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Vuoden 2012 alussa Haukiputaan, Kiimingin, Oulun, Oulunsalon ja Yli-Iin kuntien sosiaali-ja 

terveydenhuollon palvelut yhdistettiin toiminnallisesti. Kuntoutustoimintojen yhdistämisessä 
muodostettiin Oulun kaupungin Kuntoutuspalvelut. Kuntoutuspalvelujen työntekijöiden oli 
rakennettava yhdessä uusi yhteinen toimintamalli. Kehittämistyö tehtiin yhdessä Oulun seudun 
ammattikorkeakoulun kuntoutuksen ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelijoiden Erja 
Kaakkuriniemen ja Jaana Leinon, sekä heitä ohjaavan yliopettaja Arja Veijolan kanssa. 
Kuntoutuspalvelujen toiminnan perustaksi rakennettiin yhteinen toimintamalli, ”Yhteinen kieli, 
yhteinen mieli”. 

 

Kuntaliitos haastoi uuden Oulun sosiaali -ja terveystoimen yksiköt ja henkilökunnan miettimään uusia 

toimintamalleja ja -käytäntöjä. Oulun kaupungin Kuntoutuspalveluissa tartuimme haasteeseen yhdessä Oulun 
seudun ammattikorkeakoulun yliopettaja Arja Veijolan ja ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelijoiden Erja 
Kaakkuriniemen ja Jaana Leinon kanssa.  

Kehittämishankkeen lähtökohtana oli rakentaa uusi yhteinen toimintamalli. Hanketta varten perustettiin kolme 

työryhmää. Ydintyöryhmän tehtävänä oli olla ideoiva työryhmä. Laajennetun työryhmän tehtävänä oli työstää 
ydintyöryhmästä tulevia asioita ja viedä niitä yksikössämme eteenpäin. Ohjausryhmä seurasi kehittämistyön 
tuloksia ja budjettia. Koko henkilökunnan osallistuminen varmennettiin yhteisillä kehittämispäivillä.  

Kuntoutuspalvelujen käytäntöä ohjaavaksi yhteiseksi teoreettiseksi viitekehykseksi voitiin tunnistaa ekologiset 

ja ekokulttuuriset teoriat. Toiminta perustuu kuntoutujan näkemyksiin, tarpeisiin ja tasavertaiseen 
kumppanuuteen. 

Yhteisen keskustelun tuloksena syntyi vahva käsitys siitä, että kaikkia lääkinnällisen kuntoutuksen eri 
ammattiryhmiä yhdistävä tekijä on toimintakyky. Yhteisiksi työvälineiksi nostettiin GAS (Goal Attainment 

Scaling) -menetelmä ja arvioinnin pohjaksi TOIMIA-tietokannan mittarit. Lisäksi yliopettaja Arja Veijolan 
johdolla kaikki työntekijät tutustuivat kansainväliseen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden 
luokitukseen (ICF). 

Yhteisen työskentelyn kautta Kuntoutuspalveluiden arvoiksi määrittyivät oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, 

luottamus ja työtyytyväisyys. Henkilöstö on sitoutunut Uuden Oulun arvoihin ja tavoitteisiin. 
Kuntoutustoiminnan tavoitteiden kautta muodostui Kuntoutuspalvelujen visio: 

http://www.thl.fi/toimia/tietokanta


"Kuntoutuspalvelut on hyvinvoiva työyhteisö, joka tarjoaa laadukkaat ja yksilölliset palvelut. 

Henkilökunta on ammattitaitoista ja luotettavaa. Kuntoutus on tasapuolista ja oikea-aikaista ja 
se suunnitellaan yhdessä asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti." 

Kehittämistyön avulla saatiin Uuden Oulun Kuntoutuspalveluissa luotua yhteinen toimintamalli ja perusta 
kuntoutuksen toteuttamiseksi. Ilman Arja Veijolan, Erja Kaakkuriniemen ja Jaana Leinon työpanosta emme olisi 

saaneet vietyä näin suurta hanketta eteenpäin. Hanke on mahdollistanut jatkotyöskentelyn toiminnan sisältöjen 
kehittämisessä. [1] 
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