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1. Kuntoutuksen  isot kysymykset ja 

suuntaviivat 
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1. KUNTOUTUKSEN  ISOT 

KYSYMYKSET JA 

SUUNTAVIIVAT 

 



MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN 

KOKONAISUUS SOTE 2020-HANKKEESSA 

2.5.2016 

 

  
Lasten, nuorten 

ja perheiden 

palvelut 

 

Kuntoutus 

Vammaispalvelut 

Mielenterveys-, 

päihde- ja 

aikuissosiaalityö 

 

Työikäisten palvelut 

 

Ikääntyneiden 

palvelut 



SOTE-INTEGRAATION MERKITYS 

ERITYISEN SUURI 

• Tavoite: Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen vahvistaminen 

palvelutuotantojärjestelmä uudelleen organisoimalla – Laajan 

palveluintegraation toteutus asiakaslähtöisinä palvelukokonaisuuksina 

• Tällä hetkellä järjestelmä pirstaleinen, vaikeasti hahmotettava 

asiakkaille kuin ammattilaisille 

• TAVOITTEEMME 

• Parhaat  osaajat etulinjassa 

• Kerralla kuntoon niin paljon kuin mahdollista 

• Heti oikealle asiantuntijalle 

• Ei pallottelua 

• Moniammatillinen työryhmä tukee asiantuntijaa 

• MUTTA  hallituksen uusi linjaus katkaisee vertikaalisen integraation!?! 

• Ehkä myös horisontaalisen integraation erityistasolla!?! 
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KUSTANNUSNÄKÖKULMA 
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ASIAKAS-, KUSTANNUS- JA 

INTEGRAATIONÄKÖKULMA 
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KUNTOUTUSMENOT KUNTOUTUSMUODOTTAIN 

2013, YHT. 1,9 MRD € 

 

2.5.2016 

(Lähde P. Rissanen 2015) 



KUNTOUTUKSEN KOKONAISMENOT 

MAKSAJATAHON MUKAAN 2013  

 

 

2.5.2016 

(Lähde: P. Rissanen 2015) 
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• Kuntoutushenkilöstön määrä ja ammatillinen tausta? 

• Kuntoutuksen tilastoinnin heikkous? 

• Professio- ja instituutiokeskeinen toimintatapa? 

• Kuntoutuksen käsitteen epäselvyys? Kaikki vai ei mitään? 

• Kuntoutusasiakkuuksien käynnistyminen, kesto ja 

päättyminen on sattumanvaraista? 

• Arviointipainotteisuudesta konkreettiseen tekemiseen? 

• Tutkimuksista on päästävä implementaatioon 

• Kuntoutusviestintää on kehitettävä 

• Maakunnan kansalaisten kuntoutusoikeuksien eettiset 

periaatteet 

• Kuntoutuksen yli- ja/vai alilaatu? 

 

 

 

AILA PIKKARAISEN TUNNISTAMAT KRIITTISET 

KOHDAT MAAKUNNASSA 
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Tuomas Pöysti kuntoutuspäivillä 2016 



Maakunnallisen monialaisen kuntoutuksen orientaatio, tilannekatsaus 15.4.2015 

Keski-Suomen monialaisen kuntoutuksen  
eettiset ja toiminnalliset periaatteet 

  
YHDENVERTAISET JA LAADUKKAAT KUNTOUTUSPALVELUT KESKI-

SUOMEEN 

 

MONIALAINEN KUNTOUTUS 
IRTI KUNTOUTUKSEN EPÄMÄÄRÄISISTÄ MIELIKUVISTA JA OSITETUISTA 

KÄYTÄNNÖISTÄ TEHOKKAALLA JA KÄYTÄNNÖNLÄHEISELLÄ 
KUNTOUTUSVIESTINNÄLLÄ 

 
Tietoa maakunnan asukkaille, eri sektorien toimijoille ja kuntoutuspalvelujen 

toteuttajille 

YHTEINEN TAHTOTILA, VALITUT KEHITTÄMISKOHTEET JA 
PILOTIT 



 

• Y-suunnitelma = YKSILÖLLINEN, 

KUNTOUTUJAKOHTAINEN SUUNNITELMA, person-

centred, family-centred 

• A-suunnitelma = ALUEELLINEN 

KOKONAISUUNNITELMA, monitahoisuus ja -tasoisuus 

 

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN A- 

JA Y-LINJAUKSET 

Perustuu Launiainen-Sipari: Lapsen hyvä 

kuntotus käytännössä -raporttiin, 2011 



”MAAKUNNALLINEN KUNTOUTUKSEN TOIMINTAOHJELMA” 

– terveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntoutusyhteistyön päivitys 

2020 luvulle 

 
• KSSHP:n strategisen projektin 2016 – 2017 tulokset: 

• Toimintalinjaukset luovat pohjan lääkinnällisen 

kuntoutuksen seutukunnalliselle saumattomalle yhteistyölle 

ja edistävät potilaan mahdollisuuksia saada joustavat, oikea-

aikaiset ja viiveettömät kuntoutuspalvelut 

•  Päätavoitteena projektissa on, että väestö saa 

kuntoutuspalveluita yhdenmukaisella tavalla riippumatta 

asuinpaikasta. Kuntoutuspalveluiden pirstaleisuus haastaa 

meitä kuntoutuksen hyvään koordinointiin, yhden-

mukaistamiseen ja yksinkertaistamiseen niin, että 

palvelujärjestelmään väliinputoajia ei enää synny.  

• Kuntoutusprosessien virtaviivaistumisen myötä 

päällekkäisen työn määrä vähentyy ja toiminta on 

tehokkaampaa ja tuloksellisempaa 
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2.5.2016 

2. IKÄÄNTYNEIDEN 

KUNTOUTUS 
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RAPORTIN SISÄLTÖ 

1. Kuvaus Saarikan monipuolisesta 

vanhustyöstä ja kuntoutuksen 

mahdollisuuksista 

2. Kuntoutusyksikkö lähi- ja 

arkikuntoutuksen osana 

1. Matka akuuttiosastosta kuntotutusyksiköksi 

3. Mallinnus - Suositukset kuntoutuspolun 

kehittämiseksi (21 kpl) 

2.5.2016 



Karstulan 
kuntoutus-

yksikkö 

 
Kotihoito 

 

 
Tehostettu 

palveluasuminen 
 

 
Ympärivuoro-

kautinen hoiva 
 

Palveluohjauksen kautta tapahtuva kuntoutukseen ohjaus 

 
Palveluasuminen 

 

Terveydenhuollon kautta tapahtuva kuntoutukseen ohjaus 

 
Terveyskeskus 
akuuttiosastot 

 

 
Erikois-

sairaanhoito 
 

 
Terveyskeskus 
Vastaanotot 

 



Kotona asuva 
yli 65-vuotias 

seniori / 
ikäihminen 

Veteraanien kotikuntoutus (valtionkonttori) 

Kelan järjestämä kuntoutus 

Kolmannen sektorin toiminta, järjestöt, liikunta- ja sivistys- ja 
kulttuuritoiminta, yritykset 

Peruskunnan/ 
kuntayhtymän 

kuntoutuspalvelut 

Palvelutarpeen 
yhteydessä 
käynnistyvä 

kotikuntoutus 

 
Erikois-

sairaanhoito 
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Päiväkeskustoiminta 

Karstulan 
kuntoutusyksikkö 
LÄHIKUNTOUTUS- 

YKSIKKÖ 

PIkkarainen Aila 17.2.2016 



Lähettävän 
tason 

toiminta  

Yksikön yleinen 
kuntouttava toiminta 

ja kuntoutujan 
yksilöllinen ohjelma 

GAS-
tavoitteiden 
tekeminen 

Vastaan-
ottaminen 

Tulohaastattelu 

Alkumittaukset  
Arvioinnit 
Alustavat 
tavoitteet 

Kotilomat, 
seuranta ja 

arviointi 

Omaisten ja 
läheisten 
toiminta 

Kotikuntoutus 
Tavoitteet 
Toiminta 

Tiedon 
siirtyminen 

Saarikan 
kotihoitoon 

Asiakkaan kuntoutusvalmiuden rakentaminen, tiedottaminen 

Kuntoutuksen toteutuminen (aktiivisuusresepti), kotiutuksen valmistelu 

Kuntoutus

yksikkö 

Kuntoutumisen jatkuvuuden turvaaminen, aktiivisuusresepti käytössä 
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3. VAMMAISPALVELUT 
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2.5.2016 
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LÄHIPALVELUJEN JA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN SUHDE 

KUNTALAISEN ARJESSA 
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PALVELUNEUVONTA, PALVELUISSA OHJAUTUMINEN JA PALVELUOHJAUS 
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EHDOTUS MALLIKSI SOTE LÄHI- JA 

ERITYISPALVELUISTA 
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KÄSITTELY 

• Kävi kommenttikierroksella vammaisneuvostoissa  

• Strategiaa täydennettiin ja muokattiin saatujen 

kommenttien pohjalta 

• Nyt lähdössä kuntiin kommentoitavaksi 

 

http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu

/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/82064_v3.3_Kes

ki-

Suomen_vammaisstrategia_luonnos_20160411_kuntakom

menteille.pdf  
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http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/82064_v3.3_Keski-Suomen_vammaisstrategia_luonnos_20160411_kuntakommenteille.pdf
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http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/82064_v3.3_Keski-Suomen_vammaisstrategia_luonnos_20160411_kuntakommenteille.pdf
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http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/82064_v3.3_Keski-Suomen_vammaisstrategia_luonnos_20160411_kuntakommenteille.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/82064_v3.3_Keski-Suomen_vammaisstrategia_luonnos_20160411_kuntakommenteille.pdf
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4. MIELENTERVEYS-, PÄIHDE- 

JA AIKUISSOSIAALITYÖN 

PALVELUT 



KESKEINEN KYSYMYS 

• Miten Keski-Suomessa parannetaan erityisen 

haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten palveluja ja 

kuntotutusta?  

• Mielenterveys- päihde- ja aikuissosiaalityön asiakkaissa on 

runsaasti niitä henkilöitä, jotka tarvitsevat monia palveluita.  

• Tätä problematiikkaa on käyty läpi hankkeen mielenterveys- 

ja päihdetyöryhmässä. Keskeisiksi ongelmakohdiksi 

nykyisessä palvelujärjestelmässä päihde- ja 

mielenterveysryhmän jäsenet nostivat seuraavat asiat: 

1. Mielenterveys- päihde- ja aikuissosiaalityön palveluiden 

pirstaleisuus  

2. Kustannusten painottuminen kallisiin erityis- ja 

erikoissairaanhoidon palveluihin 

3. Asiakkkaan/potilaan vaikeus löytää oikeaa palvelua oikeaan aikaan 

 

 



TAUSTAA KESKI-SUOMESSA JO 

TEHDYSTÄ TYÖSTÄ 

• Kuntien mielenterveys- ja päihdestrategiat 

– Lähes joka kunnassa 

• Arjen Mieli –hanke 
– (1.1.2011 – 31.1.2013) 

• Aikuissosiaalityön hankkeet 

– Aikuissosiaalityön kehittämishanke Keski-Suomessa (2007 -

2009) 

– SOSKU – hanke Jyväskylässä ja Laukaassa (2015 – 2018) 

• Keski-Suomen aikuispsykiatrian kokonaissuunnitelma 

• Hoitoketjutyö 
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UUDEN TOIMINTAMALLIN KULMAKIVIÄ 

1. Asiakkaiden/potilaiden ja heidän läheistensä omien 

voimavarojen tukeminen  

2. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen  (toimijoiden verkosto, 

jossa on mukana kuntien, valtion, järjestöjen, yritysten ja 

kansalaisten oma toiminta) 

3. Lähipalvelupainotteisuus – matalan kynnyksen toimintamalli 

4. Mahdollisuus 24/7 - tukeen 

5. Moniammatillisuus – aidon, uuden toimintakulttuurin 

synnyttäminen 

6. Erityisosaamisen kokoaminen ja uudenlaiset toimintamallit  

7. Palveluohjausjärjestelmän tuki kokonaisuudelle 

8. Nykyisen kustannusrakenteen selvittäminen, vertailu vastaaviin 

alueisiin ja koko maahan sekä painopisteen siirto 

lähipalveluihin ja ennaltaehkäisyyn 
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SIIRRYMMEKÖ 2000-LUVULLE 
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 Mielenterveys-, päihde- ja aikuissosiaalityössä 

 kuntoutumista ei tapahdu, elleivät asiakkaat ja 

 heidän läheisensä itse työskentele aktiivisesti 

 oman hyvinvointinsa, paranemisensa ja 

 kuntoutumisensa hyväksi. Ammattilaiset ovat 

 ohjaajia, valmentajia, tukijoita, neuvojia, jne.    

  

 Vertaistuella ja kokemuksellisuudella on usein 

 merkittävä paikka työskentelyprosessissa. 
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LOPUKSI 



2. Taso 

Sote-

lähipalvelut 

 

 

 

 

3.Taso  

Sote-

erityispalvelut 

 

 

Palveluohjaus 

Sähköiset palvelut ja -asiointi, omahoito 

 1. taso  

Arjen 

lähipalvelut 
 

Yksi asiakas, yksi suunnitelma 

INTEGROITU, VOIMAVARALÄHTÖINEN PALVELUMALLI 

Yhteistyö (sote, kunta, yhdistykset, yritykset) 

Liikkuvat palvelut 

Osallisuus - vaikuttavuus 
Parhaat  osaajat etulinjassa 

Kerralla kuntoon niin paljon kuin mahdollista 
Heti oikealle asiantuntijalle – lähettämisen kulttuurista eroon 

Ei pallottelua – matalat kynnykset  
Moniammatillinen työryhmä tukee asiantuntijaa 

 



KIITOS JA HAUSKAA VAPPUA! 
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