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OMA VÄYLÄ – HANKE

KUNTOUTUJAN MOTIVOINTI

Liite 1
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MUUTOSTARVE

KUNTOUTUKSEEN MOTIVOITUMISEN 

LÄHTÖKOHTANA ON KUNTOUTUJAN 

OMA MUUTOSTARVE,

joka lähtee hänen omista 

lähtökohdistaan. Omaa 

muutostarvetta on vaikea joskus 

erottaa ympäristön luomasta 

tarpeesta.

Mikäli näyttää siltä, että 

muutostarvetta ei ole, voi kyse olla 

myös siitä, että usko muutoksen 

mahdollisuuteen on alhainen 

-> Muutostarvetta voi herätellä ja se 

voi syventyä kuntoutuksen aikana.
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TAVOITTEET

MUUTOSTARVE

MUUTOSTARVE KONKRETISOITUU 

TAVOITTEEKSI. TAVOITTEEN ON OLTAVA 

MERKITYKSELLINEN KUNTOUTUJALLE!

Kuntoutustavoitteessa lisäksi huomioitava:

• kuntoutuksen oikea-aikaisuus /

tavoitteen ajankohtaisuus (esimerkiksi

opiskelustrategioita ei yleensä kannata

harjoitella, ellei niitä pääse käytännössä

käyttämään opinnoissa)

• asiakaslähtöisyys, muotoilu asiakkaan

kielellä, minä-muodossa

• realistisuus
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PYSTYVYYS

TAVOITTEET

MUUTOSTARVE

MOTIVAATIOSSA KESKEISTÄ ON 

PYSTYVYYDEN TUNNE, KÄSITYS OMISTA 

KYVYISTÄ.

Kuntoutuksessa keskeistä on tunnistaa 

olemassa olevat voimavarat ja lisätä niitä 

-> voimaantuminen kuntoutuksen myötä.

Käytännössä tämä tapahtuu luomalla 

onnistumisen kokemuksia ja tarjoamalla 

käytännön työkaluja, joilla onnistumisia 

on mahdollista saavuttaa ja pystyvyyden 

tunnetta lisätä.
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SINNIKKYYS

PYSTYVYYS

TAVOITTEET

MUUTOSTARVE

MOTIVAATIOON LIITTYY MYÖS KYKY 

SINNIKKÄÄSTI PONNISTELLA sekä kestää 

epäonnistumisia, ja näihin molempiin 

liittyviä epämukavia tunteita. 

Kuntoutuksessa tärkeää on hetkellisesti 

vierailla myös ”epämukavuusalueella”, 

kuntoutujaa sopivasti kannustaen mutta 

myös vaatien. 

Liiallinen sinnittely  ja jatkuva 

epämukavuusalueella olo ei kuitenkaan 

kehitä motivaatiota, vaan stressaa ja 

kuormittaa. 
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SINNIKKYYS

PYSTYVYYS

TAVOITTEET

MUUTOSTARVE

YMPÄRISTÖ
YMPÄRISTÖN ODOTUKSET JA 

VAATIMUKSET SEKÄ KÄYTÄNNÖN 

TUKI VAIKUTTAVAT MOTIVAATIOON

• ympäristön ihmiset ja

käytännön rakenteet tarjoavat

sekä tukea, että synnyttävät

esteitä

• myös ympäristön asenneilmasto

vaikuttaa motivaatioon
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KUNTOUTUSSUHDE

SINNIKKYYS

PYSTYVYYS

TAVOITTEET

MUUTOSTARVE

YMPÄRISTÖ
Työskentely motivaation parissa jää 

kuitenkin ohueksi ja pinnalliseksi, 

ellei kuntoutussuhde kuntoutujan 

ja terapeutin välillä ole arvostava ja 

luottamuksellinen.

KUNTOUTUSSUHDE LUO POHJAN 

MOTIVAATION TUKEMISELLE…
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KUNTOUTUSSUHDE

…sillä vasta luottamuksellisessa

suhteessa päästään 

kuntoutuksessa kunnolla käsiksi 

moniin ”pinnan alla” oleviin 

tekijöihin, jotka vaikuttavat 

”näkyvillä oleviin” motivaation 

osiin: kuntoutujan uskoon 

muutokseen,  pystyvyyden 

tunteeseen, mahdollisuuksiin 

ponnistella sekä tavoitteen 

merkityksellisyyteen kuntoutujalle.
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ODOTUKSET

KUNTOUTUKSESTA

TAIDOT JA

VALMIUDET Kuntoutujalla voi olla 

esimerkiksi epärealistisia 

odotuksia kuntoutusta 

kohtaan.

Taidot ja valmiudet ovat 

osin näkyvillä, mutta osin 

niihin pääsee kiinni vasta 

pidempiaikaisessa 

työskentelyssä.

Nämä tekijät ovat 

kuitenkin lähellä ”pintaa”.
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ODOTUKSET

KUNTOUTUKSESTA

DIAGNOOSIN

SAAMISEN

AJANKOHTA

HAAVEET JA PELOT

TAIDOT JA

VALMIUDET
Se, onko kuntoutuja saanut 

diagnoosin lapsena vai vasta  

aikuisena, vaikuttaa 

käsitykseen omasta 

pystyvyydestä. Itsetunnon 

puutteet ovat yleisiä, kun 

oikean diagnoosin ongelmille 

on saanut vasta aikuisiällä. 

Lapsuudessa saatu diagnoosi 

taas saattaa johtaa 

alisuoriutumiseen ja 

ympäristön korostuneeseen 

tukeen.

Kuntoutujan voi olla vaikea 

alkuun myös kertoa syvempiä 

haaveitaan ja pelkojaan.
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ARVOT

ELÄMÄNKULKU JA 

AIEMMAT KOKEMUKSET

ODOTUKSET

KUNTOUTUKSESTA

DIAGNOOSIN

SAAMISEN

AJANKOHTA

HAAVEET JA PELOT

TAIDOT JA

VALMIUDET
Kuntoutujan aiempi 

elämänkulku ja kokemukset 

vaikuttavat vahvasti pystyvyyden 

tunteeseen ja kykyyn kestää 

epämukavia tunteita. Taustalla 

voi olla kiusaamiskokemuksia, 

vaikeita perhetilanteita, 

onnistumisia ja 

epäonnistumisia. Myös 

traumatausta näyttäytyy 

neuropsykiatrisella 

kohderyhmällä yllättävän 

yleisenä.

Kuntoutujan arvot vaikuttavat 

tavoitteen merkityksellisyyteen. 

Nuorten aikuisten voi toisaalta 

olla vaikea vielä määritellä omia 

arvojaan.
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ARVOT

ELÄMÄNKULKU JA 

AIEMMAT KOKEMUKSET

ODOTUKSET

KUNTOUTUKSESTA

DIAGNOOSIN

SAAMISEN

AJANKOHTA

HAAVEET JA PELOT

TAIDOT JA

VALMIUDET YMPÄRISTÖ

Ympäristö, jonka kanssa tällä 

hetkellä työskennellään, on 

ainakin osin vaikuttanut myös 

kuntoutujan aiempiin 

kokemuksiin ja 

arvomaailmaan. Perheen 

kanssa tehtävä verkostotyö 

värittyy perheen historialla, ja 

kuntoutujalla saattaa olla 

sekä hyviä että huonoja 

kokemuksia aiemmista hoito-

ym. tahoista, mikä vaikuttaa 

mahdollisuuteen hyödyntää 

tukea nyt.
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KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ JA 

TYÖKALUJA MOTIVOINTIIN
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KESKITY ALKUVAIHEESSA KUNTOUTUSSUHTEEN RAKENTAMISEEN

• asiakkaan kuuleminen ”tietämisen” sijaan, ”yhdessä ihmettely”

• kunnioittava, tasavertainen lähestyminen

• empatia, ymmärrys

• malta pysähtyä ”piilossa olevien” tekijöiden ääreen

• työntekijän valmius joustaa tarvittaessa omista reunaehdoista

• luottamusta luo myös työntekijän asiantuntijuus sekä riittävä

tietotaito

TUNNISTA MUUTOSTARVE

• lähteekö tarve kuntoutujasta itsestään vai ympäristöstä?

• usko muutoksen mahdollisuuteen voi olla alhainen, mikä voi

näyttäytyä muutostarpeen puutteena

• voi myös olla, että asiakas on muutoksen suhteen vasta

harkintavaiheessa (muutoksen vaiheet, Prochaska & DiClemente

1983) 
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MUUTOSTARVE

KUNTOUTUKSEN VOI ALOITTAA, VAIKKA MUUTOSTARVE NÄYTTÄYTYISI 

VÄHÄISENÄ. TYÖSKENTELYN ON SILLOIN KUITENKIN OLTAVA 

ERILAISTA

Kuntoutuksen tavoitteena voi tällöin olla muutostarpeen 

herättäminen tai uskon vahvistaminen muutoksen mahdollisuuteen, 

sillä mm. neuropsykiatrisen kohderyhmän asiakkaat voivat tarvita 

tässä apua.

Ristiriitaa oman tämän hetkisen toiminnan ja 

arvomaailman/haaveiden välillä voi tuoda näkyväksi. 
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TAVOITTEET

TAVOITTEEN ASETTAMINEN VOI JA SAA OLLA VAIKEAA

• tavoitetta ei tarvitse asettaa heti, ”väkisin”

• se saa muuttua matkan varrella

TAVOITTEEN OSUVASSA LAATIMISESSA JA SEN MERKITYKSELLISYYDEN 

TUNNISTAMISESSA KÄYTTÄYTYMISTERAPEUTTISET MENETELMÄT ON 

KOETTU TOIMIVINA TYÖKALUINA

• käyttäytymisanalyysi tarjoaa välineen hahmottaa kuntoutujan

kokonaistilanne, ja hyvin tehtynä päästä ”pinnan alla” oleviin tekijöihin

kiinni jo alkuvaiheessa

• hyväksymis- ja omistautumisterapeuttiseen (HOT) suuntaukseen liittyvä

arvotyöskentely auttaa tunnistamaan merkityksellisiä tavoitteita
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KÄYTTÄYTYMISANALYYSI

TIETEENALA, joka pyrkii selvittämään, miksi joku käyttäytyy, kuten 

käyttäytyy, ja mikä käynnistää käyttäytymisen muutoksen.

KÄYTTÄYTYMISELLÄ TARKOITETAAN, tunteita, ajatuksia, toimintaa, 

puhetta ja fysiologisia reaktioita.

ANALYYSIN AVULLA on mahdollista ymmärtää käyttäytymistä ja sen 

syitä, suunnitella kuntoutuksen tavoitteita ja valita menetelmiä, joilla 

voidaan vaikuttaa käyttäytymiseen.

Lisätietoja mm. Lappalainen, Miettinen, Lehtonen: 

Käyttäytymisanalyysi käytännön terapiatyössä, 2010
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HYVÄKSYMIS- JA OMISTAUTUMISTERAPIA (HOT)

OMAT ARVOT

SITOUTUMINEN 

ARVOJEN 

MUKAISEEN 

TOIMINTAAN

HAVAINNOIVA 

MINÄ

AJATUSTEN 

ERIYTTÄMINEN

TÄSSÄ HETKESSÄ 

ELÄMINEN

HYVÄKSYNTÄ
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ARVOTYÖSKENTELY TAVOITTEIDEN POHJANA

HOT:n työskentelymallin yhtenä lähtökohtana on omien arvojen 

tunnistaminen ja sitoutuminen niiden mukaiseen toimintaan.

Arvotyöskentelyllä voidaan tunnistaa kuntoutujalle tärkeitä elämänalueita 

ja auttaa selkiyttämään, mihin hän haluaa elämäänsä ja aikaansa 

käyttää. Työskentelyä jatketaan tunnistamalla käytännön tekoja, jotka 

voisivat viedä arvojen mukaiseen suuntaan.

Tärkeää on keskustella kuntoutujan omalla kielellä, esim. haaveet, 

tärkeät asiat elämässä, ”se, mikä saa silmät syttymään”.

Arvotyöskentely voi toimia myös muutostarpeen herättäjänä, jos sen 

avulla voidaan tunnistaa ristiriita tämän hetken käyttäytymisen ja 

kuntoutujan arvojen välillä.
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PYSTYVYYDEN TUNTEEN VAHVISTAMINEN

Tärkeää on tunnistaa ja tunnustaa aiempiin kokemuksiin liittyvät 

epäonnistumiset ja vaikeudet. Niiden uudelleen määrittely esim. 

oikean diagnoosin kautta voi auttaa.

Samaan aikaan tärkeää on luoda konkreettisia ja näkyväksi tehtyjä 

onnistumisen kokemuksia asioissa, joissa kuntoutuja ei ole aiemmin 

onnistunut. Samalla työstetään toimintaan liittyviä ajatuksia ja 

tunteita (ks. Attentio Oy:n arkeen integroitumisen mallinnus).

Onnistumiset voivat aluksi perustua vahvaankin yhdessä tekemiseen 

ja tukeen, tuen määrää pienennetään pikku hiljaa.

Myös kuntoutuksessa opeteltavat uudet taidot ja strategiat sekä 

ulkoisten tukien käytön opettelu mahdollistavat onnistumisia.
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SINNIKKYYS JA PONNISTELU

Tärkeää on tässäkin tunnistaa ja tunnustaa aiempiin kokemuksiin liittyvät 

tekijät. Niiden uudelleen määrittely esim. oikean diagnoosin kautta voi 

auttaa.

Sinnikkyyttä voi kasvattaa tarjoamalla kuntoutujalle sopivan pieniä 

haasteita vaatimustasoa koko ajan kasvattaen, ponnistelun merkityksen 

näkyväksi tekeminen. 

Toimintaan liittyviä attribuutioita (ajatuksia) on hyvä tuoda näkyville ja 

pyrkiä muuttamaan (esim. ”onnistuminen oli sattumaa” vs. ”tein töitä ja 

onnistuin”) (ks. lisätietoja Attentio Oy:n arkeen integroitumisen mallinnus).

Tietoisuustaidot, tunnesäätelyn taidot sekä itsemyötätunto tarjoavat 

työkaluja epämukavien tunteiden ja epäonnistumisten kanssa 

työskentelyyn.
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TIETOISUUSTAIDOT JA TUNNESÄÄTELY

HOT:ssa tavoitteena on psykologisen joustavuuden lisääntyminen. 

Psykologinen joustavuus taas on liitetty mielenterveyteen ja 

hyvinvointiin. 

Tietoisuustaidot ovat yksi HOT:n keskeinen osa. Niiden avulla 

opitaan erottamaan ”minä” omista kritisoivista ajatuksista, 

tekemään tilaa epämiellyttäville tunteille, elämään kykyhetkessä 

menneen ja tulevan miettimisen sijaan ja opetellaan tarkkailemaan 

itseä tässä mielessä.

Lisätietoja mm. 

Lappalainen ym.: Hyväksymis- ja omistautumisterapia käytännön 

terapiatyössä, 2004 

Pietikäinen: Joustava mieli, 2014
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ITSEMYÖTÄTUNTO

Itsemyötätunto  on psykologisen joustavuuden ohella ominaisuus, johon 

voidaan vaikuttaa. Itsemyötätunto on tärkeä hyvinvoinnin osatekijä.

Itseensä myötätuntoisesti suhtautuvat ovat todennäköisesti itseään 

kohtaan ystävällisempiä vaikeina hetkinä ja vastoinkäymisten tai 

virheiden sattuessa. Sen ansiosta he pystyvä̈t nousemaan ylös ja 

yrittämään uudestaan. 

Kuntoutuksessa on mahdollista erilaisten käytännön harjoitusten kautta 

opetella myötätuntoisempaa suhtautumista itseen, mikä tukee 

motivoitumista ja arkeen siirtymistä.

Lisätietoja esim. Grandell: Itsemyötätunto, 2015
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YMPÄRISTÖN HUOMIOINTI

Ulkoisen tuen lisääminen riittävälle tasolle voi olla 

tarpeen, jotta kuntoutuja ei joudu jatkuvasti 

ponnistelemaan liikaa (esim. koulussa erityisopetuksen 

tuki).

Tarpeellista voi olla myös tuen asteittainen vähentäminen 

jotta oma tekeminen mahdollistuu ja kuntoutujan on itse 

ponnisteltava (kun esim. vanhemmat tekevät paljon 

kuntoutujan puolesta).
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MOTIVOINTI

KORJAAMINEN

• Toivon ylläpitäminen

• Pystyvyyden tunteen
parantaminen

• Vahvistuneen minän
kannustaminen

TOTEUTTAMINEN

 • Voimavarakeskeinen 
työskentely

 • Toimintakykyä heikentävien
arvojen uudelleen

määrittely

SUUNNITTELU

• Voimavarojen ja vahvuuksien
esiin nostaminen

 » Toivon herättäminen

• Arvojen tutkiminen

Sisäisen motivaation 
kasvaminen ja 

oman toimijuuden 
vahvistuminen

ENNAKKO- / ALKUARVIOINTI

Kuntoutuksen oikeaaikaisuuden ja 
riittävän motivaation varmistaminen

TARKISTAMINEN

 •Arjen toimintojen 
strukturoitu edistäminen

 •Jatkuva reflektointi

AUTISMISÄÄTIÖ
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Kehon toiminnot

KUNTOUTUJAN MOTIVOIMINEN

TOIMIJUUS

Fyysinen ja 
psyykkinen 
hyvinvointi

Tunteet ja 
arvostukset

Rajoittavat ja 
estävät tekijät

Tiedot ja 
taidot

Yksilötekijät

Ympäristötekijät
Suoriutuminen ja 

osallistuminen
Mahdollisuudet 
ja vaihtoehdot

Päämäärät ja 
tavoitteet ICF

Sisäisen motivaation syntyminen ja tukeminen kuntoutusprosessin aikana

Kuntoutujan sitoutuminen, valtaistuminen ja 
osallistuminen mahdollistuvat, jos kuntoutuksessa:

1. Etsitään
hyvän elämän
mahdollisuuksia
yhdessä
kuntoutujan
kanssa.

2. Tuetaan yksilölli-
sesti kuntoutujan
voimavarojen
tunnistamista ja
käyttöön ottoa.

3. Luodaan mahdollisuuksia
osallistua aktiivisesti oman
elämän ja kuntoutus-
prosessin suunnitteluun,
päätöksentekoon, toteutuk-
seen ja seurantaan.

(Salminen ym. 2016)

(soveltaen Jyrkämä 2007)
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Jäin vaille palveluita. 
Voimavarani ovat 

vähissä ja psykiatrian 
poliklinikka 
ohjasi minut 

kuntoutukseen.

Hain 
kuntoutusta 

itse tai hoitava 
taho ehdotti sitä 

minulle.

Oman 
väylän 
etsijä

Tulevaisuuden 
rakentaja

Tasapainon 
etsijä 

Oman polun 
kulkija

Työpaikan 
hakija

Tasapainon löytäminen 
elämään, keinoja stres-
sinhallintaan ja kuormit-
tumisen säätelyyn sekä 
pitkäjänteisyyttä arkeen.

Omien oivallusten syn-
tyminen terapeuttisen 
työskentelyn kautta.  
Tapojen löytäminen omien 
arvojen toteuttamiseen 
arjessa.

Kuntoutujan päämäärien ja 
tavoitteiden kirkastaminen 
sekä mahdollisuuksien ja vaih-
toehtojen selvittäminen.

Arvotyöskentely ja psyko-
edukaatio. Mitä odotuksia ja 
vaatimuksia minuun kohdistuu 
ympäristöstä. Tulevaisuuden 
vaihtoehtojen ja kuntoutuksen 
hyötyjen jäsentäminen. Edisty-
misen näkyväksi tekeminen.

Tulevaisuuteen suuntautu-
minen, toivon luominen ja 
voimavarojen vahvistaminen.

Tulevaisuuden vaihtoehto-
jen jäsentäminen ja sopivan 
kokoisten tavoitteiden aset-
taminen. Käyttäytymisen 
aktivointi sekä tapahtuvan 
edistyksen sanoittaminen ja 
näkyväksi tekeminen

Työpaikan löytäminen, 
itsetuntemuksen vahvista-
minen ja työnhakutaitojen 
kehittäminen.

Psykoedukaatio omasta 
diagnoosista. Vahvuuk-
sien tunnistaminen  ja 
ominaisuuksien uudel-
leenmäärittely työnhaun 
kontekstiin. Työnhakutai-
tojen vahvistaminen.

Vaihtoehtojen jäsentäminen,  
työelämävalmiuksien ja 
sosiaalisten taitojen vahvista-
minen. Ajan antaminen luotta-
muksellisen yhteistyösuhteen 
rakentumiselle.

Luottamuksen rakentaminen. 
Toiminnalliset keinot, jotka 
tuovat näkyväksi konkreettisia 
hyötyjä kuntoutukseen osallis-
tumisesta. Taitojen harjoittelu.

Suoritan 
ammatillista 
koulutusta. 
Hakeuduin 

kuntoutukseen 
lähiverkoston 
ohjaamana.

Tulin 
kuntoutukseen 
lähiverkoston 
ohjaamana.

KUNTOUTUJAN MOTIVOIMINEN

Olen nuori 
kuntoutuja, 

opiskelen tai käyn 
työssä. Vanhemmat 

ohjasivat minut 
kuntoutukseen. 

Ratkaisukeskeiset ja kognitiivis-käyttäytymisterapeuttiset
menetelmät pystyvyyden tunteen ja toimijuuden vahvistamisessa
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Motivaatio - teoriaa

• Tavoitteellinen toiminta on aina jollain
tavalla sidoksissa motivaatioon ja
päinvastoin. Näin motivaatio muu-
tokseen on kuntoutumisen keskeisiä
edellytyksiä.

• Motivaatio on ihmisen tila, joka suun-
taa yksilön kohti toimintaa ja ohjaa
käyttäytymistä johonkin suuntaan.
Motivaatio ei kuitenkaan ole pysyvä
ominaisuus vaan luonteeltaan dynaa-
minen tila.

• Ihmisen elämäntilanteen ja toimin-
taympäristön suhde yksilön tavoittei-
siin, niihin tähtäävään toimintaan ja
erilaisten tavoitteiden asettamiseen
ovat keskeisiä tekijöitä motivaation
viriämisessä ja säilymisessä.

• On tärkeää ymmärtää, miten ihmiset
päättävät erilaisten tavoitteiden tärke-
ydestä, millaiset tavoitteet he arvioivat
mahdollisiksi saavuttaa ja millaisista
syistä aikaisempien tavoitteiden saa-
vuttaminen on epäonnistunut.
(Tuulio-Henriksson ym. 2015)

• Tärkeimpänä asiana kuntoutuksen
onnistumisessa voidaan pitää kun-
toutujan muutosmotivaatiota.

• Keskeistä muutosmotivaation
syntymiselle on tavoitteen asetta-
minen. Tavoitteen määrittäminen
merkitsee ristiriitaa nykyisen tilan-
teen ja tavoitteen välillä, muutosta.

• Koska motivaatio on ihmisen
dynaaminen tila, voidaan siihen
vaikuttaa sekä yksilön itsensä että
vuorovaikutuksessa ympäristön
kanssa.

• Yhtenä vaikutuskeinona on moti-
voiva keskustelu. Menetelmä
pyrkii vahvistamaan juuri muutos-
motivaatiota lisäämällä henkilön
itsereflektointia	ja	yksilön	sisäistä
motivaatiota muutokseen.
(Tuulio-Henriksson ym. 2015;
Veijola ym. 2015)

• Sisäisen motivaation kehittyminen edellyttää
autonomiaa, pystyvyyttä ja sosiaalista kiinty-
mistä. Kaikkiin näihin tekijöihin voi liittyä haas-
teita erityisesti neuropsykiatrisen kuntoutuksen
kohderyhmä huomioiden.

• Autonomia tarkoittaa tarvetta tehdä omaa
toimintaa koskevia ratkaisuja. Tätä saattaa
heikentää mm. aikaisemmat epäonnistumisen
kokemukset ja opittu rooli ratkaisujen ulkoista-
misesta läheisille tai tukiverkostoille.

• Autonomian tunnetta voidaan kuntoutuksessa
vahvistaa mahdollistamalla yksilön osallistami-
nen tavoitteiden ja sisältöjen suunnitteluun sekä
toteutukseen.

• Kuntoutujalla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa
itse asioihin ja olla vastuussa niistä. Tärkeää on
kuntoutuksen ja elämän yhtymäkohtien löytä-
minen, miten kuntoutus hyödyttää kuntoutujaa
konkreettisesti.
(Lämsä ym. 2017; Tuulio-Henriksson ym. 2015)

KUNTOUTUJAN MOTIVOIMINEN
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Motivaation tasot Työskentelyn painopistealueita

Kuntoutuja kokee tarvitsevansa

apua elämäntilanteessaan, ja

omaa hyvän motivaation

kuntoutukseen; osallistuu

aktiivisesti kuntoutustavoitteiden

asettamiseen, niiden edistämiseen

omassa arjessa kuntoutuskäyntien

välillä, sekä niiden arvioimiseen

jatkuvasti.

Kuntoutuja kokee ahdinkoa

elämäntilanteessaan, ja haluaa

muutosta siihen. Kuitenkin

ensisijaisesti kuntoutuja tarvitsee

apua menneisyyden kokemusten

työstämiseksi psyykkisellä tasolla,

ja sitoutuminen muutokseen

(=kuntoutustavoitteisiin) on

ambivalenttia ja riippuvainen

kuntouttajan aktiivisuudesta.

Työskentely kuntoutuskäyntien

välissä on satunnaista/

vaihtelevaa. Kuntoutujan

sitoutuminen kuntoutuksen

sisältöihin on heikko ja vaihtelee

mm. oman mielialan mukaan.

Kuntoutuja osallistuu

kuntoutukseen kolmannen

osapuolen ohjaamana ja vahvalla

tuella, ja tämä taho (läheiset,

lähettävä taho) tunnistaa

kuntoutujan ongelmat ja haasteet.

Kuntoutujalla on vaikeuksistaan

johtuen subjektiivista kärsimystä,

mutta hän kieltää ne ja on

ambivalentti muutosvalmiuden

näkökulmasta, eikä hän koe

yhteyttä kuntoutustavoitteiden ja

oman kokemuksen välillä.

Avoin, hyväksyvä ja kuntoutujan

tunnekokemusta validoiva vuorovaikutus

Muutoksen vahvistaminen; realistiset

tavoitteet ja säännöllinen palaute

Kuntoutujan aktiivisuuden hyödyntäminen,

mm välitehtävät, kuntoutustapaamisten välillä

tapahtuva yhteyden pito (itsearviointi, tuki ja

kannustus)

Muutoksen havainnoinnin edesauttaminen

lähiverkostossa

Avoin, hyväksyvä ja kuntoutujan

tunnekokemusta validoiva vuorovaikutus

Tunnista, ja keskustele motivaatiota

haittaavista käsityksistä ja uskomuksista

Kannusta kuntoutujan uskoa omiin

vaikutusmahdollisuuksiin

Vahvista myönteistä toimintaa – auta

tunnistamaan pienetkin onnistumiset

Vastustuksen (välttely, keskeytykset, kieltäminen, 

huomiotta jättäminen) tunnistaminen ja sen kanssa 

työskentely

Psykoedukaatio; psyykkisten oireiden

hallintakeinot

Avoin, hyväksyvä ja kuntoutujan

tunnekokemusta validoiva vuorovaikutus

Tunnista, ja keskustele motivaatiota

haittaavista käsityksistä ja uskomuksista

Joustavuus vastarinnan edessä

Avoimet kysymykset – ristiriitaisuuksien

tunnistaminen oman toiminnan ja toiveiden

välillä

Lähtökohtana asiakkaan huoli, ei kuntouttajan

Psykoedukaatio; oireet ja yksilölliset riskit
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OMA VÄYLÄ- HANKE

ARKEEN INTEGROIMINEN
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KUNTOUTUSKUNTOUTUJA

MUUTOSTARVE/

ONGELMA

RIITTÄVÄ YMMÄRRYS

TILANTEESTA

Arkeen integroitumisen lähtökohtana on kuntoutujan oma 

muutostarve, ilman sitä kuntoutus jää tuloksettomaksi. 

Lisäksi työntekijän on luotava kokonaisvaltainen 

ymmärrys kuntoutujan tilanteesta. Ymmärryksen luominen voi viedä 

aikaa, ja syntyy vasta luottamuksellisessa suhteessa. 

(ks. Attentio Oy:n kuntoutukseen motivoitumisen mallinnus)

Alkutilanteessa kuntoutujan oma itsenäinen toiminta ja 

toiminta kuntoutuksessa ovat toisistaan erillisiä.
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KUNTOUTUSKUNTOUTUJA

MUUTOSTARVE/

ONGELMA

RIITTÄVÄ YMMÄRRYS

TILANTEESTA

TAVOITTEESEEN 

SITOUTUMINEN

KONKREETTINEN

TAVOITE KUNTOUTUKSEEN

Muutostarve konkretisoituu kuntoutustavoitteeksi. 

Hyvä kuntoutustavoite on konkreettinen, 

kuntoutujan arjesta lähtöisin, ja laadittu hänen kielellään. 

Tavoitteen on oltava realistinen.

Vasta kuntoutujan sitoutuessa tavoitteeseen, 

on sen saavuttaminen arjessa mahdollista. Sitoutumiseen auttaa 

tavoitteen merkityksellisyys kuntoutujalle. 
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KUNTOUTUSKUNTOUTUJA

MUUTOSTARVE/

ONGELMA

RIITTÄVÄ YMMÄRRYS

TILANTEESTA

TAVOITTEESEEN 

SITOUTUMINEN

KONKREETTINEN

TAVOITE KUNTOUTUKSEEN

TOIMIMINEN

KÄYTÄNNÖSSÄ

TOIMINNAN REFLEKTOINTI

AJATUKSET-TUNTEET

ARKEEN SIIRTYMINEN

TOIMIMINEN + TOIMINNAN REFLEKTOINTI
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TOIMIMINEN

KÄYTÄNNÖSSÄ

TOIMINNAN REFLEKTOINTI

AJATUKSET-TUNTEET

Kuntoutuksessa harjoitellaan käytännössä tavoitteen 

saavuttamiseen tarvittavia uusia taitoja ja menetelmiä. Se ei 

kuitenkaan yksinomaan riitä, vaan kuntoutujalle tarjotaan myös 

laajempaa ymmärrystä toimintaan vaikuttavista ajatuksista ja 

tunteista, ja toiminnan seurauksista; hän tulee tietoisemmaksi 

toiminnastaan, ja pystyy tarkastelemaan sitä metatasolla.

Kuntoutus on jatkuvaa vuoropuhelua kuntoutujan käytännön 

toiminnan ja siihen liittyvien ajatusten ja tunteiden kesken.
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TOIMIMINEN

KÄYTÄNNÖSSÄ

TOIMINNAN REFLEKTOINTI

AJATUKSET-TUNTEET

Osin kyse on myös toiminnanohjauksen taidoista: toiminnan 

suunnittelusta, toiminnan ylläpidosta ja sen arvioimisesta. 

Toimintojen suora harjoittelu ei yksin riitä, vaan toimintaa 

lähestytään erilaisten strategioiden kautta, ja niiden toimivuutta 

arvioidaan.

KUNTOUTUKSEN AIKANA NÄMÄ ALUKSI ERILLISET ELEMENTIT 

SISÄISTYVÄT KUNTOUTUJAN ITSENÄISEKSI TOIMINNAKSI

ARKEEN SIIRTYMINEN

TOIMIMINEN + TOIMINNAN REFLEKTOINTI
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KÄYTÄNNÖN KEINOJA

KÄYTTÄYTYMISTERAPEUTTISET MENETELMÄT, ETENKIN HYVÄKSYMIS-

JA OMISTAUTUMISTERAPIAN (HOT) VIITEKEHYS: 

• KÄYTTÄYTYMISANALYYSI

• TIETOISUUSTAIDOT JA TUNNESÄÄTELY

• KÄYTÄNNÖSSÄ ESIM: ABC-MALLI

• ESTEIDEN TUNNISTAMISEEN LIITTYVÄ TYÖSKENTELY

VIIME AIKOINA HOT:N VIITEKEHYS ON TEOREETTISESTI TÄYDENTYNYT 

ITSEMYÖTÄTUNNON TYÖKALUILLA, JOTKA ON MYÖS KOETTU TOIMIVINA
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KÄYTTÄYTYMISANALYYSI

TIETEENALA, joka pyrkii selvittämään, miksi joku käyttäytyy, kuten 

käyttäytyy, ja mikä käynnistää käyttäytymisen muutoksen

KÄYTTÄYTYMISELLÄ TARKOITETAAN, tunteita, ajatuksia, toimintaa, 

puhetta ja fysiologisia reaktioita

ANALYYSIN AVULLA on mahdollista ymmärtää käyttäytymistä ja sen 

syitä, suunnitella kuntoutuksen tavoitteita ja valita menetelmiä, joilla 

voidaan vaikuttaa käyttäytymiseen. Sen avulla voidaan tavoittaa 

toimintaan liittyviä ajatuksia ja tunteita ja toiminnan seurauksia

Lisätietoja mm. Lappalainen, Miettinen, Lehtonen: 

Käyttäytymisanalyysi käytännön terapiatyössä, 2010)

Alanko S, Lämsä R, toim. Oma väylä -kuntoutuksen kehittäminen. Kehittämistyö palveluntuottajien näkökulmasta. Helsinki: Kela, 
Kuntoutusta kehittämässä 5, 2018. LIITTEET



HYVÄKSYMIS- JA OMISTAUTUMISTERAPIA (HOT)

OMAT ARVOT

SITOUTUMINEN 

ARVOJEN 

MUKAISEEN 

TOIMINTAAN

HAVAINNOIVA 

MINÄ

AJATUSTEN 

ERIYTTÄMINEN

TÄSSÄ HETKESSÄ 

ELÄMINEN

HYVÄKSYNTÄ
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TIETOISUUSTAIDOT JA TUNNESÄÄTELY

HOT:ssa tavoitteena on psykologisen joustavuuden lisääntyminen. 

Psykologinen joustavuus taas on vahvasti liitetty mielenterveyteen ja 

hyvinvointiin. 

Tietoisuustaidot ovat yksi HOT:n keskeinen osa. Niiden avulla 

opitaan erottamaan ”minä” omista kritisoivista ajatuksista, 

tekemään tilaa epämiellyttäville tunteille, elämään kykyhetkessä 

menneen ja tulevan miettimisen sijaan ja opetellaan tarkkailemaan 

itseä tässä mielessä.

Lisätietoja mm. 

Lappalainen ym.: Hyväksymis- ja omistautumisterapia käytännön 

terapiatyössä, 2004 

Pietikäinen: joustava mieli, 2014
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ABC-KETJUANALYYSI

TILANNE
TULKINTA 

(AJATUKSET)
TUNNE KÄYTTÄYTYMINEN

Ketjuanalyysin piirtäminen näkyviin auttaa tiedostamaan ajatusten ja 

tunteiden merkitystä toiminnan kannalta. Käyttäytymisellä voi olla 

myös hetkellisiä myönteisiä vaikutuksia, jotka ylläpitävät ei-toivottua 

käyttäytymistä

Esimerkki:
Vaikea 

oppitunti 

on 

alkamassa 

”En 

kuitenkaan 

pärjää”

Pelko, 

ahdistu

s

En mene 

kouluun

tänään

Ahdistus 

helpottaa 

hetkeksi

LAPPALAINEN YM, 2004
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AJATUSTEN, TUNTEIDEN JA 

KÄYTTÄYTYMISEN VÄLINEN YHTEYS

TILANNE

KÄYTTÄYTYMINEN

TUNTEET

TULKINTA

PIETIKÄINEN 2014
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HOT:N KESKEISET OSAT/ ESTEIDEN 

PARISSA TYÖSKENTELY

ARVOT TAVOITTEET TEOT

ESTEET
HYVÄN 

ELÄMÄN 

MÄÄRITELY

ELÄMÄN 

SUUNTA
MIKÄ ON ESTÄNYT 

TOIMINTAA? 

EPÄMIELLYTTÄVÄT 

TUNTEET? 

AJATUKSET?

MITÄ TEEN 

KÄYTÄNNÖSSÄ? 

MIHIN 

SITOUDUN?

LAPPALAINEN YM, 2004
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ITSEMYÖTÄTUNTO

Itsemyötätunto  on psykologisen joustavuuden ohella ominaisuus, 

johon voidaan vaikuttaa. Itsemyötätunto on tärkeä hyvinvoinnin 

osatekijä.

Itseensä myötätuntoisesti suhtautuvat ovat todennäköisesti itseään 

kohtaan ystävällisempiä vaikeina hetkinä ja vastoinkäymisten tai 

virheiden sattuessa. Sen ansiosta he pystyvä̈t nousemaan ylös ja 

yrittämään uudestaan. 

Kuntoutuksessa on mahdollista erilaisten käytännön harjoitusten 

kautta opetella myötätuntoisempaa suhtautumista itseen, mikä 

tukee motivoitumista ja arkeen siirtymistä.

Lisätietoja esim. Grandell: itsemyötätunto, 2015
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KÄYTÄNNÖN KEINOJA

• TOIMINNAN JÄSENTÄMINEN JA PILKKOMINEN, SEKÄ TÄMÄN 

NÄKYVÄKSI TEKEMINEN

• KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU JA TUEN ASTEITTAINEN VÄHENTÄMINEN 

(ERRORLESS LEARNING)

• ULKOISTEN TOIMINNANOHJAUKSEN JA MUISTIN TUKIKEINOJEN 

KÄYTTÖÖNOTTO

TYÖKALUNA KÄYTÄNNÖSSÄ MYÖS:

• ETÄKUNTOUTUKSEN MENETELMÄT

• KOTI- JA ASIOINTIKÄYNNIT

• KOTITEHTÄVÄT
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ENNAKKO- / ALKUARVIOINTI

Alkuarviointi dialogisesti yhdessä 
asiakkaan ja verkoston kanssa

ARKEEN INTEGROINTI

KORJAAMINEN

• Toimivien toiminta
mallien vahvistaminen

• Omaan toimijuuteen ja
ideointiin kannustaminen

• Osallistaminen ja motivointi

SUUNNITTELU

• Voimavarojen ja vahvuuksien
esiin nostaminen

• Arvojen näkyväksi tekeminen

• Toivottujen arjen
muutosten
määrittäminen

• Osallistaminen ja
motivointi

TARKISTAMINEN

 •Tavoitteiden tarkistaminen

 • Rutiinien ja toimintamallien
toimivuuden tarkistaminen

 • Arjen onnistumisten 
esiin nostaminen

TOTEUTTAMINEN
 •GAStavoitteiden määrittäminen

 •Yksilöllisten pelisääntöjen sopiminen

 •Menetelmien ja toimintamallien 
testaaminen ja valinta

 » rutiinien muodostuminen

 •Tarvittaessa toimintojen 
harjoittelu ympäristöissä

 • Tarkkaavuuden kohdenta minen
ja impulssi kontrollin 

 vahvistaminen

Oman toimijuuden 
vahvistuminen sekä 

omissa arjen rooleissa 
ja toimintaympäris-

töissä suoriutuminen

KUNTOUTUJA TYYPIN 
TUNNISTAMINEN

AUTISMISÄÄTIÖ
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• Kuntoutustavoitteiden	integroi-	
minen	arkeen.

• Kuntoutuksessa	tavoitellaan	näky-
vää	muutosta	kuntoutujan	arjen
suoriutumisessa.

ARKEEN INTEGROINTI

Itsestä 
huolehtiminen

Kotielämä

Työ ja 
opiskelu

Vapaa-aika ja 
sosiaalinen 

elämä

• Ratkaisukeskeiset	menetelmät.
• Kognittiivis-käyttäytymis-	

terapeuttiset	menetelmät.
• Etävalmennuksen	hyödyntäminen	edis-

tymisen	seurannassa	ja	tapahtuneen
muutoksen	näkyväksi	tekemisessä.

• Välitehtävät	kuntoutuksen	arkeen
integroinnin	tukena.

• Etävalmennuksen	hyödyntäminen
kuntoutuksen	toteutuksessa	ja
välitehtävien	antamisessa.

• Videopuheluiden	käyttö.

• Kuntoutuksen	toteutus	kuntoutujan
arjen	toimintaympäristöissä.

• Toteutetaan	tai	siirretään	suoraan
kuntoutujan	arkeen	käsiteltyjä	
asioita	tai	opittuja	taitoja.

Ennakko- 
arvio

Yksilö- 
kuntoutus

Seuranta- 
jakso

Ryhmä- 
kuntoutus

Työelämä- 
asiantuntija
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Järjestin tavaroitani 
samalla, kun 

keskustelimme 
jaksamisestani. 

Sain uskoa itseeni 
ja siihen, että asiat 

järjestyvät kyllä.

Onneksi saimme  
tänään tehtyä näitä  

tehtäviä, joita olin siirtänyt 
koko ajan eteenpäin.

Huomasin, että stressi  
laski heti, kun tehtävät  

oli tehty.

Meillä oli tänään 
tapaaminen opinto-

ohjaajan kanssa koululla. 
Sovimme aikataulun rästi- 
tehtäville ja teimme niihin  
liittyen minulle tavoitteet. 
Pilkoimme samalla tehtä-
vät yhdessä pienempiin 

osiin niin minun on 
helpompi aloittaa.

Arvioimme tänään 
työnhakusuunnitelmaa. 

Voisin olla vielä aktiivisempi 
työpaikkojen etsimisessä ja olen 

ehkä liian valikoiva paikkojen 
suhteen. Mutta olen kuitenkin 
ollut ahkerampi ja etsinyt töitä 

suunnitelman mukaisesti. 
Tarkistamme suunnitelman  

jo ensi viikolla video-
puhelun avulla.

Oman 
väylän 
etsijä

Tulevaisuuden 
rakentaja

Tasapainon 
etsijä 

Oman polun 
kulkija

Työpaikan 
hakija

• Tukea	toiminnanohjaukseen	sekä
aikataulujen	rakentamisen	ja	toimin-	
tojen	pilkkomisen	opettelu;	tehtävien
tekemisen	aloittaminen	yhdessä	ja
tuen	asteittainen	vähentäminen.

• Tiedon	hankkiminen	yhdessä
omien	asioiden	hoitamiseksi.

• Mallintaminen.
• Rooliharjoitusten	tekeminen	työ-	
haastattelutilanteissa	toimimisesta.

• Tarvittavien	taitojen	harjoittelu
arjen	konteksteissa.

• Visuaaliset	tukikeinojen	käyttäminen
ja	älylaitteiden	hyödyntäminen.

• Välitehtävät.

• Terapeuttiset	keskustelut	ja	arvo-
työskentely,	itsearvostuksen	ja
itsetuntemuksen	vahvistaminen,
kuormitustekijöiden	tunnistaminen
ja	niiden	säätely,	tunteiden	validointi.

• Mallintaminen.
• Käyttäytymisen	aktivointi,
arjen	pienet	teot.

• Tutustumiskäynnit	vaihtoehtojen
selvittämiseksi	ja	valintojen
tekemisen	tueksi.

• Tukiverkoston	kokoaminen.
• Lähiverkoston	kanssa	yhteistyön
tekeminen.

•	 Välitehtävät.

ARKEEN INTEGROINTI
Katsoimme avoimia 
työpaikkoja yhdessä 

koneeltani. Laitoin muutaman 
hakemuksenkin. Sain väli- 

tehtäväksi päivittää ansioluet-
teloni, netistä löytyi hyviä malleja.

Järjestimme asuntoani 
tapaamisella ja sovimme, 

että laitan jatkossa vaatteet 
suoraan kaappiin.

• Tapaamiset	työpaikalla
tai	TE-toimistossa.

• Tiedon	antaminen
lähiverkostoille.

• Työtehtävien	arviointia
suhteessa	omaan
osaamiseen.

• Realististen	tavoitteiden
asettaminen	ja	arviointi.

• Visuaaliset	tukikeinot.
• Välitehtävät.
• Videopuhelut.

• Tapaamiset	arkiym-
päristöissä:	oppi-
laitoksen	tiloissa,
kotona	ja	verkosto-	
tapaamisiin
osallistuminen.

• Oman	toiminnan
tavoitteellistaminen
ja	aktivointi.

• Asioiden	yhdessä
tekeminen.

• Visuaalisten	tukikei-
nojen	käyttäminen.

• Terapeuttiset	keskustelut:	arvo-
työskentely,	itsearvostuksen	ja
itsetuntemuksen	vahvistaminen,
kuormitustekijöiden	tunnistami-
nen	ja	niiden	säätely,	tunteiden
validointi.

• Tukea	toiminnanohjaukseen:	yhdes-	
sä	tekeminen,	toiminnan	jäsentä-
misen	ja	ajankäytön	suunnittelun
opettelu,	pitkäjänteisyyden	tukemi-
nen	ja	impulsiivisuuden	hallinnan
harjoittelu,	etenemisen	seuranta.

• Visuaalisten	tukikeinojen	käyttämi-
nen	ja	älylaitteiden	hyödyntäminen.

•	 Välitehtävät. KEINOT KEINOT KEINOTKEINOTKEINOT

Mietimme yhdessä 
tavoitteitani, niistä 

tuli ihan hyviä ja 
uskon, että onnistun 

saavuttamaan ne.

Hyvä, kun sain puhua 
kaikista minua 

stressaavista asioista  
ja oivalsin miten 

voisin toimia 
jatkossa.
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• Arkeen	integroiminen	tarkoittaa,	että
kuntoutus	tapahtuu	siellä,	missä	kun-
toutuja	itse	omaehtoisesti	toimii.

• Tavoitteena	on,	että	kuntoutuksessa
opittu	siirtyy	kuntoutujan	arkielämän
pysyväksi	voimavaraksi.

• Parhaimmillaan	arkeen	integroitu
kuntoutus	parantaa	elämänlaatua	ja
helpottaa	arjessa	selviytymistä	lisää-
mällä	kuntoutujan	toimintakykyä.

• Arkeen	integroinnissa	käytettävät
menetelmät	edistävät	kuntoutus-	
interventioiden	vaikutusten	siirtymistä
arkeen,	kohentavat	elämänhallintaa	ja
kykyä	selviytyä	jokapäiväisistä	toimista.
(Lämsä ym. 2016; Sipari 2008;
Toimintaterapeuttiliitto 2016;
Sihvonen 2011)

• Toiminnanohjaukseen	liittyvät	vaikeudet
ovat	keskeinen	haaste	neuropsykiatri-
silla	henkilöillä.

• Tietoa	ja	taitoa	on	vaikea	soveltaa
toisessa	tilanteessa	kuin	missä	ja	mitä
varten	se	on	opittu.	Puhutaan	myös
joustavuudesta	tiedon	käsittelyssä	tai
puutteista	tässä.

• Usein	suurin	haaste	uuden	oppimiselle
on	opeteltavan	taidon	merkityksen	näke-
minen	ja	tähän	liittyy	usein	opeteltavan
asian	kontekstin	ymmärtäminen.	Tämä
pätee	erityisesti	autismikirjon	henkilöillä,
jotka	eivät	pysty	hyödyntämään	asioihin
liittyviä	konteksteja	samalla	tavalla	kuin
neurotyypilliset	henkilöt.
(Partanen 2010; Vermeulen 2012)

• Arkeen	integroidut	tavoitteet	ja	toiminta
mahdollistavat	konkreettisen	toiminnan
ja	lopputuloksen,	joka	on	usein	heti	näh-
tävissä.	Tämä	antaa	kuntoutujalle	välit-
tömän	palautteen,	vahvistaa	pystyyden
tunnetta	ja	toimijuutta.

• Neuropsykiatriset	henkilöt	hyötyvät	aktii-
visesta	ja	ohjaavasta	työotteesta	sekä
tiedon	antamisesta.	Asioiden	on	liityttävä
kiinteästi	kuntoutujan	elämään	ja	hänen
kokemiinsa	ongelmiin.

• Arkeen	integroidut	menetelmät	voidaan
jakaa	arvioiviin,	strukturoiviin,	ohjaaviin,
visualisoiviin	ja	reflektoiviin.
(Lämsä ym. 2016; Sihvonen 2011)

ARKEEN INTEGROINTI 
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 KUNTOUTUKSEN INTEGROIMINEN ARKEEN 
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 HENKILÖKOHTAINEN TOIMINTAKYKY 

� • Toiminnanohjaus ja päivittäiset 

    toiminnot 

� - Itsesäätely 

� - Tunnesäätely 

� - Käyttäytyminen ja taidot 

� • Suhde itseen 

� - Tunnetaidot 

� - Itsetunto 

� - Itsetuntemus 

� • Sosiaaliset taidot 

� - Mielenteoria 

� - Kommunikaatio ja vuorovaikutus 

� • Psykoedukaatio 

 PERHESYSTEEMINEN TUKI 

� • Perheen toimintakyvyn 

   (ongelmia ylläpitävät 

   vuorovaikutusmallit) 

   auttaminen 

� • Vanhemmuuden tuki 

� • Parisuhteen tuki 

� • Ikätasoinen kehitys 

    vs. Huolehtiminen 

� • Psykoedukaatio 

VERKOSTOTYÖ 

Kuntoutuksen toteuttaminen, 

toimintamahdollisuudet ja 

jatkokuntoutus 

� • Kuntoutusverkoston rakentaminen, 

    konsultaatio ja tuki 

� • Tarpeenmukaiset toimijat 

� • Kuntoutusta ohjaava ajatus, 

    (yhteisesti rakentunut) 

� • Yhteistyön koordinointi 

� • Koordinointivastuun siirtäminen 

    (Vastuuhenkilön nimeäminen) 

Mm. Opiskelu- ja työpaikat, 

sosiaalitoimi, erikoissairaanhoito / 

terveydenhuolto, työelämäpalvelut, 

3. sektorin toimijat paikallisesti 

 KÄYNTIEN YHTEISTOIMINNALLINEN ARVIOINTI, PALAUTE 

JA INTEGROINTI KOKONAISKUNTOUTUKSEEN 

 KUNTOUTUKSEN YKSILÖLLISET TAVOITTEET MÄÄRITTÄVÄT VALITUT INTERVENTIOT 

JA NIIHIN SOVELTUVAT ARJEN TOIMINTAYMPÄRISTÖT 
Kuntoutujaa autetaan ja tuetaan tunnistamaan ne mahdollisuudet, ja toisaalta uhat (huolet ja pelot), 

joita arkeen suuntautuva kuntoutus tuo mukanaan 

� Kuntoutujan tietoinen valinta / suostumus 

� Henkilökohtainen motivaatio ja sitoutuminen 

 ARJEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUNTOUTUSSISÄLLÖT SUUNNITELLAAN YHDESSÄ 

AJAN KANSSA ETUKÄTEEN 

� Tavoitteet 

� Paikka ja osallistujat 

� OIKEA-AIKAISUUS 

� Kaikki interventiot tukevat toisiaan, eivät toimi toisiaan vastaan (Tarpeenmukaisen hoidon malli) 

� Tarvittaessa mielikuvaharjoitus yms. valmistava harjoite etukäteen 
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OMA VÄYLÄ – HANKE

RYHMÄMUOTOINEN KUNTOUTUS
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TOIMINNALLISET 

KEINOT JA 

RYHMÄLÄISTEN OMA 

AKTIIVINEN TOIMINTA 

RYHMIEN 

TOTEUTUKSESSA 

TÄRKEÄÄ

5 - 20 

KÄYNTIKERTAA

MAHDOLLISTA 

JAKAA MYÖS 

KAHTEEN ERI 

RYHMÄPROSESSI

IN

RYHMÄKÄYNTIEN 

SISÄLTÖ VALITAAN 

TARJOTTIMELTA RYHMÄN 

TAVOITTEIDEN MUKAAN

TUNNESÄÄTELYN SEKÄ 

SOSIAALISEN 

VUOROVAIKUTUKSEN 

TAITOJA HARJOITELLAAN 

JA MALLINNETAAN 

KAIKKIEN RYHMIEN 

KANSSA, JOKO OMANA 

”OTSIKKONAAN” TAI 

MUUN TYÖSKENTELYN 

OHESSA

VALITAAN VAIN 1-3 

TEEMAA, TYÖSTETÄÄN 

PROSESSINOMAISESTI

RYHMÄKOKO

2 - 8 

RYHMIEN 

KOKOONPANO 

MIETITTÄVÄ TARKOIN,

RATKAISEVINTA

YHTEINEN 

ELÄMÄNTILANNE 

KAKSI OHJAAJAA

OHJAAJIEN 

PYSYVYYS 

TÄRKEÄÄ, 

MAHDOLLISESTI 

LISÄKSI MUUN 

TYÖRYHMÄN 

HYÖDYNTÄMINEN
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RYHMIEN MÄÄRÄ JA KOKOONPANO

RYHMÄKOKO 2 - 8 KUNTOUTUJAA. RYHMIEN KOKOONPANO MIETITTÄVÄ 

TARKOIN, RATKAISEVINTA ON YHTEINEN ELÄMÄNTILANNE 

Tärkeää on joustavuus ryhmän koossa. 

Ryhmäkoko voi vaihdella parityöskentelystä n. 8 hengen ryhmiin. 

Enimmäismäärän voi tarvittaessa ylittää, mikäli yksittäinen kuntoutuja jäisi 

muutoin ilman sopivaa ryhmää. Yhteinen elämäntilanne on tärkeämpi kuin 

ryhmän tarkka koko.
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RYHMIEN MÄÄRÄ JA KOKOONPANO

RYHMIÄ ON YHTEENSÄ 5 - 20 KÄYNTIKERTAA, JOTKA ON

MAHDOLLISTA JAKAA MYÖS KAHTEEN ERI RYHMÄPROSESSIIN

Kuntoutusprosessiin kuuluu vähintään 5 ryhmäkäyntiä kaikille kuntoutujille. 

Osalla ei välttämättä ole tarvetta enempään, ja osalle viisi voi olla alkuun 

riittävä tavoite, mikäli ryhmään osallistuminen koetaan vaikeana.  

Yhdellä kuntoutujalla voi olla koko Oma väylä –prosessin aikana kaksikin 

ryhmäprosessia, esim. 10 kerran useamman osallistujan ryhmä tietyillä 

tavoitteilla ja seuraavana vuonna pienryhmä toisilla tavoitteilla. 

Tällä mahdollistetaan se, että ryhmiä saadaan joustavasti koottua, vaikka 

kuntoutujilla olisi eri mittaisia kuntoutuksia tai yhteiseen ryhmään sopivat 

kuntoutujat aloittaisivat kuntoutuksen eri aikaan.
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RYHMIEN MÄÄRÄ JA KOKOONPANO

TOIMINNALLISET KEINOT JA RYHMÄLÄISTEN OMA AKTIIVINEN 

TOIMINTA RYHMIEN TOTEUTUKSESSA TÄRKEÄÄ. 

Myös ryhmissä on oltava mahdollisuus hyödyntää vastaanottotilojen 

ulkopuolelle lähtemistä. 
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RYHMIEN MÄÄRÄ JA KOKOONPANO

RYHMISSÄ ON PÄÄSÄÄNTÖISESTI KAKSI OHJAAJAA

OHJAAJIEN PYSYVYYS TÄRKEÄÄ, MAHDOLLISESTI LISÄKSI MUUN TYÖRYHMÄN 

HYÖDYNTÄMINEN

Kaikissa ryhmissä, myös pienissä, on oltava mahdollisuus käyttää kahta 

ohjaajaa. Kohderyhmän haasteiden vuoksi toinen vetäjä on tärkeä auttamassa 

teemaa eteenpäin ja mallintamassa normaalia vuorovaikutusta. 

Toinen ohjaaja ei ole kuitenkaan välttämätön esim. kahden hengen ryhmän 

harrastuskokeilussa. 
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TEEMATARJOTIN

TYÖELÄMÄ-

TAIDOT

TYÖN HAUN 

TAIDOT

TUNTEIDEN

SÄÄTELY

TUNNETAIDOT

ITSENÄISYYS 

JA ARJEN 

TAIDOT

VOIMAVARAT 

JA 

HYVINVOINTI

VUORO-

VAIKUTUS VERTAISTUKI

RYHMÄLÄISTEN 

TOIVEET

OPISKELU

OMA

DIAGNOOSI

HARRASTUS-

KOKEILUT
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VERTAISTUKI

VERTAISTUKI KULKEE MUKANA RYHMÄPROSESSISSA, KUN RYHMÄ ON HYVIN 

KASATTU JA RYHMÄLÄISTEN ELÄMÄNTILANTEISSA ON RIITTÄVÄSTI 

KOSKETUSPINTAA. MONI ASIA OIVALLETAAN JA SISÄISTETÄÄN PALJON PAREMMIN, 

KUN KERTOJANA ON VARTAINEN OHJAAJAN SIJAAN. SIKSIKIN RYHMÄTYÖSKENTELY 

ON ARVOKAS LISÄ YKSILÖTYÖLLE.

VERTAISTUELLE ON HYVÄ ANTAA RIITTÄVÄSTI TILAA RYHMÄSTÄ RIIPPUEN. ETENKIN 

TARVETTA KOKEMUSTEN JAKAMISELLE VOI OLLA KUN DIAGNOOSI ON TUORE. 

KAIKILLA RYHMILLÄ VERTAISTUKEA EI TARVITSE ERITYISESTI KOROSTAA, VAAN SE 

ON MUUN TYÖSKENTELYN TAUSTALLA MUKANA. 

OHJAAJAN TEHTÄVÄ ON VARMISTAA ETTÄ KAIKKI PÄÄSEVÄT SOPIVASTI ÄÄNEEN JA 

MUKAAN RYHMÄN TOIMINTAAN. 
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TUNTEIDEN SÄÄTELY JA TUNNETAIDOT

TUNTEIDEN SÄÄTELYN TAIDOT JA LAAJEMMIN TUNNETAIDOT KULKEVAT KAIKILLA 

RYHMILLÄ TYÖSKENTELYN TAUSTALLA. RYHMÄN KIINNOSTUKSEN MUKAAN NE 

VOIDAAN NOSTAA MYÖS OMAKSI OTSIKOKSEEN.

ESIMERKKEJÄ TYÖSKENTELYSTÄ:

- TIETOISUUSTAITOJEN HARJOITTELU

- TUNTEIDEN TUNNISTAMINEN, HYVÄKSYNTÄ JA VALIDOINTI

- AIKALISÄ

- RAUHOITTUMISEN KEINOT 

- HANKALIEN TUNTEIDEN KANSSA SELVIÄMINEN

- ITSEMYÖTÄTUNTO

- AJATUS – TUNNE – KÄYTTÄYTYMINEN – KETJUT

ESIM. TUNTEIDEN VALIDOINTIA VOIDAAN TOTEUTTAA MUUN TYÖSKENTELYN OHELLA 

OHJAAJIEN KÄYTTÄYMISESSÄ JA TOIMINNASSA, TAI NOSTAMALLA TEEMA 

TIETOISEMMIN KÄSITTELYYN.
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VUOROVAIKUTUS

VUOROVAIKUTUSTAITOJA HARJOITELLAAN JA MALLINNETAAN JATKUVASTI 

RYHMÄTYÖSKENTELYSSÄ. KUN RYHMÄSSÄ ON KAKSI OHJAAJAA VUOROVAIKUTUSTA 

ON HELPOMPI MALLINTAA.  VUOROVAIKUTUS JA SOSIAALISET TAIDOT VOIDAAN 

NOSTAA OMAKSI OTSIKOKSEEN, MUTTA NIITÄ ON LUONTEVAA HARJOITELLA MYÖS 

MUUN TOIMINNAN OHELLA (ESIM. TYÖELÄMÄÄN LIITTYVÄ TYÖSKENTELY TAI 

HARRASTUSKOKEILUT)

ESIMERKKEJÄ TYÖSKENTELYSTÄ:

- TOISEN KUUNTELEMINEN JA KUULLUKSI TULEMINEN

- PALAUTTEEN ANTAMINEN

- TOIMINNAN YHDESSÄ SUUNNITTELEMINEN JA TOTEUTTAMINEN

- PYYTÄMINEN, KIELTÄYTYMINEN

- TUNTEIDEN MERKITYS VUOROVAIKUTUKSESSA

- JÄMÄKKYYS

RYHMÄN KOKOONPANOSTA RIIPPUU, TYÖSKENNELLÄÄNKÖ SOSIAALISTEN TAITOJEN 

PERUSTAITOJEN ÄÄRELLÄ (ESIM. KESKUSTELEMINEN) VAI EDISTYNEEMPIEN 

TAITOJEN PARISSA (ESIM. JÄMÄKKYYS)
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MUUT TEEMAT

MUITA TEEMOJA VOIDAAN TYÖSTÄÄ HYVIN VAIHTELEVASTI  RYHMÄLÄISTEN 

TAVOITTEIDEN JA KIINNOSTUKSEN MUKAAN. 

TEEMOJA VALITAAN MIELUMMIN LIIAN VÄHÄN KUIN LIIKAA, TYÖSKENTELYN ON 

HYVÄ OLLA PROSESSINOMAISTA JA RYHMÄSTÄ TOISEEN ETENEVÄÄ, VÄLILLÄ 

HYÖDYNNETÄÄN VÄLITEHTÄVIÄ.

TÄRKEÄÄ ON TOIMINNALLISUUS JA RYHMÄLÄISTEN AKTIIVINEN OSALLISTUMINEN 

TOTEUTUKSEEN. ESIM. SEN SIJAAN ETTÄ OHJAAJA VAIN VARAA KÄYNNIN 

TUTUSTUMISKOHTEESSA, RYHMÄLÄISET VOIVAT OSALLISTUA VALMISTELUUN JA 

SOPIA KUKA ON YHTEYDESSÄ JA MILLÄ TAVOIN. 

Alanko S, Lämsä R, toim. Oma väylä -kuntoutuksen kehittäminen. Kehittämistyö palveluntuottajien näkökulmasta. Helsinki: Kela, Kuntoutusta kehittämässä 5, 2018. LIITTEET



RYHMÄKUNTOUTUS

ENNAKKO- / ALKUARVIOINTI

Yksilölliset kuntoutustarpeet

KORJAAMINEN
• Toiveiden huomiointi

ryhmätapaamisten sisällöissä

• Ryhmätoiminnan muokkaaminen
tarvittaessa saadun palautteen
pohjalta

• Tulevien ryhmien suunnittelu ja
muokkaaminen saadun palautteen
pohjalta

SUUNNITTELU
• Ryhmäkokoonpanon perusteel linen 

suunnittelu kuntoutuja tyypit sekä
yksilölliset kuntoutustarpeet ja
toiveet huomioiden.

• Ryhmäkuntoutuksen
fokuksen valinta

* sosiaaliset taidot

* työnhakutaidot

* opiskelutaidot

TARKISTAMINEN
 • Säännöllinen palautteen 

kerääminen

 •Ryhmätapaamisiin liittyvien 
toiveiden kartoittaminen

 •Dialogisuuden hyödyntäminen

TOTEUTTAMINEN
 •Suljetut ryhmät

 •Huolellinen ryhmäy tyminen

 •Sisältöjen suunnittelu yhdessä 
ryhmäläisten kanssa

 •Osallistava ja vuorovaikutuk-
seen kannustava toiminta

 •Ryhmätoiminta 
osana yksilöiden 

kuntoutusta

Korjaavan ryhmäkoke-
muksen saaminen

Sosiaalisen toimijuuden 
vahvistuminen ja kun-

toutuminen

AUTISMISÄÄTIÖ
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Onnistumisia 

ja oivalluksia

Ratkaisu- ja 

voimavarakeskeiset 

menetelmät

Kognitiiv
is-

käyttäytymisterapeuttis
et 

menetelmät

Malli ryhmäkuntoutuksesta

RYHMÄKUNTOUTUS

Toimijuuden lisääntyminen

Pystyvyyden tunteen vahvistuminen

Ryhmien suunnittelu ja ryhmän 
päätavoitteiden työstäminen

Ryhmien muodostaminen moniammatillisessa tiimissä.
Huomioon otettavia tekijöitä ryhmien kokoonpanoissa:
• Kuntoutujien	tavoitteet	kuntoutuksessa
• Elämäntilanne
• Luontainen	etenemistempo

Ryhmäprosessin toteutus
1. Ryhmän	aloitus:	ryhmän	säännöt,	osallistujien
toiveet	ja	ryhmän	tavoitteista	sopiminen

2. Ryhmän	toteutus:	ryhmäkertojen	toteutus
sovittujen	tavoitteiden	ja	teemojen	pohjalta

3. Ryhmäprosessin	päättäminen:	yhteinen	proses-
sin	päätös,	tavoitteiden	arviointi	ja	palautteen
kerääminen,	”kiitosten	ja	ansioiden	jakaminen”
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En ollutkaan 
ainoa, jolla on tällaisia 

kokemuksia. Hyvä, 
kun jaksoin lähteä, 
mielialani on ollut 
parempi ryhmän 

jälkeen.

Pystyin kertomaan 
muille ryhmäläisille 
vaikeuksistani. Sain 

ryhmästä keinoja tehdä 
asioita eri tavalla kotona. 

Rentoutusharjoitukset 
olivat hyviä.

Minun ei ole kovin 
helppo olla ryhmässä 

mutta tämä oli ihan ok.  
Oli mielenkiintoista 
kuulla työelämän 

pelisäännöistä ja miten 
teen hyvän vaikutuksen 

työhaastattelussa.

Oli hyvä käydä 
työhön liittyviä 

asioita ryhmässä läpi.  
Harjoittelimme työhaas-

tattelua videoimalla, 
näin miten itse toimin 

siinä tilanteessa.

Oman 
väylän 
etsijä

Tulevaisuuden 
rakentaja

Tasapainon 
etsijä 

Oman polun 
kulkija

Työpaikan 
hakija

• Toiminnanohjaus	ja
ajankäytönhallinta

• Itsenäistyminen	ja	hyvä	arki
• Vaihtoehtojen	ja	mahdolli-
suuksien	selvittäminen

• Käytettyjä	harjoituksia:
taitoharjoitukset,	ongelman-
ratkaisuharjoitukset,	arvo-
työskentely,	vahvuuksien	ja
voimavarojen	tunnistamista
tukevat	harjoitukset,	kehitty-
miskohteet	ja	ratkaisuvaih-
toehdot,	tavoitteistaminen

• Itsetuntemuksen	ja	henkisen
hyvinvoinnin	vahvistaminen

• Tulevaisuuden	tavoitteisiin
suuntautuminen

• Käytettyjä	harjoituksia:	psyko-
edukaatio,	tavoitteistaminen,
ratkaisukeskeinen	elämänjana,
asteikko,	ihmekysymys,	poik-
keuskysymys,	luonteenpiirtei-	
den	uudelleenmäärittely,	tule-
vaisuuden	muistelu,	käyttäyty-
misen	aktivointi,	hyväksyntään
perustuvat	harjoitukset

RYHMÄKUNTOUTUS
Kiva saada selkeyttä 

tulevaisuuteeni ja 
kuulla samalla, mitä 
muut suunnittelevat. 
Konkreettiset harjoi-

tukset ryhmässä 
olivat hyviä.

• Työnhaku
• Työelämätietous
• Työhaastattelu-	
valmennus

• Käytettyjä	harjoituksia:
taitoharjoitukset,
videointi,
psykoedukaatio,
rooliharjoitukset,
mallintaminen,
ominaisuuksien
uudelleenmäärittely,
näkökulman
vaihtaminen

• Turvallisen	ilmapiirin	luominen:
tutustuminen,	osallistumisen
asteen	säätely

• Työelämän	pelisäännöt
• Työelämän	sosiaaliset	taidot
• Työnhakutaidot	ja	itsensä
markkinoiminen

• Käytettyjä	harjoituksia:
vahvuuteni,	taitoharjoitukset,
psykoedukaatio,	rooliharjoi-
tukset,	mallintaminen,	ominai-
suuksien	uudelleen	määrittely

• Henkinen	ja	fyysinen	hyvinvointi
• Stressinhallinta	ja	rentoutuminen
• Motivaatio	ja	tunteet
• Toiminnanohjaus,	tarkkaavuus
ja	keskittyminen

• Käytettyjä	harjoituksia:
taitoharjoitukset,	tavoitteistaminen,
psykoedukaatio,	tähtihetki,
asteikko,	poikkeuskysymys,
luonteenpiirteiden	uudelleen-	
määrittely,	tulevaisuuden	muistelu,
mielihyvävarasto,	käyttäytymisen
aktivointi,	hyväksyntään	perustuvat
harjoitukset KEINOT KEINOT KEINOTKEINOTKEINOT
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• Neuropsykiatrisen	kohderyhmän	henki-
löillä	on	eriasteisia	haasteita	sosiaalisissa
suhteissa	ja	he	jäävät	helposti	sosiaalisten
suhteiden	ulkopuolelle.

• Ryhmäkuntoutuksen	tavoitteena	on	vah-
vistaa	kuntoutujan	itsetuntoa	ja	sosiaalisia
taitoja.

• Ryhmässä	on	mahdollista	harjoitella	sosiaa-
lisia-	ja	muita	taitoja	sekä	toimintoja	tehok-
kaasti	ja	välittömässä	vuorovaikutuksessa
muiden	kuntoutujien	kanssa.

• Kuntoutujien	on	mahdollista	jakaa	koke-
muksiaan	ja	ratkaisukeinoja	samankaltaisia
vaikeuksia	kokeneiden	kanssa.	Vertaistuki
koetaan	tärkeänä.

• Neuropsykiatrisessa	kuntoutuksessa	on
erityisen	tärkeää	harjoitella	turvallisessa
ympäristössä	kuntoutujien	arkielämässään
kokemia	haastavia	tilanteita.
(Lämsä ym., 2017; Appelqvist-
Schmidlechner ym., 2015.)

• Ryhmäkuntoutuksessa	käytettävät	kogni-
tiiviskäyttäytymisterapeuttiset	menetelmät
vähentävät	itse	arvioituja	ADHD-oireita
aikuisilla.

• Keskeisiä	menetelmiä	ovat:	psykoedukaatio,
taitojen	opettelu,	mallintaminen,	roolihar-
joitukset,	ongelmanratkaisumenetelmät,
ajankäytönhallinta,	hyväksyntään	perustuvat
menetelmät,	rentoutuminen,	kotitehtävät,
vertaistuki.
(Käypä hoito; Virta, 2017; Young ym., 2015;
Virta, ym. 2008; Salakari ym., 2010;
O’Donohue ym., 2012)

• Sosiaalisten	taitojen	ryhmäkuntoutus-
tutkimuksessa	on	havaittu,	että	taitojen
yleistyminen	arkeen	on	vähäistä.	Usein
kuntoutujilla	on	teoreettista	tietoa	mutta	ei
osaamista	siirtää	tietoja	käytäntöön.
(Flynn ym., 2013; Lämsä ym., 2017)

• Kehittämismallissamme	pyrimme	siirtämään
taitoja	arkeen	kotitehtävien	ja	etävalmen-
nusovelluksen	avulla.

• Sosiaaliset	taidot	ovat	monitahoinen,	moni-	
ulotteinen	kokonaisuus.
(Koenig ym., 2009)

• Ryhmäkuntoutuksen	tulokset	ovat	usein
ristiriitaisia.	Lisäksi	tulokset	poikkeavat	toisis-
taan	eri	tutkimuksien	kesken.	Tämä	osoittaa,
että	sosiaaliset	taidot	edellyttävät	monimene-
telmällistä	lähestymistapaa	vaikuttavuuden
parantamiseksi.
(McMahon ym., 2013)

• Autismikirjon	henkilöiden	kohdalla	ryhmätoi-
minnassa	on	käytetty	yhtenä	keinona	videoin-
tia,	jolloin	esimerkiksi	yksilökuntoutuksessa
ja/tai	ryhmäkerroilla	voidaan	harjoitustilan-
teisiin	palata.	Videoinnin	käyttö	tukee	itsetun-
temuksen	lisääntymistä.	Menetelmän	käyttö
autismin	kirjon	kuntoutuksessa	on	havaittu
vaikuttavaksi	kuntoutuksen	osatekijäksi,	erityi-
sesti	sosiaalisiin	taitoihin	liittyen.
(Reichow ym. 2010)

• Kokemuksemme	videoinnin	käytöstä	hank-
keen	aikana	ovat	olleet	positiiviset.	Ryh-
mäkuntoutuksessa	videoituja	tilanteita	on
purettu	yhdessä	ja	keskitytty	onnistumisiin.

RYHMÄKUNTOUTUS
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OMA VÄYLÄ

DIAGNOSOINTI

• ”Oma väylä” –mallilla

nepsy-valmennus

• Yksilö + ryhmä

-kuntoutus

KONSULTAATIO/

SEULONTA
HOITOEPÄILY KUNTOUTUS

ROVASEUDUN KEHITTEILLÄ OLEVA MALLINNUS 
NEUROPSYKIATRISEN ASIAKKAAN PROSESSISTA

• Asiakas itse

• Läheiset

• TE-palvelut

• Sosiaalipalvelut

• Koulut/oppilaitokset

• Eduro

• Muut tahot

Epäilyn herääminen

edellyttää 

koulutusta/tietoa

• Tehdään

perusterveyden-

huoltotasolla

• Vaatii selkeät

ohjeet ja menetelmät

• Pitää pystyä tekemään

riittävän nopeasti

• Tekee sairaanhoitaja,

terveydenhoitaja tai

lääkäri

• Selkeät ADHD

-diagnoosit tehdään

perusterveydenhuollossa

• Vaativat ADHD

-diagnoosit tehdään

erikoissairaanhoidossa

• Kerätään vahvat

pohjatiedot

• Diagnostinen haastattelu

ja muut välineet

• Havainnot

toimintakyvystä

• Selkeissä ADHD

-diagnooseissa

perusterveydenhuollossa

• Vaativissa ADHD

-diagnooseissa

erikoissairaanhoidossa
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OMA VÄYLÄ

OMA VÄYLÄ –HANKKEEN MALLINNUS: KUNTOUTUJIEN 
MOTIVOIMINEN
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OMA VÄYLÄ

MOTIVOITUMINEN = asian koettu tärkeys  x  onnistumisen todennäköisyys  x  tekemisen ilo 
(Furman & Ahola). 

Motivoituminen ilmenee paineena tehdä jotakin. Muutos voi syntyä:

 ulkoisen paineen aiheuttamana (ympäristö)

 sisäisen paineen aiheuttamana (ristiriidat, mielenrauha)

SISÄINEN MOTIVAATIO MUODOSTUU

 itsemääräämisen tunteesta
 asiakas voi itse päättää toiminnastaan

 pätevyyden tunteesta
 asiakas tuntee, että hän on kyvykäs ja hän voi omalla toiminnallaan vaikuttaa asioihin ja mm. elämänlaatuun

 sosiaalisen yhteyden tunteesta
 asiakas kokee saavansa tukea ajatuksilleen ja tunteilleen työntekijältä ja muilta ihmisiltä

(Ryan & Deci 2000)
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OMA VÄYLÄ

MOTIVOINTI ON TAITOA

 rakentaa yhteys asiakkaaseen

 ylläpitää yhteyttä asiakkaaseen

 saada asiakas puhumaan

 kysyä, kuunnella, vahvistaa ja heijastaa osa kuulemastaan takaisin sekä tehdä yhteenveto

 luoda kuvaa asiakkaan tilanteesta

 odottaa asiakkaan omaa hahmotusta tilanteesta

 tehdä asiakkaan kanssa suunnitelma, johon hän sitoutuu
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OMA VÄYLÄ

MOTIVOIVA TYÖTAPA

MOTIVOIVA KESKUSTELU on asiakaskeskeinen menetelmä jonka avulla:   

1) lisätään sisäistä muutoshalua tutkimalla yhdessä asiakkaan kanssa nykytilanteen toimintaa,
tarkoitusta ja mahdollisuuksia

2) vahvistetaan muutokseen sitoutumista ja tehdään (muutos)suunnitelma

tavoite/tavoitteet
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OMA VÄYLÄ

MOTIVOIVA TYÖTAPA

PERIAATTEITA

 muutosvalmiuden edellytykset ovat asiakkaassa itsessään

 muutospuheen esille nostaminen erilaisten kysymysten avulla

 nykyisen tilanteen haittojen esille nostaminen

 muutoksen etujen esille nostaminen

 muutosoptimismi

 muutosaikomus

 suunnitelman tekeminen ja toteuttaminen

 vahvistetaan asiakkaan pystyvyyden tunnetta

 ilmaistaan myötätuntoa

 voimistetaan ristiriitaa nykyisen ja toivotun tilanteen välillä

 keskustellaan myönteisesti, myötäillen, etsitään ja tarjotaan vaihtoehtoja

 vältetään väittelyä ja painostamista

 heijastava kuuntelu
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OMA VÄYLÄ

MOTIVOIVA TYÖTAPA

MOTIVAATION 5 ASKELTA / MOTIVOIVAT KYSYMYKSET

 asiakas kokee tavoitteen omaksi

 motivoiva kysymys: Mitä haluat muuttaa?

 asiakas kokee tavoitteen tärkeäksi ja arvokkaaksi?

 motivoiva kysymys: Mitä hyvää muutoksesta seuraisi?

 asiakas uskoo pystyvänsä saavuttamaan tavoitteen

 motivoiva kysymys: Miksi luulet, että onnistut?

 asiakas kokee edistyvänsä

 motivoiva kysymys: Minkä ajattelet olevan seuraavan askeleesi kohti muutosta?

 asiakas valmistautuu takapakkeihin

 motivoiva kysymys: Miten aiot jatkaa eteenpäin, mikäli et saa muutosta aikaiseksi?
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OMA VÄYLÄ

OMA VÄYLÄ –HANKKEEN MALLINNUS: RYHMÄKUNTOUTUS
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OMA VÄYLÄ

OMA VÄYLÄ –HANKKEEN MALLINNUS: KUNTOUTUKSEN
INTEGROIMINEN ARKEEN

KUNTOUTUJAN TAVOITTEET 

MÄÄRITTÄVÄT ARKIYMPÄRISTÖN

KUNTOUTUKSEN MENETELMÄT

KUNTOUTUKSEN JA 

TAPAAMISEN SISÄLTÖ
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OMA VÄYLÄ

KUNTOUTUKSEN INTEGROIMINEN ARKEEN

 tavoitteita ja harjoitteita tukevat tehtävät - motivointi

 apuvälineet arjen tukena - visualisointi

 toiminnalliset menetelmät - ratkaisukeskeisyys

 toiminnanohjaus

 työvalmennus

 koulutusvalmennus

 työhönvalmennus
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OMA VÄYLÄN KUNTOUTUSMALLI 
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Liite 14

Alanko S, Lämsä R, toim. Oma väylä -kuntoutuksen kehittäminen. Kehittämistyö palveluntuottajien näkökulmasta. Helsinki: Kela, 
Kuntoutusta kehittämässä 5, 2018. LIITTEET



OMA VÄYLÄN KUNTOUTUSMALLI 

Tämä kirjoitus pyrkii avaamaan kolmea mallia, jotka ovat pohjana Oma väylään liittyvässä 

neuropsykiatrisessa kuntoutuksessa. Mallit ovat kiteytyneet projektin aikana pelkistetyiksi 

kuvauksiksi. On olennaista, että kaikki esitetyt mallit vaikuttavat toisiinsa ja muodostavat 

yhdessä kokonaisuuden, jota voidaan niin halutessa kutsua kuntoutusmalliksi. Olisi 

reaalitodellisuutta yksinkertaistavaa ja ajan tuhlausta erotella malleja toisistaan tai pyrkiä 

tekemään niistä jonkinlaisia yleismalleja. Jokainen kuntoutusprosessi on yksilöllinen ja 

muuttaa muotoaan edetessään. Malleja voidaan siis pitää pikemminkin suuntaa antavina 

raameina kuin toiminnan kaavoina. Ennen varsinaisten motivoinnin, arkeen integroinnin ja 

ryhmäkuntoutuksen mallin kuvaamista esittelemme kaksi olennaista mallia, jotka toimivat 

pohjana kuntoutustoimenpiteille. Ilman niitä muut mallit jäävät ontoiksi kaavioiksi vailla 

ihmisiä niiden sisällä. 

ITSESÄÄTELYN MALLI 

Itsesäätely on osoittautunut mahdollisesti keskeisimmäksi käsitteeksi pyrittäessä 

saavuttamaan kuntoutujan itselleen asettamia tavoitteita. Itsesäätely ei ole ainoastaan 

itsekontrollia, vaan siihen liittyy laajempi vyyhti erilaisia sisäisiä järjestelmiä. Malli kuvaa 

niitä osa-alueita, joilla on keskeinen vaikutus yksilön kykyyn säädellä omaa toimintaansa. 

Kaikki osa-alueet ovat merkityksellisiä ja vaikuttavat toisiinsa, mutta ennen kaikkea 

kuvassa kytköksissä toisiinsa olevat elementit toimivat siltana toistensa välillä. 

Ohjaustyössä on olennaista, että näitä osa-alueita käsitellään ja pyritään sisäistämään 

niiden vuorovaikutuksellista merkitystä.  
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KUNTOUTUJALÄHTÖINEN 3 X 3-MALLI 

Kuntoutujakeskeisessä prosessissa kuntoutuja on se toimija, joka hakee muutosta omaan 

elämäntilanteeseensa. Asiantuntija on silloin ammattitaidollaan tavoitteiden mahdollistaja, 

joka avaa tietä asiakkaansa elämäntavoitteille. Kuntoutujakeskeisen mallin ajatuksena on 

luoda raami ohjaustyölle, joka ohjaa toimintaa arjessa. Mallin mukainen neuvotteleva 

yhteistyösuhde ei tarkoita löyhää suhtautumista tavoitteelliseen tai suunnitelmalliseen 

toimintaan eikä se syrjäytä kuntoutuksen työkaluja tai menetelmiä. Mallin osa-alueet 

voidaan helposti sivuuttaa abstraktiutensa vuoksi, mutta ilman niitä kaikki muu toiminta on 

ulkokohtaista, pinnallista ja mekaanista.  Ei voi liiaksi korostaa, että mallin sisäistäminen 

kuntoutustyössä on olennaista ja sen näennäisen helppouden vuoksi, vaatii jatkuvaa 

sisäistä reflektiota. Malli pohjaa kolmeen taustaelementtiin, jotka ovat: 

1. Ohjaus- ja neuvontyö

2. Koherenssi

3. Ihmiskeskeisyys

Eri komponentit ovat vuorovaikutuksessa keskenään. 

Ohjaustyö 

Ohjaus- ja neuvontatyö on aikaa, huomiota ja kunnioitusta. 

Ajan tarve ja hahmottaminen ovat yksilöllisiä tarpeita, joita ei voi määritellä ulkoapäin. 

Liian lyhyet, väärin aikataulutetut tai harvalukuiset kuntoutusjaksot ovat lopulta 

tehottomia. Ajan antaminen ei merkitse ainoastaan sitä aikaa, jonka työntekijä on 

konkreettisesti asiakkaansa käytettävissä, vaan se on nähtävänä syvällisempänä oman 

ajan antamisen käsitteenä.  

Huomio on välittämistä, kuuntelemista ja varmistamista, että kuntoutuja kokee tulleensa 

kuulluksi.  

Kunnioitus on aitoa läsnä olemista ja kuuntelemista. Se on myös yksilöllisyyden ja 

itsemääräämisoikeuden kunnioittamista ja vielä enemmän sen mahdollistamista ja 

edistämistä myös käytännön tasolla. 
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Koherenssi 

Koherenssin tunne vaikuttaa yksilön motivaatioon ja sitoutumiseen ja vähentää tarvetta 

epäkypsien defenssien käytölle. Siihen sisältyy: 

Ymmärrettävyys: Kuntoutujan on ymmärrettävä kuntoutuksen tavoite, mihin eri 

toimenpiteillä pyritään ja mitä erilaiset päätökset hänelle tarkoittavat. Tavoitteiden on 

oltava selkeitä ja konkreettisia. Alusta, varmista, kertaa ja vedä yhteen. 

Hallittavuus: Kuntoutujan on koettava, että kontrolli on hänellä, mikä tarkoittaa 

päätäntävaltaa mutta myös turvallisuutta saada tarvittaessa tukea ja rohkaisua omiin 

päätöksiin. Tavoitteiden on oltava hyvin strukturoituja. Sovitusta pidetään kiinni. 

Mielekkyys: Sääntöjen ja tavoitteiden on oltava johdonmukaisia, realistisia, perusteltuja 

ja tarpeellisia. Ohjeiden on vastattava tavoitetta. 

Ihmiskeskeisyys 

Itsensä toteuttaminen on keskeisessä asemassa. Yksilöllä on luonnostaan potentiaalia ja 

tarvetta kasvaa kohti myönteisiä asioita. Tavoitteena on ravita kuntoutujaa myönteisellä 

suhtautumisella. Kuntoutumista jarruttavat negatiiviset tunteet ovat oireita, jotka juontavat 

juurensa turhautuneisuudesta. Elämän varrella on saatu erilaisia kolhuja ja häpeän 

tunnetta. Kun on menettänyt luonnollista ja tervettä suhdetta ympäröivään maailmaan, 

ohjaajan tehtävä on tukea häntä opettelemaan uudelleen kuuntelemaan omaa sisintään. 

Siksi kuntoutujan kohtaamisessa on keskeistä juuri empatia, aitous tai myönteinen 

suhtautuminen ilman ehtoja. Tämä lähestymistapa edellyttää joustamista, kärsivällistä 

luottamista, asettumista kuntoutujan asemaan ja katsetta asiantuntijuuden tuolle puolen 

ilman ammattilaisen maskia.  

Alanko S, Lämsä R, toim. Oma väylä -kuntoutuksen kehittäminen. Kehittämistyö palveluntuottajien näkökulmasta. Helsinki: Kela, 
Kuntoutusta kehittämässä 5, 2018. LIITTEET



1. KOKONAISVALTAISEN MOTIVOINNIN MALLI

Nuoren suorittaessa luontaisesti motivoivaa tehtävää, hän tekee sitä itsensä vuoksi, koska 

saa palkkioksi mielihyvää. Hyvänä esimerkkinä esimerkiksi tietokonepelit. Tällöin 

arkisemmat, kognitiivista tai fyysistä suoritusta vaativat tehtävät kuten opiskelu tai kodin 

siivoaminen jäävät vähemmälle huomiolle.  Silloin kuin nuori pyrkii johonkin sellaiseen, 

josta seuraisi ulkoinen palkkio, pystyvyysusko tehtävän suorittamiseksi nousee tärkeään 

rooliin. Jos usko tehtävästä selviytymiseen horjuu, voi motivaatio kadota, koska mieleen 

hiipii epäilys, että palkkio jää saamatta. Miksipä siis turhaan ponnistella?  Tällä on vaikutus 

yksilön toiminnanohjaukseen. Jo pelkkä ajatus työtehtävän aloittamisesta aiheuttaa 

ahdistusta. Alhainen minäpystyvyys voi aiheuttaa sen, että lähtökohdiltaan hyväkin mutta 

kaukaiselta tuntuva ulkoinen palkkio voi hyvistä aikeista huolimatta muodostua jopa 

suorituksen jarruksi. Esimerkkinä voisi olla tentin tai tutkinnon suorittaminen ja siitä saatu 

suoritusmerkintä tai siisti koti, johon kehtaa kutsua ystäviä. 

Ulkoisilla palkkioilla näyttää olevan usein varsin pieni vaikutus kohderyhmän toiminnan 

kannustajana. Yksi syy on nuoren adaptoituminen aineellisesti niukkaan elämään, mutta 

myös esimerkiksi vanhempien automaattinen tuki, joka sekin toimiin kontrollin välineenä. 

Monenlainen sisäinen ja ulkoinen kontrolli vaikuttaa keskeisesti nuoren motivaation 

suuntautumiseen. Ympäristö asettaa monenlaisia malleja ja standardeja siitä, millainen on 

hyvä elämä. Tähän liittyy esimerkiksi yhteiskuntakelpoisuus tai sosiaalinen asema. Näitä 

kohti pyritään, vaikka tavoitteet eivät erityisesti tuntuisikaan omilta. Monen kohdalla ei 

esimerkiksi sosiaalisen tilanteen paraneminen riitä kannusteeksi. Myös siksi 

motivointiyritysten vaikutus voi olla aiottuun nähden päinvastainen. Säästääkseen 

kognitiivisia resursseja nuori pyrkii välttelemään kuormittavaa työtehtävää, vaikka kokisikin 

jonkinlaista pakkoa siitä suoriutumiseen.  

Mallissa keskeisenä elementtinä on nuoren erilaiset sisäiset ja ulkoiset tekijät, jotka 

vaikuttavat esimerkiksi nuoren identiteettiin, leimautumiseen, häpeän tai hallinnan 

tunteisiin. Olennaista kuntoutuksessa on kartoittaa yhdessä nuoren kanssa näitä 

elementtejä ja pyrkiä muuttamaan ne voimavaroiksi, sen sijaan että hän kokisi ne 

taakkana. Prosessi on hyvin yksilöllinen liittyen esimerkiksi yksilön tarpeisiin, maailman 

katsomukseen, sosiaalisiin suhteisiin tai elämän historiaan. Prosessiin liittyy 

neuvottelunomaisuus, joka tässä yhteydessä tarkoittaa näihin elementteihin liittyvän kuvan 

tarkentumista yhdessä keskustellen ja oppien. Motivaatio ei kasva nuorta ”motivoimalla”, 

koska nuorella on jo motivaatio suhteessa johonkin. Olennaista on se mihin nuori sisäisen 

motivaationsa kohdistaa ja kuinka ohjaustyössä voidaan tukea näitä pyrkimyksiä ja siihen 

liittyvää autonomiaa. 

Sisäisesti motivoivat asiat sisältävät sisäisen palkkion. Mieluisat palkinnot, jotka selkeästi 

liittyvät vaikkapa työhön, jonka nuori kokee osaavansa ja jonka hän kokee voivansa 

suorittaa itsenäisesti, ilman turhaa kontrollia koituu kuntoutuksen parhaaksi.  Keinot joilla 

voidaan parantaa hallinnan tunnetta, lähtevät näiden kuormittavien tekijöiden asteittaisesta 

riisumisesta. Tällä on merkitystä, jos uskotaan palkkioiden automaattisesti kohentavan 

tulosta, joissa usko omaan osaamiseen ei vastaa vaatimuksia.  Pystyvyyden tukeminen on 
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siis merkittävä lähtökohta motivaation lisäämiseksi. Ennen kaikkea tällä tiedolla on 

merkitystä pyrittäessä löytämään luovia ratkaisuja. Pohdinta siitä mikä oikeasti palkitsee, 

on yksi merkittävä lähtökohta. Kuntoutujilla saattaa mennä sekaisin se, mikä on omasta 

mielestä palkitsevaa ja mikä lähtee yleisistä vaatimuksista. Voi kuitenkin olla inhimillistä, 

että ammattilainenkin mielellään pidättää itsellään oikeuden määritellä, millaisen palkkion 

se katsoo nuorelle soveliaaksi. Kun nuori uskoo omaan osaamiseen, suhtautuu hän myös 

luottavaisin mielin selviänsä kohtaamistaan vaatimuksista.   Autonomiaan kannustettaessa 

hän tuntee, että hänellä on oikeus tehdä päätöksiä ja häntä tuetaan tässä tehtävässä. 

Verrattuna kontrollin alaisena oleviin nuoriin, he oppivat, että itsenäisyyttä tukeva 

käyttäytyminen on hyväksyttävää.  Autonomisella motivaatiolla on positiivinen vaikutus 

sitoutumiseen.   

Ryhmää voidaan myös käyttää tämän pystyvyysuskon vahvistajana. Tovereilta saatu tuki 

välittyy ryhmän sisällä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, eli kun ryhmän jäsenet voivat 

luottaa saatavaan tukeen he ovat todennäköisesti myös pystyvämpiä. Pystyvyystasot 

jaetaan osittain ryhmän jäsenten välillä. Toisten kaltaisten onnistumisten tarkkaileminen 

vaikuttaa todennäköisesti omiin kykyihin. Kun muutoksia tehdään ryhmässä, on 

emotionaalisen tartunnan mahdollisuus nähtävä voimavarana.  
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2. ARKEEN INTEGROIMISEN MALLI

Malli kuvaa prosessia, jonka voi yleistää pääsääntöisesti kaikkiin valmennusprosesseihin. 

Usein kuntoutujalla on vyyhti erilaisia ongelmia, jotka saattava näyttäytyä kaaoksena 

hänen mielessään. On olennaista, että alussa tavoitteiden konkretisoiminen yläkäsitteistä 

arjen tasolle ja niiden pilkkominen kyllin pieniin osiin. Tässä vaiheessa ei ole tarvetta 

työskennellä arjen toimintaympäristössä, jolloin ulkoiset ärsykkeet saattavat olla 

haittaamassa tavoitteiden asettelua. Neuvottelussa menetelmistä vaaditaan kylliksi 

neuropsykiatrisen oirekuvan tuntemusta, jotta tarpeellisen psykoedukaation jakaminen on 

mahdollista. Keskustelujen kautta sovitaan mitä metodia kokeillaan käytännössä. 

Käytännön harjoittelu voi tapahtua yksin tai ainakin alkuvaiheessa ohjaajan avustamana. 

Keskeistä toiminnan vahvistamiselle on aina säännöllinen reflektio siitä, kuinka kokeilu 

arjessa käytännön tasolla sujui: mikä onnistui, mitä vahvistetaan tai parannetaan. 

Reflektiossa myös sovitaan uusista tavoitteista.  
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3. RYHMÄKUNTOUTUKSEN MALLI

Ryhmätoiminnan malli on yleistetty kuvaus ryhmätoiminnan prosessista, jonka sisältöä voi 

varioida tarpeen mukaisesti. Mallin näkökulmasta on olennaista, että joka kerta 

orientoidutaan ryhmässä olemiseen ja lopussa käydään reflektoiva keskustelu, olemmeko 

tänään puhuneet niistä asioista mistä olemme suunnitelleet tai muutoin meille tärkeistä 

asioista (Ryhmätoiminnan kehä). 

Osallisuus, asiakkaat ohjautuvat ryhmään vapaaehtoisesti itselleen sopiviin ryhmiin 

osana kokonaiskuntoutusta (ryhmänmuoto, koko, ajankohta jne.). 

Luodaan yhteinen todellisuus: Ketä ollaan, mitä odotuksia ryhmälle ja mitä itse 

ajattelee tuovansa ryhmän käyttöön tai kuinka voisi olla ryhmälle hyödyksi. 

Orientoidutaan aikaan ja paikkaan: Mikä tässä vaiheessa elämää ja kuntoutusta on 

oleellista ja merkityksellistä minulle. 

Ryhmätapaamisten sisältöihin liittyvä reflektoiva keskustelu: Mistä meille olisi 

eniten hyötyä ryhmätyöskentelyssä, aiheista yksilönä ja ryhmänä, reflektoiva keskustelu 

ja päätöksen teko. 

Sovitaan teemat ja asiantuntijat: Sovitaan laajemmista kokonaisuuksista (ei pieniä 

yksittäisiä asioita). Käydään keskustelua siitä, löytyykö ryhmästä itsestään aiheeseen 

perehtyneitä henkilöitä tai onko jollakin hyviä kokemuksia esim. toimintamallista 

(opiskelu/työ, arki, seurustelu) 
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Esimerkki ryhmätapaamisen sisällöstä: 

Tunteiden säätely 

Ryhmä kuntoutujille, jotka tarvitsevat tukea tunteiden säätelytaitojen kehittymiseen, 

itsetuntemuksen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen vahvistumiseen. Ryhmä pohjautuu 

tietoisen läsnäolon taidon opetteluun, ajatuksena että tietoinen läsnäolo luo pohjan 

toimivaan tunnesäätelyyn. Teoreettinen pohja on DKT-mallissa, jota on sovelluttu 

asiakasryhmään sopivaksi. Psykoedukaatio on keskeinen osa. Harjoitusmenetelmät 

perustuvat tietoisen läsnäolon taitoon. Jokaisen ryhmäkerran yhteydessä asiakkaat saavat 

kotitehtäviä liittyen kyseisen ryhmäkerran teemaan, tämän tarkoituksena on myös ohjata 

harjoittelemaan ”taitoa” arkielämässä.  

Tietoinen läsnäolo (mindfulness): 

̵ ajatusten ja tunteiden havainnointi ja kuvailu luo pohjaa itsehavainnointikyvylle 

̵ tunnesäätely: intensiivisen tunnetilan tasaaminen ja mahdollisuus kokemuksen 

tarkasteluun etäämpää 

̵ altistuminen (usein pelätyille) tunteille ja ajatuksille  

̵ luo perustaa ”hereillä olemiselle” nykyhetkessä, tarkkaavaisemmalle kognitiiviselle 

tyylille. 

Tunteiden säätely: 

̵ tunteiden tunnistaminen (neurobiologinen tausta, fysiologiset vaikutukset, primaari- ja 

sekundaaritunteet)  

̵ tunteiden kokeminen ilman, että tunne vie vallan, impulssien tietoinen vastustaminen  

̵ kyky toimia tunteiden vastaisesti jonkin tavoitteen saavuttamiseksi.  
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RATKAISU- JA VOIMAVARAKESKEINEN SEKÄ KOGNITIIVIS-BEHAVIORAALINEN VIITEKEHYS

Kuntoutujan työ- ja opiskelutaitoihin, arjenhallinnantaitoihin 
ja/tai sosiaalisiin taitoihin liittyvät negatiiviset kokemus- ja 

ajatteluprosessit alentavat koettua

FYYSISTÄ, PSYYKKISTÄ JA SOSIAALISTA HYVINVOINTIA

KUNTOUTUKSEEN HAKEUTUMINEN

Kuntoutujatyypin 
mukainen yksilöllinen 
kuntoutus suunnitelma 
ja tavoitteet kuntoutu-

jalähtöisesti

SEURANTA

3–6 SEURANTAKÄYNTIÄ 

• Jatkosuunnitelman 
ylläpitäminen

• Pystyvyyden tunteen 
vahvistaminen

ARVIOINTI

3 ARVIOINTITAPAAMISTA

• Kuntoutujan yksilöllisten voimavarojen, 
tarpeiden ja tavoitteiden arviointi

• Kuntoutujatyypin tunnistaminen

Psykologi + kuntouttaja

YKSILÖLLINEN KUNTOUTUS

25–40 
YKSILÖKÄYNTIÄ 

0–20 
RYHMÄKÄYNTIÄ

0–10 TYÖELÄMÄN ASIAN-
TUNTIJAN  TAPAAMISTA

• Voimavarojen tunnistaminen  ja itsetuntemuksen 
vahvistaminen

• Arvojen jäsentyminen ja näkökulman vaihtamisen 
mahdollistaminen

• Arjen- ja elämänhallinnan lisääntyminen

• Pystyvyyden tunteen vahvistaminen
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Kuntouttaja + moniammatillinen työryhmä
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Ennakkoarvio
kaikille

6–10 työtuntia

Starttikäynnit 
3–5 käyntiä

1–2kk

OMA VÄYLÄ KUNTOUTUS- 
PROSESSIN MALLINNUS

Ratkaisu- 
keskeinen 

lähestymistapa

Kognitiivis-käyttäytymis- 
terapeuttinen 

lähestymistapa

Toimijuuden lisääntyminen

Tsemppikäynnit
20–50 käyntiä

1–3 vuotta

Ryhmäkuntoutus 
12–20 käyntiä

Seurantavaihe
3–6 käyntiä
0,5–1 vuosi

Työelämä- 
asiantuntijan 
käynnit 0–10

ENNAKKOARVIO: 
• Työparin toteuttama

ennakkoarvio
• Toteuttajat psykologi

ja moniammatillisen
työryhmän jäsen

TOIMINTAKYVYN ARVIOINTI ICF-VIITEKEHYKSESSÄ 
JA TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN: 
• Suoriutuminen ja osallistuminen
• Neurokognitiiviset erityispiirteet
• Psyykkinen hyvinvointi
• Tavoitteiden asettelu

KUNTOUTUKSEN TEEMOJA:
• Motivaation ylläpitäminen ja

sen kehittäminen
• Itsetuntemuksen vahvistaminen
• Minulle tärkeät arvot ja arvojen

mukaiset teot
• Psyykkinen hyvinvointi ja stressinhallinta

• Sosiaalinen kognitio
• Toiminnanohjaus ja ajankäytönhallinta
• Kokonaisuuksien ja syy-seuraussuhteiden

hahmottaminen
• Ammatillisten suunnitelmien jäsentäminen
• Opiskelu- ja työelämätaidot/-valmiudet

Suunnitelma 
seurantajakson ajalle 

Etävalmennuksen 
hyödyntäminen

Motivointi
Vahvuuksien ja  

voimavarojen hyödyntäminen
Arkeen integrointi

Teknologian hyödyntäminen

Alanko S, Lämsä R, toim. Oma väylä -kuntoutuksen kehittäminen. Kehittämistyö palveluntuottajien näkökulmasta. Helsinki: Kela, Kuntoutusta kehittämässä 5, 2018. LIITTEET

Liite 16



Olen nuori 
kuntoutuja, opiskelen tai 

käyn työssä. Vanhemmat ohjasivat 
minut kuntoutukseen. 

Kiva saada selkeyttä tulevaisuuteeni ja 
kuulla samalla, mitä muut suunnittelevat. 

Konkreettiset harjoitukset ryhmässä olivat hyviä.

Katsoimme avoimia työpaikkoja yhdessä 
koneeltani. Laitoin muutaman hakemuksenkin. 

Sain välitehtäväksi päivittää ansioluetteloni, 
netistä löytyi hyviä malleja.

Järjestimme asuntoani tapaamisella 
ja sovimme, että laitan jatkossa 

vaatteet suoraan kaappiin.

Oman 
väylän 
etsijä

TARVE Kuntoutujan päämäärien ja tavoitteiden kir-
kastaminen sekä mahdollisuuksien ja vaihtoehtojen 
selvittäminen.

KEINOT 
• Tukea toiminnanohjaukseen: aikataulujen rakenta-

misen ja toimintojen pilkkomisen opettelu; tehtävien
tekemisen aloittaminen yhdessä ja tuen asteittainen
vähentäminen.

• Tiedon hankkiminen yhdessä omien asioiden
hoitamiseksi.

• Mallintaminen.
• Rooliharjoitusten tekeminen työhaastattelutilanteissa

toimimisesta.
• Tarvittavien taitojen harjoittelu arjen konteksteissa.
• Visuaaliset tukikeinojen käyttäminen ja älylaitteiden

hyödyntäminen.
• Välitehtävät.

Suoritan ammatillista 
koulutusta. Hakeuduin kuntou-

tukseen lähiverkoston ohjaamana.

Minun ei ole kovin helppo olla ryhmässä 
mutta tämä oli ihan ok. Oli mielenkiintoista 

kuulla työelämän pelisäännöistä ja miten teen 
hyvän vaikutuksen työhaastattelussa.

Meillä oli tänään tapaaminen opinto-ohjaajan 
kanssa koululla. Sovimme aikataulun rästi-
tehtäville ja teimme niihin liittyen minulle 

tavoitteet. Pilkoimme samalla tehtävät 
yhdessä pienempiin osiin niin 

minun on helpompi 
aloittaa.

Hain kuntoutusta 
itse tai hoitava taho 
ehdotti sitä minulle.

Pystyin kertomaan muille ryhmäläi-
sille vaikeuksistani. Sain ryhmästä 

keinoja tehdä asioita eri tavalla kotona. 
Rentoutusharjoitukset olivat hyviä.

Onneksi saimme tänään tehtyä näitä 
tehtäviä, joita olin siirtänyt koko ajan 

eteenpäin. Huomasin, että stressi laski 
heti, kun tehtävät oli tehty. Hyvä, kun 

sain puhua kaikista minua 
stressaavista asioista ja 

oivalsin miten voisin 
toimia jatkossa.

Tasapainon 
etsijä 

TARVE Tasapainon löytäminen 
elämään, keinoja stressinhallin-
taan ja kuormittumisen säätelyyn 
sekä pitkäjänteisyyttä arkeen.

KEINOT 
• Terapeuttiset keskustelut: arvo-

työskentely, itsearvostuksen ja
itsetuntemuksen vahvistaminen,
kuormitustekijöiden tunnistami-
nen ja niiden säätely, tunteiden
validointi.

• Tukea toiminnanohjaukseen:
yhdessä tekeminen, toimin-
nan jäsentämisen ja ajankäytön
suunnittelun opettelu, pitkäjän-
teisyyden tukeminen ja impulsii-
visuuden hallinnan harjoittelu,

etenemisen seuranta.
• Visuaalisten tukikeinojen

käyttäminen ja älylaitteiden 
hyödyntäminen.
• Välitehtävät.Oman polun 

kulkija

NEUROPSYKIATRISEN 

KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMINEN 

KELAN OMA VÄYLÄ -HANKKEESSA

Sanna Kara, Marko Lahti, Vesa Korhonen / AUTISMISÄÄTIÖ

TARVE Vaihtoehtojen jäsentäminen, 
työelämävalmiuksien ja sosiaalisten 
taitojen vahvistaminen. Ajan anta-
minen luottamuksellisen yhteistyö-
suhteen rakentumiselle.

KEINOT 
• Tapaamiset arkiympäristöissä:

oppilaitoksen tiloissa, kotona
ja verkostotapaamisiin
osallistuminen.

• Oman toiminnan tavoitteellista- 
minen ja aktivointi.

• Asioiden yhdessä tekeminen.
• Visuaalisten tukikeinojen

käyttäminen.

Tulin kuntoutukseen 
lähiverkoston ohjaamana.

Oli hyvä käydä työhön liittyviä 
asioita ryhmässä läpi. 

Harjoittelimme työhaastattelua 
videoimalla, näin miten 

itse toimin siinä tilanteessa.

Työpaikan 
hakija

TARVE Työpaikan löytäminen, itsetuntemuksen  
vahvistaminen ja työnhakutaitojen kehittäminen.

KEINOT
• Tapaamiset työpaikalla tai TE-toimistossa.
• Tiedon antaminen lähiverkostoille.
• Työtehtävien arviointia suhteessa omaan osaamiseen.
• Realististen tavoitteiden asettaminen ja arviointi.
• Visuaaliset tukikeinot.
• Välitehtävät.
• Videopuhelut.

Tulevaisuuden 
rakentaja

TARVE Tulevaisuuteen suuntautuminen, toivon 
luominen ja voimavarojen vahvistaminen.

KEINOT
• Terapeuttiset keskustelut ja arvotyöskentely,

itsearvostuksen ja itsetuntemuksen vahvistami-
nen, kuormitustekijöiden tunnistaminen ja nii-
den säätely, tunteiden validointi.

• Mallintaminen.
• Käyttäytymisen aktivointi, arjen pienet teot.
• Tutustumiskäynnit vaihtoehtojen selvittämi-

seksi ja valintojen tekemisen tueksi.
• Tukiverkoston kokoaminen.
• Lähiverkoston kanssa yhteistyön tekeminen.
• Välitehtävät.

Jäin vaille palveluita. 
Voimavarani ovat vähissä ja psykiatrian 

poliklinikka ohjasi minut kuntoutukseen.

En ollutkaan ainoa, jolla on tällaisia 
kokemuksia. Hyvä, kun jaksoin lähteä, 

mielialani on ollut parempi ryhmän jälkeen.

Järjestin tavaroitani samalla, kun 
keskustelimme jaksamisestani. Sain 

uskoa itseeni ja siihen, että asiat 
järjestyvät kyllä. Mietimme 

yhdessä tavoitteitani, 
niistä tuli ihan hyviä ja 

uskon, että onnistun 
saavuttamaan ne.

Arvioimme tänään 
työnhakusuunnitelmaa. 

Voisin olla vielä aktiivisempi 
työpaikkojen etsimisessä 

ja olen ehkä liian valikoiva 
paikkojen suhteen. Mutta 

olen kuitenkin ollut 
ahkerampi ja etsinyt töitä 
suunnitelman mukaisesti. 

Tarkistamme suunnitelman 
jo ensi viikolla video-

puhelun avulla.
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• Kuntoutustavoitteiden	integroi-	
minen	arkeen.

• Kuntoutuksessa	tavoitellaan	näky-
vää	muutosta	kuntoutujan	arjen
suoriutumisessa.

• Välitehtävät	kuntoutuksen	arkeen
integroinnin	tukena.

• Etävalmennuksen	hyödyntäminen
kuntoutuksen	toteutuksessa	ja
välitehtävien	antamisessa.

• Videopuheluiden	käyttö.

• Kuntoutuksen	toteutus	kuntoutujan
arjen	toimintaympäristöissä.

• Toteutetaan	tai	siirretään	suoraan
kuntoutujan	arkeen	käsiteltyjä
asioita	tai	opittuja	taitoja.

NEUROPSYKIATRISEN 

KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMINEN 

KELAN OMA VÄYLÄ -HANKKEESSA

Sanna Kara, Marko Lahti, Vesa Korhonen / AUTISMISÄÄTIÖ

Hankkeen tausta
Kelan	neuropsykiatrisen	kuntoutuksen	Oma	väylä	–	hanke	oli	
osa	 nuorten	 yhteiskuntatakuuta.	 Sen	 kohderyhmänä	 olivat	
18-35	-vuotiaat	nuoret,	joilla	on	diagnosoitu	Aspergerin	oireyh-
tymä,	Määrittelemätön	lapsuusiän	laaja-alainen	kehityshäiriö,	
Muu	lapsuusiän	laaja-alainen	kehityshäiriö	ja/tai	aktiivisuuden	
ja	 tarkkaavuuden	häiriö	 (ADHD/ADD).	Soveltuvan	diagnoosin	
lisäksi	kuntoutukseen	pääsyn	kriteerinä	oli,	että	nuori	tarvitsee	
tukea	neuropsykiatrisen	oirekuvan	vuoksi:	opinnoissa,	työelä-
mään	siirtymisessä	ja	siellä	selviytymisessä,	arjenhallinnan	tai-
tojen	ja/tai	sosiaalisten	taitojen	kohtentamisessa.

Hankkeen tarkoitus
Hankkeen	tarkoituksena	oli	kehittää	nivelvaiheeseen	sijoittu-
vaa	kuntoutusta	neuropsykiatrisille	henkilöille	sekä		vähentää	
näiden	henkilöiden	psyykkistä	oireilua,	heikkoa	suoriutumista	
työelämässä	 ja	 opintojen	 keskeytymistä.	 Kuntoutuksen	 pilo-
toinnin	lisäksi	hankkeen	palveluntuottajat	toteuttivat	kehittä-
mistyötä,	jonka	pohjalta	laativat	mallinnokset.

Hankkeen toteutus
Yksittäisen	kuntoutujan	kuntoutusjakso	kesti	1,5	vuotta.	Kun-
toutus	muodostui	 yksilö-	 ja	 ryhmäkuntoutuskäynneistä	 sekä	
työelämäasiantuntijan	 tapaamisista.	 Kuntoutusta	 toteutettiin	
merkittävissä	määrin	kuntoutujan	arjen	toimintaympäristöissä.	
Kuntoutusta	toteutettiin	moniammatillisesti.

Kuntoutuksessa	toimintakykyä	tarkasteltiin	laaja-alaisesti	kan-
sainvälisen	ICF-luokituksen	mukaisesti.	Tavoitteiden	asettami-
sessa	 käytettiin	 GAS-menetelmää	 (Goal	 Attainment	 Scaling).	
Tämän	 lisäksi	pilotoitavassa	kuntoutuksessa	käytettiin	mitta-
reina	WHODAS	2.0	ja	WHOQOL-BREF	-elämänlaatumittaria.

Hankkeen keskeiset tulokset ja johtopäätökset
Hankkeen	keskeisenä	johtopäätöksenä	todettiin,	että	tarve	neuropsykiatriselle	kuntoutukselle	on	suuri.	Kuntoutuksen	pilotoinnin	
yhteydessä	 tuli	 esille,	 että	 kohderyhmän	 henkilöt	 ovat	 usein	 väliinputoaja-asemassa	 ja	 jäävät	 vaille	 tarvitsemiaan	 palveluita.		
Autismisäätiö	on	esittänyt	Kelalle	suosituksia	neuropsykiatrisen	kuntoutuksen	mallin	edelleen	kehittämiseksi.	Suositukset	perustuvat	
kuntoutuksen	 pilotoinnin	 aikana	 havaittuihin	 kuntoutustarpeisiin,	 joita	 kuntoutujilla	 oli.	 Näitä	 havainnollistetaan	mallinnosten	
kuntoutujaprofiilien	kautta.

ARKEEN INTEGROINTIKUNTOUTUJAN MOTIVOIMINEN RYHMÄKUNTOUTUS

Onnistumisia 

ja oivalluksia

Toimijuuden lisääntyminen

Pystyvyyden 
tunteen 

vahvistuminen

Ratkaisu- ja 

voimavarakeskeiset 

menetelmät

Kognitiiv
is-

käyttäytymisterapeuttis
et 

menetelmät

Ryhmien suunnittelu ja ryhmän 
päätavoitteiden työstäminen

Ryhmien muodostaminen moniammatillisessa tiimissä.
Huomioon otettavia tekijöitä ryhmien kokoonpanoissa:
• Kuntoutujien	tavoitteet	kuntoutuksessa
• Elämäntilanne
• Luontainen	etenemistempo

Ryhmäprosessin toteutus
1. Ryhmän	aloitus:	ryhmän	säännöt,	osallistujien
toiveet	ja	ryhmän	tavoitteista	sopiminen

2. Ryhmän	toteutus:	ryhmäkertojen	toteutus
sovittujen	tavoitteiden	ja	teemojen	pohjalta

3. Ryhmäprosessin	päättäminen:	yhteinen	proses-
sin	päätös,	tavoitteiden	arviointi	ja	palautteen	
kerääminen,	”kiitosten	ja	ansioiden	jakaminen”

ICF

Kehon 
toiminnot

TOIMIJUUS

Fyysinen ja 
psyykkinen 
hyvinvointi

Tunteet ja 
arvostukset

Rajoittavat ja 
estävät tekijät

Tiedot ja 
taidot

Yksilötekijät

Ympäristötekijät
Suoriutuminen ja 

osallistuminen

Mahdollisuudet 
ja vaihtoehdot

Päämäärät ja 
tavoitteet

• Ratkaisukeskeiset	menetelmät.
• Kognittiivis-käyttäytymis-	

terapeuttiset	menetelmät.
• Etävalmennuksen	hyödyntämi-

nen	edistymisen	seurannassa
ja	tapahtuneen	muutoksen
näkyväksi	tekemisessä.

Itsestä 
huolehtiminen

Kotielämä

Työ ja 
opiskelu

Vapaa-aika ja 
sosiaalinen 

elämä
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