
Karstulan kuntoutusyksikön nykyinen tilanne, 
toiminta ja tulevaisuuden haasteet 

• Kuntoutusyksikkö toiminut 1 ½ vuotta  

• JAMK kehittämistyömme tukena 2015-2016 

• Asiakaspaikat 24 

• Kuntoutusasiakkaat:  

1. Kuntouttava lyhytaikaishoito:Neurologia, ortopedia / 
kirurgia  

2. Arviointi- / intervallijaksot: palveluohjauksesta  

3. Satunnainen lyhytaikaishoito: somaattinen sairaus, mtt, 

• Henkilökunta, valinta, määrä ja laatu 



Toimintatilastoa v 2015 

• Hoitopäiviä 7560,                                            
joista naisia 4556, miehiä 3004. 

• Näistä 75-80 v. oli 3137 ja >85 v. oli 2169 

• Keskimääräinen hoitoaika 19.3 vrk 

• Kuormitusaste 86.3 % 

• Kuntouttava lyhytaikaishoito asiakkaita 54 % 

• Arviointi / intervalli asiakkaita 25 % 

• Satunnainen lyhytaikaishoito asiakkaita 21 % 

 

 



Toimintatilastoa v 2015 

• Lisäksi fysioterapeutit jalkautuivat Saarikan muihin yksiköihin / 
kotihoitoon ( 19 yksikkökäyntiä) > yksiköiden arviointi-ohjaus-
opastus ja raportin laadinta. 

• Yksikkökäynnit jatkuvat v. 2016 hoitaja / ft työparina, lisäksi on 
palautekeskustelut ( 38 käyntiä) 

• Jatkohoitopaikan odottajia vaihdellen 1-5 (10) 

• Hoitopäivän hinta 251 €/ vrk netto 

• Henkilökunnan sairauspoissaolot 303 pv, 9.8 pv / hlö  

• Varahenkilöstöstä lähihoitajat käytettävissä 

 

 

 



Haasteet ja toiminnan kehittäminen 

• Olemme vielä kehittämistyön alkumetreillä, joten pitää antaa aikaa syventää ja kehittyä 
• Tarvitsemme kuntoutusyksikköön 1-2 omaa fysioterapeuttia ja hoitajia lisää. Haasteena 

on myös koko Saarikan hoitotyön henkilökunnan vähentyminen eri yksiköistä 
• Hoitosuunnitelmien ja tavoitteiden laadinta, päivitys  
• Oma sitoutunut kuntoutuslääkäri, nykyinen on hyvä, mutta geriatri olisi tarpeen 
• Tavoitteena kuntouttavan hoitotyön toteutuminen kaikissa Saarikan yksiköissä ja 

kotihoidossa. Työkierto. Esimiestyö 
• FIM-toimintakykymittarin käyttöönotto Saarikassa 
• Kirjaamisen kehittäminen koko Saarikassa 
• Omaisten ohjaus aktivoivaan toimintaa, pois passaamis kulttuurista 
• Kuntoutuskäsite on väestölle epäselvä . Omaisten ja kuntoutujien ymmärrys 

arkikuntoutuksesta, mitä se on, kaikki ei tarvitse fysioterapeuttia, oma vastuu ja 
omaisten vastuu. Arkikuntoutuminen on tavallista arkipäivän toimintaa. 

• Kotihoitoon / asumispalveluyksiköihin kiertävä fysioterapeutti henkilökunnan ohjaus / 
yhdessä tehden > toimintakyvyn ylläpito, elämän laatu  ( Eksote) 

• Ennaltaehkäisevätyö. Saarikassa koko väestön terveydentila, väestön oma vastuu 
• Väestö monisairaita ja iäkkäitä> pitkäaikaissairauksien hyvä hoitotasapaino, ravitsemus, 

sosiaalisuus, arkiaktiivisuu > toimintakyvyn ylläpito jne. 
 
 



Haasteet ja toiminnan kehittäminen 

• Teknologian hyödyntäminen 
• Vaikeasti muistisairaille oma hoitopaikka 
• Sujuvat prosessit > jatkohoitopaikan odottajat 
• Hoitojaksojen pituus > kuntoutusasiakkaat 

kuntoutuskelpoisia? hoitopäiviä pidentää myös 
asiakkaan monisairaus  

• Verkostoyhteistyön edelleen kehittäminen 
• Kolmannen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön 

lisääminen 
• Koulutusta neurologia, geriatria, kuntoutuksen 

keinoista hoitotyöhön, GAS jne.  

 



Haasteet ja toiminnan kehittäminen 

• Fysioterapian ja kuntoutusyksikön yhdistäminen 
2017. Esimiestyö fysioterapian ja hoitotyön 
asiantuntijuus 

• Terveyden ja sairaanhoidon palvelujohtajalla tulisi 
olla hoitotyön asiantuntijuus 

• SOTE uudistus mitä tuo tullessaan. Meillä on halu ja 
motivaatio kehittää toimintaamme  

 
   KIITOS! 

• 19.4.2016 Elina Matilainen palveluvastaava  Saarikan kuntoutusyksikkö Karstula 

 


