
Työllistymisedellytysten parantaminen ja yhteiskehittäminen
- toteutettu yhteistyö käytännössä
Riikka Shemeikka ja Kuntoutussäätiön Ak6-toimijat
eKuntoutusakatemia 17.11.22
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Toiminnan lähtökohdat

• Useat järjestöt toteuttavat työllistymisedellytyksiä parantavaa toimintaa 
• Järjestöt kaipaavat tukea ja yhteistyötä tämän toiminnan kehittämiseen (kysely)
• Kuntoutussäätiö on kehittänyt ja tutkinut työllistymisedellytyksiä tukevaa toimintaa 

useissa eri hankkeissa (mm. Tempo, Kutu, Iisisti töihin, Näty, IPS-selvitys, -arviointi ja –
koulutukset, työkykykoordinaattorikoulutukset, Osku ja Osatyökykyisille tie työelämään –
kärkihanke ym.)

• Kuntoutussäätiön Ak6-toimintaohjelman teema on työstä syrjäytymisen ehkäisy ja 
sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen
Päätettiin keskittyä 2022 vuoden alusta järjestöjen työllistymisedellytyksiä edistävän 
toiminnan yhteiskehittämiseen
Mukana viisi yhteistyöjärjestöä, lähtökohtana kunkin järjestön tarpeet ja Kuntoutussäätiön 
osaamisen hyödyntäminen  
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Yhteinen kehittäminen

1. Järjestökohtainen yhteistyö räätälöitynä järjestön tarpeisiin, esimerkiksi:
– Sininauhaliiton Nivel-mallin viimeistely

– Neuroliiton selvitys työnantajien näkemyksistä MS-tautia sairastavien palkkaamisesta ja 
työssäkäynnistä

– Irakin Naisten Yhdistys, verkostojen ja yhteistyön edistäminen, IPS-malliin tutustuminen

– Kalliolan Setlementti, työllisyyttä tukevan järjestötoiminnan edistäminen

– Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys, mm. sparraus näyttöön perustuvista osatyökykyisten 
työllistymistä edistävistä toimintamalleista

2. Järjestöjen yhteiset kehittämispajat (21.6.22, 14.9.22, 9.12.22)

3. Opiskelija- ja oppilaitosyhteistyö: kuntoutuksen akatemia ja prosessikiihdyttämö
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Yhteiskehittämisen tulosten jakaminen ja levitys, 
vaikuttamistyö

• Yhteinen vetoomus järjestöjen työllistämisedellytyksiä parantavan toiminnan 
puolesta luovutettiin ministeri Hanna Sarkkiselle 24.10.2022

• eKuntoutusakatemia 17.11.2022

• Yhteisömedia-sivustolla julkaistu uusi osio Työllistymisedellytyksien parantaminen, 
jossa julkaistaan mm. tässä toiminnassa kehitettyjä toimintamalleja
https://yhteisomedia.fi/tyollistymisedellytyksien-parantaminen/

• Yhteinen julkaisu kehitetyistä toimintamalleista Kuntoutussäätiön Työselosteita –
sarjassa

• Muu vaikuttamisyhteistyö ja järjestökohtainen vaikuttamistyön sparraus
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Miten yhteistyö jatkuu?

• Tämän toimintaohjelman puitteissa yhteistyö jatkuu vuoden loppuun

• Jatkoa on haettu uutena Ak-toimintaohjelmana, STEAn päätökset 1.12.22

• Joka tapauksessa yhteistyö kumppanijärjestöjen kanssa jatkuu muissa yhteyksissä, 
samoin Kuntoutussäätiön muu työllisyysedellytyksiä kehittävä ja tukeva toiminta 

• Erittäin lämmin kiitos kaikille yhteistyöjärjestöille, on ollut ilo työskennellä 
kanssanne tämän tärkeän aiheen parissa!

• Seuraavaksi kuullaan järjestöjen kokemuksia ja oivalluksia työllistymisedellytyksiä 
parantavasta toiminnasta
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Kiitos mielenkiinnosta ja yhteistyöstä!


