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Fysioterapeuttien suoravastaanottotoiminta 
Keski-Suomen terveyskeskuksissa 1/2012 

Terveyskeskus Potilasryhmät 

Jyte Jyväskylä (Väinönkatu, Palokka, Vaajakoski) Selkä ja niska 

Saarikka Saarijärvi, Karstula Alaselkä 

Seututk Joutsa, Konnevesi Selkä, niska, polvi, 
olkapää, kyynärpää 

Äänekoski Äänekoski, Suolahti Selkäranka 



Fysioterapeuttien suoravastaanottotoiminta 
Keski-Suomen terveyskeskuksissa 2/2013 

Terveyskeskus Potilasryhmät 

Jyte Jyväskylä (Palokka, Vaajakoski, Kyllö, 
Huhtasuo, Säynätsalo) 

Selkä ja niska,  
ala- ja yläraaja 

Saarikka Saarijärvi, Karstula Alaselkä,  
ala- ja yläraaja 

Seututk Joutsa, Konnevesi, Laukaa, Petäjävesi, 
Keuruu 

Selkä, niska,  
ala- ja yläraaja 

Wiitaunioni Pihtipudas, Viitasaari ala- ja yläraaja 

Äänekoski Äänekoski, Suolahti Selkäranka,  
ala- ja yläraaja 

Työterveys 
huolto Aalto 

Jyväskylä, Keuruu ala- ja yläraaja 
 



Perehdytyksen järjestäminen 

• Jokainen uusi lääkäri perehdytetään TULES-
hoitokäytäntöihin 1. viikolla toimeen tullessaan ja 
ajanvarauksessa toimivat sairaanhoitajat ennen työn 
aloittamista  

 

• Perehdytyksestä vastaa fysioterapian osastonhoitaja 
tai vastaanottoyksikön suoravastaanottoa tekevä 
fysioterapeutti perusterveydenhuollossa ja 
erikoissairaanhoidossa (fysiatrian ja ortopedian 
erikoislääkärien perehdytys)  



Toimenpiteet 

• Hoidonporrastusohjeisiin perehtyminen 

 

• strukturoidun lähetteen käyttöönotto 

 

• systemaattinen ohjaus fysioterapiaan TULE-
sairauksissa ennen erikoislääkärin konsultaatiota 



Perehdytyksessä käydään läpi sairaanhoitopiirin 
TULES-hoidonporrastusohjeet: 

 

• Amputaatio 

• CRPS 

• Niskapotilaat  

• Olkapääpotilaat  

• Selkäpotilaat 

• Polvipotilaat 



Strukturoitu lähete 
Täytetään riittävien konsultaatiotietojen varmistamiseksi ja siitä saadaan STM:n 
kiirrettömään erikoissairaanhoitoon lähetepisteytys.  
 
Lähete haetaan www.terveysportti.fi  
 
Oikealla olevassa valikossa on Lääkärin tieotokannat, johon kirjoitetaan:  
• Niskalähete 
• Olkalähete 
• Polvilähete  
• Selkälähete 
 
Klikataan auki kohdasta laskurit ja lomakkeet valikosta. 

 
Täytetään lomake ja kopioidaan se potilaskertomuksen lähetelomakkeelle, jos 
lähetteen laskurin mukaan STM:n kiireettömän hoidon kriteerit täyttyvät. 
 
Jos pistemäärä jää alle kopioidaan sairauskertomukseen ja selvitetään potilaalle, että 
kuntoutus jatkuu perusterveydenhuollossa. 

http://www.terveysportti.fi/


• TULE-sairauksista joista ei ole 
hoidonporrastusohjetta – noudatetaan 
STM:n kiireettömän hoidon perusteita. 

 

• Potilailla ei ole julkisessa 
terveydenhuollossa subjektiivista 
oikeutta päästä halutessaan 
erikoissairaanhoidon konsultaatioon 
vaan tarpeen arvioi 
perusterveydenhuollon lääkäri. 

 

• Potilaat voivat halutessaan yksityisesti 
hakea erikoislääkärin kannanoton 
oireisiinsa (”second opinion”), kun 
lähettämisen kriteerit eivät täyty.  

 

 

 



 



TULES-hoitolinjat 

• Tässä on lyhyt oppimäärä 

 

• Pidempi oppimäärä ks. hoidonporrastusohjeet 
– konsultoi vasta sen jälkeen, jos vastaus ei 
löydy sieltä.  



Rannekanavoireyhtymä 

• Fysioterapeutin ohjaus 

• Lainataan dorsaalinen rannelasta yökäyttöön 

• Venytysharjoitteet 

• Lääkäri 

• Rannekanavaan kortikosteroidi-injektio (Ylinen ym. , SLL 2003) 

• Mediracer-tutkimus perusterveydenhuollossa 

• Positiivinen – lähete kirurgian pkl:lle 

• Negatiivinen – fysioterapeutin konsultaatio 



Epäspesifi niska- ja selkäkipu 

• Fysioterapeutin ohjaus 

• Harjoitteet, nukkuma-asennon ohjaus 

• Peruslaboratoriokokeet tarvittaessa 

• Kipulääkityksen ja kylmäpakkauksen käytön ohjaus 

• Sairausloma (0-5 vrk) 

• Lääkäri 

• Kipulääkityksen tehostaminen ja/tai injektiohoito  

•  Lääkäri 

•  Fysiatrin konsultaatio kun perusterveydenhuollossa toteutettu 
kuntoutus/laitoskuntoutus ei auta 

•  Fysioterapiapalaute lähetteen mukana (postitse ellei Effica ole käytössä, 
hoitointerventiosta - ohjauskäynnit eivät riitä) 

•  Rtg kuvat lähetteen mukana (ei potilaan mukana, työterveyshuollossa kuvien 
suojausasetusten muutos) 

•  Laboratoriovastaukset lähetteen mukana 

•  Muut lausunnot  lähetteen mukana (B-lausunnot, kuntoutusarviot ym.) 



Niska- ja yläraajakipu & 
selkäkipu ja iskiasoire 

• Fysioterapeutin ohjaus 

• Harjoitteet, nukkuma-asennon ohjaus 

• Peruslaboratoriokokeet tarvittaessa 

• Kipulääkityksen ja kylmäpakkauksen käytön ohjaus 

• Sairausloma (0-5 vrk) 

• Lääkäri 

• Neuropaattisen kivun lääkitys  

•  Lääkäri 

•  Fysiatrin konsultaatio kun kuntoutus ei auta tai radikulaari oire 6-8 vko 

•  Fysioterapiapalaute lähetteen mukana (postitse ellei Effica ole käytössä) 

•  Rtg kuvat lähetteen mukana (ei potilaan mukana, työterveyshuollossa 
kuvien suojausasetusten muutos) 

•  Laboratoriovastaukset lähetteen mukana 

•  Alkuperäinen ENMG lausunto lähetteen mukana, jos on otettu. 

•  Lausunnot  lähetteen mukana (B-lausunnot, kuntoutusarviot ym.) 



Olkapääkipu 

• Fysioterapeutin ohjaus (degeneratiiviset repeämät, tendinopatiat, 
lihaskivut jne.) 

• Harjoitteet, nukkuma-asennon ohjaus 

• Kipulääkityksen ja kylmäpakkauksen käytön ohjaus 

• Sairausloma (0-5 vrk) 

• Lääkäri 

• Impingementeissä /tendinopatioissa subakromiaali injektiohoito ei 
yksinään riittävä vaan potilas ohjataan fysioterapeutille.  

•  Lääkäri 

•  Fysiatrin konsultaatio supraspinatuksen kalkkitendinopatiassa (UÄ-
ohjauksessa kalkin hajottaminen) 

•  Traumaattisissa repeämissä ortopedin konsultaatio (vakuutuksen 
kattavissa tapaturmissa potilas voi hakeutua suoraan yksityiselle) 



Polvikipu 
• Fysioterapeutin ohjaus (arthroosi, degeneratiivinen kierukan repeämä, 

tendinopatia) 

• Harjoitteet, nukkuma-asennon ohjaus, polvituen sovitus 

• Kipulääkityksen ja kylmäpakkauksen käytön ohjaus 

• Sairausloma (0-5 vrk) 

• Lääkäri 

• Artroosiin liittyy ajoittain tulehdusvaihe, johon kortisoni-injektiohoito kuten 
bursiittiin 

• Polviniveleen jossa ei ole turvotusta ei kortisonia, mutta hyaluronaattia voi 
harkita –  Huomio! Se ei korvaa fysioterapiaa! Liikerajoitus pyritään 
venyttämään pois! 

 

•  Lääkäri 

•  Pidemmälle edenneessä arthroosissa ortopedin konsultaatio 
tekonivelleikkauksen suhteen vasta puolen vuoden fysioterapeutin 
ohjauksessa ja kipuhoidossa suoritetun harjoittelun jälkeen! 



CRPS - oireyhtymä 

•  Lääkäri 

• Kipulääkityksen tehostaminen ja lähete fysiatrian poliklinikalle 
kiireellisenä  



Ennen fysiatrin ja ortopedin 
konsultaatiota fysioterapia 

• Hoidonporrastusohjeet käytäntöön – 
fysioterapeutin palaute vaaditaan jatkossa 
liitteeksi erikoissairaanhoidon lähetteeseen 
liitteeksi.  

 

• Pelkkä käynti fysioterapeutin ohjauksessa ei 
ole hoidonporrastusohjeen mukaista 
fysioterapiaa.  



TULE-sairauksissa kuntoutustutkimukset 

• Työterveyslääkäri / perusterveydenhuollon lääkäri 
 

• B-lausunto eläkevakuutusyhtiölle/Kelalle ja suositus 
kuntoutustutkimukseen 
– Verve Jyväskylä, Yliopistonkatu 23 
– KK-Kunto Jyväskylä, Betonitie 4 (Huhtasuo) 
 

• K-SKS  
– Fysiatrian pkl kun tarvitaan erikoissairaanhoidon tasoisia 

kuvantamistutkimuksia tai muita tutkimuksia. 
– Kuntoutustutkimuspoliklinikka kun tarvitaan laaja-alaista 

selvitystä esim. psyykkisten ongelmien takia – ei pelkästään 
TULE-sairauksissa.  

 



Ajanvarauksessa perehdytys  
TULES-vastaanottoon 

• Ajanvarausta hoitava sairaanhoitaja on 
avainhenkilö potilaan ohjauksessa  vastaanotolle: 

1. Fysioterapeutille 

• Pääsääntöisesti – aktiivinen ohjaus  

2. Lääkärille 

• Potilas ei halua fysioterapeutille 

• Traumapotilaat 

• Tulehdusoireet tai muut hälyttävät oireet 



TULE-potilaan haastatteluohje 
ajanvaraukseen   

 • Tavoitteena on selvitetään potilaan sairauden 
vaikeusaste ja kiireellisyys. 

• Suurin osa TULE-sairauksista on toiminnallisia 
ja hoito on fysioterapeutin ohjausta. Potilaalle 
ilmoitetaan, että aika varataan normaalin 
käytännön mukaisesti fysioterapeutille.  

• Jos potilas kieltäytyy ja ilmaisee haluavansa 
lääkärin vastaanotolle, aika varataan lääkärille.  

 



Jos potilaan antamasta selostuksesta ei ole jo käynyt 
selville, kysytään seuraavat asiat: 

 
• onko kyseessä tapaturma?  
(esim. korkeaenerginen vamma kuten isku, kaatuminen, kolari, kuormittava nostaminen 
putoaminen jne.)  

• onko punoitusta, turvotusta tai kuumotusta?  
(esim. sydämen vajaatoiminta, veritulppa, tulehdus) 

• onko kuumeilua tai voimakasta laihtumista? (yli 3 kg) 
(esim. tulehdus, syöpä ja yleissairaudet) 

• onko käsien tai jalkojen toiminta vaikeutunut tai estynyt? 
(esim. halvaus, neurologiset sairaudet, nivelen sijoiltaan meno) 

 

Jos vastaus on kyllä johonkin em. kysymyksistä, voidaan lisäkysymyksillä tarkentaa 
tilannetta ja jos kysymys on vakavasta sairaudesta potilas ohjataan lääkärin 
vastaanotolle 
 

 



Selkäkipu 

Kun selkäkipu on syynä kontaktiin ja vastaus on 
kyllä johonkin seuraavista kysymyksistä, potilas 
ohjataan päivystävälle lääkärille 
• onko virtsan tai ulosteen pidätyksen ongelmaa? 
• onko istuma-alueen tunnottomuutta? 
 
 
Rintakehän, rintarangan ja olkapään äkilliset ja/tai 
vasempaan yläraajaan rasituksessa pahenevat kivut 
ohjataan päivystävälle lääkärille. 

 



Potilaan ohjautuminen vahingossa 
lääkärin sijasta fysioterapeutille 

• Fysioterapeutit ovat saaneet koulutuksen 
erotusdiagnostiikkaan (red flags)  

• Fysioterapeutti siirtää potilaan tarvittaessa 
lääkärille - fysioterapeutti arvioi kiireellisyyttä 
vastaanotolla ja tarvittaessa ohjaa potilaan 
päivystykseen.  

• Ajanvaraukseen liittyvä riski on lähinnä siinä, 
että potilas saa ajan suoraan lääkärille, mutta 
vasta usean päivän päästä.   



OMA lähete 

• Potilas kutsutaan 15 min ennen vastaanoton 
alkua paikalle, jolloin hän ehtii täyttää 
lomakkeen. 
 

• Oma lähetteessä kysytään kipuongelmaan 
liittyvät esitiedot.  
 

• Lomake voidaan antaa potilaalle mukaan kotiin, 
kun potilas käy ”luukulla varaamassa aikaa” tai 
lääkäri lähettää potilaan fysioterapeutille.  



Seuranta  

• Suoravastaanotossa pyritään nopeaan toimintaan eli 
vastaanottoaika pitäisi saada 2-3 päivän sisällä.  

 

• Ajanvarausviiveen seuranta ja raportointi fysioterapian 
osastonhoitajalle ja edelleen ylilääkärille on tärkeää.  

 

• Tavoitteena on, että vähitellen yli puolet TULES-potilaista 
ohjautuu suoraan fysioterapeutille ja että lääkärit 
ohjaavat TULES-potilaat hoidonporrastusohjeiden ja 
hoitosuositusten mukaisesti fysioterapeutille.  


