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Liite 1. Kuntoutussuositusten implementointi -hankkeen hankesuunnitelman mukaiset suunnitellut 
tuotokset. 

Työpaketti Tuotokset 
Terveyden-
huollon am-
mattilaiset 

Implementoinnin välineet: Kunakin hankevuonna julkaistaan www.käypähoito.fi 
sivustolla vähintään 10 ammattilaisten käyttöön suunnattua kuntoutuskäytäntöä 
edistävää implementoinnin välinettä. ICF-viitekehyksellä havainnollistetaan sitä, 
mihin toimintakyvyn osa-alueeseen tietyllä kuntoutusinterventiolla voidaan vaikut-
taa. 

 MAGICApp työkalua implementoinnin työvälineiden tuottamiseksi testataan yh-
den KH-suosituksen kohdalla vuonna 2015. Testaus raportoidaan vuosiraportin 
yhteydessä. Käyttöä laajennetaan, jos kokemukset ovat olleet myönteisiä. 

 Implementoinnin välineiden yhteys kansalliseen Terveys- ja hoitosuunnitel-
maan: Laaditaan ja julkaistaan vuonna 2016 selvitys siitä, kuinka sekä potilaille 
että ammattilaisille suunnatut implementoinnin välineet voidaan yhdistää Terveys- 
ja hoitosuunnitelmaan ja siten ottaa käyttöön sähköisissä potilastietojärjestel-
missä, Kanta-arkistossa ja kansalaisten terveystaltioissa. 

 Kouluttaminen: Järjestetään pääkaupunkiseudulla seminaarit ammattilaisille al-
kuvuonna 2016 ja alkuvuonna 2017. Osallistumistavoite on 100 osallistujaa/semi-
naari. 

 Verkkomateriaalit: Tuotetaan hankkeen aikana vähintään viisi hyvää (diagnostii-
kan, hoidon ja) kuntoutuksen toteuttamista kuvaavaa palveluketjukuvausta, joka 
julkaistaan KH- suosituksen liitteenä. 

 Prosessikuvaus uudenlaisen hoitosuosituksen laatimisesta sellaisista aiheista, 
jotka eivät sovellu näyttöön perustuviksi KH-suosituksiksi, julkaistaan Hoitosuosi-
tustyöryhmien käsikirjassa vuonna 2016. (Toteutetaan, jos nuorten syrjäytymisen 
ehkäisyyn liittyvät hoitosuositukset katsotaan tarpeellisiksi.) 

 Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvät suositukset: Julkaistaan vuosina 
2016–17, mikäli ne hankkeen ohjausryhmässä nähdään tarpeellisiksi ja mahdolli-
siksi toteuttaa. Muussa tapauksessa nuorten syrjäytymisen ehkäisy huomioidaan 
muissa hoitosuosituksissa (esimerkiksi ADHD, Depressio, Alkoholiongelmat). 

Terveyden-
huollon or-
ganisaatiot 

Selvitys toimivista terveydenhuollon organisaatioiden johdolle suunnatuista im-
plementoinnin keinoista julkaistaan www.käypähoito.fi-sivustolla loppuvuonna 
2015. 

 Raportit vaikuttavista kuntoutusmenetelmistä ja niiden implementoinnin välineistä 
kootaan vuosittain ja lähetetään yhteistyöorganisaatioille kunkin hankevuoden vii-
meisellä neljänneksellä. 

 Implementointisuunnitelmat kullekin organisaatioissa toteutettavalle hankkeen 
piiriin kuuluvalle implementointitoimelle laaditaan vuonna 2016. Suunnitelmien jul-
kaisemisesta vastaavat kyseiset organisaatiot. 

 Implementoinnin välineet kyseisiä osahankkeita varten laaditaan vuosina 2016–
17, ja ne julkaistaan www.käypähoito.fi-sivustolla. 

 Kansallinen seminaari sairaanhoitopiirien johdolle ja alueellisille päättäjille järjes-
tetään loppuvuonna 2017. Osallistumistavoite on 60 henkilöä. 

 Johdon käyttöön tarkoitettuja prosessi- ja lopputulosmittareita tuotetaan 
hankkeen aikana ainakin kolmeen KH-suositukseen. 
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Liite 2. Vaiheistussuunnitelma tuotosten osalta. 

Taulukko sisältää hankkeen työt, miten kenenkin työt jakautuvat eri työvaiheille ja mitkä ovat hank-
keen oletetut lopputulokset 6 kuukauden välein. 

Henkilöt 1-6/2015 7-12/2015 1-6/2016 7-12/2016 1-6/2017 7-12/2017 
Mari Honkanen 
MH tehtä-
vät 

Projektipäällikön tehtävät 

MH tuotok-
set 

Työsuunni-
telma 

Vuosiraportti Työsuunni-
telma 

Vuosiraportti Työsuunni-
telma 

Arviointi- 
raportti 
Vuosiraportti 
Loppuraportti 

Raija Sipilä 
RS tehtävät Työpaketti ammattilaiset vastuuhenkilö 
RS tuotok-
set 

Seminaari 
 

Implemen-
tointityö- 
kaluja am-
mattilaisten 
käyttööna 
 

Seminaari 
Implemen-
tointityö- 
kaluja 
ammatti-
laisten 
käyttööna 
MAGICapp 
raportti 

Implemen-
tointityö- 
kaluja 
ammattilais-
ten käyttööna 
Verkkomate-
riaaleja am-
mattilaisille 

Seminaari 
Implemen-
tointityö- 
kaluja 
ammattilais-
ten käyttööna 
Verkkomate-
riaaleja am-
mattilaisille 

Implemen-
tointityöka-
luja ammatti-
laisten käyt-
tööna 
Verkkomate-
riaaleja am-
mattilaisille 
Suositukset 
nuorten syr-
jäytymisen 
ehkäisystä 

Jorma Komulainen 
JK tehtävät Työpaketti organisaatiot vastuuhenkilö 
JK tuotok-
set 

Implemen-
tointiselvitys 
organisaati-
oille 

Terveys- ja 
hoitsuunnitel-
maselvitys 
Prosessi- ja 
tulosmitta-
reita 

Kartoitus 
muutostar-
peista orga-
nisaatioissa 

Implemen-
tointisuunni-
telmat orga-
nisaatioille 
Prosessi- ja 
tulosmitta-
reita 

Raportit im-
plementointi-
hankkeiden 
etenemisestä 
organisaa-
tioissa 

Seminaari 
organisaa-
tioiden joh-
dolle 
Prosessi- ja 
tulosmitta-
reita 

Marjo Lepistö 
ML tehtävät Implementointisuunnitelmat ja koulutustilaisuudet Käypä hoito -toimijoille 
ML tuotok-
set 

Implemen-
tointisuunni-
telmiab 

Implemen-
tointisuunni-
telmiab 

Implemen-
tointisuun-
nitelmiab 

Implemen-
tointisuunni-
telmiab 

Implemen-
tointisuunni-
telmiab 

Implemen-
tointisuunni-
telmiab 

Kirsi Tarnanen 
KT tehtävät Potilasversioiden suunnittelu Potilasversioiden laatiminen 
KT tuotok-
set 

Ohjeistus  
potilas- 
versioista,  
ensimmäinen 
versio 

Ohjeistus 
potilas- 
versioista, lo-
pullinen ver-
sio 

Potilas- 
versioitac 

Potilas- 
versioitac 

Potilas- 
versioitac 

Potilas- 
versioitac 

Heljä Rasilainen (30.8.2016 asti) 
Tiina Tala (30.8.2016 alkaen) 
HR/TT teh-
tävät 

Implementointityökalujen kuvien laatiminen ja visuaalisen ilmeen toteutus 

Karin Torp 
KT tehtävät Sihteerin tehtävät  
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a Implementointityökalut ammattilaisten käyttöön ovat kuntoutuksen suunnittelua ja toteutta-
mista auttavia välineitä, kuten muistilistoja, päätöksenteon tukivälineitä ja hoitoketjukuvauk-
sia. Ne liittyvät hoitosuositukseen, ja niitä voidaan käyttää sähköisessä tai painetussa muo-
dossa, tai molemmissa. Työkaluja julkaistaan vähintään kaksi puolivuosittain. 

b Implementointisuunnitelma laaditaan jokaiselle kuntoutuksen sisältävälle Käypä hoito -suo-
situkselle ennen suosituksen julkaisemista. Implementointisuunnitelma sisältää avainviestit, 
jotka pyritään saamaan käyttöön terveydenhuollossa sekä suunnitelman keinoista, joita 
käytetään tavoitteiden saavuttamiseksi. 

c Potilasversiot laaditaan kaikista kuntoutuksen sisältävistä Käypä hoito -suosituksista kol-
men kuukauden kuluessa suosituksen julkaisemisesta. 

 

Liite 3. Listaus KH-suosituksista, joihin Kuntoutussuositusten implementointi -hankkeen aikana 
laadittiin ja julkaistiin kuntoutusta sisältäviä implementoinnin välineitä. 

 Julkaisupäivämäärä 
ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden hoito) 31.5.2017 
Aivoinfarkti ja TIA 1.11.2016 
Aivovammat 29.12.2017 
Alkoholiongelmaisen hoito  4.11.2015 
Atooppinen ekseema 19.9.2016 
Depressio 29.9.2014 
Diabetes 22.3.2016 
Epävakaa persoonallisuus 23.6.2015 
Kipu 4.12.2015 
Liikunta 13.1.2016 
Lonkkamurtuma 16.10.2017 
Muistisairaudet 27.1.2017 
Niskakipu (aikuiset) 16.1.2017 
Nivelreuma 8.6.2015 
Olkapään jännevaivat 24.11.2014 
Parkinsonin tauti 29.10.2015 
Stabiili sepelvaltimotauti  13.4.2015 
Sydämen vajaatoiminta 15.2.2017 
Unettomuus 3.12.2015 
Uniapnea 15.6.2017 
Virtsankarkailu (naiset) 5.9.2017 
Värttinäluun alaosan murtuma 25.5.2016 
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Liite 4. Listaus Kuntoutussuositusten implementointi -hankkeen aikana laadituista ja julkaistuista 
implementointimateriaaleista. 

 

Luentomateriaalit: 

1. Alkoholiongelmaisen hoito; huomioitu psykososiaalinen hoito ja kuntoutus sekä työkyky 

2. Depressio; huomioitu toimintakyvyn arviointi, sairauspoissaolojen tarve ja työhön paluun tuki 
sekä ammatillinen kuntoutus 

3. Epävakaa persoonallisuus; huomioitu työ- ja toimintakyky, psykoterapiat sekä kuntoutustar-
peen arviointi 

4. Kipu; huomioitu toimintakyvyn arviointi, työkyky, lääkkeettömät hoidot, lääkinnällinen ja amma-
tillinen kuntoutus 

5. Stabiili sepelvaltimotauti; huomioitu sydänkuntoutus, potilasohjaus ja työkyvyn arviointi sekä 
esitelty kuntoutusta järjestävät tahot 

6. Unettomuus; huomioitu lääkkeetön hoito ja kognitiivis-behavioraaliset menetelmät 
7. Diabetes; sisältää sopeutumisvalmennus ja kuntoutus -osion 

8. Liikunta: Liikuntasuositukset, liikuntakelpoisuus ja liikuntaharjoittelun perusteet; sisältää osion 
liikunnan aiheiden ja liikuntakelpoisuuden arviointiin terveydenhuollon ammattilaiselle 

9. Liikunta: Keskeiset pitkäaikaissairaudet sekä raskaana olevat ja ikääntyneet; sisältää sepelval-
timotaudin, aivoinfarktin ja aivoverenvuodon, ääreisvaltimotaudin, sydämen vajaatoiminnan, 
keuhkoahtaumataudin sekä syöpien kuntoutusta 

10. Sydämen vajaatoiminta; sisältää omahoidon tavoitteita ja tukea koskevaa tietoa sekä sydänpo-
tilaan kuntoutusta 

11. Niskakipu (aikuiset); käsittelee niskakipupotilaan toimintakyvyn arviointia, toimintakyvyn paran-
tamista ja yläpitoa sekä työkykyä. Mukana on myös ICF-viitekehykseen perustuva taulukko nis-
kakivun mahdollisista vaikutuksista toimintakyvyn eri osa-alueisiin 

12. Muistisairaudet (5 osaa, joista muut paitsi lääkehoito-osuus, käsittelevät kuntoutusta) 

 Yhteenveto; kokoaa yhteen luentomateriaalien osat, kuntoutus mukana kuten osamateriaa-
leissa 

 Muistioireiden tunnistus ja perusselvitykset; käsittelee toimintakyvyn ja omatoimisuuden 
arviointia 

 Käytösoireiden hoito; käsittelee muistisairaan käytösoireiden lääkkeetöntä hoitoa 

 Hoidon kokonaisuus; kuvaa ehyen hoitoketjun ja muistikoordinaattorin roolia sekä yksilöl-
listä hoito- ja kuntoutussuunnitelmaa sekä ennakointia. Lisäksi kuvataan hoito-, kuntoutus- 
ja palvelusuunnitelman sisältö. 

13. Aivoinfarkti ja TIA: kuntoutus; käsittelee erityisesti aivoinfarktipotilaan varhais- ja myöhäisvai-
heen kuntoutusta 

14. ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden hoito); sisältää tietoa ADHD:n hoidosta ja kuntoutus-
muodoista lapsilla, nuorilla ja aikuisilla 

15. Lonkkamurtuma; kuvataan lonkkamurtumapotilaan moniammatillista hoitoa ja kuntoutusta ge-
riatrisessa kuntoutusyksikössä sekä avohoidossa 

 

http://www.terveysportti.fi/xmedia/khl/hoi50028_alkoholi_1.pptx
http://www.terveysportti.fi/xmedia/khl/hoi50023_depressio.pptx
http://www.terveysportti.fi/xmedia/khl/hoi50064_epavakaa_persoonallisuus.pptx
http://www.terveysportti.fi/xmedia/khl/hoi50103_kipu.pptx
http://www.terveysportti.fi/xmedia/khl/hoi50102_stabiili_sepelvaltimotauti.pptx
http://www.terveysportti.fi/xmedia/khl/hoi50067_unettomuus.pptx
http://www.terveysportti.fi/xmedia/khl/hoi50056_diabetes.pptx
http://www.terveysportti.fi/xmedia/khl/hoi50075_liikunta_1.pptx
http://www.terveysportti.fi/xmedia/khl/hoi50075_liikunta_2.pptx
http://www.terveysportti.fi/xmedia/khl/hoi50113_sydamen_vajaatoiminta.pptx
http://www.terveysportti.fi/xmedia/khl/hoi20010_niskakipu_aikuiset.pptx
http://www.terveysportti.fi/xmedia/khl/hoi50044_muistisairaudet_1.pptx
http://www.terveysportti.fi/xmedia/khl/hoi50044_muistisairaudet_2.pptx
http://www.terveysportti.fi/xmedia/khl/hoi50044_muistisairaudet_4.pptx
http://www.terveysportti.fi/xmedia/khl/hoi50044_muistisairaudet_5.pptx
http://www.terveysportti.fi/xmedia/khl/hoi50061_adhd.pptx
http://www.terveysportti.fi/xmedia/khl/hoi50040_lonkkamurtuma.pptx
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Kaaviot: 

1. Liikuntakelpoisuuden arviointi; interaktiivinen kaavio, joka sisältää ohjeistuksen kevyen tai koh-
tuukuormitteisen liikunnan aloittamiseen ja siihen ohjaamiseen 

2. Nivelreuman lajittelukriteerit (ACR/EULAR) 2010; interaktiivinen kaavio, jossa esitellään nivel-
reuman lajittelukriteerit esimerkkipotilaan kautta 

3. Muistioireiden perusselvitys; interaktiivinen kaavio, joka sisältää arkiselviytymisen ja toimintaky-
vyn arvioinnin sekä ohjeet kuntoutus- ja palvelusuunnitelmien laatimiseen 

4. Uniapnean hoitoalgoritmi; tulostettava vuokaavio, joka sisältää uniapnean hoidon ja kuntoutuk-
sen sekä elämäntapahoidon ohjauksen 

5. ADHD:n hoitokaavio; tulostettava vuokaavio, jossa on mukana psykososiaaliset hoitomuodot ja 
kuntoutus 

6. Lonkkamurtumapotilaan hoitoketju; tulostettava vuokaavio, jossa kuvataan lonkkamurtumapoti-
laan hoito leikkauksesta jatkokuntoutukseen avohoidossa 

 

Hoitoketjukuvaukset 

1. ADHD:n diagnostiikka ja ADHD:n hoito 
2. Kipu 
3. Syömishäiriöt 
4. Tules-vaivojen yleinen hoitomalli (Olkapään jännevaivat ja Alaselkäkipu) 

 

Videot: 

 Julkaisupäivä Avauskerrat  
(julkaisupäivä–
31.12.2017) 

1. Videoita atooppisesta ekseemasta ja sen hoidosta aikui-
silla; kolme lyhyttä videota, jotka käsittelevät atooppisen 
ekseeman omahoitoa ja Videoita atooppisesta eksee-
masta ja sen hoidosta lapsilla; kolme videota, jotka kä-
sittelevät atooppisen ekseeman omahoitoa 

1.9.2016 

 

1.9.2016 

1 536 

 

918 

2. Rannemurtuma; sisältää osion kuntouksesta, jossa ker-
rotaan omatoimiharjoittelusta, ja milloin tulee harkita te-
hostettua fysioterapiaa. 

24.5.2016 1 953 

3. Videoita TULE-vaivoihin liittyvistä terapeuttisista harjoit-
teista; yhteensä 10 artikkeliin on koottu TULE-vaivoihin 
liittyviä terapeuttisia harjoitteita potilaiden käyttöön ja 
terveydenhuollon henkilökunnalle avuksi harjoitteiden 
opastamiseen 

29.1.2016 87 380 

Epäspesifi alaselkäkipu, liikkuvuusharjoitukset ja li-
hasvenytykset 

 5 824 

http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi50075/liikunnan_aloittaminen.html
http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi21010/Nivelreuman_luokittelukriteerit.html
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=khi00016&suositusid=hoi50044
http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi50088g.pdf
http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi50061f.pdf
http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi50040a.pdf
http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi50061a/diagnoosi_aloitus.html
http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi50061b/hoitokaavio_aloitus.html
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=khi00014&suositusid=hoi50103
http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi50101/syomishairiot_aloitus.html
http://www.terveysportti.fi/xmedia/khi/khi00017/tules_etusivu.html
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/nix02407
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/nix02407
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/nix02408
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/nix02408
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix02341&suositusid=hoi50109
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/liikuntaharjoitteluvideot
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/liikuntaharjoitteluvideot


Honkanen Mari, Sipilä Raija, Komulainen Jorma. Kuntoutussuositusten implementointi 2015–2017. 
Kehittämishankkeen loppuraportti. Helsinki: Kela, Kuntoutusta kehittämässä 1, 2018. LIITTEET 

 

7 

Epäspesifi alaselkäkipu, liikehallinta ja keskivartalon 
vahvistaminen 

 6 955 

Epäspesifi niskakipu, kestovoimaharjoitukset   4 844 

Epäspesifi niskakipu, lihasvenytykset  4 668 

Epikondyliitti lateraalinen, eksentrinen harjoitus ja ve-
nytys 

 1 062 

Epikondyliitti mediaalinen, eksentrinen harjoitus ja 
venytys 

 489 

Polvinivelrikko, vahvistavat harjoitukset  8 207 

Polvinivelrikko, liikkuvuusharjoitukset ja venyttelyt  21 729 

Lonkkanivelrikko, liikkuvuusharjoitukset  5 716 

Lonkkanivelrikko: lihasvoimaharjoitukset   27 886 

4. Unettomuus-suosituksen keskeiset asiat; sisältää osion 
kuntoutuksesta, jossa todetaan että unettomuus tulee 
huomioida aina kuntoutuksessa. Lisäksi kerrotaan, että 
pitkäaikaisen unettomuuden hoidossa lääkkeettömien 
menetelmien (ryhmä- ja yksilömuotoiset kognitiivisbeha-
vioraaliset menetelmät, soveltuvat myös perustervey-
denhuollon käyttöön) ja myös kuntouksen merkitys kas-
vaa. 

3.12.2015 2 134 

5. Niskakivun diagnostiikasta ja hoidosta – tietoa KH-suo-
situksen päivityksestä; hankkeen tuotos, käsittelee poti-
laan aktivoinnin korostamista sekä liikehoidon vaikutta-
vuusnäyttöä. Niskakivun hoidossa on keskeistä toiminta-
kyvyn parantaminen ja ylläpitäminen. 

12.1.2017 587 

6. Muistikoordinaattorin rooli; hankkeen tuotos, esitellään 
muistikoordinaattorilta saatavaa tukea muistipotilaalle ja 
hänen läheisilleen 

25.1.2017 212 

7. ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden hoito): 21.8.2017 11 197 

Psykososiaalinen hoito; videolla kerrotaan ADHD:n 
psykososiaalisista hoito- ja kuntoutusmuodoista 
(käyttäytymishoito, kognitiivis-behavioraalinen tera-
pia, neuropsykologinen ja toimintaterapeuttinen 
kuntoutus). Lisäksi videolla kerrotaan ADHD-val-
mennuksesta eli neuropsykiatrisesta valmennuk-
sesta, jolla pyritään parantamaan arjen sujuvuutta. 

  7 148 

ADHD aikuisella; videolla käsitellään aikuisten 
ADHD:n hoitoa ja kuntoutusta; psykososiaalisista 
hoidoista aikuisilla paras näyttö on ryhmämuotoi-
sista kognitiivis-behavioraalisista psykoterapioista. 
Myös ADHD-valmennusta kannattaa harkita myös 
aikuisilla. 

  4 049 

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix02284&suositusid=hoi50067
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix02443&suositusid=hoi20010
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix02443&suositusid=hoi20010
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix02444&suositusid=hoi50044
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix02524&suositusid=hoi50061
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix02526&suositusid=hoi50061
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Tiedotteet: 

1. Depression KH-suositus päivitetty: Psykoterapian ja lääkehoidon yhdistelmä tehokkain hoito-
muoto 

2. Infarkteja voidaan ehkäistä sepelvaltimotaudin varhaisella tunnistamisella ja oikealla hoidolla 

3. Nivelreuman eteneminen pystytään useimmiten estämään edullisten perinteisten reumalääk-
keiden tehokkaalla yhteiskäytöllä ja moniammatillisella hoidolla 

4. Päivitetty KH-suositus: Alkoholin käytön aiemmat riskirajat liian korkeat, nyt rajoja on tiuken-
nettu 

5. Päivitetty KH-suositus: Tilapäinen unettomuus kuuluu elämään, pitkäaikaisen unettomuuden 
hoidossa lääkkeettömyys ensisijaista riskirajat liian korkeat, nyt rajoja on tiukennettu 

6. Uusi KH-suositus kivusta korostaa lääkkeetöntä hoitoa 

7. Päivitetty KH-suositus liikunnasta: Liikunta on pitkäaikaissairauksien hyvää hoitoa 

8. Uuden KH-suosituksen tavoitteena on yhdenmukaistaa rannemurtumien hoitoa 

9. Atooppinen ekseema KH-suositus päivitetty 

10. Aivoinfarktin uudesta tukoksenpoistohoidosta on saatu vakuuttavaa näyttöä 

11. Terveelliset elintavat ehkäisevät muistisairauksia 

12. Sydämen vajaatoiminta yleistyy väestön ikääntyessä 

13. ADHD:n KH-suositusta on täydennetty aikuisten ADHD:n hoidolla 

14. Uniapneaan liittyy vakavia terveysriskejä – varhainen hoito tärkeää 

15. Aivovammojen päivitetty KH-suositus korostaa akuuttivaiheen huolellista diagnosointia 

 

Verkkomateriaalit 

1. RAAMIT-lyhytneuvonnan sisältö, taulukko 3; tarkoitettu ammattilaisten käyttöön, liittyy kuntou-
tumiseen 

2. Tutkittuja psykoterapiamenetelmiä, taulukko 6; tarkoitettu ammattilaisten käyttöön, edistää kun-
toutusta 

3. Lääkkeettömät kivun hoidot aikuisilla; tarkoitettu ammattilaisille, edistää kuntoutusta 

4. HAQ-toimintakykylomake; tarkoitettu ammattilaisille, edistää kuntoutusta 

5. Hoitopolku PowerPoint-esitys; tarkoitettu ammattilaisille, edistää kuntoutusta 

6. Sepelvaltimotautipotilaan kuntoutuksen ja potilasohjauksen sisältö ja vaikuttavuus; tarkoitettu 
ammattilaisille, edistää kuntoutusta 

7. Kognitiiviset (CBT, kognitiivis-behavioraaliset) menetelmät pitkäkestoisen unettomuuden hoi-
dossa; tarkoitettu ammattilaisille, edistää kuntoutusta  

8. Uni-valvepäiväkirja; tarkoitettu potilaille ja ammattilaisille, edistää kuntoutumista 

9. Lääkkeettömät unettomuuden ryhmämuotoiset hoidot työterveyshuollossa; tarkoitettu ammatti-
laisille, edistää kuntoutusta  

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/uutinen?p_p_id=56_INSTANCE_L2cAf58mgLzd&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_56_INSTANCE_L2cAf58mgLzd_articleId=74901
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/uutinen?p_p_id=56_INSTANCE_L2cAf58mgLzd&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_56_INSTANCE_L2cAf58mgLzd_articleId=74901
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/uutinen?p_p_id=56_INSTANCE_L2cAf58mgLzd&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_56_INSTANCE_L2cAf58mgLzd_articleId=99406
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/uutinen?p_p_id=56_INSTANCE_L2cAf58mgLzd&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_56_INSTANCE_L2cAf58mgLzd_articleId=106101
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/uutinen?p_p_id=56_INSTANCE_L2cAf58mgLzd&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_56_INSTANCE_L2cAf58mgLzd_articleId=106101
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/uutinen?p_p_id=56_INSTANCE_L2cAf58mgLzd&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_56_INSTANCE_L2cAf58mgLzd_articleId=117703
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/uutinen?p_p_id=56_INSTANCE_L2cAf58mgLzd&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_56_INSTANCE_L2cAf58mgLzd_articleId=117703
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/uutinen?p_p_id=56_INSTANCE_L2cAf58mgLzd&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_56_INSTANCE_L2cAf58mgLzd_articleId=121017
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/uutinen?p_p_id=56_INSTANCE_L2cAf58mgLzd&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_56_INSTANCE_L2cAf58mgLzd_articleId=121017
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/uutinen?p_p_id=56_INSTANCE_L2cAf58mgLzd&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_56_INSTANCE_L2cAf58mgLzd_articleId=122101
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/uutinen?p_p_id=56_INSTANCE_L2cAf58mgLzd&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_56_INSTANCE_L2cAf58mgLzd_articleId=127101
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/uutinen?p_p_id=56_INSTANCE_L2cAf58mgLzd&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_56_INSTANCE_L2cAf58mgLzd_articleId=145601
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/uutinen?p_p_id=56_INSTANCE_L2cAf58mgLzd&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_56_INSTANCE_L2cAf58mgLzd_articleId=151401
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/uutinen?p_p_id=56_INSTANCE_L2cAf58mgLzd&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_56_INSTANCE_L2cAf58mgLzd_articleId=156901
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/uutinen?p_p_id=56_INSTANCE_L2cAf58mgLzd&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_56_INSTANCE_L2cAf58mgLzd_articleId=165401
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/uutinen?p_p_id=56_INSTANCE_L2cAf58mgLzd&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_56_INSTANCE_L2cAf58mgLzd_articleId=166505
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/uutinen?p_p_id=56_INSTANCE_L2cAf58mgLzd&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_56_INSTANCE_L2cAf58mgLzd_articleId=176301
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/uutinen?p_p_id=56_INSTANCE_L2cAf58mgLzd&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_56_INSTANCE_L2cAf58mgLzd_articleId=179301
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/uutinen?p_p_id=56_INSTANCE_L2cAf58mgLzd&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_56_INSTANCE_L2cAf58mgLzd_articleId=205701
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50028#T4
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50064#T5
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/nix02222
http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi21010b.pdf
http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi21010a.pdf
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/nix02175
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/nix01074
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/nix01074
http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi50067a.pdf
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix02232&suositusid=hoi50067
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10. Diabetesta sairastavan sopeutumisvalmennus ja kuntoutus; lisätietoaineistossa annetaan esi-
merkkejä ryhmämuotoisesta tai yksilöllisestä sopeutumisvalmennuksesta tai kuntoutuksesta, 
esitellään eri kurssivaihtoehtoja sekä ohjataan lisätietoon aiheesta. 

11. Tyypin 2 diabeetikon liikuntaohjelma; ohjeita aerobiseen ja lihasvoimaharjoitteluun 

12. Liikuntasuositus 65 vuotta täyttäneille; suosituksen piiriin kuuluvat myös nuoremmat aikuiset, 
joilla on jokin pitkäaikaissairaus tai liikuntaan osallistumiseen vaikuttava toimintakyvyn rajoite 

13. Ranteen liikeharjoitukset (PDF) ja diasarja; sisältää kuvasarjan, jossa opastetaan leikkauksen 
jälkeen tehtäviin ranteen aktiivisiin, kuormittamattomiin harjoitteisiin sekä passiivisiin venytyk-
siin 

14. Potilasohje: Atooppisen ihottuman ohjattu omahoito aikuisilla (pdf); käsittelee atooppisen ek-
seeman omahoitoa 

15. Potilasohje: Atooppisen ihottuman ohjattu omahoito lapsilla (pdf); käsittelee atooppisen eksee-
man omahoitoa 

16. Potilasohje: Ohje vanhemmille atooppisesta ekseemasta; käsittelee atooppisen ekseeman 
omahoitoa 

17. Toimintakykylomake: Atooppinen ekseema: vaikutus eri elämänalueisiin; ICF-luokitukseen pe-
rustuva taulukko, johon on koottu atooppisen ekseeman vaikutusta toimintakykyyn. Taulukkoon 
on listattu keskeisten ongelmien vaikutukset, mittarit ja vaikuttavat hoito- ja kuntoutusinterven-
tiot. 

18. Niskakipu (aikuiset) -suosituksesta on linkitys FACULTAS-toimintakyvyn arvioinnin lomakkee-
seen Niska-hartiavaivoihin liittyvän haitan arviointi ja TOIMIA-tietokannan WHODAS 2 -mitta-
riin. 

19. NDI-FI-kysely (niskakipuindeksi); lomakkeen avulla voidaan arvioida henkilön toimintakykyä ja 
selvittää kuinka kipu vaikuttaa kykyyn suoriutua jokapäiväisistä toimista. 

20. Niskakipu (aikuiset) -suosituksen taulukko 1: Paikallisen niskakivun ja niskasta yläraajaan sä-
teilevän kivun tutkimus- ja hoitokaavio; hankkeen tuotos, kuvaa hoidon ja kuntoutuksen etene-
misen niskakivun hoidossa 

21. Niskakipu (aikuiset) -päivitystiivistelmän podcast; Duodecimin verkkolehdessä 7/2017 julkaistu 
tiivistelmä suosituksesta julkaistiin myös podcastina 

22. Toimintakykylomake: Niskakipu: toiminta- ja työkyky, hoito ja kuntoutus; ICF-luokitukseen pe-
rustuva taulukko, johon on koottu niskakivun vaikutusta toiminta- ja työkykyyn. Taulukkoon on 
listattu keskeisten ongelmien vaikutukset, mittarit ja vaikuttavat hoito- ja kuntoutusinterventiot. 

23. Muistisairaudet / Taulukko 20: Muistipotilaan yksilöllisen hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitel-
man keskeinen sisältö 

24. Lisätietoaineisto: Uniapneaa sairastavien kuntoutus; lisätietoa uniapnean lääkinnällisestä ja 
ammatillisesta kuntoutuksesta 

25. Lisätietoaineisto: CPAP-hoidon aiheet; lääkinnällinen apuväline, jota koskevat sekä laki ja ase-
tus lääkinnällisestä kuntoutuksesta että kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain apuvälinei-
siin viittaavat kohdat 

26. Verkkomateriaali: ADHD-päivitystiivistelmän podcast; hankkeen tuotos, Duodecimin verkkoleh-
dessä 12/2017 julkaistu tiivistelmä suosituksesta julkaistiin myös kuunneltavana podcastina. 

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix02301&suositusid=hoi50056
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix01180&suositusid=hoi50075
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix01179&suositusid=hoi50075
http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi50109e.pdf
http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi50109d.pdf
http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi50077a.pdf
http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi50077b.pdf
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix02342&suositusid=hoi50077
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix02346&suositusid=hoi50077
http://www.terveysportti.fi/dtk/tyt/koti?p_artikkeli=fac00050&p_haku=fac00050
http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/mittariversio/160/
http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/mittariversio/160/
http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi20010a.pdf
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi20010#T1
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi20010#T1
http://duodecimlehti.fi/lehti/2017/7/duo13652
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix02446&suositusid=hoi20010
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50044#T19
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50044#T19
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix01632
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix01555&suositusid=hoi50088
http://www.duodecimlehti.fi/lehti/2017/12/duo13779
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27. ADHD-suositus sisältää useita lisätietoartikkeleita kuntoutukseen ja toimintakykyyn liittyen sekä 
potilasohjeita ja ohjeita vanhemmille: 

1. Lasten ja nuorten kognitiivinen käyttäytymisterapia 
2. Lasten ja nuorten ADHD:n hoidossa käytettyjä kognitiivis-behavioraalisen terapian menetel-

miä 
3. Toimintaterapia ADHD:n hoidossa 
4. Toiminnanohjauksen ongelmat ja ADHD 
5. Neuropsykologinen kuntoutus ja ADHD 
6. Käytöshäiriöt ja ADHD  
7. ADHD-valmennus  
8. ADHD ja vertaistuki 
9. ADHD ja keskittymiskysely Kesky 
10. Keinoja aikuisille ja nuorille arjen hallinnan parantamiseksi ja ADHD-oireiden hallitsemiseksi  
11. Muut psykososiaaliset hoidot aikuisilla, joilla on ADHD 
12. ADHD-oireiden seurantalista ja hoidonseurantalomake 

28. Sydämen vajaatoiminta: Potilaan oireiden itsearviointitaulukko omahoidon tueksi; itsearviointi-
taulukkoa käyttämällä potilas oppii tunnistamaan sydämen vajaatoiminnan pahenemisvaiheet 
ja ottamaan yhteyttä silloin, kun oirekuvassa on tapahtunut oleellinen muutos, johon saatetaan 
tarvita hoitoa tai lääkityksen muokkausta.  

29. Potilasohje: Lantionpohjan lihasten harjoitteluohje (Virtsankarkailu (naiset)) 
30. Potilasohje: Virtsarakon kouluttaminen (Virtsankarkailu (naiset)) 
31. Lonkkamurtumapotilaan toimintakykymittarit; kerätty toimintakyvyn mittarit yhteen artikkeliin 
32. Stratify-kysely; lisätietoartikkelissa pisteytysohje kaatumisriskin arviointiin 
33. Ohjeita lievän pään vamman saaneille; sisältää ohjeistuksen pään vamman saaneelle sekä hä-

nen läheisilleen. 
 

Taulukko. Verkkomateriaalien avauskerrat lisätietoaineistojen osalta. 

Suositus Lisätietoaineisto Julkaistu Avauskerrat 
julkaisupäivä–
31.12.2017 

Kipu Lääkkeettömät kivun hoidot aikuisilla  4.12.2015 4 143 
Stabiili sepelvalti-
motauti 

Sepelvaltimotautipotilaan kuntoutuksen 
ja potilasohjauksen sisältö ja vaikutta-
vuus 

13.4.2015 1 181 

Unettomuus Kognitiiviset (CBT, kognitiivis-beha-
vioraaliset) menetelmät pitkäkestoisen 
unettomuuden hoidossa;  

24.8.2017 1 568 

Unettomuus Lääkkeettömät unettomuuden ryhmä-
muotoiset hoidot työterveyshuollossa 

24.8.2017 59 

Diabetes Diabetesta sairastavan sopeutumisval-
mennus ja kuntoutus 

22.3.2016 736 

Liikunta Tyypin 2 diabeetikon liikuntaohjelma 13.1.2016 1 370 
Liikunta Liikuntasuositus 65 vuotta täyttäneille 13.1.2016 1 664 
Atooppinen  
ekseema 

Ohje vanhemmille atooppisesta eksee-
masta 

19.9.2016 3 004 

Atooppinen  
ekseema 

Atooppinen ekseema: vaikutus eri elä-
mänalueisiin 

19.9.2016 723 

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix00939&suositusid=hoi50061
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix00940&suositusid=hoi50061
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix00940&suositusid=hoi50061
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix00949&suositusid=hoi50061
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix00963&suositusid=hoi50061
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix00965&suositusid=hoi50061
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix00968&suositusid=hoi50061
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix01018&suositusid=hoi50061
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix01780&suositusid=hoi50061
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix01788&suositusid=hoi50061
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix02460&suositusid=hoi50061
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix02463&suositusid=hoi50061
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix02502&suositusid=hoi50061
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=imk01076
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix00565
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix00566
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/nix00423
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix00419&suositusid=hoi50040
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix02518&suositusid=hoi18020
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Niskakipu  
(aikuiset) 

Niskakipu: toiminta- ja työkyky, hoito ja 
kuntoutus 

16.1.2017 295 

Uniapnea Uniapneaa sairastavien kuntoutus 15.6.2017 526 
Uniapnea CPAP-hoidon aiheet 15.6.2017 380 
ADHD Lasten ja nuorten kognitiivinen käyttäy-

tymisterapia 
31.5.2017  311 

ADHD Lasten ja nuorten ADHD:n hoidossa 
käytettyjä kognitiivis-behavioraalisen te-
rapian menetelmiä 

31.5.2017  210 

ADHD Toimintaterapia ADHD:n hoidossa 31.5.2017  566 
ADHD Toiminnanohjauksen ongelmat ja 

ADHD 
31.5.2017  768 

ADHD Neuropsykologinen kuntoutus ja ADHD 31.5.2017  528 
ADHD Käytöshäiriöt ja ADHD 31.5.2017  3 502 
ADHD ADHD-valmennus 31.5.2017  506 
ADHD ADHD ja vertaistuki 31.5.2017  239 
ADHD ADHD ja keskittymiskysely Kesky 31.5.2017  351 
ADHD Keinoja aikuisille ja nuorille arjen hallin-

nan parantamiseksi ja ADHD-oireiden 
hallitsemiseksi 

31.5.2017  3 321 

ADHD Muut psykososiaaliset hoidot aikuisilla, 
joilla on ADHD 

31.5.2017  118 

ADHD ADHD-oireiden seurantalista ja hoidon-
seurantalomake 

31.5.2017  91 

Sydämen vajaatoi-
minta 

Potilaan oireiden itsearviointitaulukko 
omahoidon tueksi 

15.2.2017 266 

Virtsankarkailu 
(naiset) 

Lantionpohjan lihasten harjoitteluohje 5.9.2017 1 629 

Virtsankarkailu 
(naiset) 

Virtsarakon kouluttaminen 5.9.2017 324 

Lonkkamurtuma Lonkkamurtumapotilaan toimintakyky-
mittarit 

16.10.2017 309 

Lonkkamurtuma Stratify-kysely 16.10.2017 89 
Aivovammat Ohjeita lievän pään vamman saaneille 29.12.2017 10 
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Liite 5. Listaus Kuntoutussuositusten implementointi -hankkeen aikana laadituista ja julkaistuista 
implementointisuunnitelmista. 
 
ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö) 

1. Aivoinfarkti ja TIA 

2. Aivovammat 

3. Alkoholiongelmaisen hoito 

4. Atooppinen ekseema 

5. Depressio 

6. Epävakaa persoonallisuus 

7. Kipu 

8. Liikunta 

9. Lonkkamurtuma 

10. Muistisairaudet 

11. Niskakipu (aikuiset) 

12. Nivelreuma 

13. Parkinsonin tauti 

14. Stabiili sepelvaltimotauti 

15. Sydämen vajaatoiminta 

16. Unettomuus 

17. Uniapnea 

18. Virtsankarkailu (naiset) 

19. Värttinäluun alaosan murtumat (rannemurtuma) 

  

http://www.kaypahoito.fi/documents/10184/128101/ADHD.pdf/fa5140e7-197e-45f4-ae13-2cfd89030525
http://www.kaypahoito.fi/documents/10184/128101/Aivoinfarkti+ja+TIA.pdf/536ea974-934a-411c-a07d-74197cde8ee3
http://www.kaypahoito.fi/documents/10184/128101/Aivovammat.pdf/021a3dd7-f43d-46b7-80a5-be43a9f28a14
http://www.kaypahoito.fi/documents/10184/128101/Alkoholi.pdf/920e67cc-2f08-4b3b-9c6c-af02dfdb2f31
http://www.kaypahoito.fi/documents/10184/128101/Atopia.pdf/9e98cfb0-6799-40c1-b967-a2b4021445db
http://www.kaypahoito.fi/documents/10184/121701/depressio.pdf/945a469d-9515-4179-a022-18b1ec2ee185
http://www.kaypahoito.fi/documents/10184/121701/epavakaapersoonallisuus.pdf/58e76a8a-9782-4a24-9de4-3e2e1306d014
http://www.kaypahoito.fi/documents/10184/121701/kipu.pdf/cf45d115-e364-48db-8d89-c40196aca0b7
http://www.kaypahoito.fi/documents/10184/128101/Liikunta.pdf/1f0a460b-b329-4d4d-bb64-8897b6d72765
http://www.kaypahoito.fi/documents/10184/128101/Lonkkamurtuma.pdf/ab460f8f-383e-4288-be77-8313657e5a9d
http://www.kaypahoito.fi/documents/10184/128101/Muistisairaudet.pdf/8bda9c93-83b2-459e-b61c-ae3451a2bddd
http://www.kaypahoito.fi/documents/10184/128101/Niskakipu.pdf/208c941f-4767-46b0-acef-c540d5755074
http://www.kaypahoito.fi/documents/10184/121701/nivelreuma.pdf/e8f0c993-8fd5-4952-b540-c082685c87b7
http://www.kaypahoito.fi/documents/10184/121701/parkinson.pdf/2c7018b7-622e-4143-be38-0b934b4fc83c
http://www.kaypahoito.fi/documents/10184/128101/stabiilisepelvaltimotauti.pdf/323b8134-365a-41e4-bd92-1447aed37b7c
http://www.kaypahoito.fi/documents/10184/128101/Sydamen+vajaatoiminta.pdf/8f54a44f-8c1d-4e86-8cb8-c8694997c517
http://www.kaypahoito.fi/documents/10184/128101/unettomuus.pdf/fb174a83-36dc-417d-8756-fecea34b1f39
http://www.kaypahoito.fi/documents/10184/128101/Uniapnea.pdf/c6822645-b95a-4779-aaca-720f19d8e8e9
http://www.kaypahoito.fi/documents/10184/128101/Virtsankarkailu.pdf/9032eac0-0285-4341-8657-a46f4ca2cb20
http://www.kaypahoito.fi/documents/10184/128101/Rannemurtuma.pdf/00edc0d1-2331-475f-916e-7b805040ca42


Honkanen Mari, Sipilä Raija, Komulainen Jorma. Kuntoutussuositusten implementointi 2015–2017. 
Kehittämishankkeen loppuraportti. Helsinki: Kela, Kuntoutusta kehittämässä 1, 2018. LIITTEET 

 

13 

Liite 6. Listaus ja avauskerrat KH-sivustolta Kuntoutussuositusten implementointi -hankkeen ai-
kana laadituista ja julkaistuista KH-suositusten potilasversiosta. Lisäksi on listattu ruotsinkieliset 
käännökset niistä potilasversioista, joista käännös on hankkeen aikana valmistunut. 

 
Potilasversio Julkaisupäivä Avauskerrat  

(julkaisupäivä–
31.12.2017) 

ADHD – varhaisella tuella arki toimivaksi (ADHD (aktiivi-
suuden ja tarkkaavuuden hoito); potilasversiossa kerro-
taan eri tukimuodoista sekä yksilöllisestä hoito- ja kuntou-
tussuunnitelmasta. Tehtiin yhteistyössä ADHD-liiton 
kanssa. 

27.9.2017 2 138 

Atooppinen ihottuma (atooppinen ekseema), kutinaa ai-
heuttava yleinen ihosairaus; käsittelee laajasti omahoitoa 
ja sisältää kappaleen taloudelliset seikat ja kuntoutus 
• Käännös ruotsiksi: Atopiskt eksem, en allmän hud-

sjukdom som orsakar klåda 

10.4.2017 10 430 

Auts - nyt sattuu! (Kipu-suositus); kuvataan lääkkeettö-
mien hoitojen käyttö kivun hoidossa sekä kipupotilaan toi-
minta- ja työkyvyn arviointia 
• Käännös ruotsiksi: Aj – det gör ont! (Rekommendat-

ion om smärta) 

10.8.2016 2 104 

Diabeettinen retinopatia – diabetekseen liittyvä silmäsai-
raus; sisältää kappaleen Kuntoutus on oleellinen osa hy-
vää hoitoa, jossa kerrotaan apuvälineistä ja kuntoutusta 
järjestävistä tahoista 
• Käännös ruotsiksi: Diabetesretinopati – en ögonsjuk-

dom hos diabetiker 

20.2.2017 4 137 

Diabetes; kuvattu tyypin 2 diabeteksen hoidon perustana 
oleva elintapahoito, sisältäen erityisesti terveellisen ja 
monipuolisen ruokavalion sekä liikunnan sekä omahoidon 
ja omaseurannan osuus 
• Käännös ruotsiksi: Diabetes - ett hot mot hälsan 

5.1.2017 24 082 

Karkaako virtsa? (Virtsankarkailu naisilla); käsitellään virt-
sankarkailun hoitoa elintapamuutoksilla sekä erilaisia 
apuvälineitä elämänlaadun parantamiseksi. 

24.11.2017 273 

Liikunta on lääkettä (Liikunta-suositus); kuvataan sään-
nöllisen liikunnan vaikutusta pitkäaikaissairauksien eh-
käisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen tarvittaessa muihin 
elämäntapamuutoksiin ja hoitoihin yhdistettynä.  
• Käännös ruotsiksi: Motion är medicin (Motionsrekom-

mendation) 

15.8.2016 6 231 

Muisti pätkii – mistä kyse, mikä avuksi? (Muistisairaudet); 
sisältää kappaleen Yksilöllinen hoito- ja kuntoutussuunni-
telma, ja ohjaa potilaille suunnattuun lisätietoon 

7.8.2017 1 527 

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/potilaalle/suositus?id=khp00071&suositusid=hoi50061
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/potilaalle/suositus?id=khp00081&suositusid=hoi50077
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/potilaalle/suositus?id=khp00081&suositusid=hoi50077
http://www.kaypahoito.fi/web/svenska/for-patienter/rekommendation?id=khr00115
http://www.kaypahoito.fi/web/svenska/for-patienter/rekommendation?id=khr00115
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/potilaalle/suositus?id=khp00119&suositusid=hoi50103
http://www.kaypahoito.fi/web/svenska/for-patienter/rekommendation?id=khr00110
http://www.kaypahoito.fi/web/svenska/for-patienter/rekommendation?id=khr00110
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/potilaalle/suositus?id=khp00059&suositusid=hoi50043
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/potilaalle/suositus?id=khp00059&suositusid=hoi50043
http://www.kaypahoito.fi/web/svenska/for-patienter/rekommendation?id=khr00058
http://www.kaypahoito.fi/web/svenska/for-patienter/rekommendation?id=khr00058
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/potilaalle/suositus?id=khp00066&suositusid=hoi50056
http://www.kaypahoito.fi/web/svenska/for-patienter/rekommendation?id=khr00065&suositusid=hoi50056
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/potilaalle/suositus?id=khp00063&suositusid=hoi50050
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/potilaalle/suositus?id=khp00077&suositusid=hoi50075
http://www.kaypahoito.fi/web/svenska/for-patienter/rekommendation?id=khr00111
http://www.kaypahoito.fi/web/svenska/for-patienter/rekommendation?id=khr00111
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/potilaalle/suositus?id=khp00094&suositusid=hoi50044
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• Käännös ruotsiksi: Minnesluckor – vad är det fråga 
om, vad hjälper? 

Niska jumissa? (Niskakipu (aikuiset); korostaa aktiivisena 
pysymistä niskakivun hoidossa 
• Käännös ruotsiksi: Nackspärr? 

15.5.2017 7 544 

Nivelreuma - yleisin tulehduksellinen reumasairaus; sisäl-
tää kuntoutuskappaleen, jossa käsitellään lääkinnällistä 
ja ammatillista kuntoutusta, sekä kappaleen Liikunta on 
oleellinen osa nivelreumapotilaan hoitoa  
• Käännös ruotsiksi: Reumatoid artrit – den vanligaste 

inflammatoriska reumatiska sjukdomen 

26.1.2016 6 803 

Olkapään jännevaivat yleistyvät iän myötä; sisältää kun-
toutuskappaleen, jossa käsitellään kuntoutusta olkapään 
kiertäjäkalvosimen korjausleikkauksen jälkeen, lääkinnäl-
listä ja ammatillista kuntoutusta sekä kappaleen Sairaus-
loman tarve, jossa kerrotaan työkyvyn arvioinnista ja sai-
rausloman kestosta ja sen tarpeen arvioinnista  
• Käännös ruotsiksi: Problem i axelleden blir vanligare 

med tilltagande ålder 

25.4.2016 8 043 

Rannemurtuma (värttinäluun alaosan murtuma); sisältää 
kappaleen Kuntoutus on olennainen osa rannemurtuman 
hoitoa, jossa kerrotaan omatoimisesta harjoittelusta ja 
annetaan siihen ohjeet. Lisäksi potilasversio sisältää kap-
paleet sairausloman tarpeesta ja työhönpaluusta sekä 
ammatillisesta kuntoutuksesta.  
• Käännös ruotsiksi: Handledsfraktur (benbrott på strål-

benets nedre del) 

9.11.2016 904 

Sairastatko tietämättäsi uniapneaa? (obstruktiivinen 
uniapnea); sisältää kuvauksen eri hoitomuodoista ja elin-
tapaohjauksesta sekä tietoa kuntoutuskursseista.  

26.10.2017 1 422 

Tunnista aivoinfarkti – hoitoon ja heti! (aivoinfarkti ja TIA); 
korostetaan varhaisen kuntoutuksen merkitystä 
• Käännös ruotsiksi: Känn igen en hjärninfarkt – genast 

till jouren!  
• Potilasversio julkaistiin lisäksi myös kuunneltavana 

podcastina (pilotti) 

8.3.2017 30 195 

Unettomuus vaivaa välillä meitä kaikkia; sisältää oma-
hoito-ohjeet 
• Käännös ruotsiksi: Vi lider alla av sömnlöshet ibland 

15.2.2016 9 439 

  

http://www.kaypahoito.fi/web/svenska/for-patienter/rekommendation?id=khr00072
http://www.kaypahoito.fi/web/svenska/for-patienter/rekommendation?id=khr00072
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/potilaalle/suositus?id=khp00021&suositusid=hoi20010
http://www.kaypahoito.fi/web/svenska/for-patienter/rekommendation?id=khr00030
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/potilaalle/suositus?id=khp00022&suositusid=hoi21010
http://www.kaypahoito.fi/web/svenska/for-patienter/rekommendation?id=khr00104&suositusid=khp00022
http://www.kaypahoito.fi/web/svenska/for-patienter/rekommendation?id=khr00104&suositusid=khp00022
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/potilaalle/suositus?id=khp00115&suositusid=hoi50099
http://www.kaypahoito.fi/web/svenska/for-patienter/rekommendation?id=khr00107&suositusid=khp00115
http://www.kaypahoito.fi/web/svenska/for-patienter/rekommendation?id=khr00107&suositusid=khp00115
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/potilaalle/suositus?id=khp00122&suositusid=hoi50109
http://www.kaypahoito.fi/web/svenska/for-patienter/rekommendation?id=khr00113
http://www.kaypahoito.fi/web/svenska/for-patienter/rekommendation?id=khr00113
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/potilaalle/suositus?id=khp00097&suositusid=hoi50088
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/potilaalle/suositus?id=khp00097&suositusid=hoi50088
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/potilaalle/suositus?id=khp00062&suositusid=hoi50051
http://www.kaypahoito.fi/web/svenska/for-patienter/rekommendation?id=khr00059
http://www.kaypahoito.fi/web/svenska/for-patienter/rekommendation?id=khr00059
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/potilaalle/suositus?id=khp00075&suositusid=hoi50067#s8
http://www.kaypahoito.fi/web/svenska/for-patienter/rekommendation?id=khr00071&suositusid=khp00075
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Liite 7. Lääketiedetapahtumiin ehdotetut ja hyväksytyt koulutukset sekä niiden osallistujamäärät. 

Lääketiede- 
tapahtuma 

Ehdotetut aiheet Hyväksytyt aiheet Osallistuja- 
määrä 

Valtakunnalliset 
lääkäripäivät 
13.–15.1.2016 

Alkoholiongelmaisen 
hoito 

Tappaako tippa? (Alkoholi-
ongelmaisen hoito) 

68 

Unettomuus Nuku hyvin! - Unettomuu-
den Käypä hoito 

280 

Kipu Kipu 135 
Terapeuttinen har-
joittelu 

Treenaa kroppa kuntoon - 
liikuntaharjoittelu sairauk-
sien hoidossa ja kuntoutuk-
sessa 

203 

Pohjolan Lääkäri-
päivät 
23.–26.2.2016 

Kipu  Nivelreuman hoito tänään 88 

Nivelreuma   
Stabiili sepelvaltimo-
tauti 

  

Tampereen  
Lääkäripäivät 
16.–18.3.2016 

Kipu  Rautaisannos reumatolo-
giaa (Nivelreuma) 

210 

Nivelreuma   
Stabiili sepelvaltimo-
tauti  

  

Itä-Suomen  
Lääketiede 
20.–22.9.2016 

Epävakaa persoo-
nallisuus 

Kipu 174 

Kipu   
Nivelreuma   
Stabiili sepelvaltimo-
tauti 

  

Laskimotukos ja 
keuhkoembolia 

  

Turun Lääketie-
depäivät 
8.–10.11.2016 

Laskimotukos ja 
keuhkoembolia 

Kipu 176 

Kipu   
Epävakaa persoo-
nallisuus peruster-
veydenhuollossa 

  

Valtakunnalliset 
lääkäripäivät 
2017 

Aivoinfarkti (plenary) Aivoinfarkti (plenary) 93 

Kutina haltuun – 
Atooppinen ek-
seema KH-suositus 

Kutina haltuun – Atooppi-
nen ekseema KH-suositus 

150 

Pohjolan Lääkäri-
päivät 2017 

Kivun hoidon KH-
suositus 

Kivun hoidon KH-suositus 217 

Muistisairaudet nyt Muistisairaudet nyt 156 
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Tampereen  
Lääkäripäivät 
2017 

Epävakaa persoonalli-
suus perusterveyden-
huollossa 

Ei hyväksyttyjä aihe-ehdo-
tuksia 

 

TULE-vaivat kuriin 
terapeuttisella har-
joittelulla  

  

Itä-Suomen  
Lääketiede 2017 

Ei ehdotuksia   

Turun Lääketie-
depäivät 2017 

Muistisairaudet Muistisairaudet nyt – mitä 
uutta KH-suosituksessa 

145 

Uniapnea Uniapnea: Kuorsaus kuuluu 
kaikkialle – päivitetty 
uniapnean Käypä hoito  

61 

Sydämen vajaatoi-
minta 

  

  Yhteensä 2 156 
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Liite 8. Listaus Kuntoutussuositusten implementointi -hankkeen aikana laadituista ja julkaistuista 
laatumittareista. 

 
1. ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden hoito); laatukriteerit: 

i. ADHD-potilaille kirjataan hoito- ja kuntoutussuunnitelma, ja se tarkistetaan vähintään vuo-
den välein seurannan aikana. 

ii. ADHD-oireet lievittyvät, toimintakyky kohenee ja elämänlaatu paranee potilaan kannalta 
merkittävästi hoidon aloituksen jälkeen. 

iii. ADHD-oireet lievittyvät, toimintakyky kohenee ja elämänlaatu paranee potilaan kannalta 
merkittävästi tai pysyvät hallinnassa ylläpitohoidolla. 

2. Alaselkäkipu; laatukriteerit: 
i. Jos potilaalla on merkittävää haittaa selkäkivusta, subakuutin epäspesifin selkäkivun kuntou-

tus aloitetaan fysioterapeutin ohjauksessa viimeistään 6 viikon kuluttua oireiden alusta. 

ii. Viim. 6 viikon kuluttua välilevytyräleikkauksesta aloitetaan fysioterapeutin ohjaama aktiivinen 
terapeuttinen harjoittelu. 

iii. Epäspesifin alaselkäkivun hoidon ja kuntoutuksen tavoitteena on parantaa/ylläpitää toiminta-
kykyä ja vähentää kipua ja sairauspoissaoloja. 

3. Depressio; laatukriteerit: 

i. Depressiota, erityisesti keskivaikeaa tai vaikeaa, hoidetaan lääkehoidolla tai lääkehoidon ja 
psykoterapian yhdistelmällä. 

ii. Depressio ei johda pysyvään työkyvyttömyyteen. 

4. Muistisairaudet; laatukriteerit: 

iii. Muistisairauden diagnoosivaiheessa arvioidaan toimintakyky, ja tulos kirjataan potilasasiakir-
jaan. 

iv. Muistikoordinaattorin seuranta alkaa, kun muistisairausdiagnoosi on tehty, ja se jatkuu läpi 
sairauden niin pitkään, kun henkilö asuu kotona. 

v. Muistisairauden eteneminen vaikean taudin asteelle hidastuu hoitojen avulla. 

  

http://www.kaypahoito.fi/documents/10184/126101/ADHD_mittarit.pdf/b860f013-17f4-4df5-bbb5-3875e76befb5
http://www.kaypahoito.fi/documents/10184/121701/alaselk%C3%A4+indikaattorit+20170703.pdf/5cca2da2-c431-46d2-9ea6-bfe7b39d2421
http://www.kaypahoito.fi/documents/10184/126101/depressio_mittarit.pdf/a9a1bb64-bc44-47bc-bda5-6371df932d31
http://www.kaypahoito.fi/documents/10184/126101/muistisairaudet_mittarit.pdf/7f37afcf-07b4-4dba-b138-6cc554cc6c02
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Liite 9. Kyselylomake implementointimateriaalien käytettävyydestä. 
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Liite 10. Puhelinhaastattelukysymykset yhteistyöorganisaatioiden yhteyshenkilöille. 

 

KIMP-hanke; yhteistyökumppaneiden haastattelujen kysymykset 

 

Hyvä XX.  

Olette tehneet yhteistyötä Duodecimin Käypä hoito -toimituksen kanssa tuki- ja liikuntaelinten sai-
rauksien kuntoutuksen / syömishäiriöiden koulutuksen / syömishäiriöiden sähköisten työkalujen 
ympärillä.  

1. Kuinka yhteistyönne Duodecimin Käypä hoito -toimituksen kanssa on mielestänne toiminut? 
a. Mitä hyvää yhteistyössä on ollut? 
b. Mitä ongelmia yhteistyössä on ollut? 
c. Miten kehittäisitte tämän kaltaista yhteistyötä? 
d. Anna yleinen arviosi yhteistyön toimivuudesta asteikolla 1–5 (1 = ei ole toiminut lain-

kaan, 5 = on toiminut erittäin hyvin) 
 

2. Mitä yhteistyössä on saatu aikaan? 
 

3. Onko organisaationne hyötynyt yhteistyöstä? 
a. Jos on, kuinka? 
b. Jos ei, miksi mielestänne hyötyä ei ole koitunut? 

 
4. Olisitteko toivonut myös muita tuloksia yhteistyöstä? 

a. Jos olisitte, mitä? 
 

5. Kuinka paljon yhteistyö on kuluttanut resurssejanne? 
a. Onko resurssien käyttö vastannut saatuja tuloksia? 

 
6. Olisitteko jatkossa halukkaita vastaavan kaltaisiin tai muunlaisiin yhteistyöhankkeisiin Käypä 

hoito -suositusten käyttöönotossa organisaatiossanne tai alueellanne? 
 

7. Haluatteko välittää muita huomioita tai terveisiä Käypä hoito -toimitukselle? 

 

Kiitos haastattelusta ja ajankäytöstänne! 
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