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Rikastuttavaa ryhmätyötä
Mitä tehdä, kun työyhteisön toimiminen ryhmänä ei onnistu? Miten parantaa noiden erityyppisten ihmisten välistä kommunikaatiota terveelle pohjalle? Vastauksen voi antaa uusi ja ainutlaatuinen ryhmätyökurssi.
Osallistumiseen perustuva
ohjaavan otteen menetelmä-kurssin on kehittänyt
TkL Pekka Torttila. Hän on
käyttänyt kehitystyössään
pitkää kokemustaan opettajien kouluttajana ammattikorkeakoulussa.
– Huomasin vuosien mittaan, että tietty kuvio toistuu yhä uudelleen ja uudelleen. Koulutuksen aikana
r yhmän toiminnassa tapahtuu selvää kehitystä siihen suuntaan, että ihmiset
alkavat puhua toisilleen paremmin ja kuuntelevat toisiaan paremmin - toimivat
siis paremmin ryhmänä.
Tuosta huomiosta sain kimmokkeen tämän kurssin kehittämiselle, muistaa Torttila.
Kurssin sisällön muokkaaminen vei oman aikansa,
sillä koulutus liikkuu herkällä alueella, jossa voidaan
helposti tehdä enemmän
haittaa kuin hyötyä. Torttilaa auttoi hänen työpsykologin koulutuksensa.
– Kurssin sisältö on raju,
mutta varmuudella ryhmätyötä parantava. Siinä suh-

teessa se eroaa muista tarjolla olevista kommunikaation kehittämiskursseista:
kova panostus tuo varmasti tuloksia, lupaa Torttila.

Kaikille toimijoille
Kurssilla ryhmätyön tason
nousu on pystytty tiivistämään 40 oppituntiin. Puolitoista kuukautta kestävä
kurssi järjestetään aina jokaisen työnkuvaan liittyvänä.
– Tapaamiset kestävät
kerrallaan neljä tuntia ja
kurssipäivien välissä on aina pari normaalia työpäivää. Tällä rytmillä kurssilla
opitut asiat ennätetään omaksua parhaiten. Osanottajia kurssilla voi olla 6 - 10
kerrallaan, valottaa Torttila.
Kurssi nojaa alussa ryhmän sisäiseen tilanteeseen.
Ohjaaja selvittää sen puheenvuorojen kautta ja ryhtyy sen jälkeen opastamaan
ryhmää.
– Jos keskeyttää alkuvaiheen jälkeen, vaikuttaa se
koko kurssin onnistumiseen.
Kursseilla ei voi pakottaa

ketään olemaan, mutta sitoutuminen on kuitenkin
olennaista ja erittäin tärkeää, muistuttaa Torttila.
– Kurssi sopii kaikille yrityksen toimijoille johtoryhmästä työntekijöihin,
koska kaikissa ryhmissä on
samankaltaisuutta. Tuolle
pohjalle sovelletaan sitten
erityispiirteitä eri toimijatasoille, mutta ryhmätyön
laadussa tapahtuvat suuret
muutokset sijoittuvat pohjatasolle. Siksi kurssi sopii
kaikille, tietää Torttila.

Tekniikan lisensiaatti Pekka
Torttila on käyttänyt omia kokemuksiaan kurssin sisällön
rakentamisessa.

TkL Pekka Torttila
Vanajanlinnantie 574, 13330 Harviala
puh. 050 - 5114574
www.toltnet.fi

ILMOITUS

Osaavaa työterveyshuoltoa
kuntayhtymästä
Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä tarjoaa työterveyspalvelut myös yrityksille. Asiakkaat Forssan,
Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän alueelta saavat palvelut Forssan pääterveysasemalta.
– Asiakasyrityksemme edustavat monipuolisesti eri toimialoja. Kunnalliset työpaikat
muodostavat isoimman
asiakaskunnan. Henkilöstömäärät vaihtelevat yksittäisistä yrittäjistä ja maanviljelijöistä yli 700 työntekijään, ylilääkäri Anja Pelto-Huikko kertoo.
FSTKY:n työterveyshuolto
vastaa 485 työpaikan 5 600
työntekijän työterveyshuollosta. Sairaanhoitosopimuksen
piirissä on 3 300 työntekijää.

Laadukas ja
monipuolinen
Työterveyshuollon tavoittee-

na on turvallinen työympäristö, työntekijöiden hyvinvointi ja toimiva työyhteisö.
Henkilökunnan hyvinvointi
vaikuttaa yrityksen tuottavuuteen, siksi toimiva työterveyshuolto on tärkeä osa henkilöstöpolitiikkaa.
Työpaikan, työn ja henkilöstön tuntemus sekä ehdoton luottamuksellisuus ovat
hyvän työterveyshuollon
avaimet.
– Pitkään yhdessä toiminut
tiimimme on motivoitunut ja
pitää ammattitaitoaan yllä
koulutuksella. Toiminnan laatua kehitetään jatkuvasti. Työprosesseja käydään läpi ja kirjataan laatukäsikirjaan.

Moniammatillisessa tiimissä toimii 3 työterveyslääkäriä, 6 työterveyshoitajaa, työfysioterapeutti, työterveyspsykologi, osastosihteeri ja
terveyskeskusavustaja.
Viihtyisät toimitilat sijaitsevat pääterveysasemalla.
Käytössä ovat laadukkaat laboratorio- ja kuvantamistutkimukset sekä työhygieniset
mittalaitteet.

Asiakaslähtöinen ote
– Tarjoamme työnantajille sekä ennaltaehkäisevää työterveyspalvelua että työterveyshuoltopainotteista sai-

raanhoitoa, Pelto-Huikko tiivistää.
– Palvelukokonaisuuden sisältö sovitetaan aina yksilöllisesti, työterveyshuoltosopimusten neuvottelemisesta
vastaava osastonhoitaja Anja Anto sanoo.
Sopimuksen tarkka sisältö
kirjataan vuosittain tarkistettavaan toimintasuunnitelmaan, jossa kuvataan, miten
tarkastukset, työpaikkakäynnit ja -selvitykset tehdään.
Terveydelle vaaralliset työt,
tarvitaanko työn luonteen
vuoksi määräaikaistarkastuksia sekä ennaltaehkäisevät toimenpiteet kirjataan
myös.

Osastonhoitaja Anja Anto kertoo näkötutkimuksesta asiakkaal- Spirometriatutkimuksessa asiakkaana johtaja Annette Arvo Wanleen Marianne Filpulle, joka on tullut kaupan alalta työhönsi- ha Pehtoori -nimisestä yrityksestä. Työterveyshoitaja Riikka Sepjoitustarkastukseen.
pälä ohjaa tutkimuksen kulkua.

Keinoja
ennaltaehkäisyyn
Työterveyshuolto on mukana
työyhteisön hyvinvointia
edistävässä toiminnassa. Tyky-projekteja järjestetään sekä ongelmatilanteissa että ennaltaehkäisevästi.
– Toimimme työssäjaksamisen tukena myös ikääntyville ja vajaakuntoisille työntekijöille sekä kuntoutustarpeen varhaisessa arvioinnissa ja kuntoutukseen ohjannassa, toteaa Pelto-Huikko.
FSTKY:n työterveyshuol-

to järjestää ryhmätoimintaa.
– Stressin- ja painonhallintaa, tupakasta vieroitusta, ohjattuja liikuntaryhmiä,
Pelto-Huikko luettelee.
Fysioterapeutti käy arvioimassa yksittäisten työpisteiden ergonomiaa ja osallistuu myös työpaikkojen
suunnitteluun.
Samalla kun työhön liittyviä terveysriskejä pyritään
vähentämään, työntekijöitä
kannustetaan terveyttä edistäviin elämäntapoihin, jotta
he eläkeiässäkin olisivat
mahdollisimman hyväkuntoisia.

FSTKY/Työterveyshuolto
Puh: (03) 41 911
Työterveyshuoltosopimukset: (03) 4191 2714
www.fstky.fi

