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Kuntoutuksen uudistamisen 

toimintasuunnitelma

• Sisältää jokaiselle Kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotukselle 

etenemissuunnitelman

• Tavoitteena parantaa kuntoutuspalveluihin ohjaamista, kuntoutustarpeen 

tunnistamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten 

kuntoutusosaamista

• Kehittää kuntoutuspalveluja ja asiakkaan kuntoutuspolkuja, yhteistyötä eri 

toimijoiden välillä

• Tavoitteena tukea työssä pysymistä ja työllistymistä kuntoutuksen keinoin
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Kuntoutuskomitean ehdotukset osana 

muutoshankkeita



Kuntoutukseen ohjaaminen 1/2
• Kuntoutustarpeen oikea-aikainen tunnistaminen

• Läpileikkaava kaikissa kokonaisuuksissa

• Kehitetään mm. sote-keskusten kuntoutusosaamista 

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

• Long covid, hoidon ja kuntoutuksen tarve tulevaisuudessa  -STM perustanut 8/21 
asiantuntijatyöryhmän, jonka tehtävänä seurata ja analysoida kansallisesti ja 
kansainvälisesti kertyvää tietoa ja kokemusta ja antaisi tarvittaessa lausuntoja ja 
toimenpide-ehdotuksia mm. päätöksenteon tueksi.

• Tulevaisuuden sote-keskukset; kuntoutus oli valtionavustus täydennyshaussa 
mukana.

• mm. kuntoutustarpeen tunnistaminen, kuntoutuksen sisällön ja prosessien 
kehittäminen, suoravastaanotot 

• Projektipäällikkö aloittanut 1/22



Kuntoutukseen ohjaaminen 2/2

Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen ohjauksen perusteet valmistelu 

osana Tulevaisuuden sote-keskus ohjelmaa 

• Opas ammattilaisten käyttöön

• Työryhmät:

Neuropsykiatrinen 
kuntoutus
1.2.2022



Kuntoutuspalveluiden kehittäminen

• Perhekeskusten kehittäminen; kuntoutus osana kehittämistä, matalan 

kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelut

• Nuoret; psykososiaalisten menetelmien kehittäminen, IPS-malli, Kelan 

kuntoutus

• Työikäiset; työkyvyn tuki sote-keskuksiin, työelämän mielenterveyden 

kehittäminen (työkalupakki, mielenterveyden tuen toimintamalli 

työyhteisöille), työkyvyn varhainen tuki;  erikoissh ja työterveyshuollon 

yhteistyön kehittäminen, sairauspäivärahan tarkistuspisteet.

• Ikäihmiset; koti- ja etäkuntoutus 



Kuntoutuksen koulutus ja tutkimus 

• Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut kuntoutuksen 

tutkimuksen ja koulutuksen kehittämisfoorumi (STM ja OKM); 

• Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen valtakunnallinen 

kehittämissuunnitelma

• Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen

kehittämisfoorumi aloittanut ja työ jatkuu

2023 vuoden loppuun.

• Nykytilan kartoitus-tulokset julkaistaan

20.1.2022 linkki webinaariin

https://stm.fi/tapahtumat/2022-01-20/kuntoutuksen-koulutuksen-ja-tutkimuksen-nykytila


Apuvälineet

• Apuvälinepalveluiden koordinaatioryhmä työskentelee 31.12.2022 saakka

• Tehtävänä:

• Arvioida lainmuutostarpeet

• Ehdotus , miten päivitystä jatkossa tehdään ja kenen vastuulla se on

• Tehdään jatkosuosituksia mm. avustajakoirien osalta



Kuntoutuksen tietopohja 

• THL:stä valmistunut kuntoutuksen tietopohjan kehittämiseksi suunnitelma 

• Tietorakenteet toteutetaan osaksi Kanta-palveluja sekä palvelutuottajien 

asiakastieto-järjestelmiä

• Päätetään työ- ja toimintakykymittareiden käytöstä

• Luodaan seurantaindikaattoreita

• Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen (HILMO) käytön kehittäminen 

kuntoutuksen osalta; ohjeet, käynnit, toimenpiteet

• Tulevaisuuden sote-keskus ohjelma: Kokeillaan KUTI-hankkeen suosituksen 

mukaisesti kolmea eri mittaria (Whodas, EuroHIS ja Promis)



• Järjestöjen toiminnan avulla edistetään ja vahvistetaan asukkaiden 

hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta

• Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus muuttaa 

järjestöjen toimintaympäristöä. Uudistuksen myötä järjestöt rakentavat 

uudenlaista yhteistyötä kuntien sekä tulevien hyvinvointialueiden 

kanssa.

• Uudistus näyttäytyy järjestöille eri tavalla vaihdellen alueittain. Tämä 

voi liittyä esimerkiksi alueiden erilaisiin rakenteisiin tai alueen 

järjestöjen organisoitumistapaan.

• Järjestöillä on jatkossakin rooleja yleishyödyllisestä toiminnasta 

palvelutuotantoon.

Järjestöyhteistyö sosiaali- ja 

terveydenhuollon sekä pelastustoimen 

uudistuksessa 



• Palvelutuottajina

• Vapaaehtoistoimijoina

• Osallisuuden ja kansalaisvaikuttamisen alustoina

• Vaikuttamistoimielimien toimijoina

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä

• Aktiivisina toimijoina hyvinvointialueen ja kuntien yhdyspinnoilla

• Verkostojen rakentajina

• Asiantuntijoina

...

Järjestöt hyvinvointialueilla



Toimintasuunnitelman toteutus ja seuranta

• Vastuu toimeenpanosta työjärjestyksen mukaisesti kullakin osastolla tai 

yksiköllä

• Kaksi kertaa vuodessa sidosryhmien 

kanssa yhteinen tilaisuus

• Kehittämiskokonaisuuksilla omia 

tilaisuuksia

Kolmas yhteinen seminaari tulossa 

toukokuussa 2022



Kiitos!

Seuraa kuntoutuksen uudistusta:

#kuntoutuksenuudistus

https://stm.fi/kuntoutuksen-
uudistus

Kuntoutuksen uudistamisen 
toimintasuunnitelma

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

