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Kuntoutus-Forum – KickOff-tilaisuus 
Health HUB      6.11.2018   OHJELMA   

  

12.30 Tilaisuuden avaus Kari Salomaa, kehityspäällikkö, TAYS TKI-KESKUS, PSHP 

12.45 Työkyvyn tuen TOIKE-verkosto Virpi Heikkinen, vast. ylil., proj.joht. / TOIKE-hanke , PSHP  
& Tuula Haukka-Wacklin, proj.pääll. / TOIKE-hanke , PSHP  

13.00 Kuntoutuksen hoitovisiot -  
400 potilaan 3000 hoitokerran 
toteutuneet hoitotulokset 

 
Reima Karsikas, toimitusjohtaja,  Diter Fysio Oy 

13.15 Tutkimuksella ja kokeiluilla 
kuntoutusta uudistamassa 

Riikka Shemeikka,  Johtaja /  tutkimus ja kokeilut,  
Kuntoutussäätiö 

13.30 Helppari-hanke, työkaluja 
henkisen jaksamisen haasteisiin 

Paula Kopola, henkilöstöpäällikkö , Saarioinen Oy 

13.45 Uusi teknologia kuntoutuksen 

tukena 

Timo Pehkonen, fysiatrian erik.lääk., kuntoutuspalvelut, 

Oulun kaupunki.  

14.00 Päihdekuntoutusta vai 
kokonaisvaltaista 
psykososiaalista kuntoutusta? – 
osallisuuden näkökulma 
kuntoutukseen 

Maija Schellhammer-Tuominen, kehittämispäällikkö,  

Siltavalmennus  

14.15 Forumin toiminnan 
järjestäminen & muu ideointi 

Kaikki osallistujat 

15.15 Yhteenvedot & jatkotoimet   Kari Salomaa, kehityspäällikkö, TAYS TKI-KESKUS, PSHP 

15.30 Tilaisuuden lopetus    



 
 

Hankehallinointi- 
palvelut 

TAYS TKI-KESKUS 

Tutkimuksen asiantuntija- ja 
rahoituspalvelut 

Innovaatiopalvelut ja 
yritysyhteistyö 

Kehittämis-  
palvelut 

Arviointipalvelut 
Sisä-Suomen 
Syöpäkeskus 

  Eettinen toimikunta 

Biopankki 

Tehtävänä kilpailukyvyn, uudistumisen 

ja laadun parantaminen  

 asiakaskokemusta, 

potilasturvallisuutta, tuottavuutta ja 

innovaatíotoimintaa  

kehittäen   

Tehtävänä tarjota tutkimuksen 

infrastruktuuri sekä tutkimushankkeiden 

rahoituksen hankintaan, käynnistämiseen, 

hallinnointiin ja toteuttamiseen liittyvät 

asiantuntijapalvelut 

Tehtävänä koordinoida, valvoa ja 

toimeenpanna kansallisen 

syöpäkeskuksen tehtävät Sisä-Suomen 

alueella 



www.healthhub.fi 
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Taustaa 1 

7 

• Alalla on kehitetty paljon uusia menetelmiä ja 
toimintatapoja kuin myös kuntoutumista edistäviä 
laitteita ja muita ratkaisuja 

• Lukuisia kokeiluhankkeita on viety läpi eri 
organisaatioissa, monia erinomaisinkin tuloksin 

• Mutta yllättävän usein tietoisuus näistä ei tavoita 
alan toimijajoukosta kuin murto-osan   

• Eli paljon tuntuisi olevan parannettavaa siinä, miten 
informaatiota näistä kaikista saataisiin levitettyä ja 
muutenkin  vuoropuhelua edistettyä 

 

 



Aivoinfarktiin liittyvä puheentuoton vaikeus, afasia, 
korjautuu merkittävästi paremmin, jos puheen 

uudelleen opettelu tehdään laulamalla yksittäisiä 
tavuja.  

 



Taustaa 2 

9 

• Lisäksi kuntoutusalalla ovat nostaneet viime 
vuosina päätään näkökulmat, jotka mahdollistavat 
uusia toimintatapoja ja antavat myös tilaa uusille 
toimijoille. Tällaisia ovat esimerkiksi :  
– pelillisyyden hyödyntäminen 

– robotiikka  

– uudet omatoimista kuntoutusta tukevat ratkaisut 

– kokonaisvaltainen kuntoutus   

– sosiaalisen kuntoutuksen eri osa-alueet  

– ennakkokuntoutus 

 



Taustaa 3 

10 

• Julkisen sektori - yritykset - 3:s sektori 
– Kuntoutuspalvelujen tuottajina 

– Palveluketjujen toimijoina 

• Sote-uudistus ja maakunta tulevana palvelujen järjestäjänä 

• Tarve tehostamiseen 

• Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen  
– Voimavarojen kohdistaminen / Suuntima! 

• Omatoimisuuden korostuminen 

• Vertaistuen ja sosiaalisten verkostojen korostuminen 

• Teknologian hyödyntäminen  

• Lainsäädännölliset yms muutokset (esim. etäkuntoutus) 

• Jne… 

 

 



Tilaisuuden tavoite 

11 

• Alkusysäys kuntoutusalan kattavan verkoston luomiselle 
• Ensisijainen tavoite edistää informaation jakamista 

• Päällekkäisen efortin pienentäminen 

• Alan kehittymisen tehostaminen 

• Yhteistyökuvioiden ja kontaktien syntyminen 

• Muuta toimintaa? 

 

• Jatkotoimien ideointi ja niistä sopiminen   

 

• Keskeisiä leikkaavia teemoja 
• Uudet ratkaisut  

• Ihminen kokonaisuutena 

• Siilojen madaltaminen 
 

 



Työstettävää 

Miten varmistetaan toiminnan käynnistyminen 
ja käynnissä pysyminen? 

1. Miten organisoidutaan? 

2. Alustavaa jäsentelyä jaettavalle tiedolle?  

3. Tiedon jakamisen keskeinen työväline?  

4. Muuta toimintaa?  

5. Erillinen kehityshankeko?  



 



 



Motivaatio terveyden edistämisessä  -työpaja   
Health HUB      28.9.2017 

OHJELMA   
  

8.30 Aamukahvit ja ilmoittautuminen    

9.00 Avaus & SmartHealth-ohjelma  Kari Salomaa, FinnMedi Oy 

9.20 Aktiivipassi  Jarkko Lumio, Tampereen kaupunki 

9.30 Kun pelkkä motivaatio ei riitä  Tuomas Lehtinen, Highly Effective Oy 

9.40  Virtuaalitodellisuus houkuttelee 

liikkumaan  

Kari Koivisto, Virva VR Oy 

9.50 Kokemuksia liikkumisen edistämisen 

kokeiluista  

Johanna Riippi, Tampereen kaupunki  

10.00 Pelillisyys motivaattorina  Tuomas Hirvonen, 3dtalo Oy 

10.10 Hyvinvoinnista palkitseminen  Lasse Palovaara, OP Vakuutus 

10.20 Keskustelua esitysten pohjalta      

10.40 Uusien aloitteiden ideointia ja 

verkostoitumista ryhmissä  

11.30 Yhteenvedot & jatkotoimet    

12.00 Tilaisuuden lopetus    



Motivaatio – mihin? 

• Terveyden ennakoiva vaaliminen 

 

• Kuntoutuminen 

 



Motivaatio –  
kenen motivaatiosta puhutaan? 

• Osa kansalaisista tiedostavia ja aktiivia oman 
terveytensä vaalimisessa 

 

• Osa syystä tai toisesta ei… tai ei ainakaan 
tarpeeksi… 

 



Motivaatio – millä konsteilla? 

• Konsteja on monia, paljon vielä oivaltamatta 
ja kokeilematta…  

 

• Tuskin löytyy yhtä konstia, joka tepsii kaikkiin… 

 

• Ihan kaikkia ei saada motivoitua millään 
konstilla… 

 

 

 



Toimisiko pelottelu?  

Kuva: https://yle.fi/uutiset/3-9096412  

 

 

https://yle.fi/uutiset/3-9096412
https://yle.fi/uutiset/3-9096412
https://yle.fi/uutiset/3-9096412


Toimisiko rangaistuksen uhka?  

Kuva: https://yle.fi/uutiset/3-9560834  

 

 

 

https://yle.fi/uutiset/3-9560834
https://yle.fi/uutiset/3-9560834
https://yle.fi/uutiset/3-9560834


Auttaisiko raha tai taloudellinen etu?  

Kuva: https://www.travelex.co.uk/buy-currency   

https://www.travelex.co.uk/buy-currency
https://www.travelex.co.uk/buy-currency
https://www.travelex.co.uk/buy-currency


Sosiaalisten kontaktien kautta?  

Kuva:  http://www.espoo.fi/fi-FI/Seniorit/Neuvontaa_senioreille/Seniorineuvonta_ja_palveluohjaus  

 

 

 

http://www.espoo.fi/fi-FI/Seniorit/Neuvontaa_senioreille/Seniorineuvonta_ja_palveluohjaus
http://www.espoo.fi/fi-FI/Seniorit/Neuvontaa_senioreille/Seniorineuvonta_ja_palveluohjaus
http://www.espoo.fi/fi-FI/Seniorit/Neuvontaa_senioreille/Seniorineuvonta_ja_palveluohjaus


Sitouttaminen askel askeleelta?  

Kuva:  https://www.grado.fi/ 

 

 

https://www.grado.fi/


Pisteiden keruu?  

Kuva: http://www.teboil.fi/kampanjasivuja/fiskars-ja-gerber-merkkituotteiden-kerailykampanja-alkoi-teboililla/nain-keraat-leimat-
ja-lunastat-tuotteet/    
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Tekniikkako avuksi?  

Kuva: https://physilect.com/fi/products/  

 

 

https://physilect.com/fi/products/


Koukuttaisiko pelillisyys?  

Kuva: http://exerium.com/gamexr/  

 

 

http://exerium.com/gamexr/


Yhteisön voima ja joukkuehenki?  

Kuvahttp://www.yleisurheilu.fi/uutinen/poikaprojektiseminaari-kilpailullisuus-ja-pelillistaminen-houkuttavat-poikia 
 

 

 

 



Disulfiraamin uudet muodot?  

Kuva: https://fi.wikipedia.org/wiki/Disulfiraami#/media/File:Disulfiram2.svg  

 

 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Disulfiraami/media/File:Disulfiram2.svg


Seurattaisiinko esikuvia?  

• Kuvahttps://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_urheilu#/media/File:Tiina_Lillak,_EC_1983_-_Sittard.1.jpg  

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_urheilu/media/File:Tiina_Lillak,_EC_1983_-_Sittard.1.jpg
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_urheilu/media/File:Tiina_Lillak,_EC_1983_-_Sittard.1.jpg
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_urheilu/media/File:Tiina_Lillak,_EC_1983_-_Sittard.1.jpg


Elintapayhteisöt ?  

Kuva: http://www.pudottajat.fi/liikunta/vatsa_litteammaksi_-_miten  

 

http://www.pudottajat.fi/liikunta/vatsa_litteammaksi_-_miten
http://www.pudottajat.fi/liikunta/vatsa_litteammaksi_-_miten
http://www.pudottajat.fi/liikunta/vatsa_litteammaksi_-_miten


Valistuskampanjat ?  

Kuva:  http://www.ukkinstituutti.fi/vesote  

 

 

http://www.ukkinstituutti.fi/vesote


Kuva     http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/biohakkerointi-leviaa-tyopaikoille-lisaa-tehokkaita-tyotunteja-paivaan-6599114  

 

Innostaisiko  
mittareista saatu palaute? 
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Lähde: Powerpointin fonttivalikoina:  Magneto 200 Bold Italic  

Vai mikä? 
 

                        ?  
 


