan töiden sujumisesta, tavoitteiden toteutumisesta 

sekä oman ja työyhteisön työhyvinvoinnin säilymisestä. Valmennuksen 

tavoitteena oli tarjota välineitä esimiestyön haasteisiin muutoksessa painot-

taen esimiehen omien voimavarojen vahvistamista.  

Valmennuspäiviä yhdessä valmennuksessa oli kaikkiaan kolme. 

Ohjelma jakautui aamupäivän teoreettiseen ja iltapäivän kokemukselliseen 

osuuteen. Käsiteltyjä aihekokonaisuuksia olivat mm. työyhteisön toimi-

vuus, muutosvastarinnan tunnistaminen ja työstäminen, sekä ratkaisukes-

keisen ajattelu työyhteisökriisien ratkaisemissa. Valmennettavat saivat 

harjoitteiden myötä myös konkreettisia työvälineitä esimiehen työkalupak-

kiinsa. Näitä olivat mm. arvostava puheeksiottaminen, palautteen antami-

nen ja vastaanottaminen sekä haastavien tilanteiden ratkaiseminen. 
3  -opas on rakennettu ar-

kipäivän esimiestyön tueksi ja avuksi. Se pohjautuu osaltaan Voimavaroja 

esimiestyöhön -valmennuksessa käytettyihin materiaaleihin. Tavoitteena 

on ollut tiivistetysti ja kansantajuisesti avata esimiestyön perusteita ja en-

                                                 
2 Manka ym. 2010 
3 Terävä, Mäkelä-Pusa 2011 



49 
 

nen kaikkea herättää esimiehiä pohtimaan omaa rooliaan nykyisessä työs-

sään ja työyhteisössään.  

Opas koostuu neljästä osiosta. Ensimmäisessä osiossa tarkastellaan 

työhyvinvointia ja sitä, mistä se koostuu. Toisessa osiossa perehdytään esi-

miehen rooliin ja tehtäväkenttään. Kolmannessa osiossa käsitellään työky-

kyä ja työkyvyn tukemista esimiehen näkökulmasta. Neljäs osio keskittyy 

työyhteisön toimivuuteen, muutoksiin työyhteisössä ja konfliktitilanteiden 

ratkaisuun.  

joka auttaa työntekijää ja esimiestä tekemään tilannearvioin työkykyyn 

oimivuuden kartoi

auttaa työyhteisöä ja esimiestä tekemään tilannearviota työpaikan kehittä-

mistarpeista.  

Vaikka opas on lähtökohtaisesti suunnattu pientyöpaikkojen esi-

miehille ja yrittäjille, se toimii myös suuremmissa yrityksissä ja yhteisöis-

sä, sillä esimiestyön haasteet ovat yleismaailmallisia ja työyhteisöjen toi-

minnassa on aina löydettävissä omat näkyvät ja näkymättömät rakenteensa.  

 

 

 
6.3 Työyhteisöjen kehittäminen 
 

Punk-hankkeessa tavoitteena oli tarjota apua ryhmäohjauksen muodossa 

esimiehille, siten että he voivat käsitellä työyhteisönsä kysymyksiä ryhmä-

ohjaajan tuella.  Lähtökohtana kehittämistyölle oli käyttää työyhteisö-

kyselyä, jonka pohjalta löytyvät kehittämistä vaativat kysymykset. Työyk-

sikön tavoitteena oli tehdä ryhmäohjauksessa kehittämissuunnitelma oman 

työhyvinvointinsa parantamiseksi. Hankesuunnitelma, joka on kuvattu alla, 

toteutui vain osittain. 

 
Hankkeessa toteutetaan yhdessä työterveyshuoltojen kanssa 
henkilöstökyselyn järjestäminen, tulosten käsittely ja palautetilai-
suus erikseen sovittavilla työpaikoilla. Tulosten perusteella tehtä-
vän kehittämistyön osalta työterveyshuolto ja hanke tekevät yh-
teistyötä. Mikäli kyselyn tulos antaa aihetta työyhteisöinterventi-
oon, työterveyshuollot voivat saada työnohjaustyyppisiä palveluita 
tai yhteisöllisen ryhmäohjauksen mallilla toteutetun kehittämistoi-
menpiteiden suunnittelun.  
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Kyselyjen tulokset raportoitiin koko henkilökunnalle ja työpaikan työter-

veyshuollon edustajat olivat paikalla ja ottivat omalta osaltaan osaa kes-

kusteluun kyselyn tuloksista. Tavoite ryhmäohjauksessa tehtävästä kehit-

tämistyön suunnittelusta toteutui vain osittain, siten että kehittämistoimen-

piteitä suunniteltiin lyhyissä työpajoissa kyselyn toteuttajan toimesta. Tä-

män lisäksi esimiehiä ohjattiin ryhmätyönohjauksen tyyppisessä työskente-

lyssä kehittämään työyhteisöjään neljässä työpaikassa. Alkuperäisessä 

suunnitelmassa ollut ryhmäohjausmallin kehittämistyö alkuperäisessä 

muodossaan jäi pois, koska hankkeen osatoteuttajan Kuntoutussäätiön pal-

velutoiminnoissa tapahtui uusia järjestelyjä. Työyhteisökyselyn kautta 

työpaikat saivat kuvan oman työpaikkansa työhyvinvoinnin tilasta ja siten 

tietoa henkilöstönsä kehittämistarpeista, joka ohjasi osallistumaan hank-

keen eri interventioihin. 

Työyhteisökyselyjä toteutettiin kaikkiaan kymmenen, joista kaikis-

ta järjestettiin palautetilaisuus ja kolmessa työpaikassa tämän lisäksi kehit-

tämisiltapäivät henkilöstölle, yhdessä työpaikassa hallituksen edustajat 

tuottivat yhdessä hankkeen ja työterveyshuollon kanssa oman kehittämis-

suunnitelman, yhden toteutetun kyselyn jälkeen työpaikka suunnitteli itse 

jatkotoimia. Neljässä työpaikassa esimiehille järjestettiin ryhmätyönohja-

usta 3-4 kertaa työyhteisökyselyn tulosten pohjalta. Työpaikat käyttivät 

hyväksi työyhteisökyselyn tuloksia ohjatessaan työpaikkansa henkilökun-

taa hankkeen eri interventioihin. Hankkeessa kehittämistyön kokemuksia 

käytettiin hyväksi kirjoitettaessa opasta Esimies työhyvinvointia rakenta-

massa.  

 

 
 

6.4 Osaamiskartoitus ja opas tulevaisuuden osaajaksi 
 

Tampereen yliopiston Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos pilotoi osaa-

miskartoitusta kolmessa työpaikassa. Kokemusten pohjalta tuotettiin opas 

Tulevaisuuden osaajaksi  tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella. Han-

kesuunnitelmassa kehittämistyötä kuvattiin seuraavasti: 

 
Henkilöstön osaamisen ajantasalla pitäminen luo valmiuksia muu-
toshaasteissa omaksua uusia asioita. Organisaatiossa on tärkeä 
huolehtia systemaattisesti tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen 
saamisesta. Toisaalta kaikki se osaaminen, joka on jo organisaa-
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tiossa, tulee saada käyttöön. Osaamiskartan laadinnassa yrityk-
sen liiketoimintastrategia on perusta ydinosaamisten määrittelylle. 
Osaamiskartoitus on väline, jolla myös pk-työpaikat voivat ottaa 
haltuunsa yhteisen käsityksen siitä, mitä osaamista tulevaisuu-
dessa tarvitaan ja millaista henkilökuntaa työpaikkoihin rekrytoi-
daan. Rekrytointitilanteessa ja -ilmoittelussa kerrotut työpaikan 
tarjoamat kehittymismahdollisuudet ovat tekijöitä, joita hakijat ar-
vostavat. Osaamiskartta luo perustan systemaattiselle henkilöstö-
suunnittelulle ja henkilöstön kehittämiselle. Hankkeessa on tavoit-
teena  tuottaa ohjeistus osaamiskartoituksen suorittamiseen ja pi-
lotoida osaamiskartoituksen toteuttamista. 
 

 Tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella4  
 -oppaan tarkoituksena on antaa tukea pk-yrityksille omien tulevaisuuden 

osaamistarpeiden tunnistamiseksi, ei niinkään yksittäisten osaamisten pe-

rinteiseksi selvittämiseksi. Oppaassa pyritään löytämään uusia näkökulmia 

toimintaympäristön nopean muutoksen keskellä sekä näkemään työn teke-

minen uudessa valossa irrottautuen menneisyyden kahleista. Oppaassa 

annetaan eväitä ydinosaamisen tunnistamiseen ja uudistumisen mahdolli-

suuksien hakemiseen sekä kerrotaan myös osaamisen taustoista.  

Oppaassa annetaan myös konkreettisia välineitä tulevaisuuden 

osaamisen kehittämissuunnitelman rakentamiseksi. Tätä täydentää Case 

Kotipirtin palvelutalo, jossa esitellään sitä, miten osaamiskartoitus tehtiin 

Kotipirtissä ja miten mm. palvelutalon ydinosaamiset löydettiin ja määri-

teltiin.  

Hankemuutoksen 2009 mukaan Pirkanmaalla toteutettiin yksinyrit-

täjille ja mikroyrittäjille ns. osaamisverkko, joka kokoontui 8 kertaa erilais-

ten yritystoiminnan jatkamisen kannalta keskeisten teemojen ja omasta 

hyvinvoinnista huolehtimiseen liittyvien teemojen puitteissa. Tavoitteena 

oli taantumassa tukea yrittäjiä jatkamaan yritystoimintaansa ja suuntaa-

maan kehittämistoimia tuleviin haasteisiin. Osaamisverkon työskentelyyn 

osallistui kaikkiaan 21 yrittäjää. 

 

                                                 
4 Manka, Mäenpää 2010 
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6.5 Työuraohjaus 
 

Hankesuunnitelmassa tuotiin ajatus työurien tukemisesta osana esimiestyö-

tä siten, että sen tueksi tuotettaisiin työkirja ikääntyvän työntekijän työuran 

suunnittelemiseksi. Tämä tavoite muuttui hankkeen aikana. 

 

Työssä jaksamisen ja jatkamisen yksi keskeinen tekijä on amma-
tillisen itsetunnon säilyttäminen. Työkyky ei ole vakio, vaan se 
muuttuu ihmisen elämänkulun vaihteluiden myötä. Hankkeen yksi 
tavoite on pk-työurien tukeminen. Työkykyasioiden puheeksioton 
lisäksi osaamista ja työuraa tarkastellaan ikääntyneiden kohdalla 
systemaattisesti määräaikaistarkastuksen yhteydessä. Työpaikoil-
le kehitetään väline suunnitella työuraa viimeisille työvuosille. Vä-
lineen avulla esimies ja seniorityöntekijä voivat suunnitella työuraa 
siten, että henkilön voimavarat ja osaaminen voidaan huomioida 
ja toisaalta työpaikan osaamiskartassa esiin tuodut tulevaisuuden 
tarpeet tulee otetuksi huomioon. Toisaalta arvioidaan eri työelä-
män joustojen käyttömahdollisuuksia.   

 

Hankemuutoksessa 2009 alkuperäinen ajatus tehdä työurasuunnittelun 

työkirja muuttui suunnitelmallisesti toteutettaviin työuraohjauksiin. Kun-

toutuspalveluohjauksesta saatuja kokemuksia hyödyntäen tuotettiin malli, 

jolla voidaan ohjata myös muista kuin terveydellisistä syistä työuraa vaih-

tavia. Työuraohjauksia toteutettiin kaikkiaan kuusi kappaletta. Esitteessä 

toimintaa kuvattiin seuraavasti: 

 
Urasuunnitteluohjauksen tavoitteena on tukea työntekijää tilan-
teissa, joissa työntekijän terveydelliset ja/tai työpaikkaan liittyvät 
tekijät edellyttävät ammatillisen uudelleensuuntautumisprosessin 
käynnistämistä. Ohjaaja miettii yhdessä työntekijän kanssa ja tar-
vittaessa yhteistyössä työterveyshuollon tai työpaikan kanssa 
vaihtoehtoja työntekijän työuran jatkumiselle. 

Urasuunnitteluohjaus toteutuu yksilöllisen tarpeen mukaan. 
Useimmiten se koostuu 1-4 tapaamisesta, joiden aikana kartoite-
taan työntekijän ammatillisen uudelleensuuntautumisen mahdolli-
suuksia ja työntekijä miettii mm. omia ammatillisia kiinnostuksen 
kohteitaan ja osaamisvahvuuksiaan. Urasuunnitteluohjaus ei ole 
työnvälitystä eikä se korvaa TE-toimistojen palveluja. Ohjauksesta 
tehdään muistio, johon kootaan työntekijän ammatillisen uudel-
leensuuntautumisen suunnitelma aikatauluineen. Jatkosuositukset 
voivat koskea esimerkiksi koulutusta, ammatillista kuntoutusta tai 
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työnhakua. Muistio on tarkoitettu lähinnä työntekijän käyttöön 
suunnitelman toteutumisen seuraamiseksi. 

Aloite ohjaukseen voi tulla työntekijältä, työterveyshuollosta 
tai esimieheltä. Ohjaus käynnistyy ottamalla yhteyttä puhelimitse 
tai sähköpostitse urasuunnitteluohjauksen yhteyshenkilöön.  

 

Useasta tiedostustilaisuudesta huolimatta vain kaksi hankkeessa mukana 

ollutta työterveyslääkäriä löysi tämän toiminnan hyödyt ja käytti kuntou-

tusammattilaisen osaamista ja lisäresurssia, jota hanke tarjosi. Yleisesti 

kokemus oli, että työterveyshuollot eivät tunnistaneet tarvetta tai perehty-

neet riittävästi tähän mahdollisuuteen. 

 

 

 

6.6 Henkilöstötunnuslukulaskuri ja opas Henkilöstö- 
      tunnusluvut johtamisen tukena  tukea tuottavuuden  
      ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen 
 

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on ollut kehittää tavoitteellista työhyvin-

vointityötä. Työhyvinvoinnin ja työkykyasioiden seuraamiseksi tuotettiin 

opas henkilöstötunnusluvuista Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena  

 tukea  tuottavuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen. Tämä 

sisältää työhyvinvoinnin arvioinnin ja tulkinnan perusteella huomion suun-

taamisen tarvittaviin kehittämistoimiin. Näin voidaan määrittää työhyvin-

voinnin ja tuloksellisuuden välistä suhdetta ja toimenpiteiden vaikuttavuut-

ta. Hankemuutoksessa 2011 päätettiin tuottaa vielä henkilöstötunnusluku-

laskuri www.henkilostotunnuslukulaskuri.fi pientyöpaikkojen käyttöön.  

 
Henkilöstön hyvinvointi vähentää yrityksen henkilöstökustannuk-
sia, kuten sairauspoissaoloja, henkilöstövaihtuvuutta ja työkyvyt-
tömyyskustannuksia. Pk-työpaikkojen henkilöstön hyvinvoinnin 
seurantaan tarvitaan henkilöstötunnuslukuja, joiden avulla voi-
daan seurata kehitystä työpaikalla. Hankkeessa kehitetään pk-
työpaikkojen lyhyt ns. henkilöstötilinpäätösmalli.  
 

Hankkeessa ei tuotettu erillistä henkilöstötilinpäätösmallia, vaan opas hen-

kilöstötunnuslukujen merkityksestä ja ohjeet keskeisimpien tunnuslukujen 

tuottamiseksi. 
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 Tukea tuottavuuden ja työyh-
teisön hyvinvoinnin kehittämiseen5  -oppaan tarkoituksena on tukea yri-

tyksiä hyödyntämään henkilöstötunnuslukuja tuottavuuden, työyhteisön 

hyvinvoinnin ja yrityksen kilpailukyvyn edistämiseksi. Opas auttaa pk-

yrittäjiä arvioimaan työhyvinvointitoiminnan ja yrityksen tuloksellisuuden 

välistä yhteyttä. Henkilöstön tunnuslukujen ymmärtäminen antaakin hyvän 

pohjan työhyvinvoinnin suunnitelmalliseen johtamiseen. 

Oppaassa käsitellään perinteisten henkilöstötunnuslukujen lisäksi 

inhimilliseen pääomaan liittyviä tunnuslukuja, joilla saadaan tietoa muun 

muassa työyhteisön toimivuudesta ja yhteisöllisyydestä. Oppaassa käydään 

läpi myös erilaisia keinoja, joilla voidaan mitata, raportoida tai tukea orga-

nisaation ja henkilöstön hyvinvointia. 

Lisäksi verkkoon on tuotettu oppaan pohjalta kehitetty sähköinen 

henkilöstötunnuslukulaskuri www.henkilostotunnuslukulaskuri.fi. Tämä 

nettipalvelu on tarkoitettu yrityksille ja muille organisaatioille helpotta-

maan toiminnan seurantaa, kehittämistä ja arviointia. Laskuri on kaikkien 

saatavilla hankkeen kotisivuilla eikä sen käyttö vaadi rekisteröitymistä. 

 

                                                 
5 Manka, Hakala 2011 
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7  Hankkeen tiedotus, koulutus ja  
    käytäntöjen juurruttamiseen liittyvä  
    toiminta 
Koulutukset 
 

Hankkeessa järjestettiin koulutusta liittyen Työkyvyn tuki -mallin ja Työky-
vyn tuki -nettityökirjan levittämiseksi ja juurruttamiseksi. Koulutusta jär-

jestettiin hankkeen toimesta Kuntoutussäätiössä yhteistyötyöterveyshuolto-

jen edustajille sekä yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa kuudella paikka-

kunnalla.  

 Alla luetelluihin työkyvyn tuki -koulutuksiin osallistui yhteensä 

205 henkilöä. 

 

- Helsinki 28.4.2010, hankkeessa mukana olleille työterveyshuolloil-

le 

- Helsinki 9.12.2010 

- Lahti 2.12.2010 

- Tampere 16.12.2010 

- Turku 3.2.2011 

- Kuopio 27.1.2011 

- Oulu 18.1.2011 

- Rovaniemi 10.2.2011,  KOMPASSIn järjestämässä tilaisuudessa 

Työkyvyn tuki -asiantuntijakoulutuspäivässä. 

 

Työkyvyn tukimallin käyttöönoton edistämiseksi hanke tarjosi mahdolli-

suutta osallistua valmennukseen niille esimiehille, joiden työpaikoille laa-

dittiin työkyvyn tukimalli Punk-hankkeen toimesta. Ns. puheeksiottoval-



56 
 

mennuksessa paneuduttiin vaikeiden asioiden puheeksiottamiseen. Pu-
heeksiottovalmennuksia järjestettiin kaikkiaan neljä ja niihin osallistui 58 

esimiestä. Esimiesten tehtävän tueksi koottiin hankkeessa opas Esimies 

työhyvinvointia rakentamassa, joka on tarkoitettu ensisijassa uusille esi-

miehille ja niille, jotka pohtivat esimiestehtävää ja siihen liittyviä työkyvyn 

ja työyhteisön tukemisen asioita. (Taulukko 7.) 

Räätälöityjä kurssikokonaisuuksia järjestettiin yhteensä neljälle 

asiakasyritykselle ja -organisaatiolle yhdistämällä TuKi- ja VEV-valmen-

nuksien kurssikokonaisuuksia. Näissä osanottajia oli yhteensä 38 henkeä.  

 

 
Taulukko 7. Hankkeen järjestämiin koulutuksiin osallistuneet vuosittain, lkm. 
 
Koulutus 2009 2010 2011 2012 Kaikki 

yht. 
Puheeksiotto -valmennukset   7 12 22 41 
Tth-yhteistyöpäivät 23 10 6 39 
TuKi I, Lohja 14 14 
TuKi II, Kangasala 12 12 
TuKi III, Vantaa   14 14 
TuKi, Yritys 1   10 10 
TuKi IV, Hämeenlinna   13 13 
TuKi V, Tampere   14 14 
TuKi VI, Hämeenlinna   18 18 
TuKi/VEV, Yritys 2   12 12 
TuKi/VEV, Palvelutalo 1   9 9 
TuKi/VEV, Palvelutalo 2   7 7 
Työkyvyn tukimalli KS   15 15 
Voimavaroja esimiestyöhön I   11 11 
Voimavaroja esimiestyöhön II   12 12 
Voimavaroja esimiestyöhön III   11 11 
Voimavaroja esimiestyöhön IV   9 9 
Kaikki yhteensä 76 165 25 22 288 
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Kuntoutuskurssit 
 

Hankkeen aikana järjestettiin yhteensä kymmenen kuntoutuskokonai-

suutta. Taulukossa 8 esitetään kuntoutuksiin osallistuneiden henkilöiden 

lukumäärät vuosittain. 
 
 
 
 
 
Taulukko 8. Hankkeen järjestämiin kuntoutuksiin osallistuneet vuosittain, lkm. 
 

   
 
Seminaarit 
 

Osaaminen osana työkykyä -seminaari, 21.1.2010, Kuntoutussäätiö 
Seminaarin tavoitteena oli keskustella siitä, millaisena osaamiseen liittyvät 

kysymykset näkyvät ikääntyvän työntekijän kohdalla ja miten ne vaikutta-

vat työkykyisyyteen ja työssä jatkamiseen. Seminaariin osallistujia oli 

yhteensä 55 henkeä ja se pidettiin Kuntoutussäätiössä. 

 
Työpaikan työkyvyn tukimallin ohjaaminen, koulutus työterveyshuolloil-
le, 28.4.2010, Helsinki 
Tämän työterveyshuolloille suunnatun koulutuksen tavoitteena oli antaa 

työterveyshuolloille valmiuksia tehdä yhdessä työpaikkojen kanssa työ-

paikan työkyvyn tukimallin mukainen sairauspoissaolojen seuranta ja työ-

hönpaluun suunnitelma ja sopia työnjaosta ja käytännöistä näissä yhteyk-

sissä.   

Varhaiskuntoutus 2009 2010 2011 Kaikki yht. 
Moniosaaja I   9   9 
Moniosaaja II   13 13 
Oman hyvinvoinnin lähteillä I, KS 9 9 
Oman hyvinvoinnin lähteillä II, Kiipula   9 9 
Oman hyvinvoinnin lähteillä III, KS   10 10 
Oman hyvinvoinnin lähteillä IV, Kiipula   10 10 
Oman hyvinvoinnin lähteillä V, KS   10 10 
Oman hyvinvoinnin lähteillä VI, Kiipula   10 10 
Oman hyvinvoinnin lähteillä VII, KS   7 7 
Oman hyvinvoinnin lähteillä VIII, maatalous/ 
Kiipula   10 10 
Kaikki yhteensä 9 48 40 97 
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SVL:n 13. luvun muutosesityksessä edellytetään täyden (60 %) työterve-

yshuoltokustannuksen korvaamiseksi, että työpaikoilla on sairauspoissa-

olojen seurantamalli käytössä. Osallistujia oli yhteensä 23 henkeä asiakas-

työterveyshuolloista sekä projektihenkilöstön edustajia.  

 
Välineitä työhyvinvointityöhön (osaamiskartoitus, henkilöstötunnus-
luvut, työyhteisökysymykset), 17.3.2011, Helsinki ja 30.3.2011, Tampere  
Seminaarin tavoitteena oli lisätä tietoisuutta niistä mahdollisuuksista, joilla 

pientyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämiseen voidaan vaikuttaa. Koh-

deryhmänä olivat pien- ja pk-yritysten esimiehet sekä työterveyshuoltojen 

edustajat. Helsingin tilaisuudessa oli 55 henkeä ja Tampereen tilaisuudessa 

17 henkeä. Seminaari oli suunniteltu pidettäväksi myös Hämeenlinnassa 

21.3.11, mutta vähäisen osallistujamäärän vuoksi se peruutettiin.  

 
Yrittäjän syyshuolto  virkeyttä ja jaksamista yrittäjän arkeen, 
10.10.2011, Kiipula 
Hämeen seudun yrittäjille järjestettiin Yrittäjän syyshuolto -iltapäivä Kii-

pulan kuntoutuskeskuksessa. Tilaisuutta markkinoitiin sähköpostitse n. 450 

yrityksen edustajalle Hämeen seudulta. Lisäksi Hämeen Yrittäjät markki-

noi tilaisuutta ilmoittamalla tilaisuudesta Hämeen Yrityssanomissa sekä 

lähettämällä jäsenkunnalleen sähköpostia asiasta. Ilmoitus tilaisuudesta 

julkaistiin myös Päijät-Hämeen yrittäjien verkkosivuilla. Tilaisuudessa oli 

läsnä toimittaja Hämeen Yrittäjistä, ja hän teki ja julkaisi jutun kuvineen 

tilaisuudesta Hämeen Yrityssanomissa. Tilaisuudessa oli osanottajia yh-

teensä 53 henkeä. 

 

Työhyvinvointi-iltapäivä, 7.11.2011, Karkkila 
Tilaisuuden kohderyhmänä olivat Lohjan, Vihdin ja Karkkilan seudun yrit-

täjät ja yritysten henkilökunta. Tilaisuutta oli osaltaan järjestämässä myös 

hankkeen asiakas Karkkilasta, jonka tiloissa tilaisuus järjestettiin. Tilaisuus 

keräsi yhteensä 50 osanottajaa melko massiivisen markkinoinnin jälkeen.  

 
Työterveyshuollot pientyöpaikkojen kumppaneina -seminaari: Miten tiivis-
tää työterveyshuollon ja pientyöpaikkojen yhteistyötä? 17.11.2011, Tam-
pere 
Seminaarin tavoitteena oli käytännönläheisesti ja eri näkökulmista tutustua 

tekijöihin, joilla työterveyshuolto ja yritys saadaan toimimaan yrityslähtöi-

semmin ja kustannustehokkaammin yhdessä. Seminaari pidettiin Tampe-
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reella, Tampere-talon Aaria-salissa. Osallistujia seminaarissa oli yhteensä 

44, suurin osa työterveyshuoltojen ammattilaista.  

 
Päätösseminaari 22.3.2012, Helsinki  
Seminaari järjestettiin Valtakunnallisten Kuntoutuspäivien yhteydessä 

Marina Congress Centerissä Helsingissä. Tilaisuudessa jaettiin kaikkea 

hankkeen tuottamaa materiaalia, myös Punk-pastilleja että Punk-

muistitikkuja. Seminaarissa olivat esillä myös Roll-up -kuvatelineet. Semi-

naariin osallistui yhteensä n. 120 henkeä. Esittelypöydältä saivat kaikki 

Kuntoutuspäivien osallistujat (noin 330) hakea seuraavia materiaaleja 

 

- Oman hyvinvoinnin lähteillä  ohjaajan käsikirja 

- Työn iloa ja imua -opas 

- Tulevaisuuden osaajaksi -opas 

- Esimies työhyvinvointia rakentamassa -opas 

- Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena -opas 

- Työkyvyn tukimallin ruotsinkielinen versio 

- Kuntoutustietoa yrittäjille 

- Työkyvyn tuki-  ja Henkilöstötunnuslukulaskuri -esitekortit  

- Yrittäjien työhyvinvointi, työkyky ja kuntoutus -raportti 

- Perustuksia valamassa  Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö  

-raportti 
 
 
 
Tiedotus  
 

Punk-hankkeelle tehtiin oma tiedotussuunnitelma. Hankkeelle suunniteltiin 

oma graafinen ilme ja logo sekä julkaistiin nettisivut. Sivujen osoite on 

www.kuntoutussaatio.fi/punk.  

Hanketyön aikana hankkeen erilaisiin tilaisuuksiin osallistui lähes 

4 500 henkilöä. 

 

Vuosi 2009 
Punk-hankkeen alkamisesta tiedotettiin aluksi Kuntoutussäätiön netti-

sivuilla sekä henkilökunnalle Intrassa hankekuvausartikkelilla. Hankkeen 

yleisesite valmistui maaliskuun puolivälissä. Hanketta esiteltiin Kuntoutus-

säätiön ja hankkeen yhteistyökumppaneiden henkilökunnille, Kuntoutus-



60 
 

säätiön neuvottelukunnalle, kuntoutusarvosanan opiskelijoille sekä Tampe-

reella pienyrittäjille mm. Ideaparkin henkilökunnalle pidetyissä tiedotusti-

laisuuksissa.  

 

Hanke oli esillä Valtakunnallisilla Kuntoutuspäivillä 19-20.3.2009 omalla 

työryhmällään, jonka aiheena oli Varhaisen reagoinnin politiikka  syntyy-

kö kuntoutuskumppanuuksia? Tilaisuutta varten teetettiin posteri ja Kun-

toutussäätiön standilla jaettiin yleisesitettä. Osallistujia työryhmässä oli 58 

henkeä, Kuntoutuspäivillä yhteensä reilut 300 henkeä.  

 

Hankkeen nettisivut valmistuivat 06/2009. Sivujen julkaisun myöhäiseen 

ajankohtaan vaikutti se, että Kuntoutussäätiössä toivottiin hankkeen sivu-

jen toimittajaksi samaa toimittajaa, joka oli juuri uudistamassa säätiön si-

vuja. Kuntoutussäätiön sivujen valmistuminen viivästyi useaan otteeseen, 

jonka vuoksi hanke joutui lopulta hankkimaan oman domain-osoitteen, 

punkprojekti.fi, että sivut saatiin julkaistua ennen Kuntoutussäätiön sivujen 

julkaisemista. 

 

Informaatiotilaisuuksia pidettiin Kangasalalla Pirkanmaan yrittäjien kanssa 

ja Hämeenlinnassa Hämeen yrittäjien sekä Hämeen kauppakamarin kanssa. 

ä

joka pidettiin hotelli Aulangolla, tiedotettiin Hämeen Sanomien Ajastimes-

sa 11.11.2009. 

 

Hankkeesta on kirjoitettu sekä Pirkanmaan Yritttäjä Info -lehdessä että 

Hämeen Yrityssanomissa. Pirkanmaan Yrittäjä Info -lehden jakelu oli 

10 400 kpl, Pirkanmaan Yrittäjä -lehden jakelu 157 000 kpl ja Hämeen 

Yrityssanomien 8 000 kpl.  

 

Vuosi 2010 
Vuosi oli sekä hankkeen toiminnan että tiedotuksen kannalta hyvin merkit-

tävä vuosi. Hanke oli näyttävästi esillä varsinkin syksyllä erilaisten valta-

kunnallisten päivien yhteydessä.  

 

inen osana 

 4/2009, lehden jakelu on 

800 kpl.  



61 
 

Oman hyvinvoinnin lähteillä -ohjaajan oppaan julkaisutilaisuus pidettiin 

vuoden 2010 alussa toimittajille järjestetyssä Kuntoutussäätiön Uupumus  

  tabu taantumassa -tiedotustilaisuudessa. 

 

Hankkeesta oli artikkeli Suomen Yrittäjien Yrittäjäsanomat -lehdessä nu-

mero 3/2010. Artikkelissa esiteltiin hanketta yleisesti ja kerrottiin yhdestä 

hankkeeseen osallistuvasta yrityksestä valokuvan kera.  

 

Hanke oli esillä Valtakunnallisilla Kuntoutuspäivillä 18-19.3.2010 omalla 

sessiollaan, Kuntoutus osaksi työpaikkojen arkea. Sessioon osallistui 83 

henkilöä. Hankkeella oli myös oma standi. 

 

Hanke oli esillä omalla standilla Jyväskylässä pidetyillä Psykologipäivillä 

19-20.8.2010. Esittelijänä toimi Oman hyvinvoinnin lähteillä -kuntoutus-

kurssia ohjannut psykologi. Tilaisuudessa jaettiin hankkeen esitteitä sekä 

uusia oppaita Oman hyvinvoinnin lähteillä  ohjaajan käsikirjaa ja Työn 

iloa ja imua, työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille -opasta. Osanot-

tajia valtakunnallisilla psykologipäivillä oli yhteensä 483 henkeä. Päivien 

jälkeen materiaalia tilattiin lisää.  

 

Hanke oli esillä syksyn 2010 aikana myös seuraavissa tapahtumissa: Työ-

terveyspäivät, Työterveyshoitajapäivät, Työelämän tutkimuspäivät, Työ-

turvallisuusmessut, Tekijä-messut ja Kuntoutuksen tutkimusseminaari. 

Näissä tilaisuuksissa olivat esillä hankkeen teettämät roll-up -kuvaseinäk-

keet (2 kpl) ja posterit (2 kpl). Tilaisuuksissa jaettiin hankkeen esitteitä 

sekä hankkeen tuottamia oppaita. Näissä tilaisuuksissa oli mukana yhteen-

sä 692 osanottajaa. 

 

Työelämän tutkimuspäivillä Punk-hankkeella oli oma työryhmä Pientyö-

paikkojen työkyvyn tuesta.  Työelämän tutkimuspäivillä pidettiin 3 työryh-

mäluentoa hankkeen eri osa-alueista. Kuntoutuksen tutkimuspäivillä oli 

kaksi luentoa hankkeeseen liittyen. 

 

Syksyllä laadittiin myös lehdistötiedote juuri valmistuneesta Työkyvyn 

tuki -nettityökirjasta sosiaali- ja terveys- sekä kuntoutusalan lehdistölle, 

joista neljä julkaisi artikkelin. Lisäksi aiheesta julkaistiin projektipäällikön 

kirjoittama artikkeli Kuntoutus-lehdessä. 
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Vuosi 2011 
Työterveyslääkäri-lehdessä 2/2011 julkaistiin artikkeli "Nettipohjainen 

työkirja avuksi yrityksen työkyvyn tukimallin luomiseen". Aiheesta luen-

noitiin myös Työsuojelun ajankohtaispäivillä Tampereella 14.4.2011. 

 

Hanke osallistui myös valtakunnallisille Kuntoutuspäiville 25-26.10.2011, 

jossa sillä oli oma työryhmä, Työkyvyn tukeminen työterveyshuollon ja 

työpaikan yhteisenä haasteena. Tässä työryhmässä osallistujia oli yhteensä 

93 henkilöä. 

 

Yrittäjän syyshuolto  Virkeyttä ja jaksamista yrittäjän arkeen pidettiin 

10.10.2011 Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskuksessa. Tilaisuutta mark-

kinoi Hämeen Yrittäjät ilmoittamalla tilaisuudesta Hämeen Sanomien  

Ajastimessa sekä Hämeen Yrityssanomissa ja lähettämällä jäsenkunnalleen 

sähköpostia asiasta. Lisäksi tilaisuutta markkinoitiin sähköpostitse n. 450 

yrityksen edustajalle Hämeen seudulta. Ilmoitus tilaisuudesta julkaistiin 

myös Päijät-Hämeen yrittäjien verkkosivuilla. Tilaisuudessa oli läsnä toi-

mittaja Hämeen Yrittäjistä, ja hän teki ja julkaisi jutun kuvineen tilaisuu-

desta Hämeen Yrityssanomissa sekä Hämeen yrittäjien nettisivuilla. Tilai-

suuteen osallistui 53 henkeä. 

 

Hanke osallistui Työelämän tutkimuspäiville 3-4.11.2011, jossa hankkeen 

projektipäällikkö veti työryhmää. Hankkeeseen liittyviä esityksiä oli kol-

me. Paikalla oli Ylen toimitus, joka julkaisi radio- ja TV-uutisissa jutun 

ter

työterveyshuollon kumppanuutta. Tutkimuspäivien jälkeen 30.11.2011 

Työterveyslääkäri-

entistä aktiivisempaa -hankkeesta pidet-

tiin kaikkiaan 3 työryhmäesitelmää. 

 

Karkkilassa pidettiin työhyvinvointi-iltapäivä 7.11.2011. Tilaisuudesta 

ilmoitettiin seuraavissa paikallislehdissä kahteen eri kertaan eli viikoilla 40 

ja 42/2011: Karkkilainen/Karkkila, Vihdin Uutiset/Vihti, Iltalohja/Lohja ja 

Länsi-Uusimaa/Lohja. 

 

Syksyksi 2011 teetettiin 500 kpl Punk-logollisia muistitikkuja jaettavaksi 

hankkeen tilaisuuksissa. 
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Kumppanuusseminaarista 17.11.2011 oli mainosilmoitus Työterveyslääkä-

rilehdessä. Tilaisuutta markkinoitiin laajasti myös sähköpostitse Tampe-

reen lähiseudun työterveyshuolloille. Seminaariin osallistui reilut 50 alan 

ammattilaista. Kumppanuusseminaari videoitiin ja video on nähtävissä 

hankkeen nettisivuilla www.kuntoutussaatio.fi/punk/materiaalit. 

 
Vuosi 2012 
Hankkeen loppuseminaari pidettiin 22.3.2012 Valtakunnallisten Kuntou-

-hankkeen tuot-

Muistikortti sisältää hankkeen tulokset kuten selvitykset, oppaat ja raportit 

sekä esitteet. Samassa yhteydessä muistikortteja tilattiin myös loppuraport-

tijulkaisua varten, yhteensä 1 200 kpl.  

 

Hankkeen oppaat ovat olleet suosittuja. Niitä on tilattu hankkeen nettisivu-

jen kautta, sähköpostitse ja puhelimitse. Tilausrynnistyksiä on ollut erilais-

ten isojen tilaisuuksien jälkeen mm. Kuntoutuspäivät ja Työterveyspäivät. 

Tietoisuus hankkeesta ja sen tuottamista oppaista levisi hyvin valtakunnal-

lisesti Työkyvyn tuki -koulutuksien myötä.   
 
 
 
Lehti-ilmoitukset ja julkaistut artikkelit 
 
Hankkeen toiminnasta ja tapahtumista informoitiin monissa ammatti- ja 

paikallislehdissä ja jäsentiedotteissa (taulukko 9.). 
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Taulukko 9. Lehti-ilmoitukset ja julkaistut artikkelit hankkeen toiminta-aikana. 
 

Pvm 
 

Lehti 
 

Lehden  
jakelu, lkm 
 

15.8.2009 Pirkanmaan Yrittäjä Info -jäsenlehti, info tiedotustilai-
suudesta 24.9.2009 Apila 

     10 400 

16.9.2009 Pirkanmaan Yrittäjä -lehti, ilmoitus tiedotustilaisuu-
desta 24.9.2009: 
HYPI-ilmoitus Työhyvinvointi tuo tulosta 

   157 000 

16.10.2009 Hämeen Yrityssanomat, ilmoitus tiedotustilaisuudesta 
11.11.2009 Aulanko 

       8 000 

25.3.2010 Artikkeli Yrittäjäsanomissa 03/2010: Punk tukee työ-
hyvinvointia 

 

19.11.2010 Suomen Terveydenhoitajaliitto: artikkeli Työkyvyn 
tukimallin nettioppaasta 

 

1.12.2010 Kansan Uutiset: artikkeli Työkyky kovilla pienellä 
työpaikalla 

 

 Kuntoutus-lehti 4/2010: Työkyvyn varhainen tuki 
pientyöpaikoilla 

 

7.3.2011 Helsingin Yrittäjänaiset, jäsentiedote 3-2011: ilmoitus 
TyHy-seminaarista 17.3.2011 

       3 000 

27.5.2011 Työterveyslääkärilehti, Pauliina Juntusen artikkeli 
Työkyvyn tukimallista 

       2 300 

2.9.2011 Hämeen Yrityssanomat, ilmoitus yrittäjien syyshuol-
topäivästä Kiipulassa 10.10.11 

       8 000 

15.9.2011 Hämeen seudun yrittäjille sp-tiedote Yrittäjien 
syyshuoltopäivästä 

       1 600 

11.10.2011 Hämeen yrittäjien nettisivuilla juttu Punk-yrittäjien 
syyshuoltopäivästä + valokuva 

 

5.10.2011 Ilmoitukset lehdissä Karkkilalainen ja Iltalohja Karkki-
lan työhyvinvointipäivästä 7.11.11 

 

 Ilmoitus Vihdin Uutisissa ja Länsi-Uusimaassa Karkki-
lan työhyvinvointipäivästä 7.11.2011 

 

30.11.2011 
 

Työterveyslääkärilehti, artikkeli Työterveyshuolloilta 
odotetaan entistä aktiivisempaa kuntoutukseen oh-
jaamista 

        2 300  

 Kuntoutuslehti 3/2011: Pauliina Juntusen artikkeli 
Työkykyyn tukea Punk-hankkeen kehittämällä netti-
työkirjalla 
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8  Johtopäätöksiä kehittämistyön  
    kokemuksista 

 

  
Yhteenvetona hanketyöstä 
 

 Kehittämistyössä tuotettiin työkyvyn tukimalli ja siitä tehty netti-

työkirja tuotteistettiin. Nettityökirjaa ylläpidetään hankkeen osalta 

seuraavat 5 vuotta. Nettityökirja on löytänyt paikkansa työterveys-

huollon ammattilaisen työvälineenä ja tietopankkina. Nettityökirjan 

sisältö on käännetty myös ruotsin kielelle. 

 

 Työterveysyhteistyön kehittäminen kohti kumppanuutta nosti esiin 

sekä pientyöpaikkojen ennakkoasenteita että työterveyshuollon 

toiminnan joustamattomuutta. Tiiviimpi yhteistyö edellyttää työ-

paikoilta työterveyshuollon toimien parempaa tuntemusta sekä työ-

terveyshuoltojen oman toiminnan kehittämistä siihen suuntaan, että 

he pystyvät vastaamaan pientyöpaikkojen tarpeeseen. Hankkeessa 

tuotetussa työselosteessa Perustuksia valamassa  pientyöpaikko-

jen työterveysyhteistyö kuvattiin jatkokehittämistä vaativia asioita.  

 

 Oman hyvinvoinnin lähteillä varhaiskuntoutusmalli tuotteistettiin 

hankkeessa ja sen toteuttamisen tueksi tuotettiin ohjaajan käsikirja 

ja harjoitusmateriaali. Mallin vaikutuksia tutkittaessa päädyttiin tu-

lokseen, jonka mukaan tällä mallilla toteutettu lyhytinterventio li-

säsi voimavaroja ja tuki työssä jatkamista. Lyhytintervention ase-

ma varhaiskuntoutuksena tai työterveyshuoltojen tietojen antamis-, 

ohjaus, neuvontatoimena hakee vielä paikkaansa. 
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 Työelämäosaamisen  kehittäminen  Moniosaaja -valmennuksella 

saatiin kokemuksia ikääntyvien työelämävalmiuksien kehittämi-

seksi suunnitellun kuntoutuksen sisällöstä ja verkkoympäristön 

käytöstä kuntoutuksessa. Tämän tyyppisen ammatillisen kuntou-

tuksen kehittämistä on tarpeen jatkaa. 

 

 Yrittäjien kuntoutustarveselvitys toi esiin yrittäjien tiedontarpeen 

sekä kuntoutusmahdollisuuksista että työkyvyn tuen saamisesta. 

Selvityksen pohjalta tuotettiin esityksiä uusien kuntoutusmallien 

kehittämiseksi. Laajemmalle uudenlaisten kuntoutusmallien kehit-

tämis- ja pilotointityölle on myös tarvetta. 

 

 Hankkeessa tuotettiin oppaita työpaikkojen käyttöön. Oppaiden 

avulla ohjataan työpaikkoja tekemään tavoitteellista työhyvinvoin-

tityötä. Oppaiden levikki on ollut varsin laajaa, joten siitä päätellen 

niille on ollut tarvetta. 

Kohderyhmän laajuus toi haasteita tuotteiden ja käytäntöjen kehittämistyö-

hön. Keskisuurilla työpaikoilla on jo erilaisia vaatimuksia ja rakenteita 

yhteistyölle kuin kaikkein pienimmillä työpaikoilla. Osittain tästä syystä 

joidenkin tuotteiden osalta tässä hankkeessa ei päästy mallintamiseen asti. 

Kehittämistyö olisi ollut tarpeen segmentoida jo alusta alkaen tarkemmin. 

Hankkeessa kuvattiin enemmän sitä suuntaa, mihin kehittämistyötä pitäisi 

kohdistaa. 

Hankeajan pituus ja toisaalta kehittämistyön jaksottuminen sekä 

kehittämistyön kohdistuminen moneen eri tuotteeseen vaikuttivat siten, 

että kaikista tuotteista ei ehditty tiedottamaan tarpeeksi. Hankemuutokset 

vielä vaikuttivat siihen, että kehittämistyön rinnalla pyrittiin tarjoamaan 

työterveyshuolloille, työpaikoille ja yrittäjille tukea taantumassa soveltaen 

hankkeen osaamista uudenlaisiksi palveluiksi. 

Kehittämistyön ja tukipalvelujen moninaisuus aiheutti hankkeen 

tiedotukseen haasteita ja toisaalta hämmennystä niiden toimijoiden kes-

kuudessa, jotka osallistuivat vain joihinkin osioihin kehittämistyössä. 

Kehittämistyön pitäminen rajatumpana olisi mahdollistanut hank-

keessa resurssien paremman kohdistamisen ja sitä kautta joidenkin tuottei-

den kehittämistyön viemisen pidemmälle ja antanut enemmän aikaa levit-

tämiseen ja käytännön kokemuksien keräämiseen. 
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Pientyöpaikkojen esimiestyön tukeminen ja henkilöstöjohtamisen 

käytäntöjen kehittäminen vaatisi oman kehittämishankkeen. Tässä hank-

keessa kehittämistyössä lähtökohtana oli työterveyshuollon asiantuntemuk-

sen saaminen pientyöpaikkojen käyttöön.  

Hanketyössä tuli selvästi esiin tarpeita ja uuden kehittämistyön ai-

hiota esim. yrittäjille suunnattujen kuntoutuksien kehittämiseen ja työelä-

mäosaamisen vahvistamiseen liittyvän tuen  ammatillisen kuntoutuksen  

kehittämiseen. Työterveyshuoltojen ennaltaehkäisevän työn merkitystä ei 

ymmärretä pientyöpaikoilla, eikä sitä osata käyttää työpaikoilla työsuojelu- 

ja työhyvinvointityössä. Tärkeä havainto kehittämistyön aikana oli myös 

pientyöpaikkojen esimiesten ja yrittäjien suuri tiedontarve työkyky- ja työ-

hyvinvointiasioista. 

 

*** 

 

Kehittämishankkeessa tuotettu materiaali on koottu raportin takakannessa 

olevaan muistikorttiin. 
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Pientyöpaikoilla uudistuminen (Punk) -hankkeen ulkoinen arviointi  
Henna Harju, Tuomas Koskela ja Outi Linnolahti 
Kuntoutussäätiö, arviointi- ja koulutusyksikkö 

 

 

 

 

 

1 Johdanto 
 

Vuonna 2010 Suomessa toimi 318 951 yritystä, jotka työllistivät 1 444 000 

henkilöä. Suurin osa Suomessa toimivista yrityksistä (99,1 %) on pieniä, 

alle 50 henkilöä työllistäviä. Vuonna 2010 kyseiset yritykset työllistivät  

48 % työvoimasta ja niiden liikevaihto-osuus oli 35 % yritysten yhteenlas-

ketusta liikevaihdosta. Henkilöstömäärä lisääntyi pienissä yrityksissä pro-

sentin verran ja liikevaihto noin 7 % vuoteen 2009 verrattuna.6 Alle 10 

hengen mikroyritysten osuus yrityskannasta on noin 93,4 %. Mikroyrityk-

sistä pääosa työllistää alle 2 henkilöä (vuosityöllisyyden käsitteellä mitat-

tuna).7  

Monelle yrittäjälle työ on elämän keskeinen sisältö, ja hyvin usein 

yrittäjän oma terveys ja siitä huolehtiminen jäävät yritystoiminnan varjoon. 

On esitetty arvioita, että lähes kaksi kolmannesta yrittäjistä on erilaisten 

työ- ja toimintakykyä sekä terveyttä edistävien toimien tarpeessa. Usein 

yrittäjät kiinnittävät huomiota terveydellisiin ongelmiinsa vasta, kun tilan-

ne on edennyt vakavaksi ja uhkaa yritystoimintaa tavalla tai toisella.8 

Vuonna 2009 toteutetun kyselyn perusteella 36 % yrittäjistä on järjestänyt 

työterveyshuollon itselleen. Työterveyshuollon järjestämisaste vaihtelee 

yrityksen koon mukaan. Kyselytulosten perusteella keskisuurissa yrityksis-

sä yrittäjän työterveyshuolto on järjestetty kaikissa yrityksissä, kun pienis-

sä yrityksissä vastaava luku on 88 %. Alle 10 työntekijän mikroyrityksissä 

                                                 
6 Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritysrekisterin vuositilasto [verkkojulkaisu].  
7 Yrittäjyyskatsaus 2011 ilmestynyt. Työ- ja elinkeinoministeriö. 
8 Yrittäjän työterveyshuolto. Opas työterveyshuollon toteuttamiseksi. 2006.  
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työterveyshuolto on järjestetty 59 %:lle yrittäjistä ja yksinyrittäjistä vain  

21 %:lle.9 

Työkyvyn tukeminen ja työhyvinvoinnin edistäminen ovat keskei-

siä sisältöjä työurien pidentämiseen liittyvässä keskustelussa riippumatta 

työantajan koosta tai toimialasta. Konkreettisille toimenpiteille ja keinoille 

näiden asioiden edistämiseksi on olemassa aito tilaus. On selvää, että työ-

paikoilla on mahdollisuus havaita monenlaisia ongelmia sekä tarttua niihin 

varhaisessa vaiheessa. Työkykyä ylläpitävä toiminta on nähtävissä koko-

naisuutena, joka koostuu terveyttä ja työhyvinvointia edistävistä toimenpi-

teistä sekä uhkaavia ongelmia ja työkyvyttömyyttä ehkäisevistä toimenpi-

teistä. Toiminta työkyvyn tukemiseksi kytkeytyy osaksi hyvää johtamista 

ja yhteistoimintaa esimiesten, työterveyshuollon ja henkilöstön kesken.10 

Työkyvyttömyyden ehkäisyä sekä työkyvyn edistämistä voidaankin pitää 

yhtenä työterveyshuoltotyön päätavoitteista. Vuoden 2011 alusta astui 

voimaan lainmuutos ennaltaehkäisevän työterveyshuoltotyön kustannuksi-

en korvaamisesta. Lain mukaan 60 % korvaustason saamiseksi työpaikan 

ja työterveyshuollon tulee sopia yhdessä noudatettavista käytännöistä, joil-

la työkyvyn hallintaa, seurantaa ja varhaista tukea toteutetaan työpaikan ja 

työterveyshuollon yhteisenä toimintana.11 

Useissa eri yhteyksissä on todettu, että työhyvinvointi on monen 

tekijän summa. Ihmisten työhyvinvointiin vaikuttavat mm. organisaation 

piirteet ja ominaisuudet (kuten tavoitteellisuus, toimintatapojen ja raken-

teiden joustavuus, mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen, työympäristön 

toimivuus ja turvallisuus, työn sisällöt, vaikuttamismahdollisuudet omaan 

työhön sekä kannustavuus), johtaminen, palkkaus, työyhteisön toimivuus, 

ilmapiiri sekä viime kädessä myös työntekijän ominaisuudet ja tulkinta 

omasta työstään.12 Usein työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja kehittäminen 

nähdään vain työnantajan tai esimiesten vastuualueeseen kuuluvaksi. Vii-

me kädessä näin toki on, mutta tulee myös tiedostaa yksilöiden käyttäyty-

misen merkitys sekä terveyden ja hyvinvoinnin yhteys työhyvinvointiin. 

Kahteen jälkimmäiseen vaikutetaan pitkälti vapaa-ajalla tehtävillä valin-

noilla. 

Työhyvinvoinnin käsitettä käytetään usein rinnakkain työtyytyväi-

syyden käsitteen kanssa. Eri yhteyksissä on tuotu esille, että yrittäjien työ-

                                                 
9 Yrittäjän työterveyshuolto. Suomen yrittäjät.  
10 Työkyvyn tukeminen. Työterveyslaitos.  
11 Työkyvyntuki.fi  
12 Ks. esim. Manka 1999, 2010, 2011; Mäkelä-Pusa, Terävä & Manka 2011. 
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tyytyväisyys on korkea ja korkeampi kuin palkkatyössä olevilla. Usein 

yrittäjien työtyytyväisyys on liitetty työhön liittyviin tekijöihin ja piirtei-

siin, kuten työn sisältöjä ja tekemistä koskeviin vaikuttamismahdollisuuk-

siin. Työn itsenäisyys on yrittäjälle keskeinen työtyytyväisyyteen vaikutta-

va tekijä.13 Haasteena yrittäjillä on mm. työn ja perheen yhteensovittami-

nen sekä epävarmuus taloudellisesta tilanteesta. Yrittäjillä on myös todettu 

ilmenevän enemmän väsymyksen oireita kuin palkkatyössä olevilla, vaikka 

yrittäjät eivät itse mielläkään työtään henkisesti rasittavammaksi kuin 

palkkatyötä tekevät.14  

Kiire ja työtahti ovat kuitenkin lisääntyneet viime vuosina Suo-

messa toimivien yritysten keskuudessa. Vuonna 2011 noin kolmannes mik-

royrityksistä ja noin kaksi kolmannesta yli 250 hengen yrityksistä raportoi 

kiireen ja työtahdin kasvaneen melko tai erittäin paljon kuluneen vuoden 

aikana. Kiire ja työtahti saattavat vaikuttaa myös sairauspoissaolojen mää-

rään. Pienemmissä, alle 10 hengen yrityksissä sairauspoissaoloja ilmenee 

selvästi suhteessa vähemmän kuin isommissa yrityksissä.15 

Pientyöpaikoilla uudistuminen -hankkeen (jatkossa Punk-hanke) ta-

voitteena on ollut:  

 

 kehittää käytäntöjä varhaisen reagoinnin ja työhön paluun  

tukemiseksi  

 kehittää välineitä työhyvinvointityöhön pk- ja pientyöpaikoilla 

 kehittää ja kouluttaa työhyvinvointityöhön esimiehiä ja yrittäjiä ja 

muuta työpaikkojen henkilöstöä, Tuki-koulutus mallilla 

 rakentaa tarkoituksenmukaisia käytäntöjä työterveyshuollon ja  

pk- ja pientyöpaikkojen yhteistyölle 

 kehittää varhaiskuntoutusinterventioita: oman hyvinvoinnin lähteil-

lä ja työelämäosaamisen kehittäminen16 

 

Punk-hankkeen ulkoisen arvioinnin tuloksia on raportoitu aikaisemmin 

2010 tammikuussa ja 2011 tammikuussa ilmestyneissä väliraporteissa. 

Tämä arvioinnin loppuraportti jakaantuu kuuteen päälukuun. Pääluvussa 

kaksi esitellään arviointiprosessin kulkua, arvioinnin kohdentumista ja 

arvioinnissa hyödynnettyjä aineistoja ja menetelmiä. Pääluvussa kolme ja 

                                                 
13 Ks. esim. Schjoedt 2009; Benz & Frey 2008; Mäkelä-Pusa, Terävä & Manka 2011. 
14 Andesson 2008; Jamal 2007; Andrews 2003; Mäkelä-Pusa, Terävä & Manka 2011. 
15 Pk-yritys hyvä työnantaja. Suomen yrittäjät ry. ; Mäkelä-Pusa, Terävä & Manka 2011.  
16 Punk-hankkeen kotisivut 
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neljä arvioidaan Punk-hankkeen tavoitteita ja tarvelähtöisyyttä sekä toi-

menpiteitä ja toteutusta. Luvussa viisi esitetään keskeisimmät arviointiha-

vainnot tuotekohtaisesti ja pääluvussa kuusi arvioinnin yhteenveto ja joh-

topäätökset. 
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2  Arvioinnin kohdentuminen ja  
    käytännön toteutus 
 

Punk-hankkeen arviointi on toteutettu aikavälillä syyskuu 2009-toukokuu 

2012. Hankkeen arvioinnista on vastannut Kuntoutussäätiön arviointi- ja 

koulutusyksikkö. Arvioinnin vastuullisena vetäjänä ovat toimineet arviointi 

ja kehittämispäällikkö Janne Jalava (2009 2010) ja projektipäällikkö Hen-

na Harju (2010 2012). Arviointitiimiin ovat kuuluneet arviointi- ja kehit-

tämispäällikkö Tuomas Koskela (2009 2012) ja assistentti Outi Linnolahti 

(2011 2012). 

Siitä huolimatta, että hankkeen toteuttaja ja arvioitsija edustavat 

samaa organisaatiota on arviointi toteutettu ulkoisena arviointina. Asetel-

ma on mahdollistanut kehittävän arvioinnin periaatteiden eli tiiviin yhteis-

työn ja jatkuvan palautteenannon toteutumisen erinomaisesti. Kuntoutus-

säätiön arviointi- ja koulutusyksikkö on toteuttanut myös erillisenä toimek-

siantona hankkeen yhteistyöyrityksille suunnattuja työhyvinvointikartoi-

tuksia yhteensä 10 kappaletta. Tämä toimeksianto on tarjonnut mahdolli-

suuden tiiviiseen kontaktiin hankkeen kohderyhmien kanssa, ja tuonut sitä 

kautta lisäarvoa hankkeen arviointiprosessiin. 

Arvioinnin tavoitteena on ollut tuottaa tietoa Punk-hankkeen 1. ta-

voitteista ja tarvelähtöisyydestä, 2. toimeenpanosta ja toteutuksesta sekä 3. 

tuotoksista ja tuloksista. Arvioinnin kohteena on ollut hankkeessa tehty 

kehittämistyö mukaan lukien osiot, joista ovat vastanneet hankkeen osato-

teuttajat ja kumppanit. 

Arvioinnin painopiste on siirtynyt arvioinnin edetessä vähitellen 

tavoitteista ja toimenpiteistä tuotosten ja tulosten arviointiin. Tuotoksilla 

tarkoitamme sitä, mitä asioita tai kehitystä hankkeella ja sen resursseilla on 
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saatu aikaiseksi. Tuloksilla puolestaan sitä, mitä välitöntä hyötyä hank-

keesta on ollut ja kenelle. 

 
 

 

2.1  Arviointiaineistot ja -menetelmät 
 
Arvioinnissa on hyödynnetty rinnakkain sekä määrällisiä että laadullisia 

aineistoja ja menetelmiä. Arvioinnin tulokset ovat luotettavampia, mikäli 

samat tai samansuuntaiset havainnot nousevat esille eri aineistoista. Arvi-

ointia varten haastatellut sekä itsearviointityöpajoihin osallistuneet henki-

löt on lueteltu liitteessä 1. Vuosien 2009 2012 aikana arvioinnissa on ke-

rätty ja hyödynnetty seuraavia aineistoja: 

 

Vuosi 2009 
1. Hankkeen 7.9.2009 järjestämän yhteistyöpäivän yhteydessä tehdyn 

ryhmähaastattelun sekä ryhmätyöskentelyn aineistot 

2. Sidosryhmähaastattelut 9 kpl syys-joulukuu  

3. Itsearviointityöpajassa tuotettu aineisto  

4. TuKi-koulutuksesta kerätty palaute 

 Alkukartoitus, välipalaute ja loppupalaute Lohjan ja Kan-

gasalan ryhmiltä 

 
Vuosi 2010 

1. Hankkeen 8.9.2010 järjestämän yhteistyöpäivän yhteydessä kerätyt 

aineistot. 

 Ryhmätyöt kokemuksista työkyvyn tukimallista 

 Kokemukset yhteistyöstä hankkeen kanssa 

2. Punk-hankkeen valmennuspalautekysely17 N=89 

 Kyselyllä kerättiin jatkuvasti palautetta vuosina  

        2010 2012 useimmista hankkeen toteuttamista koulutuk- 

        sista, valmennuksista ja tilaisuuksista.  

 Kysely sisälsi sekä kaikille yhteisen osion sekä koulutus-  

             kohtaisia kysymyksiä. 

                                                 
17 Kyselyn vastausprosenttia ei ole saatavilla kokonaisuuden osalta, sillä valmennusten 

vetäjät ovat jakaneet sähköistä palautekyselyä ns. avoimena linkkinä osallistujille. Vasta-

usprosentti on saatavilla ainoastaan Moniosaaja- ja OHL-kursseista.  
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3. Hankehenkilöstölle ja osatoteuttajien edustajille toteutetun itsear-

viointikyselyn N=14 ja -työpajan aineistot syyskuu 2010 

4. Oman hyvinvoinnin lähteillä ryhmähaastattelut  

 Kurssille osallistujille sekä ohjaajille omat haastattelut 

 
Vuosi 2011 

1. Hankkeen 15.12.2011 järjestämän yhteistyöpäivän yhteydessä ke-

rätty aineisto 

 Ryhmähaastattelun sekä ryhmätyöskentelyn aineistot 

2. Sidosryhmähaastattelut 9 kpl syys-joulukuu 

 Haastateltavat olivat yhteistyökumppaneita ja ohjausryh-

män jäseniä 

3. Itsearviointityöpajassa tuotettu aineisto  

4. Työkyvyn tuki -koulutuksen palautekysely N=53 (koulutus toteu-

tettu yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa) 

5. Palautekysely Työterveyshuollot pientyöpaikkojen kumppaneina  

-seminaariin osallistuneille (Tampere-talossa 17.11.2011), N=33 

 

Vuosi 2012 
1. Kumppanuusmalliin liittyvät haastattelut 8 kpl, maaliskuu 

2. Ohjausryhmän jäsenten haastattelut 8 kpl, maalis-huhtikuu 

3. Sidosryhmähaastattelut 5 kpl, huhtikuu 
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3  Punk-hankkeen tavoitteet ja  
    tarvelähtöisyys 
 

Arviointiaineiston valossa hankkeen toiminta näyttää vastanneen hyvin 

kohderyhmien tarpeisiin. Hankkeen palvelut on koettu sidosryhmien kes-

kuudessa erittäin ajankohtaisiksi, sillä talouden taantuma on vaikeuttanut 

pienyrittäjien arkea. Eräs sidosryhmän edustaja totesi haastattelussa näin: 

mahdollisuuden yrittäjille, jotka istuvat yksin, mahdollisuuden vaihtaa 
 Toisaalta hankkeen tavoitteita ja toimenpiteitä pidettiin joiden-

kin sidosryhmien edustajien keskuudessa myös liiankin moninaisena ko-

konaisuutena. ekkäistä työtä muiden tahojen kanssa? Eri 
toimijoiden roolit ja näkökulmat ovat tässä kokonaisuudessa hyvin moni-
naiset ja paikoitellen seka  

Kohderyhmän valinta koettiin sidosryhmähaastattelujen perusteella 

pääasiassa onnistuneeksi, mutta kohderyhmän laajuus ja heterogeenisyys 

nähtiin myös haasteena. s-
ten] henkilöstömäärissä, joten toimenpiteiden täytyy myös olla hyvin eri-

hmän 
valinta olisi voinut onnistua paremminkin, tarpeet ovat hyvin vaihte   

Kuten seuraavasta kuvasta 1 käy ilmi hieman yli puolet valmen-

nuspalautekyselyyn18 vastanneista edustaa pienyrityksiä (henkilömäärä  

10 49). Mikroyrityksiä (henkilömäärä 0 9) edustaa viidesosa vastanneista. 

Kyselyyn vastanneista noin neljännes edustaa pk-yrityksiä19. Punk-hank-

                                                 
18 Valmennuspalautekyselyllä on kerätty palautetta useimmista Punk-hankkeen valmen-

nuksiin ja koulutuksiin osallistujilta 2010 2012. Kysely sisälsi kaikille yhteisen osion sekä 

koulutuskohtaisia kysymyksiä. 
19 Joiden henkilömäärä on 50 99, vain yksi vastaaja edusti pk-yritystä, jonka henkilömää-

rä on 100 249. 
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keen kohderyhmistä pienyritykset ovatkin selvästi parhaiten tavoitettu val-

mennusten osalta. Myös mikroyritysten edustajia oli saatu osallistumaan 

koulutuksiin suhteellisen hyvin. Valmennuspalautekyselyn perusteella han-

ke on tavoittanut kohderyhmänsä hyvin. 

 
  

 
Kuva 1. Punk-hankkeen tilaisuuksiin osallistuneiden organisaatiokoot palautekyselyyn 
vastanneiden osalta (N=89) 
 

 

ESR-seurantaindikaattoreiden perusteella hanke on tavoittanut kohderyh-

mänsä erittäin hyvin, ja ylittänyt määrälliset tavoitteet niiden osalta. Ta-

voitteena oli saada hankkeeseen mukaan 73 yritystä ja toteutuma on tältä 

osin 124 yritystä.  

Valmennuspalautekyselyllä selvitettiin myös valmennuksiin osal-

listujien taustaa ja roolia työyhteisössä monivalintakysymyksellä. Pääosa 

osallistujista oli työntekijöitä, myös esimiesasemassa olevia henkilöitä ja 

työsuojelu- tai luottamushenkilöstöä osallistui melko paljon Punk-hank-

keen toimintoihin. (Kuva 2.) 
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Kuva 2.  Punk-hankkeen toimintoihin osallistuneiden tausta ja rooli työyhteisössä 

(N=89) 

 

 

Hankkeen julkaisujen levikki on ollut hyvin laaja, kaiken kaikkiaan Punk-

hankkeen kirjallisia tuotoksia on jaettu yhteensä noin 18 200 kappaletta. 

Hankkeen julkaisuja on jaettu runsaasti useissa eri alan ammattilaisten 

tilaisuuksissa ja seminaareissa (esimerkiksi Valtakunnalliset Kuntoutus-

päivät, Työterveyspäivät ja Psykologipäivät). Kirjallista materiaalia on 

ollut myös mahdollista tilata ilmaiseksi sähköpostitse sekä ladata pdf-

versioina hankkeen kotisivuilta. Kirjallista materiaalia ovat tilanneet hank-

keelta muun muassa työterveyshuollot, lääkäriasemat, yritykset, eläkeva-

kuutusyhtiöt, sairaanhoitopiirit, yrittäjäjärjestöt, kuntoutuskeskukset ja 

oppilaitokset. Kappalemäärällisesti oppaita on toimitettu selkeästi eniten 

työterveyshuoltoihin, yrityksiin sekä lääkärikeskuksiin. Eniten hankkeen 

tilaisuuksissa ja sähköpostitilausten kautta on jaettu Työn iloa ja imua  

-opasta (reilu 7300 kpl) sekä Esimies työhyvinvointia rakentamassa -opasta 

(noin 3400 kpl).20 Tulee kuitenkin huomioida, että jaettujen oppaiden mää-

                                                 
20 Tiedot perustuvat hankkeen omaan tilastointiin, joka ei kata aivan kaikkia tilattuja 

oppaita hankkeen alkuajoilta. Tilastot antavat kuitenkin suuntaa-antavan arvion siitä, 

mitkä tahot ovat aktiivisimmin tilanneet oppaita, ja siitä mille oppaille on ollut eniten 

kysyntää hankkeen aikana. Tilastot 16.5.2012 mukaisesti. 
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rään vaikuttaa suuresti myös oppaiden julkaisuajankohta, viimeisimpiä 

julkaisuja ei luonnollisestikaan ole jaettu yhtä laajasti kuin aiemmin jul-

kaistuja. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että hankkeen kirjallisten tuo-

tosten lukijakunta koostuu pitkälti työterveyden ammattilaisista ja yritysten 

edustajista. Punk-hankkeen suuntaa antavien tilastojen perusteella oppaat 

ovat siis löytäneet hyvin tiensä hankkeen kohderyhmien käyttöön, ja ne 

ovat myös herättäneet kiinnostusta muidenkin tahojen keskuudessa. Käyt-

täjien arvioita julkaisuista on esitetty pääluvussa 5. 

Vuoden 2012 arviointiaineistojen perusteella sidosryhmät ovat ko-

keneet, että julkaistut materiaalit sekä internet-sivut ovat olleet erittäin 

hyvä käytännön työväline työterveyshuolloille sekä kurssien vetäjille. Työ-

terveyshuoltojen edustajat kokevat, että asiakkaille on kyetty tarjoamaan 

materiaalia, johon voi tutustua, ja josta saa helposti käytännön tietoa. Työ-

terveyshuoltojen näkökulmasta pientyöpaikoilla on ollut selkeä tarve Punk-

hankkeen tuottamille työkaluille ja materiaaleille. Pk- ja pienyrityksissä on 

nähty positiivisena se, että jaettu materiaali on ollut ilmaista. Työterveys-

huoltojen edustajat ovat kokeneet, että hankkeen materiaaleja pystytään 

hyödyntämään omassa työssä laajemminkin. Punk-hankkeen toiminta sekä 

yritysten että työterveyshuoltojen suuntaan näyttäytyy siis tarvelähtöisenä. 
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4 Punk-hankkeen toimenpiteet ja  
   toteutus 
 

4.1 Yhteistyö työterveyshuoltojen ja työpaikkojen  
       kanssa 
 
Vuonna 2009 kerätyn arviointiaineiston valossa hanke käynnistyi hieman 

verkkaisesti. Osittain tähän ovat varmasti vaikuttaneet muutokset toiminta-

ympäristössä eli taloudellinen taantuma sekä henkilöstövaihdokset kump-

paniorganisaatioissa. Kaikista pienimpien yritysten rekrytointi mukaan 

hankkeeseen osoittautui melko haastavaksi, ja toteutui pidemmällä aikavä-

lillä kuin työterveyshuoltojen ja pk-yritysten mukaantulo. Arviointiaineis-

ton perusteella vaikuttaa siltä, että hankkeen resursseja olisi tullut ohjata 

alkuvaiheessa enemmän tiedottamiseen ja markkinointiin.  

Sidosryhmistä etenkään työtyöterveyshuolloilla ei ollut haastatte-

luiden perusteella selvää käsitystä yhteistyökäytännöistä hankkeen alku-

vuosina. Lisää tietoa olisi kaivattu siitä, mitä kukin osapuoli saa, mihin 

yhteistyö velvoittaa, ja kuinka paljon se vie resursseja. Kun hanke oli ollut 

käynnissä puolitoista vuotta, osa työterveyshuollosta vaikutti olevan vielä 

odotuskannalla yhteistyön tuomien hyötyjen suhteen. 

Etenkin hankkeen alussa työterveyshuoltojen on ollut haastavaa 

markkinoida asiakasyrityksilleen hankkeen tuotteita ja palveluita, koska he 

eivät ole kokeneet tuntevansa hanketta ja sen tarjoamia palveluita riittävän 

hyvin. Osa työterveyshuoltojen edustajista toi myös esille, ettei heillä ollut 

käytössä esitteitä tai muuta markkinointimateriaalia riittävän ajoissa. Punk-

hankkeelta olisi toivottu aktiivisempaa otetta markkinoinnissa, jotta työter-

veyshuoltojen rooli yritysten rekrytoinnissa olisi ollut kevyempi. 
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olisi tuttu yrityksissä jo muutakin kuin meidän kautta, niin he olisivat val-
Hankehenkilöstön mukaan kursseja alettiin-

kin markkinoida suoraan asiakasyrityksille, kun huomattiin, että markki-

nointi työterveyshuoltojen kautta ei tuottanut täysin toivottua tulosta. 

Kesäkuussa 2009 avatut hankkeen kotisivut ja koko hankkeen vi-

suaalinen ilme ovat saaneet matkan varrella kiitosta. y-
minen otti kyllä aikansa, syksyn mittaan on hyvin täydennetty sivustoja. 
Harmillista, että tiedot eivät olleet siellä jo keväällä. Työterveyshuolloissa 
tarvitaan jotain kättä pidempää, jotta yritykset saadaan vakuutettua toi-
minnan hyödyllisyydestä ja tietoa pystytään ylipäänsä jakamaan. Net-

 Punk-hankkeen kotisivujen valmistumisen 

viivästyminen liittyi Kuntoutussäätiön kotisivujen uudistamisprojektiin ja 

sen aikataulumuutoksiin.  

Työterveyshuollot ovat kokeneet yhteistyön hankehenkilöstön 

kanssa toimineen erinomaisesti. Hankkeen järjestämät tilaisuudet ja vierai-

lut yhteistyökumppaneiden luona on koettu todella tärkeiksi yhteistyön 

ylläpidon näkökulmasta. Hankkeen viimeisen toimintavuoden aikana oli 

sidosryhmien piirissä tosin havaittavissa selvää hankeväsymystä hankkeen 

tilaisuuksia kohtaan.  

Työterveyshuolloille järjestetyssä yhteistyöpäivässä syksyllä 2010 

kävi ilmi, että Punk-hankkeen tunnettuus ja ymmärrys hankkeen keskeisis-

tä teemoista oli paikoitellen melko vaatimatonta yhteistyökumppaneiden 

keskuudessa. Pääosin yhteistyökumppanit tunsivat hankkeesta ainoastaan 

sellaisia osia, joissa itse ovat olleet mukana. Työterveyshuollot kertoivat 

lähteneensä Punk-hankkeeseen mukaan saadakseen työkaluja pienyritysten 

kanssa tehtävään yhteistyöhön. Työterveyshuoltojen keskuudessa hank-

keen järjestämiä tilaisuuksia ja koulutuksia pidetään onnistuneina. Vuonna 

2010 kerätyn aineiston perusteella yhteistyö Punk-hankkeen kanssa oli 

ainakin osittain vastannut työterveyshuoltojen odotuksia. Myöhemmin 

kerättyjen aineistojen perusteella työterveyshuollot suhtautuivat hankkeen 

antiin vielä hieman positiivisemmin.  

Mukana olevien työterveyshuoltojen aktiivisuus ja osallistuminen 

ovat vaihdelleet hankkeessa paljon. Yhteistyö henkilöityi työterveyshuolto-

jen nimeämiin yhteyshenkilöihin, joten se on ollut hyvin henkilösidonnais-

ta ja henkilöstövaihdoksille altista. Ne työterveyshuollot, jotka oppivat 

hyödyntämään hankkeen tuottamia palveluita, ovat olleet hyvin aktiivisia 

ja hyödyntäneet useita hankkeen toimintoja.  
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Työpaikkayhteistyötä on tehty mukaan valikoituneiden työyhteisö-

jen kanssa tiiviisti. Ne yritykset, jotka ovat osallistuneet yhteen hankkeen 

toimintoon, ovat yleensä halunneet osallistua myös muihin toimintoihin. 

Tämä kertonee laadukkaasta toiminnasta ja tarvelähtöisyydestä, mutta 

myös siitä, että hanke on hyödyntänyt jo olemassa olevia yhteistyö- ja 

markkinointikanavia projektin eri vaiheissa.  

Vuoden 2010 itsearviointitilaisuudessa nostettiin esiin toive, että 

yritykset voisivat itse olla mukana vahvemmin hankkeen kehittämistyössä. 

Tähän näkemykseen liittyvä muutos tehtiin hankkeessa vuonna 2010, kun 

hankkeen ohjausryhmään kutsuttiin edustaja kumppaniyrityksestä. Toimin-

toihin osallistuneiden kokemuksia on kerätty hankkeessa, mutta olisiko 

yrityksiä voitu osallistaa tiiviimmin myös kehittämistyön aikaisemmissa 

vaiheissa?  

 

 

 

4.2 Punk-hankkeen sisäinen yhteistyö  
 

Punk-hanketta ovat toteuttaneet yhteistyössä Kuntoutussäätiö ja Tampe-

reen yliopiston Tutkimus ja koulutuskeskus Synergos, Kiipula-säätiö ja 

Avire-kuntoutus Oy. Punk-hankkeen tekemä kehittämistyö on ollut moni-

puolista ja laadukasta. Hanketta toteuttava tiimi on ollut poikkeuksellisen 

laaja ja monipuolista osaamista omaava. Syyskuussa 2010 toteutetun it-

searvioinnin perusteella hankkeen laajuus ja monipuolisuus on koettu to-

teuttavien tahojen keskuudessa haasteena. Hankkeen itsearviointitilaisuuk-

sissa 2009 ja 2010 kävi ilmi, että hankehenkilöstöllä ei ollut täysin selkeää 

käsitystä hankeorganisaatiosta ja eri toteuttajien rooleista. Hankkeen pro-

jektipäällikön, kehittämisryhmän ja ohjausryhmän roolit ja yhteistyö kai-

pasivat tuolloin selkiyttämistä. Arviointiaineiston valossa roolit ja yhteis-

työ selkeytyivät hankkeen loppua kohden. 

Laajasta toteuttajajoukosta huolimatta, hankkeessa työskentely on 

koettu olevan sopivan joustavaa, tavoitteita on tarkasteltu aikaa vasten ja 

päivitetty tarvittaessa. Myös henkilöstöresursseja on voitu joustavasti siir-

tää ja lisätä tarpeen mukaan kulloinkin huomiota vaativiin seikkoihin. 

Punk-hanketta on ollut toteuttamassa laaja asiantuntijaryhmä eri organisaa-

tioista, joista pääosa on työskennellyt Punk-hankkeelle osa-aikaisesti. 

Punk-hankkeeseen on myös hankittu asiantuntemusta ostopalveluina. Tä-
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mä laaja asiantuntijoiden paletti on varmasti edesauttanut sitä, että kukin 

hanketyöntekijä on pystynyt keskittymään tiettyyn osa-alueeseen. Onnistu-

nut työnjako on yksi syy siihen miksi hankkeen tuotokset ja tulokset ovat 

niin moninaiset. Toisaalta hanke- ja henkilöstöjohtamisen sekä sisäisen 

tiedonkulun näkökulmasta kokonaisuuden hallinta on ollut haasteellista ja 

resursseja vievää. Tuotekohtainen työnjako selittää myös sitä miksi hanke-

henkilöstölläkin vaikutti olevan haasteellista hahmottaa hankekokonaisuut-

ta ja siihen kuuluvia toimintoja. Ideointia ja kehittämistä on kuitenkin pys-

tytty tekemään myös tuotekohtaisten rajojen ja vastuiden ylitse. 

Hankkeeseen sitoutuminen on ollut eritasoista ohjausryhmän, taus-

taorganisaation ja osatoteuttajien keskuudessa. Vuoden 2009 aineistojen 

perusteella hankkeen ohjausryhmää pidettiin aktiivisena ja asiantuntevana, 

ja sen nähtiin tukevan hyvin hankkeen toimintaa. Ohjausryhmässä esiin 

nousseita asioita esiteltiin yhteistyöpalavereissa, mutta arviointiaineiston 

perusteella tiedon hyödyntämisessä ja siirtämisessä (kehittämisryhmään ja 

yhteistyökumppaneille) oli hankkeen alkuvuosina parantamisen varaa.  

Hankkeen kehittämisryhmä, joka on koostunut Kuntoutussäätiön ja 

Synergoksen edustajista, on ollut hyvä foorumi kehittämistyön eteenpäin 

viemiselle sekä tiedonkululle. Vuoden 2010 itsearvioinnissa tosin toivot-

tiin, että kehittämisryhmässä olisi käyty tarkemmin läpi kerättyä koulutus-

palautetta sekä hankkeen tavoitteiden fokusointia. Hankkeen toteuttajat 

listasivat motivoituneen henkilöstön, hankkeesta innostuneen kohderyh-

män sekä vetäjien ammattitaidon tärkeimmiksi tavoitteiden saavuttamista 

edistäneiksi tekijöiksi siihen mennessä. Hankehenkilöstön mukaan hanke 

ei ollut vielä vuonna 2010 onnistunut saavuttamaan riittävästi näkyvyyttä 

hankkeen ulkopuolisten tahojen keskuudessa. Itsearvioinneissa on käynyt 

myös ilmi, että taloushallinnon hoitamiseen ja ESR-byrokratiaan koetaan 

kuluneen kokonaisuuteen suhteutettuna kohtuuttomasti resursseja. 
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5  Punk-hankkeen tuotokset ja tulokset  
 

Punk-hankkeen tuotevalikoima on poikkeuksellisen laaja ja monipuolinen. 

Tuotteita, palveluja ja malleja on niin paljon, ettei hankehenkilöstökään 

aina pysty sijoittamaan niitä oman hankesuunnitelmansa mukaiseen jaotte-

luun. Osittain tilannetta selittää hankesuunnitelmaan tehdyt muutokset, 

joiden taustalla olivat yleisen taloudellisen tilanteen muutos sekä ohjaus-

ryhmän muutosesitykset hankkeen sisältöön21. Hankkeen tuotteiden nimiin 

olisi tullut kiinnittää enemmän huomiota. Tuotteiden nimet eivät ole erityi-

sen mieleen jääviä, ja nimiä on käytetty välillä myös hankkeen materiaa-

leissa hieman vaihtelevasti. Hankkeen tuotteet ja toiminnot olisi ollut pe-

rusteltua segmentoida kohderyhmien mukaisesti tai jollakin muulla nykyis-

tä selkeämmällä tavalla. 

Vuoden 2012 haastatteluaineistot vahvistavat näkemystä siitä, että 

hanke olisi kaivannut enemmän näkyvyyttä pien- ja pk-yrittäjien keskuu-

dessa. 

yritysten pitää oppia ymmärtämään työhyvinvoinnin ja johtamisen merki-
Hankkeessa on erinomaisesti tunnistettu yrittäjien ja yritysten tar-

peet, ja myös luotu työkaluja, joilla tarpeisiin ja katvealueisiin voidaan 

vastata. Mutta tavat, joilla pien- ja pk-yrityksiä saadaan motivoitua työky-

vyn tukemiseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen eivät ole täysin löytyneet. 

Olisiko työkaluja pystytty markkinoimaan paremmin tälle kohderyhmälle, 

jos markkinointikärkenä olisi käytetty tietoa siitä, kuinka paljon paremmin 

hyvinvoiva työntekijä tuottaa, ja paljonko vähentyneiden sairauspoissaolo-

jen hinta todellisuudessa yrityksille on?  

                                                 
21 Ohjausryhmä on tehnyt muutosesityksiä hankkeeseen 10.6.2009 ja 18.2.2011. 
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Kysyimme vuosina 2010 2012 toteutetussa valmennuspalaute-

kyselyssä22 mistä vastaajat saivat tiedon valmennuksesta, johon osallistui-

vat. Kyselyn kohderyhmänä olivat hankkeen varhaiskuntoutuksiin, val-

mennuksiin ja kursseille osallistuneet. Suurin osa vastaajista (64 %) oli 

saanut tiedon Punk-hankkeen järjestämistä valmennuksista työantajaltaan. 

Monelle heistä oma esimies oli suositellut jotakin tiettyä varhaiskuntoutus-

kurssia tai valmennusta. Viidennes vastaajista oli saanut tiedon suoraan 

Punk-hankkeelta, sen esitteistä ja kotisivuilta. Työterveyshuollon kautta 

tiedon Punk-hankkeen järjestämistä valmennuksista oli saanut alle 10 % 

vastaajista ja loput vastaajat jotakin muuta kautta (ystävältä, työkaverilta 

tai yrittäjäjärjestöstä). Työterveyshuollon rooli tiedon jakajana ja varhais-

kuntoutusmallien osalta kuntoutukseen ohjaavana tahona näyttää jääneen 

melko vaatimattomaksi Punk-hankkeessa. Toisaalta työnantajilta tiedon 

saaneiden määrä on suuri ja kertoo omalta osaltaan siitä, että työnantajat 

ovat valmiita ottamaan vastuuta työntekijöidensä hyvinvoinnista ja työky-

vyn ylläpitämisestä.  

Kuten alla olevasta kuvasta 3 käy ilmi Punk-hankkeen valmennuk-

siin ja koulutuksiin osallistuneet ovat olleet erittäin tyytyväisiä valmennuk-

sien sisältöihin. Kaikista tyytyväisimpiä osallistujat ovat olleet ohjaajien 

asiantuntemukseen sekä ajatustenvaihtoon muiden valmennukseen osallis-

tuneiden kesken. Yksittäisiä valmennuksia ja varhaiskuntoutuksia koskevia 

arvioita on esitetty seuraavassa pääluvussa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 Valmennuspalautekyselyyn on kerätty aineistoa 2010 2012 vuosina useimmista hank-

keen toteuttamista valmennuksista ja koulutuksista. 
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Kuva 3. Kokonaisarvioita kaikista hankkeen valmennuksista vuosina 2010 2012. 23 
 
  
Seuraavassa taulukossa 1 on esitetty keskiarvojen avulla arvioita julkaisu-

jen hyödyllisyydestä. Aineisto on kerätty Työterveyshuollot pientyöpaik-

kojen kumppaneina -seminaarissa Tampereella loppuvuodesta 2011. Vas-

taajat edustavat työterveyshuoltoja ja yrittäjiä. Arvioinnin kohteena oli 

tässä tapauksessa vain neljä hankkeen julkaisua, joita oli jaettu kyseisessä 

tilaisuudessa. Muiden hankkeen julkaisujen osalta ei ole käytössä vastaa-

vaa arviointiaineistoa, mutta yksittäisiä haastatteluaineistoista nousseita 

arvioita muista julkaisuista on esitelty seuraavassa pääluvussa. 

 

Taulukko 1. Arvioita hankkeen julkaisuista.24  

 

Julkaisu Keskiarvo Vastaajamäärä 
Esimies hyvinvointia rakentamassa 2,5 26 

Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena 2,1 21 

Tulevaisuuden osaajaksi 2,5 22 

Työn iloa ja imua 2,6 28 

                                                 
23 Keskiarvot asteikolla 1 5, 1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=neutraali, 

4=jokseenkin samaa mieltä, 5=täysin samaa mieltä (N=89) 
24 Keskiarvot asteikolla 1 3, jossa 1=ei hyödyllinen 2=melko hyödyllinen 3=erittäin hyö-

-vastaukset on poistettu. N=32. 
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Tämä luku on jaettu alalukuihin Punk-hankkeen hankesuunnitelmassa esit-

tämien kehittämistyön osa-alueiden mukaisesti. Jokainen alaluku kuvaa 

yhtä temaattista kehittämistyön osa-aluetta. Tuotteita ja malleja sekä niiden 

syntymiseen johtanutta kehittämistyötä on kuvattu tarkemmin Punk-

hankkeen loppuraportissa, tämän julkaisun osiossa I.  

 

 

 

5.1 Työpaikan työkyvyn tukimalli 
 

Työkyvyn tuen ja sairauspoissaoloseuranta -toimintamallin tarkoituksena 

on henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen, ja esimiestyön helpottaminen 

käsiteltäessä työkykykysymyksiä. Työkyvyn tukimalli on jalostettu inter-

netistä saatavilla olevaksi nettityökirjaksi25.  Nettityökirjan avulla työpaik-

ka ja työterveyshuolto voivat rakentaa toimintamallin, jossa varhaisen rea-

goinnin ja -tuen sekä sairauspoissaolojen seurannan ja työhön paluun tuen 

avulla pyritään edistämään työntekijöiden työterveyttä ja työkykyä riittä-

västi ja oikea-aikaisesti. 

Työterveyshuollot ovat antaneet positiivista palautetta työkyvyn 

tukimallista ja nettityökirjasta. Nettityökirja sisältää keskeiset asiat, ja sen 

työstäminen on ollut helppoa. Työterveyshuoltojen edustajien mukaan 

yritysten kiinnostus työkyvyn tukimallin käyttöönottoon ei kuitenkaan ole 

ollut kovin laajaa. Tätä selittänee osaltaan taloudellisen tilanteen mukanaan 

tuomat haasteet. Työterveyshuollot uskovat mallin hyödyttävän yrityksiä ja 

mahdollistavan työkykyasioiden esiin nostamisen työpaikoilla. Käytännön 

kokemuksia mallin soveltamisesta on kuitenkin vielä melko vähän ja ne 

ovat lyhyeltä aikaväliltä. 

Työkyvyn tukimallin käyttöönotosta syntyvät hyödyt työyhteisössä näyt-

täytyvät vasta pidemmällä aikavälillä, joten arviointiaineiston valossa tä-

hän on ennenaikaista ottaa kantaa. 

Työkyvyn tukimalli on tarjonnut työterveyshuollolle ihan uuden-

laisen työkalun pien- ja pk-yrittäjien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Mallin 

työstäminen yrityksen käyttöön on koettu työterveyshuolloissa erinomai-

sena keinona saada uutta yhteistyötä alulle. Mallin sopivuus erikokoisille 

                                                 
25 Nettityökirjalla on oma verkkotunnus (eli domain), ja sivusto on toiminnassa viisi vuot-

ta sen perustamisesta eteenpäin. 
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yrityksille, ja siitä tähän mennessä saadut hyödyt vaihtelevat. Eräiden työ-

terveyshuoltojen edustajien mielestä henkilöstön vähimmäismääränä työ-

kyvyn tukimallia soveltavissa yrityksissä pidettiin viittä tai 20:tä.  
pienyritykset voisivat soveltaa mallia? Pitäisikö heille tehdä oma rauta-

 Työterveyshuoltojen mukaan mallia olisi parempi tarjota alle 

50 henkilön yrityksiin. Isommissa yrityksissä on usein olemassa ohjeistusta 

ja materiaalia joidenkin työkyvyn tukimallin osa-alueiden osalta. 

Nähtäväksi kuitenkin jää, kuinka työstetyt mallit jäävät työterveys-

huolloissa ja yrityksissä elämään, ja onko keskeisillä tahoilla riittävät tai-

dot ja päättäväisyyttä toimia työkyvyn tuki-mallissa luotujen ohjeiden mu-

kaan. llia, organisaatiokult-
 Työterveyshuollot pohtivat myös työky-

vyn tukimallin tulevai -hankkeen 

aikana haastavaa, vaikka hanke vastasi mallin työstämisestä koituvista 

kustannuksista. Tilanne on sikäli muuttunut em. haastattelujen jälkeen, että 

työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen suunnitelman laatimista 

edellytetään yrityksiltä 1.1.2011 voimaan tulleen sairausvakuutuslain muu-

toksen myötä. Tästä koituvista työterveyshuoltokustannuksista Kela korvaa 

60 %.  

Työkyvyn tukimalli syntyi hyvään aikaan, sillä työterveyshuolto-

jen yhteistyötä on pyritty viime vuosina kehittämään kohti tiiviimpää 

kumppanuutta asiakasyritysten kanssa. Tätä kehitystä on pyritty vauhdit-

tamaan myös lainsäädännöllisillä muutoksilla. Viimeisin näistä oli edellä 

mainittu sairausvakuutuslain muutos. Hankkeelta saatu tuki työterveys-

huollon kehittämistyöhön on nähty erittäin tärkeänä ja positiivisena. Ulko-

puolinen näkökulma kehittämistyöhön on ollut tärkeä yhteistyön tiivistä-

misessä työterveyshuoltojen ja asiakasyritysten välillä. Käyttäjämäärän 

perusteella työkyvyn tukimalli sekä nettityökirja ovat herättäneet runsaasti 

kiinnostusta, ja nettityökirjaan on rekisteröitynyt 2705 henkilöä. Mallista ja 

nettityökirjasta näyttävät kiinnostuneen myös suuremmat yritykset, jotka 

eivät varsinaisesti kuulu Punk-hankkeen kohderyhmään. 

Punk-hanke järjesti työkyvyn tukimalliin liittyvää koulutusta vuo-

sina 2010 2011 yhteensä seitsemällä paikkakunnalla26 ympäri Suomen. 

Palautekyselyyn saatiin yhteensä 53 vastausta. Noin 72 % palautekyselyyn 

vastanneista oli työterveyshoitajia, loput vastaajista olivat työterveyslääkä-

reitä sekä muuta terveydenhoitoalan henkilöstöä. Noin 68 % vastaajista 

                                                 
26  Kuusi tilaisuutta järjestettiin yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa. 
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ilmoitti, että Työkyvyn tuki-koulutus oli heidän ensikontaktinsa Punk-

hankkeeseen sekä heidän tuotteisiinsa. Työterveyslaitoksen mukanaolo 

koulutuksissa näkyi erityisesti siinä, mistä vastaajat olivat saaneet tiedon 

koulutuksesta. Vajaa kolmannes vastaajista oli saanut tiedon Työterveys-

laitoksen kautta ja vajaa kolmannes omalta työpaikaltaan joko esimieheltä 

tai kollegalta. Noin viidesosa vastaajista ilmoitti saaneensa tiedon sähkö-

postitse, muttei eritellyt tarkemmin miltä taholta.  

Vastaajista 71 % oli sitä mieltä, että koulutus vastasi heidän odo-

tuksiaan melko tai erittäin hyvin. Palautekyselyn mukaan osallistujat olivat 

kaiken kaikkiaan tyytyväisiä koulutuksen sisältöön ja toteutukseen, vasta-

uksien keskiarvojen ollessa välillä 3,6 4,327. Kouluttajien asiantuntemus ja 

ryhmäkoko saivat osallistujilta eniten kiitosta. Tosin yli puolet (62 %) vas-

taajista olisi toivonut pääsevänsä kokeilemaan nettityökirjaa käytännössä 

koulutuksen yhteydessä. Vastaajista 84 % uskoi voivansa hyödyntää kou-

lutuksen sisältöä omassa työssään. Koulutukseen osallistujat kertoivat 

myös ottaneensa nettityökirjan käyttöön, jakaneensa koulutuksessa saatua 

tietoa työtovereille sekä pitäneensä tiedotustilaisuuksia asiakasyrityksille 

aiheesta koulutuksen jälkeen. Hieman alle puolet vastanneista kertoi kir-

jautuneensa nettityökirjan käyttäjäksi ja työstäneensä sitä koulutuksen jäl-

keen. Noin neljännes vastaajista oli kirjautunut käyttäjäksi ja ainoastaan 

tutustunut mallin sisältöön. Alle 10 % vastaajista ei ollut ollut teeman 

kanssa tekemisissä koulutuksen jälkeen. Työterveyshuollon edustajat ker-

toivat työstäneensä työkyvyn tukimallia keskimäärin 5 työpaikan käyttöön. 

Kysyttäessä koulutukseen osallistuneiden kokemuksia työkyvyn 

tukimallista yli puolet (57 %) vastaajista oli sitä mieltä, että työterveys-

huolloilla on tarvetta Työkyvyn tuki -nettityökirjalle. Vastaajien kokemuk-

set työpaikkojen kiinnostuksesta mallin työstämiseen ja käyttöönottoon 

vaihtelivat melko paljon (ks. kuva 4). Myös mallin räätälöinnin ja työstä-

misen helppous ja nopeus näyttäytyivät vastaajille hyvin vaihtelevasti. 

 

 

 

                                                 
27 Suorat jakaumat asteikolla 1 5, jossa 1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3= ei 

eri eikä samaa mieltä, 4=jokseenkin samaa mieltä, 5=täysin samaa mieltä. Kuviossa as-

teikon arvot 1 ja 2 sekä 4 ja 5 on yhdistetty. 
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Kuva 4. Työkyvyn tuki -koulutukseen osallistuneiden kokemuksia työkyvyn tukimallista 

(n=35). 

 

Koulutukseen osallistuneet toivoivat nettityökirjan rinnalle toista hieman 

kevyempää versiota, jota voisi soveltaa pienempiin, alle 20 hengen yrityk-

siin, sekä vielä konkreettisempaa apua siihen, miten toimitaan mikro- ja 

pienyritysten kanssa. Vastaajat näkivät, että työnantajalle malli antaa hy-

vää tukea työhyvinvoinnin kehittämiseen ja työterveyshuolloille apua asian 

markkinoimiseen työpaikoille. 

 

 

 

5.2. Varhaiskuntoutusmallit 
 

5.2.1 Oman hyvinvoinnin lähteillä 
 

Oman hyvinvoinnin lähteillä (OHL) on varhaiskuntoutusmalli, jonka tar-

koituksena oli tarjota osallistujalle mahdollisuus keskittyä hyvinvoinnin 

perustekijöihin ja niiden edistämiseen omassa elämässä, tutkia henkilökoh-
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taisten arvojen, oman toiminnan ja tietoisen valikoinnin merkitystä hyvin-

voinnin vahvistamisessa sekä rauhoittua, palautua ja voimaantua. Kurssin 

tavoitteena on ollut, että osallistuja kokeilee erilaisia menetelmiä ja löytää 

niistä itselleen sopivat keinot ja tavat pysyvään hyvinvointiin. Kurssiesit-

teen mukaan: ikille, jotka kokevat tarvitsevansa 
tukea jaksaakseen työssään. Kurssin tavoitteena on, että osallistujat löytä-
vät uusia voimavaroja ja keinoja hyvinvointinsa parantamisek   

OHL-mallia ideoitiin jo JATS-hankkeessa (2005 2008), mutta jat-

kokehitys ja tuotteistaminen toteutettiin Punk-hankkeessa. Punk-hanke on 

järjestänyt yhteensä kahdeksan OHL-varhaiskuntoutuskurssia, joita on 

tarjottu pk- ja pienyritysten henkilöstölle. Kuntoutuskursseista neljä on 

järjestetty Kiipulan kuntoutuskeskuksessa, ja neljä Kuntoutussäätiössä 

(myöhemmin Avire-Kuntoutus Oy). Kuntoutuskurssien vetäjinä ovat toi-

mineet koulutetut ohjaajat Avire-Kuntoutus Oy:stä ja Kiipulan kuntoutus-

keskuksesta, jotka molemmat ovat hankkeen yhteistyökumppaneita.  

OHL-kurssista on myös julkaistu käsikirja ohjaajille Oman hyvin-
voinnin lähteillä  ohjaajan käsikirja28. Kirja on tarkoitettu käsikirjaksi 

kuntoutuksen ammattilaisille, jotka ovat toteuttamassa OHL-kursseja. Kir-

jassa käydään kohta kohdalta läpi kuinka OHL-kurssi rakentuu. Käsikirjan 

alusta löytyy kuuden päivän päiväohjelmat valmiiksi jäsenneltyinä käsitel-

tävien teemojen mukaan. Kirjan lopusta löytyy runsas harjoitusmateriaali, 

joka täydentää kurssipäivien sisältöä. Kirjassa käsitellään myös ohjaajan 

tehtäviä ja vastuita. Käsikirja tarjoaa selkeän kokonaisuuden OHL-kurssin 

sisällöstä ja perusteltua pohjatietoa kurssien vetäjille oman toimintansa 

tueksi. Lisäksi hanke on julkaissut esitteen OHL-varhaiskuntoutusmallista. 

Punk-hankkeen kotisivuilta on saatavissa ohjaajan käsikirjaan liit-

tyvä harjoitusaineisto ohjeineen. Verkkoaineisto sisältää kurssi-infon, 

kurssipäivien ohjelmat, työtapoja ohjaajille, valokuvia ja piirroksia, ohjeita 

hyvinvointisuunnitelman ohjaamiseen sekä kurssipäivien teemoihin liitty-

vää materiaalia. 

OHL-kursseista on kerätty arviointimateriaalia sähköisellä palau-

tekyselyllä seitsemältä kuntoutusryhmältä sekä kurssien osallistujille ja 

ohjaajille toteutetuilla ryhmähaastatteluilla. Palautekyselyn vastausprosent-

ti oli noin 45 % ja vastaajamäärä 29. Alle puolet vastaajista ilmoitti, että oli 

itse aiemmin tai joku toinen henkilö työpaikalta oli osallistunut aiemmin 

Punk-hankkeen toimintoihin. Palautekyselyyn vastanneet suhtautuivat 

                                                 
28 Järvilehto & Kivimäki 2009 
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kurssiin hyvin positiivisesti.29 Kaikista parhaan arvosanan (4,7) sai ohjaaji-

en asiantuntemus. Osallistujien kokemukset OHL-kursseista olivat siis 

varsin positiivisia. (Kuva 5.) 

 

 
 

Kuva 5. Kokemuksia OHL-kuntoutuskurssista(N=29). 

 
 

Kurssille hakeutumisen motiiveissa korostuivat yleinen kiinnostus omaa 

hyvinvointia kohtaan: ä-
mänvaiheeni on sellainen, että nyt on aika ajatella myös it  Myös 

avun ja tuen tarve jaksamiseen tuli esiin vastauksissa: y-
nyt, enkä s  

Selvä enemmistö ilmoitti kuitenkin 

syyksi osallistumiselle nimenomaan mielenkiinnon aihetta kohtaan. Tuen 

tarpeessa olevat olivat huomattavassa vähemmistössä (7 9 vastaajaa 29 

vastaajasta). Kurssin kohderyhmäksi oli kaavailtu uupuneita tai sen uhan 

alla olevia, myös ohjaajien näkemyksen mukaan osallistuneista vähemmis-

tö kuului tähän ryhmään. Kysyttäessä osallistujilta, mikä sai heidät osallis-

                                                 
29 Keskiarvot asteikolla 1 5, jossa 1=Täysin eri mieltä, 2=Jokseenkin eri mieltä, 

3=Neutraali, 4=Jokseenkin samaa mieltä, 5=Täysin samaa mieltä  
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tumaan kurssille, tulkinnasta riippuen vain noin neljännes vastaajista ilmai-

si tarvitsevansa tukea jaksamiseen. Osa vastaajista ei välttämättä tiedosta 

tuen tarvetta, mutta vaikuttaisi siltä, että kurssi ei ole täysin onnistunut ta-

voittamaan suunniteltua kohderyhmää. Toisaalta varhaiskuntoutuksen on-

kin tarkoitus toimia ennaltaehkäisevästi. Työterveyshuollon rooli tiedonvä-

littäjänä OHL-kuntoutuskurssista jäi yllättävän pieneksi. Vain kolme vas-

taajaa 29:stä oli saanut tiedon kurssista työterveyshuollosta. OHL-kun-

toutuskurssia olisi voinut markkinoida enemmän työterveyshuoltojen suun-

taan, jotta heidän kauttaan olisi voitu tavoittaa paremmin nimenomaan 

sellaisia henkilöitä, jotka tarvitsevat tukea työssäjaksamiseen.  

Lähes puolet vastaajista mainitsi erityisesti rentoutumisharjoitukset 

ja rentoutumisen oppimisen tärkeänä antina kurssilta. Kurssin keskeisenä 

oppina nähtiin itsestä huolehtimisen ja itsensä kuuntelemisen tärkeyden 

huomaaminen. Lisäksi vastaajat mainitsivat avovastauksissaan painon- ja 

ajankäytön hallinnan, pysähtymisen ja hetkessä elämisen tärkeyden. 

kimmokkeen hakea apua työterveyshuollon kautta. Pysähdyin ajattelemaan 
 i-

tyiselämässäkin. Löytämään omat rajat ja ottamaan huomioon myös tois-
ten ra  Vastaajat kokivat, että kurssista voi hyötyä jokapäiväises-

sä elämässä ja työssä esimerkiksi tekemällä rentoutumisharjoituksia kesken 

työpäivän sekä erottamalla työn ja vapaa-ajan selkeämmin toisistaan. Vas-

taajat näkivät myös, että kurssin antia voi hyödyntää esimerkiksi elämän-

taparemontissa. Kiireettömyys kurssilla sai osallistujat miettimään omaa 

hyvinvointiaan, ja heille syntyi ymmärrys siitä, että hyvinvointi lähtee it-

sestä. 

ihan erilaista  yleensä vikaa etsii muualta, mutta tässä kääntää katseen 
itseensä. On helppo sysätä vastuu muualle, vaikka suurin osa vastuusta on 

 
Kurssin vetäjien tavoitteena oli pysähtyminen ja tietoisuus taitojen 

vahvistumisesta: -kurssilla on eri rytmi kuin muissa kuntoutustuot-
 Ohjaajien haastattelui-

den mukaan osallistujat olivatkin sitoutuneita kurssin tehtäviin ja tavoittei-

siin: -aloitteisesti rentoutu-
misharjoituksia säännöllisesti ja kirjasivat päiväkirjoihin tuntemuksi-

 
Ohjaajien haastatteluiden perusteella tiedonkulku hankkeen ja oh-

jaajien välillä ei toiminut aivan mutkattomasti. Kaikilla ohjaajilla ei myös-
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kään ollut aikaisempaa kokemusta OHL:stä, eikä ohjaajakurssilla käyty 

läpi kurssin rakennetta. Lisäksi ohjaajakurssin jälkeen ehti kulua liian pitkä 

aika, ennen kuin kurssit alkoivat. Näin ollen ohjaajat kokivat, että ensim-

mäinen kerta kului lähinnä harjoitteluun. Hankehenkilöstö sai kuitenkin 

myös positiivista palautetta ohjaajilta joustavuudestaan. 

Suurin osa kyselyvastaajista piti valmennuskokonaisuutta toimiva-

na, eikä nähnyt siinä suurempia kehittämistarpeita. Vastaajat antoivat kui-

tenkin muutamia kehittämisehdotuksia. Vastaajat toivoivat lisää tapaamis-

kertoja, enemmän vuorovaikutusta ryhmän kesken, enemmän tietoisuus- ja 

luovuusharjoituksia, enemmän tietoa ravinnosta ja lisää liikuntaa. Vastaajat 

toivoivat myös enemmän painotusta työpaikan todellisiin tilanteisiin ja 

paineisiin sekä omia ryhmiä yrittäjille.  

Hankkeen arvioinnin väliraportissa vuonna 2011, kiinnitettiin 

huomiota siihen, että kurssin yhteydessä ei käytetty varhaiskuntoutus-

termiä, vaan puhuttiin ainoastaan kurssista. Kyselyvastaajat eivät käyttä-

neet palautteissaan (varhais)kuntoutus termiä missään yhteydessä. Myös 

ryhmähaastattelun perusteella vaikuttaisi siltä, että osallistujat eivät miellä 

osallistuneensa varhaiskuntoutukseen. Ohjausryhmässä käydyn keskuste-

lun perusteella tietoisuus siitä, mihin osallistuu vaikuttaa osallistujan itsel-

leen asettamiin tavoitteisiin ja niiden toteutumiseen, joten kuntoutusaspek-

tin esillä pitäminen olisi siitä näkökulmasta tärkeää. Toisaalta kuntoutus-

termiin liittyy tietty arvolataus, joka voi nostaa osallistujien kynnystä kun-

toutukseen osallistumiselle.  

Osana Punk-hanketta tehtiin myös tutkimus OHL-kurssin vaiku-

tuksista. Kurssille osallistuneiden hyvinvointia ja työssäjaksamista mitat-

tiin hyvinvointianalyysin avulla, joka koostui useista standardoiduista ky-

selylomakkeista30 sekä Firstbeat -sykevälianalyysistä31. 53 henkilön32 osal-

ta mittaukset kyettiin toistamaan kurssin alussa ja lopussa. Tutkimuksen 

alustavia tuloksia on esitelty mm. Kuntoutuksen tutkimuksen päivillä mar-

raskuussa 2011 sekä Punk-hankkeen järjestämässä työterveyshuoltojen 

yhteistyöpäivässä joulukuussa 2011. Tutkimuksen tuloksia tullaan vielä 

                                                 
30

 Oman työhyvinvoinnin kuntokartoitus, Warrin affektiivista hyvinvointia kartoittava 

kysely, Työn imu -testi, RBDI-testi, BBI-15 -kysely, Vital Exhaustion -kysely sekä kysymyk-

siä Finriski 2002 -kyselystä.  
31

 Sykeanalyysi tehtiin vain Kuntoutussäätiössä toimineille ryhmille. 
32

 Kuntoutussäätiöstä 30 henkilölle ja Kiipulasta 23 henkilölle. 
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esittelemään ja raportoimaan vuoden 2012 aikana kansainvälisessä kuntou-

tusalan konferenssissa33 sekä Kuntoutus-lehdessä.  

OHL-kurssin alussa noin puolella osallistujista (53 %) todettiin 

kuntoutustarve tai työkyvyn heikkenemisen uhka. Tulosten perusteella 

osallistujien työhyvinvointi ja työn imu paranivat ja mieliala koheni. Myös 

masennus, työuupumus ja uupuneisuus sekä usein koetut psykosomaattiset 

oireet vähentyivät jonkin verran kurssin aikana. Muutokset ovat lähes kaut-

taaltaan positiivisempia kuntoutustarpeen omanneiden henkilöiden kes-

kuudessa verrattuna niihin, joilla ei todettu kuntoutustarvetta.34 Vaikka 

muutokset ovat positiivisia, ne eivät ole kovin suuria. Muutosten voidaan 

olettaa syntyneen kurssille osallistumisen seurauksena, vaikka sitä on 

mahdotonta yksiselitteisesti osoittaa. Hyvinvointianalyysin hyödyntäminen 

hankkeessa ja tulosten esittely ovat kuitenkin edistäneet Punk-hankkeen ja 

OHL-kurssin näkyvyyttä. 

 

 

5.2.2 Moniosaaja-valmennus 
 

Moniosaaja on toinen hankkeen kehittämistä varhaiskuntoutusmalleista. 

Moniosaaja-valmennuksen tavoitteena oli tarjota pientyöpaikan ikääntyväl-

le (45+) työntekijälle välineitä ja tukea oman työelämäosaamisensa kehit-

tämiseen tilanteissa, joissa lisääntyvät vaatimukset osaamisen suhteen vai-

kuttavat työssä jaksamiseen. Valmennus koostui valmennusryhmän yhtei-

sistä teemoista, ja jokaisen osallistujan omasta konkreettisesta kehittymis-

suunnitelmasta. Osallistujan oman suunnitelman laatimisen avuksi toteutet-

tiin ennen valmennuksen alkua työpaikkapalaveri, jossa kartoitettiin työ-

paikan ja osallistujan osaamistarpeita. Työpaikkayhteistyö jatkui koko 

valmennuksen ajan. Valmennus sisälsi kuusi lähiopiskelupäivää, jotka 

koostuivat eri teemoista ja itsenäisestä työskentelystä verkossa. Osallistu-

misen kokonaistyöpanos oli noin 15 työpäivää, mikä jakautui useamman 

kuukauden ajanjaksolle. Osallistumisen edellytyksenä oli työntekijän ja 

työpaikan halu kehittyä ja työntekijän mahdollisuus käyttää tietokonetta.  

Moniosaaja-valmennuksia toteutettiin vuosina 2010 2012 yhteensä 

kaksi. Ensimmäiseen Moniosaaja-valmennukseen osallistui yhdeksän hen-

kilöä ja toisessa valmennuksessa osallistujia oli 13. Yhteensä osallistujia 

                                                 
33

 22nd RI World Congress 2012 
34 Kuoppala J. Esitys työterveyshuoltojen yhteistyöpäivässä 15.12.2011 
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oli 22, joista 19 vastasi loppupalautteeseen. Näin ollen vastausprosentti oli 

86,4 %.  

Moniosaaja-valmennuksesta on kerätty arviointiaineistoa valmen-

nusten puolivälissä kerätyn sähköisen välipalautteen35 muodossa sekä val-

mennusten loputtua sähköisellä loppupalautteella36. Tässä arviointirapor-

tissa keskitytään pääosin loppupalautteisiin, sillä näin saadaan selkeä kuva 

valmennuksesta kokonaisuudessaan. Molempien kurssien välipalautteista 

on tehty tiiviit yhteenvedot, jotka on toimitettu kurssin vetäjän käyttöön 

kurssin aikana. Tämä on mahdollistanut puuttumisen mahdollisiin kehittä-

miskohteisiin valmennuksen loppupuoliskon aikana.  

Loppupalautetta kerättiin molemmissa valmennuksissa viimeisellä 

kerralla tai valmennuksen päätyttyä sähköisellä kyselyllä. Valmennuksen 

tavoitteena oli tavoittaa ikääntyviä, yli 45-vuotiaita pientyöpaikkojen työn-

tekijöitä. Vastaajista suurin osa (17/19) oli yli 45-vuotiaita, mutta mukaan 

mahtui myös kaksi osallistujaa, jotka eivät varsinaisesti kuuluneet valmen-

nuksen kohderyhmään. Hieman yli puolet vastaajista tai heidän työpaik-

kansa oli ollut mukana muissa Punk-hankkeen järjestämissä toiminnoissa 

valmennuksen lisäksi. Moni vastaaja kertoi osallistumismotiiviksi omien 

ATK-taitojen kehittämisen sekä mielenkiinnon omaan työssä jaksamiseen, 

oman osaamisen päivittämiseen sekä uuden oppimiseen. 

Palautekyselyssä pyydettiin valmennukseen osallistuneita arvioi-

maan valmennuksen eri osa-alueiden hyödyllisyyttä sekä käytännön toteu-

tuksen onnistumista37. Vastaajat kokivat kaikki kurssilla käsitellyt osa-

alueet hyödyllisiksi. Kaikista hyödyllisimpinä osa-alueina vastaajat pitivät 

verkko-oppimisympäristöön tutustumista sekä kansalaisten ATK-taitoja. 

Kaiken kaikkiaan loppupalautteessa vastaajat arvioivat jokaisen valmen-

nusosion hyödyllisemmäksi kuin välipalautteessa. Avovastauksissa val-

mennuksen hyödyllisyys tuotiin myös esille: 

on hyödyllinen ikääntyville työntekijöille ja voi auttaa heitä pysymään 
 Toteutuksen onnistumista vastaajat arvioivat hieman kriitti-

semmin. Keskiarvot eri osa-alueiden välillä vaihtelivat 3,6 4,2 välillä, 

kaikkien muiden osa-alueiden keskiarvojen jäädessä alle 4, lukuun otta-

matta verkko-oppimisympäristöä. Toteutuksen onnistumista arvioitaessa 

väli- ja loppupalautteissa suurin ero oli kansalaisten ATK-taitojen kohdal-

                                                 
35 N=17 ja vastausprosentti on 77,3 %. 
36 N=19, ja vastausprosentti on 86,4 %. 
37 Asteikolla 1 5, jossa1=Erittäin huonosti ja 5=Erittäin hyvin. 
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la. Tämän osion keskiarvo oli laskenut eniten välipalautteesta (4,2) loppu-

palautteeseen (3,7). Muiden osa-alueiden osalta muutoksia oli tapahtunut 

molempiin suuntiin, mutta muutokset olivat melko pieniä. (Kuva 6.) 

 
 

    
Kuva 6. Kokemuksia Moniosaaja-valmennuksesta (loppupalaute)38 

 
 
Vastaajat antoivat kurssista kokonaisuudessaan positiivista palautetta. Eri-

tyisesti ohjaajien asiantuntemus, mahdollisuudet ajatusten vaihtoon muiden 

osallistujien kanssa, kurssin hyödynnettävyys työelämässä sekä kurssilla 

jaettu materiaali saivat osallistujilta kiitosta. Keskiarvot näissä osa-alueissa 

olivat välillä 4,2 4,5. Valmennuksen välipalautteeseen verratessa loppupa-

laute oli lähes kaikilla osa-alueilla positiivisempaa.  

Vastaajat kertoivat oppineensa valmennuksessa muun muassa 

ATK-taitoja, ajankäytön hallintaa sekä vuorovaikutustaitoja. Opituista 

ATK-taidoista ja verkko-osaamisesta koettiin olevan hyötyä päivittäisessä 

työelämässä. Vastaajat toivat myös esille, että omaa työtä osaa katsoa val-

                                                 
38 Keskiarvot asteikolla 1 5, jossa 1=Täysin eri mieltä, 2=Jokseenkin eri mieltä, 3= Neut-

raali, 4=Jokseenki samaa mieltä, 5=Täysin samaa mieltä, N=19. 
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mennuksen jälkeen eri näkökulmasta ja ymmärtää työelämän muutoksia 

paremmin. 

y-
 

työssä  Kaiken kaikkiaan vastaajien mielestä kurssi on ollut 

hyödyllinen, ja antanut uusia eväitä työssä jaksamiseen ja työssä selviyty-

miseen. tsee 
 

Lähes kaikki osallistujat olivat saaneet tiedon valmennuksesta työ-

paikaltaan. Huomioitavaa on, että vain yksi osallistuja oli saanut tiedon 

valmennuksesta työterveyshuollosta. Suuri osa vastaajista kertoi työnanta-

jan ilmoittaneen hänet valmennukseen tai ehdottaneen valmennukseen 

osallistumista. Työterveyshuollon rooli tiedonvälittäjänä myös tämän var-

haiskuntoutuksen kohdalla jäi hyvin vähäiseksi. Moniosaaja-valmennusta 

olisi voinut markkinoida enemmän työterveyshuoltojen suuntaan, jolloin 

työterveyshuollon kautta olisi tavoitettu paremmin nimenomaan henkilöitä, 

jotka tarvitsevat tukea työelämäosaamisen kehittämiseen, työssä pysymi-

sen ja työssä jaksamisen mahdollistamiseksi. Olisiko valmennusta pystytty 

markkinoimaan paremmin työterveyshuoltojen kautta, jos olisi puhuttu 

varhaiskuntoutuksesta valmennuksen sijaan? 

 

 

 

5.3. Välineitä työhyvinvointityöhön  
 

Välineitä työhyvinvointityöhön kehittämisosio koostuu neljästä osa-

alueesta; osaamiskartoitus, henkilöstötunnusluvut, työyhteisökysymykset 

ja työuraohjaus. Lisäksi tässä kehittämisosiossa on järjestetty Voimavaroja 

esimiestyöhön -koulutusta. Osaamiskartoitukseen ja henkilöstötunnuslu-

kuihin liittyvästä kehittämistyöstä on vastannut hankkeen osatoteuttaja 

Tampereen yliopiston työhyvinvointikeskus Synergos ja pilottien tulokse-

na on tuotettu Tulevaisuuden osaajaksi. Tulosta osaamistarpeiden tunnis-
tamisella -opas39. Muita tässä kehittämisosiossa tuotettuja oppaita ovat: 

Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena. Tukea tuottavuuden ja työyhtei-

                                                 
39 Manka, Mäenpää 2010 
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sön hyvinvoinnin kehittämiseen40 ja Esimies työhyvinvointia rakentamas-
sa41.  

Tulevaisuuden osaajaksi  Tulosta osaamistarpeiden tunnistami-
sella -oppaan tarkoituksena on antaa tukea pk-yrityksille tulevaisuuden 

osaamistarpeiden tunnistamiseksi. Opasta täydentävät pohdintatehtävät, 

jotka auttavat lukijaa viemään teorian oman yrityksen toimintakenttään. 

Arviointiaineiston perusteella opas on koettu erittäin hyödylliseksi kohde-

ryhmien keskuudessa42. Julkaisua edelsivät osaamisverkko- ja osaamiskar-

toitustyöskentely. Osaamiskartoitus toteutettiin kahdessa organisaatiossa, 

ja sidosryhmähaastattelujen perusteella siitä saadut kokemukset olivat risti-

riitaisia. Eräässä organisaatiossa, missä osaamiskartoitusasioita oli jo poh-

dittu aiemmin, työskentely onnistui hyvin, toisessa organisaatiossa oltiin 

tyytymättömiä prosessiin ja lopputulokseen.  

Osaamisverkon tavoitteena oli saada pienyrittäjiä ja etenkin yksi-

tyisyrittäjiä verkostoitumaan, ja luoda tätä kautta heille parempaa kilpailu-

kykyä pidemmällä aikavälillä. Toiminta käynnistyi syksyn 2009 aikana, ja 

palautetta kerättiin 2012 vuoden sidosryhmähaastatteluissa kahdelta osaa-

misverkkotyöskentelyyn osallistuneelta yrittäjältä. Haastattelujen perus-

teella työskentelyyn osallistuneet olivat pettyneitä toimintaan. Toiminnan 

tavoitteet ja toimijoiden roolit olivat jääneet prosessin aikana epäselviksi 

osallistujille. Osaamisverkkotyöskentelyä tehtiin kahden eri teeman ympä-

rillä, varhaiskuntoutus ja tuotteistaminen. Osaamisverkkopilottiin osallis-

tuneet henkilöt kokivat, että työskentelystä puuttui punainen lanka, ja sii-

hen käytetyt resurssit menivät hukkaan. Osaamisverkkopilottia olisi tullut 

jämäköittää ja osallistujien roolit sekä toiminnan tavoite selkeyttää. 
Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena  Tukea tuottavuuden ja 

työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen43 -oppaan tarkoituksena on tukea 

yrityksiä hyödyntämään henkilöstötunnuslukuja tuottavuuden, työyhteisön 

hyvinvoinnin ja yrityksen kilpailukyvyn edistämiseksi. Oppaassa käsitel-

lään myös inhimilliseen pääomaan liittyviä tunnuslukuja, joilla saadaan 

                                                 
40 Manka & Hakala 2011.  
41 Terävä & Mäkelä-Pusa 2011 
42 Ks. taulukko 1 s. 92. Tarkastelussa olivat mukana Esimies työhyvinvointia rakentamas-

sa, Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena, Tulevaisuuden osaajaksi sekä Työn iloa ja 

imua. 
43 Manka & Hakala 2011 
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tietoa muun muassa työyhteisön toimivuudesta ja yhteisöllisyydestä. Tämä 

opas on arviointiaineiston perusteella saanut hyvän vastaanoton44.  

Lisäksi on kehitetty sähköinen henkilöstötunnuslukulaskuri45. Tä-

mä omalla verkkotunnuksella (eli domainilla) toimiva palvelu on tarkoitet-

tu yrityksille ja muille organisaatioille helpottamaan toiminnan seurantaa, 

kehittämistä ja arviointia. Henkilöstötunnuslukulaskuri on arviointiaineis-

ton perusteella yksi onnistuneimmista Punk-hankkeen tuotteista. Koke-

mukset ovat kuitenkin vasta alustavia, sillä työkalu on ollut käytössä vasta 

helmikuusta 2012. Sitä pidetään haastattelujen perusteella yhtenä hankkeen 

parhaista tuotteista. 

Esimies työhyvinvointia rakentamassa46 -opas on rakennettu arki-

päivän esimiestyön tueksi ja avuksi. Oppaasta on esitelty konkreettisia 

malleja ja keinoja työkyvyn tukemiseen ja työyhteisöjen kriisitilanteiden 

s-

vaikuttavista asi  

auttaa työyhteisöä ja esimiestä tekemään tilannearviota työpaikan kehittä-

mistarpeista. Arviointiaineiston valossa opasta pidettiin erittäin hyödyllise-

nä kohderyhmän keskuudessa47. 

Työyhteisökysymykset osa-alue koostuu pienyrityksille toteute-

tuista työyhteisön kehittämisprojekteista. Kehittämisprojektit koostuivat 

työyhteisön hyvinvointia kartoittaneesta kyselystä, ja sitä seuranneesta 

työpajasta, jossa johto ja henkilöstö keskustelivat työyhteisön hyvinvoin-

tiin liittyvistä kehittämistarpeista. Työhyvinvointikyselyt sekä niihin liitty-

vät työpajat toteutti Punk-hankkeelle ostopalveluna Kuntoutussäätiön arvi-

ointi- ja koulutusyksikkö. Joissakin tapauksissa työyhteisöt saivat lisäksi 

Punk-hankkeelta tarpeisiinsa vastaava tukea ja ohjausta kyselyn ja työpa-

jan jälkeen. 

Neljäs osa-alue, työuraohjaus on koostunut urasuunnitteluohjauk-

sesta sekä kuntoutuspalveluohjauksesta, joita hanke on tarjonnut halukkail-

le. Hankemuutoksen yhteydessä syksyllä 2009 kuntoutuspalveluohjauksen 

                                                 
44 Ks. taulukko 1 s. 92. Tarkastelussa olivat mukana Esimies työhyvinvointia rakentamas-

sa, Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena, Tulevaisuuden osaajaksi sekä Työn iloa ja 

imua. 
45 www.henkilostotunnuslukulaskuri.fi 
46 Terävä & Mäkelä-Pusa 2011 
47 Ks. taulukko 1 s. 92. Tarkastelussa olivat mukana Esimies työhyvinvointia rakentamas-

sa, Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena, Tulevaisuuden osaajaksi sekä Työn iloa ja 

imua. 
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rinnalle kehitettiin urasuunnitteluohjaus. Sen tavoitteena oli tukea työnteki-

jää tilanteissa, joissa työntekijän terveydelliset ja/tai työpaikkaan liittyvät 

tekijät edellyttävät ammatillisen uudelleensuuntautumisprosessin käynnis-

tämistä. Ohjaajan oli tarkoitus tukea työntekijän pohdintoja työuran jatku-

misen vaihtoehdoista, tarvittaessa yhteistyössä työterveyshuollon tai työ-

paikan kanssa. Useimmiten se koostui 1 4 tapaamisesta, joiden aikana 

kartoitettiin työntekijän ammatillisen uudelleensuuntautumisen mahdolli-

suuksia ja työntekijä mietti mm. omia ammatillisia kiinnostuksen kohtei-

taan ja osaamisvahvuuksiaan. Urasuunnitteluohjauksia toteutettiin yhteen-

sä kuusi kappaletta ja kuntoutuspalveluohjauksia kolme kappaletta. Hank-

keen tavoitteena oli saada kokemuksia yhteensä 22 kuntoutuspalveluohja-

uksesta, mutta kysyntä oli vähäistä. Yksi toteutettiin Kuntoutussäätiön ja 

kaksi Kiipulan kuntoutuskeskuksen toimesta. Urasuunnitteluohjauksesta ja 

kuntoutuspalveluohjauksesta ei ole kerätty arviointiaineistoa, mutta toteu-

tumista päätellen näille tuotteille ei ole ollut kysyntää, tai niiden markki-

nointi ei ole onnistunut.  

Voimavaroja esimiestyöhön -koulutusta on järjestetty neljä kertaa 

vuonna 2010. Palauteaineisto kattaa ainoastaan kymmenen koulutukseen 

osallistunutta vastaajaa, ja he edustavat kaikkia neljää koulutusryhmää. Yli 

puolet vastaajista kertoi itse tai työpaikkansa olleen mukana Punk-

hankkeen muissa toiminnoissa. Noin kolmannes vastaajista mainitsi, koke-

vansa tarvetta tukeen ja jaksamiseen esimiestyössään. Loput vastaajat oli-

vat kiinnostuneita esimiestyöstä yleensä sekä työyhteisön hyvinvoinnista. 

Kaikista parhaimpana antina vastaajat pitivät vertaistukea ja mahdollisuut-

ta kokemusten vaihtoon toisten esimiesten kanssa. l-
listunut ryhmämme oli aktiivinen, joten pääsimme käsittelemään paljon 
käytännön ja ryhmäläisten omia kokemuksia. Valmentajan kokemus (myös 
käytännön kokemus) edesauttoi esille tulleiden asioiden käsittelyä ja mah-

 Kaiken kaikkiaan kurssin anti nähtiin 

varsin positiivisena, yleiskeskiarvoksi kurssille muodostuu 4 asteikolla  

1 548. 

esimiehen tulee toimia, vaan käsittelimme asioita oikeiden, mahdollisesti 
haastavien tilanteiden ratkaise  

 
                                                 
48 Asteikolla 1 5, jossa 1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=neutraali, 

4=jokseenkin samaa mieltä ja 5=täysin samaa mieltä. Vastaajia pyydettiin arvioimaan 

väitteitä koulutuksesta kuten ohjaajien asiantuntemusta, opetusmateriaalin onnistunei-

suutta, koulutusannin hyödynnettävyyttä työelämässä jne. 
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5.4. Tulosta ja kilpailukykyä (TuKi) -koulutus 
 

TuKi-koulutukset ja Työn iloa ja imua49 -opas on tarkoitettu tueksi työhy-

vinvoinnin kehittämistyöhön erityisesti pientyöpaikoille ja yksinyrittäjille. 

TuKi-koulutuksia on järjestetty hankkeen aikana yhteensä kuusi kertaa, ja 

niistä on kerätty palautetta sähköisellä palautekyselyllä, vastaajamäärä on 

kuitenkin jäänyt varsin vaatimattomaksi, yhteensä arviointitiimillä on ollut 

käytössä kahdeksan vastaajan kurssipalautteet. Palautteet edustavat neljää 

kurssia viidestä järjestetystä. Yli puolet vastaajista oli ollut mukana myös 

muissa Punk-hankkeen järjestämissä toiminnoissa ennen kurssille osallis-

tumistaan. Suurin osa vastaajista oli saanut tiedon kurssista työnantajal-

taan, myös yrittäjäjärjestö ja esitteet sekä mainokset saivat osallistujat 

kiinnostumaan kurssista. Vastaajat kertoivat motivaatiokseen kurssille 

osallistumiselle kiinnostuksen hyvinvointiin ja sen kehittämiseen työpai-

kalla. Pääasiassa osallistujat olivat kiinnostuneita työhyvinvoinnista koko 

työyhteisön kehittämisen kannalta, yksi vastaajista oli tullut hakemaan 

kurssilta helpotusta omaan työuupumukseensa. 

Kaiken kaikkiaan vastaajat antoivat kurssista hyvin positiivista pa-

lautetta. Erityisesti kurssiohjaajien asiantuntemus, kurssin hyödynnettä-

vyys työelämässä sekä kurssilla jaettu materiaali ja mahdollisuudet ajatus-

ten vaihtoon muiden osallistujien kanssa saivat kiitosta. Keskiarvot olivat 

4,1 4,5 näillä osa-alueilla50. Osallistujat kertoivat oppineensa kurssilla 

paljon yleistä työhyvinvoinnista ja sen vaikutuksista työpaikan ilmapiiriin 

ja työssäjaksamiseen. 

Työn iloa ja imua  työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille -
opas antaa pienyrittäjille ja yksinyrittäjille sekä työyhteisöille vinkkejä 

hyvinvoivan työyhteisön rakentamiseen sekä oman jaksamisen ja työstä 

palautumisen edistämiseen. Oppaassa on pohdintaosioita, jotka auttavat 

työstämään ideoita ja toimintatapoja työhyvinvoinnin edistämiseksi. Opas 

toteutettiin Synergoksen ja Kuntoutussäätiön yhteistyönä. Tämä opas koet-

tiin kohderyhmiltä kerätyn tiedon perusteella kaikkein onnistuneimpana 

Punk-hankkeen oppaista51. 

                                                 
49  Manka, Hakala, Nuutinen & Harju 2010 
50 Asteikolla 1 5, jossa 1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=neutraali, 

4=jokseenkin samaa mieltä ja 5=täysin samaa mieltä. 
51 Ks. taulukko 1 s. 92. Tarkastelussa olivat mukana Esimies työhyvinvointia rakentamas-

sa, Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena, Tulevaisuuden osaajaksi sekä Työn iloa ja 

imua.  
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5.5. Kumppanuustyöskentely 
 
Kumppanuusmallin kehittämistyössä on pyritty luomaan malli, joka 

edesauttaisi kaikista pienimpien työpaikkojen yhteistyötä työterveyshuolto-

jen kanssa. Mallia on pilotoitu seitsemän eri organisaation kanssa. Koska 

kussakin organisaatiossa työterveysyhteistyöhön liittyvät käytännöt ovat 

moninaisia, varsinaisesti mallista puhuminen onkin hankkeessa matkan 

varrella korvattu kumppanuustyöskentely-termillä.  

Perustuksia valamassa  Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö52 -

julkaisussa kuvataan kumppanuuden rakentumiseen liittyviä asioita. Perus-

tuksia valamassa valmistui alkuvuodesta 2012 ja siihen on kerätty tietoa ja 

kokemuksia pientyöpaikkojen työterveysyhteistyöstä. Julkaisu tarjoaa mie-

lenkiintoisen näkemyksen työterveyshuoltojen roolista ja sen muuttumises-

ta sekä pientyöpaikkojen tarpeisiin ja näkemyksiin työterveysyhteistyöstä. 
Arviointihaastattelujen perusteella kokemukset kumppanuustyös-

kentelystä ovat vaihtelevia. Kokemuksia kumppanuustyöskentelystä kerät-

tiin haastattelemalla kolmea työantajan edustajaa, kolmea henkilöstön 

edustajaa sekä kahta työterveyshuollon edustajaa, jotka olivat olleet muka-

na kumppanuustyöskentelyssä. Samaan kumppanuuspilottiin osallistuneet 

tahot olivat kokeneet työskentelyn hyvin eri tavoin, sillä jokaisella osapuo-

lella on erityyppinen näkökulma. Haastatteluiden perusteella kumppanuus-

työskentelyyn osallistuneet henkilöt eivät olleet varsinaisesti tunnistaneet 

osallistuneensa kyseiseen Punk-hankkeen toimintoon. Työterveyshuoltojen 

edustajilla oli selvin ja laaja-alaisin näkemys työskentelyn tavoitteista ja 

merkityksestä.  

Kaikille kumppanuustyöskentelyyn osallistuneille yrityksille teh-

tiin ennen kumppanuustyöskentelyn aloittamista työkyvyn tukimalli, jos 

heillä ei sitä ennestään ollut. Tämä käytäntö on selvästi ollut hyvä johdanto 

ja edellytys organisaation ja työterveyshuollon tiiviimmälle yhteistyölle, ja 

luonut sillan kumppanuustyöskentelyyn. Työkyvyn tukimallin työstämisen 

koettiin luoneen puitteet tiiviimmälle yhteistyölle työterveyshuollon ja 

organisaation välille. Haastattelujen perusteella pelkän työkyvyn tukimal-

lin työstämisen kautta pystyttiin saavuttamaan ainakin osittain kump-

panuustyöskentelylle asetetut tavoitteet. Tärkeintä on tietysti saavutettu 

hyöty, eikä se millä toiminnolla tai työskentelyllä siihen on päästy. Mutta 

                                                 
52 Juntunen, Puumalainen, Mäkelä-Pusa 2012 
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herää kysymys olisiko nämä kaksi toimintoa ja tuotetta voitu yhdistää jo 

alun perin selkeämmin. Punk-hankkeen edustajat saivat kiitosta asiantun-

temuksestaan, työotteestaan ja yhteistyön koettiin sujuneen jouhevasti. 

Työterveysyhteistyön tiivistämisen ja uusien toimintatapojen löytymiseen 

koettiin tarvittavan ulkopuolista apua, jotta tiiviimmän yhteistyön edut ja 

uudet roolit jämäköityvät.  

Kumppanuustyöskentelyyn osallistuneiden työantajan edustajien 

kokemukset olivat positiivisia. He kokivat tuntevansa työterveyshuoltoso-

pimuksen sisällön ja yhteyshenkilöt entistä paremmin työskentelyn jäl-

keen, ja tämän nähtiin edesauttavan yhteistyötä. Lisäksi Punk-hankkeen 

kautta tehtyjen työkyvyn tuki- sekä varhaisen reagoinnin- mallit ovat tul-

leet tutummiksi työantajille. Työantajan edustajat kokivat myös, että hei-

dän osaamisensa ja ymmärryksensä työntekijän hyvinvoinnista ja työkyvyn 

tukemisesta ovat lisääntyneet työskentelyn myötä. Työskentelyn myötä 

syntyneet dokumentit (lähinnä työkyvyn tukimalli) nähtiin toimivan myös 

erinomaisena osana perehdytystä uusien rekrytointien kohdalla. Uusi, tii-

viimpi yhteistyö nähtiin työantajien edustajien puolella erittäin hyvänä ja 

toimintaa tukevana seikkana. Sen nähtiin kuitenkin vaativan erityistä huo-

miota ja resursseja. 

päälle. Jos ei vaadita sitä mitä ollaan pu Näyttää 

siltä, että työantajien keskuudessa kumppanuustyöskentelyn myötä on 

myös ymmärretty entistä paremmin kuinka tiukassa resurssit ovat työter-

veyshuollossa. Vaikka kynnys ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon ja hyö-

dyntää heidän osaamistaan on madaltunut, samanaikaisesti tiedetään entis-

tä paremmin kuinka vaikea työterveyshuollon yhteyshenkilöitä on tavoittaa 

ja löytää aikaa asioiden hoitamiseen yhdessä. 

Kumppanuustyöskentelyyn osallistuneet henkilöstön edustajat oli-

vat työsuojelu- ja tai luottamushenkilötehtävissä toimivia henkilöitä. Kai-

ken kaikkiaan työskentelyä pidettiin positiivisena. 

He nä-

kivät työskentelyssä monenlaisia hyötyjä, sen nähtiin mm. vähentävän 

työsuojelun ja yhteistyötoimikunnan valmistelutyötä. Kumppanuustyös-

kentelyn kautta työterveysyhteistyöhön on saatu lisää läpinäkyvyyttä, sillä 

osana työskentelyä järjestettiin lähes kaikissa yrityksissä tiedotustilaisuus 

henkilöstölle, jossa käytiin läpi työterveyshuollon ja työantajan käytäntöi-

hin työkyvyn tukimalliin liittyen. Työntekijöiden edustajat nostivat esiin, 

että kun käytännöt on kerätty kirjallisesti yksiin kansiin [työkyvyn tukimal-
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li], niin asiat voidaan tarkistaa siitä, ja kaikki tulevat kohdelluksi tasapuoli-

sesti ja tietävät missä mennään. Työantajan edustajat näkivät myös, että 

kumppanuustyöskentelyn myötä työterveyshuolto ymmärtää paremmin 

todellisuuden missä asiakasyrityksessä eletään, ja minkälaisia tarpeita ja 

odotuksia siellä on. 

Työterveyshuollon puolella kumppanuustyöskentelyn kautta on 

saatu opetusta ja ohjausta mm. varhaisen tuen mallin käytäntöön viemi-

seen. e-

Kumppanuustyöskentelyn kautta saavutetuista hyödyistä suurin on tiivis-

tynyt yhteistyö ja vuorovaikutus, mutta sitä pidettiin haastattelujen perus-

teella henkilösidonnaisena ja jatkuvaa aktiivisuutta vaativana prosessina. 

Toisaalta toimijoiden käyttöön jäi materiaaleja, joihin voidaan palata, ja 

joita voidaan hyödyntää myös jatkossa. Yksi kumppanuustyöskentelyn 

kautta saavutetuista hyödyistä on työterveyshuoltojen asiantuntijuuden 

tunnistaminen asiakasyrityksissä. ituksia ei isotkaan yritykset 
usein arvosta, ulkopuolisen [Punk-hankkeen edustajan] kautta meidät ote-

Tiivistyneen yhteistyön kautta työterveyshuoltojen asian-

tuntijuudelle löytynee enemmän käyttöä asiakasyrityksissä. Tosin sekä 

kumppanuustyöskentely, että sitä seurannut tiiviimpi yhteistyö asiakasyri-

tysten kanssa herättää ristiriitaisia ajatuksia, sillä resurssit ovat työterveys-

huolloissa hyvin tiukilla. Punk-hankkeen toimintoihin osallistuminen on 

paikoitellen koettu työterveyshuollossa melkoisena ponnistuksena. Jotta 

työterveyshuollot pystyisivät hyödyntämään uudentyyppistä rooliaan edes 

nyt pilotoiduissa yrityksissä, heidän resurssejaan pitäisi kasvattaa.  

Yleisesti ottaen useat haastatellut kokivat, että Punk-hankkeen yh-

teistyötahoiksi valikoituneet yritykset ja työterveyshuollot ovat pääasiassa 

aktiivisia ja avoimia toimijoita, joten heidän kohdallaan kumppanuustyös-

kentelyllä saavutettu hyöty ei ole niin suuri kuin se saattaisi olla, esimer-

kiksi passiivisen tai vielä yhteistyön etuja ymmärtämättömän yrityksen tai 

työterveyshuollon kohdalla. -hankkeen jälkeen on osa jutuista men-
nyt Punkkina, mutta osa olisi mennyt muutenkin tässä tapauksessa, kun 

Osa haastatelluista koki, että oli vielä liian var-

haista arvioida kumppanuustyöskentelyn vaikutuksia, sillä osa niistä näyt-

täytyy vasta, kun seuraavan kerran tulee vastaan tapauksia, joissa työkyvyn 

tukemiseen on tarvetta. Erään työterveyshuollon edustajan näkemys on, 
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että toimintaympäristössä on tapahtunut hankkeen aikaan suuria muutok-

sia, ja on vaikea eritellä Punk-hankkeen roolia heille näyttäytyvässä muu-

toksessa. Haastatteluissa nousi myös esiin, että kahdessa kolmesta tarkaste-

lun kohteena olleesta kumppanuuspilotissa oli samoihin aikoihin tapahtu-

nut muutoksia työskentelyn kannalta avainasemassa olevissa tahoissa53. 

Myös tämä asettaa haasteita kumppanuustyöskentelyn vaikutusten arvioin-

nille.  

 

 

 

5.6. Kuntoutustarveselvitys 
 

Punk-hankkeen aikana on tuotettu useita julkaisuja. Vuonna 2011 valmis-

tui selvitysraportti Yrittäjien työhyvinvointi, työkyky ja kuntoutus54. Rapor-

tissa tarkasteltiin pienyrittäjien ja maatalousyrittäjien arvioita omasta työ-

kyvystä, hyvinvoinnista sekä työkyvyn tuen ja kuntoutuksen tarpeesta.  

Raportin johdantoluvussa on kuvattu yleistasolla mm. työhyvin-

vointiin ja kuntoutustarpeeseen liittyvää käsitteistöä, Punk-hankkeessa 

tehtyä kehittämistyötä sekä selvityksen käytännön toteutusta. Toinen pää-

luku on tiivis mutta samalla informatiivinen kuvaus työhyvinvoinnin läh-

tökohdista pien- ja yksinyrittäjillä. Kokonaisuudessaan toinen pääluku on 

selkokielistä luettavaa ja sisältö sellaista, josta arvioimme olevan hyötyä 

myös yrittäjille sekä pienyritysten työntekijöille. Monelle yrittäjälle pel-

kästään toinen pääluku saattaisi olla hyödyllistä ja kiinnostavaa luettavaa. 

Toisaalta luku ei sisällä sinänsä mitään uutta tietoa, ja varsinainen lisäarvo 

syntyy olemassa olevan tiedon kokoamisesta yhteen. Puutteena voidaan 

pitää sitä, ettei sivuilla 10 ja 17 lähteinä mainittuja Mankan teoksia (1999, 

2010, 2011) mainita raportin lähdeluettelossa.  

Raportin kolmannessa luvussa on kuvattu selvityksessä hyödynne-

tyt aineistot sekä keskeisimmät esille nousseet havainnot. Sähköisen kyse-

lyn avulla kerätty aineisto on varsin suppea ja raportissa tuodaan aiheelli-

sesti esille, ettei aineiston pohjalta voida tehdä päätelmiä, jotka koskevat 

koko pienyritys- tai maatalousyrittäjien kenttää. Positiivista on, että kyse-

lyaineistoa on täydennetty 15 haastattelun avulla. Määrällinen ja laadulli-

                                                 
53 Yhdessä yrityksessä oli vaihtunut hiljattain työterveyshuolto, ja toisessa henkilöstöasi-

oista vastaava henkilö. 
54 Mäkelä-Pusa, Terävä & Manka 2011. 
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nen aineisto täydentävät tässä kohden toisiaan. Lisäarvoa tuottaa myös se, 

että tuloksia on vertailtu soveltuvin osin neljään aihetta käsitelleeseen tut-

kimukseen. 

Kyselytuloksia esitetään raportissa tekstin, kuvioiden ja taulukoi-

den avulla. Kuvioiden osalta on todettava, että osa niistä sisältää hyvin 

paljon tekstiselitteitä (esim. kuvat 8 ja 11) ja muuttujia (esim. kuvat 4 ja 5), 

eivätkä ne sen takia ole luettavuudeltaan kaikkein selkeimpiä.  Esimerkiksi 

kuvien 4 ja 5 sisältämän informaation olisi voinut esittää taulukkomuodos-

sa. Kokonaisuudessaan kolmas pääluku on jäsennelty selkeästi ja jäsennys 

pohjautuu pitkälti kyselylomakkeen teemoihin. Tässä kohden emme tuo 

esille raportissa esitettyjä havaintoja muutamaa poikkeusta lukuun ottamat-

ta. Todettakoon, että raportti vahvistaa kuvaa siitä, miten pieni osa yrittä-

jistä on järjestänyt itselleen työterveyshuollon. Näkemyksemme mukaan 

raportin selkein lisäarvo suhteessa aihetta koskeviin aikaisempiin tutki-

muksiin ja selvityksiin on yrittäjien kuntoutukseen liittyvien asioiden tar-

kastelu. Raportista välittyy hyvin voimakkaasti, ettei pien- ja maatalous-

yrittäjillä ole kuin nimeksi tietoa kuntoutuspalveluista ja mahdollisuuksis-

ta. Kiinnostusta, tarvetta ja halua kuntoutukseen osallistumiseen näyttäisi 

olevan. Raportissa tuodaan myös selkeästi esille, minkä tyyppiseen kun-

toutukseen pien- ja maatalousyrittäjillä olisi tarvetta ja halukkuutta osallis-

tua, ja mitä käytännön haasteita kuntoutukseen osallistumiseen liittyy. 

Raportin neljännessä pääluvussa on vedetty yhteen raportin keskei-

simmät havainnot ja esitetty aineiston rajoitteet huomioiden aiheellisia 

johtopäätöksiä. Viidennessä pääluvussa esitetään kuusi yleistason kehittä-

missuositusta, jotka pohjautuvat selvitysaineistoon. Jäimme kaipaamaan 

konkreettisempia suosituksia, joiden yhteydessä olisi myös määritelty vas-

tuut tai edes ehdotettu vastuutahoja niiden toimeenpanemiseksi. Raporttia 

lukiessamme huomiomme kiinnittyi toiseen suositukseen, jonka yhteydes-

sä esitet

hankkisivat ja kilpailuttaisivat työterveyshuoltopalvelut yhdessä esim. kon-

s-

suunta olisi omiaan lisäämään pienyritysten neuvotteluvalmiuksia isojen 

palveluntarjoajien kanssa. Pienyritykset eivät ole kaupallisille palveluntar-

joajille yhtä tuottoisia kuin isommat yritysasiakkaat. Tietojemme mukaan 

asian kehittämistä on pohdittu mm. sosiaali- ja terveysministeriössä. 

Kokonaisuutena katsottuna raportti on tiivis ja informatiivinen ko-

konaisuus. Raportin pohjalta on toteutettu mm. Työhyvinvointi iltapäivä 
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 yrittäjien syyshuolto (lokakuussa 2011), Kuntoutustietoa yrittäjälle  

-tietopaketin kokoaminen sekä maatalousyrittäjille suunnattu OHL-kurssi. 

Tietopaketti löytyy hankkeen kotisivuilta, ja sen sisältöä kommentoivat 

asiantuntijat Suomen yrittäjistä, Kelasta, Varmasta, Eterasta ja Melasta. 

Tarve tämän tyyppiselle tietopaketille on ilmeinen selvityksen tulosten 

valossa. Jäimme kuitenkin pohtimaan, mikä oli selvityksen tarkoitus Punk-

hankkeessa. Olisiko selvityksen tulosten pohjalta ollut mahdollista kehitel-

lä pien- ja maatalousyrittäjien tarpeita vastaava kuntoutusmalli? Raportti 

antaa kuitenkin valmiudet kuntoutusmallin suunnitteluun ja kokeiluun 

myös jatkossa.  
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6  Yhteenveto ja johtopäätökset 
 
Arvioinnin tulosten perusteella Punk-hanke on saavuttanut tavoitteensa. 

Punk-hanke muodostaa yhden jakson pitkästä kehittämistyöstä, jota Kun-

toutussäätiössä on tehty työkyvyn tukemiseen ja pk-yrittäjien työhyvin-

vointiin liittyen. Juuri tämä pitkä aikajänne on varmasti yksi tärkeimmistä 

syistä siihen, miksi hanke on ollut onnistunut ja tuottelias. Laaja toimin-

taympäristön ja siihen liittyvien kehittämistarpeiden tuntemus yhdistettynä 

vahvaan osaamiseen, jota Kuntoutussäätiön, Synergoksen, Kiipulan ja  

Avire-Kuntoutuksen asiantuntijat ovat hankkeeseen ammentaneet, on ollut 

hankkeen tärkein voimavara.  

 

Tavoitteet ja tarvelähtöisyys 
 
Punk-hankkeen teema ja tavoitteet ovat edelleen ajankohtaisia ja hankkeel-

le voidaan sanoa olleen aito tilaus. Samantyyppisiä kehittämishankkeita on 

viime vuosien aikana toteutettu esimerkiksi Työterveyslaitoksen, Verven 

sekä Kuntoutussäätiön toimesta. Myös yrittäjäjärjestöt ovat panostaneet 

hyvin voimakkaasti mm. yrittäjien työhyvinvoinnin kehittämiseen. Punk-

hanketta luonnehdittiin hankkeen sidosryhmien keskuudessa aikaisemmin 

toteutettuja hankkeita käytännönläheisemmäksi. Punk-hankkeen tavoitteet 

ja toimenpiteet tukevat omalta osaltaan hallituksen tavoitteita työurien 

pidentämiseen ja työssä jatkamiseen liittyen. 

 

o Punk-hanketta voidaan pitää JATS-hankkeen (vuosina 2005 2008) 

jatkumona. Hankkeen toimintamalli ja hankeidea perustuu pitkälti 

JATS-hankkeesta saaduille kokemuksille. Myös osa Punk-hankkeen 

henkilöstöstä oli mukana toteuttamassa JATS-hanketta, minkä voidaan 

sanoa edistäneen hankkeen toteutusta. Hankehenkilöstön osallistumi-
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nen jo Punk-hankkeen suunnittelu- ja hakuvaiheeseen loi hyvät edelly-

tyksen toteutukselle. 

 

Punk-hankkeen kohderyhmäksi oli määritelty hankesuunnitelmassa pk-

työpaikat, pientyöpaikat, mikroyritykset ja niiden työntekijät sekä yk-

sinyrittäjät. Kohderyhmänä on myös 5 7 työterveyshuoltoa, jotka tar-

joavat palveluja pk-työpaikoille sekä kuntoutuspalvelujen tuottaja. 

ESR-seurantaindikaattoreiden perusteella hanke on tavoittanut kohde-

ryhmänsä erittäin hyvin, ja määrälliset indikaattorit on ylitetty reilusti. 

Myös hankkeen julkaisujen kysyntään liittyvien tilastojen perusteella 

julkaisut ovat tavoittaneet kohderyhmänsä. Valmennuspalautteiden pe-

rusteella hanke on onnistunut tavoittamaan kohderyhmänsä melko hy-

vin, pääpaino on kuitenkin ollut selvästi pienyrityksissä, joissa on yli 

10 työntekijää.  

 

Toimenpiteet ja toteutus 
 
o Punk-hankkeessa on lähestytty pk- ja pienyritysten hyvinvointia sekä 

työterveyshuolloille että yrityksille suunnatuilla toiminnoilla. Yritysten 

tavoittaminen työterveyshuoltojen kautta ei onnistunut hankkeessa täy-

sin suunnitellusti varsinkaan varhaiskuntoutusmallien kohdalla, joten 

niitä markkinoitiin myös suoraan yrityksille. 

 

o Hankkeessa on pyritty tarjoamaan työhyvinvointiasiantunti-

juutta yrityksille työterveyshuoltojen kautta. Ongelmana kui-

tenkin on, että yritykset eivät tunnista työterveyshuoltojen asi-

antuntijuutta ja heidän rooliaan työterveyden ennaltaehkäise-

vässä työssä kovinkaan hyvin. Työterveyshuollot edustavat yri-

tyksille pääasiassa lääkärinpalveluiden tarjoajaa, ja tämän 

asenneilmaston muuttaminen ei käy käden käänteessä. 

 

o Työhyvinvoinnin merkityksen korostaminen ja yhteydet tuot-

tavuuteen ovat jääneet hankkeessa ehkä hieman liikaa taka-

alalle. Hankkeen näkökulma on ollut sen sijaan työkalukeskei-

nen. 
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o Hankkeen aikana on pilotoitu ja kehitetty useita kohderyhmään kuulu-

ville yrityksille suunnattuja malleja ja tuotteita. Tulosten juurtumisen 

ja levittämismahdollisuuksien näkökulmasta olisi ehkä ollut tarkoituk-

senmukaisempaa keskittyä hieman suppeampaan ja selvemmin seg-

mentoituun tuotevalikoimaan. Tällä tavoin olisi ollut mahdollista pa-

nostaa toteutunutta enemmän tuotteiden juurtumiseen ja pitkäkestoi-

sempien hyötyjen saavuttamiseen.  

 

o Valmennuspalautekyselyyn vastanneet ovat olleet pääasiassa erittäin 

tai melko tyytyväisiä hankkeessa toteutettuihin valmennuksiin ja kou-

lutuksiin. 

 

o Hankkeessa pilotoiduista varhaiskuntoutusmalleista (OHL ja Mo-

niosaaja) on saatu hyviä kokemuksia. Varhaiskuntoutustuotteita on 

markkinoitu valmennuksen ja kurssin nimellä, eivätkä osallistujat pa-

lautteen perusteella vaikuta hahmottaneen olleensa mukana kuntoutuk-

sessa.  

 

o Kuntoutukseen osallistumiseen voi liittyä tietty arvolataus, jota 

ei valmennukseen osallistumiseen liity, ja tämä on voinut ma-

daltaa osallistujien kynnystä lähteä mukaan kuntoutukseen. On 

kuitenkin huomionarvoista, jos varhaiskuntoutukseen osallistu-

jat eivät itse miellä olevansa mukana kuntoutuksessa. Tällä voi 

olla vaikutusta myös osallistujien orientaatioon ja osallistumi-

selle asetettuihin henkilökohtaisiin tavoitteisiin. 

 

o Työterveyshuollot eivät ole kokeneet olevansa oikea taho 

markkinoimaan valmennuksen nimellä kulkevia varhaiskuntou-

tuksia. Tilanne olisi voinut olla toinen, jos puhuttaisiin varhais-

kuntoutuksesta. 

 

o OHL:n osallistujien osalta on tehty seurantaa kurssin vaikutuk-

sista (hyvinvointianalyysi). Tältä osin OHL:n tuloksia on myös 

levitetty eri tahoille.  

 

o Punk-hankkeessa on toteutettu työyhteisön kehittämisprojekti 10 yri-

tyksessä. Kehittämisprojekti on koostunut työyhteisön tilaa kartoitta-
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vasta kyselystä, sen tulosten esittelystä ja kehittämisehdotusten työs-

tämisestä yhdessä henkilöstön ja/tai johdon kanssa. Kehittämistoi-

menpiteet ovat olleet yritysten vastuulla, eikä hankkeessa ole tehty 

niistä seurantaa. Yritykset ovat näkemyksemme mukaan hyötyneet 

työyhteisön kehittämisprojekteista, ja niiden perusteella on voitu ohja-

ta yritysten henkilöstöä hankkeen tarjoamien muiden toimintojen pa-

riin.  

 

 

Tuotokset ja tulokset 
 

o Hankkeessa on tehty hyvin laajaa kehittämistyötä, jonka tuloksena on 

syntynyt monipuolisia tuotteita. Kaikkien toimenpiteiden roolit ja tar-

koitukset eivät kuitenkaan näyttäydy selkeinä kokonaisuudessa. 

 

o Kumppanuustyöskentelyn kautta on siihen osallistuneissa yrityksissä 

pystytty uudistamaan näkemystä työterveyshuollosta laajemmin työhy-

vinvoinnin, sen ylläpitämisen ja työkyvyn tukemisen asiantuntijana. 

Työkyvyn ja terveydentilan alenemisen ennaltaehkäisy, ja työterveys-

huollon rooli siinä, on koettu mielekkääksi yritysten puolella. 

 

o Kumppanuustyöskentelyyn valikoituneet yritykset edustavat 

työhyvinvoinnista kiinnostuneita ja aktiivisia tahoja, joiden 

kanssa työterveyshuollon näkökulmasta yhteistyö on ollut jo 

aikaisemmin aktiivista. 

 

o Uudentyyppisen työterveysyhteistyön pilotoinnista on kuiten-

kin saatu positiivisia kokemuksia. Näiden kokemusten ja niistä 

saatujen hyötyjen esiintuominen laajemmin pk- ja pienyritysten 

keskuudessa olisi erittäin tärkeää. 

 

o Kumppanuustyöskentelyn kautta työterveyshuollot ja heidän 

asiakasyrityksensä ovat oppineet tuntemaan toisensa ja tar-

peensa paremmin. Yrityksissä tiivistynyt yhteistyö on vaikutta-

nut yhteistyöhön kahdella tavalla; madaltanut kynnystä, koska 

yhteyshenkilöt tunnetaan paremmin, mutta toisaalta työterve-

yshuollon käytössä olevat resurssit ovat osoittautuneet hyvin 
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rajallisiksi ja työterveyshuollon yhteyshenkilöitä ei haluta 

kuormittaa liiaksi turhilla yhteydenotoilla. 

 

o Työterveyshuolloilta odotetaan tiiviimpää yhteistyötä asia-

kasyritystensä kanssa, ja tätä on pyritty vauhdittamaan myös 

sairausvakuutuslain muutoksella tammikuussa 2011. Punk-

hanke on tehnyt uraauurtavaa työtä työterveyshuoltojen uuden 

roolin tukemisessa. Arviointiaineiston valossa tämäntyyppiset 

muutokset ovat kuitenkin haasteellisia, ja yritysten muutosval-

mius ei ole vielä suotuisalla tasolla tällä saralla. 

 

o Punk-hankkeessa on tuotettu useita julkaisuja. Mm. Yrittäjien työhy-
vinvointi, työkyky ja kuntoutus -raportissa tarkasteltiin pienyrittäjien ja 

maatalousyrittäjien arvioita omasta työkyvystä, hyvinvoinnista sekä 

työkyvyn tuen ja kuntoutuksen tarpeesta. Vaikka kyseisen raportin ai-

neisto on hyvin suppea, siitä välittyy hyvin selvästi, että pien- ja maata-

lousyrittäjien tietämys kuntoutuspalveluista ja niihin liittyvistä mahdol-

lisuuksista on hyvin heikko.  

 

o Yrittäjien keskuudessa näyttäisi kuitenkin olevan selvää kiin-

nostusta, tarvetta ja halua kuntoutukseen osallistumista koh-

Kuntoutustietoa yrit-

tä -tietopaketti, joka näyttäytyy varsin tarpeellisena.  

 

o Jotta tietopakettia myös hyödynnettäisiin yrittäjien keskuudes-

sa, Kuntoutussäätiön tulisi panostaa yhdessä alueellisten yrittä-

jäjärjestöjen kanssa tiedottamiseen ja tietopaketin jakamiseen 

yrittäjille. Yksinkertaisimmillaan tiedottamisen voisi hoitaa 

sähköpostitse, sillä tietopaketti on sähköisessä muodossa. Pe-

rusteltua olisi jakaa kuntoutusta koskevaa tietoa mm. erilaisten 

yrittäjille suunnattujen tapahtumien kautta. 

 

o Työterveyshuollot ovat olleet pääasiassa tyytyväisiä yhteistyöhön 

Punk-hankkeen kanssa. Toisaalta kumppanityöterveyshuoltojen edusta-

jille tuntui olevan hankkeen aikana osittain epäselvää, miten he hyöty-

vät yhteistyöstä. Hankkeen viestintä ja markkinointi eivät näytä olleen 

riittävän konkreettista, jotta ne olisivat sitouttaneet ja motivoineet työ-
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terveyshuoltoja yhteistyöhön. Toteutunut yhteistyö on ollut vahvasti 

henkilösidonnaista ja siksi henkilövaihdoksille altista ja haavoittuvais-

ta. Yhteistyö hankehenkilöstön kesken on ollut pääasiallisesti toimivaa. 

 

o Ne yritykset, jotka ovat olleet mukana jossain Punk-hankkeen toimin-

nossa, ovat osallistuneet myös muihin hankkeen toimintoihin. Hank-

keesta saatuja hyötyjä on tällä tavalla kumuloitunut tiettyihin yrityk-

siin.  

 

o Projektisuunnitelman mukaisesti Punk-hanke ei ole tehnyt yhteistyötä 

TE-toimistojen ja ELY-keskusten kanssa. Nämä tahot tekevät yhteis-

työtä yritysten kanssa niiden toimintaedellytysten kehittämiseksi. Oli-

siko Punk-hankkeen ja TE-hallinnon toimijoiden yhteistyön kautta ol-

lut mahdollista tehostaa viestintää kohdeyritysten suuntaan tai tehdä 

hankkeen tuotoksia vielä tunnetummiksi? 

 

o Hankkeen sidosryhmien edustajien mukaan hankkeen tunnettuus on 

melko vaatimatonta muiden kuin yhteistyökumppaneiden keskuudessa. 

Tämä on hieman yllättävää suhteutettuna hankkeen kirjallisten tuotos-

ten levikkiin ja tilaisuuksiin, jossa hanke on ollut esillä. Mutta mikä 

tärkeämpää, joidenkin yksittäisten tuotteiden tunnettuus on ollut laa-

jempaa. 

 

o Sidosryhmien edustajien mukaan Punk-hanke ei ole ollut ko-

vinkaan merkittävästi esillä eri medioissa. Muutamien näke-

mysten mukaan hankkeessa olisi tullut hyödyntää tiedotuksen- 

tai markkinoinnin asiantuntijaa, ja sitä kautta olisi ollut mah-

dollista saada näkyvyyttä valtakunnallisissa lehdissä sekä yrit-

täjille suunnatuissa julkaisuissa. Näkyvyys olisi luonut edelly-

tyksiä hankkeen tuotosten tunnetuksi tekemiselle ja tätä kautta 

niiden juurruttamiselle ja laajamittaisemmalle hyödyntämisel-

le. 

 

o Punk-hankkeen tuotetikku, johon kaikki hankkeen kehittämät 

tuotteet ja mallit on koottu sähköiseen muotoon, on nyky-

aikainen ja laadukas hanketuotosten levittämisen väline. Se  
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lisännee omalta osaltaan hankkeen tunnettuutta ja vaikutta-

vuutta. 

 

o Punk-hankkeen keskeisimpinä tuotoksina näyttäytyvät Työkyvyn tuki  

-nettityökirja sekä yrityksille ja muille organisaatioille suunnattu hen-

kilöstötunnuslukulaskuri.  

 

o Molemmat ovat helppokäyttöisiä ja hyödynnettävissä myös 

hankkeen päättymisen jälkeen. Yrittäjät tarvitsevat konkreetti-

sia keinoja ja työkaluja. Potentiaalia käyttäjämäärien lisäämi-

seen on olemassa erittäin paljon. Toistaiseksi palveluita käyttää 

vain murto-osa Suomen yrityksistä.  

 

o Käyttäjävolyymin kasvun kautta on mahdollista saada aitoa 

vaikuttavuutta. Volyymin kasvattaminen vaatii aktiivista mark-

kinointityötä mm. yrittäjäjärjestöjen, työterveyshuoltojen sekä 

Kuntoutussäätiön taholta.  

 

o Hyvin usein julkisrahoitteisten kehittämishankkeiden kokemukset jää-

vät vain nimellisesti elämään hankkeen taustaorganisaatiossa. Arvioi-

taessa Punk-hankkeen tuloksia ja vaikutuksia sekä niiden kestävyyttä 

pidemmällä tähtäimellä Kuntoutussäätiön näkökulmasta on ilmeistä, 

että työssä jatkamista tukevien toimintamallien kehittäminen on saanut 

säätiön tutkimus- ja kehittämistyössä aikaisempaa voimakkaamman 

painoarvon. Punk-hankkeen kokemusten pohjalta Kuntoutussäätiössä 

on käynnistynyt kaksi laajaa kehittämishanketta: ESR-rahoitteinen 

Työurien jatkamisen tuki Jamit-hanke ja sekä Työsuojelurahaston ra-

hoittama Työkyvyn tuki vuokratyössä -hanke.  

 

o Hankkeessa kehitettyjen varhaiskuntoutusmallien ja valmennusten 

juurruttaminen maksulliseksi palvelutarjonnaksi on arviointiaineiston 

valossa sen sijaan haastavampaa. Arviointiaineisto antaa viitteitä siihen 

suuntaan, että yrittäjät eivät välttämättä olisi valmiita maksamaan ky-

seisistä interventioista. Keskeiseksi nouseekin Kelan suhtautuminen 

tällaisten varhaiskuntoutusten korvaavuuskäytäntöihin.  
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o Toisaalta hankkeen kokemusten pohjalta on mahdollista räätä-

löidä pienyrittäjille suunnattuja koulutuksia, joista oltaisiin jo-

pa valmiita maksamaan.  

 

o Punk-hankkeessa tuotettu materiaali on kaikkien vapaasti hyödynnet-

tävissä vielä useita vuosia. Hankkeen kotisivut ovat käytössä ESR-

ohjeiden mukaisesti viisi vuotta hankkeen päättymisestä, ja keskei-

simpiä sisältöjä tullaan myös siirtämään Kuntoutusporttiin. Työkyvyn 

tukimallilla sekä henkilöstötunnuslukulaskurilla on omat verkkotun-

nukset, joka ovat käytössä sivuston luontihetkestä viisi vuotta eteen-

päin. 
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Haapalampi Marjatta, Mehiläinen Lohja 
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Lehtonen Riitta, Perusturvakuntayhtymä Karviainen 

Luostarinen Rita, Finncatering Oy 

Pietarinen Johanna, Finncatering Oy 

Salmi Eeva-Mari, Karkkilan seurakunta 

Torkko Pekka, Cembrit Oy 

 

2012 Sidosryhmähaastattelut 
 
Hakala Liisa, Tampereen yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos 

Harlamov-Elo, Anna, Pirkanmaan Työnohjauspalvelut Oy 

Kallinen Kaija, Kotipirtti ry 

Kallio, Riikka, Lilinkotisäätiö 

Larva Leena, Aino klinikat Oy 

 

2012 Ohjausryhmän jäsenten haastattelut 
 
Haring Kari, SAK   

Kivekäs Jukka, Varma   
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Notkola Veijo, Kuntoutussäätiö  

Partinen Ritva, STM   

Penttinen Leena, Kela  

Schugk Jan, EK  

Seppälä Ullamaija, Helsingin yliopisto 
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Hakala Liisa  

Harju Riitta  
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Suhonen Inka  

Terävä Kimmo  

 
2009 
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Manka Marja-Liisa 
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Sipponen Elina 
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Pientyöpaikoilla uudistuminen (Punk) -hanke tuotti välineitä tavoitteelliseen työ- 

hyvinvointityöhön. Työhyvinvoinnin edistämisen ja työssä jatkamisen tukemi-

seen liittyvät kysymykset koskettavat kaikkia työpaikkoja. Pientyöpaikoilta puut-

tuu usein osaamista ja resursseja toteuttaa työhyvinvoinnin edistämiseen liittyviä 

toimia. Työkyvyn tuen käytäntöjä on pyritty viime aikoina edistämään erilaisil-

la säädöksillä, jotka velvoittavat työpaikkoja. Jotta työurien jatkamisen tavoite  

toteutuisi, nämä työkyvyn tuen käytännöt tulisi saada osaksi arjen rutiineja myös 

pientyöpaikoille, joilla työskentelee lähes puolet työvoimasta.

  

Punk-hankkeessa kehitettiin työkyvyn tuen käytäntöjä sekä työterveysyhteistyötä 

kohti kumppanuutta. Hankkeessa kehitettiin myös varhaiskuntoutusmalleja, joi-

den avulla voidaan reagoida työkyvn alenemaan jo varhaisessa vaiheessa. Han-

ke tuotti myös koulutusta, oppaita ja sähköisiä työkaluja työhyvinvointityöhön.

Punk-hanke toteutettiin Euroopan sosiaalirahaston ja sosiaali- ja terveysminis-

teriön tuella. Punk-hankkeen sisällöllisestä toteutuksesta vastasivat Kuntou-

tussäätiö ja Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopistosta sekä 

kuntoutuskeskukset Avire-Kuntoutus Oy ja Kiipula. 

Tämä julkaisu on Pientyöpaikoilla uudistuminen (Punk) -hankkeen loppuraportti, 

joka koostuu kehittämistyön kuvauksesta, arviointiraportista ja hankkeen tuot-

teista, jotka on tallennettu raportin liitteenä olevalle muistikortille. 
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