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PURA Toiminnasta työkykyä
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Rahoitus

Kela
Päihdekuntoutukseen ohjaukseen osallistuu ja sen kustannuksista vastaa
PPKY Kallion terveyspalvelut

Hankkeen
organisoituminen

Hankkeen toteutuksesta vastaa Sytyke-Centre. Hankkeen vetäjänä toimii
kokoaikainen kehittämispäällikkö, joka toimii myös hankkeen
projektipäällikkönä. Hän koordinoi hankkeen toteutusta ja kehittämistyötä,
vastaa seurannasta ja raportoinnista sekä viranomaisverkostotyön
kehittämisestä ja toimii yhdyshenkilönä hankkeen ja tutkimustyön välillä.
Viranomaisverkostotyötä kehitetään asiakaskohtaisella verkostotyöllä,
yhteisillä kehittämiskokoontumisilla sekä koulutustilaisuuksilla. Alueellista
verkostoyhteistyötä hankkeessa tehdään keskeisten nuorten verkostossa
toimivien tahojen kanssa mukaan lukien nuorten läheisverkosto.
Päihdekuntoutuksen toteuttaa Avominne Päihdeklinikka. Hankkeessa
arviointitutkimuksen toteuttaa Kuntoutussäätiö, jonka nimeämänä tutkijana
toimii VTT (sosiaalipolitiikka) KM (aikuiskasvatustiede) Minna Mattila-Aalto.
Hänen asiantuntija-alueitaan ovat: osallisuustutkimus, toimijuusteoria, työn
kehittäminen ja henkilöstökoulutus, moniammatillisen kuntoutusyhteistyön
käytännöt ja tuotekehittäminen.

Hankkeen vastuuhenkilö (-t) Kalliossa,
yhteystiedot

terveyspalvelujohtaja Päivi Peltokorpi
p. 044 419 5002
paivi.peltokorpi@kalliopp.fi

Tavoitteet

Hankkeen laadullisina tavoitteena on
1) työpajaympäristössä kehittää ja kokeilla kuntoutuksen viitekehyksessä
toimintalähtöistä työ- ja toimintakyvynarviointia (työkokeilu) sekä
työkykyvalmennusta (työhönvalmennus), joka voidaan toteuttaa
limittyneenä sosiaaliseen kuntoutukseen (päihdekuntoutus)
2) tuottaa nuorten työpajoille mm. yhteiskuntatakuuseen soveltuvaa
toiminnallisen työkyvynarvioinnin ja kuntoutumisen mallia
3) kehittää nuorten syrjäytymistä ehkäisevää alueellisen
viranomaisverkoston toimintamallia
4) edistää syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kuntoutumista,
työelämävalmiuksien parantumista ja työelämään sijoittumista
3.2 Hankkeen määrälliset tavoitteet:

1) hankkeeseen osallistuu yhteensä 40 alle 29-vuotiasta nuorta
2) toiminnallisia työ- ja toimintakyvyn arviointeja (työkokeilujaksoja) 40 hlöä
x 20 päivää, työ-kykyvalmennusta (työhönvalmennusta) 40 hlöä x 120
päivää, vähintään 5 h/pv
3) osallistujista 90 % osallistuu päihdekuntoutuksen info- ja
koulutustilaisuuksiin ja 75 % osallistuu päihdekuntoutuksen perusjaksolle;
30 hlöä x 20 pv
4) PURA – toiminnasta työkykyä hankkeen suorittaneista 75 %:lla on
ammatillisiin opintoihin tai työelämään suuntaava tavoitteellinen
jatkosuunnitelma.

Toimenpiteet

PURA- toiminnasta työkykyä on kehittämis- ja tutkimushanke, jossa
Minnesota-mallin filosofiaan perustuva avomuotoinen päihdekuntoutus
kytketään osaksi työvalmennusjaksoa (työkykyvalmennus) ja jossa
kehitetään toimintalähtöistä työkyvyn arviointia ja tutkimuksella arvioidaan
toiminnan vaikuttavuutta. Tutkimuksen keskiöön nousevat
kuntoutujakohtainen tavoitteiden saavuttamisen seuranta ja arviointi,
palveluohjauksen kehittäminen ja nuorten sitoutumisen edistäminen
kuntoutukseen ja sen tavoitteisiin. PURA – toiminnasta työkyky hanke
limittyy myös nuorten työpajatoimintaan siten, että ohjautuminen
hankkeeseen tapahtuu starttijaksolta, jonka aikana järjestetään PURA hankkeesta tiedotustilaisuuksia ja arvioidaan nuoren tarvetta ja
soveltuvuutta PURA – toiminnasta työkyky hankkeeseen.

Tavoitellut tulokset

Tuotetaan uusia työpajaympäristöön soveltuvia toimintamalleja edistämään
kuntoutujien työelämään sijoittumista. Määritellään ne kuntoutusyhteisön
toiminnassa rakentuvat tekijät, joiden varassa kehitetty kuntoutusmalli
edistää asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Tuloksia ja vaikutuksia
arvioidaan kvantitatiivisella tutkimuksella.
- työpajaympäristöön soveltuva toimintalähtöinen työ- ja
toimintakyvynarviointimalli
- työkykyvalmennuksen malli, jossa tarvittaessa limittyneenä
päihdekuntoutus
 uusi toimintamalli nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn
- nuorten päihteettömyyttä tukevien vertaisryhmien perustaminen
- tietoisuuden lisääminen päihderiippuvuuden ongelmista ja
hoitomahdollisuuksista
- nuorten syrjäytymistä ehkäisevä alueellinen viranomaisverkoston
toimintamalli, joka tukee nuorten kuntoutusprosessien jatkuvuutta
- eri toimijoiden ja viranomaisten nuorelle toteuttamien hoito- / kuntoutustoimenpiteen kokoaminen yhtenäiseksi, nuoren kuntoutumista
tukevaksi palvelukokonaisuudeksi
- syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kuntoutumista, työelämävalmiuksien
parantumista ja työelämään sijoittumista tukeva toiminta

Muuta

