
Etäkuntoutus
Espoon vanhustenpalvelut, Espoon sairaala

Taustalla

Valviran, STM:n ja Kelan etäpalvelulinjaukset

Johdanto

Etäkuntoutusta työstetty Espoon Sairaalassa 2016 

alkaen.

Osana VideoVAPA-projektiryhmää. 

Kuvattu soveltuvat asiakkaat ja asiakasryhmät 

sekä sisältö eri ammattiryhmien näkökulmasta. 

Ammattiryhmillä yksityiskohtaiset kuvaukset 

etäyhteyden kautta toteutettavasta terapiasta. 

Laitteiston käyttöharjoittelu loka-marraskuussa 

2017.

Etäkuntoutusta toteuttavat puheterapeutit, 

toimintaterapeutit, fysioterapeutit sekä 

valmentajan roolissa edellisten lisäksi 

kotiutuskonsultaatio.

Menetelmät

Kuntoutus tapahtuu VideoVisitin laitteella, kuvayhteyden kautta, 

johon myös omainen voi hakea soitto-oikeutta.

Sairaalaan terapeutit tuottavat etäkuntoutusta yksilöterapiana 

sairaalasta kotiutuneille poliklinikan ja kotikuntoutuksen 

asiakkaille.

Espoon Sairaalan etäpalvelukeskuksessa työskentelee kotihoidon 

henkilöstöä jotka huolehtivat laiterekisteristä, logistiikasta sekä 

etänä toteutettavista hoivakäynneistä.

Etäkuntoutus suoritetaan tablettitietokoneella. Kuntoutuja vastaa 

etäsoittoon sovittuna aikana. Kuvayhteyden avulla terapeutti voi 

ohjata kuntoutujaa esimerkiksi yläraajan liikeharjoituksissa.

Laite asennetaan kuntoutujan kotona, opastetaan käyttö, 

varmistetaan asianmukainen sijoitus ja tehdään testisoitto. 

Kuvayhteyden kautta tapahtuvaa kuntoutusta.

Kuntoutuksen päättyessä etälaite palautuu sairaalaan. 

Laitelogistiikan

prosessi

Tilanne nyt 

Terapeuttien yhteiskäyttötunnukset käytössä.

Soveltuvat asiakasryhmät sekä etäkuntoutuksen 

sisältö kuvattu.

Asiakaskokemuksen kartuttaminen

• ”Parasta on kun ei tarvitse lähteä kotoa 

mihinkään”

• ”Tehokkaampaa kuin yksin tehtynä”.

Käyttäjäkokemuksen kartuttaminen.

Vaikuttavuuden ja käytettävyyden arviointi.

Näkymä tulevaisuuteen
• Toiminnan laajeneminen, laitteiden 

monipuolisempi käyttö, 

ryhmäterapiamahdollisuus

• Yhteistyö Espoon eri palvelutuottajien sekä 

kolmannen sektorin välillä

• Verkostoituminen Helsingin ja Vantaan kuntien 

kanssa

• Opinnäytetöitä mm. Etäkuntoutuksen 

käytettävyystestauksesta Espoon Sairaalalle

Hyödyt

Kuntoutujalle:

Motivaation ylläpitäminen

Turvallisuuden tunteen lisääminen

Omaharjoittelun tukeminen

Taitojen siirtyminen kotiarkeen

Useampi käynti 

Työntekijälle:

Tiiviimpi seuranta

Tehokas ajankäyttö

Motivoiva uusi työtapa

Organisaatiolle:

Kuntoutumisen seuranta ja tuen antaminen 

kotiutumisen jälkeen  

Kustannustehokkuus

Nopeammat kotiutumiset

Tulevaisuusnäkökulma

Yhteystiedot
Heini Laukkanen, toimintaterapeutti

Heini.laukkanen@espoo.fi

Jouni Sopanen, sairaanhoitaja

Jouni.sopanen@espoo.fi

Anna Troberg, kuntoutuspäällikkö

Anna.troberg@espoo.fi

 

Etäkuntoutustarpeen 
arviointi 

Etäkuntoutusjakson 
päättäminen 

Osastolla tarpeen arvioivat: 

terapeutit tai valmentaja yhteistyössä 
moniammatillisen tiimin kanssa, 
päävastuu terapeuteilla/valmentajilla 

Polikliinisissä palveluissa tarpeen arvioivat: 

Osastojakson jälkeen jatkokuntoutuksen 
aikana terapeutit tai poliklinikalla tehdyn 
moniammatillisen geriatrisen arvion yhteydessä. 

Päävastuu terapeuteilla 

Kotikuntoutuksessa: 

Tarve arvioidaan kotikäynnillä. 
Tarpeen toteaa terapeutti yhdessä 

potilaan/omaisen/kotihoidon kanssa 

Kotiutustiimi/Valmentaja: 

Arvioi etäyhteyden hyödyntämisen mahdollisuudet 

Terapeutti suunnittelee etäkuntoutuksen sisällön, 
tavoitteet ja keston yhdessä potilaan kanssa. 
 
Terapeutti varaa tarvittavat ajat/tilat 
etäkuntoutuksen toteuttamiselle 

Etäkuntoutus toteutetaan suunnitelman mukaisesti 

Kuntoutusjakso arvioidaan 
ja päätetään normaalisti. 
 

Laitteeseen tutustuminen ja harjoittelu osastolla 
etäpalvelukeskuksen työntekijän, terapeutin ja 
potilaan kanssa yhdessä. 

Laite siirtyy potilaan mukana kotiin. 

Laitteeseen tutustuminen ja harjoittelu polilla 
etäpalvelukeskuksen työntekijän, terapeutin ja 
potilaan kanssa yhdessä. 
Laite siirtyy potilaan mukana kotiin 

Laitteeseen tutustuminen ja harjoittelu 
kotikäynnillä terapeutin tai kotihoidon 
työntekijän ja potilaan kanssa yhdessä. 

Laite viedään potilaalle kotikäynnin yhteydessä 

Etäkontaktia käytetään silloin, kun valmennettavalla on jo laitteet 

kotihoidon lääkkeen oton seurannan tai kuntoutuksen vuoksi 

Etäkuntoutuksen 
suunnittelu ja 

käynnistäminen 

Etäkuntoutus on osa potilaan 

kuntoutumisen prosessia 

Etäkuntoutuksen toteutus 

Puheterapeutti pysyy samana 

koko kuntoutusjakson ajan. 

Etäkuntoutuksen toteuttaja on 
osaston terapeutti, 
jos jatkokuntoutus tapahtuu 

vain etäkuntoutuksena 

Etäkuntoutuksen toteuttaa 
polin tai kotikuntoutuksen terapeutti, 
silloin, kun etäkuntoutus on osa muuta 

jatkokuntoutusta 

Pyyntö laitteen 
noutamisesta pois välitetään 
etäpalvelukeskukseen. 
 
Etäpalvelukeskus vastaa 
laiterekisteristä ja logistiikasta. 
 

Prosessikuvaus

Yhteistyö etäkuntoutuksen osalta
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