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Työllistymisedellytyksien parantaminen – yhteiskehittämällä 

parempia toimintamalleja

Nivel-malli - Onnistunut siirtyminen 
kuntouttavaan työtoimintaan
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Sininauhaliitto
• Sininauhaliitto on n. 100 jäsenjärjestön 

yhteistyöverkosto.

• Toimimme jäsenjärjestöjemme 
keskusliittona ja autamme jäseniämme 
onnistumaan omassa tehtävässään.

• Sininauhaliiton ja sen jäsenjärjestöjen 
erityisosaamista ovat päihde- ja 
pelihaitat, asunnottomuustyö, ruoka-
aputoiminta sekä sosiaalinen 
työllistäminen.



Kehittämisen lähtökohtana kohtaamamme 
asiakkaat

Kohtaamme asiakkaita, joilla on monia samanaikaisia ja kasautuvia 
ongelmia.

• Monia työllistymisen esteitä, kuten rikos- tai asunnottomuus taustaa, 
osaamisen vajeita, arjentaitojen puute, terveydellisiä ongelmia, 
päihdeongelmia, talousvaikeuksia, heikko motivaatio, ongelmia tukeva 
ympäristö, kielivaikeuksia, syrjään jättäytymistä ja yksinäisyyttä sekä 
pitkäaikaistyöttömyyttä.

• Tarvitaan tukea ja kuntotutumista mm sosiaalisten taitojen ja 
henkilökohtaisten voimavarojen ja hyvinvoinnin, terveyden ja 
toimintakyvyn vahvistamiseen sekä arjen perusasioihin 
(ravinto, hygienia, päivärytmi, asunto jne.)
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Tunnistettu tarve Nivel-mallille

• Sininauhaliiton jäsenjärjestökyselyt →Kuty on useille asiakkaille 

liian vaativa tai vääräaikainen palvelu. Toimintakyky ei kohene, 

palvelulla ei saavuteta sille asetettuja tavoitteita. 

• Myös julkishallinnon toimija on tunnistanut tarpeen. Tampereen 

työllisyyspalveluissa palvelutarvetta on n. 2500 hlölle ja arvio 

Pirkanmaalla n. 3500 hlölle ja koko Suomessa n. 35–50 000 hlölle.

• Sininauhasäätiön ToTo –hankkeessa kehitetty asumispalveluiden 

asiakkaille mallipohjaa. 
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Nivel-malli – Onnistunut siirtyminen 
kuntouttavaan työtoimintaan

• Sininauhasäätiön kehittämää mallipohjaa hyödynnettiin 
Nivel-mallin kehittämistyössä.

• Nivel-malli on Sininauhaliiton ja jäsenjärjestöjen 
Kuntoutussäätiön tuella yhteiskehittämä toimintamalli.

• Vaikeimmin työllistyvät asiakasryhmät tarvitsevat 
syvemmälle menevää tukea toimintakykyyn ja sitä kautta 
työllistymisen edellytyksiin.
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Syksyn 2022 kehittämisprosessi

Työpajat:

• ma 12.9. klo 12.30-16

• ma 10.10. klo 12.30-16

Tavoitteena oli: Kuntouttavaan työtoimintaan valmistavan 
toimintamallin työstäminen (Nivel-malli).
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Nivel-mallin toiminnan tavoitteena on 

tavoitteellisen työskentelyn avulla varmistaa 

asiakkaan onnistunut siirtyminen 

kuntouttavaan työtoimintaan.
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817.11.2022 Etunimi Sukunimi



917.11.2022 Etunimi Sukunimi



Miten edetään?

• Vuonna 2023 Nivel-mallia pilotoidaan ja edelleen 

kehitetään pilotoinnista saatujen kokemusten 

pohjalta.
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Kiitos!
Jaana Joutsiluoma
jaana.joutsiluoma@sininauha.fi
@JJoutsiluoma
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