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KUNTOUTUS 
 

Sote uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhden-

vertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia. Palveluihin hyvin integroiduilla kuntoutusprosesseilla 

voidaan merkittävällä tavalla tukea näitä kaikkia tavoitteita ja saada aikaan huomattavia kustannusvaikutuk-

sia.Hyvin suunnitellut ja organisoidut kuntoutuspalvelut voivat osaltaan vastata niihin haasteisiin, joita väes-

tön ikääntyminen, nuorten syrjäytymisen vaara ja työurien pidentämisen tarve aiheuttavat. 

 

Toiminnan lähtökohtana tulee olla oikea-aikainen kuntoutustarpeen tunnistaminen ja kuntoutujalähtöisten 

toimenpiteiden käynnistäminen.  Toimintaa on jatkettava aina yksilön omaan arkiympäristöön asti. Tässä 

onnistuminen edellyttää selkeiden kuntoutusprosessien luomista, jossa kuntoutumista tukeva toiminta 

käynnistyy heti kun kuntoutumisen tarve ja mahdollisuudet on arvioitu. Kuntoutuksessa tulee hyödyntää 

käytössä olevaa ja tulevaa tutkimustietoa kuntoutuksen osalta sekä niihin pohjautuvia käypähoitosuosituksia 

joissa useissa on kirjattuna myös kuntoutukseen liittyviä suosituksia.  

 

Kuntoutuksen toimialuetyöryhmän tavoitteena on suunnitella Länsi-Pohjan sote-alueelle järjestämissuunni-

telma niin, että se tukee kuntoutujan toimintakykyä muun hoidon ja tarvittavien palveluiden rinnalla. Tarkoi-

tuksena on integroida kuntoutustoiminta perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden 

alueelta toimivaksi kokonaisuudeksi 1.1.2018 alkaen ja joka toimii 1.1.2019 lähtien osana Lapin maakunnan 

sote-aluetta.  

 

Suunnittelun ja kehittämistyön pohjana on hyödynnetty aiemmin alueella tehtyjä selvityksiä. Esityksen poh-

jana ovat valtakunnalliset suositukset sekä jo käytössä olevista toimintamalleista saadut kokemukset. Länsi-

Pohjan tuotantoalueiden yhdyspinnat avataan ja jatkossa vastuualueiden toimintakäytännöt pitää sopia 

jouheviksi käytännöiksi tukemaan kuntoutujan tarvitsemaa kokonaishoitoa. 

 

Länsi-Pohjan sote-projektin kuntoutuksen toimialueella on 1.11.2016–31.3.2017 välisenä aikana toiminut 

toimialueen vetäjänä Tuomo Hokkinen Torniosta ja koordinaattorina Marja-Leena Viinamäki Kemistä 50 % 

työajalla. 

 

Kuntoutuksen ydinryhmän jäseninä (7 kpl) ovat toimineet: 

Keloneva Raija, fysioterapeutti, Keminmaan kunta 

Neuvonen Liisa-Kaarina, kuntoutusylilääkäri, Länsi-Pohjan keskussairaala 

Pulkkinen Anne, vastaava sairaanhoitaja, Ylitornion kunta 

Puontila Helena, avoterveydenhuollon ylilääkäri, Tornion kaupunki 

Rämö Outi, kuntoutusneuvoja, Tornion kaupunki 

Vaaramaa Annika, sosiaalityöntekijä aikuissosiaalityö, Kemin kaupunki  

Vuonovirta Tiina, kuntoutuksen palveluesimies, Oulunkaaren kuntayhtymä 

 

Kuntoutuksen toimialueella suunnittelutyöhön on osallistunut henkilöstöä kaikista kunnista ja kuntoutuksen 

eri palvelualueilta yhteensä 60. Ryhmän jäsenet ovat edustaneet työryhmässä omaa palvelualuetta, työteh-

täväänsä ja työyhteisöä.  
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Kuntoutuksen toimialueella on pidetty Länsi-Pohjan sote-projektin aikana yhteensä 7 kokoontumista (kuvio 

1). Ydinryhmän jäsenten lisäksi kokouksissa on hyödynnetty eri asiantuntijoita, joilla on kosketuspintaa oman 

työnsä kautta teema-alueeseen. Näiden lisäksi on käyty henkilökohtaisia keskusteluja eri alojen asiantunti-

joiden kanssa. 

 

 

Kuvio 1. Kuntoutuksen toimialueen kokoontumiset, teemat ja asiantuntijat. 
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1. Nykyinen malli    
 

1.1 Nykyiset talousresurssit 
 

Länsi-Pohjan sote:n kokonaisbudjetti vuoden 2016 lukujen perusteella laskettuna on 216 miljoonaa euroa, 

josta kuntoutuksen  toimialue käsittää  noin 15 miljoonaa euroa eli. Palvelualueittainen jako täsmentyy jat-

kotyöskentelyn perusteella. 

 

Perusterveydenhuollon resursseja on kohdennettu paljon ennaltaehkäisevään työhön sekä akuutimman 

kuntoutuksen palveluihin, jotka eivät ole lääkinnällistä kuntoutusta. Terapiapalveluiden ostoon joudutaan 

turvautumaan, koska perusterveydenhuollossa ei ole riittävästi kuntoutuksessa resursseja eikä kaikkea tar-

vittavaa erityisosaamista tarvittaviin lääkinnällisen kuntoutuksen palveluihin. Vuonna 2016 eri terapioita on 

ostettu Länsi-Pohjan alueella eri terapeuteilta yhteensä hieman vajaa 10 000 käyntiä (taulukko 1).  Ostopal-

veluiden määrästä puuttuu Ylitornion kunnan tiedot. 

 

Taulukko 1. Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalvelut Länsi-Pohjan vuonna 2016. (Tiedot haettu Effector-

järjestelmästä) 

 

 

1.2 Nykymallin henkilöstö 
 

Kuntoutuksen toimialueella on terveyskeskuksissa, esikoissairaanhoidossa sekä Tornion sairaskotisäätiö 

Saarenvireellä käytössä resursseja tällä hetkellä yhteensä n.120 henkilöä (taulukko 1). Kuntoutuksen 

toimialueen on sovittu pohdittavaksi myös sairaanhoitopiirin hengityshalvauspotilaiden kokonaishoitoa. 
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Sairaanhoitopiirimme alueella olevilla hengityshalvauspotilailla on lain mukaan järjestetty hoitoringit jot-

ka työskentelevät kuntoutujien kotona 24/7.  Näissä hoitoringeissä työskentelee 15 työntekijää (taulukko 

2).  

 

TAULUKKO 2. Länsi-Pohjan Sote-alueella tällä hetkellä oleva kuntoutuksen henkilöstö toimipisteittäin. 

 

 

 

TAULUKKO 3. Länsi-Pohjan Sote-alueella tällä hetkellä oleva henkilöstö hengityshalvauspotilaiden osalta. 

LPKS hengityshalvaushoito hoitohenkilöstö (3 hoitorinkiä)   

Sairaanhoitaja 2 

Lähihoitaja 11 

Perushoitaja 2 

 
15 
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1.3 Toimialueen nykymallin raja-aidat 
 

Tällä hetkellä kuntoutustoiminta alueellamme on pirstoutunutta ja vastuuta kuntoutujan kokonaiskun-

toutuksesta ei ole kenelläkään. Toimintakäytäntöjen koordinoiminen eri toimijoiden kanssa on haasta-

vaa, koska kuntoutuksen ammattilaiset toimivat eri organisaatioissa (PTH ja ESH) ja organisaation sisällä-

kin erillisissä pienissä yksiköissä/ osa-aluilla.  Tämä vuoksi resurssien ja osaamisen hyödyntäminen on 

haasteellista ja aktiivinen sekä tehokas moniammatillinen yhteistyö jää hajanaiseksi.  

 

1.4 Toimialueen nykymallin ongelmat 
 

Kuntoutuksen pääsyn kriteerit, resurssit ja toimintakäytännöt poikkeavat toisistaan eri kunnissa. Kuntou-

tuspalveluiden saannissa ja toteutumisessa on kuntien välillä epätasa-arvoa. Terveydenhuollon palvelui-

den järjestämissuunnitelmassa 2013–2016 on sovittu, että alueella käynnistetään fysioterapian alueellis-

ten linjausten ja saatavuuskriteerien työstäminen.  Muutamien sairausryhmien osalta linjaukset on tehty 

ja ne ovat olleet käytössä 1.1.2015 lähtien. Näiden linjausten toteutumista ei kuitenkaan ole systemaat-

tisesti seurattu mikä olisi tärkeää palveluiden tasapuolisen saatavuuden, laadun ja vaikuttavuuden arvi-

oinnissa ja palveluita edelleen kehitettäessä.  

 

Kuntoutuksen toimialueen yhteistyötä sosiaalitoimen kanssa on vahvistettava. Erityisesti vammaispalve-

luiden osa-alueella on paljon palveluita tarvitsevia kuntoutujia jotka tarvitsevat kuntoutuksen palveluita 

selvitäkseen itsenäisesti arkitoiminnoissa. Erityisesti asunnon muutostöiden ja vammaispalveluiden apu-

välinepalveluissa on nähty vahva yhdyspinta ja tarvetta yhteistyön vahvistamiselle jo vuosia. Vammais-

palveluissa on tuotu esille, ettei heillä ole riittävästi osaamista vammaispalveluiden kautta hankittavien 

apuvälineiden arviointiin erityisesti silloin kun se koskettaa kuntoutujan fyysistä toimintakyvyn arviota ja 

sen merkitystä apuvälineen hankintaan ja kuntoutujan kokonaistilanteeseen. Asunnon muutostöiden 

osalta arvioinneissa tarvitaan kuntoutuksen asiantuntijoiden arviota ja näkemystä mitkä muutostyöt 

ovat kuntoutujan toimintakyvyn, kuntoutumisen ja päivittäisistä arkitoiminnoista selviytymiseen välttä-

mättömiä. Tällä hetkellä vammaispalveluiden ja kuntoutuksen yhteistyötä tehdään, mutta sitä tulee tii-

vistää sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon osalta. 

 

Tällä hetkellä kuntoutuksen toimialueella on tehty työjako, jossa perusterveydenhuolto vastaa eri tera-

pioiden toteuttamisesta ja päätöksenteosta. Erikoissairaanhoidosta tehdään perusterveydenhuoltoon 

lääkinnällisen kuntoutuksen suosituksia terapiatarpeesta, jotka sitten hyväksytään/ hylätään, jokaisessa 

kunnassa erilaisilla toimintakäytännöillä. Joissakin kunnissa on olemassa kuntoutustyöryhmät, joka ko-

koontuvat määräajoin ja pienemmissä kunnissa on voitu sopia niin, että terapeutti voi tehdä organisaati-

on ohjeiden mukaan päätökset.  Erikoissairaanhoidosta lähti vuonna 2016 perusterveydenhuoltoon yh-

teensä 453 suositusta. Perusterveydenhuoltoon tulee tällä hetkellä suosituksia myös muilta toimijoilta 

(mm. yksityisistä kuntoutuslaitoksista). Alueellisen toimintakäytännön yhtenäistämisen myötä saataisiin 

suosituskäytäntöä yksinkertaistettua niin, että kuntoutus etenee terapioiden osalta jouhevasti ja pääl-

lekkäistä työtä saadaan karsittua ja kustannustehokkuutta nostettua.   
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Kuntoutujien laaja-alaisia kuntoutussuunnitelmia tehdään vielä vähän. Suunnitelmia ja tavoitteita teh-

dään eri terapeuttien toimesta toisistaan irrallisina sekä eri toimialueilla toisistaan tietämättä. Kuntoutu-

jan kanssa toimivilla ei ole tiedossa kuntoutujan kokonaisvaltaisia tavoitteita ja palveluiden sisältö on sen 

vuoksi liian kapea-alaista.  Erityisesti moniongelmaisten ja paljon palveluita tarvitsevien kuntoutujien ko-

konaisuuteen herätään liian myöhään. Nämä kuntoutujat tarvitsevat monen toimialueen palveluita. Hei-

dän asioihin paneutuminen ja kokonaisvaltainen suunnittelu vaativat tiivistä yhteistyössä muiden toimi-

joiden, erityisesti mielenterveys- ja päihdetyön sekä lasten-, nuorten- ja aikuissosiaalityön kanssa, jotta 

kuntoutujalle voitaisiin antaa oikeanlaista tukea oikeaan aikaan.   

 

Paljon palveluita tarvitsevien kuntoutusprosessit katkeavat usein, koska mm. kuntoutujalle ei ole voima-

varoja viedä asioita eteenpäin, kuntoutustoimet eivät ole oikea-aikaisia tai hän joutuu odottamaan tar-

vitsemiaan kuntoutuspalveluita liian kauan tai eivät saa sitä ollenkaan. Kuntoutusprosessin katkeamisella 

on merkitystä kuntoutujan toimintakyvyn palautumiselle, parantumiselle tai sen ylläpitämiselle.  Kuntou-

tujat tarvitsevat kuntoutumisen tueksi usein rinnalla kulkijaa, jotta asiat etenevät jouhevasti ja oikea-

aikaisesti. Kuntoutusohjauksessa on resursseja alueellamme riittämättömästi.  

 

Kuntoutuksen henkilöstön osalta pienissä yksiköissä toiminen tuo haasteita. Kuntoutuksessa on pieniä 

ammattiryhmiä joilla ei omassa työyksikössä ole mahdollisuutta ammatilliseen tukeen ja osaamisen ja-

kamiseen muiden oman alan ammattilaisten kanssa. Oman ammattikunnan ja kuntoutuksen muiden 

toimijoiden kanssa tiivis yhteistyö tuo mahdollisuuden ammatilliseen osaamisen vahvistamiseen ja kun-

toutujan tukemisen oikeilla kuntoutuksen osaajilla. Myös yhtenäisten toimintatapojen toteuttaminen 

tuo haasteita tämän hetken toimintatavalla, jossa henkilöstö on hajaantunut eri toimialueille.  

 

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella kunnat käyttävät paljon ostopalveluja eri kuntoutuspalveluiden 

tuottajilta, koska omat resurssit palveluiden järjestämiseen eivät ole riittävät.  Palveluiden sisältö vaihte-

lee palveluntuottajittain ja niiden vaikuttavuutta ei seurata systemaattisesti. Palveluiden tuottajia ei ole 

kilpailutettu alueella ja näin ollen mahdollista kilpailutuksen kautta saatua taloudellista etua ei ole pys-

tytty hyödyntämään. 

 

1.5 Toimialueen yhdyspinnat muihin toimijoihin 

 

Kuntoutus toimii tällä hetkellä terveyden- ja sairaanhoidon sekä sosiaalitoimen alueella poikkileikkaava-

na ja moniammatillista yhteistyötä vaativana yhdyspintana eri toimintayksiköissä.  

Perusterveydenhuollossa kuntoutus toimii ennaltaehkäisevässä terveydenhuoltotyössä, tutkimisessa, 

ohjauksessa ja neuvonnassa sekä akuutin sairaanhoidon jatkokuntoutuksessa sekä tarvittavassa lääkin-

nällisessä kuntoutuksessa. Sosiaalityön, kouluterveydenhuollon ja neuvoloiden sekä kotisairaanhoidon ja 

kotipalvelun kanssa on yhteistä työkenttää. Terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisevä työ on erityisen 

tärkeä lasten ja nuorten, mutta myös työikäisten ja ikäihmisen kohdalla. 

 

Työikäisten kuntoutuspalveluiden tarpeet nousevat usein esille sosiaalityön kautta. Erityistä tukea tarvit-

sevien kuntoutus- ja hoitotarpeita arvioitaessa on ollut tärkeää, että samalla on arvioitu ja suunniteltu 

myös sosiaalihuollon palvelujen tarve. Sosiaalitoimen omatyöntekijät ovat voineet toimia asiakkaan tu-

kena kuntoutusta suunniteltaessa ja tarvittavia kuntoutus- ja hoitopalveluja toteutettaessa. 
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Yhteistyötarpeet kuntoutuksen ja mielenterveys- ja riippuvuuksien hoitopalveluiden kanssa nousevat eri-

ikäisten kuntoutujien prosesseissa. Niiden hyödyntämistä kuntoutusprosesseissa tulee vahvistaa ja yh-

teistyötä tiivistää. 

 

Erikoissairaanhoidossa yhteistyötä tehdään eri erikoisaloilla, jossa kuntoutuksen tarve liittyy hoitoon ja 

kuntoutusmahdollisuuksien ja – tarpeiden arviointiin sekä neuvontaan ja ohjaukseen yksilöllisen tarpeen 

mukaan. Jatkohoidon järjestäminen, toimeentulon ja sosiaaliturvan selvittäminen toimintakyvyn suurissa 

muutoksissa ja kuntoutumisen pitkittyessä on tärkeää ja siihen tarvitaan tiivistä ja tehokasta yhteistyötä 

sosiaalipuolen erityisosaajien kanssa.  

 

Tärkeänä yhdyspintana on ikääntyvän väestön määrän kasvaessa kotihoito ja kotisairaanhoito, jossa kun-

toutuja yksilöllisen tarpeen mukaan pystyään kokonaisvaltaisesti hänen omaa toimintakykyä ja elämän-

hallintaa tukemaan kohti hänen tavoitteitaan. 

 

1.6 Ohjelmistojen yhteiskäyttö/ongelmat 
 

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kaikilla kunnilla on käytössä kuntoutuksessa yhteinen tietojärjestelmä Ef-

fector johon apuvälinepalveluihin ja kuntoutuspalveluihin liittyvät päätökset tehdään. Apuvälinepalve-

luissa järjestelmä on aktiivisessa ja päivittäisessä käytössä kaikissa sairaanhoitopiirin kunnissa jo reilun 

10 vuotta. Kuntoutuksen osalta sen käytön tehostamisessa on vielä mahdollisuuksia. Kuntoutuspäätös-

ten osalta Ylitornio ei järjestelmää käytä, muilla kunnilla se on ollut käytössä.  Järjestelmä on käytössä 

myös valtakunnantasolla laajalti lähes kaikissa sairaanhoitopiireissä ja alueellisissa apuvälinekeskuksissa 

sekä useissa kunnissa. Järjestelmään on mahdollista liittää asiakas-/palvelusetelitoiminto, jolla hallitaan 

prosessia sähköisesti, automatisoidusti ja kustannustehokkaasti. Lisäksi järjestelmässä on mahdollisuuk-

sia laitehuollon, sopimustenhallintaa sekä kilpailutukseen.  

 

Tulevaisuudessa myös mobiiliversion käyttöönotto, älypuhelimen tai tabletin kautta tehostaa työskente-

lyä ja tuo joustavuutta kuntoutujien asioiden eteenpäinviemiseen esimerkiksi kuntoutujan kotona, varas-

tossa tai kuljetusten yhteydessä. 

Alueellamme ei ole terveyden- ja sosiaalitoimen yhteistä järjestelmää, joka voisi toimia alustana yhteisel-

le kuntoutus- ja palvelusuunnitelmalle.  



9 
 
 

2. Tuleva palvelutuotanto 
 

Kuntoutuksen palvelutuotannolla ja sen rakenteiden muutoksella on tärkeä merkitys siihen pystymmekö 

vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin joita ikääntyvä väestö ja heidän toimintakyvyn tukeminen kotona 

asumiseen vaatii. Lisäksi syrjäytyvät nuoret ja työurien pidentäminen sekä paljon palvelua tarvitsevat kun-

toutujat tuovat myös haastetta kuntoutuksen kentälle ja yhdyspintatyöhön muiden toimialueiden kanssa. 

  

Ihmisten kokonaisvaltainen fyysisen-, psyykkisen- ja sosiaalisen toimintakyvyn parantaminen ja ylläpitämi-

nen nousevat tärkeäksi kulmakiveksi kuntoutuksen palvelutuotannossa. Kuntoutuksen sisällön suunnittelua 

ja kohdentamista kuntoutujalle ohjaa ICF (International Classification on functioning, Disability and Health) 

viitekehys toimintakyvyn ja toimintarajoitteiden laaja-alaiseen kuvaamiseen (kuvio 2).  

 

 

Kuvio 2. ICF:n osa-alueiden dynaamisenvuorovaikutus-suhteet. (ICF 2004). 

 

Kuntoutumisessa tärkeitä kysymyksiä ovat, mitkä ja millaiset palvelut ja kuntoutuksen osatekijät saavat 

aikaan toivottua muutosta ihmisen suorittamisessa ja osallistumisessa. Keskeistä on myös se millaiset kun-

toutujan yksilölliset ja toimintaympäristöön liittyvät tekijät ovat muutoksen kannalta olennaisia ja miten ne 

huomioidaan kuntoutujan suunnitellessa kuntoutumistaan. 

 

ICF viitekehyksen ja uusien toimintamallien käyttöön ottaminen ja yhteisten toimintamallien juurruttami-

nen koko alueelle edellyttävät laajan koulutuksen toteuttamista sekä kuntoutuksen toimialueen että mui-

den toimialueiden henkilökunnalle. Koulutus tulee painottua toiminnan aloitusvaiheeseen. 

 

Kuntoutuksen tärkein tavoite on tukea kuntoutujan toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä hänen toimin-

taympäristössään ja tukea kotona selviytymistä. Kuntoutuspalvelut suunnitellaan ja toteutetaan kuntoutu-

jan kanssa yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa niin, että palvelut yhdessä tukevat 

parhaalla mahdollisella tavalla kuntoutujan asettamia tavoitteita (kuntoutus- ja palvelusuunnitelma). Lähtö-

kohtana kuntoutumiselle on kuntoutujan tavoitteiden asettaminen ja niihin tarvittavien palveluiden oikea 

kohdentaminen kuntoutussuunnitelmassa. Kuntoutujat joilla on tarvetta kevyempään esim. yhteen terapi-
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aan joka tukee hänen toimintakykyä ja kuntoutumistaan ei silloin ole tarvetta laaja-alaisen kuntoutussuun-

nitelman tekoon. Tällöin kuntoutuja tekee oman terapeutin kanssa konkreettisia tavoitteita kuntoutumiselle 

ja niiden toteutumista seurataan heidän kesken.   Tärkeää kuntoutumisessa on, että kuntoutuja on aktiivi-

sessa roolissa ja häntä ohjataan, tuetaan ja motivoidaan siinä. Tarkoitus on saada kuntoutujan prosessi ete-

nemään sujuvasti, tehokkaasti ja oikea-aikaisesti ilman viiveitä. Kuntoutujan siirtyessä eri toimintaympäris-

töistä toiseen (esim. sairaalasta kotiin tai kotoa palveluasumiseen) tulee kuntoutuksesta tarvittavan tuen 

olla kattavasti ja tehokkaasti kuntoutujan käytössä tarpeen mukaan ja siinä tulee hyödyntää myös kunnan ja 

kolmannen sektorin tarjoamat palvelut kattavasti.  

 

Kuntouttava työote ja kuntoutumisen tukeminen tavoitteiden suunnassa on otettava osaksi kaikkia asiak-

kaiden saamia palveluja. Kuntoutusohjaus sovitetaan yhteen yleisen palveluohjauksen kanssa ja kuntou-

tusohjaus toteutetaan pääosin lähipalveluna asiakkaan toimintaympäristössä.  

 

Kuntoutuksen toimialueella kaikki kuntoutustyöntekijät työskentelevät samalla toimialueella. Tämä antaa 

mahdollisuuden kehittää kuntoutustoimintaa kuntoutujalähtöisesti asiakkaan silmin tarkasteltuna (kuva 1).  

 

 

Kuva 1.  Käyttäjälähtöinen kehittäminen 

 

Tämä vahvistaa kuntoutuksen moniammatillista yhteistyötä sekä kuntoutuksen erityistyöntekijöiden amma-

tillisuuden vahvistumista, resurssien tehokasta ja tarkoituksenmukaista käyttöä kuntoutujien prosesseissa. 

Kuntoutuksen kokonaisavaltainen suunnittelu, seuranta, kehittäminen sekä laadun valvontaa pystytään näin 

tekemään koordinoidusti. Kuntoutuksen sisällön ja toimintakäytännön yhtenäistäminen ja sopiminen antaa 

mahdollisuuden toteuttaa tasavertaisesti, sisällöllisesti ja laadullisesti kuntoutujan tarpeista lähtevää kun-

toutusprosessia. 

 

Muutoksen hallitun toteuttamisen edistämiseksi ja varmistamiseksi kuntoutuksen toimialueelle perustetaan 

kuntoutuksen koordinaatiotyöryhmä. Ryhmän tarkoituksena on turvata yhtenäisten toimintakäytäntöjen 

jalkauttaminen kaikkiin toimipisteisiin niin, että kuntoutus on tehokasta, oikea-aikaista ja yhteisellä toimin-

tamallilla toteutettua. Kuntoutuskäytäntöjen vaikuttavuuden arviointia sekä toiminnan kehittämistä on 

tällöin mahdollista tehdä ja saada kehitettyä kuntoutustoimintaa entistä vaikuttavammaksi ja kustannuste-

hokkaammaksi saatujen tulosten pohjalta. 
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Länsi-Pohjan sote-projektissa on kuntoutuspalvelut päätetty toteuttaa toiminnan alkuvaiheessa omana toi-

mialueenaan suunniteltujen muutosten toteuttamiseksi ja kuntoutukselle asetettujen tavoitteiden toteu-

tumisen varmistamiseksi. Kuntoutuksen toimiminen omana toimialueenaan ei kuitenkaan ole itse tarkoitus 

ja myöhemmin toimintamallien vakiinnuttua voidaan kuntoutuspalvelut integroida osaksi muita toimialuei-

ta ja palveluja. 

 

2.1 Visio / tavoite vuoteen 2025 ja porrastus 

2.1.1 Visio 

 

”Toimintakyvyn tukena asiakkaan arjessa”. 

Tavoitetilassa kiteytyy monta asiaa: Kuntoutuksen perustehtävä on toimintakyvyn edistäminen.  Visio koros-

taa asiakkaan roolia, hänen tarpeitaan ja aktiivista osallistumista oman hyvinvoinnin edistämiseen. Asian-

tuntemuksemme on sitä tukemassa. Kaikkien toimijoiden tavoitteena on arjessa, kotona selviytyminen. 

Länsi-Pohjan Sote-alueen kuntoutus käsittää toimintaverkostoja, jotka tarjoavat oikea-aikaisesti kaikille 

toiminta-alueen asukkaille tasavertaisesti toteutettuja tavoitteellisia, moniammatillisia, vaikuttavia ja laa-

dukkaita kuntoutuspalveluita monialaisesti. 

 

Kuntoutuksen tavoitteena on ylläpitää ja lisätä sairaan, vammaisen tai vajaatoimintakykyisen ihmisen opti-

maalista toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä, hyvinvointia, osallistumismahdollisuuksia ja työllistymistä 

vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. 

 

2.1.2. Strategia 

 

Kuntoutuspalvelut suunnitellaan ja toteutettu koko alueella koordinoidusti ja tasavertaisesti.  

 

1. Kuntoutuspalvelut integroidaan kaikkiin asiakasprosesseihin kiinteänä osana kuntoutujan kokonais-

hoitoa ja hoitoketjuja.  

2. Alueen kaikki kuntoutushenkilöstö toimii yhdessä kuntoutuksen toimialueella hyödyntäen kaikkien 

osaamista ja tehokasta käyttöä kuntoutujan prosesseissa.  

3. Kuntoutuspalveluista pääosa toteutetaan Sote alueella lähipalveluina, joita toteutetaan lähellä asi-

akkaan asumis- tai hoitopaikkaa ja hänen omassa toimintaympäristössä.  

 

Painopistealueina ovat kotikuntoutuksen kehittäminen, kuntoutusohjaus ja hoitoketjujen suunnittelu eri 

toimialueiden kanssa.  

 

Muutoksen hallitun toteuttamisen edistämiseksi ja varmistamiseksi kuntoutuksen toimialueelle perustetaan 

kuntoutuksen koordinaatiotyöryhmä, joka vie strategiassa nostettuja asioita käytännön toiminnassa eteen-

päin ja arvio niiden toimivuutta ja kehittämistarpeita.   
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2.1.3. Porrastus 

 

Kuntoutuspalveluista pääosa toteutetaan Länsi-Pohjan Sote-alueella lähipalveluina, joita toteutetaan lähellä 

asiakkaan asumis- tai hoitopaikkaa ja hänen omassa toimintaympäristössään. Kuviossa 3 on kuvattu kuntou-

tuksen eri osa-alueiden sijoittumista ja painottumista omahoidon, lähipalveluiden, erityisosaamisen ja vaa-

tivan erityisosaamisen alueella. 

 

 

Kuvio 3. Kuntoutuspalveluiden eri osa-alueiden sijoittuminen ja painottuminen Länsi-Pohjan Sote-alueella 

 

Taulukossa 3 on kerätty kuntoutuksen toimialueelle suunniteltu ajallinen porrastus tärkeimpien kehittämis-

kohteiden toteuttamiseksi. Vuonna 2018 toimialueiden kanssa aloitetaan tiivis hoitoketjujen ja asiakaspro-

sessin suunnittelu aikaisempia toimintamalleja hyödyntäen. Tässä merkittävässä asemassa on uudella kun-

toutuksen koordinaatioryhmällä ja hoitoketjussa työskentelevien työntekijöiden tiiviillä yhteistyöllä.  Tämän 

työn aikana tulee samalla tarkennettua kuntoutuksen saamisen kriteereitä ja toimintamallia sekä työnjakoa.  

Saarenvireen kuntoutuslaitos aloittaa toiminnan osana Länsi-Pohjan Sote-palveluita.  Kotikuntoutuksen 

toimintamalli käynnistetään ja siihen suunnitellaan neljän fysio- ja toimintaterapiatyöparin työpanosta. 

Apuvälinekeskuksen toiminnan laajentaminen vammaispalveluiden apuvälinepalveluihin sekä eri toimipis-

teiden apuvälineiden lainauksien osalta aloitetaan vuoden 2018 alussa ja vanhojen käytössä olevien apuvä-

lineiden rekisteröinti Effector-järjestelmään tehdään vuoden 2018 loppuun mennessä.  Kuntoutuksen tera-

piapalveluiden osalta valmistellaan asiakas-/ palvelusetelitoiminnan käyttönottoa Effector-tietojärjestelmää 

hyödyntäen.  
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Taulukko 3. Kuntoutuksen ajallinen porrastus kehittämiskohteiden toteuttamiseen vuosina 2018–2020. 

 

 

 

 

2.2 Innovatiiviset palvelumallit 
 

Kuntoutuksen toimialueella uudenlaisina palveluina otetaan käyttöön erilaiset matalan kynnyksen palvelut, 

fysioterapeuttien suoravastaanotot sekä kokemusasiantuntijoiden ja vertaistukiverkostojen vahvempi mu-

kaan ottaminen. Innovatiivisissa palvelumalleissa hyödynnetään teknologian tuomia mahdollisuuksia. 

Matalan kynnyksen palveluissa kuntoutujalta vaadittavat edellytykset palveluun hakeutumiselle on madal-

lettu.  Matalan kynnyksen vastaanotolle tulevat ovat yleensä motivoituneimpia kuntoutumiseensa ja näin 

saamalla ohjauksella ja neuvonnalla saavutettu hyöty on suurempi. Kuntoutuksessa matalan kynnyksen 

vastaanottojen tarkoituksena on mahdollisimman varhaisen kuntoutustarpeen havaitseminen ja siihen 

puuttuminen. Kuntoutujille annetaan keinoja tehdä ja vaikuttaa itse kokemaansa toimintakykyä rajoittavaan 

ongelmaan. Matalan kynnyksen vastaanotolle pääsee joko ilman ajanvarausta tai nettiajanvarauksella.  

 

Fysioterapiassa ns. matalan kynnyksen toimintaa ovat fysioterapeuttien suoravastaanotot, joihin fysiotera-

peutit ovat saaneet erillisen koulutuksen.  Näistä suoravastaanotoista on kokemuksia Etelä- Suomessa esi-

merkiksi Eksotessa jossa vastaanotot on suunnattu aluksi selkäpotilaille, mutta niiden laajentaminen tuki- ja 

liikuntaelinongelmaisten kanssa on koettu järkevänä ja kustannustehokkaana. Näin saadaan kuntoutujille 

heti alkuvaiheessa oikeanlaista toimintakykyä ylläpitävää neuvontaa ja ohjausta ja sen myötä pystytään 

tukemaan kuntoutujan itsehoitoa ja ennaltaehkäisemään suurempien ongelmien syntyä. 

2018 

•Saarenvireen kuntoutuskaitos aloitaa 
toiminnan osana Länsi-Pohjan  yhteisiä 
sote-palveluita 

•hoitoketjujen suunnittelu eri 
toimialueiden  kanssa 

•käynnistetään koko alueella 
kotikuntoutuksen toimintamalli  

•kotikuntoutuksessa aloittaa neljä 
työparia  

•alueen apuvälinekeskuksen toimintaa 
laajennetaan niin, että alueen eri 
toimipisteiden tarvitsemat uudet 
apuvälineet lainataan alueellisesta 
apuvälinekeskuksesta 

•apuvälineiden siirto Effector 
järjestelmään porrastetusti vuoden 
2018 loppuun mennessä. 
sosiaalitoimien ja  muiden 
toimipisteiden oslalta 

•asiakas-/palvelusetelin käyttöönoton 
valmistelu porrastetusti kuntoutuksen 
avopalveluissa  

•kuntoutuksen koordinaatioryhmä 
aloittaa toiminnan 

•erityistä tukea tarvitsevien työikäisten 
palveluihin listään kuntoutusohjaajan 
resurssi 

 

2019 

•kotikuntoutuksen laajentaminen 
tarpeen lisääntyessä ja resurssin 
vapautuessa vuodeosastohoidon 
vähentyessä 

•kaksi työparia lisää kotikuntoutuksessa 

•Asiakas- /palvelusetelitoiminnan 
käyttöönoton valmistelun jatkaminen 
porrastetusti kuntoutuksen 
avopalveluissa  

2020 

•kotikuntoutuksen laajentaminen 
tarpeen lisääntyessä ja resurssin 
vapautuessa vuodeosastohoidon 
vähentyessä 

•kaksi työparia lisää kotikuntoutuksessa 
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Kuntoutujat nostavat usein esille vertaistuen tarpeen ja siitä saadun hyödyn. Tämän vuoksi kuntoutuksessa 

ja kuntoutujien hoitoketjuja suunniteltaessa eri toimialueiden kanssa, tulee kolmannen sektorin toimijoiden 

kautta koulutettuja kokemusasiantuntijoita ja vertaistukiverkostoa hyödyntää esimerkiksi ensitietopäivien, 

sopeutumisvalmennuskurssien ja yksilöllisen tarpeiden mukaan. 

 

Kuntoutuksen toimialueella selvitetään Kuntoutusbussi – toiminnan käynnistämisen mahdollisuutta. Kun-

toutusbussiin voitaisiin koota monipuolisesti erilaisia kuntoutuksen tutkimus- ja terapiavälineitä liikkuvaan 

palveluyksikköön ja tuoda palvelu sote-keskuksiin tai asiakkaiden kotiin. 

 

2.3 Asiakasosallisuus  
 

Kuntoutujan oma vastuu ja osallisuus ovat aina lähtökohtana kaikelle suunnittelulle ja toiminnalle kuntou-

tuksessa. Kuntoutuminen on prosessi, joka edellyttää omaa sitoutumista ja lähiympäristön tukea. Kuntoutu-

jan motivointi ja kuntoutuksen merkityksellisyyden korostaminen tulee saada osaksi kuntoutumista. Kun-

toutujan osallistumista kuntoutuksen suunnittelussa vahvistetaan. Kuntoutujilta on tärkeää kerätä palautet-

ta systemaattisesti, jota hyödynnetään kuntoutuksen jatkosuunnittelussa ja kehittämisessä.  

Kuntoutuksen prosesseja ja hoitoketjuja suunniteltaessa on tärkeää saada myös kuntoutujien näkemyksen 

huomioiduksi. Tässä hyödynnetään kokemusasiantuntijoita ja järjestöjä. 

 

 

2.4 Digitaaliset palvelut  
 

Kuntoutuksen toimialueella tulee ottaa käyttöön niitä digitaalisia palveluita ja etäteknologiaa jotka ovat jo 

olemassa. Etäkuntoutuksen apuna voidaan käyttää puhelinta, matkapuhelinta, tietokoneita ml. tablettitie-

tokoneet ja erilaiset televisiosovellukset. Kuntoutuksessa voidaan hyödyntää jo käytössä olevien kannetta-

vien mobiililaitteiden tuomaa tietoa. Tällaisia mahdollisuuksia ovat esimerkiksi erilaiset langattomat lähet-

timet kuten mm. älykellot ja aktiivisuusmittarit, jotka tukevat terveellisempiin elämäntapoihin ja yleiseen 

hyvinvointiin.  

Etäteknologian pystytään hyödyntämään tavoitteellisessa etäkuntoutuksessa, joka on ammattilaisen oh-

jaamaa ja seuraamaa. Etäkuntoutus on prosessi jolla on selkeä alku ja loppu. Etäkuntoutus antaa mahdolli-

suuden osallistua toimintaan pitemmän matkankin päästä ja näin helpotta kuntoutujien osallistumista, vä-

hentää matkustamisesta ja perheelle/ kuntoutujalle tulevia ylimääräisiä järjestelyjä esim. lastenhoidon ja 

työstä poissaolon osalta. Kuvapuhelinyhteys mahdollistaa myös ryhmämuotoisen harjoittelun tuottamisen 

keskitetysti samalla kertaa usealle kuntoutujalle. Näiden käyttöä voidaan tehostaa jo nyt yksilöllisissä, mutta 

myös ryhmämuotoisen kuntoutuksen apuna.  

Erilaisten virtuaaliympäristöt antavat kuntoutukseen mahdollisuuksia, jotka motivoivat osaa kuntoutujista ja 

pystyvät tuottamaan kuntoutujille mukaansatempaavan tunteen, johon on helppo uppoutua (pelit). Virtu-

aalikuntoutusta voidaan hyödyntää sekä kasvokkain tapahtuvassa kuntoutuksessa, mutta myös etäkuntou-

tuksessa. Virtuaali- ja etäkuntoutus ovat uusia, kustannustehokkaita tapoja tehdä työtä. 
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Kuntoutujan kuntoutusprosessiin tuo jouhevuutta myös kuntoutustyöntekijöiden käytössä oleva Effector-

tietojärjestelmän mobiiliversio jota kuntoutuksen työntekijät voivat käyttää erityisesti apuvälinepalveluissa, 

mutta tulevaisuudessa myös kuntoutussuunnitelman laadinnassa apuna. Sieltä saadaan ajantasainen tieto 

kuntoutuksesta, apuvälineistä ja tarvittaessa myös asiakas-/ palvelusetelin käytöstä ja niihin liittyvistä pää-

töksistä esimerkiksi kuntoutus- ja palvelusuunnitelmaa tehdessä.  

Kuntoutuksen sisällön suunnittelua ja kohdentamista kuntoutujalle ohjaa ICF viitekehys toimintakyvyn ja 

toimintarajoitteiden laaja-alaiseen kuvaamiseen. ICF järjestelmästä on kehitetty myös mobiiliversio (mICF) 

THL:n toimesta joka otetaan osaksi kuntoutuksen suunnittelua, kuntoutujan omaa arviota toimintakyvys-

tään ja sen seurannasta kun järjestelmä saadaan tuotantokäyttöön.  

Robottiavusteisen kuntoutuksen mahdollisuudet lisääntyvät ja antavat mahdollisuuden intensiiviseen, tois-

tuvaan, rajattuun kuntoutukseen tulevaisuudessa. Verkossa erilaisten tietopakettien, yksilöllisesti valittavia 

harjoituksien ja ohjeiden, harjoituspäiväkirjojen sekä keskusteluryhmien ja Chatin käyttöä tulee hyödyntää. 

Kuntoutujille ja ammattilaisille pitää saada käyttöön yhteinen sovellus jossa kuntoutuja voi suojatussa yh-

teydessä lähettää henkilökohtaisia tietoja ja kysymyksiä ja käydä keskustelua ammattilaisten kanssa.  

 

2.5 Toimialueen palvelualue 
 

Kuntoutukseen toimialueelle on suunniteltu palvelualue: Toimintakykyä tukevat palvelut. Palvelualue jakau-

tuu kahteen palveluyksikköön, terapiapalveluihin ja toimintakyvyn osaamiskeskukseen (kuvio 4).  

 

Kuvio 4. Kuntoutuksen palvelualue ja palveluyksiköt 
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2.6 Palvelualueen palveluyksiköt 
 

Kuntoutuksen toimialueella toimii kaksi palveluyksikköä, terapiapalvelut ja toimintakyvyn osaamiskeskus 

(kuvio 4). Kuntoutuksen lähtökohtana on kuntoutujan ja hänen kanssa tiiviisti yhteistyössä olevien toimijoi-

den kanssa tehty ja kirjattu kuntoutus- ja palvelusuunnitelma joka on nähtävillä kaikilla toimijoilla ja sen 

suuntaisesti kuntoutujan palveluita ja tukea suunnitellaan. 

 

Kuntoutuspalveluista ja -ohjauksesta kootaan tiedot alueen yleiseen palveluohjaukseen. Kuntoutuksen pal-

veluohjaus sisältää: kuntoutuksen palvelut, yhteystiedot, ajanvaraustiedot, yleisiä terapia-, hoito- ja oma-

hoito-ohjeita.  

 

2.6.1 Terapiapalvelut palveluyksikkö 

 

Terapiapalveluiden palveluyksikössä kuntoutujan kuntoutumisen prosessi etenee joustavasti akuutissa vai-

heessa tehtävästä kuntoutuksen arvioinnista ja kuntoutuksen käynnistämisestä kuntoutuksen etenemiseen 

avopalveluissa ja kotikuntoutuksessa.  Kuntoutuspalvelut suunnitellaan aina kuntoutujan yksilöllisen tar-

peen mukaan huomioiden tarkoituksenmukaiset menetelmät ja ympäristö, missä kuntoutumista toteute-

taan (koti, sote-keskus, laitos tai muu). Suurin osa palveluyksikön palveluista toteutetaan lähipalveluna ja 

kuntoutujan toimintaympäristössä. Arjessa tapahtuvaan kuntoutukseen siirtyminen edellyttää, että kuntou-

tuksen ammattilaiset tekevät yhteistyötä kuntoutujan arjessa merkityksellisten henkilöiden ja muiden ulko-

puolisten toimijoiden kanssa.  Näin kuntoutujan kuntoutumista voidaan tukea ja kuntoutus ei jää irralliseksi 

toimenpiteeksi vaan se siirtyy paremmin toimintakyvyn muutokseksi arkitoiminnoissa.  

 

Akuutissa kuntoutuksessa pyritään tukemaan kuntoutujan kokonaishoitoa ja toimintakyvyn palauttamista 

heti kun kuntoutujan tilanne sen sallii. Tämä akuutti kuntoutus tapahtuu pitkälti Länsi-Pohjan sairaalassa eri 

erikoisalojen hoitoon liittyvänä kokonaisuutena. Kuntoutujan yksilöllisen tarpeen mukaan aloitetaan tarvit-

tavat kuntoutustoimet ja suunnitellaan jatkokuntoutustarpeet. Tarvittaessa tehdään tarkempaa kuntoutus- 

ja palvelusuunnitelmaa yhdessä kuntoutujan hoitoa ja palvelujen järjestämistä suunnittelevien kanssa.  Hoi-

tojaksojen lyhentyessä sairaalassa terapioiden painopiste tulee siirtymään avo- ja kotikuntoutukseen. 

 

Kotikuntoutuksessa hyödynnetään valtakunnallisesti jo hyväksi koettuja toimintamalleja ja kehitetään niitä 

paikallisiin verkostoihin ja muihin Sote-palveluihin joustavasti integroiduiksi toimintakäytännöiksi.  Kotikun-

toutuksessa on tärkeää huomioida varhainen puuttuminen, akuutti kuntoutuksen tarve sekä kotihoitoa 

tukeva kuntoutus. Kotikuntoutuksessa voidaan hyödyntää etä- ja virtuaalikuntoutusta sekä ryhmämuotoista 

kuntoutusta. 

Kotikuntoutuksen aloittamisen perusteena on:  

 Kuntoutujan toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi ja kotihoidon, palveluasumisen tai 

omaishoidon tarpeen määrittäminen 

 Kuntoutujan toimintakyky ja palvelutarve on muuttunut, muuttuneen toimintakyvyn ja palve-

lutarpeen osalta 

 Kuntoutujalla on kuntoutuksen muu tarve ja kuntoutus on tarkoituksenmukaista toteuttaa 

kuntoutujan kotona 
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Kotikuntoutus on moniammatillista kuntoutusta asiakkaan kotona toteutettuna. Kuntoutuksen tavoitteena 

on kuntoutujan kokonaisvaltainen kuntoutuminen ottaen huomioon kuntoutujan oma toimintaympäristö. 

Kuntoutumismahdollisuuksia tukevat fysioterapian, toimintaterapia ja puheterapian lisäksi huomioidaan 

oikein ajoitetut lääketieteelliset toimet, apuvälineet, asuinympäristön muutokset ja sosiaalinen tuki, erityi-

sesti omaisten tuki ICF:n viitekehyksen pohjalta. 

 

Kotikuntoutuksen aloittaminen on suunniteltu ja päätetty kuntoutujan kuntoutussuunnitelmassa. Kotikun-

toutussuunnitelma laaditaan ja toteutetaan asiakkaan tarpeen mukaan yhdessä asiakkaan, omaisten, koti-

hoidon henkilökunnan, muiden asiakkaan kanssa työskentelevien sekä kuntoutuksen ammattihenkilöiden 

yhteistyöllä. Suunnitelma on aina määräaikainen, määräajan päätyttyä arvioidaan kuntoutuksen tavoittei-

den toteutuminen ja tarvittavan jatkohoidon ja kotikuntoutuksen jatkamisen tarve. Tässä on tärkeä yhdys-

pinta erityisesti kotihoidon ja kotisairaanhoidon kanssa, jotta kotikuntoutus ja kuntoutujan tavoitteet ja 

palvelut saadaan mahdollisimman hyvin tukemaan kuntoutujan toimintakykyä arjessa, omassa toimintaym-

päristössä. 

Kuntoutuksen avopalveluissa on huomioitava tasavertaisuus palveluiden saannissa ja sen sisällössä. Myös 

kuntoutuksen tavoitetason määrittely on tärkeä sekä kuntoutuja että palvelun tuottajan näkökulmasta. 

Kuntoutuksen tavoitteen tulee olla sama, tehtiin kuntoutustoiminta omana toiminta tai ostopalveluna yksi-

tyisiltä palveluntuottajilta. Avokuntoutus tulee perustua yhdessä laadittuun kuntoutussuunnitelmaan jota 

tulee tarkistaa määräajoin. Tarvittaessa kuntoutuksen avopalvelussa hyödynnetään fysiatrian osaamista. 

Kuntoutuksen avopalveluissa tulee ottaa käyttöön seurantajärjestelmä jolla voidaan seurata kuntoutujan 

prosessin etenemistä mutta myös kuntoutuksen vaikuttavuutta kuntoutujan toimintakykyyn ja arkeen. Kun-

toutuksen avopalveluissa hyödynnetään vahvemmin kunnan muita palveluita sekä kolmannen sektorin tar-

joamia palveluita. Kuntoutuksen avopalveluissa otetaan käyttöön asiakas-/palvelusetelitoiminta. Asiakas- 

/palvelusetelin käytölle on kuntoutuspalveluiden osalta olemassa toimiva järjestelmä, johon se voidaan 

liittää muiden kuntoutuspalveluiden kanssa. Sen käynnistäminen vaatii yhdessä tehtäviä sääntökirjoja joita 

kuntoutuksen koordinaatioryhmä tekee yhdessä muiden toimialueilla toimivien henkilöiden kanssa. 

Kuntoutuksen avopalveluissa tulee korostaa ennaltaehkäisevän työn merkitystä. Matalan kynnyksen toi-

minnan (tutkiminen, neuvonta ja ohjaus) ja fysioterapeuttien suoravastaanotot ovat tulevaisuudessa tärke-

ässä merkityksessä ennaltaehkäisemään pidempiaikaisia toimintakyvyn ongelmia. Avopalveluiden osalta 

tulee hyödyntää digitaalisia palveluita joita esitelty aiemmin.  

 

Fysiatriassa tehdään pääasiassa tuki- ja liikuntaelinsairauksien diagnosointia, hoitoa ja kuntoutusta. Polikli-

nikan toiminnasta vastaavat fysiatrian erikoislääkärit. Tärkeimmät yhteistyötahot erikoissairaanhoidossa 

ovat ortopedian, reumatologian ja neurologian erikoisalat. Pääosa erikoislääkärille suunnatuista lähetteistä 

saapuu kuitenkin avoterveydenhuollosta. Fysiatrialta annetaan konsultaatiopalveluita useimmille muillekin 

sairaalan erikoisaloille ja fysiatrit toimivat asiantuntijoina kuntoutuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja 

kuntoutustulosten arvioinnissa. Fysiatri tekee läheistä yhteistyötä erityisesti fysioterapeuttien kanssa, mutta 

myös toimintaterapeuttien ja apuvälinealan asiantuntijoiden kanssa. Tulevaisuudessa fysiatrian ja apuvä-

linepalveluiden yhteistyötä tiivistetään erityisesti amputaatiopotilaiden protetisoinnin sekä erilaisten yksi-

löllisten tukien ja ortoosien hankintojen ja kuntoutujien hoito- ja kuntoutusprosessin yhteydessä. 
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2.6.2 Toimintakyvyn osaamiskeskus 

 

Asiantuntijapalvelut sisältävät kuntoutustutkimukset, kuntoutusohjauksen ja puheterapian sekä neuropsy-

kologin palvelut.  

 

Kuntoutustutkimuksia tehdään työikäisille ja työelämän kynnyksellä oleville nuorille, joilla on työ- ja toimin-

takykyä alentavia sairauksia. Kuntoutustutkimuksessa selvitetään yhdessä kuntoutujan kanssa hänen työ- ja 

toimintakykyä ja siihen vaikuttavaa terveydentilaa ja hänen yksilöllisiä vahvuuksia sekä elinympäristöä jossa 

hän elää. Kuntoutustutkimuksessa syntyy kuntoutussuunnitelma, jossa otetaan kantaa lääkinnällisen ja 

ammatillisen kuntoutuksen tarpeisiin. Kuntoutussuunnitelman toteutuminen edellyttää kuntoutujan omaa 

sitoutumista sekä jatkoseurantaa.  

 

Kuntoutustutkimuksessa tarvitaan vahvaa moniammatillista työotetta jotta kuntoutujan tilanteen kokonais-

valtainen arviointi saadaan tehtyä. Kuntoutustutkimuksessa tarvitaan kuntoutuslääkärin, kuntoutussuunnit-

telijan, fysio- ja toimintaterapian, kuntoutusohjajan sekä sosiaalityön, neuropsykologin/ psykologin ja psyki-

atrian puolen osaamista. Usein myös muiden erikoisalojen konsultaatio kuntoutujan tilanteesta tarvitaan.   

Kuntoutustutkimuksen tavoitteena on arjessa pärjäämisen parantaminen, työelämässä pysyminen, työelä-

mään paluu, koulutukseen tai työelämään johtavan polun suunnittelu ja työkyvyttömyyden tai osatyökykyi-

syyden arvioiminen.  

Ammatillisessa kuntoutustutkimuksessa pyritään selvittämään kuntoutujan mahdollisuuksia suoriutua työ-

elämässä ja pohtia ammatillisia kuntoutusmahdollisuuksia.   

Ammatillisen kuntoutustutkimukseen tulevat kuntoutujat ovat moniongelmaisia, joiden hoito ja kuntoutus 

ovat jakaantuneet useammalle terveyden- ja sosiaalitoimen taholle. Kuntoutustutkimuksella kartoitetaan 

fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja niissä esiintyviä vahvuuksia ja rajoituksia sekä niiden vai-

kutusta kuntoutujan työkykyyn.  Laaja-alaisen kartoituksen lähtökohtana on tiivis verkostomainen yhteistyö 

ja konsultointi eri toimialueiden ja ammattilaisten kanssa.   

Ammatillisessa kuntoutustutkimuksessa tiivis yhteistyö ammatillista kuntoutusta järjestävien tahojen, kuten 

Kelan, työeläkelaitosten tai työvoimahallinnon kanssa antaa mahdollisuuden hyödyntää heidän vastuulla 

olevien vaihtoehtojen käyttöä.  Verkostoyhteistyön, sosiaalityön ja kuntoutusohjauksen keinoin saadaan 

ohjattua kuntoutujaa oikeaan aikaan käytössä olevien palveluiden piiriin. Paikallisten uravalmennusta, työ-

kokeilua ja kuntouttavaa työtoimintaa järjestävien tahojen kanssa tulee yhteistyötä vahvistaa, jotta kuntou-

tujan asiat saadaan jouhevasti etenemään.  Kuntoutujan yksilöllisen tarpeen mukaan järjestetään verkosto-

palaveri kuntoutujan ja eri yhteistyökumppaneiden kanssa kuntoutujan kuntoutussuunnitelman laatimiseksi 

ja hänen asioiden eteenpäin viemiseksi. Näin saadaan kuntoutujan tavoitteiden mukaisesti nivottua kaikkien 

toimijoiden osaaminen ja eri mahdollisuudet kuntoutujan tilanteeseen tukevaksi kuntoutussuunnitelmaksi.   

Ammatillisen kuntoutuksen osalta matalan kynnyksen vastaanottoa on tarkoitus jatkaa pysyvästi.  Sen tar-

koituksena on tavoittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ne ihmiset, jotka ovat vaarassa pudota työ-

elämän ulkopuolelle jonkin toimintakykyyn vaikuttavan haitan vuoksi, eivätkä he tiedä mihin tahoon olla 

yhteydessä tilanteen korjaamiseksi.  Vastaanotto on suunniteltu erityisesti niille, jotka ovat pudonneet työ-

terveyshuollon piiristä, mutta työelämäkytkennästä ei ole vielä kovin kauaa ja/ tai joiden sairauksien tai 

vamman hoito on pirstoutunut monelle eri terveydenhuollon taholle. Vastaanotolle voi tulla ilman lähetettä 
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ja ajanvarausta.  

Lääkinnällisessä kuntoutustutkimuksessa tuotetaan kuntoutussuunnitelma vaikeavammaiselle henkilölle, 

jonka toimintakyvyn parantamiseen ja ylläpitämiseen tarvitaan kuntoutuksen toimia. Tähän suunnitelmaan 

on tärkeää nivoa muu kuntoutujan tarvitsema palvelun esimerkiksi perheiden sosiaali- ja terveyspalveluiden 

puolelta. Lääkinnällisessä kuntoutustutkimuksessa avainhenkilönä kuntoutuksen puolelta toimii kuntou-

tusohjaaja joka kokoaa tarvittavaa verkostoa kuntoutustutkimuksen tekemiseksi.  

 

Yksilöllistä kuntoutusohjausta tulee tarjota erityisesti kuntoutujille jotka voidaan toimintakykyvyn, kuntou-

tus- ja palvelutarpeen sekä elämänhallinnan mukaan jakaa kahteen ryhmään.   Ensimmäisessä ryhmässä on 

kuntoutujat (yhteistyöasiakkaat), joilla on hyvä toimintakyky ja huono elämänhallinta, mutta paljon palvelun 

tarvetta. Toisessa ryhmässä on kuntoutujat (huolenpitoasiakkaat), joilla on huono toimintakyky ja elämän-

hallinta (negatiivisuus), paljon palvelun tarvetta sekä vähän tukea lähiympäristössä. 

 

Henkilön tullessa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen piiriin arvioidaan onko henkilöllä yksilöllisen mo-

niammatillisen kuntoutusohjauksen tarvetta.  Mikäli kuntoutujalla on tarvetta kuntoutuspalveluihin ja yksi-

lölliseen kuntoutusohjaukseen osana kokonaishoitoa, käynnistetään kuntoutusohjaus ja yksilöllisen kuntou-

tussuunnitelman laatiminen. Kuntoutussuunnitelman laatiminen tulee käynnistää mahdollisimman pian 

hoidon tarpeen selvittyä, jotta tarvittaessa voidaan heti käynnistää enemmän aikaa vievien kuntoutuspalve-

luiden valmistelu (esimerkiksi asunnon muutostyöt). 

 

Laaja-alaisen kuntoutussuunnitelman laatimisesta ja ajan tasalla pitämisestä vastaa kuntoutuksen toimialu-

een kuntoutusohjaaja ja kevyemmissä tarpeissa esimerkiksi oma terapeutti. Kuntoutussuunnitelmaa päivit-

tävät ja pitävät ajan tasalla kuntoutujan hoitoon osallistuvat yksiköt/ terapeutit. Kuntoutussuunnitelmaan 

kootaan kuntoutujan kuntoutumisen kannalta keskeiset tiedot, toimenpiteet ja suositukset. Kuntoutus-

suunnitelma toimii kuntoutujan jatkohoidon osalta perusteena ja pohjana jatkohoidon ja kuntoutuksen 

suunnittelemiselle.  Kuntoutussuunnitelman hyväksyy kuntoutujan hoidosta vastaava lääkäri. Kuntoutusoh-

jauksen laajentaminen suunnitellulla tavalla vaatii kuntoutusohjaajien määrän lisäämistä nykyiseen verrat-

tuna. Neuropsykologian ja puheterapian resurssit kohdennetaan tarpeen mukaan koko kuntoutuksen toimi-

alueelle sekä hoidon prosesseihin mahdollisimman tehokkaasti olemassa olevaa resurssia hyödyntäen.  

 

Toimintakyvyn osaamiskeskuksessa toimii apuvälinekeskus, jonka toimintaa laajennetaan niin, että se vas-

taa kokonaisuudessaan apuvälinepalveluista sosiaali- ja terveydenhuollon osalta. Apuvälinekeskuksen toi-

minnan kulmakivenä on keskitetty logistiikka, yhteiset toimintatavat ja jouhevat toimintaketjut kuntoutujil-

le. Apuvälinepalveluiden tarkoituksena on tukea kuntoutujaa kotona ja päivittäisessä toimintaympäristössä 

selviytymään itsenäisesti ja ylläpitämään sekä parantamaan omaa toimintakykyään. Tervolan kunta jatkaa 

apuvälinepalveluiden osalta palveluiden käyttöä sosiaali- ja terveyspalveluiden yhtiöittämisestä huolimatta.  

Alueellisesti suurin muutos tulee vammaispalveluiden apuvälinepalveluissa ja asunnon muutostöiden koko-

naisuudessa. Vammaispalveluiden apuvälinepalvelut ja laajat asunnon muutostyöt koordinoidaan ja varmis-

tetaan niiden toteutuksen osalta apuvälinekeskuksesta. Tämä edellyttää, että kuntoutuksen toimialueella 

on kuntoutuksen toimintakykyarvioihin perehtyneiden ammattilaisten lisäksi myös tiiviisti kuntoutusohjaa-

jat, sosiaalityön ja rakennuspuolen ammattiosaajia. Näiden ammattilaisten joustava ja tehokas yhteistyö 

antaa mahdollisuudet kuntoutujien asioiden jouhevaan etenemiseen.   

Apuvälinepalveluiden siirtäminen vammaispalveluista apuvälinekeskukseen antaa mahdollisuuden apuväli-
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neiden laajempaan kierrätykseen, varastointiin sekä niiden yksilöimiseen ja käytön seurantaan. Yhteinen, jo 

olemassa oleva, tietojärjestelmä antaa mahdollisuudet toiminnan laajentamiselle sekä jouhevan ja tehok-

kaan tiedon siirron kanavan eri lähipalvelupisteiden välillä.  

Perusliikkumisen ja päivittäisiä toimintoja tukevien apuvälineiden arviointi, suunnittelu, sovitus ja käytön 

opetus toteutetaan kuntoutujille lähipalveluna. Pienet asunnon muutostyöt esim. kynnysten poistot ja oven 

levennykset sekä tukikaiteiden kiinnitykset järjestetään myös lähipalveluna. 

 

Länsi-Pohjan sairaalan toimipisteissä toteutetaan näkö- ja kuulovammaisten, keuhkosairauksien sekä lasten 

apuvälinepalvelut. Sähköisten apuvälineiden sekä ympäristöhallinta-järjestelmien arviointi, sovitus ja käytön 

opetus sekä seuranta tapahtuvat myös Länsi-Pohjan sairaalan toimipisteestä.  

 

Apuvälinepalveluiden huoltotoimintaa koordinoidaan Länsi-Pohjan sairaalan toimipisteestä. Perusvälineis-

tön huoltoa vahvistetaan lähipalvelupisteiden läheisyyteen ja varmistetaan apuvälineiden ammattimaista 

huoltotoimintaa.  Apuvälinepalveluissa kommunikaation vaativat apuvälineiden arviot ja välineistön vuok-

raus/ hankinta toteutetaan yhteistoiminta-alueen yhteistyönä. Näkövammaisten apuvälinetoiminnasta osa 

toteutetaan yhteystyössä Näkövammaisten keskusliiton Aviris apuvälinemyymälän kautta vuokraustoimin-

tana. 

TAULUKKO 2. Apuvälinepalveluiden järjestäminen Länsi-Pohjan Sote-alueella. 

 

 

•perusapuvälineiden arviointi, luovutus, käytön opetus ja 
seuranta 

•pienten asunnon muutostöiden arviointi ja toteutus 

•perusvälineistön varastointi 

•paikalliset kuljetukset 

•perusvälineistön huoltopalvelut 

Lähipalvelut 

•apuvälinepalveluiden toimintakäytäntöjen suunnittelu ja 
koordinointi  

•näkö-, kuulovammaisten , keuhkosairauksien sekä lasten 
arviointi, luovutus, käytösn opetus ja seuranta 

•vaativien asunnon muutostöiden arviointi, suunnittelu, 
päätöksenteko ja toteutuksen vastuu 

•apuvälinetoiminnan toteutus SOTE alueella saamisen 
perusteista riippumatta 

•logistiikan suunnittelu ja toteuttaminen alueellisesti (tilaukset, 
vastaanotto, laskutus, kuljetukset lähipisteisiin) 

•pääosa varastoinnista 

•yhteisen tietojärjestelmän ylläpito ja vastuu muutoksista 

•apuvälinehuollon koordinointi ja kehittäminen alueellisesti 

Alueelliset 
palvelut 

•vaativat kommunikaation arviot (tikoteekki/ 
kommunikaatiokeskus) 

Vaativat 
erityispalvelut 
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Laitoskuntoutus toteutetaan alueella Saarenvireessä joka sijaitsee Torniossa. Tähän toimipisteeseen koordi-

noidaan ne kuntoutujat jotka tarvitsevat vaativaa ja tehostettua kuntoutusarviota selvitäkseen kotona asu-

misesta toimintakyvyn muutoksista johtuen. Saarenvireessä koordinoidaan myös alueen hengityshalvauspo-

tilaiden hoitoa ja siihen liittyvää henkilöstöä. Se voi toimia myös tarvittaessa kuntoutuslaitospaikkana jos 

tehostettua kuntoutusta heidän kohdallaan tarvitaan.  

 

Laitoskuntoutuksen asiakasryhmiä ovat mm. neurologiset ja ortopediset potilaat sekä kotonaan asuvat 

ikäihmiset joilla on todettu kuntoutuksen tarve. Laitoskuntoutukseen voidaan ohjata sairaalan hoitojakson 

jälkeen turvaamaan kuntoutujan kotiutumisen onnistumista tai hoidon ja kuntoutuksen muussa vaiheessa 

tukemaan kuntoutujan kuntoutussuunnitelmassa määriteltyjä kuntoutumisen tavoitteita.  

 

Länsi-Pohjan sote-alueella tarvittavien laitoskuntoutuspaikkojen määräksi on toiminnan aloitusvaiheessa 

arvioitu n. 10 – 12 paikkaa, toimintamuotojen vakiintuessa tarvittavien laitoskuntoutuspaikkojen määrän 

arvioidaan kasvavan. 

 Lonkka ja polviproteeseja leikataan n. 350 kpl/vuosi.  Tarvetta on enemmälle kuin yhdelle nyt 

jatkuvasti käytössä olevalle paikalle näiden potilaiden osalta. Lisäksi on lantiomurtumapotilai-

ta joilla tarvetta tehostetummalle kuntoutukselle.  

 Uusia AVH potilaita tulee LPSHP alueella n. 290 vuodessa. Laitoskuntoutusta arvioidaan tar-

vittavan n. 40 – 50 % sairastuneista => n. 145 potilasta vuodessa. Tällä hetkellä neurologisille 

potilaille käytössä 1 paikkaa koko ajan. Laitoskuntoutusjakson kesto on yleensä n. 21 vrk = n. 

3045 hp / vuosi => n. 8 paikkaa.  

 Myös muilla asiakasryhmillä on tarvetta tehostettuun laitoskuntoutukseen 

Saarenvireessä tarjottavan moniammatillisen laitoskuntoutuksen tulee sisältää riittävät erityistyöntekijöi-

den resurssit. Laitoskuntoutukseen turvataan konsultaatio mahdollisuus esim. neurologin, fysiatrin ja neu-

ropsykologin osalta vaativampien moniongelmaisten kuntoutujien kohdalla.  Riittävät psykologi- ja puhete-

rapiaresurssit turvataan koko kuntoutuksen toimialueen yhteistyönä. Moniammatillisen laitoskuntoutusjak-

son tulee sisältää tarvittaessa myös kotitilanteen arvioinnin ja kotiutuksen suunnittelun johon voi kuulua 

avokuntoutuksen, kotikuntoutuksen, apuvälinepalveluiden, kuntoutusohjauksen tai Kelan vaativan lääkin-

nällisen kuntoutuksen palvelut. Sotainvalidien ja sotiemme veteraanien kuntoutuspalveluiden järjestäminen 

keskitetään Saarenvireeseen. 

 

Vaativaa laitoskuntoutusta järjestetään tarvittaessa ostopalveluna Länsi-Pohjan sote alueen ulkopuolelta 

ainakin seuraavien asiakasryhmien osalta:  

 selkäydinvammat (Oulu, Tampere, Helsinki) 

 aivovammat (Validia Helsinki) 

 CRPS kipupotilaat vaikeat (OYS) 

 synnynnäisiä luuston ongelmia (Orton) 

 harvinaiset neurologiset sairaudet (Masku) 

 

Myös muiden asiakasryhmien kohdalla arvioidaan vaativan laitoskuntoutuksen sisältö ja tarvetta ja tarvitta-

essa hankintaan niitä yhteistoiminta-alueelta tai muualta.  
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2.7 Toimialueen vastuuyksiköt/ toimintatilat 
 

Länsi-Pohjan sote-alueella sijaitsee kaikissa alueen kunnissa Sote-keskus. Näiden lisäksi kuntoutuspalveluita 

tuotetaan Länsi-Pohjan sairaalassa sekä Saarenvireen kuntoutuslaitos (kuvio 5). Näissä kaikissa toimipisteis-

sä toteutetaan kuntoutujan tarvitsemia kuntoutuspalveluita niin, että ne ovat tehokkaita, tavoitteellisia ja 

kuntoutujan kokonaistilannetta ja toimintakykyä tukevia. Kuntoutuksen avopalveluista pääosa toteutetaan 

lähipalveluna ja pyritään tukemaan kuntoutujan kuntoutumisprosessia kohti omahoitoa niin pitkälle kun se 

kuntoutujan kohdalla on mahdollista. Länsi-Pohjan sairaalasta kuntoutuspalveluista toteutetaan akuutti 

kuntoutus, fysiatria, kuntoutustutkimus ja neuropsykologin palvelut. Saarenvireen kuntoutuskeskus vastaa 

tehostetusta laitoskuntoutuksesta erityisesti aivoverenkiertohäiriöpotilaiden sekä lonkkaproteesipotilaiden 

laitosmuotoisesta jatkokuntoutuksesta. Lisäksi siellä koordinoidaan hengityshalvauspotilaiden hoitoa ja 

siihen liittyvää henkilöstöä. 

 

Koko Länsi-Pohjan Sote-alueella kuntoutuksen vastuualueista apuvälinekeskus, kuntoutusohjaus, kuntou-

tuksen ostopalvelut (terapiat) sekä ostettavat erityistason palvelut kuten esim. selkäydin- ja aivovammapo-

tilaiden kuntoutus tehdään koko alueella yhtenäisesti ja koordinoidusti koordinaatioryhmän suunnitelman 

mukaisesti. 

 

Kuvio 5. Kuntoutuksen kokonaisuus Länsi-Pohjan Sote-alueella tulevaisuudessa. 

 

 

2.8 Toimialueen henkilöstömitoitus vastuualueittain ja –yksiköittäin 

 

Kuntoutuksen toimialueella työskentelevät henkilöstö jakaantuu toiminnan joustavan järjestämisen näkö-

kulmasta kahteen palveluyksikköön. Suunnitelman mukaan terapiapalveluiden palveluyksikössä työskente-

lee 58,9 ja toimintakyvyn osaamiskeskuksessa 75,3 työntekijän resurssit.  
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2.9 Osaamistarpeet palveluittain 
 

Laaja-alaisen kuntoutumisen suunnittelu- ja toimintamallit perustuvat ICF viitekehyksen käyttöön. Viiteke-

hyksen ymmärtäminen ja käyttöön ottaminen edellyttää ICF-koulutuksen järjestämistä ja avaamista koko 

sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle.  

Kuntoutuksen toimialueen tavoitteiden saavuttamiseksi tulee kotikuntoutuksen, kuntoutusohjauksen ja 

matalan kynnyksen toimintamallien käynnistäminen ja kehittäminen vaatii koulutusta uudenlaiseen asiakas-

lähtöiseen työskentelyyn. Haastetta ja perehtymistä sekä koulutusta vaatii käytössä olevien ja uudenlaisten 

digitaalisten palveluiden haltuun ottaminen ja niiden hyödyntäminen kuntoutuksen palveluissa. Erityiskou-

lutuksen tarvetta on fysioterapeuttien suoravastaanottotoimintaan sekä moniammatilliseen verkosto ja 

tiimityöhön.  

 

2.10 Toimialueen tilatarpeet 
 

Kuntoutuksen lähipalvelut pyritään keskittämään kotiin, lisätilatarpeita ei ole. 

 

 

3. Toimialueen , palvelulinjan ja palveluyksiköiden johtaminen 
 

Kuntoutuspalveluiden suunnittelu ja toteuttaminen yhtenä toimialueena ja yhteisin kriteerein ja toiminta-

periaattein koko Länsi-Pohjan sote-alueella on suuri muutos verrattuna aiempiin toimintatapoihin. Muutok-

sen hallitun toteuttamisen edistämiseksi ja varmistamiseksi kuntoutuksen toimialueelle perustetaan kun-

toutuksen koordinaatiotyöryhmä. Kuntoutuksen koordinaatiotyöryhmän tehtäviksi määritetään; 

 

 varmistaa, että kuntoutujien tarvitsemat kuntoutuspalvelut sovitetaan saumattomasti yhteen 

Länsi-Pohjan sote-alueen muiden palvelujen kanssa 

 varmistaa, että kuntoutuspalveluja tarjotaan koko toiminta-alueella samojen palvelujen saa-

mista koskevien kriteerien pohjalta  

 varmistaa, että kuntoutuspalvelut toteutetaan koko toiminta-alueella samanlaisin toiminta-

periaattein ja pyrkien samanlaisiin tavoitteisiin 

 varmistaa, että kaikille kuntoutuspalveluja tarvitseville laaditaan kuntoutussuunnitelma joka 

ohjaa kuntoutujan saamia palveluja 

 arvio asetettujen tavoitteiden ja toimintakäytäntöjen toteutumista 

 

Kuntoutuksen koordinaatiotyöryhmään nimetään edustaja kaikista kuntoutuksen tiimeistä; akuuttikuntou-

tus, kotikuntoutus, kuntoutuksen avopalvelut, laitoskuntoutus, kuntoutustutkimus, fysiatria, kuntoutusoh-

jaus ja apuvälinepalvelut. 
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Palveluyksiköiden sisällä toimii kahdeksan tiimiä (akuuttikuntoutus, kotikuntoutus, kuntoutuksen avopalve-

lut, laitoskuntoutus, kuntoutustutkimus, fysiatria, kuntoutusohjaus ja apuvälinekeskus) joihin nimetään 

tiimivastaavat. 

 

 

 

4. Toimialueen seurantamittarit 

 
  

Tavoite 
 
Toimenpiteet 

 
Mittari/ tavoitetaso 

 
Aika-
tau-
lu 

 
Omahoito 

 
Kuntoutusta tarvitsevat 
löytävät omatoimisesti 
tietoa tarvitsemistaan 
kuntoutuspalveluista 

 
Palveluohjaus ja  
-neuvonta sähköisenä ja 
lähipalveluna sote- keskuk-
sissa 

 
Sivuilla kävijöiden määrä 
 
Jaetut esitteet 
 
Neuvonta asiakaskäyn-
tien määrä 

2018 

 
Ennaltaehkäisy ja 
varhainen tuki 

 
Varhaisen kuntoutustar-
peen arvioinnin kehittä-
minen 

 
Sähköinen ajanvaraus 
 
Matalan kynnyksen vas-
taanotot 

  
Yhteydenottojen määrä 
 
Asiakaskäyntien määrä 

 
2018 

 
Lähipalvelut 

 
Kuntoutusohjaus, kuntou-
tussuunnitelman laatimi-
nen  
 
 
Henkilökohtainen kun-
toutusohjaus 

 
Kuntoutusohjaus  ja kun-
toutussuunnitelman kir-
jaaminen  
 
 
Kuntoutusohjaajan asia-
kaskontaktit 
 
Interaktiivinen / kaksisuun-
tainen sähköinen palvelu- 
ja kuntoutusohjaus 

 
Laadittujen kuntoutus-
suunnitelmien määrä  
uudet  
päivitetyt 
 
Asiakasmäärä 
 
 
Sähköiseen palveluun 
kirjautuneiden asiakkai-
den määrä 

 
2018 

 
Lähipalvelut 

 
Kotikuntoutuksen  
toimintamallin luominen 
ja käynnistäminen koko 
alueella 
  

 
Kotikuntoutuksessa aloit-
taa neljä työparia 
 
  

 
Kotikuntoutuksen asiak-
kaiden määrä 
 
Kotikuntoutuksen arvi-
ointimittareiden käyttö ja 
tulosten seuraaminen 
(kuntoutujan tilanne 3/6 
kk kuntoutusjakson päät-
tymisen jälkeen) 
 

 
2018 
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Lähipalvelut 

 
Otetaan käyttöön kuntou-
tuksen avopalveluissa 
alueellinen yhteinen 
toimintamalli ja palvelu-
rakenne 
 

 
Kuntoutumisen hoitoketjun 
ja toimintamallin käyt-
töönotto 3-5 suurimman 
kuntoutujaryhmän osalta 
  
 
Asiakas-
/palvelusetelitoiminnan 
käyttöönotto porrastetusti 

 
Kuntoutumisen arviointi 
sovituilla toimintakyvyn 
mittareilla (alku- ja loppu-
tilanteen arviointi) 
 
 
Sääntökirjojen valmistu-
minen  
 
 
Asiakas-/ palveluseteli-
toiminnan käynnistämi-
nen 
 

 
2018 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
 
 
2019 

 
Lähipalvelut 

 
Apuvälinetoiminnan laa-
jentaminen 

 
Perusapuvälineiden laina-
ukset lähipalvelupisteisiin  
 
Apuvälinehuollon varmis-
taminen lähipalveluiden 
osalta 
 
 
Pienten asunnon muutos-
töiden arviot ja toteutukset 
 

 
Lainausmäärien seuranta 
 
 
Huoltotapahtumien mää-
rä 
 
 
 
Toteutuneiden asunnon 
muutostöiden määrä ja 
prosessin kesto 

 
2018 
 
 
 
2018 
 
 
 
 
2018 
 

 
Erityispalvelut 

 
Laitoskuntoutusta tarvit-
sevien kuntoutujien kun-
toutustarpeen arviointi ja 
kuntoutukseen ohjaami-
nen 

 
Saarenvireen kuntoutus-
keskuksen käyttö 
 
Muiden kuntoutuslaitosten 
käyttö 

 
Kuntoutusjaksojen määrä 
 
 

 
2018 

 
Erityispalvelut 

 
Hengityshalvauspotilai-
den hoito 

 
Hengityshalvaus-potilaiden 
hoidon koordinointi ja 
toteutus potilaiden kotona 
ja muissa hoitopaikoissa 

 
Potilaiden määrä 
 
Hoidon kustannus €  

 
2018 

 
Erityispalvelut 

 
Apuvälinetoiminnan laa-
jentaminen  
 
 
 
 
 
 
 

 
Vammaispalveluiden ja 
muiden toimipisteiden 
apuvälineiden rekisteröinti 
alueelliseen järjestelmään  
 
Laajempien asunnon muu-
tostöiden arvioiden ja to-
teutuksen toimintamallin 
kehittäminen alueella  

 
Rekisteröityjen apuväli-
neiden määrä 
 
 
 
 
 
Toteutuneiden asunnon 
muutostöiden määrä ja 
prosessin kesto 

 
2018 
 
 
 
 
 
2018 

Fysiatria Saumattomat hoi-
tosuositusten mukaiset 
hoitoketjut yleisimpiin 
TULE-sairauksiin 
 
 

Sairaala- ja avokuntoutuk-
sen integroiminen 
 
 
 
 

Hoitoviiveet, toteutunei-
den terapioiden määrä, 
tarvittavien preoperatii-
visten kuntoutusten suh-
teellinen osuus 
 

2018 
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Amputaatiouhan alla 
olevien toimintakyvyn 
varmistamisen alueelli-
nen malli 

 
Fysioterapeuttien suora-
vastaanottotoiminnan 
käynnistäminen peruster-
veydenhuoltoon 
 
Yhtenäisen kuntoutuksen 
vaikuttavuuden mittariston 
ja seurantajärjestelmän 
rakentaminen kaikkiin 
toimintayksiköihin 
 
Alueellisen yhtenäisen 
amputoinnin arvioinnin ja 
protetisoinnin toimintapro-
sessin rakentaminen 

Koulutettujen fysiotera-
peuttien määrä, suora-
vastaanottokäyntien 
määrä 
 
Mittareiden lukumäärä ja 
niiden käytön kattavuus 
 
 
 
 
Onnistuneiden prote-
tisointien lukumäärä 
amputointien lukumää-
rään suhteutettuna  

 
2018 

 
Akuuttikuntoutus 
ja kuntoutuksen 
avopalvelut 
 

 
Kuntoutuksen yhteenso-
vittaminen kuntoutujan 
kokonaishoitoon 
 
Erikoisaloilta tulevan 
kuntoutuskysynnän tyy-
dyttäminen sairaalassa ja 
kotiin asti 

 
Sairausryhmäkohtaisten 
hoitoketjujen yhteensovit-
taminen 
 
Henkilökunnan joustava 
sijoitus/mitoitus sairaalassa 
kysynnän mukaan, ”osas-
tokuntoutuksesta kotikun-
toutukseen” 
 
Integraation  syventäminen 
esh:n ja pth:n (kotikuntou-
tus, kotisairaanhoito, koti-
hoito) kesken 

 
Laadittujen hoitoketjuku-
vausten määrä 
 
 
Vaihtoehtoisiin tehtäviin 
perehdytettyjen 
/koulutettujen kuntou-
tusammattilaisten osuus 
 

 
2018 

 
Asiantuntijapalve-
lut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toimintamalli kuntoutus-
tutkimuksen toteutukses-
ta alueellisesti 
 
 
 
 
 
Monialaisen kuntou-
tusohjauksen toiminta-
malli 

 
Luodaan alueelle toimin-
tamalli lääkinnälliseen  
kuntoutustutkimuksen  
 
Luodaan alueelle toimin-
tamalli ammatilliseen kun-
toutustutkimuksen 
 
Luoda toiminta- ja yhteis-
työmalli erityistä tukea 
tarvitsevien monialaisen 
kuntoutussuunnitelman 
laatimiseksi ja päivittämi-
seksi 

 
Laadittujen kuntoutus-
suunnitelmien määrä 
 
 
Laadittujen kuntoutus-
suunnitelmien määrä 
 
 
Laadittujen monialaisten 
kuntoutus-suunnitelmien 
määrä 

 
2018 
 
 
 
 
2018 
 
 
 
 
 
2018 
 

 

 
 


