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1 JOHDANTO 

 

Keski‐Suomen SOTE2020 ‐hankkeen tavoitteena on rakentaa Keski‐Suomeen asukas‐ ja 

asiakaslähtöinen tuotantorakenne ja toimintamalli, jolla turvataan Keski‐Suomen asukkaiden sosiaali‐ 

ja terveyspalvelut. Hankkeessa ovat mukana kaikki Keski‐Suomen sairaanhoitopiirin jäsenkunnat. 

Hankkeessa keskitytään palveluprosessien rakentamiseen, peruspalvelujen vahvistamiseen ja 

johtamisen kehittämiseen. Hanke toteutetaan 1.3.2014–30.10.2016 ja sen hallinnoijana toimii 

Jyväskylän kaupunki.1 

Keski‐Suomen sosiaali‐ ja terveydenhuollon palvelurakenneselvitys esitti maakunnan erääksi 

keskeiseksi jatkotehtäväksi kuntoutuksen kokonaisuuden kehittämisen. Hankkeen loppuraportissa 

todetaan, että kuntoutuksen merkitys on jatkuvasti laajentunut ja monipuolistunut 

palvelurakennemuutoksen edetessä. Kuntoutuksen prosesseissa on vielä runsaasti kehitettävää, jotta 

ne saadaan toimimaan asiakaslähtöisesti koko maakunnan alueella. Saarikassa, sairaanhoitopiirissä ja 

muissa maakunnan kunnissa tehty työ tulee ottaa lähtökohdaksi kuntoutusprosessien muotoilussa.1 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun lehtori Aila Pikkaraisen monilaisen kuntoutuksen maakunnallinen 

selvitystyö toteutettiin 16.2. – 16.4.2015 välisenä aikana 2. Asiantuntijatyön tavoitteena oli (1) laatia 

selvitys maakunnan monialaisen kuntoutuksen nykyisestä tilanteesta, (2) laatia alustava suunnitelma 

korjausta vaativista rakenteellisista ongelmista ja (3) suunnitellaan uuden maakunnallisen 

kuntoutusjärjestelmän alustava mallinnus. Hyväksytty työsuunnitelma ja sen toteutumisen arviointi 

on liitteessä 1. 

Tässä raportissa kuvataan monilaisen kuntoutuksen nykyistä tilaa niin sisällöllisesti kuin 

rakenteellisesti. Keski‐Suomen monilaisen kuntoutusmallin lähtökohdat esitetään elämänkulun 

näkökulmasta eri ikäryhmien alueellisina kuntoutustarpeina ja kuntoutustuotteina. Näiden pohjalta 

esitetään joitakin esimerkkejä tarvittavista monialaisen kuntoutuksen pilotointihankkeista. Näitä 

pilotointihankkeita tulee toteuttaa osana nykyistä SOTE2020‐hanketta tai mahdollisesti jatkuvaa 

valtakunnallista Kaste‐rahoitusta3, ja niin, että nyt hyvin käynnistynyt monialaisen kuntoutuksen 

                                                            
1 Hankkeen www-sivut. HUOM. Raportissa ei ole erillistä lähdeluetteloa, vaan keskeiset lähteet on merkattu alaviitteisiin. 
2 Raportin luovuttamisajankohdaksi sovittiin 30.4.2015. 
3 Suullinen tieto /STM, keskustelutilaisuus Tiainen 24.3.2015 
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kehittämis‐ ja uudistamistyö erityisesti eri asiakasryhmien lähi‐ ja kotikuntoutuksen osalta voi edetä 

pitkäjänteisesti ja monipuolisesti. 

Kiireisen aikataulun vuoksi tässä selvityksessä ei ole keskitytty nykyisen maakunnallisen 

kuntoutustoiminnan tarkkaan tilastolliseen tai taloudelliseen kuvaukseen. Työssä on käytetty jo 

olemassa olleita, maakunnallisesti koottuja tietoja ja SOTE2020 ‐hankkeen eri osa‐hankkeiden 

kokoamia tietoja. Erityisesti halutaan korostaa monialaisen kuntoutuksen tilastoinnin nykyisiä 

haasteita ja suoranaisia puutteita. Valtakunnallisesta Sotkanet – tietokannan4 saadun selvityksen 

mukaan kuntoutuksen tilastointi on erityisen haasteellista muun muassa siksi, että kuntoutuspalvelut 

sisällytetään erikoissairaanhoidossa klinikkakohtaisiin tilastoihin, joiden välillä on eroja, mikä toiminta 

tilastoidaan kuntoutukseksi, terapiaksi ja/tai hoidoksi.  Valtakunnallisia mielenterveys‐ ja 

päihdekuntoutuksen tilastoja on saatavilla, mutta niissäkin hoito‐, terapia‐ ja kuntoutus kietoutuvat 

palveluina toisiinsa, jolloin tulosten luotattavuutta ja vertailukelpoisuutta on vaikea arvioida. Samoin 

lasten kuntoutuksen tilastoja on saatavilla niin erikoissairaanhoidon sisäisinä tilastoina kuin Kelan 

tilastoina. Jatkossa maakunnallisessa monialaisen kuntoutuksen mallissa on huomioitava erityisesti 

kuntoutuksen tilastoinnin kokonaisvaltainen uudistaminen, niin että kuntoutuksen toteutus, 

seuranta ja vaikuttavuus ovat selkeästi auki kirjoitettu ja sovittu. Nykyisin sekä paikallinen että 

valtakunnallinen kuntoutuspalvelujen tilastointi näyttäisi kuvaavan enemmän työntekijöiden 

työtehtäviä kuin aidosti asiakkaan saamaa yksilöllistä ja tavoitteellista monialaista kuntoutusta. 

Raportin työstäminen on tapahtunut kiireisellä aikataululla parin kuukauden aikana asiantuntijan 

varsinaisen päätyön ohella. Taustamateriaaleina on käytetty ajankohtaisia raportteja, eri puolella 

Suomea käynnissä olevia vastaavia mallinnushankkeita, kansainvälisiä (mm. IAGG2015 Dublinin 

kongressi 22.–26.4.2015 ja ERRF Helsingin kongressi 7.‐9.5.2015), kansallisia tutkimuksia, Keski‐

Suomen sosiaalialan kehittämiskeskuksen eli Kosken SOTE2020 ‐hankkeeseen linkitettyjä eri 

työryhmien tuotoksia ja valtakunnallisia asiantuntijoita (Liite 2. Työajan käyttö). Peurunka2 – 

seminaarissa (15.4.2015) pidetyn monialaisen kuntoutuksen työryhmän osallistujien tuotokset ovat 

liitteessä 8. Lopuksi haluan esittää lämpimät kiitokset kaikille hyvin sujuneesta yhteistyöstä Keski‐

Suomen monialaisen kuntoutuksen visiointi‐ ja innovaatiotyössä.  

                                                            
4 Puhelinkeskustelut Sotkanet-tietokannan yliakturaarin kanssa, vrt. Palveluvaaka, Vanhusvahti jne. 
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2 KUNTOUTUKSEN MÄÄRITTELY JA PERUSTA 

 

Kuntoutusta voidaan tarkastella käsitteellisenä, rakenteellisena tai toiminnallisena järjestelmänä, 

joka muodostuu hyvinvointijärjestelmän sisällä toimivista erilaisista osajärjestelmistä. Vaikka 

kuntoutusjärjestelmän osajärjestelmillä on yhteisiä tavoitteita kuntoutuspalvelujen järjestämisessä, 

ovat niiden keinot tavoitteeseen pääsemiseksi vaihtelevia. Kuntoutuksen osajärjestelmät ovat 

eriasteisesti keskitettyjä organisaatioita eli ne ovat eri tavoin autonomisia suhteessa keskushallintoon. 

Lisäksi hallinnan keinot vaihtelevat osajärjestelmittäin. Nämä osajärjestelmien erilaiset piirteet 

johtavat nykyisen kuntoutusjärjestelmän kokonaisuuden hahmottamisen vaikeuteen, ja samalla 

mahdollisen yhtenäisemmän järjestelmän muodostamisen vaikeuteen. 4 

Yksi keskeisimmistä hyvinvointivaltion ja ‐järjestelmien tavoitteista on oikeudenmukaisuus, joka 

ilmenee käytännössä palvelujen saatavuutena ja laatuna. Tavoitteena ovat kansalaisten yhtäläiset 

palvelut yhtäläisiin tarpeisiin riippumatta sukupuolesta, iästä tai asuinpaikasta. Kuntoutuspalvelujen 

saatavuus on prosessi, johon vaikuttavat niin järjestelmän rakenne, organisointi kuin käytännön 

toimintakin.5. Pulkin (2012) tutkimuksen mukaan tarkasteltaessa sairaanhoitopiirin kuntoutusta, 

alueellisen kuntoutustoiminnan kokonaisuuden kehittäminen tai koordinointi ei ollut minkään tahon 

vastuulla. Keski‐Suomen SOTE2020 – hankkeessa tästä on käytetty myös osa‐optimoinnin käsitettä. 

Viimeaikoina on korostettu kuntoutuksen moninaisuutta, mutta samalla sen erityisyyttä. Vaikka 

kuntoutuksen määrittely, tietoperusta, sisällöt ja tavoitteet ovat ajan myötä muuttuneet ja 

monipuolistuneet, on sen ydin edelleen sama. Kuntoutus on tavoitteellista toimintaa, joka tähtää 

muutokseen yksilön eli kuntoutujan elämäntilanteessa: työssä, oppimisessa, kotielämässä, 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ‐ eli kaikilla niillä elämänalueilla, joilla kansalaiset yleensäkin elävät 

ja toimivat läpi elämänkulkunsa 6.  

Nykyisen käsityksen mukaan niin kuntoutuspalvelu kuin yksilöllinen kuntoutuminen on prosessi, jolla 

on alku‐ ja loppukohtansa ja joka sisältää tavoitteellisen, suunnitelmallisen ja intensiivisen 

toimintajakson arviointeineen ja seurantoineen (taulukko 1). Kuntoutusta hyötyjä ja vaikuttavuutta 

                                                            
5 Soveltaen Pulkki J. Aluetason kuntoutusjärjestelmä – Rakenne, organisaatio ja toiminta palvelujen saatavuuden näkökulmasta. Acta 
Electronica Universitatis Tamperensis 1170, 2012. Pulkin kanssa on keskusteltu henkilökohtaisesti Dublinin kongressissa 22.4.2015 ja 
sovittu jatkokeskusteluista. Hän toimii STM:n tilaaman kuntoutusta koskevan rahoitusselvityksen toteuttajan TaY:ssa Riikosen ryhmässä. 
6 Järvikoski A. Monimuotoinen kuntoutus ja sen käsitteet. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:43  
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voidaan arvioida objektiivisesti mitattuina tuloksina, mutta myös subjektiivisesti koettuina hyötyinä 

(perceived rehabilitation).  

Taulukko 1. Kuntoutuksen tunnus‐ tai erityispiirteet (Monialaisen kuntoutuksen väliraportti, 2015). 

 Monialaisuus,  

 Tavoitteellisuus 

 Suunnitelmallisuus 

 Toiminnallisuus 

 Intensiivisyys 

 Kokonaisvaltaisuus  

 Pitkäjänteisyys 

 Prosessimaisuus  

 Toiminnan seuranta  

 Tavoitteiden toteutumisen arviointi 

Keski‐Suomen maakunnan nykyistä monilaista kuntoutusta voidaan arvioida taulukon 1 jokaisen 

kuntoutuksen ominaispiirteen pohjalta. Esimerkiksi vastaako nykyinen maakunnallinen 

kuntoutushenkilökunnan määrä ja ammatillinen rakenne aidosti monialaista kuntoutusta (Liite 3 ja 

Liite 8, Taulukko 1), onko nykyinen tarjottu kuntoutus pitkäjänteisesti tähtäämässä parempaan arjen 

toiminnoissa suoriutumiseen, ovatko kuntoutusprosessit riittävän intensiivisiä ja kokonaisvaltaisia 

sekä millaisilla arviointi‐ ja seurantamenetelmillä kuntoutuksen vaikuttavuutta kuvataan. 

Kuntoutuksen määrittely on aina kontekstisidonnaista, joten on ehdotettu, ettei sen tarkkaa 

määrittelyä ole edes tarpeen tehdä 7. Toisaalta käydään jatkuvasti keskustelua, missä kansalaisen 

omaehtoinen toiminta päättyy, missä ennalta ehkäisevä institutionaalinen terveyttä, toimintakykyä ja 

elämänlaatua edistävä hoito ja edelleen sen rinnalla kuntoutus käynnistyvät.   

Perinteisen nelikenttään jakautuvan kuntoutuksen (lääkinnällinen, sosiaalinen, ammatillinen ja 

kasvatuksellinen/kehityksellinen) sijaan on ehdotettu siirtymistä ihmisen/potilaan/asiakkaan 

/kuntoutujan elämänkulun näkökulmaan ja samalla monialaiseen, toimintakyvyn ‐ ja jopa 

toimijuuden (agency) kuntoutukseen 8. Erityisesti kokonaisvaltaisen ja monialaisen kuntoutuksen 

lähtökohdaksi tulisi ottaa yksilön koko aikaisempi elämänkulku, ei vain sen hetkinen elämäntilanne 

sairauksineen, toimintakyvyn rajoitteineen tai osallisuuden haasteineen. Elämänkulun näkökulmasta 

                                                            
7 Pulkki 2012 
8 Pikkarainen 2015, tulossa. 
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kuntoutujalla on myös voimavaroja ja resursseja (ei vain puutteita tai ongelmia), jotka edistävät 

kuntoutumista. Näiden yksilöllisten voimavarojen lisäksi jokaisen kuntoutujan läheisissä ja 

verkostoissa on resursseja, jotka tulisi aktiivisesti ottaa kuntoutustoimintaa mukaan. Tätä 

elämänkulun näkökulmaa voidaan kuvata temporaalisuuden näkökulmasta, jolloin kuntoutujan 

menneisyys ja nykyisyys ovat yhtä oleellisesti läsnä kuin kuntoutuksen perinteinen 

tulevaisuusperspektiivi (vrt. kuntoutuksen tavoitteellisuus). Tällöin kuntoutuksen palvelurakenteen 

tulee toimia samassa rytmissä kuntoutujan elämänkulun ja – tilanteen kanssa. Samalla joudutaan 

pohtimaan kuntoutujan kuntoutus‐/kuntoutumisvalmiutta (rehabilitation readiness) suhteessa 

tarkkaan tuotteistettuihin ja standardoituihin kuntoutuspalvelujen prosesseihin.  

Kuntoutus tulee nähdä kuntoutustoimien tarpeessa olevan henkilön valtaistumisena (empowerment) 

ja hänen toimintaympäristönsä muuttamisena siten, että kuntoutujan on mahdollista käyttää 

toimintakykyään optimaalisesti (Järvikoski 2013). Kuntoutustoiminta voidaankin jakaa 

potentiaaliseen, aktuaaliseen, ositettuun ja rajattuun kuntoutuksen riippuen siitä, miten 

monialaista, laajaa tai kattavaa ‐ tai vastaavasti yksiulotteista, rajattua tai ositettua siihen liittyvät 

kuntoutuspalvelut ovat suhteessa kuntoutujan tilanteeseen. Viime aikoina on myös korostettu, että 

kuntoutuksen kohteena tulee olla aina myös yksilön ympäristö, ei vain yksikö irrallisena 

toimenpiteiden kohteena. 

Kuntoutuksen neuvottelukunnan väliraportissa (2015) korostetaan, ettei kuntoutus ole ratkaisu 

kaikkiin niihin yhteiskunnallisiin ongelmiin, johon sitä tarjotaan, eikä kaikki hyvinvointia tuottava 

toiminta ole kuntoutusta. Samalla tavoin kuin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä yksilöllä omaa 

vastuuta ja mahdollisuuksia omaehtoiseen toimintaan, myös kuntoutuksen alle voidaan sisällyttää 

yksilön omaa aktiivista toimintaa fyysisen kuntonsa, mielen hyvinvointinsa ja osallisuutensa 

vahvistamiseksi arjen ympäristöissä 9. Tässä raportissa kuntoutus nähdään laajasti, ihmisen kaikkiin 

elämänalueisiin liittyvänä monitieteisenä ja – alaisena toimintana. Kuntoutus voi käynnistyä paitsi 

lääketieteellisillä kriteereillä, myös sosiaalisien ja osallisuuteen sekä ympäristötekijöihin liittyvien 

tekijöiden kautta (vrt. ICF‐viitekehys). 10 

                                                            
9 Tässä raportissa tässä jaottelulla korvataan perinteisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn kolmijako, joka teoreettisesti ja 
käytännöllisesti on todettu monella tavalla ongelmalliseksi ja vanhentuneeksi. Vrt. Salminen AL & Rintanen S. Monialainen kuntoutus. 
Kartoittava kirjallisuuskatsaus, Työpapereita 55, Helsinki: Kela 2014. 
10 Vrt. myös uuden sosiaalihuoltolain sosiaalisen kuntoutuksen määrittely (1301/2014) 
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Nykyisten suositusten mukaan kuntoutus tulee ensisijaisesti toteuttaa kuntoutujan omassa 

toimintaympäristössä ja osana hänen arkielämäänsä  11. Lisäksi kuntoutuksen tulisi siirtyä 

yksilökeskeisestä toiminnasta perheiden ja verkostojen kuntoutukseen sekä professio‐ ja 

insituutiokeskeisestä toiminnasta aidosti kuntoutujalähtöiseen toimintaan, jossa moniasiantuntijuus 

tuottaa pitkäjänteistä, elämänkulun näkökulmasta lähtevää toimintaa 12. 

Akuutti hoito‐ ja kuntoutusvaihe sisältää nykyisin pitkälle erikoistuneita lääketieteellisiä ja monialaisen 

kuntoutuksen palveluja. Näiden tehokkaiden ja intensiivisten toimenpiteiden vaikutus voi jäädä 

kuitenkin väliaikaiseksi tai satunnaiseksi, jos kuntoutusprosessia ei kyetä ulottamaan akuuttivaiheesta 

jatkokuntoutukseen ja sieltä edelleen kuntoutujan arkielämään saakka. Nykyisiä katkeilevia 

kuntoutusprosesseja voidaan kuvata käsitteillä kuntoutuksen ”ali‐ ja/tai ylilaatu”. Näillä käsitteillä 

voidaan tarkoittaa esimerkiksi kuntoutusprosessin aikana tapahtuvaa laadun vaihtelua tai prosessin 

käynnistymiseen, kestoon ja päättymiseen liittyviä tekijöitä. Esimerkiksi 

 Akuuttisairaanhoidossa käynnistetään tehokas kuntoutus käypä hoito ‐suositusten mukaisesti, 

mutta jatkohoitopaikkaan tai kotiin siirtymisen jälkeen kuntoutus ei toteudu 

tarkoituksenmukaisella teholla, sisällöllä tai laajuudella.  

 Kuntoutus käynnistyy liian myöhään tai kestää liian lyhyen aikaa päättyen kesken tehokkaan 

kuntoutumisprosessin, ns. ositettu tai rajattu kuntoutus. 

 Tietyille asiakasryhmille muodostuu ns. elinikäinen kuntoutujuus, mikä tarkoittaa läpielämän 

jatkuvia kuntoutuspalveluja. Palvelut jatkuvat ilman selkeää arviointi‐ tai seurantakriteerejä eikä 

niitä tauoteta tai päätetä.  

Järvikoski (2013) jakaa toiminta‐ ja työkykyä sekä sosiaalista osallisuutta edistävät toimenpiteet 

kolmeen kohderyhmän tasoon: 

1. Koko väestöön, asuin‐ ja työyhteisöihin ja organisaatioihin kohdistuvat toimenpiteet, joita 

ohjaavat koko yhteiskunta lakeineen ja rakenteineen. Näitä ovat yleinen terveyden edistäminen 

ja yleiseen hyvinvointiin tähtäävät toimenpiteet kuten terveystarkastukset, liikunnan 

edistäminen, esteettömyys, kulttuuripalvelut jne. 

                                                            
11 Järvikoski A. 2013 ja Monialaisen kuntoutuksen väliraportti 2015 
12 Monilaisen kuntoutuksen väliraportti 2015, STM. 
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2. Henkilöt, joilla on toiminta‐ ja työkyvyn heikentymisen tai syrjäytymisen uhka, jolloin 

ennaltaehkäisevä, varhaisvaiheen kuntoutus käynnistyy. 

3. Henkilöt, joiden työ‐ tai toimintakyky ja sosiaalisen osallisuuden mahdollisuudet ovat jo 

heikentyneet, jolloin kuntoutus on korjaavaa, kuntoutujan toimijuutta mahdollistavaa toimintaa. 

Lääkinnällinen kuntoutus toimii osittain korjaavana, varsinkin primaarikuntoutusvaiheessa, jolloin 

kuntoutuksen tavoite voi olla toimintakyvyn palautuminen ennalleen, ylläpitävää ja 

ennaltaehkäisevää silloin kun kyseessä on pitkäaikainen tai etenevä toimintakykyä heikentävä 

sairaus.  

Salmisen ja Rintasen (2014) kuntoutuksen tutkimusta ja hanketoimintaa käsittelevässä selvityksessä 

kuntoutujia tarkasteltiin valituissa tutkimuksissa eri näkökulmista: (a) ikänäkökulmasta (lapset ja 

nuoret, vanhukset, työikäiset), (b) elämäntilannenäkökulmasta (esim. maahanmuuttajat, vangit, 

työttömät), (c) diagnoosinäkökulmasta (esim. alaraaja‐amputoidut, mielenterveysongelmat, CP), (d) 

uhkaavan työkyvyttömyyden ja (e) vammaisuuden näkö‐kulmasta. Tämä osoittaa sen, että tarve 

kuntoutukseen voi johtua hyvin monenlaisista syistä, mutta myös sen, että kuntoutujia ja heidän 

palvelujaan voidaan ryhmitellä erilaisista näkökulmista. 

Käypä hoito ‐suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoito‐

suosituksia. Tällä hetkellä kuntoutus on sisällytetty 51 sairauden käypähoitosuositukseen 13. Näissä 

eri suosituksissa esitellään hyvinkin erilaisia kuntoutusnäkemyksiä kuten masennuksessa psyko‐

terapia, syömishäiriöissä ravitsemuskuntoutus ja psykoedukatiivinen kuntoutus, käden ja 

kyynärvarren rasitussairauksissa työhön kuntoutus ja muistisairauksissa käytöshäiriöiden 

lääkkeettömät hoidot. Käypähoitosuosituksissa otetaan myös selkeästi kantaa kuntoutuspolun 

toimivuuteen ja eri kuntoutustoimijoiden vastuuseen. Esimerkiksi ADHD‐lasten suosituksessa 

korostetaan siirtymävaiheiden (esim. koulun aloittaminen) hyvää hoitamista, jolloin huolehditaan 

tiedonsiirrosta ja jatketaan lapsen tai nuoren tarvittavia tukitoimia. Samalla määritellään, että 

ensisijainen vastuu lapsen tai nuoren tuen järjestämisestä on kotikunnalla. 

Edellä kuvattujen eri teemojen perusteella voidaan todeta, että maakunnallisen monialaisen 

kuntoutuksen mallin kannalta sen eräs keskeinen haaste – ja samalla sen keskeinen riski – on saada 

                                                            
13 
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset?p_auth=cHjtfHMv&p_p_id=KH2014suositukset_WAR_KH2014suosituksetportlet&p_p_li
fecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1, viitattu 27.4.2015 
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kaikki kuntoutussektorilla toimivat yhdessä, avoimesti, yhdenvertaisesti ja innovatiivisesti 

keskustelemaan kuntoutuksesta, kuntoutumisesta ja sen yhteisestä maakunnallisesta 

mallinnuksesta niin käsitteellisellä, rakenteellisella kuin toiminnallisella tasolla. 

 

3 KUNTOUTUKSEN NYKYINEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ 

 

Kuntoutuksen järjestäminen ja tuottaminen ovat monelle eri taholle jakautunutta, mikä lienee 

seurausta kuntoutuksen jatkuvasta monipuolistumisesta ja laajentumisesta viime vuosikymmenten 

aikana. Kuntoutustoimien organisoinnin, rahoituksen ja kohdentamisen kannalta tällainen 

kehitysprosessi on muodostunut ongelmalliseksi. Tällä hetkellä kuntoutusta rahoittavat pääasiassa 

julkinen sektori eli käytännössä kunnat, Kansaneläkelaitos ja valtiokonttori. Lisäksi kuntoutuksen tai 

kuntoutustarpeen arvioinnin rahoittajia voivat olla esim. eläkelaitokset ja vakuutusyhtiöt, 

työterveyslaitos, työ‐ ja elinkeinotoimisto, työnantajat tai oppilaitokset.  Lisäksi Raha‐

automaattiyhdistyksen ja EU:n rahoitusta käytetään apuna erilaisissa hankkeissa ja järjestöjen 

käytännön kuntoutustyössä. Rahoituksen hakemisesta ja toiminnan hallinnoinnista vastaa silloin 

hakeva järjestö tai muu taho usein yhteistyössä julkisen ja yksityisten toimijoiden kanssa.  Asiakkaan/ 

kuntoutujan kannalta RAY:n sopeutumisvalmennus ja kuntoutustyö kohdistuvat kohdennetusti 

asiakkaan hakemuksen perusteella tai avoimena toimintana esim. sosiaaliseen kuntoutukseen ja 

vertaistoiminnan lisäämiseen sekä sosiaalisen lomatoiminnan järjestämiseen. Kelan kuntoutus taas 

kohdentuu kuntoutussuunnitelman ja lääkärin lähetteen kautta esimerkiksi työikäisiin, jossa 

tavoitteena on työelämään palaaminen tai toimintakyvyn parantaminen elämäntilanteessaan uuteen 

ja haastavaan vaiheeseen joutuneille. Kela käyttää ostopalveluissaan määrittelemiään standardeja 

toiminnan laadun takaamiseksi. Muutossuunta Kelan toiminnassakin on kohti avopainotteisuutta. 

Sekä Kansaneläkelaitos että Raha‐automaattiyhdistys hankkivat kuntoutuspalvelut ostamalla niitä 

palveluja tuottavilta järjestöiltä ja yksityisiltä palveluntuottajilta. (Ala‐Kauhaluoma 2014) 14. Erityisesti 

Kela on osoittanut halukkuutta laajentaa tulevaisuudessa kuntoutusvastuutaan ja – toimintaansa, kun 

valtakunnallista SOTE‐hanketta erilaisine malleineen on suunniteltu ja viety eteenpäin 15. 

                                                            
14 Muokattu Kuokkanen 2015, ja Monialaisen kuntoutuksen väliraportti 2015. 
15 Suullinen tieto, STM, Tiainen 24.3.2015 
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Nykyisen terveydenhuoltolain mukaan kuntoutuksen järjestämisvastuu on kunnilla. Kunnan on 

järjestettävä potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus. Kunta vastaa potilaan 

lääkinnällisen kuntoutuksen suunnittelusta siten, että kuntoutus muodostaa yhdessä 

tarpeenmukaisen hoidon kanssa toiminnallisen kokonaisuuden. Lääkinnällisen kuntoutuksen tarve, 

tavoitteet ja sisältö on määriteltävä kirjallisessa yksilöllisessä palvelu‐ ja/tai kuntoutussuunnitelmassa.  

Kunta vastaa lisäksi kuntoutuspalvelun ohjauksesta ja seurannasta sekä nimeää potilaalle tarvittaessa 

kuntoutuksen yhdyshenkilön. 16  

Uudistuva lainsäädäntö 17 asettaa kuntoutukselle myös uusia haasteita, mutta pahimmillaan 

lainsäädäntö voi myös estää uusien ohjaus‐ ja neuvontatuotteiden kehittämistä tai jakaa kuntoutujat 

entistä selkeämmin erillisiin siiloihin, jolloin monialaista osaamista ei voida hyödyntää 

tarkoituksenmukaisesti 18. Lisäksi julkisten palvelujen hankintalaki on myös uudistumassa ja Kelan 

kuntoutusrahalain uudistus on tulossa. 

Kuntoutuksen järjestäminen vaatii maakunnallisesti asiakasprosessien yhtenäistämistä. 

Aivohalvauspotilaiden ja lonkkamurtumapotilaiden osalta yhtenäistetyistä hoito‐ ja 

kuntoutusprosesseista on runsaasti näyttöä (mm. Espoon lonkkaliukumäki) ja vastaavia toiminnallisia 

muutoksia on menossa eri puolella Suomea (mm. Tampereen AVH‐koordinaattorin työ). Lisäksi koti‐ ja 

lähikuntoutukseen on kehitetty ja kehittymässä erilaisia toimintamalleja (mm. Eksote, Hamina, 

Saarikka, Tampere). 

Jos kuntoutuksen perusprosessit saadaan kuvattua yhtenevästi, on niiden yksilöllistä räätälöintiä 

samalla kehitettävä joustavaksi. Yksittäisten diagnoosien pohjalle rakennetut prosessit eivät 

kuitenkaan vastaa tämän päivän todellisuutta, sillä useimmat kuntoutusasiakkaat ovat iäkkäitä, ja 

heillä on useita liitännäisoireita ja sairauksia, jotka suoraan tai välillisesti vaikuttavat heidän 

kuntoutukseensa ja kuntoutumiseensa (esim. muistisairaus ja sydänsairaudet yhdessä 

traumatologisten ongelmien kanssa). 

Salmisen ja Rintasen (2014) selvityksen mukaan monialaiseen kuntoutukseen on ehdotettu erilaisia 

keskitettyjä ratkaisuja. Nämä keskittämisehdotukset liittyvät joidenkin asiakasryhmien palvelujen 

                                                            
16 29 § .  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326, vrt. uudistuva lainsäädäntö, jossa myös poistetaan yhteistoiminnan muotoja. 
17 Vanhuspalvelulaki 980/2012, Sosiaalihuoltolaki 1301/2014,  
18 Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain muuttamisesta 354/2014. 
Kuntoutusohjaus sisältyy useisiin lakeihin mm. sosiaalihuoltolakiin (L 1301/2014) ja terveydenhuoltolakiin  (L 
1326/2010).  Kuntoutusohjaajien ammattinimikkeen virallistaminen puuttuu edelleen jne. 
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toteutukseen, tarvittavan erityisosaamisen keskittämiseen tai järjestämisen ja rahoituksen 

keskittämiseen valtakunnallisesti, alueellisesti tai paikallisesti.  Valtakunnallista keskittämistä on 

ehdotettu (soveltaen Salminen & Rintanen 2014): 

‐ traumaattisen selkäydinvaurion ja erityisesti selkäydinvaurion sekä hengityshalvauksen saaneiden 

potilaiden kuntoutukseen, 

‐ aivovaurioiden ja aivoverenkiertohäiriöiden kuntoutukseen,  

‐ vaikeasti oireilevien kehitysvammaisten ja autististen kehitysvammaisten kuntoutusosaamisen 

keskittämiseen (esim. Pieksämäki, Tampere), 

‐ mielenterveys‐ ja päihdesuunnitelmassa kannatetaan psykiatristen ja päihdehuollon 

erityispalveluiden avohoitoyksikköjen yhdistämistä, 

‐ psykoterapiapalvelujen järjestämisen ja rahoituksen keskittämistä yhteen paikkaan, 

‐ lasten kuntoutukseen palvelujen keskittäminen niin, että ne koordinoidaan lapsikohtaiseksi 

kokonaisuudeksi, ja lapsille ehdotetaan kuntoutuksen A‐linjauksia (alueelliset) ja Y‐linjauksia 

(yksilö‐ ja perhekeskeiset linjaukset) 19.  

Näiden suositusten yhteydessä on kuitenkin pohdittava, asettavatko tällaiset listaukset kansalaiset 

eriarvoiseen asemaan jopa oman asiakaskunnan tai ‐ryhmänsä sisällä (esim. kehitysvammaiset, 

neurologiset asiakkaat jne.).  Voidaankin pohtia, tarvitaanko Keski‐Suomen maakunnalliset 

monialaisen kuntoutuksen eettiset periaatteet.  

Monialaista kuntoutusta ja moniammatillista yhteistyötä on kehitetty monenlaisin mallein ja 

työtavoin. Prosessimaisia malleja, kuten palveluketjuja on käytetty ja ehdotettu erityisesti toiminta‐

kykykuntoutuksen kontekstissa, mutta niitä on ehdotettu myös sosiaaliseen kuntoutukseen. 

Yhteistyön tulisi toimia verkostomaisesti, mutta myös muunlaista yhteistoimintaa on tehty tai 

ehdotettu. Keskeiseksi yhteistyömallien kehittämisessä nousee paikallisen kontekstin merkitys. 

Paikalliset olosuhteet ja paikalliset toimijat resursseineen ja osaamisineen (ks. myös liite 8). 

määrittävät sen minkälaisella mallilla ja miten kuntoutusyhteistyötä voidaan toteuttaa. Tässä 

suhteessa Keski‐Suomen SOTE2020 – hanke on erityisen ajankohtaisesti ja ennakoivasti liikkeellä 

monialaisen kuntoutuksen osa‐alueella. Erityisesti on otettava huomioon, että Keski‐Suomen 

SOTE2020‐hankkeen muut kehittämissektorit (integraatio, lähipalvelut, palveluohjaus, lasten, nuorten 

                                                            
19 vrt. Launiainen H & Sipari S. Lapsen hyvä kuntoutus käytännössä. Vajaaliikkeisten kunto, Helsinki, 2011. 
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ja perheiden sekä ikääntyneiden palvelut, koulutus‐ ja kehittämistoiminta) linkittyvät vahvasti tämän 

raportin teemaan monialaisesta kuntoutuksesta.  

 

4 KESKI‐SUOMEN MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN NYKYISEN TILANTEEN KUVAUSTA 

 

Keski‐Suomi maantieteellisesti ja väestöpohjaltaan on riittävän suuri, mutta samalla kompakti 

kokonaisuus maakunnallisen kuntoutusmallin rakentamiseen (kuva 1). Keski‐Suomen maakunnan 

tilannetta on selvitetty ja kuvattu jo 1990‐luvulta lähtien ja erityisesti nyt SOTE2020‐hankkeen muilla 

käynnissä olevilla kehittämisalueilla 20.  

Kuva 1. Maakunnan kuntarakenne 

 

Uusi sairaala‐hankkeen suunnitteluvaihe on tuottanut runsaasti tietoa lääkinnällisen kuntoutuksen 

uudelleen organisoimiseen (kuva 2). Viime aikoina onkin tuotu esille erikoissairaanhoidon uudenlaista 

roolia tukipalvelujen tuottajana lähi‐ ja peruspalveluille. 

Tähän raporttiin koottiin keskeisiä tietoja neljän aikaisemmin organisoituneen tai kevään 2015 aikana 

organisoituneen maakunnallisen työryhmän kautta. Seuraavaksi kuvataan näiden työryhmien 

tuotoksia eli mielenterveys‐ ja päihdepalvelujen, aikuissosiaalityön, vammaispalvelujen ja 

kuntoutuksen integraatiotyöryhmän keskeisiä näkemyksiä ja ehdotuksia.  

 

                                                            
20 http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/tarkoitus 



14 
 
Kuva 2. Peurunka2 ‐seminaarissa esitetty uuden sairaalan muokattu toimintamalli (Auvinen 15.4.2015) 

 

 

4.1 MIELENTERVEYS‐ JA PÄIHDEPALVELUT 21 

 

Keski‐Suomessa on paljon kansantauteja ja väestön sairastavuus on noussut verrattaessa Keski‐

Suomea muuhun maahan.  Lisäksi maakunnan kouluterveydenhuoltokäynnit ovat alle maan 

keskitason. Keski‐Suomen palvelurakenteessa on isojakin eroja maakunnan yksittäisten kuntien välillä 

esim. hoitopäivien määrissä.  Kuntien asukkaat ovat siten erilaisessa asemassa tuotettujen palveluiden 

suhteen.  

Mielenterveys‐ ja päihdepalvelujen kehittäminen voidaan jakaa mielenterveyden ja päihteettömyyden 

edistämiseen (promootio), mielenterveyshäiriöiden‐ ja päihdehaittojen ehkäisemiseen ja varhaiseen 

tunnistamiseen (primääripreventio) sekä mielenterveyshäiriöiden ja päihdeongelmien hoitoon ja 

kuntoutukseen (sekundääri‐ ja tertiääripreventio) 22. Näiden toimintojen ohella mielenterveys‐

asiakkaiden kuntoutuksesta on erilaisia määritelmiä riippuen kuntoutuspolun kohdasta ja asiakkaan 

kokonaisvaltaisesta terveyden ja toimintakyvyn tilanteesta. Kuntoutus on yhteistyösopimukseen 

perustuvaa, kuntoutujan kotona, tukiasunnossa tai työ‐ ja päivätoimintakeskuksessa tapahtuvaa 

                                                            
21 Tiivistettyjä esityksiä Sote2020 mielenterveys- ja päihdepalvelujen työryhmän kokouksista 5.11.2014 ja 31.3.2015.  
22 Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma, Jyväskylä. Koski 11.3.2014; Jyväskylän mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2014-2020. 
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mielenterveyskuntoutusta 23. Mielenterveyspalvelujen ja asumisen yhteydessä käytetään mm. 

psykiatrisen kuntouttavan palvelu‐ tai tukiasumisen sekä tuetun kuntouttavan asumisen käsitteitä 24.  

Ympäristöministeriön raportin (2012) mukaan psyykkinen sairaus edellyttää kokonaisvaltaisten 

asumista tukevien palvelujen järjestämistä. Avopalvelujen ja kuntoutuksen järjestelmä on laaja ja 

monimutkainen, jolloin kuntoutujan tukena tulisi olla esim. palveluohjaaja, joka auttaa kuntoutujaa 

valitsemaan itselleen tarvittavan tuen ja palvelut. Mielenterveyskuntoutuja voi asua tavallisessa 

asunnossa tai tukiasunnossa, johon hänelle tulee asumista tukevat palvelut. Tukiasuminen toteutuu 

joko erillisissä asunnoissa tai asumisyksiköissä, joissa työntekijä käy sovitusti tapaamassa asukasta. 

Tukiasumiseen liittyy aina taloudellista ja/tai sosiaalista tukea. Asumista tukevaan palvelujen 

kokonaisuuteen sisältyvät terveydenhuollon avopalvelut, sairaaloiden intervallihoitojaksot ja 

päiväsairaalatoiminta. Kotikuntoutus on sosiaali‐ ja terveydenhuollon yhteistä toimintaa. 

Päiväsairaaloiden toimintaan kuuluvat sekä yksilötapaamiset että ryhmätoiminnot. 

Asumisharjoittelussa/valmennuksessa asiakkaat harjoittelevat itsenäistä asumista työntekijöiden 

tukemana yleensä kolmesta kuuteen kuukauteen, jonka aikana etsitään pysyvää asuntoa. Erilaiset 

päiväkeskukset taas tarjoavat mahdollisuuden toisten ihmisten tapaamiselle ja yhdessä ololle mm. 

ryhmätoiminnan ja ohjatun vapaa‐ajanvieton kautta sekä mahdollisesti myös osa‐aikaista 

työtoimintaa. Kolmannen sektorin toimijat järjestävät monenlaista arjen toimintakykyä tukevaa 

toimintaa. 22 

Keski‐Suomen Kosken koordinoiman mielenterveys‐ ja päihdetyöryhmän mukaan mielenterveys‐ ja 

päihdeasiakkaan palvelutarpeen arviointi ja hoitosuunnitelman konkreettinen käyttö ovat tällä 

hetkellä niitä (ainoita) toimivia työkaluja, joilla voidaan seurata asiakkaan hoitopolkua ja saada 

suunnitelmat myös hänen itsensä tietoon ja hyödynnettäviksi. Terveydenhuoltoon 

(sosiaalipalveluihin) on tärkeää saada kehitettyä videoyhteyksiä, sähköisten palveluita ja muita 

tukipalveluita tehtäessä palvelutarpeen arviointeja, jolloin moniammatillisuus ja – asiantuntijuus 

lisääntyvät päihde‐ ja mielenterveys‐asiakkaiden palvelujen kohdalla. Näissä palveluissa avohoidon 

                                                            
23 Nikulainen H, Savolainen TR & Seppänen A. Asumisen- ja kotikuntoutuksen ohjausryhmän loppuraportti. Aikuispsykiatrian 
kokonaiskehittämishanke, 2008. 
24 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Työryhmäraportti 31.3.2012. Ympäristöministeriön raportteja 10, 2012. 
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lisääminen ja laitoshoidon purkaminen Keski‐Suomen alueella näyttäisi etenevät yleisten 

valtakunnallisten suuntausten mukaisesti. 

24 tunnin palveluasumispaikat ovat vähentyneet Keski‐Suomessa ja painopiste on siirtynyt 12‐tuntisiin 

palveluasumispaikkoihin. Potilaan/asiakkaan tarve ohjaa paikan valinnassa, muutto on aina 

suunnitelmallinen ja tapahtuu kuntoutussuunnitelman pohjalta. Hankintarenkaan kunnilla on 

valvontavastuu ja sairaanhoitopiirin tuottamisalueella on sopimusvalvontavastuu. Sopimus valvonta‐

asiakirjoista menee aina kopiot ko. kuntaan ja AVI:lle. 

Keski‐Suomen sairaanhoitopiirin hallitus on päättänyt, että päihdehuollon erityispalveluiden 

valmistelussa odotetaan valtakunnallisen SOTE‐ratkaisun vaikutusta päihdehuollon järjestämisessä. 

Keski‐Suomen sairaanhoitopiiri on laatinut Jyväskylän mielenterveys ‐ ja päihdesuunnitelmaa vuosille 

2014–2020 25. Erityisesti tässä suunnitelmassa nostetaan esille hyvien käytäntöjen yleistäminen, 

yhtenäiset hoitoketjukäytännöt (hoitolinjaukset ikäryhmittäin), palveluohjauksen kehittäminen ja 

esim. MASA‐kartan käyttöön otto. Raportissa tulee esille elämänkulun alkuosan painotukset lapsiin ja 

nuoriin, työterveyshuollon roolin painottaminen ja niukka kuvaus ikääntyneiden mielenterveys‐ ja 

päihdepalveluista. Esille tuodaan myös sähköisten palvelujen kehittäminen, kriisipalvelujen toimivuus 

ja laatu sekä kolmannen sektorin laaja‐alainen toiminta sekä julkaisten palvelujen tukena että suoraan 

korvaamassa julkisen sektorin pitkäjänteistä mielenterveys‐ ja päihdetyötä.  

 

Lisäksi Saarikan ja Äänekosken mielenterveys ‐ ja päihdesuunnitelmat on laadittu/päivitetty. Keski‐

Suomen sairaanhoitopiirissä on hahmoteltu myös Mielenterveystalo‐hanketta 26 ja sen etenemistä 

tulee aktiivisesti seurata koko maakunnan mielenterveyskuntoutusta mietittäessä.  

 

4.2 VAMMAISPALVELUT  
 

Kosken vammaistyöryhmä on toiminut aktiivisesti maakunnallisena keskustelu‐ ja kehittämisfoorumina. 27 

Erityisesti vuoden 2015 alussa työryhmän toimintaa on suunnattu SOTE2020‐hankkeen tarpeisiin ja 

vammaistyön visioimiseen. Kokouksissa on keskusteltu maakunnallisen vammaistyön tulevaisuuden hyvistä 

                                                            
25 Raportti saatiin luettavaksi 13.4.2015 Keski-Suomen sote2020-hankkeelta. 
26 www.mielenterveystalo.fi  
27 Muistiot saatavilla osoitteesta: http://koskeverkko.fi/perustoiminta/tyoryhmat-ja-tyokokoukset/vammaistyo/kosken-
vammaispalvelutyoryhman-kokousmuistiot/ 
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käytännöistä, perheiden palvelujen nykytilasta ja uudenlaisista palvelutarpeista kuten perhehoidosta, 

henkilökohtaisen avun keskuksesta ja avustajien osaamisesta ja kouluttamisesta sekä ympärivuorokautinen 

avun mahdollisuudesta. Lisäksi on nostettu esille työntekijöiden nykyiset asenteet ja kyky suuntautua 

uudenlaisiin työtapoihin (esim. työ‐ ja päivätoiminnan yksilöllistäminen, erityisliikunta, yksilö‐ ja 

ryhmätoiminnat henkilökohtainen budjetointi ja asiakkaiden vastuuttaminen ja elinikäisen oppimisen 

mahdollisuudet). Samoin on tuotu esille alueellisten koordinaattorien toiminnan kehittäminen mm. liittyen 

kriisipaikkatarpeisiin, mielenterveyshaasteisiin, päivähoidon yksilöllisiin ratkaisuihin, palvelujen eriarvoisuuden 

vähentämiseen ja ohjausnäkemysten uudistamiseen. Vaikka tarvitaan yksilöllisiä palveluja, on niitä myös 

alueellistettava ja oikeus palvelujen valintaan on mahdollistettava. Edelleen korostetaan vastuuhenkilön työtä 

eli asiakkailla ja perheillä on oltava tuttu henkilö lähellä asiakasta ja perhettä, joka ohjaa, kartoittaa ja tukee 

perhettä sen erilaisissa haasteellisissa tilanteissa.  Koordinaattorien avulla perhe voi kasata palveluita myös 

muualta kuin omasta kotikunnasta. 

 

Vammaisten palvelujen ja toiminnan lähtökohdaksi on otettava periaate, jossa vammaisten verkostojen tulee 

olla samat kuin muillakin ihmisillä. Lisäksi on pohdittava tekniikan ja virtuaalisuuden mahdollisuuksia ihmisten 

yhteen kokoamiseksi, jolloin myös työntekijöillä on tukea erilailla saatavilla ja kollegiaalinen auttaminen ja 

tukeminen lisääntyvät ja muuttuvat avoimemmiksi.  Tilastoinnin luotettavauutta on kehitettävä (uudistuu 

vuoden 2016 alussa), jolloin yhteinen termistö on määriteltävä ja samalla hyvät käytännöt ja innovaatiot 

voidaan tilastoida. Kaiken kaikkiaan tarvitaan joustavia ja visionäärisiä palveluntuottajia maakunnan alueelle, 

ja joilla on erityisosaamista ja uudenlaisia palveluinnovaatioita. Tällaiset innovatiiviset yrittäjät voisivat olla 

samalla perinteisten palvelu‐ ja kuntarajojen rikkojia.  Vaikeavammaisten äänen kuuleminen on tärkeää ja 

aikuisena vammautuneet tarvitsevat uudenlaisia ratkaisuja esim. vrt. kansalaisten monikotisuus 

tulevaisuudessa ja perherakenteiden muuttumien. Vammaistyön kehittäminen vaatii aikaa ja 

kehittämiskestävyyttä. (vrt. Honkalampi – säätiö).  Keski‐Suomen vammaispalveluihin tarvitaan 

yhteistoiminnallisuutta, sopimuksellisuutta ja avointa keskustelua, jotta uudistamisenajatukset säilyvät 

kirkkaina.  

 

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön sekä lapsiasiavaltuutetun toimiston yhteisessä hankkeessa 

selvitettiin vuonna 2010 Keski‐Suomen pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten perheiden tilannetta sekä 

yhdistysten toimintaa. 28  Seuraavaksi luodaan katsaus keskeisiin selvityksen esiin tuomiin haasteisiin Keski‐

Suomessa. Nämä tulokset kuvaavat viiden vuoden takaista tilannetta, mutta tulokset antavat mahdollisuuden 

                                                            
28 Siitari S. Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten perheiden tilanne Keski-Suomessa. Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö. 2010 
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arvioida, miten tilanne on muuttunut näiden viiden vuoden aikana ja mikä rooli kolmannen sektorin toimijoilla 

ja vertaistuella on suhteessa julkisiin toimijoihin, kun maakunnallista vammaistyön mallia rakennetaan. 

Selvityksessä todetaan, että ko. yhdistykset tekevät paljon kunnille kuuluvaa terveydenhuollon ja 

sosiaalihuollon työtä, minkä perusteella yhdistykset toivovat taloudellista tukea mm. maksuttomia, toimivia ja 

esteettömiä tiloja omaan toimintaansa (esim. vertaistukiryhmätoiminta). Yhdistyksillä on tärkeää yhteistyötä 

muiden yhdistysten, yksityisen ja julkisen sektorin kanssa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten asioissa. 

Sekä toimijat että sairaat ja vammaiset lapset ovat hajallaan ja heidän tavoittamisensa on hankalaa. Tämän 

takia yhteistyön lisääminen parantaisi tiedottamista sekä toimijoiden ja perheiden tavoitettavuutta. 

Palveluohjauksen ja palkattujen järjestötyöntekijöiden toiminnan tulisi olla aktiivisempaa, jolloin palveluiden ja 

etuuksien saavutettavuus paranisi.  

Vammaisten lasten ja nuorten perheille tulisi järjestää enemmän ennakoivaa tukea ja apua arkeen. 

Selvityksessä kaikista parhaimman arvosanan sai perheiden saamat etuudet ja yhdistysten toiminta. Yhteistyö 

toimi parhaiten yhdistysten ja perheiden välillä. Selvästi huonoimman arvosanan sai vanhempien ja lasten 

kuuleminen palveluita ja etuuksia suunniteltaessa.  Vanhempien kyselytutkimukseen vastanneista enemmistö 

on sitä mieltä, että perhe ei saa tarvitsemiaan palveluja. Kaikista parhaiten vastausten perusteella toimii Keski‐

Suomen keskussairaalan palvelut, jonka yhdistyksetkin mainitsivat tärkeäksi yhteistyötahoksi. Eniten puutteita 

löytyi terapioista ja tutkimuksista, koska niihin pääsy on vaikeaa liian pitkien jonojen takia. Vanhemmat 

toivovat perheille enemmän tukea, kuten ennaltaehkäisevää apua, kotiapua, lastenhoitoapua ja kodin 

ulkopuolista apua. Omalle paikkakunnalle tulisi saada tarvittavat palvelut ja tukiperhetoimintaa. Palveluihin 

toivotaan yhtenäiset toimintatavat koko Suomeen.  

Suurimmalle osalle pitkäaikaissairaista ja vammaisista lapsista oli tehty kuntoutus‐, palvelu‐/hoitosuunnitelma. 

Usein suunnitelmissa oli mukana useita eri tahojen asiantuntijoita. Yli puolet vastaajista koki, että perheiden 

kuuleminen toteutui, muttei näkynyt konkreettisesti suunnitelmissa. Suurin osa vanhemmista koki, että perhe 

sai tarvitsemansa rahalliset etuudet, joita voi hakea lapsen pitkäaikaissairauden tai vammaisuuden perusteella. 

Suurimmalle osalle perheistä omaishoidon vapaat järjestettiin eri tavoin. Muita etuuksia olivat vammaistuet, 

erityiskorvaukset lääkkeistä ja kuntoutustuet.  

Suurin osa vanhemmista kyseenalaisti viranhaltijoiden ammattitaidot. Heidän mielestä viranhaltijoiden 

laintuntemusta tulisi lisätä kouluttamalla, jotta kaikki lakisääteiset palvelut ovat perheille tarjolla. Perheiden 

palveluista ja etuuksista pitäisi tiedottaa paremmin ja asiakaspalvelua tulisi parantaa. Vastaajista yli puolelle 

on nimetty palveluohjaaja tai vastaava henkilö. Puutteita palveluiden suunnitelmissa löytyi monia. Tiedonkulku 

ei toimi, työntekijöiden aktiivisuus on vähäistä ja osa viranhaltijoista kohtelee perheitä huonosti. Palvelujen ja 
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etuisuuksien hakuprosessit koetaan myös vaikeiksi. Kokemusten mukaan perhe‐ ja hoitovapaa on helpottanut 

arkea, mutta hoitotuen suuruus on liian pieni.  

Vaikka yhdistystoiminnalla oli tärkeää perheille, kaivattiin siihen uusia toimintatapoja. Yhteistyössä on eri 

toimijoiden välillä puutteita. Parannusehdotuksia ovat muun muassa avoimuuden, resurssien ja tiedottamisen 

lisääminen. Selkeästi parhaimman arvosanan sai yksityisten palveluntuottajien yhteistyö perheen kanssa, 

toiseksi tyytyväisimpiä oltiin perheiden ja yhdistysten väliseen yhteistyöhön ja kolmanneksi perheiden saamiin 

etuuksiin. Huonosti toteutui vanhempien ja huonoiten lasten kuuleminen palveluita ja etuuksia 

suunniteltaessa.  

Yhdistysten tarjoama vertaistukitoiminta on merkittävä toimintamuoto pitkäaikaissairaiden ja vammaisten 

lasten perheille, mutta se ei pelkästään riitä. Perheiden tarpeet tulee huomioida yksilökohtaisesti ja heille tulee 

taata tarvitsemansa palvelut. Vaikka etuuksiin ollaan jokseenkin tyytyväisiä, niin tuen määrä on silti pieni. Jo 

pelkästään kotipalvelun tai muun tarpeellisen palvelun ja tuen lisääminen ennaltaehkäisee mahdollisia 

vanhempien uupumisia ja perheen kasautuvia vaikeuksia arjessa. Sekä vanhemmat että lapset tulee huomioida 

hyvin jo palveluita suunniteltaessa.  

Osa‐aikatyömahdollisuuksia tulisi kehittää etenkin niille vanhemmille, jotka eivät lapsensa erityispiirteiden 

vuoksi voi tai halua ottaa kokopäivätyötä. Jokaisella lapsella on oikeus asua kotona ja omaishoitajien työtä tulisi 

arvostaa enemmän myös rahallisen tuen muodossa. Keski‐Suomen alueen yhdistysten, perheiden, julkisen ja 

yksityisen sektorin yhteistyön kehittäminen on tärkeää, jotta eri tahot ymmärtävät toisiaan ja kommunikoivat 

toistensa kanssa yhä paremmin. Yhteisen näkökulman tai perusperiaatteiden luominen saa aikaan avoimen, 

toisia ymmärtävän ja toisia tukevan ilmapiirin.  Lasten palvelujen portaittainen kuvaus on liitteessä 7.  

 

4.3 AIKUISSOSIAALITYÖ 
 

Tässä raportissa aikuissosiaalityöllä tarkoitetaan mm. kuntouttavia työtoimintoja, nuorten syrjäytymisen 

ehkäisyä ja perhetyötä sekä pitkäaikaistyöttömyyden ja rakenteellisen sosiaalityön teemoja. Seuraavat 

sosiaalisen kuntoutuksen / sosiaalityön teemat on koottu Kosken aikuissosiaalityön työryhmien kevään 2015 

keskusteluista. 29 Aikuissosiaalityön osuutta tulee erityisesti nostaa esille maakunnallisen monialaisen 

kuntoutuksen kehittämistyössä. 

                                                            
29 http://koskeverkko.fi/perustoiminta/tyoryhmat-ja-tyokokoukset/aikuissosiaalityo/ 
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Sosiaalinen kuntoutus on mainittu nyt virallisesti ja ensimmäistä kertaa uudessa sosiaalihuoltolaissa (17 §) ja 

on yksi sosiaalipalvelujen osa. Jyväskylässä ja Laukaassa on käynnistynyt sosiaalisen kuntoutuksen hankkeet 

(SOSKU), jotka ovat osa THL:n valtakunnallista kokonaishanketta. Jyväskylässä tavoitteena on kehittää 

aikuissosiaalityön prosesseja ja moniammatillista työtä sekä avata sosiaalisen kuntoutuksen käsitettä. 

Työntekijät toimivat hankkeen kehittäjinä.  

Jyväskylän kaupungin aikuissosiaalityössä on ollut tarve kehittää mm. yhteistyötä terveydenhuollon ja etenkin 

lääkäreiden kanssa. Kaupungissa on meneillään myös Osallisuus‐ohjelma, jonka puitteissa pyritään edistämään 

kuntalaisten ja työntekijöiden osallisuutta. Lisäksii on suunniteltu vaikuttavuusmittareiden kehittämistä 

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun taloustieteilijöiden kanssa.  

Laukaan SOSKU‐hankkeen lähtökohtana on uuden sosiaalihuoltolain painottava ennaltaehkäisevä toiminta. 

Keskeisenä tavoitteena on kehittää riittävän lähelle menevää arjen hallinnan tukea asiakkaille, joilta nämä 

taidot puuttuvat tai ovat heikot. Hankkeessa mm. kokeillaan tiiviimpää yhteistyötä aikuispsykiatrian kanssa. 

Mukana on myös monia yhdistyksiä. Hankkeeseen palkataan asiakaskehittäjiä.  

Sosiaalihuoltolain myötä aikuissosiaalityössä asioivien asiakkaiden lapset on huomioitava nykyistä enemmän. 

Tavoitteena on jäsentää yhteistyötä ja uusia työtapoja niin, että yleiseen perhetyöhön saadaan selkeä 

toimintamalli. Esimerkiksi Äänekoskella on toiminnassa aikuis‐ ja perhesosiaalityön sekä lastensuojelun tiimit. 

Aikuissosiaalityön asiakkaina olevat perheet on nostettu työskentelyssä keskiöön ja heidän kanssaan on 

löydetty ennaltaehkäiseviä toimia sekä yhtymäkohtia työllistymispalvelujen ja lastensuojelun kanssa.  

Sosiaalihuoltolain omatyöntekijä‐pykälä tuo tarpeen miettiä, miten asiakas‐/aluejako tehdään jatkossa 

maakunnan suuremmissa kaupungeissa tai taajamissa. Työntekijöiden nykyisen aluetuntemuksen säilyminen 

tulee taata (ja vahvistaa) jatkossa. Esimerkiksi Jyväskylässä sosiaaliohjaajat ovat mm. menneet alueelle 

tarjoamaan palveluja muillekin kuin sosiaalihuollon asiakkaille ennaltaehkäisevästi. Tätä kautta heille kertyy 

alueilta tietoa palvelujen kehittämiseksi.  

Lisäksi uusi laki korostaa moniammatillista yhteistyötä. Tarvitaan toiminnallista integraatiota, jotta 

moniammatillisesta yhteistyöstä saadaan nykyistä parempi hyöty etenkin paljon palveluita käyttävän 

asiakkaan näkökulmasta. Pelkästään samojen työskentelytilojen jakaminen ei tuo itsessään hyötyä, vaikka se 

muodostaakin toiminnallisen integraation keskeisen edellytyksen. Yhteisten tilojen lisäksi tarvitaan yhteistyötä 

tukevia rakenteita ja toimintamalleja. Esimerkiksi Huhtasuolta on saatu hyviä kokemuksia siitä, että 

sosiaaliohjaaja osallistuu asiakkaan kanssa lääkäri‐käynnille ”tulkkina” ja tiedonvälittäjänä.  

Aikuissosiaalityön erityistä tukea tarvitsevat asiakkaat tulee määritellä. Tällä hetkellä Jyväskylässä 

aikuissosiaalityöntekijät työskentelevät pääasiassa alle 25‐vuotiaiden, tulottomien nuorten kanssa, joista kaikki 
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eivät täytä erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden kriteerejä. Uuden lain myötä sosiaalityölle tulee entistä 

suurempi vastuu turvata marginaalissa olevien ihmisten palvelujen moniammatillisuus. Nyt monia palveluja 

käyttävät asiakkaat ”tippuvat” pois muista palveluista, jolloin sosiaalihuolto jää ainoaksi palveluksi. Eri 

organisaatioissa on kokemuksia toimivasta yhteistyötä terveydenhuollon ja sosiaalityön kesken. Esim. 

Äänekoskella sosiaalityöntekijät lähtevät terveysasemalle tekemään työtä, mutta tämä vaatii rohkeutta 

määrittää omaa työtään ja altistua uusille työskentelymalleille. Myös TYP:ssa tehdään laaja‐alaista 

verkostotyötä jo nyt ja uudessa, monialaisessa yhteispalveluverkostomallissa se korostuu entisestään.  

Rakenteellinen sosiaalityö tuo isoja muutoksia nykyiseen toimintatapaan, sillä sosiaalityön on osallistuttava 

yhteiskunnalliseen keskusteluun entistä enemmän. Tämä edistää asiakastyön rinnalla myös sosiaalihuollon 

omien rakenteiden ja käytäntöjen muuttamista. Omaa työtä pitää osata kuvata konkreettisesti eli mitä tehdään 

ja miksi. Tarvitaan oikeanlaista tietoa kunnan hyvinvointivajeista, jotta niihin voidaan vastata. Tämä on 

edellytys tarvelähtöisen sosiaalityön tekemiseen ja uuden sosiaalihuoltolain toteuttamiseen. Rakenteellinen 

sosiaalityö voidaan jakaa Pohjolan mukaan 1. Tietotyöhön (”sosiaalianalyytikon rooli”), 2. Strategiatyöhön, 3. 

Inkluusiotyöhön ja 4. Oikeudenmukaisuustyöhön. 30 

Rakenteellinen sosiaalityö on sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistyötä ja tärkeä mm. hyvinvointikertomukseen 

tai SOTE2020 ‐järjestämissuunnitelmaan tuotettavan tiedon kannalta. Kysymys onkin, kuinka sitä 

konkreettisesti tehdään ja mitataan sen vaikuttavuutta. Rakenteellinen työ edellyttää tietojärjestelmien sekä 

niihin kertyvät tiedon ja tiedon hyödyntämisen kehittämistä. Yksi keino sosiaalialan tiedontuotantoon on 

sosiaalinen raportointi, johon on kytketty vahva asiakasnäkökulma. Tulevaisuuden tilastoinnissa tarvitaan 

sekä laadullista että määrällistä tietoa. Rakenteellinen sosiaalityö kuuluu jokaisen sosiaalityöntekijän ja 

sosiaaliohjaajan työhön. Sen eräs edellytys on yhteiskunnan ja oman yhteisön tunteminen. Sosiaalityössä 

saadaan konkreettista tietoa päivittäin yhteiskunnallisten päätösten arkivaikutuksista. Tätä tietoa pitäisi pystyä 

palauttamaan takaisin päättäjille ja luoda organisaatioon siihen tarvittavat reitit. Saadun tiedon avulla voidaan 

kehittää omaa työtä. Uusia ideoita ja menetelmiä tulee ottaa käyttöön arjessa sujuvasti, kokeilla niiden 

toimivuutta ja kuunnella avoimesti epäkohtia esiintuovia tahoja. Työtapojen vaikuttavuuden arviointia pitää 

parantaa, mutta huomioida samalla, että nykyinen kvartaaliyhteiskunta ei suosi pitkäaikaista seurantaa, jota 

sosiaalitoimen asiakastyö useimmiten vaatii vaikuttavuuden todentamiseksi.  

Sosiaalityölle ja sosiaaliohjaukselle sekä sosiaalihuollon ydinasiantuntemukselle – ihmisen 

kokonaisvaltaiselle huomioinnille – on juuri nyt tilausta ja erityisesti ennaltaehkäisevän työn näkökulmasta. 

Mitä paremmin kaikki kunnan peruspalvelut pystyvät tuottamaan hyvinvointia kuntalaisille, sitä vähemmän 

                                                            
30 Raili Haakin esitys 13.3.2015 Aikuissosiaalityön kokouksessa. 
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tehtävää jää sosiaali‐ ja terveydenhuoltoon. Eri hallinnonalojen välinen yhteistyö ja vuorovaikutus ovat 

erityisen tärkeitä toimintatapoja tässä työssä. 

Keski‐Suomen maakunnalliseen tuotanto‐organisaatioon liittyy aikuissosiaalityön osalta erilaisia odotuksia. 

Pienissä kunnissa suurempiin rakenteisiin siirtyminen nähdään tervetulleena erityisesti työn rajaamisen sekä 

osaamisen saatavuuden näkökulmasta. Toisaalta tärkeänä pidetään lähi‐ ja keskitettyjen palvelujen 

rakenteiden määrittelyä. Jos nämä rakenteelliset ratkaisut pystyvään tekemään oikein, siitä tulee olemaan 

ensisijaisesti hyötyä asiakkaille, mutta myös työntekijöille. Muutosta kohtaan on myös epävarmuutta 

esimerkiksi miten työtekijöiden liikkuvuus toteutetaan maakunnallisessa organisaatiossa. Tähän 

ennakointityöhön tarvitaan riittävästi aikaa konkreettisten asioiden kuten työnkuvien, toimipaikkojen ja 

yhteistyökuvioiden valmisteluun. Lisäksi kunnan muut palvelut ja SOTE‐palvelut tulee suunnitella harkitusti ja 

yhteistoiminnallisesti. 

  

4.4 KUNTOUTUKSEN INTEGRAATIOTYÖRYHMÄ  
 

 

Tässä osassa kuvataan tämän hetkisiä suunnitelmia ja vaihtoehtoja maakunnallisen lääkinnällisen yli 18‐

vuotiaiden somaattisten asiakkaiden kuntoutuksen rakenteellisesta mallista. Sisällöllisiä maakunnallisen 

kuntoutusmallin uusia toimintatapoja esitetään seuraavassa luvussa 4.5. Vaikka maakunnallista lääkinnällisen 

kuntoutuksen mallin suunnittelua on ohjannut ja näyttäisi ohjaavan pitkälti Keski‐Suomen Uusi sairaala – 

hanke, on sen kuntoutustoimintaa tarkasteltava kriittisesti ja avoimesti koko maakunnan kuntoutuspalveluja 

ajatellen. Keski‐Suomen maakunnallisen monialaisen kuntoutuksen uuden mallin ei tule tuottaa tai uusintaa 

entistä erikoissairaanhoidon mallia, vaan sen lähtökohdaksi tulee rakentaa uudenlainen maakunnallisen 

kuntoutuksen verkosto, jossa yhdenvertaisuus niin kuntoutuksen eri sektoreilla kuin eri asiakasryhmillä 

luodaan aivan uudenlaisella tavalla (ks. myös kuva 2 sivulla 14). 

 

Keski‐Suomen Uusi sairaala ‐hankkeen suunnittelua ohjaavat seuraavat periaatteet:  

 Potilas ensin 

 Terveellinen, turvallinen ja hyvä työympäristö työntekijöille 

 Tehokas ja edistyksellinen ICT 

 Hyvä logistiikka 

 Integroitu palvelujärjestelmä (pth ‐ esh ja osin sosiaalitoimi) 

 Ennalta ehkäisy ja terveyden edistäminen 

 Vaikuttavuus ja kustannustehokkuus 
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 Johtaminen tukee prosesseja 

Uusi sairaala – malliin on luotu ns. kuuman sairaalan, elektiivisen sairaalan ja kuntoutussairaalan 

(osaamiskeskuksen) malli (kuva 3). Kuntoutussairaala / osaamiskeskus toimii maakunnallisten lähisairaaloiden 

ja seudullisten lähipalvelujen kanssa tiiviissä yhteistyössä. Näyttäisi siltä, että tämä malli kuvaa pääasiassa yli 

18‐vuotiaiden somaattisesti sairaiden kuntoutuspalvelujen rakennetta ja myös hierarkkisesti muistuttaa 

erikoissairaanhoitojohtoista perinteistä keskitettyä toimintaa.  

Kuva 3. Keski‐Suomen uusi sairaala, rakenteellinen malli (Koski 5.2.2014) 

 

 

Kosken (2014) 31 ja Klementzin ja Vauramon mukaan (2013) 32 Keski‐Suomeen tarvitaan uusi alueellinen 

kuntoutusjärjestelmä (ks. kuvaat 4 ja 5). Nykyinen erikoissairaanhoidon kuntoutus on keskittynyt 

aivoverisuonitaudin ja leikkausten jälkeisten potilasryhmien kuntoutukseen, mutta vanhusten 

pärjäämättömyyden kuntoutus on järjestämättä. Nykyisessä suomalaisessa hoiva‐järjestelmässä kuvataan 

”kuntoutuksen olevan läsnä joka portaassa”, mutta todellisuudessa kukaan ei ole vastuussa kuntoutuksen 

järjestämisestä, seurannasta ja tuloksellisuudesta 32. heidän mukaansa nykyinen hoito‐ ja kuntoutustoiminta on 

otettava tarkasteluun maakunnallisena kokonaisuutena, jossa kuntoutus nähdään laajana tehtävänä ja jonka 

keinovalikoimaan sisältyy fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kuntoutus. Lisäksi on myös kuntoutuksen 

                                                            
31 Koski JJ, esitys 5.2.2014  
32 Klemetz & Vauramo (2013): Keski-Suomen shp:n jäsenkuntien vanhuspalvelulaitosten inventaario, vrt. myös Pulkin (2012) väitöskirja. 
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mahdollistaminen ja esteiden poistaminen nykyisen rakenteen jokaisesta osasta. Kuntoutuksen ja 

kuntoutumisen kohteena on laaja kuntoutustarve alkaen pitkäaikaistyöttömästä, sisältäen sairauksista 

kuntouttamisen, kunnon ylläpitämisen vanhenevassa ikärakenteessa ja päätyen lähipalveluna tuotettuun 

kotikuntoutukseen. Kriittisiä ja paljon kuntoutusresursseja vaativia ovat erityisesti AVH, lonkkamurtumat ja 

tekonivelleikkaukset sekä erityisesti sairaalaan joutunut vanhus.  

Kuva 4.  Esitys maakunnalliseksi hoidon ja kuntoutuksen rakenteeksi (Kuntoutuksen integraatioryhmä 

13.3.2015 / Auvinen). 

 

Kosken (2013) 25 mukaan hyvin toimivia toiminta‐ ja yhteistyömalleja avopalveluissa on jo nyt olemassa kuten 

vammaispalvelun ja kotihoidon sekä kotisairaanhoidon palvelusuunnitelmat potilaan ja omaisten kanssa sekä 

maakunnallisesti toimiva apuvälinekeskus. Näitä hyviä toimintamalleja tulee laajentaa ennakkoluulottomasti 

eri asiakasryhmille ja kuntoutuksen sektoreille. Lääketieteellinen ja kuntoutuksellinen näkökulma tulee ottaa 

paremmin huomioon potilaan siirtyessä hoitojaksolta kotiin ja näissä solmukohdissa hoidon ja kuntoutuksen 

kokonaisvaikuttavuutta on tehostettava (vrt. aikaisemmin kuvattu kuntoutuksen yli ja alilaatu, kuntoutus‐

ketjun sisällä tapahtuvat laatuvaihtelut). Omaiset voivat olla entistä enemmän mukana kuntoutumisen 

suunnittelussa ja tuoda omat voimavaransa kuntoutuksen kokonaisuuteen, kun pyritään kuntoutusketjun 

parempaan toteutuvuuteen ja jatkuvuuteen. Yhdyshenkilön roolia kuntoutuksen ”saumakohtiin” on 

tehostettava ja laajennettava eli eri toimijoiden, potilaan ja kodin välille (”kuntoutuksen koordinaattori”‐ 

kuntoutusohjaaja, terveyssosiaalityöntekijä, potilasmanageri). Oli nimike mikä tahansa, on hänen (tai työparin) 

tavoitteena tarpeenmukaisen palvelukokonaisuuden toteutumisen varmistaminen ja nopea reagointi 
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tarvittaviin muutoksiin sekä uusien toimintakäytänteiden rakentaminen. Moniammatillinen tiimi on jo nyt 

koottavissa useimmissa kunnissa ja kuntayhtymissä, mutta niiden joustavaa toimintatapaa ja vastuuta on 

vahvistettava erityisesti ongelmallisimmissa tilanteissa.  

Kaikki kuntoutusasiakkaat eivät tarvitse samanlaisia palveluita, mutta kaikille on taattava riittävä ohjaus ja 

neuvonta sekä mahdollisuus konsultaatioon. Vaikka uudet toimintatavat aluksi vaativat aikaa ja resursseja, on 

niiden avulla mahdollista kohdentaa tarvittavia resursseja tarkoituksenmukaisesti ja joustavasti aina sinne, 

missä vaaditaan lisäresursseja. Onkin entistä oleellisempaa suunnata niukkenevia resursseja 

tarkoituksenmukaisesti, ja tämä vaati jo olemassa olevien resurssien uudelleen arviointia ja suuntaamista. 

 

Kuva 5. Lähikuntoutuksen rakenne (Koski 5.2.2014) 

 

 

4.5 MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTUVAT MENETELMÄT 
 

Tässä osiossa kuvataan monialaisen kuntoutuksen uusia työmenetelmiä ja nykyisen toiminnan 

haasteita maakunnallisen mallin rakentamisvaiheessa. 

Maakunnallinen malli tulee rakentaa alueellisien ja asiakasryhmäkohtaisten kuntoutuskoordinoija‐

työparin (vastuuhenkilöiden, vastuutyöntekijöiden) selkeän ja samalla vastuullisen toiminnan avulla. 

Mallia osa‐alueineen ei tule rakentaa kenenkään yksittäisen työntekijän varaan, vaan jokaiseen 

koordinoijatyöpari muodostaa moniammatillisen ”solun” 33eli työparissa on kuntoutustyöntekijä ja 

                                                            
33 Vrt. Key:n rakentama kuntoneuvolatoiminta, jonka mallin pohjalle voitaisiin rakentaa ns. kuntoutusneuvolatoiminta. 
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terveydenhuollon edustaja versus sosiaalialan asiantuntija riippuen asiakasryhmästä ja alueen 

ajankohtaisista haasteista. Erityisesti maakunnallisessa mallissa tulee vahvistaa terveydenhoitajien ja 

sairaanhoitajien roolia kuntouttavassa työssä lasten ja nuorten kohdalla, sosiaalityötä aikuisten ja 

ikääntyneiden kohdalla sekä lääkäreiden yleistä kuntoutusosaamista kaikkien elämänkulun 

asiakkuuksien osalta. 

Kuntoutuksen erityispätevyyttä on maakunnan lääkäreillä niukasti, vaikka erityisalakohtainen 

osaaminen sisältää joitakin kuntoutuksen osa‐alueita. 3.3.2015 tilanteen mukaan Keski‐Suomen 

maakunnan alueella on 16 kuntoutuksen erityispätevyyden omaavaa lääkäriä. Heillä on taustalla 

esimerkiksi fysiatrian, työterveyshuollon, neurologian ja lasten neurologian erikoistuminen. 

Valtakunnallisesti Suomessa on 299 kuntoutuksen erityispätevyyden omaavaa lääkäriä 34 (Liite 4). 

Erityisesti lähipalvelujen lääkäreille voidaan rakentaa kuntoutusosaamista niin, että he 

työskentelevät työpareina vastaanotoilla kuntoutustyöntekijöiden kanssa esimerkiksi viikoittain tai 

kuukausittain sovittuina aikoina. Liikkuvat ja/tai mobiilit lääkäripalvelut tulisi myös ottaa käyttöön 

esimerkiksi pilotoimalla kotihoidon lääkäripalveluita (vrt. Tampereen kotiutustiimit, kotikuntoutus ja 

kotihoidon aluelääkärit). 

Kuntoutuksen maakunnallisen mallin eräs keskeinen onnistumisen kriteeri on riittävän matala 

hallinto‐ ja johtamisjärjestelmä (vrt. Eksote). Erilaisten kansainvälisten ja kotimaisten mallien mukaan 

näyttäisi siltä, että kuntoutuksen innovatiivinen toteuttaminen vaatii lääkärijohtoista, laajavastuista 

toimintamallia. Toisaalta yhden johtajan rinnalle tarvitaan kuntoutuksen monialainen 

työryhmä/tiimi, joka pystyy nopeasti reagoimaan tarvittaviin muutoksiin ja ajankohtaisiin haasteisiin. 

Koska kuntoutusammattien kirjo on laaja ja erityisosaaminen kasvaa koko ajan, on tärkeää, että 

moniammatilliset kuntoutuksen johto‐ ja/tai työryhmät toimivat joustavasti, tasavertaisesti ja 

innovatiivisesti. Maakunnallinen lääkärijohtoinen kuntoutuksen vastuualue ei sinällään takaa 

kuntoutuksen toimivuutta, vaan hyvä johtaminen ja luottamus kuntoutustoiminnan kaikilla osa‐

alueilla, jossa jokaisen työntekijän asenteet, yhteistyötaidot ja halu jatkuvaan kehittämiseen luovat 

pohjan onnistuneelle toimintamallille. 

                                                            
34 Suullinen ja kirjallinen tieto Mauri Kallinen 10.4.2015 / Lääkäriliitto / Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys ry:n kuntoutuksen 
erityispätevyystoimikunta, puheenjohtaja. 
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Maakunnallisen kuntoutuksen vastuualue 35voisi tarkoittaa myös sitä, että jokainen tällä sektorilla 

työskentelevä tekee aina myös kliinistä, konkreettista kuntoutustyötä eli pelkkiä hallinnollisia 

esimiehiä ei ole tulevaisuudessa olemassa. Tämä mahdollistuu sillä, että kaikki kuntoutustyö tehdään 

työpareina, jolloin jatkuva toisilta oppiminen läpäisee koko kuntoutuskentän. Lisäksi mahdollistetaan 

työnkierto, niin että lähellä kuntoutujia työskentelevät asiantuntijat voivat siirtää osaamistaan eri 

verkostoihin ja yksittäisille työntekijöille. 

Eräs innovatiivinen ja ajankohtainen toimintamalli on Keski‐Suomessa toteutettu ja myös kansallisesti 

laajeneva fysioterapeuttien suoravastaanottotoiminta. SOTE‐uudistus voi tarjota mahdollisuuden 

uusiin toimintamuotoihin ja mm. laajennettuihin tehtävänkuviin. Suomen Fysioterapeuttien kanta on, 

että terveydenhuollon ammattilaisten suoravastaanotot tulee laajentaa kaikkialle Suomeen. 

Fysioterapeuttien suoravastaanotoista akuuteissa tule‐ongelmissa on Suomessa hyviä kokemuksia jo 

yli 10 vuoden ajalta. Potilaat hyötyvät nopeasta hoitoon pääsystä ja yhteiskunta säästää rahaa. 

Alueellinen tasa‐arvo jää suoravastaanotoissa kuitenkin toteutumatta, sillä tilastojen mukaan muiden 

kuin lääkäreiden tekemien avohoitokäyntien määrä sairaanhoitopiireittäin vaihteli vuonna 2012 lähes 

10 000 käynnistä alle 3 000:een 1 000 asukasta kohti. Kuntoutuksen merkitystä tulee korostaa 

palvelurakenteita kehitettäessä. Systemaattinen ja tavoitteellinen kuntoutus esim. lonkkaleikkauksen 

ja aivohalvauksen jälkeen voi toteutua nykyistä tehokkaammin yhdistämällä nykyisiä 

terveydenhuollon toimipisteitä ja siirtämällä kuntoutusta lähelle kuntoutujien asuinpaikkaa ja suoraan 

kotiin. Erityisesti ikääntyneiden sairauksissa hoito‐ ja kuntoutusketjujen toimivuus tulee varmistaa 

potilaiden toimintakyvyn ja omatoimisuuden säilymiseksi mahdollisimman pitkään. 36 

Tulevaisuudessa fysioterapeuttien rinnalle on saatava vastaavaa suoravastaanottotoimintaa kaikille 

kuntoutuksen asiantuntijoille kuten esimerkiksi toimintaterapeuttien työhön kotihoidon 

kotikuntoutukseen, sosiaalityöntekijöiden/sosionomien työhön uudistuvaan sosiaaliseen 

kuntoutukseen ja mielenterveystyön ja perhetyön alueelle. Tästä toiminnasta ei koulutuksellisesti tai 

lupakäytäntöjen osalta tulla byrokraattista tai niin kallista, että se estää luontevan toiminnan 

kehittämisen ja laajenemisen. Näissä uusissa toimintamuodoissa on rakennettava osaamista 

työssäoppimisen ja mentoroinnin sekä etäyhteyksien avulla tapahtuvana verkostokoulutuksena 

                                                            
35 Vaihtoehtoina on esitetty kuntayhtymämallia, väliportaan mallia (maakunnallinen) tai valtion hallinnoimaa mallia. Suullinen tieto Milja 
Tiainen, STM 24.3.2015 
36 Muokattu http://www.suomenfysioterapeutit.fi, viitattu 10.4.2015 
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erityisiin kuntoutuksen solmukohtiin. Tämä tarkoittaa kuntoutuskentän avointa avaamista ns. ristiin 

pölyttämiseen, jokaisen oman vakiintuneen mukavuusalueen yli katsomista ja toisilta oppimista 

sekä hyvien käytäntöjen kokeilua yli perinteisten kuntoutussektorien ja asiakasryhmien (vrt. 

Monialaisen kuntoutuksen väliraportti 2015, 21).  

Psykiatrisen palveluasumisen tehtävänä on toiminnan asiantuntijana koordinoida ja kehittää Keski‐

Suomen maakunnan mielenterveyskuntoutujien palveluasumista ja siihen liittyviä hoitopalveluja ja 

arjen tukea antavia palveluja potilaan siirtyessä sairaalasta palveluasumisen piiriin. Psykiatrisen 

palveluasumisen tehtävänä on myös tiedottaa, kehittää ja kouluttaa maakunnassa toimivia 

psykiatrisia toimijoita. 37 Käynnistynyt toiminta voi toimia mallina uudenlaisten kuntouttavien 

palvelujen alustana, jossa erilaisiin siirtymävaiheisiin voidaan rakentaa yksilöllisiä, liikkuvia ja/tai 

mobiilipalveluita  38. 

Maakunnallisessa kuntoutuksen vastuualueella ensisijainen toimintamuoto on konkreettisesti tai 

sähköisesti / digitaalisesti liikkuvat palvelut. Työntekijöiden työ on keskiössä lähellä asiakkaita tai 

mobiilien tarkoituksenmukaisten tietoyhteyksien kautta. Paikalliset nykyisen terveydenhuollon ja 

sosiaalitoimen tilat, joissa kuntoutusta voidaan tarjota avo‐ ja päivätoiminnan tyyppisenä palveluina, 

on rakennettava niin, että kuljetuspalvelut mahdollistavat jokaisen asiakkaan pääsemisen ko. 

toimintaan. Pieniä yksiköitä esim. mielenterveysasiakkaille, perheille, päihdeasiakkaille on tarjottava 

kynnyksettöminä palveluina ilman byrokraattista lähetekäytäntöä. Nopea reagointi ja kansalaisten 

huolen vastaanottaminen sekä niiden pohjalta eriasteisten palveluprosessien rakentaminen tulee 

rakentaa paikalliselta tasolta maakunnalliselle tasolle. 

Kaikilla kuntoutustyöntekijöillä on mahdollisuus jatkuvaan konsultaatioon 24/7 eli uuden sairaalan 

kuntoutuksen tietokeskuksessa toimii eri alojen kuntoutustyöntekijöitä päivystysvuorossa antaen 

puhelimella, videolla ja myös konkreettisesti ohjausta ja neuvontaa eri puolelle maakuntaa. Tieto 

siirtyy joustavasti ja itse kuntoutujat vain erityistilanteissa. Kaikkien kuntoutustyöntekijöiden 

työresursseja tulisi voida käyttää myös kaksivuoro‐ ja päivystystyönä sekä viikonlopputyönä, jolloin 

kuntoutusresurssien (tilat, välineet, ohjaus, neuvonta jne.) olisivat tehokkaammin ja 

monipuolisemmin käytössä. 

                                                            
37 http://www.ksshp.fi/fi-FI/Yhteystiedot/Muut_tutkimus_ja_hoitopalvelut/Psykiatrian_palveluasuminen(35241), viitattu 27.4.2015. 
38 IAGG2015-kongressissa (22.4-26.4.2015) esitetyt mallit ikääntyneiden mielenterveys- ja muistisairaiden green care-yksiköistä, green 
care farming-toiminnasta ja muut yksikölliset asumisratkaisut tuki- ja kuntoutuspalveluineen. 
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Kuntoutuksen tutkimus‐ ja kehittämistoiminta vaatii maakunnallisesti kriittistä tarkastelua. 

Maakunnallisesti on tehtävä selkeät eettiset tutkimus‐ ja kehittämistyön periaatteet, joilla 

varmistetaan tutkimus‐ ja kehittämistyön vahva implementaatio suoraan käytännön työhön. Puhtaasti 

tieteellinen, urasuunnitteluun ja tutkijastatukseen liittyvä tutkimustyön on erotettava erikseen, 

elleivät sen tulokset ole välittömästi asiakastyöhön käytettävissä. Pitkät suljetut tutkimus‐ ja 

julkaisuprosessit eivät saa estää julkisella rahoituksella saatujen tulosten välitöntä implementaatiota.  

Kuntoutusviestintää tehostetaan koko maakunnan alueella. Viestintätoiminta rakennetaan niin, että 

maakunnan asukkaat eli kansalaiset saavat tarkoituksenmukaista tietoa kaikista niistä kuntoutus‐ ja 

terapiapalveluista, joihin heillä on mahdollisuus eli tavoitteena on selkiyttää kansalaisten 

kuntoutusoikeutta. Samalla vahvistetaan kuntoutujien omaa vastuuta, heidän osallisuuttaan ja 

oikeuttaa olla suunnittelemassa heille räätälöityjä palveluita. 

Maakunnallisesti rakennetaan kansalaisten kuntoutuksen arkitiedon levittämiseen perustuva 

kuntoutusviestinnän keskus / yksikkö, joka tuottaa ajankohtaista tietoa, materiaaleja ja myös 

opetukseen käytettävää tiedollista ja konsultatiivista materiaalia, joilla vahvistetaan eri alojen 

työntekijöiden osaamista ja myös itse maakunnan asukkaiden tietoisuutta kuntoutusoikeuksistaan. 

Viestintä toimii asiakaslähtöisesti hyödyntää vertaistoimintaa sekä edistäen arkitiedon jakamista ja 

hyvien käytäntöjen nopeaa levittämistä. Laajeneva kuntoutusviestintä mahdollistaa maakunnan 

kansalaisille kuntoutusvalmiuden (kuntoutumisresurssin) arvioimisen ja käyttöönoton. 39 

 

5 ELÄMÄNKULUN ASIAKKUUDET JA MAAKUNNALLINEN TOIMINTAKENTTÄ 

 

Seuraavaksi kuvataan erilaisia kuntoutusasiakkuuksia elämänkulun näkökulmasta ja nostetaan esille 

keskeisiä kuntoutusasiakkuuksia palveluineen, joiden suunnittelu, toteutus ja arviointi tulisi toteuttaa 

maakunnallisessa mallissa yhdenvertaisesti. Jokaiseen elämäkulun ryhmään on nostettu SOTE2020‐

hankkeen kuntakohtaisia esimerkkejä hyvin toimivista käytännöistä 40. Valitut asiakasryhmät eivät ole 

kaiken kattavia, ja niitä tulee täydentää jatkuvasti, kun maakunnallisia ja lähialueen 

kuntoutuspalveluja rakennetaan ja arvioidaan jatkossa. 

                                                            
39 Tällä ei tarkoiteta asiantuntijakeskeistä tieteellistä viestintää, vaan aivan uudenlaista asiakkaita suoraan palvelevaa konkreettista 
arkitiedon jakamista. Maakuntaan ei tarvita enää yhtään ylimääräistä ”kioskia” sektoroituneen tiedon jakamiseen. 
40 SOTE2020-hankkeen kuntakierrosten koonti/  Koikkalainen, saatu 28.4.2015 
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Elämäkulku voidaan jakaa kolmeen 30 vuoden jaksoon (kuva 6), joiden sisällä kuntoutusasiakkuus voi 

olla läpi elämänkulun jatkuvaa tai se voi käynnistyä sen eri vaiheissa, kestää eripituisia jaksoja ja 

sisältää aina myös omaehtoista hyvinvointia, toimintakykyä ja terveyttä edistävää toimintaa. 

Kuntoutustarpeet voivat myös aktivoitua uudelleen esimerkiksi elämänkulun loppuosassa.  

Kuva 6. Elämänkulun näkökulma monialaiseen kuntoutukseen 

 

 

Kuva 7. Erilaiset kuntoutuksen lähestymistavat elämäkulun eri vaiheissa 41 

 

                                                            
41 Tässä elämänkulun jaottelussa on yhdistetty erilaisia ikäryhmä-/sukupolvikuvauksia: esim. seniorit tarkoittavat eläkkeelle jääneitä +65-
vuotiaita ja ikääntyneet aikuiset (older adults) tarkoittavat +75-vuotiaita. Kuviossa esitetyt asiakasryhmät kuvaavat kuntoutuksen 
moninaisuutta, eikä niitä ole esitetty virallisina luokituksina.  
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Elämänkulun näkökulma tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että kuntoutus ”menee” aina ihmisen 

ainutkertaiseen elämään, ja tuottaa hänelle hyvinvointia, osallisuutta, toimintakykyä ja terveyttä 

hänelle merkityksellisellä ja tarkoituksenmukaisella tavalla.  Maakunnallisessa mallissa tulisi 

huomioida, että jokaisessa elämänkulun jaksossa kuntoutuspalvelujen tulisi olla riittävän monialaisia 

ja laadullisesti yhdenvertaisia. Jokaiseen elämänkulun vaiheeseen liittyvällä, erilaisella kuntoutuksen 

lähestymistavalla pyritään hyvään arjessa suoriutumiseen, mielen hyvinvointiin ja osallisuuteen 

elämän eri ympäristöissä (kuva 7). 

 

5.1. VAUVAIKÄ JA VARHAISLAPSUUS 

 

Vastasyntyneet monisairaat, somaattisesti ja/tai kognitiivisesti sairaat ja vammaiset lapset ja 

heidän perheensä tarvitsevat selkeät ja joustavat hoito‐ ja kuntoutuspolut (vrt. 1. ikävuoden 

erityistarpeet ja perheiden vastuutyöntekijät) 42. Leikki‐ikäisten lasten ja heidän perheidensä 

kuntoutus‐ ja terapiapalvelut tulee integroida varhaiskasvatukseen ja Kelan kuntoutukseen 

selkeämmin ja kokonaisvaltaisemmin. Lasten kanssa työskentelevät terapiahenkilöt työskentelevät 

pääsääntöisesti työpareina, mikä vahvistaa terapioiden tehokkuutta, vaikuttavuutta ja antaa lapsille 

ja perheille aikaa myös normaaliin arkeen terapioiden ulkopuolella.  

Pitkäaikaislapsikuntoutujien lisäksi tulee huolehtia esim. oppimis‐ ja hahmotushäiriöiden varhaisesta 

tunnistamisesta ja kuntoutuksesta. Lisäksi FAS‐lapset, neuropsykiatriset ja psykiatriset lapset sekä 

lasten syöpäsairauksiin liittyvä kuntoutus tulee arvioida ja luoda näille asiakasryhmille perheineen 

selkeät hoito‐ ja kuntoutuspolut. Päivähoitoon ja perheiden arjen tukeen tulee olla riittäviä 

tukipalveluja esimerkiksi lapsiperheiden kotihoidon avulla. 

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten siirtyminen päivähoidosta alakouluun ja edelleen 

yläkouluun tulee suunnitella kuntoutuspalvelujen ja koulujen kanssa yhteistoiminnallisesti ja 

perheiden tarpeita kuunnellen. Siirtymävaiheisiin on rakennettava erityinen arviointi‐ ja 

seurantaprosessi, joka estää kuntoutus‐ ja terapiapalveluiden katkokset (esim. lasten kuntouksen 

perhe‐ ja/tai kuntoutuskoordinaattorit). Nykyisen erikoissairaanhoidon kuntoutusohjaajien 

työnkuvat on arvioitava niin, että käytännön ohjaus‐ ja neuvontatyöhön saadaan resursseja 

                                                            
42 Vrt. Lasten hyvät kuntoutuskäytännön raporttien Y- ja A-linjaukset. 
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päiväkoteihin ja kouluihin. Koulutetut lähityöntekijöiden saaminen erilaisiin liitoskohtiin 

kenttätyöhön ja arjen tukeen tulee varmistaa. 

Erityisesti kouluikäisten pitkäaikaissairaiden lasten sosiaalisen kuntoutuksen osuutta tulee vahvistaa 

näissä edellä kuvatuissa vaiheissa, ja samalla huomioida sisarusten tarve tukeen, terapiaan tai 

sopeutumisvalmennukseen. Palveluissa tulee huomioida uudenlaiset perherakenteet ja perheiden 

yksilölliset elämäntilanteet sekä maahanmuuttajaperheet ja esimerkiksi myös kauan ulkomailla 

asuneet lapset ja nuoret perheineen heidän muuttaessa maakunnan alueelle. 

Yksiselitteinen ja selkeä kuntoutusprosessin käynnistyminen, toteuttaminen ja arviointi kaikkien 

maakunnan ko. palveluita tarvitsevien lasten kohdalla tulee varmistaa. Tämä puolestaan edistää 

yhdenvertaisuutta ja palvelujen sujuvuutta ja kannustaa lasten perheitä omien voimavarojen 

luontevaan käyttöön. Yksilölliset ja räätälöidyt palvelut rakentuvat yhteisen prosessin pohjalle, jolloin 

palveluketjut eivät vuoda, ja päästään arvioimaan kuntoutuksen yli‐ ja alilaatua. Työntekijöiden 

osaaminen tulee varmistaa kuntoutustarpeen arvioinnista aina kuntoutusprosessien päättymiseen. 

Maakunnallinen malli vaatii kaikkien lasten ja perheiden kanssa työskentelevien työntekijöiden 

asenteiden ja toimintatapojen avointa analysointi ja kehittämismyönteisyyttä. 

Tulevaisuudessa on vahvistettava neuvola‐ ja koulututerveydenhuollon roolia eri ikäryhmien 

tarkastuksissa ja ikäkohorttien seurannassa. Perheiden vastuun vahvistaminen ja yhteistyö perheiden 

kanssa on luotava luontevaksi ja avoimeksi (vrt. Eksoten lasten ja nuorten talot). Liitteessä 7 kuvataan 

koko ikäluokkaan koskevat lasten kuntoutuspalvelujen keskimääräiset osuudet ja tarpeet.  

Nykyistä lasten monialaista kuntoutusta on kritisoitu mm. sen fokusoitumisesta liiaksi tulevien 

kouluvalmiuksien tukemiseen eikä arjen elämäntaitojen kuntouttamiseen. Lasten ja nuorten 

kuntoutuksessa tulee varmistaa (riittävän) hyvän arjen toteutuminen lapsuudessa, jossa leikki, lepo ja 

samalla myös yksilöllinen kuntoutus ja/tai terapia ovat tasapainoisessa suhteessa keskenään. 

Tällä hetkellä Keski‐Suomen kunnissa varhaislapsuuden hyviä käytäntöjä ovat mm. julkista sektoria 

täydentävät monet kolmannen sektorin ja vapaaehtoistyön sekä seurakuntien erilaiset toimintamallit 

perheiden tukena (mm. MML, Lapset puheeksi – malli, kasvatusohjaaja, perhekerhot ja perheohjaus). 

Lisäksi korostuvat lapsiperheiden kotipalvelut sekä kotiin tulevat kuntoutus‐ ja terapiapalvelut sekä 

nopeasti saatavat konsultaatiopalvelut lähipalveluina. Neuvolatoimintaa on yhdistetty myös 
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kuntoutustyöntekijän toteuttamat arvioinnit ja seurannat joissakin kunnissa ja lasten 

kuntoutustyöryhmän paikallista toimintaa lähellä perheiden arkea korostettiin. 

 

5.2 KOULUIKÄ JA TOINEN ASTE 

 

Kouluikäisten ja 2. asteen erityislasten ja – nuorten monialaisen kuntoutuksen jatkuvuus tulee 

turvata erityisesti niissä siirtymä‐ ja liitoskohdissa, joissa nuoren asuin‐ ja opiskelupaikkakunta 

vaihtuu. Toisen asteen nuorten tarvitsemat kuntoutus‐ ja terapiapalvelut tulee tarjota integroituna 

olemassa olevaan opiskelijaterveydenhuoltoon ja niiden tulee tukea myös ammatillisen ja 

lukiokoulutuksen pedagogisia tavoitteita (esim. erilaiset oppimiskioskit ja ‐parkit sekä vertaistuki). 

Toisen asteen opiskelijoilla tulisi olla yhdenvertaiset terveydenhuollon, kuntoutuksen ja 

terapiapalvelut muiden opiskelijaryhmien kanssa kuten erityiskoulujen ja korkeakoulujen 

opiskelijoilla on tällä hetkellä.  Ne nuoret, joilla on todettu oppimisvaikeuksia tai neuropsykiatrisia 

ongelmia, tulisi voida jatkaa tuetusti opiskelua peruskoulun jälkeen (vrt. Kelan nykyinen tai uudistuva 

rooli).  

Ammatillisen koulutuksen jälkeen alle 18 vuotias nuori voi tarvita myös erityistä tukea työelämään 

siirtyessään kuten työkokeilua tai työhön valmennusta. Erityisnuorille tulisi taata yhdenvertainen 

oikeus jatkaa opintojaan esimerkiksi yliopistoon tai vaihtaa kokonaan alaa kuten hänen 

ikäryhmänsä / sukupolvensa nuoret muutenkin tekevät. Tässä julkisen sektorin kuntoutuspalvelujen ja 

Kelan palvelujen tarkoituksenmukainen integrointi tulisi varmistaa. Myös ne nuoret, jotka toisen 

asteen koulutuksen jälkeen siirtyvät suoraan eläkkeelle, tarvitsevat arjen hallintaa ja osallisuutta 

tukevaa, hyvinvointiaan ylläpitävää kuntoutusta. Maakunnan alueella toimivien kolmannen sektorin 

toimijoiden kanssa yhteistyössä voidaan esimerkiksi luoda aivan uudenlaista monialaista 

erityisnuorien työpajatoimintaa (esim. vrt. Helsingissä toimiva Lyhty ry:n työpajat kuten kahvila‐, 

radio‐, tekstiili‐ ja videotyöpajat). Työpajoissa erityisnuorilla on mahdollisuus erilaisiin 

työntekijärooleihin omien kiinnostuksen kohteiden ja taitojen pohjalta. 

 

Keski‐Suomen kuntakierroksella nostettiin esille varhaisnuorten ennaltaehkäisevistä ja varhaisen 

puuttumisen palveluista kuntien oppilashuollon palvelut (mm. psykiatrinen sairaanhoitaja) ja 

nuorisotyön erilaiset yhteistyö‐ ja kehittämisverkostot (mm. etsivä nuorisotyö ja järjestöjen 
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nuorisotyö). Oman kunnan alueella toimivat psykiatrian poliklinikat toimivat joustavasti reagoiden 

nopeasti nuorten ja heidän perheidensä tarpeisiin. Lisäksi perheiden ja nuorten vertaistoimintaa ja 

perheneuvolatoimintaa korostettiin.  Kaiken kaikkiaan tämän ikäryhmien ennaltaehkäisevistä ja 

kuntoutuspalveluista oli kaikkein vähiten kuvauksia maakunnan kuntakierroksella. Erityislasten ja – 

nuorten palveluista nousivat esille erityisesti kehitysvammaisten työ‐ ja vapaa‐ajan toiminta sekä 

perheiden tuki. 

 

5.3 NUORET AIKUISET JA OPISKELIJAT 

 

Kaikki edellä kuvatut lapsuuden ja nuoruuden vaiheiden kuntoutuspolut vaikuttavat pitkälle myös yli 

18‐vuotiaiden kuntoutuspolkujen toimivuuteen ja monialaisen kuntoutuksen vaikuttavuuteen. Tässä 

osiossa nostetaan esille vain joitakin nuorten kuntoutuksen / terapian aukkokohtia ja erityishaasteita. 

Nuoruuden vaiheessa voi nousta esille sellaisia uusia haasteita, jotka käynnistävät monialaisen 

kuntoutuksen ensimmäisen kerran konkreettisesti ja usein myös akuutisti. Nuoruuden akuuttikriisit, 

opiskeluun ja elämänhallintaan liittyvät haasteet voivat lisätä sekä mielenterveys‐ että 

päihdekuntoutuksen (terapian) tarvetta 43.  Ihmissuhteisiin sekä opiskelu‐ ja työpaikan löytämiseen 

liittyvät haasteet voivat olla näitä riskitekijöitä. Näiden syrjäytymisuhassa olevien nuorten opiskelu‐ ja 

työvalmiuksien arvioimisen ja kuntoutuksen sekä mielenterveyskuntoutuksen tulisi sisältää riittävän 

pitkäkestoiset seurannat ja tarkoituksenmukaisen integroinnin (vrt. nykyiset palvelut kuten TYP ‐

toiminta sekä sosiaalipäivystys ja SOVATEK:n päihdepäivystys sekä nuorten J‐nappitoiminta). 

Erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatrian toimintaa ei ehditty tämän selvitystyön aikana kartoittaa 44. 

Maakunnan kuntakierroksella nousivat esille mm. työllistymiseen liittyvät hyvät käytännöt 

kuntoutuksen ennakoivina toimintamalleina (mm. Työkanava – hanke ja J‐Nappi). Tämän ikäryhmän 

palvelut nousivat niukasti esille kuntakierroksilla, vaikka monet mielenterveys‐ ja päihdepalvelut 

käynnistyvät jo nuoruuden ikävaiheessa.  

 

                                                            
43 Vrt. käypähoitosuosituksissa mm. syömishäiriöiden kuntoutus, epilepsiaan liittyvät hoito- ja kuntoutusmenetelmät, huumeiden ja 
päihteiden käytön hoito- ja terapiamuodot. 
44 Kosken Mielenterveys- ja päihdetyöryhmien kokouksissa ko. alue tuli niukasti esille. 
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5.4 AIKUISUUS ELI TYÖIKÄISET  

 

Työikäisten kuntoutuspalvelut liittyvät useimmiten työkyvyn fyysiseen tai psyykkiseen arviointiin ja 

kuntoutukseen, jolloin ensisijaisia toimijoita ovat julkinen tai yksityinen lakisääteinen 

työterveyshuolto, Kela ja vakuutuslaitokset. Terveyttä ja työkykyä edistävät toimenpiteet ovat 

laajentuneet jatkuvasti sekä julkisessa terveydenhuollossa ja integroituna muihin palveluihin. 

Maakunnan alueella lisääntynyt uudenlainen suhdanne‐ ja rakennetyöttömyys (erityisesti +50 ‐

vuotiaat työtekijät) sekä vähän koulutettujen että akateemisesti koulutettujen osalta luo 

uudenlaisia haasteita, joihin tarvitaan uusia ratkaisumalleja. Näiden asiakasryhmien kohdalla 

tuleekin miettiä, ovatko kyseessä enemmänkin koulutus‐ ja työvoimapoliittiset toimenpiteet kuin 

sosiaali‐ ja terveyspoliittiset kuntoutustoimenpiteet 

Pitkäaikaistyöttömien monet sekä sektoroituneet että integroidut palvelut sekä muuttuva 

lainsäädäntö on aiheuttanut erilaisten asiakkaiden väliinputoamisia, hyvin käynnistyneiden 

kuntoutumisprosessien katkoksia ja myös monien prosessien aina uudelleen alusta käynnistymistä ja 

korostunutta arviointipainotteisuutta ilman tehokasta ja vaikuttavaa riittävän pitkää työhön 

kuntoutusta tai työhön liittyvien arjen hallintataitojen kuntoutusta (ks. myös Liite 8). 

Työikäisten kuntoutuspalveluista tulee erityisesti nostaa esille mielenterveyspalvelut, päihdepalvelut, 

pitkäaikaispsykiatrian asiakkaiden asumis‐ ja kuntoutuspalvelut sekä kaikkien näiden palvelujen 

integrointi niin vertikaalisena kuin horisontaalisena toimintana maakunnan alueella. Myös tähän 

elämänvaiheisiin liittyvien akuuttikriisien hallinta, jälkihoito ja seuranta tulisi rakentaa niin, että 

maakunnan alueella olisi yhtenäinen, nykyisiä hyviä toimintakäytänteitä hyödyntävä toimintamalli. 

Aikuisten kuntoutuspalveluihin kuuluvat myös Integroidut erityispalvelut kuten lastensuojelun 

perhepalvelut ja aikuisten kehitysvammaisten perhepalvelut (esim. kehitysvammapalvelut 

yhdistettynä psykiatrisiin palveluihin, kriminaalihuoltoon ja perheiden erityistukeen).  

Akuutisti sairastuneiden tai vammautuneiden työikäisten kuntoutuspalveluissa herkästi painottuvat 

aivohalvauskuntoutus, traumaattisten aivovammojen kuntoutus sekä muut traumatologisten 

asiakkaiden kuntoutuspalvelut, jotka voivat olla sekä lyhyitä että loppuelämän jatkuvia 

kuntoutusprosesseja erilaisine terapioineen. Lisäksi viimevuosien työikäisten muistisairauksien 

varhainen diagnosointi on lisännyt muistikuntoutuksen osuutta, joka on ollut pääsääntöisesti 
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erikoissairaanhoidon ja myös muistiyhdistysten tarjoamaa toimintaa niin sairastuneille, heidän 

läheisilleen ja perheille.  

Pitkäaikaistyöttömien kuntouttavat palvelut sekä mielenterveys‐ ja päihdepalvelut sekä 

perheneuvolatoiminta nousivat hankkeen kuntakierroksella esille. Lisäksi nousivat esille työikäisten 

perheiden palvelutarpeet ikääntyneiden läheistensä hoidossa ja kuntoutuksessa sekä 

päivätoiminnan järjestämisessä 

 

5.5 MYÖHÄISAIKUISUUS ELI ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN 

 

Eläkkeelle jäämisen jälkeen +60‐vuotiaat seniorit ovat yli kymmenen vuotta ilman mitään seuranta‐ tai 

ennakoivan vaiheen toimenpiteitä työterveyshuollon päättymisen jälkeen, sillä kuntien ennaltaehkäisevät 

toimet alkavat yleensä 75‐ tai 80‐vuotiaiden ikäryhmistä. Jokaisen yksilöllinen aktiivisuus ja tietoisuus oman 

terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin ylläpidosta lisääntyy jatkuvasti. Tähän ryhmään kuuluu kuitenkin 

erityisiä riskiryhmiä, joiden varhaisvaiheen kuntoutus voi tuottaa monia hyviä vanhuusvuosia. Suurin osa 

tämän ikäryhmän väestöä toteuttaa aktiivisesti monenlaista omaehtoista toimintaa toimintakykynsä ja 

hyvinvointinsa ylläpitämisessä. Oman ikääntymisen aktiivinen ja voimavarakeskeinen suunnittelu yksilö‐ ja 

vertaisryhmäprosesseina esimerkiksi työterveyshuollon kautta voisi lisätä hyvinvointia tuleviin eläkevuosiin ja 

siirtää palvelutarpeita omien yksilöllisten ja erilaisten verkostojen resurssien käytön lisääntyessä. 

Tutkimusten mukaan traumaattiset työstä poisjäämiset (irtisanominen, eläkeputkeen joutumiset, 

sairastumiset) lisäävät vanhuuden ikävaiheen masentuneisuutta ja muita mielenterveyden 

ongelmia. Lisäksi eläkkeelle jäämisen on todettu lisäävän päihteiden käyttöä kahden erilaisen 

prosessin kautta. (1) Ne päihteiden käyttäjät, joille runsas päihteiden käyttö on työaikana sijoittunut 

viikonloppuihin ja lomiin, lisäävät päihteiden käyttöä kaikkiin viikonpäiviin. (2) Työelämänsä aikana 

niukasti päihteitä käyttäneet alkoholisoituvat nopeasti eläkkeelle jäämisen jälkeen arkirutiinien 

muuttuessa. Jatkossa tulisi pohtia, miten maakunnan alueelle saadaan näille asiakasryhmille 

soveltuvat yhtenäiset erityispalvelut, sillä päihteiden käyttöön sekoittuu entistä useammin myös 

lääkkeiden sekakäyttöä ja vanhuuden ikävaiheen mielenterveyden haasteita sekä yksinäisyyden ja 

eristäytymisen ongelmia.45 

                                                            
45 Suullinen tieto, professori Antti Karisto ja Ossi Rahkonen, Helsingin yliopisto, Dublinin kongressi 25.4.2015 
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+65‐vuotiaiden tapaturmien ja sairastumisten jälkeinen tehostettu ja monialainen kuntoutusta tulisi 

yhtenäistää maakunnan alueella, sillä heillä on edessään vielä jopa kolmekymmentä vuotta, joiden 

aikana he voivat olla monella tavalla omien perheidensä ja yhteisöjensä tukena. Tälle ryhmälle tulisi 

saada nykyistä fysioterapiapainotteista kuntoutusta täydentävää monialaista yksilö‐ ja 

ryhmäkuntoutusta (toimintaterapia, psykososiaalinen kuntoutus, neuropsykologinen kuntoutus, 

ajokykykuntoutus, ravitsemuskuntoutus jne.). 

Tälle ikäryhmällä tulisi laatia peruspalveluihin luontevasti liittyvät kuntoutus‐ ja terapiatarpeen 

arvioinnit sekä laatia asiakaskohtaiset lähikuntoutus/kotikuntoutus prosessit (esim. MCI, 

aivohalvaus, aivovammat, masentuneisuus) integroituna Kelan tarjoamiin yli 65‐vuotiaiden 

kuntoutuspalvleuihin ja kolmannen sektorin palvelujen integroituina. 

Maakunnan kuntakierroksilla seniori‐ikäisten hyvät kuntoutuskäytännöt ja palvelut jäivät niukoiksi, 

koska vanhuspalveluissa keskityttiin yleensä jo paljon palveluja saavien ikääntyneiden hyviin 

käytäntöihin. Esille nousivat hyvät seniorikuntosalit, erilaiset liikunta‐ ja harrastusryhmät sekä 

tarvittavat kuljetus‐ ja avustuspalvelut integroituna omaehtoiseen aktiivisuuteen ja osallistumiseen 

kodin ulkopuolella. 

 

5.6 IKÄÄNTYNEET AIKUISET (+75) 

 

Edellisen luvun teemat suosituksineen voidaan sisältää myös +75‐vuotiaiden kuntoutus‐

palvelukokonaisuuteen. Erityisen tärkeää tässä elämänkulun vaiheessa on kuntoutusta ja 

kuntoutumista edistävien toimenpiteiden riittävän aikainen käynnistäminen. Tällä hetkellä 

ikääntyneiden monialainen kuntoutustoiminta alkaa liian myöhään, jolloin olemassa ollut 

kuntoutuspotentiaali on jo menetetty. Seuraavat kuntoutukseen liittyvät ehdotukset eivät 

kuitenkaan tarkoita sitä, että ikääntyminen on yhtä kuin jatkuvaa kuntoutusta ja toimintakyvyn 

ylläpitämistä, vaan ennen kaikkea sen tulee lisätä yksilöllistä vanhuuden ikävaiheen hyvinvointia, 

myös passiivisten ja heikkokuntoutusten ikääntyneiden kohdalla. 

Erityisesti kuljetus‐ ja avustuspalvelut sekä asunnonmuutostyöt ja apuvälinepalvelut tarpeet 

ilmenevät usein tässä elämänvaiheessa ja samalla käynnistyvät kotona asumisen arvioinnit ja 

kotihoidon palvelutarpeet. Tähän elämävaiheeseen tulee rakentaa tehostetun kuntoutuksen 
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lähipalvelut (vrt. uusi sairaala – hankkeen kuntoutussairaala), jotka käynnistyvät esimerkiksi 

erikoissairaanhoidon jälkeen tai kotihoidon asiakkaiden toimintakyvyn muutostilanteissa.  

Erityisesti tulisi rakentaa palvelutarpeen arviointiin linkittyvä kuntoutustarpeen arviointi ja 

kotikuntoutuksen vaihe ennen kuin mitään kotihoidon palveluja käynnistetään pysyvästi. 

Tehostetut kuntoutusjaksot kotihoidon asiakkaille voivat fyysisen arjessa selviytymisen lisäksi 

psykososiaalista kuntoutusta suunnitelmallisesti, tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti. Kotihoito on 

jatkossa aina asiakkaan toimijuutta, kotikokemusta ja hyvinvointia tukevaa, ei passiivisesti 

tarjottavia palveluja. Tähän vaiheeseen tarvitaan koko maakunnan kotihoidon henkilöstön ja 

erityisesti lähityöntekijöiden kuntouttavan toimintatavat konkreettista juurruttamista esim. 

vertaismentoroinnin ja pienryhmäohjauksen sekä työssä oppimisen kautta. 

Kotikuntoutuksen tulee perustua asiakaslähtöisyyteen ja hyvään perussairauksien hoitoon. 

Maakunnan alueella tulisi olla myös liikkuvia erityispalveluja mielenterveys‐, päihde‐ ja 

muistisairaiden hoitoon, kuntoutukseen ja perheiden tukeen. Samalla omaishoitajien 

varhaisvaiheen ja ylläpitävää kuntoutusta (myös läpi omaishoitajuuden jatkuvaa ja yksilöllisesti 

muotoutuvaa) voidaan tehostaa joko omana lähikuntoutuksena ja vertaistoimintana tai Kelan 

kuntoutuksena. Omaishoidon tukipalvelut lisäävät ikääntyneiden ihmisten kotona asumisen 

jatkuvuutta ja laatua. 

Siirryttäessä kotoa palveluasumiseen on huolehdittava, että muuttava iäkäs ihminen saa koko 

toimintakyvyn ja toimijuutensa potentiaalin käyttöön uudessa toimintaympäristössä. Näihin 

muutosvaiheisiin tulee rakentaa kuntoutus‐ ja tukiprosessit, joilla estetään olemassa olevan aktiivisen 

toimintakyvyn laskeminen ja hiipuminen. Erilaiset palveluasuminen ympäristöt eivät saa olla 

maakunnan alueella ei‐kuntouttavia tai passivoivia. Maakuntaan rakennetaan palveluasumiseen 

toimintakykyä ja toimijuutta ylläpitävä toimintamalli, jossa yksilöllinen toimijuutta ylläpitävä 

toiminta on säännöllisen arvioinnin ja seurannan kohteena. 

Maakunnan kuntakierroksella tuli esille kaikkein eniten ikääntyneiden palveluihin liittyviä 

kommentteja ja hyviä käytäntöjä. Nämä kuitenkin kohdistuivat pääsääntöisesti jo niiden 

ikääntyneiden palveluihin, jotka olivat monien palvelujen käyttäjiä. Kuvauksissa tuli esille melko 

perinteisiä toimintamalleja, organisaatio‐ ja henkilöstökeskeisiä toimintatapoja. Monialainen 

kuntoutus näyttäisi ikääntyneiden osalta olevan vielä melko kehittymätöntä, harmaata aluetta 
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kuntakentässä. Tutkimusten, hankkeiden ja kehittämistoiminnan pohjalta on kuitenkin luotu monia 

hyviä malleja niin kansallisesti kuin kansainvälisesti, mutta niiden käyttö on jäänyt väliaikaiseksi, 

niukaksi tai paikalliseksi. Ikääntyneiden yksityisiä palveluasumisen ratkaisuja ja perhehoitoa sekä 

sukupolviasumista tulisi kehittää koko maakunnan alueella, jolloin myös kuntoutus‐ ja 

terapiapalvelut voisivat kehittyä osana erilaisia ikääntyneiden asumisratkaisuja. 

 

5.7 IKÄÄNTYNEET JA PITKÄAIKAISHOITO (+85) 

 

Suomessa ja myös Keski‐Suomen maakunnassa +85‐vuotiaat ovat nopeimmin kasvava ikääntyneiden 

ryhmä tulevina vuosina. Lisäksi yli 90‐ ja 100‐vuotiaita tulee olemaan entistä enemmän. Lisäksi näissä 

ikäryhmissä ryhmien sisäinen heterogeenisuus kasvaa eniten, mikä haastaa paitsi hoito‐ myös 

monialaisen kuntoutuksen kehittämään uudenlaisia ja hyvin yksilöllisiä ratkaisuja (esim. 

ikääntyneet kehitysvammaiset, ikääntyneet vangit, ikääntyneet mielenterveysasiakkaat ja 

päihdeasiakkaat, ikääntyneiden perheterapiat jne.). Näille erityisryhmille tarvitaan maakunnallisia 

erityispalveluja ja asumisyksiköitä ‐ ja yhteistyötä, konsultaatiota ja koulutusta myös kansallisella 

tasolla. 

Entistä useammissa perheissä on neljä, jopa viisi sukupolvea, joissa on erilaisia huolto‐ ja 

hoitosuhteita peräkkäisten sukuolvien välillä, mutta myös yli sukupolvien meneviä hoito‐ ja 

vastuusuhteita.  

Tämän vuoksi monialaisen kuntoutuksen yhteydessä tulisi tarkastella myös tehostetun 

palveluasumisen ja pitkäaikaishoidon asiakkaiden toimintakykyä ylläpitävää hoitoa ja kuntoutusta 

elämänlaadun ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Vuoteen kokoiseen tilaan voidaan tuoda monella 

tavalla kuntouttavaa ja virkistävää toimintaa mm. luovina toimintoina, vuorovaikutuksena ja fyysisenä 

aktivoimisena.  Lisäksi omaisten ohjausta ja neuvontaa ja aktiivista osallistumista tulisi tehostaa 

pitkäaikaishoidon asiakkaiden hoidon ja kuntoutuksen tukena. Erityisesti tämän elämänkulun 

vaiheen kehittäminen vaatii innovatiivisuutta ja pitkäjänteisyyttä sekä maakunnallista yhteistyötä. 

Aikaisemmin toteutetut monet kulttuuri‐ ja taidehankkeet eivät ole useinkaan luoneet jatkuvaa tai 

pysyvää toimintaa, koska ne ovat useimmiten olleet ulkopuolisten toimijoiden toteuttamia, jolloin 

ne eivät ole päässeet juurtumaan osaksi osastojen tai organisaatioiden arkitoimintaa. 
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Maakunnallisen kuntakierroksen tuloksissa näkyi tämän ikäryhmän kuntoutuspalvelujen kuvauksia 

vain niukasti ja sivuten hyvän hoivan teemaa. Kansallisesti ja myös maakunnallisesti ikääntyneiden 

akuuttihoito‐osastoja ollaan muuttamassa arviointi‐ ja kuntoutusosastoiksi ja tämän muutostyön 

haasteet ovat erittäin suuria ja monimutkaisia. Muuttamalla nykyisen palvelurakenteen yhtä 

kohtaa ei voida ratkaista koko palveluketjun ongelmia. Näiden muutosprosessien analysointi, 

kriittisten riskikohtien auki kirjoittaminen ja hyvien muutosprosessien kuvaaminen voi antaa 

ymmärrystä näiden muutosprosessien hahmottamiseen ja tehostaa vastaavien prosessien 

etenemistä muissa kunnissa. 

 

6 YHTEENVETO JA SUOSITUKSET  

 

6.1 MAAKUNNALLISEN KUNTOUTUSMALLIN KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄT PERUSPERIAATTEET 
 

Tässä raportissa kuvattu monialaisen kuntoutuksen asiantuntijatyö toteutettiin 16.2–16.2.2015 

välisenä aikana (100 tuntia). Tehtävänä oli laatia suositus monialaisen kuntoutuksen maakunnalliseksi 

malliksi. Kuten edellisissä luvuissa on kuvattu, monialainen kuntoutus on käsitteeltään, 

rakenteeltaan ja sisällöltään valtava toimintakenttä ydin‐ ja tukipalveluineen sekä erilaisine 

tutkimus‐ ja kehittämishankkeineen. Luvussa 4.6 on kuvattu uusia toimintakäytäntöjä ja 

kuntoutuksen menetelmiä, joiden käyttöottaminen on ajankohtaista myös Keski‐Suomessa. 

Seuraavaksi nostetaan esille kolme keskeistä perusperiaatetta, joiden pohjalta maakunnallista 

monialaisen kuntoutuksen rakenteellista ja sisällöllistä mallia tulee viedä eteenpäin (kuva 8).  

1. Monialaisen kuntoutuksen käsite määritellään yhteistoiminnallisesti ja kunnioittaen eri 

kuntoutussektoreiden erilaisia lähestymistapoja ja toimintamalleja. Käsitteen määritteleminen 

auttaa luomaa asiakaslähtöistä ja ymmärrettävää kuntoutusviestintää eri sektoreiden välille ja 

ennen kaikkea kuntoutuspalveluja tarvitseville maakunnan asiakkaille. Tällä vahvistetaan 

kuntoutusasiakkaiden kuntoutusvalmiuksia huomioiden elämänkulun aikaiset 

asiakkuushistoriat ja – taidot muuttuvissa palvelurakenteissa. 

2. Monialaisen kuntoutukselle luodaan yhteiset eettiset ja toiminnalliset periaatteet, jotka auttavat 

rakentamaan asteittain erilaisia kuntoutuspolkuja ja – prosesseja monialaisen kuntoutuksen 
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maakunnalliselle vastuualueelle. Otetaan käyttöön ns. A‐ ja Y‐prosessilinjaukset46, joiden avulla 

luodaan yhteiset yleiset perusprosessit, ja joiden pohjalle syntyvät joustavat, yksilölliset sekä 

asiakaslähtöiset kuntoutujaprosessit. Standardointi ei saa estää yksilöllisten kuntoutustarpeiden 

huomioimista. Erityisesti vahvistetaan kuntoutuksen koordinointia ja ohjausta perustamalla 

liikkuviin, lähi‐, perhe‐ ja kotikuntoutusta toteuttaviin yksiköihin kuntoutuksen ohjauksen ja 

neuvonnan asiantuntijatehtäviä. 

3. Edellisten periaatteiden pohjalta luodaan yhteinen kuntoutusta ja kuntoutumista arvostava 

tahtotila, jonka avulla käynnistetään yhteisesti sovitut maakunnalliset monialaisen 

kuntoutuksen pilottihankkeet. Pilottien tulee olla kuntoutuksen eri sektoreiden erilaisia tarpeita 

huomioivia ja yhdenvertaisia. Piloteissa tulee erityisesti ottaa käyttöön kuntoutuksen eri alueilla 

toimivien hyvien käytäntöjen ristiin kokeilu. Piloteissa ei uudisteta vanhoja, heikoiksi osoitettuja 

käytäntöjä, vaan pyritään aivan uudenlaisiin, innovatiivisiin toimintatapoihin 

kuntoutusasiakkaiden elinympäristöissä. 47 

Kuva 8. Monialaisen kuntoutuksen lähtökohdat (esitetty Peurunka2‐seminaarissa 15.4.2015) 

 

 

 

                                                            
46 A-linjaukset tarkoittavat alueellisia ja Y-linjaukset yksilö- ja perhekeskeisiä linjauksia (vrt. Launianeinen & Sipari. Lasten hyvät 
kuntoutuskäytännöt, 2011, tässä raportissa s. 12). 
47 Todennäköisesti näitä perusperiaatteita tulee olemaan tulevaisuudessa enemmän, mutta tällä hetkellä nämä ovat nousseet keskeisiksi 
teemoiksi, joiden avulla voidaan ennakoida myös kuntoutustoiminnan tulevia riskitekijöitä. Riskianalyysi on tehtävä jatkossa vielä 
erikseen ja yhteistoiminnallisesti. 
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6.2 SUOSITUS MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN PILOTTIHANKKEIKSI  

 

Lopuksi esitetään joitakin pilotointikohteita, joita tulisi toteuttaa innovatiivisesti ja aktiivisesti osana 

Keski‐Suomen SOTE2020 – hanketta 48 (tai tulevaa Kaste‐hankkeen jatkoa) ja jotka painottuvat eri 

tavoin joka rakenteelliseen ja /tai sisällölliseen kuntoutustoiminnan maakunnalliseen kehittämiseen. 

Näiden kuntoutusinterventioiden arvioinnissa ja seurannassa tulee ottaa huomioon, miten yhden 

kuntoutusosa‐alueen kehittäminen vaikuttaa sitä edeltäviin ja sen jälkeisiin kuntoutusprosesseihin. 

Näiden pilottiehdotusten rinnalla tulee analysoida, mitä eri ikäryhmien tai kuntoutusalueiden 

hankkeita on jo toteutettu tai on parhaillaan menossa maakunnan alueilla, ja joita voidaan linkittää 

SOTE2020‐hankkeeseen (esim. aikuissosiaalityön, lasten ja nuorten sekä päihde‐ ja 

mielenterveyspalvelujen hankkeet sekä uusi sairaala‐hanke). Pilottiehdotuksia ei ole esitetty 

tärkeysjärjestyksessä ja ne voidaan linkittää tai sisällyttää myös muihin SOTE2020‐hankkeen tuleviin 

pilotteihin. 

1. pilotti. Kehitysvammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tilanteen analysointi ja 

auki purkaminen sekä uudelleen suuntautuminen yhteistoiminnalliseen ja kehittävään 

toimintatapaan maakunnan alueella. 

Maakunnallinen kehitysvammatyö palveluineen on kokenut monia suuria rakenteellisia ja sisällöllisiä 

muutoksia viime vuosien ja vuosikymmenten aikana. Kuntien välillä on suuria eroja, miten 

kehitysvammaisten perheiden palvelut on rakennettu ja esimerkiksi miten yksityiset palvelut 

linkittyvät julkisiin palveluihin tai miten aikuistuvien erityisnuorten kuntoutus‐ ja tukipalvelut toimivat. 

Erityisesti perheiden kokema kohdatuksi tuleminen ja palvelujen kokonaisvaltainen toimivuus on 

tuottanut joillekin alueille jatkuvaa ristiriitaa perheiden ja asiantuntijoiden välillä. Tulevan 

maakunnallinen monialaisen kuntoutuksen kehittämisen kannalta on nykyinen tilanne avattava, 

analysoitava ja luotava uudenlainen toimintakulttuuri luottamukselliselle yhteistyölle. Tätä pilottia 

tulee jäsentää kaikissa tarvittavissa ko. teemaan liittyvissä työryhmissä pohtien esim. 

yhteistoiminnallisia toteutustapoja ja pilotin konkreettisia sisältöjä ja toimintatapoja. 

                                                            
48 Sote2020 – hankkeeseen on ehdotettu 3-5 pilottia, jossa hankkeen eri teemat voivat yhdistyä ja joissa monialainen kuntoutsu voi olla eri 
tavoin mukana. 
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2. pilotti. Kuntoutussairaalasta siirtyminen lähi‐ ja kotikuntoutukseen palautus‐ ja 

hoitopaikkatakuulla 

Ikääntyneiden lonkkamurtuma‐asiakkaiden (tai joku muu asiakasryhmä) kotikuntoutuksen 

kehittäminen vaatii Keski‐Suomessa vielä kehittämistä. Pilotissa toteutetaan ns. asiakkaan kahden 

viikon kuntoutuspaikkaoikeus. Tämä Helsingin kaupungin ja Kustaankartanon malli 49 tarkoittaa, että 

kuntoutuja voi palata lähikuntoutusosastolle kahden viikon sisällä kotiutuksesta jatkamaan 

tehostettua kuntoutusta, jos kuntoutus ei ole edennyt tarkoituksenmukaisesti koti‐ ja 

lähikuntoutuksessa. Näin varmistetaan hyvät kotiutussuunnitelmat, nopeasti käynnistyvät 

kuntoutuspalvelut kotiin sekä estetään monet siirtovaiheisiin liittyvät riskit. Tällaisten 

takuuosastojaksojen jälkeen kuntoutujien kotikuntoutus käynnistyy uudelleen jäsentyneempänä ja 

vaikuttavampana. Tällä pilotilla tehostetaan erityisesti osastojen, kotihoidon, kotikuntoutuksen ja 

omaisten sekä itse asiakkaan välistä yhteistyötä ja estetään osa‐optimointia, kun hoito‐ ja 

kuntoutusketjun osat ovat vastuussa onnistuneesta prosessista. Tähän pilottiin voidaan sisällyttää 

myös mobiilikuntoutuksen kokeilu (tarkentuu myöhemmin). 

 

3. pilotti. Kuntoutusyksikön muuttaminen ”vuoteettomaksi" kuntoutusosastoksi. 

Tehostetun lähikuntoutuksen yksikköjen kuntoutujaksoilla pyritään kokonaan pois potilashuoneista ja 

jatkuvasta vuoteissa olemisesta. Vuoteeton kuntoutus on suunnitelmallista, aktiivista, yhteisissä 

oleskelu‐, kuntoutus‐ ja ruokailutiloissa olemista, ja vain sovittuina aikoina kuntoutujilla on 

mahdollisuus lepoon ja rauhoittumiseen (vrt. vuoteettomat kuntoutusosastot). Lisäksi ikääntyneiden 

kuntoutukseen sisällytetään säännöllisiä rentoutusharjoituksia, kehonhahmotusharjoituksia, oman 

toiminnan videointiseurantaa, digitaalista omaehtoista aktiivisuuden seurantaa (esim. askelmittarit, 

hyvinvointiseurantalaitteet jne.). Monialaisen gerontologisen kuntoutuksen osaamista lisätään laajasti 

kuntoutusketjujen kaikkiin kohtiin. Tähän pilottiin soveltuisi hyvin Karstulan kuntoutusyksikkö, joka on 

aloittanut toimintansa syksyllä 2014. 

 

                                                            
49 Keskusteltu Dublinin kongressissa Helsingin kaupungin Suursuon sairaalan geriatrian Kirsi Kelhän kanssa ko. mallista ja sen käyttöön 
otosta 24.4.2015. 
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4. pilotti. Kotikuntoutustiimien rakentaminen kotihoidon asiakkaiden kotona asumisen 

tukemiseen50 

Uusien kotihoidon asiakkaiden kohdalla tulisi arvioida ennen pysyvien palvelujen käynnistämistä 

kotikuntoutuksen mahdollisuudet. Tavoitteena olisi edistää ikääntyneen itsenäistä ja turvallista 

kotiasumista niistä lähtökohdista ja niillä tarpeilla, jotka hän itse kokee tärkeimmiksi. Näille asiakkaille 

annetaan kotiin tehostettu, tavoitteellinen kuntoutujakso esimerkiksi fysioterapeutin ja 

toimintaterapeutin työparityönä, jonka jälkeen omaehtoinen kuntoutus jatkuu kotihoidon ja 

omaisten tukemana.  

Lisäksi fysioterapeutti‐toimintaterapeutti‐työpari voi antaa kohdennettua ja tehostettua 

kotikuntoutusta sairaalasta kotiutuville ikääntyneille ihmisille, ja niille kotihoidon asiakkaille, joiden 

toimintakyvyssä ja arjessa suoriutumisessa tapahtuu äkillisiä tai kriittisiä muutoksia. Samalla voidaan 

vahvistaa kotihoidon henkilöstön kuntouttavia työtapoja ja kehittää heidän kanssaan uudenlaisia 

kotikuntoutuksen menetelmiä. Kotihoidon lähityöntekijöiden roolia ja osaamista tulee vahvistaa 

kotikuntoutuksen konkreettisina toteuttajina yhdessä asiakkaiden ja heidän läheistensä rinnalla. 

 

5. pilotti. Jyväskylän kaupungin ja Laukaan kunnan sosiaalisen kuntoutuksen hankkeiden pohjalta 

suunniteltava, näitä tukeva tai täydentävä kehittämiskokonaisuus (tarkentuu myöhemmin). 

 

6. pilotti. Mielenterveys‐ ja päihdetyöhön (kuntoutukseen) tulisi rakentaa sekä nopeaan 

puuttumiseen että ennaltaehkäisevään toimintaan malli, jolla nykyiset haasteelliset tilanteet 

saadaan koordinoidusti haltuun ja seurantaan (esim. päihdeasiakkaat ensiavussa, erilailla 

kroonisesti sairaat ja tapaturma‐asiakkaat sekä runsas päihteiden käyttö) (tarkentuu myöhemmin).  

 

Lopuksi: Tulevia pilottikohteet tulee rakentaa niin, että jokainen niistä tuottaa hyötyä myös muille 

kuntoutussektoreille ja antaa mahdollisuuden mahdollisemman laajan hyödynnettävyyteen sosiaali‐ 

ja terveyspalvelujen osana. Pilotteihin tulisi rakentaa aina asiakasraadit (kokemusasiantuntijat), joiden 

kautta toimintaa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan. 

                                                            
50 Tämä malli vastaa pitkälti Eksoten ja Ruotsin ikääntyneiden palveluja, joilla voidaan vähentää sairaalapäiviä, tehostaa kotona asumista 
ja säästää laitoshoidon kustannuksissa. 
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LIITTEET 

LIITE 1. Työsuunnitelma  

 

Aila Pikkarainen        TYÖSUUNNITELMA 

Asiantuntija                            Ajalle 16.2–16.4.2015 (100 h) 

Monialainen kuntoutus/ Keski‐Suomen Sote2020 

puh. 040 7604 316 / aila.pikkarainen@jamk.fi 

TYÖTEHTÄVÄT (yhteistyössä hankkeen muiden toimijoiden kanssa) – kirjattu ja lähetetty to 19.2.15 

Yleiset tavoitteet 

 

Konkreettinen totutus ajalla 16.2.–16.4.2015

Tilanne arvioitu 30.4.2015 / Pikkarainen ja Heikkilä 

laatia selvitys maakunnan 

monialaisen kuntoutuksen 

nykyisestä tilanteesta  

 

 

- Tutustutaan olemassa olevaan, hankkeessa koottuun ja tuotettuun aineistoon 

monialaisen kuntoutuksen nykytilasta – toteutunut aikataulun puitteissa. 

- Osallistutaan monialaisen kuntoutuksen eri työryhmiin (päihde‐ ja mielenterveys, 

aikuissosiaalityö, lääkinnällinen kuntoutus, uusi sairaala jne.), ja kootaan niistä 

monialaista tietoa, kehittämistarpeita ja innovaatioita – osallistuttu aikataulun 

puitteissa kaikkiin neljään ryhmää. 

- Osallistutaan hankkeen muihin työryhmiin, joissa käsitellään myös kuntoutukseen 

liittyviä teemoja (mm. vammaisryhmä, vanhustyön ryhmät, lasten ja nuorten 

ryhmät, palveluohjaus), ja kootaan niistä vastaavat tiedot kuten edellisessä 

kohdassa – toteutunut Sote2020 eri osa‐alueiden työntekijöiden haastatteluina. 

- Laaditaan yhteenveto monialaisen kuntoutuksen nykytilasta – kuvattu raportti. 

laatia alustava suunnitelma 

korjausta vaativista 

rakenteellisista ongelmista. 

 

 

- Ed. yhteenvedon ja aineistojen analyysien kautta kartoitetaan ne keskeiset 

rakenteelliset ja sisällölliset ongelmat, joita monialaisen kuntoutuksen 

asiakaslähtöisessä ja vaikuttavassa toiminnassa on tällä hetkellä (vrt. hankkeen 

yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden periaate, henkilöstön osaaminen ja 

saatavuus, johtamisen ja koordinoinnin kehittäminen jne.) – kuvattu raportissa. 

- Kootaan monialaisen kuntoutuksen innovaatio‐ ja konsensusryhmä (x 1), joka 

työstää yhteisen näkemyksen monialaisen kuntoutuksen kehittämiskohteista ja 

ratkaisuvaihtoehdoista (ns. ristiin pölytys) – toteutui Peurunka 2‐seminaarissa. 

suunnitellaan uuden 

maakunnallisen 

- Tutustaan kansallisiin / kansainvälisiin hyviin käytänteisiin mm. lähi‐ ja 

kotikuntoutuksen osalta sekä kootaan näistä alustavan rakenteellisen mallin 

luonnos edell. työryhmän tuotosten rinnalla (matka Helsinkiin 23.–24,3.2015). 
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kuntoutusjärjestelmän 

alustava mallinnuksen 

 

 

Tutustutaan kuntoutuksen kehittämistä koskevaan tutkimukseen, ja kootaan 

kuntoutuksen sisältöjä koskevat keskeiset muutostarpeet – kuvattu raportissa. 

- Näiden pohjalta laaditaan yhteistyössä hankkeen toimijaverkoston kanssa 

sisällöllistä uudistamista vaativa suunnitelma – toteutunee keväällä 2015 

käynnistyneissä vastuuryhmissä hankkeen toteuttamana. 

- Alustavat tuotokset käsitellään ke 15.4.2015 monialaisen kuntoutuksen 

työryhmässä Peurungassa – toteutui osittain ja käytettävissä olleen ajan 

puitteissa. 

Muut tehtävät 

 

- Tutustuminen keskeisiin hankkeen toimijoiden, alueen ydintoimijoihin ja heidän 

verkostoihinsa (maakunnalliset matkat tarvittaessa) – toteutui osittain (Karstula, 

KS SHP, kehitysvamma pkl). 

- Toimitaan yhteistoiminnallisesti hyödyntäen eri verkostoja – toteutui 

käytettävissä olleen ajan puitteissa. 
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LIITE 2. Työajan käyttö  

 

PVM  Tilaisuus/tapahtuma  Tunnit Yhteensä

16.2.2015  Koske, vammaisryhmän kokous  5,5

19.2.2015  Minna Mårdin tapaaminen/perehd. 2,5

20.2.2015  Materiaalien kokoamista/lukemista 8

24.2.2015  Monialainen kuntoutus, Matara/kok. 7,5

27.2.2015  Materiaalien lukeminen, tutustum. 1,5

      Yhteensä 25 Helmikuu 

2.3.2015  Aamutiimi/tiedotusteksti/ohjelma 4,5

6.3.2015  Mielenterveys/päihderyhmä/kokous 4

12.3.2015  Aikuissos.työkokous + Petri O  6

13.3.2015  Kuntoutuksen integraatioryhmä  4

16.3.2015  Uusi sairaala/Arkela/keskustelu  2,5

23.3.2015  Materiaalien kokoamista  4  

24.3.2015  STM/Nyfors, sij. Tiainen/keskustelu  3  Helsingin matka 

25.3.2015  KEY, HKI, keskustelu  3   

26.3.2015  Ideoiden kokoaminen, diat  4   

31.3.2015  Mielenterveys/päihderyhmä  0

      Yhteensä 35 Maaliskuu 

3.4.2015  Luonnoksen kokoamista  4,5

4.4.2015  Luonnoksen kokoamista  2,5

5.4.2015  Luonnoksen kokomaista  3,5

6.4.2015  Luonnoksen kokoamaista  3

7.4.2015  Koske2020, tapaaminen  3,5

8.4.2015  Luonnoksen kokomaista  2

10.4.2015  Luonnoksen rakentamista  8

13.4.2015  Seminaarin esityksen valmistelu  4

15.4.2015  Peurungan seminaari  9

      Yhteensä 40 Huhtikuu 

     100
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LIITE 3. Terveyskeskussairaaloiden ja avoterveydenhuollon kuntoutushenkilöstö (Koski 2013). 
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LIITE 4. Kuntoutuksen erityispätevyyden omaavat erikoislääkärit (valtakunnallinen tilanne 3.3.2015, 

Kallinen) 
 

Kuntoutuksen erityispätevyys 

   
Fysiatria  84 
Neurologia  39 
Työterveyshuolto  28 
Yleislääketiede  23 
Lasten neurologia  21 
Reumatologia  16 
Sisätaudit  16 
Psykiatria  12 
Geriatria  9 
Korva‐, nenä‐ kurkkutaudit  8 
Nuorisopsykiatria  4 
Foniatria  4 
Liikuntalääketiede  4 
Lastentaudit  3 
Lasten psykiatria  2 
Muut yksittäiset  26 

   
  299 
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LIITE 5. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon kustannuksia (JJ Koski, 

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

ure/59926_Mielenterveys_ja_paihdesuunnitelma_Jyvaskyla.pdf) 
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LIITE 6. Valtakunnalliset suositukset mielenterveys‐ ja päihdetyöhön 
(lähde: Mielenterveys‐ ja päihdesuunnitelma. Mieli 2009 – työryhmän ehdotukset mielenterveys‐ ja päihdetyön kehittämiseksi vuoteen 2015, Sosiaali‐ ja 

terveysministeriö. 

 
Ehdotus 1. Mielenterveys‐ ja päihdeongelmaisten pääsy palveluihin ja kohtelu niissä on yhdenvertaista kaikkien 
muiden palvelunkäyttäjien kanssa. Tämä toteutetaan asenteiden muutokseen tähtäävällä 
koulutuksella, palveluiden valvonnalla ja hoito‐ ja palvelutakuun keinoin. 
 
Ehdotus 2. Mielenterveys‐ ja päihdepalveluihin pääsee joustavasti matalakynnyksisen 
yhden oven periaatteella ensisijaisesti sosiaali‐ ja terveyskeskuksen ja sen puuttuessa perusterveydenhuollon 
yksikön kautta. 
 
Ehdotus 3. Kokemusasiantuntijat ja vertaistoimijat otetaan mukaan mielenterveys‐ ja päihdetyön 
suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. 
 
Ehdotus 4. Sosiaali‐ ja terveysministeriö laatii ehdotuksen hallituksen esitykseksi itsemääräämisoikeuden 
rajoitukset sisältävästä sosiaali ja terveydenhuollon yhteisestä puitelaista ja tekee säädösehdotuksen tahdosta 
riippumattomaan psykiatriseen sairaalahoitoon ottamiseen liittyvästä ulkopuolisesta asiantuntija‐arviosta. 
Lisäksi 
toteutetaan valtakunnallinen pakon käyttöä vähentävä ohjelma psykiatrisessa sairaalahoidossa. 
 
Ehdotus 5. Kehitetään hoito‐ ja kuntoutusajan toimeentuloturvan muotoja niin, että ne edistävät päihde‐ ja 
mielenterveyspotilaiden omaehtoista hakeutumista ja sitoutumista hoitoon sekä edistävät työelämään paluuta 
kuntoutumisen edetessä. 
 
Ehdotus 6. Mielenterveys‐ ja päihdeongelmien ehkäisemiseksi keskitytään kolmeen osa‐alueeseen: 
1. Alkoholiverotusta korotetaan merkittävästi vuoden 2009 tasosta. 
2. Hyvinvointia tukevia yhteisöjä vahvistetaan ja kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa itseään koskeviin 
ratkaisuihin lisätään. 
3. Tunnistetaan ja ehkäistään mielenterveys‐ ja päihdeongelmien siirtyminen yli sukupolvien. 
 
Ehdotus 7. Kunnat sisällyttävät mielenterveys‐ ja päihdetyön strategian terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen 
suunnitelmaan osana kuntastrategiaa. Lisäksi ehkäisevän ja edistävän mielenterveys‐ ja päihdetyön asemaa 
vahvistetaan nimeämällä vähintään yksi kokopäiväinen pysyvä työntekijä koordinoimaan työtä laajan 
väestöpohjan mukaiselle alueelle. 
 
Ehdotus 8. Palvelujen järjestämis‐ ja rahoitusvastuussa olevan kunnan tulee koordinoida nykyistä 
tehokkaammin julkiset, kolmannen sektorin ja yksityissektorin palvelut toimivaksi palvelukokonaisuudeksi. 
 
Ehdotus 9. Kunnat tehostavat perus‐ ja avopalveluja mielenterveys‐ ja päihdeongelmista kärsiville lisäämällä ja 
monipuolistamalla muun muassa päivystyksellisiä, liikkuvia ja konsultaatiopalveluja. Tämä luo edellytykset sille, 
että laitospaikkojen tarve vähenee. Erikoistason psykiatriset ja päihdehuollon erityispalveluiden 
avohoitoyksiköt yhdistetään. Psykiatrinen sairaalahoito siirretään pääsääntöisesti yleissairaaloiden yhteyteen. 
 
Ehdotus 10. Kuntien järjestämä lasten ja nuorten mielenterveys‐ ja päihdetyö toteutetaan ensisijaisesti lasten 
ja nuorten arkisessa elinympäristössä, kuten kodissa, päivähoidossa tai koulussa. Erikoispalvelut tukevat 
monimuotoisesti peruspalveluja  
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Ehdotus 11. Mielenterveys‐ ja päihdehäiriöiden ehkäisyä ja varhaista puuttumista niihin edistetään 
työterveyshenkilöstön täydennyskoulutuksella ja kehittämällä Kelan korvauskäytäntöjä. Mielenterveys‐ 
ja päihdeongelmaisten työssä jatkamista ja työhön paluuta edistetään vahvistamalla työterveyshuollon 
koordinaatioroolia työpaikan, muun terveydenhuollon ja kuntoutuksen välillä. 
 
Ehdotus 12. Mielenterveys‐ ja päihdeongelmista kärsivien työttömien työkykyä uhkaaviin tekijöihin puututaan 
ajoissa muun muassa työttömien terveystarkastustoimintaa ja kuntouttavaa työtoimintaa kehittämällä. 
Työelämään pyrkivien työkyvyttömyyseläkkeellä ja kuntoutustuella olevien mielenterveyskuntoutujien 
työllistymisedellytyksiä parannetaan. 
 
Ehdotus 13. Ikääntyvien mielenterveyshäiriöiden ja päihdeongelmien ehkäisyyn panostetaan ja niiden hoitoa 
varhennetaan ja tehostetaan muun muassa kehittämällä ikääntyneille sopivia hoitomuotoja. 
 
Ehdotus 14. Sosiaali‐ ja terveysministeriön ja opetusministeriön yhteinen työryhmä määrittelee 
mielenterveystyön opetuksen minimisisällöt. Ne sisällytetään päihdetyön opetuksen minimisisältöjen 
kanssa sosiaali‐ ja terveydenhuollon koulutusaloilla peruskoulutuksen opetusohjelmiin. 
 
Ehdotus 15. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kokoaa mielenterveys‐ ja päihdetyön suositukset yhteen sosiaali‐ 
ja terveydenhuollon tietokantaan ja huolehtii keskeisimpien suositusten päivittämisestä 
ja toteutumisen seurannasta. Toteutetaan hyvien käytäntöjen toimeenpanoa tukeva ohjelma. 
 
Ehdotus 16. Kaikkien hallinnon alojen kuntatasolta valtakunnan tasolle saakka on otettava huomioon 
toimintansa ja päätöstensä vaikutus kansalaisten mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön. Valtionhallinnon 
tasolla päihde‐ ja raittiusasiainneuvottelukunta laajennetaan mielenterveys‐ ja päihdeasiain 
neuvottelukunnaksi. 
Ehkäisevän mielenterveys‐ ja päihdetyön kehittämisen kansallinen koordinaatio keskitetään Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitokseen. Terveyden edistämisen keskuksen ylläpitämä ehkäisevän päihdetyön foorumi 
laajennetaan ehkäisevän päihde‐ ja mielenterveystyön foorumiksi. 
 
Ehdotus 17. Lisätään sosiaali‐ ja terveydenhuollon valtionosuuksien määrää perustason mielenterveys‐ ja 
päihdepalvelujen kehittämiseksi. Tämän lisäksi kohdennetaan sosiaali‐ ja terveydenhuollon 
kehittämistoimintaan 
suunnattuja valtionavustuksia mielenterveys‐ ja päihdepalvelujärjestelmän kehittämiseen. Tehostetaan 
muiden palvelujärjestelmän kehittämistyöhön käytettävien rahoitusmahdollisuuksien käyttöä kokoamalla niitä 
koskevat tiedot keskitetysti. 
 
Ehdotus 18. Sosiaali‐ ja terveysministeriö päivittää mielenterveyslain, päihdehuoltolain ja raittiustyölain sekä 
selvittää mahdollisuutta yhdistää mielenterveys‐ ja päihdehuoltolait. 
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LIITE 7. Tukitoimia tarvitsevien lasten määrä ja tuen luonne  

(soveltaen Koivikko & Sipari 2006; Lapsen hyvä kuntoutuskäytännössä.) 
 
Ryhmät  Lasten määrä  Lapsen tarpeiden luonne 

 

Ryhmä 1. 
”Lapsi tarvitsee 
jatkuvaa vaativaa 
sairaalahoitoa.” 

1 / 50.000 lapsesta 
0,002 % lapsista 

Lapsella on pitkäaikainen tai pysyvä tarve vaativaan 
sairaalahoitoon. Lyhytaikainenkaan kotihoito tai hoito 
sairaalaa kevyemmin varustetussa yksikössä ei ole 
mahdollista. Lapsen elämisen ja osallistumisen 
mahdollisuudet rajoittuvat hoitoympäristöön. 

Ryhmä 2. 
”Lapsi tarvitsee 
vaativia 
hoitotoimenpiteitä,” 

1 / 5000 lapsesta 
0,02 % lapsista 

Lapsella on vaativan hoidon tarve. Ajoittainen kotihoito on 
mahdollinen vahvasti tuettuna. Hoidon sisältö on pääosin 
vaativaa perus‐ ja sairaanhoitoa. Kuntoutuksen osuus on 
toissijainen. Vaativa hoito rajaa vahvasti lapsen elinpiiriä. 

Ryhmä 3. 
”Lapsi tarvitsee 
erityisjärjestelyjä ja 
ratkaisuja.” 

1 / 500 lapsesta 
0,2 % lapsista 

Lapsen kotihoito vaatii paljon tukea. Päivittäisissä toimissa 
päivähoidossa ja koulussa tarvitaan huomattavia 
erityisjärjestelyjä ja ratkaisuja. Kuntoutus on niitä 
täydentävää ja varsin kokonaisvaltaista. Lapsen 
osallistumisen ja tasa‐arvoisen asumisen toteuttaminen on 
hyvin haastavaa. 

Ryhmä 4. 
”Lapsi tarvitsee 
erityistoimia” 

1 / 50 lapsesta 
2 % lapsista 

Lapsella on huomattavia vaikeuksia päivittäisessä 
elämässään. Kuntoutuksen ja muiden tukitoimien 
(erityispäivähoito, erityisopetus) osuus on laaja ja tärkeä. 
Lapsen omaehtoinen toiminta, esim. aikanaan työssäkäynti, 
on mahdollista tuettuna. 

Ryhmä 5. 
”Lapsi tarvitsee 
sovellettuja toimia.” 

1/5 lapsesta 
20 % lapsista 

Lapsen tarvitsemat tukitoimet ovat tavanomaisten 
palvelujen soveltamista (pienryhmät, kiertävät 
erityisopettajat). Kuntoutuksen osuus on ajoittainen ja 
kokonaisuutena vähäinen. Lapsi on riskissä syrjäytyä. 

Ryhmä 6. 
”Lapsi tarvitsee 
yleisiä toimia.” 

4/5 lapsesta 
80 % lapsista 

Lapsi tarvitsee normaaleja ja yleisiä palveluja, joihin sisältyy 
tietty, laaja yksilöllinen vaihtelu. Hyvin järjestetyt ja 
monipuoliset normaalipalvelut ovat välttämätön perusta ja 
runko kaikille erityispalveluille. 
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LIITE 8. Peurunka2 – monialaisen kuntoutuksen seminaarin tuotokset  
 

PIENRYHMÄTEHTÄVÄT KE 15.4.2015 

Jäsenet: Paikalla 41 osallistujaa kuntoutuksen eri sektoreilta, 11 ryhmää. Tähän dokumenttiin on koottu kaikki ryhmien kirjaamat tuotokset sellaisenaan ilman 

mitään muutoksia. Aila Pikkarainen 17.4.2015 

1. TEHTÄVÄ: MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN TUNNUSPIIRTEET, MITEN TOTEUTUVAT / NÄKYVÄT MAAKUNNAN MONIALAISESSA KUNTOUTUKSESSA? 

(N=11 ryhmän tuotokset) 

 

Piirre/ominaisuus  Mikä toimii tällä hetkellä?  Mikä ei toimi tällä hetkellä? 
Monialaisuus 
 
 
 
 

PT:ssä pääsääntöisesti monialainen kuntoutus toimii.
 
Arviointi, diagnostiikka, ammatillinen koulutus /osaaminen, vaativan 
kuntoutuksen osaaminen moniammatillisesti 
 
Vaativan kuntoutuksen osasto, Äänekosken TYP‐palvelut, 
kuntoutustutkimuspoliklinikka, kuntoutusohjaus niille 
asiakasryhmille, joilla se on saatavilla 
 
Fysioterapian suoravastaanotto, mielenterveyspalveluihin matala 
kynnys 
 
Lääkinnällisessä kuntoutuksessa: toteutuu jossain määrin / 
suuremmissa yksiköissä ainakin helpohkoa saada apua eri 
ammattilaisilta, sosiaalisessa kuntoutuksessa toteutuu jossain 
määrin. 
 
Monialaisuutta, hyvää ammattitaitoa, myös palveluita 
 
Asiakkaiden verkostoissa toimiminen, kehitetty asiakkaiden tarpeista 
lähtien uusi kuntoutuksellinen tapa toimia oman organisaation 
osaamista käyttäen, ilman ulkopuolista hanketta. 
 
Työllisyys ja sosiaalipalveluiden yhteistyö 
 
Kehitysvammaisten kuntoutussuunnittelu (lähipalvelut) 
 

Tiedotus tavoittaako kaikki
Oikeus sosiaalipalveluihin – uusi asiakas ei tiedä niistä oikeuksista, 
Päihdekuntoutujat MTT/päihde 
 
Jatkuvuus 
 
Sähköisten palvelujen tuomat haasteet – tietojärjestelmät, 
kuntoutusohjauksen resurssit riittämättömät 
 
Asiantuntijuutta epätasaisesti eri kunnissa 
 
Yhteistyö Kelan kanssa, eriytyneet toimintakentät eivät kohtaa 
(lääkinnällinen, sosiaalinen) 
 
Eri työntekijöiden saatavuus maakunnassa, hoito‐ ja 
palvelusuunnitelmia ei ole ”heavy user”:ille. 
 
Kaikki verkostot eivät toimi, aina ei esim. tasavertainen kumppanuus 
toimi. Asenteet, työskentelytapojen muutos on hidasta. 
 
 
Monialaisen tiimin kokoaminen työlästä = toteutuuko? 
Lääkärin työn puute 
 
Kehitysvammaisten laitoskuntoutus ei toimi 
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Kuntoutusyksikössä moniammatillinen työryhmä, 
työvalmennuspalveluissa moniammatillisuus edustettuna 

Lääkärin puute työryhmässä, tutumpi yhteistyö lähettävän tahon 
kanssa, yritetään ”pärjätä yksin” = rohkeampi konsultaatio toisten 
osaamisen tunnistaminen/ hyödyntäminen. 

Tavoitteellisuus 
 
 
 
 

Suunnitelmat on organisaatiotasolla
 
Tavoite tiedostetaan ja asetetaan 
 
Pyrkimys asiakaslähtöisyyteen – tavoitteellisuuteen, asiakkaan oma 
sitoutuminen – merkityksellisyys 
 
Asiakkaan oma tavoite,  ‐ johtaa sitoutumiseen 
 
Oikeus kuntoutukseen. Terapioissa määritellään tavoitteet yhdessä 
asiakkaan kanssa, kuntouttavassa työtoiminnassa laaditaan tavoitteet 
yhd. as. kanssa 
 
Suunnitelmien kautta toteutuu. 
 
Osassa potilas/asiakastilanteita toimii, eri toimijoita on olemassa 
melko paljon = kommentti tulee tähän ja neljään seuraavaan 
yhteisenä. 
 
Kuntoutusyksikössä asetetaan tavoitteet, (esim. kotiutumispäivä), 
heti alussa, työpavl. asetetaan tavoitteet (monikerroksisesti) 

Kuntoutus‐ ja hoitosuunnitelma tehdäänkö kaikille asiakkaan kanssa 
– sitoutuu 
 
Miten saadaan näkyväksi asiakkaan oma tavoite, tavoitteiden 
asettamisen joustavuus 
 
Tavoitteet usein organisaatiolähtöisiä 
 
Pitäisi olla ”arjessa pärjääminen”, ammattilaisten tavoitteita 
 
Pitkäaikaistyöttömät käyvät läpi vuosia sitten 
kuntoutustutkimuksissa, jossa todettu työkyky ja tehty suunnitelma. 
Kun asiakas jää ”yksin” suunnitelmansa kanssa, loppu jää 
toteutumatta – uuden työntekijän kohdatessa prosessi käynnistyy 
taas alusta. 
 
Tavoitteet ristiin 
 
Tavoitteet ovat liian korkealentoisia, jos tiedetään tavoitteet, ne eivät 
toimi käytännössä. 
 
Laaja‐alaisempaa tavoitteiden asettelua (jo prosessin alusta), tiiviimpi 
tiedonsiirto 

Suunnitelmallisuus 
 
 
 
 

Suunnitelmat on organisaatiotasolla
 
Toteutuu osittain 
 
Monialaisessa kuntoutuksessa toimii 
 
Hyvin toimii kuntoutusyksiköissä – ammattitaitoa löytyy, mutta se ei 
siirry kotikuntaan eikä asiakkaan arkeen 
 

Päihde‐ ja mtt‐työn integraatio: vammaispalvelulain piiriin.
 
Realistisuus, potilaan mukana olo, hoito‐ ja palvelusuunnitelman 
toteutuminen – katkeaminen 
 
Väliinputoajat 
 
Kaikki lääkärit eivät tiedä kuinka laaditaan kuntoutussuunnitelma 
 
Hyvin toimii kuntoutusyksiköissä – ammattitaitoa löytyy, mutta se ei 
siirry kotikuntaan eikä asiakkaan arkeen 
 
Suunnitelmat ovat irrallisia, tilastointi, tiedon tuotto 
 
Ei ennakoida tulevaa, esim. esteetön asunto, toimintakyky 
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Toiminnallisuus 
 
 
 
 

Pääsääntöisesti toimii monet asiat, pirstoutunut järjestelmä
 
Toteutuu osittain 
 
Toimii 
 
Terapeuttien ja perheiden työskentely yhdessä, tavoitteiden 
muodostaminen 
 
Vanhuspalveluilla voimavarahoitajamalli, joka esim. kotiuttamisen 
jälkeen käy asiakkaan kotona 2 viikon ajan seuraamassa arjen 
pärjäämistä ja tuen tarvetta. Palveluohjaaja käy ensin 
kartoituskäynnillä. 
 
Ihminen irrotetaan vastentahtoisesti omasta elinympäristöstään, 
tulitikutkin viedään pois 
 
Työvalmennuspalv/ starttipajalla, pajalla käynti tukenut laaja‐alaisesti 
asiakkaiden toimintakykyä 

Yhteistyön lisääminen tärkeää, toimijaporras mukaan, asiakkaan 
kuuleminen 
 
Rakenteet vaikeuttaa, tehokkuuden kriteerit eivät tue vaikuttavuutta 
 
Arjen toiminnasta ja elämästä irrallisuus 
 
Ohjautuminen puutteellista 
 
Ihmisen itsemääräämisen kunnioittaminen, positiivinen 
riskinottaminen puuttuu 

Intensiivisyys 
 
 
 
 

Vaativa kuntoutus, Työvoiman palvelukeskus, Palveluyksiköt
 
Kuntoutujatahtisesti eteneminen, on oltava aikaa 
 
Palvelujen tasapaksuisuus 
 
KUnt.yksikössä intensiivinen jakso 

Pirstaleisuus, resurssit, osaaminen kokonaisuuden hallintaan? 
 
Resurssit, palvelujen saatavuudessa maakunnassa eroja, 
potilasryhmien saamissa palveluissa eroja 
 
Ongelma siinä, että laitoksessa hoidetaan intensiivisesti aluksi – 
siirrytään kotiin, ja hoito/palvelu heikkenee. Tarvittaisiin enemmän 
kotiin annettavaa terapiaa / hoitoa. –  
 
Iso ”paketti” alussa tarjottavana ‐ siirtyy seuraavaan palveluun – ei 
vaikuttavuutta 
 
Silloin kun verkostotyö ei toimi = tulee katkoksia ja kuntoutujan 
intensiteetti hiipuu. 
 
Innovatiivisuus (nuoli alas) 
Liikuteltavia resursseja (nuoli alas) 
 
Jatkuuko kuntoutus intensiivisenä kotiutumisen jälkeen, selkeyttä eri 
työntekijöiden / organisaatioiden rooleihin, vastuut prosessissa 

Kokonaisvaltaisuus 
 

Vaitiolovelvollisuus – luottamus
 

Kaikilla sektoreilla omat toimijat, ATK – ei yhtenäiset järjestelmät, 
vaitiolovelvollisuus 
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Asia on noussut esille, tarve
 
Lähiverkoston huomioiminen 
 
”Asiakas” –roolissa asema ja fiilis on heti erilainen 
 
Organisaatiorajat ylittävä yhteistyö toimii asiakas‐
organisaatiokohtaisesti = kehitettävä systemaattisempaa yhteistyötä 
= työvalmennuksessa nousee usein esteeksi tietosuoja/tietojen 
vaihto. 

Ei riittävästi verkostoitumista, hoitoketjujen katkeilu, osaoptimointi 
 
Potilas‐dg –näkökulma 
 
Haasteita riittää, pirstaleista, sama linja kaikilla ammattilasisilla esim. 
terapeutti – kotihoito. 
 
Miten mitata kokonaisvaltaista kuntoutumista? kenen intressien 
mukaan mittaristo on luotu? Asiakaslähtöisyys ei aina palveluissa 
aina toimi, professioiden yhteisnäkemys ja yhteistyö 
 
EI TOIMI!!! 
 
Oikea‐aikaiset palvelut? 

Pitkäjänteisyys 
 
 
 
 

2020hanke – poliittisissa päätöksissä painoarvoa
 
Lapset, vaikeavammaiset saa palvelua (Kela kuntoutusvastuu) 
 
Osan asiakkaiden kanssa on 
 
Terapiasuhteen / yhteistyösuhteen jatkuvuus 

Budjettivuosi kunnissa osaltaan rajoittaa
 
Oppimishäiriöisten tuki katkeaa koulun jälkeen 
 
”Kuntoutusriippuvuus” 
 
Organisaatioiden asettamat vaatimukset (esim. Kelalle suunnitelma 
vain vuodeksi kerrallaan) 
 
Asiakkaat, jotka tarvitsevat, saisivat palveluohjaajan rinnalla kulkijaksi 
– palveluita koordinoivan henkilön. 
 
Kuntoutukseen sitoutuminen, resurssit, rahoituksen pirstaleisuus 
 
Kuntien toiminta pohjautuu taloussuunnitelmaan 
vuosi/valtuustokohtaisesti 
 
Työvalmennuspalveluissa pitkäjänteisyyttä määrittää myös 
ulkopuoliset säännökset (esim. TE‐hallinnon ohjeet/käytännöt), jotka 
ristiriidassa asiakkaan tavoitteiden, suunnitelmien kanssa. 

Prosessimaisuus 
 
 
 
 

sote2020 yhdessä suunnitteleminen, tekeminen, hyvät käytänteet, 
maakunnalliset yhteistyöpäivät 
 
Hoitoketjut 
 
Prosesseja on kehitetty 

Aikaisemmin liian paljon yksin tekemistä
 
Prosessien joustavuus 
 
Organisaation prosessit menevät eri aikaan kuin asiakkaan, oikea‐
aikaisuus 
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Jatkuvuus (siis irrallisia palasia, jotka ei saumattaomasti liity toisiinsa)
 
Palvelukuopat – ihmiset joilla ”liian lievät” vammat mutta jotka eivät 
kuitenkaan pärjää ko. ilman tukea. 
 
Pirstoutuneita 
 
Ei osata ajatella toimintaa prosessina, jotta sitä voitaisiin kehittää ja 
viedä käytäntöön. 

Toiminnan seuranta 
 
 
 
 

THL:n on yhtenäistänyt mittaristoja, se ei elä käytännössä juurikaan
 
Asiakassuunnittelu tapaaminen 
 
Tietyt asiakasryhmät pääsevät pitkäaikaiseen seurantaan, 
tietotekniikka: kirjaaminen 
 
Oliko toiminta yleensä vaikuttavaa, tutkittua, toimivia / eli näyttöön 
perustuvaa 
 
Hyväkuntoitiset (=fyysisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti) pärjäävät 
ihmiset pärjäävät ja hyötyvät kuntoutuksesta ja sen toteutumisesta 
kotona, arjessa. 
 
Yksilöllinen palvelu/kuntoutussuunnitelma toimii 

Yhteiset mittarit, vaikuttavuuden seuranta puutteellista
 
Puutteellista 
 
Epäsäännöllistä, jatkuvuutta ei välttämättä ole, eri käytännöt eri 
toimialoilla, eri käyttöjärjestelmät, eivät ”keskustele” keskenään, 
järjestelmien kankeus. 
 
Kokonaisseurantaa ei ole // kuka valvoo? 
 
Taloudellisesti, tilastollisesti mittarit = ei analysoida tarpeeksi, 
laadullinen arviointi, päällekkäisyys nuoli seuraavaan kohtaan = 
tavoitteiden toteutumisen seuranta 

Tavoitteiden 
toteutuminen 
arviointi 
 
 
 

Arviointien tulisi palvella asiakasta
 
Jää paperille tai sähköisesti tieto ei kulje eri sektoreiden välillä (eri 
ATK‐ohjelmat), Arviointikulttuuri – ei osata muuttaa toimintaa, jollei 
nyk. toimi 
 
AINA(KO) ON AIKAA TEHDÄ ASIAT HUOBOSTI JA MONTA KERTAA, 
EI(KÖ) OLE AIKAA TEHDÄ ASIAT HYVIN JA KERRALLA. 
 
Asiakkaan itsearviointina / organisaation / toiminnan rakenteen 
toteutuvana arviointina (lomakkeet) 
 
Moniammatillisen työryhmän arvioinnit prosessin aikana, kotikäynnit 
os. jakson jälkeen, valmennusjakson alussa ja lopussa toimintakyvyn 
mittaus = muutos kuvaa palvleun vaikuttavuutta 

Yhteisökuntoutus takaisin, kotikuntoutuksen
 
Puutteellista, vaikuttavuuden arviointi 
 
Usein kukaan ei seuraa kuntoutuksen vaikuttavuutta ennen kuin 
esim. aspa‐ryhmässä 10 ammattilaista toteaa, ettei kuntoutus ole 
toteutunut, taas mietitään, mitäs tehdään?  
 
Mitä teemme arvioinnilla? Moniammatillisen palveluohjauksen 
kehittäminen, arviointimittareiden kehittäminen. 
 
Asiakas ei ole aina mukana, yksilöllisyys? 
 
Miten kuntoutusprosessin/palveluiden vaikuttavuutta voi mitata? = 
esim. työvalmennuspalveluissa asiakkaalla usein monia samanaikaisia 
kuntoutumisprosesseja (valmennus + mt/päihdekuntoutus 
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Muut kommentit, esitykset:  

 

 Byrokratiaa liikaa, kallista, kangistaa toimintojen sujuvuutta 

 Tarve ja palvelut eivät aina kohtaa 

 Ennaltaehkäisevän työn merkitys / Yhteisöllisyys, äitiysneuvola, päivähoito, koulu 

 (edistävä – koko väestö) Tiedotetaan miten voi omaehtoisesti pitää terveyttä yllä (liikunta, ravinto, uni) 

 Käyttäjät mukaan palveluiden suunnitteluun, jotta tarve & tarjonta kohtaavat 

 Asiakkaalla itselläänkin on oltava vastuu omasta hyvinvoinnista, työntekijällä haasteena kokonaisvaltainen arvio. Tarvitaan monialaista 

työntekijä”ryhmää”. Terveyskeskuksiin konsultoiva sairaanhoitaja tiedonkulun avuksi. HUOM. SAVAS.FI 

 Kaikki monialaisen kuntoutuksen piirteet lomittuvat toisiinsa. 

 Mikä on asiakkaan tarve palvleuille?, esim. yksinäisyys, turvattomuus voi olla taustalla, ratkaisu tälle? 

 Asiakkaat, jotka ”eivät kuulu kenellekään”: sitoutumattomat, päihdeongelmaiset, moniongelmaiset, yksinäiset & turvattomat 

 Sanasto, termistö latinaa = ryhmän jäsen = palveluiden käyttäjä ei ymmärtänyt mitä kysytään, eli kehittämistyö = ei saa olla valtaa! 

 

MUUTA KESKUSTELUSSA ESIIN TULLUTTA: kun ohj. opiskelija Anne Rädyn kirjaukset / Aila P muokannut 

‐ työryhmässä haluttiin sekoittaa eri kuntoutussektoreilla työskenteleviä tuottamaan uudenlaisia ajatuksia ja toimivien käytäntöjen ristiin arviointia / 

kokeilua. 

‐ Elinikäinen kuntoutujuus = onko sellaista olemassa? Milloin sitä tarvitaan? 

‐ Rakenteellisesta kuntoutuksesta toiminalliseen kuntoutuksen uudistamiseen? 

‐ Kokemusasiantuntijan kommentit: kuntoutuksessa lähdettävä liikkeelle asiakkaan omasta halusta, kalleinta hoitoa, kun mitään ei tapahdu (ns. 

valohoito), ammattilaisten käsitteiden vaikeus, mahdoton ymmärtää. 
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2. TEHTÄVÄ: MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN TILASTOINTI KESKI‐SUOMESSA (n=8 ryhmän tuotokset) 

Mitä tilastoidaan?  Kenelle?  Miksi? 
 
 

Asumisvrk:t, hoitopv:t, Kuormitus‐%, käyntitilastot, 
asiakaskäynnit, kotikäynnit, rahankäyttö, kulut ja tulot, 
asiakasmäärät eri ammattiryhmissä tilastoidaan, 
As.palautteet 
 
Toimenpiteet, asiakaskäynnit, kontaktit, riskitilanteet, 
kestot 
 
Käynti + hoitopvt (medikalisoidaan) 
Saiko apua = miten edisti arjessa pärjäämistä 
Tauti=dg, johon kuntoutus, johon käynti, joka 
tilastoidaan 
 
Eri ammattiryhmien käyntimäärät, tulosyy, avopuolella 
SPAT‐koodeilla käynnin sisältö, rakenteisen kirjaamisen 
kautta erityistyöntekijöiden nimekkeistöt, 
asiakasmäärät/kk, tehdyt aktivointisuunnitelmat / kk, 
työpäivä/asiakkaita/kk 
 
Avoterveydenhuollon fysioterapiakäynnit 
 
Suoritteet (palvelukohtaisia) 
 
Työllistyminen, ttt‐asiakkaiden tilanne, diagnoosit, 
käynnit, hoitopäivät, tehty asiakastyö, asunnottomuus, 
haittatapailmoitukset, kantelut 

Palvelun ostajat, esimiehet, johto, päättäjille, valtiolle, 
tilastokeskukselle, asiakkaille, työntekijöille 
 
 
 
Työnantajalle – raportoi tilastot eteenpäin 
 
Hoitopaikkaa varten (juttu tehdään rahoitus itselle), 
rahoittajalle 
 
 
 
 
 
 
THL, oma organisaatio, Työnantajalle 
 
 
 
Kunnan päättäjille, THL, Stakes? 
 
ST; Tilastokeskus, AVI, Sosiaalimies, kunnat 
 
 
Päätöksenteko, organisaatio, THL, AVI, tutkimus‐ ja 
kehitystyö 

Vaikuttavuuden seuranta, työn toissijainen 
kehittäminen, varojen käyttöä seurataan, rahanjaon 
peruste, laadunarviointi – toissijaisena kehittäminen 
 
 
Laskutus, talousarviot, resurssit 
 
Saadaan legimiteettiä toiminnalle (N ja %?) 
 
Käyntihinnat, seurataan säästyneiden eurojen määrää, 
seurataan työtehoa + työntekijöiden tehokkuutta 
 
 
 
 
 
 
 
? 
 
Euroa / suoritteet 
 
 
 
Hinnoittelu, valvonta, tutkimus ja kehitys 
 
 

Kuvaako nykyinen tilastointi sitä kuntoutusta, mitä 
asiakkaat saavat? 
 

Kuvaako nykyinen tilastointi kuntoutuksen 
vaikuttavuutta? 

Jääkö kuntoutuksen joitain harmaita alueita 
tilastoimatta, kuvaamatta? 

 
? Kyllä as. määrien liikkuvuutta, toimenpiteiden määriä 
 
Toteutuneita toimenpiteitä 
 

Asiakkaan elämään vaikuttavia tekijöitä ei mittaa 
 
 
Ei kuvaa, ei kuvaa asiakkaan tarvitsemaan palvelua 
mikäli tarjolla olevat palvelut eivät riitä, ”piilossa” 
olevat tarpeet 

Sosiaalisen kuntoutuksen saavutukset jää ilmaan, 
kokemukset 
 
Onko tarjottu palvelu vastannut asiakkaan tarpeisiin? 
olisiko asiakas tarvinnut jotain muuta palvelua? 
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Laadullinen tutkimus – potilaspalautteiden 
kehittäminen, kerätään palautetta, mikä on toiminut, 
mikä ei = luodaan kuntoutusedellytykset, 
mahdollistetaan kuntoutus 
 
SPAT‐koodit + nimikkeistöt kuvaavat jnk verran 
käyntien sisältöä, eivät kuitenkaan riittävästi 
 
 
Ei, koska samalla tavalla tilastoidaan esim. 
aivohalvauspotilaan fysioterapia ja sormen murtuman 
jälkitila fysioterapia, ajallisesti vievät eri ajan. 
 
Määrät, suositteet, eurot 
 
 
 
Ei, sos palveluissa vaikuttavuutta ei mitata 
 
 

Nykyisin ei kuvata vaikuttavuutta, kuntoutuksen 
vaikuttavuuden tutkimus on haasteellista, tiedetään 
esim. mikä auttaa esim. TLP = toipuva lapsi ja perhe 
menetelmä (miksi ei käytössä?) lonkka menetelmien 
määrä = tilastointi = milloin siirtyy avohoitoon? 
 
Sos.puolella ei, terveydenhuollossa ei 
 
Ei 
 
 
 
Ei, vaikuttavuutta ei mitata asiakastasolla, 
moniasiakkuus  
10 % muuttuu 8 %, miten voi tietää? 
 
Ei, osoittavat suoritteita, määrälliset mittarit 
painottuvat 

Elämänhallinnan tilanne, parempi/huonompi, 
asiakkaan oma kokemus voinnistaan, sen muutoksista, 
asiakkaan kuntoutuksen edistyminen = kuntoutuksen 
vaikutus kokonaiskustannuksiin 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palvelun kohdentuminen ja vaikuttavuus, tulosten 
hyödyntäminen ja palveluiden suunnittelu ja 
toteuttaminen kuntalaisille yhteistyössä eri 
sektoreiden kanssa, kehitysvammaisten 
kuntoutusjaksot 
 
Sama mittari ei käy kaikille,, palautejärjestelmä, koettu 
kuntoutus 
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3. MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN PROSESSIN TOIMIVUUS JA LAATU: KUNTOUTUKSEN YLI‐ JA ALILAATU? (n=6 ryhmän tuotokset) 

Kuntoutusvaihe  Ylilaatu?  Alilaatu? 
Valmistautumisvaihe / 
kuntoutusvalmiutta rakentava 
vaihe 
 
 

Valtio / kunta arviointivaatimukset / resurssit eivät kohtaa
 
(onko sitä), tulee kun ”lyödään valmis paketti”, ei kartoiteta, 
miten asiakas on valmis (fyysisesti, henkisesti), hienot 
suunnitelmat 
 
Päällekkäiset arvioinnit 
 
Vaihteleva motivaatio haasteena 

Ei ole palveluja tai ei vastaa asiakkaan tarpeita
 
Varhaisen tuen / kuntoutuksen tarvetta ei tunnisteta, ei 
matalan kynnyksen palveluita (lapset & vanhukset) 
 
Asiakkaalle ei anneta riittävästi aikaa, ammattilaisilta 
tietotulva 
 
Useinkin se on lähtöisin työntekijästä, ”odotetaan valmista” 
(asiakas) 
 
Motivaatio ja oikea‐aikaisuus eivät toteudu, ei‐motivoituneet 

Hakuvaihe 
 
 
 

Palveluohjaus /kotih., omainen, tarve ilmi
 
Hurjan suuri paperityö asiakkaalle 
 
Lausuntoja vaaditaan liikaa – tietojen yhdistäminen, 
hakukaavakkeiden yksinkertaistaminen 
 
Vammaispalveluissa, sosiaalityössä perehdytään tosi laajasti 
taustatyötä yhdenkin kuntoutuksen kanssa pyydetään 
lausuntoja 

Syrjässä asuvat, eriarv. asemassa
 
Tiedon saanti palveluista / hakuprosessi haasteena, palvelu 
puuttuu, palvelun saanti oikea‐aikaisuus  
 
Asiakkaat eivät saa tarvitsemaansa ohjausta riittävästi, esim. 
Hankasalmella Kelan piste avoinna 1 x vko, ½ päivää, kaikki 
eivät pysty käyttämään sähköisiä palveluita 
 

Kuntoutuspäätöksen vaihe 
 
 
 
 

Sovitaan jaksosta 
 
Lääkärit kirjoittaa ”liikaa” lausuntoja, tuntematta asiakasta ei 
tulisi lausuntoja kirjoittaa – perustuu taustatietoihin, 
monialaiseen yhteistyöhön 

Prosessin hitaus = tiedottaminen prosessin etenemisestä –
tiedon saanti, prosessi katkeilee 
 
Ajoittain päätöstä joutuu odottamaan liian kauan 
 
Kuka maksaa? Viive 

Käynnistymis‐ ja orientaatiovaihe 
 
 
 
 

Asiantuntijatyön päällekkäisyys
 
Avopuolelle tulisi ottaa käyttöön esim. 
ohjaaja/sosiaalityöntekijä –malli = sosiaaliohjaaja, oma 
työntekijä, joka ottaa vastuuta asiakkaan arjessa pärjäämisestä, 
Työpari voi tulla vaikka eri organisaatiosta. 

Kohtaavatko ko asiakkaan ja palveluntuottajan tavoitteet, 
kuunnellaanko asiakasta riittävästi 

Toteutusvaihe 
 

Liian korkea tavoiteasetanta kuntoutujalle – asiakas
 

Osaaminen, toimijoiden yhteistyön puute, kuntoutuksen 
pirstaleisuus 
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Pitkään jatkuneissa Kelan terapioissa jnk verran myös liiallisia 
käyntimääriä 
 
Liikaa rahoitusta (yks palv.tuotanto) 

 
Palvelun rahoitus ei järjesty, palvelun vaikutus ei ehdi 
”juurtua” 

Väli‐ ja loppuarviointivaihe 
 
 
 
 

Liian laajat analyysit
 
Arviointivaiheessa jnk verran turhia testejä + päällekkäisyyttä 

Arviointi arvioinnin vuoksi

Päättymisvaihe/siirtovaihe 
 
 
 

  Seurannan suunnittelu omaan arkeen puuttuu (asiakkaan)
‐ saattaen vaihtaen periaatteella 

 
Asiakkaan sitouttamattomuus avopalveluihin laitosjakson 
jälkeen 

 

MUUTA/KOMMENTIT: 

 Kuntoutus = eletyn elämän läpikäyminen, prosessi, jossa luodaan edellytykset kuntoutumiselle, tämä on vaarallinen paperi, tällainen idealismi 

alkaa ohjaamaan kuntoutusprosessia ja asiakaslähtöisyys katoaa, fyysisen Kelan kuntoutuksen tuotos 

 Terminologia (kaikissa kohdissa, ammattilaisten jargonia ja kieltä 

 Tämä koko prosessi ei toimi, ei palvele asiakasta/asiakaslähtöisyyttä 

 Prosessin haaste: työntekijä eri vaiheessa kuin asiakas 

 


