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Lääkinnällisen kuntoutuksen nykytilan selvitys tehtiin ajalla 1.10.2014–28.1.2015. Selvitys 
tehtiin kuntakierroksella Jytessä (Jyväskylä), Seututerveyskeskuksessa (Keuruu, Laukaa, 
Joutsa), Wiitaunionissa (Viitasaari), Saarikassa (Saarijärvi ja Karstulan kuntoutusosasto) se-
kä Äänekoskella. Yhteydenotto tehtiin myös Kinnulaan.  
 
Lääkinnällisen kuntoutuksen resurssit vaihtelevat paikkakunnittain. Jyväskylässä työntekijöis-
tä on noin puolet. Ostopalveluita käytetään vaihtelevasti eri paikkakunnilla. Pääosin kuntou-
tus pyritään järjestämään omana toimintana Jyväskylässä, mutta esimerkiksi Kinnulassa ter-
veysasemalla ei ole kuntoutushenkilökuntaa vaan terapiat ostetaan kokonaisuudessa yksityi-
seltä sektorilta. Yleensä pitkät terapiat ostetaan yksityiseltä ja lyhyemmät tuotetaan omana 
toimintana. 
 
Ostopalveluprosessi toimii yleisesti siten, että terapeutti arvioi terapian tarpeen ja päätös teh-
dään lääkinnällisen kuntoutuksen kokouksessa. Kaikilla paikkakunnilla ei ole omaa toiminta- 
ja/tai puheterapeuttia, jolloin toiminta toteutetaan yksityisellä puolella. Tällöin esimerkiksi jat-
koterapian tarpeellisuuden arviointi voi olla ongelmallista, koska yksityiset suosittelevat jatko-
terapian määrät.   
 
Yhteistyö erikoissairaanhoidon ja lääkinnällisen kuntoutuksen välillä koetaan työntekijöiden 
mukaan hyvänä. Erityisen hyödyllisenä pidetään viikoittain toteutuvia fysiatrian meetingejä, 
joista on videoyhteys terveyskeskuksiin. Koulutukset voi katsoa jälkeenpäin myös nauhoitet-
tuina. Fysiatri pitää etävastaanottoa Joutsassa ja Viitasaarella. Fysioterapeutit kokevat nämä 
hyödyllisiksi myös oman ammattitaidon kehittymisen kannalta, koska he voivat olla mukana 
tutkimustilanteessa. Toisaalta esille nousivat erikoissairaanhoidosta tulevat vaatimukset, joita 
ei aina voida toteuttaa kaikilla paikkakunnilla (esim. kuntosalien sijainti ja terapian määrä). 
Esiin nousi myös se, että kaikki asiakaskontakteihin liittyvä tieto ei aina välity perustervey-
denhuoltoon ja vuoropuhelua kaivattaisin enemmän. Työnjaon selkeyttämistä paikoin kaiva-
taan, jotta tuplatyötä ei tehtäisi erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa.  
 
Terveysasemilla kokoontuu lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmä, joka koostuu lääkäristä sekä 
terapiahenkilöstöstä. Sosiaalityöntekijä ei ole aina mukana lääkinnällisen kuntoutuksen koko-
uksessa, mutta hänet kutsutaan tarvittaessa paikalle. Kokouksessa päätetään ostettavat te-
rapiat ja niiden määrä asiakaskohtaisesti. Asiakas tai omainen ei itse ole kokouksessa paikal-
la.  
 
Kuntoutussuunnitelman tekee yleensä terapeutti ja lääkäri allekirjoittaa tehdyn suunnitelman. 
Yhteistyö eri ammattiryhmien välillä kuntoutussuunnitelman laadinnassa on vähäistä ja suun-
nitelma tehdään lähinnä asiakkaille, joiden terapia toteutetaan Kelan kautta. Asiakkaan oma 
rooli ja ajatukset jäävät suunnitelmassa myös täsmentämättä, koska hän ei ole kokouksessa 
paikalla. Kuntoutuksesta vastaava lääkäri on yleisesti kuntoutushenkilökunnan tiedossa, mut-
ta kuntoutuksesta vastaavan sosiaalityöntekijää heidän on vaikea määritellä.  
 
Palveluvalikoima on kaikissa terveyskeskuksissa lähes sama lääkinnällisen kuntoutuksen 
osalta. Siihen kuuluu fysioterapiassa fysioterapeutin vastaanotto (lääkärin vastaanoton kaut-
ta), suoravastaanotto (ilman lähetettä), vuodeosastolla tapahtuva kuntoutus, apuvälinearviot, 
kodinmuutostyö arviot, lääkinnällinen kuntoutus sekä ryhmät. Toiminta- ja puheterapia on 
painottunut lasten terapiaan ja arviointeihin. Jyväskylässä ja Saarikassa toiminta- ja puhete-
rapiaa on mahdollista saada vuodeosastolla, muualla lähinnä konsultaatioluontoisesti tai ei 
ollenkaan.  
 
Kotikäyntejä tehdään kaikilla paikkakunnilla fysioterapiassa, mutta yleensä konsultaatioluon-
toisesti. Intensiivistä ja progressiivista terapiaa kotiin ei yleisesti tuoteta vaan käynnit ovat 



 
pääasiassa apuväline- ja kodinmuutostyö arvioita. Keuruulla ja Laukaassa työskentelee van-
huspalveluiden fysioterapeutti, jonka tehtävänä on kotiin tehtävä kuntoutus ja ryhmien ohjaus 
kuntosalilla. Ongelmana kuitenkin on, että asiakkaat eivät usein pääse heille suunnattuihin 
ryhmiin kulkuyhteyksien puuttumisen takia. Monialaisuus kuntoutuksessa toteutuu siten, että 
terapeutti ohjaa kotipalvelun työntekijää toteuttamaan kuntoutusta kotona. Kuitenkin kuntou-
tuksen seuranta puuttuu. Laitoshoitopaikkojen vähentyessä ja väestön ikääntyessä kotikun-
toutusta tulisi tehostaa enenevässä määrin. Tämä tulisi toteuttaa prosessimaisesti moniam-
matillisesti ja monialaisesti, jotta vaikutusta asiakkaiden toimintakykyyn saataisiin.  
 
Kuntoutuksen toteutuminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa vaihtelee paikkakunnit-
tain. Maakunnassa on paljon yhdistyksiä ja järjestöjä, mutta yhteistyö heidän kanssaan ei 
yleisesti ole systemaattista. Tähän tulisi tulevaisuudessa kiinnittää huomiota, jotta asiakkaat 
ohjautuisivat vastaanotoilta oikeaan suuntaan ja jatkoseuranta voisi toteutua tehokkaammin.  
 
Monialaisen kuntoutuksen ”pullonkaulat”: 
 

 Erilaiset painotukset omiin resursseihin ja ostopalveluihin, erilaiset toimintamallit eri 
paikkakunnilla 

 Resurssien epätasainen jakautuminen, erityisesti vuodeosastolla. 

 Varautuminen väestön ikääntymiseen ja laitospaikkojen vähentymiseen, kotikuntou-
tuksen vähäisyys. 

 Monialaisen yhteistyön vähäisyys esimerkiksi kuntoutussuunnitelman laadinnassa.  

 Vakiintumaton yhteistyö kolmannen sektorin kanssa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


