
Kuntoutussäätiö 
 
1. arviointityöpajat kuntoutuksen palveluntuottajille 2012 
 
TK2-hankkeen vaiheen mukaisesti ensimmäisessä työpajassa keskitytään suunnitelmiin, 
ennakko-oletuksiin sekä kuntoutuksen kohdentamiseen ja käynnistämiseen liittyviin 
kysymyksiin.  
 
Työpajojen runko 
 
I Esittäytyminen ja vallitseva tilanne  

Palveluntuottajan moniammatillisen työryhmän esittäytyminen.  
• sisäinen työnjako, ryhmänohjaajan ja omaohjaajan tehtävät 
• TK2-hanke suhteessa muuhun työhön 
• TK2-mallin vaikutukset työkäytäntöihin  
Yhteistyö ja aikataulut: vallitseva tilanne ja suunnitelmat  
• työnantajayhteistyö, hankkeeseen mukaan tulevat työpaikat, ammattiryhmät, 

kuntoutustarpeet,  
• yhteistyö työterveyshuoltojen kanssa,  
• kuntoutuksen käynnistyksen aikataulutus 

II Teoreettinen viitekehys  
• teoreettisen viitekehyksen kuvaus,  
• miten sitä sovelletaan käytännössä  
• millaisia työvälineitä se tarjoaa  
• miten se on toiminut aiempien kokemusten perusteella  

III Kuntoutuksen kohdentuminen, hakeutuminen ja valinta  
 

• kenelle TK2-malli soveltuu parhaiten,   
• suunnittelukokousten arviointia   
• palveluntuottajan rooli kuntoutuksen kohdentumista ja kuntoutustarvetta 

arvioitaessa 
• kuntoutusryhmien kokoaminen  

 
IV TK2-hankkeen toteutus: haasteet ja suunnitelmat 

Tilanneanalyysi ja kuntoutuksen käynnistyminen  

• kokemuksia toteutetuista tilanneanalyyseista, tulevien ennakointia 
• ennakkotiedon hyödyntäminen kuntoutuksen suunnittelussa  
• millaisiin tarpeisiin kuntoutuksella voidaan parhaiten vastata  
• miten varmistetaan, että kuntoutuksen sisältö vastaa kuntoutujien ja 

työpaikkojen tavoitteita, tarpeita ja odotuksia  
• miten sisällön ja tarpeiden vastaavuutta seurataan ja varmistetaan  
• millaista eri toimijoiden välistä yhteistyötä prosessin onnistuminen edellyttää  
• ryhmäjaksojen sisällön muotoutuminen, ryhmä- ja yksilöllisten osioiden 

lomittuminen, välitehtävien hyödyntäminen 
• ammatillisen ja terveysteeman jäsentyminen 



 
 
2. arviointityöpajat kuntoutuksen palveluntuottajille 2013 
 
Työpajan tavoitteena on käydä konkreettisesti ja työnantajakohtaisesti läpi kuntoutuksen 
tähänastisia vaiheita: mitä, milloin, miksi ja kenen toimesta on tehty? Kokemuksia 
kuntoutuksen käynnistymisestä peilataan myös edellisessä työpajassa käsiteltyyn 
suunnitelmaan kuntoutusmallista sekä keskustelun aikana esille nousseisiin ennakko-
oletuksiin ja haasteisiin.  
 
Työpajojen runko 
 
I Esittäytyminen  
II Kuntoutuksen kohdentuminen, hakeutuminen ja valinta  

• suunnittelukokousten toimivuus 
• haku- ja valintaprosessi, eri toimijoiden roolien arviointia  
• yhteistyön ja tiedonkulun arviointia  
• kuntoutujien roolin arviointia  
• kokemuksia työpaikan tilanteen selvittämisestä 

 
III Tilanneanalyysi ja kuntoutuksen käynnistyminen  

• tilanneanalyysien toteutuksen ja sisällön arviointia  
• eri toimijoiden osallistuminen tilanneanalyyseihin  
• etukäteistiedon hyödyntäminen  
• millaisia kuntoutusjaksoja/moduuleja kuntoutusprosessiin sisältyy 
• millaisia yksilöllisiä jaksoja kuntoutujille on suunniteltu  
• miten ryhmäjaksojen sisältö muodostuu  
• miten ammatillinen teema ja kytkentä työhön näyttää toteutuvan/tullaan toteuttamaan 

(sisältö, menetelmät, käytännöt)  
• miten hyödynnetään vertaistukea 
• millaisia vaikutuksia kuntoutusmallin rakenteella ja toteuttamisen tavalla on ollut 

kuntoutustyöntekijöiden työn organisointiin, johtamiseen sekä osaamisvaateisiin  
• millaisilla resursseilla kuntoutusprosessi toteutetaan 
• miten kuntoutusprosessi on tähän mennessä toiminut ja sujunut  

 
IV Muita aloitusvaiheeseen ja yhteistyöhön liittyviä ennakko-odotuksia  
 
V Miten tästä eteenpäin  


