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1 Johdanto
Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon lääkinnällisen kuntoutuksen päätöksiä
valmistelevat kuntoutuksen ammattilaiset ja päättäjät ovat esittäneet tarpeen luoda
yhteiset myöntämisen perusteet lääkinnällisen kuntoutuksen palveluille.
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat ja muiden kuntoutuspalveluiden myöntämisen perusteet – oppaan valmistelu käynnistyi osana Lääkinnällisen kuntoutuksen maakunnallinen toimintamalli – projektia vuosina 2016 –
2017. Oppaan valmistelu keskeytettiin vuoden 2017 lopulla, koska jäätiin odottamaan
valtakunnallisia vastaavia ohjeita. Kuitenkin KS2021 – sotesuunnittelun toimeksiantona oli valmistaa kuntoutuspalveluiden myöntämisen kriteerit, jolloin valmistelu käynnistettiin uudelleen keväällä 2018 ja opas päätettiin tehdä valmiiksi ulkoisista tekijöistä huolimatta.
Oppaan alussa on kuvattu lääkinnällisen kuntoutuksen lainsäädäntöä, sisältöä ja
yleisiä kuntoutuksen periaatteita. Opasta tulee käyttää suositusten ja päätöksenteon
pohjana siten, että toiminnan lähtökohtana on aina kuntoutujan toimintakyvyn arviointi, kuntoutujan tavoitteet ja tarpeet sekä kuntoutujan ja ammattilaisten yhdessä laatima kuntoutussuunnitelma. Yksittäisten terapioiden ja kuntoutuspalveluiden kuvauksissa on esitetty yleiset periaatteet kyseessä olevan palvelun järjestämiseksi. Lääkinnällisen kuntoutuksen päätöstä tehtäessä ei terapioita voi tarkastella irrallisina interventioina, vaan päätösten tulee tukea henkilön tavoitteita, jotka on kirjattu kuntoutussuunnitelmaan.
Oppaassa on kuvattu eri terapioita ja kuntoutusmuotoja. Kaikkia oppaassa kuvattuja
terapioita ei järjestetä lääkinnällisenä kuntoutuksena ja niistä on maininta kunkin terapian kohdalla. Niiden kuvaaminen tässä oppaassa on perusteltua siksi, että niitä
suositellaan julkisen terveydenhuollon kustannettavaksi. Lääkinnällisenä kuntoutuksena, julkisin varoin myönnettävien kuntoutuspalveluiden tulee perustua vaikuttavuusnäyttöön ja/tai hyviin kuntoutuskäytäntöihin.
Toivomme, että opas soveltuu kuntoutuksen ammattilaisten työvälineeksi yksilöllisiä
kuntoutuspalveluita arvioitaessa ja niistä päätettäessä. Sitä voidaan käyttää myös
tiedottavana ohjeistuksena palveluita käyttäville sekä sosiaali – ja terveysalan opiskelijoiden koulutuksessa.
Opas on valmistunut laaja-alaisessa, eri ammattiryhmien asiantuntijoiden yhteistyössä. Opasluonnos oli laajalla kommenttikierroksella alkuvuodesta 2019. Kiitämme jokaista valmistelutyöhön osallistunutta ja kommentteja antanutta yhteistyötahoa.
Jyväskylässä 20.6.2019
Mauri Kallinen

Ulla Kolomainen

kuntoutusylilääkäri

kuntoutuspäällikkö
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2 Lääkinnällisen kuntoutuksen perusta
"Oikea-aikainen ja vaikuttava kuntoutus, joka lähtee kuntoutujan yksilöllisistä tarpeista, on
kaikkien etu" 1
Kuntoutuksella pyritään tukemaan henkilön toimintakykyä hänen omassa elin- ja toimintaympäristössään. Lääkinnällinen kuntoutus on terveydenhuoltolain 29§:n mukaista toimintaa ja sen perusta on kuvattu alla:

Lääkinnällisen kuntoutuksen perusta on:
1. Toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen arviointi
2. Tukea henkilön toimintakykyä hänen arjessaan ja elinympäristössään
3. Sisällyttää kuntoutus arkeen
4. Sovittaa kuntoutus ja henkilön sairaanhoito yhtenäiseksi kokonaisuudeksi
5. Laatia yksilöllinen kuntoutussuunnitelma yhteistyössä kuntoutujan kanssa
6. Moniammatillinen yhteistyö
Lähde: Mukailtuna Lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden toimintakäytännöt Pohjois-Savon
sairaanhoitopiirin alueella (2015), s.10

2.1 Julkisen terveydenhuollon järjestämä lääkinnällinen kuntoutus
Julkisen terveydenhuollon järjestämää lääkinnällistä kuntoutusta ohjaa terveydenhuoltolaki, jossa määritellään lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisen perusvastuu
kunnalle. Kunnan ja sairaanhoitopiirin tulee huolehtia siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa palvelut yhdenvertaisesti (Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326, 10§,
29§).
”Kunta vastaa potilaan lääkinnällisen kuntoutuksen suunnittelusta siten, että kuntoutus muodostaa yhdessä tarpeenmukaisen hoidon kanssa toiminnallisen kokonaisuuden. Lääkinnällisen kuntoutuksen tarve, tavoitteet ja sisältö on määriteltävä kirjallisessa
yksilöllisessä
kuntoutussuunnitelmassa”
(Terveydenhuoltolaki
30.12.2010/1326 29§).
Lääkinnällisessä kuntoutuksessa noudatetaan näyttöön sekä hyviin kuntoutuskäytäntöihin perustuvaa toimintatapaa2. Näitä ovat mm. Käypä kuntoutus–hankkeen3 ohjeet,
Käypä hoito -suosituksiin4, Hyvät käytännöt (Kuntoutusportti)5, lasten ja nuorten hyvä
kuntoutus6, Selkäydinvammaisen hyvä kuntoutuskäytäntö7, Kelan vaativan lääkinnäl1

Nyfors, H. & Paatero H. 2011
Paltamaa, Karhula & Autti-Rämö (2011)
3 Honkanen, M. & Komulainen, J. 2015. Käypä kuntoutus -hanke 2012–2014, loppuraportti
4 Käypä hoito -suositukset, Duodecim.
5 Kuntoutusportti: Hyvät käytännöt
6 Kiviranta ym. 2016.Lasten ja Nuorten hyvä kuntoutus
7 Vainionpää ym. 2017.Selkäydinvammaisen hyvä kuntoutuskäytäntö.Kela.
2
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lisen kuntoutuksen sovellusohje aikuisten mielenterveyden häiriöiden kuntoutukseen8
sekä muut kuten ammattialakohtaiset kansalliset ja kansainväliset ohjeet sekä ammattikohtaiset eettiset ja hyvät kuntoutuskäytännöt – ohjeet.
Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluvalikoimaan eivät kuulu sellaiset palvelut, joiden
vaikuttavuus on vähäinen ja josta aiheutuneet kustannukset ovat kohtuuttomat saatuun terveyshyötyyn nähden (Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326 7a§, 29§).
Terveydenhuoltolaissa (30.12.2010/1326, 29§) määritellään lääkinnällisen kuntoutuksen sisällöksi:
• kuntoutusneuvonta9 ja kuntoutusohjaus10
• potilaan toiminta- ja työkyvyn sekä kuntoutustarpeen arviointi
• kuntoutustutkimus, jonka avulla selvitetään potilaan kuntoutusmahdollisuuksia
• toimintakyvyn parantamiseen ja ylläpitämiseen tähtäävät terapiat sekä muut
tarvittavat kuntoutumista edistävät toimenpiteet
• apuvälinepalvelut
• sopeutumisvalmennus
• 1–6 kohdassa tarkoitetuista tarpeellisista toimenpiteistä koostuvat kuntoutusjaksot laitos- tai avohoidossa.
Lääkinnällisen kuntoutuksen järjestäjiä kuntien ohella ovat muun muassa Kela, vakuutuslaitokset ja Valtiokonttori.

2.2 Lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteena toimintakyvyn tukeminen11
Toimintakykykuntoutus12 on yleistynyt lääkinnällisen kuntoutuksen käsitteeksii.

”Toimintakyky tarkoittaa ihmisen fyysisiä, psyykkisiä ja
sosiaalisia edellytyksiä selviytyä hänelle itselleen
merkityksellisistä ja välttämättömistä jokapäiväisen elämän
toiminnoista kuten työstä, opiskelusta, vapaa-ajasta ja
harrastuksista, itsestä ja toisista huolehtimista siinä
ympäristössä, jossa hän elää”.
(THL: https://www.thl.fi/fi/web/toimintakyky/mita-toimintakyky-on)

Maailman terveysjärjestö (WHO) on kehittänyt aiempaa ICIDH sairauden seurauksien
malliaan dynaamisemmaksi. Kehitystyön tuloksena WHO julkaisi 2001 kansainväli8

Laukkala ym. 2017 Sovellusohje aikuisten mielenterveyden häiriöiden kuntoutukseen. Kuntoutussäätiö.
Kuntoutusneuvonta on kuntoutukseen liittyvää yleistä neuvontaa
10 K-S shp:ssä terveydenhuollon kuntoutusohjaus toteutuu pääosin erikoissairaanhoidossa, jossa kuntoutusohjaus kohdentuu harvinaisiin ja vaikeisiin sairauksiin ja vammoihin.
11 Kanto-Ronkanen, A. 2015. Lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden toimintakäytännöt Pohjois-Savon shp:n alueella
12 Kuntoutumistalo: Toimintakykykuntoutus
9
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sen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokituksen (ICF). ICF luo pohjaa
yhteiselle kielelle ja luokittelee terveyden osatekijöitä ja pitäytyy ottamasta kantaa sairauden syihin. ICF kuuluu WHO:n luokitusperheeseen kuten ICD-10 tautiluokitus.
Luokitusten kehitys jatkuu ja WHO:n tavoitteena on tuoda toimintakyvyn ulottuvuus
seuraavaan tautiluokitukseen ICD -11.
ICF13 luokituksessa (kuvio 1.) kuvataan toimintakyky kolmen eri osa-alueen avulla.
Näitä ovat:
•

Ruumiin – ja kehontoiminnat, jotka kattavat elinjärjestelmien fysiologiset toiminnot sekä ruumiin anatomiset rakenteet.

•

Suoritukset ovat tehtäviä tai toimia, joita yksilö toteuttaa esimerkiksi käveleminen

•

Osallistuminen on osallisuutta elämän tilanteisiin esimerkiksi osallistumalla
ruokailuun tai työntekoon. Ympäristö on fyysinen, sosiaalinen ja asenneympäristö, jossa ihmiset elävät ja asuvat. Yksilötekijöitä ICF ei luokittele.

Ihmisen toimintakyky ei ole staattinen tila vaan se on dynaaminen vuorovaikutteinen
tila, johon vaikuttavat ihmisen terveydentila, yksilölliset ominaisuudet sekä ympäristö.
ICF luokituksen avulla kuvataan toimintakykyyn vaikuttavat ICF luokituksen osaalueet sekä ympäristötekijät.
Kuntoutuksen tavoitteita ja edellytyksiä tulee tarkastella ICF:n osa-alueiden kautta.
ICF tarjoaa työvälineitä ja yhteisen kielen moniammatilliselle työryhmälle arvioida
henkilön kanssa hänen toimintakykyään ja kuntoutuksen tavoitteita, joihin henkilö on
itse valmis sitoutumaan.
Kuvio 1. ICF luokituksen osa-alueiden vuorovaikutussuhteet

ICF -luokitukseen perustuen on tehty sairausryhmäkohtaisia ydinaluelistoja, joita voidaan käyttää apuna kuntoutusta suunniteltaessa. ICF luokituksen perusteella on ke13

Toimintakyky. ICF-luokitus. THL.
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hitetty myös erilaisia haastattelu- ja itsearviointilomakkeita työskentelyn tueksi. Esimerkkejä ja lisätietoja löytyy Terveyden ja hyvinvointilaitoksen toimintakyky sivuilta.
Suomeksi käännetyt ydinaluelistat löytyvät Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen sivuilta
– Toimintakyky.

2.2.1 Lääkinnällisen kuntoutuksen käsite
Lääkinnällisellä kuntoutuksella tarkoitetaan Terveydenhuoltolain 29§14:ssä määriteltyjä kuntoutuksen ammattilaisten suorittamia kuntoutustoimenpiteitä, kun toimintakyvyn
tukeminen niitä edellyttää. Lääkinnällisen kuntoutuksen toimenpiteet voivat toteutua
sekä avopalveluissa että sairaalajaksoilla. Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut voidaan tuottaa omana toimintana, ostopalveluina tai näiden yhdistelmänä. Lääkinnällinen kuntoutus ei sisällä ennaltaehkäisevää toimintaa.

2.2.2 Toimintakyvyn arviointi ja mittaaminen
Kuntoutuksen suunnittelun ja järjestämisen tulee aina perustua toimintakyvyn arviointiin ja mittaamiseen sekä yhdessä kuntoutujan kanssa asetettuihin tavoitteisiin, jotka
on kirjattu kuntoutussuunnitelmaan.
Toiminta- ja työkyvyn arvioinnin perustana tulee käyttää ICF-viitekehystä. Toimintakykyä arvioidaan ICF-viitekehystä hyödyntäen soveltuvilla mittareilla. Eri käyttötilanteissa tarvitaan erilaisia toimintakykymittareita ja usealle ICF-käsitteelle löytyy eri
käyttötilanteisiin luotettavia ja päteviä mittareita. Kun arvioinnin perusteella todetaan,
että kuntoutuksen tarvetta ei ole, tulee sekin kirjata potilastietoihin (asiakassuunnitelmaan).15
ICF-luokitukseen perustuvia toimintakyvyn arviointi- ja mittausmenetelmiä:
TOIMIA-tietokanta Asiantuntijaryhmien laatimat suositukset toimintakyvyn mittaamisesta ja niiden käytöstä eri tilanteissa.
Facultas-suositukset Työeläkejärjestelmän (Tela) ja Duodecimin yhteistyönä lääkäreiden käyttöön kehitetyt ohjeet toimintakyvyn arvioimiseksi.
TOIMIVA–testistö Valtiokonttorin kehittämä iäkkään henkilön fyysisen toimintakyvyn
mittaamiseen.
Toimintakyvyn arvioinnissa tulee käyttää esimerkiksi ICF:n työkaluja, joita ovat mm.
Rehabilitation Problem Solving (RPS-lomake), joka on suomennettu Kelan VAKEhankkeessa16; WHODAS 2.017 ja MDS (Modell Disability Survey) sekä WHO:n kesäkuussa 2018 julkaisema ICD-1118, johon edellä mainitut työkalut liittyvät toimintakykyä arvioitaessa.

14

Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326, 29§
Kuntoutuksen uudistamiskomitea. 2017.Ehdotukset kuntoutusjärjestelmän uudistamiseksi, s. 42, 45. STM.
16 Suomela-Markkanen ym. Vaikeavammaisten kuntoutuksen kehittämishanke (VAKE) 2006-13. Kela.
17 TOIMIA-tietokanta
18https://www.who.int/news-room/detail/18-06-2018-who-releases-new-international-classification-of-diseases-(icd-11)
15
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PROMIS-mittarit perustuvat kalibroituihin kysymyspankkeihin ja ne soveltuvat sekä
aikuisille että lapsille19. PROMIS-mittarit on kännetty Suomeksi.

2.2.3 Potilaan toimintakyvyn tukeminen - yhteinen osaamishaaste
Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä sairaala Novaan valmistautuessa on yhteiseksi
osaamishaasteeksi nostettu potilaan toimintakyvyn tukeminen, joka on jokaisen hoitoja kuntoutustyötä tekevän ammattilaisten vastuulla. Sairaala Nova – suunnittelun alkuvaiheista lähtien palveluita on kehitetty koko K-S sairaanhoitopiirin alueella. Potilaan kokonaisvaltaisella huomioimisella ja hänen toimintakykynsä arvioimisella varmistetaan K-S sairaanhoitopiirin strategisen lupauksen toteuttaminen: ”Potilas ensin”20.

Tavoite (visio) = Potilas ensin
Lähtökohtana on sairaala, jossa annamme potilaiden tarvitseman tutkimuksen,
hoidon ja kuntoutuksen kokonaisvaltaisesti ja tehokkaasti. Tavoitteemme on
- että tutkimus, hoito ja kuntoutus lähtevät potilaan tarpeista
- tukea potilasta olemaan aktiivinen oman sairautensa hoidossa
- edistää potilaan terveyttä ja hyvinvointia yhteistyössä perusterveydenhuollon ja
sosiaalitoimen kanssa
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin strategia 2015-2020

Sairaanhoitopiirissä käynnistetyn hankkeen, Toimintakyvyn tukeminen vahvuudeksi
Sairaala Novassa (2018–2019), tavoitteena on potilaan toimintakyvyn tukeminen
saumattomasti ja laadukkaasti. Tavoitteiden toteutuminen edellyttää muun muassa
toimintakykykäsitteen ja sen sisällön juurruttamista koko potilaita hoitavan moniammatillisen henkilöstön osaamiseksi.
Potilaan ja omaisten osallistumista hoitoon ja/tai kuntoutuksen vahvistetaan, jolloin
hänen omat tavoitteensa ja toiveensa tulevat kuulluiksi ja huomioon otetuiksi. Näin
toimimalla vahvistetaan myös potilaan motivaatiota ja sitoutumista omaan hoitoonsa
ja/tai kuntoutumiseensa.
Toimintakyvyn arviointi tulee tehdä aina, kun potilas käyttää terveydenhuollon palveluita. Toimintakyvyn tuen määrä ja tapa vaihtelevat potilaan tarpeiden mukaan. Poti-

19
20

THL: Kansallinen PROMIS-keskus
K-S sairaanhoitopiirin strategia vuosille 2015-2020
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laan toimintakyvyn tuen tarpeen luokittelu, taso, toteuttajat ja toimenpiteet on kuvattu
taulukossa 1.
TOIMINTAKYVYN
TUKEMINEN

POTILAAN TOIMINTAKYVYN TASO,
TOIMINTAVAJAVUUDEN SUURUUS

TOIMINTAKYVYN TUEN
MUODOT

YHTEISTYÖTAHOT

1,2

Ryhmä 0

Ei
toimintakykyongelmaa

Hoitotoimenpiteet, omahoito

Lääkäri/hoitajayhteistyö

1,2 ja 3*

Ryhmä 1

Erittäin vähäinen toimintakykyongelma, toimintavajavuuden

Hoitotoimenpiteet,
kohoito

Lääkäri/hoitajayhteistyö

jat-

suuruus 5-24%
*Kuntoutustyöntekijän yksittäinen arvio (esim. vanhus, kun huoli herää, pyydetään esim. ft / tt./ sos.tt:n arvio)
1,2,3

Ryhmä 2

Vähäinen toimintakykyongelma, toimintavajavuuden

Hoito- ja kuntoutustoimenpiteet

Moniammatillinen yhteistyö

Hoito- ja kuntoutustoimenpiteet

Moniammatillinen ja monialainen yhteistyö

Hoito- ja kuntoutustoimenpiteet

Moniammatillinen ja monialainen yhteistyö

suuruus 25-49%

1,2,3

Ryhmä 3

Merkittävä toimintakykyongelma, toimintavajavuuden
suuruus 50-95%

1,2,3

Ryhmä 4

Vaikea toimintakykyongelma,
toimintavajavuuden
suuruus 96-100%

1
2
3

= Lääketieteellinen hoito
= Toimintakykyä tukeva hoitotyö
= Toimintakykykuntoutus/lääkinnällinen kuntoutus

Kolomainen & Arkela (2019)

Taulukko 1. Toimintakyvyn tuen luokittelu, tarve ja toimenpiteet

Ryhmissä 0-1 potilaalla ei ole toimintakykyvajetta, jolloin lääke- ja hoitotieteelliset
toimenpiteet korostuvat. Yksittäinen toimintakyvyn tukemisen tarve voi ilmetä esimerkiksi päivystykseen tulevan potilaan yksittäisenä tuen tarpeena (esim. sosiaalityöntekijän tapaaminen). Ryhmissä 2-4 toimintakyvyn tukemisen tarve lisääntyy ja edellyttää moniammatillista sekä monialaista yhteistyötä. Esimerkiksi kotona asuvan kotisairaanhoidon ja kotihoidon palveluiden piirissä olevan henkilön toimintakyvyn tukemisessa tulee sekä terveydenhuollon (lääkäri-hoitaja-erityistyöntekijä) että sosiaalipalveluiden ammattilaisten tehdä tiivistä ja saumatonta yhteistyötä.
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3 Hyvä kuntoutuskäytäntö
Hyvällä kuntoutuskäytännöllä tarkoitetaan kuntoutusta, joka perustuu vakiintuneeseen ja kokemusperäisesti perusteltuun kuntoutuskäytäntöön tai tieteelliseen vaikuttavuustietoon. Kuntoutus on tarpeellista asiakkaan työ- ja toimintakyvyn turvaamiseksi. Kuntoutus perustuu erityisosaamiseen ja erityisasiantuntemukseen. Kuntoutuksen
keskiössä on henkilö, jonka tarpeet ja tavoitteet huomioidaan yksilöllisesti kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.
Hyvän kuntoutuskäytännön perusta:21
•

Kuntoutuksen vastuunjako on määritelty selkeästi

•

Kuntoutus on järjestettävä ilman viivettä

•

Kuntoutuksen tarve on arvioitava kokonaisvaltaisesti

•

Kuntoutussuunnitelma on laadittava moniammatillisesti ja yhteistyössä asiakkaan kanssa.

•

Kuntoutussuunnitelma on kirjattava huolellisesti

•

Toimintakyvyn ja vaikuttavuuden arvioinnissa on käytettävä ICF – luokituksen
viitekehystä

•

Kuntoutusprosessin eri vaiheissa asiakkaalle on tarjottava tietoa ja ohjausta

•

Asiakkaan nyky-ympäristö on huomioitava kuntoutusprosessissa

•

Yhteistyötä on tehostettava, jotta kuntoutus toteutuu arjessa

•

Kuntoutus edellyttää suunnitelmallisuutta ja jatkuvuutta

•

Kuntoutuksessa on hyödynnettävä tietoa eri lähteistä

•

Resurssien riittävyys ja oikea kohdentaminen on turvattava

•

Tiedon siirtymisen parantamiseksi on yhtenäistettävä käsitteitä

•

Ammattilaisten on ylläpidettävä tietojaan ja taitojaan jatkuvalla kouluttautumisella

3.1 Kuntoutussuunnitelma
Jokaiselle potilaalle / kuntoutujalle on laadittava yksilöllinen kirjallinen kuntoutussuunnitelma, jossa määritellään lääkinnällisen kuntoutuksen tarve, tavoitteet ja sisältö. Kuntoutussuunnitelma on osa asiakassuunnitelmaa.
Kuntoutussuunnitelman laatimisesta säädetään sekä terveydenhuoltolaissa22 että
laissa henkilön asemasta ja oikeuksista23.
Kuntoutussuunnitelma tulee tehdä oikea-aikaisesti ja mahdollisimman varhain, jolloin
kuntoutuksella voidaan vaikuttaa tilanteeseen ja toteutuksella saada vaikuttavuutta.
Kuntoutuksen on aina oltava suunnitelmallista toimintaa tilanteissa, joissa potilaan
selviytymistä uhkaavat sairaudet, niiden seuraukset tai muut syyt.24

21

Paltamaa ym. 2011. Hyvän kuntoutuskäytännön perusta,s. 225 - 232
30.12.2010/1326, 29§
23 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785, 4a§
24 Pohjolainen Timo (2018). Terveysportti. Lääkärin käsikirja. Kuntoutussuunnitelma.
22 Terveydenhuoltolaki
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Vastuu kuntoutussuunnitelman laatimisesta on lääkärillä ja moniammatillisella työryhmällä. Työryhmän kokoonpano vaihtelee sen mukaan, mitä asiantuntijuutta henkilön kuntoutuksessa tarvitaan. Lääkärin vastuulla on koota eri asiantuntijoiden suositukset ja kirjata lääketieteellisestä näkökulmasta henkilön sairauden ennuste sekä
sen vaikutus henkilön toimintakykyyn.
Kuntoutussuunnitelma laaditaan kuntoutujan hoidosta vastaavassa julkisen terveydenhuollon yksikössä. Kun kuntoutujan toimintakyvyssä tapahtuu kuntoutussuunnitelman voimassaoloaikana muutos, tulee kuntoutussuunnitelma päivittää. Kuntoutuja
asettaa omat tavoitteensa ja moniammatillisen työryhmän jäsenet tuovat ammatilliseen arviointiin perustuvan näkemyksensä kuntoutujan toimintakyvystä ja oman ammattialan kuntoutuspalveluiden tarpeellisuudesta.

Kuntoutussuunnitelman sisältö
Kuntoutustarpeen arviointi
Kliiniset tiedot ja hoitosuunnitelma
Toimintakyvyn kuvaus ja toiminnallinen haitta
Sosiaalisen tilanteen selvitys
Kuntoutuksen tavoitteet toiminta- ja työkyvyn säilymisen kannalta
Tarvittavat toimenpiteet ja niiden järjestäjä (esim. terveydenhuolto, Kela,
työeläkelaitos), toteutustapa ja ajoitus, esimerkiksi
Kuntoutustarveselvitys
Kuntoutustutkimus
Terapiat, kuten fysio-, toiminta- tai puheterapia
Kuntoutusjaksot avo- tai laitoskuntoutuksena
Kuntoutusohjaus
Sopeutumisvalmennus
Apuvälineet
Ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteet, esim. työhön sijoitus, työpaikalla tehtävät
muutokset, työkokeilu ja koulutus.
Potilaan ja omaisten ohjaus ja neuvonta
Lähde: Pohjolainen Timo (2018). Terveysportti. Lääkärin käsikirja,
kuntoutussuunnitelma

Kuntoutussuunnitelmaa laadittaessa huomioidaan henkilön terapeuteilta tai kuntoutuslaitoksesta saama palaute kuntoutumisen edistymisestä, tavoitteiden saavuttamisesta ja asiantuntijasuositukset jatkokuntoutuksen järjestämisestä. Kuntoutussuunnitelman laatimiseen voi kuntoutujan toiveen ja luvan mukaisesti osallistua myös omainen / huoltaja /läheinen henkilö ja kuntoutujan terapeutti. Kuntoutujan kanssa yhdessä laadittu kuntoutussuunnitelma motivoi kuntoutujaa sitoutumaan kuntoutuksen tavoitteisiin. Kuntoutussuunnitelma ohjaa henkilön kuntoutusprosessia ja on pohjana
päätöksenteolle, kun valitaan kuntoutuksen menetelmiä. Kuntoutussuunnitelma mahdollistaa kuntoutuksen tavoitteiden seurannan. Kuntoutussuunnitelman sisältö on kuvattu yllä. Kuntoutujalle nimetään aina, kun se on mahdollista, yhdyshenkilö, joka
seuraa kuntoutuksen toteutumista.
Kuntoutussuunnitelman laatimisen jälkeen kuntoutuksen toteuttajien tulee sopia kuntoutustoimenpiteiden ajoituksesta.
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Julkisen terveydenhuollon vastuulla on kuntoutussuunnitelman laatiminen25,26. Kuntoutussuunnitelma voidaan sisällyttää epikriisiin, B-lausuntoon tai Kelan KU207lomakkeelle.
Kela järjestää Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ohjeistuksensa mukaisesti27. Kela
edellyttää vähintään vuoden kestävää kuntoutustarvetta. Kuntoutussuunnitelma voidaan laatia vähintään yhden ja enintään kolmen vuoden mittaiseksi. Kela ei järjestä
akuutin sairauden jälkeistä kuntoutusta tai kuntoutusta silloin, kun tavoitteet ovat hoidollisia. Kuntoutussuunnitelmaa laadittaessa Kelalle, noudatetaan Kelan antamia ohjeita kuntoutussuunnitelman laatimisesta28. Kela on tarkentanut vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kuntoutussuunnitelman ohjeistusta 29.
Kuntoutuksen järjestäjän vaihtuessa (esim. yli 65-vuotias, joka aiemmin on ollut Kelan
vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakas), kuntoutussuunnitelma päivitetään yhdessä kuntoutujan kanssa.
Mikäli Kela on tehnyt kielteisen päätöksen vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta,
tulee julkisen terveydenhuollon järjestää kuntoutus kuntoutussuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden mukaisesti.
Lisätietoa kuntoutuksesta ja kuntoutumisesta:
Terveyskylä.fi -sivusto:
Kuntoutumistalo
Mitä kuntoutuminen on?
Kuntoutuksen eri muodot
Kuntoutuspalvelut ja terapiamuodot
Kuntoutujalle
Oikeudet ja etuudet
Kuntoutujan tukiverkostot

25

Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista 15.7.2005/566, 9§
Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326, 29§
27 Kela: Vaativa lääkinnällinen kuntoutus
26
28

Kela: Kuntoutussuunnitelman laatiminen

29

Kela:Tiedote 25.4.2019.
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Kuntoutussuunnitelman laatiminen
Kuntoutussuunnitelman laatiminen on hoitavan lääkärin vastuulla. Lääkäri tai
moniammatillinen tiimi käynnistää kuntoutussuunnitelman laadinnan.
Kuntoutussuunnitelma laaditaan yhdessä kuntoutujan kanssa. Tarvittaessa mukana on
kuntoutujan perheenjäseniä, läheisiä tai työpaikan edustaja.
Kuntoutujan kanssa laadittu kuntoutussuunnitelma luo perustan kuntoutujan motivaation
kehittymiselle ja turvallisuuden tunteelle. Kuntoutuja ja viranomaiset sitoutuvat toimintaan
sen avulla.
Hoitavan lääkärin lisäksi moniammatilliseen työryhmään voi kuulua psykologi,
fysioterapeutti, sosiaalityöntekijä, erikoislääkäri, toimintaterapeutti tai muu työntekijä.
Kuntoutujan kanssa laadittu kuntoutussuunnitelma luo perustan kuntoutujan motivaation
kehittymiselle ja turvallisuuden tunteelle. Kuntoutuja ja viranomaiset sitoutuvat toimintaan
sen avulla.
Kuntoutussuunnitelman tärkeänä periaatteena on, että siihen kirjataan ne tavoitteet, joita
kuntoutuja asettaa sen hetkisessä tilanteessaan itselleen.
Suunnitelma on myös perusta tarkennuksille, jatkosuunnitelmille ja eri kuntoutustahojen
yhteistyölle.
Tiedonkeruu on hyvä aloittaa jo diagnoosivaiheessa. Potilaan terveydestä, toimintakyvystä,
mahdollisuuksista ja motivaatiosta kerätään tarvittavat tiedot.
Toimintakyvyn osa-alueet huomioidaan ICF-luokituksen mukaisesti.
Kuntoutussuunnitelma tehdään kirjallisesti. Terveydenhuollon omaan käyttöön se voidaan
tehdä sairauskertomuslehdelle. Kelan järjestämän kuntoutuksen suunnitelma laaditaan
Kelan kuntoutussuunnitelmalomakkeeseen tai B-lääkärinlausuntoon, vakuutustapauksissa
E-lausunnolle ja sosiaalitoimessa palvelusuunnittelulomakkeeseen.
Lapsen kuntoutuksen suunnittelu voi alkaa jo neuvolaiässä. Päivähoidossa lapselle
voidaan laatia kuntoutussuunnitelma yhteistyössä perheen, päivähoidon ja kuntouttajien
kesken.
Apuna voi käyttää WHO:n ICF-luokitusta ja Toimia-tietokantaa
Lähde: Pohjolainen Timo (2018). Terveysportti. Lääkärin käsikirja, kuntoutussuunnitelma .
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3.2 Kuntoutuksen koordinointi
Kuntoutujan palvelukokonaisuuden yhteensovittamiseksi tulee nimetä vastuuhenkilö
erityisesti paljon palveluita tarvitseville. Vastuuhenkilönä voi toimia esimerkiksi omatyöntekijä, asiakasvastaava, kuntoutusohjaaja tai työkykykoordinaattori.30
Keski-Suomessa perusterveydenhuollon kuntoutuksen ammattilaiset pitävät tärkeänä, että perusterveydenhuollon yksiköihin nimetään kuntoutuksen koordinoinnista
vastaava henkilö. Tällöin muun muassa ohjaus- ja koordinointipalveluiden laatu paranee. Yhtenäisemmin koordinoidulla palvelujärjestelmällä voidaan tehokkaammin hyödyntää ammattilaisten erikoisosaamista.31

3.2.1 Kuntoutusohjaus erikoissairaanhoidossa
Kuntoutusohjaus on vuorovaikutuksellista ja moniammatillista verkostoyhteistyötä,
jonka tavoitteena on edistää kuntoutuksen vaikuttavuutta asiakkaan elin- ja toimintaympäristöissä. Se on laaja-alaista, vammautuneen tai pitkäaikaissairaan henkilön
elämäntilanteen kokonaisvaltaista huomioonottamista, kuntoutujan ja hänen lähiyhteisönsä tukemista ja ohjausta sekä kuntoutujan toimintamahdollisuuksiin liittyvien
palveluiden koordinointia ja niistä tiedottamista. Kuntoutusohjauksessa havainnoidaan sairauden ja vamman fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset vaikutukset ja minimoidaan vammautumisen ja sairauden aiheuttamat kielteiset seuraukset.
Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä kuntoutusohjauspalvelut on kohdennettu vaativiin,
vaikeisiin ja harvinaisiin sairaus- ja vammaryhmiin. Kuntoutusohjauspalveluja tarjotaan lasten alueella asiakkaille, joilla on lastenneurologisia sairauksia ja vammoja,
pitkäaikaissairauksia tai aistivammoja. Aikuisten kuntoutusohjauspalvelut on kohdennettu asiakkaisiin, joilla on vaikeita liikuntavammoja, muistisairauksia, näkövammoja
tai kuulo- ja kuulonäkövammoja.
Kuntoutusohjaukseen asiakkaat tulevat pääsääntöisesti keskussairaalan erikoisaloilta
lähetteellä tai muun yhteydenoton perusteella. Kuntoutusohjaajaan voivat ottaa suoraan yhteyttä myös asiakas itse, hänen lähiomaisensa, kotikunnan viranomaistahot ja
toimijat (esim. sosiaali- - ja terveydenhuolto, koulu, päivähoito). Toimeksiantoja kuntoutusohjaukseen tulee myös keskitetyiltä erityistason hoitovastuutahoilta (Ervaalueet). Kuntoutusohjaus on asiakkaalle maksutonta palvelua. Kuntoutusohjausta toteutetaan sekä sairaalan poliklinikoilla, osastoilla että koti-koulu-päiväkotityöpaikkakäynteinä. Kuntoutusohjaaja osallistuu erikoissairaanhoidon ja oman alueensa sairaus-/vammaryhmän asiantuntijana asiakkaan kuntoutus-, palvelusuunnitelma- ja viranomaisneuvotteluihin. Kuntoutusohjaus voi olla joko yksilö- tai ryhmäohjausta, koulutusta ja konsultaatiota.
Pätevyysvaatimukset
Kuntoutusohjaajan tehtävässä tarvittava koulutus määrittyy työaluekohtaisesti tehtävän sisällön ja vaativuuden mukaan. Kuntoutusohjaajalla tulee olla terveydenhuollon
ammattitutkinto ja lisäksi perehtyneisyys tai muu aihealueen asiantuntijuus. Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) tutkinto katsotaan eduksi.

30 Kuntoutuksen
31

uudistamiskomitea. 2017. Ehdotukset kuntoutusjärjestelmän uudistamiseksi, s. 43. STM.
Paananen, L. 2017. Kuntoutuksen ohjaus Keski-Suomessa 2020, s. 43
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Lue lisää:
Terveyskylä.fi Kuntoutumistalo: Kuntoutusohjaus

3.2.2 Terveydenhuollon sosiaalityö
Terveydenhuollon sosiaalityöntekijä toimii terveydenhuollon toimintayksikössä, sosiaali- ja terveystoimen rajapinnalla. Työskentelyn lähtökohtana on kokonaisnäkemys
sairauden ja sosiaalisten tekijöiden yhteyksistä. Terveydenhuollon sosiaalityöllä pyritään tukemaan yksilön ja perheiden elämäntilannetta siten, että sairaudesta huolimatta taloudellinen toimeentulo, sosiaalinen suoriutuminen ja yhteiskunnallinen osallistuminen jatkuisivat mahdollisimman häiriöttömästi. Tavoitteena on luoda, palauttaa ja
ylläpitää asiakkaan omaehtoisen selviytymisen, hyvän elämänlaadun ja elämänhallinnan edellytyksiä, ehkäistä syrjäytymistä sekä tukea asiakkaan itsenäisiä ja myönteisiä elämänvalintoja.
Terveydenhuollon sosiaalityöntekijän palveluita tulisi vahvistaa niin, että palveluita on
erityistason lisäksi saatavilla kattavasti myös perustasolla.
Lisätietoa terveyssosiaalityöstä:
Terveyskylä.fi Kuntoutumistalo: Terveyssosiaalityö

4 Kuntoutuksen suunnittelu ja järjestäminen
4.1 Kuntoutumisen edellytyksiä
−

Kuntoutuksen järjestämisen edellytyksenä on, että kuntoutujan toimintakykyyn
voidaan vaikuttaa kuntoutuksellisin keinoin.

−

Kuntoutujan tulee olla motivoitunut kuntoutumiseen ja sitoutunut yhdessä asetettuihin tavoitteisiin, omahoitoon ja omaehtoiseen harjoitteluun.

−

Jos lapsi tai henkilö ei pysty ilmaisemaan sitoutumistaan, tulee vanhempien
/huoltajien ja muiden henkilön arkeen osallistuvien sitoutua tavoitteiden saavuttamisen tukemiseen ja toteuttamiseen.

−

Fyysisen kuntoutumisen esteeksi voi muodostua esimerkiksi vaikea päihdeongelma, vaikea mielenterveyden häiriö (esim. psykoosi), aggressiivisuus, asosiaalisuus ja vaikea muistisairaus. Kuntoututumisen esteet tulee pyrkiä hoitamaan siten, että kuntoutujalla on riittävät voimavarat ja edellytykset kuntoutukseen.

−

Tavoitteiden ollessa hoidollisia, kuntoutuksen ammattilainen ohjaa hoitotyöntekijöitä, avustajia, läheisiä toimintakyvyn tukemisessa.

4.2 Palveluiden järjestäminen
−

Hoidon ja kuntoutuksen tulee nivoutua yhteen saumattomaksi kokonaisuudeksi.
Ammattilaisten tulee yhdessä suunnitella eri kuntoutusmuotojen oikea-aikaisesta
ajoittamisesta.

−

Kuntoutuspalvelut pyritään aina järjestämään siten, että palvelut muodostavat
katkeamattoman ja kustannustehokkaan palveluketjun. Tämä edellyttää koko
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maakunnan alueella nykyisten kuntoutusresurssien kokonaisarviointia sekä määrällisesti että laadullisesti. Kuntoutusresurssien käyttö tulee olla läpinäkyvää, tehokasta ja niiden tulee kohdentua oikeudenmukaisesti32. )
−

Kuntoutuspalveluiden järjestämisen pohjana on yhdessä kuntoutujan / hänen
huoltajansa / läheisensä kanssa ja moniammatillisesti laadittu kuntoutussuunnitelma

−

Kuntoutuksen ammattilaiselta edellytetään ammattikohtaista pätevyyttä ja Valviran
myöntämää oikeutta ammatinharjoittamiseen

4.3 Palveluiden tuottaminen
Julkinen terveydenhuolto järjestää kuntoutusta akuutisti sairastuneille, leikkausten ja
tapaturmien jälkeen sekä toimintakykyä vähitellen heikentävissä pitkäaikaisissa sairauksissa. Kuntoutusta järjestetään julkisessa terveydenhuollossa sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa. Perusterveydenhuollossa kuntoutusta
järjestetään tarvittaessa sairaalahoidon yhteydessä ja avokuntoutuksena. Erikoissairaanhoidossa kuntoutusta toteutetaan kaikilla osastoilla ja keskitetysti vaativan kuntoutuksen osastolla.
Lääkinnällinen kuntoutus toteutetaan pääsääntöisesti omana toimintana. Omaa toimintaa voidaan täydentää ostopalveluilla. Palvelut järjestetään tarvittaessa ostopalveluna palvelusetelillä tai maksusitoumuksella tai kilpailuttamalla ostopalvelut. Arvion
kuntoutuksen /terapian tarpeesta ostopalvelupäätöstä varten tekee ensisijaisesti julkisen sektorin ko.kuntoutuspalvelun tai terapian ammattilainen. Mikäli julkisessa terveydenhuollossa ei ole ko. alan ammattilaista tai terapeuttia, voidaan arviointi toteuttaa myös ostopalveluna.
Lääkinnällistä kuntoutusta järjestetään julkisessa terveydenhuollossa sekä erityis- että perustasolla omana toimintana, ostopalveluna (palveluseteli /maksusitoumus) tai
näiden yhdistämisenä.
−

−

Ostopalveluiden ensisijainen järjestämistapa on palveluseteli. Palvelun järjestäminen palvelusetelillä lisää kuntoutujan valinnanvapausmahdollisuutta.
−

”Asiakkaan mielipide palvelusetelin saamisesta tulee ottaa mahdollisuuksien
mukaan huomioon silloin, kun kunnassa käytetään palveluseteliä asiakkaan
tarvitseman palvelun järjestämiseen.

−

Palvelusetelin saanut asiakas tekee palvelujen tuottajan kanssa sopimuksen
palvelun

−

Kunnan on selvitettävä asiakkaalle tämän asema palveluseteliä käytettäessä,
palvelusetelin arvo, palvelujen tuottajien hinnat, omavastuuosuuden määräytymisen perusteet ja arvioitu suuruus sekä vastaavasta palvelusta sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan määräytyvä asiakasmaksu” 33

−

Palvelusetelillä järjestettävä kuntoutus ei kerrytä maksukattoa

Ostopalvelut järjestetään maksusitoumuksella silloin, kun:
− terveydenhuollossa on arvioitu, että asiakas tarvitsee kuntoutumisensa tueksi
tiettyä erityisosaamista, jota ei ole tarjottavana palvelusetelillä

32
33

Kuntoutuksen uudistamiskomitea. 2017. Ehdotukset kuntoutusjärjestelmän uudistamiseksi, s. 10. STM
Laki sosiaali-ja terveydenhuollon palvelusetelistä; 6 §
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− paikkakunnalla ei ole palvelusetelintuottajia
− kuntoutuja kieltäytyy palvelusetelistä34
−

Asiakkaalle tulee kertoa Kelan matkakorvauskäytännöistä35
−

Palvelusetelillä järjestettävästä kuntoutuksesta aiheutuvat matkakustannukset
Kela korvaa lähimmälle pääterveysasemalle.

− Maksusitoumuksella järjestettävästä kuntoutuksesta aiheutuvat matkakustannukset Kela korvaa palveluntuottajan toimipisteeseen.
−

Terapiapalaute
− Ostopalvelujakson jälkeen toteuttava terapeutti toimittaa palvelusetelin/maksusitoumuksen myöntäneelle taholle terapiapalautteen, jonka tulee sisältää terapialle asetetut tavoitteet ja niiden toteutumisen, toimintaterapiassa
käytetyt arviointi- ja terapiamenetelmät, kuvauksen terapian toteutuksesta sekä arvion terapian vaikuttavuudesta potilaan toimintakykyyn.
− Palautteen ja tarvittaessa uuden arvioinnin perusteella tehdään arvio terapian
jatkotarpeesta.

4.4 Asiakasmaksut
−

Lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluva neuvonta, kuntoutusohjaus, kuntoutustarvetta ja mahdollisuuksia selvittävä tutkimus, sopeutumisvalmennus sekä apuvälinepalvelut ovat asiakkaille maksuttomia36

−

Maksusitoumuksella ja omana toimintana järjestettävästä fysio- ja toimintaterapiasta (ja niihin rinnastettavista terapioista asiakas (yli 18-vuotias) maksaa vuosittain vahvistettavan asiakasmaksulain mukaisen maksun.37 Omana toimintana järjestettävästä puhe- ja äänihäiriöhoidosta ei peritä sarjahoitomaksua.38

−

Palvelusetelin suuruus (eur) perustuu kilpailutukseen ja/tai talouslaskennan perusteella vahvistettuun summaan. Kuntoutuja maksaa tarvittaessa omavastuun,
mikä on palvelusetelihinnan ja valitsemansa palveluntuottajan ilmoittaman hinnan
erotus. Omavastuun suuruus vaihtelee palveluntuottajakohtaisesti. Kuntoutujalta
ei peritä asiakasmaksua kuten maksusitoumuksella palvelua järjestettäessä.

−

Ryhmäkuntoutuksesta perittävä asiakasmaksu on kunkin terveydenhuollon organisaation yksilöllisesti määrittämä

34

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä, 24.7.2009/569, 6 § - asiakkaan asema
Kela: Matkakorvaukset. https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-laakarit-ja-terveydenhuolto-matkakorvaukset-matkankohde
36
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, 65§, 6) ja 7)
37
Terveydenhuollon maksut. STM.
35

38

Aluehallintoviraston päätös LLSAVI/819/0.5.07.04/2017
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5 Kuntoutus erikoissairaanhoidossa
Tässä luvussa kuvataan somaattista kuntoutusta erikoissairaanhoidossa.

5.1 Kuntoutus erikoisaloilla
Erityistasolla (keskussairaalassa) kuntoutusta toteutetaan kaikilla akuuttiosastoilla kuten teho-osastolla ja akuutissa vaiheessa myös vaativan kuntoutuksen osastolla sekä
lastentaudeilla. Osastoilla tehdään kuntoutuksen arviointia, toteutusta, seurantaa ja
ohjausta.
Julkinen terveydenhuolto järjestää kuntoutusta akuutisti sairastuneille, leikkausten ja
tapaturmien jälkeen sekä toimintakykyä vähitellen heikentävissä kroonisissa sairauksissa. Vakavampien sairauksien kuten aivoverenkiertohäiriöiden, aivovammojen, selkäydinvammojen ja suurten leikkausten jälkeen kuntoutustoimenpiteet nivoutuvat
muuhun hoitoon ja kuntoutus pyritään järjestämään omana toimintana kun potilaan tilanne niin vaatii.
Sairaalakuntoutus tapahtuu vuodeosastolla ja kuntoutusta jatketaan tarvittaessa avokuntoutuksena.
Kun potilaan kuntoutus jatkuu sairaalajakson jälkeen, ollaan aina yhteydessä kuntoutusta jatkavaan paikkaan ja varmistetaan riittävä tiedonsiirto.

5.2 Fysiatrian poliklinikka
Fysiatria tuottaa kliiniseen tutkimukseen, diagnostisiin tutkimuksiin ja kuntoutukseen
liittyviä konsultaatiopalveluja liittyen tuki- ja liikuntaelinten työ-, toiminta- ja liikuntakyvyn ongelmiin ja kiputiloihin.
Fysiatrian poliklinikalla toimii proteesipoliklinikka, joka vastaa protetisaatioon liittyvästä arvioinnista ja seurannasta ensimmäisen vuoden ajan amputaation jälkeen ja kalliiden (yli 10 000 €) proteeseiden kustannuksista myös tämän jälkeen. Perustason
sote-keskukset järjestävät amputaatioasiakkaille leikkauksen jälkeisen kuntoutuksen
joko omana toimintana (yksilö- ja/tai ryhmäterapiana) tai ostopalveluna.

5.3 Geriatrinen arvio ja kuntoutus
Geriatrisella kuntoutuksella tarkoitetaan Ikääntynyttä väestöä, usein yli 75-vuotiaita
henkilöitä koskevaa toimintaa, jolla pyritään parantamaan tai ylläpitämään sairauksien tai vammojen heikentämää fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista toimintakykyä tai
ehkäisemään ikääntyneen henkilön terveydentilan heikkenemistä.
Geriatrinen kuntoutus pohjautuu aina geriatrin tai kokeneen yleislääkärin tekemään
laaja-alaiseen tilannearvioon, jossa huomioidaan fyysinen ja psyykkinen terveydentila, toimintakyky sekä sosiaalinen tilanne. Arvion jälkeen laaditaan hoito- ja kuntoutussuunnitelma, jonka laadintaan osallistuvat myös omaiset ja potilas.
Laaja-alainen geriatrinen arvio, johon sisältyy myös toimintakykytutkimukset, voidaan
tehdä kuntoutusosastolla ja KSKS geriatrian poliklinikalla.
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5.4 Kuntoutustutkimuspoliklinikka
Kuntoutustutkimuspoliklinikka (mukaan lukien selkäydinvammapoliklinikka) on lähetepoliklinikka, jossa tehdään kuntoutustutkimuksia, työkykyarvioita ja kuntoutuksen
suunnittelua. Potilaat ohjautuvat poliklinikalle lääkärin lähetteellä perustasolta, työterveyshuolloista, yksityisiltä lääkäriasemilta, muista sairaanhoidon yksiköistä, maksusitoumuksilla vakuutusyhtiöiltä tai konsultaationa Keski-Suomen keskussairaalan erikoisaloilta.
Työ- ja toimintakyvyn arviointi ja kuntoutustutkimus Keski-Suomessa:
http://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp01215/ETUSIVU_KUNTOUTUSTUTKIMUS_Toimint
amalli.html

5.5 Vaativan kuntoutuksen osasto
Kuntoutusosasto (osasto 27) toteuttaa vaativan erityistason lääkinnällistä kuntoutusta39. Kuntoutusosastolle ohjaudutaan silloin, kun henkilöllä on vaativan, intensiivisen
ja moniammatillisen erikoissairaanhoitotasoisen kuntoutuksen arvioinnin ja kuntoutuksen tarve. Tarve tulee yleensä vaikean sairauden tai onnettomuuden akuuttihoidon jälkeen tai muun sairauden aiheuttaman komplisoituneen tilanteen vuoksi. Kuntoutujat siirtyvät kuntoutusosastolle joko suoraan eri erikoisalojen osastoilta, joskus
yliopistosairaalasta, terveyskeskuksista, kotoa tai muista kuntoutuksen yksiköistä.
Omana toimintana järjestetään kuntoutus- ja tutkimusjaksoja erityistä moniammatillista asiantuntemusta vaativille potilaille: AVH-potilaat, aivovammapotilaat, selkäydinvammapotilaat, geriatriset potilaat, monivammapotilaat, ja monialaista selvittelyä ja
erityistason tutkimuksia tarvitseville potilaille.
Jatkokuntoutus tapahtuu sairaalan ulkopuolella. Kuntoutuksen arviointia voidaan tehdä poliklinikkakäyntien yhteydessä tai perustasolla. kun potilas siirtyy erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuollon kuntoutusvastuulle, laaditaan kuntoutussuunnitelma,
jonka perusteella kuntoutus toteutetaan. Perusterveydenhuolto toteuttaa kuntoutuksen asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja täydentää tarvittaessa omia palveluitaan
ostopalveluilla.

39

Sote-tietopakettien käsikirja 22.1.2018 (versio 2.1): Vaativan kuntoutuksen osaston luokittelu, s. 55. Sitra. STM.
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6 Kuntoutus perusterveydenhuollossa
Tässä luvussa kuvataan somattista kuntoutusta.

6.1 Avokuntoutus
Perusterveydenhuollossa kuntoutus voidaan toteuttaa omana toimintana sekä yksilöettä ryhmämuotoisena, ostopalveluna joko palvelustelillä tai lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumuksella. Kuntoutujaa tuetaan kuntoutumisessaan löytämään itselleen soveltuva omatoiminen harjoittelumuoto mahdollisuuksien mukaan kunnan yleisestä liikuntatarjonnasta, erityisryhmästä tai terveyskeskuksessa järjestettävästä
ryhmistä.
•

Erikoissairaanhoidosta
perusterveydenhuoltoon
siirtyneen
potilaan/kuntoutujan jatkokuntoutus suositellaan toteutettavaksi potilaalle tehdyn
jatkosuunnitelman tavoitteiden mukaisesti

•

perusterveydenhuoltoon tulee nimetä kuntoutuksen koordinoinnista vastaava
henkilö, jolla on vahvaa kuntoutus- ja palvelujärjestelmäosaamista.

•

Kotihoidon fysio- ja toimintaterapeutit neuvovat ja ohjaavat sekä kuntoutujaa,
omaisia että ammattilaisia kuntoutumisen tukemisessa. Toimintakykyä tukevalla hoitotyöllä on suuri merkitys henkilön arjessa.

•

Yksilöterapiaa järjestetään terapiakohtaisesti kirjattujen yleisten periaatteiden
mukaisesti ja kuntoutussuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden ja tarpeen mukaisesti.

Kuntoutuksen tarkempi järjestäminen ja työnjako perustasolla (perusterveydenhuolto)
ja
erityistasolla
(erikoissairaanhoidossa)
tullaan
kuvaamaan
K-S2021järjestämissuunnitelmassa.

6.2 Kotikuntoutus
Kotikuntoutus on asiakkaan kotiympäristössä tapahtuvaa moniammatillista kuntoutusta. Sitä on pääsääntöisesti suunnattu kotihoidon uusille tai olemassa oleville asiakkaille. Kuntoutusjakson kesto voi vaihdella (4–6 viikkoa) ja sitä toteuttavat kotihoidon
ammattilaiset yhteistyössä toimintaterapeutin ja/tai fysioterapeutin kanssa. Palvelun
tavoitteena on kuntoutujan omatoimisuuden parantaminen ja aktivointi. Kotikuntoutusjakson alkaessa tehdään alkuarviointi ja asetetaan kuntoutumisen tavoitteet, joiden
toteutumista jaksona aikana seurataan. Lääkärin tulee olla aina mukana kotikuntoutuksen suunnitelmaa tehtäessä. Suunnitelma tehdään kirjallisesti ja sen toteutumista
seurataan säännöllisesti.

6.3 Kuntoutus terveyskeskussairaalassa
Terveyskeskussairaalan akuutti- ja kuntoutusosastoilla toteutetaan toimintakykyä tukevaa hoitotyötä, jonka tavoitteena on potilaan mahdollisimman nopea mobilisointi ja
aktivointi. Kuntoutuksen ja hoitotyön ammattilaiset toimivat tiiviissä yhteistyössä ja
toiminta perustuu moniammatilliseen työskentelyyn ja potilaan kanssa yhdessä sovittuihin ja kirjattuihin tavoitteisiin..
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7 Terapiat
7.1 Yleistä
Tässä luvussa on kuvattu terapioita, jotka sisältyvät
terveydenhuoltolain
(30.12.2010/1326) 29§:ssä määriteltyyn lääkinnällisen kuntoutuksen sisältöön. Julkisesta terveydenhuollosta järjestetään lääkinnällisenä kuntoutuksena eniten fysio-,
toiminta- ja puheterapiaa. Muita lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettäviä kuntoutuspalveluita ovat esimerkiksi neuropsykologinen kuntoutus ja psykoterapia.
Oppaassa esitellään myös sellaisia terapioita, jotka eivät täytä lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettävien terapioiden kriteereitä ja niistä on maininta ko. terapian yhteydessä.
Lääkinnällisellä kuntoutuksella tuetaan tai ylläpidetään kuntoutujan toimintakykyä siten, että henkilö selviytyy hänelle tärkeistä arkielämän toiminnoista eri toimintaympäristöissä.
Terapioiden suunnittelussa ja järjestämisessä otetaan huomioon kuntoutuksen suunnittelun yleisperiaatteet, jotka on kirjattu luvuissa 2-4. Asiakkaan palvelutarvetta
suunniteltaessa ja järjestettäessä tulee arvioida asiakkaan elinympäristöön tarvittavat
muutokset kuten apuvälineet ja asunnonmuutostyöt.
Pitkälle edenneessä sairaudessa, jossa henkilön toimintakyky on pysyvästi heikentynyt ja hän tarvitsee paljon avustamista, tulee moniammatillisesti, yhdessä henkilön ja
hänen läheistensä kanssa, arvioida, miten henkilön toimintakykyä tuetaan päivittäisissä toiminnoissa. Tavoitteena on henkilön toimintakyvyn tukeminen niillä keinoilla,
joilla turvataan päivittäinen hyvä ja laadukas elämä. Kuntoutukselliset tavoitteet voidaan toteuttaa henkilön hoito- ja avustustilanteissa, jolloin avustaja/ hoitaja ja/tai
omainen on saanut ohjausta terapeuteilta siihen, miten kuntouttava työote tukee henkilön toimintakykyä ja auttaa arjessa selviytymistä. Tarvittaessa terapeutit käyvät ohjauskäynneillä.
Harrastuksia ja niitä tukevia terapioita ei korvata lääkinnällisenä kuntoutuksena.

7.2 Arviointi ja terapian toteuttaminen
Toimintakyvyn arviointi tehdään aina yksilöllisesti.
Toimintakyvyn kliinisessä arvioinnissa ammattilainen käyttää luotettavia, toistettavia
ja tarkoituksenmukaisia toimintakykymittareita sekä erityisosaamistaan.
Terapioita voidaan toteuttaa kuntoutujalähtöisesti yksilö-, ryhmä- tai monimuotoryhmäterapiana40, erilaisissa liikunta- ja toimintaryhmissä sekä omatoimista kuntoutusta
tukevina ohjauksina. Henkilö voidaan ohjata myös kunnan tarjoamien muiden palvelujen piiriin tai järjestöjen tarjoamaan toimintaan.
−

Terapian vaikuttavuus on pääsääntöisesti parempi silloin, kun se järjestetään kuntoutumisprosessin alkuvaiheessa ja oikea-aikaisesti yksilön tarpeen mukaan jaksotettuna.

40

Ryhmäterapiassa 1-2 saman terapiamuodon terapeuttia toteuttaa terapiaa (esim. musiikki-, psyko- tai toimintaterapeutti tai neuropsykologi). Monimuotoryhmäterapiassa kahden eri terapiamuodon terapeuttia toteuttaa terapiaa ryhmässä. (Huom. Kela ei myönnä monimuototyhmäterapiaa).
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−

Paljon kuntoutustoimenpiteitä saavan henkilön kanssa suunnitellaan yhdessä eri
terapioiden ajoitus (esim. yhtäaikaisesti, lomittain, jaksoittain). Kuntoutustarve ja
kuntoutujan voimavarat tulee ottaa huomioon ajoitusta suunniteltaessa.

−

Sairauden vakiintuneessa vaiheessa voi jaksottainen tai säännöllinen terapia olla
perusteltua yksilöllisen tarpeen mukaisesti erityisesti elämän muutosvaiheissa tai
toimintakyvyn heikentyessä.

−

Myös pitkälle edenneissä sairauksissa toimintakyvyn tukeminen on tärkeää. Kun
tavoitteet muuttuvat pääasiassa hoidollisiksi, sopivat hoitotyön ammattilaiset ja terapeutit toimintakyvyn tukemisen keinoista.

−

Kuntoutuspalveluita ei tule jatkaa ilman selkeästi määriteltyjä kuntoutuksellisia tavoitteita.

7.3 Sähköiset palvelut kuntoutuksessa
Digitalisaatio ja teknologinen kehitys muuttavat toimintatapoja ja asiakkaiden käyttäytymistä. Digitaalisten ratkaisujen ja alustojen hyödyntäminen nähdään tärkeänä jo nyt
monella eri alalla. Sen hyödyntäminen ja käyttöön ottaminen edellyttää myös digiosaamista. Ammattilaisten tulee vahvistaa osaamistaan sekä tiedollisesti että taidollisesti41:

”Tärkeimpien osaamisten listalle nousee sekä perinteisiä metataitoja,
vahvoja työelämän substanssiosaamisia sekä digitalisaatioon liittyviä
taitoja”
(Osaaminen 2035. Opetushalllitus; raportit ja selvitykset 2019:3, s. 33)

7.3.1 Kuntoutusteknologia
Kuntoutusteknologian sovelluksien ja laitteiden käytöstä kuntoutuksessa on vahvaa
vaikuttavuusnäyttöä muun muassa muun muassa neurologisessa kuntoutuksessa42.
Teknologia tulee hyödyntää entistä enemmän sekä itsenäiseen harjoitteluun että yhdistämään se osaksi muita terapiamenetelmiä.
Terveydenhuollossa on alettu enenevässä määrin hyödyntää ja järjestää sähköisiä
palveluita: Sähköisiä alustoja hyödyntäviä kuntoutuspalveluita on kehitetty esimerkiksi Terveyskylä.fi – sivustolla Mielenterveystalossa43 ja Kuntoutumistalon Kuntoutujalle44 – sivustolla olevat oppaat ja videot.

41

Osaamisen ennakointifoorumi. 2019. Osaaminen 2035. Opetushalllitus; raportit ja selvitykset 2019:3.

42

Spiess M. R. & Colombo, G. 2017: What Rehabilitation Technology Can Add to the Subject
Terveyskylä.fi, Mielenterveystalo:Nettiterapiat ja nettiterapiaohjelmat
Terveyskylä.fi; Kuntoutumistalo: Kuntoutujalle.

43
44
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7.3.2 Etäkuntoutus
Terapia voidaan toteuttaa myös etäkuntoutuksena, josta on saatu vaikuttavuusnäyttöä.45,46 Kelan rahoittamassa Etäkuntoutus -hankkeessa (2016 - 2018) kehitetään ja
jalkautetaan etäkuntoutuspalveluita. Monet palveluntuottajat tarjoavat yhä enemmän
etäkuntoutuspalveluita. Julkisessa terveydenhuollossa on vielä vähän kokemusta
etäkuntoutuksesta, mutta sen käyttöönottoa suositellaan kokeiltavaksi siihen soveltuvissa tilanteissa. Käyttöönoton esteinä on ollut muun muassa turvallisesta viestintäkanavasta sopiminen. Kun se on saatu ratkaistuksi, voidaan etäkuntoutusta alkaa toteuttaa yksilöllisen arvioinnin ja kuntoutussuunnitelman mukaisesti.

7.4 Lasten ja nuorten kuntoutuksen erityispiirteet
Lasten ja nuorten kuntoutumisen yleisiä periaatteita ja tavoitteita voidaan soveltaa
Lasten ja Nuorten hyvä kuntoutus – ohjeistuksesta koskemaan myös muita kuin lapsia, joilla on neurologinen sairaus.
Lasten ja nuorten kuntoutuksen periaatteet:
−

Lasten kuntoutuksen tulee olla arkeen integroitunutta jatkuvaa toimintaa eli arjen
asioiden toteuttamista toimintatavoilla, joiden päämäärä ja merkitys on tiedostettu4847.

−

Kuntoutuksen tavoitteet, sisällöt ja menetelmät tulee valita niin, että kuntoutuksen
vaikutus ulottuu lapsen arkeen. Tämä voi tarkoittaa myös sitä, että tila, jossa terapia toteutetaan on rauhallinen, jotta lapsi saa mahdollisuuden harjoitella uutta taitoa ensin mahdollisimman rauhallisissa ja turvallisissa olosuhteissa, ja kun taidot
kehittyvät, lähdetään suunnitelmallisesti ja asteittain siirtämään harjoituksia arjen
ympäristöihin.

−

Kuntoutuksen tulee perustua lapsen mahdollisuuksiin oppia onnistumisten kautta,
ja osa sen mahdollistamista on kulloinkin soveltuvan harjoitteluympäristön ja olosuhteiden valinta.

−

Lapsen/nuoren kuntoutuksen yleisissä tavoitteissa korostetaan kasvun, kehityspolun ja minäkuvan tukemista sekä osallisuutta elämäntilanteisiin lapsen/nuoren näkökulmasta.

−

Yksilöllisten kuntoutustoimenpiteiden sisällössä ja toteutuksessa on huomioitava
niin lääkinnällisen kuin pedagogisen kuntoutuksen tavoitteet, tarpeet ja toteutumisen edellytykset.

−

Kuntoutuksen
tulee
tiin/päiväkotiin/kouluun.

−

Kuntoutumisen kannalta ydinasemassa on lapsen/nuoren tavoitteiden mukainen
oppiminen, mikä tarkoittaa sitä, että hänen mielipidettään arvostetaan, hän tulee
kuulluksi ja saa vahvistusta itsetunnolleen ja – luottamukselleen.

−

Lapselle/nuorelle on mahdollistettava riittävät vuorovaikutustaidot ja itseilmaisu.

nivoutua

lapsen

arjen

45

ympäristöihin,

ko-

Salminen ym. 2016. Etäkuntoutus. Kela
Rintala ym. 2017. Etäteknologian vaikuttavuus liikunnallisessa kuntoutuksessa. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia
145|2017
46

47

Kauppila, Sipari ja Suhonen-Polvi (2016). Teoksessa Kuntoutuminen s. 110-121.
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−

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää lääkinnällisen, pedagogisen ja sosiaalisen
kuntoutuksen integraatiota.

−

Nuorten kuntoutumisessa korostuvat erityisesti itsenäistymiseen ja aktiiviseen
osallistumiseen tähtäävät tavoitteet”48

−

Tavoitteet tulee asettaa yhdessä lapsen/perheen kanssa ja kaikkien osapuolien
tulee sitoutua niihin.

−

Vahvistetaan lapsen arkeen osallistuvien vanhempien, opettajien ja avustajien taitoja.

−

Lasten kuntoutussuunnitelman laatimisen jälkeen lapsen arkeen osallistuvat ihmiset kokoontuvat yhteen sopimaan kuntoutuksesta käytännössä.

7.5 Fysioterapia
Fysioterapia on ammattiala, jonka erityisosaamisalueita ovat terveys, liike, liikkuminen ja toimintakyky. Keskeisiä fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut. Fysioterapia tarjoaa palveluja yksilöille ja väestölle tilanteissa, joissa näiden liikkumis- ja toimintakyky ovat tai saattavat olla uhattuina
ikääntymisen, vamman, kivun, sairauden, toimintahäiriön tai ympäristötekijöiden johdosta. Fysioterapia edistää yksilön aktiivista osallistumista yhteiskunnassa kehittämällä, ylläpitämällä ja palauttamalla tämän terveyttä, liikkumiskykyä, fyysistä aktiivisuutta ja toimintakykyä koko eliniän ajan.49
Pätevyysvaatimus
Fysioterapiaa voi toteuttaa fysioterapeutin (AMK), alemman korkeakoulututkinnon
suosittanut henkilö tai aikaisemman opistotasoisen fysioterapiatutkinnon suorittanut
henkilö, jolla on Valviran laillistama oikeus ammatinharjoittamiseen.
Toimintakyvyn arviointi
Kuntoutujan toimintakyvyn arvioimiseen käytetään näyttöön perustuvia ja yhdessä
sovittavia arviointimenetelmiä (TOIMIA-tietokanta).
Kuntoutuksen tavoitteet tulee asettaa SMART-periaatteiden mukaisesti50 (yksilöllinen,
mitattavissa oleva, saavutettavissa oleva, realistinen ja merkityksellinen).
KYS Erva–alueella on kartoitettu julkisissa fysioterapiapalveluissa käytössä olevia
toimintakyvyn arviointimenetelmiä. Selvitystyön raportti valmistui keväällä 201951.
Työn pohjalta saadaan alueellisesti kattava kuva erilaisten arviointimenetelmien käytöstä. Samalla se antaa mahdollisuuden käydä keskustelua Kuntoutuksen uudistamiskomitean (2017) ehdotuksesta, jossa muun muassa suositellaan palveluntuottajia
ja järjestäjiä hyödyntämään valtakunnallisesti hyväksyttyjä toiminta- ja työkykymittareita.
48
49
50

Kiviranta ym. 2016. Lasten ja Nuorten hyvä kuntoutus, s. 2-3. Suomen Lastenneurologinen yhdistys.
Suomen Fysioterapeutit. Mitä on fysioterapia?
Bovend’Eerdt et al. 2009
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Arkela Marja (toim.), 2019. Toimintakyvyn menetelmien kartoitus julkisissa fysioterapiapalveluissa KYS-Erva –alueella
2016-2018. Raportti. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri.
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SMART periaatteet:
S = spesifinen, yksilöllinen, määritelty
M = mitattavissa oleva
A = saavutettavissa oleva
R = realistinen ja merkityksellinen,
kuntoutustoimenpitein saavutettavissa
T = mahdollinen aikatauluttaa
(Bovend’Eerdt et al. 2009)

Fysioterapian toteutus
Fysioterapiaa voidaan toteuttaa yksilö-, pienryhmä- tai ryhmäkäynteinä sekä niiden
sekamuotoina. Fysioterapia voidaan järjestää myös seurantaluontoisina käynteinä,
oman harjoittelun tukena.
Yksilökuntoutus on perusteltua silloin, kun sairauden, vamman tai toimintakyvyn vajeen vuoksi tarvitaan yksilöllistä ohjausta (tietyn taidon opettelu, avustamisen tarve, aktivointi ja ohjaus).
Pienryhmäkuntoutusta voidaan toteuttaa myös 2-3 kuntoutujan ryhmässä, kun esim.
avustamisen tarve on vain osittaista.
Ryhmäkuntoutus on perusteltua silloin, kun tavoitteena on vaikuttaa yleisiin kunnon osa-alueisiin (esim. lihaskunnon, tasapainon sekä koordinaation ja aerobisen
kunnon parantaminen) sekä kunnon ylläpitovaiheessa, kun fysioterapeuttinen ohjaus
tai harjoittelun seuranta on vielä välttämätöntä.
Kuntoutuja voi osallistua sekä yksilö- että ryhmäkuntoutukseen.
Akuutissa vaiheessa fysioterapia voi keskittyä kehon toimintojen parantamiseen ja
myöhemmässä vaiheessa painopisteenä ovat suoritukset ja osallistuminen sekä arjen toimintojen parantaminen (vrt. ICF-viitekehys). Fysioterapia toteutetaan tarvelähtöisesti (esim. Aivoinfarkti-potilaan kuntoutus aloitetaan ja toteutetaan intensiivisesti,
kun potilaan tila on vakaa52). Tiiviin akuuttivaiheen terapian on osoitettu olevan vaikuttavaa.
Erilaisten leikkausten jälkeen fysioterapia toteutetaan fysioterapialle laadittujen hoitoprotokollien mukaan. Kaikista sairauksista ei ole laadittu eikä edes ole mahdollista
laatia hoitoprotokollaa, jolloin toimitaan viimeisimmän tutkimusnäytön mukaan. Lisätietoa saatavilla olevista hoitoprotokollista löytyy Tules-kartassa.
Välittömästi kuntoutusprosessin alkaessa, kuntoutujan toimintakyvyn ja edellytysten mukaisesti kuntoutujaa ohjataan omatoimiseen harjoitteluun. Omatoiminen harjoittelu jatkuu ohjeiden mukaisesti myös kuntoutuksen päättyessä esim. kotona tai
kunnan tarjoamissa ryhmissä/harjoittelutiloissa. Fyysisen toimintakyvyn näkökulmasta mietitään yhdessä kuntoutujan kanssa, miten terveysliikuntasuositukset (lapset ja
nuoret, aikuiset, aikuiset yli 65-vuotiaat) on sovellettavissa omaharjoitteluun.
Omaharjoittelun tueksi voidaan tarvittaessa sopia fysioterapian ohjaus/seurantakäyntejä, joita voidaan järjestää myös etäpalveluina. Jos arviointihetkellä ei
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Käypä hoito–suositus: Aivoinfakti ja TIA
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seurantakäyntejä koeta tarpeellisiksi, kuntoutujalla on kuitenkin mahdollisuus hakeutua fysioterapeutin uudelleenarvioon toimintakyvyn muuttuessa.
Etenevissä sairauksissa fysioterapian toteutuksessa otetaan huomioon sairauden
erityispiirteet ja niiden vaikutus toimintakykyyn. Omatoiminen harjoittelu voi onnistua
hyvin, mutta tällöin suositellaan fysioterapiakäyntejä seurantaluontoisesti, jotta toimintakyvyn muutoksiin voidaan reagoida riittävän ajoissa. Etenevissä sairauksissa korostuu myös ympäristön muokkauksen tärkeys (apuvälineet, asunnonmuutostyöt).
Myöntämisen perusteet
Fysioterapian myöntäminen ja toteuttaminen perustuvat potilaan statukseen, toimintakyvyn arviointiin ja asetettuihin tavoitteisiin, hyviin kuntoutuskäytäntöihin, hoidonporrastusohjeisiin (Tules-kartta)53, Käypähoito-suosituksiin54, Fysioterapiasuosituksiin55, kansainvälisiin suosituksiin (Evidence Based Medicine) – julkaisuihin.
Asiakkaan sitoutuminen kuntoutumiseen on tärkeää asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi omaehtoinen, toimintakykyä edistävä toiminta on välttämätöntä ja
siihen asiakasta tulee aktiivisesti ohjata. Asiakkaan asettamat tavoitteet tulee olla
konkreettisia sekä realistisesti saavutettavissa olevia. Asiakkaan tavoitteiden asettamisessa käytetään esimerkiksi GAS-menetelmää56.
Fysioterapiaa voidaan katsoa tarpeelliseksi lääkinnällisenä kuntoutuksena henkilölle,
jolla on pitkäkestoisesti alentunut toimintakyky akuutin sairastumisen, sairauden pahenemisvaiheen ja tapaturman tai leikkausten jälkeen.
Fysioterapiaan ohjautuvat lapset
•

Vauvat, joiden sensomotorinen kehitys on viivästynyt tai poikkeavaa

•

Lapset, joiden karkeamotorinen kehitys on viivästynyt tai poikkeavaa

•

Lapset, joiden karkea- ja hienomotorisissa taidoissa on viivästymistä tai poikkeavaa (fysio- ja toimintaterapian yhteisarvio)

•

Tuki- ja liikuntaelinoireiset esim. skolioosi, kivut, ryhtivirheet, virheasennot

•

Lapset, joilla on lääketieteellisesti todettu pitkäaikainen sairaus, trauma tai
synnynnäinen vamma ja jotka eivät ole Kelan kuntoutusvastuulla esim. neurologiset sairaudet, reuma, traumojen ja leikkausten pre- ja post-operatiiviset
kuntoutujat

Myöntämisen perusteet
Lasten fysioterapian myöntäminen perustuu aina lapsen toimintakyvyn arviointiin ja
lapsen omien ja huoltajan ja/tai lapsen arkeen osallistuvien henkilöiden ja terapeutin
yhdessä asettamiin tavoitteisiin. Tavoitteiden tulee olla konkreettisia sekä realistisesti
saavutettavissa olevia lapsen kehitysvaiheet huomioiden. Huoltajan ja/tai lapsen arkeen osallistuvien henkilöiden sitoutuminen terapiaan on tärkeää asetetun tavoitteen
saavuttamiseksi.
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Ylinen J. ym. Tules-hoitokartta, Fysiatrian yksikkö. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri.
Käypä hoito-suositukset
Fysioterapiasuositukset, Suomen Fysioterapeutit.
TOIMIA-tietokanta: GAS-menetelmä
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•

Fysioterapian vastaanottokäynti on perusteltua silloin, kun toimintakyvyn viivästymisen, poikkeavuuden, kivun tai sosiaalisten haasteiden vuoksi tarvitaan
yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa.

•

Fysioterapia voidaan toteuttaa yksilöllisesti lääkärin ja/tai fysioterapeutin suosituksesta, kun lapsen toimintakyvyn tukemisen on arvioitu edellyttävän yksilöllisesti toteutettavaa fysioterapiaa ja lapsi ei ole Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen piirissä. Lapsella on useimmiten todettu sairaus tai vamma
(dg).

•

Ryhmäkuntoutus on perusteltua silloin, kun lapsella on haasteita karkeamotorisissa-, sosiaalisissa-, havaintomotorisissa ja vuorovaikutustaidoissa.

•

Kuntoutusprosessin aikana kannustetaan lasta ja hänen huoltajaansa jatkamaan harjoittelua esim. kunnan ja seurojen tarjoamissa ryhmissä. Tarvittaessa jatkossa voidaan sopia fysioterapian ohjaus-/seurantakäynti.

•

Fysioterapeutti tekee kotiin, päiväkotiin ja kouluun arviointi-, ohjaus- ja neuvontakäyntejä, joissa esimerkiksi arvioidaan lapsen toimintakykyä arjen toimintaympäristössä (päiväkoti/koulu) tai ohjataan ja kannustetaan lapsen arkeen osallistuvia toimimaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Lapsen fysioterapiaa voidaan myös toteuttaa päiväkoti, koulu- ja kotikäynteinä huomioiden lapsen ja perheen sen hetkinen tilanne.

Lue lisää:
Terveyskylä.fi Kuntoutumistalo Fysioterapia

7.6 Fysioterapian erityismuodot
7.6.1 Allasterapia
Allasterapia on yksi fysioterapian erityismuoto. Sitä voidaan hyödyntää esim. osana
neurologista fysioterapiaa tai leikkauksen jälkeistä kuntoutusta. Allasterapia sopii
myös tuki- ja liikuntaelinvaivoista ja erilaisista vammoista toipuville henkilöille. Veden
vastus antaa liikkeisiin tehoa, ja toisaalta sen kannattelevan vaikutuksen ansiosta
voidaan tehdä liikkeitä, jotka muutoin ovat kuntoutujalle vaikeita tai jopa mahdottomia. Allasharjoittelu ja uinti voivat kuormittaa sydäntä ja verenkiertoelimistöä enemmän kuin samat harjoitteet maalla suoritettuna57. Epätasapainossa oleva verenpainetauti tai sydänsairaus, rakon ja suolen toimintahäiriöt ja ihotulehdukset ovat allasharjoittelun esteitä.58
Allasterapia voi olla keino saavuttaa kuntoutussuunnitelmaan yhdessä asiakkaan
kanssa kirjattuja kuntoutumisen tavoitteita. Allasterapiassa veden ominaisuuksia
hyödyntämällä, tietyn toiminnon harjoittelu, joka ei muuten onnistu esimerkiksi tasapaino- tai lihasvoimaharjoittelu. Allasterapia voi soveltua henkilöille, joilla on esim.
neurologinen tai tules -sairaus ja/tai vaikeita kipuongelmia.
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Kallinen M. 1.11.2018: Vaakatasossa vedessä uiden laskimopaluu tehostuu asennon ja hydrostaattisen paineen
vuoksi ja sydämen kuorma lisääntyy siten verrattuna maalla tehtyyn vastaaviin harjoitteisiin
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Kauranen, K. 2017 julkaisussa Palsternack ym. 2018, Selkäydinvammapotilaiden kuntoutuksen vaikuttavuus, 29.
Kela
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Myöntämisen perusteet
Allasterapia voidaan toteuttaa:
Yksilöharjoitteluna, kun fysioterapeutin on välttämätöntä olla altaassa asiakkaan
kanssa altaassa esim. toteuttaessaan terapiassa manuaalista ohjausta tai kuntoutujan avustamiseksi tai, kun asiakas ei kykene osallistumaan ryhmämuotoiseen harjoitteluun.
Allasterapiaa myönnetään yleensä osana fysioterapiaa. Allasterapiaa voidaan myöntää tehostettuna jaksona tai ylläpitävänä ajoittuen pidemmälle aikajaksolle. Fysioterapian eri muodot tulee sovittaa yhteen yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti.
Allasharjoittelulla (vähintään 2x/vko) voidaan vähäisessä määrin lievittää oireita sekä
parantaa toimintakykyä alaraajan nivelrikossa. Vedessä tehtävän harjoittelun toteutuksesta ja annostelusta ei voida kuitenkaan antaa tarkkoja suosituksia (Waller ym.
2014).
Allasterapia saattaa soveltua henkilölle, jonka sairaus estää tehokkaan harjoittelun
kehon painoa käyttäen kuntosalilla ja jolla on kivun vuoksi voimakas liikkumisen ja
kuormituksen pelko, joka estää tehokkaan harjoittelun kehon painoa käyttäen kuntosalilla. Allasterapiaa myönnetään tällöin lyhyenä jaksona harjoittelun käynnistymiseksi.
Selkäydinvammaisten kävelykuntoutuksessa allasharjoittelu osana muuta fysioterapiaa saattaa kohentaa liikkumista, siirtymisiä ja muuta motorista toimintaa enemmän
kuin pelkkä fysioterapia. Allasterapia ja uinti voivat kuormittaa sydäntä ja verenkiertoelimistoä enemman kuin samat harjoitteet maalla suoritettuna. Veden hydrostaattinen paine tukee nivelia ja lisää sisäänhengityslihasten tyotä ja veden noste tekee kehon liikuttelun helpommaksi keventaen vedessä ylospäin suuntautuvia liikkeitä.59
Pätevyysvaatimukset
Allasterapiaa toteuttavalla fysioterapeutilla tulee olla voimassa oleva ensiapukoulutus
sekä yksin altaalla toimiessaan hyvät pelastustaidot (esim. suoritettu Hengenpelastusliitto ry:n järjestämä Trimmi-koulutus).

7.6.2 Ratsastusterapia
”Ratsastusterapia on kokonaisvaltainen kuntoutusmuoto, jossa kuntoutuja, hevonen
ja ratsastusterapeutti tekevät yhdessä töitä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi osana fysio- tai toimintaterapiaa.”60
Tutkimusnäyttö ratsastusterapian vaikuttavuudesta on vähäistä ja osin ristiriitaista
tarkasteltaessa yksittäistä toimintaa61. Ratsastusterapia tulee nähdä laajempana toimintana, jossa hevosen selässä tehtävän harjoittelun lisäksi hyödynnetään talliympäristöä ja hevosen kanssa yksilöllisesti tapahtuvaa maasta käsin työskentelyä62.
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Kauranen, K. 2017 julkaisussa Palsternack ym. 2018, Selkäydinvammapotilaiden kuntoutuksen vaikuttavuus, 29. Kela
Kiviranta ym. 7.4.2015. Lapsen ja Nuoren hyvä kuntoutus
61 Aartolahti ym. 2017. Hevonen kuntoutuksen edistäjänä
62 Mäenpää ym. 2016. Ratsastusterapia liikuntavammaisten lasten kuntoutuksessa
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Myöntämisen perusteita
Kirjallisuuteen63 ja viimeaikaiseen tutkimusnäyttöön64 perustuen ratsastusterapiaa
voidaan suositella osana fysio- tai toimintaterapiaa.
-

istuma- ja seisomatasapainon, pään ja vartalonhallinnan sekä karkeamotoriikan
edistämiseksi

-

yli 4-vuotiaiden lievästi- ja keskivaikeasti (GMFCS-luokkiin65 I - III kuuluvat) liikuntavammaisten, spastista CP-vammaa sairastavien lasten tasapainon, karkeamotoriikan ja liikkumisen harjoittamiseksi

-

vaikeasti liikuntavammaisille (GMFCS-luokkiin IV - V kuuluvat), kun tavoitteet ovat
hoidollisia tai asennonhallintaan liittyviä (esim. lonkan lähentäjälihasten kireyden
vähentyessä ja lonkan liikelaajuuksien lisääntyessä vaipanvaihto ja siirtymätilanteet helpottuvat).

-

autismikirjon häiriöissä, kun oireina ovat ärtyvyys ja yliaktiivisuus

-

ratsastusterapian tavoitteena tulee olla siirtovaikutus arkeen

Toteutus:
”Useissa tutkimuksissa on osoitettu, että tulokset asennonhallinnassa, kävelyssä ja
karkeamotorisissa taidoissa paranevat terapian kestettyä vähintään 45 minuuttia kerran viikossa 8 - 10 viikon ajan (5). On epätodennäköistä, että selkeitä tuloksia saataisiin alle kuuden viikon harjoittelulla. Hyvän luottamuksellisen terapiasuhteen luomiseen menee aikaa, ja ratsastusterapian siirtovaikutuksen saavuttamiseksi tarvitaan
kuutta viikkoa pidempiä jaksoja”.66
Pätevyysvaatimukset
Ratsastusterapiaa voi toteuttaa laillistettu fysio- tai toimintaterapeutti, jolla on ratsastusterapiakoulutus (ratsastusterapeutti-SRT®)
Lisätietoa:
http://www.suomenratsastusterapeutit.fi/

7.6.3 Lymfaterapia
Lymfaterapia on kokonaisvaltaista turvotuksen hoitoa. Hoitokokonaisuus muodostuu
manuaalisesta käsittelystä, kompressiohoidosta sidoksilla ja/tai lääkinnällisillä kompressiotuotteilla sekä potilaan tai asiakkaan omahoidon ohjauksesta.
Myöntämisen perusteita
Lymfaterapiaa voidaan myöntää pätevyysvaatimukset täyttävän lymfaterapeutin antamana, kun lymfajärjestelmän vaurioitumisesta johtuvan lymfaturvotuksen on aiheuttanut:
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Mäenpää ym. 2016. Ratsastusterapia liikuntavammaisten lasten kuntoutuksessa
Aartolahti, E. 2017. Ratsastusterapian vaikuttavuus ja merkitykset näytönastekatsaus ja haastattelututkimus,
luento K-S fysiatrian alueellisessa meetingissä 11.5.2017
65 Kiviranta ym. 2016. Suositus CP-vammaisten lasten ja nuorten toimintakyvyn arvioinnista ja seurannasta, s. 8
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Aartolahti ym. 30.6.207: Hevonen kuntoutuksen edistäjänä
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−

rintasyöpäleikkaus tai muu laaja kirurginen toimenpide, mikä ensisijaisesti
kohdentunut vartalon, kainalon tai nivustaipeen alueelle

−

sädehoito nivustaipeeseen, lantioon tai rintakehän ja/tai kainalon alueelle

−

krooninen infektio (lähinnä erysipelas)

−

synnynnäinen tai myöhemmällä iällä ilmenevä imusuoniston kehitys- tai toimintahäiriö

−

selkäydinvamma

−

vaikea-asteinen krooninen alaraajahaava

Lymfaturvotuksen hoito perustuu potilasohjaukseen, kompressiohoitoon sekä manuaaliseen lymfaterapiaan. Näiden tukena voidaan käyttää erilaisia laitehoitoja, mutta
pelkkää laitehoitoa ei myönnetä lääkinnällisenä kuntoutuksena.
Kela määrittelee lymfaterapian hoitoon kuuluvaksi toiminnaksi, minkä vuoksi lymfaterapian järjestäminen on terveydenhuollon vastuulla.
Kompressiohoidossa käytettävät sidostarvikkeet kustannetaan lymfaterapiaan kuuluvana.
Kompressiotuotteen myöntämisen perusteita on kuvattu tarkemmin Valtakunnallisissa
lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteissa67.
Hoitokäytänteet
Rintasyöpäleikkauksen tai muun laajan kirurgisen toimenpiteen jälkeisen turvotuksen
ensisijainen hoito on potilasohjaus ja kompressiohoito. Mikäli kompressiotuotteiden
säännöllinenkään käyttö ei auta tai lymfaturvotus on jo alussa voimakasta tai vartalopainotteista, on tarve harkita tehostettua lymfaterapiajaksoa. Syövänhoidon jälkeinen
lymfaturvotus ja sen hoito -opas
Selkäydinvammaisten hoidossa ja kuntoutuksessa lymfaterapian järjestäminen toteutetaan Selkäydinvammaisen hyvä kuntoutuskäytäntö – ohjeistuksen mukaisesti ensisijaisesti lymfaattisen turvotuksen lievitykseen.
Kroonisen, vaikea-asteisen alaraajahaavan hoito perustuu Krooninen alaraaja Käypähoito – suositukseen.
Alaraajojen laskimovajaatoiminnan hoito perustuu Alaraajojen laskimovajaatoiminta
käypähoito-suositukseen

Lymfaterapian toteutus
Lymfaterapiaa myönnetään 15 – 20 hoitokertaa vuodessa ja terapiaa tulee toteuttaa
3 – 5 kertaa viikossa tiiviinä hoitosarjana. Jokaisen hoitosarjan ajoitus ja pituus arvioidaan yksilöllisesti huomioiden saavutettu hoitotulos. Terapian tulee sisältää manuaalista käsittelyä ja kompressiohoitoa sekä tarpeen mukaan täydentäviä hoitomuotoja
(esim. laitehoidot). Lisäksi potilaan omahoidon ohjaus on tärkeä osa terapiaa.

67 Valtakunnalliset

lääkinnällinen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet.2018. STM.
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Pätevyysvaatimukset
Lymfaterapeutin tutkinto on lisäkoulutus, jonka laajuus on 12 op. Koulutukseen hakeutumisen peruskoulutusvaatimuksena on fysioterapeutin, toimintaterapeutin, jalkaterapeutin, sairaanhoitajan tai kuntohoitajan tutkinto ja Valviran myöntämä ammatinharjoittamisoikeus.
Hyväksyttyjä koulutuksia tarjoavat Suomen Lymfahoito ry – Lymfahoidon kokonaisuus eli LYKO-terapia (suomenlymfahoito.net) sekä Vodder Instituutti – Kokonaisvaltainen lymfaterapia (lymfa.net).

7.6.4 Psykofyysinen fysioterapia
Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala. Sen tavoitteena on ihmisen
kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen ja ihminen nähdään kokonaisuutena,
jonka mieli ja keho muodostavat. Mieli ja keho ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa
keskenään. Kehon erilaiset tuntemukset vaikuttavat kehoon ja liikkumisessa on toisaalta havaittavissa ihmisen ajatusten ja tunteiden kokemukset. Voi olla että keho
muistaa asioita joita mieli ei syystä tai toisesta muista. Vuorovaikutuksessa tärkeää
on luottamus.
Psykofyysinen fysioterapia perustuu kokemukselliseen oppimiseen, jonka avulla ihminen tulee tietoiseksi omista toimintatavoistaan ja löytää uusia ratkaisumalleja sekä
oivalluksia tilanteiden selvittämiseen. Ihminen oppii säätelemään omia tuntemuksiaan, asentojaan, liikkumistaaan itselle sopivaksi. Terapiassa / kuntoutuksessa ollaan
kiinnostuneita hengityksestä, miten ihminen toimii, liikkuu, erilaisten asentojen kautta
tulevista tuntemuksista, jotka vaikuttavat esim. tasapainoon niin liikkumisen kuin mielen osalta. Etsitään ja vahvistetaan ihmisen voimavaroja myös niitä piilossa olevia,
joista ihminen ei ole tietoinen juuri nyt.
Psykofyysinen fysioterapia on lähestymistapa, jota suositellaan käytettäväksi erityisesti silloin, kun ihmisellä on
-

masennusta, uupumusta paniikkihäiriöitä

-

neurologisten tai tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamia toimintahäiriöitä

-

stressioireita, unettomuutta, jännittyneisyyttä, ahdistuneisuutta, uupumusta

-

pitkittyneitä kiputiloja

-

vaikeuksia perusliikkumisessa tai oman kehon tiedostamisessa

-

traumasta tai post-traumastaattisesta stressireaktiosta aiheutuvia fyysisiä oireita

Psykofyysisen fysioterapian mahdollisuuksia tulee tarkastella osana potilaan kokonaisvaltaista kuntoutusta. Asioiden työstäminen ei ratkea hetkessä. Kehon kautta
asioiden käsittely ja ilmaisu on joillekin henkilölle helpompaa kuin esim. puhuminen.
Psykofyysinen fysioterapia on hitaasti potilaan ehdoilla toteutuvaa toimintaa.
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Myöntämisen perusteet
Psykofyysisen fysioterapian vaikuttavuudesta on kasvavaa näyttöä.68 Psykofyysinen
fysioterapia soveltuu monenlaisien pulmien kanssa työskentelyyn. Sitä suositellaan
usein kokonaiskuntoutusta tukevana toimintana monioireiselle potilaalle, kun tavoitteena on omien voimavarojen vahvistaminen. Ko. potilaat hyötyvät usein myös rentoutus- ja hengitysharjoituksista.
Arvio psykofyysisen fysioterapian tarpeellisuudesta tulee tehdä moniammatillisesti.
Jatkokuntoutusta järjestettäessä tulee psykofyysinen fysioterapia kirjata kuntoutussuunnitelmaan. Kela voi korvata psykofyysistä fysioterapiaa vaativana lääkinnällisenä
kuntoutuksena.
Kuntoutussuunnitelmaan on hyvä sisältyä fysioterapeutin arvio siitä, voidaanko psykofyysisen fysioterapian menetelmin edistää potilaan tai asiakkaan kokonaisvaltaista
toimintakykyä, terveyttä ja elämänlaatua. Psykofyysisessä lähestymistavassa fysioterapeutti arvioi ja perustelee kuntoutuksen tarvetta laajemmassa viitekehyksessä
(ICF), jolloin keskiössä ovat vaikutukset potilaan tai asiakkaan suoriutumiseen ja
osallistumiseen. Kun kuntoutussuunnitelma on laadittu ICF-viitekehyksen mukaan ja
tavoitteet on asetettu suoritusten ja osallistumisen tasoille, on terapian vaikutusten
arviointi mahdollista. Esim. tavoitteena on sosiaalisen osallistumisen lisääntyminen,
sitä voidaan mitata psykofyysisessä fysioterapiassa samalla tavalla kuin fysioterapiassa.
Terapiaa tulee jatkaa riittävän kauan, jolloin mahdollistetaan muutosten vaikutus henkilön toiminnassa ja hyvinvoinnissa.
Psykofyysistä fysioterapiaa järjestetään myös osana psykiatrista kuntoutusta. Psykiatriassa fysioterapia kohdentuu kaikille ikäryhmille. Fysioterapiaa toteutetaan yksilöllisenä ja ryhmämuotoisena. Fysioterapia tukee potilaan kokonaishoidolle ja – kuntoutukselle asetettuja tavoitteita, tavoitteenaan edistää liikkumiskykyä ja fyysistä aktiivisuutta, kehotietoisuutta ja kokonaisvaltaista toimintakykyä. Psykiatrialla fysioterapia
tuo kehollisen näkökulman moniammatilliseen hoito- ja kuntoutusprosessiin yhdistäen
fyysiset ja psyykkiset näkökulmat.
Psykofyysisen fysioterapian tunnettavuus lisääntyy, kun siihen kouluttautuneiden fysioterapeuttien määrä lisääntyy, siitä hyötyvät potilaat tunnistetaan ja vaikuttavuusnäyttö lisääntyy.
Lue lisää:
Psykofyysinen fysioterapia toiminnallisen pareesin hoidossa:Toiminnallisen pareesin
hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa –hoitoketju (Ksshp
24.4.2019)
Pätevyysvaatimukset
Fysioterapeutilla tulee olla lisäkoulutus psykofyysisestä fysioterapiasta69.
Psykofyysiseen fysioterapiaan kouluttautuneita fysioterapeutteja on maakunnassa
erittäin vähän ja toiveena on saada lisää kouluttautuneita terapeutteja.
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https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/164282/Tyopapereita97.pdf?sequence=1
Psykofyysisen fysioterapian koulutus. Suomen Psykofyysinen fysioterapian Yhdistys.
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Lisätietoa PSFY – Psykofyysisen Fysioterapian yhdistyksen sivuilta.

7.7 Neuropsykologinen kuntoutus
Neuropsykologinen kuntoutus on osa lääkinnällistä kuntoutusta. Neuropsykologisen
kuntoutuksen tavoitteena on tukea kuntoutujan kehitystä, mahdollistaa työstä, opiskelusta tai muista arjen toiminnoista suoriutumista ja osallistumista huomioiden asiakkaan psyykkiset, sosiaaliset ja kognitiiviset tarpeet.70 Kuntoutuksen taustalla olevat
oireet voivat olla esim. tarkkaavaisuuden, toiminnanohjauksen, päättelyn, muistin,
kielellisten toimintojen, hahmotustoimintojen, käyttäytymisen säätelyn, tunne-elämän
tai sosiaalisen vuorovaikutuksen alueilla. Kuntoutuksen tavoitteina voivat olla todettujen neuropsykologisten rajoitteiden lievittyminen, uusien toimintatapojen oppiminen,
kompensoivien keinojen etsiminen ja käyttöönotto, omatoimisuuden ja osallisuuden
lisääminen sekä kuntoutujan oiretiedostuksen kehittäminen. Sopeutumisen, psyykkisen toimintakyvyn ja minäpystyvyyden tukeminen ovat keskeinen osa neuropsykologista kuntoutusta. Neuropsykologisen kuntoutuksen menetelminä voidaan hyödyntää
esimerkiksi suoraa harjoittelua, kuntoutujan ja hänen lähiympäristönsä ohjausta, psykoedukaatiota, uusien toimintastrategioiden harjoittelua, tarvittavien apuvälineiden
käyttöönottoa ja terapeuttista työotetta.
Aikuisilla neuropsykologinen kuntoutus on usein tarpeen aivotraumojen, aivoverenkiertohäiriöiden, aivoleikkausten jälkitilojen tai muiden keskushermostoa vaurioittavien sairauksien aiheuttamissa ongelmissa.71 Lapsille ja nuorille neuropsykologista
kuntoutusta myönnetään useimmiten kouluikäisille ja opiskelijoille. Taustalla on tyypillisesti kehitysviive, neuropsykiatrinen häiriö tai oppimisvaikeuksia. Neuropsykologinen kuntoutus ei korvaa koulun erityisopetusta, eikä poista sen tai tukiopetuksen tarvetta.
Kuntoutuja määrittelee yksilölliset tavoitteensa kuntouttavan neuropsykologin ja mahdollisuuksien mukaan omaistensa / läheistensä kanssa. Kuntoutuja sopii kuntouttajan
kanssa kuntoutumisessaan käytettävistä menetelmistä ja aikataulusta. Neuropsykologinen kuntoutus voi olla osa moniammatillista ohjelmaa tai ainoa toimenpide. Se voi
olla yksilö- tai ryhmämuotoista ja tapahtua laitoksessa, polikliinisesti tai yksityisesti.
Neuropsykologisen kuntoutuksen kesto vaihtelee yksilöllisesti. KELA:n kustantamana
sitä voi saada enintään 3 vuotta.
Myöntämisen perusteita
Neuropsykologinen kuntoutus voi toteutua osana julkisen sektorin järjestämää lääkinnällistä kuntoutusta. Usein neuropsykologista kuntoutusta haetaan myös Kelan
vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. 16-vuotta täyttäneiden kohdalla käytettävissä on lisäksi Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen mahdollisuus. Vakuutusyhtiöt
korvaavat neuropsykologista kuntoutusta tapaturma-, liikenne- ja sairaskuluvakuutuksista. Mikäli Kela tekee kielteisen päätöksen haetusta kuntoutuksesta, tulee hoitovastuutahon järjestää kuntoutus kuntoutussuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden mukaisesti.
Kelan harkinnanvaraisessa ja vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kuntoutussuunnitelman pohjana tulee aina olla neurospykologinen tutkimus. Tutkimuksen tekee ensisijaisesti neuropsykologi (kliininen neuropsykologi tai neuropsykologian erikoispsykologi). Neuropsykologisen tutkimuksen voi tehdä myös psykologi ilman neuropsykolo-
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Kela: Neurospykologinen kuntoutus
Neuropsykologinen kuntoutus – suositus hyvistä käytännöistä aikuispotilailla. Suomen psykologiliiton ja Suomen Psykologisen seuran tieteellinen neuvottelukunta.Psykologia 47 (03), 2012.
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gin pätevyyttä72. Edellytyksenä on kuitenkin, että tutkimus on tehty erikoissairaanhoidon lastenneurologisessa, lastenpsykiatrisessa, nuorisopsykiatrisessa, neuropsykiatrisessa tai neurologisessa yksikössä. Muissa yksikössä psykologi hyväksytään neuropsykologisen tutkimuksen tekijäksi seuraavin ehdoin:
•

tutkimuksen tekevälle psykologille on nimetty ohjaava neuropsykologi

•

tutkimusta tekevällä psykologilla on mahdollisuus konsultoida ohjaavaa neuropsykologia tutkimuksen suunnittelussa, sen suorittamisessa sekä lausunnon
kirjoittamiseen liittyvissä asioissa

•

neuropsykologin konsultointi voi tapahtua puhelimitse tai esimerkiksi Skypen
välityksellä

•

ohjaava neuropsykologi varmistaa asiakkaalle tehdyn neuropsykologisen tutkimuksen ja kirjoitetun lausunnon oikeellisuuden

•

psykologi kirjaa lausuntoon tiedon varmistuksesta ja ohjaavan neuropsykologin nimen, toimipaikan ja yhteystiedot.

Kun neuropsykologinen kuntoutus on alkanut, voi kuntouttava neuropsykologi suositella kuntoutuksen jatkamista. Näiden suositusten pohjalta hoitava lääkäri ja/tai kuntoutustyöryhmä tekevät päätöksen kuntoutuksesta.
Kun yksityinen palveluntuottaja tekee suosituksen neuropsykologisen kuntoutuksen
aloittamisesta tai jatkamisesta, osoitetaan se potilaan hoitovastuussa olevaan yksikköön (esim. terveyskeskuksen kuntoutuksesta vastaavalle lääkärille / kuntoutustyöryhmälle tai erikoissairaanhoidon erikoisalalle kuten neurologia tai psykiatria). Julkisessa perusterveydenhuollossa ei ole neuropsykologeja, jolloin neuropsykologisen
kuntoutuksen tarve arvioidaan potilaan kuntoutussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti ja palveluntuottajan tekemän suosituksen perusteella.
Neuropsykologisia tutkimuksia tehdään erikoissairaanhoidossa lastenneurologian ja
neurologian erikoisalalla. Lisäksi neuropsykologisia tutkimuksia tehdään yksityissektorilla. Haettaessa Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, kuntoutussuunnitelma
tulee laatia julkisen sektorin hoitavan lääkärin toimesta, hyödyntäen mahdollista moniammatillista kuntoutustyöryhmää. Yli 16-vuotiaiden kohdalla Kelan harkinnanvaraista neuropsykologista kuntoutusta voidaan hakea myös yksityissektorilla laadittujen
suositusten pohjalta.73
Pätevyysvaatimukset
Neuropsykologisissa tehtävissä voi työskennellä kliininen neuropsykologi, neuropsykologian erikoispsykologi, neuropsykologiaan erikoistuva psykologi tai työsuhteessa
toimiva psykologi, jolla on neuropsykologian alan täydennyskoulutusta sekä jatkuva
neuropsykologian erikoispsykologin työnohjaus (lähde: Psykologiliitto).
Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta voivat antaa neuropsykologian erikoispsykologit
tai kliiniset neuropsykologit, jotka on hyväksytty KELA:n toteuttajarekisteriin. Erityistason kuntouttajaoikeuden saaneet psykologit voivat antaa harkinnanvaraista kuntoutusta. Heillä on alan täydennyskoulutusta, mutta ei systemaattista neuropsykologikoulutusta. Lisäksi yliopistojen järjestämään neuropsykologian erikoispsykologikoultukseen hyväksytyt psykologit voivat toteuttaa neuropsykologista kuntoutusta, kun

72
73

Kela (20.6.2019): Asiakkaiden ohjautuminen palveluun haasteellista neuropsykologien vähäisen määrän vuoksi.
Kela: Neuropskologinen kuntoutus.
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heillä on kliinisen neuropsykologian alan työkokemusta vähintään kaksi vuotta ja he
saavat kuntoutustyöhön jatkuvaa yksilöllistä neuropsykologian alan työnohjausta.74
Lisätietoa:
Tietoa neurospsykologia. Psykologiliitto.
Lasten ja nuorten neuropsykologinen kuntoutus. Suomen neuropsykologinen yhdistys
Aikuisten neuropsykologinen kuntoutus: Suomen neuropsykologinen yhdistys
Kelan järjestämä neuropsykologinen kuntoutus:
Vaativa lääkinnällinen kuntoutus (23.5.2019), Neurospykologia
Harkinnanvarainen kuntoutus (31.5.2019)

7.8 Puheterapia
Puheterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä, arjen eri toimintaympäristöissä.
Puheterapia sisältää puheterapeuttisen tutkimuksen, kuntoutuksen suunnittelun ja
järjestämisen, yksilö- ja/tai ryhmäterapian, vanhempien, omaisten ja lähiympäristön
ohjauksen ja konsultoinnin, puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen
suunnittelun ja ohjauksen sekä kommunikaation apuvälinepalvelut ja niihin liittyvän
ohjauksen. Puheterapeutti arvioi ja kuntouttaa myös syömis- ja nielemistoimintoja,
äänentuottoa sekä lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksia.75
Puheterapian työkenttä on monimuotoinen ja laaja. Puheterapian tarvetta voi olla kaikissa eri ikäryhmissä. Asiakkaaseen/kuntoutujaan kohdistuvan terapian lisäksi erityisen tärkeää on asiakkaan lähiympäristön ohjaaminen, sitouttaminen ja mukaan ottaminen terapian tavoitteiden toteuttamiseen arjessa.
Puheterapiaan ohjaudutaan lääkärin lähetteellä tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön, päiväkodin tai koulun opettajan lähettämänä. Aikuiset kuntoutujat tulevat
yleensä lääkärin lähetteellä. Asiakas voi myös itse ottaa yhteyttä puheterapiaan. Arvion puheterapian tarpeesta tekee puheterapeutti.
Hyvä puheterapiakäytäntö
Laadukas puheterapia sisältää varhaisen diagnosoinnin, ajoissa aloitetut tukitoimet ja
kohdennetut kuntoutustoimet. Tavoitteiden on oltava selkeät, konkreetit ja niiden seuranta helposti toteutettavissa. Tavoitteiden asettelussa/kuntoutuksessa on otettava
huomioon asiakkaan yksilölliset valmiudet ja tuen tarpeet ja arjen toimintakyky.
Puheterapia on vaikuttavinta, kun sen toteutus ja terapian tukitoimet aloitetaan mahdollisimman pian tarpeen havaitsemisen jälkeen. Näin ehkäistään vaikeuksiin kytkeytyviä liitännäisoireita. Terapian olisi kohdennuttava oikea-aikaisesti ja riittävällä intensiteetillä, jotta kuntoutustulos olisi hyvä. Terapian toteuttamisessa on hyvä ottaa
huomioon asiakkaan yksilölliset kehitysjaksot ja muut toimintakykyyn vaikuttavat sei-
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Selvitys neuropsykologien ja neuropsykologisen kuntoutuksen palveluntuottajien pätevyyksistä. Neuropsykologien
ammatillinen työryhmä, Suomen Psykologiliitto ry, Suomen Neuropsykologinen yhdistys ry. 23.10.2009, päivitetty
30.8.2016, tarkistettu 31.5.2017.
75 Suomen Puheterapeuttiliitto: https://puheterapeuttiliitto.fi/puheterapia/hyvat-puheterapiakaytannot/
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kat (terveydentila, motivaatio jne.) Samoin mahdolliset muut terapiat, niiden yhteensovittaminen ja sopiva jaksotus on tärkeä huomioida.
Puheterapiassa käytetään tutkimukseen ja hyvään kuntoutuskäytäntöön liittyviä menetelmiä. Näitä ovat mm. kielellisen erityisvaikeuden kuntoutuksen suositus ja Käypä
hoito-ohjeet. Yleisesti hyväksytyksi kuntoutus katsotaan tieteellisen vaikuttavuustiedon tai vakiintuneen kokemusperäisesti perustellun kuntoutuskäytännön perusteella
(kuntoutuspalvelujen järjestäminen Hyks erva -alueella). Uusia hyvät puheterapiakäytännöt suosituksia on tulossa vuoden 2019 aikana mm. afasiaan ja puheen sujuvuuteen.
Terapian tarpeen arviointi ja kuntoutus
Kuntoutuksen aloitusta edeltää aina puheterapiatarpeen arviointi. Arvioinnin laajuus
riippuu asiakkaan puhe-/kommunikointivaikeuden asteesta (esim. yksittäinen äännevirhe – huomattavat vuorovaikutuksen ja kielen vaikeudet). Arviointi sisältää taustatietojen keräämistä (asiakas, lähiympäristö, muut terveydenhuollon ammattilaiset), testimuotoista arviointia sekä havainnointia (vastaanotolla ja tarvittaessa arkiympäristössä). Arvioinnin pohjalta laaditaan suunnitelma ja sovitaan kuntoutusjakson tavoitteista
ja toteuttamisesta yhdessä asiakkaan ja/tai omaisen kanssa. Tavoitteet ja menetelmät voivat tarkentua terapian aikana.
Kuntoutussuunnitelmia laadittaessa tärkeässä roolissa ovat perusterveydenhuollon
moniammatillisesti toimivat kuntoutustyöryhmät. Erikoissairaanhoidon tutkimuksiin ohjautuu vain pieni osa kuntoutusta tarvitsevista asiakkaista.
Asiakkaan kuntoutusjakso voi toteutua joko terveyskeskuksen omana toimintana tai
ostopalveluna (ensisijaisesti palvelusetelillä, erikseen perustellusti maksusitoumuksella). Kuntoutus toteutuu Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena, kun asiakkaalla on sairaus tai vamma, johon liittyy huomattava suoriutumis- ja osallistumisrajoite sekä pitkäaikainen kuntoutuksen tarve. Kuntoutuksen seurantavastuu on aina julkisella sektorilla. Lääkinnällisen kuntoutuksen suunnittelu tapahtuu moniammatillisena
yhteistyönä terveyskeskuksen kuntoutustyöryhmässä.
Puheterapiakuntoutus tapahtuu pääsääntöisesti vastaanottokäynteinä asianmukaisten tilojen ja välineiden tarjoamiseksi sekä tehokkaan ajankäytön mahdollistamiseksi.
Koti-, päiväkoti-, koulu- ja työpaikkakäynnit ovat mahdollisia, mikäli näille on kuntoutuksellista tarvetta (esim. havainnointi ja ohjaus ryhmässä, opittujen taitojen yleistäminen arkeen).
Kuntoutusjakson jälkeen arvioidaan uuden puheterapiajakson tarvetta. Pääsääntöisesti jaksojen välissä pidetään tauko. Jatkosuunnitelmia tehtäessä huomioidaan arjen
toimintakykyä rajoittavat vaikeudet sekä saadun kuntoutuksen vaikuttavuus. Jotta
kuntoutuminen edistyy parhaalla mahdollisella tavalla, on tärkeää huomioida asiakkaan ja lähiympäristön sen hetkiset voimavarat ja elämäntilanne terapian ajankohtaa
päätettäessä.
Puheterapiaan hakeutumisen syitä
Tavallisimpia puheterapia-arvioon lähettämisen syitä lapsilla ovat mm. seuraavat:
-

vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin vaikeudet
eriasteiset puheen tuottamisen ja / tai ymmärtämisen
heen/kielenkehityksen viive – erityinen kielihäiriö)
puheen sujuvuuden häiriöt (änkytys ja sokellus), mutismi
äännevirheet
puheen vaikea epäselvyys, dyspraksia
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vaikeudet

(pu-

-

syömisen ja nielemiset ongelmat, oraalimotoriikan haasteet
ääniongelmat
puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen (AAC) käytön arviointi ja
ohjaaminen

Aikuisten tavallisimmat terapiaan tulemisen syyt:
-

äänihäiriöt
aivohalvaus ja afasia
muut etenevät neurologiset sairauden ja niiden tuomat puheen/kommunikoinnin
vaikeudet (esim. ALS, Parkinson, MS)
neurologisiin sairauksiin liittyvät syömisen ja nielemisen vaikeudet
yksittäiset äännevirheet
puheen sujuvuus: änkytys
lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksien kartoittaminen

Myöntämisen perusteita
Puheterapia-arvioon pääsyn nopeuteen vaikuttaa asiakkaan kommunikointivaikeuden
(vaikeusaste ja hoidon tarpeen kiireellisyys. Resurssien takia kuntoutus kohdentuu
pääsääntöisesti alle kouluikäisiin lapsiin ja aikuisiin. Kouluikäisten lasten äännevirheiden ja luki-opetuksen katsotaan ensisijaisesti kuuluvan opetustoimen vastuulle. Kouluikäisten laajempien kielellisten vaikeuksien osalta tehdään kuntoutuksen tarvearviointia, niiden perusteella tarvittavia kuntoutussuunnitelmia ja kuntoutuksen maksusitoumus- ja palvelusetelipäätöksiä palveluiden ostamista varten. Koulut voivat omien
käytänteidensä mukaisesti etsiä palveluita Niilo Mäki Instituutista ja Valteri-koulu
Onervasta. Koulupsykologi ja oppilastyöryhmä ovat keskeisiä toimijoita koululaisten
kuntoutukseen liittyen.
Terapiamääriä
ja
jaksotusta
mietittäessä
otetaan
huomioon
puhe/kommunikointivaikeuden merkitys asiakkaan arjessa selviytymiseen. Terapian osalta
on suuntaa-antavia määrällisiä kriteereitä. Ne perustuvat käytännön kokemukselliseen tietoon terapian vaikuttavuudesta. Jokaisen asiakkaan kohdalla käytetään myös
yksilöllistä tarveharkintaa. Terapiamäärissä pyritään toteuttamaan tasapuolisuutta
verrattuna muihin samanasteisiin vaikeuksiin. Joissakin terapiamuodoissa tiivis jaksotus on parempi kuin harvaan toteutettu terapia.
Puheterapian riittävyyden ja järjestämisen haasteisiin pyritään jatkossa vaikuttamaan
myös kokeilemalla etäkuntoutusta. Uusia toimintatapoja ja -muotoja pyritään ottamaan käyttöön (mm. ryhmä- ja monimuototerapiat). Puheterapeutin työssä korostuu
entistä enemmän ennaltaehkäisy ja ympäristön ohjaus ja siten kuntoutujan ja lähihenkilöiden aktiivinen rooli kuntoutusprosessissa.
Pätevyysvaatimukset
Puheterapeutti, FM on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon logopediasta.
Puheterapeutti on logopedian koulutusohjelmasta filosofian maisteriksi valmistunut ja
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö. Puheterapeutin ammatissa voi toimia vain Valviran laillistama puheterapeutti.
Lisätietoja:
Terveyskylä.fi Kuntoutumistalo Puheterapia
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Nielemisvaikeudet
Niiden potilaiden, joilla on nielemisvaikeuksia, sopivan ja turvallisen ruoan rakenteen
arvioi ja määrittelee puheterapeutti. Rakennemuunnetun ruoan ravintosisältö voi jäädä heikoksi ja siten altistaa vajaaravitsemuksen kehittymiselle, mikä lasten kohdalla
vaarantaa normaalin kasvun ja kehityksen. Nämä potilaat tarvitsevat riittävän ravitsemuksen turvaamiseksi ravitsemusterapeutin ohjausta. 76
Puheterapeutti voi myös suositella vaihtoehtoisia ravitsemuksen ylläpitämisen reittejä
(PEG/gastrostooma), jos nieleminen ei onnistu turvallisesti tai tapahtuu aspiraatiota.
Nielemistutkimus voi sisältää havainnointia tai erikoistutkimuksia kuten videofluorografiaa radiologian yksikössä tai FEES-tutkimuksia puheterapeutin tai korvalääkärin/foniatrin suorittamana.
AVH-potilailla aktiivinen nielemisterapia ilmeisesti parantaa toiminnallista nielemistä
ja vähentää komplikaatioiden riskiä. Intensiivinen nielemisterapia edesauttaa normaaliin ruokavalioon siirtymistä. 77
Erikoissairaanhoidon kuntoutusosastolla puheterapeutti arvioi kaikki nielemishäiriöiset potilaat ja antaa terapiaa tai esimerkiksi nielemiseen osallistuvien lihasten sähköstimulaatiota resurssien mukaan. Fysioterapeutit toteuttavat nielemisterapiaa joko
erikseen varattavalla ajalla tai esim. ruokailun yhteydessä. Myös osa hoitajista ohjaa
mm. nielemistä edistäviä harjoituksia.
Perusterveydenhuollossa, yleensä terveyskeskussairaalassa, puheterapeutti arvioi
turvalliseen nielemiseen, nielemisen kuntoutukseen ja ruokailuun liittyvät asiat. Puheterapeutin ohjeistuksen mukaisesti hoitohenkilökunta voi tehdä orientoivaa nielemiseen ja syömiseen liittyvää kartoitusta ja sen jälkeen ohjata potilaan varsinaiseen nielemistutkimukseen. Tutkimuksen perusteella puheterapeutti tekee suunnitelman nielemisvaikeuden kuntoutuksesta. Puheterapeutti ohjaa ja tekee myös itse nielemisen
kuntoutusta. Nielemisen kuntoutus on moniammatillista yhteistyötä.

Pätevöityminen
Fysio-, toiminta-, puheterapeutti tai sairaanhoitaja voi pätevöityä nielemisterapian erikoistumiskoulutukseen (FOTT)
Nielemiskuntoutuksesta on mm. Suomen dysfagian kuntoutusyhdistys ry järjestänyt
puheterapeuteille koulutusta DPNS (=Deep pharyngeal neuromuscular stimulation)
– menetelmästä.
Lue lisää:
Terveyskylä.fi, Aivotalo: Nielemisvaikeus eli dysfagia
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7.9 Toimintaterapia
Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan tieteeseen ja toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön ja
vuorovaikutukseen. Tavoitteena on edistää kuntoutujan toimintakykyä, lisätä osallistumismahdollisuuksia ja toiminnallisuutta sekä parantaa elämänlaatua. Toimintaterapeutin erityisosaamista on toiminnan analysointi, soveltaminen ja porrastaminen niin,
että toiminnan vaatimukset ja ympäristön olosuhteet sovitetaan yhteen kuntoutujan
kykyjen ja taitojen kanssa. Arvioidessaan toiminnallisuutta toimintaterapeutin huomion kohteena on yksilön, ympäristön ja toiminnan välinen vuorovaikutus.78
Hyvä toimintaterapiakäytäntö pohjautuu parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Näyttöön perustuvassa käytännössä toimintaterapeutti käyttää ammatillista harkintaa ja
yhdistää tietoa eri lähteistä. Kunkin asiakkaan yksilölliseen tilanteeseen liittyvä tieto
yhdistetään terapeutin omaan kliiniseen asiantuntemukseen ja tutkimustietoon. Näyttöön perustuva toimintaterapia on suunniteltua, tavoitteellista ja kirjattua. Näyttöön
perustuvan käytännön mukaisesti toimiessaan toimintaterapeutti ottaa myös huomioon kontekstin, jossa hän työskentelee.79,80
Toimintaterapiaan ohjautuminen
Toimintaterapiaa suositellaan niille lapsille, jotka eivät kykene osallistumaan kehityksen kypsymättömyydestä, sairaudesta tai vammasta johtuen ikätasoisesti arjen toimintoihin ja niille aikuisille, joilla aiemmin itsenäinen selviytyminen on uhattuna sairaudesta tai vammasta jotuen. Toimintakyvyn ja osallistumisen haasteet tulevat esiin,
jollakin seuraavista toimintakyvyn osa-alueista:
Itsestä huolehtiminen
Kuntoutujalla voi olla haasteita tai taidot eivät ole ikätasoistet esimerkiksi pukeutumisessa, henkilökohtaisen hygienian ylläpidossa, wc-toiminnoissa ja ruokailussa.
Kotielämä ja asiointi
Kuntoutujalla voi olla haasteita esimerkiksi kauppa-asioinneissa, raha-asioista huolehtimisessa, virastoissa asioinneissa, liikkumisessa paikasta toiseen ja kulkuneuvojen käytössä, ruuan laitossa, siivouksessa, vaatehuollossa ja muista perheenjäsenistä tai kotielämistä huolehtimisessa.
Vapaa-aikaan osallistuminen
Kuntoutujalla voi olla vaikeuksia osallistua kodin ulkopuolisiin harrastuksiin ja/tai
muuhun mielekkääseen toimintaan.
Leikkiminen
Lapsella voi olla haasteita esimerkiksi ohjatussa ja vapaassa leikissä, yhteisleikissä,
leikkivälineiden ja mielikuvituksen käytössä.
Lepo ja ajankäyttö
Kuntoutujalla voi olla haasteita toiminnan aiheuttamasta kuormituksesta palautumisessa (rentoutuminen) sekä toiminnan ja levon sekä eri toimintakokonaisuuksien vä-

78 Toimintaterapianimikkeistö: http://www.toimintaterapeuttiliitto.fi/site/assets/files/2411/toimintaterapianimikkeisto.pdf
79 Salminen, A-L. 2016. Kuntoutuksen ammattihenkilöstö. Teoksessa Autti-Rämö, I., Salminen, A-L., Rajavaara, M. &
Ylinen, A. (toim.) Kuntoutuminen s. 382-387. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.
80 Toimintaterapeuttien ammattieettiset ohjeet. Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry.
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lisen tasapainon ylläpidossa. Ongelmia voi olla myös unitoiminnoissa, kuten nukahtamisessa, unen määrässä ja laadussa sekä unisyklissä.
Koulukäynti ja opiskelu
Lapsella voi olla haasteita esimerkiksi ohjattuihin oppimistilanteisiin osallistumisessa,
oppimisympäristössä toimimisessa ja koulutehtävien tekemisessä.
Työssä suoriutuminen
Kuntoutujalla voi olla haasteita esim. työympäristössä toimimisessa tai työssä suoriutumisessa.
Ympäristössä toimiminen
Kuntoutujalla voi olla merkittäviä haasteita omassa elinympäristössään (fyysinen/sosiaalinen/kulttuurinen ympäristö) selviytymisessä ja hän saattaa tarvita
apua/erityispalveluja tai kodinmuutostöitä selviytymisen tueksi.
Toimintaterapeuttinen arviointi ja suunnittelu
Toimintaterapiasuositus ja -suunnitelma perustuvat aina toimintaterapeutin tekemään
arviointiin, joka toteutuu hyvien arviointikäytäntöjen mukaisesti. Arviointi suunnitellaan
esitietojen sekä asiakkaan ja/tai hänen läheisensä esille tuomien tarpeiden pohjalta.
Toimintaterapia-arvioinnissa käytetään luotettavia, näyttöön perustuvia ja kliinisen
kokemuksen perusteella tarkoituksenmukaisia arviointimenetelmiä, joiden avulla saadaan luotettavaa tietoa asiakkaan toiminnallisuudesta.81 Erilaisten standardoitujen/strukturoitujen testi- ja arviointimenetelmien lisäksi käytetään toiminnan havainnointia sekä potilaan ja läheisten haastattelua. Arvioinnin tavoite voi olla toimintaterapiatarpeen selvittäminen tai käynnissä olevan toimintaterapian vaikuttavuuden ja jatkoterapiatarpeen arviointi. Toimintaterapeuttisella arvioinnilla voidaan ottaa kantaa
myös potilaan kotona/työssä/opinnoissa pärjäämiseen. Kuntoutujan osallistumiseen
ja suorituksiin vaikuttavat usein sairaudesta tai vammasta johtuvat valmius- ja taitotason haasteet, joiden selvittäminen on olennaista, jotta arvioinnin perusteella toteutettu terapia kohdentuu oikein. Tähän tarkempaan arviointiin toimintaterapeuteilla on
vahvaa osaamista. Toimintaterapia-arvioinnissa yksilötekijöiden arvioinnin lisäksi
elämäntilanteen selvittäminen ja ympäristötekijöiden arviointi ovat olennaisessa roolissa.
Toimintaterapian tavoitteiden tulee olla kuntoutujan, tarvittaessa läheisen ja terapeutin yhteistyössä laatimia, yksilöllisiä, konkreettisia ja realistisesti saavutettavissa
olevia. Toimintaterapiasuunnitelmassa tulee huomioida myös potilaan muu kuntoutus
ja suunnitella toimintaterapia kokonaisuuteen soveltuvaksi.
Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineistä toimintaterapeutit arvioivat pääsääntöisesti
itsestä huolehtimiseen (ruokailu, pukeutuminen, peseytyminen) ja kodin hoitoon (ruuan valmistus, siivous, pyykkihuolto) liittyvien apuvälineiden tarvetta ja käyttöä. Muut
kuten liikkumisen apuvälinearvioinnit tehdään usein yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa ja/tai ohjataan alueelliseen apuvälinekeskukseen sovitun työnjaon mukaisesti ja alueellisia/valtakunnallisia apuvälineiden saatavuusperusteita noudattaen. Ortoositarve on aina yksilöllinen ja voi liittyä esimerkiksi vammaan, sairauteen tai potilaalle tehtyyn operaatioon. Toimintaterapeutti suunnittelee ja valmistaa potilaalle sopivan yksilöllisen ortoosin tai valitsee potilaan tilanteeseen sopivimman valmiin ortoosin sekä ohjaa potilaalle niiden käytön.
81

Hyvät arviointikäytännöt suomalaisessa toimintaterapiassa. Arvioinnin lähtökohdat ja suositukset. Suomen toimintaterapialiitto.
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Toimintaterapian toteuttaminen
Toimintaterapian toteuttamisen periaatteet ovat samat riippumatta terapian maksajatai toteuttajatahosta. Toimintaterapia voi toteutua Kelan vaativana lääkinnällisenä
kuntoutuksena tai kunnan/perusterveydenhuollon kustantamana. Joidenkin harvinaisten sairauksien kohdalla toimintaterapian toteutus on erikoissairaanhoidon vastuulla.
Perusterveydenhuollossa toimintaterapia toteutuu joko omana toimintana tai ostopalveluna palvelusetelillä tai maksusitoumuksella (ks. luku 4.3).
Toimintaterapia toteutuu kuntoutujan tarpeen ja asetettujen tavoitteiden mukaan joko
yksilöllisesti tai ryhmässä vastaanottokäynteinä tai kuntoutujan arkiympäristössä
Suunnitellun toimintaterapiajakson toteuduttua on tarkoituksenmukaista, että seuranta-arvioinnin toteuttaa sama taho, joka on tehnyt alkuperäisen terapiasuosituksen.
Alueellisten käytäntöjen ja hoidonporrastuksen mukaisesti seuranta voi toteutua
myös toisessa julkisen terveydenhuollon yksikössä. Tuolloin huolehditaan jo kuntoutuksen suunnitteluvaiheessa, että asiakas ja/tai hänen omaisensa tietävät keneen tai
mihin tahoon he voivat olla yhteydessä jatkossa kuntoutustarpeen arviointiin tai muihin muutostarpeisiin liittyen.
Pätevyysvaatimukset
Toimintaterapiaa toteuttaa toimintaterapeutti (AMK) tai aikaisemman opistotasoisen
toimintaterapeuttitutkinnon suorittanut, Valviralta ammatinharjoittamisoikeuden saanut laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. (Toimintaterapeuttien ammattieettiset
ohjeet;
Laki
terveydenhuollon
ammattihenkilöistä
559/1994;
http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet.)
Aikuisten toimintaterapia erikoissairaanhoidossa
Erikoissairaanhoidossa toimintaterapeutit työskentelevät moniammatillisissa työryhmissä ja toimintaterapiapalveluita tarjotaan kaikille erikoisaloille.
Aikuisten toimintaterapia erikoissairaanhoidossa sisältää kuntoutusta vaativan kuntoutuksen osastolla, arviointia neurologian osastolla ja poliklinikalla, reumapoliklinikalla, kuntoutustutkimuspoliklinikalla sekä selkäydinvammapoliklinikalla.
Kirurgisessa toimintaterapiassa hoidetaan potilaita kaikista ikäryhmistä. Toimintaterapeutin työhön kuuluu mm. postoperatiivinen kuntoutus ja ohjauksen antaminen,
haavan- ja arvenhoitoon liittyvä ohjaus ja neuvonta, tuki- ja painetekstiilien hankinta
sekä yksilöllisten ortoosien valmistus.
Aikuisten toimintaterapia perusterveydenhuollossa
Aikuisten toimintaterapiaa toteutetaan perusterveydenhuollossa ja kunnissa terveyskeskussairaalassa, päiväsairaalassa, avoterveydenhuollossa, lyhyt- ja pitkäaikaishoidossa, palveluasumisessa ja kotihoidossa.
Perusterveydenhuollossa toimintaterapiaan ohjautuvat asiakkaat, joiden toimintakyky
ja mahdollisuus osallistua aktiivisesti omaan arkeensa ja itselleen tärkeisiin toimintoihin on heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi. Avoterveydenhuollossa terapiajaksot toteutetaan yksilöllisen arviinnin ja suunnitelman mukaisesti. Toteutuneen jakson
jälkeen tehdään tilannearvio, jatkosuunnitelma ja tarvittaessa uusi terapiasuunnitelma
tavoitteineen. Toimintaterapeutti huolehtii työnsä huolellisesta dokumentoinnista potilasasiakirjoihin säädöksiä noudattaen.
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Lasten ja nuorten toimintaterapia
Lasten toimintaterapia toteutuu sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa alueellisesti sovittujen toimintamallien82 ja hyvien käytäntöjen mukaisesti. Vanhemmat, huoltajat ja muut lapsen kanssa hänen arjessaan toimivat aikuiset ovat keskeisessä roolissa toimintaterapian tavoitteenasettelussa ja niiden saavuttamisessa.
Toimintaterapian toteuttamisessa on tavoitteena saada esille myös lapsen/nuoren
omat tarpeet, toiveet ja tavoitteet.
Perusterveydenhuollon toimintaterapiaan lapsi/nuori ohjataan silloin, kun hänellä on
haasteita yhdellä tai useammalla seuraavista taitoalueista: hieno- ja karkeamotoriset
taidot, kehonhallinta ja motorinen ohjailu, hahmottamisen taidot ja visiomotoriikka,
tarkkaavuuden suuntaaminen ja toiminnanohjaus, sosiaaliset taidot ja vuorovaikutus,
tunnetaidot, leikkitaidot, omatoimisuustaidot ja/tai aistitiedon käsittely.
Erikoissairaanhoidossa lasten toimintaterapeutit työskentelevät moniammatillisissa
työryhmissä ja tuottavat toimintaterapiapalveluita sairaalan eri erikoisaloille. Toimintaterapia-arviointi voi olla tarpeen sairauden hoidon, kehitystasoarvion ja/tai diagnostiikan tueksi, sekä kuntoutuksen ja muiden tukitoimien suunnittelemiseksi. Toimintaterapiapalveluita kohdistetaan myös sairauden akuuttivaiheeseen, jolloin toimintaterapiainterventio painottuu postoperatiiviseen kuntoutukseen ja/tai ortoosi- ja pienapuvälinetarpeen arviointiin sekä lapsen/perheen ohjaamiseen akuutissa tilanteessa.
Lapsen/nuoren toimintaterapia-arviointi sisältää standardoitujen testien lisäksi vanhempien haastattelun, jossa selvitetään lapsen elämäntilannetta, yksilöllisiä ja lähiympäristössä olevia, toimintamahdollisuuksiin liittyviä tekijöitä sekä lapsen/nuoren
taitoja suoriutua ja osallistua arjen toimintoihin. Ensikäynnillä tai sitä edeltävästi vanhemmat/huoltajat voivat täyttää myös toimintaterapian esitieto- tai kyselylomakkeita.
Lasta/nuorta haastatellaan ja käytetään lapsen/nuoren itsearviointimenetelmiä ikä ja
taidot huomioiden. Lapsen taidoista ja toiminnallisuudesta hänen omissa ympäristöissään saadaan tietoa lisäksi vanhempien ja päivähoidon/koulun täyttämistä kysely- tai
havainnointikaavakkeista sekä päivähoidon/koulun ja omien terapeuttien kirjallisista
palautteista.
Aistitiedon käsittelyyn liittyvissä asioissa konsultoidaan tarvittaessa sensorisen integraation teorian ja terapian koulutuksen käynyttä toimintaterapeuttia. SI-arvioinnista ja
terapiasuosituksista sekä terapian toteuttamisesta on Keski-Suomen alueen lasten
toimintaterapeuttien yhteistyönä laadittu alueelliset lasten toimintaterapian toimintakäytännöt. SI-terapia on kuvattu luvussa 7.9.1.

7.9.1 SI-terapia
Lapsen sensorisen integraation terapia (ASI-terapia83) on lääkinnällistä kuntoutusta,
useimmiten toimintaterapiaa, joskus myös fysioterapiaa. Terapiaa toteuttavalla terapeutilla tulee olla erikoistumiskoulutus sensorisen integraation teoriaan ja terapiaan.
ASI-terapia pohjautuu alkuarviointiin ja arjessa ilmeneviin ongelmiin. ASIviitekehyksen pohjalta lapsen toiminta nähdään hänen keinonaan kommunikoida ympäristönsä kanssa ja vastata niihin kehityksellisiin sensorisiin tarpeisiin joita hänellä
on. ASI-terapian tavoitteena ei ole opettaa lapselle yksittäisiä taitoja, vaan luoda pe82
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rusta, jolle lapsi rakentaa oppimistaan. Keskeistä terapiassa on lapsen oma aktiivinen
osallistuminen toimintaan ja terapian tulee sisältää ASI-terapian olennaiset elementit
(fidelity).
Myöntämisen perusteet
Sensorisen integraation terapia perustuu aina toimintaterapeutin tekemään arviointiin
(suositellaan si-toimintaterapeutin arvioita/konsultaatiota). SI-terapiaan ohjataan lapset, joilla on selviä vaikeuksia aistitiedonkäsittelyssä: aistisäätelyvaikeutta (yli-ja/tai
alireagointia aistimuksille ja/tai aistimushakuisuutta), aistimusten erottelun vaikeutta
ja/ tai aistimuspohjaista motorista vaikeutta (näkyy lapsen kehon liikkeiden koordinaation hallinnassa, liikesarjojen sujuvassa tuotossa, uusien motoristen taitojen oppimisessa).
Sensorisen integraation häiriöstä puhutaan silloin, kun lapsen ongelmat aistitiedonkäsittelyssä ovat sellaisia, että ne selvästi estävät lasta suoriutumasta jokapäiväisistä
asioista ja lapsen kehitys ja oppiminen eivät etene odotetusti. Aistisäätelyvaikeudet ja
niiden vaikutus lapsen kehitykseen ja käyttäytymiseen on tärkeää tunnistaa ja lapsen
ympäristön tiedostaa.
Aistisäätelyvaikeuksien ilmeneminen:
−

−
−

aistiyliherkkien lasten aistimuksiin reagoinnissa voidaan havaita aktiivista aistimusten välttelyä ja niiltä puolustautumista. Lapsi kokee aistiärsykkeet epämiellyttävinä tai jopa uhkaavina. Aistiyliherkät lapset reagoivat herkästi ympäristön ärsykkeisiin, kuten ääniin, valoihin, kosketukseen, makuihin, hajuihin tai liikkeeseen.
aistimuksiin heikosti reagoivien (alireagoivien) lasten on vaikea saavuttaa tai ylläpitää sopivaa toimintavireyttä ja/ tai päästä alkuun toiminnassa.
aistimushakuisilla lapsilla on erityisen voimakas tarve saada aistikokemuksia ja he
hakevat niitä poikkeuksellisen paljon ja monin eri tavoin. Aistikokemusten saamiseksi lapsi voi hakea niitä epätyypillisillä tavoilla, turvattomasti tai muita häiritsevästi.

Toimintaterapeutin arvioinnin perusteella lapselle voidaan suositella SItoimintaterapiaa omana toimintana tai ostopalveluna. SI-terapia toteutetaan pääasiassa vastaanottokäynteinä SI-terapiaan soveltuvassa terapiatilassa. Ohjauskäynnit
kotiin ja päiväkotiin/kouluun ovat tärkeä osa terapiaa.
Lue lisää:
Käypä hoito- suositus: ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö), Toimintaterapia
ADHD:n hoidossa
Sensorisen Integraation Terapian Yhdisty ry: https://www.sity.fi
Halonen, A. (toim.) 2017. SI-terapian arvioinnin toteuttaminen ja suositukset sensorisen integraation terapiasta.

7.9.2 Toimintaterapia psykiatriassa
”Toimintaterapian tieto- ja taitoperustaa voidaan käyttää mielenterveyskuntoutuksessa kuntoutusprosessin kaikissa vaiheissa. Toimintaterapian lähtökohtana on yksilön
ajankohtainen toimintakyky, ei psykiatrinen diagnoosi. Toimintaterapia perustuu tehtyyn toimintakyvyn tutkimukseen, johon ohjaudutaan lääkärin lähetteellä. Psykiatrinen
toimintaterapia sisältää suoria ja epäsuoria interventioita. Interventioiden tavoitteissa
ja toiminnallisen menetelmän valikoitumisen motiivina on asiakkaan yksilölliseen ti-
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lanteeseen liittyviä eroja. Suorissa lähestymistavoissa tavoitteena on asiakkaan toiminnallisuuden ja toimintakyvyn edistäminen. Epäsuorien toiminnallisten menetelmien käytössä pyritään ensin vahvistamaan niitä rakenteita, jotka voivat ajan myötä
parantaa toimintakykyä. Toimintaterapiassa asiakas on yhteistyökumppani, joka nimeää ja muotoilee ongelma-alueet ja hahmottaa niiden ratkaisuvaihtoehtoja yhdessä
toimintaterapeutin kanssa.
Tärkeimmät toimintaterapian intervention kohteet ovat:
−

Ympäristön luomien odotusten ja mahdollisuuksien analysointi ja adaptaatio

−

Toimintaan liittyvien vaatimusten analysointi ja niiden adaptaatio

−

Yksilön taitojen ja tarpeiden arviointi sekä arvio yksilön kyvyistä ja mahdollisuuksista vastata odotuksiin

Psykiatrinen toimintaterapia on kuntoutusta, jossa esimerkiksi:
−

Tuetaan ja opetetaan käyttämään selviytymisstrategioita, joiden avulla sairauden oireiden hallinta mahdollistuu.

−

Autetaan tunnistamaan ja nimeämään terveellisten elämäntapojen noudattamista estäviä tekijöitä yksilön arjessa sekä tuetaan ottamaan käyttöön päivittäisiä rutiineja, joilla tuetaan terveitä elämäntapoja.

−

Tuetaan tunnistamaan henkilökohtaisia arvoja, tarpeita ja tavoitteita, joihin yksilön päätöksenteko perustuu.

−

Tuetaan kuntoutuksen kokonaistavoitteita yksilöllisesti ja/tai ryhmämuotoisesti”84

Lue lisää:
Hyvät arviointikäytännöt suomalaisessa toimintaterapiassa. Arvioinnin lähtökohdat ja suositukset. Suomen toimintaterapialiitto.
Halonen, A. 2019 (toim.). Lasten toimintaterapian hyvät käytännöt KeskiSuomessa.
VSSHP:N alueen toimintaterapian toimintaperiaatteita (2018)
Kuntoutumistalo.fi Toimintaterapia

7.10 Terapiat lastenpsykiatriassa, nuorisopsykiatriassa ja psykiat
riassa
Psykiatrisen hoidon ja kuntoutuksen arviointi, hoito- ja kuntoutussuunnitelma sekä
hoidon seuranta tehdään aina moniammatillisessa työryhmässä.
Terapiat sisältyvät kiinteänä osana hoitoon ja ne toteutetaan suurimmalta osin omana
toimintana tai suositellaan Kelan kustantamana Vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena (alle 65-vuotiaille) tai kuntoutuspsykoterapiana (16-67–vuotiaille, kolmen kuukauden hoito- ja kuntoutusjakson jatkoksi) tai ostopalveluna kuntoutuksen maksusitoumuksella.
84
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Terapeuteilta edellytetään Valviran myöntämää oikeutta ammatinharjoittamiseen.

Psykiatriasta hoitoa ja kuntoutusta toteutetaan Keski-Suomessa hoitoketjujen
mukaisesti
−

Lasten ja nuorten neuropsykiatriset häiriöt
http://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp01153/ETUSIVU_LastenjaNuorten_
neuropsykiatriset_hairiot.html

−

Lasten mielenterveystyön hoitoketju
http://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp01187/lasten_mielenterveystyon_ho
itoketju.html

−

Nuoren ja aikuisen mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitoketju
http://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp01266/ETUSIVU_MIELENTERVEY
S_PAIHDE.html

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Sairaanhoitopiiri liittyy psykoterapian laaturekisteriin85
syksyllä 2019, jolloin shp:n omat terapeutit liittyvät siihen. Jatkossa ostopalvelupsykoterapeuteilta edellytetään myös liittymistä laaturekisteriin.
Aikuisten psykoterapioiden järjestämiseen tulee muutoksia vuoden 2020 alussa. Erityisesti lyhytpsykoterapioita tullaan tarjoamaan aikuisikäisille potilaille ostopalveluina
1/2020 alkaen. Jatkossa aikuispsykiatrialla on tarkoitus keskittyä erityisesti vaikeiden
häiriöiden hoitoon erikoissairaanhoidossa. Lapsille ja nuorille tarjotaan myös pidempiä terapiajaksoja.
Ostopalvelupsykoterapiat kilpailutetaan yhdessä HUS:n kanssa (aikuiset, nuoret ja
lapset).

7.10.1 Terapiat lastenpsykiatriassa
Lastenpsykiatriassa lapsen yksilöpsykoterapia tai perheterapia ovat muun hoidon
ohella hyväksi havaittu hoito muoto. Lapsi voi ohjautua lastenpsykiatrialle terapiaarvioon tai terapian järjestämiseen voidaan päätyä tutkimusten ja hoidon kuluessa
lastenpsykiatrian poliklinikalla. kun ajatus lapsen terapiasta herää, hänen asioistaan
järjestetään lastenpsykiatrian klinikan sisällä psykoterapiatyöryhmän terapiakonsultaatio. Lastenpsykiatrialla potilaina olevien lasten ja lapsiperheiden terapiapalveluiden
järjestämisestä huolehtii psykoterapiatyöryhmä. Psykoterapiakonsultaatiossa arvioidaan psykoterapian tarvetta, toteuttamisen edellytyksiä ja soveltuvaa psykoterapiatai terapiamuotoa. Psykoterapiatyöryhmään kuuluu psykoterapiakoulutettuja työntekijöitä. Psykoterapian aloittaminen perustuu aina moniammatilliseen arvioon ja suositukseen.
Terapiamenetelmän valinta ja hoidon pituus määräytyvät lapsen tarpeiden perusteella. Terapian muoto (esim. yksilöpsykoterapia, musiikkiterapia, kuvataideterapia, toimintaterapia, perheterapia, ryhmäterapia) valitaan yksilöllisen tarvearvioinnin perusteella.
85

Mielenterveystalo. Psykoterapian laaturekisteri.
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Lapsen yksilöterapia käynnistyy aina tutustumiskäynneillä (yleensä 5 käyntiä), joilla
varmistetaan lapsen ja terapeutin terapeuttinen yhteensopivuus.
Kaikkiin lasten yksilöllisiin psyko- ja musiikki- ja taideterapioihin liittyvät vanhempien
ohjauskäynnit.
Terapiat toteutuvat joko lastenpsykiatrian poliklinikalla tai ostopalveluna tai Kelan
kustantamana vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Toimintaterapia voi toteutua
lastenpsykiatrian poliklinikan suosituksesta lapsen oman kunnan järjestämänä.
Lapsen hoitovastuu on lastenpsykiatrian poliklinikalla riippimatta siitä, järjestetäänkö
terapit Kelan vaativan lääkinnällisenä kuntoutuksena vai sairaanhoitopiirin maksusitoumuksella.
Lapsen hoidosta vastaava työryhmä seuraa hoidon toteutumista säännöllisesti järjestettävissä hoitoneuvotteluissa. Hoitoneuvotteluissa päätetään yhteistyössä lapsen,
vanhempien ja hoitavan työryhmän kanssa hoitoon ja vanhempainohjaukseen tehtävistä muutoksista sekä lopettamisesta. Hoidon jatkuessa lapsen hoitava lääkäri laatii
hoito- ja kuntoutussuunnitelman aina seuraavan vuoden ajaksi. Suunnitelmaan kirjataan terapian tavoitteet ja käytännön toteutus.

7.10.2 Terapiat nuorisopsykiatriassa
Nuorisopsykiatrinen hoito alkaa tutkimusjaksolla, jonka perusteella hoitoneuvottelussa moniammatillinen työryhmä arvioi hoidon ja kuntoutuksen tarpeen. Vanhemmat ja
muu verkosto huomioidaan myös hoidon ja kuntoutuksen suunnittelussa.
Terapeuttiset hoidot toteutuvat valtaosin omana toimintana joko yksilö- tai ryhmähoitoina. Nuorisopsykiatrisen avohoidon työntekijöistä suurella osalla on psykoterapiakoulutus. Hoidon aikana hoidon tulosta ja tarvetta arvioidaan säännöllisesti. Tarpeen
mukaan jatkohoito voidaan järjestää myös KELAn kautta kuntoutuspsykoterapiana tai
vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Ostopalveluterapioita käytetään vain poikkeustapauksissa.
Lue lisää Terveyskylä.fi – sivustolta:
−

Mielenterveystalo

−

Nuortenmielenterveystalo
−

Tietoa ammattilaisille

7.10.3 Terapiat psykiatriassa (aikuiset)
Psykiatrian erikoisalaan kuuluu polikliininen psykiatria ja sairaalapsykiatria. Psykiatrista sairaalahoitoa tarvitsevia yli 18-vuotiaita potilaita hoidetaan Keskussairaalassa.
K-S maakunnassa toimii viisi aluepoliklinikkaa, joissa hoidetaan yli 18-vuotiaitten vaikeita mielenterveyden häiriöitä. Hoitomuotoina ovat muun muassa lääke-, yksilö-, pari- ja perhe- ja ryhmähoidot sekä liikkuvat lähipalvelut hyödyntäen moniammatillista
työotetta.
Psykiatrian konsultaatiopoliklinikka tarjoaa konsultaatiopalveluja ja kriisiluonteista hoitoa keskussairaalan muilla erikoisaloilla hoidossa oleville potilaille. Poliklinikalla hoidetaan myös vaikeasti syömishäiriöisiä aikuisia.
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Psykiatrian yksiköissä toimii moniammatillinen työryhmä, joka arvioi ja suunnittelee
potilaan hoidon ja laatii yksilöllisen hoitosuunnitelman. Hoito toteutetaan omana toimintana.
Psykiatrian kuntoutus on tehostettua avohoitoa. Potilaan hoito ja kuntoutus perustuu
yksilölliseen hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan. Yksikössä toimii moniammatillinen
työryhmä. Kokemusasiantuntijoiden, järjestöjen ja kolmannen sektorin toimijoiden
kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.

Psykiatrian kuntoutuksessa terapiat järjestetään pääosin omana toimintana. Kuntoutuksessa järjestetään psykoedukatiivisia, toiminnallisia ja terapeuttisia ryhmiä.
Ryhmät on tarkoitettu potilaille, joilla on hoitokontakti psykiatrian avohoidossa.
Yksilö- tai ryhmäkäynnein toteutettavat seurantakäynnit on tarkoitettu psykiatrian
poliklinikan ja kuntoutuksen potilaille silloin, kun potilaalla on tarve harvajaksoiseen kontaktiin. Lääkinnällisenä kuntoutuksena ostetaan jonkin verran kotikuntoutuksen tueksi liikkuvan tuen palveluita arjessa selviytymisen tueksi.
Psykiatrinen palveluasuminen on kiinteä osa psykiatrista avohoitoa ja on tarkoitettu psykoosipotilaille silloin, kun muut avohoidon tuet eivät ole olleet riittäviä. Tällöin on mahdollista yhdessä asiakkaan ja hoitavan tahon kanssa määritellä psykiatrisen palveluasumisen tarve ja tavoitteet.
Palveluasumisessa korostuvat potilaslähtöisyys, yksilöllisyys, itsemääräämisoikeus, arvokkuus ja yksityisyys. Voimavarakeskeisen ja kuntouttavan työotteen tavoitteina ovat asiakkaan toimintakyvyn edistäminen, osallisuuden ja omatoimisuuden vahvistaminen. Jokaiselle tehdään yksilöllinen kuntoutumissuunnitelma
mikä mahdollistaa asiakkaan kokonaisvaltaisen ja tavoitteellisen kuntoutumisen ja
monipuolisten kuntoutumista edistävien toimintatapojen käytön.
Lue lisää:
Psykiatrian palvelut Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä.
Psykiatrisesta hoidosta ja kuntoutuksesta Terveyskylä.fi – sivustolta
−

Mielenterveystalo

− Aikuiset

7.10.4 Psykoterapia
Psykoterapiat ovat lääkehoidon ohella psykiatrian keskeisimpiä hoitoja. Psykoterapiaa voidaan toteuttaa eri suuntautumisvaihtoehtojen mukaisesti.
Kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta on eniten tutkimusnäyttöä ja ne sisältyvät useisiin käypähoito-suosituksiin. Psykoterapeutin ja potilaan välisellä yhteistyösuhteella
on suuri merkitys terapian vaikuttavuuteen. Lievissä ja keskivaikeissa mielenterveyden häiriöissä voi sellaisilla psykoterapioilla, joista on vähemmän tutkimusnäyttöä
(esim. psykodynaaminen psykoterapia, kognitiivis-analyyttinen psykoterapia, integratiivinen psykoterapia ja ratkaisukeskeinen psykoterapia sekä osa pari- ja perheterapioista), voi olla vaikutusta, jos terapeutin ja potilaan yhteistyö on erityisen toimivaa.
”Vaikka psykoterapiamuotojen kohdentaminen eri häiriöihin ei ole yksinkertaista, on
tutkimustiedon perusteella kuitenkin luotavissa joitain suosituksia, joiden perusteella
julkisin varoin kannattaa psykoterapioita tarjota.” Valtakunnallinen psykoterapialaaturekisterihanke on käynnistynyt yliopistosairaanhoitopiirien yhteistyönä. Tavoitteena
on kirjata rekisteriin kaikki julkisrahoitteiset psykoterapiat riippumatta terapian toteut-
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tajasta. Tavoitteena on seurata hoidon asianmukaisuutta, laatua, vaikuttavuutta ja
turvallisuutta. 86
Psykoterapiaa järjestetään sekä lastenpsykiatrialta, nuorisopsykiatrialta että aikuispsykiatrialta yksilöllisen tarpeen ja moniammatillisen työryhmän arvioinnin perusteella.

Terapioiden toteuttamisen muodot
Psykoterapiaa voidaan toteuttaa yksilö-, ryhmä- tai monimuotoryhmäterapiana
Ryhmäterapiaa toteuttaa 1-2 saman terapiamuodon terapeuttia. Terapeutti voi olla
musiikki-, psyko- tai toimintaterapeutti.
Ryhmäterapiaa voidaan toteuttaa 4-vuotiaasta alkaen. Terapiakerta kestää 60 – 90
min ja ryhmä kokoontuu sovitusti 10 – 40 kertaa vuodessa. Ryhmä voi olla suljettu tai
täydentyvä. Ryhmää voidaan täydentää ryhmän toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisesti.
Terapiaryhmässä voi olla 2-4 lasta tai nuorta silloin, kun terapeutteja on yksi ja 4-8
lasta ja nuorta, kun terapeutteja on kaksi.
Pätevyysvaatimukset ovat samat kuin yksilöterapian tuottajilla, lukuun ottamatta psykoterapeuttia, jolla tulee olla pätevyys ryhmäpsykoterapian toteuttamiseen.
Palvelua tuottavalla henkilöllä tulee olla yksilöllinen, kerran kuussa toteutuva työnohjaus VET-, YET-psykoterapeutilla tai kouluttajaterapeutilla.
Monimuotoryhmäterapiaa toteuttaa 2 eri terapiamuodon terapeuttia. Sitä voidaan
toteuttaa 4-vuotiaasta alkaen.
Pätevyysvaatimukset ovat samat kuin yksilöterapian tuottajilla, lukuun ottamatta psykoterapeuttia, jolla tulee olla pätevyys ryhmäpsykoterapian toteuttamiseen.
Kela ei korvaa monimuotoryhmäterapiaa87

Pätevyysvaatimukset
Palvelua tuottavalla henkilöllä tulee olla ammattihenkilöstöstä annetun lain
(559/1994) ja asetuksen (564/1994) mukainen oikeus käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä, koulutus siihen psykoterapiasuuntaukseen ja muotoon, jota hän tarjoaa sekä vähintään 2 vuoden työkokemus psykiatrisesta työskentelystä julkisen työnantajan palveluksessa.
Psykoterapiaopinnot (erityistaso, ET) edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa lääketieteestä, terveydenhuollosta, yhteistyökuntatieteistä (sosiaalityö) tai muuta ylempää
korkeakoulututkintoa (kasvatustieteet, teologia) tai ammattikorkeakoulututkintoa sekä

86

HYKS-ervan kuntoutuksen alatyöryhmä. Kuntoutuspalvelut järjestäminen HYKS-ERVA-alueella. 2017, s. 36 ja 53.

87

Hautamäki ym. 2018. Eläinavusteinen terapia. Katsaus tutkimuskirjallisuuteen ja toimintaan Suomessa. Kela.
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psykoterapiaan valmistavia opintoja. Opintojen laajuus on vähintään 60 op. Vaativan
erityistason psykoterapiakoulutus on vähintään 90 0p.
Lisätietoja:
http://www.psyli.fi/
http://www.kognitiivinenpsykoterapia.fi/

7.10.5 Muut terapiat psykiatriassa
Luovat terapiat
Ks. luku 8.2

Fysioterapia
Ks. luku 7.6.4 psykofyysinen fysioterapia

Toimintaterapia
Ks. luku 7.9.2 toimintaterapia psykiatriassa.

7.11 Jalkaterapia ja jalkojenhoito
7.11.1 Jalkaterapia
Jalkaterapialla hoidetaan potilaita, joilla on muutoksia alaraajojen biomekaniikassa ja
liikkumisessa, urheilu- ja rasitusvammoja, korkean riskin sairauksia kuten diabetes tai
nivelreuma ja asiakkaita, jotka tarvitsevat alaraajojen erilaisia apuvälineitä, kuten erityisjalkineita ja tukipohjallisia. Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen luovutusperusteet – oppaassa kuvataan tarkemmin apuvälineiden luovuttamisen perusteet.
Myöntämisen perusteita
−

diabeetikot, joilla jalkojen riskiarvioinnin luokkaan 2 (suojaava tunto puuttuu ja
lisäksi verenkiertohäiriöitä ja/tai jalkaterän asentovirheitä/kuormitusmuutoksia)
tai luokkaan 3 (ollut jalkahaavauma tai tehty amputaatio) kuuluvat jalat

−

nivelreuma-, psoriartriitti- ja muut niveltulehduspotilaat, joilla on jaloissa deformiteetteja ja haavaumariski sekä huomattavia vaikeuksia hoitaa jalkojaan
esim. käsien, lonkkien ja polvien liikerajoitusten vuoksi

−

potilaat, joilla on neurologinen sairaus tai polyneuropatia ja haavauma nyt tai
aiemmin.

Jalkaterapiaa ei myönnetä lääkinnällisenä kuntoutuksena pelkästään kynsien leikkausta tai jalkojen yleishoitoa varten.
Pätevyysvaatimukset
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Jalkaterapiaa eli podiatriaa voi toteuttaa jalkaterapeutin (AMK) koulutuksen saanut
henkilö, jolle Valvira on myöntänyt ammatinharjoittamisoikeuden.

7.11.2 Jalkojenhoito
Myöntämisen perusteita
−

diabeetikot, joilla jalkojen riskiarvioinnin luokkaan 2 (suojaava tunto puuttuu ja
lisäksi verenkiertohäiriöitä ja/tai jalkaterän asentovirheitä/kuormitusmuutoksia)
kuuluvat jalat

−

nivelreuma-, psoriartriitti- ja muut niveltulehduspotilaat, joilla on jaloissa deformiteetteja ja haavaumariski sekä huomattavia vaikeuksia hoitaa jalkojaan
esim. käsien, lonkkien ja polvien liikerajoitusten vuoksi

−

potilaat, joilla on neurologinen sairaus tai polyneuropatia ja haavauma nyt tai
aiemmin.

−

potilaat, joilla on jalkojen haavariski ja omahoidon vaikeus esim. näkövamman
takia.

Jalkojenhoitoa ei myönnetä lääkinnällisenä kuntoutuksena pelkästään kynsien leikkausta tai jalkojen yleishoitoa varten.
Pätevyysvaatimukset
Jalkojenhoitoa voi toteuttaa jalkojenhoidon koulutuksen saanut henkilö, jolle Valvira
on myöntänyt ammatinharjoittamisoikeuden tai terveydenhuollon koulutuksen käynythenkilö, joka on lisäksi suorittanut jalkojenhoidon ammattitutkinnon.

7.12 Ravitsemusterapia
Ravitsemusterapia on näyttöön perustuvaa sairauksien hoitoa ja ehkäisyä sekä terveyden edistämistä ravitsemuksen keinoin. Ravitsemusterapeutin erityisosaamista
ovat syömiseen ja ruuanvalintaan vaikuttavat tekijät, ravitsemusfysiologia, ravinnon
saannin ja tarpeen yksilöllinen arviointi, sairauksien vaikutus ravitsemukseen ja niiden vaatima ravitsemushoito sekä kliinisten ravintovalmisteiden, elintarvikkeiden ja
ruuanvalmistuksen käytännönläheinen tuntemus.
Ravitsemushoito on oleellinen osa potilaan hoitoa ja kuntoutusta, minkä vuoksi ravitsemusterapeutin tulee kuulua kiinteänä osana hoito-/kuntoutustiimiin. Potilaan hyvä
ravitsemustila on kaiken muun hoidon ja kuntoutuksen edellytys, mikä tulee huomioida palvelutarpeen arvioinnissa ja asiakassuunnitelmissa.
Hoitotuloksia voidaan parantaa, hoitojaksoja lyhentää ja lisäsairauksia estää laadukkaalla ravitsemushoidolla. Onnistuakseen hoitoketjun on oltava jatkuva perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Esimerkiksi diabetes komplisoituu helposti
ilman ravitsemushoitoa, jolloin hoitokulut jopa 24-kertaistuvat (Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 2002:67, Kansaneläkelaitos).
Maakunnassa tulee olla riittävästi ravitsemusterapeutteja turvaamaan ravitsemusterveyden edistäminen ja ravitsemusterapiapalvelut. Ehdoton vähimmäistarve tulokselliseen toimintaan on 1 ravitsemusterapeutti perustason palveluissa/30 000 asukasta.
(Sydän- ja verisuonisairauksien ja diabeteksen asiantuntijaryhmän raportti 2008.
Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B2/2008. 2. korjattu painos. Helsinki; 2008.)
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Ravitsemusterapian vaikuttavuus
Ravitsemushoidon merkitys on nostettu esiin useissa Käypä hoito -suosituksissa.
Näitä ovat: Atooppinen ekseema, Ruoka-allergia (lapset), Diabetes, Diabeettinen
nefropatia, Dyslipidemiat, Lihavuus (aikuiset, lapset), Osteoporoosi, Raskausdiabetes, Syömishäiriöt, Crohnin tauti, Keliakia, Ylävatsavaivaisen potilaan tutkiminen ja
hoito, Muistisairaudet, Kohonnut verenpaine, Aivoinfarkti ja TIA, Munuaisvaurio, Sydämen vajaatoiminta.
KSSHP:n alueellisia hoitoketjuja, joissa ravitsemus on osa hoitoa, kuntoutusta ja sairauksien ennaltaehkäisyä ovat esimerkiksi aikuisten lihavuus, lasten ylipaino ja lihavuus, kohonnut verenpaine -hoitokäytäntö, ikääntyneen vajaaravitsemuksen tunnistaminen ja hoito – toimintaohje, osteoporoosin hoitoketju.
Ravitsemusohjauksen vaikuttavuus on osoitettu tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä, aikuisten lihavuuden, lasten lihavuuden, kohonneen verenpaineen ja dyslipidemioiden
hoidossa. Tutkimustulokset ravitsemusohjauksen vaikuttavuudesta vajaaravitsemuksen ehkäisyssä ja hoidossa ovat lupaavia.
Ravitsemusterapeuttien yhdistys (RTY) on aloittanut vuonna 2018 Hyvä ravitsemushoito – mallin työstämisen. Malli selkeyttää ravitsemushoitoa, ravitsemusterveyden
edistämistä ja tätä työtä tekevien työnjakoa. Hyvä ravitsemushoito -malli perustuu
olemassa oleviin suosituksiin, kuten Käypä hoito ja Espen -suosituksiin.
Ravitsemusterapian kohderyhmät
Ravitsemusterapian tarve on perusteltu seuraavissa sairauksissa ja tilanteissa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Diabetes tai diabeteksen lisäsairaus
Keliakia ja ihokeliakia
Lihavuus ja lihavuusleikkaus
Sydän- ja verisuonisairaudet
Syöpä ja hematologiset sairaudet
Reumasairaudet
Syömishäiriöt
• syömishäiriöriski tai syömishäiriöepäily
• anoreksia, bulimia, BED, ortoreksia
Ruoka-allergia tai – yliherkkyys
Vegaaniruokavalio
Ruoansulatuskanavan sairaudet tai leikkaukset
• tulehduksellinen suolistosairaus
• ärtyvä suoli – oireyhtymä
• sappi- ja refluksioireet
• maksan tai haiman vajaatoiminta
• lyhytsuolioireyhtymä
• ohut- ja paksusuoliavanne
Neurologiset sairaudet
• aivoverenkiertohäiriö, ALS, Parkinsonin tauti
Keuhkosairaudet
• keuhkoahtauma
• uniapnea
Munuaissairaudet
• munuaisten vajaatoiminta (predialyysi, dialyysi)
Lasten erityiskysymykset
• keskoset, lapsen kasvu viivästynyt tai ruokavalio ei ole iänmukainen
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•

•
•
•

synnynnäiset tai varhaislapsuudessa tulleet laaja-alaiset kehitykselliset
ja neurologiset häiriöt, esimerkiksi kehitysvamma tai CP-vamma
• synnynnäiset aineenvaihduntasairaudet
Palovammat, krooniset haavat
Enteraalinen ja parenteraalinen ravitsemus
• letkuravitsemuksen suunnittelu ja toteutus
Ali- ja vajaaravitsemus ja niiden riski

Ravitsemushoitosuosituksen (Ravitsemushoito: Suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin. VRN 2010) mukaisesti jokaisen potilaan vajaaravitsemusriski tulee seuloa viimeistään toisena hoitopäivänä ja
toistaa viikoittain, sekä aina potilaan siirtyessä jatkohoitopaikkaan.
Terveydenhuollossa käytetään vajaaravitsemuksen riskin validoituja seulontamenetelmiä ESPEN’in (European Sociey for Clinical Nutrition and Metabolism) suosituksen
(2003) mukaan seuraavasti:
•
•
•
•

sairaaloissa NRS-2002 -menetelmä (Nutritional Risk Screening)
avoterveydenhuollossa MUST-menetelmä (Malnutrition Universal Screenig
Tool)
yli 65-vuotiaille MNA-menetelmän seulontaosa (Mini Nutritional Assessment)
lapsilla kasvukäyrät ja STRONGkids

Lähete ravitsemusterapiaan
Ravitsemusterapiaan lähetetään lääkärin tai hoitajan lähetteellä todetun konsultaatiotarpeen perusteella. Maakunnallisesti toimitaan sovitun hoitopolun tai hoito- ja kuntoutussuunnitelman mukaisesti.
Lähetteessä tulee olla:
−
−
−

lähettämisen syy, kiireellisyys
paino, pituus, BMI, painohistoria (lapsilta kasvutiedot)
sairaudet ja lääkitys
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Myöntämisen perusteet
Ravitsemusterapia on tärkeä osa potilaan hoitoa, eikä sitä ole pääsääntöisesti katsottu lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvaksi. Ravitsemusterapiasta on laajasti vaikuttavuusnäyttöä, mutta julkisessa terveydenhuollossa on erittäin vähän ravitsemusterapeutteja. Ravitsemusterapiaa on perusteltua järjestää ostopalveluna paikallisen sopimuksen mukaan joko hoitoon tai lääkinnällisen kuntoutuksen liittyvänä. Palvelun järjestämisen perusteena tulee olla lääkärin ja/tai ravitsemusterapeutin suositus.
Pätevyysvaatimukset
Ravitsemusterapian ja – hoidon osaaminen edellyttää ravitsemustieteen ylempää yliopistotutkintoa (TtM, THM, ETM tai MMM). Laillistettu ravitsemusterapeutti on Valviran rekisteröimä ja valvoma terveydenhuollon ammattihenkilö, joka työskentelee ravitsemusterapeutin tai -suunnittelijan tehtävänimikkeellä.

7.13 Seksuaaliterapia ja -neuvonta
Terveydenhuollossa on tavoitteena hoitaa potilasta kokonaisuutena, jossa myös seksuaalisuus otetaan huomioon. Eri sairauksien ja hoitojen seksuaalisuuteen tuomat
haasteet ja ongelmat pitää pystyä ottamaan potilaiden kanssa puheeksi. Seksuaalineuvonnan ja/tai -terapian tuomat mahdollisuudet on jokaisen potilastyötä tekevän
ammattilaisen tärkeää tiedostaa ja ottaa huomioon. Sallivalla asenteella, luvan antamisella ja tiedon jakamisella jokainen potilastyössä toimiva voi osaltaan lisätä ihmisten seksuaalista hyvinvointia88, 89

”Kaikilla ihmisillä on oikeus saada seksuaalineuvontaa ja -ohjausta
riippumatta omasta seksuaalisesta suuntautumisestaan tai siitä, elääkö
ihminen parisuhteessa tai onko hänellä kumppania. Meidän toimijoiden
tulee kyetä kohtaamaan työssämme eri tavoin seksuaalisesti
suuntautuneita ihmisiä”.
(Silvennoinen Tiina, Ksshp, 15.3.2017,Blogi Pieniä ämpäreitä ja muita
seksuaaliterveystekoja)

88

Vuola, T. Duodecim 2003;119:261–266: http://www.ebm-guidelines.com/xmedia/duo/duo93413.pdf

89

Puhakka Noora, 3.10.2016. Seksuaalineuvonnan mahdollisuudet, luento

55 (83)

Seksuaalineuvonta ja -terapia on tarkoitettu kaikenikäisille ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville erityistä tukea tarvitseville henkilöille seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyteen ja sukupuolisuuteen liittyvissä kysymyksissä, ongelmissa ja kriisitilanteissa.
Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelmassa 2014 - 2020 on
seksuaaliterveyden edistämisen kansalliset linjaukset ja suositukset kunnille:
Edistä, ehkäise, vaikuta - Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014–
2020 (THL)
Potilaan seksuaalisuuteen liittyvä ohjaus ja neuvonta
•

Potilaan seksuaalisuuteen liittyvä ohjaus osana hoitoa on kaikkien ammattilaisten tehtävä. Ohjaus voi liittyä esim. lääkehoitoon, toimenpiteisiin, kotihoito-ohjeisiin esim. toimenpiteen jälkeen.

•

Seksuaalineuvonta on seksuaalineuvojakoulutuksen saaneen ammattilaisen
tehtävä. Seksuaalineuvonta on tavoitteellista, ammatillista ja potilas /asiakaslähtöistä henkilön seksuaalisuuden eri pulmiin liittyvää neuvontaa.

•

Seksuaaliterapiaa antaa seksuaaliterapiakoulutuksen saanut ammattihenkilö. Työskentelyssä käytetään eri terapeuttisia menetelmiä ja se on kestoltaan
pidempiaikaisempaa kuin seksuaalineuvonta.

Seksuaalineuvonta on tavoitteellista ja ammatillista ihmisen seksuaalisuuteen ja
seksuaaliterveyteen liittyvien asioiden ja ongelmien käsittelyä vuorovaikutussuhteessa. Seksuaalineuvonnan keskeisiä elementtejä ovat ihmisen seksuaalisuuden hyväksyminen eli luvan antaminen sekä rajatun tiedon antaminen. Seksuaalineuvonta sisältää yleensä 1–5 tapaamiskertaa.
Naisilla yleinen syy seksuaalineuvontaan ja/tai – terapiaan ovat yhdyntäkivut. Myös
pelot, seksuaalinen hyväksikäyttö tai haluttomuus ovat terapiaan hakeutumisen syitä.
Miehillä yleisimpiä syitä ovat ennenaikainen laukeaminen ja erektio-ongelmat.
Seksuaalineuvontaa annetaan myös pienten lasten vanhemmille, ikääntymisestä, sairauksista ja toimenpiteistä, vammautumisesta ja lääkitysten vaikutuksista seksuaalisuuteen ja seksielämään.” Kun pulmatilanteet eivät ratkea seksuaalineuvonnan keinoin, voi seksuaaliterapia olla keino löytää ratkaisuja.
Seksuaaliterapian lähtökohtana on ajatus, että vaikka seksuaalisten ongelmien syyt
voivat olla eri ihmisillä ja pariskunnilla erilaisia, kaikkia eri syistä johtuvia oireita voidaan hoitaa terapiamallilla, johon kuuluvat mm. koulutus ja tiedon jakaminen, kotitehtävät sekä neuvonta (Vuola, 2003). Seksuaaliterapia on lähinnä ns. lyhytterapiaa, jolloin tapaamiskertoja on keskimäärin 10 – 12. Seksuaaliterapian tavoitteena on seksuaalisuuteen liittyvien ongelmien ratkaiseminen ja hoitaminen. Käsiteltävät seksuaaliongelmat ovat usein seksuaalisia toimintahäiriöitä kuten orgasmi-, haluttomuus-,
ja/tai erektio-ongelmia. Seksuaaliterapian tavoitteena on seksuaalinen hyvinvointi,
jonka lähtökohdat ja päämäärät määrittää asiakas. Seksuaaliterapia on prosessi, jonka kesto määräytyy yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan.”
Seksuaaliterapia voi olla myös kuntouttavaa seksuaaliterapiaa, tällöin se on tarkoitettu fyysisen tai psyykkisen sairauden johdosta heikentyneen seksuaalisen toimintakyvyn kuntouttamiseksi. Seksuaaliterapia on mahdollista toteuttaa toimintaterapeuttisena kuntoutuksena. ( Santalahti, 27, 2016)
Kun terveydenhuollon ammattilainen tunnistaa seksuaalineuvonnan tai – terapian
tarpeen, pyritään se järjestämään osana kokonaishoitoa. Seksuaalineuvonta liittyy
tällöin kyseiseen hoitoon tai elämänvaiheeseen.
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Palveluihin ohjautuminen
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin seksuaaliterveyspoliklinikalle voi hakeutua seksuaalineuvojalle ilman lähetettä ja seksuaaliterapeutille lähetteellä.
Muuta huomioitavaa
Kehitysvammaisille voidaan nykyisen lainsäädännön mukaan järjestää seksuaalineuvontaa tai – terapiaa kehitysvammalain perusteella. Lähete voidaan tehdä terveydenhuollon tai sosiaalipalvelujen kautta.

”Ympäristön on usein vaikea hyväksyä, että vaikeasti
vammaisella nuorella on samat seksuaaliset tarpeet ja
oikeus toteuttaa seksuaalisuuttaan kuin kaikilla
muillakin”.
Oikeus seksuaalisuuteen, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

•

Kela ei korvaa seksuaaliterapiaa.90

Myöntämisen perusteet
Seksuaalisuus on vasta viime vuosina nostettu kehittämisalueeksi potilaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisessa. Seksuaalineuvontaa ja -terapiaa ei ole järjestetty
lääkinnällisenä kuntoutuksena. Julkisessa terveydenhuollossa on jonkin verran koulutettuja seksuaalineuvojia ja seksuaaliterapeutteja vähän. Sekä seksuaalineuvonnan
että seksuaaliterapian järjestäminen ostopalveluna paikallisen sopimuksen mukaan,
joko hoitoon tai lääkinnällisen kuntoutuksen liittyvänä, on suositeltavaa. Seksuaalineuvonnan järjestämisen perusteena tulee olla lääkärin ja/tai seksuaalineuvojan
suositus ja seksuaaliterapian järjestämiseksi perusteena seksuaaliterapeutin suositus.
Pätevyysvaatimukset
Seksuaalineuvoja on ammatillinen lisäkoulutus sosiaali- ja terveysalan, kasvatusalan tai muun soveltuvan alan ammattihenkilöille. Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä. Seksuaalineuvoja ei ole suojattu ammattinimike, mutta Suomen Seksologi-

90

Kysy Kelasta. Seksuaaliterapia.
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nen Seura ry myöntää hakemuksesta auktorisoinnin seksuaalineuvontaan. Auktorisoinnin perusteena pidetään soveltuvia korkeakouluopintoja ja vähintään 30 opintopisteen seksuaaliterveyden tai seksologian koulutusta.
Seksuaaliterapeutti on ammattihenkilö, jolla on seksuaalineuvojakoulutus (30 op) ja
joka on suorittanut seksuaaliterapeuttikoulutuksen (30 op). Auktorisoitu erityistason
seksuaaliterapeutti on saanut Pohjoismaisen kliinisen seksologian järjestön (Nordic
Assosiation for Clinical Sexology, NACS) auktorisoinnin.
Lisätietoa:
Lupa puhua - esite, Asiakkaan ja potilaan seksuaaliohjaus potilastyössä.
Potilaan seksuaalisuuden kohtaaminen. Silvennoinen T. Ksshp blogi 17.5.2019.
Oikeus seksuaalisuuteen; Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Duodecim lääketietokanta: Seksi ja lääke
Seksuaalineuvonnan tueksi; THL

7.14 Uroterapia
Uroterapialla tarkoitetaan virtsateiden, lähinnä virtsankarkailun tutkimista ja yksilöllistä hoidon ohjausta. Uroterapiaa voi antaa asiaan perehtynyt ja koulutuksen saanut
sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, fysioterapeutti tai kätilö. Lantionpohjan tutkimus- ja
hoitoyksikössä uroterapia liittyy laajemmin lantionpohjan toimintahäiriöiden tutkimiseen ja hoitoon.
Ksshp:ssä uroterapeutti vastaa osaltaan urologisten syöpäpotilaiden, toistokatetrointia, erilaisia apuvälineitä tai pistoshoitoja tarvitsevien potilaiden opetuksesta ja ohjauksesta.
Lääkärin harkinnan mukaan myös eturauhastoimenpiteen jälkitarkastus ja eturauhassyövän seuranta voi olla asiantuntijasairaanhoitajan vastaanotolla.
Uroterapeutin vastaanotto- ja ohjaustoiminnan tavoitteena on osaltaan edistää potilaiden elämänhallintaa ja -laatua sairauteen liittyvissä asioissa. Seksuaalineuvonta on
osa uroterapeutin työtä.
Myöntämisen perusteita
Ksshp:ssä on käytössä virtsankarkailupotilaan hoitopolku.
Ksshp:ssä uroterapeutin vastaanotolle ohjaudutaan lähetteellä erikoisalan lähettämänä.
Virtsankarkailuun liittyvä naisten lähete ohjautuu gynekologian poliklinikalle, josta gynekologi tekee tarvittaessa lähetteen lisätutkimuksiin tai ohjaukseen lantionpohjayksikköön. Miesten lähete ohjautuu kirurgian poliklinikalle, josta urologi tekee tarvittaessa lähetteen lisätutkimuksiin tai ohjaukseen lantionpohjayksikköön. Lantionpohjayksikössä työskentelee fysioterapeutti ja 2 sairaanhoitajaa. Toinen sairaanhoitaja työskentelee erityisesti gynekologisten ja suoliongelmaisten potilaiden parissa. 91

91

Pirkko Kinnunen, Sairaanhoitaja, uroterapeutti, syöpäsairaanhoitaja, seksuaalineuvoja.
Kirurgian pkl, lantionpohjan tutkimus- ja hoitoyksikkö, Ksshp
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Uroterapian tarve arvioidaan aina osana hoitoa.
Pätevyysvaatimukset
Uroterapeutti on terveydenhuollon ammattilainen, jolla on 30 opintopisteen laajuinen
täydennyskoulutus tehtäväalueeseen. Koulutukseen voi hakea työsuhteessa oleva
sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö tai fysioterapeutti, joilla on kokemusta virtsaoireisten potilaiden hoitamisesta ja jotka tarvitsevat uroterapeuttista asiantuntijuutta eriikäisten potilaiden hoitotyössä. Koulutus sisältää lisäkoulutusta virtsaelinsairauksien
diagnostiikasta, tutkimuksista, hoidosta ja kuntoutuksesta.

8 Muita terapioita
Tässä luvussa kuvataan terapioita, joita ei ole myönnetty julkisesta terveydenhuollosta, eikä niistä ole ollut riittävästi tietoa.

8.1 Eläinavusteinen terapia92
8.1.1 Eläinavusteinen interventio
”Eläinavusteinen interventio on mikä tahansa prosessi, jossa eläin on osana ihmisen fyysistä, sosiaalista, emotionaalista ja/tai tiedollista hyvinvointia edistävää
toimintaa” 93.
Eläinavusteissa toiminnan etuina nähdään muun muassa toiminnanohjauksen, puheen tuoton, usean asian yhdenaikaisen huomioinnin harjoittelua. Terapian edistyessä kuntoutujan itsetunto ja kokemus omasta pystyvyydestä kehittyy eläimen kanssa
saavutettujen onnistumisten myötä.
Työskentelyssä mukana olevan eläimen tulee olla soveltuvuustestattu tehtäväänsä.
Ohjaajalla tulee olla lisäkoulutusta eläinavusteisesta työskentelystä.
Erilaisia eläinavusteisia menetelmiä on nykyisin paljon ja niiden käsitteellinen määritteleminen ei ole yksiselitteistä.

Eläinavusteinen interventio voidaan jakaa:
1. Eläinavusteiseen terapiaan (Animal Assisted Therapy, AAT),
jota toteuttaa terveydenhuollon ammattihenkilö. Toiminta on suunnitelmallista, päämääräorientoitunutta ja strukturoitua.
2. Eläinavusteiseen toimintaan (Animal Assisted Action, AAA), joka on
usein vapaaehtoisten toteuttamaa (esim. kaverikoiratoiminta)
3. Eläinavusteiseen kasvatukseen (Animal Assisted Pedagogy, AAP / Animal-Assisted Education, AAE94 ), jota toteuttaa ammattipedagogi, jossa pyri-

92

Lähde: Hautamäki ym. 2018: Eläinavusteinen terapia. Katsaus tutkimuskirjallisuuteen ja toimintaan Suomessa. Kela.

94

Animal assisted intervention international
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tään tavoitteellisesti edistämään tiedollisia valmiuksia tai oppimista
eläinavusteisesti (esim. lukukoira).
Ratsastusterapian lisäksi lääkinnällisessä kuntoutuksessa ja osana sosiaalista
kuntoutusta voidaan käyttää myös muita eläimiä, yleisimmin koiraa. Eläinavusteista terapiaa voidaan toteuttaa osana potilaan fysio-, toiminta-, puhe- tai psykoterapiakokonaisuutta. Terapian tavoitteena voi olla fyysisten, kognitiivisten, sosiaalisten taitojen tai tunnetaitojen kehittäminen.
Eläinavusteisesta terapiasta tehdyt meta-analyysit ja systemaattiset katsaukset
osoittivat, että eläimestä on ollut hyötyä osana muuta terapiaa esimerkiksi autismikirjon lapsilla, mielenterveyskuntoutujilla, aivovamma- ja muilla neurologisilla
kuntoutujilla. Kokemusperäistä hyötyä eläinavusteista terapiasta on mainittu osana fysio-, puhe-, toiminta- ja psykoterapiaa ja neuropsykologista kuntoutusta.95

8.1.2 Eläinavusteinen fysioterapia
Eläinavusteisessa terapiassa eläin toimii motivaattorina ja eläimen motivoiva merkitys
korostuu henkilöillä, joilla on vaikeita motorisia ongelmia. Eläimen kanssa työskennellessä kuntoutuja jaksaa pidempään, on rohkeampi harjoittelemaan, koska harjoitteet
tehdään koiraa varten.

8.1.3 Eläinavusteinen psykoterapia
”Psykoterapian tavoitteena on, että kuntoutuja saa keinoja selviytyä jokapäiväisen
elämän haasteista ja vuorovaikutuksellisista vaatimuksista”
Psykoterapiassa eläin voi olla läsnä joko yksilö- tai ryhmäterapiassa rauhoittamassa
ja lisäämässä turvallisuuden tunnetta tai sen kanssa voidaan tehdä aktiivisia harjoitteita.

8.1.4 Eläinavusteinen puheterapia
Eläinavusteista menetelmää puheterapiassa on käytetty viivästyneesti kehittyneiden
lasten kanssa ja lapsilla, joilla on jokin autismin kirjon häiriö, lukihäiriö tai aistihäiriö.
Aikuisilla kuntoutujilla on ollut mm. afasia tai aivovamma.
”Lukukoira toimii nimenomaan arvostelemattomana kuuntelijana ja motivoi lukemaan
reagoimalla lapsen äänenkäyttöön esimerkiksi heristämällä korviaan tuttujen sanojen
kohdalla ”

8.1.5 Eläinavusteinen toimintaterapia
”Eläinavusteisessa toimintaterapiassa voidaan harjoitella esimerkiksi vuorovaikutusta,
tunteiden ilmaisemista ja tulkitsemista tai tuetaan kuntoutujan itsetuntoa”.
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Eläinavusteista toimintaterapiaa on käytetty esim. neurologisten lasten ja nuorten
kanssa, joilla on ongelmia motorisissa taidoissa kuten tarttumisessa, irrottamisessa,
kahden käden työskentelyssä, käden ja silmän yhteistyössä sekä yleisessä toiminnan
ohjauksessa ja vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa.
Eläinavusteisessa toimintaterapiassa voidaan harjoitella myös esimerkiksi vuorovaikutusta, tunteiden ilmaisemista ja tulkitsemista tai tuetaan kuntoutujan itsetuntoa.
Myöntämisen yleisiä perusteita
Eläinavusteista terapiaa voidaan myöntää työmenetelmänä fysio-, puhe-, psyko- tai
toimintaterapiassa, kun
−

se on kirjattu kuntoutussuunnitelmaan

−

eläinavusteinen terapia suunnitellaan etukäteen (kesto, jaksotus, seuranta) ja
sille asetetaan tavoitteet

−

kuntoutuja on halukas työskentelemään eläimen kanssa

−

terapeutilla on lisäkoulutus eläinavusteiseen toimintaan

−

eläin on koulutettu ja testattu soveltuvaksi eläinavusteiseen toimintaan

−

toiminta on kuntoutujalle turvallista

−

eläintä kohdellaan eettisesti oikein

Pätevyysvaatimukset
Eläinavusteista terapiaa voivat toteuttaa Valviran hyväksymä psykoterapeutti, toimintaterapeutti, fysioterapeutti tai puheterapeutti, jolla on riittävä perehtyneisyys tehtäväalueellaan sekä lisäkoulutus eläinavusteiseen toimintaan esim.
−

Eläinavusteinen valmentaja 30 op – Solution Focused Animal Assisted
Therapy. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat oppia hyödyntämään lemmikkieläintä erilaisissa asiakastyötehtävissä tai terapiatyöskentelyssä. Koulutus soveltuu myös henkilöille, jotka toimivat eläimen kanssa vapaaehtoistyön parissa.

−

Koira-avusteinen kasvatus- ja kuntoutustyön koulutus (10 op). Koulutus on
tarkoitettu sosiaali-terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille. Koulutus toteutuu
yhteistyössä Koirat Kasvatus- ja Kuntoutustyössä ry:n kanssa. Koulutuksen
järjestäjänä toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu.96

−

EASEL Ohjaaja – koulutus97

8.2 Luovat terapiat
Luovilla terapioilla tarkoitetaan eri taidelajien ilmaisumuotojen hoidollista soveltamista.98

8.2.1 Kirjallisuusterapia
96

Koirat kasvatus ja kuntoutustyössä ry
Easel menetelmäkoulutus. Easel Training.
98 Punkanen ym. 2016. Luovat terapiat kuntoutuksessa. Teoksessa Kuntoutuminen, s. 306
97
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Kirjallisuusterapiassa valmis tai itse kirjoitettu teksti toimii terapeuttisena välineenä
tunteiden, kokemusten ja muistojen esiin nostattajana sekä keskustelun avaajana.99
Myöntämisen perusteet
Kirjallisuusterapiaa ei myönnetä lääkinnällisenä kuntoutuksena

8.2.2 Kuvataidepsykoterapia ja kuvataideterapia
”Kuvataidepsykoterapia ja kuvataideterapia ovat terveydenhuollon ammatillista toimintaa. Molemmissa terapiamuodoissa vuorovaikutus asiakkaan ja terapeutin välillä
tapahtuu yhdistämällä kuvallinen ja sanallinen ilmaisu: mielikuvat saavat visuaalisen
hahmon kuvataiteen menetelmillä. Kuvataidepsykoterapia on yleensä pitkäkestoisempaa ja tiiviimpää kuin kuvataideterapia ja mahdollistaa siten syvemmän itsetutkiskelun ja itsetuntemuksen”. 100
Kuvataidepsykoterapiassa ja kuvataideterapiassa yhdistyvät sanallinen ja kuvallinen
ilmaisu, joiden kautta asiakas ja terapeutti ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Ne
edistävät itsetuntemusta ja kehittävät tunteiden ja ajatusten käsittelyä kuvallisin keinoin. Kuvataidepsykoterapiaa ja kuvataideterapiaa voidaan toteuttaa useiden psykoterapiasuuntausten mukaisesti.101
Myöntämisen perusteet
Kuvataidepsykoterapiaa ja kuvataideterapiaa järjestetään lastenpsykiatrisessa ja
nuorisopsykiatrisessa
hoidossa
lapsille
ja
nuorille
lastenpsykiatrisen
/nuorisopsykiatrisen työryhmän arvioinnin perusteella.
Pätevyysvaatimukset:
Terapia toteuttajalta edellytetään Valviran myöntämä oikeutta ammatin harjoittamiseen.

8.2.3 Musiikkiterapia
”Musiikkiterapia on kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa musiikin eri elementtejä (rytmi,
harmonia, melodia, äänensävy, dynamiikka jne.) käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Musiikkiterapiaa käytetään sekä kokonaishoidon osana muiden hoitomuotojen rinnalla että pääasiallisena hoitomuotona. Musiikkiterapialla voidaan saavuttaa myönteisiä tuloksia sekä
fyysisten että psyykkisten oireiden ja sairauksien hoidossa. Musiikkiterapia soveltuu
lapsille, nuorille, aikuisille ja vanhuksille. Musiikkiterapian sovellusalueita ovat psykiatria ja kehitysvammaisten kuntoutus. Uudempia käyttöalueita ovat esimerkiksi kommunikaatiohäiriöt, neurologiset ongelmat, päihteisiin, työuupumukseen ja kipuun liittyvät ongelmat. Musiikkiterapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa.” 102
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Mäki S. 2016. Kirjallisuusterapia. Teoksessa Kuntoutuminen, s. 308
Suomen Kuvataidepsykoterapia ry
101 Leijala-Marttila & Huttula (2016) Teoksessa kuntoutuminen, s. 310
102 Suomen musiikkiterapiayhdistys
100
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Musiikkiterapian vaikuttavuudesta on tehty meta-analyyseja muun muassa psykiatrisessa kuntoutuksessa (skitsofrenia, lasten ja nuorten psykopatologiasta, vakavat
mielenterveysongelmat ja masennus). 103
Musiikkiterapialla on todettu työikäisillä masennuspotilailla olevan kaksinkertainen
hoitovaste perushoitoon verrattuna. Musiikkiterapian on todettu motivoivan kuntoutujaa.104
Musiikkiterapiaa voidaan käyttää myös neurologisten potilaiden kuntoutuksessa
(esim. Parkinson – ja aivohalvauspotilaat), jolloin musiikki yhdistetään motorisiin suoritteisiin (hieno- ja karkeamotoriikka) ja kehon koordinaatioharjoitteisiin.105

Myöntämisen perusteita
Musiikkiterapia on harvoin ainut kuntoutusmuoto vaan se tukee kokonaiskuntoutusta.
Musiikkiterapiaan tulevalta ei edellytetä musiikillisia taitoja.
Musiikkiterapiaa voidaan myöntää henkilölle, joilla on vaikeuksia saada kontaktia vaikeisiin tunteisiinsa ja ilmaista tuntemuksiaan muilla keinoilla. Ennen terapiamuodon
valintaa tehdään moniammatillinen arviointi soveltuvasta hoito-/terapiamuodosta. Terapiamäärä määräytyy yksilöllisen hoitoarvion ja – suosituksen perusteella.
Psykiatriassa musiikkiterapia toteutetaan pääosin omana toimintana. Nuorisopsykiatriassa toimii nuorten kuntoutusmusiikkiryhmä, jossa vetäjänä on nuorisopsykiatrian
sairaanhoitaja ja musiikkiterapeutti. Musiikkiterapiaa järjestetään usein tukemaan
muita hoitomuotoja. Musiikkiterapiaa suositellaan myös kuntoutuspsykoterapiana (16
- 67 v.) Kelan järjestettäväksi.
Kehitysvammaisille musiikkiterapiaa suositellaan useimmiten Kelan vaativana kuntoutuksena, mutta myös julkisen terveydenhuollon kustantamana, kun tavoitteena on
ollut psyykkisten oireilun lieventyminen, itsetunnon vahvistamisen ja tunteiden hallinnan opettelu. Musiikkiterapiaa voidaan myöntää musiikkiterapiaa monialaisen työryhmän arvioinnin ja kehitysvammoihin perehtyneen lääkärin suosituksen perusteella.
Kuntoutussuunnitelmassa tulee olla maininta musiikkiterapian tavoitteista ja tarpeellisuudesta.
Pätevyysvaatimukset
Lastenpsykiatrialla ja nuorisopsykiatrialla musiikkiterapeutilta
−

edellytetään vankkaa kokemusta alaikäisten lasten ja nuorten psyykkisesti oireilevien kanssa työskentelystä ja musiikkiterapeutin koulutusta

−

suositellaan terveydenhuoltoalan pohjakoulutusta

Kehitysvammaisten kanssa työskentelevältä musiikkiterapeutilta
−

edellytetään vankkaa kokemusta eri-ikäisten kehitysvammaisten kanssa työskentelystä ja musiikkiterapeutin koulutusta (SUMUKE-toimintaan sitoutuneessa koulutusorganisaatiossa)

Lue lisää:
103 Erkkilä,

J. (2016) Teoksessa Kuntoutuminen, s. 311 - 313
Erkkilä, J. (2016) Teoksessa Kuntoutuminen, s. 311 - 313
105 Erkkilä J. Musiikkiterapia. Teoksessa Kuntoutuminen, s.312
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Terveyskylä.fi Lastenmielenterveystalo Musiikkiterapia
Männikkö, K. Taiteen lääketieteellinen käyttö – taideterapiat tunteiden ilmaisun tukena, kuntoutuksena ja hoitona. Nuori lääkäri –lehti 02/2014.

8.2.4 Tanssi-liiketerapia
”Tanssi-liiketerapia /TLT) on kehotietoisuuden, liikkeen ja tanssin psykoterapeuttista
käyttöä, jossa luovan prosessin kautta mahdollistuu sensomotorisen, emotionaalisen
ja kognitiivisen kokemisen tasojen integraatio” 106

Myöntämisen perusteet
Liiketerapiaa voidaan myöntää psykiatrialta moniammatillisen tiimin arvioinnin perusteella kun tavoitteena on kehotietoisuuden parantaminen liikkeen keinoin ja terapian
toteuttajalla
on
Valviran
myöntämä
oikeus
ammatin
harjoittamiseen

8.2.5 Psykodraama ja draamaterapia
”Psykodraama on terapeuttinen menetelmä, jonka avulla tutkitaan elämäntilanteita ja
konflikteja toiminnallisesti. Asiakasta rohkaistaan jatkamaan ja saattamaan päätökseen toimintaansa dramatisoinnin, roolin oton ja dramaattisen itseilmaisun avulla.” 107
”Draamaterapia on teatterin keinojen tarkoituksellista ja järjestelmällistä käyttöä psykologisen kasvun ja muutoksen saavuttamiseksi”.108
Myöntämisen perusteita
Ei myönnetä lääkinnällisenä kuntoutuksena

8.3 Voice Massage
”Voice Massage -terapia on hierontahoito, joka pohjautuu klassiseen hierontaan. Voice Massagessa hoidetaan klassisen hieronnan ottein hengitykseen, äänentuottoon ja
purentaan osallistuvia lihasryhmiä. Hoito etenee rauhallisesti otteiden mukaillessa
kudosten elastisuutta. Näin pyritään vaikuttamaan myös syvempien kerrosten lihaksiin ja lisäämään hoidon rentouttavaa vaikutusta koko kehoon. Voice Massage ei ole
ääni-, puhe- tai fysioterapiaa.”109
Voice Massage -terapiaa ei ole tutkittu potilasaineistoissa vaan terveillä henkilöillä
(opettajilla). Tutkimukset ovat koskeneet äänenmuodostusta (tutkittu ääneenlukunäytteitä ja kysytty kokemusta äänen laadusta, ääntämisen vaikeudesta ja helppoudesta,
kurkun väsymyksestä). Tuntemukset ovat olleet positiivisia, mutta ero esim. pelkkään
voice hygiene lectureen on ollut marginaalinen yhdellä muuttujalla (luetun ääninäyt-

106

Punkanen, M. 2016. Tanssi-liiketerapia. Teoksessa Kuntoutuminen, s. 313
Hurme, P. 2016. Psykodraama. Teoksessa Kuntoutuminen, s. 315
108 Hurme, P. 2016. Psykodraama ja draamaterapia. Teoksessa kuntoutuminen, s.317
109 Mitä Voice Massage on? Voice Massage TM
107
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teen Hz muutos) yhden lukukauden seurannassa. (Leppänen et al. 2009, 2010;
Laukkanen et al. 2005, 2009; Mathieson L 2011).
Puhetyöläisen oikean äänenmuodostustekniikan opettamisella (Voice training) voidaan Valtasaaren mukaan vähentää sairauslomia ja estää jopa ammatin menettäminen (Valtasaari H 2017).
Myöntämisen perusteita
−

Ei pääsääntöisesti myönnetä lääkinnällisenä kuntoutuksena

−

Kela ei korvaa Voice Massage –terapiaa.

Mahdollinen hyöty
−

Voice Massage saattaa olla hyödyllinen potilaille, joilla on ääniongelmaa esim.
toiminnallinen, hyperfunktionaalinen ääniongelma (tai ainakin sellainen ongelma on olennainen osa potilaan ääniongelmaa) ja palpoiden kireitä lihaksia
kaulalla ja poskissa.

−

Voice Massage omakustanteisesti.

Pätevyysvaatimukset
Voice Massace –koulutus on täydennyskoulutus Valviran rekisteröimälle hierojalle tai fysioterapeutille110

9 Apuvälinepalvelut
Apuvälineiden luovuttaminen perustuu Valtakunnallisiin apuvälineiden luovutusperusteisiin. Apuvälineiden järjestämisvastuusta ja työnjaosta on sovittu erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä.
Vammaispalvelulain mukaisten asunnonmuutostöiden ja kiinteiden laitteiden päätöksissä sovelletaan Asunnonmuutostöiden sekä kiinteästi asennettavien laitteiden ja
välineiden korvaamiskäytännöt ja –perusteet –opasta (julkaistaan 11–12/2018).

10 Sopeutumisvalmennus
Sopeutumisvalmennus on psykososiaalista kuntoutusta, joka on suunnattu kurssi- tai
ryhmämuotoisena henkilöille, joilla on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma. Sopeutumisvalmennus on kuntoutujan ja hänen omaistensa ohjausta ja valmentautumista sairastumisen tai vammautumisen jälkeisessä elämäntilanteessa. Sopeutumisvalmennus on asiantuntijavetoista, strukturoitua ja tavoitteellista ryhmäohjausta, jossa ryhmän jäsenet saavat tietoa sairaudesta tai vammasta, sen hoidosta ja tukitoimista ja
tukea sekä eri alojen ammattilaisilta että toisiltaan (Aivoliitto 2016). Lasten ja nuorten
sopeutumisvalmennus on suunnattu pääasiallisesti koko perheelle ja perhekeskeinen
työote on erityisen tärkeää. Sopeutumisvalmennusta voidaan järjestää erimittaisina
kursseina, ryhmätoimintana yksittäisinä tai teema- ja ensitietopäivinä. Sopeutumis110

VoiceMassage koulutus. Voice Massage TM
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valmennusta järjestetään lääkinnällisen kuntoutuksen lisäksi vammaispalvelulain, Kelan kuntoutuslain sekä tapaturma- ja liikennevakuutuskuntoutusta koskevien lakien
mukaan. Vammais- ja kansanterveysjärjestöt järjestävät sopeutumisvalmennusta sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) myöntämän rahoituksen turvin.
Lue lisää:
Terveyskylä.fi: Sopeutumisvalmennus
Kuntoutusportti:
STEA –rahoittamat ja järjestöjen toteuttamat sopeutumisvalmennuskurssit

10.1 Teemapäivät
Vammaan tai sairauteen liittyvän tiedon voi koota ns. tietopaketiksi, jota voidaan jakaa ensitieto- tai teemapäivissä.
KSSHP järjestää sopeutumisvalmennuksena pääasiassa ensitieto- ja teemapäiviä,
jotka on suunnattu asiakkaille, joiden sairaus tai vamma on erikoissairaanhoidon hoito- ja kuntoutusvastuulla. Ensitieto- ja teemapäivät painottuvat sairauden alkuvaiheeseen ja ne järjestetään pääasiassa sairaus- ja diagnoosiryhmittäin. Erikoisalat määrittelevät ja järjestävät asiakasryhmäkohtaiset teemapäivät keräten samassa tilanteessa olevat potilaat ja omaiset yhteen usein yhdessä kuntoutusohjaajan kanssa.
Perusterveydenhuollossa on omana toimintana ensitieto- tai teemapäiviä järjestetty
vähäisissä määrin.

10.2 Sopeutumisvalmennuskurssit
”Sopeutumisvalmennuskurssi on tärkeä kuntoutumisen ja voimaantumisen mahdollistaja sairauden tai vamman diagnoosivaiheessa sekä esimerkiksi elämän muutosvaiheissa.” 111
Järjestöt ja yksityiset palveluntuottajat järjestävät suurimman osan sopeutumisvalmennuskursseista asiakasryhmilleen. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus
(STEA) ja Kela tekevät tiivistä yhteistyötä mm. sopeutumisvalmennuksen osalta.
Keski-Suomessa julkinen terveydenhuolto on viime vuosina järjestänyt tai ostanut
vähän sopeutumisvalmennuskursseja. Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on päätetty, että erikoissairaanhoidossa ei järjestetä sopeutumisvalmennuskursseja kuin erityistapauksissa.112 Sopeutumisvalmennustoiminnan kehittäminen ja työnjaosta sopiminen järjestäjien, palveluntuottajien ja terveydenhuollon kesken113 on Keski-Suomen
sairaanhoitopiirin alueella tarpeellista.

10.3 Etäsopeutumisvalmennus
111

HYKS-erva kuntoutuksen alatyöryhmä. Kuntoutuspalvelujen järjestäminen HYKS-erva-alueella. 2018, s. 57
KS shp:n johtoryhmän muistio 16/2015, 31.8.2015
113 Ehdotukset kuntoutusjärjestelmän uudistamiseksi,.Kuntoutuksen uudistamiskomitea. Sosiaali- ja terveysministeriön
raportteja ja muistioita 2017:41. Ehdotus 45.
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Verkkokurssilta hyvinvointia –projekti (2018 – 2020) on kymmenen järjestön yhteistyönä toteutettava sopeutumisvalmennusta kehittävää toimintaa. Toimintaa rahoittaa
STM ja Veikkaus. Hanketta johtaa Invalidiliitto.
Lue lisää hankkeen sivuilta Etäsopeutumisvalmennus

10.4 Kelan järjestämä kuntoutus- ja sopeutumisvalmennus
Kela järjestää kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja lapsille, nuorille ja aikuisille sekä heidän perheilleen ja lähiomaisilleen.
Sairausryhmäkohtaiset kurssit on tarkoitettu eri-ikäisille ja eri sairauksia sairastaville henkilöille, joilla on kuntoutuksen tarvetta.
Sopeutumisvalmennuskurssien tavoitteena on parantaa sairauden tai vamman heikentämiä psyykkisiä, fyysisiä tai sosiaalisia toimintavalmiuksia. Kurssit auttavat kuntoutujaa ja hänen perhettään sopeutumaan sairauden tai vamman mukanaan tuomiin
muutoksiin tai kuntoutumaan siitä. Kursseilta saat tietoa sairaudesta, vertaistukea sekä tukea arjen toimintoihin ja niistä suoriutumiseen.
Kurssit toteutetaan ryhmäkuntoutuksena. Lapsille suunnatut kurssit järjestetään perhekursseina, joille vanhemmat ja sisarukset voivat osallistua. Osaan aikuisten ja
nuorten kursseista sisältyy omaisen jakso, jolla omainen oppii tukemaan läheistään
arjessa ja saa vertaistukea muilta samassa tilanteessa olevilta.
Kuntoutuskurssien114 tavoitteena on mm. kuntoutujien fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen työ- ja toimintakyvyn parantaminen tai säilyttäminen sekä omatoimisen kunnon
ylläpitämisen omaksuminen.
Moniammatilliseen yksilökuntoutukseen hakeudutaan, jos sairaus on laaja-alainen ja
siihen liittyy monia eri ongelmia. Sairauden vuoksi kuntoutus saattaa myös vaatia yksilöllisempää suunnittelua ja toteutusta. Moniammatillisen yksilökuntoutuksen tavoitteena on parantaa tai ylläpitää arjen, työn ja opiskelun sujuvuutta. Myös omainen tai
lapsen tai nuoren perhe voi osallistua kuntoutukseen. Lapsen tai nuoren kuntoutukseen osallistuu yleensä muita perheenjäseniä kokoaikaisesti. Aikuisen kuntoutukseen
voi osallistua yksi omainen tai läheinen osan aikaa. Kuntoutuksen kesto on enintään
15 päivää115.
Linkki kelan kuntoutuskurssihakuun
Kela voi myöntää kursseja vaativana lääkinnällisenä, ammatillisena tai harkinnanvaraisena kuntoutuksena116.

114

Kela: Sairausryhmäkohtaiset kurssit
Kela: Moniammatillinen yksilökuntoutus.
116 Kela: Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit
115
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11 Muut lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut

11.1 Näkövammaisten ATK-ohjaus
K-SSHP:n Silmäyksikkö myöntää yksilöllisen arvioinnin ja tarpeen perusteella näkövammaiselle ja kuulonäkövammaiselle henkilölle atk-ohjausta myöntämiensä suurennus- ja ruudunlukuohjelmien, puhesynteesi ja tekstintunnistusohjelmien käytön ohjaukseen
Perusopetusopetuksen tietokoneen käyttöjärjestelmälle ja käyttöohjelmille asiakas
hankkii itse. Tietokoneen peruskäyttö tulee olla asiakkaalla hallussa apuvälineitä/ohjelmia myönnettäessä.
Kelan kautta voidaan hakea tietokonetta ja tietokoneeseen liitettäviä apuvälineitä/ ohjelmia opiskeluiden- ja työnapuvälineeksi yläkoulun alkaessa (7.luokka). Apuvälinettä
haetaan Kelasta lomakkeella KU103. Liitteiksi tarvitaan B-lausunto tai kuntoutussuunnitelma, suositus apuvälinekokonaisuudesta ja käytön opetuksen suunnitelma.

11.2 Näkövammaisten liikkumistaidonohjaus
Liikkumistaidonohjauksen tarkoituksena on, että näkövammainen ja kuulonäkövammainen henkilö oppii liikkumaan itsenäisesti, turvallisesti ja sujuvasti hänelle tärkeissä
toimintaympäristöissä ja oman elämänsä kannalta keskeisissä paikoissa, kuten palveluissa, harrastuksissa ja työpaikalla. Ohjauksen tavoitteena on, että näkövammainen henkilö hallitsee liikkumisen tekniikat ja hänellä on reittien kulkemisessa tarvittavat suunnistautumistaidot.
Myöntämisen perusteita
KSSHP:n lääkinnällisenä kuntoutuksena järjestetään kaikenikäisille näkövammaisille
ja kuulonäkövammaisille henkilöille liikkumisen perustaitojen harjoittelun (mm. opastuksessa kulkeminen, suoja-asennot, keppitekniikat ja suunnistautumistaidot) ja välttämättömien lähiympäristön reittien ohjausta.
KSSHP:n aistivamma-alueen kuntoutusohjaajat arvioivat liikkumistaidon ohjauksen
tarpeen ja tavoitteet asiakkaan kanssa. Ohjauksen suunnittelussa huomioidaan muun
muassa ohjattavan henkilön näkötilanne, ikä, fyysinen ja psyykkinen terveydentila,
näkövammautumisikä, mahdolliset lisävammat, elin- ja toimintaympäristöt, käytettävissä olevat apuvälineet sekä asiakkaan omat tarpeet. Silmäyksikkö myöntää liikkumistaidon ohjauksen lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumuksella. Palvelu ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta ja kertamäärät määrittyvät yksilöllisen tarpeen mukaisesti 2-10 käyntikerran välillä.
Muut järjestäjätahot
Kunnan sosiaalitoimi voi osana vammaispalveluja järjestää liikkumistaidonohjausta
esimerkiksi asuin- tai työpaikan vaihdoksen, perus- ja ammatilliseen koulutukseen
osallistumisen taikka näkötilanteen muuttumisen vuoksi.
Kelan kustantamilla näkövammaisille tarkoitetuilla sopeutumisvalmennuskursseilla
liikkumistaidonohjaus on osa kuntoutusohjelmaa ja lisäksi Kela voi kustantaa rajoitetusti työikäiselle liikkumistaidon ohjausta ammatillisena kuntoutuksena. Myös vakuu-
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tuslaitokset voivat korvata liikkumistaidonohjausta työtapaturmien, ammattitautien ja
liikennevahinkojen synnyttämissä tilanteissa.
Lähde: Liikkumistaidonohjauksen järjestämisperiaatteet – opas, Näkövammaisten liitto ry).

12 Muita toimintakyvyn tukimuotoja
12.1 Neuropsykiatrinen tuki117
Sosiaalihuoltolaki ja terveydenhuoltolaki edellyttävät järjestämään lasten ja nuorten
neuropsykiatrisen tuen palveluja, joihin sisältyy neuropsykiatristen tuentarpeiden arviointi ja kuntoutus.
Lasten ja nuorten neuropsykiatriset häiriöt ovat ensisijaisesti kehityksellisiä aivojen
toimintaan liittyviä häiriöitä. Niihin liittyy kuitenkin usein samanaikaisia psykiatrisia
ongelmia. Työtä tehdään perhekohtaisesti räätälöiden palveluita tarpeiden mukaan.
Neuropsykiatrinen tuki (arviointi, valmennus ja kuntoutus) edellyttää vahvaa yhteistyötä muiden lapsen/nuoren ja perheen yhteistyötahojen kanssa. Keskeisiä yhdyspintoja ovat mm. koulu, oppilashuolto, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, varhaiskasvatus, psykososiaaliset palvelut ja lastensuojelu.
Lasten neuropsykiatrisen tuen tarpeen arviointi toteutetaan yhteistyössä kasvatus- ja
perheneuvonnan, koulujen oppilashuollon ja kuntien varhaiskasvatuksen kanssa.
Kasvatus- ja perheneuvonnan psykologit voivat tarvittaessa tehdä lapsen yksilöllisiä
tutkimuksia, arvioida perhetilanteen merkitystä lapsen oireilulle ja olla mukana suunnittelemassa lapsen tarvitsemaa kuntoutusta yhdessä muiden toimijoiden ja perheen
kanssa. Moniammatillinen ja verkostoitunut työ korostuvat neuropsykiatrisessa tuessa. Neuropsykiatrista tukea voidaan järjestää myös ryhmämuotoisena.
Palvelu on tarkoitettu lapsille ja nuorille, joille perustasolla tarjottava tuki ei ole riittävää. Neuropsykiatrisissa ongelmissa Lastentutkimusklinikalla annetaan tarpeen mukaisesti kuntoutusta ja tukea lapselle / nuorelle, koulun henkilökunnalle ja lapsen /
nuoren muulle lähiverkostolle.

12.2 Neuropsykiatrinen valmennus
”Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä, joka on suunnattu asiakkaille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia”118,
jotka vaikeuttavat jokapäiväistä elämää. Taustalla voi olla neuropsykiatrista vaikeutta, autismin kirjon tai kielen häiriö.”119
Neuropsykiatrisen valmennuksen
•

tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitoja, uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä sekä myönteisen elämänpolun rakentumista.

117

KS2021. Järjestämissuunnitelmaluonnos, versio 3.0_KS2021 /pvm. 17.10.2018
https://neuropsykiatrisetvalmentajat.fi/nepsyvalmennus.php
119 https://www.valteri.fi/palvelut/neuropsykiatrinen-valmennus/
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•

avulla pyritään opettelemaan uusia toimintatapoja mahdollisimman hyvän itsenäisen elämän hallitsemiseen.

•

kohteena voi olla melkein mikä tahansa elämän osa-alue

Myöntämisen perusteita
Lasten ja nuorten neuropsykiatrisissa häiriöissä noudatetaan Lasten ja nuorten neurospykiatriset häiriöt –hoitoketjua.
Neuropsykiatrinen valmennus perustuu kielelliseen kommunikaatioon ja edellyttää
asiakkaalta jonkinasteista kykyä havainnoida ja arvioida omaa toimintaansa.
Neuropsykiatrista valmennusta voidaan myöntää yksilöllisen tarpeen ja moniammatillisen työryhmän arvioinnin perusteella kuntoutussuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden
mukaisesti.
Neuropsykiatrisen valmennuksen kesto suunnitellaan ja arvioidaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Se voi kestää muutamista kerroista useisiin vuosiin120
Pätevyysvaatimukset
Valmentajalla tulee olla terveydenhuollon koulutus ja, jolle Valvira on myöntänyt oikeuden ammatinharjoittamiseen sekä neuropsykiatrisiin erityisvaikeuksiin ja valmennusmenetelmään liittyvä ammatillinen täydennyskoulutus, neuropsykiatrinen valmentajakoulutus.
Lue lisää:
Neuropsykiatriset valmentajat ry
Lapsen ja nuoren neuropsykologisen tuen toimintakäytännöt Jyväskylässä (ks. liite
2). Lisätietoa JKL:n verkkosivuilta – Apua neuropsykiatrisiin vaikeuksiin.

13 Kuntoutujan tyytymättömyys121
Terveydenhuollon kuntoutuspäätökset ovat hoitopäätöksiä, eikä niistä ole potilaalla
/kuntoutujalla valitusoikeutta.
Kun kuntoutuja on tyytymätön kuntoutuspalveluun tai -päätökseen ohjataan hänet ottamaan yhteyttä:
•

ensisijaisesti päätöksentekijään
Avoimella keskustelulla palvelua toteuttaneen henkilön tai hänen esimiehensä
kanssa voidaan usein selvittää mahdolliset väärinkäsitykset ja korjata palvelussa tapahtuneet virheet tai puutteet saman tien. Mikäli keskustelulla ei päästä potilasta tyydyttävään lopputulokseen, hänelle kerrotaan mahdollisudesta
oikeusturvakeinojen käyttöön.

•

potilasasiamieheen
Jokaiselle terveydenhuollon yksikölle pitää olla nimettynä potilasasiamies,
jonka tehtävänä on valvoa potilaiden etua. Potilasasiamies voi neuvoa ja auttaa asioiden selvittämisessä terveydenhuollon yksikössä tai avustaa muistu-

120
121

Valteri: Neurospykiatrinen valmennus.
Lähde: Terveyskylä, Kuntoutumistalo, Oikeusturvakeinot terveydenhuollon apuvälinepalveluissa.
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tuksen, kantelun tai potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä. Potilasasiamies
ei ota kantaa kuntoutuspalvelun sisältöön.
Kuntoutuja voi tehdä
•

muistutuksen kuntoutuspalvelua toteuttavan yksikön johtajalle. Muistutuksen
voi tehdä potilaan lisäksi omainen (ellei potilas itse siihen kykene) tai laillinen
edustaja.
Lain perustelujen mukaan muistutus suositellaan tehtäväksi pääsääntöisesti
kirjallisesti, mutta se voidaan tarvittaessa tehdä myös suullisesti. Muistutus on
yleensä vapaamuotoinen kirjelmä kuntoutujan kokemista tai omaisen havaitsemista epäkohdista saadussa palvelussa.
Kuntoutuspalvelua toteuttavan yksikön johtajan on selvitettävä muistutuksessa kerrottu asia alaistensa kanssa sekä vastattava muistutuksen tekijälle kohtuullisessa ajassa, noin kuukauden sisällä. Vastaus on annettava kirjallisesti
ja siitä on käytävä ilmi, miten asia on terveydenhuollon yksikössä selvitetty, ja
millaisiin jatkotoimiin se on mahdollisesti johtanut. Muistutuksen tekijälle on
myös kerrottava, että muistutuksesta annettavaan ratkaisuun ei voi hakea
muutosta.

•

kantelun aluehallintovirastoon, Valviraan tai eduskunnan oikeusasiamiehelle.
Kantelu tehdään ensisijaisesti aluehallintovirastoon (hallintokantelu) ja vakavissa hoitovirheissä Valviraan vapaamuotoisesti tai kantelulomakkeella.
Kantelu viranomaisen toiminnasta tai menettelystä voidaan tehdä eduskunnan
oikeusasiamiehelle, kun
−

epäilee, että viranomainen tai virkamies ei ole noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan

−

kantelija epäilee, että perus- ja ihmisoikeudet eivät ole toteutuneet asianmukaisesti

Asian voi viedä hallintoriitamenettelynä hallinto-oikeuden käsittelyyn.
Länsi-Suomen Aluehallintovirasto (AVI) on 4.4.2019 ohjeistanut Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen terveydenhuollon yksiköitä muistutuksen käsittelystä terveydenhuollon yksikössä122 (Liite x)

122

Länsi-Suomen Aluehallintovirasto (LSSAVI/5624/2019): Ohjaus muistutusten käsittelystä terveydenhuollossa
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Liite 1: Oppaan valmistelu ja kommentointi

Toimeksianto
Auvinen Satu, projektinjohtaja, kuntoutusylilääkäri Ksshp, Kuntoutuksen maakunnallinen toimintaohjelma –projekti (2016-2017). Mauri Kallinen, kuntoutusylilääkäri, Ksshp 10/2017 Sairaala Nova –suunnittelu
KS2019, KS2020 ja KS2021 Sote/Maku-valmistelu
Yleinen kommentointi
Heinonen Maarit, apulaisosastonhoitaja, fysioterapia, Ksshp; Homanen Anita, fysioterapian
osastonhoitaja, Jyte; Lehtinen Tarja, fysioterapeutti, Wiitaunioni; Nurmivaara Teija, fysioterapeutti, Saarikka; Paananen Laila, kuntoutusohjaaja, Ksshp; Palmu Minna, fysioterapeutti,
Seututk; Pasma Erja, vastaava fysioterapeutti, Äänekosken tk
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Seututk; Pasma Erja, vastaava fysioterapeutti, Äänekosken tk
Kuntoutusohjaus, sopeutumisvalmennus
Paananen Laila, kuntoutusohjaaja, Ksshp
Neuropsykologinen kuntoutus
Liuha Sanna, Neuropsykologian erikoispsykologi, Ksshp
Kommentointi:
Huolman Sini, Neuropsykologian erikoispsykologi, Attentio Oy
Näkövammaisten atk-ohjaus, liikkumistaidon ohjaus
Jäntti Rauno, kuntoutusohjaaja, Ksshp; Paananen Laila, kuntoutusohjaaja, Ksshp
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Sippola Mari, johtava puheterapeutti, Jyte; Päivi Littunen johtava puheterapeutti, Jyte
1.8.2018 -

78 (83)

Liite 1

Toimintaterapia:
Halonen Anu, tt, Ksshp (toim.)
Åkerlund Terhi, Osastonhoitaja, tt, Jyväskylän kaupunki, JYTE/Kuntoutus
Keski-Suomen alueen lasten toimintaterapeutit (Jyväskylän yhteistoiminta-alue, Jyte; Seututerveyskeskus, Äänekoski, Muurame, Saarikka ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri) ovat yhteistyössä laatineet Lasten toimintaterapian hyvät käytännot Keski-Suomessa –oppaan.
Psykiatria:
Metsä Tuula, palvelujohtaja, psykiatrian palvelut, Ksshp
Savio Marianna, ylilääkäri, lastenpsykiatria, Ksshp
Mäntynen Janne, ylilääkäri, nuorisopsykiatria, Ksshp
Konsultoitu:
Toivonen Anne, oh, nuorisopsykiatrian pkl, Ksshp
Rantasila Eero, psykologi, akuuttipsykiatrian työryhmä, palvelutarpeen arviointi, Ksshp
Kinnunen Kirsi, osastonhoitaja, Psykiatrian kuntoutus, Ksshp
Ratsastusterapia:
Raatikainen Ilkka, apuvälinepalvelupäällikkö, Ksshp
Ravitsemusterapia: Ravitsemusterapeutit Manninen Riikka (Jyte), Matikainen Minna, ksshp; Nykänen Eeva, ksshp; Oravuo Jaana, ksshp; Valkonen Timo, Ksshp, Venäläinen Kati, Ksshp
Seksuaaliterapia, uroterapia
Seksuaaliterapia: Kinnunen Pirkko, sairaanhoitaja, Ksshp; Piippo Veli-Matti, sh, erityistason
seksuaaliterapeutti (NACS), Ksshp
Vaikuttavuusnäyttö:
Voice Massage; Salo Petri, fysioterapian kliininen asiantuntija, Ksshp
SI-terapia: Salo Petri / Alanko Tuulikki, fysioterapian kliininen asiantuntija, Ksshp ja Halonen
Anu, toimintaterapeutti, Ksshp
Allasterapia: Elomaa Teemu, fysioterapian kliininen asiantuntija, Ksshp
Muut asiantuntijat (konsultoitu)
Toimintakykymittarit, toimintakyvyn arviointi, toimintakyky yhteiseksi osaamiseksi
Marja Arkela, kuntoutuksen ja osaamisen asiantuntija
Lasten fysioterapia:
Jyväskylän yhteistoiminta-alueen fysioterapeutit,
Selkosmaa Tarja, ft,Ksshp ja Heinonen Marjut, ft, Ksshp
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Kommenttikierroksella opasta kommentoineet
Eläinavusteinen interventio: Kihlström-Lehtonen Heidi, JAMK, Lehtori, toimintaterapia
Jyväskylän vammaisneuvosto
Jyväskylän yhteistoiminta-alueen (Jyte) fysio- ja toimintaterapeutit
Kela
Ksshp:n alueen terveydenhuollon eri ammattiryhmät
Ksshp:n alueen toimintaterapeutit
Pihtiputaan terveyskeskuksen fysioterapeutit
Seututerveyskeskuksen puheterapeutit
Suomen Fysioterapeutit ry
Suomen Kuntoutusyrittäjät ry
Ylinen Jari, fysiatrian ylilääkäri, K-S shp
Kommenttien käsittely 5.3.2019
Heinonen Maarit, apulaisosastonhoitaja, fysioterapia, Ksshp
Homanen Anita, fysioterapian osastonhoitaja, Jyte
Kilpinen Satu, fysioterapeutti, Muuramen Hyvinvointi Liikelaitos
Lehtinen Tarja, fysioterapeutti, Wiitaunioni
Mastokangas Kari, palvelupäällikkö; Jyte
Pasma Erja, vastaava fysioterapeutti, Äänekosken tk
Palmu Minna, kehittämisfysioterapeutti, Seututk
Pollari Anu, fysioterapeutti Saarikka
Kommenttien käsittely 14.5.2019
Salo Sari, vastaava fysioterapeutti, Muuramen Hyvinvointi Liikelaitos
Heinonen Maarit, apulaisosastonhoitaja, fysioterapia, Ksshp
Homanen Anita, fysioterapian osastonhoitaja, Jyte
Lehtinen Tarja, fysioterapeutti, Wiitaunioni
Palmu Minna, kehittämisfysioterapeutti, Seututk
Suni Klaus, apulaisylilääkäri, erityisvastaanotot ja kuntoutus, Jyte
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Neuropsykiatrista tukea järjestetään mm. Jyväskylän kaupungissa perusturvan myöntämällä palvelusetelillä vaihtoehtona kaupungin itse tuottamalle tai ostamalle palvelulle. Palveluseteli voidaan myöntää viranhaltijapäätöksellä palveluohjauksen ja
palveluarvioinnin perusteella. Palvelu on kohdennettu 4-18-vuotiaille lapsille ja
nuorille, joilla on neuropsykiatrisen tuen tai oppimisvaikeuksien lisäarvioinnin tarvetta. Lasten ja nuorten neuropsykiatriset häiriöt ovat ensisijaisesti kehityksellisiä
aivojen toimintaan liittyviä häiriöitä. Niihin liittyy kuitenkin usein samanaikaisia
psykiatrisia ongelmia. Joillakin neuropsykiatrisilla häiriöillä on ennen kaikkea voimakas vaikutus sosiaaliseen kanssakäymiseen.
Neuropsykologinen arviointi

Neuropsykiatrinen arviointi sisältää myös oppimisvaikeuksien lisäarvioinnin. Tarpeenmukainen erikoislääkärin lausunto tuotetaan julkisista palveluista.
Suppea arviointi:
−

perustason psykologiset tutkimukset ja alkuarviointi tehty aiemmin

−

perustason psykologin ja neuropsykologin yhteinen arvio kootun tiedon
pohjalta

−

tukitoimien suunnittelu lapsen tai nuoren, vanhempien, koulun henkilökunnan sekä muiden keskeisten toimijoiden kanssa.

−

enintään 12 x 45 min

Laaja arviointi
−

lapsen tai nuoren kognitiivisten taitojen laaja tutkimus ja perehtyminen arjen tilanteeseen (koti, koulu, muu vapaa-aika), kehityshistoriaan ja aikaisempiin asiakirjoihin ja näistä saatavan tiedon kokoaminen (esimerkiksi
haastattelut, kyselylomakkeet, luokkatilanteen havainnointi)

−

kootun tiedon pohjalta neuvottelut yhteistyökumppanien kanssa ja tukitoimien suunnittelu lapsen tai nuoren, vanhempien, koulun henkilökunnan
sekä muiden keskeisten toimijoiden kanssa.

−

enintään 25 x 45 min

−

myönnettyyn setelimäärään voidaan sisällyttää 1–8 x 45 min muuhun asiakastyöhön

Pätevyysvaatimus
Neuropsykiatrista arviointia toteuttavalta henkilöltä edellytetään neuropsykologin tai
kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologin pätevyyttä tai riittävää perehtyneisyyttä
ja kokemusta (vähintään kaksi vuotta) neuropsykiatristen vaikeuksien kanssa työskentelystä neuropsykologin tai kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologin työparina
sekä työn tekemistä neuropsykologin työnohjauksessa.
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Neuropsykiatrinen valmennus
−

lähtökohtana on lapsen tai nuoren omien voimavarojen ja osaamisen vahvistaminen ja hyödyntäminen

−

sisältää asioiden jäsentämistä, tiedon jakamista ja ohjausta sekä tarvittavaa yhteis-työtä lapsen/nuoren verkostojen kanssa

−

toteutetaan tarvittaessa kotiin tai muuhun lapsen/nuoren elinympäristöön
vietävänä tukena

−

perhekohtainen valmennus toteutetaan pääasiassa kotiin vietävänä tukena
perheen-jäsenten tarpeet huomioiden

−

valmennus enintään 20 x 45 min

−

myönnettyyn setelimäärään voidaan sisällyttää 1–5 x 45 min muuhun
asiakastyöhön

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksesta ei ole myönnetty neuropsykiatrista valmennusta
Pätevyysvaatimus
Neuropsykiatrista valmennusta toteuttavalta henkilöltä edellytetään amk-tasoista sosiaali- tai terveydenhuollon koulutusta (mm. sosionomi, sairaanhoitaja, toimintaterapeutti, fysioterapeutti). Myös aiemmat edellä mainitut opistotasoiset tutkinnot hyväksytään peruskoulutukseksi. Lisäksi edellytetään neuropsykiatrisen valmentajan koulutus (laajuus vähintään 20 op) sekä vähintään kahden vuoden kokemus (yhteensä
kahdeksan neuropsykiatrisen valmennuksen asiakkuutta) neuropsykiatrisesta valmennuksesta.

Neuropsykiatrinen kuntoutus
−

tavoitteena lieventää lapsen/nuoren kognitiivisia ja käyttäytymiseen liittyviä
vaikeuksia

−

perustuu neuropsykologisessa tutkimuksessa arvioituun kuntoutustarpeeseen ja siinä määriteltyihin kuntoutustavoitteisiin

−

toteutetaan sekä yksilöllisenä kuntoutusjaksona tai ryhmäkuntoutuksena

−

kuntoutus enintään 30 x 45 min

−

myönnettyyn setelimäärään voidaan sisällyttää 1–10 x 45 min muuhun
asiakastyöhön

Neuropsykiatrista tukea voidaan tarpeen mukaisesti toteuttaa myös etäpalveluna
sähköisen palvelualustan avulla.

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (JYTE) on myöntänyt jonkin verran neuropsykiatrista kuntoutusta lapsille, joille on haettu ko. kuntoutusta Kelan
vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena, mutta päätös on ollut kielteinen. Muutoin nepsy-lapset ohjautuvat ensisijaisesti psykologeille. Toimintaterapeutin Toimiva-ohjausta tarjotaan 1-3 kertaa kotiin/kouluun tai toimintaterapeutin arvioinnin ja
suosituksen perusteella voidaan tarvittaessa myöntää palvelusetelillä toimintaterapiajakso.
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Pätevyysvaatimus
Yksilöllistä ja parien neuropsykiatrista kuntoutusta toteuttavalta henkilöltä edellytetään neuropsykologin koulutus tai kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologin pätevyys tai riittävää perehtyneisyyttä ja kokemusta (vähintään kaksi vuotta) neuropsykiatristen vaikeuksien kanssa työskentelystä neuropsykologin tai kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologin työparina sekä työn tekemistä neuropsykologin työnohjauksessa. Ryhmäkuntoutusta toteuttavalta työparilta edellytetään toisen osalta neuropsykologin koulutus ja toisen työparin osalta vähintään amk-tasoinen sosiaali- tai terveydenhuollon peruskoulutus sekä vähintään kahden vuoden työkokemus neuropsykiatrisesta valmennuksesta tai neuropsykiatrisen valmentajan koulutus tai psykoterapeutin pätevyys. (Jyväskylän kaupungin Perusturvan toimialan palveluseteleiden
sääntökirja, s. 42-44).

Lisätietoa: Jyväskylän kaupungin www.sivuilla:
https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/apua-neuropsykiatrisiinvaikeuksiin
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