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Kotikuntoutuksen palvelukuvaus (liite 1) 

Asiakirjan kuvaus 

Tämä asiakirjapohja sisältää mallin maakuntakohtaisesta palvelukuvauksesta. Malli on osa laissa asiakkaan 

valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (valinnanvapauslaki, xx/2018) tarkoitettua 

asiakasseteliä. Asiakirjamallin tarkoituksena on tukea maakuntien työtä valinnanvapauslain mukaisten 

ehtojen asettamisessa palveluntuottajille, jotka tuottavat asiakassetelillä järjestettäviä palveluja.  

Asiakirjamalli on rajattu koskemaan asiakkaan kotona tapahtuvaa kuntoutusta (kotikuntoutus), johon 

sisältyy asiakkaan yksilöllisestä asiakassuunnitelmasta riippuen myös tehostettua kotikuntoutusta ja 

tukikäyntejä. 

Tämän palvelukuvauksen kirjauksia on maakuntien harkinnan mukaan mahdollista hyödyntää myös 

mahdollisiin muihin asiakasseteleihin tai henkilökohtaisella budjetilla ostettaviin palvelukokonaisuuksiin 

liittyen. Lisäksi näihin palveluihin on mahdollista liittää erinäisiä tukipalveluja, jotka on suljettu pois tästä 

yksittäisestä asiakasseteliesimerkistä. 

Asiakirjamallin käyttö ei ole velvoittavaa. Maakunnat voivat hyödyntää asiakirjamallia työnsä tukena, 

lainsäädännön velvoitteet huomioiden. Asiakirjamallin on laatinut sosiaali- ja terveysministeriön alainen 

Sote-palveluntuottajien sopimukset – työryhmä yhteistyössä eri alojen erityisasiantuntijoiden kanssa. 

Asiakirjaa valmistellut työryhmä on pyrkinyt huomioimaan lainsäädännön velvoitteet asiakirjan 

valmistelutyössä. Sosiaali- ja terveysministeriö tai Sote-palveluntuottajien sopimukset -työryhmä ei vastaa 

asiakirjamallin mallilauseiden käytöstä aiheutuvista taloudellisista tai ei-taloudellisista vahingoista, 

virheistä tai ongelmista.  

Tämä asiakirjamalli on osa laajempaa asiakirjamallikokonaisuutta, johon kuuluvat:  

1. Valinnanvapauslain 43 §:n mukainen hallintopäätöksen mallipäätös (maakuntakohtainen sovellus) 

2. Hallintopäätöksen ehdot asiakirjamalli (tämä asiakirja, maakuntakohtainen sovellus) 

3. Palvelukuvausmalli (tämän asiakirjan liite 1, maakuntakohtainen sovellus)  

4. Korvaukset -liitemalli (tämän asiakirjan liite 2, maakuntakohtainen sovellus) 

5. Määritelmät -liitemalli (tämän asiakirjan liite 3, maakuntakohtainen sovellus) sekä 

Hallintopäätöksen ehdot asiakirjamalli on suunniteltu niin, että mikä tahansa maakunta voi halutessaan 

ottaa ne käyttöön hyvin pienin muutoksin. Niiltä osin kun maakunnan on tarve tarkentaa omia alueellisia 

käytäntöjään ja näistä nousevia vaatimuksia, asiakirjamalli viittaa palvelukuvaukseen (liite 1). 

Palvelukuvaukseen on sisällytetty tarkempaa palvelujen sisällöllistä ja toiminnallista kuvausta sekä näistä 

esiin nousevia vaatimuksia. Lisäksi ehdoissa viitataan liitteeseen 2, korvaukset, jossa maakunta kuvaa 

yksityiskohtaisesti palveluntuottajalle maksettaviin korvauksiin liittyviä, maakohtaisia ehtoja. Liitteessä 

3, määritelmät on puolestaan avattu eri asiakirjamalleissa käytettyjä määritelmiä.  

Hallintopäätöksen ehtojen ja palvelukuvauksen välinen suhde on pyritty tekemään selkeäksi 

käyttämällä yhtenäistä otsikointia. Eri asiakirjamalleista on siten helppo löytää samaa asiaa koskevat 

ehdot. Esimerkiksi hallintopäätöksen ehdoissa on kuvattu palvelun saatavuuden osalta keskeisiä, 

yleisen tason ehtoja. Saman otsikon alla palvelukuvauksessa löytyy maakuntakohtaiset tarkennetut 

huomiot palvelujen saatavuuteen liittyvistä vaatimuksista maakunnan erityisolosuhteet huomioiden. 

Asiakirjamalleissa esimerkinomainen kuvaus tai viittaus maakunnan käytäntöihin on merkitty 

esimerkinomaisesti kursiivilla ja lihavoidulla tekstityypillä. Vähintään näiden kohtien osalta 

maakunnassa odotetaan käytävän priorisointikeskustelua maakunnan asukkaiden tarpeista, 

palveluverkosta ja julkisesti korvattavista palvelukokonaisuuksista. 

Yhtenäisen otsikoinnin vuoksi palvelukuvauksessa on kohtia, joissa on pelkästään otsikko eikä 

palvelukuvausta. Käytännössä tämä johtuu sitä, että kyseisen otsikon ei ole malliasiakirjaa laadittaessa 

havaittu enää tarvetta täsmentäville palvelukuvauksille. Asiakirjamalleissa on pyritty välttämään liitteitä.  
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1 Tavoitteet  

Tämän palvelukuvauksen tavoitteena on kuvata asiakassetelillä järjestettäväksi palveluksi soveltuvan 

kotikuntoutuksen sisältöjä ja periaatteita palveluntuottajien velvoitteiden näkökulmasta. Kotikuntoutuksen 

keskeisin periaate on, että palvelu toteutetaan asiakkaan yksilöllisen asiakassuunnitelman mukaisesti 

tukemalla asiakkaan selviytymistä ja toimintakykyä oman kodin arjessa.  

Iäkkään ja vammaisen henkilön kotikuntoutuksen tarkoituksena on vähentää pitkäaikaisen laitoshoidon tai 

sairaalahoidon kestoa ja siirtää sairaalassa tai kuntoutusyksikössä annettavaa kuntoutusta asiakkaan 

kotiympäristössä annettavaan kuntoutukseen.  

Kuntoutuksen tavoitteena on edistää iäkkään, sairaan, vammaisen tai vajaatoimintakykyisen ihmisen 

hyvinvointia, toimintakykyä, itsenäistä tai tuettuna selviytymistä sekä osallistumismahdollisuuksia 

palveluprosessin kaikissa vaiheissa. Parhaimmillaan monialainen, asiakaslähtöinen kotikuntoutus lisää 

asiakkaan rohkeutta omaehtoiseen tekemiseen, laajentaa elinpiiriä ja pitää yllä toimijuutta. Tavoitteena on 

myös tunnistaa kotihoidon tarve ja siten ehkäistä tai vähentää kotikuntoutuksen avulla myös 

kotikuntoutusasiakkaan säännöllinen kotihoidon palvelu. Etenkin muistisairaiden ja omaishoitajien 

kuntoutus on tarkoituksenmukaista järjestää asiakkaan omassa asuinympäristössä. Omaisia ja lähipiiriä 

tuetaan osallistumaan asiakkaan kuntoutumiseen. 

Kotikuntoutuksen palvelut voidaan tuottaa maakunnan liikelaitoksen omana toimintana, ostopalveluna tai 
asiakassetelillä. Tämä palvelukuvausesimerkki on laadittu asiakassetelillä tuotetun kotikuntoutuksen 
laadun, turvallisuuden, saatavuuden, kustannusvaikuttavuuden ja asiakaslähtöisyyden 
takaamiseksi. Palvelukuvaus pyrkii takaamaan, että maakunnan ja palveluntuottajan välinen dialogi 
vahvistuu, kotikuntoutukseen liittyvä innovointi ja osaaminen kehittyvät. 
 
Asiakassetelin avulla järjestetyn säännöllisen kotihoidon aloittaminen edellyttää, että  

 
- maakunnan liikelaitos on tehnyt asiakkaalle kokonaisvaltaisen palvelutarpeen ja toimintakyvyn 

arvioinnin, laatinut asiakassuunnitelman sekä tehnyt tarvittavat hallintopäätökset asiakassetelin 
myöntämiseksi.  

- asiakas on hyväksynyt asiakassetelin käytön ja osallistunut asiakassuunnitelman laatimiseen 
- asiakas tai hänen läheisensä ovat kyvykkäitä ottamaan vastuuta asiakassetelillä tuotetusta 

palvelusta  
- palveluntuottaja on maakunnan hyväksymä kotikuntoutuksen asiakassetelituottaja 
 

Asiakassuunnitelman tulee sisältää asiakkaan yksilölliset tavoitteet sekä kuvauksen palvelun sisällöstä, 
toteutuksesta (keskimäärin tarvittava aika ja tyypillinen ajankohta) ja arvioinnista.  

2 Palveluntuottajan yleiset ehdot  
Palveluntuottajan on noudatettava kansalliseen lainsäädäntöön ja hallintopäätökseen kirjattuja ehtoja. 

3 Palveluntuottajaa koskevat tarkennetut ehdot  
Palveluntuottajan on noudatettava kansalliseen lainsäädäntöön ja hallintopäätökseen kirjattuja ehtoja. 

4 Annettavaan palveluun liittyvät ehdot 
 

Palvelu sisältää maakunnan liikelaitoksen myöntämällä asiakassetelillä kotikuntoutuksen palveluiden 

järjestämisen asiakkaille. Maakunta voi sopia kotona asuvien ja palveluasumisen piirissä olevien 

asiakkaiden kotikuntoutuksesta yksityisen palveluntuottajan tai järjestön kanssa. Kotikuntoutuksen 

asiakassetelillä voidaan järjestää monialaista tai tehostettua kotikuntoutusta iäkkäille, 

vammaisille henkilöille tai omaishoitajille. Kotikuntoutus sisältää arjen toiminnallisia 

harjoituksia, osallisuuden tukemista sekä fysio-/toimintaterapeuttien ohjaamaa liikkumista, 

lihasvoimaa- ja tasapainoa edistävää harjoittelua sekä ryhmätoimintaa.  Kotihoidon 

asiakasseteli voidaan myöntää kuntouttavaa arviointijaksoa varten, ennen kuin maakunta 

päättää säännöllisen kotihoidon palveluista.  
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 Maakunnan liikelaitos määrittelee kotikuntoutuksessa käytettävien asiakassetelien sisällön ja 

niiden arvon. 

 Maakunnan liikelaitos arvioi asiakkaan kotikuntoutuksen tarpeen. 

 Asiakas voi valita, käyttääkö hän asiakasseteliä hankkiakseen kotikuntoutusta; jos asiakas 

kieltäytyy hänelle tarjotusta asiakassetelistä, maakunnan liikelaitos järjestää palvelun omana 

toimintanaan tai muulla tavoin. 

 Palveluntuottaja suunnittelee yhdessä asiakkaan kanssa kotikuntoutujakson tavoitteet ja keinot. 

Asiakassetelillä tuotettavien kotikuntoutuksen ja kotihoidon palvelujen riittävä määrä ja palvelun 

tuottaminen yksityisten palveluntuottajien toimesta edistää osaltaan asiakkaan valinnanvapauden 

lisääntymistä ja parantaa kotihoidon saatavuutta yleisesti.  

Maakunnan liikelaitoksen tulee määritellä kotikuntoutuksen asiakassetelin arvo siten, että asiakkaalla on 

tosiasiallinen mahdollisuus valita asiakassetelillä maakunnan hyväksymä rekisteröity palveluntuottaja. 

Maakunnan on otettava huomioon arvoa määriteltäessä kustannukset, jotka aiheutuisivat maakunnan 

liikelaitokselle vastaavan palvelun tuottamisesta. Asiakas maksaa kotikuntoutuksen asiakassetelillä 

hankkimistaan palveluista saman asiakasmaksun kuin julkisen järjestäjän tuottamasta palvelusta. 

Palveluntuottaja voi kerätä maksuja peruuttamattomista palveluista.  

Palveluntuottajan tulee osallistua ikääntyneiden toimintakyvyn ja osallisuuden edistämiseen sekä 

syrjäytymisen ehkäisemiseen. Ikääntyneiden hyvinvointia ja terveyden edistämistä tulee toteuttaa 

yhteistyössä kunnan ja muiden toimijoiden kanssa esimerkiksi ohjaamalla asiakkaita kunnan vapaa-ajan 

palvelukokonaisuuksiin ja järjestöjen vertaistukitoimintaan. Palveluntuottajan tulee sitoutua maakuntien ja 

kuntien tekemien suunnitelmien kuten hyvinvointisuunnitelman mukaiseen palvelutuotantoon. 

 Palveluntuottajan vastuulla olevat asiakkaat  

Palveluntuottajan tulee tuottaa tämän palvelukuvauksen mukaista palvelua kaikille niille henkilöille, jotka 

ovat tiedonhallintapalvelun mukaan listattu palveluntuottajan vastuulla oleviksi kotikuntoutuksen 

asiakasseteliasiakkaiksi.  

Kotikuntoutuksen asiakkaita voivat olla: 

 ikääntyneet, joiden toimintakyky on vähitellen tai äkillisesti alentunut 

 omaishoitajat, jotka tarvitsevat tukea hoitaessaan omaistaan 

 vammaiset henkilöt, jotka eivät saa Kelan järjestämänä vaativaa lääkinnällistä 

kuntoutusta ja 

 akuutista sairaudesta, vammasta toipuvat ja sairaalasta kotiutuvat henkilöt, jotka 

palvelutarpeen arvioinnin perusteella tarvitsevat toimintakykyä edistävää tai ylläpitävää 

kuntoutusta omassa toimintaympäristössään (kotona tai palveluasunnossa). 

Ikääntyneen väestön elämänlaadun kannalta keskeisin asumisen paikka on oma koti, joka tukee 

itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja mielekästä tekemistä. Ikääntyneen väestön asuminen kotona 

mahdollisimman pitkään voi toteutua vain edistämällä ja turvaamalla mahdollisimman tervettä ja 

toimintakykyistä ikääntymistä. 

Sosiaalisen verkoston tuki edistää iäkkään hyvinvointia ja osallisuutta.  Terve ikääntyminen mahdollistaa 

täysivaltaisen osallisuuden yhteiskunnassa, parantaa elämänlaatua ja vaikuttaa sosiaali- ja 

terveyspalveluiden tarpeeseen. Tätä kautta sillä on myös vaikutuksensa julkisen talouden kestävyydelle. 

Palvelurakenteen kehittämistä linjaavat laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä 

iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) ja sen toimeenpanoon liittyvä laatusuositus. 

Valtakunnallisesti tavoitteena on siirtää painopistettä kotona asumista tukevaksi ja vähentää laitoshoitoa. 

Palvelurakenteen muutos mahdollistaa tämän resurssien siirtämisen avopalveluihin. Muutoksessa korostuu 

kuntoutuksen nykyistä vahvempi rooli ja ennaltaehkäisevän toiminnan lisääminen. Ks. myös 

hallitusohjelman ” Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa” I &O – 

kärkihanke.  http://stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito . 

Kotikuntoutusta järjestetään maakunnan toimesta pääsääntöisesti ikäihmisille arjen 

toimintoihin liittyvänä toimintana, tarvittaessa vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena 

vammaisille henkilöille, tukikäynteinä tai kuntoutusjaksoina.  

http://stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito
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Kotikuntoutus sisältää omatoimisesti tai tuetusti liikkuville ikäihmisille palvelutarpeen arvioinnin perusteella 

räätälöidyn tuki- ja palvelukokonaisuuden, joka voi käsittää ohjausta ja neuvontaa sekä terveyttä ja 

toimintakykyä ylläpitäviä toimenpiteitä, ennalta ehkäisevää arjen kuntoutusta, kuten pukeutumiseen, 

peseytymiseen, ruuanlaittoon tai kaupassa käyntiin tai kodin hoitoon liittyviä toimintoja, aktiviteetteja sekä 

osallistumismahdollisuuksia omassa lähiympäristössä.  

Monialainen tai tehostettu kotikuntoutus sisältää edellä mainittujen arjen toimintojen harjoittelun lisäksi 

fysio-/toimintaterapeutin ohjauksessa tiiviitä kuntoutusjaksoja asiakkaan kotona. 

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus käsittää terveydenhuoltolain (1026/2010) tai Kelan kuntoutuslain 

(566/2005) mukaiset kuntoutuksen ammattihenkilöiden toteuttamat terapiat ja moniammatilliset 

kuntoutuspalvelut sekä apuvälinepalvelut asiakkaan kotona, palveluntuottajan toimitiloissa tai 

kuntoutuslaitoksessa.  

Kansaneläkelaitos järjestää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta alle 65-vuotiaille henkilöille, jotka eivät ole 

julkisessa laitoshoidossa ja joilla on sairaus tai vamma sekä siihen liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite, 

josta aiheutuu huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoista suoriutumisessa ja osallistumisessa sekä 

vähintään vuoden kestävä perusteltu kuntoutustarve (laki kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja 

kuntoutusrahaetuuksista 566/2005). Kela ei järjestä sairaanhoitoon välittömästi liittyvää lääkinnällistä 

kuntoutusta eikä kuntoutuksena toimintaa, jonka tavoitteet ovat ainoastaan hoidollisia. Maakunta voi 

järjestää vaativaa kotikuntoutusta, mikäli Kela on arvioinut, ettei vaativa kuntoutus kuulu Kelan 

kustannettavaksi. Tällöin vaativaa kuntoutusta voidaan toteuttaa asiakassetelillä. Vaativaa 

lääkinnällistä kuntoutusta järjestetään Kelan toimesta, kunnes päätetään, siirtyykö Kelan nykyisin 

järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus maakunnan järjestämisvastuulle.  

 Palvelujen sisältö 

4.2.1 Yleistä kuntoutuspalvelujen sisällöstä 

Kuntoutus ei ole Suomessa yhtenäinen järjestelmä, vaan kuntoutuksen kokonaisuus muodostuu useista 
osajärjestelmistä. Kuntoutuksesta säädetään palvelujen sisältö- ja sosiaalivakuutusjärjestelmien laeissa.  
  
Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluihin kuuluvat terveydenhuoltolain 29 §:n mukaan kuntoutusneuvonta 
ja –ohjaus, toiminta - ja työkyvyn sekä kuntoutustarpeen arviointi, kuntoutustutkimus, toimintakyvyn 

parantamiseen ja ylläpitämiseen tähtäävät terapiat sekä muut tarvittavat kuntoutumista edistävät 
toimenpiteet, apuvälinepalvelut, sopeutumisvalmennus ja kuntoutusjaksot laitos- tai avohoidossa. 
 
Sosiaaliseen kuntoutukseen kuluvat sosiaalihuoltolain (1301/2014) 17 §:n mukaan sosiaalisen 
toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen, kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä tarvittaessa 
kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminen, valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja 

elämänhallintaan, ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin sekä muut tarvittavat 
sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet. 
 
Maakunnan liikelaitoksen myöntämiin asiakassetelillä järjestettäviin palveluihin kuuluu monialaisia 
kuntoutuspalveluja terveydenhuoltolain 29 § ja sosiaalihuoltolain 17 § mukaisesti. Asiakassetelillä 
voidaan järjestää kuntoutuspalveluja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
tuottamana maakunnan laatimaan asiakassuunnitelmaan sisältyvän palvelutarpeen 

/kuntoutustarpeen ja toimintakyvyn arviointiin perustuen. 
 
Maakunta vastaa väestön kuntoutuspalvelujen järjestämisestä ja laajuudesta siltä osin, kun lääkinnällisen 
kuntoutuksen tai sosiaalisen kuntoutuksen palvelut eivät kuulu sosiaali- ja terveyskeskuksessa 

järjestettäviin suoranvalinnan palveluihin tai toistaiseksi Kelan järjestämisvastuulla oleviin palveluihin. 
 
Apuvälineiden ja asunnonmuutostöiden tarpeen arvioinnista vastaa maakunnan liikelaitos. 

Palveluntuottaja voi myös tehdä ehdotuksia asiakkaan kotona selviytymistä tukevien 
apuvälineiden hankinnasta tai asunnonmuutostöistä.   
 
Maakunta vastaa asiakassetelillä hankittavien palvelujen valvonnasta. Valvontaviranomainen valvoo 
omalta osaltaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Rekisteröidyltä palveluntuottajalta 
edellytetään ajantasaista omavalvontasuunnitelmaa.  

 
Maakunta laatii omavalvontaohjelman, jossa se määrittää, miten maakunta varmistaa velvoitteensa mm. 
palvelujen korkeatasoisen asiakas- ja potilasturvallisuuden ja muun laadun, palvelujen saatavuuden ja 
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saavutettavuuden sekä palveluja käyttävien henkilöiden yhdenvertaisuuden ja perusoikeuksien 

toteutumisen. Maakunta voi vastatessaan asiakkaan palvelutarpeen arvioinnista edellyttää, että 

palveluntuottaja käyttää samoja arviointimenetelmiä tai mittareita esimerkiksi toimintakyvyn 
arvioinnissa ja niiden seurannassa mahdollisuuksien mukaan. 
 

4.2.2 Kotikuntoutuksen sisältö 

Ikääntyneiden kotikuntoutuksen tulee perustua parhaaseen mahdolliseen tietoon1 ja kunnioittavaan 

asiakkaan kohtaamiseen. Kotikuntoutuksen tavoitteena on mahdollistaa kuntoutujan turvallinen sairaalasta 

kotiutuminen suoraan kotiin tai kotona asuminen tutussa toimintaympäristössä sekä vahvistaa häntä 

toimijana omassa elämässään.  

Kotikuntoutus edistää ja ylläpitää ikääntyneen toimintakykyä, vahvistaa yksilöllistä elämänkulun 

toimijuutta ja siten ikääntyneiden elämänlaatua. Ikääntyneen arjessa tuetaan yksilön pyrkimystä 

aktiivisuuteen omien tavoitteidensa, kykyjensä ja mahdollisuuksiensa mukaan.  Kotikuntoutus ottaa 

huomioon aktiivisena vanhenemisen erilaisia näkökulmia 2 : tavoitteet (halu toimintaan), toimintakyky 

(kyky toimintaan), autonomia (mahdollisuus haluttuun toimintaan) ja aktiivisuus (toiminnan useus ja 

määrä).  Taustalla on ajatus, että yksilö oman toimijuutensa avulla pyrkii edistämään omaa 

hyvinvointiansa. Iäkäs voi siten valita ja tehdä päätöksiä omassa kodissaan toimiessaan. 

Suurin osa kotikuntoutukseen tulevista asiakkaista tulee sairaalasta tai palveluohjauksen kautta, mutta 

myös suoraan kotihoidosta tai kuntoutusyksikön ohjaamana. Tavoitteena on, että kotihoidossa ja 

omaishoidossa pystyttäisiin jo kotona tunnistamaan monialaisen /tehostetun kotikuntoutuksen tarve ja 

asiakkaita ohjautuisi palveluun nykyistä enemmän suoraan ilman sairaalajaksoa. 

Kotikuntoutukseen kuuluu muun muassa valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja 
elämänhallintaan, sekä ryhmätoiminta. Kotikuntoutuksen kokonaisuus käsittää laajasti työntekijöiden 
omaksuman toimintakykyä tukevan työskentelytavan, kuntouttavat toiminnot (toimintakykyä edistävät 

harjoitukset tai toiminta esimerkiksi päivätoiminnassa, vapaaehtoisten ja järjestöjen ryhmätoiminnassa) 
sekä kuntoutusammattilaisten (terapeutit) menetelmät ja toimenpiteet toimintakyvyn tukemisessa. 
Kunnan tai järjestön tuottama liikunta, esim. lihasvoiman harjoittelu, tasapainoryhmät sekä virkistys- ja 
viriketoiminta tukevat kuntoutumista kotona. Myös henkilökohtaisella budjetilla voi järjestää 
kotikuntoutusta ja toimintakykyä lisääviä liikuntapalveluja iäkkäille tai vammaisille henkilöille 
asiakassuunnitelman mukaisesti osana sosiaalista kuntoutusta.  

 

Kotikuntoutus voidaan toteuttaa osin interaktiivisena etäkuntoutuksena, joka mahdollistaa 
tiiviin kotikuntoutuksen ja harjoittelun jatkumisen sairaalasta kotiutumisen jälkeen. 
Videoneuvottelusovelluksen avulla fysio-/toimintaterapeutti ja asiakas ovat kaksisuuntaisessa, 
reaaliaikaisessa näkö- ja kuuloyhteydessä, jossa asiakasta ohjataan etäpäätteen avulla. 
Asiakkaan kotiin asennetaan laajakaistayhteys, kosketusnäyttö, kamera ja mikrofoni, joiden 
avulla asiakkaat ovat yhteydessä kuntoutusyksikön terapeutin kanssa.  Asiakkaiden 
toimintakyky testataan ennen kotiutumista ja jälkeen harjoittelun. 

 
Palvelun turvallisuuden ja vaikuttavuuden kannalta toiminnan tavoitteena on ”asiakas kerralla kuntoon” 
periaate. Palveluntuottaja voi nimetä vastuuhenkilön kulkemaan asiakassuunnitelman mukaisen 
kotikuntoutusprosessin ajan asiakkaan rinnalla siihen saakka, kunnes yhteisesti sovittu arjen 
pärjäämistä kuvaava, yksilöity tavoite on mitattavasti saavutettu. 
 

4.2.3 Kotikuntoutusprosessi 

Maakunnan liikelaitos arvioi ja suunnittelee monialaisen kotikuntoutuksen kuntoutusjaksot sekä järjestää 

maakunnan liikelaitoksessa (asiakassetelit) kotikuntoutustarvetta vastaavan kuntoutuksen kaikille 

tarvitseville. Palvelutarpeen arvioinnin perusteella monia palveluja tarvitsevalle vanhukselle tai 

vammaiselle henkilölle voidaan tehdä jatkossa myös päätös henkilökohtaisen budjetin käytöstä. 

Kotikuntoutusjakso toteutetaan pääasiassa kuntoutujan kotona fysio- ja toimintaterapeutin toimesta. 

Kuntoutuksen painopiste on toimintakyvyn äkillisessä menetyksessä ja arjen toiminnallisessa harjoittelussa 

sekä elinpiirin laajentumisessa. Kotikuntoutus sisältää tiiviitä fysio- ja toimintaterapeuttisia 

                                                
1 Esim. lonkkamurtuman Palveluvalikoiman- ja Käypä hoito-suositukset vuodelta 2017 ja aivoinfarktin Käypä hoito-

suositus vuodelta 2016 
2 Jyväskylän yliopiston AGNES-tutkimus; www.gerec.fi/agnes 

http://www.gerec.fi/


MALLIASIAKIRJAN LUONNOS 

7 
 

kuntoutusjaksoja sekä ohjausta ja neuvonta- ja tukikäyntejä. Pitkien jaksojen kesto on enintään 6 viikkoa, 

keskimäärin käyntejä on 3 x viikossa, 1 h / kerta. Kuntoutusjakso tulee päättää, kun tavoitteet on 

saavutettu.  Tärkeää on kotihoidon, omaishoitajien ja muiden yhteistyökumppanien tukeminen jakson 

aikana sekä kuntoutusta / toimintakykyä tukeva työote ja jatkuvuus jakson jälkeen. Tarkoitus on, että 

yksilöterapiasta asiakas ohjataan mahdollisimman pian ryhmätoimintoihin. Asiakassetelin 

palveluntuottajan tulee tehdä yhteistyötä järjestöjen kanssa asiakkaan valmennuksessa, vertaistuessa 

sekä ohjauksessa ryhmätoimintoihin.  

Kuntoutumisen prosessi alkaa aina kuntoutustarpeen toteamisesta. Se voi käynnistyä henkilön itse 

kokemasta, tai läheisen tai asiantuntijan tunnistamasta tarpeesta (Paltamaa) 3. Nykytilannetta 

arvioitaessa tunnistetaan, todetaan ja kuvataan asiakkaan sen hetkinen toimintakyky 

esimerkiksi ICF viitekehykseen4 perustuen (vahvuudet ja vaikeudet), asiakas asettaa omat 

yksilölliset tavoitteet ja yhdessä ammattihenkilön kanssa analysoidaan keinot sekä laaditaan 

suunnitelma siitä, millaisin keinoin tavoitteisiin pyritään.  

Kuntoutuksen käynnistyessä varsinaiset interventiot / terapiat / menetelmät sisältävät jatkuvan 

arviointitiedon keräämisen sekä tuen tarjoamisen asiakkaalle, omaisille ja läheisille. Arviointi on jatkuvaa 

siitä, onko eteneminen tavoitteiden suuntaista ja siitä, onko asiakkaalla edelleen kuntoutustarvetta 

aiheuttavia tai kuntoutustoimenpiteitä edellyttäviä toimintarajoitteita. Kun tavoitteet on saavutettu, 

kirjataan myös, jos ei ole enää kuntoutustarvetta, mutta tarvittava ohjaus ja seuranta tulee järjestää.   

Kotikuntoutumisprosessin käynnistyminen 

Kotikuntoutusprosessi käynnistyy palvelu- ja kuntoutustarpeen tai pelkän kuntoutustarpeen arvioinnin 

pyynnöllä maakunnan toimintaprosessien mukaisesti esim. keskitetyn moniammatillisen asiakas- ja 

palveluohjauksen tai puhelimitse asiakkaiden seulonnan avulla maakunnallisesti /alueellisesti. Maakunnan 

liikelaitoksen kuntoutuksen vastuuhenkilö voi tehdä halutessaan väliarvioinnin ja antaa 

asiakkaalle kuntoutustarpeen arvioinnin perusteella asiakassetelin esimerkiksi lyhyelle kahden 

viikon kuntoutusjaksolle, jonka jälkeen on mahdollista arvioida kuntoutustarve uudelleen. 

Kuntoutuksen vastuuhenkilö voi antaa asiakassetelin myös kodin ulkopuolelle ryhmäliikuntaan 

tai etäkuntoutukseen. 

Asiakkaan näkökulmasta keskeistä palveluohjauksessa on, että uuden asiakkaan palveluprosessi 

käynnistyy yhdenmukaisesti ”yhden luukun periaatteella”, jolloin yksi asiakkaan tai ammattilaisen 

yhteydenotto riittää. Yhteydenotto voi tulla asiakkaalta, hänen omaiseltaan ja sosiaali- ja 

terveyskeskuksesta, sairaalasta tai kuntoutusyksiköstä. 

Keskitetyn ohjauksen tarkoituksena on sujuvoittaa palveluiden hakemista ja kohdentumista asiakkaiden 

arvioidun palvelutarpeen mukaan.  

Maakunnan liikelaitoksen laatima asiakkaan palvelu- ja kuntoutustarpeen arviointi, asiakassuunnitelman, 

ja sen liitteeksi tarvittaessa toimintakykysuunnitelman laatiminen, henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta 

sekä muu toiminta voidaan toteuttaa asiakkaiden tarpeista riippuen, pääasiassa asiakkaan kotona 

moniammatillisella ensikäynnillä. Mukana ovat sairaanhoitaja ja fysioterapeutti / toimintaterapeutti. 

Ensikäynnillä kartoitetaan asiakkaan toimintakykyä, terveydentilaa, ravitsemusta, asumista, 

asuinympäristöä, sosiaalisia verkostoja ja palvelujen saatavuutta sekä omaisten / läheisten osallistumista. 

 

                                                
3 Keski-Suomi 2019. Kukoistava kotihoito. Toimintakyky ja sen arviointi asiakaslähtöisessä tavoitteellisessa 

toimintamallissa, osa1.  
4 ks. https://thl.fi/fi/web/toimintakyky/icf-luokitus 
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Kuvio 1. Esimerkki Iäkkään asiakkaan palvelu- ja kuntoutustarpeen arvioinnista ja sen perusteella 

toteutuvasta kotikuntoutusprosessista 

 

Keskeistä asiakkaan palvelutarpeen arvioinnissa on ennakoida asiakkaan toimintakykyyn ja terveydentilaan 

kohdistuvat riskitekijät, sekä tunnistaa asiakkaan omat voimavarat suhteessa asiakkaan rajoitteisiin ja 

kuntoutumisen mahdollisuuksiin. Lisäksi arvioidaan asiakkaan apuvälineiden ja kodin muutostöiden 

tarvetta. 

Maakunnan liikelaitoksen toteuttamiin ensikäynteihin voidaan yhdistää toimintaa etäyhteyksin tai muulla 

soveltuvalla tavalla. Etäyhteyksillä tarkoitetaan puhelimen, älypuhelimen, videon, webbiyhteyden, 

sähköpostin tai muun vastaavan etäyhteyden välityksellä tapahtuvaa yhteyttä. Iäkkäille soveltuvia 

sähköisiä palveluja tällä hetkellä ovat esimerkiksi omahoitopalvelu, tekstiviestipalvelu, videovälitteiset 

palvelut, aikojen peruutus jne. Palveluntuottaja voi myös kuvapuhelimella ohjata keskitetystä 

palvelukeskuksesta esimerkiksi ruokaryhmiä, liikunta- tai musiikkiryhmiä sekä hengellisiä 

ryhmiä. Asiakaspalveluprosessia suunnitellessa, kuvatessa ja toteuttaessa tulee huomioida eri 

palvelukanavien välityksellä toteutettujen palvelujen sujuvuus, asiakaslähtöisyys sekä 

saatavuus ja saavutettavuus.  

Asiakassuunnitelmassa määritetään, mitä palveluja asiakassetelillä toteutettavat käynnit sisältävät.  

Maakunta hallinnoi kuntoutuksen asiakkuudet ja nimeää jokaiselle kotikuntoutuksen asiakkaalle oman 

vastuuhenkilön, jonka kanssa palveluntuottaja asioi. 

Seuraavassa kuvataan iäkkään asiakkaan palvelu- ja kuntoutustarpeen arviointiprosessi ja sen perusteella 

toteutuva kotikuntoutusprosessi eri vaiheineen kuvion 1. mukaisesti:  

1. Asiakkaalla ei todeta päivittäistä avun tarvetta 

Jos asiakkaalla ei todeta päivittäistä avun tai tuen tarvetta, asiakas voidaan ohjata kunnan liikuntatoimen 

ryhmätoimintaan, järjestöjen vapaaehtois- tai vertaistoimintaan, jossa hän voi saada esimerkiksi 

ulkoiluystävän tai hänet voidaan ohjata yksityiselle palveluntuottajalle.  

2. Monialainen kotikuntoutus 

Mikäli varhaisen puuttumisen palvelut, palveluneuvonta ja –ohjaus eivät ole riittäviä, asiakkaalle 

käynnistyy kotikäyntinä monialainen/ tehostettu kotikuntoutus (asiakasseteli).  
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Kun asiakas on saanut kotihoidon asiakassetelin, maakunnan liikelaitos arvioi asiakkaan kuntoutus-, 

apuväline- ja asunnonmuutostöiden tarpeen ja laatii asiakassuunnitelman.  Lisäksi terapeutit tukevat 

hoitajien osaamista ja ohjaavat heitä tarvittavien työtä tukevien menetelmien käyttöön ja hyödyntämään 

työssään asiakkaan toimintakykyä tukevaa kuntouttavaa työotetta.  

Kotikuntoutuksen toteuttavat fysioterapeutit, toimintaterapeutit sekä kuntouttavat lähihoitajat. Osa 

palveluntuottajan käynneistä voidaan toteuttaa etäyhteyksillä.  Monialaiseen kotikuntoutukseen 

sisältyvät: 

- kotikuntoutustarpeen arviointi ja tavoitteiden asettaminen asiakkaan kotona 

- kuntoutusjaksojen suunnittelu asiakkaan ja omaisten kanssa (toimintakykysuunnitelma) ja 

toteutus  

- tavoitteiden mukaisesti määritellyt mittarit  

- arjen toiminnallisen harjoittelun lisäksi lihasvoimaa, liikkuvuutta ja tasapainoa kehittävää 

harjoittelua erilaisissa toimintaympäristöissä 

- fysioterapeutti – toimintaterapeutti- puheterapeutti työpari / tiimi 

- intensiiviset kuntoutusjaksot, jotka sisältävät myös ohjausta ja neuvontakäyntejä (6-8 viikkoa, 

keskimäärin 3 x viikossa, keskimäärin 1 h / kerta) 

- interaktiivista etäkuntoutusta (6 – 8 viikon ajan, noin 3 - 5 kertaa viikossa noin ½ h / kerta) 

 

Asiakassetelillä tuotettava kotikuntoutus voi olla myös osa isompaa kuntoutuskokonaisuutta 

(esim. aivoinfarktin jälkeen järjestetään fysio- ja toimintaterapia maakunnan liikelaitoksesta, 

mutta puheterapia asiakassetelillä, jolloin asiakas voi hankkia itselleen parhaiten soveltuvan 

terapeutin). Asiakassetelillä annettava kuntoutus edellyttää hyvää kokonaissuunnitelmaa ja 

maakunnan liikelaitoksen tekemää säännöllistä arviointia hoidosta ja hoidon tehokkuudesta. 

3. Tukikäynnit  

Palveluntuottajan toimesta on tärkeää varmistaa moniammatillinen kotihoidon, omaishoitajien ja muiden 

yhteistyökumppanien tukeminen asiakkaan kuntoutusjakson aikana.  

Palveluntuottajan tulee osallistua maakunnan järjestämille tukikäynneille ja moniammatillisiin 

asiakasneuvotteluihin asiakkaan tarpeen mukaisesti maakunnan liikelaitoksen pyynnöstä.  

Asiakkaan luokse tehdyn ensikäynnin jälkeen voidaan myös todeta, että maakunnan liikelaitoksen 

koordinoivan fysioterapeutin ja kuntouttavan lähihoitajan tekemät kontrollikäynnit riittävät. Tukikäynneillä 

voidaan tällöin tehdä enintään kolme asiakaskäyntiä. 

Tukikäynnit voidaan toteuttaa tiimeissä, jossa on kuntouttava lähihoitaja, fysio-/ toimintaterapeutti ja / tai 

sairaanhoitaja. Tukikäyntejä voidaan järjestää 1 – 2 kertaa viikossa enintään 6 viikon ajan.  Tukijakson 

päätteeksi moniammatillinen tiimi päättää yhteistyössä asiakkaan ja omaisten ja kotihoidon henkilöstön 

kanssa tarvittavasta tuesta tai esimerkiksi terapiakohtaisesta kotikuntoutuksesta. 

4. Maakunnan liikelaitoksen järjestämä kuntouttava arviointijakso  

Kuntouttava arviointijakso ja sen perusteella asiakassetelillä toteutettavan säännöllisen kotihoidon 

seuranta / kontrolli on maakunnan vastuulla. Arviointijakson tavoitteena on tunnistaa todelliset 

asiakkuudet sekä niiden keston lyhentäminen ja raskaiden palvelujen viivästyminen. 

Säännöllisen kotihoidon aloittaminen edellyttää pääsääntöisesti kuntouttavan arviointijakson, 

toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen arvioinnin asiakkaan kotona ennen maakunnan liikelaitoksessa 

tehtävää päätöksentekoa. Arviointijaksojen kesto on enintään 6 viikkoa ja jakso toteutetaan yhdessä 

kotihoidon kanssa. Jakson tavoitteena on arvioida ja tukea asiakkaan toimintakykyä. Jakson päätyttyä 

maakunta arvioi asiakkaan palvelujen tarpeen.  

Kuntouttavan arviointijakson tavoitteet asetetaan maakunnan palvelurakenteen tavoitteiden mukaisesti.   

Arviointijaksoon sisältyvät: 

- tavoitteiden asettaminen aina asiakkaan (tarvittaessa myös omaiset ja muu verkosto) kanssa 
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- tavoitteiden mukaisesti määritellyt mittarit, ennalta määrätyt alku- ja loppuarviot sekä 

jatkuvan kehityksen arvioinnin jakson aikana 

- tukikäynnit palvelutarpeen arvioinnin perusteella 

- jakson pääpaino on asiakkaan arjen toiminnallisessa harjoittelussa liittyen esimerkiksi 

pukeutumiseen, aamupalan laittoon ja pesuihin 

- apuvälineiden ja asunnon muutostöiden arviointi, suunnittelu, sovitus, kokeilu ja valinta sekä 

hankinta; muutostyöt, käytön ohjaus, seuranta, huolto ja korjaus sekä palautus 

 

Arviointijakson lopussa arvioidaan asiakkaan tilanne, tarvitseeko hän enää palveluja ja tehdään tarvittaessa 

jatkosuunnitelma. Vasta kuntouttavan arviointijakson jälkeen maakunnan liikelaitoksessa arvioidaan 

asiakkaan säännöllisen kotihoidon ja muiden palveluiden tarve.  

Mikäli asiakkaalla on useita erilaisia palveluja ja palveluntuottajia, asiakkaalle nimetään maakunnan 

liikelaitoksen toimesta palvelukoordinaattori/vastuuhenkilö, joka seuraa asiakassuunnitelman ja 

myönnettyjen palvelujen toteutumista. Asiakkaan palvelutarvetta ja kuntoutumista arvioidaan yksilöllisesti 

sovituin määrävälein moniammatillisesti maakunnan liikelaitoksen toimesta yhdessä asiakkaan ja 

palveluntuottajan kanssa.  

4.2.4 Asiakkaan ohjaaminen muihin palveluihin 

Palveluntuottajan tulee ohjata asiakasta omien palvelujensa lisäksi myös maakunnan ohjeiden ja asiakkaan 

tarpeiden mukaisesti muun muassa maakunnan liikelaitoksen keskitettyihin palveluihin, kuntien toimintaan 

(esim. liikuntatoimi), sekä kolmannen ja neljännen sektorin palveluihin (esim. vertaistuki). 

Palveluntuottajan tulee ohjata asiakasta hoidon ja kuntoutuksen päättyessä kunnan, järjestön tai yksityisen 
sektorin hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan. Iäkkään asiakkaan toimintakyvyn kannalta on 
varmistettava joustava pääsy kuntoutus – ja tukipalveluihin, jolloin iäkkäiden monialaiset 
kuntoutusprosessit ovat tarkoituksenmukaisia, eikä niihin tule katkoksia.  
 

Palveluntuottajan tulee hyvien kirjaamiskäytäntöjen, oikea-aikaisten tietoluovutusten ja muiden 
toimenpiteiden avulla varmistaa, että asiakkaan vastaanottava palveluntuottaja kuten kunta tai 
maakunnan liikelaitos on tietoinen palvelujensa piiriin ohjatusta asiakkaasta ja tämän palvelutarpeesta 
 

4.2.5 Palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma  

Maakunnan liikelaitos vastaa kotona annettavien palveluihin liittyvästä palvelutarpeen arvioinnista, 

asiakassuunnitelman teosta ja sen seurannasta sekä päätöksenteosta, tarvittaessa tiiviissä yhteistyössä 

muiden toimijoiden kanssa. 

Moniammatillinen palvelutarpeen arviointi koskee sosiaalihuoltolain ja terveydenhuoltolain mukaisia 

palveluja, kuten koti- ja asumispalveluja, kotisairaanhoitoa ja hoitotarvikkeita, sosiaalista ja lääkinnällistä 

kuntoutusta, omaishoidon tukea, laitoshoitoa sekä sosiaalihuollon erityislakien mukaisia palveluja kuten 

vammaispalveluja, päihdehuollon palveluja ja toimeentulotukea. Arvioinnissa on mukana asiakkaan 

kannalta tarpeelliset asiantuntijat tai konsultointimahdollisuus. Arviointi on kokonaisvaltaista ja 

tarvelähtöistä, jossa huomioidaan julkisen, yksityisen palveluntuottajan ja kolmannen sektorin 

palvelutarjonta. 

Laaja-alainen palvelutarpeen arviointi aloitetaan kiireellisyyden perusteella viipymättä ja saatettava 

loppuun ilman aiheetonta viivytystä.  Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 36 §:n mukaan arvioinnin tekeminen 

on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asiakkaan, omaisen tai viranomaisen 

yhteydenotosta. 

Maakunnan liikelaitos vastaa asiakassetelillä tuotetuissa palveluissa asiakkaan sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelujen / kuntoutustarpeen arvioinnista ja sosiaalihuoltoa koskevan hallintopäätöksen teosta siten, kuin 

niistä erikseen säädetään valinnanvapauslaissa. Asiakkuus syntyy kuntoutus- ja palvelutarpeen arvioinnin 

pohjalta yhtenäisin kriteerein kohdellen kaikkia asiakkaita tasavertaisesti. Ennen säännöllisen kotihoidon 

päätöstä ja palvelun käynnistymistä arvioidaan moniammatillisesti kuntouttavan arviointijakson päättyessä 

asiakkaan palvelujen tarve.  
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Asiakassuunnitelma 

Asiakkaan palvelutarpeen mukaisten palvelujen kokoamisessa keskeinen väline on maakunnan 

liikelaitoksessa laadittu asiakassuunnitelma. Hyvä asiakassuunnitelma lähtee asiakkaan tarpeista ja kokoaa 

asiakkaan itsensä asettamat tavoitteet arkea tukevaksi kokonaisuudeksi. Suunnitelma ohjaa kaikkia 

asiakkaan palvelukokonaisuudesta vastaavia toimijoita, asiakasta itseään, omaisia ja yksityisiä ja julkisia 

palveluntuottajia sekä järjestöjä toimimaan asiakkaan tavoitteita tukien.  

Suunnitelmaan kirjataan myös asiakkaan läheisten osallistuminen sekä apuvälineiden tai 

asunnonmuutostöiden tarve. Maakunnan liikelaitos luovuttaa keskitetysti apuvälineet liikelaitoksen 

apuvälinekeskuksesta tai sovitusti sote-keskuksesta. Palveluntuottaja ja/tai asiakas voi tehdä 

ehdotuksia apuvälineiden hankkimisesta tai asunnonmuutostöistä yhteistyössä maakunnan 

liikelaitoksen koordinoivan fysio- /toimintaterapeutin kanssa esimerkiksi tukikäynneillä tai 

kuntouttavalla arviointijaksolla.  

Suunnitelman lähtökohtana ovat aina asiakkaan arjen tavoitteet ja ne kirjataan konkreettisina arjen 

toimintoina5, jotta ne saadaan sidottua toimintaympäristöön ja asiakkaan on helpompi sitoutua 

kuntoutumisensa prosessiin. Suunnitelmassa on kuvattu kuntoutujan toimintakyky ja omatoimisuus 

huomioiden hänen terveydentilansa ja voimavaransa sekä toimintakykyyn ja/tai kuntoutumiseen 

vaikuttavat yksilö- ja ympäristötekijät. Tavoitteet asettaa aina kuntoutuja itse. Suunnitelmassa on 

kirjattuna tavoitteet perusteluineen sekä kuntoutuksen toteuttamisen ja keinojen suunnitelma tavoitteiden 

saavuttamiseksi sekä seuranta aikatauluineen. 

 

Toimintakyvyn arviointi (kirjaaminen ICF viitekehystä ja tarvittavia mittareita hyödyntämällä)  

Palveluntuottaja arvioi asiakkaan toimintakykyä koko asiakkuuden ajan. Toimintakyvyn arvioimisen tulee 

olla moniulotteista: fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn arvioinnit ovat 

luonteeltaan erilaisia. Asiakkaiden toimintakyvyn arviointiin ja kuvaamiseen käytetään yleisesti käytettyjä 

mittareita ja arviointivälineitä.   Eri toimintakykyulottuvuuksien arvioimiseen voidaan käyttää 

erilaisia mittareita, joista osa on vakiintunut laajaan käyttöön ja myös tutkimuksin osoitettu eri 

tarkoituksiin ja eri kohderyhmille käyttökelpoisiksi. Mittareiden valinnassa pyritään 

huomioimaan myös mittareiden ICF luokituksen ulottuvuudet ja niiden siltaukset.  Mittarit tulee 

olla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Toimia –tietokannasta (www.toimia.fi). Sivustolle on 

kerätty ja arvioitu käyttökelpoisia mittareita asiakkaan eri toimintakyvyn ulottuvuuksien 

arviointiin ja testaamiseen. Liikkumiskykyä voidaan helposti arvioida ns. Lyhyen fyysisen 

suorituskyvyn testistön (Short Physical Performance Battery, SPPB) avulla. Testistö sisältää 

kolme erillistä testiä: tasapainotesti, tuolilta nousutesti ja kävelynopeus neljän metrin matkalla. 

Palveluntuottajan voi hyödyntää palvelutarpeen arvioinnissa kansainvälisesti ja kansallisesti 

hyväksi todettuja arviointityövälineitä kuten RAI-toimintakykyarvio, Suuntima-

asiakasprofilointimenetelmä, Alkoholikäytön riskitesti AUDIT tai AUDIT-C, Mini-Mental State 

Examination (MMSE)- tai CERAD -muistitesti, Kaatumisseulan arviointimittari, ravitsemustilaa 

arvioiva MNA-testi ja Yksilöllisen elämänsuunnittelun (YKS) työkalut. Lisäksi voi hyödyntää 

Jyväskylän yliopiston AGNES-tutkimusohjelmassa kehitettyä aktiivisena vanhenemisen mittaria 

(www.gerec.fi/agnes ) tai Kelan laajasti käyttämää GAS-menetelmää6.  

Monialaisen kuntoutusjakson aikana asiakkaan kotona kokonaistilannetta arvioitaessa fyysistä, psyykkistä, 

sosiaalista ja kognitiivista toimintakykyä mittaavien testien lisäksi huomiota kiinnitetään asiakkaan 

kokemaan elämänlaatuun ja turvallisuuteen sekä osallistumisen mahdollisuuksiin. Elinympäristön ja 

voimavarojen arvioinnin lisäksi arvioidaan kulttuuriset tarpeet. 

Maakunnan toimintakäytännön mukaan sovitaan, miten palveluntuottaja kirjaa asiakkaan toimintakykyä ja 

monialaista kuntoutuksen toteutumista koskevat tiedot (huom. ohjelmien keskinäinen yhteensopivuus, 

rakenteinen kirjaaminen ja digitalisaatio, Kanta-arkistoon pääsy) kotikuntoutuksen asiakasdokumentteihin 

ja tilastoivat tehdyn työn kuntoutuksena.  

                                                
5 Tavoitteet asettaa aina kuntoutuja itse, konkreettisina tavoitteina voidaan kuvata esimerkiksi: ”Pystyn kävelemään 

postilaatikolle tai alaovelta asunnolle johtavissa portaissa. Käyn kaupassa tai saan valmistettua/lämmitettyä lounaan. 
Voin pukea itse sukat jne. Luovun rollatorin käytöstä tai otan käyttöön” 
6 http://www.kela.fi/gas-menetelmä 

http://www.toimia.fi/
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4.2.6 Asiakkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaaminen  

Palveluntuottaja huolehtii asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksista palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa, 
arvioinnissa ja kehittämisessä maakunnan määrittämällä tavalla. Ikääntyneen ihmisen oma kokemus 
aktiivisuudestaan arjessa ja osallisuudestaan ympäröivään yhteisöön ja yhteiskuntaan, ovat merkittäviä 

tavoitteellisen kuntoutumisen tekijöitä. Iäkkään asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia voidaan lisätä 
sähköisiä ratkaisuja ja yhteiskehittämisen menetelmiä hyödyntäen. Palveluntuottaja vastaa asiakkaiden 
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumisesta toiminnassaan vähintään maakunnan 
päättämän menettelytavan mukaisesti esimerkiksi seuraavasti:  
 

a) Suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä asiakkaiden kanssa; 

b) Järjestämällä kokemustoimintaa ja kehittäjäasiakastoimintaa 

 

Palveluntuottaja tukee asiakkaan omatoimista kuntoutumista antamalla esimerkiksi 

itsehoitosuunnitelmia ja terapiajaksoihin liittyviä kirjallisia, videovälitteisiä tai 
ryhmätoimintana toteutettuja harjoitteluohjelmia ja –ohjeita asiakkaan tiivistä harjoittelua 
varten ja varmistaa, että asiakas osaa tehdä harjoitteet/ohjelman itsenäisesti ja kertaa ohjeet 

tarpeen mukaisesti. Lisäksi asiakkaalle voidaan tarjota sähköisiä oire- tai toimintakykyarvioita, 
itsehoitotyökaluja ja läheisten koulutusta sekä tukea asiakkaita läheisistä koostuvan 
tukiverkoston rakentamisessa. Palveluntuottaja voi hyödyntää Terveyskylän virtuaalista 
kuntoutumistaloa7. 

 
Palveluntuottajan tulee tarjota yhdenvertaisesti mahdollisuus asiakaspalautteen antamiseen myös niille, 

joilla ei ole mahdollisuutta käyttää digitaalisia palveluja. Palveluntuottajan tulee tarjota kaikille 

asiakkailleen fyysisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti että kognitiivisesti saavutettava mahdollisuus antaa 

asiakaspalautetta.  

Asiakkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin sekä erityisesti asiakaspalautteeseen ja -

tyytyväisyyteen liittyviä raportointivelvoitteita on kuvattu tämän asiakirjan luvussa 9.5. Maakunta ja 

palveluntuottaja käsittelevät palveluntuottajan palveluista saamansa palautteen maakunnan päättämällä 

tavalla alueellisissa seuranta- ja kehittämisryhmissä. 

 Palvelujen yhteensovittaminen  

Palvelujen yhteensovittaminen on toteutettava siten, että se turvaa asiakaskeskeisen integraation sekä 
sujuvat ja ehjät hoito- ja kuntoutuskokonaisuudet. Yhteistyötahoja ovat esimerkiksi maakunnan liikelaitos, 
muut palveluntuottajat, kunnat ja kolmannen sektorin toimijat. Asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti 
yhteistyötä on tarvittaessa tehtävä eri sisältöisten sekä eri järjestämistavalla toteutettujen palvelujen 
osalta. Kaikilla palveluntuottajilla on velvoite välttää palvelun turvallisuuden, vaikuttavuuden ja 

asiakaslähtöisyyden kannalta tarpeettomia tai päällekkäisiä suunnitelmia ja palveluja.  
 
Eri toimijoiden väliset yhteisneuvottelut, jatkohoidon suunnittelemiseksi tarvittavat palaverit ja 
osallistuminen tavanomaiseen verkostotyöhön kuuluvat korvattavaan palveluun. Palveluntuottaja 
osallistuu maakunnan liikelaitoksen tekemään keskitettyyn, tarvittaessa moniammatilliseen 
asiakkaan palvelutarpeen kokonaisarviointiin ja kuntoutussuunnitteluun, ml. apuvälineitä ja 
asunnonmuutostöitä koskeviin neuvotteluihin, mikäli asiakkaan asia sitä vaatii.  Mikäli 

maakunnan liikelaitos osallistuu yhteistyöhön, päävastuu yhteistyöpalaverien koolle kutsumisesta on 
maakunnan liikelaitoksella. Yhteistyöpalaverit voivat olla muualla kuin palveluntuottajan tiloissa ja 
palveluntuottaja vastaa tästä aiheutuneista kuluista. 
 

 Palvelun tuottamiseen käytettävä henkilöstö  

Palveluntuottajalla on oltava toiminnan luonteeseen nähden riittävä määrä soveltuvan pätevyyden ja 
kokemuksen omaavaa henkilöstöä, jotta asiakassetelillä järjestettävä kotikuntoutuksen palvelu ja 
jatkuvuus voidaan turvata. Henkilöstöresurssit on kuvattu liitteessä, jonka palveluntuottaja toimittaa 
maakunnalle ilmoittautuessaan kyseisen asiakassetelillä annettavan palvelun tuottajaksi. Henkilöstön 
vaihtuminen ei saa heikentää palvelun laatua.  
 

                                                
7 https://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo 
ks. myös www.aijjoos.fi kumppanuushankkeen ikäihmisten osallisuudesta ja vertais- ja vapaaehtoistoiminnasta 

https://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo
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Palveluntuottajan palveluksessa fysioterapeuttien ja toimintaterapeuttien on oltava valvontaviranomaisen 

rekisteriin merkittyjä terveydenhuollon laillistettuja ammattihenkilöitä. Kelpoisuusehdot ovat laissa 

terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) ja siihen liittyvässä asetuksessa (564/1994). Ks. myös 
laki yksityisestä terveydenhuollosta 152/1990.  
 
[Maakunta voi liittää tähän erillisen tehtäväkuvauksen tai painopisteet, mitä tavoitteita tai 
osaamista edellytetään kotikuntoutusta toteutettaessa yhteismitallisena alueella.]  
 

Palveluntuottaja vastaa henkilöstönsä koulutuksesta, jonka puitteissa voidaan tehdä yhteistyötä 
maakunnan kanssa.    
 
Tarkoituksenmukaista työn- ja tehtävien jakoa eri henkilöstöryhmien välillä voidaan käyttää. Tällöin 
palveluntuottaja vastaa siitä, että tehtävänjako on säädösten ja osaamisen mukainen. Sosiaali- ja 
terveysalan opiskelijoita ja kouluttamatonta henkilöstöä ei voi käyttää itsenäisesti palvelua tuottavana 

henkilöstönä, mutta heitä voidaan hyödyntää tilapäisesti hoitohenkilökunnan sijaisen tehtävissä tai 
avustavissa tehtävissä siten kuin asetuksessa terveydenhuollon ammattihenkilöistä säädetään. 
 
Palveluntuottaja sitoutuu huolehtimaan siitä, että palveluntuottaja taikka sen johtohenkilö tai edustus-, 

päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö ei ole syyllistynyt rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella 
tuomiolla laissa julkisista hankinnoista 80 §:ssä mainittuun rikokseen tai tekoon tai sanotun lain 54 §:n 
mukaiseen laiminlyöntiin. Palveluntuottajan tulee pyytää henkilöstöltä nähtäväksi ote rikosrekisteristä siten 

kuin laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä määrittää. 
 
Palveluntuottaja vastaa henkilöstönsä pätevyydestä, perehdytyksestä ja riittävästä ammattitaidosta siten, 
että henkilökunnan osaamisvaatimukset täyttyvät myös sijaisjärjestelyiden osalta (ks. Kouluttaminen). 
 
Palveluntuottajalla on lakisääteisesti oltava nimettynä potilasasiamies, tietosuojavastaava, ja 
rekisterinpidosta vastaava henkilö. 

 
Palveluntuottaja tai hänen henkilöstönsä ei ole työ- tai virkasuhteessa maakuntaan hoitaessaan tämän 
palvelukuvauksen mukaisia tehtäviä. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassaolevia 
valtakunnallisia virka- ja työehtosopimuksia sekä työlainsäädäntöä. Palveluntuottaja vastaa kaikista 
työnantajavelvoitteista. 
 

Palveluntuottajalla on aina oman henkilöstönsä työnjohto- ja valvontavastuu. Mikäli palvelua toteutetaan 

maakunnan tiloissa, palvelun tuottamiseen käytettävän palveluntuottajan henkilöstön on noudatettava 
maakunnan turvallisuus-, tietosuoja-, yleisiä käytös- sekä muita maakunnan antamia ohjeita ja 
määräyksiä.  

Palveluntuottaja voi maakunnan hyväksynnällä toteuttaa palveluja yhteistyössä muiden palveluntuottajien 
kanssa. Palveluntuottaja vastaa myös alihankkijoidensa henkilöstöstä samassa laajuudessa ja kuten 
omasta henkilöstöstään. 

 Palvelun kieli  

Palveluntuottajan on oma-aloitteisesti huolehdittava siitä, että yksittäisen henkilön kielelliset oikeudet 

toteutuvat käytännössä. Henkilöstöllä on oltava suomen ja ruotsin kielen osalta riittävä suullinen ja 

kirjallinen taito tai palvelua on tuotettava potilaan toivoessa sitä hänen omalla kielellään. Palveluntuottaja 

on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava tulkkaus- tai käännösavun hankkimisesta, mikäli sosiaali- 

ja terveydenhuollon henkilöstö ei hallitse asiakkaan käyttämää kieltä tai asiakas ei aisti- tai puhevamman, 

tai muun syyn vuoksi voi tulla ymmärretyksi.  

Palveluihin liittyvät asiakirjat on tuotettava yhdellä tai pyydettäessä molemmilla kotimaisilla kielillä 

palveluntuottajan kustannuksella.  

Palveluntuottaja voi soveltuvin osin ottaa huomioon maakuntahallituksen asettaman kielivähemmistön tai 

saamen kielen vaikuttamistoimielimen kannanotot. 

 Palvelutoiminnan edellyttämät tilat, työvälineet ja tukipalvelut  

4.6.1 Palveluntuottajan toimintatilat ja toimintaympäristö  
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Kotikuntoutusta toteutetaan pääasiassa asiakkaan kotona. Palveluntuottaja vastaa palvelujen 

toteuttamiseen tarvittavista omista toimitiloistaan kuten henkilöstön sosiaalisista tiloista. 

Nämä on kuvattu liitteessä, jonka palveluntuottaja toimittaa maakunnalle ilmoittautuessaan 
asiakassetelillä annettavan palvelun tuottajaksi. Toimitilojen on oltava näiden vaatimusten mukaisia 
koko asiakassetelin voimassaolon ajan. 
 
Palveluntuottajan toimitilojen ja toimintaympäristön on oltava terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan 
annettavalle kuntoutukselle asianmukaiset ja turvalliset. Palveluntuottajan on noudatettava 

valtakunnallisia ja maakunnan hygieniaohjeita niiltä osin kuin niiden sisältöjä on mahdollista soveltaa 
kuntoutusyksiköissä, kuntosalilla tai uima-altaalla. Toimitiloihin ja toimintaympäristöön liittyvät 
tarpeenmukaiset selvitykset, kuten sisäilmaselvitykset, tulee tehdä ajantasaisesti. Palveluntuottajan 
toimitilojen, toimintaympäristön ja välineiden suunnittelussa ja käytössä on otettava huomioon 
esteettömyys sekä asiakkaiden ja potilaiden yksilölliset tarpeet ja yksityisyyden suoja. Asiakastyössä 
käytettävien tilojen äänieristyksen pitää olla riittävää, jotta asiakkaan yksityisyyden suoja toteutuu. 

Toimitilojen on mahdollistettava tietosuojan toteutuminen.  
 

4.6.2 Toimintaan liittyvät työvälineet ja tukipalvelut  
 

Palveluntuottaja vastaa tämän palvelukuvauksen mukaiseen palvelutuotantoon vaadittavasta irtaimistosta, 
laitteistosta, tarvikkeista, ohjelmistosta, materiaalista ja hoito- ja kuntovälineistä8 ellei toisin ole sovittu 

maakunnan ja palveluntuottajan välillä. Etäkuntoutuksessa käytettävät laitteet, myös asiakkaan 
kotiin tarvittavat laitteet hankitaan erikseen sovittavalla tavalla. Palveluntuottajalla on oltava 
terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista säädetyn lain mukainen seurantajärjestelmä palvelutuotannossa 
käytettävien laitteiden ja niiden käytön turvallisuuden varmistamiseksi.  Laitteiston ja välineiden on oltava 
heti käytössä toiminnan alkaessa sekä niiden pitää olla riittävät ja asianmukaiset koko asiakassetelin 
voimaassaolon ajan. Palveluntuottaja vastaa irtaimistoon, laitteistoon ja välineistöön liittyvästä 
kalibroinnista, korjauksesta, välinehuollosta ja uusinnasta maakunnan ja valmistajan ohjeiden mukaisesti 

koko asiakassetelin voimassaolon ajan, ellei maakunnan ja palveluntuottajan välillä ole toisin sovittu. 
 
Palveluntuottaja vastaa omissa toimitiloissaan toteutettavan kuntoutuksen osalta tämän Palvelukuvauksen 
mukaiseen palvelutuotantoon liittyvistä hankinnoista ja palveluista, ellei maakunnan ja palveluntuottajan 
välillä ole toisin sovittu.   
 

Maakunta voi tarkastaa palveluntuottajan tai tämän alihankkijan irtaimiston, laitteiston, välineistön ja 

toimintaan liittyvät palvelut ennalta ilmoittamatta ja ilman erillissyytä. 
 
Palveluntuottajan on maakunnan määrittämissä erityistilanteissa käytettävä valtakunnallisten 
palvelukeskusten ja maakunnan liikelaitoksen palveluja kuten asiakastietolaissa tarkoitettuja 
valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluja siten, kuin lainsäädäntö edellyttää, maakuntastrategia linjaa tai 
kuten maakunnan kanssa on erikseen sovittu.  

 [Lisää tähän lista minimissään kuntoutuksen yhteydessä käytettävistä työvälineistä, laitteista 
sekä kuntoutuksen yhteydessä tarvittavista apuvälineistä]. 

 Palvelun laatu ja vaikuttavuus 

Kotikuntoutuksen on oltava laadukasta, asiakaskeskeistä, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua.  

Palveluntuottajan nimeämän kuntoutuksen vastuuhenkilön tai palveluista vastaavan johtajan on johdettava 

ja valvottava, että palvelut täyttävät niille säädetyt vaatimukset ja maakunnan asettamat ehdot koko sen 

ajan, kun kuntoutuspalveluja toteutetaan.  

Asiakkaan palvelujen tuottamisessa on noudatettava niistä annettua sitovaa kansallista ja kansainvälistä 

ohjeistusta ja kuntoutuksesta julkaistuja hyviä käytäntöjä. Lisäksi palveluntuottajan on noudatettava 

alueellisia ja paikallisia ohjeita sekä maakunnan määrittelemiä kuntoutus- ja palvelukokonaisuuksia sekä 

palvelun porrastusta. Palveluntuottajan on edistettävä asiakkaan hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta 

maakunnan määrittämien toimintamallien, olemassa olevien suositusten sekä ajantasaiseen näyttöön 

perustuvien menetelmien mukaisesti. 

                                                
8 Käytössä voi olla myös kuntoutumisen seurannan tukena tai kannustinperusteena aktiivisuusmittareita. 
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Palveluntuottajan vastuulla on seurata ja kehittää palvelujen laatua ja vaikuttavuutta. Palveluntuottajalla 

on omavalvontasuunnitelma, joka sisältää toiminta-ajatuksen ja toimintasuunnitelman. Maakunnan 

palvelustrategia ja palvelulupaus määrittävät tavoitteet, joita palveluntuottajan tulee noudattaa. 

Maakunnan palvelustrategia määrittää kotikuntoutukseen liittyvät mittarit, joista palveluntuottajan on 

raportoitava maakunnan päättämällä tavalla julkisessa tietoverkossa, maakunnalle ja muille viranomaisille.  

Palveluntuottaja sitoutuu maakuntien ja kuntien tekemien suunnitelmien kuten hyvinvointisuunnitelman ja 

turvallisuussuunnitelman mukaiseen palvelutuotantoon. 

 Palvelun saatavuus ja saavutettavuus 

Tämä palvelukuvaus määrittää minimikriteerit palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden osalta. 
 

4.8.1 Saatavuus 

Palveluntuottajan tulee osoittaa miten tämän palvelukuvauksen mukaiset kotikuntoutuspalvelut ovat 

ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden saatavilla viiveettä koko asiakassetelin voimassaolon ajan. 
Palvelut tulee toteuttaa maakunnan valvonnassa ja yhteistyössä maakunnan liikelaitoksen kotihoidon ja 
kuntoutuksen vastuuhenkilön kanssa.  
 
Maakunta voi edellyttää kuntoutukseen pääsyyn liittyviä kriteerejä, esimerkiksi milloin asiakkaan 
palvelutarpeen arvioinnin jälkeen hänen kuntoutuksensa tulee käynnistyä ja palveluntuottajan tulee 
tuottaa palvelu. 

 
Loma-aikana palveluntuottajalla on oikeus supistaa kotikuntoutustoimintaa sopimalla asiasta maakunnan 
vastuuhenkilön kanssa huolehtimalla kuitenkin samaan aikaan palvelujen riittävästä saatavuudesta.  
 
Palveluntuottajien on mahdollista tehdä keskenään yhteistyötä palvelujen saatavuuden varmistamiseksi.  
Tämä yhteistyö ei saa synnyttää erillisiä asiakasmaksuja. Yhteistyötä toteuttaessa tulee huomioida 
asiakassuunnitelmien sisältö, asiakkaiden valinnat ja syrjimättömyysperiaatteet.  

 

4.8.2 Saavutettavuus 

Kotikuntoutuspalvelujen on oltava ikääntyneelle väestölle ja vammaisille henkilöille sekä fyysisesti, 
psyykkisesti, sosiaalisesti että kognitiivisesti saavutettavia ja esteettömiä.9 Maakunta määrittää 
palvelustrategiassaan ja palvelulupauksessaan saavutettavuuden periaatteet. Saavutettavuuden 

edistämiseksi voidaan hyödyntää esimerkiksi liikkuvia palveluja, digitaalisia ratkaisuja, 
kommunikaatioapuvälineitä ja tulkkipalveluja. Palveluntuottajan on tarjottava yhdenvertaisesti palveluja 
myös niille, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää digitaalisia palveluja. 
 
Asiakkaan matkat palveluntuottajien toimitiloihin, kuntosalille tai muihin palveluntuottajan käyttämiin 
tiloihin sekä matkoihin liittyvät kustannukset eivät ole palveluntuottajan vastuulla. 

 
Palveluntuottajan henkilöstön matkat tämän palvelukuvauksen mukaisiin kotikuntoutuksen palveluihin 
kuten asiakkaan kotona tehtävään kotikuntoutukseen ja verkostopalavereihin liittyen ovat 
palveluntuottajan vastuulla ilman erilliskorvausta 
 

 Kouluttaminen ja kehittäminen 

4.9.1 Kouluttaminen 

Palveluntuottajan henkilöstön täydennyskoulutusten sisältöä suunniteltaessa pitää ottaa huomioon 
maakunnan palvelustrategian ja painopistealueet ja asukkaiden palvelutarpeet sekä valtakunnalliset 
strategiset tavoitteet, kuten ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden toimintakyvyn ja 

ammattihenkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Henkilöstöllä tulee olla osaamista 
ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden kuntoutumistarpeiden tunnistamiseen, yhdenvertaiseen 
kohteluun sekä toimintakyvyn monipuoliseen tukemiseen, ohjaukseen ja neuvontaan. Maakunta voi 
edellyttää erikseen sovittavaa osaamista kuntoutuksen erityismenetelmistä ja niiden 
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kouluttamisesta henkilöstölle. Palveluntuottaja toimittaa maakunnalle säännöllisesti tietoa henkilöstön 

ammattitaidon ylläpitämisestä maakunnan päättämällä tavalla. Yhteistyöneuvotteluissa seurataan 

henkilöstön osaamista ja täydennyskoulutusta. 
 

4.9.2 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 

Palveluntuottajan odotetaan aktiivisesti ja oma-aloitteisesti kehittävän uusia asiakaslähtöisiä ja 

kustannustehokkaita kuntoutuksen toimintatapoja maakunnan palvelustrategian tavoitteiden ja 
valtakunnallisten strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Palveluntuottaja toimittaa maakunnalle 
maakunnan päättämällä tavalla säännöllisesti tietoa siitä, miten se kehittää palveluntoimintaansa, kuten 
asiakaspalveluprosessejaan. 
 
Maakunta järjestää tarvittaessa toimivia alueellisia seuranta- ja kehittämisryhmiä, joihin alueen 
kuntoutuspalveluja tuottavien palveluntuottajien on velvollisuus osallistua. Seuranta- ja 

kehittämisryhmissä käsitellään jatkuvan kehittämisen mallin mukaisesti muun muassa seurantatietoja. 
Maakunta järjestää tarvittaessa toimivia alueellisia seuranta- ja kehittämisryhmiä, joihin alueen 
kuntoutuspalveluja tuottavien palveluntuottajien on velvollisuus osallistua. Seuranta- ja 

kehittämisryhmissä käsitellään jatkuvan kehittämisen mallin mukaisesti muun muassa 
seurantatietoja, laatupoikkeamia, asiakaspalautetta ja ennaltaehkäiseviä toimintatapoja. 
Seuranta- ja kehittämisryhmiä voidaan kutsua koolle myös yksittäisten kehittämisteemojen 

ympärille, jolloin kutsu voidaan osoittaa myös yksittäisille palveluntuottajille kaikkien 
palveluntuottajien sijaan. 
 
Palveluntuottajan edellytetään tuottavan tietoa ja aineistoa maakunnan tiedolla johtamisen tarpeisiin sekä 
yhdessä sovittuihin kehittämishankkeisiin. Palveluntuottajan odotetaan myös arvioivan omissa 
kuntoutuspalveluissa käytettäviä menetelmiä muun muassa vaikuttavuuden, asiakastyytyväisyyden, 
toiminnan tehokkuuden ja käyntien määrän sekä muun palvelunkäytön näkökulmasta. 

 
Palveluntuottajan edellytetään hyödyntävän hyväksi todettuja, yhdessä sovittuja menettelytapoja sekä 
osallistuvan yhdessä sovittujen uusien menettelytapojen, innovaatioiden ja muiden hyvien käytäntöjen 
kehittämiseen ja levittämiseen maakunnan määrittämällä tavalla.  
 

5 Palvelutuotantotapaan liittyvät ehdot 
Palveluntuottajan on noudatettava kansalliseen lainsäädäntöön ja hallintopäätökseen kirjattuja ehtoja. 

6 Erityistilanteisiin varautumista koskevat ehdot  
Palveluntuottajan on noudatettava kansalliseen lainsäädäntöön ja hallintopäätökseen kirjattuja ehtoja. 

7 Valvontaan liittyvät ehdot 
Palveluntuottajan on noudatettava kansalliseen lainsäädäntöön ja hallintopäätökseen kirjattuja ehtoja. 

8 Viestintään, markkinointiin ja vuorovaikutukseen liittyvät ehdot 
Palveluntuottajan on noudatettava kansalliseen lainsäädäntöön ja hallintopäätökseen kirjattuja ehtoja. 

9 Tietotuotantoon liittyvät ehdot 
Palveluntuottajan on noudatettava kansalliseen lainsäädäntöön ja hallintopäätökseen kirjattuja ehtoja. 

10 Korvauksiin liittyvät ehdot 
Palveluntuottajan on noudatettava kansalliseen lainsäädäntöön ja hallintopäätökseen kirjattuja ehtoja. 

Maakunta määrittelee kuntoutusta koskevan kannustinmallin (esimerkiksi 

toimintakykytavoitteet ja mittarit), joka määrittää laatuun liittyviä kriteerejä tai 

minimivaatimuksia. Kannustinmalli voi perustua muun muassa palveluiden saatavuuden 

(esimerkiksi odotusaika), asiakas- ja potilasturvallisuuden tai asiakastyytyväisyyden 

parantumiseen. Vaihtoehtoisesti kannusteet voivat perustua kustannusten tai palvelutarpeen 
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vähenemiseen suhteessa palveluntuottajiin maakunnan alueella tai suhteessa muihin 

maakuntiin. Kustannuksia tai palveluntarvetta voi arvioida esimerkiksi käyntien määrän tai 

lisäpalvelujen käytön perusteella. Kannustinmallin mukaisten palkkioiden laskentaperusteena 

voidaan käyttää maakunnan määrittämien palveluiden laatuindikaattorien tuloksia. 

Laatuindikaattoreille voidaan määrittää tavoitetaso (esimerkiksi alueellisesti toteutunut 

keskiarvo), josta määritetty prosentuaalinen poikkeama tarkastelujakson aikana käynnistää 

kannustimen maksun. Kannustimet voidaan porrastaa poikkeaman merkittävyyden mukaan. 

11 Palvelupoikkeamat ja muut virheet  
Palveluntuottajan on noudatettava kansalliseen lainsäädäntöön ja hallintopäätökseen kirjattuja ehtoja. 

12 Vahingonkorvauksiin liittyvät ehdot  
Palveluntuottajan on noudatettava kansalliseen lainsäädäntöön ja hallintopäätökseen kirjattuja ehtoja. 

13 Tietyllä maakunnan alueella toimivia palveluntuottajia koskevat ehdot 
Palveluntuottajan on noudatettava kansalliseen lainsäädäntöön ja hallintopäätökseen kirjattuja ehtoja. 


