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• Järjestöille

• Pienimuotoista
- n. 6 tutkija-kehittäjää

• Esim. järjestöllä ja 
Kuntoutussäätiöllä oma 
’resurssiosuus’

RAY-rahoitus 

• Osapuolten yhteinen 
hankehakemus

• Suuretkin hankkeet 
mahdollisia
- työntekijät palkataan 
erikseen

• Järjestö voi myös ’ostaa’ 
Kuntoutussäätiön työ-
panosta

Erillisrahoitus

Tutkimus- ja kehittämistoiminta
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Järjestöjen edustaman kohderyhmän kuntoutuksen 
kohdentuminen 

• Selvitetään, mitkä väestöryhmät tarvitsisivat eniten 
kuntoutusta ja muita tukitoimia

• Kohdistuvatko nykyiset tukitoimet näille ryhmille?
- Mm. rekisteriaineistojen tai kyselyaineistojen perusteella 

Alueelliset erot terveydessä ja kuntoutustarpeessa sekä 
terveys- ja kuntoutuspalvelujen käytössä

• Selvitetään palvelujen alueellisen tasa-arvon toteutumista 
• Tuotetaan tietoa tukea tarvitsevista ryhmistä ja alueista, joille 

järjestöjen kannattaa kohdistaa toimintaansa
- Aineistoina mm. Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus ATH ja Työolotutkimus

Esimerkkejä yhteistyöstä järjestöjen kanssa 
─ RAY:n AK-rahoitteinen toiminta (1)

Erja Poutiainen
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Toimintakyvyn tuen ja kuntoutuksen tutkimuksellinen kehittäminen 

Eri sairausryhmien kuntoutuksen kehittäminen

• Järjestöjen RAY-rahoitteisen kuntoutustoiminnan nykykuvaus ja kehittämistarpeiden 

kartoitus -> toiminnan kehittäminen

• Kehitetyn toiminnan vaikutusten tutkimus 

Toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen tunnistamisen menetelmien sekä 
yksilö- ja ryhmäkuntoutuksen seurantamenetelmien kehittäminen

• Yksilön kuntoutusvaikutusten kuvaaminen

• Osana järjestöjen kuntoutustoiminnan kehittämistyötä

• Ryhmäkuntoutuksen tuloksellisuutta kuvaavien arviointimenetelmien toimivuuden selvitys 

(millaiset menetelmät sopivat kullekin sairausryhmälle) 

Esimerkkejä yhteistyöstä järjestöjen kanssa 
─ RAY:n AK-rahoitteinen toiminta (2)
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Järjestöjen asiakastyön prosessien ja laadun kehittäminen

• Tuetun työllistymisen palveluprosessi, siirtymätyö, vertaistuen
toteutuminen, sopeutumisvalmennus

Jäsenkyselyt eri näkökulmista

• Työssä olevien osatyökykyisten ja vammaisten henkilöiden
työssäkäyntikokemuksista ja hyvinvoinnista  

- Kohtaavatko he keskimääräistä enemmän syrjintää työssä?

- Mitkä tekijät ovat auttaneet heidän työssä selviytymistään?

- Mitä heidän työssä selviytymisensä tukemiseksi tulisi tehdä?

Esimerkkejä yhteistyöstä järjestöjen kanssa 
─ RAY:n AK-rahoitteinen toiminta (3)
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Koulutus

• Kuntoutusakatemia

- Myös järjestöjen kanssa yhteisesti järjestettäviä koulutustilaisuuksia

• Erillisiä luentoja ja alustuksia järjestöjen tarpeisiin

Esimerkkejä yhteistyöstä järjestöjen kanssa 
─ RAY:n AK-rahoitteinen toiminta (4)

Erja Poutiainen
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Kuntoutuksen tarve ja kohdentuminen

• Järjestön edustaman ryhmän tuen tarpeen ja tuen/kuntoutuksen 
saatavuuden, kuntoutuspolkujen toimivuuden laajamittainen 
selvittäminen

• Kansallisten rekisteriaineistojen, terveydenhoidon ja sosiaali-
toimen rekisterien analysointi, toimijoille suunnatut haastattelut
ja kyselyt ym.

Esimerkkejä tutkimus- ja kehittämisosaamisesta 
─ erillisrahoitteinen toiminta (1)

Erja Poutiainen
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Yhteistoiminnallinen/kehittävä arviointi

• Järjestökontekstissa toteutettava perus- tai kehittämistoiminnan 
arviointiprosessi (konkreettisuus, toimijalähtöisyys, joustavuus  
suhteessa prosessin tai toiminnan etenemiseen ja muutoksiin sekä 
vuorovaikutuksellisuus)

• Järjestötoiminnan ja kuntoutuksen/palvelutuotannon logiikat: 
miten tuoda yhteen ja/tai synnyttää vuoropuhelua näiden välillä? 

• Ammatillisuuden ja vapaaehtoisuuden, asiantuntija- ja kokemus-
tiedon yhteensovittaminen järjestössä/yhdistyksissä (niin projek-
teissa kuin kuntouttavassa ja/tai perustoiminnassa). (Sovellettu 
esim. mielenterveysyhdistysten työtoiminnan kehittämisessä.)

Esimerkkejä tutkimus- ja kehittämisosaamisesta 
─ erillisrahoitteinen toiminta (2)

Erja Poutiainen
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Järjestön edustaman ryhmän toimintakyvyn ja kuntoutuksen 
kehittäminen

• Kehittämisyhteistyö, jossa myös tutkimusosuus (esim. Kelan sova-kurssit)

-> nykytila, kehittämistarpeet -> kehittämisvaihe (esim. tiedonkeruumenetelmien kehittäminen) 
-> kehitetyn mallin pilottitutkimus

• Järjestön kehittämishankkeen tuloksellisuuden arviointitutkimus 

-> osallistutaan tutkimuksen keinoin mallin kehitysvaiheen dokumentointiin ja selvitetään 
kehitetyn mallin tuloksellisuutta

- Menetelminä: havainnointi, haastattelut ja kyselyt (kuntoutuja, läheinen, verkosto,   
ammattilaiset, palveluntuottaja) subjektiivisista kuntoutuskokemuksista, objektiivista 
muutosta kuvaavat menetelmät (mm. neuropsykologiset tutkimukset)

- Osallistava laadullinen tutkimus, verkostomainen yhteiskehittämisen malli

- Koko prosessin ajan tai ennen, aikana, jälkeen ja seurannassa

Esimerkkejä tutkimus- ja kehittämisosaamisesta 
─ erillisrahoitteinen toiminta (3)
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Kuntoutussäätiö

Toivomme aktiivista tutkimus-
ja kehittämisyhteistyötä 
sosiaali- ja terveysalan 

järjestöjen kanssa!

Kiitos!

Erja Poutiainen


