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Kuntoutuksen uudistaminen

Tavoitteena:

• Yhdenvertainen, kustannustehokas ja ohjattava järjestelmä

• asiakaslähtöinen ja järjestämisvastuun osalta selkeä järjestelmä, jossa 

asiakkaan työ- tai opiskelukykyä sekä toimintakykyä tuetaan ja siten 

parannetaan ja vahvistetaan asiakkaan arjessa, työssä tai opinnoissa 

pärjäämistä sekä aktiivista osallistumista ja pidennetään työuria 

(Kuntoutuksen uudistamiskomitea 2017)



Kuka tahansa voi tarvita kuntoutusta

”Joka kolmas ihminen voi 
tarvita kuntoutusta sairauden tai 
vamman vuoksi.” Cieza et al (2020) 
Lancet



Kuntoutuksen uudistamisen 

toimintasuunnitelma

• Laadittu laajassa yhteistyössä kuntoutuksen asiantuntijoiden kanssa

• Sisältää jokaiselle Kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotukselle 

etenemissuunnitelman

• Uudistamisen tavoitteena 

• parantaa kuntoutuspalveluihin oikea-aikaista ohjaamista, kuntoutustarpeen 

tunnistamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kuntoutusosaamista,

• tukea työ- ja toimintakykyä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa,

• kehittää kuntoutuspalveluja ja asiakkaan kuntoutuspolkuja, yhteistyötä eri 

toimijoiden välillä ja

• tukea työssä pysymistä ja työllistymistä kuntoutuksen keinoin.





ICF:n käyttö kuntoutuksessa

• Luo yhteisen käsitteistön työ- ja toimintakyvyn arvioinnille ja seurannalle

• Tuo näkyväksi jäljellä oleva  työ- ja toimintakyvyn

• Helpottaa tavoitteiden laatimista

• Yhteisesti sovitut mittarit

• Mahdollistaa myös väestötason työ- ja toimintakyvyn muutoksen 

seurannan

• Lisää yhteistyötä

• Kuntoutus laajentunut osaksi elinympäristöä

• Voidaan käyttää yksilötasosta lainsäädäntöön



Kuntoutukseen ohjaus ja suunnittelu

• Hyvä kuntoutuskäytäntö käyttöön laajasti

• Kuntoutustarpeen oikea-aikainen tunnistaminen

• Kehitetään mm. sote-keskusten kuntoutusosaamista ja 

kuntoutuksen käynnistymisen nopeuttaminen terapeuttien 

neuvonnalla ja ohjauksella

• Yhteistyö työvoimapalveluiden osalta; työttömien palvelutarpeen 

arviointi ja kuntoutukseen ohjaaminen, digitaaliset kyselyt

• Luodaan valtakunnalliset kuntoutukseen ohjautumisen periaatteet

• Lääkinnällinen kuntoutus 2021-2022, myöhemmin mahdolliset 

muut

• Apuvälineiden koordinointi ja kehittäminen alkaa keväällä 

2021



Lasten ja nuorten palveluiden kehittäminen

• Osana perhekeskusten kehittämistä; tehostetaan 

kuntoutustarpeen tunnistamista, yhteistyötä mm. sivistystoimen 

kanssa

• Nuorten kuntoutustarpeen tunnistaminen mm. Ohjaamot

• Psykososiaalisten hoitojen käyttöönotto opiskeluhuollossa

• Uudet ammatillisen kuntoutuksen palvelut (Kela)



Työikäisten palveluiden kehittäminen

• Sote-keskuksiin osatyökykyisille työkyvyn tuen tiimi ja 
asiakasvastaavamalli sekä vahvistetaan työntekijöiden osaamista 
mm. työkykykoordinaattorikoulutus

• Yhteistyö työvoimapalveluiden osalta; työttömien palvelutarpeen 
arviointi ja kuntoutukseen ohjaaminen, digitaaliset kyselyt

• Työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen kehittäminen

• Työhönpaluun tukeminen

• Ammatillisen kuntoutuksen kehittäminen

• Erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon yhteistyön 
kehittäminen (Työote-hanke)



Ikäihmisten palveluiden kehittäminen

• Kotikuntoutus

• Etäkuntoutuksen kehittäminen

• Toimintakykyä tukevat 

palvelupaketit



Kuntoutuspalveluiden järjestäminen

• Kelan järjestämä lääkinnällinen kuntoutus; osana monikanavarahoituksen 

kehittämistä

• Virkamiestyöryhmä; nykytilan kuvaus ja vaikutusten arviointi  →parlamentaarinen 

työskentely

• Arvioidaan kolmea vaihtoehtoa: Vaativa lääkinnällinen kuntoutus ja/tai 

kuntoutuspsykoterapia

1. Järjestämisvastuu säilyy entisellään

2. Maakunnat osallistuivat rahoitukseen, Kelalla järjestämisvastuu

3. Maakunnille järjestämis- ja rahoitusvastuu

• Tulevaisuuden sote-keskukset; kuntoutusosaamisen vahvistaminen, 

etäkuntoutus, matalan kynnyksen palvelut, työ- ja toimintakyvyn arviointi

• Järjestöt; osana Tulevaisuuden sote-keskusten kehittämistä



Koulutus ja tutkimus

• Perustetaan kuntoutuksen tutkimuksen ja koulutuksen kehittämisfoorumi 

(STM ja OKM); Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen valtakunnallinen 

kehittämissuunnitelma

• Kuntoutusalan osaamiskeskittymän tiekartta 2030



Kuntoutuksen tietopohja

• THL tekee kuntoutuksen tietopohjasta konseptoinnin, jonka pohjalta 

tehdään suunnitelma työ- ja toimintakykytiedon keräämisestä ja käytöstä

• Tietorakenteet toteutetaan osaksi Kanta-palveluja sekä palvelutuottajien 

asiakastieto-järjestelmiä

• Päätetään työ- ja toimintakykymittareiden käytöstä

• Luodaan seurantaindikaattoreita

• Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen (HILMO) käytön kehittäminen 

kuntoutuksen osalta; ohjeet, käynnit, toimenpiteet



Kuntoutuksen uudistaminen osana osana

valtakunnallisia muutoshankkeita



Kiitos!

Seuraa kuntoutuksen uudistusta:

#kuntoutuksenuudistus

https://stm.fi/kuntoutuksen-uudistus

Kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelma

https://stm.fi/kuntoutuksen-uudistus
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162622

