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TIEDOTTEET

11.5.2020

HÄMEENLINNAN TERVEYSPALVELUT

11.5.2020

Hallituksen päätettyä koulujen avaamisesta 14.5.2020 alkaen ei lasten läsnäkuntoutuksen
tauottamiselle 13.5.2020 jälkeen ole enää perusteita.
Hämeenlinnan Terveyspalveluiden maksusitoumuksilla/palveluseteleillä toteutettavaa
lääkinnällistä kuntoutusta voidaan siis jatkaa normaalisti 14.5.2020 alkaen.
Ystävällisin terveisin,
TUOMO BALK
Apulaisylilääkäri

HÄMEENLINNAN TERVEYSPALVELUT

20.3.2020

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi Hämeenlinnan Terveyspalveluiden palveluseteleillä
ja maksusitoumuksilla toteutettavat yksilö- ja ryhmämuotoiset lasten läsnäolokuntoutukset
keskeytetään 31.5.2020 saakka. Myöskään uusia, kasvokkain tapahtuvia
läsnäolokuntoutusjaksoja ei aloiteta ennen 31.5.2020.
Mahdollisuuksien mukaan käynnissä olevia kuntoutusjaksoja voidaan jatkaa
etäkuntoutuksena. Ohjeistusta ja aikarajaa tarkennetaan tarvittaessa myöhemmin.
Tämä Hämeenlinnan Terveyspalveluiden ohjeistus vastaa Kelan antamaa ohjetta
läsnäolokuntoutuksen keskeyttämisestä.
https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-kuntoutuspalvelut-ajankohtaista//asset_publisher/Aw8qiePfWs1Y/content/kaikki-lasnakuntoutuspalvelut-keskeytetaan
TUOMO BALK
Apulaisylilääkäri

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

27.4.2020

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilaamien ostopalveluterapioiden
järjestäminen Korona-virustilanteesta johtuvien poikkeusolojen aikana
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks)
neuropsykologisia kuntoutuspalveluita VSSHP:n potilaille tuottavat palveluntuottajat voivat
korona-virustilanteen vuoksi todettujen poikkeusolojen aikana tuottaa poikkeuksellisesti
kuntoutuspalveluita myös etäpalveluna, vaikka siitä ei ole sopimuksissa tai
maksusitoumuksessa nimenomaisesti erikseen mainittu.
Ostopalveluosoituksessa olevista käynneistä voidaan välttämättömät käynnit toteuttaa
poikkeusolojen aikana etävastaanottona. Jos palveluita voidaan jaksottaa toteutettavaksi
myöhemmin normaalina ostopalveluosoituksen mukaisena toimintana, tulee näin
menetellä.

2/6

Etäpalvelun tuottamisen on sovelluttava tilatun kuntoutuspalvelun tuottamiseen ja sen on
oltava vaikuttavaa suhteessa potilaan kuntoutumiseen ja toimintakyvyn parantumiseen.
Palveluntuottajan tulee saada potilaalta suostumus siihen, että palvelu tuotetaan
etäpalveluna ja tämä suostumus tulee olla dokumentoituna. VSSHP:llä on oikeus erikseen
pyydettäessä pyytää nähtäväksi potilaan antama kirjallinen suostumus.
Anja Kylävalli
palvelualuejohtaja, VSSHP:n asiantuntijapalvelut
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

8.4.2020

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilaamien ostopalveluterapioiden
järjestäminen Korona-virustilanteesta johtuvien poikkeusolojen aikana (ote ohjeesta)
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks)
fysioterapia- toimintaterapia- ja puheterapiaostopalveluita VSSHP:n potilaille tuottavat
palveluntuottajat voivat korona-virustilanteen vuoksi todettujen poikkeusolojen aikana
tuottaa poikkeuksellisesti terapiapalveluita myös etäpalveluna, vaikka siitä ei ole
sopimuksissa tai maksusitoumuksessa nimenomaisesti erikseen mainittu.
Ostopalveluosoituksessa olevista käynneistä voidaan välttämättömät käynnit toteuttaa
poikkeusolojen aikana etävastaanottona. Jos palveluita voidaan jaksottaa toteutettavaksi
myöhemmin normaalina ostopalveluosoituksen mukaisena toimintana, tulee näin menetellä.
Etäpalvelun tuottamisen on sovelluttava tilatun terapiapalvelun tuottamiseen ja sen on
oltava vaikuttavaa suhteessa potilaan kuntoutumiseen ja toimintakyvyn parantumiseen.
Palveluntuottajan tulee saada potilaalta suostumus siihen, että palvelu tuotetaan
etäpalveluna ja tämä suostumus tulee olla dokumentoituna. VSSHP:llä on oikeus erikseen
pyydettäessä pyytää nähtäväksi potilaan antama kirjallinen suostumus.
Anja Kylävalli
Palvelualuejohtaja, VSSHP:n asiantuntijapalvelut
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

18.3.2020

Fysio-, toiminta- ja puheterapiat tulee järjestää maksusitoumuksessa kerrotulla tavalla eli ei
etänä. Palveluntuottaja voi sopia potilaan kanssa terapian jaksotuksesta, mutta tavoiteltu
terapian vaikuttavuus ei saa vaarantua tästä jaksotuksesta.
Neuropsykologisia kuntoutuksia voidaan järjestää pieni osa noin 20%:a käynneistä
etäkäynteinä, jos potilas näin suostuu ja jos palveluntuottajalla on suojattu etäyhteys
käytössä.
Anja Kylävalli
Palvelualuejohtaja
Tyks Asiantuntijapalvelut
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VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

17.3.2020

Yksilöpsykoterapeuttisia hoitoja voidaan toistaiseksi jatkaa normaalisti.
Yksilöpsykoterapiat voidaan toteuttaa myös etähoitona, jos etähoito sopii kliiniseen
tilanteeseen.
Jos potilas on lapsi, lapsen vanhemman tai muun turvallisen aikuisen pitää olla läsnä
etähoitotilanteessa.
Jos hoidon toteuttaminen etähoitona ei ole mahdollista, hoito voidaan tarvittaessa
keskeyttää. Kun epidemiatilanne on normalisoitunut, psykoterapiakäyntejä voidaan pitää
aiempaa tiheämmässä tahdissa.
Jesper Ekelund
Toimialajohtaja
Tyks psykiatria

HÄRKÄTIEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

6.4.2020

Härkätien terveyspalveluiden kuntoutustyöryhmän tiedote palveluntuottajalle
poikkeustilanteen johdosta









Maksusitoumuksella vastaanottokäynteinä myönnettyjen terapioiden muuttaminen
kotikäynneiksi vaatii yksilöllisen harkinnan sekä kuntoutustyöryhmän
käsittelyn/päätöksen.
Poikkeustilanteen vuoksi suositellaan harvennettavaksi terapiakäyntejä, kuitenkin
asiakaslähtöisen tarveharkinnan mukaisesti. Tarvittaessa terapiat tulee keskeyttää.
Maksusitoumuksen voimassaoloaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa puolella vuodella.
Asiakkaan/potilaan terapia voidaan tarvittaessa toteuttaa etänä, jos hän suostuu ja
soveltuu etäkuntoutusasiakkaaksi.
Terapia voidaan toteuttaa vastaanottotoimintana, jos palveluntuottaja ja
asiakas/potilas/saattaja;
o ei kärsi hengitystie infektiosta/oireista
o ei ole, tai ole ollut kontaktissa karanteenissa olevien kanssa
o toimipisteen odotustilassa pystytään huolehtimaan käsihygienian
toteutumisesta sekä riittävästä etäisyydestä (1m.) toiseen ihmiseen.
Kaikissa tilanteissa, jossa maksusitoumuksella myönnettyä palvelua toivotaan
muutettavan, tulee palveluntuottajan/asiakkaan olla yhteydessä joko
kuntoutustyöryhmän sihteeriin (050 56 32 837/vastaaja) tai asiakaspalvelusihteeriin
(050 44 20 433) joka arvioi tilanteen.

Veli-Matti Leinonen
Terveyspalvelujohtaja
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TURUN KAUPUNKI

30.3.2020

Turun kaupungin maksusitoumuksella kustannettavien lasten ja nuorten terapioiden
toteuttaminen COVID-19 epidemian aikana
Lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapia tulee ensisijaisesti toteuttaa etäterapiana
vallitsevan epidemiatilanteen takia. Jos tämä ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista,
voidaan yksilöterapia toteuttaa myös läsnäolo-kuntoutuksena.
Edellytyksenä on, että kuntoutuksen toteuttamisesta on sovittu yhteisesti palveluntuottajan
ja huoltajan välillä. Koronavirusinfektion leviämiseen liittyvät riskit on arvioitava ja
huolehdittava tehostetusti hygieniasta ja suojautumisesta. Jos lapsi tai nuori ei ole täysin
terve infektioiden osalta hän ei saa tulla vastaanotolle eikä kotikäynti ole sallittu.
Terapeuttia velvoitetaan varmistamaan asiakkaansa terveydentila puhelinkontaktilla
huoltajaan vastaanottopäivänä. Terapiakäynnit pitää toteuttaa porrastetusti siten, ettei
kohtaamisia lähietäisyydellä pääse syntymään esim. odotus- ja käytävätiloissa.
Erityistä varovaisuutta pitää noudattaa niiden lasten ja nuorten kanssa jotka kuuluvat
vakavan koronainfektion riskiryhmään. Korkeaan riskiryhmään kuuluvat ne lapset ja nuoret,
joilla on immunosuppressiivinen lääkitys tai jokin vaikea perussairaus, kuten krooninen
keuhkosairaus, maksan tai munuaisen vajaatoiminta, tai vastustuskykyä heikentävä
sairaus, neurologinen potilas, jolla on ventilaatiotuki / lisähappihoito tai lapsella on erittäin
vaikea-asteinen liikuntavamma lapsi (esim. tetraplegia).
Ryhmämuotoista kuntoutusta ei saa toteuttaa laisinkaan vallitsevan epidemian aikana.
vt. yl Harri Arikka
Turun Kaupungin Hyvinvointitoimiala
Lastenneurologinen Yksikkö

TURUN KAUPUNKI, HYVINVOINTITOIMIALA POLIKLIINISET PALVELUT
LASTEN NEUROLOGINEN YKSIKKÖ
18.3.2020
Kela on ohjeistanut COVID-19-epidemian takia Kelan maksusitoumuksella olevien terapiaasiakkaiden kuntoutuksen tehtäväksi etäterapiana. Ohjeistamme tällä tiedonannolla myös
Turun kaupungin maksusitoumuspäätöksen saaneiden lasten ja nuorten puhe-, toiminta- ja
fysioterapian toteutettavaksi etäterapiana.
Ainoastaan ne fysioterapiat käynnit voidaan toteuttaa konventionaalisina, joilla ylläpidetään
potilaan terveydentilaa ja ennaltaehkäistään potilaan terveydentilaa uhkaavien
komplikaatioiden synty. Esimerkiksi hengitystoimintoja tukeva fysioterapia voidaan katsoa
potilaan terveydentilan kannalta välttämättömänä.
Harri Arikka
vt. yl Lastenneurologinen yksikkö
Turku
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UUDENKAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

27.3.2020

Tiedote U-soten ostopalveluina toteutettavien terapiapalveluiden tuottajille Covid-19 pandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa
Vallitsevan koronavirustilanteen aikana perusterveydenhuollon palvelut, mukaan lukien
kuntoutus, tuotetaan niin normaalisti kuin on mahdollista.
Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntoutuksen maksusitoumukset
toteutetaan maksusitoumuksessa määritellyn toteutustavan mukaisesti. Terapioita ei
muuteta etäkuntoutuksiksi.
Mikäli kuntoutuksen toteutustavaksi on määritelty koulukäynti, mutta lapsi ei osallistu koulun
lähiopetukseen, tai koulu rajoittaa vierailijoiden kulkua, kuntoutus voidaan toteuttaa lapsen
kotona tai palveluntuottajan vastaanotolla lapsen huoltajien kanssa yhteisesti sopimalla.
Mikäli käyntejä jää poikkeustilanteen aikana toteutumatta, puuttuvat käynnit toteutetaan
olojen normalisoiduttua. Maksusitoumusten voimassaoloa voidaan tarvittaessa pidentää;
tällöin palveluntuottaja ottaa yhteyttä maksusitoumuksessa mainittuun yhteyshenkilöön.
Maksusitoumuksen voimassaolon puitteissa voidaan myös lisätä käyntitiheyttä
kokonaiskertamäärän pysyessä kuitenkin samana.
Mikäli kuntoutujalla ei ole flunssaoireita, eikä hän kuulu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
(Thl) määrittämiin riskiryhmiin, kuntoutus toteutetaan maksusitoumuksen mukaisesti edellä
mainitut ohjeet huomioiden.
Riskiryhmistä saa tietoa linkistä
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksestacovid-19/usein-kysyttya-koronaviruksesta-covid-19
Epäselvissä tilanteissa palveluntuottaja voi ottaa yhteyttä allekirjoittaneeseen.
Hanna Nieminen
Palveluyksikön esimies, terapiapalvelut
Laatupäällikkö

NAANTALIN KAUPUNKI

25.3.2020

Ostopalveluterapioita voidaan jatkaa huomioiden seuraavat asiat:
- Sekä työntekijä että asiakas ovat terveitä (ei lainkaan hengitystieinfektion oireita).
- Vältetään lähikontaktia ja pidetään turvavälin (vähintään 1,5m).
- Huolehditaan molempien osapuolten hyvästä käsihygieniasta ja tarvikkeiden
puhdistamista on tehostettu.
- Mikäli asiakas kuuluu riskiryhmään, arvioidaan käynnin välttämättömyyttä. Siirretään
tarvittaessa aikaa ja varataan uusi aika, kun tilanne on normalisoitunut.

6/6

- Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan etäyhteyttä.
Etäkuntoutusta voidaan toteuttaa, mikäli se on asiakkaan terapiatavoitteiden ja menetelmien kannalta mahdollista.
Mona Vaihi
Kuntoutuksen osastonhoitaja, Laatukoordinaattori
Naantalin terveyskeskus

SOTEAKSELI

18.3.2020

Etäterapiaa voidaan toteuttaa kaikille asiakkaille, joille se sopii.
Vastaanottokäyntejä voi toteuttaa, mikäli sekä asiakas että terapeutti ovat terveitä
(kummallakaan ei saa olla mitään hengitystieinfektion oireita: mikäli näitä on, terapiakerta
on peruttava tai toteutettava etänä).
Lisäksi toivomme että vastaanottokäyntien aluksi huolehditaan kunnollisesta käsien
pesusta saippualla.
Oili Immonen
vs. ylilääkäri
Perusturvakuntayhtymä Akseli

