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Etäkuntoutuspalveluiden 
kehittäminen Kelassa

11.12.2017

Hankepäällikkö Jarkko Honkonen

Mitä etäkuntoutus on?

• Etäkuntoutus on erilaisten etäteknologiaa
hyödyntävien sovellusten tavoitteellista käyttöä
kuntoutuksessa

• Etäkuntoutus on ammattilaisen ohjaamaa ja
seuraamaa, ja sillä on selkeä tavoite sekä alku ja
loppu

• Etäkuntoutusta voidaan toteuttaa reaaliaikaisesti, tai
se voi olla ajasta ja paikasta riippumatonta
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Etäkuntoutuksen edellytyksiä

• Henkilöstö tarvitsee tukea ja koulutusta
• Riittävä tietoliikenneinfra ja tekniikan 

toimintavarmuus
• Tietoturva 
• Kuntoutujan valmius etäkuntoutukseen
• Etämenetelmien käyttö arvioitava aina yksilöllisesti
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Lähde: Salminen ym. 2016

Miksi etäkuntoutusta 
kehitetään?
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Kuvalähde: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Desktop_Computer_-
_The_Future_for_Medicine_(FDA_095)_(8249708093).jpg

6



4

Miksi etäkuntoutusta kehitetään?

 Asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen

 Kuntoutuksen arkeen viennin parantaminen

 Kuntoutukseen osallistumisen kynnyksen 
madaltaminen

 Jos laitosjaksoja voidaan korvata etäkuntoutuksella, 
voidaan saada kustannussäästöjä

 Maantieteellisen epätasa-arvon vähentäminen
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Etäkuntoutus -hanke 
(2016-2020)
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Hankkeen tavoite

Etäkuntoutushankkeen tavoitteena on 
kuntoutuspalveluiden kehittäminen siten, 

että tulevaisuudessa asiakkailla on 
mahdollisuus osallistua Kelan 

kuntoutuspalveluihin etäteknologian 
välityksellä
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Miten tavoite saavutetaan?

1. Luodaan uudenlaisia etäkuntoutusta hyödyntäviä 
kuntoutuspalveluita, jotka ovat nykyistä keveämpiä 
ja kustannustehokkaampia 

2. Kehitetään Kelan olemassa olevia 
kuntoutuspalveluita

3. Jalkautetaan olemassa olevat ja uudet 
etäkuntoutusmallit vakiintuneeksi osaksi Kelan 
järjestämää kuntoutusta
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Kuinka uusia palveluita kehitetään?

• Kela rahoittaa useita (14) kokeiluja, joissa erilaisia 
etäkuntoutusmalleja testataan

• Kokeilujen tuloksia hyödynnetään uusia palveluita 
suunniteltaessa

• Kokeilut ajoittuvat ajalle 9/2016 – 3/2019

• Tuloksia voivat hyödyntää myös muut sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimijat
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Ajankohtainen tilanne

• Hankekokonaisuuteen kuului alun perin 14 osaprojektia, joista 1 
keskeytettiin rekrytointiongelmien vuoksi.

• Kaikissa projekteissa on interventiovaihe käynnissä 
• Ensimmäiset loppuraportit saadaan 30.5.2018 ja viimeiset 

31.3.2019 mennessä.

• Projektien loppuraportit kootaan Kelan julkaisemaan 
yhteisjulkaisuun.

• Projektien tutkimuksista saadaan tietoa mm. menetelmien 
hyväksyttävyydestä, käytettävyydestä, asiakaskokemuksista ja 
osassa mahdollisesti vaikuttavuudesta
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Mitä etäkuntoutusmalleja kokeillaan?

Reaaliaikainen etäkuntoutus

• Videoneuvotteluna toteutettu etäkuntoutus erilaisissa 
terapioissa (Puhe-, toiminta-, ja fysioterapia)

• Ryhmävideoneuvottelu esim
sopeutumisvalmennuksessa

• Omaisten osallistaminen videon välityksellä
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Mitä malleja kokeillaan?

Ei-reaaliaikainen etäkuntoutus

• Wearable –teknologian hyödyntäminen
• Mobiilisovellusten hyödyntäminen
• Nettiterapia
• Erilaiset verkkokuntoutusalustat
• Sähköiset ryhmäkeskustelut
• Sähköinen kuntoutuspäiväkirja
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Kohderyhmiä 

• Mielenterveyskuntoutujat (masennus, sosiaalisten tilanteiden pelko)

• AVH:n sairastaneet (etäfysioterapia, neuropsykologinen etäkuntoutus, 
ryhmävideoneuvottelu ym.)

• Omaishoitajat (nettiterapia)

• Lapset 1-7v (Reaaliaikainen etä-, toiminta-, ja fysioterapia)

• Dialyysihoidossa olevat (reaaliaikainen etäkuntoutus, sähköiset 
ryhmäkeskustelut, reaaliaikainen videoneuvottelu)

• Tules –kuntoutujat (reaaliaikainen etäkuntoutus, sähköiset 
ryhmäkeskustelut, Wearable –teknologia)

• Sydänkuntoutujat (reaaliaikainen etäkuntoutus, sähköiset 
ryhmäkeskustelut, Wearable –teknologia)
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Palveluiden jalkauttaminen

• Palvelut jalkautetaan asteittain osaksi Kelan 
vakiintunutta toimintaa

• Tuotteistamisessa huomioidaan palveluntuottajien ja 
asiakkaiden näkökulmat

• Etäkuntoutusta yksilöllisten tarpeiden mukaan
• Erilaiset hybridimallit ovat todennäköisiä
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Nykyisten palveluiden kehittäminen, esimerkkinä 
kuntoutuspsykoterapia
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Alustavia havaintoja interventioista

• Vertaistuki on toiminut. ”Joku kuuntelee minua”, 
• Ammattilainen tsempparina. ”Seuraa tekemistä ja 

saa ehkä tekemään enemmän”
• Toteutuminen kotiympäristössä tärkeää. ”Ei tarvitse 

matkustaa”
• Tukee hyvin omatoimista harjoittelua. ”Saa 

enemmän irti kuntoutuksesta”, ”Pakottaa 
ajattelemaan asioita syvällisemmin”
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Alustavia havaintoja interventioista

Haasteet

Teknologian toimintavarmuus
• Ohjelmistojen toimivuudessa on ollut suurta vaihtelua

• Asiakkaiden nettiyhteys
• Tekninen tuki tärkeää

• Ohjelmiston käytettävyys tärkeää
• Harjoittelu ennen etäjaksoa koettu tärkeäksi

Muita haasteita
• Miten saada verkkokeskustelussa kaikki aktiivisiksi?

• Palveluntuottajien henkilöstö suhtautuu varauksellisesti 
etäkuntoutusta kohtaan.
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Kiitos!




