
Kuntoutuksen uudistaminen. 

Lääkinnällisen kuntoutukseen 

ohjautumisen perusteet -oppaan 

esittely

Anne Kanto-Ronkanen

erityisasiantuntija 17.11.2022



Kuntoutuksen kehittäminen osana Marinin

hallitusohjelmaa
2017 2020 2022





Kuntoutuksen uudistus: työterveyshuolto

Työelämän mielenterveysohjelma

• Suomen työterveyshoitajaliitto palkitsi Työelämän mielenterveysohjelman

Mielenterveyden tuki työpaikalla – toimintamalli

• Mielenterveyden tukea kehitetään yhteistyössä työpaikalla ; HR, esihenkilöt, 

työterveyshuolto, työntekijät

TYÖOTE-hanke on Vuoden Työterveysteko

Vastuullinen työkyvyn tuki – TYÖOTE

• Mallia levitetty osana Työkykyohjelmaa

• TYÖOTE-toimintamalli tehostaa työterveyshuollon ja julkisen terveydenhuollon 

yhteistyötä. Tavoitteena on parantaa potilaan työkyvyn tukea ja siirtää työkyvyn 

arviointivastuuta erikoissairaanhoidosta ja perusterveydenhuollosta 

työterveyshuoltoon

https://hyvatyo.ttl.fi/mielityo/tietoa-ohjelmasta
https://hyvatyo.ttl.fi/mielityo/toimintamalli-tyoterveysyhteistyohon/
https://www.ttl.fi/ajankohtaista/uutinen/tyoote-hanke-on-vuoden-tyoterveysteko
https://www.ttl.fi/tutkimus/hankkeet/vastuullinen-tyokyvyn-tuki-tyoote


Kuntoutuksen uudistus: työterveyshuolto

IPS – Sijoita ja valmenna! –kehittämishanke

• Alueellisissa kokeiluissa mallinnetaan ne käytänteet, joilla tuetun työllistymisen 

näyttöön perustuva IPS -työhönvalmennus toteutuu psykiatriseen hoitoon ja 

kuntoutukseen integroituna palveluna.

Laatukriteereihin perustuva työhönvalmennus

• Työhönvalmennuksessa valmentaja tarjoaa tukea työnhakijalle työn etsimiseen, työn 

aloitukseen ja työssä pysymiseen. Työhönvalmentaja on myös työnantajan tukena 

rekrytointiin ja työllistämiseen liittyvissä asioissa.

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/ips-sijoita-ja-valmenna-kehittamishanke
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/tyokykyohjelma/tuetun-tyollistymisen-menetelmat/laatukriteereihin-perustuva-tyohonvalmennus


Lainmuutokset

• HE työfysioterapeutit työterveyshuollon ammattihenkilöiksi 

(1.1.2022)

• HE sairauspäivärahan uudet tarkistuspisteet 150 ja 230 vrk ( 

1.1.2022)

• Osasairauspäivärahan ja osakuntoutusrahan kehittäminen 

(1.1.2023)

• Mielenterveys- ja päihdelaki-muutokset sosiaali- ja 

terveydenhuoltolakiin –sosiaalisen kuntoutuksen säätelyn 

täsmentäminen (1.1.2023)
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Kuntoutuksen lähtökohdat
• Hyvät kuntoutuskäytännöt 

• Toimintakyky /ICF-viitekehys

• Lääkinnällisen kuntoutuksen 
lähtökohdat

• lait ja säädökset

• Määritelmä

Lääkinnälliseen kuntoutuksen  
ohjautuminen

Kuntoutustarpeen arviointi, 
suunnittelu, toteutus ja 
seuranta 

Lääkinnällisen kuntoutukseen ohjaamisen opas 

rakenne



Työikäiset

KESKEISET ASIAT

• Kuntoutuksen edellytyksenä on, että työ- ja toimintakykyyn voidaan 

vaikuttaa kuntoutuksellisin keinoin

• Kuntoutuspalveluiden laatua tulee seurata

• Parantamalla erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon 

ja työterveyshuollon yhteistyötä on mahdollista tehostaa työntekijän hoito-, 

kuntoutus- ja työhönpaluun prosessia

• Toimintakyvyn kohdentamisen ohella työelämässä olevilla kuntoutuksen 

tavoitteena on työkyvyn tukeminen yhteistyössä työterveyshuollon kanssa



Työikäiset

KESKEISET ASIAT

• Kuntoutuksen sisältöä on tarkasteltu tarkemmin sairausryhmäkohtaisesti käypä 
hoito -suosituksissa

• Suoravastaanotto parantaa tuki- ja liikuntaelinten ongelmista kärsivien henkilöiden 
toimintakykyä ja elämänlaatua ja on kustannusvaikuttavaa 

• Suositellaan, että kaikissa terveydenhuollon yksiköissä otetaan ICF-viitekehys 
käyttöön toimintakyvyn kuvaamisessa ja kuntoutuksen suunnittelussa

• Kun työ- ja toimintakyvyn tila on vakiintunut, kuntoutujan toimintakykyä 
ylläpidetään ja edistetään ensisijaisesti omatoimisesti, ryhmissä ja harrastuksissa. 
Hänet voidaan esimerkiksi ohjata terveydenhuollon, kunnan tai järjestöjen liikunta-, 
toiminta- tai terapiaryhmiin sekä kuntosalille.

• Pitkäaikaissairauksien lääkinnällinen kuntoutus järjestetään pääosin 
perusterveydenhuollossa, vaikka hoitovastuu olisi erikoissairaanhoidossa



Kuntoutuksen uudistus: lapset

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus

• Neuropsykiatrisesti oireilevien  lasten ja nuorten hoito- ja kuntoutuspolut

• Etäkuntoutus

• Toimintakykymittarit lasten ja nuorten toimintakyvyn kartoittamisessa ja 

kuntoutuksen vaikutusten arvioinnissa

• Asiakasohjaus

• Kuntoutukseen liittyvä yhteistyö

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-
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Kuntoutuksen lähtökohdat
• Hyvät kuntoutuskäytännöt 

• Toimintakyky /ICF-viitekehys

• Lääkinnällisen kuntoutuksen 
lähtökohdat

• lait ja säädökset

• Määritelmä

Lääkinnälliseen kuntoutuksen  
ohjautuminen

Kuntoutustarpeen arviointi, 
suunnittelu, toteutus ja 
seuranta 

Lääkinnällisen kuntoutukseen ohjaamisen opas 

rakenne



Lasten ja nuorten kuntoutus

KESKEISET ASIAT

• Lapselle merkityksellinen toiminta, tarpeet ja tavoitteet ovat kuntoutuksen 
suunnittelun lähtökohdat 

• Lapsi tai nuori otetaan mukaan oman kuntoutuksensa suunnitteluun

• Lapsen ja nuoren kuntoutus suunnitellaan yhdessä lapsen tai nuoren, 
perheen, terveydenhuollon, sosiaalitoimen, varhaiskasvatuksen tai esi- ja 
perusopetuksen ammattilaisten yhteistyössä

• Kuntoutus toteutetaan lapsen tai nuoren kehitysympäristössä (perhe, 
varhaiskasvatus, harrastus, esi- ja perusopetus)

• Kuntoutus nivoutuu osaksi lapsen arjen toimintaa 

• Aikuisten vastuulla on mahdollistaa lapsen aktiivinen toiminta 



Kuntoutuksen kehittäminen



Kuntoutuksen kehittämisen jatko 1/5

1. Vastuutyöntekijämallin käyttöönoton laajentaminen

• Jatkovalmistelussa selvitettäviä asioita olisivat nykyisten toimintamallien arviointi ja 

integrointi tulevaan malliin sopiviksi ja arvioida mahdolliset lainsäädännön 

uudistamistarpeet ja rahoitus.

2. Monialaisen yhteistyön kehittäminen

1. Perheitä tukevien verkostojen kehittäminen

2. Työterveyshuollon ja perus- ja erikoissairaanhoidon yhteistyön kehittäminen

3. Monialainen yhteistyö TE-palveluiden, Kelan ja hyvinvointialueiden välillä

4. Kelan ja työeläkekuntoutuksen vastuujaon selkeyttäminen

Kuntoutuksen uudistaminen vuosina 2020–2022 Kuntoutuksen uudistamisen toimeenpanon
kuvaus ja arviointia 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164422/STM_2022_23.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164422/STM_2022_23.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Kuntoutuksen kehittämisen jatko 2/5

3. Työ- ja toimintakykytieto palvelujärjestelmän tukena

1. Kuntoutuksen vaikuttavuuden seuranta ja arviointi

2. Monialainen yhteinen asiakassuunnitelma ja tilannekuva.

3. Tietoturvallinen monialainen viestintä.

4. Työ- ja toimintakyvyn sähköinen itsearviointi. (kehittäminen on käynnistetty osana 

Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.)

5. Työkyvyn kansallinen digialusta

• tiedonhallinnan ja digitalisaation mahdollisuuksista tiekartta, muodostaa 
toimeenpanokelpoisen kehittämisohjelman.

Kuntoutuksen uudistaminen vuosina 2020–2022 Kuntoutuksen uudistamisen toimeenpanon
kuvaus ja arviointia 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164422/STM_2022_23.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164422/STM_2022_23.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Kuntoutuksen kehittämisen jatko 3/5

4. Lasten ja nuorten kuntoutus
1. Neuropsykiatrisen kuntoutus- ja hoitopolun kehittäminen

2. Lasten ja nuorten mielenterveyteen liittyvän tuen ja kuntoutuksen kehittäminen

3. Opiskelukyvyn tukeminen monialaisesti

4. Työ- ja toimintakyvyn arvioinnin yhtenäistäminen

Kuntoutuksen uudistaminen vuosina 2020–2022 Kuntoutuksen uudistamisen toimeenpanon
kuvaus ja arviointia 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164422/STM_2022_23.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164422/STM_2022_23.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Kuntoutuksen kehittämisen jatko 4/5

5. Työikäisten kuntoutus

1. Mielenterveyden tukeminen työelämässä

2. Työkyvyn tuen tiimien käyttöönotton laajentaminen

3. Laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen mallin käyttöönotton

laajentaminen

4. Työkykyohjelman laajennus

5. IPS-Sijoita ja valmenna! -toimintamallin laajempi käyttöönotto

6. Työelämäosallisuuden tukeminen lainsäädäntöä kehittämällä

7. Maahan muuttaneiden sekä kieli- ja kulttuurivähemmistöjen työllistymisen 

edistäminen

8. Psykoterapian ja muiden psykososiaalisten hoito- ja kuntoutusmenetelmien 

saatavuuden parantaminenKuntoutuksen uudistaminen vuosina 2020–2022 Kuntoutuksen uudistamisen toimeenpanon
kuvaus ja arviointia 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164422/STM_2022_23.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164422/STM_2022_23.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Kuntoutuksen kehittämisen jatko 5/5

6. Ikääntyvien kuntoutus
1. Palvelutarpeen ja kuntoutustarpeen arvioinnin kehittäminen

2. Kotikuntoutuksen kehittäminen

3. Kuntoutuksen osaamisen vahvistaminen

4. Kuntoutumisen edistäminen asuinaluiden suunnittelussa

7. Kuntoutuksen koulutus ja tutkimus

8. Palveluiden ja palvelujärjestelmän kehittäminen
1. Kuntoutuksen osaamisen ja palveluiden vahvistaminen hyvinvointialueilla

2. Kuntoutuksen henkilöstön saatavuuden parantaminen

3. Kelan rekisteröitymismenettelyn kehittäminen

4. Sosiaaliturvan uudistaminen
Kuntoutuksen uudistaminen vuosina 2020–2022 Kuntoutuksen uudistamisen toimeenpanon
kuvaus ja arviointia 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164422/STM_2022_23.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164422/STM_2022_23.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Kiitos

• Seuraava webinaari 13.12.2022 

klo 12 – 16 

Lääkinnälliseen kuntoutukseen 

ohjaamisen perusteet oppaan 

julkaisu. Ohjelma tulee lähiaikoina 

STM kuntoutuksen uudistuksen 

sivuille. Tilaisuudessa on 

viittomakielinen tulkkaus.

• anne.kanto-ronkanen@gov.fi


