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Lehdistötiedote 

 

Taru Falenius: Geriatrinen moniammatillinen kuntoutus Turussa 
 
Väestön ikääntyy ja väestöennusteen mukaan työikäisten määrä vähenee. Väistämättä 

näyttää siltä, että huoltosuhde heikkenee tulevaisuudessa. Tämän vuoksi sosiaali- ja 

terveyspalveluihin tarvitaan muutoksia.  Hoidon tulee olla terveyttä sekä 

toimintakykyä edistävää ja tässä ikääntyneiden kuntoutus on keskeisessä roolissa. 

Turussa kuntouttavia sairaalapalveluita on saatu laadukkaammiksi ja tehokkaammiksi 

systemaattisella kehittämisellä ja luomalla myös uudenlaista palvelua. Osastojen 

hoitojaksot on saatu lyhentymään merkittävästi (hoitojakson mediaani lyhentynyt 8 

vuorokautta) muutamassa vuodessa ja ikääntyneet pääsevät sairaalasta kotiin 

nopeammin. Osastoilla hoitojaksojen lukumäärä vuodessa on noussut parilla sadalla 

ja lisäksi uutena toimintana kuntoutuskeskuksessa kuntoutusjaksoja toteutuu 

lähemmäs 300 vuodessa. Tämä tarkoittaa, että yhä useampi Turkulainen ikääntynyt 

pääsee useammin ja nopeammin kuntoutukseen akuutin sairastumisen yhteydessä. 

Henkilökuntaa on koulutettu ja osastoilla on hiottu yhtenäisiä ja toimivia käytäntöjä.  

 

Kuntoutuminen alkaa aina moniammatillisesta geriatrisesta arvioinnista, jossa laaja-

alaisesti selvitetään toimintakyvyn laskun taustalla vaikuttavat tekijät. Tavoitteet 

jaksolle asetetaan yhdessä kuntoutujan ja hänen tukiverkostonsa kanssa. Tavoitteet 

ovat mitattavia, kuntoutujalle merkityksellisiä ja saavutettavia. Kaikki 

kuntoutusosastojen ammattilaiset työskentelevät yhdessä asiakkaan kanssa näiden 

yhteisten tavoitteiden eteen.  

 

Kotiutus suunnitellaan huolellisesti ja usein kuntoutujille tehdään osastoilta käsin 

kotikäynti ja jatkokuntoutumissuunnitelma. Sairaalasta kotiutuminen on hauras 



rajapinta ja on tärkeää että aktiivinen arki lähtee hyvin käyntiin vaikka toimintakyky 

olisi sairastumisen vuoksi muuttunut. Kuntoutuja saattaa esimerkiksi pelätä 

kaatumista ja varoa ulos lähtemistä ja palaamista vanhoihin aktiivisiin rutiineihin.  

Tämän vuoksi kotikuntoutus ja arkikuntoutus ovat tärkeitä myös sairaalasta 

kotiutuessa.  

Turun kaupungin sairaalapalveluihin on syksyllä 2016 perustettu Kaskenlinnan 

kuntoutuskeskus, joka toteuttaa nousujohteista ja tavoitteellista avokuntoutusta 

sairaalasta kotiutuneille iäkkäille. Palvelussa yhdistyvät lähikuntoutus ja 

kotikuntoutus. Kuntoutus on monimuotoista, hyvin yksilöllisesti suunniteltua ja voi 

sisältää ryhmäkuntoutusta keskuksen tiloissa ja yksilökuntoutusta, jota voidaan 

toteuttaa sekä keskuksessa että asiakkaan kotona tai arkiympäristössä. Asiakas voi 

lähteä terapeutin kanssa esimerkiksi harjoittelemaan bussin käyttöä tai 

kaupassakäyntiä.  Ohjatun kuntoutuksen lisäksi asiakkaalle opastetaan itsenäisesti 

kotona tehtäviä harjoitteita. Tavoitteena on että kuntoutus sidotaan osaksi asiakkaan 

arkea ja annetaan välineitä toimintakyvyn ylläpitoon jatkossakin.  

 

Toiminta on moniammatillista ja henkilökuntaan kuuluu geriatrin lisäksi niin hoitajia 

kuin fysio- ja toimintaterapeutteja. Kuntoutuksen suunnittelu niin ikään perustuu 

geriatriseen moniammatilliseen arviointiin ja huolelliseen tavoiteasetteluun, kuten 

sairaalan osastokuntoutuksessakin.  Kuntoutus kestää asiakkaan tarpeiden mukaisesti 

1–3 kuukautta. Kuntoutusjakson päättyessä kuntoutujille laaditaan 

arkikuntoutussuunnitelma jonka toteutumista seurataan seurantasoitoilla 1 ja 3 kk 

kohdalla. Lisäksi kuntoutujat käyvät 6 kk kuluttua keskuksella seurantakäynnillä, 

jolloin nykytila ja toimintakyky kartoitetaan uudelleen ja tarvittaessa laaditaan uusi 

arkikuntoutussuunnitelma.  

 

Geriatrian erikoislääkäri Taru Falenius on ylilääkäri Turun kaupungin 

hyvinvointitoimialueella. Sähköposti: taru.falenius (at) turku.fi 



 


