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Mitä kokeilut ovat?

• Suunnittelukulttuurin rinnalle tarvitsemme rohkeaa, kevyttä ja 
edullista kokeilukulttuuria (Sitra 2014)

• Keskeiset elementit: Oppiminen, osallistaminen, julkisen 
keskustelun synnyttäminen, rakenteiden ja käytäntöjen 
haastaminen 

• Taustalla arvioivan työotteen tuominen päivittäiseen tekemiseen. 
Toimintatapojen, tulosten ja tavoitteiden saavuttamisen jatkuva 
arviointi - ja niiden pohjalta tehtävät muutokset. 

• Pelkästään RAY on myöntänyt kokeilu- ja käynnistämisprojekteihin 
avustuksia tänä vuonna lähes 69 miljoonaa euroa
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Valtioneuvoston kokeilukäsitys

• Digitalisaatio, kokeilut ja normien purku: Kärkihanke 4
• Kokeiluilla tavoitellaan innovatiivisia ratkaisuja, parannetaan palveluita, edistetään 

omatoimisuutta ja yrittäjyyttä sekä vahvistetaan alueellista ja paikallista 
päätöksentekoa ja yhteistyötä kansalaislähtöisiä toimintatapoja hyödyntäen 

• Kokeilutoiminnassa tärkeää on oppiminen, osallistuminen, julkisen keskustelun 
synnyttäminen sekä rakenteiden ja käytäntöjen suora haastaminen.

• Tapoja osallistua kokeilukulttuurin vahvistamiseen ja tiedon levittämiseen toteutetaan 
valtioneuvoston kokeilutoiminnassa kolmella tasolla:

1. Strateginen taso – hallituksen valitsemat kokeilut, kuten perustulo, palvelualoite ja 
vapaakuntakokeilu.

2. Kokeilukeskittymien ja kumppaneiden taso – alueilla, järjestökentällä ja 
elinkeinoelämän toimijoiden keskuudessa toteutettava kokeilutoiminta, joka edistää 
hallitusohjelman tavoitteita.

3. Laajan toiminnan taso – kansalaisyhteiskunta.
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Mitä on kokeilukulttuuri?

• Kokeilujen systemaattista ja strategista hyödyntämistä 
kehittämistyön jokaisella tasolla. 

• Politiikan, asiakastyön, hanketyön jne osana 

• Kokeilukulttuuri on Suomessa vielä lapsenkengissä, ja siihen 
liittyy paljon haasteita 

• Miten kokeiluja voidaan käyttää strategisen kehittämisen 
välineinä ja miten kokeiluilla saataisiin aikaan todellista 
muutosta ja laajoja vaikutuksia

• Miten kokeilut kulloinkin asemoidaan ja resurssoidaan
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Kuntoutussäätiö

• Osaamisalueemme ovat kestävä työ ja työkyky, paras toimintakyky ja terveys 
sekä vahvistuva kansalaisyhteiskunta. Toteutamme perustehtäväämme 
vahvaa osaamistamme ja toimintakäytäntöjä kehittämällä, rakenteita 
uudistamalla ja ylittämällä sekä toimintakykyä edistämällä. 

• Tiedolla vaikuttaminen koskettaa kaikkea säätiömme toimintaa.
• Kuntoutusäätiö tähtää kuntoutuksen Living Labiksi; kuntoutusjärjestelmän 

konkreettiseksi uudistajaksi ja uudistumisen välineiden tuottajaksi koko 
Suomelle. Living Lab -toimintaan kytkeytyvät käytäntöä palvelevat 
tutkimukset, vaikuttavuuden mittaristot ja toimintakonseptit, joilla 
suomalainen kuntoutusjärjestelmä uudistuu.

• Haluamme kuntoutujille hyvän arjen ja mahdollisuuden elämänhallintaloikan 
ja työhön kuntoutumisen. Sijaitsemme Helsingin Malminkartanossa, 
saavutettavissa olevassa kaupunkiympäristössä. 

• Yleishyödyllisenä yhteisönä saamme toiminta-avustusta Raha-
automaattiyhdistykseltä. Työntekijöitä meillä on noin 70. 
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Tutkimuksemme on käytäntölähtöistä 

• Tutkimuksemme tukee kuntoutuksen ja sen lähialojen 
kehittämistä niin yksilön, palveluorganisaatioiden kuin 
yhteiskunnallisen päätöksenteon tasoilla. Teemme 
yhteistyötä tutkimuslaitosten, yliopistojen, julkisten ja 
yksityisten organisaatioiden ja järjestöjen kanssa. 

• Teemme työtämme tutkijan mielellä; rohkeasti kokeilemalla 
ja jakamalla, kestävällä tavalla

• Tavoitteenamme on profiloitua merkittäväksi kuntoutusalan
tutkimuskeskukseksi Euroopassa sekä lisätä tutkimustiedon 
yhteiskunnallista vaikuttavuutta 
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Arvioimme, kehitämme ja koulutamme 

• Arvioimme ja kehitämme projektien ja organisaatioiden 
toimintaa. Huolehdimme jokaisen toimeksiannon tilaajan 
tarpeita vastaavaksi. 

• Järjestämme koulutusta kuntoutuksesta ja sen lähialoista. 
Järjestämme myös teemakohtaisia koulutuksia työpaikoille, 
oppilaitoksille, kuntoutusalan organisaatioille ja järjestöille.  
Kuntoutusalan suurtapahtuma 

• Valtakunnalliset kuntoutuspäivät kokoaa joka kevät yhteen 
keskeiset ammattilaiset ja päätöksentekijät. 
Seuraavat Kuntoutuspäivät pidetään 8.-9.6.2017 
Kulttuuritehdas Korjaamolla.
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Living Lab: kuntoutuksen kokeilukiihdyttämö

• Tähtäämme kuntoutuksen Living Labiksi: kuntoutusjärjestelmän 
konkreettiseksi uudistajaksi ja uudistumisen välineiden tuottajaksi 
koko Suomelle. 

• Living Labissa yhdistyvät palvelut kuntoutuja-asiakkaillemme ja 
kehittämistyö. Tuotamme työ-, opiskelu- ja toimintakykyä edistäviä 
palveluja mielenterveysongelmaisille nuorille, 
pitkäaikaistyöttömille ja työtoimintasuhteessa oleville. Lisäksi 
integroimme olemassa oleviin kuntoutuspalveluihin Living Labin
mukaista jatkuvaa vaikuttavuuden tutkimusta, kuntouttavan 
toimintaympäristön kehittämistä ja digitalisaatiota. 

• Living Labissa tehdään myös kuntoutuksen konkreettiseen 
uudistamiseen tähtäävää tutkimusta, joka hyödyttää mm. 
suomalaisia järjestöjä
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Tiedolla vaikuttaminen koskettaa 
kaikkea toimintamme

• Välitämme ja muotoilemme tietoa niin, että kuntoutusjärjestelmää 
ja -palveluita saadaan koko ajan kehitettyä vaikuttavammiksi ja 
tuloksellisemmiksi. Kuntoutukseen liittyvää tietoa tarvitaan 
päätöksenteon tueksi, palveluiden suunniteluun, kehittämiseen ja 
toteuttamiseen. 

• Välineet: www.kuntoutussaatio.fi, Twitter, Periscope, Facebook, 
Instagram, YouTube

• Kuntoutusportti.fi kokoaa kuntoutuksen ajankohtaistiedon. 
Uutisten, tapahtumatietojen ja artikkeleiden kautta kuntoutusalan
tavoittaa tuoreesti.

• Kuntoutus-lehti välittää ajankohtaista tietoa kuntoutuksen 
tutkimuksesta, hankkeista sekä innovaatioista ja seuraa alan 
yhteiskunnallista keskustelua. 
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Case 1. Yhteiskehittäminen kokeilujen perustana

• Yhteiskehittäminen eroaa perinteisestä palveluiden kehittämisestä 
siten, että virallisten suhteiden rinnalle ja sijasta toimijat 
muodostavat luottamukseen perustuvia siteitä ja verkostosidoksia. 

• Yhteiskehittämisen prosessi perustuu sidosten pitkäaikaisuuteen, 
henkilökohtaisuuteen ja toinen toisensa tuntemiseen eli 
luottamukseen. 

• Verkostoihin perustuva yhteiskehittäminen on tehokas 
joustavuutta vaativissa haasteissa ja tehtävissä, toimintatapojen ja 
palveluiden uudistamisessa (Vrt. ylhäältä alas johdettu perinteinen 
kehittäminen)

• Verkostotyöhön perustuva yhteiskehittäminen edellyttää erilaisten 
toimijoiden (ammattilaiset, johto, asiakkaat, kolmas sektori) 
osallistumista koko kehittämisprosessiin sen eri vaiheissa.
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Case 1. Liikunta ja osallisuus -hanke

• Päätavoitteena on pitkäaikaissairaiden ja liikuntavammaisten osallisuuden 
edistäminen ja sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen sosiaali- ja terveysalan ja 
-liikuntajärjestöjen sekä muiden paikallisten toimijoiden yhteistyötä tiivistämällä

• Tämä päätavoite jakautuu kolmeen osatavoitteeseen:
1) Kartoitamme eri järjestöjen jäsenilleen tarjoamia liikuntamahdollisuuksia ja sitä, miten 

osallisuus niissä toteutuu. Tavoitteena on tarkastella asiaa sekä alueellisesti että 
toiminnan järjestäjän ja käyttäjän näkökulmasta.

2) Kokoamme liikuntaa järjestävien tahojen edustajia yhteisiin tilaisuuksiin, joissa 
esitellään olemassa olevia käytäntöjä sekä hanketoteutuksen kuluessa esiin nousseita 
ideoita, osallisuuden edistämisen keinoja sekä eri toimijoiden yhteistyön tuloksia.

3) Tuotamme tietoa ja konkreettisia kehittämisehdotuksia järjestöjen tueksi ja jäsenten 
kokonaisvaltaisen osallisuuden lisäämiseksi. Tavoitteena on näin kehittää osallisuuden 
edistämisen näkökulmaa ja juurruttaa se osaksi järjestöjen tarjoamia pysyviä liikunta-
ja muita vapaa-ajan toimintoja.
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Alueellisen kehittämistyön eteneminen

• Aluekehittämisen pilotteina toimivat Mikkelin ja Seinäjoen alueet, joissa 
verkostotyöskentely ja kehittämistyö käynnistyivät heti hankkeen alussa. 
Mikkelissä alueellisen koordinaation yhteistyöjärjestönä toimii Neuroliitto ja 
Seinäjoella Allergia- ja Astmaliitto.

• Vuonna 2016 hanke on laajentunut myös Porin ja Vaasan alueille. 

• Kehittämistyön pohjana ovat alueelliset tarpeet, joista on keskusteltu kullakin 
alueella järjestetyissä yhteistyötapaamisissa. 

• Yhteistyötapaamisten lisäksi on tähän mennessä toteutettu: jäsenraateja, kyselyjä 
paikallisyhdistysten jäsenille ja yhteistyöfoorumit/työpajat.

• Tuloksena mm. erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia, vakiintuneita 
verkostokäytäntöjä, yhteistyöaloitteita kuntien suuntaan.
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Hankkeen käytännön toteutus 
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Lopuksi

Aina kannattaa edes kokeilla!

www.kokeilevasuomi.fi
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http://www.kokeilevasuomi.fi/


Kiitos!


