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Lujabetoni 

Luja - yhtiöt on kolmannen polven perheyritys ja 

yksi Suomen suurimmista rakennusalan 

konserneista. Luja-yhtiöihin kuuluvat Lujatalo Oy, 

Lujabetoni Oy ja Fescon Oy. 

 

Lujabetoni on Suomen johtava 

betoniteollisuusyritys. Tehdasverkosto muodostuu 27 

tehtaasta, joista 4 tehdasta on Ruotsissa. 

 

Lujabetoni työllistää yli 1000 betoniammattilaista, 

liikevaihto yli 200 M€ 
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Mikä on Tönäri? 

• Rakennusteollisuudessa käytetty ilmaisu elementti- 
/muottituesta 

 

• Helposti saatavilla oleva mielenhyvinvoinnin 
palvelu lujabetonilaisille 

– kun jokin haastaa mieltä tai kun ahdistaa, masentaa, uni 
ei tule tai arjen haasteet kaatuvat päälle 

– kun työ ei suju, ihmissuhteet ovat solmussa tai 
päihteiden käyttö huolestuttaa 

 

• Kehitetty Lujabetonilla, juuri meidän tarpeeseen 

– Yhteistyössä Mehiläisen asiakastiimin kanssa 

– https://www.youtube.com/watch?v=IMgVz0y64Y0  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IMgVz0y64Y0
https://www.youtube.com/watch?v=IMgVz0y64Y0


TÖNÄRI on tuttu ilmaisu elementti- /muottituesta, mutta nyt se on myös  helposti saatavilla oleva 

palvelu lujabetonilaisille – kriisin sattuessa tai kun jokin vaivaa mieltäsi, kun et saa unta, kun pännii 

tai kun tarvitset kanssakulkijaa oman itsesi kanssa.  

Palvelu on kehitetty Lujabetonin ja Mehiläisen yhteistyössä juuri lujabetonilaisia varten. 

 

Tönäriltä 

saat apua! 

Autamme myös silloin, jos työ ei 

suju tai huvita, väsyttää, mikään ei 

kiinnosta tai kaikki ärsyttää. 

Joskus saatat kohdata elämässä 

sellaisia muutoksia tai vastoin-

käymisiä, joissa kaipaat rinnalla 

kulkijaa läpi raskaan vaiheen. 

Ongelmat voivat liittyä myös 

vaikka päihteiden käyttöön tai 

haasteisiin ihmissuhteissa.   

 

Selvitämme yhdessä sinun 

kanssasi pulmallista tilannetta ja 

mietimme auttavia ratkaisuja. 

Olemme apunasi ja tukenasi 

parhaamme mukaan, tai voimme 

myös neuvoa sinua siinä, mistä 

löytäisit tarvitsemasi avun. 

Keskustelut kanssamme ovat 

luottamuksellisia. 

Ole meihin yhteydessä, kun jokin haastaa mieltäsi, etkä pääse 

asiassa itseksesi eteenpäin. Olemme apunasi kun ahdistaa, 
masentaa, uni ei tule tai arjen haasteet kaatuvat päälle. 

Tönärit ovat työterveyshoitajia ja koulutettuja 

mielialavalmentajia tai työterveyspsykologeja.  

 

Autamme sinua pitämään huolta 

mielenhyvinvoinnistasi ja löytämään ratkaisuja 

siihen liittyvissä pulmissa. 

 

Meihin saat yhteyden soittamalla 0x0 xxx xxxx 

torstaisin klo 9-11 tai laittamalla tekstiviestiä/ 

WhatsApp -viestiä sinulle sopivaan aikaan. 

Vastaamme sinulle työaikana.  

 

Voit olla yhteydessä meihin matalalla kynnyksellä. 

Myös me voimme olla yhteydessä sinuun, jos 

saamme viestiä, että voisimme auttaa sinua jollakin 

tavalla.  

 

Palvelumme kuuluvat Lujabetonin 

työterveyshuoltoon. 

Tönärit: 
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Miksi Tönäri? 

• Yleisesti luullaan ja uskotaan, että fyysisesti raskaalla, miesvaltaisella alalla kärsitään vain 
tuki- ja liikuntaelinsairauksista  

– Sama ”usko” vaivasi paikallisia työterveyshuoltoja -> vaikka olimme kannustaneet käyttämään 
erittäin matalalla kynnyksellä työterveyspsykologin palveluja, niin näiden käyttö oli erittäin alhaisella 
tasolla 

• Jotain oli kuitenkin tapahtumassa, hiljaiset signaalit kuiskuttelivat jatkuvasti, että 
mielenhyvinvoinnissa oli osalla haasteita 

– Vuosien varrella sattui myös useita mielenhyvinvointiin liittyviä ikäviä tapauksia 

– F-diagnoosien osuus kaikista sairauspoissaoloista oli hiipinyt vuoden 2014 2,6 prosentista vuoden 
2020 9,3 prosenttiin (kaikki sairauspoissaolot Lujabetonilla  ml. kuntoutustuet 4,6 % viiden vuoden 
keskiarvo) 

– Äffäläiset olivat muuttaneet myös luonnettaan -> ahdistushäiriöt olivat nousseet hallitsevaksi 

– Erittäin todennäköistä, että absenteismiin johtaneet  haasteet olivat vain jäävuoren huippu 

– Sama trendi oli toki havaittavissa myös valtakunnallisesti 

– Plus tähän päälle Covid -19 aiheuttamat epävarmuudet 

 

 

 

 

 



Tuki ja hoito 

TÖNÄRI PROSESSIKAAVIO 

2.11.2021 6 

Tuen tarve 
ilmenee 

 
 

Jatkotutkimukset: labrat, lääkitys 
Kelan kuntoutuspsykoterapia 

Työterveysneuvottelu, ammatillisen kuntoutuksen, osasairauspäivärahan 
ja kelan työkokeilun, tilapäisten työjärjestelyjen mahdollisuudet, 

työvalmentaja, ravitsemusterapeutti. 
Työkykyvakuutus LähiTapiola: Psykiatri, Lyhytpsykoterapia 

Työterveyslääkäri 

Työterveyspsykologi 

Työterveyshoitaja 

Mielialavalmentaja 

Univalmentaja 

Julkiset terveyspalvelut 

Ohjaus- ja neuvontakäynnit  
1-5 käyntiä 

mm.Sekasin-chat (alle 30-vuotiaille) 
Valtakunnallinen kriisipuhelin 09 25250111 

Mielenterveystalo.fi/Nettiterapia 
Kelan Kiila-kuntoutukset ja mielenterveyskuntoutukset 

Päihdepalvelut Kunnalliset sosiaali- ja perhepalvelut 
Perheasiainneuvottelukeskus 

Ohjaus- ja neuvontakäynnit 
Digivalmennukset  

(Psyykkinen hyvinvointi 1-3 tasot Tönärin ohjauksesta) 
Lifeclass-videokirjastot sekä valmennukset 

(Omamehiläinen) 

Ohjaus- ja neuvontakäynnit  
1-6 käyntiä 

Ohjaus- ja neuvontakäynnit  
1-5 käyntiä 

Henkilön oma  
yhteydenotto  

Tönärin yhteydenotto/ 
F-koodit 

Paikallinen työterveystiimi 
ohjaa Tönärille 

Esihenkilö ohjaa Tönärille 

Tilanteen 
kartoittaminen 

Ohjaus 
hoitopolulle 

Tuen tarve 
päättyy 

Tilanne normalisoituu 
ja tuen tarve päättyy 

TÖNÄRI TUKEE JA SEURAA KOKO PROSESSIN AJAN – säännöllinen yhteydenpito 

Tönäri kartoittaa 
henkilön tilannetta ja 

ohjaa tarvittaessa  
asiantuntijoille / 

jatkotuen- tai hoidon 
piiriin  
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Tönäri nyt 

• Tönäri-palvelu on ollut käytössä nyt kaksi vuotta 
– Asiakkaina noin 70 henkilöä vuosittain, eli n. 8 % 

henkilöstöstä (FIN) 

– Tyypillinen asiakas on työasioista kuormittunut 
uniongelmainen tai henkilökohtaisessa elämässään 
sairauden tai perhetilanteen vuoksi vaikeuksia 
kohdannut henkilö 

– Työntekijä-henkilöstöryhmä muodostaa valtaosan 
asiakkaista 
 

• Tuloksia, 2020 -> 
– Nyt jo voi sanoa vapaamuotoisen palautteen 

perusteella, että palvelu koetaan erittäin 
hyödylliseksi 

– Tilastollisesti F-diagnoosien osuus kaikista 
sairauspoissaoloista kääntyi 2021 meillä laskuun, 
verrattuna trendiin alkaen 2014  

– 2022 F-dg henkilöiden määrä kasvoi, osuus 
kaikista sairauspoissaoloista pieneni, samoin 
sairauslomien keskipituus kuin myös pv/hlö 
 

 
 

 



Vahvin betoniosaaja   |   www.lujabetoni.fi 

Mikko Satuli 

Henkilöstöjohtaja, CHRO 

Cell. +358 44 585 2015 

mikko.satuli@luja.fi 

 

Kiitos 
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