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1 JOHDANTO

Suomessa monella työpaikalla voidaan huonosti. Työssä jaksaminen kosket-

taa yhtä hyvin nuoria kuin ikääntyneitäkin työntekijöitä. Vaikeuksia työssä jak-

samisessa esiintyy monilla ammattialoilla. Huolimatta laajasti työpaikoilla käyt-

töönotetuista työkykyä ylläpitävistä ohjelmista, kansallisesta ikäohjelmasta ja

tutkimuslaitosten laajoista tutkimusohjelmista työssä jaksamisen ongelmat

eivät näytä taittuvan. (Mäkitalo 2001, 15)

Työssä jaksamiseen vaikuttavat useat eri tekijät. Monilla konkreettisilla asioilla

voidaan auttaa ja tukea työssä jaksamista. Työssä jaksamista kuvataan siten,

millä tavalla ihminen suhtautuu työhön. Työssään hyvin jaksava ihminen on

työhönsä motivoitunut, työssään viihtyvä ja tuottava. Työssään huonosti jak-

savan ihmisen työ ja elämäntilanne voi olla kuormittavaa. Työssä jaksamiseen

ja työkykyyn vaikuttavat kolme olennaista tekijää: työn ominaisuudet, kognitii-

viset tekijät ja ihmisen yksilölliset voimavarat. ( Niskanen, Murto & Haapamäki

1998, 13 - 15.)

Työssä olevien varhaiskuntoutukseen ja ammatilliseen kuntoutukseen luotiin

1980- ja 1990-luvun taitteessa kaksi kuntoutusmuotoa, ammatillisesti syven-

netty lääketieteellinen ASLAK®-kuntoutus ja työkykyä ylläpitävä sekä paran-

tava TYK-valmennus. Molempien kuntoutusmuotojen tavoite on työkyvyn säi-

lyttäminen ja ennenaikaisen eläköitymisen ehkäisy. (Ylisassi 2001, 137.)

Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen ASLAK®-kuntoutus on työssä jak-

samista tukevaa, yhteistyössä työpaikkojen ja työterveyshuollon sekä palvelun

tuottajien kanssa järjestettyä varhaisvaiheen kuntoutusta. ASLAK®-

kuntoutuksen tavoitteena on työhön liittyvän yhteyden vahvistaminen. Työn

muutoksen ja siihen liittyvien työkykyongelmien pohjalta selvitetään ja tulki-

taan työssä jaksamisen ongelmia. Ratkaisuja etsitään yhdistämällä työn kehit-

tämistä kuntoutujien omiin ammatillisiin kuntoutus- ja kehityssuunnitelmiin.

(Valtioneuvoston kuntoutusselonteko 2002, 12.)
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Julkisuudessa on keskusteltu työkykykuntoutuksen vaikuttavuudesta ja kus-

tannuksista paljon (Ylisassi 2001, 138). Kuntoutus on vaikuttavaa, jos muu-

toksia ilmenee esim. yksilön tai väestöryhmän selviytymisessä, toiminta- tai

työkyvyssä, arkielämän hallinnassa, hyvinvoinnissa, elämänlaadussa, elämän

merkityksellisyyden kokemisessa tai työmarkkina-asemassa (Järvikoski, Här-

käpää & Nouko-Juvonen 2001, 4–5). ASLAK® -kuntoutuksen vaikutuksia on

tutkittu yleensä tarkastelemalla työskentelytavoissa, työkyvyssä ja työstä suo-

riutumisessa sekä asennoitumisessa työhön ja työyhteisöön ilmenneitä muu-

toksia. Kuntoutuksen myötä muutokset näillä alueilla ovat olleet positiivisia.

(Järvikoski, Lind & Härkäpää 2001, 581.)

Opinnäytetyön aihe sai alkunsa Jyväskylän Seudun Työterveydessä esiin tul-

leesta toiveesta selvittää ASLAK®-kuntoutuksessa olleiden asiakkaiden ko-

kemuksia kurssilla käsiteltyjen asioiden pysyvyydestä kuntoutuksen jälkeen.

Aihe on mielestämme ajankohtainen ja mielenkiintoinen. Tulevina terveyden-

hoitajina meitä kiinnostavat kuntoutujien kokemukset ASLAK®-kuntoutuksen

vaikutuksista työssä jaksamiseen. Tavoitteenamme on hankkia tietoa, joka

olisi hyödynnettävissä työterveyshoitajien käytännön työssä. Tulevina tervey-

denhoitajina voisimme lisäksi käyttää saatua tietoa ohjatessamme ja moti-

voidessamme tulevia asiakkaitamme kuntoutuspalvelujen piiriin.

Järvikoski, Härkäpää ja Nouko-Juvonen (2001, 4) ovat esittäneet, että kuntou-

tuksen vaikutusmekanismien ymmärtämiseksi olisi tarkasteltava, millaisille

osallistujille kuntoutusohjelma sopii ja millaiset osallistujat hyötyvät siitä. Halu-

amme selvittää opinnäytetyössämme miten osallistujat ovat itse kokeneet kun-

toutusohjelman vaikutukset omassa työssään ja elämässään. Yleensä kuntou-

tuksen tutkimuksessa lähestymistapa on ollut kvantitatiivinen. Vaikka tällaiset

tutkimukset antavat arvokasta tietoa yleisistä vaikutuksista, niin luultavasti ne

eivät tavoita kaikkia vivahteita osallistujien kokemuksista kuntoutuksen merki-

tyksestä.

Tämän laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa ASLAK®

-kurssilaisten kokemuksia kuntoutuksesta ja tuottaa tietoa, jonka avulla työter-

veyshuolto voi kehittää kuntoutusprosessiin liittyvää toimintaansa. Tutkimuk-
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sen tavoitteena on selvittää millaista hyötyä kuntoutujat saivat työssä jaksami-

seen ASLAK®-kuntoutuksesta.  Lisäksi selvitimme kuntoutujien kokemia hyö-

tyjä heidän työssä jaksamisessaan kahden vuoden jälkeen kuntoutuksesta.

Aineisto kerättiin kyselylomakkeella, joka sisälsi avoimia kysymyksiä. Tutki-

musaineisto analysoitiin sisällönanalyysia käyttäen.

Toivoimme saavamme hyödyllistä tietoa, jota työterveyshuolto voi käyttää

omassa työssään tulevien kuntoutujien hyväksi.

2 TYÖSSÄ JAKSAMISEN MERKITYS TYÖELÄMÄSSÄ

2.1 Työssä jaksamisen teoreettisia näkökulmia

Työssä jaksaminen on laaja käsite, eikä sille ole yksiselitteistä määritelmää.

Yleensä työssä jaksaminen samaistetaan toimintakykyyn ja psyykkisen jak-

samisen osalta psyykkiseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin työssä. Käsitteet,

kuten työkyky, kuormittuminen ja stressitekijä, sisältävät työssä jaksamisen

teoriaa, jolloin ne mahdollistavat jäsentyneet havainnot työssä jaksamisesta.

Työkyky-käsite on laaja-alaistunut käsittämään työssä jaksamisen ja se on

noussut työterveystutkimuksen yhdeksi avainkäsitteeksi. (Mäkitalo 2001,17.)

Työssä jaksamista on tarkasteltu useista eri lähtökohdista. Henkisen työsuoje-

lun näkökulmasta katsottuna työkykyyn ja työssä jaksamiseen vaikuttavia teki-

jöitä ovat työn ominaisuudet, kognitiiviset tekijät sekä yksilölliset voimavarat.

Tällöin työn ominaisuuksia kuvaavia tekijöitä ovat työn kuormitustekijät, henki-

lösuhteet, työyhteisön toimivuus ja työn säädeltävyys. Kognitiivisia tekijöitä

ovat asioille annetut merkitykset ja sisäiset käsikirjoitukset. Yksilölliset voima-

varat, kuten taloudelliset resurssit, perhe, sosiaaliset suhteet, harrastukset,

koulutus, itsetunto ja hallinnantunne vaikuttavat merkittävästi hyvinvointiin ja

työssä jaksamiseen. (Niskanen, Murto & Haapamäki 1998, 13–15.)
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Keskinen (1997) näkee työssä jaksamisen yksilön ja yhteisön taidoksi. Tällöin

taito on aina jotakin, jota voi harjoitella tai oppia lisää kokemuksen kautta. Mo-

net yksilön persoonallisuuden piirteet, kuten sitkeys, elämänhallinta ja luotta-

mus selviytymisestä voivat lisätä työssä jaksamiseen liittyvien taitojen oppi-

mista. Työssä jaksaminen yhteisön taitona ei ole riippuvainen pelkästään yksi-

löstä ja hänen ominaisuuksistaan, vaan se on myös kollektiivinen ilmiö työyh-

teisössä. Yhteistyökykyinen työyhteisö, hyvä sosiaalisen tuen verkosto ja

stressinhallinta edesauttavat jaksamista. (Keskinen 1997, 71–74.) Kivisen

(1994) mielestä työssä jaksamisessa on kyse työntekijän ja työn vuorovaiku-

tuksen ilmaisusta, jolloin työn hallinta vähentää työkuormituksen kokemusta

(Kivinen 1994, 29). Hallinnan tunteen syntymisen kannalta on merkittävää,

että työn voi kokea tarjoavan sopivasti haasteita ja virikkeitä ja että sitä on

sopiva määrä (Waris 2001,19). Tuoreesta Suomen Lääkäriliiton, Stakesin ja

Työterveyslaitoksen Lääkärien työolot ja terveys 2006- tutkimuksesta käy ilmi,

ettei terveyskeskuslääkäreillä ole mahdollisuutta vaikuttaa työnsä määrään ja

sisältöön, mikä vähentää työn hallittavuutta (Suomen Lääkäriliitto 2007).

Wariksen (2001) mukaan kuormituksella tarkoitetaan kuormitustekijän ihmi-

seen kohdistamaa vaikutusta työssä. Kuormittuminen on siten ihmisessä

kuormitustekijän aikaansaama prosessi, joka syntyy kun kuormitukseen rea-

goidaan. Kuormitustekijöitä (stressitekijät) voi olla useita aina fyysisistä työ-

ympäristötekijöistä ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja yksilöllisiin ominai-

suuksiin. Stressitekijä on tekijä, joka voi aiheuttaa ihmisessä kuormittumista

työssä ja työpaikalla. Tällaisia kuormitustekijöitä voi olla monia aina fyysisistä

työympäristötekijöistä ihmisten väliseen vuorovaikutukseen sekä yksilöllisiin

ominaisuuksiin.  Jotkut kuormitustekijät voivat saada aikaan ihmisessä tervey-

denkannalta kielteistä kuormittuneisuutta. Työuupumus on työn ja työolosuh-

teiden virheellisestä kuormituksesta aiheutunut terveyttä uhkaava tila. (Waris

2001, 52–53.)

2.2 Työn ja työskentelyolojen kehittäminen sekä elintavat
työssä jaksamisen apuna

Työn sisältö, fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen työympäristö sekä elintavat

vaikuttavat merkittävästi työssä suoriutumiseen ja jaksamiseen (Hyvä työkyky
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1995, 31). Työyhteisön tuella on ratkaiseva merkitys hyvinvointiin ja jaksami-

seen työssä. Innostava ja kannustava ilmapiiri auttaa työntekijää käyttämään

taitojaan ja osaamistaan siten, että siitä parhaimmillaan hyötyy koko työyhtei-

sö. Huono työilmapiiri puolestaan kuluttaa hyvänkin työntekijän voimavaroja.

(Korppoo 2006,180.) Toikkasen (2002) tekemässä opettajien työssä jaksamis-

ta koskevassa pro gradu tutkimuksessa eniten jaksamiseen vaikuttavina teki-

jöinä koettiin työyhteisön tuki ja palautteen saaminen. Suurimpina työssä jak-

samisen uhkatekijöinä nähtiin lisääntyneet työn vaatimukset, uudet tehtävät

sekä suuret opetusryhmät ja levoton oppilasaines (Toikkanen 2002, 26–30).

Työyhteisön toimivuutta voidaan parantaa ja kehittää. Jokaisella työntekijällä

on myös vastuu itsestään ja terveydestään. Työkykyyn ja työssä jaksamiseen

vaikuttavat työntekijän, hänen työnsä ja koko työyhteisön yhteensopivuus.

Kokkosen (2002) pro gradu-tutkimuksessa, joka käsitteli opettajien kokemuk-

sia jaksamista ylläpitävistä tekijöistä, keskeiseksi tulokseksi ja tekijäksi nousi

työyhteisöjen merkitys. Tuloksissa työyhteisöön liitettiin seuraavanlaisia mää-

ritteitä: jakaminen, luottamus, tavoitteellisuus, auttaminen, tukeminen, turvalli-

suus ja tasa-arvo. (Kokkonen 2002, 69.) Työn sujumisen kannalta parhaat

tulokset voidaan savuttaa panostamalla samanaikaisesti työntekijään, työhön

ja koko työyhteisöön sekä sovittamalla yhteen työntekijöiden tarpeet ja mah-

dollisuudet. Osallistuva esimiestyö, oikeudenmukainen ja selkeä työnjako,

sekä rakentava palaute ja sen hyödyntäminen, ovat toimivan työyhteisön ta-

voitteita. (Multanen, Bredenberg, Koskensalmi, Lauttio & Pahkin 2004, 9.)

Työyhteisön kehittämisestä hyötyy yksittäisen työntekijän ohella koko työyh-

teisö. Kehittämistyöllä työyhteisö saadaan entistä toimivammaksi. Samalla se

lisää työntekijöiden hyvinvointia sekä asiakastyytyväisyyttä. Hyvässä ja toimi-

vassa työyhteisössä saadaan työntekijöiden osaaminen käyttöön. Työyhteisön

kehittämisen kautta monet muutkin asiat muuttuvat. Henkilöstö oppii kehittä-

mään ratkaisumalleja, joiden avulla se pystyy paremmin vastaamaan työn

muuttuviin vaatimuksiin ja ennakoimaan tulevia haasteita. (Multanen, Breden-

berg, Koskensalmi, Lauttio & Pahkin 2004,15.) Bruunin ja Heiskasen (2004)

tekemässä tutkimuksessa opettajien työssä jaksamiseen vaikuttivat keskei-

sesti hyvät vuorovaikutustaidot, elinikäisen oppimisen hyödyntäminen omassa
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työssä, taito rajata työ ja vapaa-aika toisistaan sekä rehtorin kannustava ja

aktiivinen ote (Bruun & Heiskanen 2004, 42–56).

Turvallinen ja terveellinen työympäristö tukee työn tekemistä ja työntekijää.

Henkistä hyvinvointia voidaan edistää poistamalla työstä tai työympäristöstä

aiheutuvat tapaturmavaarat, fysikaaliset, kemialliset, biologiset vaaratekijät

sekä fyysiset kuormitustekijät. Työergonomian avulla pyritään vähentämään

työn fyysistä kuormitusta. Ergonomian perusajatuksena on sovittaa työ, työ-

menetelmät ja työvälineet ihmisen ominaisuuksia ja tarpeita vastaaviksi (Luo-

pajärvi 1997, 21). Työturvallisuuslaki (738/2002) edellyttää työnantajaa otta-

maan huomioon ja arvioimaan työntekijän terveydelle haitallisen ja vaarallisen

kuormituksen. Lain mukaan haitallisen kuormituksen poistamiseksi tulee käy-

tettävien työvälineiden ja kalusteiden olla säädettäviä ja käyttöominaisuuksil-

taan työhön sopivia.

Hyvä fyysinen toimintakyky, yhdessä psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn

kanssa, lisää työssä jaksamista. Hyvät elämäntapatottumukset kuten päihteet-

tömyys ja terveellinen ravitsemus edistävät terveyttä ja yleistä hyvinvointia.

Hyvä ravitsemus parantaa myös päivittäistä työvireyttä (Linjama, Peuhkuri,

Häkkinen & Laitinen 2007, 23). Levon ja unen merkitys jaksamiselle on merkit-

tävä.  Hyvälaatuinen ja kestoltaan riittävän pitkä uni tukee henkistä hyvinvoin-

tia ja työssä jaksamista.  Huonolaatuinen tai kestoltaan riittämätön uni puoles-

taan johtaa ajan myötä henkisen toimintakyvyn laskuun. Tämä ilmenee muun

muassa keskittymisvaikeuksina, ärtyisyytenä ja energian puutteena. Vaikutuk-

set heikentävät yleistä hyvinvointia ja työkykyä. (Hakanen, Ahola, Härmä,

Kukkonen & Sallinen 1999, 41 - 42.)

Liikunta edistää sekä fyysistä että psyykkistä terveyttä.  Liikunnan myönteinen

vaikutus työhön on henkisten voimavarojen lisääntyminen, jolloin kyky kohda-

ta työn vaatimuksia paranee. ( Hakanen, Ahola, Härmä, Kukkonen & Sallinen

1999, 48.) Lamminpään (1999) mukaan fyysisen kunnon ylläpitäminen liikun-

nan avulla ennalta ehkäisee työuupumusta vaikuttamalla positiivisesti työsuo-

ritukseen ja työssä jaksamiseen. Mielekkään liikunnan avulla voidaan vähen-

tää työperäistä stressiä ja vaikuttaa suotuisasti unen laatuun.  Liikunta tuo

vaihtelua elämään ja lisää hallinnantunnetta. (Lamminpää 1999, 109.)
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2.3 Opettajien työssä jaksamista kuormittavia tekijöitä

Perinteinen opettajan työ muuttuu. Tiedon ja taidon nopea uudistuminen sekä

uudenlaiset opetusmenetelmät ja oppimiskäsitykset ovat opettajan työn haas-

teita. Laajentuneet tehtävä-alueet aiheuttavat opettajissa riittämättömyyden ja

kiireen tunnetta.  Koulutuksen on vastattava yksilöiden ja yhteiskunnan odo-

tuksiin. Opetus- ja kasvatustyö on vaikeutunut muun muassa suurissa opetus-

ryhmissä olevien oppijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamisen myötä.

Kansainvälistyminen, monikulttuurisuuden lisääntyminen ja muuttoliike lisää-

vät opetukseen kohdistuvia paineita. Varsinaisen opetustyön ulkopuoliset teh-

tävä-alueet ovat myös lisääntyneet. Työn tavoitteiden ja todellisuuden ristiriita

ovat lisänneet opettajien emotionaalista ja sosiaalista kuormitus-

ta.(Jaksaminen opetus- ja kasvatustyössä 2007.) Syrjäläisen (2002) tekemäs-

sä opettajien väsymistä kuvaavassa tutkimuksessa todetaan, että opettajilla

on liian paljon töitä. Opettajien ammattikuva on laajentunut ja heidät on jätetty

päätöksenteon ulkopuolelle. (Syrjäläinen 2002, 91- 98.)

Opetustyö on ihmissuhdetyötä, jossa opettaja itse on työnsä keskeinen työvä-

line.  Opettajilla on vahva ammattitaito ja heillä on keskeinen rooli osaamisyh-

teiskuntaa.  Se, miten mielekkäänä ja arvokkaana opettaja kokee oman työn-

sä ja miten hän pystyy vaikuttamaan sen sisältöön ja työskentelytapoihin, vai-

kuttaa työtyytyväisyyteen ja jaksamiseen. Työn hallinta lisää hyvinvointia. Li-

säksi työssä jaksamista edistää opettajan oma fyysinen ja psyykkinen kunto,

joka ei kuitenkaan yksin riitä työn hallintaan. Työssä jaksamisen kokonaisuu-

teen vaikuttavat myös työyhteisön toiminta, työympäristöön ja työoloihin liitty-

vät tekijät sekä työaika- ja työjärjestelyt. (Jaksaminen opetus- ja kasvatus-

työssä 2007.)

Taru Feldtin (2000) tekemässä väitöstutkimuksessa ilmeni, että työntekijöiden

koherenssia voidaan lisätä kiinnittämällä huomiota organisaatioilmaston hy-

vään laatuun ja työn epävarmuuden vähentämiseen (Feldt 2000, 51). Haka-

sen (2004) tekemässä tutkimuksessa todetaankin, että työssä jaksamisen

kannalta on merkityksellistä luoda työpaikoille sellaiset olosuhteet, joissa työn-
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tekijä voi kokea saavansa tunnustusta ja arvostusta sekä saada onnistumisen

kokemuksia työpanoksensa vastineeksi (Hakanen 2004, 292).

2.4 Työkyvyn käsite eri yhteyksissä

1990- luvun alussa alettiin Suomessa useammin käyttää työkyvyn käsitettä

kuvaamaan työterveyshuollon toiminnan kohdetta ja tavoitetta. Lopulta kaikki

työterveyttä edistävät toimet, jopa työpaikan omat toiminnat yhdistettiin työky-

kyä ylläpitävään toiminnan alle. Käsitteen käyttö näin laajana on hyvin suoma-

lainen ilmiö. Lähestymistavan syntyyn Suomessa ovat vaikuttaneet työkyvyt-

tömyyseläkepolitiikka, työssä käyvän väestön ikääntyminen ja siirtyminen sai-

rauskeskeisestä ajattelusta toimintakykypainotteiseen ajatteluun. (Mäkitalo

2006, 172.)

Työkyvyssä on ensisijaisesti kysymys työn ja ihmisen voimavarojen välisestä

tasapainosta. Työkyky ei ole irrallaan työntekijää ympäröivästä elämästä.

Työkyvyn eri ulottuvuuksien painoarvoa on tutkittu Terveys 2000- aineiston

perusteella. Alustavat tulokset osoittivat, että kaikenikäisillä terveyden, toimin-

takyvyn ja työn ominaisuuksien merkitys nousivat tilastollisesti merkittävim-

miksi tekijöiksi työkyvyn selittäjänä. (Ilmarinen, Tuomi & Seitsamo 2005, 3-7.)

Työkyky voidaan nähdä työntekijän, työympäristön ja työyhteisön jäsenten

välisenä vuorovaikutuksena, jota pyritään ylläpitämään tai parantamaan työ-

kykyä ylläpitävällä toiminnan avulla. Suurimmat erot näkökulmien välillä ovat

käsityksessä ihmisestä ja työstä sekä siitä, miten yksilön ja ympäristön välinen

suhde käsitetään. (Peurala & Saaranen 2002, 24 – 27.)

Lääketieteellisen käsitetyypin mukaan työkyky on yksilöllinen, toimintakykyyn

liittyvä työstä riippumaton ominaisuus. Sen mukaan terve yksilö on täysin työ-

kykyinen. Sairaus voi heikentää työkykyä. Työkyvyn tasapainomallissa työky-

ky riippuu yksilöllisten toimintakyvyn riittävyydestä työn asettamiin vaatimuk-

siin nähden. Tasapainomallin taustalla ovat erilaiset ympäristön ja ihmisen

tasapainomalliin perustuvat stressiteoriat. Integroidun käsitetyypin mukaan

työkyky on työtoiminnan muodostaman systeemin ominaisuus, jossa erillisiksi
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katsottujen yksilöllisten ominaisuuksien ja työn vaatimusten sijaan tarkastel-

laan tämän paikallisen systeemin kykyä ja edellytyksiä vastata sille asetettui-

hin haasteisiin. (Mäkitalo 2006, 172 - 173.)

2.5 Yksilön työkykyyn vaikuttavat tekijät

Laaja-alaisella tarkoitetaan, ettei työkyvyn ylläpitäminen voinut kohdistua ai-

noastaan työntekijöihin ja heidän terveydellisiin ominaisuuksiinsa, vaan työky-

kyä ylläpitävän toiminnan tulee kohdistua myös työhön (Mäkitalo 2006, 176).

Tätä on tarkastellut myös Ilmarinen (2006) symbolisessa talomallissaan. Ta-

lomallissa työkyky on kontekstissa yhteiskuntaan, perheeseen ja lähiyhtei-

söön.  Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky muodostavat yhdessä

terveyden kanssa talon perustan. Toinen kerros on ammatillinen, osaaminen,

sisältäen peruskoulutuksen sekä ammatilliset tiedot ja taidot, joita on tärkeää

päivittää läpi eliniän. Kolmas kerros kuvaa arvoja, asenteita ja motivaatiota.

Siihen kuuluu myös työn ja muun elämän yhteensovittaminen. Neljäs kerros

on työn kerros, johon sisältyvät sekä työ, työolot, työyhteisö ja organisaatio.

Voimavarakerroksessa tapahtuu iän myötä muutoksia, toisaalta kaikkia ker-

roksia tulisi kehittää työuran kuluessa. Tavoitteena on kerrosten yhteensopi-

vuuden turvaaminen. Yksilö on vastuussa omista voimavaroistaan ja työnan-

taja on vastuussa työstä ja työoloista. Työterveyshuolto ja kuntoutus ovat kes-

keisiä tekijöitä työkyvyn edistämisessä yhdessä työntekijän ja työnantajan

kanssa. Työkykyä ylläpitävässä toiminnassa yhteistyö eri toimijoiden välillä on

tärkeää. (Ilmarinen 2006, 78 - 89.)
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 KUVIO 1. Yksilön työkykyyn vaikuttavat tekijät (Työkykytalomalli)

Terveys ja toimintakyky ovat työkyvyn säilyttämisen peruslähtökohtia. Yksi-

lön elämän prosessiluonteisuudesta johtuen terveydentila sekä toiminta- ja

työkyky voivat vaihdella painotuksiltaan eri elämänvaiheissa ja tehtävissä. (Il-

marinen 2006,80 -81.) Fyysinen toimintakyky vaikuttaa yhdessä psyykkisen ja

sosiaalisen toimintakyvyn kanssa keskeisesti työntekijän työkykyyn. Fyysisen

toimintakyvyn kehittämisen on todettu parantavan myös psyykkistä ja sosiaa-

lista toimintakykyä. (Antti-Poika 2003, 181 – 189; Paso, Mäkitalo & Palonen

2001, 29 - 30.)

Henkinen hyvinvointi on kokonaisvaltainen kokemus. Siihen kuuluu tyytyväi-

syys elämään ja työhön, myönteinen perusasenne ja aktiivisuus, ja oman it-

sensä hyväksyminen. Henkisen hyvinvoinnin tärkeä perusta on työ, joka vas-

taa työntekijän tavoitteita ja ammatillisia kykyjä. Se antaa mahdollisuuden
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kanssakäymiseen ja luo elämälle mielekkyyttä ja taloudellista turvaa. Tyyty-

väinen työntekijä on motivoitunut ja sitoutunut. (Vartia 2003, 131 - 139)

Ammatillinen osaaminen voidaan määritellä toimintaedellytysten ja työn vaa-

timusten mukaan. Toimintaedellytyksiä ovat ajan tasalla oleva osaaminen,

kouluttautuminen, tiedot, taidot ja oikeat asenteet sekä fyysinen, psyykkinen ja

sosiaalinen kuntoisuus. Ammatillisen osaamisen heikentyminen voi olla kuor-

mittavaa ja heikentää työhyvinvointia.  Mahdollisuudet kehittyä ammatissa ja

käyttää taitoja ja kykyjä vaikuttavat omaan työhön sekä ylläpitävät työkykyi-

syyttä. (Mäkitalo 2003,155 -168.)

Arvot, asenteet ja motivaatio vaikuttavat työkyvyn muodostumiseen.

Kyky tehdä työtä tai suoriutua työn asettamista vaatimuksista on monen teki-

jän summa. Motivaatio ja työhalukkuus vaikuttavat olennaisesti työsuorituk-

seen ja työn tulokseen.  Sopeutuminen työhön ja työntekoon määräytyy henki-

lökohtaisista ominaisuuksista, joiden muodostumiseen vaikuttavat perintöteki-

jät ja sosiaalinen kasvutausta: vanhemmat, koti ja ympäristö, josta olemme

lähtöisin. Lisäksi arvoihin ja asenteisiin vaikuttavia taustatekijöitä ovat ikä, su-

kupuoli, palveluksessa oloaika, koulutus ja asema. Ammatillinen motivaatio

kuvaa työntekijän urakäsitystä, itseluottamusta, yhteistyötaitoja ja innovatiivi-

suutta eli halua kehittyä ja tapaa tehdä työtä. ( Mäkitalo 2003, 161- 165; Korp-

poo 2003, 151 - 152.)

Työn merkitys työkyvylle on tärkeää.Työhön liittyviä tekijöitä ovat ohjaamassa

työn organisointi, vaikutusmahdollisuudet, työn kannustearvo sekä palkat ja

palkkiot.Palkka on yksi mittapuu työn arvostuksessa. Työnantaja, joka huoleh-

tii henkilöstön osallistumismahdollisuuksista kehittää myös henkilöstön oikeu-

denmukaista kohtelua ja palkkausjärjestelmää henkilöstöä tyydyttäväksi. Pa-

lautteen saaminen toisilta työntekijöiltä ja/tai esimieheltä on myös tärke-

ää.(Korppoo 2003,148 - 151.)
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3 ASLAK®-KUNTOUTUS TYÖSSÄ JAKSAMISEN TU-
KENA

3.1 Monia teitä kuntoutuksen määrittelyyn

Kuntoutus on monitahoinen prosessi, johon yksilö valikoidaan tietyin lainsää-

dännöllisin perustein. Kuntoutuksella voidaan nähdä sekä yksilöllisiä hyötyjä

että yhteisöllisiä etuja. Suomalainen kuntoutusjärjestelmä on kehittynyt huo-

mattavasti historiansa aikana. Vammaan, vikaan tai sairauteen perustuvasta

lääketieteellisesti painottuneesta kuntoutuksen ohjauksesta, interventioista ja

tuloksellisuuden arvioinnista on muotoutunut nykyinen monitieteinen ja mo-

niammatillinen lähestymistapa kuntoutukseen. Aiemmin kuntoutuksen tarpeel-

lisuus perusteltiin yhteiskunnallisilla hyödyillä, nykyään tämän tavoitteen lisäk-

si nähdään merkityksellisinä kuntoutettavan henkilön kokemat hyödyt ja elä-

mänlaadun kohentuminen. (Kurki 2004, 7.)

Kuntoutukselle on esitetty erilaisia määritelmiä. Kansainvälisesti esimerkiksi

Maailman terveysjärjestä WHO (1980) on määritellyt kuntoutuksen jonkin va-

javuuden kompensoimiseksi siten, että yksilö voisi paremmin integroitua yh-

teisöönsä. Suomessa Järvikoski ja Härkäpää (1995) ovat määritelleet kuntou-

tuksen suunnitelmalliseksi ja monialaiseksi toiminnaksi, jonka yleistavoitteena

on auttaa kuntoutujaa toteuttamaan elämänprojektejaan ja ylläpitämään elä-

mänhallintaansa tilanteissa, joissa hänen mahdollisuutensa sosiaaliseen sel-

viytymiseen ja integraatioon ovat uhattuina tai heikentyneet. (Järvikoski &

Härkäpää 1995, 21.)

Talon, Wikströmin ja Metterin (2001) määritelmässä kuntoutuminen nähdään

sellaisena toimintakykyä säätelevänä yksilön ja ympäristön vuorovaikutukse-

na, jonka lopputulosta muokkaa yksilön, yhteisön ja vallitsevan sosiaalipolitii-

kan vaikutus toistensa toimintoihin. Tämän vastavuoroisen vaikutuksen olete-

taan ilmenevän toimintakyvyn ja hyvinvoinnin muutoksena jostakin tilasta

eräänä ajankohtana johonkin toiseen tilaan toisena ajankohtana. (Talo, Wik-

ström ja Metter 2001, 56.)
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Valtioneuvoston kuntoutusselonteossa (2002) kuntoutus määritellään kuntou-

tumisen näkökulmasta ihmisen tai ihmisen ympäristön muutosprosessiksi,

jonka tavoitteena on toimintakyvyn, itsenäisen selviytymisen, hyvinvoinnin ja

työllisyyden edistäminen. Tähän määritelmään liittyen kuntoutus on suunni-

telmallista ja monialaista, usein pitkäjänteistä toimintaa, jonka tavoitteena on

auttaa kuntoutujaa hallitsemaan elämäntilanteensa. (Valtioneuvoston kuntou-

tusselonteossa 2002, 3.) Huomionarvoista on, että kaikissa näissä määritel-

missä huomioidaan sekä yksilön että yhteisön näkökulma kuntoutukseen.

Kuntoutukseen käytetään maassamme vuosittain yli miljardi euroa (Valtioneu-

voston kuntoutusselonteko 2002, 4 - 5). Kela toimii kuntoutuksen merkittävänä

järjestäjänä, valvojana sekä rahoittajana. Laitoskuntoutuksen ohjaamiseen

Kela on asettanut standardeja, joiden tarkoituksena on kuntoutuksen laadun

säilyttäminen ja kehittäminen. Nämä standardit määrittelevät eri kuntoutus-

muotojen sisällöt ja aihealueet. (Kelan laitosmuotoisen kuntoutusprosessin

standardi 2004, 1 - 5.)

3.2 ASLAK®-kuntoutus työkykyä ylläpitävänä toimintana

Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus (ASLAK®) on Kelassa

kehitetty, työssäkäyvään väestönosaan kohdistuva, harkinnanvarainen var-

haiskuntoutuksen muoto. Sillä pyritään työtekijän työ- ja toimintakyvyn edis-

tämiseen, elämänhallinnan parantamiseen ja työssä jaksamiseen. ASLAK®-

toiminnalle myönnettiin rekisteröity tavaramerkki vuonna 1997. ASLAK®-

kurssien tavoitteena on työkyvyn pitkäaikainen parantaminen ja säilyttäminen

silloin, kun on jo selvästi havaittavissa työkyvyn alentumisen uhka ja vajaa-

kuntoisuutta ennakoivia oireita. ASLAK®-kuntoutuksen interventio ajoitetaan

vaiheeseen, jolloin sairausoireet ovat vielä lieviä. (Kela 2007, 2.)

ASLAK®- kuntoutus on suunniteltu ammattialoille ja työntekijäryhmille, joilla

on poikkeuksellisen suuri työstä johtuva fyysinen, henkinen tai sosiaalinen

kuormitus. Sen kautta pyritään saamaan aikaan muutoksia kuntoutujan työtot-

tumuksissa, asenteissa, elintavoissa ja elämänrakenteissa. Näiden tavoitteina

ovat kerrannaisvaikutukset työpaikalla, mikä edellyttää opittujen menetelmien
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soveltamista myös muiden kuin kuntoutukseen osallistuneiden työtekijöiden

kohdalla. Kuntoutusprosessi on kuntoutuslaitoksen, Kelan asiantuntijoiden,

työpaikan ja työterveyshuollon välistä yhteistyötä (Kela 2007, 2). (Kelan lai-

tosmuotoisen kuntoutuksen standardi 2004, 32.)

ASLAK®-kursseja järjestetään laitos- tai avomuotoisena tähän toimintaan hy-

väksytyissä kuntoutuslaitoksissa. Yleensä kurssit toteutetaan kolmiosaisina.

Kurssikokonaisuuden pituus kestää yhteensä 15 – 22 päivää ammattialasta ja

työterveyshuollon seurantamahdollisuuksista riippuen. Kuntoutusryhmän koko

on yleensä kahdeksasta kymmeneen henkilöä. Kuntoutujat voivat olla samas-

ta työpaikasta samalta ammattialalta tai eri työpaikoista samalta ammattialal-

ta. Näin kurssi voi olla siis työpaikka ja/tai ammattialakohtainen. Kuntoutuslai-

toksessa kuntoutusjaksot toteuttavaan työryhmään kuuluvat lääkäri, fysiotera-

peutti, psykologi ja sosiaalityöntekijä. Työryhmään voi lisäksi kuulua tervey-

denhoitaja, työn/työelämän asiantuntija ja tarvittaessa muita erityistyöntekijöi-

tä. (Kelan laitosmuotoisen kuntoutuksen standardi 2004, 32 - 33.)

Kuntoutukseen kuuluu oman työn tekemisen ja kehittämisen neuvonnan lisäk-

si työympäristössä haitallisesti vaikuttavien tekijöiden merkityksen selvittely

sekä työpaikan ihmissuhteiden kehittämiskeskustelu. Työpaikkakohtaisissa

kursseissa ohjelmaan sisältyy yhteistoimintapäivä, johon osallistuvat kuntoutu-

jat, kuntoutustyöntekijöitä sekä työpaikan edustajat. Kuntoutuksen alku- ja

päätösvaiheessa suoritetaan lääkärin ja fysioterapeutin tutkimukset. Kuntou-

tusjaksojen tuloksellisuutta arvioidaan käyttämällä kliinisiä arviointeja ja kun-

toutuskäyttöön otettuja mittareita, jotka ovat yleisesti käytössä olevia ja päte-

väksi todettuja. (Kelan laitosmuotoisen kuntoutuksen standardi 2004, 32 - 36.)

ASLAK®-kuntoutus on ryhmämuotoista, ammatillista varhaiskuntoutusta. Se

sisältää kuntoutujan omia voimavaroja kehittäviä ja hänen ympäristönsä

kuormitustekijöitä vähentäviä tai poistavia toimenpiteitä. ASLAK®-kuntoutuja

on tyypillisesti vakituisessa työsuhteessa oleva, useimmiten 30–55 vuotias

henkilö. Hänellä on lieviä työhön liittyviä psyykkisiä ja/tai fyysisiä kuormi-

tusoireita, joista voi pidemmällä aikavälillä muodostua uhka hänen toiminta- ja

työkyvylleen. Kuntoutusohjelman rungon muodostavat ryhmäkeskustelut ja

toiminnalliset harjoitteet, jotka liittyvät henkisen jaksamisen osa-alueisiin, työn
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ja työskentelyolojen kehittämiseen, elämäntapoihin ja fyysisen toimintakyvyn

harjoittamiseen. Kuntoutusjaksojen välillä kuntoutujan välitehtävänä on jaksol-

la käsiteltyjen asioiden soveltaminen ja kokeileminen käytännössä kuntoutus-

suunnitelmansa mukaisesti. Kaikkien jaksojen jälkeen seuranta ja jatkotoi-

menpiteet toteutetaan työpaikalla ja työterveyshuollossa. (Peurunka 2007.)

3.3 Työterveyshuollon rooli ASLAK®-kuntoutuksessa

Työterveyshuollon asiakkaiden kuntoutus voi olla ammatillista tai lääkinnällis-

tä. Työterveyshuollon asiakkaille tavallisin lääkinnällisen kuntoutuksen kustan-

taja on Kansaneläkelaitos ja ammatillisen kuntoutuksen kustantaja on työelä-

kelaitos. (Manninen, Laine, Leino, Mukala & Husman 2007, 162.)

ASLAK®- toiminta on Kelan, työterveyshuollon, työpaikan ja kuntoutuspalve-

lun tuottajan välistä yhteistyötä. Nämä tahot määrittelevät ja suunnittelevat

yhdessä kurssin sisällön, ohjelman, kuntoutujien valintamenettelyn, kurssin

tavoitteet ja työpaikalla kurssijakson välillä tapahtuvan työkykyä ylläpitävä toi-

minnan. (Kelan laitosmuotoisen kuntoutuksen standardi 2004, 33.)

Työterveyshuolto voi hakea työpaikkakohtaista kurssia sovittuaan siitä ensi

työpaikan kanssa (Manninen, Laine, Leino, Mukala & Husman 2007).  Kela

valitsee kuntoutuslaitoksen ja tiedottaa siitä työterveyslaitokselle. Työpaikka-

kohtaisen ASLAK®-kuntoutuksen suunnitteluun osallistuvat palveluntuottajan

ja Kelan asiantuntijoiden lisäksi edustajat työterveyshuollosta, työntekijöistä,

työpaikan johtotasosta ja linjaorganisaatiosta sekä työsuojeluorganisaatiosta.

(Kelan laitosmuotoisen kuntoutuksen standardi 2004, 33.)

Työterveyshuolto tekee ehdotuksensa terveystarkastusten ja sairaanhoidon

yhteydessä saatujen tietojen perusteella samanlaisessa ammatissa tai työteh-

tävässä toimiville työntekijöille, jotka hyötyisivät kuntoutuksesta. Aloite voi tulla

myös itse työntekijältä. Kuntoutumisen kannalta on tärkeää, että työntekijä on

itse siihen motivoitunut. (Juutilainen 2004, 161 - 162.)

Työterveyshoitaja kokoaa kuntoutusryhmän. Ryhmäläisiltä vaaditaan työter-

veyslääkärin arvio ja lausunto terveydentilasta, työ- ja toimintakykyä uhkaavis-

ta oireista, työssä jaksamiseen sekä työn hallintaan liittyvistä uhkista että elä-
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mäntapoihin liittyvistä ongelmista. (Juutilainen 2004, 161 - 162) B-lausunto

tarvitaan liitteeksi Kelalle toimitettavaa kuntoutushakemusta varten. Kela an-

taa jokaisesta kuntoutujasta ennen kurssin alkua yksilöllisen kuntoutuspäätök-

sen kuntoutushakemuksen ja lääkärinlausunnon perusteella. (Kela 2007.)

Ennen kuntoutuksen alkua kurssille valituille henkilöille järjestetään informaa-

tiopäivä kuntoutuksen sisällöstä ja tavoitteista. Siihen osallistuvat yleensä

myös työterveyshuollon ja työnantajan edustajat. Kurssin ohjelmaan kuuluu

työyhteisöpäivä, johon osallistuvat kuntoutujat, kurssin työntekijöitä, sekä työ-

paikan edustajat, mukaan lukien työterveyshuolto. (Kelan laitosmuotoisen

kuntoutuksen standardi 2004, 33 - 35.)

Kansaneläkelaitos velvoittaa työterveyshuoltoa ASLAK®-kuntoutuksen jälkei-

seen seurantaan. Seurannassa otetaan huomioon ryhmän omat toivomukset,

joita voivat olla esimerkiksi ryhmätapaamiset tai fyysisen kunnon mittaukset.

Seurantaa tapahtuu lisäksi normaalin työterveyshuoltotoiminnan yhteydessä

kuten vastaanotoilla ja määräaikaistarkastusten (MAT) yhteydessä. Esimer-

kiksi Jyväskylän kaupunki teettää työkykyindeksikyselyn kaikilla työntekijöil-

lään kolmen vuoden välein. (Katajamäki 2006.)

3.4 Kuntoutuksen vaikuttavuudesta

Kuntoutuksen vaikuttavuuden tutkimus on tarkastellut kuntoutusmenetelmien

tehokkuutta ja kuntoutettavien myöhempää selviytymistä. Tämä on ollut tutki-

musasetelmaltaan seurantatutkimusta, jossa kuntoutuksessa olleiden tilannet-

ta on tutkittu ennen ja jälkeen kuntoutuksen. Tämä edustaa esimerkiksi lääke-

tieteellisissä ja psykologisissa kuntoutuksen vaikuttavuustutkimuksissa viime

aikoihin asti yleistä mikrotason ilmiöihin, kuten yksilöiden kuntoutustilanteisiin

ja niiden kautta aikaansaatuihin muutoksiin, kohdistuvaa tutkimusta. (Sosiaali-

ja terveysministeriö 2000, 14, 17, 21.)

Rissasen ja Aallon (2002) mukaan kuntoutuksen vaikuttavuus tarkoittaa toi-

minnan tavoitteiden mukaisten tulosten saavuttamista. Tavoitteet voivat olla

yhteisö- tai yksilötasoisia. Vaikuttavuuden arviointi voi kohdistua kuntoutusjär-

jestelmään tai sen osiin, kuntoutuksen tuottajaan, kuntoutujaan ja
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hänen toimintaympäristöönsä. (Rissanen ja Aalto 2002, 16.)

Kuntoutus kokonaisvaltaisena ihmiseen vaikuttamisen muotona on tutkimuk-

sellisesti hankalasti lähestyttävissä, koska kuntoutuskurssit pyritään räätälöi-

mään kulloisenkin ryhmän tarpeisiin. Näin kuntoutuskurssit kehittyvät ja muut-

tuvat sisällöllisesti jatkuvasti. Yhtenäisiä vaikuttavuuden mittareita ei siten ole

käytössä. (Hinkka, Takala & Saarni 2000, 174.)

Kurjen (2004) tutkimuksessa tutkittiin kahden erilaisen tules- ja ASLAK®-

kuntoutuskurssien kuntoutujien toimintakykyä ja siinä tapahtuneita muutoksia

ryhmätasolla kuntoutusprosessin aikana ja kolme vuotta sen jälkeen. Lisäksi

tutkittiin kuntoutujien kognitioiden, eli itsetunnon ja pystyvyyskäsitysten, muu-

toksia vastaavina ajankohtina. Kuntoutuksessa tapahtui parantumista sekä

toimintakyvyssä että kognitioissa, mutta kolmivuotisseurannassa nämä palau-

tuivat suurelta osalta ennalleen. (Kurki 2004, 48 - 53, 61.)

Jarmo- Pekka Laitisen (2001) tekemässä tutkimustyössä selvitettiin ASLAK®

-kuntoutuksen vaikuttavuutta kahdella tutkimuksen osa-alueella. Tapaus-

verrokki- asetelmalla yksilön terveyden, työkyvyn ja elämänhallinnan koke-

muksia rinnastettiin kuntoutusta edeltäneen ja sen jälkeisen tilanteen välillä

seitsemän vuoden seuranta-ajalla. Kuntoutuksen vaikuttavuutta tarkasteltiin

lisäksi sairauspoissaolopäivien suhteen. Tutkimuksen tuloksissa lähes kaikki

kuntoutujat olivat pyrkineet muuttamaan elämäntapojaan. Vajaa puolet kun-

toutujista arvioi terveytensä ja työkykynsä paremmaksi kuin ennen interventio-

ta. Tutkimuksen tuloksissa varhaiskuntoutuksen vaikuttavuus oli ollut pitkäai-

kaisempaa toimihenkilöille, erityisesti naisille.  Sairauspoissaolokehityksen

mukaan näytti siltä, että jokin uusi interventio tulisi suorittaa kaksi tai viimeis-

tään neljä vuotta ASLAK®- kurssin jälkeen. (Laitinen 2001, 75, 104, 110 -111.)

Hinkan, Takalan ja Saarnin (2000) tutkimuksessa arvioitiin Merenkulkualalla

työskenteleville miehille järjestettyjen ASLAK®-kurssien vaikuttavuutta labora-

torio- ja suorituskykymittareilla. Tutkimustulokset osoittivat ASLAK®-

kuntoutukseen osallistuneilla tapahtuneen tilastollisesti merkittäviä myönteisiä

muutoksia painossa, rasva-arvoissa, verenpaineessa ja kliinisen rasitusko-

keen muuttujissa. Tutkimus osoitti ASLAK®-kuntoutuksen saattavan johtaa
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myönteisiin muutoksiin sydän- ja verisuonitautien ehkäisyssä. Tutkijat arvioivat

ASLAK®-kuntoutuksella olevan merkittävää kansanterveydellistä merkitystä

sydän- ja verisuonitautien ehkäisyssä, koska yksistään ASLAK®-

kuntoutuksessa käy vuosittain noin 13 000 henkilöä ja lisäksi saman verran

osallistuu muihin Kelan kuntoutuskursseihin. (Hinkka, Takala & Saarni 2000,

173 - 175.)

Turjan, Kalevan ja Nygårdin (2005) tutkimuksessa tutkittiin ASLAK®

-kuntoutuksen vaikutusta työpaikan koettuihin fyysisiin työolosuhteisiin. Työ-

olosuhteita arvioitiin fyysisen työympäristön, tapaturmatekijöiden sekä työn

fyysisen kuormittavuuden näkökulmista. Tutkimukseen osallistujat työskenteli-

vät pientyöpaikoilla. Tulosten perusteella näytti siltä, että kuntoutuksessa har-

joitellut taidot oman työn kehittämiseksi eivät siirtyneet toivotulla tavalla käy-

tännön työtilanteisiin. ASLAK®-kuntoutuksella ei siis voitu vaikuttaa myöntei-

sesti kuntoutujien fyysisiin työolosuhteisiin kolmen vuoden seurannan aikana.

(Turja, Kaleva ja Nygård 2005, 17 - 28)

Turja, Kaleva ja Nygård (2005) tarkastelivat tutkimuksessaan ASLAK®- kun-

toutusprosessin etenemistä työpaikalla pientyöpaikkayrityksissä. Tulosten

mukaan kuntoutusprosessi jatkui vain harvoin työpaikalla. ASLAK®-

kuntoutuksen kerrannaisvaikutusten tavoite jäi näin toteutumatta työpaikalla

tai se toteutui puutteellisesti. Kuntoutuksen jatkosuunnitelman ilmoitti saa-

neensa puolet, vaikka Kelan standardin mukaan jokaisen kuntoutujan tulee

saada kuntoutusseloste, johon jatkosuunnitelma sisältyy. Jatkosuunnitelman

toteutumista seurattiin viidesosan kohdalla. Työterveyshuollon ja esimiesten

antamaa tukea kuntoutusprosessin etenemiselle pidettiin vähäisenä. (Turja,

Kaleva & Nygård 2005, 24 – 34.)

4 TUTKIMUKSEN VIITEKEHYS

Tarkastelemme tutkimuksessamme kuntoutujien kokemuksia ASLAK®

- kuntoutuksesta. Heikentynyt työssä jaksaminen ohjaa työntekijöitä hakeutu-

maan kuntoutukseen (KUVIO 2). Kuntoutuksessa käytettävissä olevin keinoin
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voidaan edistää kuntoutujien työkykyä, ja sen kautta edelleen työssä jaksa-

mista. Halusimme selvittää ASLAK®-kuntoutuksen hyötyjä kuntoutujien ko-

kemalle työssä jaksamiselle kaksi vuotta kuntoutusprosessin päättymisen jäl-

keen. Työkyvyn jätimme tämän tarkastelun ulkopuolelle, sillä käytettävissäm-

me ei ollut kuntoutuksessa käytettyjä työkykymittareita, joiden avulla olisimme

voineet suorittaa vertailua tilanteeseen kuntoutusajankohtana. Tämän tutki-

muksen viitekehys:

KUVIO 2. Tutkimuksen viitekehys

5 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITTEET JA TUT-
KIMUSTEHTÄVÄT

Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa ASLAK®-kurssilaisten kokemuksia

kuntoutuksesta sekä tuottaa tietoa, jonka avulla työterveyshuolto voi kehittää

kuntoutusprosessiin liittyviä työmenetelmiään.  Opinnäytetyön tavoitteena on

selvittää, millaisia kokemuksia ASLAK®- kuntoutukseen osallistuneilla on kun-

toutuksen hyödyistä työssä jaksamiselle.  Lisäksi haluamme selvittää, kuinka

kokemukset heijastuvat heidän työssä jaksamisessaan nykyisin, kaksi vuotta

kuntoutusprosessin päättymisen jälkeen.

TYÖSSÄ JAKSAMI-
NEN

KUNTOUTUKSEN KEINOT
- TYÖOLOT JA
  TYÖOLOSUHTEET
- HENKINEN
  JAKSAMINEN
- ELINTAVAT
- FYYSINEN KUNTO
- VOIMAVAROJEN
   ETSIMINEN

JA TUNNISTAMINEN

TYÖKYKY

KUNTOUTUS
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Tutkimustehtävät:

Millaisia hyötyjä kuntoutukseen osallistuneet kokivat työssä jaksamisessa kun-

toutusprosessin aikana?

Miten kuntoutujat kokevat kuntoutuksessa saavutetut hyödyt tämän hetkises-

sä työssä jaksamisessaan?

6 AINEISTO JA MENETELMÄT

6.1 Laadullinen tutkimus tutkimusmenetelmänä

Lähtökohtana kvalitatiivissa eli laadullisessa tutkimuksessa on todellisen elä-

män kuvaaminen. Se on luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedonhankintaa, jossa

suositaan ihmistä tiedonkeruun välineenä. Laadullista tietoa saadaan parhai-

ten menetelmillä, jotka antavat riittävästi väljyyttä yksilöiden välisen vaihtelun

tavoittamiseen. (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 2000, 152–155.) Alasuutarin

(1999, 84) mukaan laadullisen aineiston ilmaisulle on ominaista sen rikkaus,

monimuotoisuus ja kompleksisuus. Laadullinen tutkimusmenetelmä sopii hy-

vin tutkimukseen, joka haluaa ymmärtää tutkittavaa asiaa sellaisena kuin ih-

miset itse sen näkevät (Paunonen & Vehviläinen-Julkunen 1997,20).

Laadullinen tutkimus soveltuu hyvin aiheisiin, joita on tutkittu vähän ja joissa

kuvataan ihmisten kokemuksia. Laadullisessa tutkimuksessa tutkittavat kerto-

vat tutkittavaan ilmiöön liittyvistä kokemuksistaan esimerkiksi haastattelun tai

kirjallisen tuotoksen avulla. (Åstedt-Kurki & Nieminen 1997, 152, 156.)

Tässä tutkimuksessa käytämme laadullista tutkimusmenetelmää. Tämä mene-

telmä sopii tutkimusmetodiksemme, koska haluamme kuvata ihmisten koke-

muksia. Lisäksi aiheemme on sellainen, jota on tutkittu vähän.
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6.2 Aineistonkeruumenetelmä

Laadullisessa tutkimuksessa yksityisten dokumenttien käyttö tutkimusaineis-

tona sisältää oletuksen, että kirjoittaja kykenee ilmaisemaan itseään kirjallises-

ti ja on siinä jollain tapaa parhaimmillaan (Tuomi ja Sarajärvi 2002,86). Tällai-

sissa teksteissä kirjoittajat kertovat asioistaan omin sanoin joutumatta sitou-

tumaan tutkijoiden valitsemiin vastausvaihtoehtoihin (Alasuutari 1999,83).

Valitsimme tiedonkeruumenetelmäksi avoimia kysymyksiä sisältävän kysely-

lomakkeen. Tätä menetelmää käyttäen emme voineet vaikuttaa vastaajien

kertomaan, kuten esimerkiksi haastatteluissa olisi voinut käydä. Tutkimusjou-

kon tehtävänä oli kirjoittaa essee-tyyppisesti omin sanoin kokemuksistaan vii-

teen avoimeen kysymykseen (Liite 3). Emme halunneet johdatella vastaajia

kysymyksillä liikaa, vaan kysymysten tarkoituksena oli auttaa vastaajia kerto-

maan meidän tutkimuksen kannalta olennaisia asioita.

6.3 Kohderyhmä ja aineiston kerääminen

Laadullinen tutkimus ei tähtää tilastollisiin yleistyksiin, vaan niissä pyritään

mm. kuvaamaan jotain ilmiötä tai tapahtumaa, ymmärtämään tiettyä toimintaa

tai antamaan teoreettisesti mielekäs tulkinta jollekin ilmiölle. Siksi on tärkeää,

että henkilöt, joilta tietoa kerätään tietävät tutkittavasta asiasta mahdollisim-

man paljon tai heillä on kokemusta asiasta. Siitä syystä tutkimusjoukon valin-

nan tulee olla harkittua eikä sattumanvaraista. (Tuomi ja Sarajärvi 2002,86 -

87.)

Tutkimusjoukko valittiin Jyväskylän Seudun Työterveyshuollon kautta AS-

LAK®- kuntoutukseen osallistuneista kymmenestä erityisopettajasta ja kou-

lunkäyntiavustajasta.  He ovat olleet ASLAK®-kurssilla noin kaksi vuotta sit-

ten, joten ajankohta tutkimuksemme tavoitteeseen nähden oli hyvä.

Åsted-Kurjen ja Nieminen (1997) mukaan tutkimuksen kohderyhmän koko voi

vaihdella tutkimuksen tarkoituksen ja aineistonkeruutavan mukaan muutamas-
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ta henkilöstä muutamiin kymmeniin (Åstedt-Kurki ja Nieminen 1997, 155). Ai-

neiston sanotaan olevan riittävä, kun samat asiat alkavat kertautua eikä lisä-

aineisto enää tuo ilmiöstä olennaista uutta tietoa. Tutkijoiden on siis oltava

selvillä, mihin he hakevat tutkimuksellaan vastauksia. (Eskola ja Suoranta

2000, 62–64; Hirsjärvi ym.2000, 169; Tutkimusjoukon kooksi tavoitteenamme

oli saada kymmenen ASLAK®-kurssilaista. Saimme kuusi vastausta, mikä riitti

tutkimusjoukoksi, koska vastauksista löytyi vastaukset tutkimustehtäviin ja

asiat alkoivat toistua.

Kyselylomakkeet lähetettiin sisäpostissa Jyväskylän Seudun Työterveyshuol-

lon kautta ASLAK®- kuntoutukseen osallistuneille kymmenelle erityisopettajal-

le ja koulunkäyntiavustajalle. Kyselylomakkeiden palautus tapahtui myös sisä-

postikuoressa. Vastaajat palauttivat kyselylomakkeet nimettömiä, jolloin tur-

vasimme anonymiteetin säilymisen. Ensimmäisellä postituskierroksella saim-

me neljä vastausta ja uusinta postituskierroksella saimme vielä kaksi vastaus-

ta lisää. Ennen varsinaisten kysymyksien lähettämistä teimme esitutkimuksen,

joka on tärkeä ja välttämätön osa tutkimusta. Esitutkimuksella on tarkoitus

testata saadaanko kysymyksillä vastauksia haluttuihin tutkimusongelmiin

(Hirsjärvi & Hurme 2000, 72 – 73 ). Testasimme kysymyslomakkeen kahdella

ASLAK®- kurssin käyneellä kirjastovirkailijalla. Testauksen jälkeen teimme

muutamia korjauksia kysymysten muotoiluun.

6.4 Aineiston käsittely ja analysointi

Vastausten saavuttua Jyväskylän Seudun Työterveyshuoltoon haimme vasta-

ukset ja kopiomme kaikille kolmelle tutkijalle omat kappaleet. Kirjoitimme vas-

taukset koneella puhtaaksi alkuperäistä ilmaisua käyttäen, jotta niiden käsitte-

ly helpottuisi.  Numeroimme vastaukset, jotta voimme varmistua kenen vasta-

uksista keskustelemme ja, että kaikki vastaukset tuli käytyä läpi. Luimme vas-

taukset useampaan kertaan läpi ja totesimme aineiston olevan riittävä. Huo-

masimme, että saamme aineistosta vastauksia kaikkiin tutkimustehtäviin ja

totesimme myös samojen asioiden alkavan kertautua.

Avointen kysymysten auki purkamisessa sisällönanalyysi on hyvä menetelmä-

tapa juuri kokemuspohjaista aineistoa analysoitaessa. Tällä menetelmällä voi-
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daan analysoida dokumentteja, kuten kirjoitelmia systemaattisesti ja objektiivi-

sesti joko aineistosta tai jostakin aiemmasta käsitejärjestelmästä käsin. Sisäl-

lön analyysillä tavoitellaan tiivistettyä ja yleistä kuvausta tutkittavasta ilmiöstä.

(Kyngäs & Vanhanen 1999,4 - 6; Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001, 23 -24.)

Ennen analyysiprosessin aloittamista on tärkeää määrittää tutkimuksessa käy-

tettävä analyysiyksikkö. Tutkimustehtävä ja aineiston laatu ohjaavat ana-

lyysiyksikön valintaa. Aineiston yksikkö on tavallisimmin käytetty analyysiyk-

sikkö, sana, lause tai lauseen osa, sanayhdistelmä tai ajatuskokonaisuus.

(Kyngäs & Vanhanen 1999, 5; Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001, 25 - 26.)

Meidän tutkimuksessa analyysiyksikkö oli joko lauseen osa, sanayhdistelmä

tai ajatuskokonaisuus. Näistä muodostimme pelkistettyjä ilmaisuja. Tässä tut-

kimuksessa muodostimme analyysirungon tutkimustehtävien mukaan kysy-

myksistä 2, 3 ja 4 eli käytimme deduktiivista sisällön analyysiä. Kysymyksistä

1 ja 5 analysoimme aineistolähtöisesti eli induktiivisesti.  Analysoinnin aikana

pidimme eri tutkimustehtävät erillään, jotta ne eivät sekoittuisi keskenään. Ke-

räsimme eri yksikköihin liittyvät ilmaisut ja kokosimme ne kunkin yksikön alle.

Deduktiivisessa, teorialähtöisessä sisällönanalyysissä voidaan käyttää valmis-

ta viitekehystä, jonka avulla aineisto analysoidaan. Tällöin analyysiä voi ohjata

teemat, käsitekartta tai malli, joka perustuu aikaisempaan tietoon. Analyysi

aloitetaan analyysirungon muodostamisesta. Aikaisemman tiedon varassa

laaditaan analyysirunko, johon etsitään aineistosta sisällöllisesti sopivia asioi-

ta. Kun käytetään valmista analyysirunkoa, niin siihen voidaan poimia aineis-

tosta vain niitä asioita, jotka sopivat siihen. Lisäksi aineistosta voidaan poimia

myös asioita, jotka eivät ole analyysirungon mukaisia. Tällöin niistä muodoste-

taan oma luokka induktiivisen sisällönanalyysin periaatteen mukaisesti. (Kyn-

gäs & Vanhanen 1999, 4 - 6 Latvala & Vanhanen-Nuutinen2001, 23 - 24.)

Aineistolähtöisessä analyysiprosessissa aineisto pelkistetään, ryhmitellään ja

abstrahoidaan eli luodaan teoreettinen käsite. Pelkistämisessä aineistosta

karsitaan tutkimukselle epäolennaiset asiat pois, ja tutkimustehtävään liittyvät

ilmaisut koodataan. Siinä tutkimuksesta saatu tieto tiivistetään tai pilkotaan

osiin. (Kyngäs&Vanhanen 1999, 5 - 7; Tuomi& Sarajärvi 2002, 110 -115.)



25

Kun aineisto oli pelkistetty, aloitimme aineiston ryhmittelyn. Aineiston ryhmitte-

lyssä aineistosta koodatut alkuperäisilmaukset käydään tarkasti läpi etsien

aineistosta samankaltaisuuksia ja /tai eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä. Tä-

hän vaiheeseen liittyy jo aineiston abstrahointia. Samaa asiaa tarkoittavat kä-

sitteet yhdistetään samaan kategoriaan ja kategoria nimetään sen sisältöä

kuvaavalla käsitteellä. Käsitteiden ryhmittelystä käytetään nimitystä alakatego-

ria ja edelleen alakategorioiden ryhmittelyä kuvataan yläkategorioina. Yläka-

tegorioita yhdistäviä ryhmittelyjä kuvataan yhdistävänä kategoriana. Aineiston

abstrahoinnissa erotetaan tutkimuksen kannalta olennainen tieto, jonka perus-

teella muodostetaan kuvaus tutkimuskohteesta.

Abstrahointia jatketaan yhdistelemällä luokitusta niin kauan kuin se aineiston

sisällön kannalta on mahdollista. Aineistolähtöisessä sisällön analyysissä

yhdistellään käsitteitä ja siten saadaan vastaus    tutkimustehtävään.  Pyrim-

me ymmärtämään tutkittavia heidän näkökulmistaan analyysin kaikissa vai-

heissa. (Hirsjärvi ym. 2000,209; Tuomi&Sarajärvi 2002, 105,110,115.) Vasta-

usten kategoriointi esimerkki on liitteenä  opinnäytetyössämme (Liite 5).

Aineiston analysoinnin avulla saadut tulokset Ilmaistaan vielä kielellisesti. Täl-

löin käsitteistä tulee selkeämpiä ja pysyvämpiä. (Åsted-Kurki & Nieminen

1999,157.) Kuvatessa kategorioiden sisältöä kerrotaan, mitä kategorialla tar-

koitetaan. Suorien lainauksien käyttö raportoinnissa lisää luotettavuutta. Nii-

den tarkoituksena on myös antaa lukijalle mahdollisuus pohtia, vastaavatko

muodostetut kategoriat aineistoa. Niitä tulee kuitenkin käyttää esimerikinomai-

sesti, ja tutkijan tulee varmistaa tutkittavien anonymiteetin säilyminen. (Kyn-

gäs&Vanhanen  1999,10.)
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7 TUTKIMUSTULOKSET

7.1 ASLAK®- kuntoutujien kokemat höydyt työssä jaksami-
seen

ASLAK® -kuntoutujat kokivat hyötyneensä kuntoutuksesta ja saaneensa tu-

kea työssä jaksamiseen. ASLAK®- kuntoutus oli työpaineen ja kiireen katkai-

sijana hyvä ja tarpeellinen.

7.1.1 Työn ja työskentelyolojen kehittäminen

Kuntoutujat kokivat, että työn rajaaminen ja priorisointi onnistui kurssin jälkeen

paremmin.

Siitä sai eväitä miettiä rajojen asettamista, työn vaativuutta ja
omaan itseen kohdistettujen vaatimusten reaalisuutta.

Olen tarkkaillut sen jälkeen paremmin, miten toimin työssä, ettei
se kuormittaisi liikaa.

Oman työn kehittämiseen ja uusien työmenetelmien ideointiin sekä toteutuk-

seen kuntoutujat kokivat saaneensa lisävalmiuksia.

Tehtävien ja ylimääräisen työn järjestelyn hoitamiseen mietin
oman systeemin joka on pelittänyt ainakin tähän saakka, ettei
ihan hirveä kiire ole tullut

Uskallan puhua työni kehittämisestä niin että paremmin jaksan si-
tä tehdä esimiehelleni.

Kuntoutujat kokivat saaneensa kurssilta ideoita ja välineitä käsitellä työyhtei-

sön toimivuutta. He kokivat myös saaneensa lisää rohkeutta asioiden esille

tuomiseen työyhteisössään.

Ergonomiaohjaus koettiin hyödylliseksi.
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Myös työssä tarkkailen, että työasennot, nostot ym. eivät kuormit-
taisi ja pidän pieniä taukoja aina kun on mahdollista.

Kuntoutujat kokivat saaneensa lisää tietoa työskentelytapojensa vaikutuksista

omaan työhön ja työssä jaksamiseen.

Pystyin hetkeksi karsimaan turhia juttuja kalenterista pois.- tuli li-
sää puhtia.

Kuntoutujat kokivat, että työn ja vapaa-ajan rajaamisen merkitys työssä jak-

samiselle selkiytyi.

Taistelen edelleen työnantajan kanssa, että saisin työpuhelimen –
enää en anna vanhemmille omaa numeroani...

7.1.2 Henkinen jaksaminen

Kuntoutujat kokivat, että ASLAK®-kuntoutus mahdollisti työssä jaksamiseen

vaikuttavien tekijöiden pohtimisen rauhassa ilman työpaineita. Kurssin ansios-

ta kuntoutujat kokivat, että oman jaksamisen hyväksyminen ja rajojen hahmot-

taminen helpottui.

Kiinnitän huomiota erilailla itseeni ja uskallan puhua avoimemmin
jaksamisesta työpaikalla.

Kuntoutujat kokivat saaneensa lisää itsetuntemusta ja alkoivat arvostaa

enemmän omaa työtään.

Olen oppinut arvostamaan työtäni ja sanomaan ei helpommin
kuin aikaisemmin.

Kuntoutujat kokivat, että työnantaja arvosti heitä työntekijöinä.

Koen, että ”minuun on satsattu” ja olen iloinen siitä. Aslak ei ole
halpa juttu!
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Kuntoutuksessa kuntoutujat miettivät henkistä hyvinvointia paljon. He kokivat

tunnistavansa voimavaroja lisääviä ja kuormittavia tekijöitä paremmin kuin

ennen kuntoutusta.

ASLAK- asiat ovat kuin yksi ”kukkakepeistäni”, jotka pitävät minua
toimintakykyisenä (3.); opiskelu, ystävät, kulttuuriharrastus, liikun-
taharrastus, perhe, hyvät sukulaissuhteet ja ASLAK- tietous +
muu terveyteen liittyvä tietoisuus

7.1.3 Elintapatottumukset

Kuntoutujat kokivat saaneensa lisää tietoa elintapatottumusten merkityksestä

työssä jaksamiselle. Kuntoutujien liikuntaharrastukset lisääntyivät ja monipuo-

listuivat.

Olen tiedostanut, että liikunta pitää työvireessä.  Pyrin hikiliikku-
maan 3 kertaa viikossa ja kuljen työmatkat pyöräillen tai jalan. –
Aslakissa päätettyä!

Pisti uudelleen liikkumaan! –> –> vireystila koheni.

Kuntoutujat kokivat ravitsemusneuvonnan hyväksi. He muuttivat ruokailutot-

tumuksiaan terveellisempään suuntaan ja oppivat arvostamaan arkiruokaa.

Osaan antaa arvoa arkiruoalle, kevyelle iltapalalle ja keskitän her-
kutteluhetket viikonloppuun.

Ohjatut rentoutumisharjoitteet kuntoutujat kokivat hyvänä stressinhallintakei-

nona.

Erityisesti rentoutusharjoitukset olivat hyviä kuntoutuksessa ja töi-
den jälkeen pyrin rentoutumaan, ennen kotitöiden aloitusta.

Kuntoutujat kokivat, että ASLAK®-kurssi auttoi tupakoinnin lopettamiseen.
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7.1.4 Fyysinen toimintakyky

Vastauksissa kuntoutujat eivät nostaneet esille fyysisen toimintakyvyn merki-

tystä omalle työssä jaksamiselle.

7.2 ASLAK®- kuntoutujien kokemat hyödyt tämän hetkiseen
työssä jaksamiseen

ASLAK®-kuntoutujat kokivat kahden vuoden jälkeen kuntoutuksesta hyöty-

neensä eniten henkisen jaksamisen alueesta. Hyötyjä koettiin myös työn ja

työskentelyolojen kehittämiseen liittyvissä asioissa sekä elintapatottumuksis-

sa. Muutama kuntoutuja koki hankalaksi eritellä mikä on ASLAK®-

kuntoutuksen vaikutus tämän hetkiselle työssä jaksamiselle.

7.2.1 Työn ja työskentelyolojen kehittäminen

Kuntoutujat huomioivat edelleen kahden vuoden kuluttua työskentelytapojen-

sa vaikutuksen omaan työhön ja työssä jaksamiseen. Kuntoutujat kokivat, että

oman työn kehittäminen ja uusien työmenetelmien ideointi ja toteutus jatkuvat

edelleen. Valmiudet työn hallintaan ja kehittämiseen säilyivät. Kuitenkaan arki-

tilanteessa työn hallinta ei aina onnistunut työtilanteiden ja tehtävien muuttu-

essa yllättäen.

Just nyt ne metodit, joita kehitin työn ja työskentelytapojen suh-
teen eivät toimi. Ei ole yksinkertaisesti valtaa sanoa ei tilanteissa
joissa määrätään.

7.2.2 Henkinen jaksaminen

Kahden vuoden jälkeen kuntoutuksesta kurssilaiset kokivat hyötyneensä eni-

ten henkisen jaksamisen alueella tapahtuneista muutoksista. Kuntoutujat ky-

kenivät huomioimaan omassa työskentelyssään työssä jaksamisen merkityk-

sen. He pystyivät hahmottamaan omat jaksamisen rajansa paremmin ja hy-

väksymään ne.
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Tunnistan omat voimavarani ja en vaadi enää itseltäni täydelli-
syyttä.

Kuntoutus sai enemmän ajattelemaan työssä jaksamista, varsin-
kin kun iän myötä voimat eivät ole kuin ennen.

7.2.3 Elintapatottumukset

Kuntoutujat kokivat, että terveelliset elintapatottumukset auttoivat jaksamaan

työssä. Opitut terveelliset ruokailutottumukset, liikunnan harrastaminen ja tu-

pakoimattomuus säilyivät kahden vuoden jälkeen kuntoutuksesta. Rentoutu-

misharjoitteiden käyttö koettiin edelleen stressinhallintakeinona hyväksi.

Liikunnan lisääntynyt– ehkä suurin hyöty

Kehoitus ” etene pienin askelin” on tuntunut järkevältä ja toteut-
tamiskelpoiselta.

7.3 Tutkimustehtävien ulkopuolelta nousseita tuloksia

7.3.1 Kuntoutujien odotuksia työterveyshuollolta ASLAK®-
kuntoutusprosessiin ja/tai seurantaan liittyen

Kuntoutujat toivoivat suunnitelmallisempaa ja säännöllisempää seurantaa työ-

terveyshuollolta. Kuntoutujien mielestä kurssi oli taloudellisesti kallis investoin-

ti, joten he toivoivat tukea antavaa ja kannustavaa seurantaa, jotta opitut toi-

mintatavat säilyisivät.

Toivoisin, että työterveyshoitaja laittaisi sähköpostissa kerran
vuodessa kutsun ”tarkastukseen”, jossa käytäisiin läpi tilannettani,
mitattaisi verenpaine, paino, vyötärön ympärys…kaikki ne asiat,
jotka yli 50- vuotiaan on huolehdittava että pääsisi vähintäänkin
elävänä eläkkeelle (kuten ryhmämme motto oli), mutta mieluum-
min vielä hyväkuntoisena ja terveenä eläkkeelle.

Kuntoutujat kokivat työssä jaksamisen teeman tärkeäksi ja toivoivat, että sii-

hen kiinnitettäisiin huomiota. He odottivat työterveyshuollolta entistä jousta-
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vampaa toimintatapaa kuntoutuksen seurannassa, jotta erityisopetuksessa

työskentelevät pääsisivät osallistumaan kuntoutuksen jatkoseurantaan.

Työnantajalta kuntoutujat toivoivat aktiivisempaa osallistumista työolojen ja

työn sisällön kehittämiseen yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

Kuntoutujien mielestä työterveyshuollon tulisi kiinnittää entistä enemmän

huomiota ryhmän kokoonpanoon jo kurssilaisten valintavaiheessa.

Minä olin itse asiassa aika tyytyväinen työterveydenhuollon toi-
mintaan ASLAK:ssa  Kaksi muuta petti; erityisopetuksen ammatti-
laiset ja työnantajapuoli. Ammattilaisilla ei tainnut olla riittävää si-
toutumista. Työnantajapuolelle tämä taitaa olla edelleen välttämä-
tön pakko ja vielä mahdollisimman pienillä kustannuksilla ( tai
mielellään niin , että työnantaja säästää)

7.3.2 Kuntoutujien kokemuksia ASLAK®-kuntoutuksesta

Kartoitimme kuntoutujien yleisiä kokemuksia ASLAK®-kuntoutuksesta. AS-

LAK®-kuntoutus koettiin hyödyllisenä, koska se antoi kuntoutujille mahdolli-

suuden pysähtyä pohtimaan omia voimavarojaan. Etäisyys perheenjäsenistä

ja työyhteisöstä koettiin hyvänä mahdollisuutena keskittyä vain itseensä.

Positiivinen juttu tässä elämänvaiheessa. Tietynlainen rauhoittu-
minen työelämästä, jossa ovesta vyöryy koko ajan uusia tehtäviä,
haasteita ja ylimääräistä työtä ( perustehtävän päälle ), jolle itse ei
pienessä koulussa mahda kerrassaan mitään.

ASLAK – jaksoilla oli pakko pysähtyä ja pohtia omaa itseään, mi-
hin minulla ei ollut tuossa elämänvaiheessa mahdollisuutta muu-
ten.

Kuntoutujat kokivat tärkeänä, että heihin panostettiin ja he arvostivat palkallis-

ta ja laillista katkosta kuormittavaan työelämään. Kuntoutujat kokivat, että

kurssin jakautuminen kolmeen jaksoon mahdollisti asioiden pohtimisen, muu-

tosehdotusten testauksen ja arvioinnin myöhemmillä jaksoilla.



32

Kuntoutuksen jakautuminen 3 eri käyntikerraksi. Vaikutus oli täl-
löin pidempi ja sai aikaa ”pureskella” kuulemaansa.

Kurssilaiset kokivat kuntoutusryhmän ammatillisen vertaistuen hyvänä. Toi-

saalta ryhmän muodostaminen vain Jyväskylän kaupungin erityisopetuksesta

koettiin ongelmallisena, koska avoin keskustelu ei ollut mahdollista aiheiden

henkilöitymättä.

Hämmästyttävintä oli se tapa jolla ryhmäläiset oli valittu. Pieneen
ryhmään oli koottu ”kouluhierarkian” eritasoisia työntekijöitä ( reh-
tori, opettaja, koulunkäyntiavustaja) jotka useimmat tunsivat toi-
sensa ennestään työkuvioista. Tämä esti avoimen vuorovaikutuk-
sen koska oman työn ja jaksamisen pohtiminen henkilöityi välit-
tömästi.

Kuntoutujat kokivat, että ASLAK®-kuntoutuksen ohjelma oli monipuolinen ja

sopivan tiivis. Toisaalta kurssinvetäjien ammattitaitoa kyseenalaistettiin. Kurs-

silaiset odottivat ohjaajilta enemmän ryhmähallintaa ja perusteellisempaa poh-

justusta käsiteltäviin teemoihin. Kuntoutujat olisivat kaivanneet lisää asiantun-

tijaluentoja ja uusia näkemyksiä asioihin. Kuntoutujien mielestä työnantaja-

puolen osuus jäi vaatimattomaksi, koska se ei ollut mukana kuin alku- ja lop-

pupalaverissa.

Ryhmänhallinta oli heikkoa: kohtuuttoman suuri osa ajasta kului
muutaman ryhmäläisen dominoivaan puhetulvaan…

8 POHDINTA

Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa ASLAK®-kuntoutujien kokemuksia

kuntoutuksesta sekä tuottaa tietoa, jonka avulla työterveyshuolto voi kehittää

kuntoutusprosessiin liittyviä työmenetelmiään. Tämän tutkimuksen tavoitteena

oli selvittää, millaisia kokemuksia ASLAK®-kuntoutukseen osallistuneilla oli

kuntoutuksen hyödyistä työssä jaksamiselle. Lisäksi halusimme selvittää mi-
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ten kuntoutujat kokivat hyödyt heidän työssä jaksamisessaan kahden vuoden

jälkeen kuntoutuksesta.

8.1 Tutkimustulosten tarkastelu

ASLAK®-kuntoutuksella pyritään tukemaan työntekijöiden työssä jaksamista.

ASLAK®-kuntoutuksen sisällössä keskitytään erityisesti työn ja työskentely-

olojen kehittämiseen, henkiseen jaksamiseen, elämäntapoihin ja fyysisen toi-

mintakyvyn harjoittamiseen, joita tarkennetaan kuntoutujien henkilökohtaisten

tarpeiden mukaan. Tutkimuksemme kyselylomakkeen yksi kysymys muodos-

tui kuntoutuskurssin sisältöalueista. Tällä halusimme tarkentaa ASLAK®

-kuntoutuksesta saatuja hyötyjä työssä jaksamiseen. Avoimilla kysymyksillä

haimme lisää kokemuksellista tietoa kuntoutuksen hyödyistä. Tutkimustulok-

set eivät ole yleistettävissä.

Tutkimustuloksista voitiin tehdä johtopäätös, jonka mukaan ASLAK®

-kuntoutus tuki työssä jaksamista. Tämän tutkimuksen mukaan kuntoutujien

työssä jaksamista hyödyttivät eniten omien voimavarojen ja kuormittavien teki-

jöiden tunnistaminen. ASLAK® -kuntoutus mahdollisti työssä jaksamiseen vai-

kuttavien tekijöiden pohtimisen rauhassa ilman työpaineita. Usein jo tietoisuus

työssä jaksamiseen vaikuttavista tekijöistä auttaa hahmottamaan mikä on it-

sestä tai työstä johtuvaa kuormitusta. Nämä hyödyt olivat havaittavissa vielä

kahden vuoden jälkeen kuntoutuksesta. Tutkimuksessamme ilmeni, että kun-

toutujien itsetuntemus myös lisääntyi. Merja Kurjen (2004, 47, 49) tutkimuk-

sessa itsetuntoarviot paranivat kurssin alusta kurssin loppuun, mutta laskivat

taas kuntoutusprosessin päättymisestä kolmevuotisseurantaan. Kurjen tutki-

muksessa ASLAK®-kurssilaisilla oli matalampi pohjakoulutus kuin tutkimuk-

semme kuntoutujilla, jotka työskentelivät erityisopetuksen alalla. Mielestämme

voidaan ajatella, että erityisopetuksen ammattilaisten aikaisempi oppimispro-

sessin tuntemus auttoi heitä omaksumaan uusia asioita pysyvämmin ja sisäis-

tämään ne paremmin. Toisaalta tämän tutkimuksen kuntoutuksen päättymi-

sestä ei ollut kulunut aikaa yhtä kauan kuin Kurjen tutkimuksessa.
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Syrjäläisen (2002, 91 -98) tutkimuksessa opettajien väsymistä selitettiin muun

muassa liiallisella työmäärällä, ammattikuvan laajentamisella ja päätöksente-

on ulkopuolelle jättämisellä. Vastaavanlaisia ajatuksia kuntoutujat nostivat

esille myös tämän tutkimuksen vastauksissa. Tutkimuksessamme kuntoutuji-

en työn rajaaminen ja priorisointi onnistui paremmin kurssin jälkeen. Oman

työn kehittäminen lisäsi kuntoutujilla työn mielekkyyttä ja jaksamista. Wariksen

(2001,19) teoksessa hallinnantunteen syntymisen kannalta on tärkeää, että

työ on sopivasti haasteellista ja virikkeellistä. Tutkimuksessamme kuntoutujien

valmiudet työnhallintaan ja kehittämiseen olivat säilyneet vielä kahden vuoden

jälkeen. Kuitenkaan arkitilanteessa työn hallinta ei aina onnistunut työtilantei-

den ja tehtävien muuttuessa yllättäen. Lääkärien työolot ja terveys 2006-

tutkimustulokset kuvaavat samankaltaista tilannetta terveyskeskuslääkärien

työoloissa (Suomen Lääkäriliitto 2007).

Tutkimustulostemme mukaan kuntoutujat kokivat saaneensa enemmän roh-

keutta asioiden esille tuomiseen työyhteisössään, mikä lisäsi heidän työssä

jaksamistaan. Riittääkö pelkkä rohkeuden lisääntyminen ja oma asennemuu-

tos kehittämään työtä ja työyhteisöä? Käsittääksemme tarvitaan myös muu-

toksia työn organisoinnissa ja työjärjestelyissä, mikä edellyttää työnantajalta

yhteistyötä. Meidän tutkimuksessa kuntoutujat toivoivat työnantajalta aktiivi-

sempaa osallistumista työolojen ja työn sisällön kehittämiseen. Turjan, Kale-

van ja Nygårdin (2005) tutkimus osoitti, etteivät ASLAK®-kuntoutukselle ase-

tetut tavoitteet kuntoutusprosessin etenemisestä työpaikkatasolla kuitenkaan

toteudu kovinkaan hyvin.

Tässä tutkimuksessa kuntoutujat kokivat elintapatottumusten muutokset hyö-

dyllisiksi. Erityisesti liikuntaan saatiin uutta kipinää ja ideoita. Terveelliset elin-

tapatottumukset auttoivat kuntoutujia jaksamaan työssään paremmin. Haka-

sen ym. (1999, 48) mukaan liikunta vaikuttaa myönteisesti henkisiin voimava-

roihin, jolloin kyky kohdata työn vaatimuksia paranee. Kurjen (2004) tutkimuk-

sessa liikunta-aktiivisuus kohosi kuntoutusprosessin aikana, mutta laski tutki-

musaikana kolmivuotisseurannassa alkuarvioita heikommiksi. ASLAK®-kurssi

antoi mahdollisuuden kokeilla erilaisia liikuntamuotoja. Kurjen (2004) tutki-

muksessa kuntoutujat tekivät fyysisesti raskaampaa työtä kuin meidän tutki-

muksen kuntoutujat. Fyysisen työn tekijät kokevat ehkä saaneensa riittävästi
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liikuntaa työaikana, jolloin he eivät miellä tarvitsevansa enää liikuntaa vapaa-

ajalla. Tämä voisi osaltaan selittää liikuntatottumusten eron näiden tutkimus-

ten välillä. Jarmo- Pekka Laitisen (2001) tekemän tutkimuksen tuloksissa lä-

hes kaikki kuntoutujat olivat pyrkineet muuttamaan elämäntapojaan. Vajaa

puolet kuntoutujista arvioi terveytensä ja työkykynsä paremmaksi kuin ennen

interventiota.

Tutkimuksessamme kuntoutujat kokivat ergonomiaohjauksen hyödylliseksi.

Kuitenkaan kahden vuoden jälkeen kuntoutuksesta ergonomiaa ei mainittu

pysyvänä hyötynä. Mielestämme tämä voisi johtua kahdestakin syystä. Joko

ergonomiasta saadut opit ovat tulleet itsestään selviksi asioiksi tai niiden mer-

kitys työssä jaksamiselle on unohtunut. Toisaalta ergonomisissa olosuhteissa

on tapahtunut kehitystä, mikä vähentää työn kuormittavuutta.

Tutkimuksessamme kukaan kuntoutujista ei nostanut esille fyysisen toiminta-

kyvyn hyötyä työssä jaksamiselle. Tämän tuloksen olettaisimme selittyvän

sillä, että erityisopetuksen ammattilaisten työ painottuu enemmän psyykkiseen

kuin fyysiseen toimintakykyyn. Kuntoutujien kertomuksissa liikunta lisääntyi,

mutta he eivät kokeneet fyysisen toimintakykynsä parantuneen.

Kuntoutusprosessi oli kuntoutujille antoisa monessa suhteessa. Kaikki kuntou-

tujat nostivat esille, että he tarvitsivat ”laillista” katkosta kuormittavasta työ-

elämästä. Työn ja vapaa-ajan välinen raja on hämärtynyt, eikä kaikkia työteh-

täviä ehditä tekemään työajalla. Tämä heikentää työssä jaksamista ja työn

hallintaa, eikä omasta hyvinvoinnista jakseta huolehtia. Tästä seuraa se, että

elämästä tulee suorittamista ja suoriutumista. Tämä asettaa haasteen työter-

veyshuollolle tunnistaa jaksamisongelmat ja ottaa se puheeksi. Tämä toive

nousi myös esille tutkimuksemme tuloksissa.

8.2 Tutkimuksen luotettavuus

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta pohdittaessa luotettavuuskysymykset

liittyvät tutkijaan, aineiston laatuun, aineiston analyysiin ja tulosten esittämi-

seen. Aineiston laadun merkitys tutkimuksen luotettavuudelle on keskeinen.



36

Aineiston analysointivaiheeseen vaikuttavat tutkijan taidot, arvostukset ja oi-

valluskyky.(Janhonen & Latvala 2001, 196.)

Hirsjärven ja muiden (2000) mukaan kirjallisuuskatsaus on tutkimuksen teo-

reettinen perusta, joka suuntaa ja ohjaa tutkimuksessa tehtäviä valintoja. Sen

tarkoituksena on osoittaa, mistä näkökulmasta ja miten asiaa on aiemmin tut-

kittu. Tutkimuksen alussa tutkija selvittää muiden tutkimuksen tuloksia, pitää

itsensä ajan tasalla oman tutkimuksensa aikana ja vertaa omia tuloksia

muihin tutkimuksiin tutkimuksen jälkeen. Lähteitä valitessa ja tulkitessaan tut-

kijan on pyrittävä kriittisyyteen. Tutkijan on hyvä arvioida kirjoittajien tunnetta-

vuutta ja arvovaltaa sekä lähteen ikää ja uskottavuutta.(Hirsjärvi, Remes &

Sajavaara 2000, 9–99, 108–109.) Kokosimme tutkimuksen viitekehyksen AS-

LAK®- kuntoutukseen, työssä jaksamiseen ja työkykyyn liittyvistä tutkimuksis-

ta ja kirjallisuudesta. Lisäksi haastattelimme työfysioterapeuttia saadaksemme

arvokasta ja käytäntöön liittyvää tietoa työterveyshuollon toiminnasta AS-

LAK®-kuntoutusprosessissa. Pyrimme valitsemaan tuoreimpia lähteitä tutki-

muksemme tueksi. Ulkomaisia lähteitä emme käyttäneet, koska ASLAK®-

kuntoutus on suomalainen rekisteröity tuotemerkki. Suomessa on tutkittu erit-

täin ansioituneesti työssä jaksamista ja työkykyä (Mäkitalo 2006, 171).

Aineistonkeruumentelmäksi valitsimme avoimet kysymykset, koska niiden

avulla saimme kuntoutujien henkilökohtaiset ajatukset ja kokemukset parhai-

ten esille. Niemisen (1997) mukaan esseeaineistojen luotettavuus perustuu

tutkijan harkintaan saadun tiedon luotettavuudesta. Tutkija ei voi esittää ai-

neistoa tarkentavia lisäkysymyksiä, kuten haastattelutekniikkaa käyttäessään.

Tutkijan on luotettava tutkittavien kertomusten todenperäisyyteen. (Mts.218-

219.) Avoimilla kysymyksillä turvasimme vastaajien vapauden kirjoittaa kysei-

sestä aiheesta oman harkintakykynsä mukaan. Emme käyttäneet haastatte-

lumenetelmää, koska mielestämme sen avulla olisimme ehkä johdatelleet vas-

taajia liikaa. Lisäksi kysyimme kahdelta erityisopetuksessa työskentelevältä

henkilöltä mielipidettä, kumpaan tutkimusmenetelmään he mieluiten osallistui-

sivat haastatteluun tai kirjalliseen kyselyyn. Kumpikin vastasi, että kirjalliseen

kyselyyn on helpompi vastata rehellisemmin ja itselle sopivampana ajankoh-

tana. Näin anonymiteetti varmasti säilyisi ja vastauksia ei pystytä yhdistämään

vastaajaan.
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Mielestämme saatu aineisto oli monipuolinen ja kattava. Vastaukset olivat pe-

rusteellisia ja syvällisiä. Useimmissa vastauksissa oli pohdiskeltu asioiden

syitä ja seurauksia. Vastauksista näkyi vastaajien samansuuntaiset kokemuk-

set ASLAK®-kuntoutuksen merkityksestä työssä jaksamiseen. Tutkimuksem-

me vastausprosentti oli 60, mikä riitti tutkimusjoukoksi. Vastauksista saatiin

tieto tutkimustehtäviin ja asiat alkoivat kertaantua.

Tutkijan aikaisemmat kokemukset ja tiedot tutkittavasta kohteesta vaikuttavat

koko tutkimusprosessiin. Tutkijan on harjoitettava jatkuvasti itsereflektointia.

(Åsted-Kurki & Nieminen 1997, 154 - 155.) Useamman tutkijan samansuun-

tainen tutkimustulos lisää tutkimuksen luotettavuutta (Eskola & Suoranta

2000, 69). Ensin jokainen tutkija analysoi tutkimuksen tuloksia yksin. Sen jäl-

keen vertailimme yhdessä tuloksia keskenään päätyen samanlaisiin lopputu-

loksiin. Näin pyrimme lisäämään tutkimuksen luotettavuutta. Olemme myös

keskustelleet keskenämme paljon tutkimuksesta kaikissa prosessin eri vai-

heissa.

Laadullisessa sisällön analyysissa on kiinnitettävä huomiota myös eettisiin

kysymyksiin. Tutkija on eettisesti vastuussa siitä, että tutkimustulos vastaa

aineistoa (Kyngäs & Vanhanen 1999, 3 - 12.) Tutkimusta julkaistaessa on tär-

keää tutkittavien anonymiteetin kunnioittaminen. Laadullisen sisällön analyysin

luotettavuuden varmistamisessa on tärkeää, että tutkija esittää tuloksensa

avoimesti ja rehellisesti. Tähän kuuluu esimerkiksi suorien lainausten esittä-

minen. Kuitenkaan tutkimusraportissa ei pidä esittää sellaista, mikä aiheuttaa

tutkimukseen osallistuville mahdollisesti hankaluuksia tai paljastaa tutkimuk-

seen osallistuvien näkemyksiä. Nimettömyyskään ei yksin riitä, edes tutkittavi-

en lähiympäristö ei saa tunnistaa heitä. ( Paunonen & Vehviläinen-Julkunen

1997, 26 - 34.)

Tutkimuksessamme olevat suorat lainaukset valitsimme niin, ettei niistä voi

tunnistaa vastaajaa. Tutkimustuloksia muodostaessamme varmistimme ai-

neiston vastaavuuden tuloksiin useampaan kertaan lukemalla ja analysoimalla

vastaukset uudestaan viikon välein.
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8.3 Opinnäytetyöprosessin pohdintaa

Opinnäytetyön prosessi on ollut mielenkiintoinen ja antoisa. Olemme oppineet

paljon tämän työn kautta. Huomasimme, että tutkimustyölle kannattaa varata

täysin oma aikansa. Uusien asioiden hahmottaminen ja omaksuminen vie

oman aikansa. Myös luovalle ajattelulle pitää antaa tilaisuus ja mahdollisuus.

Opinnäytetyön aihe yllätti meidät laajuudellaan. Tämän aineiston rajaus oli

haasteellista ja osin vaikeaakin. Tiedonkeruuseen meni yllättävän paljon ai-

kaa. Aineiston saaminen oli ajoittain hankalaa ja työlästä. Kirjastossa oli pitkät

varausjonot ja kaukolainaaminen vei oman aikansa.

Mielestämme koulun yleiset tutkimusmenetelmäopinnot eivät tukeneet riittä-

västi meidän opinnäytetyön prosessia. Hoitotyön perinteisen, laadullisen tut-

kimuksen analyysiin olisimme kaivanneet syvällisempää opetusta. Tutkimuk-

sen punaisena lankana toimii ymmärrys tutkimusmenetelmien käytöstä, eli

millä tutkimusmenetelmällä kannattaa mitäkin aineistoa tutkia. Näin tutkimuk-

sen toteutus onnistuu hallitummin ja tekee siitä mielekkäämmän. Meidän tut-

kimuksessa analyysin haltuun otto vei paljon voimavaroja.

Ohjausprosessi hämmensi meitä. Yritimme liian pitkään suoriutua omatoimi-

sesti haasteellisesta prosessista. Koulun itseohjautuva ilmapiiri johti tässä

meitä hieman harhaan. Emme myöskään osanneet ohjaustilanteissa ilmaista

itseämme riittävän selkeästi. Ohjaustarpeemme oli suurempi kuin annoimme

ymmärtää. Oli kannustavaa työskennellä ammattitaitoisten ohjaajien kanssa.

Ilman heitä emme olisi tässä vaiheessa opinnäytetyöprosessia.

Jatkotutkimusehdotuksena esitämme tutkimuksen toteuttamista isomassa

otoksessa. Lisäksi olisi mielenkiintoista tutkia meidän tutkimusaineistoa vuo-

den tai kahden kuluttua, jolloin nähtäisiin miten kuntoutuksen hyödyt silloin

näyttäytyvät.

Jos en ole itselleni,

niin kuka on minulle?

Ja jos olen vain itselleni,

mikä minä sitten olen,

ja jos en nyt, niin koska?
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