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5 Suositukset hyvistä kuntoutuskäytännöistä 

SuoSitukSet HyViStä kuntoutuSkäytännöiStä 

Laki Kelan kuntoutuksesta toi Kelan kuntoutuksen säädöspohjaan käsitteen ”hyvä kuntoutuskäy
täntö”. Lain yksityiskohtaisten perusteluiden mukaan hyvällä kuntoutuskäytännöllä tarkoitetaan 
sitä kuntoutuskäytäntöä, jota noudatetaan Kelan ja julkisen terveydenhuollon kuntoutuksessa 
yleisesti hyväksyttynä. Tällainen kuntoutus pohjautuu vakiintuneeseen ja kokemusperäisesti 
perusteltuun kuntoutuskäytäntöön tai tieteelliseen vaikuttavuustietoon. Kuntoutuksen tulee pe
rustua erityisasiantuntemukseen ja erityisosaamiseen sekä olla tarpeellista työ- tai toimintakyvyn 
turvaamiseksi tai parantamiseksi. Kuntoutujan tarpeiden ja tavoitteiden huomiointi on kuntou
tuksen lähtökohta. Tämä mahdollistaa kuntoutujan sitoutumisen kuntoutukseen ja kuntoutumista 
edistävien toimintojen riittävän toistamisen arjessa. 

VAKE-hankkeessa kuntoutuskäytäntöjen selvittäminen rajattiin AVH-, MS- ja CP-kuntou
tujien kuntoutuksen suunnitteluun, fysio-, puhe- ja toimintaterapiaan sekä neuropsykologiseen 
kuntoutukseen. Tehdyt suositukset perustuvat tässä kirjassa esitettyihin tuloksiin, aikaisempiin 
suosituksiin sekä teoriatietoon. Suositusten tavoitteena on mahdollistaa tämänhetkisen tiedon 
mukainen, asiakaslähtöinen, oikea-aikainen, oikein kohdennettu ja vaikuttava kuntoutus AVH-, 
MS- ja CP-kuntoutujille. Suosituksista suurin osa on yleistettävissä myös muihin sairausryhmiin. 

Kuntoutuksen keskiössä on kuntoutuja itse. Lähtökohtana on kuntoutujan toimintakyvystä ja 
toiminnallisista tarpeista lähtevien kuntoutujan omien tarpeiden ja tavoitteiden ymmärtäminen ja 
niiden yhdistäminen asiantuntijoiden näkemykseen. Hyvin tehdyn suunnittelun jälkeen kuntou
tumista tukevat toimijat voivat kulkea kuntoutujan rinnalla, asiakaslähtöisesti, tarvittavan ajan. 
Suunnitelmaa voidaan päivittää tarpeen mukaan. Näin mahdollistetaan sitoutuminen kuntoutus
prosessiin, jolla on suunniteltu ajallinen alku-, seuranta- ja loppukohta. Seuraavassa suositukset 
on koottu viiden keskeisen teeman alle. 

1 Miten vaikeavammaisen AVH-, MS- ja CP-kuntoutujan hoito- ja kuntoutusketjun tulee toimia?

 Kuntoutuksen vastuunjako on määriteltävä selkeästi 

Lääkinnällinen kuntoutus kuuluu kuntien järjestämisvastuulle. Vaikeavammaisten lääkinnälli
sessä kuntoutuksessa kuntoutujan hoidosta vastaavan julkisen terveydenhuollon yksikön on laa
dittava kirjallinen kuntoutussuunnitelma Kelan järjestämästä vaikeavammaisten lääkinnällisestä 
kuntoutuksesta. Lisäksi julkisen terveydenhuollon on huolehdittava siitä, että yli 65-vuotiaiden 
vaikeavammaisten tarvitsema lääkinnällinen kuntoutus järjestetään yksilöllisen tarpeen mukai
sesti. 

Jokaisessa sairaanhoitopiirissä on oltava kirjattuna lääkinnällisen kuntoutuksen hoito- ja 
kuntoutusketju. Eri tahojen vastuut on määriteltävä selkeästi mm. kuntoutuksen suunnittelun ja 
seurannan, terapioiden järjestämisen, neuvonnan ja ohjauksen sekä apuvälinepalveluiden osalta. 
Kuntoutusketjun toimivuutta ja koordinointia on kehitettävä. Kelan järjestämää vaikeavammais
ten kuntoutusta saavien osalta julkisen terveydenhuollon toimijoiden ja Kelan palveluntuottajien 
välistä työnjakoa on selkeytettävä. 

Kelan järjestämää vaikeavammaisten kuntoutusta saavien lääkinnällisen kuntoutuksen suun
nittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota resursseihin, työnjakoon ja moniammatillisuuteen 
erikoissairaanhoidon poliklinikoilla ja terveyskeskuksissa AVH-ja MS-kuntoutujien osalta, eri
koissairaanhoidon lastenneurologian klinikoissa alle 16-vuotiaiden CP-kuntoutujien osalta sekä 
terveyskeskuksissa aikuisten CP-kuntoutujien osalta. 



      

       

         
       

         

  
 

        

         

         

6 Suositukset hyvistä kuntoutuskäytännöistä 

Julkisessa terveydenhuollossa (perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito) hoidosta ja kuntou
tuksesta vastaavan tahon on verrattava tekemäänsä kuntoutussuunnitelmaa ja Kelan kuntoutus
päätöstä toisiinsa. Jos ne eivät vastaa toisiaan, on julkisen terveydenhuollon huolehdittava, että 
kuntoutuja saa kuntoutussuunnitelman mukaiset kuntoutuspalvelut. 

 Kuntoutus on järjestettävä ilman viiveitä  

Kuntoutusprosessin eri vaiheissa toimintatapojen on oltava sujuvia ja resurssit on mitoitettava 
siten, että kuntoutuja saa tarvitsemansa kuntoutuksen oikea-aikaisesti. Oikea-aikaisuus koskee 
kuntoutussuunnitelmaa, -hakemusta ja -päätöstä sekä kuntoutuksen aloittamista palveluntuot
tajan toimesta. Kuntoutussuunnitelmaan on kirjattava julkisessa terveydenhuollossa oleva kun
toutujan yhteyshenkilö. 

Oikea-aikaisen ajanvarauksen on toteuduttava julkisessa terveydenhuollossa kuntoutussuun
nitelman laatimiseksi. Kuntoutujan on tiedettävä, keneen ottaa yhteyttä ja milloin, jotta vastaan
ottoaika kuntoutussuunnitelman laatimiseksi järjestyy oikeaan aikaan. Julkisen terveydenhuollon 
hoidosta ja kuntoutuksesta vastaavan yksikön on toimitettava kuntoutussuunnitelma eteenpäin 
ilman viiveitä.  

Julkisen terveydenhuollon hoidosta ja kuntoutuksesta vastaavan yksikön ja Kelan on ohjattava 
kuntoutujaa kuntoutushakemuksen täyttämisessä. 

Kelan kuntoutuspäätös on tehtävä viiveettä, kun tarvittavat asiakirjat ovat käytössä. Kelan 
päätöksessä on oltava selkeät perustelut suunnitelmasta poikkeavalle tai kielteiselle päätökselle. 
Kela lähettää päätöksen tiedoksi terveydenhuollon yhteyshenkilölle, jonka on verrattava päätöstä 
suunnitelmaan. 

Palveluntuottajan on aloitettava kuntoutus viiveettä. Kuntoutuspalautteet ja/tai -selosteet on ol
tava hoitovastuutaholla kuntoutuksen vaikuttavuutta arvioitaessa ja uutta kuntoutussuunnitelmaa 
laadittaessa. Palautteeseen tai selosteeseen on aina kirjattava tavoitteiden saavuttamisen arviointi. 

2 Miten kokonaisvaltaisen AVH-, MS- ja CP-kuntoutujien kuntoutustarpeen arvioinnin ja tavoitteiden 
tarkastelun tulee toimia?

 Kuntoutuksen tarve on arvioitava kokonaisvaltaisesti 

Vaikeavammaisen kuntoutuksen suunnittelu- ja hoitovastuu on ammattitaitoisella ja moniam
matillisella työryhmällä. Kuntoutujan osallistumisen ja arjessa selviämisen peruslähtökohtana on 
kokonaisvaltainen kuntoutustarpeen ja tavoitteiden tarkastelu. Kuntoutustarpeen arvioinnissa 
on huomioitava laaja-alaisesti kuntoutujan fyysisen, kognitiivisen, psyykkisen ja sosiaalisen kun
toutuksen tarve. Myös ulkoisesti näkymättömät oireet, kuten käyttäytymisen ja tunne-elämän 
muutokset, ajattelun ja tiedonkäsittelyn rajoitteet sekä rajatummat kieleen liittyvät toiminnot 
(puhutun tai kirjoitetun kielen ymmärtäminen ja kielellinen ilmaisu), on tunnistettava. 

Taloudelliset ja henkilöresurssit sekä kuntoutuksen saatavuus eivät saa ensisijaisesti ohjata 
kuntoutuksen suunnittelua ja toteutusta. Tarvittaessa on tehtävä suositus korvaavista kuntoutta
vista toimenpiteistä.  



        

       

 
 

 
 
 
        

 
        

 

 
 

         

 

7 Suositukset hyvistä kuntoutuskäytännöistä

 Kuntoutussuunnitelma on laadittava moniammatillisesti ja yhteistyössä kuntoutujan kanssa 

Julkinen terveydenhuolto vastaa siitä, että kuntoutussuunnitelma laaditaan yhteistyössä kuntoutu
jan ja/tai hänen omaisensa tai muun läheisensä kanssa. Kuntoutuksen tarve on arvioitava ja suun
nitelma laadittava moniammatillisesti kuhunkin organisaatioon soveltuvalla tavalla (esimerkiksi 
kuntoutustyöryhmäkokoukset ja/tai riittävän monipuoliset erityistyöntekijöiden lausunnot ovat 
lääkärin käytettävissä). Suunnitelman laadintaan on varattava tarpeeksi aikaa. 

Kuntoutujan ja moniammatillisen työryhmän on ymmärrettävä samalla tavalla kuntoutujan 
tarpeet, tavoitteet sekä tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavat interventiot. Kuntoutussuunnitel
ma on tehtävä niin, että se voidaan toteuttaa joustavasti kuntoutujan elämäntilanteen mukaisesti 
(esim. jaksottaminen ja tiivistäminen) ja että kuntoutuja pystyy sitoutumaan siihen. Kuntoutujan 
elämän siirtymävaiheisiin liittyvät tavoitteet on kirjattava kuntoutussuunnitelmaan.

 Kuntoutussuunnitelma on kirjattava huolellisesti 

Kelalle lähetettävät kuntoutussuunnitelmat on laadittava käyttäen kuntoutuksen suunnittelua 
varten tehtyä lomaketta KU 2071. Jos suunnitelma laaditaan muulle lomakkeelle, on siinä oltava 
vastaavat tiedot. 

Kuntoutussuunnitelmaan on kirjattava riittävät tiedot päätöksentekoa, kuntoutuksen toteu
tusta ja vaikuttavuuden arviointia varten. Kuntoutussuunnitelmassa on mainittava  

–	 kuntoutussuunnitelman voimassaoloaika 
–	 kuntoutujalla oleva toiminnallinen haitta, vahvuudet ja voimavarat sekä niihin vaikuttavat 

yksilö- ja ympäristötekijät 
–	 perustelut kuntoutuksen tarpeelle ja toteutukselle 
–	 kuntoutujan ja omaisten rooli kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa 
–	 lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet sekä tavoitteiden saavuttamiselle asetetut aikataulut 
–	 tavoitteiden seurantasuunnitelma; esimerkiksi aikataulu, mittarit, GAS (Goal Attainment 

Scaling)  
–	 kuntoutusmuoto tai kuntoutusmuodot 
–	 avoterapioiden tarkennettu kertamäärä vuodessa, terapia-aika ja terapian toteutuspaikan 

perustelu, avoterapian toteutuspaikka perusteltuna (vastaanotolla vai osittain tai kokonaan 
kotikäynteinä tai muussa asiakkaan arjessa) 

–	 kuntoutuslaitosjakson sisällön painotusalueet ja perustelu, miksi paikalliset avokuntoutus
palvelut ovat kuntoutujan tarpeisiin riittämättömät 

–	 seurantasuunnitelma sekä yhteyshenkilö(t) 
–	 yhteistyön periaatteet kuntoutuksen sujuvuuden varmistamiseksi (esim. muutostilanteissa 

konkreettinen toimintatapa).

 Toimintakyvyn ja vaikuttavuuden arvioinnissa on käytettävä ICF-luokituksen viitekehystä 

Kuntoutuksen suunnittelussa, tavoitteiden asettelussa ja vaikuttavuuden arvioinnissa on nou
datettava ICF-luokituksen viitekehystä. ICF-luokituksen käytöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä 

1	 Saatavissa: http://www.terveysportti.fi. 

http:http://www.terveysportti.fi


       

     

 

        
        

       
          

       

          

    

8 Suositukset hyvistä kuntoutuskäytännöistä 

kokonaisvaltaista arviointia kuntoutujan kuntoutustarpeesta, ei kuntoutujan toiminnallisen tilan 
koodaamista. 

Moniammatillinen työryhmä vastaa myös vaikeavammaisen kuntoutuksen seurannasta sekä 
kuntoutustoimenpiteiden vaikuttavuuden säännöllisestä arvioinnista. Vastuuta kuntoutuksen 
vaikuttavuuden arvioinnista on selkiytettävä päällekkäisten mittausten välttämiseksi sekä testien 
luotettavuuden säilyttämiseksi. Eri ammattiryhmien on huolehdittava siitä, että valitut arviointi
menetelmät täydentävät toisiaan, jotta kuntoutujan tilanteesta saadaan kokonaisvaltainen näke
mys. 

ICF-luokituksen viitekehystä on hyödynnettävä arvioinnissa käyttäen esimerkiksi tehtyjä lis
tauksia luokituksen ydinkohteista (core sets ja check list)2, jotta arviointi yhdenmukaistuu ja on 
laaja-alaisempaa ja kaikki toimintakyvyn osa-alueet tulevat huomioiduiksi. Yhtä lailla kuntoutu
jan ja hänen läheistensä kokemukset on huomioitava kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnissa. 

Käytössä olevien arviointimenetelmien validiteetti, luotettavuus ja käytettävyys on arvioitava 
kriittisesti. Arvioinnissa on käytettävä yhtenäisiä menetelmiä, joiden kehittämistä edistää kan
sallinen TOIMIA-verkosto. 

3 Mitkä ovat hyvän ja vaikuttavan AVH-, MS- ja CP-kuntoutujien kuntoutuksen edellytykset?

 Kuntoutusprosessin eri vaiheissa kuntoutujalle on tarjottava tietoa ja ohjausta 

Tiedon tarjoaminen lisää kuntoutujan sitoutumista kuntoutumiseen. Kuntoutusprosessin eri 
vaiheissa toimivien ammattilaisten on tarjottava kuntoutujalle yleistä tietoa kuntoutuspalveluista, 
etuuksista ja kolmannen sektorin palveluista. Vastuu yleisen tiedon tarjoamisesta on erityisesti 
julkisen terveydenhuollon ammattilaisilla. 

Kuntoutuja ja hänen perheensä tarvitsevat yksilöllisesti kohdennettua kuntoutusprosessia 
koskevaa tietoa (mm. terapian sisällöstä, arvioinnin tuloksista ja edistymisestä) sekä ohjausta 
paikallisiin kuntoutusta tukeviin palveluihin. Sekä julkisen terveydenhuollon työntekijöiden että 
Kelan palveluntuottajien on tarjottava kohdennettua tietoa ja ohjausta kuntoutujalle.  

 Kuntoutujan nyky-ympäristö on huomioitava kuntoutusprosessissa 

Ympäristötekijöillä on tärkeä rooli kuntoutujan toimintakyvyn ja toiminnallisuuden edistämi
sessä. Näin ollen kuntoutuksessa on usein tarpeen vaikuttaa kuntoutujan toimintakyvyn ohella 
myös kuntoutujan nyky-ympäristöön terapian tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Kuntoutus voidaan toteuttaa kuntoutujan tarpeiden mukaisesti joko palveluntuottajan tilois
sa tai kuntoutujan arjen ympäristössä. Terapian toteuttamispaikasta riippumatta kuntoutujalle 
läheisten henkilöiden ohjaus on tärkeässä asemassa terapian toteuttamisessa. Kuntoutujan so
siaalisen lähiverkoston kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen ohjaaminen sekä konsultointi 
on oltava mahdollista toteuttaa terapiakerran yhteydessä. Myös yli 18-vuotiaiden kuntoutujien 
lähiympäristön ohjaus on voitava toteuttaa ilman kuntoutujan läsnäoloa silloin, kun se on tarkoi
tuksenmukaista ja siihen on kuntoutujan suostumus. 

Päiväkodin, koulun ja lapsen muun lähiympäristön ohjaaminen on keskeisessä asemassa lasten 
terapiassa. Perheen, päiväkodin ja muun lähiympäristön ihmisten sekä ohjaavan terapeutin näke

2 Ks. http://www.icf-research-branch.org/research/cc_icf_core_sets.htm ja http://www.who.int/classifications/icf/training/icfchecklist. 
pdf. 

http://www.who.int/classifications/icf/training/icfchecklist
http://www.icf-research-branch.org/research/cc_icf_core_sets.htm


 

         

        

        

     

          
          

            
         

         
         

 

9 Suositukset hyvistä kuntoutuskäytännöistä 

mys ohjauksen tavoitteista ja sisällöstä on oltava yhtenevä. Ohjaus on kohdennettava kuntoutujan 
toimintakyvyn edistämiseen ja/tai toiminnan mahdollistamiseen arjen tilanteissa.

 Eri tahojen välistä yhteistyötä on tehostettava, jotta asiakaslähtöisyys ja arjen huomiointi kuntoutuksessa 
 toteutuvat 

Vaikeavammaiset lapset ja nuoret sekä aikuiset toimivat säännöllisesti yhteistyössä monien eri 
ammatti-ihmisten ja -tahojen kanssa. Eri tahoista koostuva laaja-alainen tukiverkosto mahdollis
taa kuntoutuksen siirtymistä arkeen. Tukiverkoston rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi on sovittava 
yhteyshenkilö. Yhteistyö vaatii yhteisneuvotteluja, minkä vuoksi kuntoutuspäätökseen on sisälly
tettävä mahdollisuus nykyistä laajempiin ja useampiin yhteistyöneuvotteluihin. 

Kuntoutusketjun katkeamattomuus on tärkeä edellytys hyvälle ja vaikuttavalle kuntoutukselle. 
Tästä syystä on tarpeen kiinnittää tehostetusti huomiota riskikohtiin – joita ovat kuntoutuksen 
järjestämisen vastuun siirtyminen, 16 vuoden ikä, 65 vuoden ikä, muutokset vammaisetuuden 
tasoissa ja elämän erilaiset siirtymävaiheet (esim. päiväkodista kouluun siirtyminen, koulusta 
työelämään siirtyminen).

 Pitkäaikainen kuntoutustarve edellyttää suunnitelmallisuutta ja jatkuvuutta 

Vaikeavammaisen henkilön kuntoutustarve on usein pitkäaikainen. Pidempiaikaiset kuntoutus
suunnitelmat ja kuntoutuspäätökset varmistavat monissa tapauksissa kuntoutuksen toteutumisen 
jatkuvuuden. Kuitenkin tehtäessä yli vuoden kestoisia kuntoutuspäätöksiä on hoidosta vastaavan 
tahon seurattava säännöllisesti kuntoutuksen tavoitteiden saavuttamista ja tehtävä tarvittaessa 
muutokset kuntoutussuunnitelmaan. Pidempiaikaiset kuntoutuspäätökset edellyttävät myös 
kuntoutujalta ja kuntoutuksen toteuttajalta sitoutumista. 

 Vaikuttavassa kuntoutuksessa on hyödynnettävä tietoa eri lähteistä 

Näyttöön perustuvan kuntoutuksen lähtökohta on se, että kuntouttajan on käytettävä tutkimuksis
sa vaikuttavaksi todettuja kuntoutusmuotoja ja -menetelmiä. Näytön puuttuminen ei tarkoita sitä, 
etteikö kuntoutus olisi vaikuttavaa. Usein näyttö puuttuu sen vuoksi, että tutkimusta on saatavilla 
niukasti tai tutkimustietoa ei voida soveltaa kuntoutujan yksilöllisessä tilanteessa. Tutkimusnäytön 
puuttuessa terapeutin on käytettävä teorialähtöistä lähestymistapaa ja kokemusperäistä tietoa. Hy
vässä kuntoutuskäytännössä on huomioitava yksilöllisyys sekä kuntoutujan tarpeet ja voimavarat. 

4 Mitä ja miten kuntoutusta ja nykykäytäntöjä tulisi kehittää? 

 Resurssien riittävyys on turvattava 

Kuntoutusprosessin kaikissa vaiheissa on oltava riittävät resurssit hyvien kuntoutuskäytäntöjen 
toteuttamiseksi. Vaikeavammaisten kuntoutuksessa julkinen terveydenhuolto on vastuussa eten
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kin kuntoutusprosessin käynnistämisestä, suunnittelusta ja seurannasta, mikä edellyttää moni
ammatillista kuntoutusalan osaamista. Myös eri avoterapiamuotojen saatavuutta on parannettava 
alueellisen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden toteutumiseksi. 

Hyvän kuntoutuskäytännön toteutumiseksi on tehostettava yhteistyötä 

Yhteistyötä on tiivistettävä ja parannettava avo- ja laitoskuntoutusta toteuttavien tahojen välillä, 
avoterapeuttien ja kuntoutusta suunnittelevan tahon välillä sekä Kelan ja kuntoutusta suunnitte
levan tahon välillä. Sähköisen potilaskertomuksen rakenteissa on huomioitava tiedon siirtyminen 
moniammatillisen ja monella taholla toimivan kuntoutusverkoston välillä. 

Kuntoutukselle asetetut tavoitteet on oltava kaikkien asianosaisten tiedossa ja niiden on oltava 
samansuuntaisia kuntoutujalle ja asiantuntijoille. Tämän varmistamiseksi laitoskuntoutuksen 
yhteydessä on oltava mahdollisuus järjestää verkostopalavereja. Mikäli kuntoutuja saa useampia 
eri terapioita, on avohoidossa korvattava eri terapeuttien yhteistapaamisia. 

Oikea-aikaisesti toteutettu kuntoutus vaatii kaikkien kuntoutusprosessin vaiheiden toteutta
mista ajallaan. Kuntoutustyöntekijöiden on ohjeistettava kuntoutujia itse huolehtimaan terapi
apalautteiden ja kuntoutusselosteiden toimittamisesta tarpeellisille tahoille tai pyydettävä kun
toutujalta lupa tietojen välittämiseen. Kelan on palautettava puutteelliset kuntoutussuunnitelmat 
täydennettäväksi laatijataholle ja osoitettava ne kohdat, joihin tarvitaan täydennystä. Kelan on 
myös tiedotettava kuntoutujalle asiasta.

 Apuvälinetyöhön liittyviä käytäntöjä on selkiytettävä 

Lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvien apuvälineiden tarpeen määrittely, välineiden sovitus, 
luovutus omaksi tai käytettäväksi, käytön opetus ja seuranta sekä välineiden huolto kuuluvat kun
tien sosiaali- tai terveydenhuollon vastuulle (asetus lääkinnällisestä kuntoutuksesta 1015/1991). 
Palveluiden asiakaslähtöisyys edellyttää kuitenkin, että vaikeavammaisia kuntoutujia koskeva 
yhteistyö julkisen terveydenhuollon ja Kelan palveluntuottajien välillä on mahdollista. Kelan 
palveluntuottaja voi tarvittaessa toteuttaa apuvälineeseen tai asunnonmuutokseen liittyvän teh
tävän silloin, kun se on luontevasti osa terapiakäyntiä, esimerkiksi apuvälineen käytön ohjaus 
arjen toiminnoissa.

 Tiedon välittymisen parantumiseksi on yhtenäistettävä käsitteiden käyttöä  

Kuntoutusprosessiin liittyviä käsitteitä (muun muassa kuntoutussuunnitelmassa ja Kelan kuntou
tuspäätöksessä esiintyvät käsitteet) on selkiytettävä ja varmistettava niiden yhdenmukainen käyttö 
tiedon välittymisen parantumiseksi. Myös kuntoutujan tilannetta ja toimintakykyä kuvattaessa 
on varmistettava käsitteiden yhdenmukaisuus. ICF-luokitusta suositellaan käytettäväksi yhteisiä 
käsitteitä selkiytettäessä. Eri alojen ammattilaisten on varmistettava, että he ymmärtävät toistensa 
käyttämiä käsitteitä ja että käsitteet sekä käytetty kieli ovat kuntoutujalle ymmärrettäviä. 
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 Ammattilaisten on ylläpidettävä tietojaan ja taitojaan jatkuvalla kouluttautumisella 

Tutkimustietoa on hyödynnettävä nykyistä enemmän kuntoutustyöntekijöiden ammattitaidon 
ylläpitämisessä. Tämän vuoksi kuntoutustyöntekijöiden perus- ja täydennyskoulutukseen on lisät
tävä opetusta näyttöön perustuvasta toiminnasta, tieteellisten artikkelien kriittisestä arvioinnista 
sekä tutkimustiedon soveltamisesta käytännön työhön. 

Kuntoutusprosessin lähtökohtana on hyvin laadittu kuntoutussuunnitelma. Koulutusta kun
toutussuunnitelmien laadintaan on järjestettävä suunnitelmien laadun parantamiseksi. Tämä 
parantaa tiedon välittymistä kuntoutusprosessin eri toimijatahoille. Myös tietoa eri kuntoutus
muodoista ja -tavoista on lisättävä, jotta kuntoutussuunnitelman laatimisesta vastaavat tahot 
tuntevat eri menetelmien mahdollisuudet ja kuntoutuja voi saada tarvitsemaansa kuntoutusta. 

Moniammatillista tiimityötä sekä asiakaslähtöistä ja perhekeskeistä työskentelymallia on ke
hitettävä. ICF-luokitus tarjoaa yhteisen viitekehyksen moniammatilliseen työhön kuntoutuspro
sessin eri vaiheisiin. ICF-luokituksen käyttöön liittyvää koulutusta on lisättävä sekä kuntoutusta 
suunnitteleville että sitä toteuttaville tahoille. Koulutusta ympäristötekijöiden merkityksestä on 
lisättävä, jotta kuntoutuksen vieminen arkeen ja arjen haasteiden huomioiminen mahdollistuu 
kuntoutusprosessin eri vaiheissa. Myös terapiapalautteen rakennetta koskevat suositukset lisäävät 
ympäristötekijöiden esille tuomista. 

5 Hyvät kuntoutuskäytännöt -tutkimuksen esille nostamat tutkimustarpeet 

 Hyvien kuntoutuskäytäntöjen edelleen kehittämiseksi on saatava lisätietoa nykyisistä kuntoutuskäytännöistä, 
 kuntoutuksen vaikuttavuudesta ja sen osoittamiseen soveltuvista arviointimenetelmistä 

Hyvät kuntoutuskäytännöt -tutkimus toi esille asioita, jotka vaativat jatkotutkimusta. Nykykäytän
töjä selvittävät haastattelu- ja kyselytutkimukset nostivat esille kuntoutusprosessin eri vaiheisiin 
liittyviä, tarkempaa selvittelyä vaativia asioita. Tutkimusta vaativat muun muassa kuntoutusketjun 
eri vaiheiden saumattomuuteen ja oikea-aikaiseen toteutumiseen liittyvät kuntoutuspäätösten vii
veet, kuntoutuksen toteuttamisen resurssit, kuten moniammatillisen kuntoutuksen suunnittelun 
tarve ja avoterapeuttien puute, sekä se, missä määrin nykyiset kuntoutuskäytännöt perustuvat 
tutkimustietoon ja suosituksiin. Tarvitaan myös tarkempaa tutkimustietoa asiakaslähtöisyyden 
ja perhekeskeisyyden sekä moniammatillisuuden toteutumisesta kuntoutusprosessin aikana. 

Kaikista kuntoutusmuodoista on tehtävä tutkimustiedon kriittiseen arviointiin perustuvia 
katsauksia ja suosituksia. Nämä katsaukset on myös päivitettävä säännöllisesti. Tämä toteutuu jo 
osin niiden diagnoosien osalta, joista on olemassa tai tehdään Käypä hoito -suositus. 

Kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioimiseksi on kehitettävä arviointimenetelmiä, jotka mah
dollistavat yksilöllisesti asetettujen, jokapäiväiseen elämään nivoutuvien kuntoutustavoitteiden 
saavuttamisen arvioinnin. Tarvitaan myös tutkimusta siitä, miten yksittäiset kuntoutusmenetel
mät vaikuttavat laajemmin kuntoutujan arjen toimintoihin ja osallistumiseen. 

Tutkimusta tarvitaan myös kuntoutuksen ajoituksen, kertamäärän, keston ja toteutustiheyden 
sekä sairauden keston ja vaikeusasteen sekä kuntoutujien kognitiivisten häiriöiden vaikeusasteen 
vaikutuksista kuntoutustuloksiin. Eri terapiamuotojen ja intensiteettien osalta tarvitaan laadul
lisesti korkeatasoisia, piiriltään kliinisesti relevantteja tutkimuksia, jotta pystytään arvioimaan 
kuntoutuksen vaikuttavuutta. Erityisesti tarvitaan tutkimuksia, joissa kuntoutusta verrataan 
ei-hoitoon tai lumehoitoon. Lisäksi tarvitaan pitkäaikaisseurantoja kuntoutusvaikutusten pysy
vyyden arvioimiseksi. 
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