
LivingSkills motivoi muutokseen



Katso video: https://youtu.be/s9UjWHnxqCM

https://youtu.be/s9UjWHnxqCM
https://youtu.be/s9UjWHnxqCM




Vahvuuksien korostaminen 
ongelma- ja sairauskeskeisen ajattelun sijaan

”Kokemukseni pohjalta diagnoosien ongelma on se, että ne perustuvat oireiden ja puutteiden luokitteluun. 
Jälkeenpäin ajattelen, että olisi ollut hedelmällisempää arvioida vahvuuksiani ja voimavarojani. Tällöin hoidon 
ja kuntoutuksen olisi voinut rakentaa niiden hyödyntämisen, ei heikkouksieni, varaan.” (Rissanen, 2015 s. 72)



• Jokaisella on taitoja, joita voidaan hyödyntää

• Aito osallisuus motivoi muutokseen

• Haasteiden näkeminen taitopuutteina 
mahdollistaa uusien taitojen opettelemisen

• Autamme ihmisiä saavuttamaan omia, itselle 
tärkeitä päämääriä

• Asiakas on prosessin päähenkilö ja 
työntekijä hänen tukijansa

• Työvälineemme kehitetään yhdessä 
loppukäyttäjien kanssa

TEESIMME

Viitekehyksenä 
dialogisuus, voimavara- ja 

ratkaisukeskeisyys, 
dialektisuus ja 

toipumisorientaatio



Yksi työväline – monta käyttötarkoitusta

1. TAITOJEN KARTOITUS

• Mikä sujuu? 
• Mitä taitoja pitää vielä harjoitella? 
• Mihin olisin tyytyväinen?

2. PALVELUTARPEEN MÄÄRITTELY

• Minkälaista tukea tai apua 
tarvitsen?

3. TAITOVALMENNUS

• Miten hyödynnän vahvuuksiani? 
• Miten vahvistan 

kehityskohteitani?

4. TULOSMITTARI
• Miten olen edistynyt? 
• Miten iso osa koko yksikön 

kaikkien asiakkaiden 
kaikista tavoitteista on 
saavutettu?



1. Tee itsearvio
taidoistasi ja  

elämäntilanteestasi:  
mitä ovat 

vahvuutesi ja mitä 
taitoja haluat oppia

2. Myös sinua 
valmentava työntekijä 

voi kartoittaa tilanteesi. 
Näin saat ulkopuolisen 

näkemyksen 
pärjäämisestäsi. 

3. Jos eroja löytyy, 
syntyy hyvää 

keskustelua, kun 
kumpikin perustelee 
omaa näkemystään. 

4. Yhdessä 
asetetaan 

tavoitteet, joihin 
voit sitoutua. 

Lopuksi tehdään 
suunnitelma siitä, 
miten tavoitteisiin 

päästään



LivingSkills Toipumisorientaatio
LivingSkills Toipumisorientaatio pohjautuu RAS-arviointiin

Elämässäni on omia päämääriä, jotka haluan saavuttaa

Minulla on keinoja ja strategioita mitä käytän edistääkseni hyvinvointiani

Olen toiveikas tulevaisuuteni suhteen

Varmistan, että minulla on mahdollisuus pitää hauskaa säännöllisesti

Haluan löytää uusia kiinnostuksen kohteita

Tiedän, milloin on aika pyytää tukea tai apua

Pelko ei estä minua elämästä haluamallani tavalla

Virheet voi nähdä melkein aina oppimiskokemuksina



• Käytännönläheinen 
• Kehitetty yhdessä loppukäyttäjien kanssa
• Kartoitettavat elämänalueet kerätty 

käytännön kokemuksista
• Osallistava: 

• Oman tilanteen kartoitus itsearviointina 
työntekjän tuella

• Työntekijä tukee asiakasta tämän omissa 
tavoitteissa

• Tavoitteellinen: 
• Toiminnalla on suunta ja päämäärä

• Vaikuttavuutta arvioiva: 
• Onnistumista voidaan mitata

LivingSkílls-
toimintamalli on

Toimintamalli on kuvattu Innokylässä
https://www.innokylä.fi/web/malli8524294

Nukkuminen ja vuorokausirytmin ylläpitäminen sujuvat 
ilman ongelmia.

Huolehdin vuokrista ja muista asumismenoista.

Siivous sujuu itsenäisesti.

Pystyn liikkumaan julkisilla kulkuvälineillä. 

Minulla on harrastuksia tai muuta mielekästä tekemistä.

Pystyn olemaan myös yksin ilman pelkoja, 
ahdistusta tai riippuvuutta toisen läsnäolosta.

Pystyn aloittamaan uusia tehtäviä: ryhdyn toimeen, jos 
olen niin suunnitellut tai sopinut

Esimerkkejä LivingSkills Kuntoutuminen – työvälineen 
kysymyksistä, joilla kartoitetaan arjessa pärjäämistä

Olen täysin tyytyväinen ihmissuhteisiini 
enkä koe olevani yksinäinen



RÄÄTÄLÖITÄVÄ ALL-IN-ONE ALUSTA ERI ASIAKASRYHMIEN TARPEISIIN

MIELENTERVEYS-
JA PÄIHDEPALVELUT

KEHITYSVAMMAHUOLTO-
JA VAMMAISPALVELUT

LAPSIPERHEIDEN 
SOSIAALIPALVELUT

IKÄIHMISTEN JA 
HOIVAPALVELUT

RÄÄTÄLÖI OMIIN 
TARPEISIIN



Synnyttää 
rakentavaa 
vuoropuhelua 

Neutraali tapa 
ottaa 
vaikeat asiat 
esille

Edistymistä on 
helppo arvioida 
konkreettisesti

Auttaa työntekijää 
reflektoimaan 
omaa 
toimintaansa

Keinoja asiakas 
sanoittaa usein 
itse. Hän tietää 
mikä auttaa 
itseä. 

Vakuutuimme 
kysymysten 
konkreettisuudesta 
ja helposta 
vastaamisesta

Keskipohjanmaan Sosiaalipsykiatrinen yhdistys 

Auttaa 
asiakasta 
hahmottamaan 
omia 
vahvuuksia ja 
haasteita

Onnistumisen 
kokemukset 
saavutuksista 
kannustavat 
eteenpäin

Pirkanmaan asumispalvelut Oy

Tampereen kaupungin ODA-ryhmä

Muotialan asuin- ja toimintakeskus

LivingSkills työvälineet 
ovat luotettavia, 
vaikuttavia ja 
vaikutukset pystytään 
mittaamaan

Työvälineen etu ovat 
yksilölliset suunnitelmat. 
Käyttäjä sitoutuu 
riittävän pieniin 
konkreettisiin tavoitteisiin. 

Kehittämispäällikkö 
Esa Nordling, THL

Tanja Hirchovits-Gerz, 
THL/Sokra

REFERENSSEJÄ

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
LivingSkills motivoi vanhempia oppimaan lapsen tarvitsemia vanhemmuuden taitoja.



Helppokäyttöinen digitaalinen työväline

• Lisää dialogisuutta ja parantaa työntekijöiden 
ja asiakkaiden välistä yhteistyösuhdetta

• Helpottaa työntekijöiden tavoitteellista 
työskentelyä toipumisorientaation hengessä

• Lisää asiakastyöhön käytettävää aikaa

• Vahvistaa työskentelyn laatua ja 
tuloksellisuutta

• Mahdollistaa toiminnan tuloksellisuuden 
osoittaminen palvelun tilaajalle 

Hyödyt työyhteisöille



Yhteistyöterveisin,
Kaisa Nyberg

kaisa.nyberg@livingskills.fi
Puh. 041 5252822

mailto:Kaisa.nyberg@livingskills.fi
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