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Vain tekemällä Suomi muuttuu paremmaksi
Kuntoutuksen mannerlaatat ovat liikkeessä. Sosiaali- ja tervey-
denhuoltojärjestelmän rakenteet mullistuvat. Palveluiden järjes-
tämisen vastuut ja roolit menevät uusiksi.
Isojen järjestelmäuudistusten rinnalla elää koko ajan pienempi 
kehittämisen kulttuuri.  Pienessä kehityskulttuurissa tavoitellaan 
koko ajan parempaa, vaikuttavampaa ja enemmän hyvää asiakas-
kokemusta tuottavaa. Siinä uudistetaan toimintatapoja, johtamis-
ta, prosesseja, tuotteita ja palveluita. 
Kuntoutussäätiö on koko 72-vuotisen historiansa ajan ollut edel-
läkävijä ja suunnannäyttäjä. Digitaalisen insinööritalon Nitorin toi-
mitusjohtaja Matti Vilmi toteaa Talouselämä-lehdessä toukokuus-
sa 2017, että pitää olla tulenkantaja ja valonnäyttäjä ja sopeutua 
henkisesti siihen rooliin, että pystyy näyttämään, mihin suuntaan 
mennään. 
Kuntoutussäätiön ainutlaatuisuus perustuu kykyyn yhdistellä 
korkeatasoista tutkimusta konkreettiseen palvelutyöhön. Siksi 
visiomme on Living Lab – uusien palvelukonseptien rakentaja ja 
välittäjä. Kaiken mitä teemme, teemme avoimesti osaamistamme 
jakaen. 
Kuntoutussäätiön olemassaolon oikeus on vaikuttaa yhteiskun-
nassa ja yhteiskuntaan. Toteutamme tätä tehtävää haastavassa 

100 kuntoutusratkaisua koko 
Suomen käyttöön

elämäntilanteessa olevien työhön kuntoutumiseksi ja työllisty-
misedellytyksien paranemiseksi. 
Elämä ei ole odottamista, toivomista ja haaveilemista, se on teke-
mistä, olemista ja joksikin tulemista (Mike Dooley). Tämän vuoksi 
me kokosimme Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi 100 kuntou-
tusratkaisua yhteen. Tähän julkaisuun on koottu läpileikkaus rat-
kaisuja, joiden kehittämisessä Kuntoutussäätiöllä on ollut tärkeä 
rooli. Julkaisussa on esitelty myös ne kuntoutusratkaisut, jotka 
kuntoutuja-asiakkaamme ovat arvioineet kaikkein parhaiksi.
100 kuntoutusratkaisua on tarkoitettu koko Suomen hyväksi ja 
vapaasti käytettäväksi. Vain tekemisellä ja joksikin tulemisella voi-
daan muuttaa maailmaa. Paremmaksi. 

Soile Kuitunen 
Toimitusjohtaja
Kuntoutussäätiö 
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100 kuntoutusratkaisua aihealueittain
Tässä julkaisussa esitetyt 100 kuntoutusratkaisua on jaoteltu Kuntoutussäätiön osaamisalueiden mukaan kolmeen 
osa-alueeseen. Kuntoutusratkaisujen kuvaukset löydät numeroituina osioista Kestävä työ ja työkyky, Paras 
toimintakyky ja terveys sekä Vahvistuva kansalaisyhteiskunta ja osallisuus sivulta 4 alkaen.

Kestävä työ ja työkyky
1 Digitaaliset vuorovaikutustaidot
2 Vertaispalautekysely
3 Tartu tulevaisuuteen!
4 Tartu tulevaisuuteen! Maahanmuuttajille
5 Työkykykoordinaattorikoulutus
6 Siltamalli
7 Työnetsijä-mentori
8 Tulevaisuuskioskin suunnannäyttäjä
9 Tulevaisuuskioski
10 Asiakaskokemusmittaus
11 Työssä innostumisen ja työnimun mittaus
12 Läsnätyön mallinnus ja mittaus
13 Majakka-Beacon - maahanmuuttajien tuettu  

työllistyminen
14 Tutka – tuettu työllistyminen
15 Paalu – työhönpaluu sairaslomalta
16 Jats – työssä jatkaminen
17 Kuntoutuspalveluohjaus
18 Eritystukea tarvitsevan tukikäytännöt työpai-

kalla
19 Opas Onnistuneesti työelämään!
20 Tuetun työllistymisen malli (IPS)
21 Kehitysvammaisten työllistäminen avoimille 

työmarkkinoille

22 Kuntoutuksen aseman vahvistaminen monia-
laisessa yhteispalvelussa (TYP-hanke)

23 Alkukartoituspalvelu
24 Yhteisöllinen työhyvinvointimalli (YTY)
25 Tukea työkykyyn ja oppimiseen työuran 

alussa
26 Ammatillinen kuntoutusselvitys / KELA
27 Työkokeilu / KELA / TEAK
28 Työhönvalmennus / KELA / TEAK
29 Työkokeilu + työhönvalmennus / KELA / TEAK
30 Aikuisten ammatillinen kuntoutuskurssi / 

KELA
31 OSKU – Osatyökykyiset työssä -verkkopalvelu
32 Kuntoutusportti
33 Digi- ja tutkimuspaja 
34 Kiinteistö- ja viherpaja
35 Ravintola- ja elämyspaja
36 Kahvila Muoto

Paras toimintakyky ja terveys
37 Taidekehä-seinämaalaus
38 Kokonaisvaltainen kuntouttaminen
39 Tuki- ja liikuntaelinkurssi
40 Voimaa elämään!
41 Oman mielesi ”personal traineriksi”

42 Elämyksellinen muistijälki
43 Yksilö- ja ryhmätoiminta asiakastyössä
44 Teatteriryhmä
45 Nuorten yksilöohjauksen toimintamalli
46 Ennaltaehkäisevä hyvinvointityö koulussa
47 Tekemistä arkeen -ryhmätoiminta
48 Opi oppimaan
49 Kognitiivispainotteinen kuntoutusmalli 

muistisairaille
50 Musiikkipainotteinen kuntoutusmalli muisti-

sairaille
51 Oppimisvaikeuksien tunnistuslista
52 KOMO-kysely
53 Vertaisryhmämallit oppimisvaikeuksiin
54 Vertaismallit oppimisen ja mielenterveyden 

pulmiin
55 Yksilökuntoutusmalli lukivaikeuksiin
56 Ryhmäkuntoutusmalli lukivaikeuksiin
57 Lukivaikeuksien kuntoutusmateriaalit
58 Oppimisvaikeuksien tietoportaali
59 Oppimiskahvila-konsepti
60 Yksilöllinen oppimisvalmennusmalli 
61 Ryhmämuotoinen kuntoutusmalli oppimis-

vaikeuksiin
62 Lukikonsultti

63 Opas oppimisvaikeuksiin
64 Koulutuksen läpäisyn tehostaminen 
65 Spiral-lautapeli
66 Kuntoutusryhmän koherenssin arviointime-

netelmä
67 Sydänkuntoutuksen tuloksellisuuden seuran-

tatutkimus
68 Naisten sydänterveyden edistäminen
69 Yli 60-vuotiaiden sydänsairaiden 

avokuntoutus
70 Avokuntoutusmalli syöpää sairastaville
71 Sopeutusvalmennustoiminta
72 Kohtuuttomat-hanke
73 Askel - nuorten mielenterveyskuntoutus/KELA
74 Hyvinvointianalyysi
75 Syke – sydänkuntoutuksen kehittäminen
76 Moniammatillisuuden tuominen kuntoutuk-

seen
77 Organisaatioiden yhteistoiminta kuntoutuk-

sessa ja sen kehittäminen 
78 Psykoterapeuttien toiminnan selvittäminen
79 Yhteinen sävel -ohjelmat muistisairaille 
80 Avoin kielikahvila
81 Neulekahvila
82 Aarin yhteisöviljely
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Vahvistuva kansalaisyhteiskunta ja 
osallisuus
83 Lähialuetempaus
84 Kuntokaverit
85 Aluetyöverkosto
86 Käyttäjäraadit
87 Yhteistoiminnan kehittäminen
88 Sosku-tutka
89 Eka kerta -malli
90 Kehittäjäasiakas-toimintamalli
91 Vertaistoiminta siirtymävaiheisiin
92 Osallistavat esitteet
93 Aktiivinen kuntoutuksen kehittämistoiminta
94 Osallisuus- ja vaikuttavuusmalli 
95 Vaikuttamisaamukahvit
96 Kuntoutuspuntari
97 Unelmien liikuntapäivä
98 Osallistava policy-brief
99 Kuntoutushackaton
100 Kuntoutuksen kokeilukiihdyttämö

Käyttäjäraadin valitsemat TOP 10 
-kuntoutusratkaisua
Kuntoutuja-asiakkaista koostuva käyttäjäraati kävi läpi kuntoutusratkaisut ja jokainen 
osallistuja valitsi niistä 10 parasta. Kaksi kuntoutusratkaisua, Kokonaisvaltainen 
kuntouttaminen ja Ammatillinen kuntoutusselvitys saivat käyttäjäraadilta viisi tähteä ja 
jakoivat kärkisijan. Suluissa on kunkin julkaisussa esitellyn kuntoutusratkaisun numero.

1.    Kokonaisvaltainen kuntouttaminen (38)
2.     Ammatillinen kuntoutusselvitys, Kela (26)
3.     Digitaaliset vuorovaikutustaidot (1)
4.     Tuki- ja liikuntaelinkurssi (39)
5.     Tulevaisuuskioskin suunnannäyttäjä (8)
6.     Tuetun työllistämisen malli (IPS) (20)
7.     Tartu tulevaisuuteen! (3)
8.     Siltamalli (6)
9.     Tutka – Tuettu työllistyminen (14)
10.  Opi oppimaan (48)
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Kuntoutusratkaisut 1-36 
Kestävä työ ja työkyky
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Mikä on?
Vertaispalautekyselyllä kootaan työntekijöiden 
positiivista vertaispalautetta työhyvinvoinnin 
tueksi.

Kenelle?
Työntekijöille.

Mitä hyötyä?
Positiivisen palautteen saaminen omasta työstä 
ja vahvuuksista. Mahdollisuus kertoa muille 
hyvin tehdystä työstä.

Miten vaikuttaa?
Työtyytyväisyyden kasvu.

Mikä on?
Tartu tulevaisuuteen! Maahanmuuttajille -kurssi 
toteutetaan yhteistyössä Kiipulan kanssa. Kesto 
yhteensä 10 päivää.

Kenelle?
Kaikenikäisille maahanmuuttajille. 

Mitä hyötyä? 
Kurssilla kehitetään arjessa tarvittavia 
taitoja ja annetaan tietoa opiskelu- ja 
työmahdollisuuksista. 

Miten vaikuttaa?
 Vaikutuksia ei ole tutkittu.

Mikä on?
Digitaaliset vuorovaikutustaidot kuntouttavassa 
työtoiminnassa.

Kenelle?
Pitkäaikaistyöttömille ja digitaidoista 
syrjäytymisvaarassa oleville.

Mitä hyötyä?
Opettaa ja auttaa käyttämään älylaitteita, 
tietokonetta ja tarvittavia sovelluksia.

Miten vaikuttaa?
Kohottaa itsetuntoa ja hälventää digipelkoa. 
Auttaa tunnistamaan ja tuotteistamaan omaa 
osaamista ja myymään sitä digitaalisissa 
kanavissa. Tutustuttaa someviestintään 
ja sanastoon.  Auttaa soveltamaan tietoa 
käytännössä omaan työnhakuun.

Mikä on?
Tartu tulevaisuuteen! -kurssi toteutetaan 
yhteistyössä Kiipulan kanssa. Elämänhallinnan 
kurssilla toimitaan ryhmässä, ja se sisältää kuusi 
lähipäivää puolen vuoden aikana.

Kenelle?
Alle 30-vuotiaille nuorille, jotka kaipaavat tukea 
elämänhallintaan.

Mitä hyötyä?
Työkaluja oman elämän haltuunottoon, 
mielekkään tulevaisuuden suunnitteluun 
sekä stressaantumisen ja itseen kohdistuvien 
vaatimusten karsimiseen. Hyvinvoinnin ja itsestä 
huolehtimisen lisääntyminen. Stressaantumisen 
ja itseen kohdistuvien vaatimusten 
väheneminen. Sinnikkyyden ja toiveikkuuden 
lisääntyminen vaikeissa elämäntilanteissa. 
Koulutukseen ja työelämään suuntautuminen.

Miten vaikuttaa?
Vaikutuksia ei ole tutkittu.

Tartu tulevaisuuteen! MaahanmuuttajilleDigitaaliset
vuorovaikutustaidot

Vertaistukikysely Tartu tulevaisuuteen!
1 2 3 4
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Mikä on? 
Siltamallissa kuntoutusasiakasta 
tuetaan sekä kotona että työkokeilussa. 
Läsnäkuntoutusjakson jälkeen yhteydenpito 
jatkuu räätälöidysti ja tarpeen mukaan.

Kenelle?
Erityisesti päihde- ja mielenterveyshaasteita 
kokeneille.

Mitä hyötyä? 
Elämisen hallinta ja arjen haasteet onnistuvat 
kotona tuettuna. Kuntoutus- ja sairaalajaksojen 
kierre saadaan pysähtymään. Ehkäisee 
syrjäytymistä, lisää päihteettömyyttä ja vähentää 
humalajuomista.

Miten vaikuttaa? 
Mallin vaikuttavuutta mitataan alkuun kerran 
viikossa henkilökohtaisissa tapaamisissa.
Kahden-kolmen kuukauden päästä joka toinen 
viikko on henkilökohtainen tapaaminen.
Jälkiseuranta tehdään asiakkaan toiveen 
mukaan räätälöidysti henkilökohtaisen tai 
ryhmätapaamisen tai skype-yhteyden avulla.

Mikä on?
Erilaisten tapahtumien järjestäminen 
Tulevaisuuskioskiin, matalan kynnyksen 
infopisteeseen. Tulevaisuuskioskista saa 
apua lomakkeiden täyttämiseen (esim. Kela), 
työ- ja koulutushakemusten tekemiseen 
sekä oman talouden ja rahavaikeuksien 
hallintaan.  Tulevaisuuskioskista saa myös tietoa 
mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sopivista 
kuntoutus- ja asumispalveluista.

Kenelle?
Avoimet ovet kaikille avun tarvitsijoille.

Mitä hyötyä? 
Poistetaan esim. mielenterveyskuntoutujien 
leimaa. Kohdennetaan rajallisia voimavaroja 
oikein. Avun tarvitsija ei tarvitse ajanvarausta, 
jolloin kynnys tulla madaltuu. Ei vaadi 
sitoutumista, voi käydä silloin kun haluaa. 
Akuuttiin ongelmaan saa avun heti. Kukaan ei 
diagnosoi eikä leimaa. 

Miten vaikuttaa?
Kyselylomakkeilla kerätään hyödyt, 
kehittämisehdotukset ja asiakaskokemukset 
non-stopina.

Mikä on?
Työkykykoordinaattorikoulutus vahvistaa am-
mattilaisten osaamista työllistymiseen, työssä 
jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvissä 
tehtävissä. Koulutuksessa on keskeistä yhteistyö 
työterveyshuollon, TE-toimistojen, työnantajien, 
perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen sekä 
tarvittavan verkoston kanssa. 

Kenelle? 
Työllistymisen ja työssä jatkamisen 
edistämiseen liittyvissä tehtävissä toimiville 
ammattilaisille.

Mitä hyötyä? 
Tiedollinen ja taidollinen osaaminen sekä 
ammattitaito vahvistuvat. Ammattilaisten 
tiedot ja taidot ovat koulutuksen jälkeen 
sellaisella tasolla, että he osaavat ohjata 
esim. osatyökykyisiä heidän tarvitsemiensa 
palveluiden piiriin. Ammattilaiset saavat hyvät 
valmiudet tukea osatyökyisten henkilöiden 
pääsyä työelämään ja jatkamista työssä 
erilaisten ratkaisujen turvin.

Miten vaikuttaa? 
Vaikutuksia ei ole tutkittu.

Mikä on?
Työnetsijä-mentorit neuvovat organisaatiota 
uusien työtehtävien tunnistamisessa 
ja luomisessa. Mentori jalkautuu eri 
organisaatioihin uuden työn etsijänä 
ja markkinoi uudentyönmuotoilijoiden 
(kuntoutusasiakkaiden) osaamista.

Kenelle?
Työttömille kuntoutusasiakkaille.

Mitä hyötyä?
Auttaa tunnistamaan ja vahvistamaan yksilön 
vahvuuksia. Innostaa kokeilemaan uutta ja 
ylittämään mukavuusrajaa. Tukee rohkeutta. 
Taitoja ja omia valmiuksia käydään yhdessä läpi, 
annetaan pohtia, kokeilla ja tutustua rauhassa.

Miten vaikuttaa?
Työhönetsijä-mentorit toimivat yrityksissä 
linkkinä esimiesten ja työntekijän välillä. 
Kehityskeskustelut käydään työpaikoilla 
kolmikannassa.

5 6 7 8
Tulevaisuuskioskin 
suunnannäyttäjä

Työkykykoordinaattori-
koulutus

Siltamalli Työnetsijämentori
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Mikä on? 
Asiakaskokemusmittaus mittaa työllisen 
identiteetin vahvistumista. Kuntouttavan 
työn (sosiaalihuoltolain alainen kuntouttava 
työtoiminta) vaikuttavuustulokset ovat 
heikkoja. Vain 6-8 prosenttia asiakkaista 
työllistyy. Yksi tähän vaikuttava tekijä on 
asiakkaiden asiakaskokemus palvelussa. 
Työllisen identiteetillä on iso vaikutus siihen, 
miten ihminen suhtautuu tulevaisuuteensa ja 
mahdollisuuksiinsa.

Kenelle?
Työllisyydenhoidon järjestäjille. 
Työllisyyspalveluiden kehittäjille. Maakunnille ja 
palveluiden tuottajille. 

Mitä hyötyä? 
Pilottimittauksessa 60 % asiakkaista 
koki työllisen identiteetin vahvistuneen 
Kuntoutussäätiön palveluissa. 

Miten vaikuttaa? 
Tukee työllistymistä ja työmahdollisuuksien 
löytymistä. Tukee työllisyysasteen paranemista 
ja työttömyyden alentumista. Tukee alueen 
elinvoimaa. 

Mikä on?
Ajasta ja paikasta riippumattoman läsnätyön 
mallinnus ja hyötyjen mittaus. Erityisesti 
asiantuntijatehtävissä toimivilla työnteko ei 
ole enää sidottu aikaan ja paikkaan. Ajasta ja 
paikasta riippumattomaan läsnätyöhön liittyy 
monia henkilöstön työssä innostumiseen, 
tiimityöhön ja itsensä johtamiseen liittyviä 
kysymyksiä, joista tutkimuksellinen näyttö on 
hajanaista ja vähäistä. 

Kenelle?
Kaikille organisaatioille julkisella, yksityisellä 
sekä kolmannella sektorilla.

Mitä hyötyä? 
Organisaation suorituskyky paranee. 
Henkilöstön työssä innostuminen lisääntyy ja 
kuormittuneisuus vähenee, kun töitä voi tehdä 
joustavasti.

Miten vaikuttaa?
Työssä innostuminen lisääntyy. Tiimityön 
tekemiseen ei ole vaikutuksia. 

Mikä on?
Tulevaisuuskioski on kuntoutujien ja asiak-
kaiden kiinnostuksen kohteista ja heidän 
tulevaisuussuunnitelmistaan lähtevä konsepti, 
jossa ei diagnosoida eikä keskitytä menneeseen. 
Tulevaisuuskioskissa tehdään tulevaisuussuun-
nitelma yhdessä psykologin kanssa ja mietitään 
keinot tulevaisuuden tavoitteisiin pääsemiseksi. 
Tulevaisuussuunnitelmassa tunnistetaan asiak-
kaan keskeiset kiinnostuksen kohteet, intohimot 
ja innostuksen lähteet. Asiakas pääsee kokeile-
maan monia eri toimintamuotoja ja asioita sisäl-
töpajoilla. Tulevaisuuskioskissa on sosiaalinen, 
fyysinen ja digitaalinen vuorovaikutuksen kenttä. 

Kenelle? 
Erityisesti työelämän ulkopuolella oleville. 
Kaikille niille, jotka hakevat tulevaisuudelle 
uutta suuntaa. 

Mitä hyötyä? 
Löytyy uutta työtä. Syntyy yrityksiä ja 
työpaikkoja. Paluu työttömyyteen estyy. 

Miten vaikuttaa? 
Asiakkaat pääsevät työhön, työllistyvät ja perus-
tavat yrityksiä. Työttömyys alueella alenee, ja 
työllisyysaste kasvaa. Syntyy työpaikkoja. Alueen 
elinvoima paranee. 

Mikä on?
Mittaa työssä innostumista ja työnimua. 
Työhyvinvointi ei korreloi yhtä vahvasti ja 
positiivisesti organisaation suorituskyvyn kanssa 
kuin työnimu. 

Kenelle?
Julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioille, 
joiden suorituskyvyssä on haasteita esim. 
toimintaympäristön muutosten vuoksi. 
Henkilöstölle, jolloin työnimua vahvistavat 
tekijät voidaan tunnistaa ja vaikuttaa niihin. 

Mitä hyötyä?
Suorituskyvyn parantuminen. Henkilöstön 
sitoutuminen. Motivaation sekä työssä 
innostumisen vahvistuminen. 

Miten vaikuttaa?
Työssä innostumisella ja työnimulla on todettu 
olevan merkittäviä vaikutuksia organisaation 
suorituskykyyn.

9 10 11 12
Läsnätyön mallinnus ja mittausTulevaisuuskioski Asiakaskokemusmittaus Työssä innostumisen ja 

työnimun mittaus
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Mikä on?
Majakka-Beacon on maahanmuuttajien 
tuetun työllistymisen ja kuntoutusluotsauksen 
palvelukokonaisuus.  Asiakastyöhön kehitettiin 
työvalmennuksen ja tuetun työllistymisen 
toimintamallia, kuntoutusluotsausta eli kun-
toutuksen palveluohjausta, maahanmuuttajille 
räätälöityä kuntoutustutkimusta, työpaikalla ta-
pahtuvaa täsmäkielikoulutusta sekä luovan toi-
minnan keinoin toteutettua maahanmuuttajien 
ryhmätoimintaa. Maahanmuuttajajärjestöissä 
kehitettiin lisäksi taustayhteisöille suunnattua 
suomalaista työelämää ja palvelujärjestelmää 
koskevaa ohjausta ja neuvontaa sekä työnanta-
jille suunnattua tiedotustoimintaa.

Kenelle? 
Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungeissa 
asuville vaikeasti työllistyville, 
kotoutumisvaiheen ohittaneille 
maahanmuuttajille. Palvelutoiminnan 
toteuttajille sekä maahanmuuttajia työllistäville 
työnantajille. 

Mitä hyötyä? 
Ripeä sopivan työpaikan etsintä, sijoitus 
työhön ja tuki myös työssäolon aikana. 
Työhönvalmennus työparityönä, toinen 
valmentajista maahanmuuttajataustainen 
toinen suomalaissyntyinen. 
Työllistymisedellytyksiä parantavaa yksilöllistä 

13
Majakka-Beacon - maahanmuuttajien 
tuettu työllistyminen  

palveluohjausta (kuntoutusluotsi) ja vertaistukea 
ryhmätoiminnassa. Käytännönläheistä 
täsmäopetusta suomen kielessä. 

Miten vaikuttaa? 
Kaikkiaan 56 % työllistymistavoitteisista asi-
akkaista työllistyi palkkatyösuhteeseen, joista 
yli puolet yksityiselle tai kolmannelle sektorille 
ilman työnantajalle maksettavaa palkkatukea. 
Hankkeen asiakastyön päättyessä palkkatyössä 
oli 43 % osallistujista.
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Mikä on? 
Kuntoutuspalveluohjaus tukee työkykyä ja 
tehostaa työssä selviytymistä.

Kenelle?
Yrityksille ja sen työntekijöille.

Mitä hyötyä? 
Sairauspoissaolojen väheneminen. Taloudelliset 
säästöt. Sairauslomalta työhön paluun 
prosessien ohjaus: työpaikan, esimiesten ja 
työterveyshuollon rajapinnassa tapahtuva 
kuntoutuksen palveluohjaus. Työkyvyn hallintaa 
tukevat esimiesvalmennusohjelmat.

Miten vaikuttaa? 
Työkyvyn tuen tarpeen toteamisen 
tehostuminen työntekijän kannalta, 
verkostoneuvotteluissa päätettävän jatko-
ohjelman työntekijäkohtaisuus, työssä 
jatkamisen tai työhön paluun tukimuotojen 
konkreettisuus, ammatillisen kuntoutuksen 
ohjelmien monipuolistaminen työssä.

Mikä on?
JATS on työssä jatkamista tukeva ja sairauslo-
makäytäntöjä kehittävä koulutus- ja yhteistyö-
projekti. Työssä jaksamiseen ja työhön kuntou-
tumiseen on rakennettu yhteistyökäytäntöjä, 
jotka tukevat osallisuutta ja työhyvinvointia ja 
antavat työntekijälle tunteen omien tavoitteiden 
ja osaamisen huomioon ottamisesta ja arvos-
tuksesta.

Kenelle? 
Pienille ja keskisuurille yrityksille.

Mitä hyötyä? 
Sairauslomiin liittyvät käytännöt tukevat 
erityisesti mielenterveysongelmien ja 
henkisen uupumisen tilanteissa työhön 
paluuta. Esimiesvalmennusohjelmat tukevat 
henkilöstöjohtamisen ja työterveyshuollon 
välistä yhteistyötä. Antaa perustan 
osallistujatahojen keskinäiselle verkottumiselle 
ja osaamisen jakamiselle. 

Miten vaikuttaa? 
Rakennettiin seitsemän varhaisen reagoinnin ja 
tuen mallia eri pk-organisaatioihin ja valmen-
nettiin työpaikkoja ja työterveyshuoltoja mallin 
käytössä. JATS kehitti ja järjesti pk-johdolle 
omaa työhyvinvointivalmennusta, jonka osal-
listujien antama asiakastyytyväisyyspalaute oli 
hyvä tai kiitettävä. Hanke tuotti runsaan määrän 
julkaisuja, oppaita ja käsikirjoja.

16 17
Jats – työssä jatkaminen Kuntoutuspalveluohjaus

Mikä on? 
Tuettu työllistyminen, ohjaus ja mentorointi 
kuntoutumisessa (TUTKA-projekti) yhdistää 
tuetun työllistymisen ja palveluohjauksen 
menetelmät.  Se katkaisee asiakkaiden 
syrjäytymisen kierrettä yksilötasolla.

Kenelle?
Työelämästä syrjäytymisvaarassa 
oleville korkeasti koulutetuille 
mielenterveyskuntoutujille, ammatillista 
koulutusta vailla oleville nuorille ja CP-
vammaisille nuorille. 

Mitä hyötyä? 
Ripeä sopivan työpaikan etsintä, sijoitus 
työhön ja tuki työssäolon aikana. 
Palvelun ytimenä yksilöllisesti räätälöity 
työhönvalmennus.  Yksilöllistä palveluohjausta 
ja vertaistukea tarjoavaa ryhmätoimintaa ja 
kuntoutusasiantuntijan tarjoamaa mentorointia.

Miten vaikuttaa? 
Kehitetty toimintamalli on toimiva tukimuoto. 
Asiakkuuden päättyessä 34 % asiakkaista oli 
töissä avoimilla työmarkkinoilla. Projektilla oli 
vaikutusta myös asiakkaiden toimeentuloon ja 
tyytyväisyyteen eri elämänalueilla.

Mikä on?
Paalu tarjoaa uudenlaisia toimintatapoja, joilla 
tuetaan masennuksen vuoksi sairauslomalla 
olleiden työhön paluuta. 

Kenelle?
Työsuhteessa oleville, pidemmän aikaa 
masennuksen vuoksi sairauslomalla olleille 
henkilöille. 

Mitä hyötyä?
Työhön paluuta tukevat aktiiviset toimenpiteet 
nopeuttavat työhön paluuta. Asiakkaiden 
arvioiden mukaan palvelusta on ollut hyötyä 
heidän työhön paluunsa kannalta. Tukea 
tarjottiin yksilö- tai ryhmämuotoisena tai näiden 
kahden tukimuodon yhdistelmänä. Työhön 
palaajan tilanne pyrittiin ottamaan huomioon 
kokonaisvaltaisesti. Kuntoutusneuvojat 
osallistuivat myös työhön paluuseen liittyviin 
yhteisneuvotteluihin tai muuhun työhön 
palaajan verkostoyhteistyöhön. Työhön paluun 
tuki ulotettiin tarvittaessa työpaikalle työhön 
palaajan ja hänen esimiehensä tueksi.

Miten vaikuttaa?
Asiakkaiden, kuntoutusneuvojien, 
työterveyshuoltojen ja esimiesten myönteiset 
kokemukset projektin toiminnasta kertovat 
kehitettyjen toimintamallien toimivuudesta ja 
tuloksellisuudesta. 

14 15
Tutka – tuettu työllistyminen Paalu – työhönpaluu 

sairaslomalta
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Mikä on? 
Työhönvalmennuksen toimintamalli 
kehitysvammaisille henkilöille. Näyttöön 
perustuva toimintamalli sovellettiin ja otettiin 
käyttöön Kehitysvammaliiton Kehitysvammaiset 
ihmiset töihin -projektissa. Kuntoutussäätiö 
toteutti projektiin selvityksen.

Kenelle?
Kehitysvammaisille, kunnille, 
työhönvalmennuksen parissa työskenteleville.

Mitä hyötyä? 
Edesauttaa kehitysvammaisten ihmisten 
osallisuutta työelämään ja työllistymistä 
avoimille työmarkkinoille.

Miten vaikuttaa? 
Työhönvalmentajien tarjoamaan tukeen 
perustuva tuetun työllistymisen malli on 
kansainvälisissä tutkimuksissa ja kotimaisissa 
kehittämishankkeissa osoittautunut toimivaksi 
tavaksi tukea kehitysvammaisten ihmisten 
työllistymistä.

Mikä on?
Näyttöön perustuvan tuetun työllistymisen 
tavoite on työntekijän työllistyminen normaaliin 
palkkatyöhön avoimille työmarkkinoille.

Kenelle? 
Vaikeista mielenterveysongelmista kärsiville. 
Soveltuu myös yleisesti vaikeasti työllistyville 
ryhmille.

Mitä hyötyä? 
Työllistyminen normaaliin palkkatyöhön 
avoimille työmarkkinoille.

Miten vaikuttaa?  
 Edistää ihmisten tasavertaisuutta ja osallisuutta 
työelämään. Edistää välillisesti myös 
oirehallintaa.

20 21
Tuetun työllistymisen malli 
(IPS)

Kehitysvammaisten työllistämi-
nen avoimille työmarkkinoille

Mikä on?
Onnistuneesti työelämään! Tukea nuoren 
työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa – opas 
on kehitetty Tuto-hankkeessa.

Kenelle?
Nuorille työntekijöille sekä heidän kanssaan 
toimiville esimiehille ja työsuojeluhenkilöstölle.

Mitä hyötyä? 
Opas antaa käytännön vinkkejä nuorten kanssa 
toimiville sekä nuorille itselleen siitä, mitä pitää 
ottaa huomioon ja miten suhtautua esimerkiksi 
oppimisvaikeuksiin silloin, kun nuori aloittaa 
ensimmäisellä työpaikallaan.

Miten vaikuttaa?
Ei tutkimustietoa.

Mikä on?
Erityistukea tarvitsevien nuorten tukikäytäntöjen 
kehittäminen työpaikalla. Malli on kehitetty 
Tuto-hankkeessa yhteistyössä Keskon kanssa.

Kenelle?
Nuorille työntekijöille. Nuorten kanssa toimiville 
esimiehille ja esim. työsuojeluhenkilöstölle.

Mitä hyötyä?
Organisaatioon perehdyttämiseen ja 
esimiestyöhön syntyy hyviä käytäntöjä, joilla 
tuetaan nuorten työkykyä. Työpaikan ja 
työterveyshuollon yhteistyön hyvät käytännöt 
auttavat tunnistamaan, milloin nuori tarvitsee 
erityistä tukea.

Miten vaikuttaa?
 Ei tutkimustietoa.

18 19
Opas onnistuneesti
työelämään!

Eritystukea tarvitsevan tuki-
käytännöt työpaikalla
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Mikä on?
Alkukartoituspalvelu koostuu kolmesta 
osiosta: asiakkaan osaamisen monipuolisesta 
tunnistamisesta, asiakkaan kanssa käytävästä 
henkilökohtaisesta sparrauskeskustelusta sekä 
tunnistetun osaamisen dokumentoinnista. 
Osaamiskartoitus toteutetaan pääosin 
digitaalisesti.

Kenelle?
Korkeasti koulutetuille espoolaisille, 
helsinkiläisille ja vantaalaisille yli 35-vuotiaille 
henkilöille, jotka ovat olleet työttömänä 
vähintään vuoden.

Mitä hyötyä? 
Alkukartoituspalvelun tavoitteena on tunnistaa 
asiakkaiksi ohjautuneiden henkilöiden 
osaaminen uudenlaisesta tai aiemmasta 
ammattialasta tai koulutuksesta poikkeavalla 
tavalla. Osaamisen tunnistamisessa näkökulma 
on nykyisten ja tulevien työmarkkinoiden 
osaamistarpeissa. Kuntoutusalan monipuolisen 
osaamisen turvin pystytään tunnistamaan myös 
ne asiakkaat, joiden saamat hyödyt palvelusta 
ovat pienet tai niitä ei juuri ole olemassa.

Miten vaikuttaa?
Henkilöasiakkaat osaavat alkukartoituspalvelun 
sekä hankkeen omien palvelujen avulla 
aiempaa paremmin kuvata ja tuotteistaa oman 
osaamisensa ja suunnata työnhakuaan myös 
uudenlaisiin työtehtäviin. 

Mikä on?
Tutkimus TYP-toiminnan johtamisesta selvittää, 
kuinka TYP-johtajat kokevat oman roolinsa eri 
sektoreiden työpanosten johtamisessa sekä TYP-
palvelujen ja kunnan eri hallinnonalojen välisten 
palvelujen rajapinnoilla.

Kenelle?
Pitkäaikaistyöttömille, kunnille, TYP-johtajille.

Mitä hyötyä?
Tutkimus lisää ymmärrystä monialaisen 
yhteistyön monimutkaisen kokonaisuuden 
johtamisesta. Oikea-aikaisten, sujuvien 
ja taloudellisten palvelujen tarjoaminen 
vaatii eri toimijoiden työpanoksen selkeää 
organisointia, tulosten arviointia ja kykyä 
johtaa monitoimijaisen palvelujärjestelmän 
kokonaisuutta.

Miten vaikuttaa?
Tutkimus tuottaa monialaisen yhteistyön 
johtamiseen liittyvää tietoa, jota on mahdollista 
hyödyntää myös suunniteltaessa laajemmilla 
sote-alueilla toteutettavaa monialaista ja 
ylisektorista yhteistyötä. 

22 23
AlkukartoituspalveluKuntoutuksen aseman vah-

vistaminen monialaisessa 
yhteispalvelussa (TYP-hanke)

Mikä on? 
Uusia tukimuotoja nuorten työkyvyn ja 
oppimisen tueksi sekä nuoren oppimiseen 
liittyvien vaikeuksien tunnistamiseen 
työterveyshuollolle.  Tukimuodot on kehitetty 
yhdessä työpaikkojen kanssa. 

Kenelle?
Työpaikoille, esimiehille, nuorille, nuorille 
aikuisille ja oppimisvaikeuksia omaaville 
henkilöille.

Mitä hyötyä? 
Työhyvinvoinnin lisääntyminen, ongelmien 
tunnistaminen, työkyvyn tuen hyvät käytännöt.

Miten vaikuttaa? 
Nuorten työhyvinvointia edistämällä 
pidennetään työuria ja ehkäistään nuorten 
työelämästä syrjäytymistä.

Mikä on?
Mallissa tutkittiin ja hyödynnettiin työnohjaus-
toimintaa työyhteisöjen suunnitelmallisessa 
kehittämisessä. Tutkimuksen tuloksena kehi-
tettiin yhteisöllisen työhyvinvoinnin malli, joka 
perustuu työntekijöiden, esimiesten ja johdon 
avoimiin kommunikaatiosuhteisiin.

Kenelle? 
Psykiatrisille asumiskuntoutusyksiköille.  Mallia 
voidaan hyödyntää laajemmin suomalaisessa 
työelämässä ja etenkin psyykkisesti 
kuormittavissa työympäristöissä.

Mitä hyötyä? 
Työnohjausta voidaan hyödyntää paremmin 
dialogisin keinoin.

Miten vaikuttaa? 
Työnohjaus voi olla monipuolisesti vaikuttavaa, 
mutta hyvien tulosten jatkuvuuteen tarvitaan 
koko organisaation panostusta ja sopimuksia 
yhteisistä käytännöistä.

24 25
Yhteisöllinen työhyvinvointi-
malli (YTY)

Tukea työkykyyn ja oppimi-
seen työuran alussa
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Mikä on?
Työelämään paluu työkokeilun kautta. 
Avokuntoutus. 

Kenelle?
Työttömille ja yrittäjille, jotka tarvitsevat tukea 
työllistymiseen.

Mitä hyötyä? 
Elämäntilanne kohenee, rohkeus ja ymmärrys 
omasta osaamisesta vahvistuvat. 

Miten vaikuttaa?
Työkokeilun kautta pääsy entiseen tai uuteen 
ammattiin tai opintoihin.

Mikä on?
Työkyvyn mahdollisuudet tai rajoitteet 
selvitetään avokuntoutuksessa, 
moniammatillisessa työryhmässä. 

Kenelle?
Henkilöille, joilla on työllistymisen estänyt 
sairaus tai rajoite. Asiakas saa kirjallisen 
selvityksen tilanteestaan ja jatkoseurannan.

Mitä hyötyä?
Tukea moniammatillisen työryhmän osaamisen 
kautta. Jatkosuunnitelma ohjaa eteenpäin.

Miten vaikuttaa?
Asiakas ohjataan joko terveydenhuoltoon 
tai sopiviin työtehtäviin / opiskeluun / 
työkokeilukuntoutukseen.

26 27
Työkokeilu / KELA / TEAKAmmatillinen kuntoutus-

selvitys / KELA

Mikä on? 
Tiivis yhteistyö ja tuki ohjaajien kautta. 
Avokuntoutus. Pitkä kuntoutusjakso.

Kenelle?
Asiakkaalle, joka tarvitsee runsasta tukea työn/
opiskelun hakuun sekä sopivien ammattialojen 
selvittämiseen.

Mitä hyötyä? 
Omien kykyjen ja mahdollisuuksien 
ymmärtäminen.  Oppiminen ulkopuolisessa 
työyhteisössä toimimiseen ja sitä kautta 
itsenäiseen elämänhallintaan.

Miten vaikuttaa? 
Valvottu työharjoittelu, jonka tavoitteena 
on palkkatyö ulkopuolisessa työpaikassa. 
Sosiaalisen kanssakäynnin vahvistaminen.

Mikä on?
Tuki ja ohjaus osaamista vastaavan palkkatyön 
etsimisessä. Avokuntoutus.  

Kenelle? 
Asiakkaalle, joka pystyy hahmottamaan 
työkykynsä ja tavoitteensa, mutta tarvitsee 
tukea työn haussa.

Mitä hyötyä? 
Saa yksilöllistä tukea työn haussa. Kiinnittyy 
työelämään ohjaajan, työnantajan sekä oman 
toimintansa kautta. Elämänhallinta kohenee.

Miten vaikuttaa? 
Ohjaa palkkatyöhön ulkopuolisessa työpaikassa.

28 29
Työhönvalmennus / KELA / 
TEAK

Työkokeilu + työhönvalmennus 
/ KELA / TEAK
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Mikä on?
Osku – Tie työelämään on verkkopalvelu 
osatyökykyisten tueksi. Verkkopalvelu 
sisältää kattavasti ja ajantasaisesti tietoa 
ammattilaisten, osatyökykyisten ja yritysten 
käyttöön. Sekä työelämässä mukana olevan 
että kohti työelämää pyrkivän osatyökykyisen 
tilanne, keinot ja ratkaisut. Palvelu perustuu 
Osatyökykyiset työssä (Osku) -ohjelman 
toimintakonseptin keinovalikoimaan. 
Sivustoa ylläpitää ja kehittää Kuntoutussäätiö. 
Rahoituksesta vastaa Osatyökykyisille tie 
työelämään (OTE) -kärkihanke, jota toteuttaa 
sosiaali- ja terveysministeriö.

Kenelle?
Osatyökykyisille, osatyökykyisten kanssa 
työskenteleville ammattilaisille, työnantajille.

Mitä hyötyä? 
Verkkopalvelusta löytyy tietoa sekä käytännön 
keinoja ja ratkaisuja osatyökykyisten työssä 
jatkamiseen ja työllistymiseen.

Miten vaikuttaa?
Oikeaa tietoa, keinoja ja ratkaisuja tarjoamalla 
osatyökykyisten työllistyminen helpottuu. 
Muuttaa asenteita. Osatyökykyinen 
on ammattiosaaja siinä missä 
”täysityökykyinenkin”.

Mikä on?
Pitkäkestoinen ryhmä- ja yksilökuntoutus, jonka 
tavoitteena on työpaikka harjoittelujaksojen 
kautta tai opinnot.

Kenelle?
Asiakkaalle, joka sopeutuu ryhmätyöhön 
sekä työkokeilujaksoihin ja on sitoutunut 
panostamaan omaan kehittymiseensä ja 
työllistymiseensä.

Mitä hyötyä?
Itsetunnon ja elämäntilanteen kohentuminen 
ja tavoitteiden selkiytyminen. Mahdollisuus 
työkokeiluun kolmessa eri paikassa tai opinnot.

Miten vaikuttaa?
Kynnys työelämään/jatko-opintoihin madaltuu 
työharjoittelujaksojen ansiosta. Sosiaalisten 
tilanteiden hallinta paranee.

30 31
Osku – osatyökykyiset työssä 
-verkkopalvelu

Aikuisten ammatillinen 
kuntoutuskurssi / KELA
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Mikä on? 
Digi- ja tutkimuspaja on konsepti, jolla 
rakennetaan siltaa työhön sisältövalmentajien 
ja tulevaisuusmuotoilun avulla. Pajalla tehdään 
kiinnostavia projekteja kolmen hengen soluissa. 

Kenelle?
Työttömille, jotka haluavat ansaita elantonsa tai 
osan siitä työtä tekemällä. 

Mitä hyötyä? 
Vahvistaa työllisen identiteettiä, antaa 
ansaintamahdollisuuksia ja osallisuus 
yhteiskunnassa vahvistuu.

Miten vaikuttaa? 
Ansaintamahdollisuuksien löytäminen vähentää 
yhteiskunnalle kertyviä kustannuksia. Ihmisten 
osallisuus yhteiskunnassa vahvistuu. 

Mikä on?
Ravintola- ja elämyspaja on konsepti, jolla 
rakennetaan siltaa työhön sisältövalmentajien 
ja tulevaisuusmuotoilun avulla. Pajalla tehdään 
ruokaan ja ravintoon, elämyksiin ja tapahtumiin 
liittyviä kiinnostavia projekteja kolmen hengen 
soluissa. 

Kenelle?
Työttömille, jotka haluavat ansaita elantonsa tai 
osan siitä työtä tekemällä. 

Mitä hyötyä? 
Vahvistaa työllisen identiteettiä ja antaa 
ansaintamahdollisuuksia.

Miten vaikuttaa?
Ansainnanmahdollisuuksien löytäminen 
vähentää yhteiskunnalle kertyviä kustannuksia 
ja vahvistaa työllisen identiteettiä. Ihmisten 
osallisuus yhteiskunnassa vahvistuu. 

Mikä on?
Kuntoutusportti.fi kokoaa järjestöissä ja muissa 
organisaatioissa tuotettua kuntoutustietoa ja 
toimii merkittävänä kuntoutustiedon välittäjänä.

Kenelle? 
Kuntoutuksen asiakastyötä tekeville, tutkimus- 
ja kehittämistoiminnan ammattilaisille, 
järjestöille ja kuntoutustietoa tarvitseville 
henkilöille.

Mitä hyötyä? 
Yhteen paikkaan koottu kuntoutusta 
koskeva ajantasainen tieto helpottaa tiedon 
hyödynnettävyyttä ja auttaa käytännön 
työskentelyssä.

Miten vaikuttaa? 
Koottu tieto kuntoutuksesta parantaa yleistä 
tietoa kuntoutuksesta ja sen vaikuttavuudesta 
sekä edesauttaa palveluihin ohjautumista.

Mikä on?
Kiinteistö- ja viherpaja on konsepti, jolla 
rakennetaan siltaa työhön sisältövalmentajien 
ja tulevaisuusmuotoilun avulla. Pajalla tehdään 
kiinnostavia projekteja kolmen hengen soluissa. 

Kenelle?
Työttömille, jotka haluavat ansaita elantonsa tai 
osan siitä työtä tekemällä. 

Mitä hyötyä?
Vahvistaa työllisen identiteettiä ja antaa 
ansaintamahdollisuuksia. Ihmisten osallisuus 
yhteiskunnassa vahvistuu.

Miten vaikuttaa?
Ansainnanmahdollisuuksien löytäminen 
vähentää yhteiskunnalle kertyviä kustannuksia. 

32 33 34 35
Ravintola- ja elämyspajaKuntoutusportti Digi- ja tutkimuspaja Kiinteistö- ja viherpaja
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Mikä on?
Kahvila Muoto on alusta nopeiden kokeilujen 
tekemiseen ja yhteisölliseen kehittämiseen. 

Kenelle? 
Kuntoutujille, tutkijoille ja kehittäjille, ravintola-
alan ammattihenkilöstölle, Malminkartano-
Kannelmäen -alueen asukkaille.

Mitä hyötyä? 
Nopeat kokeilut mahdollistavat asiakastulojen 
hankkimisen ja tarjoavat Malminkartano-
Kannelmäen alueella kiinnostavaa tekemistä 
asukkaille. 

Miten vaikuttaa? 
Kahvila Muoto lisää alueen sosiaalista koheesio-
ta ja viihtyvyyttä. 

36
Kahvila Muoto
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Kuntoutusratkaisut  37-82

Paras toimintakyky ja terveys
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Mikä on? 
Kokonaisvaltaisessa kuntouttamisessa 
ylläpitävää tai sosiaalista kuntoutusta tarvitseva 
asiakas sijoitetaan työllistymistä tavoittelevaan 
kuntouttavaan työtoimintaan.

Kenelle?
Työtoiminnan asiakkaille, joiden sosiaalinen 
ympäristö ei ole lähiaikoina työllistymistä 
tukeva, esim. päihdekuntoutujat, ulosoton 
asiakkaat, pahasti työelämästä syrjäytyneet 
ja työkykyrajoitteiset. Henkilöille, joilla ei 
ole sosiaalista verkostoa tai verkostossa on 
ainoastaan ihmisiä, joiden tavoitteena ei ole 
työelämä. 

Mitä hyötyä? 
Ohjauksen avulla tarkastellaan työllistymisen 
tai uudelleen kouluttautumisen sosiaalisia ja 
muita esteitä, tiedostetaan ne ja määritellään 
realistiset tavoitteet. 

Miten vaikuttaa? 
Kun työllistämistoimenpiteet eivät auta, 
vaikuttavuus syntyy perustan valamisesta 
uudelleen. 

Mikä on?
Voimaa elämään! Tempo-hankkeen ja Kiipulan 
yhteistyössä suunnittelema ja toteuttama kurssi, 
joka sisältää kuusi lähipäivää noin puolen 
vuoden aikana.

Kenelle?
Henkilöille, joilla on jaksamisen haasteita, 
kuten alavireisyyttä, toivottomuutta tai 
jännittyneisyyttä.

Mitä hyötyä? 
Kurssilla kartoitetaan omaa osaamista 
ja vahvuuksia, lisätään voimavaroja ja 
hyvinvointia sekä opastetaan omasta työkyvystä 
huolehtimiseen. Kurssilla saa myös tukea 
työelämään tai opintoihin hakeutumiseen.

Miten vaikuttaa?
Vaikutuksia ei ole tutkittu.

Mikä on?
Taidekehä-hanke Helsingin taiteilijaseuran 
projektirahalla.

Kenelle? 
Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille.

Mitä hyötyä? 
Yhteisöllinen, yhdessä toteutettu 
taidekasvatuksellinen projekti, jonka tulokset 
näkyvät heti. Keskeisenä osallistujien 
voimaantuminen taiteen tekemisen keinoin. 

Miten vaikuttaa? 
Kohottaa itsetuntoa, voimaannuttaa, auttaa tun-
nistamaan vahvuuksia ja toimimaan ryhmässä.

Mikä on?
Tempo-hankkeen ja Kuntoutumiskeskus 
Apilan yhteistyössä suunnittelema ja 
toteuttama Tuki- ja liikuntaelinkurssi, jolla 
laaditaan henkilökohtainen ja tavoitteellinen 
kuntoutusohjelma. 

Kenelle?
Henkilöille, joilla tuki- tai liikuntaelimistön 
sairaus tai liikuntarajoitteet ja kivut rajoittavat 
jaksamista ja työkykyä. 

Mitä hyötyä?
Opitaan itsehoitokeinoja ja kivunhallintaa. 
Toiveikkuuden lisääminen ja oman mielialan 
kohentuminen.

Miten vaikuttaa?
Vaikutuksia ei ole tutkittu.

37 38 39 40
Voimaa elämään!Taidekehä-seinämaalaus Kokonaisvaltainen 

kuntouttaminen
Tuki- ja liikuntaelinkurssi
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Mikä on? 
Elämyksellinen muistijälki on 
kuntoutusasiakkaan arvostavaa 
kohtaamista, yksilöllisyyden tunnistamista ja 
luottamuksen synnyttämistä yhteisen matkan 
aikana. Kokemusasiantuntija on tukena 
asiakaskokemuksen synnyttämisessä.

Kenelle?
Kuntoutuksen asiakkaille.

Mitä hyötyä? 
Kuntoutujan tarpeista ja toiveista räätälöidyt 
palvelut vahvistavat omaa minäkuvaa ja 
elämänhallintaa. 

Miten vaikuttaa? 
Kuntoutusjakso on kerätyn palautteen mukaan 
voimaannuttava. Kuntoutusjakson keskeytykset 
ja toistuvien kuntoutusjaksojen tarve vähenevät. 

Mikä on?
Teatteriryhmä on pitkäkestoinen ja 
toiminnoiltaan monipuolinen ryhmäprosessi, 
jossa tehdään yhteistyötä Mikkelin Teatterin 
kanssa. Ryhmässä korostuvat monialainen 
työskentely, toimiminen ns. luonnollisessa 
ympäristössä sekä konkreettisen ja 
pitkäkestoisen ohjauksen ja monipuolisen 
käytännön toiminnan yhdistäminen.  Toiminta 
on myös opinnollistettu, mikä lisää osallistujien 
motivaatiota.

Kenelle?
Mikkelin SOSKU-osahankkeen asiakkaille.

Mitä hyötyä? 
Saatu erittäin positiivista palautetta. 
Teatteriryhmä on tuonut osallistujilleen 
osallisuuden kokemuksia, rohkeutta ylittää omat 
rajansa, uusia kontakteja ja vaikuttanut myös 
monella tavalla osallistujien jatkosuunnitelmien 
selkiytymiseen.

Miten vaikuttaa?
Ei vielä tuloksia.

Kenen toteuttama?
Sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke 
(SOSKU), Mikkelin osahanke.

Mikä on?
Oman mielesi ”personal traineriksi?” on vuoro-
vaikutteinen pienryhmävalmennus, jossa tutus-
tutaan mm. ajattelustrategioiden merkitykseen 
ja tietoiseen läsnäoloon. Valmennus sisältää yh-
teensä neljä lähipäivää, joiden välissä tehdään 
omaan hyvinvointiin ja elämään liittyviä tehtäviä 
verkossa Movendos-valmennustyökalun avulla.

Kenelle? 
18–29 -vuotiaille työelämään suuntaaville 
nuorille.

Mitä hyötyä? 
Antaa keinoja henkisten voimavarojen ja 
psykologisen pääoman kehittämiseen. 
Päämääränä on parempi itsetuntemus. 
Luottamus omiin mahdollisuuksiin ja 
kykyihin vahvistuu. Auttaa havaitsemaan ja 
suunnittelemaan keinoja omien tavoitteiden 
saavuttamiseksi sekä löytämään polkuja oman 
osaamisen mukaiseen työpaikkaan.

Miten vaikuttaa? 
Vaikutuksia ei ole tutkittu.

Mikä on?
Yksilö- ja ryhmätoiminnan yhdistäminen 
ja yhteys asiakastyössä. Yksilötyön rinnalle 
mahdollisuus muodostaa ryhmiä ja ryhmissä 
oleville mahdollisuus yksilölliseen tukeen. 
Työparityöskentelyn monimuotoisuus.

Kenelle?
Laukaan SOSKU-osahankkeen asiakkaille.

Mitä hyötyä?
Saatu hyviä kokemuksia. Selkeä työparikuvio, 
jossa ryhmänvetäjä ja yksilötyöntekijä toimivat 
yhdessä, on todettu hyväksi.

Miten vaikuttaa?
Ei vielä tietoa.

Kenen toteuttama? 
Sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke 
(SOSKU), Laukaan osahanke.

41 42 43 44
TeatteriryhmäOman mielesi ”personal 

traineriksi”
Elämyksellinen muistijälki Yksilö- ja ryhmätoiminta 

asiakastyössä
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Mikä on? 
Ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä 
pääasiassa kouluympäristössä. Koululle on 
suunniteltu hyvinvoinnin vuosikello, jossa 
taitoja harjoitellaan luokanopettajan/valvojan 
tunneilla. Työparina ja suunnittelun apuna 
toimivat Rovaniemen SOSKU-osahankkeen 
työntekijät, koulupsykologi, koulukuraattori 
ja erityisopettajat. Jokaisena kouluvuoden 
kuukautena käydään läpi hyvinvointiin 
liittyviä teemoja, kuten mielenterveystaidot, 
elämäntaidot ja sosioemotionaaliset taidot.

Kenelle?
Koululaisille. Rantavitikan peruskoulun oppilaat 
Rovaniemellä.

Mitä hyötyä? 
Ei vielä tietoa.

Miten vaikuttaa? 
Ei vielä tietoa.

Kenen toteuttama?
Sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke 
(SOSKU), Rovaniemen osahanke.

Mikä on?
Opi oppimaan auttaa aikuisten 
oppimisvaikeuksiin.  Oppimisvalmiuksia 
kartoittavan psykologin tutkimuksen ja 
ryhmäkuntoutuksen mallit on räätälöity 
paremmin kohderyhmän tarpeita vastaaviksi 
ja kehitetty uusia työskentelymalleja 
oppimisvaikeuksien ja valmiuksien arviointiin, 
oppimisvalmennukseen ja lukikonsultointiin. 

Kenelle?
Aikuisille ja nuorille, joilla on oppimisvaikeuksia.

Mitä hyötyä? 
Auttaa oppimisvaikeuksia kokevia henkilöitä 
eri elämäntilanteessa. Vaikeuksia koettiin 
eniten vieraissa kielissä, muistamisessa ja 
laskemisessa. Oppimisvaikeudet häiritsivät 
erityisesti tiettyjen aineiden opiskelua ja 
tiettyjä työtehtäviä. Neljänneksellä asiakkaista 
oppimisvaikeudet haittasivat työssä 
selviytymistä ja yleistä elämänhallintaa. Lähes 
puolet asiakkaista koki oppimisvaikeuksien 
vaikuttaneen omiin elämänvalintoihin paljon. 

Miten vaikuttaa?
Oppimisvaikeuksien ja -valmiuksien 
arviointipalvelu, oppimisvalmennus, 
ryhmäkurssit, lukikonsultointi auttavat 
oppimisvaikeuksia kokevia henkilöitä.

Mikä on?
Nuorten yksilöohjauksen toimintamallissa 
työote on kokonaisvaltainen, tavoitteellinen ja 
pitkäjänteinen ja rakentuu asiakkaan omista 
ehdoista käsin. Asiakkaita tavataan matalan
kynnyksen periaatteella, heille sopivissa paikois-
sa ja heille sopivin aikavälein.  Palveluun ei liity 
aikarajausta eikä tavoitteisiin liittyviä tiukkoja 
kriteereitä. Tukea tarjotaan silloinkin, kun asia-
kas on elämässään heikoilla.

Kenelle? 
Nuorille, jotka ovat väliinputoajia ja 
eri palveluissa keskeyttäneitä.  Nuoret 
ovat ohjautuneet palveluun paikallisen 
Mikkelin Ohjaamo-palvelupisteen sekä eri 
yhteistyötahojen kautta.

Mitä hyötyä? 
Pitkäjänteisen yksilöohjauksen avulla on 
tuettu nuorten arjen hallintaa ja rakennettu 
tulevaisuudensuunnitelmia.  

Miten vaikuttaa? 
Ei vielä tuloksia.

Kenen toteuttama?
Sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke 
(SOSKU), Mikkelin osahanke.

Mikä on?
Tekemistä arkeen-ryhmätoiminnassa toimitaan 
matalalla kynnyksellä.   Asiakkaat luovat 
ryhmätoimintaan sellaista sisältöä, jolla he 
saavat tekemistä arkeen. Tekeminen tapahtuu 
kodin ulkopuolella ja on sosiaalisten taitojen 
harjoittelua, kehittämistä ja toiminnallisuutta.

Kenelle?
Seinäjoen SOSKU-osahankkeen asiakkaille.

Mitä hyötyä?
Saatu hyviä kokemuksia. Toiminta on edistänyt 
osallisuutta.  Asiakkaat ovat tulleet mukaan 
toimintaan ja sitoutuneet ryhmään.

Kenen toteuttama?
Sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke 
(SOSKU), Seinäjoen osahanke.
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Opi oppimaanNuorten yksilöohjauksen 

toimintamalli
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hyvinvointityö koulussa

Tekemistä arkeen 
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Mikä on? 
Muistisairaille soveltuva musiikkipainotteinen 
kuntoutusmalli. Tutkimuksellinen kehittäminen 
tehty Yhteinen sävel -hankkeessa.

Kenelle?
Muistisairaille ja heidän läheisilleen.

Mitä hyötyä? 
Muistisairaan kognitiivinen ja psyykkinen 
toimintakyky kohenee.

Miten vaikuttaa? 
Tutkimuksen perusteella todennettu 
musiikkipainotteisen monimuotokuntoutuksen 
positiiviset vaikutukset muistisairaan kognitioon 
ja psyykeen.

Mikä on?
KOMO-kysely, joka on kehitetty NUTTU-
hankkeessa.

Kenelle?
Henkilöille, jotka haluavat kartoittaa erilaisia 
oppimisvaikeuksiaan tai mielenterveyden 
pulmiaan. Ammattilaisille oppimisvaikeuksien 
tai mielenterveyden ongelmien seulonnan ja 
puheeksioton väline.

Mitä hyötyä? 
Oppimisvaikeuksia ja/tai mielenterveyden 
pulmia kokevat saavat alustavaa tietoa omista 
pulmistaan ja voivat hakeutua saamaan 
apua. Ammattilaiset saavat alustavaa tietoa 
asiakkaansa ongelmista ja voivat ohjata 
tarkempiin jatkoselvittelyihin.

Miten vaikuttaa?
Menetelmä on juuri valmistunut, ja tieteellinen 
tutkimus on vielä kesken. Yhteistyökumppanit 
ovat kuvanneet kyselyä tarpeelliseksi, ja 
menetelmä on herättänyt suurta kiinnostusta.

Mikä on?
Muistisairaille soveltuva kognitiivispainotteinen, 
monimuotoinen ja verkkovälitteistä kuntoutusta 
sisältävä kuntoutusmalli. Tutkimuksellinen 
kehittäminen tehty Muistiluuri-hankkeessa.

Kenelle? 
Muistisairaille ja heidän läheisilleen.

Mitä hyötyä? 
Muistisairaan psyykkinen toimintakyky kohenee. 
Läheisten jaksaminen paranee.

Miten vaikuttaa? 
Vaikuttavuustutkimuksella todennettu vaiku-
tukset muistisairaan mielialaan ja läheisten 
jaksamiseen.

Mikä on?
Oppimisvaikeuksien tunnistuslistan 
suomalainen versio. Tunnistuslista kehitetty Opi 
Oppimaan -hankkeessa. 

Kenelle?
Henkilöille, jotka haluavat tunnistaa omia 
oppimisvaikeuksiaan. Ammattilaisille seulonnan 
ja puheeksioton väline.

Mitä hyötyä?
Oppimisvaikeuksia kokevat henkilöt saavat 
alustavaa tietoa omista pulmistaan ja voivat 
hakeutua saamaan apua.  Ammattilaiset saavat 
tietoa asiakkaansa ongelmista ja voivat ohjata 
tarkempiin jatkoselvittelyihin.

Miten vaikuttaa?
Oppimisvaikeuksien tunnistuslista on levinnyt 
laajaan käyttöön mm. oppimisvaikeus.fi ja 
Celian lukihäiriö.fi sivuilla. Ei tutkimustietoa.
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KOMO-kyselyKognitiivispainotteinen 

kuntoutusmalli muistisairaille
Musiikkipainotteinen kun-
toutusmalli muistisairaille

Oppimisvaikeuksien 
tunnistuslista
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Mikä on? 
Vertaismallit oppimisen vaikeuksia omaaville 
ja mielenterveyden pulmia kokeville nuorille 
aikuisille. Ammattilaisohjatut vertaisryhmämallit 
on kehitetty NUTTU-hankkeessa matalan 
kynnyksen tukimuodoksi.

Kenelle?
Oppimisvaikeuksia ja mielenterveyden pulmia 
omaaville nuorille aikuisille. 

Mitä hyötyä? 
Itsetuntemus, toiveikkuus sekä tietämys omista 
oppimisvaikeuksista ja vahvuuksista sekä 
siitä, mihin ne elämässä ja käyttäytymisessä 
vaikuttavat, on lisääntynyt.

Miten vaikuttaa? 
Muutokset todettu systemaattisten palautteiden 
perusteella. Ryhmään osallistuneiden 
yleisarvosana on 8,5.

Mikä on?
Vertaismallit oppimisen vaikeuksia omaaville 
nuorille aikuisille.  Ammattilaisohjatut vertais-
ryhmämallit on kehitetty NUTTU-hankkeessa 
matalan kynnyksen tukimuodoksi.

Kenelle? 
Oppimisvaikeuksia omaaville nuorille aikuisille.

Mitä hyötyä? 
Itsetuntemus, toiveikkuus sekä tietämys omista 
oppimisvaikeuksista ja vahvuuksista sekä siitä, 
mihin ne omassa elämässä ja käyttäytymisessä 
vaikuttavat, on lisääntynyt.  Oppimisvaikeuksia 
omaavat nuoret aikuiset ovat mm. lukeneet ja 
kirjoittaneet aiempaa enemmän.

Miten vaikuttaa? 
Muutokset on todettu systemaattisten palaut-
teiden perusteella. Ryhmään osallistuneiden 
yleisarvosana on 9,1.

53 54
Vertaisryhmämallit oppimis-
vaikeuksiin

Vertaismallit oppimisen ja 
mielenterveyden pulmiin
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Mikä on? 
Oppimisvaikeus.fi tietoportaali.

Kenelle?
Henkilöille, jotka tarvitsevat tietoa 
omista, läheistensä tai asiakkaidensa 
oppimisvaikeuksista.

Mitä hyötyä? 
Tieto oppimisvaikeuksista, niiden 
ilmenemismuodosta ja vaikutuksista toiminta-, 
opiskelu- ja työkykyyn lisääntyy. Tieto 
tukimuodoista lisääntyy.

Miten vaikuttaa? 
Portaalin tarjoama tieto parantaa 
oppimisvaikeuksien tunnistamista sekä 
palveluihin ohjautumista. Käyttäjäkyselytieto.

Mikä on?
Lukivaikeuden neuropsykologiseen kuntoutuk-
seen soveltuvat materiaalit, jotka on tuotettu 
Luki-hankkeessa.

Kenelle? 
Lukivaikeusasiakkaita kuntouttaville 
neuropsykologeille.

Mitä hyötyä? 
Lukivaikeuksia omaavat saavat kohdennettua ja 
vaikuttavaksi todettua kuntoutusta.

Miten vaikuttaa? 
Materiaalia levitetään neuropsykologien 
käyttöön vuoden 2017 aikana. Tutkimuksen 
perusteella toimivaksi todettu materiaali lisää 
panostusta lukivaikeuden kuntoutukseen.

57 58
Lukivaikeuksien kuntoutus-
materiaalit

Oppimisvaikeuksien 
tietoportaali

Mikä on?
Lukivaikeuksiin soveltuva lyhyt 
neuropsykologinen ryhmäkuntoutusmalli. Malli 
on kehitetty Luki-hankkeessa. 

Kenelle?
Lukivaikeuksia omaaville nuorille aikuisille.

Mitä hyötyä? 
Lukivaikeuden aiheuttama haitta opiskeluissa, 
työssä tai niihin pääsemisessä lievittyy. Nuori 
aikuinen oppii uusia tapoja vaikeuksien kanssa 
selviytymiseen.  Itsetunto ja selviytymiskeinot 
vahvistuvat. Ryhmästä saa vertaistukea.

Miten vaikuttaa?
Positiiviset vaikutukset todennettu 
satunnaistetulla ja kontrolloidulla 
vaikuttavuustutkimuksella.

Mikä on?
Lukivaikeuksiin soveltuva lyhyt 
neuropsykologinen yksilökuntoutusmalli.  Malli 
on kehitetty Luki-hankkeessa. 

Kenelle?
Lukivaikeuksia omaaville nuorille aikuisille.

Mitä hyötyä?
Lukivaikeuden aiheuttama haitta opiskelussa, 
työssä tai niihin pääsemisessä lievittyy. Nuori 
aikuinen oppii uusia tapoja vaikeuksien kanssa 
selviytymiseen. Itsetunto ja selviytymiskeinot 
vahvistuvat.

Miten vaikuttaa?
Positiiviset vaikutukset todennettu 
satunnaistetulla ja kontrolloidulla 
vaikuttavuustutkimuksella.

55 56
Ryhmäkuntoutusmalli
lukivaikeuksiin

Yksilökuntoutusmalli  
lukivaikeuksiin



23

Mikä on?
Oppimisvaikeuksiin soveltuva yksilöllinen 
oppimisvalmennusmalli. Malli on kehitetty Opi 
Oppimaan -hankkeessa.

Kenelle?
Aikuisille, joilla on kehityksellisiä 
oppimisvaikeuksia.

Mitä hyötyä? 
Oppimisvaikeuksien aiheuttama haitta 
opiskelussa, työssä tai niihin pääsemisessä 
lievittyy. Antaa uusia toimintatapoja 
vaikeuksien kanssa selviytymiseen.  Itsetunto ja 
selviytymiskeinot vahvistuvat.

Miten vaikuttaa?
Asiakkailta kerätyn seurantatiedon perusteella 
suurin osa (81 %) koki vaikutukset omaan 
elämäntilanteeseensa myönteisiksi. Positiiviset 
vaikutukset näkyivät mm. opiskelujen 
aloittamisessa, loppuun saattamisessa, 
siirtymisessä työelämään, muutoksissa 
työnkuvassa sekä työssä jaksamisessa. Kielteisiä 
vaikutuksia ei ollut.  

Mikä on?
Oppimiskahvila-konsepti tiedonkäsittelyn ja 
oppimisen haasteisiin.

Kenelle?
Kaikille tiedonkäsittelystä ja oppimisesta sekä 
niihin liittyvistä haasteista kiinnostuneille.

Mitä hyötyä?
Tieto tiedonkäsittelystä ja oppimisesta sekä 
niihin liittyvien pulmien ilmenemismuodoista ja 
vaikutuksista toiminta-, opiskelu- ja työkykyyn 
lisääntyy. Tieto tukimuodoista lisääntyy.

Miten vaikuttaa?
Ei vielä tutkimustietoa. Käyttäjäkysely tehdään 
vuoden 2017 aikana.

59 60
Yksilöllinen 
oppimisvalmennusmalli 

Oppimiskahvila-konsepti

Mikä on? 
Lukikonsultti on oppimisvaikeuksiin liittyvä 
palveluohjauksen toimintamalli, joka on 
kehitetty Opi Oppimaan –hankkeessa. 

Kenelle?
Aikuisille, joilla on kehityksellisiä 
oppimisvaikeuksia. Ammattilaisille, joiden 
asiakkailla on oppimisvaikeuksia.

Mitä hyötyä? 
Tietoa oppimisvaikeuksiin liittyvistä palveluista 
sekä apuvälineistä. Tärkeimpänä hyötynä 
asiakkaat pitävät tietoa oppimisvaikeuksista, 
tutkimuksiin ohjaamista sekä neuvontaa 
ongelmatilanteissa.  

Miten vaikuttaa? 
Asiakkailta kerätyn palautetiedon perusteella 
lukikonsultin kaltainen palvelu on koettu 
tarpeelliseksi. 

Mikä on?
Oppimisvaikeuksiin soveltuva ryhmämuotoinen 
kuntoutusmalli. Malli on kehitetty Opi Oppimaan 
-hankkeessa.

Kenelle? 
Aikuisille, joilla on kehityksellisiä 
oppimisvaikeuksia.

Mitä hyötyä? 
Oppimisvaikeuksien aiheuttama haitta 
opiskeluissa, työssä tai niihin pääsemisessä 
lievittyy. Antaa uusia toimintatapoja 
vaikeuksien kanssa selviytymiseen.  Itsetunto 
ja selviytymiskeinot vahvistuvat. Ryhmästä saa 
vertaistukea.

Miten vaikuttaa? 
Asiakkailta kerätyn seurantatiedon perusteella 
suurin osa (81 %) koki palveluihin osallistumisel-
la olleen myönteistä vaikutusta omaan elämän-
tilanteeseensa. Positiiviset vaikutukset näkyivät 
mm. opiskelujen aloittamisessa, loppuun saatta-
misessa, siirtymisessä työelämään, muutoksissa 
työnkuvassa sekä työssä jaksamisessa. Kielteisiä 
vaikutuksia ei ollut.

61 62
Ryhmämuotoinen kuntoutus-
malli oppimisvaikeuksiin

Lukikonsultti
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Mikä on?
Erityisen tuen tarpeessa olevien 
opiskelijoiden koulutuksen läpäisyn 
tehostaminen.  Psykososiaalisen hyvinvoinnin 
arviointimenetelmä POINT ja suunnitelmallinen 
ohjauksen toimintamalli on kehitetty HELMI-
hankkeessa.

Kenelle?
Erityisen tuen tarpeessa oleville ammatillisten 
oppilaitosten oppilaille sekä heitä ohjaaville 
opettajille. 

Mitä hyötyä? 
Kuntoutussäätiön kehittämä POINT-
arviointimenetelmä auttaa opettajia 
tunnistamaan opiskelijan psykososiaalisia 
tuen tarpeita, keskeyttämisen riskejä ja 
ottamaan opiskelijan vaikeudet puheeksi 
ohjaustilanteessa.

Miten vaikuttaa?
Ohjauksen toimintamallin avulla erityisen tuen 
tarpeessa olevien opiskelijoiden osallisuus 
ja aktiivisuus opintopolkunsa suunnittelussa 
ja toteuttamisessa lisääntyy, opintojen 
keskeyttäminen vähenee ja yhä useampi nuori 
saa toisen asteen koulutuksen.

Mikä on?
Nuorten ja aikuisten oppimisvaikeudet. 
Moniammatillinen ohjaus ja tuki – opas. 
Opas on tehty OPH:n Nuorten ja aikuisten 
oppimisvaikeuksien moniammatillinen ohjaus ja 
tuki – hankkeessa.

Kenelle?
Opetustoimen henkilöstölle sekä oppilaan 
ohjaukseen osallistuville henkilöille.

Mitä hyötyä?
Tutkimukseen ja kehittämisprojektien 
hyviin kokemuksiin perustuvaa tietoa ja 
ohjauskäytäntöjä nuorten ja aikuisten 
oppimisvaikeuksista.

Miten vaikuttaa?
Ei tutkimustietoa

63 64
Koulutuksen läpäisyn 
tehostaminen

Opas oppimisvaikeuksiin



25

Mikä on? 
Kuntoutusryhmän koherenssin 
arviointimenetelmä.

Kenelle?
Kuntoutuksen ja ryhmäinterventioiden parissa 
työskenteleville ammattilaisille.

Mitä hyötyä? 
Kuntoutusryhmän koherenssin arviointiin 
kehitetty menetelmä soveltuu hyvin kuntoutus-
ryhmän sisäisen ilmapiirin ja yhteistyön 
sujuvuuden arviointiin. 

Miten vaikuttaa? 
Arviointimenetelmän avulla voidaan seurata 
ryhmäkoherenssin muodostumista ja 
tarvittaessa tukea sen vahvistumista ja sitä 
kautta kuntoutuksen tuloksellisuutta.

Mikä on?
Naisten sydänterveyden edistäminen 
terveysneuvonnan ja varhaiskuntoutuksen 
keinoin.

Kenelle?
Sepelvaltimotautipotilaille ja valtimotaudin 
riskissä oleville henkilöille. Sydänkuntoutuksesta 
vastaaville ammattilaisille.

Mitä hyötyä? 
Jo lyhyellä terveysneuvonnalla voidaan 
vaikuttaa valtimotaudin riskissä oleviin 
henkilöihin. 

Miten vaikuttaa?
Valtimotaudin riskissä olevat potilaat voidaan 
ohjata terveempien elintapojen pariin myös 
lyhyellä elintapa-interventiolla. Sydänkuntoutus 
voidaan toteuttaa kustannusvaikuttavasti 
avokuntoutuksena. 

Mikä on?
Kuntoutustavoitteita sujuvoittava ICF-pohjainen 
Spiral-lautapeli. Peli on kehitetty Tulevaisuus 
pelissä -hankkeessa.

Kenelle? 
Kuntoutusasiakkaille ja kuntoutusta toteuttaville 
ammattilaisille.

Mitä hyötyä? 
Tarjoaa konkreettisen välineen usein 
haasteelliseksi koettuun tavoitetyöskentelyyn. 
Asiakaslähtöisyys ja kuntoutukseen 
sitoutuminen lisääntyvät, kun kuntoutuja 
löytää kuntoutustavoitteensa sujuvasti ja 
omaehtoisesti.

Miten vaikuttaa? 
Mielenterveyskuntoutujien ja autismikirjon häi-
riöitä omaavien nuorten kohderyhmissä toteu-
tetun arviointitutkimuksen mukaan Spiral-pelin 
avulla kuntoutustavoitteet löytyivät sujuvammin 
kuin tavanomaisissa tavoitteenasettamiskäytän-
nöissä.

Mikä on?
Sydänkuntoutuksen tuloksellisuuden 
kontrolloitu seurantatutkimus.

Kenelle?
Sepelvaltimotautipotilaille ja valtimotaudin 
riskissä oleville henkilöille. Sydänkuntoutuksesta 
vastaaville ammattilaisille.

Mitä hyötyä? 
Avokuntoutus on yhtä tuloksellista kuin 
laitoskuntoutus. Jo lyhyellä terveysneuvonnalla 
voidaan vaikuttaa valtimotaudin riskissä 
oleviin henkilöihin. Iäkkäille räätälöidyllä 
sydänkuntoutusohjelmalla voidaan 
vähentää sepelvaltimotautipotilaiden 
valtimotaudin riskitekijöitä ja parantaa 
heidän elämänlaatuaan. Iäkkäiden 
sepelvaltimotautipotilaiden fyysisen 
toimintakyvyn kohentaminen ja säilyttäminen 
on tärkeää.

Miten vaikuttaa?
Sydänkuntoutus voidaan toteuttaa 
kustannusvaikuttavasti avokuntoutuksena. 
Valtimotaudin riskissä olevat potilaat voidaan 
ohjata terveempien elintapojen pariin myös 
lyhyellä elintapa-interventiolla. Iäkkäiden 
sepelvaltimotautipotilaiden sydänkuntoutus on 
tuloksellista.
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Naisten sydänterveyden 
edistäminen

Spiral-lautapeli Kuntoutusryhmän koherens-
sin arviontimenetelmä

Sydänkuntoutuksen tulokselli-
suuden kontrolloitu seuranta-
tutkimus
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Mikä on? 
Avokuntoutusmallin kehittäminen rinta- ja 
eturauhassyöpää sairastaville.

Kenelle?
Syöpään sairastuneille henkilöille ja heidän 
omaisilleen. Syöpäkuntoutuksesta vastaaville 
ammattilaisille ja hoitohenkilökunnalle.

Mitä hyötyä? 
Rintasyöpä- ja eturauhassyöpäpotilaille 
räätälöidyllä avokuntoutuksella voidaan 
kohentaa heidän fyysistä toimintakykyään ja 
psyykkistä hyvinvointiaan. 

Miten vaikuttaa? 
Rintasyöpä- ja eturauhassyöpäpotilaiden 
avokuntoutus on toimivaa ja vaikuttavaa. 
Työikäisen syöpäpotilaan työhön paluun 
todennäköisyys kasvaa.

Mikä on?
Yhteisöpohjainen, alkoholin käytön 
vähentämisen toimintamalli, joka 
yhteiskehitetään Työttömien ja työvoiman 
ulkopuolella olevien alkoholikäytön 
yhteisölähtöinen vähentäminen -hankkeessa. 
Toimintamallia voidaan hyödyntää 
valtakunnallisesti.

Kenelle?
Työttömille ja työvoiman ulkopuolella oleville.  
Kohderyhmä tuottaa itse tietoa käyttämiensä 
palveluiden vuorovaikutustilanteisiin 
alkoholinkäytön vähentämisestä.

Mitä hyötyä? 
Yhteisölähtöisen ehkäisevän päihdetyön hyvät 
käytännöt.

Miten vaikuttaa?
Selkeä toimintamalli, miten ehkäisevää 
päihdetyötä voidaan toteuttaa tai miksi ei pidä 
toteuttaa.

Mikä on?
Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien 
avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikutta-
vuuden arviointi, jotka on kehitetty Sydän 60+ 
-hankkeessa.

Kenelle? 
Sepelvaltimotautipotilaille ja valtimotaudin 
riskissä oleville henkilöille. Sydänkuntoutuksesta 
vastaaville ammattilaisille.

Mitä hyötyä? 
Iäkkäille räätälöidyllä sydänkuntoutusohjelmalla 
voidaan vähentää sepelvaltimotautipotilaiden 
valtimotaudin riskitekijöitä ja parantaa 
heidän elämänlaatuaan. Iäkkäiden 
sepelvaltimotautipotilaiden fyysisen 
toimintakyvyn kohentaminen ja säilyttäminen 
on tärkeää. Avokuntoutus on yhtä 
tuloksellista kuin laitoskuntoutus. Jo lyhyellä 
terveysneuvonnalla voidaan vaikuttaa 
valtimotaudin riskissä oleviin henkilöihin. 

Miten vaikuttaa? 
Iäkkäiden sepelvaltimotautipotilaiden sydän-
kuntoutus on tuloksellista. Sydänkuntoutus 
voidaan toteuttaa kustannusvaikuttavasti 
avokuntoutuksena. Valtimotaudin riskissä olevat 
potilaat voidaan ohjata terveempien elintapojen 
pariin myös lyhyellä elintapa-interventiolla.

Mikä on?
Järjestöjen sopeutusvalmennustoiminnan 
kehittäminen. Tehty yhteistyössä Sydänliiton ja 
Syöpäjärjestöjen kanssa.

Kenelle?
Järjestöjen toimijoille.

Mitä hyötyä?
Tulosten avulla voidaan kehittää 
sopeutusvalmennuskurssien toimivuutta 
ja tulosten selvittämistä edesauttavia 
arviointimenetelmiä.

Miten vaikuttaa?
Järjestöjen tarjoamasta 
sopeutusvalmennuksesta tulee tuloksellisempaa 
ja vaikuttavampaa.
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den avokuntoutus
Avokuntoutusmalli syöpää 
sairastaville

Sopeutusvalmennustoiminta
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Mikä on? 
Yksilöllinen hyvinvoinnin analyysi ennen 
varsinaisen kuntoutuksen alkua, jotta kuntoutus 
voidaan kohdentaa oikein. Hyvinvointianalyysia 
on kokeiltu Kelan työhönkuntoutuksen 
kehittämishankkeen 1 ja 2 vaiheissa ja sen on 
nyt pääperiaatteissaan käytössä Kelan Kiila-
kuntoutuksessa nimellä ”kuntoutujan tilanteen 
arviointi”. Kuntoutujan tilanteen arviointiin 
sisältyy pakollisena yksi avopäivä ja yksi 
käyntikerta.

Kenelle?
Akateemisille pätkätyöläisille. Niille Kiila-
kuntoutukseen osallistuville eli työssä oleville 
alle 67-vuotiaille henkilöille, joiden työkykyä 
heikentää sairaus, jonka arvioidaan aiheuttavan 
lähivuosina työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien 
olennaisen heikentymisen.

Mitä hyötyä? 
Hyvinvointianalyysin avulla kuntoutukseen 
valikoituu kuntoutusta tarvitsevia 
henkilöitä. Hyvinvointianalyysi toimii myös 
kuntoutuksellisena mini-interventiona. 
Kehittämishankevaiheessa hyvinvointianalyysiin 
osallistuneet ilmoittivat kiinnittävänsä 
hyvinvointianalyysin käytyään aiempaa 
enemmän huomiota palautumiseensa.

Miten vaikuttaa? 
Nostaa esiin kuntoutujan yksilölliset tarpeet, 
työpaikan tarpeet ja kehittämiskohteet. 
Muodostetaan yhteinen näkemys keskeisistä 
ongelmista ja niihin puuttumisen tavoista. 

Mikä on?
Varhaisen moniammatillisen ja monitieteisen 
kuntoutustarpeen arvioinnin käytännön 
kehittäminen

Kenelle?
Suomalaiselle kuntoutusjärjestelmälle ja 
kuntoutujalle. 

Mitä hyötyä? 
Käytäntö on jatkunut pitkään esimerkiksi 
kuntoutustutkimuksissa. Kuntoutustarvetta on 
tarkasteltu aiempaa monipuolisemmin.

Miten vaikuttaa?
Moniammatilliset tiimit ovat vakiintuneet osaksi 
suomalaista kuntoutuksen kenttää.

Mikä on?
ASKEL on Kelan kustantama kuntoutuskurssi. 
Ryhmämuotoinen, säännöllisesti kokoontuva 
kuntoutusmuoto. Moniammatillinen työryhmä.

Kenelle? 
16–30-vuotiaille Etelä-Suomen alueen nuorille. 
Kurssi on tarkoitettu niille, joille on diagnosoitu 
masennus-, paniikki- tai ahdistuneisuushäiriö. 
Kurssille voi osallistua opiskelija, työtön, 
työelämässä tai työelämään palaamassa oleva.

Mitä hyötyä? 
ASKEL-kuntoutuskurssit tukevat masennuksesta, 
paniikkihäiriöstä tai ahdistuneisuudesta 
toipumista ja auttavat ehkäisemään sairauden 
uusiutumista. Kurssilta saa apua asiantuntijoilta 
ja vertaistukea samassa tilanteessa olevilta 
nuorilta.

Miten vaikuttaa? 
Tavoitteena on itsetuntemuksen ja -arvostuksen 
vahvistaminen, omien arvojen ja valintojen poh-
timinen, sosiaalisten valmiuksien vahvistaminen 
sekä hyvinvoinnin ja liikunnallisen aktiivisuuden 
lisääminen.  Opintoihin tai työhön siirtyminen / 
jatkaminen.

Mikä on?
Kolme sydäninfarktipotilaiden kuntoutusmallia, 
laitoskuntoutus, avokuntoutus ja polikliininen 
seuranta.

Kenelle?
Sydäninfarktipotilaille.

Mitä hyötyä?
Tutkimukseen osallistuneet olivat kuntoutuneet 
hyvin. Kuntoutusta kehitettäessä on syytä 
kiinnittää huomiota myös psyykkisten tekijöiden 
suhteen riskiryhmään kuuluvien potilaiden 
varhaiseen löytämiseen sekä psykososiaalisten 
interventioiden laatuun.

Miten vaikuttaa?
Kuntoutussäätiö on ollut mukana 
vuosikymmeniä kestäneessä sepelvaltimotauti- 
ja sydäninfarktipotilaiden kuntoutuksen 
kehittämisessä ja palvelutoiminnassa.
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Moniammatillisuuden tuominen 
kuntoutukseen

ASKEL - nuorten mielen-
terveyskuntoutus/KELA

Hyvinvointianalyysi SYKE - Sydänkuntoutuksen 
kehittäminen
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Mikä on? 
Ajantasainen tieto Suomessa tuotetuista 
psykoterapiapalveluista kyselyn avulla. 
Kelan tutkimusosaston ja Kuntoutussäätiön 
yhteystyönä toteutettiin kyselytutkimus Sosiaali- 
ja terveysalan 
lupa- ja valvontavirasto Valviran 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
keskusrekisteriin (Terhikkiin) 
listatuille psykoterapeuteille. 

Tavoitteena oli selvittää psykoterapeuttien 
ammatillista ja psykoterapeuttista 
menetelmäkoulutusta,  psykoterapiapalvelujen  
tuottamistapaa, niiden rahoitusta, 
palveluihin ohjaamista ja palvelujen käyttäjiä 
sekä psykoterapiapalvelujen ja niiden 
järjestämiseen liittyvää alueellista jakautumista. 
Lisäksi tarkasteltiin psykoterapeuttien 
näkemyksiä psykoterapian ja muun 
mielenterveyskuntoutuksen välisestä suhteesta 
sekä psykoterapiapalvelujen kehittämisestä.

Kenelle?
Psykoterapiapalveluiden kanssa 
työskenteleville.

Mitä hyötyä? 
Tietoa Suomessa aktiivisesti toimivista 
psykoterapeuteista.

Mikä on?
Organisaatioiden yhteistoimintaa kuntoutukses-
sa on kehitetty mm. Kelan Työhönkuntoutuksen 
kehittämishankkeissa. Työhönkuntoutusmalli 
edellyttää monitahoista ja suunnitelmallista 
yhteistyötä kuntoutuksen eri vaiheissa.

Kenelle? 
Työpaikoille, kuntoutuksen palveluntuottajille, 
työterveyshuolloille.

Mitä hyötyä? 
Kehittämishankkeessa kokeiltu tiivis 
yhteistyö ja yhteistoiminta työpaikkojen, 
työterveyshuoltojen ja kuntoutuksen 
palveluntuottajan välillä on edesauttanut 
hankkeessa kokeillun kuntoutusmallin 
tuloksellisuutta.

Miten vaikuttaa? 
Parhaimmillaan yhteistoiminnassa syntyy riittä-
vä luottamus ja totuttuja toimijarajoja ylittävä 
vuorovaikutus eri toimijoiden välille. Yhteistyö-
foorumeilla uskaltaudutaan neuvottelemaan 
ja sitoudutaan yhteistoimijuuteen. Kuntoutujat 
ovat kokeneet saaneensa riittävästi tietoa ja 
pystyneensä vaikuttamaan heitä koskevaan 
päätöksentekoon.
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Organisaatioiden yhteistoi-
minta kuntoutuksessa ja sen 
kehittäminen 

Psykoterapeuttien toiminnan selvittäminen

Miten vaikuttaa? 
Ajantasainen tieto Suomessa tuotetuista 
psykoterapiapalveluista edesauttaa 
mielenterveyden häiriöiden asettamaan 
haasteeseen vastaamista.
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Mikä on?
Musiikki- ja kielelliskognitiiviset 
kuvapuhelinavusteiset harjoitusohjelmat ja 
ryhmäohjaus muistisairaiden kuntoutuksessa. 
Musiikkiterapeuttisilla ja kielellis-kognitiivisilla 
kuntoutusohjelmilla sekä tablet-tietokoneella 
käytettävillä kuvapuheluilla tuetaan 
muistisairaan hyvinvointia ja kielelliskognitiivisia 
taitoja.

Kenelle?
Muistisairaille ja heidän omaisilleen.

Mitä hyötyä?
Musiikillisia menetelmiä sisältävä 
monimenetelmällinen kuntoutus voi 
olla hyödyllistä kielellisen työmuistin 
kohentamisessa ja mielialaoireiden 
lievittämisessä dementioiden yhteydessä. 
Itsenäinen tablet-tietokoneella tapahtuva 
harjoittelu voi kohentaa tarkkaavaisuutta ja 
visuaalista prosessointinopeutta sekä ylläpitää 
toiminnan ohjauksen tasoa.

Miten vaikuttaa?
Hankkeessa kehitetty monimuotoinen 
kuntoutus tukee muistisairaiden henkilöiden 
kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään. 
Lisäksi se tukee muistisairaiden läheisten 
jaksamista ja vähentää heidän kokemaansa 
kuormittuneisuutta.

79
Yhteinen sävel -ohjelmat 
muistisairaille 

Mikä on?
Matalan kynnyksen kielikahvilapalvelu. 
Tilaisuudet ovat vapaamuotoisia ja niissä 
keskustellaan aiheista, joista osallistujat 
haluavat puhua. Kielikahviloissa saa neuvoa ja 
opastusta mistä aiheesta vain. Kielikahviloita 
ei rajata tai suunnitella etukäteen, vaan ne 
muotoutuvat itsestään sen mukaan keitä on 
paikalla ja kuinka hyvin he osaavat suomea. 

Kenelle?
Avoin kaikille. Kuka tahansa voi osallistua.

Mitä hyötyä? 
Palvelu on tärkeä maahanmuuttajille, 
joilla on vähäiset kontaktit suomalaisiin.  
Kielikahviloissa ei keskitytä sanalistojen 
tankkaamiseen ja kielioppisääntöjen ulkoa 
opetteluun, vaan käytännön kieleen, jota 
tarvitaan arkipäivän elämässä. Aiheet liittyvät 
usein työelämään ja suomalaiseen kulttuuriin. 
Kielikahvilatoiminnassa pyritään vahvistamaan 
osallistujien yhteiskunnallista osallisuutta ja 
työelämätaitoja.

Miten vaikuttaa?
Kielitaitoa vahvistamalla maahanmuuttajat 
parantavat mahdollisuuksiaan pärjätä 
Suomessa. Lisäksi toiminta tarjoaa yhden väylän 
saada kontakteja suomalaisiin. 

80
Avoin kielikahvila
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Mikä on?
Yhteisöllinen kahvila Muodossa kerran viikossa 
kokoontuva kerho, jossa tehdään hyväntekeväi-
syyteen käsitöitä (esim. keskosten turvalonkerot) 
ja vaihdetaan samalla kuulumisia.

Kenelle? 
Kuka vaan voi osallistua, konkari tai jo oppinut.

Mitä hyötyä? 
Kädentaidoista voi tulla mukava harrastus 
ja uusia ystäviä tai tuttavia saattaa kohdata. 
Mukava ympäristö vaihtaa kuulumisia ja opetella 
uutta. Käsitöitä myydään nykyään paljon, eli 
ansainnan mahdollisuus osaajalle

Miten vaikuttaa? 
Hyvän tekeminen todistetusti lisää omaakin 
onnellisuutta.

Mikä on?
Kuntoutussäätiön oma viljelypalsta, jolla on 
mahdollista harjoitella yhdessä maan muok- 
kausta, istuttamista, sadonkorjuuta ja mahdolli-
sesti sen edelleen myymistä. 

Kenelle? 
Omavaraistaloudesta ja osuuskuntamallista 
kiinnostuneille tai ihan muuten vaan maan 
möyrimisestä kiinnostuneille.

Mitä hyötyä? 
Viljelyn alkeet haltuun, saa kokeilla miltä 
viljeleminen tuntuu ja pääsee nauttimaan itse 
kasvattamastaan sadosta.

Miten vaikuttaa? 
Luonnossa oleskelu laskee stressitasoja ja 
parantaa vastustuskykyä. Mahdollisuus miettiä 
oman osuuskunnan perustamista.
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Neulekahvila Aarin yhteistyöviljely
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Kuntoutusratkaisut 83-100

Vahvistuva kansalaisyhteiskunta ja 
osallisuus
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Mikä on? 
KuntoKaverit on senioreiden 
vertaislähiliikuntamalli, jossa hyödynnetään 
digitaalista sovellusta sekä yhteydenpidossa 
että vertaisohjaajien työn tukena.

Kenelle?
Ikääntyville, eläkeläisille.

Mitä hyötyä? 
Osallistujat tutustuvat naapureihin. Liikunta on 
maksutonta ja lähellä kotia. 

Miten vaikuttaa? 
Sosiaalinen osallisuus kasvaa, ja naapurisuhteet 
tiivistyvät.

Mikä on?
Käyttäjäraadeissa palveluasiakkailla on 
mahdollisuus testata tai olla mukana 
kehittämässä erilaisia palveluita, jotka on 
suunnattu esimerkiksi työttömille.

Kenelle?
Palveluntarjoajille ja asiakkaille.

Mitä hyötyä? 
Palvelunkehittäjä saa tietoa 
asiakasnäkökulmasta. Asiakkaalla on 
mahdollisuus olla vaikuttamassa ja saada 
pieni palkkio, esim. elokuvalippu ja työtodistus 
referenssiksi.

Miten vaikuttaa?
Palvelut asiakaslähtöisemmiksi. Vaikutuksia 
asiakkaisiin ei ole tutkittu.

Mikä on?
Lähialuetempaus, jossa tunnistetaan lähialueen 
asukkaiden tarpeet ja vastataan niihin.

Kenelle? 
Lähialueen asukkaille ja toimijoille. 

Mitä hyötyä? 
Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat viedään 
työpajamaisesta ajattelusta kohti projektimaista 
työskentelytapaa. Lähtökohtana on se, mitä 
voidaan tehdä lähialueen hyväksi ja toteuttaa se 
tempausluontoisesti.  Työtoiminnan asiakkaiden 
osaaminen valjastetaan oikeaa työtä lähellä 
olevaan ja lähialuetta palvelevaan toimintaan. 
Esim. älypuhelin haltuun, fillari kuntoon.

Miten vaikuttaa? 
Rakentaa työtätekevän ihmisen identiteettiä.  Si-
touttaa lähialueen toimintaan. Tutustuttaa pro-
jektiluontoiseen työskentelytapaan tapahtuman 
markkinoinnista toteutukseen ja päättämiseen. 

Mikä on?
Alueverkostotyössä alueen järjestötoimijat 
tuodaan yhteen ja tiivistetään yhteistyötä 
julkisen ja neljännen sektorin kanssa. 

Kenelle?
Paikallisille asukkaille. Järjestötoimijoille.

Mitä hyötyä?
Asukkaan osallisuus ja parantunut tiedonkulku. 
Saadaan tiloja aktiivisille aluetoimijoille.  
Järjestöjen rooli vahvistuu paikallisessa työssä.

Miten vaikuttaa?
Ei tutkittu.
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Mikä on? 
SOSKU-Tutka -menetelmässä korostetaan 
voimavarasuuntautunutta arviointia 
ja ohjausta, jossa keskitytään keinojen 
tarkoituksenmukaisuuteen.  SOSKU-Tutkan 
kysymykset on ryhmitelty neljään teemaan: 
Tavoitteellisuus, pystyvyyskäsitykset ja 
toiveikkuus / voimavarat. Taloudelliset, 
psykofyysiset ja toiminnalliset reunaehdot 
/ kuntoutumisvalmius ja sen edellytykset. 
Sosiaalinen tuki ja osallisuus / voimavarat. Jokin 
muu tärkeä, voimia antava asia.

Kenelle?
Sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaille.

Mitä hyötyä? 
Menetelmä kehitteillä.

Miten vaikuttaa? 
Menetelmä kehitteillä.

Kenen tekemä? 
Sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke 
(SOSKU), Kuntoutussäätiön ja Diakonia-
ammattikorkeakoulun osahankkeet.

Mikä on?
Kehittäjäasiakas-toimintamallissa 
(yhteiskehittäminen) tavoitteena on saada 
asiakkaita mukaan kehittäjäasiakastoimintaan 
eri kanavien kautta. Kehittämistoimintaan 
osallistuminen on sosiaalista kuntoutusta. 
Asiakasraadin toiminta on osa 
kuntoutusprosessia ja rakenteellista 
sosiaalityötä. 

Kenelle?
Jyväskylän SOSKU-osahankkeen asiakkaille. 
Aikuissosiaalityön työntekijöille.

Mitä hyötyä? 
Yhteiset viikoittaiset kehittämistilaisuudet ovat 
tuottaneet ideoita, ajatuksia ja ehdotuksia. 
Yhteiskehittämisen kautta on perustettu 
mm. yksinäisten ryhmä, asiakasraati, 
kasvimaaryhmä, chat-palvelu, uutiskirje, 
Facebook-sivut ja lisäksi on järjestetty erilaisia 
tapahtumia. Aikuissosiaalityön työntekijät ovat 
myös tulleet aktiivisesti mukaan toiminnan 
suunnitteluun ja toteutukseen osana arjen 
työtä.  Prosessi on edennyt ehdotus-keskustelu-
kokeilu-juurruttaminen -otteella.

Miten vaikuttaa?
Ei vielä tietoa.

Kenen tekemä? 

Sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke 
(SOSKU), Jyväskylän osahanke.

Mikä on?
Jatkuva yhteiskehittäminen kuntoutusasiak-
kaiden, tutkijoiden ja kolmannen sektorin, 
yksityisten organisaatioiden ja julkisten palve-
luntuottajien kanssa. Tunti elämästäni -yhteis-
tapaamiset kerran kuussa Kuntoutussäätiöllä. 
Tutkimuksen antia kuntoutujille & viestintä talon 
ulkopuolisille. Tutkimusten tuotteistaminen. 
Yhteistoiminnan kehittäminen yhdessä talon 
sisäisten toimijoiden kanssa.

Kenelle? 
Kolmannelle sektorille, yksityisille 
organisaatioille ja julkisten palveluiden 
tuottajille. 

Mitä hyötyä? 
Laajempi asiakaskokonaisuuksien hallitseminen 
esim. asiakaslähtöisten palveluiden 
kehittämisessä. Verkostoituminen. Keino vastata 
nopeammin terveydenhuollon haasteisiin. Ajan 
ja rahan säästö.

Miten vaikuttaa? 
Yhteistapaamisissa määritellään kunkin tavoit-
teet, vastuut ja tehtävät.
Hyödynnetään olemassa olevia prosessimalleja 
ja mallinnetaan uusi toiminta kehitystavoittei-
den mukaisesti.

Mikä on?
Eka kerta -mallissa asiakastyö aloitetaan 
matalan kynnyksen periaatteella. Asiakkaan 
luokse mennään, asiakkaan ei tarvitse tulla 
SOSKU-hanketyöntekijöiden luokse

Kenelle?
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän 
(FSHKY) SOSKU-osahankkeen (potentiaalisille) 
asiakkaille.

Mitä hyötyä?
Todettu toimivaksi kokemusasiantuntijoiden 
näkemysten ja palautteen mukaan. 
Ammattilaisilta on tullut positiivista palautetta. 
Mallin hyötyjä ovat mm. joustavuus ja 
yksilöllisyys. 

Miten vaikuttaa?
Ei vielä tuloksia.

Kenen tekemä? 
Sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke 
(SOSKU), FSHKY:n osahanke.
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Mikä on? 
Osallistavien esitteiden avulla asiakkaat saavat 
onnistumisen kokemuksia ja mahdollisuuden 
oman toimintakyvyn uudelleen löytymiseen. 
Osallistavia esitteitä on tehty ruokaresepteistä 
(Edullista ruokaa - ravinnon merkitys omassa 
arjessa) ja kesätoiminnasta (Tekemistä 
kesäksi -esite).  Ruokareseptien asiakkaista 
kukin saa kertoa oman lempiruokaohjeensa. 
Samalla asiakkaat voivat miettiä, voisiko omaa 
ruokavaliota muokata hieman terveellisempään 
suuntaan.

Kenelle?
Vantaan SOSKU-osahankkeen asiakkaille.

Mitä hyötyä? 
Saatu hyviä kokemuksia. Uskallus ja yrittäminen 
siirtyvät ryhmätoiminnan kautta asiakkaiden 
omaan arkeen ja hyvinvointiin.

Miten vaikuttaa? 
Ei vielä tietoa.

Kenen toteuttama? 
Sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke 
(SOSKU), Vantaan osahanke

Mikä on? 
Toimintamalli, jolla lisätään osallisuutta ja 
vaikuttavuutta organisaation toimintaan. 
Mallissa kuvataan osallisuuden ja 
vaikuttavuuden periaatteet, tärkeimmän 
sidosryhmät, päämäärä sekä osallistavan 
tiedontuotannon ja vaikuttavuuden arvioinnin 
prosessit. Malli sisältää myös polun etenemiseen 
ja työkalut työskentelyyn. 

Kenelle?
Työntekijöille, kuntoutujille, kuntoutuksen ja sen 
lähialojen järjestöille, yhteistyökumppaneille. 

Mitä hyötyä? 
Toimintamallin avulla lisätään kuntoutujien 
ja sidosryhmien osallisuutta toiminnassa. 
Se, jota toiminta koskee, voi osallistua 
ja vaikuttaa toimintaan. Ihmiskeskeinen 
kuntoutus rakennetaan yhdessä. Vuorovaikutus 
lisääntyy, verkostot vahvistuvat, sidosryhmien 
luottamus kasvaa ja toiminnasta tulee 
läpinäkyvää. Organisaatio saa uutta tietoa, uusia 
valmiuksia ja osaamista. Mahdollistaa uusien 
kilpailukykyisten tuotteiden, palveluiden ja 
toimintastrategioiden luomisen. 

Miten vaikuttaa? 
Tukee kuntoutusjärjestelmän uudistumista 
kuntoutujien parhaaksi.

Mikä on?
Vertaistoiminnan kehittäminen vertaisneuvo-
jakoulutuksen ja -toiminnan avulla. Vertaiset 
auttavat siirtymävaiheessa olevia ihmisiä ja 
myös itseään erilaisissa siirtymävaiheissa. Kou-
lutuksessa saa perustiedot seuraavista asioista: 
Kelan palvelut, sosiaalitoimen tuet (mm. 
toimeentulotuki), terveys-palvelut, TE-toimiston 
palvelut, asunnon vuokraaminen ja asumispal-
velut, velkajärjestelyt, oikeusapu, edunvalvonta, 
mielenterveys- ja päihdepalvelut, testamentit, 
hoitotahto, omaishoito ja vammaispalvelut. Opi-
taan näiden palveluiden nettisivustojen käyttö ja 
nettilomakkeiden täyttäminen.

Kenelle? 
Vertaistoimintaan osallistuville, 
siirtymävaiheessa oleville ihmisille.

Mitä hyötyä? 
Saadut kokemukset ovat olleet hyviä. 
Vapaaehtoistyöllä voidaan auttaa toisia ihmisiä.

Miten vaikuttaa? 
Vertaisneuvojakoulutus ja toiminta siirretään 
ja juurrutetaan Setlementti Louhelaan, jossa 
kehittäminen jatkuu edelleen. Ei vielä tietoa 
vaikuttavuudesta.

Kenen toteuttama? 
Sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke 
(SOSKU), Järvenpään osahanke.

Mikä on?
Eri rahoittajien (Kela, Stea ym.) toteuttamien 
kuntoutusmuotojen aktiivinen kehittämistoi-
minta. Kuntoutus, kuntoutustarpeet ja työelämä 
muuttuvat, niinpä kuntoutuksenkin on muutut-
tava. 

Kenelle? 
Kuntoutujille, kuntoutuksen 
rahoittajille ja toteuttajille, 
suomalaisille kuntoutusjärjestelmille, 
hyvinvointiyhteiskunnalle.

Mitä hyötyä? 
Kuntoutussäätiö on vuosien aikana ollut 
mukana kehittämässä eri rahoittajien 
kuntoutustoimintoja uusimman tieteellisen 
tiedon ja käytännön kokemuksen ja tietotaidon 
avulla.

Miten vaikuttaa? 
Kuntoutuksen kehittämistyön tulee perustua 
käytännön kokemukseen, tieteelliseen tietoon ja 
yhteistyöhön. Kuntoutussäätiö on ollut mukana 
kehittämässä kuntoutusta jatkuvasti vastaa-
maan paremmin edellä mainittuihin haasteisiin 
ja toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.
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Mikä on? 
Ilmapuntarityyppinen, nopea menetelmä 
kuntoutuksen ajankohtaisten kysymysten 
selvittämiseen.

Kenelle?
Yhteiskunnallisille päättäjille ja kuntoutusalan 
toimijoille.

Mitä hyötyä? 
Luo ymmärrystä kuntoutuksesta.

Miten vaikuttaa? 
Vaikuttaa kuntoutuksen ja 
kuntoutusjärjestelmän tulevaisuuteen.

Mikä on?
Osallistava policy-brief-toimintamalli.

Kenelle?
Kuntoutustoimijoille, jotka haluavat vaikuttaa 
kuntoutuksen tulevaisuuteen. Päättäjille, jotka 
haluavat tietoa ja ymmärrystä kuntoutuksen 
uudistamistarpeista helposti omaksuttavalla 
tavalla.

Mitä hyötyä? 
Sitoutuminen kuntoutuksen yhteisen 
tulevaisuuden rakentamiseen.

Miten vaikuttaa?
Kuntoutusjärjestelmän uudistuminen.

Mikä on?
Tilaisuus, joissa asiantuntijat sparraavat ja kes-
kustelevat vaikuttamistyön mahdollisuuksista 
ja ajankohtaisista aihepiireistä. Tilaisuuksia on 
mahdollista seurata myös verkossa.

Kenelle? 
Kaikille avoin tilaisuus, johon kaikki 
kiinnostuneet voivat osallistua.

Mitä hyötyä? 
Konsepti mahdollistaa digitaalisen, sosiaalisen 
ja fyysisen vuorovaikutuksen ja tiedolla 
vaikuttamisen.

Miten vaikuttaa? 
Tukee kuntoutusjärjestelmän uudistamista 
kuntoutujien hyväksi.

Mikä on?
Liikuntapäivä jokaiselle sopivalla tavalla.

Kenelle?
Työntekijöille, kuntoutujille ja sidosryhmille.

Mitä hyötyä?
Vahvistaa osallisuutta. Tarjoaa myönteisiä 
liikuntakokemuksia.

Miten vaikuttaa?
Edistää asiakkaiden, työntekijöiden ja 
sidosryhmien yhdenvertaisuutta.
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Mikä on? 
Kuntoutuksen kokeilukiihdyttämö on fyysinen, 
virtuaalinen ja sosiaalinen vuorovaikutuksen 
kenttä.

Kenelle?
Opiskelijaryhmille, kuntoutuksen ammattilaisille 
ja tutkijoille vuorovaikutukseen ja 
yhteiskehittämiseen.

Mitä hyötyä? 
Auttaa kuntoutuksen ketterässä uudistamisessa 
ja konkreettisten ratkaisujen hakemisessa 
yhteisöllisesti.

Miten vaikuttaa? 
Uudistaa kuntoutusta.

Mikä on?
Kuntoutushackaton on menetelmä nopeiden 
uusien kuntoutusratkaisujen kehittämiseen.

Kenelle? 
Kaikille, joita kiinnostaa kuntoutuksen kokeileva 
uudistaminen.

Mitä hyötyä? 
Uudistaa kuntoutusta ketterästi ja yhteisöllisesti.

Miten vaikuttaa? 
Kuntoutuksen uudistuminen.
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