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Kuntoutusäätiön tutkimustoiminta 
pähkinänkuoressa 

Tutkimustoiminta elokuussa 2018 

• 42 hanketta, 2,2 MEUR 

• 4 toimintaohjelmaa, 1 MEUR 

• Hit rate 53% 

 

Teemoja 

1. Oppimisen tuen keskus 

2. Toimintakykykuntoutus 

3. Paikallisuus ja maahanmuutto 

4. Osallisuus 

5. Työelämä 

6. Arviointi 
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Järjestöt, säätiöt, yritykset



Kuntoutuksen uudistamista kokeiluilla 

Kuntoutusäätiö tähtää kuntoutuksen Living Labiksi: 
kuntoutusjärjestelmän konkreettiseksi uudistajaksi ja 
uudistumisen välineiden tuottajaksi koko Suomelle.  
 
Living Labissa yhdistyvät kuntoutuspalvelut, käytäntölähtöiset 
tutkimukset, kokeilut sekä vaikuttavuuden mittaristot 
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Kokeillen puretaan esteet vaikuttavuudelta 

• Yhteiskunnallisten organisaatioiden perustehtävä on saada 
aikaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta 

• Vaikuttavuuden aikaansaaminen edellyttää usein muutosta 
rakenteissa, toiminnoissa ja johtamisessa  

• Vaikuttavuuden syntymisen tiellä ovat usein erilaiset 
säännöt, prosessit, hierarkiat, toimintakulttuuriset ja 
asenteelliset tekijät  

• Kokeilut eivät ole päämäärä sinänsä. Ne ovat keino rajatusti 
ja turvallisessa ympäristössä kokeilla näiden sääntöjen, 
prosessien, hierarkioiden, toimintakulttuuristen tekijöiden 
ja asenteiden muuttamista.  
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IDEA  

 

SUUNNITTELU 

 

ORGANISOITUMINEN JA 
ORGANISAATIO (USEIN MYÖS 
HIERARKIA) 

 

TOTEUTUS 

 

TULOKSET, HYÖDYT JA VAIKUTUKSET 

IDEA  

 

NOPEA TOIMEENPANO KOKEILLEN 

 

UUDELLEENSUUNTAAMINEN KOKO 
AJAN: LOPETETAAN MIKÄ EI TOIMI, 
VAHVISTETAAN SITÄ MIKÄ TOIMII 

 

POISOPPIMINEN JA VAHVISTAMINEN 

 

MUUTOS, TULOKSET, HYÖDYT JA 
VAIKUTUKSET 

Kehittäminen - kokeilut 
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Kokeilukulttuuria ei voi tuoda mutta sitä voi tuupata 

• Kokeilukulttuuri syntyy tekemisen kautta. Kun yhteisössä päästään 
seuraamaan kokeilujen seurauksia oman työn ja toiminnan 
kannalta, se voi ruokkia innostusta ja kiinnostusta tulla mukaan.  

• Tätä kautta kokeilutoiminta myös leviää yhteisön sisällä ja sen 
ulkopuolelle.  

• Kokeilut voivat toimia vain vapaaehtoisuuden pohjalta, mutta niitä 
voi ruokkia ja rakentaa tietoisesti.  

• Johto antaa sysäyksen ja yllykkeen, nudging eli tuuppaaminen, voi 
olla myös yksi tekijä kokeilujen johtamisessa 

 - valintatilanteet ja niiden tekeminen selkeäksi, yksinkertaistaminen 

 - avoimuus, näkyväksi tekeminen (erityisesti toiminnan vaikutukset)  
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A Joudun muuttamaan suunnitelmiani. B Joku myöhästyy. C Asiakas ei saa sitä mitä 

sanoimme, mutta saa jotakin enemmän. D Joudun perumaan lupaamani asian, mutta 

löydän siihen kyllä korvaavan tekijän. E Asiakasorganisaation edustaja saattaa soittaa 

vihaisena, mutta osaan kääntää keskustelun esimiehelleni ja jatkan asiakasinnostuksen 

kasvattamista uudella tavallani kokeillen ainakin tämän asian. Toteutanhan strategiaa. F 
Lupaamani asia ei toteudu ja siirrän tehtävän seuraavaan päivään tai viikkoon. G Mitään 

ei tapahdu, edes ensi viikolla, sillä suunnittelen asiaa niin paljon. Asiakasorganisaatio 

kypsyy meihin ja reklamoi. H Asiakkuus loppuu. 
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Kokeilujen kesä 2017 

• Kokeilujen kohteena ennen kaikkea uuden muotoiset 
työpajat eli tulevaisuuspajat, joihin liittyen tehtiin useita 
osakokeiluja. Osa lopetettiin, osaa jatkettiin sellaisenaan, 
osaa jatkettiin muutettuna 

• Välineinä viikoittaiset sprintit kolmen hengen tiimeissä 

• Tuloksena tutkimus- ja digipaja, ravintola ja elämyspaja, 
kiinteistö- ja viherpaja (mm. CityKanala, muraalit, hortoilu) 

• Tavoitteena asiakasvirran lisääminen ja asiakaskokemuksen 
parantaminen 

• Seurannassa päivittäinen fiilismittaus (2 x päivä), 
vaikutuskysely 3 kk jakson jälkeen 
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Ulkoisen toiminnan kehittäminen kokeiluilla, 
esimerkkejä 

• Tulevaisuuspajat ja niihin liittyvät kokeilut 

• Vaikuttamisaamukahvit, puurohaaste, onnellisuuspipot, 
suomalainen teehuone 

• Tulevaisuuskioski, kynnyksetön opo-Coaching, jalkautuva 
psykologi, oppimiskahvila, kuntoutuksen akatemia 

• Fiilismittaukset, hankepulssit – asiakaskokemustiedon keruu 

• Kuntoutuksen prosessikiihdyttämö ja leijonanluola JAMKin 
kanssa 

• Alueverkostotyöhön liittyvät kokeilut (KuntoKaverit pilates, 
mentoriverkosto, kielikahvilat, Kino Kunto, hävikkiruuan 
jakelu, duunihuone, tulossa duunikummi) 
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Oman toiminnan kehittäminen kokeiluilla, 
esimerkkejä 

• Läsnätyökokeilu eli ajasta ja paikasta riippumaton työ 

• Attraktiiviset solut ja atraktorit toiminnan organisoitumismuotona 

• Pop up Lab –keskustelut, Brown Bag Breakfast –keskustelut 

• Ryhmäkehityskeskustelut teemoittain 

• Työnteon, työhyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden tuki Tyty –kokeilu 

• Osallisuus- ja vuorovaikutusmalli, käyttäjäraadit 

• Talousklinikat, tutkimusetiikkaklinikka, tarjousvalmisteluklinikka 

• Tietomuotoilumentorointi, viestintäklinikat, some-työpajat 

• Vertaispalaute 

• Kokeilujen kipinä – kokeilujen ideointipaja 
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Kokeilutoiminnan haasteita 

• Henkilöstön into lähteä mukaan uudentyyppiseen toimintaan 
vaihtelee mm. persoonallisuuden mukaan 

• Toiminta voi olla riippuvaista tietyistä henkilöistä ja heidän 
mukana olostaan 

• Työntekijöiden sitoutuminen kokeiluihin voi olla heikkoa, jos 
ei ole ollut niitä kehittämässä, omistajuuden vahvistaminen 

• Konseptien avaaminen rahoittajille tärkeää 

• Runsaiden ideoiden toteutus voi olla haaste 

• Kokeilujen koko potentiaalin ottaminen käyttöön myös 
haaste 
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Kokeilutoiminnan keskeisiä tuloksia 

1. Asiakasvirta kasvanut uudenmuotoisiin työpajoihin, 
toiminnan asiakaskokemus hyvä 

2. Löydetty runsaasti uusia toimintamuotoja 

3. Erittäin vahva Kuntoutussäätiön brändibuusti 

4. Suunnannäyttäjyys:  
– kokeilutoiminnan vahvistaminen kuntoutuksen alalla Suomessa 

– kokeilutoiminnan juurruttaminen Kuntoutussäätiössä  
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Lisää tietoa 

Kuntoutussäätiöstä www.kuntoutussaatio.fi, mm. ajankohtaiset 
tapahtumat, useita blogeja, hanke-esittelyjä ym. tietoa 

twitter: @kuntoutussaatio, myös instagram, facebook, periscope, 
youtube live 

 

Mitä kuntouttava työtoiminta on merkinnyt minulle? (Digipajalaisten 
tekemä video), vahva katsomissuositus  

https://www.youtube.com/watch?v=42WgoEJ8tBg 

 

Kuntoutussäätiön tutkimustoiminnan kehittämisestä 

https://tutkimustajohtamassa.wordpress.com/ 
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Kiitos mielenkiinnosta! 
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Kuntoutuksen prosessikiihdyttämön huipennus:  
Ensimmäinen kuntoutuksen leijonanluola Kuntoutuspäivillä 2017.  
Kuva: O. Laasanen 


