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Vaativa kuntoutus
• Kela järjestää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta asiakkaalle, jolla on sairauteen 

tai vammaan liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite, joka aiheuttaa huomattavia 
vaikeuksia osallistumisessa ja suoriutumisessa kotona, päiväkodissa tai koulussa. 

• Kuntoutus on perustellusti tarpeen suoriutumisen ja osallistumisen kannalta
• Lääkinnällinen kuntoutus voi moniammatillisen yksilökuntoutuksen lisäksi 

toteutua: fysio-, puhe-, toiminta-, musiikki- tai psykoterapiana, 
ratsastusterapiana tai neuropsykologisena kuntoutuksena.



Kuntoutuminen kirjasta 11/2016

(Autti-Rämö Ilona, Mikkelsson Marja, Lappalainen Tiina ja Leino Eeva) Mitä kuntoutuminen on?

• Mitä kuntoutuminen on?

• Kun ihmisellä on suoriutumisen ja osallistumisen rajoitteita, jotka johtuvat kehon 

tai mielen toimintakyvyn rajoitteista fyysisessä tai sosiaalisessa ympäristössä. 

Ø Kuntoutuminen alkaa sairauksien ja vammojen aiheuttamien toimintarajoitteiden sekä 

kuntoutujan olemassa olevien voimavarojen selvittämisestä (ja alkukuntoutuksesta). 

Ø Kuntoutuminen on aina tavoitteellista, kuntoutujalle merkityksellisiä ja mahdollisia 

saavuttaa(motivaatio, aktiivisuus) ja se on suunnitelmallista, monialaista.  

Ø Terapian tavoitteena antaa välineitä kuntoutumiseen ja alkuvaiheessa onkin tärkeää sopia 

myös kuntoutujan kanssa hänen oma aktiivinen kuntoutumista tukeva toiminta arjessa. 

Ø Terapiaprosessilla on alku ja loppu. Kuntoutuminen jatkuu terapian ajan ja sen jälkeenkin. 



Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen myönteiset 
ratkaisut ikäryhmittäin ajalla 1-6.2017 ja 1-6.2018
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Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hylkäävät 
ratkaisut ikäryhmittäin ajalla 1-6.2017 ja 1-6.2018
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Terapiat 1.1.2019 alkaen
• Yksilöterapiat
• Fysioterapia

• allasterapia
• Musiikkiterapia
• Neuropsykologinen kuntoutus
• Psykoterapia

• Kuvataideterapia
• Perheterapia

• Puheterapia
• Ratsastusterapia

• Fysioterapeutin toteuttama
• Toimintaterapeutin toteuttama

• Toimintaterapia

• Ryhmäterapiat
• Fysioterapia

• allasterapia

• Musiikkiterapia
• Neuropsykologinen kuntoutus
• Psykoterapia
• Puheterapia
• Toimintaterapia

• 1 terapeutin ryhmiä, paitsi allasterapiassa 2 
terapeuttia 



Moniammatillinen yksilökuntoutus
• Aikuisen neurologinen yksilökuntoutus
• Aikuisen yleissairauksien yksilökuntoutus
• Aikuisen aistivammojen yksilökuntoutus
• Aikuisen tules- ja reumasairauksien yksilökuntoutus
• Lapsen ja nuoren aistivammojen yksilökuntoutus
• Lapsen ja nuoren tules- ja reumasairauksien yksilökuntoutus
• Lapsen ja nuoren yleis- ja neurologinen yksilökuntoutus

• Selkäydinvammaisten kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit lopetetaan 
vuoden 2019 alusta lähtien 



Selkäydinvammaisten kuntoutus
• V. 2017
• Vaativa lääkinnällinen kuntoutus 838 

kuntoutujaa 
• Fysioterapia 771 kuntoutujaa
• Toimintaterapia 100 kuntoutujaa
• Yksilöllisen kuntoutusjakson linjat 128 

kuntoutujaa
• Muut vaativan lääkinnällisen 

kuntoutuksen terapiat 39 kuntoutujaa
• Harkinnanvarainen kuntoutus 37 

kuntoutujaa 
• Ammatillinen kuntoutus 39 kuntoutujaa

• V. 2014
• Vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus 

516 kuntoutujaa
• Fysioterapia 464 kuntoutujaa
• Toimintaterapia 58 kuntoutujaa
• Yksilöllisen kuntoutusjakson linjat 97 

kuntoutujaa
• Muut vaikeavammaisen lääkinnällinen 

kuntoutuksen terapiat 20 kuntoutujaa
• Harkinnanvarainen kuntoutus 42 

kuntoutujaa
• Ammatillinen kuntoutus 13



Hyvä kuntoutuskäytäntö 
• Valmiina tällä hetkellä selkäydinvammaisen  hyvä kuntoutus valmistui 30.1.2017
• Sovellusohje aikuisten mielenterveyden häiriöiden kuntoutukseen
• Kuulon apuvälinettä käyttävän lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus
• Tulossa: Lasten ja nuorten hyvä kuntoutus mielenterveyshäiriöissä vuoden 2019 

aikana

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/174142
https://tyotilat-sinetti.kela.fi/tyoryhmat/indoxjarjestelmany/Jaetut%20asiakirjat/Psykiatrian_hyvat_kuntoutuskaytannot_20172604.pdf
https://kuntoutussaatio.fi/assets/files/2017/12/Kuulon-apuv%C3%A4line_hyv%C3%A4-kuntoutusk%C3%A4yt%C3%A4nt%C3%B6_Kuntoutuss%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6_Ty%C3%B6selosteita-53-2017.pdf


• Tulevia muutoksia

Kela



Palvelutuotannon kokonaisuudistus

Hyvän kuntoutuksen tukipalvelu
• nykyisten nettisivustojen uudistus (yhteistyökumppanit)
• uusi sivusto palvelukuvauksille, palveluntuottajien 

tuelle ja rekisteröitymiseen
• hyvien kuntoutuskäytäntöjen ja tutkimustiedon 

hyödyntäminen
• uusi sivusto asiakkaan valintaa varten 

Rekisteröitymismenettely
• Rekku-projekti

• rekisteröitymisjärjestelmä
• asiakkaan valintaa tukeva järjestelmä

• hintojen määrittely
• uusi rekisteröitymisen ja sopimushallinnanprosessi

Tuotteistaminen
• palvelukuvaukset
• palvelulupaus asiakkaalle
• uusi tuotteistamisen prosessi
• laadun seuranta (auditointi, tutkimus, 

yhteiskehittäminen)

Uudet ohjauksen ja päätöksenteon tavat
• uusi hakemisen prosessi

• sähköinen hakeminen
• uusi päätöksenteon prosessi

• Suorapäätös
• Suullinen hakeminen



Siirrytään vanhasta tekemisen tavasta uuteen toimintamalliin

Uusi PALVELUKUVAUS
Ohjaus tukee asiakkaan ja 
palveluntuottajan välistä 
kuntoutusprosessia 

Palveluntuottajan tuki
Yhteistyökumppanit- sivusto:

Kela.fi/tuki
Palvelukuvauksiin liittyvä oma osio

UKK
Chat

Hyvät kuntoutuskäytänteet



Kiitos


