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• Uudistunut Terveydenhuolto ja lääkärit -osio julkaistiin 15.10.2020.
• Sivuston uudistus pohjautuu laajaan selvitykseen, jossa kartoitettiin, millaista 

sisältöä terveydenhuollon ammattilaiset tarvitsevat ja analysoitiin 
verkkosivustosta kerättyä dataa. 

• Ammattilaiset myös testasivat sivujen toimivuutta uudistuksen eri vaiheissa.
• Uudistetusta osiosta löytyy mm. ohjeita lääkärinlausuntojen kirjoittamiseen 

ja tietoa sairaanhoitokorvauksista.
• Uudet sisällöt ohjaavat toimimaan Kelan kanssa ja neuvomaan potilaita 

Kelaan liittyvissä asioissa.
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https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-terveydenhuolto


Lääkärinlausunnot ja -todistukset eri elämäntilanteissa
• Lääkärinlausunnot ja todistukset eri elämäntilanteissa

• Sivuilla on kerrottu, minkä lausunnon tai todistuksen potilas tarvitsee hakemaansa 
etuutta varten. Sivuilta löydät myös ohjeet lausunnon kirjoittamiseen.

• Kela tarvitsee lääkärinlausuntoja ja -todistuksia useiden etuus- tai 
kuntoutushakemuksien liitteiksi. 

• Lääkärinlausunnon tai -todistuksen perusteella Kela arvioi asiakkaansa oikeutta etuuteen 
tai kuntoutukseen.

• Huolellisesti laadittu lääkärinlausunto vähentää lisäselvitysten tarvetta ja nopeuttaa 
hakemuksen käsittelyä.
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https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-terveydenhuolto-laakarinlausunnot-ja-todistukset


Työkyvyttömyyteen liittyvät etuudet
• sairauspäiväraha:

• työkyvyttömyys kestää alle 2 kuukautta: A-todistus
• työkyvyttömyys kestää yli 2 kuukautta: B-lausunto sairauspäivärahaa varten
• osasairauspäiväraha: B-lausunto osa-sairauspäivärahaa varten

• pitkäaikainen tai toistaiseksi kestävä työkyvyttömyys: B-lausunto 
kuntoutustukea ja työkyvyttömyyseläkettä varten

Pikaopas lääkärille: potilaan työkyvyttömyys
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https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-terveydenhuolto-laakarinlausunnot-ja-todistukset-a-todistus
https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-terveydenhuolto-laakarinlausunnot-ja-todistukset-b-lausunto-sairauspaivaraha
https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-terveydenhuolto-laakarinlausunnot-ja-todistukset-b-lausunto-osasairauspaivaraha
https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-terveydenhuolto-laakarinlausunnot-ja-todistukset-b-lausunto-kuntoutustuki-ja-tyokyvyttomyyselake
https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-terveydenhuolto-laakarinlausunnot-ja-todistukset-pikaopas


• Käytössä lääkelinja ja yleislinja
• Kelan asiantuntijalääkärit vastaavat 

lääkäreiden kysymyksiin ma–pe klo 9–15 
numerossa 020 371 015. 

• Lääkärilinjalta saa ohjeita 
lääkärinlausunnon kirjoittamiseen sekä 
yleistä neuvontaa esimerkiksi sairauden 
perusteella maksettavista etuuksista ja 
lääkkeiden korvaamisesta.
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Lääkärilinja



Toimia.fi -sivusto



Toimia.fi -sivusto
• Mitä toimintakyky on? - Toimintakyky – THL

• fyysinen toimintakyky
• psyykkinen toimintakyky
• kognitiivinen toimintakyky
• sosiaalinen toimintakyky

• TOIMIA-tietokanta - Duodecim (terveysportti.fi)
•  Toimintakyvyn ulottuvuudet Työkyky

•  Suositukset  TOIMIA (suosituksia eri toimintakykymittareiden käytöstä
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https://thl.fi/fi/web/toimintakyky/mita-toimintakyky-on
https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/tmi?toc=802599


Verkkokoulu 
terveydenhuollon 
toimijoille

Kela sairaalassa -projekti
(tulossa)



Verkkokoulu terveydenhuollon toimijoille
• Kehitteillä verkkokoulu Kelan kuntoutuspalveluista ja muista kuntoutukseen 

kytkeytyvistä etuuksista terveydenhuollon toimijoiden käyttöön
• Nopea arjen työväline kuntoutukseen ohjaamisen helpottamiseksi ja tiedon 

lisäämiseksi
• Ei tuoteta ns. uutta tietoa, vaan hyödynnetään linkkejä mm. Kela.fi
• Moodle-alustalla, osana Kelan verkkokoulua
• Avoin kaikille kiinnostuneille
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Verkkokoulu terveydenhuollon toimijoille
• Verkkokoulu tarjoaa tietoa:
 asiakkaalle soveltuvista kuntoutusvaihtoehdoista
 sairastamisen ja kuntoutumisen aikaisesta toimeentulosta
 ohjeita potilaan kuntoutustarpeen tunnistamiseen ja kuntoutukseen ohjaamiseen, 

lääkärinlausuntojen ja kuntoutussuunnitelmien laatimiseen, toimintakyvyn arvioimiseen
 Tietoa Kelan kumppanuustyöstä ja palvelukanavista, Kelan some-kanavista, 

ajankohtaisista tapahtumista
 Case-esimerkkejä palvelukokonaisuuksien hahmottamiseksi
 Tentti-osio tietojen testaamiseksi
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Kiitos mielenkiinnosta!
Jyrki Riihijärvi

ylilääkäri
Kela, asiantuntijalääkäriyksikkö
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