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Esityksen sisältö

•Julkisen terveydenhuollon 

lisääntyvät haasteet

•Toimintakykykuntoutuksen sisältö

•Toimintakykykuntoutus Keski-

Suomessa

•Kuntoutuksen kehittäminen
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Julkisen terveydenhuollon 

haasteet
• Sote-uudistuksen keskeytyminen näkyy entistä 

selvemmin julkisen terveydenhuollon 
palveluiden hajanaisuutena ja resurssivajeena

• Palveluiden hajanaisuus ja resurssivaje johtaa 
osaoptimointiin, potilaan palvelutarpeen 
arviointivirheisiin ja lisääntyviin 
kokonaiskustannuksiin

• Resurssivaje pakottaa toiminnallisiin 
uudistuksiin, digitalisaatioon, etäpalveluiden ja 
robotisaation käyttöönottoon
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Terveydenhuoltolaki
Lääkinnälliseen kuntoutukseen sisältyy

1) Kuntoutusneuvonta ja kuntoutusohjaus;

2) Toiminta- ja työkyvyn sekä kuntoutustarpeen 

arviointi;

3) Kuntoutustutkimus;

4) Terapiat sekä muut tarvittavat kuntoutumista 

edistävät toimenpiteet;

5) Apuvälinepalvelut;

6) Sopeutumisvalmennus;

7) 1–6 kohdassa tarkoitetuista tarpeellisista 

toimenpiteistä koostuvat kuntoutusjaksot laitos- tai 

avohoidossa. 

Kunta vastaa lääkinnällisen kuntoutuksen 

suunnittelusta siten, että kuntoutus muodostaa 

yhdessä tarpeenmukaisen hoidon kanssa 

toiminnallisen kokonaisuuden.



Novaan siirryttäessä
• Vuodepaikkoja on vähemmän (560 ss→268 ss).

• Vuodepaikkojen ´korvamerkintä’ heikkenee.

• Lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden ja 
muiden kuntoutuspalveluiden myöntämisen 
perusteet 8/2019.

• Toimintakyvyn tukeminen -hanke.

• Hoitaja- terapeutti – yhteistyön tiivistäminen.

• Aktiivisuuden mittaus vuodepotilailla.

• Kuntoutusrobotiikan käyttöönotto.

• Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa                                   
- muut sairaanhoitopiirit, erikoisalat, 
terveyskeskukset, työterveyshuolto, Kela, 
sosiaalitoimi, työvoimatoimistot, yksityissektori,

järjestöt ym.





Kuntoutuksen toimintojen sijoittuminen - Sairaala             

NOVA

KUNTOUTUSOSASTO  (18 ss)   7.krs
Välitön vaativa kuntoutus  akuuttien            

sairauksien ja vammojen jälkeen
Kuntoutus potilashuoneissa  lähiterapia-

alueella - liikkumisen ja päivittäisten 
toimintojen harjoittelu

- ruokailu, yhteiset oleskelutilat

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN JA NEUROLOGIAN 
POLIKLINIKAT 1. krs

TERAPIA-ALUEET 
Fysioterapia, Toimintaterapia

Psykologi, Neuropsykologit, Puheterapeutit

+
Perusterveydenhuolto /JYTE

lasten fysio-, toiminta- ja puheterapiapalvelut

+
Apuvälinepalvelupiste

POLIKLINIKAT
Neurologia 

Geriatria 
Muistipkl

Aivovammat
Selkäydinvammat

Kuntoutustutkimus
Työlääketiede

ELEKTIIVINEN SAIRAALA
Elektiiviset osastot, 
Osaamiskeskukset

Päiväsairaala
Kuntoutuskontaktit 
potilashuoneessa, 

yhteistiloissa, 
osaamiskeskuksissa

Myös käyntejä monialaisen 
kuntoutuksen 

osaamiskeskuksissa

AKUUTTI SAIRAALA
Päivystysalue ja –osasto
Teho-osasto ja valvonta

Valvontayksikkö
Kuntoutus potilashuoneessa 

tai yhteisissä tiloissa

Alueellinen apuvälinekeskus 

NEUROLOGINEN OSASTO (10 ss) 7.krs

Muokattu Satu Auvinen 2.6.2017





Suomen Lääkärilehti



Selkäpotilaan hoitoketju (Ksshp)
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Kuntoutuksen uudistamiskomitean 

ehdotukset  (55 kpl) (www.stm.fi)

1) Kuntoutusprosessia koskevat ehdotukset
• Yleiset kuntoutumisprosessia koskevat ehdotukset

• Kuntoutusprosessi eri elämänvaiheissa

2) Kuntoutuksen järjestämistä koskevat ehdotukset
• Maakuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kuntoutuspalvelut

• Maakuntien kasvupalvelut

• Kelan järjestämä kuntoutus

• Työeläkelaitosten järjestämä ammatillinen kuntoutus

• Tapaturma- ja liikennevakuutuslaitokset

• Sosiaali- ja terveysjärjestöt

• Apuvälinepalvelut ja asunnonmuutostyöt

3) Muut kuntoutusjärjestelmää koskevat ehdotukset
• Tietojärjestelmiä koskevat ehdotukset

• Kuntoutuksen koulutus, tutkimus ja kehittäminen

• Kannusteet
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