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Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakas KKRL 

566/2005 9§ ja 10§ 1/2

alle 65-vuotias

hän ei ole julkisessa 
laitoshoidossa

hänellä on huomattavia vaikeuksia arjen 
toiminnoissa

JA

rajoite liittyy sairauteen tai vammaan josta aiheutuu 
vähintään vuoden kestävä kuntoutustarve

kuntoutus ei liity 
välittömään 
sairaanhoitoon

kuntoutuksen tavoitteet ovat 
suoriutumista ja osallistumista 
mahdollistavia, eivät hoidollisia

kuntoutus on perustellusti tarpeen 
aktiivisen ja harkitun suoriutumisen ja 
osallistumisen mahdollistamiseksi

Asiakas 



Vaativan kuntoutuksen erityispiirteet

Asiakas on 
aktiivinen toimija

Hyvän 
kuntoutuskäytännön 

mukaista

Asiakkaalle 
merkitykselliset 

ja 
saavutettavissa 

olevat 
tavoitteet

Asiakkaan ja 
hänen 

lähitoimijoiden 
ohjauksellinen 

terapia

Kuntoutuksen/terapioiden 
tulokset jalkautuvat arkeen

Ympäristön tuki

Terapiat ja 
muu 
kuntoutus on 
aktiivista!

Yhteistyö asiakkaan lähiverkoston, lähitoimijoiden ja tarpeellisten ammattilaisten välillä



Laki määrittelee kuntoutuksen 
sisältöä 1/2

• Vaativa lääkinnällinen kuntoutus on hyvän 
kuntoutuskäytännön mukaista. 

• Kuntoutus voi toteutua kotikäyntinä asiakkaan kotona 
tai muussa arjen ympäristössä

• kuntoutuksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja 
kuntoutumisen varmistamiseksi tehdään yhteistyötä 
terapiakäynneillä ja mm. verkostokäyntejä ja 
yhteisterapioita



Laki määrittelee kuntoutuksen sisältöä 2/2

• Lisäksi Kansaneläkelaitos voi järjestää erityisistä syistä omaisen tai 
muun läheisen ohjauskäyntejä kuntoutuksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

• myös omaisen tai muun läheisen osallistumisen moniammatillisiin 
kuntoutuspalveluihin on mahdollista, jos se on perustellusti tarpeen 
kuntoutuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. 



Kuntoutuminen?

Asiakkaan KUNTOUTUSTARVE: 

asiakkaalla on suoriutumisen ja osallistumisen rajoitteita 
fyysisessä tai sosiaalisessa ympäristössään. 

➢Kuntoutuminen alkaa, kun asiakas on tutkittu ja kuntoutus tarve on 
pitkäaikainen vähintään 1 vuosi  sekä asiakas toivoo muutosta 
toimintakykyynsä

➢Alkuvaiheessa on tärkeää sopia asiakkaan kanssa hänen oma aktiivinen 
kuntoutumista tukeva toiminta arjessa. 

➢Terapiaprosessilla on alku ja loppu. Kuntoutuminen jatkuu terapian ajan 
ja sen jälkeenkin. 

(Kuntoutuminen kirjasta 11/2016, Autti-Rämö Ilona, Mikkelsson Marja, Lappalainen Tiina ja Leino Eeva)
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ICF-lasten kuntoutuksessa

• ICF ohjaa tarkastelemaan asiakkaan kokonaisvaltaista toimintakykyä 
biopsykososiaalisena kokonaisuutena
• avaa toimintakyvyn käsitteen laajasti

• antaa avaimet yhtenäisen kielen löytämiseen eri ammattiryhmien kesken

• tarjoaa tieteellisen perustan toiminnallisen terveydentilan ymmärtämiselle ja 
tutkimiselle

• luo tarvittavan rakenteen toimintakyvyn kuvaamiseksi asiakastyössä

• mahdollistaa toimintakyvyn rakenteisen kuvaamisen sähköisissä 
tietojärjestelmissä

• mahdollistaa tietojen vertaamisen.

Lähde: ICF Toimintakyvyn , toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus, THL 2013



Tulevaisuuden hyvä 
kuntoutussuunnitelma



Tulevaisuuden hyvä kuntoutussuunnitelma
Olinpa minkä 

ikäinen vain minulla 
on kokemus, että 

olen tullut kuulluksi 

Asiakas Asiakas     Asiakas

Kuntoutussuunnitelmassa
Suositellaan minulle 

tarpeellinen kuntoutus 

Terapiat 
toteutuva 

minulle 
sopivassa 

ympäristössä

Minulla on 
mahdollisuus 
valita, mitä  
menetelmiä 
käytetään 

Saan myös 
mielekkäin 

harjotteita oman 
kuntoutumiseni 

edistämiseksi

Saan tarvitsemaani tukea 
oikeassa määrin 
lähitoimijoiltani

Terapiat 
järjestyvät 
nopeasti

Myös 
lähitoimijani 

saavat 
tarpeellisen 
ohjauksen

Minulla on aikaa 
myös harrastaa ja 

tehdä muita 
mielenkiintoisia 

asioista

Toimintakykyäni 
tuetaan ohjamaalla, 
miten minä itse voin 

tehdä



Tulevaisuudessa 

• Pyrkimys yhdenvertaisuuteen; lain myöntöedellytysten täyttyessä 
asiakas saa tarpeellisen kuntoutuksen samoin ehdoin joka puolella 
Suomea 

• Palvelut perustuvat tutkittuun tietoon ja yleisesti hyväksyttyihin 
menettelytapoihin
• Hyviä kuntoutuskäytäntöjä kehitetään tutkimustuloksia hyödyntäen 

yhteistyössä terveydenhuollon, palveluntuottajien ja kuntoutuksen 
asiantuntijoiden kanssa

• Yhteensopivat tietojärjestelmät > kuntoutus osaksi sähköistä  
sairauskertomusjärjestelmää > tiedonkulku tehostuu >kuntoutuksen 
vaikuttavuuden seuranta vakiintuu 



Hyvä suunnitelma on kokonaissuunnitelma

• Kokonaissuunnitelmassa asiakkaan kaikissa ympäristöissä pyritään 
siihen, että asiakkaan toimintakykyä mahdollistetaan 

• Esimerkiksi koululaisen kuntoutussuunnitelmassa ja 
henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa on yhdensuuntaiset 
tavoitteet niin, että tavoitellaan koululaisen mahdollisimman parasta 
toimintakykyä, opiskelukykyä

• Palvelutaloissa on asiakkaan toimintakykyä mahdollistava työote.



Hyvä kuntoutuskäytäntö
• Taustalla on se, että valtakunnassamme on eri terveydenhuollon yksiköissä 

erilainen tapa tutkia, diagnosoida, hoitaa ja ohjata kuntoutukseen asiakkaitaan 
samoissa sairausryhmissä
• Tarvitaan siis hyviä tutkimus ja hoitokäytäntöjä, hyviä kuntoutuskäytäntöjä

• Duadecim on julkaisut useisiin sairausryhmiin hyvä kuntoutuskäytäntö raameja
• Käypä hoito – suositukset Kuntoutus

• Kela on tehnyt yhdessä valtakunnallisten syväosaajien kanssa yhteistyössä:
• Selkäydinvammaisen hyvä kuntoutuskäytäntö
• Sovellusohje aikuisten mielenterveyden häiriöiden kuntoutukseen
• Kuulon apuvälinettä käyttävän lapsen ja nuoren hyvä kuntoutuskäytäntö
• Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus (SNLY)

• Tulossa: 
• Suositus työnjaosta lasten ja nuorten mielenterveyskuntoutuksessa terveyden huollon ja 

Kelan välillä

https://www.kaypahoito.fi/suositukset?erikoisala=6208
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/174142
https://tyotilat-sinetti.kela.fi/tyoryhmat/indoxjarjestelmany/Jaetut%20asiakirjat/Psykiatrian_hyvat_kuntoutuskaytannot_20172604.pdf
https://kuntoutussaatio.fi/assets/files/2017/12/Kuulon-apuv%C3%A4line_hyv%C3%A4-kuntoutusk%C3%A4yt%C3%A4nt%C3%B6_Kuntoutuss%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6_Ty%C3%B6selosteita-53-2017.pdf
https://slny-fi-bin.directo.fi/@Bin/f641f37fbd1a93170f3d2806ab73c53e/1553607319/application/pdf/179891/SLNY%20Lapsen%20ja%20nuoren%20hyva%cc%88%20kuntoutus-15-1-2016.pdf


Tilastoja vuodelta 2019











Kiitos


