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Maarit: Olin työssä päiväkodissa, kun loukkasin polveni työtapaturmassa. Polveen tehty leikkaus epäonnistui, 

mistä seurasi uusia leikkauksia, vuosia kestäneet kivut ja pitkä sairauspoissaolo työstä. Lopulta jouduin 

tapaturmaeläkkeelle. Tunsin oloni epätoivoiseksi: Omaan työhön palaaminen ei onnistunut enää. Miksi minulle 

kävi näin?!  

Urapalvelut, Tuija: Verkostoyhteistyö ja ammatillinen kuntoutus Maaritin kanssa alkoivat elokuussa 2012. Maarit 

mietti tutkintonsa päivittämisestä osastosihteeriksi aikuis- tai oppisopimuskoulutuksella. Kokemuksien 

saamiseksi, suunniteltiin myös työkokeilua osastosihteerin tehtävään ennen koulutusta. Paluu omaan työhön 

vaikutti lopullisesti poissuljetulta.  

Maaritin kanssa tehtyjen suunnitelmien haasteeksi ei noussut työkokeilupaikan löytyminen, vaan toipumisen ja 

kuntoutumisen pitkittyminen, minkä vuoksi tehtyjä suunnitelmia jouduttiin muuttamaan useamman kerran 

prosessin aikana. 

Maarit: Perhe oli voimavarani toipumisen aikana. Perhe ymmärsi, tuki ja tsemppasi minua vaikeiden hetkien yli, 

sillä kyynärsauvojen, jatkuvien kipujen ja voimakkaiden kipulääkkeiden keskellä mieliala laski. Välillä tuntui, että 

seinät kaatuvat päälle. Ajatus koulutuksen päivittämisestä kuitenkin voimistui ja päätin hakea opiskelemaan. 

Urapalvelut, Tuija: Syyskuussa 2013 Maaritin haku aikuiskoulutukseen ei tuonut opiskelupaikkaa, mutta se 

avasi yhteistyöväylän oppilaitokseen. Maarit varmisti kevään 2014 aikana itselleen paikan syksyn opintoihin. 

Vakuutuslaitos tuki monimuoto-opintoja kuntoutusrahalla, mutta vaati työn tekemistä opintojen aikana, joten 

työpaikan kartoittaminen osastosihteerin tehtävään alkoi.  

Marraskuussa 2014 Työterveyspalveluista vapautui vastaanottohoitajan tehtävä, jonka täyttämiseen laitettu 

poikkeuslupa pysäytettiin ja suunnattiin urapalveluille. Käytyjen keskustelujen jälkeen henkilöstöpalvelujen johto 

ja urapalvelut päättivät tarjota Maaritille työhönvalmennuspaikkaa tammikuusta 2015 alkaen opintojen ajaksi. 

Maarit valmistui uuteen ammattiin kesäkuussa 2015 ja on jatkanut vastaanottohoitajan tehtävässä sijaisuudessa 

sen jälkeen. Rajoite, joka esti häntä tekemästä omaa työtä, on yhä olemassa, mutta ei estä kokopäiväistä 

työskentelyä uudessa tehtävässä. Maarit on löytänyt oman polkunsa, mistä kertoo niin työnilo ja säteilevä hymy 

kuin hänen työyhteisöltä ja asiakkailta saama positiivinen palaute. 

Maarit: Olen onnellinen, sillä olen työssä josta pidän ja jossa viihdyn. Kivut polvessa eivät tule koskaan 

hellittämään, mutta minä selviydyn uudessa ammatissani ja tehtävässäni. 
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