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TOIMINTAKYKY KUNTOON – 
SUOMI 100 -AVUSTUSOHJELMA 



Toimintakyky kuntoon -avustusohjelma  

työikäisten toimintakyvyn parantamiseksi (2017–

2020) 
 

- Yksi kolmesta Sosiaali- ja terveysministeriön Suomen 

itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi perustamasta 

ylimääräisestä avustusohjelmasta.  

- Kohteena työikäiset suomalaiset, joiden toimintakyky on 

heikentynyt tai vaarassa heikentyä. 

 

• Ohjelmaa hallinnoi Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 

avustuskeskus (STEA) 

 

• Ohjelmasta rahoitetaan 20 erillistä kehittämishanketta. 

Silta-Valmennusyhdistys koordinoi ohjelmaa ja tukee 

hankkeiden kehittämistyötä.  
 

http://www.siltavalmennus.fi/
http://www.siltavalmennus.fi/
http://www.siltavalmennus.fi/


www.toimintakykykuntoon.fi 

 

STM perusti Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi  

myös kaksi muutakin avustusohjelmaa eriarvoisuuden poistamiseksi 

ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien tukemiseksi:   

 

Kaikille eväät elämään – avustusohjelma eriarvoisuuden 

vähentämiseksi (koordinaattorina Lastensuojelun Keskusliitto) 

 

Järjestö 2.0: mukana muutoksessa – avustusohjelma 

yhdenvertaisuuteen digitalisoituvassa toimintaympäristössä 

(koordinaattorina SOSTE ry) 

 

Kolmea avustusohjelmaa rahoitetaan ennen rahapeliyhteisöjen 

yhdistämistä muodostuneista jakamatta jääneistä pelituotoista ja vuonna 

2016 toimeenpannuista rahapeleistä kertyneistä tuotoista. 

 

Esim. Toimintakyky kuntoon -avustusohjelmaa rahoitetaan  

n. 10 miljoonalla eurolla vuosien 2017–2020 aikana.  
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Suomi 100  avustusohjelmien rahoitusperusteena 

myös yleishyödyllisten järjestöjen rohkaiseminen 

 

- uusien toimintamuotojen kehittämiseen 

- järjestöjen toimintavalmiuksien parantamiseen 

 

 



www.toimintakykykuntoon.fi 

Avustusohjelmia koordinoivien 

hankkeiden tehtävät (STM) 

 

• Edellytysten luominen ohjelman 

verkottumiselle ja vuorovaikutukselle 

• Yksittäisten hankkeiden tukeminen 

(neuvonta, ohjaus, koulutus)  

• Ohjelman toiminnasta, tuloksista ja 

vaikutuksista viestiminen eri sidosryhmille 
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Toimintakyky kuntoon -ohjelman tavoitteiksi 

asetettu (STM)  

 

• kohderyhmään kuuluvien aktiivinen toimijuus 

sekä 

• fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen 

toimintakyvyn vahvistaminen 

• arjen liikunnan lisääminen 

• elämäntapojen tervehdyttäminen 

• toimintakyvyn parantaminen niin arjessa, 

 työssä kuin vapaa-ajallakin 
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Toimintakyky kuntoon -koordinaatiohanke 

tukee avustusohjelman osahankkeita 

 
• tavoitteiden kirkastamisessa, työtapojen kehittämisessä, 

tulosten saavuttamisessa:    

 tarjoten tukea mm. arvioinnissa, seurannassa ja 

 raportoinnissa 

• monialaisen verkostoitumisen ja sidosryhmäyhteistyön 

lisäämisessä ja toiminnan juurruttamisessa 

 järjestämällä mm. osahankkeille vertaiskehittämisen 

foorumeja (workshopit, seminaarit, yhteinen 

työskentely digitaalisella alustalla jne.) 

• toiminnan ja tulosten viestimisessä  

  RoadShow  2019--2020 

 
 

 

 

 



Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman hankkeet (1/9) 

 Toiminnan kohde 
   

Maantieteellinen 
alue   

Toteuttaja-
organisaatio   

Hankkeen nimi  

Työelämän 
ulkopuolella 
olevat miehet 

Lahti Lahden Sininauha Näkymättömän 
miehen paluu 

Maaseudulla 
asuvat työttömät 
ja työssä olevat 
työikäiset miehet, 
joiden 
toimintakyky on 
heikentynyt tai 
vaarassa 
heikentyä eri 
syistä   

Valtakunnallinen 
(toimipiste: Turku) 

Suomen 
kylätoiminta ry 

Me miehet - 
yhteisöllistä 
toimintaa 
maaseudun 
miehille  
 

http://www.toimintakykykuntoon.fi/osahankkeet/ 
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 Toiminnan kohde 
   

Maantieteellinen 
alue   

Toteuttaja-
organisaatio   

Hankkeen nimi  

Yli 55-v. 
pitkäaikaistyöttömät 
miehet 

Jyväskylän seutu 
(toimipiste: Jyväskylä) 

Jyvässeudun 
työllistämisyhdistys 

Missä Mennään 
Miehet 

20–49-vuotiaat isät, 
joiden perheessä 
toisella tai 
molemmilla 
vanhemmilla  
on masennusta tai 
masennustyyppistä 
oireilua   

Päijät-Häme, 
Pirkanmaa, Helsinki 
(toimipiste: Tampere, 
Helsinki,  Lahti) 

Miessakit ry MASI 

http://www.toimintakykykuntoon.fi/osahankkeet/ 

https://www.facebook.com/jstry.fi2/?_rdc=2&_rdr
https://www.facebook.com/jstry.fi2/?_rdc=2&_rdr
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 Toiminnan kohde 
   

Maantieteellinen 
alue   

Toteuttaja-
organisaatio   

Hankkeen nimi  

Työttömät 
pakolaistaustaiset 
nuoret miehet 

Tampere Pakolaisnuorten 
tuki ry  

Valomo  

Työikäiset, joiden 
toimintakyky on 
heikentynyt tai on 
vaarassa heikentyä 
 
 
 
Pitkään työttömänä 
olleet henkilöt,  
joiden työkyky on 
heikentynyt 
 
  
 

Valtakunnallinen 
(toimipiste: Joensuu) 
 
 
 
 
 
Helsinki 

Pohjois-Karjalan 
Martat  
 
 
 
 
 
Sininauhasäätiö 
 

VIIRI  – virkeyttä, 
ruokaa ja 
arkiaktiivisuutta 
 
 
 
 
Askel kerrallaan 
 
 

http://www.toimintakykykuntoon.fi/osahankkeet/ 



Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman hankkeet (4/9) 

 Toiminnan kohde  
  

Maantieteellinen 
alue   

Toteuttaja-
organisaatio   

Hankkeen nimi  

Järvenpääläiset  
18–29-vuotiaat 
nuoret, joiden 
elämänhallintataidot 
ovat puutteelliset  
  

Järvenpää Setlementti Louhela 
ry 

KOHAUS - Kohti 
aktiivista osallisuutta 

Pitkään työttömänä 
olleet korkeasti- 
koulutetut sekä 
maahanmuuttaja-
naiset, jotka haluavat 
päästä työelämään 
 

Espoo Espoon järjestöjen 
yhteisö ry 

Iloa arkeen  

http://www.toimintakykykuntoon.fi/osahankkeet/ 
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Työelämän 
ulkopuolella 
olevat/työllistymi-
seen tukea 
tarvitsevat   
 

Ylä-Savo  
(toimipaikkana Iisalmi; 
myös Kiuruvesi, 
Keitele, Pielavesi, 
Lapinlahti, Sonkajärvi, 
Vieremä) 

Ylä-Savon TOIMI-
työvalmennussäätiö 

TAHTO 

Työikäiset, joiden 
toimintakyky ja 
elämänhallinnan 
taidot ovat 
heikentyneet 
mielenterveyden 
häiriöiden vuoksi  
  
  

Pohjois-Karjala 
(toimipiste: Joensuu) 

Pohjois-Karjalan 
mielenterveyden tuki 
ry 

AULIS - apua 
mielenterveys-
kuntoutujan arkeen   

 Toiminnan kohde  
  

Maantieteellinen 
alue   

Toteuttaja-
organisaatio   

Hankkeen nimi  



Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman hankkeet (6/9) 
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Neurologisen 
diagnoosin saaneet ja 
heidän läheisensä 
 

Varsinais-Suomi/ 
Valtakunnallinen 
(toimipiste:  
Masku, Turku) 

Neuroliitto ry Neurologinen 
neuvomo 

Työikäiset  
nivelrikkoiset   
 

Valtakunnallinen 
(toimipiste: Espoo) 
 

Suomen nivelyhdistys Työikäisten 
nivelterveys kuntoon 
 

Syöpäselviytyjät,  
jotka tarvitsevat 
tukea 
työelämäosallisuuden 
saavuttamiseen tai 
työelämässä 
pysymiseen   

Valtakunnallinen 
(toimipiste:  
Helsinki, Tampere) 

Suomen syöpäpotilaat 
ry 

Minä, syöpä ja työ 

 Toiminnan kohde 
   

Maantieteellinen 
alue   

Toteuttaja-
organisaatio   

Hankkeen nimi  
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Työelämässä mukana 
olevat työntekijät, 
joiden toiminta-
kyvyssä on 
tapahtunut laskua   

Kouvola Parik-säätiö  TYKE –  
Työkyky keskiössä   

Työikäiset 
omaishoitajat 
 

Pirkanmaa 
(toimipiste: Tampere) 

Pioni ry OPASTE - 
Omaishoidosta pienin 
askelin työelämään 

Työikäinen väestö   Satakunta 
(toimipiste: Pori) 

Satakunnan sydänpiiri 
ry 

Verkkopuntari 2.0 

 Toiminnan kohde 
   

Maantieteellinen 
alue   

Toteuttaja-
organisaatio   

Hankkeen nimi  

https://satakunnansydanpiiri.fi/hankkeet-0
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Työikäinen väestö 
Keski-Suomessa 

Keski-Suomi 
(toimipiste: 
Jyväskylä) 

Keski-Suomen 
Muistiyhdistys ry 

Muisti työssä – työ 
muistissa 

Työikäiset, jotka 
ovat huolissaan 
muististaan ja 
joiden toimintakyky 
on laskenut 
 

Oulu Oulun seudun 
Muistiyhdistys ry 

Aivosilta 

 Toiminnan kohde 
   

Maantieteellinen 
alue   

Toteuttaja-
organisaatio   

Hankkeen nimi  
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 Toiminnan kohde  
  

Maantieteellinen 
alue   

Toteuttaja-
organisaatio   

Hankkeen nimi  

Järjestöt/ 
järjestöjen kautta 
tavoitetut 
työikäiset   
 
 
Toimintakyky 
kuntoon -
avustusohjelma 

Valtakunnallinen 
(toimipiste: 
Helsinki) 
 
 
 
Valtakunnallinen 
(toimipiste:  
Tampere, Helsinki) 

A-klinikkasäätiö 
 
 
 
 
 
Silta-
Valmennusyhdistys 
ry 

Arjen toimintakyky 
 
 
 
 
 
Työosalliseksi 
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Jotta ohjelman osahankkeissa onnistuttaisiin 

”kehittämään toimivia työtapoja ja samalla parantamaan 

järjestöjen toimintavalmiuksia” (vrt. Suomi 100 -

avustusohjelmien rahoitusperusteet, STM)  

 

jokaisella hankkeella tulee olla käytössään systemaattinen 

menetelmä, jolla voidaan arvioida toimintaan osallistuvien 

toimintakyvyn muutoksia. 

• Hankkeista valtaosa on päätynyt käyttämään 

Työterveyslaitoksen Kykyviisari-mittaria  

• Vuoropuhelu Arjen toimintakyy -hankkeen kanssa on 

kaikille tärkeää omien seurantatulosten ja yleisestikin 

’toimintakyvyn mittaamisen’ paremman ymmärtämisen 

näkökulmasta. 
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• Systemaattinen toimintakykymittarin käyttö tukee 

hankkeen omaa kehittämistyötä.  

o Sen avulla voidaan pohtia, onko kehittämishankkeessa 

kokeilluissa työ- ja toimintamuodoissa potentiaalia 

kasvaa koko järjestön tulevaisuuden menestystekijäksi.  

• Kun ohjelmaan kuuluvilla hankkeilla on käytössään sama 

mittari, voidaan tuottaa arviointitietoa myös koko ohjelman 

tarpeisiin.  

o Millaisia muutoksia koko ohjelmakauden aikana 

tapahtui toimintaan osallistuneiden toimintakyvyissä? 

o Mikä muuttui ns. isossa kuvassa?  

o Tärkeää on vuoropuhelu siitä, millaisia 

käyttökokemuksia mittareista saadaan erilaisissa 

toimintaympäristöissä (esim. korkeasti koulutetut 

työttömät vs. maahanmuuttajataustaiset nuoret).  
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KIITOS! 
 
 

Päivi Rainò, tutkimuspäällikkö  
Mira Roine, kehittämispäällikkö 

 
etunimi.sukunimi@siltavalmennus.fi 
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