
Tulevaisuuden 
sosiaali- ja 
terveyskeskus -
ohjelma

Täydennyshaun info: 
sosiaalihuollon ja 
kuntoutuksen kehittäminen 
13.9.2021 klo 11-12



Täydennyshakuun liittyvät kansalliset infot ja työpajat

• Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen
• To 2.9. klo 9-10

• Psykososiaalisten menetelmien saatavuuden parantaminen
• Kolme samansisältöistä infoa: pe 3.9. klo 10-11, ti 14.9. klo 14.30-15.30 ja ma 20.9. klo 10-11 

• Hoidon saatavuuden parantaminen perusterveydenhuollossa
• Pe 3.9. klo 14-15

• Päihdepalveluiden saatavuuden parantaminen
• Ma 6.9. klo 11:30-13:30

• Maksuton ehkäisy
• To 9.9. klo 10-11

• Sosiaalihuollon ja kuntoutuksen kehittäminen
• Ma 13.9. klo 11-12 

• Työpaja (sosiaalihuolto) pe 17.9. klo 13-15

• Ikääntyneiden palvelujen kehittäminen ja kotona asumista tukevien palvelujen erillishaku
• Ke 15.9. klo 14-16

• Kuntoutuksen lisäinfo: toimintakyvyn mittareiden käyttöönotto
• Ma 27.9. klo 12-13

Infotilaisuudet kootusti soteuudistus.fi-
sivulla:
https://soteuudistus.fi/taydennyshaun-infot-ja-
tyopajat

https://soteuudistus.fi/taydennyshaun-infot-ja-tyopajat


Infon sisällöt

• Sosiaalihuollon kehittäminen klo 11:10-11:35

• Sosiaalihuollon kehittämisohjelma – Harri Jokiranta, STM

• Sosiaalihuollon kehittämisohjelman toimeenpanon tuki - Heidi Muurinen, THL

• Tiedoksi: Kansallinen ideointipaja hankevalmistelijoille

• Kysymyksiä ja kommentteja

• Kuntoutuksen kehittäminen klo 11:35-12:00

• Kuntoutuksen kehittämisen periaatteet – Anu Niemi, THL

• Toimintakyvyn arviointi – Heli Valkeinen, THL

• Kuntoutuksen uudistaminen – Anne Kanto-Ronkanen, STM

• Tiedoksi: Aiheeseen liittyviä webinaareja STM:ssä ja THL:ssä

• Hankehakuun liittyvä kuntoutuksen lisäinfo

• Kysymyksiä ja kommentteja 



Kuntoutuksen kehittäminen 
– Tulevaisuuden sote-
keskus –ohjelman 
täydennyshaku

Anne Kanto-Ronkanen, STM
Anu Niemi, THL
Heli Valkeinen, THL



Kuntoutuksen kehittämistä ohjaavat 
periaatteet

• Ohjurina kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelma

• Kuntoutus on kiinteä osa sosiaali- ja terveyskeskusten hoito- ja 
palvelukokonaisuuksia, ei irrallinen,  erillinen toimenpide

• Tarkoittaa palvelukokonaisuuksien yhteistä suunnittelua ja 
mallintamista

• Kuntoutuksen sujuvaa prosessia perustaso- erityistaso sekä työnjakoa



Esimerkkejä konkreettisista tekemisistä 

• Kuntoutustarpeen arviointimenetelmien käyttöönotto ja varhainen 
kuntoutukseen ohjaaminen

• Hyvinvointialueen apuvälinetoiminnan kehittämistyö

• Monialainen yhteistyö yli sektorirajojen: osaamisen vahvistaminen, yhteistyö mm. 
terveydenhuolto, sosiaalihuolto, vammaispalvelu, Kelan kuntoutus

• Etäkuntoutusmuodot  käyttöön

• Konsultaatiorakenteet (matalankynnyksen kuntoutuspalvelut), kuntoutuksen 
työnjako 



Toimintakyvyn arviointi

• THL:n sivuilta tietoa toimintakyvyn arviointiin liittyen 

• TOIMIA-tietokannasta löytyy
• Suosituksia toimintakyvyn mittaamiseen ja arviointiin esim. 

• Aikuisten toimintakyvyn itsearviointi kuntoutumistarpeen tunnistamisessa ja 
kuntoutumisen seurannassa

• Aivoverenkiertohäiriön (AVH) sairastaneiden toimintakyvyn 
vähimmäisarviointi kuntoutustarpeen arvioinnissa ja kuntoutuspalveluissa

• Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaaminen palvelutarpeen arvioinnin 
yhteydessä

• Toimintakykymittareita ja monenlaisia tietoja niistä
• Esim. WHODAS-mittari

https://thl.fi/fi/web/toimintakyky/toimintakyvyn-arviointi
https://thl.fi/fi/web/toimintakyky/etusivu/toimia-tietokanta


Työ- ja toimintakyvyn tuen varhainen 
tunnistaminen osana sote-keskustoimintaa

• Tarkoituksena on  kokeilla esimerkiksi WHODAS-
toimintakykymittaria, joka on koodistopalvelimella ja se on yksi THL:n
suosittelemista mittareista yleiseksi toimintakykymittariksi aikuisille. 

• Tästä on tarkoitus tehdä lyhyt seurantatutkimus/selvitys, miten 
toimintakykymittari toimii ja millaista työ- ja toimintakykytietoa se 
tuottaa.
• Sisältö täsmentyy myöhemmin yhteistyössä niiden alueiden kanssa, 

jotka päättävät kokeilla mittaria  



Lisätietoja

• Kuntoutuksen uudistamiskomitean raportti 2017

• Kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelma

• Kuntoutuksen uudistamisen verkkosivut STM

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160273
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162622
https://stm.fi/kuntoutuksen-uudistus


Tulevia webinaareja

• STM:n webinaarit
• Kuntoutukseen ohjautuminen ja lääkinnällisen kuntoutuksen 

apuvälineiden luovutusperusteiden päivitys
• 30.9.2021 klo 12 – 16, linkki tulee STM:n sivuille 

• Kuntoutuksen uudistamisen seurantawebinaari 
• 18.11.2021 klo 12.00 – 16.00, linkki tulee STM:n sivuille

• THL/TOIMIA:n webinaarit
• Toimintakykytieto nyt ja tulevaisuudessa - näkökulmia tiedolla 

johtamiseen 20.10.2021 klo 13.00 – 15.45

• Toimintakykytieto nyt ja tulevaisuudessa - haasteet ja mahdollisuudet 
käytännön työssä 11.11.2021 klo 13.00 – 15.45

https://thl.fi/fi/web/toimintakyky/ajankohtaista/tapahtumat/toimiatietokanta10
https://thl.fi/fi/web/toimintakyky/ajankohtaista/tapahtumat/toimiatietokanta10


Hankehakuun liittyvä kuntoutuksen lisäinfo

• Kuntoutuksen lisäinfo: toimintakyvyn mittareiden käyttöönotto

• Ma 27.9.2021 klo 12-13



Kysymyksiä tai 
kommentteja?



Anu Niemi, yksikönpäällikkö

Heli Valkeinen, erityisasiantuntija

(etunimi.sukunimi@thl.fi)

soteuudistus.fi


