
Kuntoutussäätiö



Kuntoutussäätiö on kuntoutuksen tutki
ja, kehittäjä, arvioija, kouluttaja, tiedottaja 
ja palveluntuottaja. Säätiö on kuntoutus
järjestelmän toimivuuden, kuntoutustar
peen, toimintakyvyn, työhyvinvoinnin se
kä osallisuuden asiantuntija. Työ rakentuu 
kumppanuuksille alan toimijoiden kanssa. 

Yleishyödyllisenä yhteisönä Kuntoutus
säätiö saa Rahaautomaattiyhdistyksen tukea 
tutkimus ja kehittämistoimintaan ja kuntou
tustiedon levittämiseen. Toteutamme myös 
muiden rahoittajien tukemia hankkeita.

Kuntoutussäätiö tuottaa tietoa ja käytäntö
jä työ ja toimintakyvyn sekä elämänhallin
nan parantamiseksi. Tuloksia hyödynnetään 
toimintakyvyn sekä työssä jatkamisen tuke
misessa ja työurien pidentämisessä, työllis
tymisen edistämisessä, syrjäytymisen ehkäi
syssä, kuntoutusta koskevassa päätöksente
ossa ja suunnittelussa sekä kuntoutuksen 
asiantuntijoiden koulutuksessa. 

Tavoitteena on myös edistää työkyvyl
tään erilaisten ihmisten osallistumista työ
elämään ja kehittää ja tutkia käytäntöjä työ
kyvyn tukemiseen ja työssä jatkamiseen. 

Työpaikan, työterveyshuollon ja kuntou
tuksen toimijoiden tiivis yhteistyö ja sujuvat 
prosessit mahdollistavat varhaisen puuttu
misen työkykyongelmiin. 

Tutkimus ja kehittäminen   

Tutkii ja kehittää

Arvioi ja kouluttaa

Välittää tietoa

Tuottaa kuntoutuspalveluja



Tutkimus- ja kehittämistoiminta 
keskittyy seuraaviin teemoihin:

ff Toimintakyvyn tuen tarve ja kuntou
tuksen kehittäminen
ff Sosiaalisen osallisuuden edistäminen 
ff Työkyvyn ja työssä jatkamisen tukeminen 

Esimerkkejä toimintakokonaisuuksista  
ja hankkeista:

ff Aikuisten lukivaikeuden neuropsyko
logisen kuntoutuksen tuloksellisuuden 
tutkimus
ff Arviointi ja tiedon tuottaminen systemaat

tiseksi sotejärjestöihin 2013–2016  (ARTSI)
ff Alueelliset erot terveydessä, toiminta

kyvyssä ja tuen saannissa
ff Erityisopiskelijan elämänhallinnan tuen 

tutkimuksellinen kehittäminen
ff ICFpohjaisten kuntoutustavoitteiden 

asettaminen (Tulevaisuus pelissä hanke)
ff Kehitysvammaiset ihmiset töihin
ff Kuntoutujasta vertaistoimijaksi, kokemus

asiantuntijaksi ja ammattilaisten yhteistyö
kumppaniksi
ff Muistisairaiden henkilöiden kuntoutuksen 

tuloksellisuuden tutkimus

Tutkimus ja kehittäminen   

ff Nuoret tuella työelämään (NUTTU) 
ff Nuorten aikuisten ja ikääntyvien työnteki

jöiden työ ja toimintakyky sekä kuntou
tustarve
ff Nuorten ja aikuisten oppimisvaikeudet: 

koulutus ja oppimisvalmennus
ff Potilasjärjestöjen toteuttaman kuntou

tuksen kehittäminen
ff Selvitys nuorten sosiaalisesta kuntou

tuksesta
ff Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kun 

toutuksen nykytila ja kehittämistarpeet
ff Toteutuuko liikkumisen vapaus – tutkimus 

vammaisten ihmisten liikkumismahdolli
suuksien toteutumisesta
ff Toiminnallisen työkyvynarvioinnin ja 

kuntou tumisen kehitystyön tutkimus  
(Purahanke)
ff Tukea työkykyyn ja oppimiseen työuran 

alussa (Tutohanke)
ff Työurien jatkamisen tuki (Jamithanke)
ff Työvoimapoliittisten toimenpiteiden 

vaikut tavuus ja vaihtoehdot
ff Valtimoterveyden edistäminen

Viestintä ja tietopalvelu

Kuntoutussäätiö kokoaa, välittää ja tuottaa 
tie toa kuntoutuksesta alan tutkijoille, muille  
asiantuntijoille ja kaikille kuntoutustietoa tar
vitseville.

Kuntoutusportti.fi
Kuntoutusportti.fi on kuntoutuksen maksu
ton verkkopalvelu, joka sisältää uutisia, 
tapah tumia, artikkeleita ja näkökulmia. Tutki
mus ja hanketietokanta sisältää Suomessa 
julkaistuja kuntoutuksen verkkojulkai suja, 
tutkimuksia ja hankkeita. Kuntoutusportin 
uutiskirje kokoaa yhteen ajankohtaiset asiat  
ja tapahtumat.

Kuntoutus-lehti välittää ajankohtaista tietoa 
kuntoutuksen tutkimuksesta, hankkeista se
kä innovaatioista ja seuraa alan yhteiskunnal
lista keskustelua. Neljästi vuodessa ilmesty
vä lehti toimii myös puheenvuorofoorumina.

Kuntoutusalan kirjasto ja tietopalvelu on 
kaikille avoin erikoiskirjasto. Kirjaston kokoel
missa on kattavasti ja ajantasaisesti kotimai
set kuntoutusalan julkaisut.

Tutkimus ja kehittämistyön tuloksia esitel
lään säätiön julkaisusarjoissa, joista Kuntou
tussäätiön tutkimuksia (Research Reports) 
sarja käy läpi refereemenettelyn. Tuloksia 
julkaistaan myös mm. tieteellisissä aikakaus
leh dissä, järjestölehdissä ja verkossa. Lisäksi 
säätiö julkaisee kehittämishankkeiden tulok
sia sekä oppai ta ja käsikirjoja. 

Tutkimustietoa esitellään myös koulutus
tilaisuuksissa sekä kansallisissa ja kansain
välisissä konferensseissa. Kuntoutussäätiön 
vuosittain järjestämät Kuntoutuspäivät ja 
Kuntoutus akatemiat tarjoavat uusinta tietoa 
tutkimuksesta ja kehittämisestä.
 



Arviointi ja koulutus

Kuntoutussäätiö on hyvinvoinnin, kuntoutuk
sen, terveyden sekä työelämän asiantuntija 
ja kehittämiskumppani. Keskeisimmät palve
lumme ovat kolmannen sektorin ja julkishal
linnon toimijoille sekä yrityksille suunnatut
ff ohjelma, projekti ja hanketoiminnan 

arvi oinnit
ff itsearvioinnin tuki
ff arviointikonsultaatiot
ff selvitykset ja kartoitukset
ff työhyvinvoinnin kehittäminen ja konsul

toinnit
ff kuntoutukseen, sosiaali ja terveysalaan 

sekä työllisyydenhoitoon liittyvät koulu
tukset

Arvioimme ja kehitämme projektien ja 
orga nisaatioiden toimintaa. Räätälöimme jo
kaisen toimeksiannon tilaajan tarpeita vas
taavaksi. Kehittämiskumppanina autamme 
havait semaan toiminnan vahvuudet ja ke
hittämiskohteet sekä hyödyntämään koot
tua tietoa toiminnassa.

Järjestämme koulutusta kuntoutuksesta, 
sosi aali ja terveysalasta sekä työllisyyden  
edis tämisestä. Tilauksesta räätälöim me koulu
tuk sia myös oppilaitoksille, yksityi sille ja julki
sille organisaatioille sekä järjestöille. 

Kuntoutusalan suurtapahtuma Valtakunnal-
liset kuntoutuspäivät kokoaa joka kevät  
yhteen keskeiset ammattilaiset ja päätöksen
tekijät verkostoitumaan ja kouluttautumaan 
alan ajankohtaisista teemoista.

Mielenterveyden häiriötä sairastavien  
nuorten ja aikuisten kuntoutuskurssi 
(ASKEL)
Tavoitteena on tukea masennuksesta, paniik
ki häiriöistä tai ahdistuneisuudesta kärsiviä 
nuoria. Kurssi muodostuu yksilöllisistä ja ryh
mämuotoisista tapaamisista. Kurssin rahoit
taa ja järjestää Kela.

Ammatillinen kuntoutuskurssi 
Kurssi on tarkoitettu vajaakuntoisille hen
kilöille, joiden työttömyys on pitkittynyt. 
Ryhmä kuntoutus toteutetaan yksilö, ryh
mä ja työharjoittelukäynteinä. Työharjoit

Kuntoutuspalvelut

telu edistää mahdollisuuksia työllistyä tai 
hakeu tua opiskelemaan harjoittelua vastaa
valle alalle. Kurssin rahoittaa ja järjestää Kela.

Ammatillinen kuntoutusselvitys
Kuntoutusselvitys on tarkoitettu henkilöille,  
joiden tilanne vaatii laajaalaista selvitte
lyä ja arviointia ammatillisen suunnitelman 
selven tämiseksi. Tavoitteena on selvittää 
amma tillisen kuntoutuksen tarpeet ja mah
dollisuudet, joiden pohjalta kuntoutu jalle 
tuotetaan yksilöllinen ammatillinen kuntou
tussuunnitelma. Kurssin rahoittaa ja järjes
tää Kela.
 
Työkokeilu
Työkokeilu on tarkoitettu tilanteeseen, jossa 
sopivaa koulutusalaa, opintojen päättämistä,  
työelämään paluuta tai ammatin vaihtoa on 
tarpeen selvittää. Ammatillisen suunnitel
man pohjalta etsitään kuntoutujalle sovel
tuva työ tai koulutusala ja työkokeilu paikka. 
Työkokeilu tuottaa ammatillisen kuntoutuk
sen jatkosuunnitelman. Kurssin rahoittaa ja 
järjestää Kela.
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Työhönvalmennus
Työhönvalmennus on tarkoitettu esimerkik
si henkilölle, jolla on tiedossa soveltuva työ 
tai koulutusala, mutta hän tarvitsee yksilöl
listä tukea ja ohjausta. Tavoitteena on, että 
kuntoutuja löytää toiveitaan, osaamistaan ja 
taito jaan vastaavan sekä terveydentilaansa 
soveltuvan palkkatyön. 

Mielenterveyskuntoutujien  
työhönvalmennus 
Kohderyhmä ja tavoitteet ovat samat kuin 
työhönvalmennuksessa yleensä, mut
ta kuntou tuksessa huomioidaan mielen
terveyden häiri öiden erityistarpeet. Keskei
siä asioita ovat työn etsintä sekä kuntoutu
jan pitkäkestoinen yksilöllinen tuki ja ohjaus.

Kuntouttava työtoiminta
Kuntoutussäätiö tuottaa Vantaan kaupungil
le kuntouttavaa työtoimintaa ja siihen liitty
vää alihankintatyötä. Tarkoituksena on paran
taa henkilön työnhakuvalmiuksia sekä aut
taa osallistujaa selkiyttämään tulevaisuuden
suunnitelmiaan.



Kuntoutussäätiö
Pakarituvantie 4, PL 39, 00410 Helsinki
Puh. (09) 530 41
www.kuntoutussaatio.fi
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