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YHTEISKUNNALLINEN 
TILANNE, TALOUS 

LÄÄKETIEDE 
GERIATRIA/KUNTOUTUS 

DIAGNOOSI JA HOITO 
TOIMINTAKYKY 

 
 
 

YKSILÖLLINEN 
ELÄMÄNKULKU 

-AUTONOMISUUS 
-TOIMIJUUS 

-ELINYMPÄRISTÖ 

MONITIETEINEN 
GERONTOLOGIA 
PRIMÄÄRINEN JA 
SEKUNDÄÄRINEN 
VANHENEMINEN 

Onko monitieteinen gerontologinen tieto parhaalla mahdollisella tavalla käytössä 
rakennettaessa monialaisia seniori ja vanhuspalveluita? 

Yksilöllinen, toimiva ja 
katkeamaton polku? 



Kuntoutuspolku-pilotin lähtökohdat 

• Ikääntyneillä asukkailla on oikeus yhdenvertaisiin, 

monialaisiin kuntoutuspalveluihin muiden kunnan 

asukkaiden kanssa. 

• Varhaisvaiheen seniori- ja vanhustyön perusedellytys on 

ikääntyneiden aikuisten oma toiminta oman 

ikääntymisensä suunnittelussa. 

• Omaisten ja läheisten roolin vahvistaminen on 

ensiarvoisen tärkeää. 

• Jokaisen SOTE-palvelun työntekijän oikeus ja 

mahdollisuus toimia ikääntyneen asiakkaan 

toimintakykyä, osallisuutta ja elämänlaatua edistävällä 

tavalla. 
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ENNEN KUNTOUTUSTA 
TAPAHTUVA TOIMINTA 

Koko Saarikan alue 

KUNTOUTUSYKSIKÖSSÄ 
TAPAHTUVA TOIMINTA 

(Karstula) 

KUNTOUTUSJAKSON JÄLKEEN 
TAPAHTUVA TOIMINTA 

Koko Saarikan alue 
 

Kuntoutusasiakkaan  
kuntoutuspolku  

(tapausesimerkit 8 kpl) 
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Asiakkaan 
suunnitelma 

(yhdistetty asiakirja  
nykyisistä eri 

suunnitelmista) 
 

Alueellinen, 
maakunnallinen ja 
valtakunnallinen 
yhtenevä malli 
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Pilotin hankinta-asiakirjan kuva pilotin 
sisällöstä / syksy 2015. 

OSA I 

OSA II 



Perusturvaliikelaitos Saarikka – 
ikäihmisten palvelut 
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Saarikan arvot 

• Alueella asuu yhteensä noin 18.500 asukasta.  

• Saarikan määrittämät, oman toimintansa arvot vuosille 

2014–2017 ovat: 

– Avoimuus ja luotettavuus 

– Yhteistyö ja arvostus 

– Kannustavuus ja osallistavuus 

– Taloudellisuus ja tuottavuus 

– Innovatiivisuus 
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Miten minä Saarikan 
työntekijänä / oman 
kuntani työntekijänä 

noudatan näitä joka päivä 
jokaisen asiakkaan 

kohdalla? 

Entä ikääntyneen 
asiakkaan 

kuntouttavassa, 
toimintakykyä 

edistävässä työssäni? 
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Palveluohjaus 

 
Kotona asumisen 

tukeminen 
 
 
 

Ympärivuoro-
kautinen hoiva 

 
 

Elämäntaparyhmät 
Hyvinvointituvat/ -pisteet 

Muistihoitajapalvelut 
Muistikotikuntoutus, veteraanien 

kotikuntoutus 
65-vuotiaiden terveystarkastukset 
Hyvinvointia edistävät kotikäynnit 

Päivätoiminta  
 

Tukipalvelut 
Kotihoidon kuntouttavat arviointijaksot 

Kotihoidon palvelut 
Omais- ja perhehoito, omaisten 

virkistysvapaa 
Pienkodit ja tavallinen asumispalvelu 

 
 

Ikäihmisten palveluohjaus 
Omais- ja perhehoidon palveluohjaus 
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Varhaisen tuen 
palvelut 

Tehostettu palveluasuminen 
Pitkäaikaishoiva 

Lyhytaikaishoito/ intervallihoito 



Suositus 1. Saarikan kuntoutuspolun rakentaminen on mitä suurimmassa määrin 

koko toimintakulttuurin kehittämistä, kasvatuksellista ja käsitteellistävää 

toimintaa, jossa itse ikääntyneet kansalaiset ovat sen toteuttajia. Saarikan 

ikäihmisten palvelujen nykyiset strategiset tavoitteet on saatava toimimaan 

käytännön tasolla, jokaisen asiakkaan ja jokaisen työntekijän kohdalla. 

Suositus 2. Saarikan kuntouttava seniori- ja vanhustyö on myös määriteltävä 

erikseen niin, että monialaisen kuntoutuksen kokonaisuus ei huku diagnoosi- 

ja sairauslähtöisiin perushoidollisiin palveluprosesseihin ja niihin 

liitettyihin asiakasmaksuihin.  

Suositus 3. Kuntoutuminen ja kuntoutus eivät ole valintoja, vaan 

sopimuksia asiakkaan ja työntekijän välillä, joita molemmat noudattavat. 
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Suositus 4: Saarikan alueen hyvinvointipisteiden toimintaan 
tulee jatkossa kuulua monialaisesta kuntoutuksesta 
tiedottaminen ja kuntoutukseen hakeutumisen ohjausta (mm. 
Kelan harkinnanvarainen kuntoutus ). 
 
Suositus 5: Hyvinvointipisteissä, kumppanuuspöydissä, 
vanhusneuvostossa, kansalaisraadeissa ja eläkeläisjärjestöissä 
käsitellään ikääntyneiden kuntoutuspolun eri vaiheita ja 
kannustetaan ikäihmisiä omaehtoiseen kuntouttavaan 
toimintaa kaikilla elämänalueilla ja osana arkista toimintaa.  
 
Suositus 6: Jokaisella kotihoidon asiakkaalla on kuntouttavaa 
toimintaa jokaisella kotikäynnillä sovittujen tavoitteiden ja 
hänelle soveltuvien keinojen mukaan.  



 
Asiakasprosessien kuvaukset 
kuntouttavassa kotihoidossa 

(asiakasesimerkit 1-4) 
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Kotihoidon asiakas: 

KOTI – KUNTOUTUSYKSIKKÖ - KOTI 

(1) KÄYNNISTYMÄSSÄ 
OLEVA KOTIHOITO 

TAVOITTEELLINEN 
KOTIKUNTOUTUS 
ENNEN PYSYVIEN 

PALVELUJEN 
PÄÄTÖSTÄ 

TAVOITTEELLINEN 
KUNTOUTUS 

KUNTOUTUSYKSIKÖSSÄ 
ENNEN PYSYVIEN 

PALVELUJEN PÄÄTÖSTÄ 

UUSI 
TAVOITTEELLINEN 
KOTIKUNTOUTUS  

SOVITTUNA 
JAKSONA KOTIIN 

TAVOITTEELLINEN 
KUNTOUTUS 

KUNTOUTUSYKSIKÖSSÄ 
SOVITTUNA SEURANTA-

JAKSONA 

Vaihtoehto A. Kotihoitoa ei aloiteta, mutta 
sovitaan seuranta 

ENSISIJAINEN TOIMENPIDE TOISSIJAINEN TOIMENPIDE 

 
KUNTOUTTAVA 

KOTIHOITO  
  

Vaihtoehto B. Kotihoito 
käynnistyy sisältäen 
toimintakyvyn tukemisen kotona 

Kuntoutuksen tavoite: 
Mahdollisuus siirtää 
palvelujen käynnistymistä 

 
KUNTOUTTAVA 
PÄIVÄTOIMINTA  

  



Kotihoidon asiakas: 

KOTI – KUNTOUTUSYKSIKKÖ - KOTI 

(2) AJOITTAINEN 
KOTIHOITO 

TAVOITTEELLINEN 
KOTIKUNTOUTUS  
HUONONEMIS-

VAIHEISSA   

TAVOITTEELLINEN 
KUNTOUTUS 

KUNTOUTUSYKSIKÖSSÄ  
ENNAKOIVASTI JA 
PALAUTTAVASTI 

UUSI 
TAVOITTEELLINEN 
KOTIKUNTOUTUS  

SOVITTUNA 
JAKSONA KOTIIN 

TAVOITTEELLINEN 
KUNTOUTUS 

KUNTOUTUSYKSIKÖSSÄ 
SOVITTUNA SEURANTA-

JAKSONA 

Vaihtoehto A. Kotihoitoa ei lisätä, mutta 
sovitaan seuranta 

ENSISIJAINEN TOIMENPIDE TOISSIJAINEN TOIMENPIDE 

 
KUNTOUTTAVA 

KOTIHOITO  
  

Vaihtoehto B. Kotihoito lisääntyy  
sisältäen toimintakyvyn 
tukemisen kotona 

Kuntoutuksen tavoite: 
Mahdollisuus siirtää pysyvien tai 
lisäpalvelujen käynnistymistä 

 
KUNTOUTTAVA 
PÄIVÄTOIMINTA  

  



Kotihoidon asiakas: 

KOTI – KUNTOUTUSYKSIKKÖ - KOTI 

(3) SÄÄNNÖLLINEN JA 
RUNSAS KOTIHOITO 

TAVOITTEELLINEN 
KOTIKUNTOUTUS 
HUONONEMIS-

VAIHEISSA  

TAVOITTEELLINEN 
KUNTOUTUS 

KUNTOUTUSYKSIKÖSSÄ 
ENNAKOIVASTI JA 
PALAUTTAVASTI 

UUSI 
TAVOITTEELLINEN 
KOTIKUNTOUTUS  

SOVITTUNA 
JAKSONA KOTIIN 

TAVOITTEELLINEN 
KUNTOUTUS 

KUNTOUTUSYKSIKÖSSÄ 
SOVITTUNA SEURANTA-

JAKSONA 

Vaihtoehto A. Kotihoitoa ei lisätä, mutta 
sovitaan tehostetusta seuranta 

ENSISIJAINEN TOIMENPIDE TOISSIJAINEN TOIMENPIDE 

 
TEHOSTETTU 

KUNTOUTTAVA 
KOTIHOITO  

  

Vaihtoehto B. Kotihoito lisääntyy 
sisältäen tehostetun 
toimintakyvyn tukemisen kotona 

Kuntoutuksen tavoite: 
Mahdollisuus  siirtää lisä 
palvelujen käynnistymistä 

 
TEHOSTETTU 

KUNTOUTTAVA 
PÄIVÄTOIMINTA  

  



Kotihoidon asiakas: 

KOTI – KUNTOUTUSYKSIKKÖ - KOTI 

(4) PÄÄTTYMÄSSÄ 
OLEVA KOTIHOITO 

TAVOITTEELLINEN 
KOTIKUNTOUTUS 
ENNEN PYSYVÄÄ 

PÄÄTÖSTÄ 
MUUTTAMISESTA 

TAVOITTEELLINEN 
KUNTOUTUS 

KUNTOUTUSYKSIKÖSSÄ 
ENNEN PYSYVÄN 

MUUTTOPÄÄTÖKSEN 
TEKEMISTÄ 

UUSI 
TAVOITTEELLINEN 
KOTIKUNTOUTUS  

SOVITTUNA 
JAKSONA KOTIIN 

TAVOITTEELLINEN 
KUNTOUTUS 

KUNTOUTUSYKSIKÖSSÄ 
SOVITTUNA SEURANTA-

JAKSONA 

Vaihtoehto A. Tehostettua kotihoitoa lisätään, ja 
sovitaan tehostetusta seurannasta 

ENSISIJAINEN TOIMENPIDE TOISSIJAINEN TOIMENPIDE 

 
KUNTOUTTAVA 

PALVELUASUMINEN  
  

Vaihtoehto B. Sovitaan 
muuttamisesta tuettuun palvelu-
asumiseen / tehostettuun palvelu-
asumiseen  

Kuntoutuksen tavoite: 
Mahdollisuus siirtää kotoa 
muuttamista. 

 
KUNTOUTTAVA 
PÄIVÄTOIMINTA  
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Suositus 7: Päiväkeskuksen asiakkaat mieltävät päiväkeskustoiminnan kuntouttavaksi, 
arjen toimintakykyään edistäväksi toiminnaksi, jossa heillä itsellään on keskeinen rooli. 
Asiakas tietää kuntouttavan päiväkeskustoimintansa tavoitteet ja ottaa vastuun niistä 
keinoista, joilla tavoitteisiin pyritään niin päiväkeskuspäivinä kuin välipäivinä 
kotiharjoittelussa. Hän itse valitsee itselleen tärkeimmät tavoitteet omasta arjestaan ja 
myös itselleen soveltuvat tavat, keinot ja menetelmät sekä harjoittelunpaikat. 
 
Suositus 8. Kuntouttava päiväkeskustoiminta määritellään osaksi Saarikan ikäihmisten 
kuntoutuspolkua siten, että jokaisella päiväkeskusasiakkaalle laaditaan 
kuntoutustavoitteet niin konkreettisesti, että tavoitteiden edistymistä voidaan seurata 
sovittuina ajankohtina asiakkaan tilanteesta riippuen (kahden viikon välein, 
kuukausittain). Päiväkeskuksen tavoitteet ovat kuntouttavan kotihoidon kanssa 
yhtenevät, niitä täydentävät tai tukevat. Tieto päiväkeskustoiminnasta siirtyy 
kotihoitoon vastuutyöntekijälle ja vastaavasti kotihoidon tiedot päiväkeskukseen.  
 
Suositus 9: Kuntouttava päiväkeskustoiminta voi olla myös lyhytkestoista, kuntouttavaa 
jaksottaista toimintaa, jossa asiakas käy ennalta sovitun ajan päiväkeskusryhmässä, ja 
jota voidaan esimerkiksi täydentää yksilöllisellä kotiin tuotavalla tehostetulla 
kuntoutuksella. Tarkoituksenmukainen kuntoutuskokonaisuus syntyy asiakkaan 
sairaudesta, toimintakyvyn rajoitteista, psyykkisestä jaksamisesta ja omaisten roolista 
kuntoutusprosessin aikana. 



Saarikan kuntoutusyksikkö 
Karstulassa – toiminta ja odotukset sekä 

tulevaisuus, esimerkkejä 

20.4.2016 



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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                  Omaisten ja läheisten antama ohjaus ja tuki Muisti-
asiakkaan 

kotikuntoutus 
V

äh
en

ee
 

Li
sä

än
ty

y 

Li
sä

än
ty

y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Päiväkeskustoiminta 

Karstulan 
kuntoutusyksikkö 
LÄHIKUNTOUTUS- 

YKSIKKÖ 
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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 



Asiakas A. Asumisyksikössä  
(vanhainkoti, tuettu palveluasuminen) 

Nykyisen toimintakyvyn ylläpitäminen, toimintakyvyn rajoitteiden ehkäiseminen, 
mielekäs yksilöllinen arki, hyvinvoiva ja tyytyväinen vanhus 

Päivittäisten 
toimintojen 
yhteydessä 
toteutettu 
kuntouttava 
toiminta: 
joka päivä on 
jotain 
toiminta-
kykyä 
ylläpitävää. 
  

Yhteiseen 
virkistys-
toimintaan 
osallistumi-
nen omien 
mielenkiinto-
jen mukaan: 
joka viikko on 
jotain 
yhteisöllistä 
toimintaa.  
  

Sairastumis- ja 
huononemis-
vaiheet 
havaitaan, ja 
niiden jälkeen 
pyritään 
aktiiviseen 
entiseen 
tilanteeseen, ei 
luovuteta ennen 

kuin on 
yritetty. 
 

Omaisilla ja 
läheisilla on 
selkeä rooli 
osana 
asiakkaan 
hyvinvointia, 
siitä on sovittu 
ja sitä 
seurataan 
Jokainen tietää 
asiakkaan 
tilanteen. 
 

Vuoro-
vaikutus on 
rauhallista, 
keskittyvää, 
kuuntelevaa, 
vastavuorois-
ta,  ja myös 
informatii-
vista.  
 
 
 

Esim. Pesee itse kasvot ja hampaat, valitsee 
päivän vaatteensa, saunoo avustettuna 
yhdessä kahden tutun asukkaan kanssa, 
jonka jälkeen yhteiset saunakahvit ja hiusten 
laitto. 

Esim. tietää oman hoito- ja palvelusuunnitelmansa ja 
tavoitteensa, keskustellaan joka päivä ainakin 10 minuuttia 
päivän kuulumisista ja voinnista, huononemisvaiheiden 
yhteydessä asetetaan uusia tavoitteita, joihin pyritään niin 
hoitotilanteissa kuin omaisten kanssa. 

Näitä toimintoja seurataan ja arvioidaan sekä sovituista toimintatavoista pidetään kiinni.   
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Asiakas B. 
Levoton, 
touhuileva 
muistisairas 

Kipuja, särkyjä, 
paha olla? 

Tylsää, ei ole 
mitään 

tekemistä? 

Lääkkeiden 
sivuvaikutuksia? 

Meluisa, 
kaoottinen 
ympäristö? 

Väärä aika ja 
paikka? 

Nälkä, jano? 

Kuuma, kylmä 
vai mikä? 

Havainnoi oireita tai 
pahaa oloa, kosketa ja 
silitä, tunnista reaktiot 
(esim. vessatukset) 
 
Havainnoin olemusta, 
ihoa, kasvoja ja käsiä 
 
Tarjoa juomaa, välipalaa 
 
Ota asiakas mukaan 
omiin töihisi seuraamaan 
tekemistä, anna tehtäviä 
 
Tarkkaile lääkkeiden 
vaikutuksia ja 
vaikutusaikoja 
 
Rauhoita tila, muuttaa 
paikkaa tai aikaa, ole itse 
rauhallinen, hidasta 
vauhtiasi 
 
Ole luova 

Tavoite: 
 
Asiakkaalla on 
pääsääntöisesti 
rauhallinen ja levollinen 
olo. 
 
Asiakas voi kokea iloa 
jostain asiasta edes kerran 
päivässä. 
 
Asiakas saa hyvää 
perushoitoa – ruoka, 
juoma, puhtaus jne.  
 
Henkilöstö voi tehdä 
työtään rauhallisella 
mielellä ja saaden tukea 
työhönsä. 
 
Muut asiakkaat saavat 
riittävästi huomiota ja 
hoivaa, eivät joudu 
pelkäämään tätä 
asiakasta. 
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Suositus 10. Kuntouttavan toiminnan kuvaukset ja tehtävät 
kirjataan jokaiseen työvuoroon sisältyviksi toimenpiteiksi eli 
kuntouttavaa toimintaa on aamu-, ilta- ja yövuorossa sekä 
viikonlopun eri vuoroissa.  
 
Kirjaaminen on yhtenevää ja se on kaikkien käytettävissä – 
myös varahenkilöstön. Kuvausten ja kirjaamisen tavoitteena 
on avata henkilöstön näkökulmaa siihen, ettei kuntoutus ole 
vain yhden ajankohdan, henkilön tai vuoron tehtävä, vaan 
se on osa jokapäiväistä työtä. 



Kuntoutusyksikkö 

• KUNTOUTUSYKSIKKÖ KAIKEN RATKAISIJA 

•  KUNTOUTUSYKSIKKÖ ILMAPUNTARINA 

• KUNTOUTUSYKSIKKÖ OPPIMISEN JA 

INNOSTUMISEN PAIKKANA  

• KUNTOUTUSYKSIKKÖ – TULEVAISUUDEN 

INNOVAATIO VAI ILLUUSIO?  



Henkilöstö, osaaminen ja johtaminen 

Suositus 20. Karstulan kuntoutusyksikön 
kehittämisprosessin kokemusten mukaan näyttäisi 
siltä, että  

• moniammatillisen henkilöstön hyvä tiimiytyminen,  

• yhteistoiminnallinen arjen kehittäminen ja  

• avoin vuorovaikutus sekä  

• luotettava, johdonmukainen johtaminen  

 

antavat hyvän kehyksen onnistumiselle. Tämä luo 
myös työssä jaksamista tukevaa kehittämisintoa 
haasteellisen prosessin erilaisissa vaiheissa. 



Rooli Tehtävät 

Muutoksen 

valmentaja 

Tietää muutoksen perusteet ja suunnan 

Uskoo muutokseen, rohkaisee ja kannustaa 

Arvioi muutoksen suuntaa ja oikaisee sitä tarpeen mukaan 

Kantaa oman vastuunsa muutoksesta  

Antaa vastuuta henkilöstölle muutoksen eteenpäin viemisestä 

Luottaa henkilöstöönsä muutoksen aikaan saamiseksi 

Toimii muutoksen vakauttajana ja juurruttajana  

Toimii muutoksen eteenpäin viejänä suhteessa johtoon 

Arjen toimija Arvostaa työntekijöitään, tuntee heidät sekä arvostaa heidän erilaista 

osaamistaan ja tapaansa työskennellä yhteisen tavoitteen eteen. 

Antaa luontevasti kannustavaa ja korjaavaa palautetta 

On läsnä ja kuuntelee henkilöstöä, neuvottelee, tekee sopimuksia ja päätöksiä 

oikeudenmukaisesti ja riittävän jämäkästi 

Puuttuu ristiriitatilanteisiin 

Toimii linkkinä, neuvottelijana ja tiedottajana työnantajan, verkostojen ja 

työntekijöiden välillä 

Tiedottaa ajankohtaisesti ja avoimesti 

Sietää stressiä ja osaa hakea työnohjausta itselleen ja yksikölleen 

Taulukko 2. Esimerkkejä lähiesimiehen rooleista muutokseen valmentajana ja arjen 

toimijana kuntoutusyksikössä. 
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Karstulan kuntoutusyksikkö, työssä jaksaminen  
2015 ja 2016 

Työssä jaksaminen 2015 (n=20) Työssä jaksaminen 2016 (n=14)
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Karstulan kuntoutusyksikkö, työssä viihtyminen  
2015 ja 2016 

Työssä viihtyminen 2015 (n=20) Työssä viihtyminen 2016 (n=14)



Suositus 21. Jokainen työntekijä on eettisesti velvollinen viemään 

ajankohtaista tietoa kuntoutusyksiköstä ulospäin – myös työroolinsa 

ulkopuolella. Jokainen Saarikan yksiköstä ja henkilöstön jäsenestä vastaa 

myös omalta osaltaan uuden toiminnan viestinnästä ja mahdollisesti 

virheellisten tietojen korjaamisesta.  



Ikääntyneet kuntoutujat ovat ensisijaisesti aikuisia, mutta 

heidän kuntoutuksensa ei saa silti olla nuorempien aikuisten 

kuntoutuksen kevyt versio, vaan sen tulee perusteiltaan, 

sisällöltään ja prosesseiltaan olla korkealaatuinen ja 

vaikuttavaa. 

 

Kuntoutus ei ala koskaan asiakkaan tullessa kuntoutusyksikön 

ovesta sisään, vaan se alkaa jo erikoissairaanhoidon osastolla, 

terveyskeskuksen akuuttiosastolla, omassa kodissa tai 

asumispalveluyksikössä. Se myös jatkuu 

kuntoutusyksikköjakson jälkeen siinä ympäristössä, jossa 

asiakas jatkaa elämäänsä. 

 
 



Oikeastaan ei ole olemassa motivoitumattomia 

kuntoutujia - on olemassa kuntoutujia, joille ei ole kerrottu 

riittävän konkreettisesti tai selkeästi, mitä tehdään, miksi 

tehdään ja miten hän itse konkreettisesti hyötyy tästä 

tekemisestä arjessaan.  

 

Ei ole myöskään olemassa ”oikeita” kuntoutujia, vaan 

oikein sovellettuja kuntoutuksen lähestymistapoja, 

menetelmiä, paikkoja ja aikoja. 

 

Kuntoutustoiminnan ensisijainen asiakas on aina 

ikääntynyt ihminen, ei siis hänen omaisensa tai läheisensä – 

ei myöskään palvelujen tuottaja tai rahoittaja.  



Saatavilla: 
Keski-Suomen SOTE2020-hankkeen sivuilta, tilastot ja raportit 



Kiitos antoisasta ja innostavasta yhteistyöstä Saarikassa ja 
Karstulassa! 

20.4.2016 

Onnea ja menestystä kaikille  
tuleviin haasteisiin! 


