
Liite S2. Toimijatahojen tehtävät 
 

Kela 
Kuntoutusryhmä 
- suunnittelee hankkeen yhdessä asiantuntijoiden kanssa 
- hankkii kehittämishankkeen palvelut ja tekee sopimukset  
- osallistuu tutkimusten neuvotteluun 
- osallistuu tutkimusten ja hankkeen ohjausryhmään 
- vastaa hankkeen toimeenpanosta 
- seuraa hankkeen toteutusta, kustannuksia ja tutkimusta 
- laatii yhteistyössä hankkeen viestintäsuunnitelman ja tiedotteet 
- kehittää kuntoutuspalveluja tutkimuksesta saatujen tulosten perusteella. 

 
Aluekeskukset 
- tiedottavat ja ohjaavat vakuutuspiirejä. 

 
Vakuutuspiirit 
- vakuutuspiiri tekee oman alueensa kuntoutujien kuntoutuspäätökset  
- tekevät yhteistyötä kunnan ja palveluntuottajan kanssa 
- kunnan työntekijä auttaa tarvittaessa kuntoutushakemuksen täyttämisessä. 

 
Palveluntuottaja 

- palveluntuottaja sitoutuu kuntoutusmallin toteuttamiseen ja riittävään resurssointiin 
- palveluntuottajan nimeää henkilöstöstä moniammatillisen työparin 
- palveluntuottaja järjestää yhteistyötahojen kanssa aloitusneuvottelun 
- palveluntuottaja varmistaa, että hankkeeseen mukaan tulevista kunnista saadaan riittävä 

kuntoutujamäärä hankkeen aikana. 
- palveluntuottaja järjestää tilat kuntoutukseen 
- palveluntuottaja tuottaa tutkimuksiin tarvittavan aineiston 
- palveluntuottaja tekee kuntoutujille arvioinnit ja mittaukset tämän muistion mukaisesti 
- palveluntuottaja osallistuu tutkimuksiin liittyviin kyselyihin ja haastatteluihin 
- palveluntuottaja hankkii tarvittavan koulutuksen mittareiden käyttöön ja suomentaa tarvittavat 

mittarit 
- palveluntuottajalla on päävastuu paikallisesta tiedottamisesta, tiedottamisessa tehdään 

yhteistyöstä Kelan Kuntoutusryhmän kanssa 
- palveluntuottaja toteuttaa pilottikurssit kurssin tässä muistiossa kuvatun mukaisesta 
- palveluntuottaja seuraa kuntoutujien kuntoutuksen toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista 
- palveluntuottaja kehittää omaa toimintaansa saatujen tietojen pohjalta  
- palveluntuottaja tekee yhteistyötä kunnan kanssa 
- palveluntuottaja tekee yhteistyötä Kelan kanssa. 
 

Kunnan yhdyshenkilöt ja resurssit 
- kunta nimeää hankkeeseen yhdyshenkilön ja hänen varahenkilönsä 
- kunnan nimeämällä yhdyshenkilöllä on tuntemusta kunnan palveluista ja riittävä asiantuntemus  
- kunta varaa tarvittavat resurssit hankkeen yhdyshenkilölle ja muulle mahdollisesti hankkeeseen 

osallistuvalle kunnan henkilöstölle  
- kunta tiedottaa hankkeesta omassa organisaatiossaan tarvittaville tahoille ja toimijoille 
- kunnan työntekijät seulovat perustyössään esivalintaa varten kuntoutujia, joiden arvioidaan 

täyttävän kuntoutuksen kriteerit 
- kunta huolehtii siitä, että hakijalla on lääkärin allekirjoittama, mahdollisuuksien mukaan 

moniammatillisesti laadittu KU207 kuntoutussuunnitelma 



- kunnan yhdyshenkilö osallistuu yksilöllisen tarpeen mukaan kuntoutujan palveluntuottajan 
järjestämiin kotikäynteihin 

- kunnan yhdyshenkilö lähettää sovitun käytännön mukaisesti kuntoutujaa koskevat 
terveydenhuollon sairaskertomukset ja tiedon kunnassa tehtävien jatkotoimenpiteiden 
toteutuksesta ja mahdollisista uusista suosituksista kuntoutujan suostumuksella tiedoksi 
palveluntuottajan omaohjaajalle. 
 

Avoterapeutit 
- kuntoutujan mahdollinen avoterapeutti osallistuu kuntoutujan kotikäynneille 
- kuntoutujan mahdollinen avoterapeutti osallistuu työkokouksiin, joissa mm. informoidaan 

avoterapeutteja hankkeesta ja siihen sisältyvistä kuntoutustoimista. 
 

Erikoissairaanhoito 
- erikoissairaanhoito osallistuu tarvittaessa yhteisneuvotteluun palveluntuottajan kanssa ennen 

hankkeen käynnistymistä. 
- erikoissairaanhoito nimeää tarvittaessa yhdyshenkilön ja hänen varahenkilönsä. 
- erikoissairaanhoito tiedottaa tarvittaessa hankkeesta omassa organisaatiossaan.  
- erikoissairaanhoidon yhdyshenkilö lähettää sovitun käytännön mukaisesti kuntoutujaa koskevat 

terveydenhuollon sairaskertomukset ja tiedot tehtävistä jatkotoimenpiteistä ja mahdollisista 
uusista suosituksista kuntoutujan suostumuksella tiedoksi palveluntuottajan omaohjaajalle. 

 
Tutkijat 

- tutkijat osallistuvat asiantuntijoina kehittämishankkeen ja tutkimuksen suunnitteluun 
- tutkijat neuvottelevat Kelan kuntoutusryhmän kanssa tutkimusasetelmista, tutkimuskysymyksistä 

ja tutkijoiden työnjaosta 
- tutkijat laativat tutkimussuunnitelmat  
- tutkijat laativat sovitut työvälineet palveluntuottajien käyttöön 
- tutkijat tekevät yhteistyötä palveluntuottajien ja kuntoutusryhmän kanssa  
- tutkijat tekevät tutkimukset tutkimussuunnitelmien tai ohjausryhmässä sovittujen 

tutkimussuunnitelmien tarkennusten mukaisesti  
- tutkijat vievät tutkimussuunnitelman käsiteltäväksi eettiseen toimikuntaan  
- tutkijat antavat Kuntoutusryhmälle ajankohtaista tutkimustietoa kehittämistyön tueksi, tutkijat 

järjestävät yhteiset kokoukset Kuntoutusryhmälle sopien tiedon välittämiseksi 
- tutkijat noudattavat yleistä tutkimusetiikkaa ja vaitiolositoumusta 
- tutkijat osallistuvat kuntoutusmallien kehittämiseen pilotin tulosten pohjalta. 

 


