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Heltin tavoite on
sairauksien hoita-
misenlisäksiniiden
ennaltaehkäisy.

Emmi-Elia Sjöholm
klyritys@kauppalehti.fi

Helsingissä Salmisaaren liikunta-
keskuksessasijaitsee erilainen työ-
terveysasema Heitti, jossa ensim-
mäisenäkäteen ojennetaan kahvi-
kuppi. Seuraavaksi potilas saa vali-
ta mieleistänsämusiikkia pöydältä
löytyvästä tabletista. Tai siis jäsen,
kuten Helttilässä sanotaan.
"Haluamme välttää lääkäriase-

mille tyypillistä arvolatautunutta
kieltä. Hoidettavat ovat jäseniä ja
vastaanottotilat tapaamishuonei-
ta. Sanoilla on suuri merkitys", Hel-
tin toimitusjohtaja'I'imoLappi tar-
kentaa.

Helttilä poikkeaa tavallisesta työ-
terveysasemastamyös sisustuksel-
taan. Seinät on maalattu kirkkail-
la väreillä, kuten punaisella ja si-
nisellä. Aula on nimetty veikeästi
etukammioksi ja siitä matka jatkuu
käytävää eli aorttaa pitkin tapaa-
mishuoneisiin, jotka muistuttavat
lähinnä kokoustiloja.

"Pyöreän pöydän ääressä jäsen ja
lääkäri ovat tasa-arvoisessa asemas-
sa. Lääkäri ei linnoittaudu ison tie-
tokoneensataakse vaan asiat hoide-
taannäppärästi läppärillätai table-
tilla. Se mahdollistaa intensiivinen
vuorovaikutuksen jäsenen, ei tieto-
koneenkanssa", palvelujohtaja Tan-
jaLappi kertoo.

Sisustuksella hälvennetään mo-
nellepelottavaa lääkärifiilistä. Näyt-
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teidenottohuone tuo mieleen lähin-
nä rauhoittavan mummolan ja val-
koisen labratakin korvaa Marime-
kon kuosi.

Ainoa asia, joka paljastaa paikan
todellisen luonteen, on huoneesta
löytyvä käsienpesuallas desinfioin-
riaineineen.

~rrr[ tarjoaa työterveyspalveluita
ajatustyöläisille. Timo Lappi kokee,
että siinä he ovat parhaimmillaan.

Lappien lisäksi Helttiä on ol-

lut perustamassa työterveyslääkä-
ri Seppo Kettunen. Helttilän peräl-
tälöytyvän takakammioneli henki-
lökunnantoimiston seinällä on tau-
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lu,jossalukee"Alwayschallangethe
old ways".

"Työterveys on alun perin kehi-
tettyfyysisesti raskaaseen, altistei-
seen työhön. Ajatustyöläisille työ-
terveyden perinteinen toiminta-
malli ei suoraan toimi. Heillä työn
kuormitustekijät ovat hyvin erilaiset
kuin esimerkiksi tehtaassa työsken-
televillä. Siksi meidän täytyy löy-
tää uusia palvelukeinoja ja toimin-
tamallejaheille",Timo Lappi sanoo.

Heitti ei siis halua poiketa perin-
teisestä työterveysasemastavain ul-
konäöltään.Sen tavoite on sairauksi-
enhoitamisen lisäksi niiden ennal-
taehkäisy.

Esimerkiksi arkiliikunnan lisää-
minen tai työssä jaksamiseen vai-
kuttavat tekijät voivat olla työstet-
täviäasioita.

Jäsen täyttää sähköisen terveys-
tarkastuksen,jonka perusteella ar-
vioidaantilanne: terveyden tilanne,
elämäntavat ja niiden perusteella ar-
vioitueliniän ennuste sekä terveiden
elinvuosien määrä. Sen perusteella
jäsen pyydetään Reittiin terveysta-
paamiseen,jossa käsitellään hänel-
letärkeät terveyteen lrittyvät asiat.

Jäsenen kanssa sovitaan hyvin-
vointiohjelma, joka on räätälöity
hänen tavoitteisiinsa. Se voi olla esi-
merkiksiverenpaineen hoito liikun-
nan jaruokavalion avulla tai unen
määrän ja laadun parantaminen.

~Lrrz tarjoaa jäsenelle terveysval-
mentajan jasähköisen Wellmo-hy-
vinvointisovelluksen, joiden tehtä-
vänä onpitää motivaatiota y11ä ja saa-
da elämäntapamuutoksetpysyviksi.
"On tutkittu, että noin zo pro-

senttia henkilöstöstätuottaa 8o pro-
senttia työterveyskustannuksista,
minkä perusteella voidaan sanoa,
että suurin osa työtekijöistä ei hyö-
dynnä työterveydenpalveluita lain-

Meedoc Oy
Mitä tekee: Videoyhteys lääkäriin
kännykästäja läppäriltä
Perustettu:201?

Heltti Oy
Mitä tekee: Työterveys-ja hyvin-
vointipalveluita ajatustyöläisille kiin-
teällä kuukausihinnalla
Perustettu:2013
Kotlpalkka: Helsinki
TolmltusJohtaJa: Tlmo Lappi
Henkilöstö: 5
Lllkevalhto:150 000 euroa (arvio
2014)
ii~los: -20 000 euroa (arvio 2014)
Omistus:5eppo Kettunen, Tanja
Lappi, Timo Lappi

Meillä mali
setaan lciin-

teä lcuulcausihinta
terveydestä, ei
sairaudesta:'
Timo Lappi
Heitin toimitusjohtaja

kaan. Me kannustamme siihen, että
palveluitamme voi käyttää, vaikkei
olisikaan sairas. Meillä maksetaan
kiinteä kuukausihinta terveydestä,
ei sairaudesta", Timo Lappi sanoo.

Helppoutta lisää se, että jäsenet
voivat ottaa yhteyttä työterveyslää-
käriin ja työterveyshoitajaan cha-
tinkautta tai puhelimitse, jolloin ki-
peänä ei tarvitse välttämättä pois-
tuakotoa pelkän lääkärintodistuk-
sentakia.

"Kolme neljästä tapauksesta voi-
daanhoitaa etäältä. Sehän on oike-
astaan vanha ilmiö. Pohjois-Suo-
messamoni terveyteen liittyvä asia
hoidetaan puhelimitse pitkien väli-
matkojenvuoksi",Lappi muistuttaa.

Doctagon Oy
Mitä tekee: Terveydenhuoltopal-
velut yksityishenkilöille, yrityksille ja
julkiselle sektorille


