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Kuntoutuksessa on siirrytty lääketieteellisesti 
painottuneista ja työelämään palauttavista toimenpiteistä 
yksilön omia tavoitteita, hyvinvointia ja yhteiskuntaan 
osallistumista korostavaan malliin.

Kuntoutuja on muuttunut aktiiviseksi toimijaksi 
kuntoutumisen tavoitteiden ja sisällön suunnittelussa.

Yksilön kuntoutumisessa vastuu on siirtynyt monialaisille 
toimintaverkostoille, joissa yhteinen toiminta ja tiedon 
siirtyminen on keskeistä.

Kuntoutuminen (Duodecim 2016)
Ilona Autti-Rämö, Marketta Rajavaara, Anna-Liisa Salminen, Aarne Ylinen (toim.)



Tiivistys: kuntoutumiseen vaikuttavia tekijöitä
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ja arjen kontekstit

Asiantuntijatuki, 
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Mihin järjestöjä oikeastaan tarvitaan kuntoutumisessa? 



Järjestöjen toimintakenttää

Kuntoutujan oma 
motivaatio

Kuntoutujan 
toimintaympäristöt 
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Asiantuntijatuki, 
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Kuntoutuminen – miten se toimii Suomessa?  

• Suomalainen kuntoutusjärjestelmä 
toimii pääsääntöisesti kohtuullisen 
hyvin. 

• Merkittävimmät ongelmat liittyvät 
tilanteisiin, joissa ihmisellä on 
monenlaisia ja laaja-alaisia 
hyvinvoinnin, terveyden ja 
sosiaalisen osallisuuden ongelmia -
mm. mielenterveys- ja/tai 
päihdeongelmia, monia 
kansansairauksia, 
oppimisvaikeuksia, syrjäytymistä 
sekä pitkittynyttä työttömyyttä.  

29.11.2021©Kuntoutussäätiö

Kuva: https://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo/tietoa/kuntoutuksen-eri-muodot/kuntoutuksen-osa-alueet



Järjestöt ovat juuri siellä missä julkinen ja yksityinen eivät toimi 

• Järjestöt toimivat siellä, minne julkinen palvelujärjestelmä ei yllä, eikä yksityinen 
markkina toimi. Järjestöjen perustehtävä kansalaisyhteiskunnan toimijoina on 
olla lähellä ihmistä - siellä missä ihmiset ovat ja elävät arkeaan. 

• Kuntoutuksen uudistamiskomitea teki historialliset avaukset kiinnittäessään 
erityistä huomiota 1. työelämän ulkopuolella olevien työikäisten kuntoutumiseen –
heidän mahdollisuuksiinsa saada kuntoutusta ja palveluita, ja tätä koskeviin 
kuntoutusjärjestelmään puutteisiin sekä 2. järjestöjen ja yleishyödyllisten 
säätiöiden rooliin kuntoutumisessa. 
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Kuntoutuksen uudistamiskomitean mietinnön keskeiset linjaukset 
järjestöjen kannalta

Ehdotus 45
Asiakassuunnitelmassa on otettava huomioon asiakkaita edustavien sosiaali- ja terveysalan 
järjestöjen integroiminen kuntoutumisen asiantuntijoina, vertaistukijoina ja kehittäjinä osaksi 
asiakkaan kokonaisvaltaista kuntoutumisen prosessia.

Ehdotus 46
Sotejärjestämislaissa on varmistettava maakuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyö sekä 
turvattava se, että maakunnat tukevat ja avustavat kolmannen sektorin auttamistyötä. 
(Hyvinvointialueet 2022->)
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Järjestöjen vahvuuksia 

• Toimintaa ihmisten hyväksi - taloudellinen tulos ei 
ensisijainen

• Ollaan siellä missä ihmiset ovat, ymmärretään 
ihmisten arkea ja arjen tarpeita

• Tunnistetaan heikkoja kehityssignaaleja 
yhteiskunnassa – usein jo ennen kuin ne tulevat 
viranomaisten tietoon (esim. paperittomat)

• Ei viranomaistoimintaa – madaltaa kynnystä tulla 
mukaan 

• Ketterää, joustavaa, mukautuvaa, uudistuvaa, 
innovatiivista

• Riippumatonta

• Yhteistyökykyistä ja -haluista 
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Järjestöillä on laaja ja monipuolinen rooli kuntoutustoiminnassa
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Järjestöt tukevat toiminnallaan ennaltaehkäisevästi ja kuntouttavasti ihmisten terveyttä sekä 
hyvinvointia. Järjestöt tavoittavat ja auttavat monia sellaisia ihmisiä, joita muut tahot eivät 
tavoita.

• Suomessa on vähintään 300 järjestöjen ylläpitämää toimipaikkaa, jotka toteuttavat työikäisten 
kuntoutustoimintoja

• Toimipaikkojen vuotuiset asiakasmäärät vaihtelevat suuresti. Noin viidenneksessä toimipaikoista 
asiakkaita on vähintään 300 vuosittain

• Lisäksi Suomessa on valtakunnallisesti vähintään 215 päihde- ja mielenterveysyhdistystä. Näistä 
suurimman osan toimintoihin kuuluu myös kuntoutus tai kuntouttava työote

Lähteet: Kuntoutussäätiön KoJu-hanke 2013; SOSTEn järjestöille kohdentama kysely 2017. 



Järjestöjen tarjoamia palveluja ja tukea lukuina 

• Yleisin yksittäinen palvelu on sopeutumisvalmennus/tavoitteellinen ryhmämuotoinen toiminta, 
jota tuottaa 56 % järjestöistä.

• Järjestöistä 97 % tarjoaa vertaistukea ja 92 % arvioi sen tukevan paljon asiakkaan kuntoutumista

• Kokemusasiantuntijan palveluita tarjoaa 92 % järjestöistä 

• Vapaa-ajan ja virkistystoimintaa 89 % järjestöistä

• 69 % järjestöistä ilmoittaa STEAn keskeisimmäksi kuntoutuspalvelujen rahoittajaksi, alle puolet 
puolestaan Kelan, 13 % asiakkaan itsensä ja 13 % erikoissairaanhoidon

29.11.2021©Kuntoutussäätiö

Lähteet: Kuntoutussäätiön KoJu-hanke 2013; SOSTEn järjestöille kohdentama kysely 2017.



Työelämäosallisuuden lisääminen on keskeinen osa järjestöjen 
toimintaa



Osallisuus työmarkkinoilla

• Ihmisten perusoikeuksiin kuuluu mahdollisuus työskennellä valitsemassaan työssä 
tai ammatissa 

• Suomessa tämä perusoikeus toteutuu paikoitellen huonosti – vammaisilla, 
osatyökykyisillä, mielenterveyskuntoutujilla, pitkäaikaistyöttömillä…
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Osallisuus työmarkkinoilla

• Meillä on Suomessa paljon tehtävää työmarkkinaosallisuuden parantamiseksi; 
mahdollisuuksia löytyy mm.

– ennakkoluulojen ja asenteiden purkamisesta osatyökykyisiä/täsmätyökykyisiä
kohtaan

– joustavammista työmarkkinoista (osa-aikatyö jne.)

– kannustinloukkujen purkamisesta, sovitetaan etuudet paremmin yhteen (sotu-
komitea) 

–henkilökohtaisen tuen lisäämisestä – esim. työhönvalmennus, 
työkykykoordinaattorit

–non-formaalin ja informaalin osaamisen tunnistamisesta
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Työkyvyn tuen palvelukonsepteja

• Toimintamalleja: Suomessa on paljon 
toimintamalleja osa/täsmätyökykyisten
työllistämiseen ja sosiaalisen osallisuuden 
vahvistamiseen 

• Tutkittu tietoa: ks. Shemeikka & Pärnänen 2021 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/ha
ndle/10024/163207/TEM_2021_40.pdf?sequen
ce=1&isAllowed=y)

• Jatkuvaa kehittämistä: parantaa toiminnan 
tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta
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https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163207/TEM_2021_40.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Osaaminen näkyväksi osaamismerkkien avulla 

• Digitaalinen osaamismerkki (Open Badge) on sähköinen ja visuaalinen dokumentti osaamisesta. 
Osaamismerkillä voidaan tunnistaa, tunnustaa ja näyttää eri tavoin hankittua osaamista.

• Open Badge -osaamismerkit liittyvät usein epävirallisen oppimisen (70-80 % osaamispääomastamme) 
näkyväksi tekemiseen. 
– Merkin suorittajalle oman osaamisen näkyväksi tekeminen

– Merkin myöntäjälle myös hyödyt mm. brändäyksen näkökulmasta, sekä laadun näkyväksi tekeminen

• Osaamismerkit ovat ketterä vastaus työelämän muuttuviin tarpeisiin. Niillä voidaan osoittaa taitoja, joita nyt 
ja tulevaisuudessa kaivataan.

• Osaamismerkit ovat myös erinomainen tapa osoittaa pehmeitä taitoja, joista povataan tulevaisuuden 
työelämän valttikortteja. Osaamismerkkien avulla voi osoittaa esimerkiksi empatian, muutoskyvyn ja 
verkostoitumisen taitoja. Osaamismerkkien tärkeys korostuu tulevaisuudessa varsinkin tällaisten taitojen 
osalta.
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Tuettu työllistyminen on järjestöjen perussarkaa: tutkittua tietoa 
(Shemeikka & Pärnänen, 2021)

• Tuettu työllistyminen auttaa kehitysvammaisia henkilöitä työllistymään avoimille työmarkkinoille. Myös 
autisminkirjon henkilöillä erilaiset tuetun työllistymisen palvelut näyttäisivät edistävän työllistymistä. Psyykkisiä 
häiriöitä sairastavat työllistyivät pitkä aikavälin seurannassa muita todennäköisemmin tuetun työllistymisen 
ohjelmaan osallistumalla (Cook ym. 2016). 

• Räätälöity työllistyminen perustuu yksilön vahvuuksiin, tarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin ja sen tavoitteena 
on, että vammaisen henkilön kyvyt ja työnantajan tarpeet sovitetaan yhteen. On viitteitä, että tämä edistää 
vammaisten henkilöiden työllistymistä. (Riesen ym. 2015) 
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Järjestöt käyttävät paljon IPS-mallia ja työnmuokkausta: tutkittua tietoa näiden 
hyödyistä ja vaikutuksista (Shemeikka & Pärnänen, 2021)

• IPS-malli lisäsi työllistymistä henkilöillä, joilla oli erilaisia mielenterveyden häiriöitä (ks. Davis ym. 2018; Harkko 
ym. 2018; Metcalfe ym. 2018; Suijkerbuijk ym. 2017; Waghorn ym. 2014), sekä joillakin muilla ryhmillä esim. 
kognitiivisia rajoitteita kokevilla, syöpää sairastavilla ja pitkäkestoista kipua kokevilla. (Dowler ym. 2014; 
Rødevand ym. 2017; Sveinsdottir ym. 2020). 

• Tietyt työn tai työolosuhteiden muokkauksen toimenpiteet edistävät työllisyyttä henkilöillä, joilla on jokin 
pysyvä vamma. Työllistymistä lisäsivät muun muassa erilaiset ohjaustoimenpiteet esim. ammatillinen neuvonta 
ja koulutus, toisilta saatu apu sekä työaikataulun muutokset. 

• Se että että vammaiset henkilöt edustivat itseään ja saivat tukea työnantajalta ja muulta yhteisöltä oli 
keskeistä työllistymisen edistämisen kannalta. Tärkeää oli myös saadun koulutuksen ja ohjauksen määrä, 
työaikataulujen ja työorganisaation joustavuus sekä työtovereiden ja työnantajan asenteet, ymmärrys ja 
työntekijän vammaan tai sairauteen liittyvät tietämys. 

• TYKO Työkykykoordinaattori-toimintakonseptilla, joka perustuu ratkaisukeskeisyyteen ja moniammatilliseen 
yhteistyöhön, voidaan edistää osatyökykyisten työllistymistä ja palveluohjausta. 
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Esimerkkejä työ- ja toimintakykyä tukevista toimintamalleista
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• Vuorovaikutuksellinen Digipaja 2.0 tarjoaa työ-
ja toimintakykyä tukevaa toimintaa 
osatyökykyisille asiakkaille. 

• Digipaja tarjoaa ohjatun ja kannustavan 
ympäristön kehittää oman elämän hallintaa ja 
lisätä valmiuksia tulevaisuuteen.

• Oppimista tunnistetaan ja tunnustetaan mm. 
osaamismerkkien avulla. 

Kuntoutussäätiön Digipajan 
teemakello



Luonto auttaa kuntoutumaan ja lisää hyvinvointia

Lähellä luontoa sijaitsevilla asuinalueilla sairastuvuus on 
alhaisempi kuin kaupunkimaisessa ympäristössä
(Tourula & Rautio 2014) 

Asukkaat kokevat itsensä terveemmiksi kun ympärillä on paljon 
vihreää 
(hollantilaistutkimus, Leppänen & Pajunen 2017) 

73-88 -vuotiaat olivat todennäköisimmin elossa viiden vuoden 
seurantajakson jälkeen, jos asunnon lähellä oli puistoja 
(japanilaistutkimus, Leppänen & Pajunen 2017)

Luonnonläheisen asuinympäristön on todettu parantavan 
toimintakykyä ja vähentävän kuolleisuutta 
(de Vries ym. 2003). 

Ihmiset arvioivat tuntevansa 87 % vähemmän stressiä metsässä 
tai puistossa käynnin jälkeen 
(itävaltalaistutkimus, Leppänen & Pajunen 2017) 

Lähde: PowerPoint-esitys (tts.fi)

Nelli Porosaaressa, kuvan otti Ella 
Miettinen
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http://www.tts.fi/files/966/Leena_Lof_Luonnon_hyvinvointivaikutukset.pdf


Kokemuksia luonto- ja eläinavusteisesta toiminnasta

• Kuntoutussäätiön palvelutoiminnassa on testattu 
luonto- ja eläinavusteisia toimintamalleja vuodesta 
2016 alkaen. 

• Kuntoutussäätiössä on toiminut mm. City-kanala ja 
meillä on vieraillut terapiakoiria sekä -alpakoita. 

• Olemme hyödyntäneet lähiluonnon tarjoamia 
aistivirikkeitä kuntouttavan työtoiminnan ja Kelan 
ammatillisen kuntoutuksen asiakastyössä. 

• Hyödynnämme voimaannuttavan luonto- ja 
eläinvalokuvauksen keinoja.
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Videoita luonto- ja eläinavusteisesta toiminnasta työkyvyn 
edistämisessä

• Muutamia esimerkkejä 
videomuodossa. Videoiden 
suunnitteluun, toteutukseen ja 
editointiin ovat osallistuneet 
Kuntoutussäätiön Digipajan 
kuntouttavan työtoiminnan 
asiakkaat

– Kesäpäivä ja alpakat Kuntoutussäätiössä 
https://www.youtube.com/watch?v=2zTpg2utfZA

– Mielipaikoista mielenrauhaa, osa 1: Ympäristön 
vaikutus mieleen
https://www.youtube.com/watch?v=HzQnEoM1amM

– #Citykanala saapuu Kuntoutussäätiöön! 
https://www.youtube.com/watch?v=Poi5kmbtUAM
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https://www.youtube.com/watch?v=2zTpg2utfZA
https://www.youtube.com/watch?v=HzQnEoM1amM
https://www.youtube.com/watch?v=Poi5kmbtUAM


Kuntapäättäjä – yrityspäättäjä – järjestötoimija –
mitä voit tehdä? 



Kuntapäättäjä – yrityspäättäjä - järjestötoimija

Kuntapäättäjä
- Huomioithan järjestöjen toiminnan laaja-alaisuuden. Järjestöt tuottavat monenlaisia palveluita ja avoimia toimintoja 

sekä antavat tukea sitä tarvitseville.
- Ole avoin ja ota järjestötoimijoita mukaan myös ongelmanratkaisuun.
- Ota käyttöön konsortio/allianssimallit. 

Yrityspäättäjä
- Mitä jos kokeilet rohkeasti hyödyntää järjestöjen osaamista? Uusia ideoita syntyy sektoreista piittaamatta.
- On hienoa olla mesenaatti ja hyväntekijä, mutta voit ajatella järjestöyhteistyötä myös yrityksesi liiketoiminnan 

kehittämisen ja kasvun kannalta. 

Järjestötoimija
- Heitäthän pois ennakkoluulot (jos sinulla sellaisia on) yrityksiä kohtaan. 
- Hyödynnä ketteryytesi ja ainutlaatuisuutesi, tarjoudu ja tarjoa osaamistasi käyttöön. 
- Yhteiskehittäminen yritysten kanssa ei murenna kansalaisyhteiskunnan missiotasi, kun sidot yritysyhteistyön järjestösi 

isoon yhteiskunnalliseen tavoitteeseesi. 
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Kiinnostava mahdollisuus kehittää yhteistoimintaa -
Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus
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• Osaamiskeskus tarjoaa valtakunnallista neuvontaa ja ohjausta yhteiskunnallista yritystoimintaa harjoittaville 
tai käynnistäville yrittäjille ja yhteisöille yritysmuodosta ja toimialasta riippumatta 

• Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus edistää toimialojen ja sektoreiden yhteistyötä

• Osaamiskeskus vahvistaa yhteiskunnallisen yritystoiminnan toimintaedellytyksiä ja lisää osatyökykyisten 
työllistämistä







Kiitos ja hyvää joulunodotusta!

@KuitunenSoile
@Kuntoutussaatio
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