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Niin oleellisia kuin varsinaiset kuntoutusinterventiot 
ovatkin, keskeistä on se, mitä tapahtuu niiden välillä.

Omakuntoutuksen tulisi olla osa kaikkea kuntoutusta.



Itsehoito ja omahoito

• Itsehoito = henkilön oma-aloitteinen toiminta terveydentilansa ja 

hyvinvointinsa arvioimiseksi, edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Itsehoitoon ei 

liity asiakas- tai hoitosuhdetta sosiaali- tai terveydenhuollon 

ammattihenkilöön (Routasalo ja Pitkälä 2009; STM soteka itse-ja omahoito 

2020).

• Omahoito = Kun kyse on asiakkaan tai potilaan itsensä toteuttamasta, mutta 

sosiaali- ja/tai terveydenhuollon ammattihenkilön kanssa yhdessä 

suunnittelemasta kulloiseenkin hoitotarpeeseen parhaiten sopivasta 

näyttöön perustuva hoidosta (Routasalo&Pitkälä 2009; STM soteka itse-ja 

omahoito 2020)



Omakuntoutus

• Omakuntoutus on kuntoutujan itsensä toteuttamaa, mutta sosiaali- ja/tai 

terveydenhuollon ammattihenkilön kanssa yhdessä suunnittelemaa 

kuntoutumistarpeeseen parhaiten sopivaa näyttöön perustuvaa kuntoutusta 

(mukaillen Routasalo ja Pitkälä 2009; STM SOTE KA 2020). 



Oman hyvinvoinnin hallinta (Self-management)

• ongelmakeskeistä ja yksilöllistä

• tehtävinä hoidon, kuntoutuksen ym. palvelujen, roolien sekä tunteiden 

hallinta. 

• edellyttää hallinnointitaitoja: ongelmanratkaisu, päätöksenteko, resurssien 

hyödyntäminen, potilas-palveluntuottaja-kumppanuuden muodostaminen, 

toiminnan suunnittelu ja räätälöinti.

Lorig ja Holman 2003; Adams ym. 2004 (mukaillen)



Oman hyvinvoinnin hallinnan kokonaisuus
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Hallinnointitaidot

Tunteiden hallinta

Itsehoito
Omahoito

Omakuntoutus

Palvelujen hallinta

Hoito

Kuntoutus

Terveyden 
edistäminen

Roolien hallinta

Elintapa-
neuvonta

Lähde: Mukaillen Lorig ja Holman 2003.



Oman hyvinvoinnin hallintaan liittyviä 
lähestymistapoja

Yksilön sisäiset / 

yksilöön liittyvät 

prosessit (edellytykset)

Yksilön taidot 

ja strategiat 

(keinot)

Ammattilaisten 

antama tuki

Minäpystyvyys

(Bandura 1977)

uskomukset omista kyvyistä

Itseohjautuvuusteoria

(Deci ja Ryan 1980)

motivaation laatu

Oman hyvinvoinnin 

hallintaan liittyvät tehtävät

(Corbin ja Strauss 1988)

1. Lääketieteellinen hallinta

2. Roolienhallinta

3. Tunteiden hallinta

Oman hyvinvoinnin hallinta

(esim. Lorig ja Holman 2003)

1. Ongelmanratkaisu

2. Päätöksenteko

3. Resurssien hyödyntäminen

4. Potilas-ammattilainen-

kumppanuuden 

muodostaminen

5. Toiminta

+ Toiminnan räätälöinti

Arjen hallintakeinot

(TEDDS; Audulv ym. 2019)

1. Sairauden hallinta

2. Terveyskäyttäytyminen

3. Sisäiset prosessit

4. Toiminta

5. Sosiaalinen 

vuorovaikutus

Omahoito-ohjeet

ja -ohjelmat

Omakuntoutus-

ohjeet ja -ohjelmat

Oman hyvinvoinnin 

hallinnan valmennus

Kuvion laati: Anna-Marie Paavonen



Arjen hallintakeinot

Sairauden 

hallinta

Resurssit

Prosessit

Prosessit: Ongelmanratkaisu, 

oppiminen, arjen hallinnan 

strategioiden hyödyntäminen: Tietoisuus 

ja ongelmanratkaisu (Motivaation ylläpitäminen, 

selvän ottaminen, tavoitteiden asettaminen,

vaihtoehtoisten ratkaisujen etsiminen) 

Tiedonhaku (Tiedon etsiminen, tiedon luotettavuuden

ja soveltuvuuden arviointi)

Resurssit: Virallisen ja 

muun tuen ja resurssien 

etsiminen, hankkiminen 

ja hallinnointi: Päivittäisen tuen 

etsiminen ja hallinnointi, Sote-palvelujen

etsiminen ja hallinnointi, Omien asioiden 

ajaminen 

Sairauden hallinta: Oireiden, 

komplikaatioiden ja/tai taudin 

etenemisen ehkäisy, hallinta ja 

vähentäminen: Oireiden hallinta  

(Riskien tunnistaminen, oireiden 

tulkinta, oireiden vähentäminen, 

komplikaatioiden ehkäisy, 

suunnitelma hätätilanteita varten) 

Lääkkeet ja hoidot: (Ohjeiden 

noudattaminen, lääkkeiden 

ottaminen ja tarpeen arviointi, 

lääkkeiden annostelu, 

hoitorutiinien luominen)

Täydentävä lääketiede: 

(Vaihtoehtoiset hoidot, 

lisäravinteiden käyttö)

Tavoitekeskeiset osiot: sairauden hallinta, 

terveyskäyttäytyminen, sisäiset prosessit, 

toiminta ja sosiaalinen vuorovaikutus

Audulv ym.  2020



Tavoitekeskeiset osiot (Audulv ym. 2020) Osa-alue: Strategiat (esimerkki)

Oireiden, komplikaatioiden ja/tai taudin etenemisen 

ehkäisy, hallinta ja vähentäminen 

Oireiden hallinta: oireiden tulkinta jne

Lääkkeet ja hoidot: ohjeiden noudattaminen, tarpeiden

arviointi, annostelu

Täydentävä lääketiede: vaihtoehtoiset hoidot 

Terveellisten elämäntapojen ylläpitäminen Fyysinen harjoittelu: fyysinen aktiivisuus

Henkinen harjoittelu: keskittyminen, kognitio

Dieetti: terveellinen ruoka

Uni: säännöllinen nukkuminen

Stressin ehkäisy ja hallinta, kielteisten tunteiden ja 

ahdistuksen käsittely ja hallinta, pyrkimys sisäiseen 

rauhaan 

Hyväksyminen: keskittyminen vahvuuksiin..

Positiivisuus: tietoinen positiivisuus…

Stressin hallinta: stressin välttäminen..

Aika surulle: lupa surra

Usko ja henkisyys: uskonnon harjoittaminen

Osallistuminen jokapäiväiseen toimintaan Merkityksellinen toiminta: itselle merkityksellinen osall.

Ajoittaminen: järkevä ajankäyttö

Rutiinien luominen: ajankäytön suunnittelu, rutiinit

Apuvälineet ja ympäristö: välineiden käyttö, muutostyöt

Sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen, 

vuorovaikutustilainteiden hallinta

Omasta sairaudesta kertominen: päättää itse

Huumori: huumorin ylläpitäminen

Yhteyksien ylläpitäminen: soveltuvat keinot

Sosiaalisten suhteiden/tilanteiden valinta: priorisointi



Omakuntoutuksen tukeminen

• Osaksi kaikkea kuntoutusta (kuntoutuja ja mahdolliset lähi-ihmiset)

• Ammattitaitoinen vuorovaikutus

• Ammattitaitoinen ohjaus

• Ammattitaitoinen seuranta



Omakuntoutuksen edellytyksiä
omakuntoutuksen edellytyksiä Ammattilaiset kuntoutujat

Asenne omahoitoon ja –kuntoutukseen 

kannustava asenne 

oman vastuunoton merkityksen 

ymmärtäminen ja hyväksyminen

Tieto tiedon etsiminen (näyttö)

tiedon arviointi

tiedon jakaminen

tiedon vastaanottaminen

tiedon etsiminen

tiedon arviointi

Taidot vuorovaikutus

ohjaus (esim. rutiinit)

digitaidot

ohjeiden noudattaminen (oikein ja 

säännönmukaisesti)

digitaidot

Ohjaus/suunnittelu asiakkaan osallistaminen 

(vastuunoton edellyttäminen), 

yhteistyö (ml. lähihenkilöt), 

kumppanuus, valmennus,

seuranta

tavoitteiden asettaminen,

omaan elämäntilanteeseen 

soveltaminen,

suunnittelu

Hallinnointi moniammatillinen kuntoutus, 

moniammatillinen yhteistyö,

palvelujen integrointi,

omakuntoutuksen integrointi 

osaksi kuntoutus- ja 

hyvinvointipalveluja (ohjeet, 

ohjelmat,  kouluttaminen jne.)

oman hoidon ja kuntoutuksen 

hallinnointi



Todellista osallistaminen kuntoutuksessa on vasta 
silloin, kun valta ja vastuu on jaettua. Se myös 

velvoittaa - molempia osapuolia.
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