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Tiivistelmä
Tässä asiakirjassa kuvataan kuntoutuksen nykytilaa Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä tuoden esille
selvityksessä nousseita kehittämistarpeita sekä jo tehtyjä muutoksia. Asiakirjaa luettaessa tulee
huomioida, että työssä on keskitytty etsimään kehittämiskohteita eikä tässä pystytä tuomaan esille
alueella jo toimivia hyvä käytäntöjä. Näitä käytäntöjä ja niiden levittämistä tullaan kuvaamaan tarkemmin myöhemmin, hankkeen lopussa kirjoitettavassa hankeraportissa.
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella on paljon hyvää kuntoutustoimintaa. Kuntoutus nähdään
aiempaa merkityksellisempänä ja sitä on kehitetty monin tavoin sairaanhoitopiirissä ja alueen eri
kunnissa. Yhteisen koordinaation puute on kuitenkin johtanut siihen, että toiminta on muodostunut
hajanaiseksi ja pirstaleiseksi eikä kenelläkään ei ole kokonaiskuvaa palvelujen tarjonnasta.
Eri organisaatioiden välinen vastuunjako kuntoutuksessa ei ole selkeä, eikä toimijoilla ole riittävää
tietoa toistensa mahdollisuuksista tarjota kuntoutuspalveluja. Organisaatioiden välinen yhteistyö ei
aina toimi toivotulla tavalla: konsultaatiokäytännöt ovat paikoin jäykkiä ja yhteydensaanti toisen
organisaation kollegaan takkuaa. Työntekijät eivät tunne toisten toimijoiden osaamista ja palvelutuotantoa riittävästi, mikä vaikeuttaa potilaiden ohjaamista tarkoituksenmukaisten kuntoutuspalveluiden piiriin.
Alueella on vähennetty vuodeosastopaikkojen määrää. Kehittämisen suunta on oikea. Toimintaa
muutettaessa avohoitopainotteisemmaksi ei ole kuitenkaan kiinnitetty riittävää huomiota lisääntyneeseen avo- ja lähikuntoutuksen tarpeeseen ja kehittämiseen. Kuntoutuspalvelujen kysyntä on
mittaamaton. Sen, millä perusteella palveluja annetaan, tulisi perustua yhdessä sovittuihin linjauksiin potilaan toimintakyvystä ja palveluntarpeesta. Kuntoutuksen palveluprosesseja ja palvelukriteereitä ei ole kuvattu riittävän kattavasti eikä alueella ole sovittu yhteisistä kuntoutuksen palvelutarjontaa ja laatua koskevista linjoista. Tämä eriarvostaa osaltaan kuntalaisia palveluiden saannin suhteen.
Alueen palvelurakenne ja toimintatavat eivät kaikilta osin vastaa tämänhetkistä näkemystä ja tietoa
potilaan kannalta vaikuttavimmasta toiminnasta. Toimintamalleja ja palvelurakennetta tulisikin kehittää vastaamaan paremmin ajantasaista tietoa. Tässä tarvitaan sekä keskitettyjä kuntoutuspalveluita (vaativan kuntoutuksen yksikkö) että lähipalveluina tuotettavaa kuntoutusta lähisairaaloiden
vuodeosastoilla ja avopalveluna, palvelutaloissa ja kodeissa. Kuntoutuksen kokonaisuudesta tulisi
muodostua asiakaslähtöinen palveluverkko, joka kannattelee asiakasta huomioiden muuttuvien tilanteiden edellyttämät erilaiset palvelutarpeet.
Lähipalveluiden kehittämisessä keskeisellä sijalla on arjessa pärjäämisen tuki ja kotikuntoutus ja sen
kehittäminen. Kotikuntoutuksessa tavoitteena on kuntalaisen pärjääminen kotona mahdollisimman
pitkään tarkoituksenmukaisin tukitoimin. Kotihoitoa ja -kuntoutusta tulee vahvistaa sekä kehittämällä toimintatapoja että monipuolistamalla toimintaa. Yhteistyötä kuntien muiden palveluiden
sekä kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien kesken tulee lisätä ja tiivistää.
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Vuodeosastojen tiloja, välineistöä ja toimintatapoja tulee kehittää potilaan omatoimisuutta ja aktiivisuutta paremmin tukeviksi. Aktiivinen, kuntouttava hoito edellyttää myös riittäviä henkilöstöresursseja.
Kuntoutuksen kokonaisuutta tulee kehittää siten, että palvelujen lähtökohtana on asiakkaan kuntoutuksen tarve ja tavoitteena toimintamalli, jolla pystytään tuottamaan asiakkaan kannalta vaikuttavaa ja samalla kustannustehokasta kuntoutusta. Kuntoutus sisältää terveydellisen, sosiaalisen ja
psyykkisen näkökulman.
Alueella tulee löytää yhteisymmärrys keskitetyistä / yhteisistä kuntoutuspalveluista ja lähipalveluina
tuotettavista palveluista. Tämän hetkisessä sairaanhoitopiirin strategiassa elektiivisen ja päivystyspotilaan prosessit johtavat kuntoutuksen prosessiin. Tarvitaan näkökulman muutos: kuntoutus tulee nostaa osaksi potilaan koko hoito- ja palveluprosessia.
Alueen toimijat haluavat tehdä yhteistyötä keskenään ja näkevät työssä paljon sekä hyvää että tunnistavat asioita, joita kehittämällä voidaan paremmin vastata kuntoutuksen tarpeisiin. Hyvä kehittämisilmapiiri ja halu toimia asiakkaiden parhaaksi ovat voimavaroja, joiden avulla tähdätään aiempaa sujuvampiin toimintamalleihin.
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Johdanto
Tässä nykytilakuvauksessa /väliraportissa kuvataan ja arvioidaan Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ja
alueen kuntien kuntoutustoimintaa. Raportissa nostetaan esille asioita, joita tehdyn selvityksen perusteella tulisi kehittää. Raporttia luettaessa on huomioitava, että työssä keskityttiin etsimään tärkeimpiä kehittämiskohteita, minkä vuoksi se saattaa antaa kuvan toimimattomammasta järjestelmästä kuin se todellisuudessa on. Kehittämiskohteet nousevat alueen sosiaali- ja terveydenhuollon
johdon ja työntekijöiden yksilö- ja ryhmähaastatteluista, pidetyistä palavereista ja kokouksista, kehittämisiltapäivänä esille nostetuista asioista sekä toiminnan havainnoinnista ja näiden peilaamisesta kuntoutusta ja terveydenhuollon kehittämistä koskevaan kirjallisuuteen, tutkimustietoon sekä
asiantuntijoiden näkemyksiin. Pohjatiedoiksi koottiin lisäksi tietoa tämänhetkisestä palvelujärjestelmästä, vuodeosastohoidosta, siinä viime kuukausina tehdyistä muutoksista, sekä hoito- ja kuntoutushenkilöiden määrästä alueella. Arviointia varten kuultiin myös asiakkaiden ja heidän läheistensä
käsityksiä kuntoutuksesta ja sen toimivuudesta kysymällä heidän kokemuksiaan toimipaikoissa ja
kotona tehdyssä ja videohaastattelussa. Arvioinnissa on huomioitu alueen ikärakenne ja sen muutokset sekä sairastavuustietoja. Kehittämiskohteita arvioitaessa on huomioitu voimassa oleva terveydenhuollon lainsäädäntö sekä seurattu sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallista uudistamista koskevaa keskustelua.
Kuntoutus ja sen kehittäminen koetaan Etelä-Savossa tärkeinä, koska alueen väestö on iäkkäämpää
kuin Suomessa keskimäärin. Kuntien heikentynyt taloustilanne asettaa vaatimuksia hillitä ja pienentää terveydenhuollon kustannuksia samanaikaisesti kun kuntoutustoimintaa tulisi vahvistaa kuntalaisten paremman pärjäämisen mahdollistamiseksi. Tämä haastaa toiminnan kehittämisen.
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1. Selvityksen tarkoitus ja tavoitteet
Tämä esiselvitys on osa Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hallinnoimaa ESSO-hanketta (Etelä-Savon
uusi SOTE-palvelukonsepti - perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integroitu toimintamalli), jonka tarkoituksena on uudistaa ja kehittää sairaanhoitopiirin ja alueen kuntien sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakaslähtöistä toimintaa.
Kuntalaisen näkökulmasta kehittämisen tavoitteena on kuntalaisten parempi pärjääminen sekä laadukkaan ja vaikuttavan kuntoutuksen saaminen oikea-aikaisesti sitä tarvittaessa. Tavoitteena on kehittää toimintaa siten, että alueen perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja vanhuspalvelut
muodostavat jatkossa alueellisesti ja asiakaslähtöisesti toimivan kuntoutuskokonaisuuden. Tavoitteena on luoda asiakaskeskeinen, alueellinen kuntoutuksen palvelukartta sekä yhtenäistää ja sujuvoittaa toimintaprosesseja potilaan / asukkaan toimintakykyä ja pärjäämistä tukeviksi. Kehittämistyössä huomioidaan myös työterveyshuollon ja yksityisen terveydenhuollon palvelutuotanto.
Kuntoutustoimintaa tarkastellaan prosessikeskeisen ajattelutavan mukaisesti kokonaisuutena, pohtien ja arvioiden kuntoutusprosessin toimivuutta (toimintojen järkevyyttä, mahdollista päällekkäisyyttä ja tehtävien jakoa huomioiden eri organisaatioiden ja tiimien ydinosaamisalueet) sekä tarkastellen löytyykö kohtia, joissa potilas ei saa tarvitsemaansa kuntoutusta/ on vaarassa pudota palveluverkon ulkopuolelle.
Tavoitteena on toimivamman ja tehokkaamman kuntoutuksen avulla vähentää sekä lyhytaikaisten
sairaansijojen että pitkäaikaisen laitoshoidon ja -hoivan tarvetta ja tukea kotona pärjäämistä mahdollisimman pitkään tarkoituksenmukaisin tukitoimin. Tavoitteena on myös arvioida ja ottaa uutta
teknologiaa käyttöön tavalla, joka tukee kuntalaisten pärjäämistä.
Hankkeessa tarkastellaan sairaanhoitopiirissä käytössä olevien toimintakykymittareiden käyttöä ja
arvioidaan, olisiko löydettävissä mittareita, joka sopisivat käytettäväksi määriteltäessä asiakkaan /
potilaan toimintakykyä sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa ja kotihoidossa.
Sairaanhoitopiirissä on vähän ennen ESSO-hanketta käynnistynyt erillisenä investointihankkeena
ESPER-hanke (Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ja Mikkelin kaupungin terveydenhuollon toimintojen ja
kiinteistöjen järjestely). ESPER-hankkeessa suunnitellaan sairaalan tilasuunnittelua ja sairaalarakentamista keskussairaalan yhteyteen. Tarkoituksena on saada keskussairaalan sisäisten järjestelyjen,
saneerausten ja uudisrakentamisen kautta keskitettyä tiloja tarkoituksenmukaisesti keskussairaalan
yhteyteen. ESPER- ja ESSO- hankkeet toimivat tiiviissä yhteistyössä keskenään.

2. Kuntoutuksen -käsite ja kuntoutusta ohjaava lainsäädäntö
Kuntoutuksen käsite on laajentunut ja kuntoutuksen toimintamallit ovat muuttuneet viime vuosikymmeninä. Kuntoutuksen olemusta on vaikea kiteyttää yhden määritelmän avulla. Asiantuntijoiden mukaan on realistisempaa hyväksyä, että kuntoutus on kussakin tilanteessa sitä, mitä eri tahot
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iinä spesifisessä yhteydessä haluavat kutsua kuntoutukseksi. Kyseessä näyttäisi olevan toisaalta kuntoutuksen laajentumiskehityksen aiheuttamista määrittelyongelmista ja toisaalta kuntoutuksen palvelujärjestelmän sekavuudesta ja monimutkaisuudesta. (Järvikoski 2013, Rajavaara-Lehto 2013)
Kuntoutuksen ammattien kehitys on perustunut eriytyneeseen asiantuntijuuteen ja kuntoutuksen
eri osa-alueille on muodostunut omat tiedeperustaiset ammattikunnat, joilla on omat ammattikäytäntönsä. Toimintamallit ja ammattikäytännöt ovat olleet toteutukseltaan pitkälti järjestelmäkeskeisiä, idealtaan toimenpidekeskeisiä ja kohteeltaan yksilö- ja vajavuuskeskeisiä. (Lindh 2013)
Kuntoutusta tuotetaan monilla tahoilla ja sen toteuttamista ohjataan useilla eri lainsäädännöillä
mm. terveydenhuollossa, sosiaalipalveluissa, koulutuksessa, työvoimapalveluissa ja Kelan palveluissa.Kuntoutuksesta säädetään mm. seuraavissa laeissa:





















Terveydenhuoltolaki (1326/2010)
Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
(980/2012)
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/1987)
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977)
Lastensuojelulaki (417/2007)
Perusopetuslaki (628/1998), Lukiolaki (629/1998), Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998)
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista (566/2005)
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012)
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001)
Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1369/2014)
Työterveyshuoltolaki (1383/2001)
Tapaturmavakuutuslaki (608/1948)
Laki tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta (625/1991)
Liikennevakuutuslaki (279/1959)
Laki liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta (626/1991)
Sotilasvammalaki (404/1948), Sotilastapaturmalaki(1211/1990)
Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta (1184/1988)
Laki eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta (1039/1997)

Terveydenhuollon näkökulmasta kuntien velvollisuutena on järjestää asukkaidensa lääkinnällinen
kuntoutuksen palvelut osana kansanterveyslaissa ja erikoissairaanhoitolaissa tarkoitettua sairaanhoitoa. (kts. Terveydenhuoltolaki 1326/2010), Kansanterveyslaki (66/1972) ja Erikoissairaanhoitolaki (1062/1989). Sosiaalinen kuntoutus on yksi uuden sosiaalihuoltolain (1301/2014) palveluista.
Sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten, työvoima- ja opetusviranomaisten sekä Kelan on oltava
keskenään yhteistyössä paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla. Näiden tulee toimia
yhteistyössä myös muiden kuntoutusta järjestävien yhteisöjen kanssa. Kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annettu laki kumoutui 1.1.2015. Monialaisen yhteispalvelun on oltava toiminnassa 1.1.2016
alkaen.
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ESSO-hankkeessa kuntoutus ymmärretään laaja-alaisena käsitteenä, mikä pitää sisällään fysioterapian, toimintaterapian, neuropsykologisen kuntoutuksen ja puheterapian ohella erityisesti kuntouttavan ja toimintakykyä parantavan ja ylläpitävän toiminnan kaikessa potilashoidossa sekä sairaalassa että palveluasumisessa ja kotona tuotettavissa palveluissa. Kuntoutus on suunnitelmallista ja
tavoitteellista toimintaa, johon liittyy toiminnan ja tavoitteiden toteutumisen arviointi. Kuntoutusta
tarkastellaan asiakaskeskeisesti pohtien millaisella toimintatavalla saadaan tuotettua parempaa terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia alueen asukkaille.

3. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alue ja väestö ja strategia
Etelä-Savon väkiluku oli vuoden 2014 joulukuussa 151 562 henkeä. Väestöstä 103 873 (v. 2013 lopussa 104 407) asui Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvat Etelä-Savon maakunnan seuraavat kunnat (asukasluvut sulkeissa) Hirvensalmi (2326) Joroinen
(5178), Juva (6616), Kangasniemi (5693), Mikkeli (54605), Mäntyharju (6266), Pertunmaa (1832),
Pieksämäki (19069) ja Puumala (2306).(SVT 2015) Etelä-Savon maakunnan kunnista, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava kuuluvat Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymään, Sosteriin ja Heinävesi
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiriin.

Savon maakunta. Lähde: Etelä-Savon maakuntaliitto.
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Etelä-Savon väestö on ikääntyneempää kuin koko Suomessa. Ikärakenne on muuttunut siten, että
vanhempien ikäluokkien osuus on kasvanut ja lasten ja nuorten ikäluokkien osuudet ovat pienentyneet. Työikäisen väestön osuus on pysynyt suunnilleen samalla tasolla, mutta työikäisten määrä on
vähentynyt reilusti. Kuvio 1 osoittaa Etelä-Savossa väestön keski-ikä oli vuonna 2010 vajaat 46
vuotta kun se koko maassa oli noin 41,5 vuotta. (Etelä-Savon ELY-keskus ja Etelä-Savon maakuntaliitto 2014)

Kuvio 1, Väestön ikä- ja sukupuolirakenne Etelä-Savossa ja koko Suomessa v. 2013 (Etelä-Savon
ELY-keskus ja Etelä-Savon maakuntaliitto 2014)
Mikkelin keskussairaala

Mikkelin keskussairaalan erikoistumisalat ovat sisätaudit, kirurgia, lastentaudit, korva- nenä- ja kurkkutaudit, suu- ja leukasairaudet, silmätaudit, neurologia, anestesia ja tehohoito, keuhkosairaudet,
laboratorio, kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede, sairaalafysiikka, ihotaudit, patologia, radiologia, fysiatria, lääkinnällinen kuntoutus, ensihoito, päivystys, infektiosairaudet, endoskopia ja geriatria.
Keskussairaalassa on 1.1.2015 lukien 250 sairaansijaa, joista somaattisia sairaansijoja 190 (sisätaudit
28, kirurgia 57, naistentaudit 3, synnytykset 12, lastentaudit 15, silmätaudit 0, korva-, nenä- ja
kurkku taudit 0, suu- ja leukasairaudet 0, ihotaudit 0, neurologia 35, keuhkosairaudet 10, päivystysosasto 19, valvontayksikkö (sisätaudit 9 ja neurologia 2)11 ja psykiatrian sairaansijoja 60. (Etelä-Savon sairaanhoitopiiri 2015)
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Prosessien kehittäminen liittyy aina organisaation muuhun suunnitteluun ja kehittämiseen ja sen
pohjana ovat samat organisaation visiot, strategiat ja toimintaperiaatteet, jotka ohjaavat organisaation toimintaa (JUHTA, 2012). Strategiassa on kysymys tulevaisuudesta, tahdosta ja visiosta; yhteisesti luodusta näkemyksestä siitä, mitä halutaan ja valinnoista, joilla visiota kohti edetään. EteläSavon sairaanhoitopiirin toimintaa ohjaavat arvot ovat potilaslähtöisyys, oikeudenmukaisuus, luotettavuus ja uudistumistahto. Sairaanhoitopiirin visio on:
Terveempi Etelä-Savo 2020
 Terveydenhuolto toimii yhtenä kokonaisuutena ja Etelä-Savon päivystyssairaala tuottaa viimeisimpään tietoon perustuvia terveydenhuollon palveluita
ihmisten tarpeisiin
 Henkilökunnan uudistustahto takaa parhaat terveyshyödyt ja kustannustehokkaan toiminnan
Sairaanhoitopiirin strategisiksi linjauksiksi on valittu
 Erinomainen palvelukokemus
 Sujuvat ja toimivat hoitoketjut
 Tuottavuus, vaikuttavuus, taloudellisuus ohjaavat toimintaa ja investointeja
 Houkutteleva ja kilpailukykyinen työpaikka
 Johtaminen kunnossa joka tasolla
(Etelä-Savon sairaanhoitopiiri 2014)
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin organisaatiossa kuntoutuvan potilaan prosessi on kuvattuna osaksi
elektiivistä ja päivystysprosessia sekä somatiikan että psykiatrian toimialueilla. Kuntayhtymän toiminta on organisoitu prosessiorganisaation mukaisesti. Sairaalatoiminnan molemmilla tulosalueilla
toimivat elektiivisen ja päivystyspotilaan pääprosessit, jotka johtavat lopulta kuntoutuvan potilaan
pääprosessiin. Sairaalajohtaja on kaikkien sairaalatoimialan prosessien omistaja. Kummallakin
pääprosessilla on oma ylihoitaja. Ylihoitajat toimivat hoitotyön asiantuntijoina ja koordinaattoreina.
Psykiatriassa ylihoitaja ohjaa ja koordinoi hoitotyötä tulosaluejohtajan työparina.

4. Mikkelin keskussairaalan fysiatrian yksikön toiminta
Keskussairaalan fysiatrian yksikön toiminnan lähtökohtana ovat potilaan toimintakyvyn yksilölliset
tarpeet ja potilaan osallistuminen kuntoutumiseensa. Yksikön arvoissa tuodaan esille jatkuva ammattitaidon ja työn kehittäminen sekä hyvinvoivan työyhteisön ja ammatillisen yhdessä toimisen
arvostus. Toiminta-ajatuksena on tukea potilaan pärjäämistä omassa ympäristössään toimintakyvyn
muuttuessa.
Fysiatrian yksikkö tuotti vuoden 2014 loppuun asti fysiatrian, fysioterapian ja toimintaterapian palveluja keskussairaalan sisällä eri toimialueiden vuodeosastoille ja poliklinikoille. Mikkelin kaupungin
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Mikkelin palvelutuotantoyksikön avofysioterapiapalvelut yhdistettiin erikoissairaanhoidon fysiatrian yksikköön 1.1.2015. Yksikön toiminta laajentui tässä yhteydessä ja sisältää myös määriteltyjä
perusterveydenhuollon palveluja. ESSO-hanke oli mukana suunnittelemassa yhdistymistä ja yksikön
toimintamallia, jota koskevat linjaukset hyväksyttiin Etelä-Savon sairaanhoitopiirin, Mikkelin Seutusoten ja ESSO-hankkeen kokouksessa 5.11.2014.
Fysiatrian yksiköllä on toimintaa Mikkelin keskussairaalassa, Moision sairaalassa, Setrikadun toimipisteessä, Mikonkadun toimipisteessä ja Lähemäen toimipisteessä. Suurin osa työpanoksesta kohdentuu neurologiaan ja kirurgiaan. Tules- potilaat muodostavat fysiatrian poliklinikan suurimman
potilasryhmän. Fysiatrian toimintamuotoja ovat ennaltaehkäisy, osastokuntoutus, polikliiniset palvelut ja jatkokuntoutus / jatkoseuranta. Yksikön toimintatapoja kehitetään edelleen yhteistyössä
ESSO-hankkeen kanssa, tavoitteena toiminnan vaikuttavuuden lisääminen ja toimintamalli, joka
mahdollistaa mahdollisimman yhdenmukaisen palvelutarjonnan kuntalaisille. Yksikön toimintaa
seurataan ESSO-hankkeen koolle kutsumassa alueellisen kuntoutuksen työryhmässä.

5. Mikkelin keskussairaalan lääkinnällisen kuntoutuksen yksikön toiminta
Lääkinnällinen kuntoutus on osa julkisen terveydenhuollon lakisääteistä toimintaa (kts. Terveydenhuoltolain 1326/2010, 1 luvun 3§, 24,27–29§, Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992; 4a).
Kuntoutuksen tavoitteena on parantaa ja ylläpitää kuntoutujan toimintakykyä, elämänhallintaa ja
itsenäistä suoriutumista. Yksikön henkilökuntaan kuuluu kuntoutusylilääkäri, kuntoutussuunnittelija ja 8 kuntoutusohjaajaa (kuulovammaisten, näkövammaisten aikuisten, liikuntavammaisten aikuisten ja lasten, hengityssairaiden aikuisten, 2 aikuisneurologian, sisätautien ja pitkäaikaissairaiden
lasten kuntoutusohjaajat). Yksikkö tuottaa palveluja koko sairaanhoitopiirin alueelle. Tavoitteena
on parantaa kuntoutujien ja heidän lähiyhteisöjensä elämänlaatua, toimeentuloa ja itsenäistä selviytymistä arjessa sekä täysipainoista osallistumista yhteiskuntaan.
Työ on monialaista verkostotyötä, jossa asiakkaita ja yhteistyötahoja tavataan kotikäynneillä, päiväkodeissa, kouluissa, työpaikoilla, sairaalan poliklinikoilla, vuodeosastoilla, omissa työtiloissa sekä eri
viranomaisten toimipisteissä.
Lääkinnällisenä kuntoutuksena tuotetaan kuntoutustutkimuksia, kuntoutusohjausta, sopeutumisvalmennusta (sekä sairaalan omana toimintana että ostopalveluna), terapioita sekä avo- ja laitoskuntoutusjaksoja (sairaalan omana toimintana ja ostopalveluna). Yksikössä tehdään vaativia työkyvynarviointi- ja kuntoutustutkimuksia terveydenhuollon, vakuutusyhtiöiden ja erikseen sovittaessa
muiden tahojen lähetteiden pohjalta. Toimintaan kuuluu myös vaikeavammaisten asiakkaiden lääkinnällisen kuntoutuksen suunnittelu.

12

Potilaat / asiakkaat kuntoutusohjaajille tulevat eri erikoisalojen lääkäreiden lähettäminä tai hoitajan
yhteydenoton perusteella. Kuntoutusohjauksen tarpeessa oleva asiakas voi myös itse ottaa yhteyttä
kuntoutusohjaajaan.

5.1 Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelut
Palveluita lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnetään henkilöille, joiden ei ole mahdollista saada
niitä Kelan tai vakuutusyhtiön kautta (kts. laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista 566/2005, Laki tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta
625/1991, Laki liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta 626/1991, Sotilasvammalaki 404/1948 ja Sotilastapaturmalaki 1211/1990). Lääkinnällinen kuntoutus osti vuonna
2013 palveluita yhteensä 805 705 eurolla. Ostopalveluihin sisältyi 8827 avohoitokäyntiä ja 479 hoitopäivää.

5.2 Toiminnan kehittämisen / tulevaisuuden näkökulmia
Kuntoutusohjauksen tarve kasvanee laitoshoitoa vähennettäessä ja potilaiden kotiutuessa aiempaa
nopeammin. Lääkinnällisen kuntoutuksen yksikkö on toiminut sairaalasta kotiin ja kuntiin ja tämän
tyyppistä toimintaa tarvitaan jatkossa enenevässä määrin. Yhteydenotto lääkinnälliseen kuntoutukseen on pyritty tekemään helpoksi eikä siihen tarvita lähetettä.
Kehittämiskohteeksi yksiköstä nostettiin eri viranomaisten yhteistyön sujuvoittaminen ja päätöksenteon selkeyttäminen palveluprosessien nopeuttamiseksi. Lääkinnällisen kuntoutuksen henkilökunnassa ei ole psykologia. Psykologin työpanosta tarvittaisiin työkykyarviointeihin.

6. Alueellinen apuvälineyksikkö
Alueellisen apuvälineyksikön toiminnasta vastaa lääkinnällisen kuntoutuksen ylilääkäri ja henkilöstöhallinnosta fysiatrian yksikön osastonhoitaja. Apuvälineyksikkö tuottaa apuvälinepalvelut Mikkelin, Joroisten, Juvan, Kangasniemen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Puumalan kunnille. Erikoissairaanhoidon apuvälinepalveluiden osalta mukana on myös Pieksämäki, joka hoitaa perusterveydenhuollon apuvälinepalvelut itse. Haukivuorella, Joroisissa, Juvalla, Kangasniemellä, Mäntyharjulla,
Pertunmaalla ja Puumalassa on toimipisteet, joista lainataan perusapuvälineitä kunnan asukkaille.
Apuvälineyksikön toimintaa koskien kehittämistarpeina on tuotu esille saatavuusperusteiden yhtenäistäminen, yhteistyön sujuvoittaminen, päätöksenteon mahdollisimman kevyt byrokratia ja säh-
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köinen ajanvaraus. Kotihoidossa ja palvelukodeissa hoidetaan yhä enemmän yhä huonokuntoisempia kuntalaisia. Kotihoidossa olevien kuntalaisten apuvälinetarve on lisääntynyt ja monipuolistunut
ja käsittää paljon isoja apuvälineitä, kuten sähkösängyt, henkilönosturit ja sähköpyörätuolit. Potilaiden nopeamman kotiutumisen kannalta on tärkeää, että asiakkaat saavat tarvitsemansa apuvälineet mahdollisimman sujuvasti ja nopeasti.

7. Osastokuntoutus Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella
Potilaiden keskimääräinen hoitoaika Mikkelin keskussairaalassa oli vuonna 2013 sisätautien vuodeosastolla 4.1 vrk (v. 2011: 4.6 vrk) kirurgialla 3.8 vrk (2011: 3.9 vrk) ja neurologialla 4.9 vrk (2011: 5.0
vrk) ja keuhkosairauksilla 5.8 vrk (2011:4.9 vrk). Sairaalassa tapahtuvan hoidon lyhentyminen haastaa kuntoutuksen.
Vuodeosastokuntoutusta tarjotaan keskussairaalan neurologian kuntoutusosastolla 11, terveyskeskusten vuodeosastoilla, Pieksämäen sairaalassa ja Mikkelin kaupungin ostamana Kyyhkylän kuntoutuskeskuksessa. Erityisosaamista edellyttäviä kuntoutuspalveluja ostetaan lisäksi vähäisessä määrin
perustellusti muista kuntoutuskeskuksista, lähinnä Validia Kuntoutuksesta (entinen Käpylän kuntoutuskeskus) ja Ortonista harvinaisia sairauksia sairastaville asiakkaille.

7.1 Fysioterapia- ja toimintaterapiapalvelut keskussairaalan vuodeosastoilla
Keskussairaalan somatiikan ja psykiatrian vuodeosastoilla työskentelee yhteensä 11 fysioterapeuttia. Vuodeosastokäyntejä oli vuonna 2013 yhteensä 13 118 kpl. Terapiakäyntien lukumäärä / potilas
vaihtelee yksittäisitä kertamääristä (esim. kirurgian osasto) kymmeniin kertamääriin (neurologinen
kuntoutusosasto). Fysioterapeuttien työn sisältö muokkautuu potilaan hoitomenetelmien kehittyessä. Työ on potilaan liikkumis- ja toimintakyvyn arviointia, potilaan tutkimista, fysioterapian eri
menetelmien toteuttamista, apuvälinearviointia, jatko-ohjausta ja yhteistyötä moniammatillisesti ja
alueellisesti.
Toimintaterapiassa tarkastellaan potilaan toimintamahdollisuuksia elämän eri osa-alueilla ja arvioidaan taitoja selviytyä päivittäisistä toiminnoista, esimerkiksi kykyä pukeutua, laittaa ruokaa, tehdä
työtä, opiskella ja harrastaa. Asiakkaan toimintamahdollisuuksia tuetaan monin tavoin ja toiminta
sisältää mm arjen toimintojen harjoittelua, apuvälinetarpeen arviointia ja psykososiaalisten taitojen
harjoittelemista. Tavoitteena on tukea potilaan mahdollisuuksia selvitä arjesta itsenäisemmin.
Neurologian kuntoutusosastolla työskentelee yksi toimintaterapeutti. Yksi toimintaterapeutti työskentelee kirurgialla ja lasten neurologialla tehden sekä osasto- että poliklinikkatyötä.
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Aikuispsykiatrian vuodeosastoilla ja poliklinikoilla työskentelee kaksi toimintaterapeuttia, nuorisopsykiatrian osastolla ja poliklinikalla yksi ja lastenpsykiatrian päiväosastolla ja poliklinikalla yksi toimintaterapeutti.

7.2 Kuntoutus neurologian vuodeosastoilla
Neurologialla kuntouttava toiminta aloitetaan akuuttiosastolla, heti kun se potilaan tila huomioiden
on mahdollista. Potilaista ne, joiden katsotaan hyötyvän keskussairaalatasoisesta, moniammatillisesta kuntoutuksesta siirretään Moision sairaalassa sijaitsevalle kuntoutusosastolle 2-5 vuorokauden kuluttua sairastumisesta, vaiheessa jolloin potilaan elintoiminnat ovat vakiintuneet ja potilaan
siirtämisen arvioidaan olevan turvallista. Kuntoutusosastolla potilaiden hoitoaika vaihtelee, ollen
viikosta pariin kuukauteen. Suurin osa kuntoutuspotilaista on osastolla 2-3 viikkoa. Kuntoutusosastolla työskentelee moniammatillinen tiimi, johon kuuluu lääkäreitä, sairaanhoitajia, lähihoitajia, fysioterapeutteja, toimintaterapeutti, puheterapeutti ja neuropsykologi. Musiikkiterapeuttipalveluita
saadaan psykiatrian yksiköstä. Fysioterapeutit käyttävät kuntoutuksessa omien tilojensa lisäksi Moision sairaalan allasosastoa.
Neurologian toimintaa ja kuntoutusta on kehitetty vastaamaan Käypä hoito suosituksia ja ajantasaista tutkimustietoa. Aivohalvauspotilaiden on todettu hyötyvän hoidosta moniammatillisella, neurologisella kuntoutusosastolla (kuolleisuus ja pysyvään laitoshoitoon jäämisen riski laskee, hoitoaika
on lyhempi ja elämälaatu parempi) Aivoinfarktipotilaat hyötyvät aivohalvausyksikössä toteutetusta
kuntoutuksesta riippumatta iästä, sukupuolesta tai halvauksen asteesta. (Sivenius 2010, Aivoinfarkti: Käypä hoito-suositus, 2011) Aivoverenkiertohäiriöön sairastuneiden hoitoa, kuntoutusta ja
palveluja on parannettu lisäksi Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ALTTI-projektissa, jossa mm. luotiin
alueellinen aivohalvausyhdyshenkilöverkosto (Janhunen2013)
THL julkaisi 10.6.2014 Euro HOPE- tutkimuksen, jossa on tarkasteltu mm aivoinfarktipotilaiden hoidon vaikuttavuutta, tulokset. Tutkimuksessa tarkasteltiin ensimmäisen hoitojakson kestoa sekä 30
ja 90 päivän sekä vuoden kuolleisuutta. Kustannukset osoittautuvat sitä korkeammiksi mitä hajautetumpi aivoinfarktipotilaiden hoitojärjestelmä oli. Asiantuntijoiden näkemyksen mukaan AVH-yksikössä pitäisi hoitaa / kuntouttaa vähintään 100 potilasta vuodessa asiantuntijuuden ylläpitämiseksi.
Aivohalvauspotilaista 40 % tarvitsee moniammatillista kuntoutusta. Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä
kuntoutus voidaan toteuttaa moniammatillisella kuntoutusosastolla sitä tarvitseville. Alue on myös
aivohalvauksiin sairastumisen näkökulmasta riittävän laaja takaamaan osaamisen ja kokemuksen
ylläpidon. Aivohalvauspotilaita varten tarvitaan laskennallisesti 12–15 sairaansijaa 100 000 asukasta
kohden. (Auvinen 2014) Sairaansijamääriä laskettaessa on kuitenkin huomioitava, että Etelä-Savon
maakunnan väestö on iäkkäämpää kuin muualla Suomessa keskimäärin ja lisäksi sairastavuus on
suurempaa. Nämä tekijät lisäävät erityisesti neurologian sairaansijojen ja muun toiminnan tarvetta.
Etelä-Savossa tarvitaan arvioiden mukaan noin 17-paikkainen moniammatillinen kuntoutusosasto
neurologisia potilaita varten.
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Neurologia tarvitsee vuodeosaston yhteydessä olevat lähikuntoutustilat, koska hyvin suurella osalla
potilaista sairauteen liittyy monenlaisia toimintakykyä heikentäviä tekijöitä. Varhaisvaiheessa aloitettu moniammatillinen kuntoutus on erittäin tärkeää toimintakyvyn palautumiselle parhaalle mahdolliselle tasolle ja potilaan kotiutumiselle tai selviämiselle palveluasumisessa pitkäaikaisen pysyvän
laitoshoidon sijaan. Potilaan toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä tuetaan kaikessa toiminnassa,
minkä vuoksi osastolla tarvitaan päivä- / ruokasali, johon potilaat voivat mennä ruokailemaan. Potilaan toipumisen ja tulevan kotona pärjäämisen kannalta on tärkeää, että omaiset ja muut potilaan
läheiset voivat osallistua potilaan hoitoon ja kuntoutukseen mahdollisimman varhaisesta vaiheesta
alkaen koko potilaan sairaalassaoloajan.
Aivohalvauspotilaiden kohdalla akuuttivaihetta seuraavaan aktiivikuntoutukseen ja sen laatuun on
panostettava riittävästi, jotta vältytään kalleimman eli pitkäaikaisen laitostyyppisen hoidon tarpeen
nopealta nousulta. (Meretoja 2012) Neurologian näkemyksen mukaan akuutti ja subakuutti kuntoutus tulee turvata keskitettynä erikoissairaanhoidon alaisuudessa neurologijohtoisena. Tulevaisuudessa päiväkuntoutus ja yleensä avokuntoutustoiminta lisääntynevät ja niissä tulisi ottaa käyttöön
uusia toimintatapoja.
Neurologian hoitohenkilökunta näkee kehittämiskohteina moniammatillisen toiminnan syventämisen käytännön työssä ja yhteiset moniammatilliset ryhmät ja terapiasessiot. Yhteistyötä potilaiden
ja heidän läheistensä kanssa on tarve tiivistää entisestään potilaslähtöisyyden vahvistamiseksi. Luomalla yhteiset tavoitteet mahdollisimman pian kuntoutusjakson alkaessa sitoutetaan potilas ja läheiset kuntoutukseen. Potilaan aktiivista aikaa tulisi lisätä ja tehdä kuntouttava työ näkyvämmäksi
sekä lisätä erilaista ryhmätoimintaa, jonka avulla saadaan useampi potilas aktiiviseksi kerralla ja
mahdollistetaan vertaistuki.

7.3 Kuntoutus kirurgian vuodeosastolla
Potilaiden hoitoajat erikoissairaanhoidon kirurgian osastolla ovat lyhyitä ja entisestään lyhentymässä. Kuntoutus aloitetaan kirurgian osastolla ja potilaat autetaan jalkeille heti, kun se terveydentila huomioiden on mahdollista. Suurin osa kuntoutuksesta toteutuu kuitenkin jatkohoitopaikassa
ja/tai potilaan kotona. Yhteistyö muun henkilökunnan ja fysioterapeuttien välillä toimii hyvin ortopedian osastolla samoin kuin pehmytosakirurgialla.
Osastolla toiminnan luonne, käytettävissä olevat resurssit ja akuutit tilanteet vaikuttavat kuntoutuksen toteutumiseen ja akuuttitilanteet menevät kuntoutuksen edelle. Hoitohenkilökunnalla on
viikonloppuisin aikaa enemmän potilaille ja heidän kuntoutukselleen. Potilaille laaditaan kirjalliset
hoitosuunnitelmat, joita päivitetään päivittäin. Hoitosuunnitelman laadinnassa hyödynnetään mallipohjia, joissa on kuntoutukseen liittyvää ohjeistusta, mutta potilaille ei yleensä laadita kuntoutussuunnitelmia ja kuntoutumistavoitteiden ja -osatavoitteiden kirjaaminen on satunnaista. Henkilökunnan mukaan hoitoajat ovat niin lyhyitä, ettei kuntoutussuunnitelmia ehditä tehdä. Osastolla ei
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ole käytössä toimintakykymittareita toimintakyvyn seurantaa ja arviointia varten. Tietojen saanti
potilaiden aiemmasta terveydentilasta ja toimintakyvystä on haasteellista ja vie paljon aikaa.
Osaston tilat eivät tue ylhäällä oloa ja päivittäisten toimintojen ja kuntoutuksen yhdistämistä. Osastolta on poistettu siellä aiemmin ollut päiväsali, eikä siellä ole muutoinkaan potilaita aktiivisuuteen
kannustavia elementtejä. Potilaat ruokailevat ja juovat päiväkahvin pääsääntöisesti sängyn laidalla
istuen, koska osastolla ei ole siihen tarkoitettuja tiloja eikä huoneissakaan ole riittävästi tarkoitukseen sopivia pöytiä ja tuoleja. Huoneet ovat myös niin pieniä, että sänkyjä on usein siirrettävä, jotta
potilaat pääsevät liikkumaan apuvälineiden kanssa. Huoneiden ja wc-tilojen ahtaus vaikeuttaa henkilökunnan työskentelyä.
Kirurgian lääkäreiden näkemyksen mukaan lonkka- ja polvileikkauspotilaiden kuntoutus toteutuu
hyvin Mikkelin keskussairaalassa ja mikkeliläiset potilaat pääsevät tarvittaessa kuntoutukseen Kyyhkylän kuntoutuskeskukseen oikea-aikaisesti. Joidenkin lähikuntien asukkaat joutuvat ajoittain jonottamaan kuntoutukseen pääsyä omiin terveyskeskuksiin. Tilastotietojen vuosilta 2013 ja 2014 mukaan lonkkamurtumapotilaat siirtyivät hieman nopeammin jatkokuntoutukseen Kyyhkylään kuin
terveyskeskuksiin. Vuonna 2014 Mikkelin keskussairaalassa hoidettiin 74 lonkkamurtumapotilasta,
joista 2:lle jouduttiin tekemään uusintaleikkaus. Potilaista terveyskeskukseen jatkohoitoon siirtyi 41
potilasta (hoitoaika keskussairaalassa keskimäärin 5.3 pv) kuntoutuslaitokseen 9 potilasta (hoitoaika
keskussairaalassa keskimäärin 4.9 pv), sairaalaan siirtyi 16 potilasta (hoitoaika keskussairaalassa 5.2
pv) Vastaavasti vuonna 2013, potilaiden jotka olivat siirtyneet kuntoutuslaitokseen, hoitoaika keskussairaalassa (3.7 pv) oli ollut lyhempi kuin potilaiden, jotka olivat siirtyneet terveyskeskukseen
(5.3 pv). (Etelä-Savon shp 2015) Yllä olevan perusteella ei kuitenkaan ole mahdollista tehdä päätelmiä potilaiden hoidon kokonaiskestosta ja -kustannuksista, koska lonkkamurtumapotilaan kuntoutumiseen ja sairaalahoidon pituuteen vaikuttaa merkittävästi potilaan aiempi terveydentila. Vertailuna Eksote:n Armilan sairaala, jossa osastolla 1 (pääasiallinen lonkkamurtumapotilaiden kuntoutuspaikka) keskimääräinen hoitoaika on 28 vrk ja osastolla 6, jossa hoidetaan muistisairaat lonkkamurtumapotilaat, hoitoaika on keskimäärin 43 vrk. (Jaakkola 2015) Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä
ei ole tutkittu, löytyykö potilaiden kuntoutumisessa eroja sen mukaan, missä nämä ovat olleet kuntoutettavina. Erojen tutkiminen ei myöskään antaisi luotettavaa tulosta, koska potilasmäärät ovat
pieniä. Leikattujen lonkkamurtumapotilaiden asuinkuntakohtainen määrä vaihteli vuonna 2014 ollen 1-32, seitsemässä kunnassa 1-4. (Etelä-Savon shp 2015, KPP perussuoritteet 2013 ja 2014)
Lonkkamurtuman Käypä hoito suosituksen (2011) mukaan kuntoutuksen tavoitteena on palauttaa
potilaan toimintakyky mahdollisimman nopeasti sellaiseksi, että potilas voi jatkaa elämäänsä entisessä elinympäristössään. Suosituksessa todetaan, että lonkkamurtumapotilaiden toipumisennustetta voidaan parantaa tehokkaalla moniammatillisella kuntoutuksella. Keskittämällä kuntoutus
vanhusten sairauksiin perehtyneisiin yksiköihin voidaan nopeuttaa toimintakyvyn palautumista, lyhentää sairaalahoidon kestoa ja vähentää pitkäaikaiseen laitoshoitoon joutumista. (Lonkkamurtuma: Käypähoitosuositus 2011). Erityisesti muistisairaat lonkkamurtumapotilaat hyötyvät kuntoutuksen keskittämisestä moniammatillisiin geriatrisiin kuntoutusyksiköihin. Huuskon ym.(2002)tutki-
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muksessa verrattiin terveyskeskuksen vuodeosastolla ja keskussairaalan geriatrisella osastolla tapahtuvan moniammatillisen ja kokonaisvaltaisen, noin 2–3 viikkoa kestävän alkukuntoutuksen tuloksellisuutta. Interventioryhmän potilaat kotiutettiin suunnitelmallisesti ja avustettuna mahdollisimman nopeasti, ja heille järjestettiin kotiutuksen jälkeen kuntoutusta fysioterapeutin kotikäynteinä 10 kertaa. Interventioryhmän hoitoajan mediaani oli 34 vuorokautta ja kontrolliryhmän 42
vuorokautta. Toimintakyvyn nopeampi palautuminen näkyi instrumentaalisissa toiminnoissa (IADL)
vielä kolmen kuukauden kuluttua leikkauksesta. Espoossa, Jorvin sairaalassa mallinnetulla lonkkaliukumäki -toimintamallilla on saatu lyhennettyä potilaiden hoitoaikoja merkittävästi ja hoitoaika
Espoossa on lyhentynyt ka. 25 vuorokauteen.(Hirvi 2015). Sundin(2010) tutkimuksessa löydettiin
yhteys yksikössä kuntoutettavien lonkkamurtumapotilaiden määrän ja hoitotulosten välillä. Tutkimuksessa todetaan, että olisi todennäköisesti hyödyllistä keskittää potilaiden kuntoutus erikoistuneisiin yksiköihin.
Lonkkamurtuman jälkeen minkä tahansa murtuman – myös uuden lonkkamurtuman – riski on 2–5kertainen. (Klotzbuecher CM, ym.2000, Lonkkamurtuma, Käypähoito suositus 2011).Lonkkamurtuman saanut potilas on erityisen suuressa vaarassa kaatua ja saada uuden lonkkamurtuman jo akuuttisairaalahoidon tai kuntoutusjakson aikana (Stenvall M. ym. 2006). Lönnroosin ja tutkimusryhmän
(2007) aineistossa kahden vuoden kumulatiivinen riski saada toinen lonkkamurtuma oli 8 %. Uusien
murtumien ehkäisemiseksi tulee lonkkamurtuman jälkeen kaikin keinoin hoitaa osteoporoosia, ylläpitää toimintakykyä ja ehkäistä kaatumisia. (Lonkkamurtuma, Käypä hoitosuositus, 2011)
Lonkkamurtumapotilaiden hyväksi tehtävä työ on moniammatillista ja edellyttää sujuvaa yhteistyötä ja tiedonkulkua eri ammattilaisten ja organisaatioiden kesken. Potilas ja hänen läheisensä on
pyrittävä saamaan aktiivisesti mukaan tähän toimintaan(Käypähoitosuositus, Lonkkamurtuma
2011). On kehitettävä toimintatapoja ja -malleja, joissa systemaattisesti kartoitetaan riskitekijöitä ja
puututaan niihin. (kts THL; Tapaturmat 2015, Juva matalaenergisen murtumapotilaan hoito, Espoo
lonkkaliukumäki) Mikkelin keskussairaalassa ei ole yhteisesti sovittua lonkkamurtumapotilaan koko
hoitoprosessia koskevaa toimintatapaa, jossa kuntoutusnäkökulma huomioitaisiin jo potilaan tullessa päivystykseen. Potilaiden kokonaishoitoaikaan ja toimintakyvyn palautumiseen voitaisiin vaikuttaa toimintatapoja kehittämällä.
Kesällä 2014 julkaistussa Euro HOPE-tutkimuksessa arvioitiin hoidon vaikuttavuutta ja eroja seitsemässä Euroopan maassa. Sairaaloiden väliset erot (laatu/vaikuttavuus) eivät selittyneet käytettävissä olleilla alue- ja sairaalatason tekijöillä. Hoidon kustannusten todettiin olevan sitä korkeammat,
mitä hajautetumpi alueellinen lonkkamurtumapotilaiden hoitojärjestelmä oli (Suomi). Alla olevasta
kuvasta selviää lonkkamurtumapotilaiden eloonjäämisen todennäköisyys 30 päivän jälkeen sairaaloittain. (Häkkinen 2014)
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KUVIO 2 Lonkkamurtumapotilaiden eloonjäämisen todennäköisyys 30 päivän jälkeen sairaaloittain.
(Häkkinen 2014)
Kirurgit näkevät, että kokonaisuuden ja resurssien käytön kannalta olisi järkevää keskittää vaativaa
kuntoutusta. Kirurgien mukaan tulisi tunnistaa myös ne tekonivelpotilaat, jotka hyötyvät postoperatiivisesta laitoskuntoutuksesta. Osalla tekonivelpotilaista riittää tutkimusten ja kokemusten mukaan avo- ja kotikuntoutus. Kirurgian alueen fysioterapeuttien näkemyksen mukaan kuntoutuksesta
moniammatillisella kuntoutusosastolla hyötyisivät osa murtumapotilaista (iäkkäät vanhukset, jotka
ovat kaatuneet ja leikattu ja joilla on pitkä immobilisaatioaika), osa tekonivelleikkauspotilaista, monivammapotilaat, amputaatiopotilaat ja osa selkäleikkauspotilaista. Fysioterapeutit arvioivat, että
myös osan aktiivisesti liikkuvien potilaista kotiutumista voitaisiin nopeuttaa hoidolla kuntoutusosastolla. Kuntoutuspaikkaa päätettäessä tulisi huomioida potilaan yleiskunto. Leiko-ohjaus ja pre-harjoitteluryhmät ovat olleet hyödyllisiä ja osa potilaista on niiden avulla ollut valmiimpia kotiutumaan
suoraan kirurgian osastolta.
Mikkelin keskussairaalassa kuntoutustoiminnassa moniammatillinen toiminta ja potilaiden kokonaistilanteen kartoittaminen ovat heikentyneet sen jälkeen, kun geriatrian ylilääkäri jäi eläkkeelle
kesällä 2014. Geriatria kaivattaisiin tekemään mm lääkityksen kokonaisarviointeja iäkkäille potilaille. Tämä on perusteltua myös tutkimustulosten valossa. Lönnroosin (2009) väitöskirjatyöhön liittyvän systemaattisen kirjallisuuskatsauksen, jossa selvitettiin lääkkeiden käytön ja kaatumisten sekä
lonkkamurtumien välistä yhteyttä ikääntyneillä ihmisillä, mukaan lonkkamurtumat olivat bentsodiatsepiinien ja masennuslääkkeiden käyttäjillä lähes kaksi kertaa yleisempiä kuin näitä käyttämättömillä ikääntyneillä.
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7.4 Kuntoutus sisätautien vuodeosastolla
”Tämän hetken tavoitteena terveydenhuollossa on, että tehdään ja hoidetaan nopeasti - tuloksena
- vanhukset dementoituvat ja pitkäaikaisen avun tarve kasvaa nopeammin.”
Potilaiden saama kuntoutus vaihtelee osaston tilanteen ja potilaiden määrän mukaan. Osastolla toiminnan luonne, käytettävissä olevat resurssit ja akuutit tilanteet vaikuttavat toimintaan ja akuuttitilanteet menevät kuntoutuksen edelle vastaavasti kuin kirurgian vuodeosastolla.
Osastolla tiedostetaan, että liikunnallinen kuntoutus tulee aloittaa varhain, heti kun potilaalla on
lupa liikkua. Henkilökunta toi haastatteluissa esille toimivansa kuntouttavan otteen mukaisesti ja
auttavansa potilaat jalkeille heti, kun se on terveydentila huomioiden mahdollista. Toisaalta esille
nousi, että potilaita makuutetaan liikaa ja katetreja pidetään liian kauan. Potilaat ruokailevat ja juovat päiväkahvin pääsääntöisesti vuoteen reunalla istuen ja heitä avustetaan peseytymistilanteissa
usein liikaa sen sijaan, että heitä ohjattaisiin ja kannustettaisiin omatoimisuuteen. Osin kyseessä on
totuttu tapa, mutta henkilökunnalla ei ole myöskään aina riittävästi aikaa auttaa potilaita ruokailemaan pöydän ääreen eikä kaikissa potilashuoneissa ole myöskään tarkoitukseen soveltuvia pöytiä
ja tuoleja. Osa potilaista on myös niin huonokuntoisia, että heitä ei voi turvallisesti jättää ruokailemaan pöydän ääreen ilman valvontaa. Hoitotyön kirjauksista ei aina selviä, miten potilas on itse
osallistunut itsestään huolehtimiseen ja hoitoonsa, esimerkiksi peseytymistilanteissa.
Haastatellut näkevät korjaamisen varaa sekä asenteissa ja toimintatavoissa että hoitoympäristössä.
Henkilökunta tunnistaa, että kuntoutus ei ole riittävän suunnitelmallista ja tavoitteellista. Osastolla
tehdään moniammatillista yhteistyötä, mutta hoito- ja kuntoutumissuunnitelmia ei kuitenkaan
tehdä aidosti moniammatillisessa yhteistyössä potilasta ja asiakasta kuullen. Osaston toimintakulttuuria ja - käytäntöjä tulisikin kehittää ja laatia osastolle potilaan toimintakykyä edistävän toiminnan
periaatteet.
Osaston tilat eivät tue potilaiden aktiivisuutta, omatoimista liikkumista ja ylhäällä oloa. Osastolla ei
ole enää mm. päiväsalia /ruokailutilaa, jossa potilaat voisivat ruokailla ja viettää aikaa keskustellen
tai lukien.
Haastatteluissa nostettiin esille professori Olli-Pekka Ryynäsen näkemyksiä pitkän sairaalahoidon
kohtalokkuudesta vanhusten toimintakyvylle. Iäkkäiden akuutisti sairastuneiden potilaiden ongelmat ovat usein varsin samantapaisia, vaikka diagnoosit vaihtelevat. Makuuttaminen vähentää lihasvoimaa 5 % päivässä ja heikentää toimintakykyä riippumatta diagnoosista. Iso osa sairaaloiden potilaista on sisätautipotilaita, joiden kuntoutukseen tulee erityisesti kiinnittää huomiota.(Ryynänen
2014) Sekä Anttonen (2014) että Ryynänen (2014) tuovat vahvasti esille iäkkäiden henkilöiden riskin
joutua pysyvään laitoshoitoon, mikäli kuntoutusta ei aloiteta akuutin hoidon yhteydessä heti, kun
se on mahdollista.
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Hauraus-raihnaisuus -oireyhtymä (HRO) on vanhuksen terveydentilan huononeminen ilman yksiselitteistä diagnoosia. Tila ilmenee laihtumisena, väsymisenä, vähäisenä liikkumisena, liikkeiden hitautena ja lihasheikkoutena. Osa potilaista on ns. fat-frail-potilaita, jotka ovat lihavia. Tyypillistä HRO
potilaille on kuivuminen, kaatuilu, monisairaus ja polyfarmasia. (Ryynänen 2014) HRO on alidiagnosoitu eikä sitä tunnisteta riittävän hyvin (Strandberg & Valvanne 2012). Haastatteluissa ja osastokierroilla ilmeni, ettei HRO:n tunnistamiseen kiinnitetä systemaattista huomiota. Oireyhtymä oli vieras suurimmalle osalle haastatelluista hoitajista ja fysioterapeuteista sekä keskussairaalassa että
terveyskeskuksissa. Riskivanhukset tulisi tunnistaa kaikilla erikoisaloilla mahdollisimman varhain ja
heidät olisi ohjattava moniammatilliseen geriatriseen yksikköön kuntoutusta varten. Tunnistamiseen tarvitaan yksinkertainen mittari, jota käytetään säännöllisesti.(Strandberg & Valvanne 2012).
Tuoreen pitkäaikaistutkimuksen (Salla 2014) mukaan vähäisellä liikunnalla on merkittävä yhteys
hauraus-raihnaisuus-oireyhtymän esiintyvyyteen. Tutkimuksessa verrattiin matalan, keskitason ja
korkean liikuntatason henkilöiden toimintakykyä ja Friedin kriteereistä muunneltuja HRO-kriteereitä (tahaton painon lasku, vähäinen liikunta, tarmokkuuden puute ja fyysinen heikkous). Tulosten
mukaan riski HRO- oireyhtymään oli korkean liikuntatason ryhmässä 80 % pienempi kuin matalan
tason liikuntaryhmässä.
Ikäihmisten kuntoutus edellyttää moniammatillista asiantuntemusta, osaamista ja yhteistyötä. Toimijoiden välisen tiedonkulun tulee olla luotettavaa ja saumatonta (Jäntti 2014) Selvitystä tehtäessä
ilmeni, että alueen toimijat eivät tunne toistensa työtä ja palvelumahdollisuuksia riittävän hyvin.
Terveydenhuollossa ei tunneta myöskään riittävästi kuntien, järjestöjen ja yksityisten palveluntarjoajien tarjoamia liikunta, kuntoutus ja virkistyspalveluita. Tämä heikentää palvelujen oikeaa kohdentamista ja osa vanhuksista jää olemassa olevien palveluiden ulkopuolelle ja on sairaalahoidossa
pidempään kuin, mitä terveydentila sitä edellyttäisi.

7.5 Kuntoutus perusterveydenhuollon vuodeosastoilla ja Pieksämäen sairaalassa
Osan terveyskeskussairaaloista ja Pieksämäen sairaalan ongelmana on ollut pitkäaikaispotilaiden
suuri määrä. Onko kuntoutus potilaan kannalta riittävän tehokasta ja suunnitelmallista?
Terveyskeskusten vuodeosastojen koko (4-36) ja keskimääräiset hoitoajat vaihtelevat suuresti. Vuodeosastoilla työskentelee yleensä yksi (usein osa-aikaisesti, tehden myös muuta terveyskeskuslääkärin työtä), joillakin osastoilla 2 lääkäriä. Lääkärin työaikaa osastoa kohden ilmoitettiin olevan 0.22 lääkärin verran. Osastojen henkilökunta muodostuu pääsääntöisesti sairaanhoitajista ja lähihoitajista. Fysioterapeutit ja kuntohoitajat kuuluvat joko vuodeosaston tai fysioterapiayksiköiden henkilökuntaan. Fysioterapeuttien ja kuntohoitajien työpanos osastolla annettavaan kuntoutukseen
vaihtelee 0.75 henkilön työpanoksesta yhden henkilön työpanokseen /osasto akuuteilla ja kuntoutusosastoilla. Hoiva- ja dementiayksiköissä kuntoutushenkilökuntaa on huomattavasti tätä vähemmän, n. 0.25 henkilön työpanos, kaikissa ei tätäkään. Sama fysioterapeutti tai kuntohoitaja antaa
palvelujaan usein sekä vuodeosastopotilaille että hoivaosaston ja avopuolen asiakkaille. Missään
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terveyskeskuksen vuodeosastoista henkilökuntaan ei kuulu toimintaterapeuttia, mutta yksi kunta
ilmoitti, että sillä on virikeohjaaja, joka antaa palvelujaan vähäisessä määrin lähinnä hoivaosastolle.
Osassa kunnista on puheterapeutti, joka käy tarvittaessa myös terveyskeskusten vuodeosastoilla.
Kaksi terveyskeskusta mainitsi, että ne voivat tarvittaessa käyttää psykologin palveluja.
Fysioterapeuttien ja kuntohoitajien toimintatavat vaihtelevat eri yksiköissä. Työn sisältöinä mainittiin mm. laaja-alaiset toimintakyvyn arvioinnit, kävelytys, yksilöfysioterapia, ja ryhmäohjaus. Fysioterapeutit osallistuvat vaihtelevasti lääkärin kierrolle sekä hoitopalavereihin ja järjestävät jatkokuntoutusta, tekevät apuvälineiden tarpeen kartoitusta ja kotikäyntejä. Myös hoitohenkilökunnan
ohjaus kuntoutus- ja ergonomiasioissa kuuluu tehtävänkuvaan.
Henkilöstöryhmien välinen yhteistyö sujuu toisaalta erittäin hyvin, toisaalta kuitenkin sivulauseissa
mainitaan seikkoja, joista kuvastuu henkilöstön välisiä jännitteitä ja epätietoisuutta työnjaosta ja
osin aidon potilaslähtöisen yhteistyön puutteesta. Hoito- ja kuntoutussuunnitelmia ei yleensä tehdä
aidosti moniammatillisena yhteistyönä.
”kuntoutus on paljon helpompaa, kun on kaksi terapeuttia osastolla. Hoitajilla on usein niin kiire
viedä potilaita pesuille, etteivät he jouda kävelyttämään kanssani…”
”lääkkeenjako ja muut työt on ensin hoidettava,…”
Terveyskeskusten toiminnan kehittämisessä tuodaan vahvasti esille kuntouttavan työn ja akuuttihoidon näkökulmat. Joillakin osastoilla pidetään moniammatillisia kuntoutuspalavereja, mutta
osalla osastoista näistä on luovuttu. Potilaille ei yleensä tehdä yksilöllisiä kuntoutussuunnitelmia
/kuntoutumissuunnitelmia. Kotiutus on paikoin irrallista, hajanaista ja moni ammattihenkilö voi
käydä saman asiakkaan luona.

7.6 Osastojen tilat ja välineistö kuntoutuksen näkökulmasta
Vuodeosastojen tilat ja kuntoutusvälineistö vaihtelevat suuresti kuntoutusnäkökulmasta tarkasteltuna. Osassa terveyskeskusten vuodeosastoista on panostettu fysioterapiapalveluihin ja niihin on
saatu hyviä kuntoutusvälineitä myös lahjoitus- ja testamenttivaroin. Tämä kuvastaa myös kansalaisten näkemystä kuntoutuksen tarpeellisuudesta lähipalveluna. Joissakin terveyskeskuksissa kuntoutusvälineitä on sijoitettu osastolle ja niiden käyttö on mahdollista myös aikoina, jolloin fysioterapeutti tai kuntohoitaja eivät ole paikalla. Toisissa terveyskeskuksissa taas tilat ovat ahtaat, eikä kuntoutusta varten ole muuta tilaa/välineistöä kuin useamman hengen potilashuone ja käytävä kävelyttämistä varten. Osassa terveyskeskuksista vuodeosastoilta puuttuu päiväsali, jossa potilaat voisivat viettää aikaa, olla ylhäällä ja ruokailla. Osastojen potilashuoneissa ei joka paikassa ole pöytiä ja
tukevia tuoleja, mikä mahdollistaisi potilaiden ruokailun muualla kuin vuoteessa / vuoteen reunalla
istuen. Havaintoina ja omaisten kokemuksina nousi esille, ettei potilaita aina kannusteta ylhäällä
oloon ja ruokailuun päiväsalissa, vaikka se terveydentila huomioiden olisi mahdollista.
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7.7 Vuodeosastotoiminnan kehittäminen
Terveyskeskuskäynneillä jäi käsitys, että toimintaa halutaan ja ollaan valmiita kehittämään entistä
paremmin potilaiden tarpeita vastaavaksi ja kustannustehokkaaksi. Kehittämiskohteena esille nousivat mm. organisaatioiden välisen yhteistyön ja konsultaatioiden sujuvoittaminen, hoito- tutkimusja kuntoutuskäytäntöjen yhtenäistäminen sekä kuntouttavan toiminnan vahvistaminen kaikkien
ammattiryhmien työnä. Hoitohenkilökunta mieltää kuntouttavan työotteen tärkeänä, mutta kertoo,
että usein joudutaan tekemään potilaan puolesta, koska muutoin ei ehdittäisi tehdä kaikkia välttämättömiä töitä. Henkilökuntamäärä on monin paikoin pieni työmäärään nähden.
Missään terveyskeskuksessa ei noussut oma-aloitteisesti esille HRO- oireyhtymäpotilaat ja sisätautipotilaiden kuntoutus. HRO-oireyhtymää ei tunnisteta riittävästi eikä osastoilla ole käytössä systemaattista mittaria tilan tunnistamiseen. Kun asia otettiin puheeksi, oltiin yhtä mieltä sisätautipotilaiden ja HRO-potilaiden kuntoutuksen kehittämisen välttämättömyydestä. Kuntoutuksen osalta tulisi tarkastella sekä kuntoutuskäytänteitä että resursseja (henkilöstö, välineistö, tilat).
Hoito- ja kuntoutussuunnitelmat tulisi tehdä tiiviimmässä yhteistyössä eri ammattiryhmien kesken
ja ottaa potilas ja omaiset aiempaa vahvemmin mukaan kuntoutustavoitteiden suunnitteluun. Kuntoutumisen edistymistä tulee seurata systemaattisesti, osatavoitteiden kautta. Vaikuttavuuden
sekä hoito- ja kuntoutustulosten parantaminen edellyttää toimintamallien uudistamista, riittävää
henkilökuntamäärää ja asenteiden muuttamista.

7.8 Lääkinnällisenä kuntoutuksena ostettava laitoskuntoutus
Kuntoutusta vuodeosastolla / kuntoutuslaitoksessa ostetaan pääsääntöisesti Käpylän kuntoutuskeskuksesta, etupäässä selkäydinvammapotilaille. Kyseessä on vaativan erityistason kuntoutuspalvelu,
jota Mikkelin keskussairaala ei pysty itse tuottamaan. Vuonna 2013 kuntoutusta ostettiin 388 hoitopäivää, yhteensä 245 700 eurolla.

7.9 Laitoshoito ja kuntoutus Kyyhkylän kuntoutuskeskuksessa
Sotainvalidien Veljesliiton ja Mikkelin kaupungin 1.1.2004 perustama Kyyhkylä-säätiö harjoittaa
kuntoutus- ja laitoshoito -toimintaa Mikkelissä, Mikkelin kaupungin omistamassa kiinteistössä.
Kyyhkylä tuottaa tällä hetkellä monenlaista kuntoutustoimintaa: laitoskuntoutusta, intervallijaksoja
ja Kelan rahoittamia kursseja useille asiakasryhmille. Lisäksi palveluvalikoimaan kuuluu mm. työhyvinvointi- kuntoremontti- ja virkistyspalveluita.
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Kyyhkylän edustajien mukaan sen osastoilla toimitaan toimintakykyä ylläpitävän ja kohottavan työotteen mukaisin periaattein. Toiminnan periaatteet on kirjattu ja ne tarkistetaan vuosittain. Kyyhkylässä on kuntoutukseen soveltuvaa välineistöä sekä vuodeosastolla että erillisessä kuntoutustilassa. Kuntouttava toimintatapa näyttäytyi potilaiden kautta tutustuessani Kyyhkylän toimintaan.
Osastolla oli paljon potilaita kuntoilemassa tai istumassa päiväsalissa.
Mikkelin kaupunki ostaa Kyyhkylältä neurologista, ortopedistä, traumatologista ja tules -kuntoutusta. Vuoden 2013 ostopalvelut (Kyyhkylä osasto 5, kuntoutusosasto) on kuvattuna alla olevassa
taulukossa.

Kotikunta

Päivät

Jaksot

Potilaat

HIRVENSALMI

383

17

16

MIKKELI

12959

645

539

PUUMALA

222

11

10

Yhteensä

13564

673

565

Kaupungin ostopalvelusopimus on päättymässä 31.12.2015.

8. Kuntoutuksen avopalvelut
Avopalveluna kuntoutusta tuottavat sekä keskussairaalan fysiatrian yksikkö ja lääkinnällisen kuntoutuksen yksikkö että alueen terveyskeskukset. Palveluita ostetaan lisäksi useilta yksityisiltä palveluntuottajilta lääkinnällisenä kuntoutuksena.

8.1 Fysiatrian yksikön polikliininen toiminta
8.1.1 Fysioterapiapalvelut

Polikliininen toiminta työllisti vuonna 2014 5 fysioterapeuttia. Avofysioterapia koostui sekä erikoissairaanhoidon eri poliklinikoille annettavista fysioterapiapalveluista että toimenpideyksiköihin annettavista fysioterapiapalveluista. Polikliinisia käyntejä oli vuonna 2013 yhteensä 4 872 kpl. Eri poliklinikoille annettavista fysioterapiapalveluista oli suurin fysiatrian pkl (2 061 käyntiä). Muita fysioterapiapalveluja käyttäviä poliklinikoita ovat kirurgia, lasten neurologia, psykiatria, neurologia ja las-
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tentaudit. Toimenpideyksiköihin annettavat fysioterapiapalvelut koostuivat pääasiallisesti leikkausosastolle annettavista leiko/päikipalveluista (474 käyntiä). Henkilökunta antoi allasterapiaa 3 iltapäivänä viikossa. Ryhmätoimintana toteutettiin Kivun hallintaryhmä yhteistyössä kipupoliklinikan
kanssa. Lisäksi fysioterapeutit osallistuvat erikoissairaanhoidossa järjestettäviin erikoisalakohtaisiin
ensitietopäiviin.

8.1.2 Toimintaterapiapalvelut

Fysiatrian yksiössä on 6 toimintaterapeutin tointa, joista 4 psykiatrialla ja 2 somatiikalla. 1 toimintaterapeuteista työskentelee neurologian kuntoutusosastolla, 0.5 käsikirurgialla / fysiatrialla ja 0.5 lasten yksikössä. Toimintaterapeuttien näkemyksen mukaan resurssit alueella eivät vastaa palvelun
tarvetta. Henkilöstömäärä on vähäinen myös verrattuna toimintaterapeuttien määrään Suomessa
sairaanhoitopiireittäin asukaslukuun suhteutettuna. Toimintaterapiassa pystytään tekemään arvioita potilaiden toimintakyvystä, mutta resurssit eivät toimintaterapeuttien mukaan riitä terapian
toteuttamiseen. Kuntoutusta tarjotaan jonkin verran lapsipotilaille (myös ostopalveluna), mutta ei
lainkaan ikäihmisille eikä aikuispsykiatrisille asiakkaille. Ostopalveluna tuotetun palvelun koetaan
jäävän irrallisemmaksi kuin mitä se olisi omana toimintana ja työntekijä aidosti moniammatillisen
tiimin jäsen. Alueella ei ole myöskään riittävästi yksityisiä palveluntuottajia, joille asiakkaita voisi
ohjata.

8.1.3 Päivystyksellisten fysioterapiapalveluiden tarve

Hoitoajat erikoissairaanhoidossa ovat lyhentyneet ja tarkoituksena on, että yhä useampi potilas palaa kotiin tai jatkohoitopaikkaan suoraan päivystysosastolta tai -poliklinikalta. Päivystyksen perustehtävänä on tarjota päivystyshoitoa kiireellisen hoidon tarpeessa oleville potilaille. Sekä päivystyksen toimintatapoja että ympäristöä tulisi kehittää potilaan toimintakykyä paremmin tukevaksi. Selvitystä tehtäessä tunnistettiin tilanteita, joissa potilaat hyötyisivät fysioterapeutin palveluista päivystyksessä. Esille nousseita asioita käytiin läpi fysiatrian yksikön ja päivystyksen yhteisessä palaverissa elokuussa 2014. Fysiatrian yksikön tavoitteena on järjestää päivystykseen fysioterapeuttipalveluita ja mutta tämä ei yksikön mukaan ole ollut toistaiseksi mahdollista henkilöstöresurssien takia.
Elokuussa 2015 päivystysosastolla aloittaa osapäiväinen fysioterapeutti ja palvelua lisätään niin pian
kuin se resurssit huomioiden on mahdollista koko päivystysalueelle.

8.2 Terveyskeskusten avofysioterapiapalvelut
Asiakkaat ohjautuvat fysioterapiaan vastaanottojen, neuvolan, kotihoidon, osastojen kautta tai ottamalla itse yhteyttä. Avopalveluna tuotetaan sekä yksilökäyntejä että erilaisia ryhmätoimintoja.
Osa ryhmistä toteutetaan yhdessä terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan kanssa. Ryhmätoimintana
toteutetaan mm. voima- ja tasapainoryhmiä, neurologisia ryhmiä, omatoimisen harjoittelun ryhmiä
sekä Tulppa-ryhmiä. Ikäihmisille on joissakin kunnissa kuntosaliryhmiä ja fysiokimppatyylisiä preventiivisiä ryhmiä.
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Usein sama fysioterapeutti työskentelee osan työajasta terveysasemalla, osastotyössä, pitää fysioterapeutin avovastaanottoa ja ryhmiä. Fysioterapeutit tekevät kotikäyntejä apuvälineasioissa
(osassa yksiköitä käynnit rajattu näihin), laativat apuvälinelausuntoja ja -suosituksia ja hoitavat apuvälinelainaukseen liittyviä asioita. Toiminnassa on paikkakuntakohtaisia ja myös kuntien sisäisiä
eroja. Samoin terapeuttien määrässä on isoja eroja suhteutettuna väestömäärään. Toimintaa kehitettäessä sitä on tarkasteltava työn sisältöjen kautta. Toimipaikoissa, joissa on suhteellisesti enemmän fysioterapeutteja, saatetaan tuottaa enemmän mm. fysioterapeuttien suoravastaanottotoimintaa / selkävastaanottoja. Toiminta on vaikuttavaa ja sitä on tarkoituksenmukaista vahvistaa ja
lisätä tulevaisuudessa.
Fysioterapiapalveluiden toivottiin kaikissa kunnissa jatkuvan lähipalveluna. Ryhmämuotoinen kuntoutus- ja viriketoiminta tukevat osallisuutta ja aktivisuutta ja ovat kustannusvaikuttavaa toimintaa.
Näiden palvelujen avulla voidaankin tukea ikäihmisten kotona asumista

8.3 Ikäihmisten kuntoutus palveluasumisessa ja tehostetussa palveluasumisessa
Fysioterapeutteja tai kuntohoitajia käy palvelutaloissa pitämässä ryhmiä ja antaa jonkin verran yksilöterapiaa. Palveluun käytettävä aika vaihtelee toimipaikoittain, mutta on yleisensä ottaen pieni.
Samoin palvelutalojen hoito- ja hoivakulttuurissa on isoja palvelutalokohtaisia eroja; toimijoiden
mukaan alueella on sekä hyvin toimivia yksiköitä, että yksiköitä joiden toiminnassa on parannettavaa.
Mikkelin seudun fysioterapeuttien ja kuntohoitajien yhteispalaverissa ilmeni, ettei palvelutaloissa
ja avopalveluna annettavalle kuntoutukselle ole laadittu yhtenäisiä palvelukriteereitä ja että palvelujen saanti vaihtelee toimipaikoittain. Yhteispalaverissa nähtiin tarpeellisena yhtenäistää palvelun
saantia ja laatia palvelukriteerit toiminnalle. Toimintoja kehitettäessä ja yhtenäistettäessä tärkeällä
sijalla on löytää olemassa olevia hyviä käytäntöjä ja tarkastella asiaa laajemmin kuin tämänhetkisten
resurssien kautta. ESSO-hankkeen toivotaan olevan mukana kehittämässä palvelukriteereitä sekä
toimintaa kuntouttavan työotteen vahvistamiseksi ja toimintakulttuurin kehittämiseksi.

8.4 Kotikuntoutus Etelä-Savossa
Tutkimusten ja kokemuksen mukaan kotiympäristössä tapahtuva kuntoutus mahdollistaa asiakkaan
tarpeista ja elinympäristöstä lähtevän kuntoutuksen, jossa lähtökohtana on kotona pärjääminen ja
sen tukeminen. Kotona tapahtuva kuntoutuksen hyöty laitoskuntoutukseen verrattuna tulee siitä,
että kotona kuntoutus voidaan sovittaa asiakkaan arkeen. (mm Halminen 2014) Sairaalassa ja kuntoutuslaitoksessa toteutetun kuntoutuksen vaikuttavuus jää vähäiseksi, ellei kuntoutusprosessia
pystytä ulottamaan kuntoutujan arkielämään saakka (Järvikoski 2013).
Kotikuntoutusta / kotifysioterapiaa annetaan alueella jossain määrin, pääsääntöisesti kotona asuville asiakkaille, jotka eivät pysty kulkemaan terveyskeskukseen kuntoutukseen. Mikkelissä toimii
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kotiutustiimi (6 lähihoitajaa ja 1 kuntohoitaja)ja kotikuntoutustiimi, johon kuuluu 1 kuntoutusohjaaja, 1 fysioterapeutti (vuoden2015 alusta) ja 1 kuntohoitaja. Toiminta on rajoittunut osaan Mikkelin kaupunkia ja painottunut kuntoutusohjaukseen ja apuvälinearviointeihin, varsinaiseen kuntoutukseen käytettävä resurssi on ollut tähän asti pieni. Kotiutustiimin ja kotihoidon kuntoutustiimin
palveluita ei tunneta sairaalassa riittävän hyvin ja toiminnasta on tarve tiedottaa. Kotikuntoutustiimin toimintaa esiteltiin neurologian kuntoutusosaston henkilökunnalle helmikuussa 2015 ja vastaava tilaisuus on tarkoitus järjestää myöhemmin keskussairaalassa.
Muissa kunnissa kotiutusvaiheen kuntoutus kuuluu alueella toimivan fysioterapeutin tehtäväkuvaan ja tehtävään käytettävä aikaresurssi on yleensä pieni. Monet fysioterapeuteista kertoivat, että
heidän toimintansa asiakkaiden kotona painottuu erityisapuvälineiden ja kodinmuutostöiden arviointiin. Kotikuntoutuksen ajatellaan kuuluvan osaksi kotihoitoa. Haastateltavat kertoivat, että kotihoidon asiakaskunta on muuttunut viime vuosina huonokuntoisemmaksi ja kotihoidon käyntikerrat
asiakkaiden luona ovat lisääntyneet. Kotihoidossa yhdellä lähihoitajalla työvuorossa oleva asiakaskäyntien määrä vaihtelee, ollen aamuvuorossa 10 - 15/20 asiakaskäyntiä/hoitaja/työvuoro, iltavuorossa asiakaskäyntejä on usein yli 20, jopa 30 -40 asiakaskäyntiä työvuoron aikana. Kotihoidon asiakaskohtaiset käyntiajat vaihtelevat 5 min - 45/60 minuutin välillä. Yllä mainituilla kotihoidon käyntimäärillä, jolloin asiakkaan luona vietettävä aika on kovin lyhyt, kuntouttavan työn tekeminen ontuu.
Tuotettaessa kotikuntoutusta tulee henkilöstörakenteen olla palvelutarvetta vastaava. Kotihoidossa
ja kotikuntoutuksessa tarvitaan moniammatillista henkilökuntaa, erityisesti vanhustyöhön ja kuntoutukseen suuntautuneita lähihoitajia ja sairaanhoitajia, mutta myös fysioterapeutteja ja toimintaterapeutteja. Myös muiden erityistyöntekijöiden, kuten ravitsemusterapeuttien, palvelujen tulee
olla käytettävissä mm asiakkaiden vajaaravitsemuksen arvioimiseksi ja tarvittaessa ruokavaliomuutosten ohjauksessa. Etelä-Savossa ei ole lainkaan toimintaterapeuttiresursseja kotikuntoutuksessa.
Toimintaterapeutin roolia kotikuntoutuksessa on tutkittu vasta melko vähän, mutta toiminnasta on
saatu rohkaisevia kokemuksia sekä Suomessa että kansainvälisesti. Toimintaterapeuttien puute kotikuntoutuksesta askarruttaa useissa Etelä-Savon kunnissa. Esille onkin nostettu ajatus kokeilusta,
jossa toimintaterapeutteja palkattaisiin joko yhteistyössä kuntien kesken tai keskitettyyn kuntoutusyksikköön. Palvelua tarjottaisiin kotiutuksen yhteydessä tarkoituksena kartoittaa kotona pärjäämistä sekä laatia kotikuntoutussuunnitelma yhdessä fysioterapeutin, kotihoidon sairaanhoitajan tai
lähihoitajan kanssa tilanteissa, joissa toimintaterapeutin arvio katsotaan tarpeelliseksi ja olla mukana toteuttamassa ja arvioimassa kotiutusvaiheen kuntoutusta. Kotihoidon työntekijöiden rooli
kotikuntoutuksessa on merkittävä, koska he tapaavat asiakkaat usein monia kertoja päivässä. Kunnissa nähdään tarpeellisena, että niissä on fysioterapiapalveluja varten riittävä määrä omia fysioterapeutteja.
Keskusteltaessa kotihoidosta ja kotikuntoutuksesta henkilöstö nosti esille huolensa vanhuksista,
jotka asuvat ”oman kotinsa vankina”. Mahdollisuudet osallistua kodin ulkopuolisiin aktiviteetteihin
ovat vähäiset ja myös rohkeus lähteä kotoa kasvaa nopeasti. Kuntoutuksessa tulisikin huomioida
aiempaa vahvemmin sosiaalinen ja psyykkinen ulottuvuus ja tukea vanhuksia osallistumaan. Tässä
tarvitaan aiempaa vahvempaa yhteistyötä kuntien, järjestöjen ja kolmannen sektorin toimijoiden
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kanssa. (kts. esim. Jansson 2014: Hyvällä yhteistyöllä ja pehmeällä ryhmäkuntoutuksella kovia tuloksia, Pikkarainen & Ylimaa 2013: IKKU-hanke)
Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sekä sosiaalitoimen välinen yhteistyö ei toimi riittävän joustavasti kotiutuksessa ja kotikuntoutuksessa. Hoidon pirstaleisuus, toimijoiden iso määrä ja
kotihoidon oikea resursointi sekä laadun parantaminen tulivat esille sekä tässä kartoituksessa että
sairaanhoitopiirin johdon 2013 toteuttamissa haastatteluissa. Saman asiakkaan luona saattaa käydä
saman päivän aikana useita henkilöitä suorittamassa erilaisia tehtäviä, mutta kukaan ei kysy ”Mitä
Sinulle kuuluu tänään?” Pohdintaa herätti kysymys, mikä on julkisen kotipalvelun tehtävä ja saavatko asiakkaat laadukkaita palveluita? Puhutaan paljon hoito- ja hoivatyöstä ja ajasta, mikä työntekijöillä on asiakkaan kanssa olemiseen ja arkielämän tukemiseen. Kiireinen rytmi on tarttunut
osaltaan työntekijöihin, asiakkaiden luona ei aina vietetä heille varattua aikaa (asiasta esitettiin ristiriitaisia näkemyksiä) eikä heitä hoksata ottaa mukaan arjen askareisiin. Myös apuvälineiden järjestämiseen liittyy ajoittaista viivettä, mikä osaltaan viivästyttää kotiutusta ja hankaloittaa asiakkaiden
pärjäämistä.
Kotihoidon haasteena on tällä hetkellä erityisesti fyysisesti hyväkuntoiset muistisairaat ja heidän
turvallinen asumisensa sekä arjessa pärjäämisensä. Myös omaisten huoli läheistensä pärjäämisestä
on kasvanut. Olisikin löydettävä ja otettava käyttöön uusia tapoja tukea muistisairaita ja heidän läheisiään sekä kehitettävä ja lisättävä erilaista muistikuntoutusta (ks. mm. Graff ym 2006) myös lievemmistä muistihäiriöistä kärsiville.
Etelä-Savossa kotikuntoutusta ei ole riittävästi eikä alueella ole sovittu yhtenäisistä kuntoutuksen
toimintatavoista. Terveyskeskusten fysioterapeutit ja kuntohoitajat tekevät kotikuntoutusta osana
työtään, minkä lisäksi kotihoidon tavoitteena on toimia kuntouttavan ja asiakkaan omatoimisuutta
tukevan työotteen mukaisesti. Monet fysioterapeuteista kertoivat, että heidän toimintansa asiakkaiden kotona painottuu erityisapuvälineiden arviointiin ja että aikaa varsinaiseen kotikuntoutukseen on hyvin vähän.
Kunnissa on havahduttu kotihoidon ja kotikuntoutuksen lisääntyneeseen tarpeeseen. Joissakin kunnissa kuntoutusresurssia on jo lisätty hankkeen aikana. Useista kunnista esitettiin kotikuntoutuksen
alueellisen toimintamallin kehittämistä. Kunnissa nähdään, että kotikuntoutusta on kehitettävä ja
arvioitava aiempaa tarkemmin kotiin annettavia palveluja ja niiden sisältöjä.

8.4.1 Esimerkkejä kotikuntoutuksen kehittämisestä

Kotikuntoutukseen ja sen kehittämiseen on kiinnitetty enenevästi huomiota viime vuosina sekä Suomessa että kansainvälisesti. Kehittämistyöhön onkin löydettävissä kokemuksia mm Eksotesta , jossa
kotikuntoutusta on kehitetty hyödyntäen Boråsissa (Borås Stad 2009), Ruotsissa kehitettyä kotikuntoutusmallia. Kotikuntoutustiimiin Eksotessa kuuluu fysioterapeutti, toimintaterapeutti ja lähihoitaja. Kotihoitoa uudistettaessa Eksotessa on nähty oleellisena asiakkaan kuntoutusprosessin ja kotona asumisen tuki, eri toimijoiden välinen yhteistyö ja rajapinnat. Eksote on käynnistänyt yhdessä
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Kelan kanssa vuosina 2014-2016 toteutettavan tutkimushankkeen, jossa selvitetään pitkäaikaisen
kotikuntoutuksen vaikutusta ikäihmisen kotona pärjäämiseen (Eksote 2014)
Einset & Krook (2013) keräsivät opinnäytetyössään tietoa kotikuntoutuksesta ja toimintaterapeutin
roolista kotikuntoutuksessa. Kotikuntoutusta suunnataan erityisesti kotihoitoon juuri ohjatuille tai
lähetetyille asiakkaille, joiden kotihoidon tarve on lisääntynyt tai lisääntymässä, sairaalasta kotiutuville asiakkaille ja joskus palvelu on suunnattu kaikille kotihoidon asiakkaille. (Einset&Krook 2013)
Tampereen kaupungin kotikuntoutuksen kehittämisprojektin (2013 - 2014) tarkoituksena oli kehittää kotikuntoutus osaksi Tampereen ikäihmisten palveluja, tiiviiksi osaksi kotihoitoa, omaishoidon
tukea ja geriatrian poliklinikan toimintaa. Kotikuntoutusprojektin tavoitteena oli toiminnan mallintaminen osaksi ikäihmisten palveluja, kuntoutussuunnitelman laatiminen sen hyödyntäminen yli organisaatiorajojen sekä hyvinvointiteknologian hyödyntäminen. Oleellisena osana oli löytää asiakasryhmä, joka erityisesti hyötyy kotona toteutetusta kuntoutuksesta. Myös Tampereella kotikuntoutusyksikössä toimii moniammatillinen henkilökunta, johon kuuluu fysioterapeutteja, toimintaterapeutteja ja lähihoitajia. Psykogeriatrisessa kotikuntoutuksessa toimii sairaanhoitajia, lähihoitajia ja
mielenterveyshoitajia. (Vesaranta 2014)
Salpakosken (2014) tutkimustulosten mukaan kohdennetulla, tehokkaalla ja riittävän pitkäkestoisella kuntoutuksella voidaan parantaa kotona asuvien lonkkamurtumapotilaiden liikkumiskykyä.
Eloniemi-Sulkavan (2009) tutkimuksessa monialaisella kuntoutuksella voitiin siirtää laitoshoitoon
joutumista merkittävästi.

8.5 Ikäihmisten päivätoiminta
Ikäihmisten päivätoimintaa järjestetään useissa alueen kunnista. Toiminta on ennaltaehkäisevää ja
kuntouttavaa toimintaa, jolla edistetään ikääntyneiden henkilöiden toimintakykyä, henkistä vireyttä
ja sosiaalisia suhteita. Asiakkaan omat voimavarat ovat toiminnan keskeinen tekijä. Päivätoimintaan
sisältyy keskitettyjä tukipalveluita, kuten kuljetus-, ateria-, hygienia-, vaatehuoltoa ja jalkojenhoitoa,
päiväkuntoutusta lääkärin lähetteellä sekä monipuolista kuntouttavaa, hyvinvointia ja elämänlaatua
tukevaa toimintaa. Toimintatavat ja tarjottavan palvelun laajuus ja määrä vaihtelevat kunnittain /
alueittain.
Haastattelujen ja havainnoin perusteella toiminta on asiakkaiden tarpeista lähtevää ja näkemäni
asiakkaat olivat mukana toiminnassa positiivisella mielellä. Päivätoiminta toimii hyvänä kotona asumista tukevana palveluna ja auttaa myös omaishoitajien jaksamisessa. Päivätoimintaa kannattaa
kehittää edelleen ja hyödyntää aiempaakin enemmän eri toimijoiden, sekä kuntien vapaa-aikatoimen, seurakuntien, järjestöjen ja yksityissektorin kanssa tehtävää yhteistyötä.
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9. Kuntoutuksen erityistyöntekijäpalvelut keskussairaalassa ja kunnissa
9.1 Neuropsykologipalvelut
Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä työskentelee 3 neuropsykologia, joista kaksi aikuisneurologialla ja
yksi lastenneurologialla.
Neuropsykologiset tutkimukset tehdään pääasiassa neurologian poliklinikoilla ja kuntoutus painottuvat aikuisneurologialla osastotoimintaan, neurologian kuntoutusosastolle 11. Neurologinen osastokuntoutus toimii hyvin. Avokuntoutusta voidaan tarjota vain harvoille.
Lasten neuropsykologian potilaat ovat 2-16 vuotiaita. Toiminnassa painottuu polikliininen, diagnostinen työ, mutta jonkin verran tehdään myös osastotyötä. Kuntoutuksessa käy pieni määrä lapsia.
Lasten neuropsykologi ohjaa asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden eri tahoja (mm. päiväkodit,
koulut) toimimaan kuntouttavan otteen mukaisesti. Konsultaatiopuhelut vievät aikaa, mutta niillä
vältetään turhia erikoissairaanhoidon käyntejä ja tuetaan eri ammattilaisten työtä asiakaslähtöisen
ja yksilöllisen kuntoutuksen mahdollistamisessa.
Sairaalan ulkopuolella neuropsykologiresurssit eivät riitä kaikkeen tarpeenmukaiseen kuntoutukseen ja palvelujen saannissa on alueellisia eroja. Alueella on vain vähän yksityisiä neuropsykologipalveluja.

9.2 Puheterapiapalvelut
Mikkelin keskussairaalassa on kolme puheterapeuttia, joista 2 työskentelee aikuisten kanssa ja yksi
lastentautien yksikössä. Puheterapeuttien polikliininen työ painottuu tutkimuksiin ja ohjaukseen,
jonkin verran on myös kuntoutuspotilaita. Yksi puheterapeuteista työskentelee neurologian kuntoutusosastolla. Puheterapiapalveluiden osalta toisissa kunnissa tilanne on erittäin hyvä ja palvelua voidaan myydä ulos ja joissakin kunnissa asiakkaat joutuvat odottamaan palvelua pitkään tai eivät saa
tarvitsemaansa palvelua. Joissakin kunnissa puheterapiaa tarjotaan lähinnä lapsipotilaille, aikuisten
jäädessä vaille puheterapeutin antamaa kuntoutusta.

9.3 Ravitsemusterapiapalvelut
Ravitsemusterapeutin päätehtävänä on toimia ravitsemuksen erityisasiantuntijana somatiikan ja psykiatrian
palveluissa. Ravitsemusterapia on tärkeä osa potilaan hoitoa. Sen tavoitteena on ravitsemushoitoa vaativan
sairauden hoito tai muun hoidon onnistumisen tukeminen, hyvän ravitsemuksen saavuttaminen tai ylläpitäminen sekä toimintakyvyn turvaaminen. Ravitsemusterapeutin työssä kuntouttava ja voimaannuttava työote
on keskeistä.
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Mikkelin keskussairaalassa on 2 ravitsemusterapeuttia. Kliiniseen työhön ja koulutukseen on käytettävissä
1.7 ravitsemusterapeutin työpanos. Ravitsemusterapeuttiresurssit ovat niukat ja palveluja voidaan antaa
vain niitä eniten tarvitseville.
Vajaaravitsemuksen hoidosta on tehty valtakunnalliset suositukset ja ravitsemusterapeutit ovat järjestäneet
aiheeseen liittyvää koulutusta sekä keskussairaalassa että ympäristökunnassa. Mikkelin keskussairaalassa ei
tällä hetkellä tehdä suositusten mukaisia vajaaravitsemusseulontoja potilaille.

Kunnat hankkivat ravitsemusterapeutin palvelut eri tavoin.

9.4 Erityistyöntekijäpalveluiden saatavuuden turvaaminen
Erityisterapioiden saatavuus vaihtelee suuresti kunnittain ja asuinalueittain. Kunnilla on halu tehdä
yhteistyötä erityispalveluiden hankkimisessa. Sairaanhoitopiirin laajuinen palveluiden järjestäminen
vaikuttaa järkevimmältä ratkaisulta ja asiaa kannattaa kehittää, onpa tulevaisuuden palvelurakenne
mikä hyvänsä. Onkin selvitettävä, miten palvelujen tuottaminen voisi tapahtua keskitettynä sairaanhoitopiirin / tuotantoalueen toimesta, mutta vieden samalla palvelut lähelle asiakkaita.

10. Gerontologinen kuntoutus Etelä-Savossa
Ikäihmisten kuntoutuksen tarkoituksena on toiminnallisen aktiivisuuden palauttaminen tai jäljellä
olevan toimintakyvyn kohentaminen. Tavoitteena on toimintakyvyn parantaminen siten, että ihminen selviää omassa kotiympäristössään. Vanhuspalvelulain 5§:n (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, 980/2012) mukaan kunnan on
laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja
omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja
kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä.
Suurimmat kuntoutusta tarvitsevat ryhmät ikääntyessä ovat aivohalvauspotilaat, lonkkamurtumapotilaat, muistisairaat, HRO-potilaat sekä pysyvän laitoshoitoon joutumisen vaarassa olevat potilaat.(Jäntti P. 2014) ESSO-hankkeessa tarkastellaan iäkkään kuntalaisen kuntoutuspolkua / palvelukarttaa näiden potilasryhmien kautta.
Geriatriseen moniammatilliseen tiimiin kuuluvat Jäntin (2014) mukaan potilas itse aktiivisena toimijana, läheiset, lääkäri (geriatri), omahoitaja, fysioterapeutti ja sosiaalityöntekijä sekä tarvittaessa ravitsemusterapeutti, toimintaterapeutti, puheterapeutti, neuropsykologi ja farmaseutti. Etelä-Savon
sairaanhoitopiirin geriatrian ylilääkäri jäi eläkkeellä vuoden 2014 keväällä, minkä jälkeen sairaala oli
ilman geriatria lähes vuoden. Myös Mikkelin kaupungin geriatriresurssit ovat erittäin niukat. Keväällä 2014 pidetyssä yhteistyökokouksessa, johon osallistui sekä sairaanhoitopiirin että Mikkelin
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kaupungin edustajia nähtiin tarkoituksenmukaiseksi yhdistää sairaanhoitopiirin geriatrian poliklinikka ja Mikkelin kaupungin muistipoliklinikka. Toiminta on käynnistynyt 1.3.2015. Uudelle yksikölle
on tehty yhteistyössä ESSO-hankkeen kanssa toimintamalli, jota kehitetään toiminnallisesti vastaamaan aiempaa paremmin alueen asukkaiden tarpeita. Kehittämistyössä kuunnellaan asiakkaiden
ääntä perustettavan asiakasraadin kautta ja haetaan vertailutietoa muista sairaaloista kehittävän
vertaiskäynnin menetelmää soveltaen. Toimintoja kehittämällä pyritään kohdentamaan palvelut
mahdollisimman oikein ja sujuvoittamaan potilaiden hoitopolkua ja vahvistamaan asiantuntijuutta.
Haasteena on, että toiminnan alkuvaiheessa yksikön henkilökuntamäärä (1 osa-aikainen geriatri ja
2 sairaanhoitajaa) on aivan liian pieni alueen tarpeeseen nähden. Uuden toiminnan alkaessa on tärkeää luoda alueellinen yhteistyöverkosto ja vahvistaa kunnissa toimivien muistihoitajien toimintaa.
Verkostoa luotaessa kannattaa hyödyntää Armilan sairaalan muistikoordinaattoritoiminnan mallia
(Armila 12.2.2015). Asiakaslähtöisellä, koko perhettä tukevalla muistikoordinaattoritoiminnalla,
jossa mahdollistuu ripeä reagointi kriisitilanteisiin ja voimavaraistava toiminta voidaan vähentää laitoshoidon tarvetta ja säästää merkittävästi terveydenhuollon kustannuksissa. (Eloniemi-Sulkava
2009)
Ikäihmisiä kuntoutetaan tällä hetkellä alueen terveyskeskuksissa vuodeosastoilla ja avohoidossa,
Kyyhkylän kuntoutuskeskuksessa sekä sosiaalihuollon alaisissa yksiköissä. Lisäksi yksityissektorilla
toimii geriatriaan suuntautuneita fysioterapeutteja, jotka tuottavat palveluita palvelutaloille ja suoraan asiakkaille sekä ryhmä- että yksilöterapiana. Alueella toimivien fysioterapeuttien yhteispalavereissa ilmeni, että kuntoutusresurssit, toimintatavat ja -kulttuuri vaihtelevat alueen eri yksiköissä.
Pohdittavaksi nousee, miten tuottaa alueen ikääntyvän väestön palvelutarve kustannustehokkaasti
ja tavalla, että tarpeenmukaiset palvelut ovat kaikkien sairaanhoitopiirin kuntien asukkaiden saatavilla. Sairaanhoitopiirin vuonna 2014 eläkkeelle jäänyt geriatri jalkautui kuntiin, sekä vuodeosastoille
ja palvelutaloihin käyden niissä läpi potilaiden / asukkaiden vointiin ja lääkitykseen liittyviä asioita
yhdessä paikallisten lääkäreiden ja hoitajien kanssa. Tämä toiminta koettiin kunnissa erittäin hyvänä
ja vastaavaa toimintaa toivotaan käynnistettävän uudelleen. Lisäksi tarvitaan kuntouttavan työotteen mukaisen toiminnan jalkauttamista toimipaikkoihin sekä kotihoidon ja -kuntoutuksen vahvistamista.
Gerontologisen kuntoutuksen tavoitteena on ikäihmisten mahdollisimman hyvä vointi ja toimintakyky sekä arjessa pärjääminen ja asuminen omassa kodissa tarkoituksenmukaisesti ja yksilöllisesti
suunniteltujen palvelujen turvin. Kuntoutuksessa yhdistyvät voimaannuttaminen, yhteisöllisyyden
tukeminen ja sopiva fyysinen harjoittelu. Geriatrisessa kuntoutuksessa on ymmärrettävä ikääntymisen ja monien sairauksien kokonaisvaikutus ja toiminnassa tarvittava moniammatillinen kuntoutusosaaminen. Kotikuntoutus on sairaalakuntoutusta tärkeämpää ikäihmisen kotona selviämisen kannalta. Pitkälän ym. (2013) satunnaistetun, kontrolloidun interventiotutkimuksen mukaan kotona annetulla, asiakkaan tarpeista lähtevällä räätälöidyllä kuntoutuksella voidaan hidastaa muistisairaiden
fyysisen ja kognitiivisen toimintakyvyn heikkenemistä kuitenkaan lisäämättä sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaiskustannuksia. Ryhmäkuntoutuksen osalta kokonaiskustannusten säästöt ovat
jopa suuremmat, joskaan muutokset toimintakyvyssä eivät saavuttaneet tilastollista merkittävyyttä.
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Ryhmäkuntoutus vähensi kuntoutujien neuropsykiatrisista oireista ärtyisyyttä ja mielialan vaihteluita puolen vuoden kuntoutuksen jälkeen. (Pitkälä ym 2013).
Alueen kunnissa on kiinnitetty huomiota ikäihmisten pärjäämiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen ja
mm Juva ja Pieksämäki ovat osallistuneet voimaa vanhuuteen hankkeeseen ja useissa kunnissa on
ikäihmisille tarkoitettua kuntouttavaa päivätoimintaa. Tehtyjen kuntakäyntien ja toimijoiden haastattelujen perusteella Etelä-Savossa ei kuitenkaan ole riittävästi geriatrista kuntoutusta, kuntoutuksen ohjausta eikä yhtenäisiä kriteereitä kuntoutukseen pääsemiseksi. Kotikuntoutus alueella on vähäistä. On tarve myös selventää, mitä kukin toimija ymmärtää käsitteellä kotikuntoutus.
Haastateltavat toivat esille puutteen ns. ”välimuotoisesta palveluasumisesta”. Alueella tulisikin kehittää uudenlaista ryhmäasumista ja ryhmäkoteja. Yhtenä mahdollisuutena on ikäihmisten perhehoidon kehittäminen sekä ympärivuorokautisena toimintana, että myös päivämuotoisena palveluna
ja omaishoidon tukena. Perhehoidossa voidaan tukea ikäihmisten toimintakykyä sekä vähentää yksinäisyyttä ja turvattomuutta. (Perhehoitoliitto 2014, Kaarinan kaupunki 2014) Kotona pärjäämisen
tueksi tarvittaisiin lisää päivätoimintaa. Päivätoimintaa on joillakin alueella, mutta ei kaikkialla eikä
riittävästi. Omaishoidon tuki tulisi mahdollistaa kaikille kriteerit täyttäville.
Muistisairauksiin sairastuu Suomessa vuosittain noin 13 000 henkilöä. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella sairastavien määrä lisääntyy 250 - 300 henkilöllä vuosittain. Muistisairaan hoidon tavoitteen on mahdollisimman hyvä elämänlaatu ja toimintakyky. Kuntoutus tulee käynnistää viivytyksettä, heti diagnoosin jälkeen turvaamalla ensitieto, sopeutumisvalmennus ja tarpeenmukainen,
sairaudenvaiheen huomioon ottava kuntoutuskokonaisuus.
Mikkelin keskussairaalassa muistihäiriöistä kärsivien asiakkaiden hoito on rajoittunut lähinnä diagnostiikkaa ja kuntoutuspalveluiden järjestäminen on jäänyt hyvin vähäiselle huomiolle. Seudun terveyskeskuksissa ja vanhuspalveluissa työskentelee muistihoitajia. Muistihoitajien työ on osassa kuntia painottunut lääkehoidon seurantaan, joissakin kunnissa muistihoitajat tekevät muistihoitajan
työtä muun työn ohella ja muistiasiakkaiden ja heidän tukemiseensa käytettävä resurssi on liian
pieni.
Muistiliiton (Nikumaa 2013) seurantatutkimuksessa 89 % sairastuneista ilmoitti kuukausi diagnoosin
jälkeen ja 81% läheisistä vielä vuosi diagnoosin jälkeen, ettei heille oltu tehty kuntoutussuunnitelmaa. Tutkimuksessa mukana olleista potilaista ja omaisista noin puolet koki, etteivät he olleet saaneet tietoa kuntoutuksesta. Etelä-Savossa toimivat muistihoitajat kokevat ettei heillä ole riittävästi
aikaa muistisairaiden ja heidän läheistensä ohjaukseen ja tukemiseen. Alueella on toiminut muistihoitajaverkosto, mutta se ei ole kokoontunut viime aikoina. Armilan sairaalan muistipoliklinikalla
(12.2.2015) muistikoordinaattorit nostettiin tärkeään rooliin muistisairaan asiakkaan hoidon seurannassa ja oikea-aikaisen tuen ja palveluiden, myös kuntoutuksen piiriin ohjannassa. Heillä oli mahdollisuus olla suoraan yhteydessä hoitavaan geriatriin, minkä koettiin sujuvoittavan potilaan hoitoa.
Gerontologisen kuntouksen kehittäminen on keskeistä alueen väestön ikärakenne huomioiden.
Etelä-Savossa ei ole riittävästi eikä riittävän monipuolisia ikääntyville tarkoitettuja kuntouttavia palveluja, psykogeriatrista kuntoutusta eikä muistihäiriöpotilaiden kuntoutusta.
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11. Toiminnallinen kuntoutus psykiatrian yksikössä
Toiminnallinen kuntoutus on tärkeä osa psykiatrisen potilaan hoitoa ja kuntoutusta. Toiminnallinen
kuntoutus toimii sekä välineenä arvioida potilaan toimintakykyä että tukea itsenäistä toimintaa ja
arjessa selviytymistä. Tavoitteena on myös vahvistaa potilaan osallistumista ja sosiaalisia suhteita
sekä saada mielekästä tekemistä ja auttaa pitämään päivärytmi kohdallaan.
Toiminnallinen kuntoutus on työntekijöiden mukaan osaltaan auttanut psykiatrian sairaalahoidon
vähentämisessä tarjotessaan ammattitaidolla tuotetut avohoidon palvelut.
Psykiatrian näkemyksen mukaan eri toimijoiden ja ammattiryhmien välistä yhteistyötä on tarpeen
kehittää ja sujuvoittaa. Tarvitaan yhteinen kokonaishoidon ja kuntoutuksen suunnitelma, jonka keskiössä on asiakas tarpeineen. Tulevaisuudessa toimintatapoja tulee monipuolistaa ja luoda matalan
kynnyksen palveluita sekä ottaa käyttöön / kehittää mm. sähköisiä palveluita ja lisätä ryhmätoimintaa.

12. Julkisen terveydenhuollon ja yksityisen terveydenhuollon yhteistyö kuntoutuspalveluissa
Suomessa kuntoutus on pääosin kunnallisen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän vastuulla ja rahoittamaa. Kuntoutusta järjestävät ja tuottavat myös mm KELA, Valtiokonttori, tapaturma- ja liikennevakuutusyhtiöt, työeläkelaitokset ja työvoimaviranomaiset. Kuntoutusta toteutetaan julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon omissa laitoksissa tai avohuollon toimenpiteinä. Osa tarvittavista palveluista hankitaan ulkoistuksina tai ostopalveluna yksityisiltä kuntoutuspalvelujen tuottajilta. Lithin
(2014) mukaan yksityisten palveluntuottajien kapasiteettia ja osaamista ei osata hyödyntää tehokkaasti.(Lith 2014)
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin lääkinnällisen kuntoutuksen yksikkö ostaa kuntoutuspalveluita yksityisiltä palveluntuottajilta vuosittain noin 800 000 eurolla. Palvelut on tähän asti ostettu ostopalveluna kilpailuttamalla. Palvelujen hankintatapaa on selvitetty ja asiassa on haettu vertalutietoa
muista sairaaloista. Muualta saatujen hyvien kokemusten: potilaiden valinnanmahdollisuuden lisääntyminen, lisääntynyt palveluntuottajien määrä, työlään kilpailutusprosessin poisjäänti, laskujen
käsittelijöiden vähentynyt työaika ja kustannussäästöt, perusteella sairaanhoitopiirissä siirrytään
palvelusetelin käyttöön.
Mikkelissä sijaitseva Kyyhkylän kuntoutuskeskus tuottaa tällä hetkellä monenlaista kuntoutustoimintaa: laitoskuntoutusta, intervallijaksoja ja Kelan rahoittamia kursseja useille asiakasryhmille. Lisäksi palveluvalikoimaan kuuluu mm. työhyvinvointi- kuntoremontti- ja virkistyspalveluita. Kyyhkyässä on kehitetty myös kuntoutuksen avopalveluita, mm PalveluTV, jonka kautta tuotetaan liikunta34

neuvonta - ja tukipalveluita (ohjattua jumppaa, asiantuntijaluentoja, tietoiskuja sekä välitetään juhlatilaisuuksia) sotainvalideille ja heidän puolisoilleen. Kyyhkylä on myös aloittamassa valtiokonttorin
rahoittamaa kotikuntoutusta. Kyyhkylä on halukas neuvottelemaan erilaisista yhteistyömuodoista
ja asiakasryhmistä sairaanhoitopiirin kanssa.
Mikkelin alueella toimii yksityisiä gerontologiaan suuntautuneita fysioterapeutteja, jotka tarjoavat
kuntoutuspalveluja yksityisissä palvelukodeissa sekä ryhmä- että yksilöterapiana ja suoraan yksityisille asiakkaille. Yksityisten fysioterapeuttien tapaamisessa ilmeni, ettei palvelutuotantoa tunneta
riittävän hyvin ja että yksityisten toimijoiden ja julkisen yhteistyötä on tarve sujuvoittaa.
Yksityistä gerontologista fysioterapiatuotantoa ollaan kartoittamassa yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

13. Kuntoutustoiminnan haasteet ja niihin vastaaminen Etelä-Savossa
13.1 Kuntoutuksen organisaatiorakenteeseen liittyvät haasteet
Kuntoutuspalvelut tuotetaan Etelä-Savossa, kuten myös yleisesti Suomessa, hajallaan ja pirstaleisesti keskussairaalassa, terveyskeskuksissa, kuntoutuslaitoksessa, työterveyshuollossa ja yksityissektorilla. Palvelujen tuottaminen on organisaatiolähtöistä ja organisaatiojohtoista. Kuvaa toiminnan kokonaisuudesta ei ole kirkkaana kenelläkään. Jokainen toimija, niin julkinen kuin yksityinenkin,
toimii oman sektorinsa alueella usein tietämättömänä olemassa olevista yhteistyömahdollisuuksista. Oma toiminta osataan hyvin, mutta puuttuu tieto ja luottamus toisten toimijoiden palvelutuotannosta ja osaamisesta. Organisaatioiden välinen yhteistyö ei aina toimi toivotulla tavalla. Konsultaatiokäytännöt ovat jäykkiä ja yhteydensaanti toisen organisaation ja myös oman organisaation
eri työyksikössä toimivaan kollegaan takkuaa. Valtion tarkastusvirasto on kiinnittänyt samaan asiaan
huomiota tarkastuksessaan (2009). Tarkastuksessa havaittiin, että erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyö ei aina toimi kuntoutuksessa niin hyvin kuin olisi tarpeen. Esimerkiksi hoitoketju voi katketa potilaan siirtyessä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä.
Sekä kuntakäynneillä että kehittämisiltapäivässä nousi esimerkkejä osittain päällekkäisistä toiminnoista. On tilanteita, joissa asiakkaan/potilaan kotona saattaa käydä useampi/useamman organisaation työntekijä saman asian vuoksi eri aikoina toisistaan tietämättä. Näillä eriaikaisesti tehdyillä
arviokäynneillä ei saavuteta sellaista hyötyä, mikä saataisiin tekemällä yhteinen arviokäynti. Eri organisaatioiden välinen vastuunjako kuntoutuksessa ei myöskään ole selkeä, eivätkä toimijat ole tietoisia toistensa mahdollisuuksista tarjota kuntoutuspalveluja. Mikkelin keskussairaalan ja alueen perusterveydenhuollon yksiköiden ja sosiaalihuollon välinen teknisesti tehoton toiminta hidastaa potilaan asioiden hoitamista ja aiheuttaa lisäkustannuksia kunnille mm. kotiutustilanteissa apuvälineiden saannissa sekä pitkittyvinä sairaalahoitojaksoina.
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13.2 Ammattiryhmien välisen yhteistyön haasteet

Yhteistyö eri ammattikuntien välillä toimii joissakin toimipaikoissa hyvin, mutta ei kaikkialla. Eri ammattiryhmien edustajat eivät tunne toistensa työn luonnetta, mikä aiheuttaa tunteen, etteivät toiset arvosta työtä. Esille nousi mielipiteitä, joissa epäiltiin toisen ammattilaisen osaamisen laajuutta.
Tehtäväjako eri ammattiryhmien välillä on osittain epäselvä sairaalassa, potilaita kotiutettaessa ja
potilaan kotona. Työntekijöiden ammattikunnittain eriytynyt työtapa ilmenee aidon yhteistoiminnan puutteena käytännön toiminnassa, mm. potilaiden hoito- ja kuntouussuunnitelmien laadinnassa. Eri ammattiryhmät laativat potilaille omat hoitosuunnitelmansa keskustelematta keskenään,
eikä esimerkiksi hoitajilla ja fysioterapeuteilla ole kaikissa toimipaikoissa tapana lukea toistensa laatimia hoitosuunnitelmia ja potilaan hoidon toteutumista koskevia merkintöjä. Potilas ja hänen läheisensä eivät yleensä osallistu hoitosuunnitelman laadintaan.
Yhteistyö erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja kotihoidon välillä ontuu. Ongelmana on,
etteivät eri toimijat tunne toistensa työtä ja palvelumahdollisuuksia riittävän hyvin. Lähettävä taho
saattaa luvata asiakkaille kuntoutuspalveluja, joita peruskunnassa ei voida antaa. Tällaiset tilanteet
aiheuttavat asiakkaille turhia pettymyksiä ja vaikeuttavat yhteistyön alkuun saamista. Toimijoiden
välistä yhteistyötä tulisi tiivistää ja nivoa kunnan muut palvelut ja kolmas sektori mukaan yhteistyöhön. Tarvitaan yhteisiä palavereja ja hoitoneuvotteluja ja myös yhteisiä käyntejä asiakkaiden luona.
Toimintatapoja tulee kehittää yhteistyössä, jolloin eri osapuolten näkemykset ja tarpeet saadaan
esille samanaikaisesti. Kunnissa tulisi tehdä aiempaa enemmän palveluohjaustyppisiä kartoituskäyntejä, ottaa omaiset vahvemmin mukaan ja ohjata kuntalaisia myös muiden palvelujen ja aktiviteettien piiriin.
Yhteistyöiltapäivässä (13.11.2014), jossa mukana olivat keskussairaalan fysiatrian yksikön, apuvälineyksikön, lääkinnällisen kuntoutuksen ja Mikkelin kaupungin avofysioterapian henkilökunta tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi nostettiin organisaatioiden ja yksiköiden välisen yhteistyön sujuvoittaminen.
Asiakkaan näkökulmasta katsottuna palvelurakenne ei tällaisenaan pysty tuottamaan kaikkia tarpeenmukaisia palveluita yhdenvertaisesti ja oikea-aikaisesti Etelä-Savon eri kuntien asukkaille. Ammattiryhmien väliset kommunikaatio-ongelmat / tietämättömyys toisten toimista aiheuttaa potilaalle tunteen, ettei hänen asioihinsa ole perehdytty riittävästi, eikä hän tiedä keneen milloinkin
luottaa tai mistä hänen tulisi hakea apua. Tämä rasittaa turhaan terveydenhuoltoa.

13.3 Laitoshoidon vähentäminen ja sen vaikutukset kuntoutukseen
Sekä alueen terveyskeskuksissa että Mikkeli keskussairaalassa on vähennetty vuodeosastopaikkojen
määrää ja hoitoajat osastoilla ovat lyhentyneet. Toiminnan kehittämisen suunta kohti avohoitoa ja
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-kuntoutusta on oikea. Nykytilaa selvitettäessä vaikutelmaksi tuli kuitenkin, että osastohoitoa vähennettäessä ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota avohoidon ja kuntoutustoiminnan kehittämiseen
ja resursointiin. Kotihoidossa tämä näkyy aiempaa enemmän palveluja tarvitsemina asiakkaina joiden luona on käytävä aiemman 1-2 kerran sijaan 3-5 kertaa vuorokaudessa. Myös Nyfors (2015) toi
esille sosiaali- ja terveysministeriön näkemyksen, jonka mukaan laitoshoitoa vähennettäessä on kehitettävä erityisesti mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaavia palveluja,
asumisen vaihtoehtoja ja ennakointia sekä kotiin annettavan avun määrää ja sisältöä. Sekä esimiesten että henkilökunnan haastatteluissa kuvastui huoli palveluiden riittävästä saatavuudesta ja henkilöstön jaksamisesta.
Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksessa (2009) todettiin myös, että kuntoutus
on alihuomioitu terveydenhuollossa

13.4 Alueelliset erot avokuntoutuspalveluiden saatavuudessa
Kuntoutuspalveluiden tulisi vastata palveluiden tarvetta. Toisaalta palveluiden tarve on rajaton,
minkä vuoksi tarvitaan yhteisesti sovitut kuntoutuspalveluiden tarjontaa ja laatua koskevat linjaukset (Nyfors 2015), joita tulee noudattaa myös ostettaessa kuntoutuspalveluita yksityisiltä toimijoilta.
Etelä-Savossa kuntoutuksen palveluprosesseja ja palvelukriteereitä ei ole kuvattu riittävän kattavasti, mikä eriarvostaa kuntalaiset palveluiden saannin suhteen.
Lähipalveluna on tällä hetkellä mahdollista saada fysioterapiaa ja hoitohenkilökunnan palveluja sekä
osassa kunnista puheterapeutin, ravitsemusterapeutin ja psykologin palveluja. Terveyskeskuksissa
ei ole riittävästi toimintaterapeutteja, jotta toimintaterapiapalveluja voitaisiin kohdentaa kotikuntoutukseen ja ikäihmisille. Toimintaterapiapalveluita ostetaan jonkin verran yksityissektorilta, lähinnä lapsipotilaille. Kuntoutuspalveluiden saanti vaihtelee sen mukaan, missä kunnassa tai asuinalueella kuntalainen asuu. Kaikkia tarvittavia palveluita ei ole saatavissa kaikissa kunnissa.
Tämänhetkinen jäykkä hallinto- ja organisaatiorakenne ei mahdollista resurssien sujuvaa, asiakkaan
tarpeista lähtevää organisaatiorajat ylittävää palveluiden kohdentamista ja käyttöä. Ammattihenkilöillä ei myöskään ole selkeää kuvaa kuntoutuspalvelujen tarjonnasta, mikä vaikeuttaa asiakkaan
ohjautumista tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin. Kuntoutusohjaajien palveluja ja osaamista
ei hyödynnetä riittävästi kaikkialla eikä kuntoutukseen liittyvää palveluohjausta ole riittävästi saatavilla tai sitä ei osata käyttää.
Keskussairaalan eläkkeelle jääneen geriatrin tapa jalkautua kuntiin tuotiin monissa paikoissa esimerkkinä hyvästä jalkautuvasta toimintatavasta. Vastaavanlaista jalkautumista toivottiin myös
muilta aloilta tilanteissa, joissa erityistyöntekijä on järkevämpi palkata keskussairaalan / tuotantoalueen yhteiseksi työntekijäksi.
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Kuntalaisten tulee saada kuntoutusta lähipalveluina. Kuntoutuksen tulee kuitenkin olla samanaikaisesti vaikuttavaa ja tehokasta

kuntoutuksen saatavuus

kuntoutuksen vaikuttavuus

kuntoutuksen tuottavuus

13.5 Toimivan palveluverkon tarve
Viitanen ja Piirainen (2013) toteavat, että tulevaisuuden kuntoutusjärjestelmän tulisi olla monimuotoinen toimintaverkosto, johon asiakas voi halutessaan osallistua. Heidän tutkimuksensa antaa viitteitä siitä, että tulevaisuudessa korostuvat erilaiset asiakkuudet ja niiden segmentointi sekä asiakasryhmille moniammatillisesti räätälöidyt kuntoutuspalvelut, jotka huomioivat myös kulttuurisen asumisympäristön. Asiakkaat tulevat osallistumaan aiempaa enemmän palveluiden suunnitteluun ja
myös toteutukseen.(Viitanen & Piirainen 2013)
Useissa haastatteluissa ja palavereissa nousi esille, ettei hoito- ja kuntoutushenkilökunnalla ole riittävää tietoa alueen palvelutarjonnasta. Kuntoutusta koskeva palveluohjaus on puutteellista ja organisaatioiden välinen yhteistyö jäykkää. Potilas ei ole aina mukana suunnittelemassa oman kuntoutuspolkunsa kokonaisuutta ja hänen tavoitteensa saattavat jäädä kysymättä ja huomioimatta. Organisaatioiden vastuun- ja työnjaon epäselvyys aiheuttaa sekä päällekkäisen työn tekemistä että
tilanteita, joissa potilas joutuu odottamaan tarvitsemiaan palveluja.
Kuntoutuspalveluiden saatavuutta, oikeaa kohdentamista ja vaikuttavuutta Etelä-Savossa on mahdollista lisätä paremmalla palveluiden organisoinnilla, yhteistyöllä ja rakentamalla toimiva asiakaslähtöinen palveluverkko. Palveluverkkoa uudistettaessa asiakkaan ja hänen tarpeidensa tulee olla
lähtökohtana. Rakenteita tulisi uudistaa siten, että palvelut ovat asukkaiden saatavilla palvelutarpeen mukaisesti ja mahdollisimman lähellä asiakkaita. Toimintamallia kehitettäessä tulisi samanaikaisesti kehittää hallintorakennetta sellaiseksi, että se mahdollistaa palveluiden liikkuvuuden maakunnassa. Esimerkiksi erityisterapioiden osalta tulee olla joustava rakenne, mikä mahdollistaa terapeutin palvelut kaikkien alueen kuntien asukkaille olipa terapeutin varsinainen työskentelypaikka
missä tahansa alueen kunnista.
Palveluverkostoa on kehitettävä huomioiden teknologian mahdollisuudet sekä asiakkaille suoraan
annettavissa kuntoutuspalveluissa että joustavassa konsultaatiossa.
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Yhteistyöiltapäivä 13.11.2014: Kuntoutuksen palveluverkon solmiminen on aloitettu

13.6 Keskittämistä ja lähipalveluita
Alueella on löydettävä yhteinen näkemys keskitettävistä (yhteisistä) palveluista ja palveluista, jotka
tuotetaan lähipalveluina. Haastetta lisää se, että ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää sille,
mitä tarkoitetaan kuntoutuksen lähipalveluilla ja mitä keskitettävillä palveluilla. Kuopilan (2014)
mukaan lähipalvelut ovat usein käytettyjä tai arkipäiväisiä palveluita, ne ovat kohtalaisen helposti
saavutettavissa olevia palveluita, joko asiakkaan lähistöltä, sähköisesti tai kotiin tuotuna. Lähipalveluita ei voida tyhjentävästi listata, vaan ne ovat määriteltävissä kunkin alueen erityispiirteiden
kautta, siten että palvelujen saavutettavuus ja toteuttamistavat huomioivat eri ikäryhmien erilaiset
tarpeet. Vaikka lähipalveluiden tehtäväkohtainen määrittely on haasteellista, tulisi paikallisesti löytää yhteinen ymmärrys siitä, mitä lähipalveluilla tarkoitetaan. (Kuopila 2014)
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeisinä tavoitteena on turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut koko maassa, vahvistaa peruspalveluja ja toteuttaa kustannustehokas ja vaikuttava palvelurakenne. Palvelujen pitää olla lähellä palvelujen käyttäjiä, millä tarkoitetaan, että palvelut sijaitsevat melko lähellä useimpia ihmisiä tai ne tuodaan ihmisten arkeen sähköisillä välineillä tai liikkuvina palveluina. (STM 2014) Lakiehdotuksen sosiaali- ja
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terveydenhuollon järjestämisestä 5§:ssä todettiin, että palvelut tulee toteuttaa lähellä asukkaita
(STM 2014). Lähellä tarjottavat palvelut voivat sisältää myös erityisosaamista edellyttäviä palveluita,
jotka jalkautetaan vaikka niiden fyysinen toimipiste saattaa olla keskitetty. Olennaista ei ole fyysisen
toimipisteen sijaitseminen. Eri henkilöiden, henkilöstöryhmien ja toimipaikkojen edustajien näkemyksissä painottuivat eri tavoin keskitetyt palvelut ja lähipalvelut. Erikoissairaanhoidossa ollaan
enemmän huolissaan erikoisosaamisen häviämisestä kun taas kunnissa ollaan huolestuneita lähipalveluiden säilymisestä
Kaikkia palveluja ei ole mahdollista eikä tarkoituksenmukaista hajauttaa ja järjestää lähipalveluina.
Tällaisia ovat esimerkiksi harvoin tarvittavat palvelut, jotka edellyttävät erityisosaamista tai kalliita
laitteita. Palveluiden, myös kuntoutuksen keskittämisellä pyritään parantamaan palvelun laatua.
Mm. HUS organisaatiossa on juuri (2014) tehty organisaatiomuutoksia ja perustettu osaamiskeskuksia. Osaamiskeskusten kautta tavoitellaan volyymia, jossa prosessien optimoinnin kautta saadaan
potilaalle koituvaa hyötyä erityisosaamista yhdistelemällä. Perustettavien osaamiskeskusten tulee
tukea alueellisten hoitopolkujen syntymistä. Tavoitteena on potilaslähtöinen prosessimainen toiminta, lean kulttuurin jalkauttaminen, magneettisairaalamallin mukainen ja verkostomainen toiminta osaamiskeskusten välillä ja sisällä. Taustana organisaatiomuutokselle tuodaan mm väestön
ikääntyminen, potilaan valinta ja vaatimukset, lääketieteen kehitys, kestävyysvaje, ja kustannusvaikuttavuus. Yksi kahdeksasta HUS:in osaamiskeskuksista on sisätautien ja kuntoutuksen osaamiskeskus. (Mäkijärvi 2014)
Etelä-Savossa eri terveyskeskusten toimijoiden käsitykset kuntoutuksen keskittämistarpeesta eroavat jonkin verran toisistaan. Yleisesti ollaan sitä mieltä, että vaativa, erityisosaamista -asiantuntemusta ja -laitteistoa edellyttävä kuntoutus kannattaa keskittää, samoin kuin kuntoutus, jossa tapausmäärät ovat hyvin pieniä. Mikkelin kaupungin toimijoiden näkemyksen mukaan kuntoutusta
kannattaa keskittää laajemmin. Yhden lähikunnan vastauksessa pohdittiin keskitettyjen kuntoutuspalvelujen hyödyllisyyttä asiakkaan/potilaan ja perheen näkökulmasta. Vastauksessa pohdittiin keskitetyn kuntoutuksen tehokkuutta sekä tuotiin esille myös tilanne, jossa kunto palautuu lähtökuoppiin pian kotiin palaamisen jälkeen.

13.7 Potilaan saama terveyshyöty ja kuntoutuksen vaikuttavuus kuntoutuspaikan määrittelijäksi
Mikkelin keskussairaalassa neurologisilla potilailla on mahdollisuus saada käypähoito -suositusten
mukaista hoitoa moniammatillisella kuntoutusosastolla. Muille potilasryhmille tämä ei ole tällä hetkellä mahdollista.
Osa kirurgisista, geriatrisista ja yle-/sisätautipotilaista hyötyisi tutkimusten ja käypähoitosuositusten
mukaan kuntoutuksesta moniammatillisessa kuntoutusyksikössä. Käypähoito suosituksissa ja asiantuntija-arvioissa keskittämisen perusteina tuodaan paremmat hoitotulokset, hoidon laatu ja kustannustehokkuus. Henkilökunnan ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen edellyttävät myös riittävää
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potilasmäärää. Aivohalvausyksikössä tulisi asiantuntijoiden näkemyksen mukaan kuntouttaa 100
potilasta vuodessa asiantuntijuuden ylläpitämiseksi. Vastaavasti lonkkamurtumapotilaiden kohdalla
on saatu viitteitä siitä, että kuntoutus yli 25 lonkkamurtumapotilasta vuodessa hoitavissa yksiköissä
olisi yhteydessä pienempään kuolleisuuteen. Lisäksi mm. monivammapotilaat, osa murtuma-, tekonivelleikkaus-, amputaatio- ja selkäleikkauspotilaista hyötyisi kuntoutushenkilökunnan mukaan kuntoutuksesta keskitetyllä kuntoutusosastolla. Geriatrian asiantuntijoiden mukaan osa HRO- potilaista
tulisi ohjata moniammatilliseen kuntoutusyksikköön kuntoutusta varten. Moniammatillisen kuntoutusyksikön toiminnassa korostuvat kokonaisvaltainen potilaan toimintakyvyn arviointi, varhainen
mobilisaatio, potilaan omatoimisuus sekä yhteistyö avohoidon, potilaan ja hänen omaistensa
kanssa.
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella on aktiivisia terveyskeskuksia, joissa on vahva tahtotila kehittää toimintaa potilaiden tarpeita vastaavaksi ja kustannustehokkaaksi. Osa terveyskeskuksista on
panostanut kuntoutukseen ja niissä on kehitetty hyviä ja toimivia käytäntöjä. Palvelut ovat lähellä
asiakkaita ja yhteistyö kunnan muiden palvelujen kanssa mutkatonta ja sujuvaa varsinkin pienillä
paikkakunnilla.
Kuntoutustulosten kannalta ei riitä, että tarkastellaan kuntoutupaikkaa. On tärkeää tarkastella myös
hoitoprosesseja ja toimintamalleja. Esimerkiksi lonkkamurtuman riskiä voidaan vähentää puuttumalla kaatumisriskiä lisääviin ja luun lujuutta heikentäviin tekijöihin.(Käypähoitosuositus, Lonkkamurtuma 2011) On kehitettävä toimintatapoja ja -malleja, joissa systemaattisesti kartoitetaan riskitekijöitä ja puututaan niihin. (kts Juva matalaenergisen murtumapotilaan hoito, Espoo lonkkaliukumäki). Mikkelin keskussairaalassa ei ole yhteisesti sovittua lonkkamurtumapotilaan koko hoitoprosessia koskevaa toimintatapaa, jossa kuntoutusnäkökulma huomioitaisiin jo potilaan tullessa päivystykseen.
Kuntoutuspaikkaa päätettäessä tulisi huomioida potilaan yleiskunto ja kokonaistilanne. Selvitystä
tehdessäni käsitykseni tuli, että alueella tarvitaan sekä monialainen keskitetyn kuntoutuksen yksikkö että lähisairaaloissa olevia kuntoutuspaikkoja. Terveydenhuollon potilaalle arvoa tuottavasta
näkökulmasta tarkasteltuna tärkeäksi kuntoutuspaikkaa määritteleväksi tekijäksi on nostettava arvio siitä, millaisesta kuntoutuksesta potilas hyötyy parhaiten. Potilaan kannalta vaikuttava hoito on
tuottavaa myös terveystaloustieteellisestä näkökulmasta tarkasteltuna. Vaikuttavan hoidon ja kuntoutuksen avulla säästetään pitkäaikaiskustannuksissa, joita syntyy, mikäli kuntoutukseen ei panosteta riittävästi ja oikea-aikaisesti. Potilaiden kokonaishoitoaikaan ja toimintakyvyn palautumiseen
voidaan vaikuttaa toimintatapoja kehittämällä. Keskitettyyn kuntoutusyksikköön tulisi ohjata potilaat, joiden katsotaan hyötyvän kuntoutuksesta yksikössä, jossa on laajempi/erityiskuntoutusvälineistö ja moniammatillisempi henkilökunta kuin lähisairaaloissa.
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13.8 Kuntoutuksen suunnitelmallisuus ja yhteiset alueelliset kuntoutuksen saannin kriteerit
Kuntoutuspalvelujen tulee perustua asiakkaan toimintakykyyn ja tarpeeseen (Anttila 2015, Halminen 2014). Vanhusten ja vaikeavammaisten kuntoutuksen etenemistä tulee seurata myös kotiutumisen jälkeen (Järvikoski 2103). Palvelutarpeen arviointia kehitettäessä tulee kiinnittää huomiota
kuntoutuksen suunnitelmallisuuteen ja siihen, että asiakkailla on ajantasaiset kuntoutussuunnitelmat palvelujen perusteena. Kuntoutussuunnitelmien laadinnassa ja toimintakyvyn seurannassa tulee hyödyntää tilanteeseen sopivia, päteviä ja luotettavia toimintakykymittareita. (Anttila 2015)
Etelä-Savon alueella ei ole yhteisesti sovittuja kriteereitä kuntoutuksen palvelutarpeen arvioimiseksi
ja potilaat / asiakkaat ohjautuvat kuntoutukseen osin sattumanvaraisesti. Näin he ovat eriarvoisessa
asemassa kuntoutuksen saannin suhteen. Kuntoutumisen edistymistä tulisi arvioida samoilla mittareilla eri toimipaikoissa, jotta nähtäisiin hyötyykö asiakas saamastaan palvelusta. Näin ei tällä hetkellä tapahdu. Onkin käytävä keskustelua siitä, olisiko mahdollista löytää ja ottaa käyttöön toimintakykymittareita, jotka soveltuvat käytettäväksi eri toimipaikoissa. On myös tarkasteltava, onko löydettävissä geneerinen mittari, jolla voitaisiin mitata asiakkaiden toimintakykyä ja osallistumista
laaja-alaisesti. Alueella tulisi sopia yhteisistä palvelulinjauksista ja -kriteereistä sekä toimintatavoista.
Toimintakyky ja toimintarajoitteet ymmärretään kansainvälisessä WHO:n ICF-mallissa moniulotteisena, vuorovaikutuksellisena ja dynaamisena tilana, joka koostuu terveydentilan sekä yksilön ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksesta. (THL. 2015) Kuntoutuksen pitäisi auttaa kuntoutujaa löytämään uusia voimavaroja ja mahdollisuuksia, joiden varassa hän voi jatkaa elämäänsä. (Järvikoski
2013)
Kuntoutuksessa tulisi aiempaa enemmän kiinnittää huomiota varhaisvaiheen kuntoutukseen ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Riskien hallinnan (esimerkiksi kaatumisten ja tapaturmien ehkäisy),
ravitsemusneuvonnan ja liikunnan lisäämisen vaikuttavuudesta ikääntyvien toimintakykyyn on
näyttöä. (STM 2013). Ennakoivana toimintana alueella tulisi ottaa laajasti käyttöön THL:n (2015)
suosittelemat kaatumisvaaran arviointimenetelmät. THL suosittelee, että kaikille iäkkäille, jotka
ovat kaatuneet tai kertovat kaatumispelosta tai tasapainovaikeuksista, tehdään ”lyhyt kaatumisvaaran arviointi” FROP-Com tai FRAT. Henkilöille, jotka ovat kaatuneet useasti viimeisen vuoden aikana,
kaatuneet hoivakodissa tai sairaalassa tai tulevat lääkärin vastaanotolle kaatumisen vuoksi suositellaan tehtäväksi ”laaja kaatumisvaaran arviointi”. (THL 2015)
Nykytilakuvausta tehtäessä nousi esille, ettei asiakkaiden ääni kuulu riittävästi heitä itseään koskevien kuntoutuspalveluiden suunnittelussa eikä myöskään palveluiden kehittämisessä. Asiakkaat ja
heidän läheisensä eivät ole mukana hoitosuunnitelmia laadittaessa eikä heiltä aina kysytä, mitkä
ovat heidän omat kuntoutumistavoitteensa. Vaikuttava kuntoutus edellyttää asiakkaan ja hänen toimintakykynsä, sekä mitatun että koetun toimintakyvyn, asettamista toiminnan lähtökohdaksi. Kuulemalla asiakkaan tarpeita on mahdollista lisätä myös heidän omaa vastuunottoaan, mikä nousi yhdeksi asiaksi, jota kuntoutuksessa tulisi vahvistaa.
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13.9 Potilaan / asiakkaan toimintakykyä edistävä ja tukeva toimintatapa
Useissa eri toimipaikoissa tuotiin esille kuntouttavan hoitotyön merkitys potilaan kuntoutumisessa
ja arjessa selviytymisessä. Asiakkaan/potilaan toimintakykyä edistävä ja tukeva hoitotyö on nostettu toiseksi kahdesta uuden hoitotyön strategian painopistealueista. (Etelä-Savon sairaanhoitopiiri 2015)
Kaikissa toimintayksiköissä kerrottiin, että niissä toimitaan kuntouttavan työotteen mukaisesti. Arjen toimintatavat eivät kuitenkaan aina tue potilaan /asiakkaan omatoimisuutta ja osallisuutta. Sairaaloissa potilaat ruokailevat vuoteen reunalla istuen ja viettävät päivänsä pääasiallisesti makoillen
silloinkin, kun sairaus ei rajoita liikkumista. Kotihoidon toiminnanohjasjärjestelmä on tuonut järjestelmällisyyttä työn organsointiin ja vähentänyt turhaa liikkumista. Samanaikaisesti työntekijöiden
mahdollisuus itse vaikuttaa oman päivittäisen työnsä organisointiin on vähentynyt. Kotihoidon kotikäynnit ovat niin lyhyitä, ettei aika riitä asiakkaan kanssa yhdessä tekemiseen / toimintakykyä tukevaan toimintaan, eikä aina edes siihen, että odotettaisiin asiakkaan kävelevän itse avaamaan oven
työntekijälle. Työntekijän on usein nopeampi lämmittää vaikkapa ruoka mikrossa kuin ohjata asiakasta tekemään tämä itse. Onko kyseessä kiire vai totuttu tapa?
Esimiesten näkemyksen mukaan toimintatapoja olisi mahdollista muuttaa asiakkaiden toimintakykyä paremmin tukeviksi ja tähän tähtääviä toimenpiteitä on tehty mm koulutuksen keinoin. Toimintakäytännöt eivät ole muuttuneet riittävästi. Toiminnan kehittämisessä on tarkasteltava sekä toimintatapoja että resursseja ja henkilökunnan rakennetta.

13.10 Missä viipyvät kuntoutuksen hyvinvointiteknologiapalvelut?
Etelä-Savossa Kyyhkylä tuottaa sotainvalideille valtiokonttorin kustantamaa etäkuntoutusta palveluTV:n kautta. Toiminnassa käytetään helppokäyttöistä, kosketusnäytöllä toimivaa laitetta. PalveluTV:n kautta tuotetaan kuntoutusta ja muuta virikkeellistä ohjelmaa viitenä päivänä viikossa. Käyttäjät voivat olla laitteiston avulla helposti yhteydessä toisiinsa ja siihen on mahdollista liittää myös
omaisliittymä. Laitteisto toimii hyvin ja toiminnasta on saatu hyviä kokemuksia.
Haastattelin kahta sotainvalidia heidän kokemuksistaan palveluTV:n käytöstä. Molemmat haastatelluista kertoivat, että eivät olisi enää siinä kunnossa, että pystyisivät asumaan omissa kodeissaan,
ellei heillä olisi ollut mahdollisuutta osallistua kotoa videovälitteisesti ohjattuihin ryhmämuotoisiin
jumppatuokioihin. Yhteydenpito muihin Palvelu-TV:n käyttäjiin on myös helppoa ja tuo virikkeitä
henkilöille, joiden on vaikea tai mahdoton lähteä kotoa ilman toisen henkilön apua. Vastaavia tuloksia on saatu eri puolilla Suomea (mm. Nordlund ym. 2014: KÄKÄTE-projekti, Vesaranta &
Vaelma.2014. Teknologian käyttö kotona kuntoutumisen kehittämisprojektissa, Tampere), mutta
silti videovälitteinen kuntoutus- ja viriketoiminta on edelleen hyvin vähäistä verrattuna kotona asuvien vanhusten määrään.
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14. Kuntoutuksen kehittäminen esiselvityksen pohjalta
Esiselvitystä tehtäessä minulle on koko ajan vahvistunut käsitys siitä, että kuntoutus on saatava
vahvemmin tietoiseksi osaksi koko sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää.
 Tarvitaan strategian muutos: Kuntoutuksen tulee olla osa Etelä-Savon sairaanhoitopiirin / tulevan tuotantoalueen koko hoito- ja palveluprosessia.
Kuntoutuksen osalta keskeisiksi kehittämisen kohteiksi nousevat:
1. Kuntoutuksen kokonaisuus



palveluiden kokonaisuuden järjestäminen
potilaslähtöisen kuntoutuksen palveluverkon kuvaaminen
o selkeä roolijako toimijoiden välillä
o keskitettyjen seudullisten ja lähipalvelujen määrittely

2. Kuntoutuksen vahvistaminen lähipalveluna




kuntoutumista ja arjessa selviytymistä vahvistavat lähipalvelut
lähisairaalan/ -terveyskeskuksen tarjoamat kuntoutuspalvelut
kotikuntoutus, kotiuttava kuntoutus
o alueellinen kotikuntoutuksen toimintamalli; yhteisesti sovitut kotikuntoutuksen
periaatteet, tavoitteet ja käytännöt
 muistikoordinaattoriverkosto

3. Keskitetyt kuntoutuspalvelut


yhteinen näkemys siitä, mitkä palveluista on tarkoituksenmukaista keskittää

Perusteluna palvelujen keskittämiselle
o Potilaalle arvoa tuottava näkökulma
 potilas saa mahdollisimman hyvää ja vaikuttavaa kuntoutusta
o kuntoutuksessa tarvittava laaja-alainen, moniammatillinen erityisosaaminen
o potilastapausten riittävä määrä henkilökunnan osaamisen ylläpitämiseksi
o erityislaitteiston ja välineistön tarve
Keskitetysti järjestettyjen palveluiden tuki lähipalveluille
4. Asiakkaiden / potilaiden toimintakykyyn ja kuntoutuksen tarpeeseen perustuva kuntoutuksen ja palvelujen tarjonnan suunnitelmallisuus



yhteisesti määritellyt kuntoutuksen palvelukriteerit
yhteisesti sovitut toimintakykymittarit
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5. Kuntoutusnäkökulma ja potilaan /asiakkaan toimintakyky ja pärjääminen keskiöön koko
hoito- ja palveluprosessissa



kuntoutumista ja toimintakykyä edistävä toimintamalli
luodaan toimintakykyä tukevan hoidon periaatteet, joita jalkautetaan alueella

6. Toimintakyvyn menettämisen uhkien tunnistaminen



HRO
Kaatumisalttius, murtumapotilaat

7. Ikäihmisten kuntoutus

ESSO- hankkeessa kuntoutusta kehitetään esiselvityksessä nousseiden kehittämistarpeiden pohjalta. Hankkeen kesto ja resurssit huomioiden kaikkiin kehittämistarpeisiin ei voida vastata hankkeessa. Osa kehittämistarpeista on myös sellaisia, joiden tarkastelu liittyy selkeästi sairaanhoitopiirin ja kuntien tavanomaiseen viranomaistyöhön.
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POHDINTA
Keskityin selvitystä tehdessäni tarkastelemaan lähinnä ikäihmistenkuntoutusta ESSO-hankesuunnitelman mukaisesti. Palvelujen tuotantoa suunniteltaessa ja kehitettäessä on kuitenkin muistettava,
että kaikenikäiset kuntalaiset tarvitsevat kuntoutuspalveluja.
Tämä selvitys on pohjatyö, jota hyödynnetään määriteltäessä kehittämiskohteita ja suunniteltaessa
toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Selvityksessä tuodaan esille esimerkkejä, miten toimintaa on kehitetty muualla. Näitä toimintatapoja ei ole kuitenkaan tarkoitus kopioida käyttöön EteläSavossa. Tarkoituksena on löytää yhdessä alueen työntekijöiden kanssa työskennellen täällä olevia
hyviä käytäntöjä ja kehittää niiden kautta alueen ominaispiirteet ja kuntalaisten tarpeet huomioivia
toimintamalleja.
Alueen vahvuutena ovat osaavat työntekijät, jotka haluavat toimia potilaan parhaaksi.
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Haastattelut, havainnoinnit ja työryhmätyöskentely
-

-

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin, Mikkelin keskussairaalan, Pieksämäen sairaalan sekä
alueen kuntien sosiaali- ja terveyskeskusten johdon ja henkilökunnan tapaamisia, haastatteluja ja työryhmätyöskentelyä
terveyskeskusten vuodeosastojen lääkärin kierroille osallistuminen (3 osastoa eri terveyskeskuksissa)
Kyyhkylän kuntoutuskeskus; johdon ja työntekijöiden haastattelut ja toiminnan havainnointi sekä lääkärin kierrolle osallistuminen
potilaiden /asiakkaiden ja omaisten haastatteluja ja vapaamuotoisia keskusteluja
(asiakkaan kotona, videovälitteisesti ja sairaalassa sekä terveyskeskuksissa ja kuntoutuslaitoksessa)

Kysely kunnille terveyskeskusten vuodeosastohoidosta ja vuodeosastojen henkilöstöstä
Kehittävät vertaiskäynnit
-

-

5.9.2014: Eksote, Kuntoutustoiminta
o osallistujat; 12 henkilön moniammatillinen ryhmä Mikkelin keskussairaalasta ja
terveyskeskuksista
12.2.2015: Eksote, Armilan kuntoutuskeskus, geriatrian pkl ja vuodeosasto ja vaativan
kuntoutuksen osasto
o osallistujat; 18 henkilöä, Mikkelin keskussairaalasta, Pieksämäen sairaalasta ja
alueen terveyskeskuksista, moniammatillinen ryhmä
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