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Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumi KunFo

KunFo luo suunnitelman kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi vuosille 2024−2030. Se ennakoi ja 
kuvaa kuntoutuksen osaamistarpeita sosiaali- ja terveydenhuollossa. KunFo tekee ehdotuksen siitä, miten koulutus- ja 
tutkimusjärjestelmää tulisi kehittää, jotta se vastaisi kuntoutusosaamisen tarpeita.

KunFo
• edistää yhteistyötä kuntoutusalan koulutustahojen, kouluttajien ja tutkijoiden välillä
• selkiyttää koulutusorganisaatioiden rooleja ja vastuita kuntoutuksen koulutuksessa ja tki:ssä
• arvioi kuntoutuksen osaamistarpeita, koko koulutusjärjestelmän tutkintorakennetta, jatkuvan oppimisen jatkumoa ja 

tki-toimintaa
• seuraa kuntoutusalan koulutusten ja tutkimuksen kehittämistä, muutosprosesseja sekä kansallista ja kansainvälistä 

koulutustutkimusta
• vahvistaa tki-toimintaa ja suuntaa kuntoutusalan tutkimusta kansainväliselle tasolle

KunFo jatkaa 2022 kahdella työryhmällä: koulutus ja tki. Ne jakautuvat alaryhmiin. 

KunFossa on mukana järjestöjen edustajia ja osaamista koulutuksen ja tki:n työryhmissä. 
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Järjestöt sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (tki)
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Toimenpidesuosituksia STEA:lle ja innovaatiopolitiikkaan 2020 
toteutettuun selvitykseen perustuen

• Järjestöjen on tehtävä omaa tki-toimintaansa paremmin näkyväksi

• Sote-järjestöjen on järjestäydyttävä tulevaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta 
varten vahvemmin osaksi Suomen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmää

• Sote-järjestöjen on vahvistettava verkottumista TKI-toiminnassa muiden järjestöjen ja 
kumppaneiden kanssa

• Sote-järjestöjen on laadittava suunnitelma tarvittavista TKI-toiminnan pitkäjänteisistä 
tukirakenteista

• STEA:n ja STM:n olisi tärkeää organisoida tuki järjestöjen TKI-toiminnalle

• Järjestöjen TKI-toiminnan linjaaminen kaikissa tarvittavissa STEA:n asiakirjoissa

• Sote-järjestöjen roolin tunnistaminen ja huomioiminen innovaatiopolitiikassa kansallisesti 
ja alueilla sekä roolin vahvistaminen osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta
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STEA:n lisäksi järjestöjen tki-toimintaa mahdollistavat muutkin 
rahoittajat, verkostot ja yhteistyökumppanit

• Järjestöjen tki-toiminta on moniulotteista ja perustuu useisiin rahoituslähteisiin, mm. 
Euroopan sosiaalirahasto, yritysten lahjoitukset, kuntien avustukset jne.

• Järjestöt toimivat lähtökohtaisesti verkostoituneina niin toistensa kuin julkisen ja 
yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Järjestöjen ehdoton vahvuus on niiden kyvyssä 
toimia laajasti yhteistyössä yhteiskunnallisten ongelmien ja kohderyhmiensä haasteiden 
ratkaisemisessa.

• Järjestöt aistivat monia yhteiskunnallisia muutoksia ja ihmisten tarpeita jo ennen kuin ne 
tulevat viranomaisten tietoon. Tämä ymmärrys ja aistiminen ovat keskeisiä 
innovaatiotoiminnalle. 

• Järjestöissä hyödynnetään tutkittua tietoa, ja moni järjestö myös tekee selvityksiä, osa 
tutkimusta (käytäntölähtöistä, osa perustutkimusta). 
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Kirjassa Mulgan et. al. 2010, http://temp.uefiscdi.ro/edigiregion_v2/the_open_book_of_social_innovationNESTA.pdf . 

Sosiaalisen innovaatiotoiminnan prosessi
- Moni järjestö toimii näissä kaikissa



Järjestöt ovat aktiivisia toimijoita kaikissa tki-prosessien 
vaiheissa

• Järjestöjen rooli on merkittävä tki-toiminnassa. Järjestöillä on roolia tki-
toiminnassa sen kaikissa vaiheissa: ideoijina, heikkojen signaalien ja ihmisten 
tarpeiden tunnistajina, kehittäjinä, konseptoijina, innovaattoreina, 
yhteiskunnallisena muutosvoimana…

• Erityisen vahvoja järjestöt ovat käytäntölähtöisessä kehittämis- ja 
innovaatiotoiminnassa sekä sosiaalisessa innovaatiotoiminnassa. 

• Sosiaalista innovaatiotoimintaa edistetään Suomessa tällä hetkellä monin tavoin, 
ja se on keskeinen osa mm. Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen 
toimintaa (https://yyo.fi/). Käynnistymässä on myös VN-Teas-hanke 
yhteiskunnallisten yritysten sosiaalisesta innovaatiotoiminnasta. Tarkastelun piiriin 
tulee myös järjestöjä.
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KunFon koulutus-teema ja järjestöt

• Järjestöt toimivat erityisesti non-formaalin ja informaalin oppimisen kentillä, niillä 
on myös omaa koulutustoimintaa esim. ammatillisena täydennyskoulutuksena. 

• Järjestöt tukevat jatkuvaa oppimista, ja niissä on kehitetty ja otettu käyttöön 
tapoja tunnistaa monipuolisesti osaamista, esim. osaamismerkkien avulla.

• Järjestöt toimivat myös niiden ihmisten oppimisen tukemiseksi, jotka ovat 
työelämän ulkopuolella. Idealla: ”Oppiminen kuuluu kaikille”.  
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On tärkeää varmistaa se, että järjestöjen toiminta huomioidaan 
monipuolisesti
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• KunFon työryhmien väliraportit julkaistiin tammikuussa 2022. Ne löytyvät 
osoitteesta https://okm.fi/kunfo. Väliraportoinnissa kuvattiin nykytila sekä 
osaamis- ja koulutustarpeet. 

• Työ etenee ratkaisuehdotuksiin ja toimenpidesuosituksiin 
– KunFossa laaditaan ehdotukset koulutuksen rakenteen kehittämiseksi sekä tki-strategiaksi

– Järjestöjen toiminta oppimisen ja koulutuksen kentillä sekä koko tki-ketjussa tärkeää ymmärtää 
ja välittää tätä ymmärrystä työskentelyyn. 






