
Peter Andersen, Stara /Helsingin kaupunki 

 

 

Työkykyä lisää! 
 

Valtiokonttori 11.09.2014 

  

 
 

 

11.9.2014   peter.andersen@hel.fi   p. 040 334 1699 

 
Äijä-vatu välittämisen välineenä 

 

 

mailto:peter.andersen@hel.fi


Varhaisen tuen kehitystyön vaiheita Staralla: 
 

 Stydi, työhyvinvointihanke Staralla 2011-2014 

 - työ- ja toimintakykyosahanke 2011-2013 

 sairauspoissaolot, vatu,  

 - yhteistyössä Stara/Tyke/Keva/Liv-henkilöstöliikunta 

 - työparina Staran tiimistä vast. tt-hoitaja Marja Poikonen 

 - pilottiyhteisönä konepaja n. 100 työtekijää,  

 - 20 tuettua vatu-keskustelua 

 

PalSta, yhteinen tyhyhanke Palmia-Stara; hyvinvointikäytännöt 

työnteon arjessa 

- työhyvinvointia yhteistyöllä, keskustelut käyttöön 

- raportointi työhyvinvoinnin johtamisen tukena 

- pilottiyhteisöinä Stara KTY hoito 3 n. 100 työntekijää, 

- n. 20 tuettua vatu-keskustelua 

  Palmia Catering, koulut- ja päiväkodit alueet 3 ja 5 yht           

200 työntekijää 



Hyvinvointi-
keskustelu 

5x tai 20pv 10x tai 30pv 60 pv 90 pv 

Työntekijä voi itse ottaa puheeksi jos työn sujumisessa, osaamisessa, jaksamisessa tai motivaatiossa on ongelmia   

Esimies kutsuu 

työntekijän 

keskustelemaan 

kanssaan.  

Keskustelun 

tukena tarvittaessa 

asiantuntija, jonka 

tehtävänä on tukea 

keskustelua ja 

havainnoida sen 

sujumista 

 

Mietitään yhdessä 

keskustelua 

helpottavia 

apuvälineitä 

Työterveys-

huollon tuki 

Varhainen 

tuki 

Kuntoutus-

suunnitelma 

Kuntoutus-

arvio 

Esimies sopii 

uuden keskustelun 

ja infoaa työ-

terveyshuoltoa ja 

sopii tarvittaessa 

työterveysneuvot-

telusta.  

Selvitellään tar-

kemmin mahdol-

lisia tuki-tarpeita.  

Tarvittaessa 

mukana lääkäri, 

terv.hoitaja 

työfysioterapeutti 

tai kuntoutus-

suunnittelija 

Työterveyshuolto 

on yhteydessä 

työntekijään.  

 

Arvio jäljellä ole-

vasta työkyvystä ja 

kuntoutustarpeesta. 

 

Työterveys-huollon 

tiimi miettii 

tarvittaessa 

ratkaisuja Kevan 

asiantuntijoitten 

kanssa. 

 

Paluun tuki 

Työterveyshuolto 

laatii kuntoutus-

suunnitelman ja 

toimittaa sen 

Kelaan. 

 

Kuntoutus, siirto 

toisiin tehtäviin tai 

koulutus… 

 

Työhön 

palattaessa Paluun 

tuki. 

 

 

 

Tulos- ja 
kehityskeskustelu 

Suunnataan energia ennakkohuoltoon 

Tavoitteet 

Palaute 

toimenpiteet, 
seuranta 









La Clairvoyance, 1936 by Rene Magritte  



Lähde: Helsingin kaupunki,  
Työterveyskeskus, 
työterveyspsykologi Vesa Talvitie 

4 kysymystä työstä: 



osaako tietääkö Kykeneekö haluaako 

Stara työhyvinvointi Peter Andersen 2012-13, pohjautuu Tyke/ Vesa Talvitien Vatu-malliin. 

kunnossa 

kehitettävää 
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osaako tietääkö Kykeneekö haluaako 

Stara työhyvinvointi Peter Andersen 2012-13, pohjautuu Tyke/ Vesa Talvitien Vatu-malliin. 

tavoite 



Vatu-asteikon käyttö 

Ojenna asteikko työntekijälle ja pyydä häntä hetken miettimään työtään näistä 4:stä 
näkökulmasta: 

Mitä kaikkea hänen 
työhönsä sisältyy ? 
Mitkä ovat hänen 
työnsä tavoitteet? 
Miten selkeätä työ on 
hänelle ? 
Miksi tätä työtä tehdään 
? 
Miten asiakas hyötyy 
hänen tekemästään 
työstä? 

 

Miten hän osaa työnsä, 
minkä hän osaa hyvin, 
mikä on vaikeampaa? 
Miten hän on omaa 
osaamistaan lisännyt? 
Mitä osaamista hän 
tarvitsee lisää? 

Miten hän selviytyy 
työstään fyysisesti ja 
henkisesti? 
Mikä työssä tuntuu 
kevyeltä ja sujuvalta? 
Mikä tuntuu raskaalta ja 
vaikealta tehdä? 
Miten hän huolehtii 
työkyvystään? 
Mitä keinoja hänellä 
itsellään on työssä? 
Mitä hän kaipaa lisää? 

Mitä hän ajattelee 
työstään? 
Miten hän voi vaikuttaa 
työntekoonsa? 
Millaisessa 
työyhteisössä hän tekee 
työtään? 
Millaisissa tilanteissa 
hän kaipaa palautetta, 
tukea tai apua? 
-Esimieheltä 
-Työkavereilta 
 

Helsingin kaupunki/Työterveyskeskus/ Varhaisen tuen – malli 2004/ työterveyspsykologi Vesa Talvitie, Vatu-mallin 4 keskeistä kysymystä.  
Vatu-asteikko esimiehen työkaluna ja työntekijän itsearvioinnin välineenä: Stara työhyvinvointi, Peter Andersen peter.andersen@hel.fi  
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Vatu-asteikon käyttö 
Käy yhdessä työntekijän kanssa hänen tekemänsä arvio, osoita että olet kiinnostunut 
siitä, vahvista sitä jossa olet samaa mieltä, kysy lisää siitä joka herättää sinussa 
ajatuksia ja kysymyksiä. 

Jos työ ja sen tavoitteet 
ovat hänelle selviä, niin 
toista se mitä hän 
sinulle kertoo ja 
vahvista osaltasi sitä. 

 

Jos osaaminen on 
kunnossa, niin toista se 
mitä hän sinulle kertoo 
ja vahvista osaltasi sitä. 

Jos työkyky on hyvä, 
niin toista se mitä hän 
sinulle kertoo ja 
vahvista osaltasi sitä. 

Jos hän on työhönsä ja 
yhteisöönsä tyytyväinen, 
niin toista se mitä hän 
sinulle kertoo ja vahvista 
osaltasi sitä. 

Jos arvio on alhainen, niin miettikää yhdessä missä sen tulisi olla. 
Miettikää myös yhdessä välitöntä keinoa tai asiaa, joka parantaisi tilannetta ”tällä istumalla”, eli pyydä 
häntä nostamaan arviotaan vähän ja miettimään mitä tekemällä arvio paranisi? 
Miettikää yhdessä muita toimenpiteitä tavoitetilaan pääsemiseksi, kirjatkaa ne neuvottelumuistioon ja 
sopikaa aikatauluista: milloin kunnossa ja miten seurataan 

Helsingin kaupunki/Työterveyskeskus/ Varhaisen tuen – malli 2004/ työterveyspsykologi Vesa Talvitie, Vatu-mallin 4 keskeistä kysymystä.  
Vatu-asteikko esimiehen työkaluna ja työntekijän itsearvioinnin välineenä: Stara työhyvinvointi, Peter Andersen peter.andersen@hel.fi  
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Kiitos ! 


