
Valtakunnalliset lääkinnälliseen 

kuntoutukseen ohjautumisen 

perusteet -hanke 2021 -2022

Ulla Kolomainen, 

projektipäällikkö



Lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjautumisen 
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Toimeksianto: STM

Ohjausryhmä: STM nimeämä

Projektiryhmä:

Tapani Hämäläinen, lääkintöneuvos, STM

Anne Kanto-Ronkanen, erityisasiantuntija, STM

Seija Sukula, erityisasiantuntija, STM

Mauri Kallinen, LT, kuntoutusylilääkäri, professori, KSSHP, projektin johtaja

Ulla Kolomainen, kuntoutuspäällikkö; projektipäällikkö, KSSHP

Asiantuntijaryhmät: Lasten kuntoutus, kuulon kuntoutus, näön kuntoutus 
(käynnistyvät kevään aikana); muut myöhemmin perustettavat (2 ryhmää)
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Ohjausryhmä

Seija Sukula, erityisasiantuntija, kuntoutuksen koordinaattori, Sosiaaliturva - ja vakuutus- osasto, STM 

Tapani Hämäläinen, lääkintöneuvos, Perusterveydenhuolto, STM

Anne Kanto-Ronkanen, erityisasiantuntija, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK (pj.)

Mauri Kallinen, kuntoutusylilääkäri, professori, KSSHP, projektijohtaja

Jussi Malinen, palvelujohtaja kuntoutus sekä avopalvelut, Siunsote

Eija Haapala, suunnittelija, ( Kuntoutus) Kela

Jarkko Kirjavainen, ylilääkäri lasten neurologia, KYS

Susanna Melkas, ylilääkäri HUS neurologisen kuntoutuksen professori Helsingin yliopisto, KUTKE ( Kuntoutuksen tutkimus- ja 

kehittämisyhdistys) puheenjohtaja

Mika Pekkonen, lääketieteellinen johtaja Verve

Jouko Laurila, Societas Gerontologica Fennica puheenjohtaja

Jorma Komulainen Duodecim, Käypä hoito päätoimittaja

Riitta Saksanen, Vammaisfoorumi (Invalidiliitto ry)

Päivi Opari, erityisasiantuntija, SOSTE ry

Katri Hollmén, johtava ylilääkäri, Siilinjärven terveyskeskus

Eva Englund, johtava kuntoutussuunnittelija, Helsingin kaupunki

Kari Hurskainen, fysiatri/Hyvinkään sairaala/HUS/fysiatrian pkl Ylilääkäri

Olavi Airaksinen, professori, Itä-Suomen yliopisto, Palvelukeskusjohtaja, vastaava ylilääkäri KYS

Ulla Kolomainen, projektipäällikkö, KSSHP (siht.)
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Projektin aikataulu /suunnitelma

• Valmistelu alkoi 10/2020 

• Työstäminen 2/2021 – 4/2022

• Työryhmätyöskentely 5/2021 – 9/2021

• Oppaan työstäminen (projektipäällikkö)

• Projektin etenemistä käsitellään ohjausryhmän kokouksissa 

• Valtakunnallinen kommenttikierros loppusyksy -21 /alkuvuosi -22?

• Oppaan muokkaaminen saatujen kommenttien mukaisesti

• Ohjausryhmän hyväksyntä

• Luovutus STM:lle kevät /kesä 2022

• STM /julkaisu



Hankkeen tavoitteet ja rakenne
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Kuntoutuksen uudistamisen toimintaohjelma 

vuosille 2020 -2020

Toimeksianto:

• Lääkinnälliselle kuntoutukselle laaditaan valtakunnalliset kuntoutuksen 

ohjautumisen perusteet 

• Selkeyttää valtakunnallisesti yhtenäisiä käytäntöjä ja kuntoutuksen vastuunjakoa 

• Ohjeistus tukee kuntoutuksen suunnittelua sekä ohjaa oikea-aikaisen kuntoutuksen 

järjestämisessä

• Valtakunnallista ohjeistusta voidaan täydentää yksityiskohtaisemmilla alueellisilla 

toimintakäytännöillä esimerkiksi kuntoutuspaikoista, ostopalveluista ja 

palvelusetelistä. 
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Lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjautumisen 

perusteet

Tavoitteet:

• Valtakunnallisesti yhteiset ohjeet lääkinnälliseen kuntoutuksen 

järjestämiseksi (Terveydenhuoltolaki 29 §)

• Terveydenhuollon ammattilaisten työväline 

• Julkinen ohjeistus (asiakkaat, yhteistyötahot, opiskelijat) 
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Terveydenhuoltolaki  
(1326/2010)



Kuntoutuksen 
palveluohjaus 
(osaaminen!)

Lähde: Kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelma vuosille 2020-2022; mukaeltu
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• Kuntoutuksen lähtökohdat

• Asiakaslähtöisyys, asiakkaan yksilölliset 
tarpeet

• Hyvät kuntoutuskäytännöt, käypä hoito-
suositukset

• Toimintakyky /ICF-viitekehys

• Lääkinnällisen kuntoutuksen lähtökohdat

• lait ja säädökset

• määritelmä

• Palveluihin ohjautuminen

• Tavoitteiden asettaminen, 
kuntoutussuunnitelma

• Kuntoutuspalvelukuvaukset

• Ikäryhmittäiset kuvaukset sekä

• Kuulon ja näön kuntoutus

• Eri kuntoutuspalvelut (terapiat ja muut thl

29 § kuuluvat palvelut)

• Myös kuvaus muista työnjaon 

kannalta tärkeistä palveluista

Oppaan rakenne

Periaatteet ovat samat kaikilla 
asiakkailla ja eri ikäryhmissä
(Kuntoutuksen toimintasuunnitelma 2020-
2022)



Lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjautumisen 

perusteet

Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat ja muut kuntoutuspalvelut:

• Toimintakykyä tukevat terapiat

• Mm. fysio-, toiminta-, puheterapia

• Sopeutumisvalmennus

Toimintakykyä tukevat hoidot

• Mm. jalkaterapia, lymfaterapia, uroterapia

Manuaalisia hoitomenetelmiä

• Mm. naprapatia, osteopatia, hieronta

Muita kuntoutuspalveluita

• Mm. neuropsykiatrinen valmennus
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Asiantuntijaryhmät ja tehtävät

5.5.2021 12



Kuulon kuntoutuksen työryhmä

Näön kuntoutuksen työryhmä

Lasten kuntoutuksen työryhmä

• Aloittavat työskentelyn 5/2021

Lisäksi nimetään:

Työikäisten työryhmä 

Eläkeikäisten, ikäihmisten 

kuntoutuksen työryhmä

Työryhmät
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Työryhmien tehtävät:

• Kuvata kohderyhmän 

kuntoutuksen 

• erityispiirteet, 

• ko. palveluihin ohjautumisen 

perusteet  


