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Lääkinnällisen 
kuntoutuksen  
toimintalinjauksia 
ja suosituksia 

 Terveydenhuoltolaki 29 § (Lääkinnällinen kuntoutus) 2011

 Kiireettömän hoidon perusteet 2010

 Laki Kelan järjestämästä vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta ja 

kuntoutusetuuksista. Kytkentä vammaisetuuksiin poistui 1.1.2016

 Tapaturmavakuutuslaki 2016

 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 2004  maakunnalliset 

kuntoutuspalveluiden saatavuusperusteet 2018 

 Eksote 2012; visiona ”toimintakykyisenä kotona”

 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2015 

 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2015

 HYKS-ERVA kuntoutuspalveluiden linjaukset 2018

 Käypä kuntoutus (Duodecim, Kela) 2015

 Lastenneurologit 2015:  Lasten ja nuorten hyvä kuntoutus   

 Hyvä fysioterapiakäytäntö 2008-2017

 Valtakunnalliset apuvälineiden saatavuusperusteet 4.9.2018

 Selkäydinvammaisen hyvä kuntoutuskäytäntö (Kela 2017)

 Selkäydinvammapotilaiden kuntoutuksen vaikuttavuus (Kela 2018)

 Sovellusohje aikuisten mielenterveydenhäiriöiden kuntoutukseen 

(Laukkala T., ym. Kuntoutussäätiö 2017)

 Konservatiivisten hoitojen keskittäminen, raportti 2017 (Tiina Huusko), 

esh:n keskittämisasetus 2017

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326#a1326-2010


KUNTOUKSEN UUDISTAMISKOMITEAN 
TOIMEKSIANTO (1.9.2016-30.9.2017)

 Toiminta- ja työkyvyn ja kuntoutustarpeen arviointi toteutuu matalalla kynnyksellä 
ja viiveettä 

 Kuntoutus suunnitellaan yhdessä kuntoutujan kanssa

 Väestön yhdenvertainen pääsy kuntoutuspalveluihin, edistää työllisyyttä, pidentää 
työuria ja torjuu yhteiskunnallista eriarvoistumista

 Monialainen ja asiakaslähtöinen kuntoutus toteutuu osana yksilöllisiä tuen, hoidon 
ja hoivan, työllistymisen, työhön paluun ja opiskelun prosesseja

 Vahvistaa kuntoutujan omaa vastuuta toimintakykynsä edistämisestä ja 
ylläpidosta

 Siirtää kuntoutuksen painopistettä laitoksista ihmisten arkeen

 Valtakunnallisesti ja alueellisesti ohjattu ja koordinoitu

 Eri vastuutahojen ja toimijoiden roolit ovat selkeät ja yhteen sovitetut

 Yhtenäiset seurantatiedot, jotta kuntoutuksen laatua, vaikuttavuutta ja 
kustannuksia pystytään arvioimaan

 Resurssien käyttö on läpinäkyvää ja tehokasta ja ne kohdentuvat 
oikeudenmukaisesti

 Käytössä parhaat toimintamallit ja uusin tutkimustieto.
22.10.2021
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KOMITEAN EHDOTUKSET (55 kpl)(www.stm.fi)

1) Kuntoutusprosessia koskevat ehdotukset
 Yleiset kuntoutumisprosessia koskevat ehdotukset

 Kuntoutusprosessi eri elämänvaiheissa

2) Kuntoutuksen järjestämistä koskevat ehdotukset
 Maakuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kuntoutuspalvelut

 Maakuntien kasvupalvelut

 Kelan järjestämä kuntoutus

 Työeläkelaitosten järjestämä ammatillinen kuntoutus

 Tapaturma- ja liikennevakuutuslaitokset

 Sosiaali- ja terveysjärjestöt

 Apuvälinepalvelut ja asunnonmuutostyöt

3) Muut kuntoutusjärjestelmää koskevat ehdotukset
 Tietojärjestelmiä koskevat ehdotukset

 Kuntoutuksen koulutus, tutkimus ja kehittäminen

 kannusteet
22.10.2021
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KUNTOUTUKSEN 
MÄÄRITELMÄ

 Kuntoutus on kuntoutujan tarpeista ja tavoitteista lähtevä, 

suunnitelmallinen prosessi, jossa kuntoutuja ylläpitää ja 

edistää toiminta- ja työkykyään ammattilaisten tuella 

 Kuntoutukseen kuuluu kuntoutujan toimintaympäristöjen 

kehittäminen.  Kuntoutus tukee kuntoutujan ja hänen 

lähipiirinsä voimavaroja, itsenäistä elämää, työllistyvyyttä ja 

sosiaalista osallisuutta  

 Kuntoutus on osa hyvinvointipalvelujärjestelmää ja edellyttää 

useiden toimijoiden oikea-aikaisia ja saumattomia palveluja 

ja etuuksia

22.10.2021
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Monikanava-
rahoituksen 
purkaminen

 Valmistelu: parlamentaarinen työryhmä 15.9.2021-

15.11.2021

 Pohja: valmisteluryhmien taustatyö

 Yksityisen sairaanhoidon hoito- ja tutkimuskorvaukset 

(ns. Kela-korvaukset)

 Kelan järjestämä ja korvaama lääkinnällinen 

kuntoutus

 Matkakorvaukset

 Lääkekorvaukset
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Terveydentila

(sairaus, tapaturma, vamma)

Ympäristö-

tekijät

Yksilö-

tekijät

Suoritukset
Kehon toiminnot

Kehon rakenteet
Osallistuminen

WHO, ICF-luokitus, 2001, ICD-11 julkaistiin 18.6.2018, toimintakyvyn luokittelu, työkaluina WHODAS 2.0, MDS.

Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja 

terveyden kansainvälinen luokitus, ICF

TOIMIA_WHODAS_2.0_12_itse_taytettava_160330.pdf
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Toimintakyvyn 
arviointi –
kansallinen  
kehittäminen

 Kuntoutuksen tietopohja- hanke (KUTI)

- THL:n hallinnoima 2019-2020

- kaksi suositusta toimintakyvyn  

arvioinnin yhtenäistämiseksi julk. 1.4.2020

(1) aikuisten toimintakyvyn itsearviointi      

kuntoutumistarpeen tunnistamisessa ja 

kuntoutumisen seurannassa   

(2) aivoverenkiertohäiriön (AVH) sairastaneiden 

toimintakyvyn vähimmäisarviointi kuntoutus-

tarpeen arvioinnissa ja kuntoutuspalveluissa
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Yleinen 
toimintakyky       
– mittarien 
vertailu

Mittari WHODAS 2.0 

(12)

EuroHIS-8 PROMIS-10

Yleinen 

terveys

Aiheet Ymmärtäminen ja 

yhteydenpito

Liikkuminen

Itsestä huolehtiminen

Ihmissuhteet

Arkitoimet

Yhteisöön 

osallistuminen

Koettu terveys

Koettu elämänlaatu

Tyytyväisyys omaan 

tarmoon

Tyytyväisyys rahojen 

riittävyyteen

Tyytyväisyys ADL-

suoriutumiseen

Tyytyväisyys itseen, 

ihmissuhteisiin, 

asuinympäristöön

Mielenterveys

• koettu 

elämänlaatu

• psyykkinen 

terveys

• tyytyväisyys 

ihmissuhteisiin

• tunne-elämä

Fyysinen terveys

• suoriutuminen 

päivittäisistä 

toimista

• kipu

• uupumus

Vastaaminen Paperi, tietokone Paperi Paperi, tietokone

Täyttö 5 min 3-5 min 2 min

Maksullisuus maksuton maksuton CAT maksullinen

Suomeksi? kyllä kyllä kyllä

Ylläpito WHO WHO PHO (USA)

Viitearvot Väestöotos (10 maata) >30v. suomalaiset USA, Holl.,Sa, Ra
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Sairaala Nova

Iso-Britannia





Suomen

Lääkärilehti



Terveydenhuoltolain 
muutostarpeet       

 Webropol-kysely, Kuntoutusylilääkärien työpaja 30.8.2018, kannanoton 
allekirjoitti 18 kuntoutusylilääkäriä STM:ään lääkintöneuvos Timo Keistiselle

 Työ- ja toimintakyvyn arviointi ja mittaaminen kuntoutuksen järjestymisen 
kannalta keskeistä

 Toimintakyvyn tukeminen on kaikkien terveydenhuollon työntekijöiden 
vastuulla. Tarvitaan täydennyskoulutusta kuntoutuksesta

 Tarvitaan valtakunnalliset kuntoutuspalveluiden myöntämisperusteet

 Näyttöön perustuvat kuntoutusmenetelmät

 Alueellinen keskittäminen vaativan akuutin vaiheen kuntoutuksen osalta (esim. 
AVH, aivovamma, selkäydinvamma, lonkkamurtuma)

 Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluihin kuulu pääasiassa entinen valikoima. 
Työkyvyn arviointi pääasiassa työterveyshuollossa. Sope-valmennus 
yhteistyössä tai kokonaan järjestöillä

 Työ- ja toimintakyvyn tukeminen, lääkinnällinen kuntoutus integroituu 
lakitekstissä jokaiseen pykälään soveltuvin osin. Tarvitaan myös erillinen 
pykälä lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisestä ja siihen sisältyvistä 
palveluista (+ palvelukuvaukset)
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