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Tiedote sairaanhoitopiireille: 
Kuntoutuksen jatkuminen turvattava myös poikkeusolosuhteissa 
 
Kuntoutuksen tilanne Suomessa on tällä hetkellä sekava. Sairaanhoitopiirien, kuntien ja Kansanelä-
kelaitoksen toiminta ei ole ollut johdonmukaista kuntoutuksen järjestämiseen liittyen ja kuntoutus-
palveluita käyttävät kansalaiset ovat joutuneet hyvin eriarvoiseen asemaan. Kuntoutus on osa pe-
ruspalveluita, joiden turvaamista sosiaali- ja terveysministeriö on korostanut. Kuntoutuksen am-
mattilaiset ja kuntoutujat kaipaavat valtakunnallisesti ja alueellisesti yhdenmukaista toimintalin-
jaa kuntoutuksen turvaamiseksi poikkeusoloissa. Ongelmia on erityisesti lääkinnällisen kuntoutuk-
sen toteuttamisessa. 
 
Kuntoutusta voidaan jatkaa turvallisesti myös poikkeusoloissa. Etäkuntoutuksen mahdollisuudet 
ovat merkittäviä ja asianmukaisella suojautumisella sekä varotoimilla voidaan minimoida tera-
peuttien ja kuntoutujien tartuntariski. Sosiaali- ja terveysministeriö velvoittaa turvaamaan perusta-
son sosiaali- ja terveyspalvelut myös poikkeustilanteen aikana. Aluehallintavirasto ja Kansaneläke-
laitos ovat molemmat todenneet kuntoutuspalveluiden jatkamisen olevan mahdollista. 
 
Aluehallintavirasto on suositellut asiakastapaamisten tilapäistä rajoittamista mahdollisuuksien 
mukaan, mutta todennut, että jos asiakkaan terveydentilan kannalta välttämätön asiakastapaami-
nen joudutaan järjestämään, on tärkeä huolehtia asianmukaisista suojaustoimista. Kansaneläkelai-
tos on suositellut vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapioiden järjestämistä etäkuntou-
tuksena, jos etäkuntoutus sopii asiakkaalle ja terapeutille. Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen 
yksilöterapioita on kuitenkin edelleen mahdollista toteuttaa myös kasvokkain (ns. läsnäterapiana).  
 
 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvelvollisuus ei lakkaa  
poikkeusolojen aikana 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö on ohjeistanut kuntia tukemaan heikoimmassa asemassa olevia kan-
salaisia nykyisissä poikkeusoloissa. Ministeriö muistuttaa, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjes-
tämisvelvollisuus ei lakkaa poikkeusolojen aikana, ja korostaa, että asiakkailla on oikeus saada tar-
vitsemansa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yksilöllisiä tarpeita vastaavasti. Valmiuslain toi-
mintavaltuuksia voidaan ministeriön mukaan käyttää vain välttämättömissä tapauksissa, ja tällöin-
kin vain oikeassa suhteessa tavoitteeseen nähden. Tavoitteena on epidemian hidastaminen, ei kaik-
kien fyysisten kontaktien välttäminen. 
 
Perusterveydenhuollon toiminnan jatkuminen mahdollisimman normaalina on ministeriön mukaan 
erittäin tärkeää. Suomalaisilla on terveydenhuoltolain perusteella oikeus saada kuntoutusta. Kii-
reettömän hoidon määräajoista tulisi ministeriön mukaan poiketa vasta silloin, kun resurssit eivät 
riitä infektiotilanteen hoitamiseen. Asiakkaiden määrän ollessa maltillinen ja henkilökunnan ol-
lessa töissä, perustason toimintoja ei tule ministeriön mukaan tarpeettomasti vähentää. Päinvas-
toin, nyt on hyvä aika maksimoida esimerkiksi fysioterapeuttien suoravastaanottojen käyttö ja va-
pauttaa yleislääkärin resurssit kokonaisuudessaan epidemian hoitoon. Ministeriö toteaa, että 
vaikka epidemia pitkittyisi, tulee kansalaisille järjestää myös ennaltaehkäisevää ja kiireetöntä hoi-
toa, jotta väestön terveys pysyy yllä. 
 
 
 

https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/stm-kuntien-turvattava-perustason-sosiaali-ja-terveyspalvelut-ja-tuettava-heikoim-massa-asemassa-olevia-poikkeusoloissa
http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset#TH-3
https://www.kela.fi/-/kelan-kuntoutuspalvelujen-toteuttaminen-koronavirusepidemian-johdosta#Vaativan%20l%C3%A4%C3%A4kinn%C3%A4llisen%20kuntoutuksen%20yksil%C3%B6terapiat
https://www.kela.fi/-/kelan-kuntoutuspalvelujen-toteuttaminen-koronavirusepidemian-johdosta#Vaativan%20l%C3%A4%C3%A4kinn%C3%A4llisen%20kuntoutuksen%20yksil%C3%B6terapiat
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/stm-kuntien-turvattava-perustason-sosiaali-ja-terveyspalvelut-ja-tuettava-heikoim-massa-asemassa-olevia-poikkeusoloissa
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Ministeriö nostaa erikseen esiin iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden kotiin annettavien palvelui-
den tärkeyden. Yli 70-vuotiaita kansalaisia on valtioneuvoston ohjeistuksella velvoitettu välttä-
mään kontakteja muiden ihmisten kanssa, mahdollisuuksien mukaan karanteeninomaisissa olosuh-
teissa. Tämä ei tarkoita yli 70-vuotiaiden terveys- ja kuntoutuspalveluiden lakkauttamista. Kotona 
asuu nyt huomattava määrä ikäihmisiä, jotka eivät ole aiemmin olleet kotihoidon piirissä, mutta 
jotka nyt hyötyisivät kuntoutusalan ammattilaisten kotikäynneistä kotona asumisen turvaamiseksi. 
 
Ministeriö korostaa, että kotihoidossa olevien asiakkaiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn turvaami-
nen on osa kotihoidon normaalia toteuttamista, jonka tulee jatkua myös poikkeusoloissa. Kuntou-
tus on keskeinen osa toimintakyvyn turvaamista sekä ikääntyneillä että vammaisilla kansalaisilla. 
Ministeriön ohjeistuksessa todetaan selkeästi, että tartuntatautilaki ei oikeuta lakkauttamaan yh-
tään yksittäistä sosiaali- tai terveyspalvelua kokonaisuudessaan. Tarvittava toiminta tulee järjestää 
kunnassa tarpeen mukaisella tavalla, ja palveluntarve tulee suunnitella yksilöllisesti.  
 
 
Kuntoutusta ei voida kategorisesti kieltää tai tauottaa 
 
Kansalaisilla on edelleen samoja terveysongelmia kuin ennen epidemiaa. Kuntoutuksen tarpeet 
vaihtelevat eri asiakkaiden välillä huomattavasti, kuntoutusta ei voida kategorisesti kieltää tai tau-
ottaa. Monet palveluasumisen ja pitkäaikaishoidon yksiköt ovat kuitenkin toimineet juuri näin, es-
täen ulkoistetun kuntoutuksen toteutumisen asettamalla vierailijakieltoja koskemaan myös kun-
toutusalan ammattilaisia. Osa sairaanhoitopiireistä on sallinut pelkästään etäkuntoutuksen ja kiel-
tänyt kaiken läsnäkuntoutuksen, osa on toiminut päinvastoin ja osa jopa keskeyttänyt kaiken kun-
toutuksen. 
 
Kuntoutus ei ole vaihtoehtoinen tai toissijainen terveyspalvelu, vaan kiinteä osa ihmisten toiminta-
kyvyn tukemista, sairauksien ennaltaehkäisyä ja toimintakyvyn palauttamista sairastumisen tai 
vammautumisen jälkeen. On hyvin todennäköistä, että ilman asianmukaista kuntoutusta tervey-
denhuoltomme tulee turhaan kuormittumaan ikääntyneiden ja vammaisten toimintakyvyn heiken-
tyessä. Lakkauttamalla tai keskeyttämällä kuntoutuspalvelut aiheutamme erittäin suuren kuormi-
tuksen terveydenhuollolle, koska fyysisen toimintakyvyn heikentyminen johtaa lisääntyneeseen lai-
toshoidon tarpeeseen. Lisäksi menetämme pitkällä tähtäimellä valtavasti laatupainotettuja elin-
vuosia. Meillä ei ole kumpaankaan varaa, katsotaanpa asiaa taloudellisesti tai inhimillisesti. 

Toivomme kuntia ja sairaanhoitopiirejä yhdenmukaistamaan järjestämänsä kuntoutuspalvelut si-
ten, että toiminta on toisaalta Aluehallintoviraston, Kansaneläkelaitoksen ja Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön kannanottojen ja suositusten mukaista, ja toisaalta alueen kansalaisten tarpeen mukaista. 
Kannustamme etäkuntoutuksen käyttöön kaikilla niillä sektoreilla, joilla se on mahdollista.  

  



6.4.2020   
 
 

Suomen Fysioterapeutit / Finlands Fysioterapeuter ry / Finnish Association of Physiotherapists 
Rautatieläisenkatu 6 B, 00520 Helsinki / www.suomenfysioterapeutit.fi 

 

 

Suomen Fysioterapeutit ehdottaa seuraavia konkreettisia toimenpiteitä kun-
toutuksen toteuttamiseksi poikkeusoloissa: 
 

Ulkoistetut kuntoutuspalvelut (ostopalvelutoiminta) 
 

1) Kuntoutusalan ammattilaisten työskentely palveluasumis- ja pitkäaikaishoidon yksiköissä 
mahdollistetaan niille asiakkaille, joille kuntoutus on tarpeen toimintakyvyn ylläpysy-
miseksi, eikä etäkuntoutus ole mahdollista. Kuntoutuksen saatavuus ei voi riippua siitä, 
onko palvelu ulkoistettu vai tuotetaanko se yksikön omana toimintana. Kuntoutusalan am-
mattilaiset ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joilla on tarvittava aseptiikan ja hy-
gienian osaaminen. Palveluntuottajat sitoutuvat noudattamaan THL:n voimassa olevia oh-
jeistuksia.  

2) Ulkoistetuissa kuntoutuspalveluissa (ostopalvelut) mahdollistetaan läsnäkuntoutus tarpeen 
mukaan, ensisijaisesti asiakkaan kotona altistumisen minimoimiseksi. Vastaanottokäyntien 
muuttaminen kotikäynneiksi mahdollistetaan ilman uutta kuntoutuspäätöstä. Palveluntuot-
tajat sitoutuvat noudattamaan THL:n voimassa olevia ohjeistuksia. 

3) Kuntoutus voidaan muuttaa etäkuntoutukseksi ilman erillistä ilmoitusta tai maksavan tahon 
lupaa, mikäli asiakas ja palveluntuottaja näin sopivat. Etäkuntoutuksen toteuttamisessa 
noudatetaan Valviran ohjeita. Asiakkaan ollessa lapsi arvioidaan turvallisen aikuisen läsnä-
olon tarve lapsen kehitystason perusteella palveluntuottajan toimesta.  

4) Asiakkaan kuntoutuspäätöksiä jatketaan tarpeen mukaan (esim. 6 kk eteenpäin) ja mahdol-
listetaan kuntoutuksen frekvenssin tiivistäminen epidemiatilanteen tasaannuttua. 

 

Julkisen sektorin kuntoutuspalvelut (oma toiminta) 
 
5) Ohjaus- ja neuvontapalveluita ei keskeytetä, vaan ne muutetaan mahdollisuuksien mukaan 

etäkuntoutukseksi. Ikääntyneiden terveys- ja liikuntaneuvontaa tulee mahdollisuuksien mu-
kaan lisätä, koska yli 70-vuotiaille asetetut rajoitukset voivat johtaa merkittäviin terveyson-
gelmiin vähentyneen fyysisen aktiivisuuden vuoksi. Kannustamme etäkuntoutuksen tai mui-
den vaihtoehtoisten kotona tapahtuvien kuntoutusmuotojen kokeiluihin ja hyödyntämi-
seen. 

6) Julkisen sektorin omana toimintana tapahtuva kuntoutus säilytetään mahdollisimman nor-
maalina niin pitkään, kuin henkilöstöä on käytettävissä ns. perustoimintaan. Etäkuntoutusta 
hyödynnetään mahdollisimman paljon, erityisesti tuki- ja liikuntaelinvaivojen kuntoutuk-
sessa. 

7) Fysioterapeuttien suoravastaanottojen käyttöä tehostetaan ja vastaanotot muutetaan mah-
dollisuuksien mukaan etävastaanotoiksi. Yleislääkärien työresurssia vapautetaan mahdolli-
simman paljon epidemiapotilaiden hoitoon toteuttamalla asianmukaisia tehtävänsiirtoja. 

8) Ryhmämuotoinen kuntoutus muutetaan joko yksilökuntoutukseksi tai etäkuntoutukseksi, 
sitä ei tule keskeyttää ilman korvaavaa toimintaa. Kannustamme kokeilemaan myös ryhmä-
muotoista etäkuntoutusta. 
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9) Olemme laatineet suomennoksen kansainvälisestä koronaviruspotilaan fysioterapiasuosi-
tuksesta. Suosituksessa kuvataan koronaan sairastuneen fysioterapian tarve ja toteutus 
sekä fysioterapiatyön johtaminen tartuntojen ehkäisemiseksi ja resurssien kohdentamiseksi. 
Suositus löytyy Suomen Fysioterapeutit ry:n verkkosivuilta. Kannustamme ottamaan suosi-
tuksen käyttöön akuutissa sairaanhoidossa. 

10) Monet kuntoutujat ovat alkaneet peruuttaa kuntoutussuunnitelmien laatimiseen tarkoitet-
tuja työryhmäkäyntejä, koska pelkäävät koronavirustartuntaa. Kuntoutuksen suunnitteluun 
tarkoitettuja käyntejä tulisi pyrkiä järjestämään asiakkaan tilanteeseen parhaiten sopivalla 
tavalla, esimerkiksi etäkäynteinä. Muutoin riskinä on kuntoutuksen suunnittelun ruuhkautu-
minen ja viivästyneen kuntoutuksen aiheuttamat komplikaatiot kuntoutujalle.  

 
 
 
 
Lisätietoja: 
 
Tiina Mäkinen, puheenjohtaja 
Suomen Fysioterapeutit ry 
p. 040 507 7382 
puheenjohtaja@suomenfysioterapeutit.fi 
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