
 

 

 Pohjoisen Suomen työt, tekijät, osaamistarpeet ja olosuhteet 

tunteva työelämätaituri 
- Työmarkkinat ja oppilaitosverkostot työn kautta tuttuja Pohjanmaalta 

Lappiin. 

- Auttanut satoja yrityksiä ja muita työnantajaorganisaatioita työllistämisessä, 

työsuhdeasioissa sekä soveltuvien koulutusmuotojen järjestämisessä 

tarvittavan osaamisen hankkimiseksi 

- Tukenut kymmeniä toimijoita yritystoiminnan käynnistämisessä, 

kehittämisessä ja muutostilanteissa 

- Valmentanut satoja työnhakijoita ja ammatinvaihtajia uudelle uralle 

 

Työkyvyn ja työhön kuntoutumisen edistäjä 
- Toteuttanut:  

*Ammatillisen kuntoutuksen palveluita lähes kaikille Suomen     

Työeläkevakuutusyhtiöille, useimmille Vahinkovakuutusyhtiöille ja Kelalle 

*Työkyvyn ja kuntoutustarpeen arviointi- sekä sosiaalisen työllistämisen 

palveluita kunnille 

*Uravalmennusta ja erilaisia työhönvalmennuksia TE-palveluille 

*Työnohjausta yrityksille ja muille organisaatioille 

*Tuki- ja liikuntaelinsairauksiin liittyvää kuntoutusta yrityksille ja yksityishenkilöille 

 

- Työskennellyt työkyvyn ja kuntoutuksen parissa 20 vuotta 

- Auttanut työnantajia työpaikan käytännön järjestelyissä työntekijöiden 

työhön paluun tukemiseksi sekä työelämässä jatkamisen mahdollistamiseksi 

sairastumisen/vammautumisen jälkeen 

- Kehittänyt useita palveluprosesseja eri toimijoiden kanssa työkyvyn ja 

kuntoutustarpeen arviointiin, kuntoutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen, 

työhön paluun varhaiseen tukemiseen ja ammatilliseen kuntoutukseen liittyen 

- Johtanut moniammatillisia verkostoja ja tiimejä palveluprosessien 

toteuttamisessa 

-Vahvistanut työkykyjohtamisen rinnalla työntekijöiden ja työyhteisöiden 

omaa toimijuutta organisaation työkyisyyden ja hyvinvoinnin edistämisessä 

työnohjauksen avulla 

 

Työterveyshuollon asiantuntija 
Työterveyshuollon koulutuksen omaavana hallitsen: 

- Työn vaikutukset terveyteen ja työkykyyn 

- Työterveyshuollon korvauskäytännöt ja työhyvinvoinnin 

tuottavuusvaikutukset 

- Työterveyshuollon toimintaympäristön ja hyvä työterveyshuoltokäytännön 

- Työsuojelu-, työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön 

- Työterveysyhteistyön Pohjois-Suomen työterveystoimijoiden kanssa 

 

Kuntoutuspalvelujärjestelmän moniosaaja 
- Työeläkevakuutusjärjestelmä 

- Työtapaturma ja ammattitauti- sekä liikennevakuutusjärjestelmä 

- Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut 

- TE-palveluiden työllistämistä, yritystoimintaa ja osatyökyisen työssä 

jatkamista tukevat palvelut 

- Kelan kuntoutuspalvelut ja etuudet 

- Järjestöjen/kolmannen sektorin palvelut 

 

Työelämälähtöinen Työnohjaaja 
- Laaja-alainen ohjaus- ja valmennusmenetelmä & teoriaosaaminen 

- Tulokselliset, tilaajan tavoitteisiin perustuvat ohjausprosessit 

- Voimaannuttava, ratkaisukeskeinen ja motivoiva työote 

- Käytännönläheinen, arjen työtilanteisiin integroituva ohjaustapa 

- Työkalut myös vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen ongelmatilanteisiin 

- Työkykyä edistävät ratkaisut, kun työkyky heikentynyt 

 

- Monipuolinen kokemus eri ammattialoilla työskentelevien työntekijöiden, 

esihenkilöiden ja johdon työnohjauksesta 

 

- Palveluntuottajana Kemin kaupungille, Oulun Kulttuuri- ja sivistystoimelle ja 

Monetran kautta lähes kaikille Oulun seudun kunnille 

Anne 

Höglund 
Työelämäasiantuntija  

 

 

KOULUTUKSET: 
✓ Työnohjaaja STOry 

✓ Työterveyshuollon 

sosiaalialan asiantuntija 

✓ Neuropsykiatrinen 

valmentaja 

✓ Kuntoutuksen ohjauksen 

ja suunnittelun AMK-

tutkinto 

✓ Sosiaali- ja terveysalan 

perustutkinto/Kuntoutus 

 

PÄTEVYYDET: 
✓ Laillistettu 

terveydenhuollon 

ammattihenkilö 

✓ Laillistettu sosiaalihuollon 

ammattihenkilö 

✓ Työterveyshuollon 

pätevyys 

✓ Suomen työnohjaajat 

ry:n hyväksymä 

Työnohjaajan pätevyys 

 

 

 


