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Marketta Rajavaara ja Juhani Lehto
Kuntoutusjärjestelmä tutkimuksen kohteena
Kuntoutusjärjestelmä vai epäjärjestelmä?
Kuntoutus on toimintaa, joka on tarpeen kansalaisten toimintaky v yn ylläpitä
miseksi ja jolla on siksi tärkeä merkitys ihmisten hy vinvoinnin, työky vyn, työn
tuottavuuden ja itsenäisen arjessa selviytymisen kannalta. Kuntoutustoimintaa
rahoitetaan, toimeenpannaan, kehitetään ja mahdollistetaan kansalaisten käyt
töön monen hy vinvointivaltiollisen instituution avulla. Kuntoutuksen rahoitus
on säädetty yli kymmenen erilaisen vakuutusrahaston ja verorahoitukseen perus
tuvan budjetin kautta maksettavaksi, ja kuntoutuspalveluja tuottavat valtiolliset,
kunnalliset sekä niin voittoa tavoittelemattomat kuin voittoa tavoittelevatkin
yksityiset organisaatiot. Kuntoutukseen tarvitaan asiantuntijoita lääketieteen
ja hoidon, sosiaalityön, koulutuksen ja psykologian, työllistämisen ja yritystoi
minnan, hallinnon, talouden ja juridiikan alueilta. Tämä kirja kertoo siitä, miten
nämä moninaiset osat liittyvät toisiinsa ja miten tällaisen järjestelmän muutos
on mahdollinen.
Kuntoutusjärjestelmästä kokonaisuutena puhutaan usein niin kriittiseen
säv y yn, että on sy ytä kysyä, onko järjestelmä ollenkaan osuva sana vai olisiko
epäjärjestelmä paremmin osuva. Järjestelmän monimutkaisuus ja sekavuus tuli
monen asiantuntijan suulla esiin joitakin vuosia sitten, kun Asko Suikkanen ja Jari
Lindh (2007) yllyttivät kuntoutuksen asiantuntijat keskusteluun rehabsauruksesta.
He väittivät nykyisenlaisen kuntoutuksen tulleen tiensä päähän, kun nykyisessä
managerialistisessa järjestelmässä kuntoutuksen käyttäjät ja työyhteisöt on pit
kälti sivuutettu palvelujen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Useat
muutkin kuntoutuksen asiantuntijat esittivät tässä keskustelussa järjestelmän
toimivuudesta tyrmääviä kannanottoja:
”Kuntoutusjärjestelmälle on ollut erityisen leimaa antavaa muuttu
mattomuus, jäykky ys ja jähmeys, vaikka työelämän nopean muu
tosvauhdin tunnistavat ja tunnustavat kaikki.” (Vilkkumaa 2008, 3.)
”Etuna useamman rahoittajan järjestelmässä on, että kuntoutusvaroja
ja -mahdollisuuksia on enemmän. Haittana on, että vastuuta pallo
tellaan järjestäjien välillä, kuntoutusprosessi etenee katkonaisesti ja
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resursseja käytetään epätarkoituksenmukaisesti. Pahoja aukkoja voi
myös syntyä joidenkin väestöryhmien mahdollisuuksiin saada kun
toutusta.” (Paatero 2008, 13.)
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”Työikäisten kuntoutus on edelleen kehitysradallaan. Sen mahdol
lisuudet ovat v ielä käy ttä mättä. Uudemmat toimintama l lit ovat
kärsimässä tarpeetontakin tuskaa osittain lainsäädännön, osittain
va llattoman kehit yksen ja riittämättömän osaamisen rattaissa.”
(Rissanen 2008, 25–26.)
Myös kansainväliset arviot ovat kriittisiä. OECD:n arviointiraportissa suo
malaista ammatillisen kuntoutuksen järjestelmää kritisoidaan monimutkaisuu
desta, pirstaleisuudesta ja tehottomuudesta. Sekavan ja monitahoisen järjestelmän
nähdään murentaneen kuntoutuksen järjestäjien vastuita, hankaloittaneen eri
tahojen yhteistyötä ja tuottaneen kuntoutuksen väliinputoajia. Arvioitsijoiden
huolena on se, ettei suomalaisen kuntoutusjärjestelmä kykene vähentämään
terveysperusteisten etuuksien käyttöä väestön keskuudessa. (OECD 2008.)

Monimerkityksinen kuntoutus
Käsitteessä kuntoutusjärjestelmä ei monenlaisia mielipiteitä aiheuta vain yhdys
sanan jälkiosa. Asiantuntijakeskusteluissa ilmenee näkemyseroja myös siitä, mikä
toiminta ylipäänsä on kuntoutusta ja mikä ei. Koska kuntoutuksen tavoitteet,
sisällöt, kohteet, toimijat ja välineet jatkuvasti muuttuvat, myös sen määrittelyt
ovat ajan kuluessa vaihdelleet. Järjestelmän eri osissa käsite saa eri merkityksiä
kunakin ajankohtana, myös nykyään.
Aila Järvikoski ja Kristiina Härkäpää (2011, 8) luonnehtivat kuntoutuksen
oppikirjassaan, että kuntoutus on toimintaa, jolla pyritään parantamaan ih
misten toimintakykyisy yttä ja sosiaalista selviytymistä, edistämään työkykyä ja
turvaamaan työuran jatkuvuutta. Kymmenkunta vuotta aiemmin, vuonna 2002,
eduskunnalle annetussa kuntoutusselonteossa kuntoutus kuvattiin suunnitel
mallisena ja monialaisena, yleensä pitkäjänteisenä toimintana, jonka tavoitteena
on auttaa kuntoutujaa hallitsemaan elämäntilanteensa. Sen nähtiin toteutuvan
ihmisen ja ympäristön muutosprosessissa, jolla tavoitellaan toimintaky v yn,
itsenäisen selviytymisen, hy vinvoinnin ja työllisy yden edistämistä. Selonteon
mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon, sosiaalivakuutuksen ja työhallinnon laki
sääteiset kuntoutustoimet perustuvat todettuun oireeseen, sairauteen, vajaakun
toisuuteen tai vammaan. Lisäksi kuntoutuksen perusteeksi todetaan työkyv yn
heikkenemisen tai vakavan sosiaalisen syrjäytymisen uhka. (STM 2002.)
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Kuntoutuksen käsitteen käyttö on viime aikoina laajentunut uusiin palvelu
toimintoihin kuntouttava työote -termin leviämisen kautta. Samaan aikaan kun
toutus on jäänyt yllättävän syrjäiseen asemaan hyvinvointipolitiikan agendalla.
Kuntoutuksenhan voisi olettaa olevan julkisen keskustelun keskiössä Suomessa
pelkästään väestön ikääntymisen, työurien pidentämisen vaatimusten ja työelä
män kehittämisen tarpeiden vuoksi. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa sekä
terveydenhuollon rahoitus- ja järjestämiskeskustelussa kuntoutuksen asemaa
ja tehtäviä ei ole juuri käsitelty. Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyö
ryhmän esitys sosiaalisen kuntoutuksen lakisääteistämisestä uudessa sosiaali
huoltolaissa ei ole myöskään saanut aikaan vilkasta keskustelua (STM 2012; ks.
kuitenkin Karjalainen ja Rajavaara 2012).
Kun kuntoutuksen käsitteen käyttö on laajentunut, sellaisen reaalimääritel
män tarjoaminen, joka kiteyttäisi kuntoutuksen olemuksen, ei ole mahdollista.
Esimerkiksi vakiintuneesti nimety t kuntoutuksen osa-alueet – lääkinnällinen,
ammatillinen, kasvatuksellinen ja sosiaalinen – eivät riitä toiminnan jäsentä
miseen. Kuntoutusta voidaan yrittää määritellä niin tavoitteiden, prosessien,
keinojen ja toimenpiteiden, kohderyhmien kuin toteuttavien tahojen kautta.
Määritelmä, joka kokoaisi ne kaikki yhteen, olisi luultavasti niin monimutkainen,
että sen käytettävy ys rajoittuisi vain suppean asiantuntijajoukon piiriin. Monessa
tilanteessa on realistista hyväksyä, että kuntoutus on sitä, mitä eri tahot siinä
yhteydessä kutsuvat kuntoutukseksi.

Vuoden 1991 lainsäädäntö: yritys selkeyttää kuntoutusjärjestelmää
Kuntoutuksen nykyinen hallinnollinen määrittelyperusta syntyi vuoden 1991
kuntoutuslainsäädännön uudistuksessa. Silloin linjattiin lainsäädännöllisesti,
kovin olennaisesti sisältöä muuttamatta, suomalaisen hy vinvointivaltion eri
instituutioiden – kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon, työterveyshuollon,
työvoimapalvelujen, Kansaneläkelaitoksen sekä lakisääteisiä tehtäviä hoitavien
yksityisten eläke- ja vakuutuslaitosten kuntoutustehtävät. Samoin annettiin
näille instituutioille lakisääteinen velvoite keskinäisestä yhteistyöstä ja toimin
nan yhteensovittamisesta. Vaikka kansalaisten oikeudet kuntoutukseen jäivät
täsmentämättä, tämä lakikokonaisuus antaa hallinnollisen määritelmän siitä,
mitä sisälty y kuntoutukseen ja mitkä instituutiot muodostavat kuntoutusjärjes
telmän. Vuoden 1991 jälkeen on useimpien mainittujen instituutioiden toimintaa
ohjaavaa lainsäädäntöä muutettu ainakin jossain määrin, mutta eri tahojen
kuntoutusvastuut ovat säilyneet melko muuttumattomina (Paatero 2008, 12).
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Vuoden 1991 lainsäädännön odotettiin selkey ttävän kuntoutusjärjestel
män monimut kaisuutta, lisäävän toimintojen integrointia sekä parantavan
kuntoutustoiminnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Edellä esitetyt kotimaisten
asiantuntijoiden ja kansainvälisen vertailun arviot viittaavat siihen, että kovin
pitkälle ei ole päästy parissakymmenessä vuodessa.
Kuntoutuksen kokonaisjärjestelmätason toimintaa kritisoidaan niin palve
lujen tuottamisen ja yhteensovittamisen, palvelujen saatavuuden ja oikeuden
mukaisen jakautumisen kuin palvelujen tehok kuuden ja vaikuttavuudenkin
puutteista ja epäkohdista. Arvostelusta huolimatta kokonaisjärjestelmää ja sen
oletettuja puutteita on tutkittu varsin vähän. Järjestelmän monimutkaisuus ja
pirstaleisuus sekä koordinoinnin ja kokonaisuuden johtamisen ongelmat on
todettu, mutta niiden syitä ja järjestelmän vaihtoehtoisia kehittämismahdolli
suuksia ei ole tarkasteltu perusteellisesti.
Parin viime vuosikymmenen aikana tällainen suurten ja kompleksisten
hy vinvointivaltiollisten järjestelmien tutkimus on nopeasti yleistynyt. Suomen
kuntoutusjärjestelmän kokonaisuushan ei ole ainut hy vinvointivaltiollinen jär
jestelmä, joka on rakentunut pitkän ajan kuluessa monista alkujaan erillisistä
osista ja jota voi luonnehtia monimutkaiseksi, hajanaiseksi ja eriar voisuutta
ylläpitäväksi. Kun kuntoutuksen järjestelmätason tutkimus on ny t käynnis
tetty, tässä voidaan hyödyntää sekä kotimaista että kansainvälistä nousevaa
hy vinvointivaltiollisten järjestelmien hallinnan tutkimusta.

Hallinnan näkökulma
Kun historiansa tuloksena kehittynyt laaja hy vinvointivaltiollinen järjestelmä
koetaan monimutkaiseksi ja pirstaleiseksi, sen selkey ttämistä, osien yhteen
sovittamista ja kokonaisuuden ohjaamista voidaan lähestyä eri tavoin. Usein
esitetään erillisten osien kokoamista vahvemman yhteisen johdon alaisuuteen.
Näin on otaksuttu ratkaistavan esimerkiksi Suomen terveydenhuollon rahoituk
sen monikanavaisuuteen liitetyt ongelmat. On ehdotettu rahoituksen kokoamista
kunnallisen terveydenhuollon päätöksenteon kautta käytettäväksi (THL 2010;
vrt. Aronkytö ym. 2010; Mikkola 2011). Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen
kunta- ja palvelurakenneuudistuksen kannanotoissa on edellytetty sosiaalihuol
lon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kokoamista riittävän laajalle
väestöpohjalle, jotta kunnat tai sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet kykenisivät
huolehtimaan väestön yhdenvertaisista palveluista. Kuntoutusta esitettiin jo
1960-luvulla koottavaksi yhtenäiseen organisaatioon yhden hallinnollisen johdon
alaisuuteen (KM 1966: A8), mutta tämä ehdotus hylättiin. Ehdotuksia yhdistää
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oletus siitä, että kattava organisaatiorakenne poistaisi entisen hajanaisen järjestel
män ongelmat. Viimeaikainen pyrkimys yhtenäistää kunnallinen sosiaali- ja ter
veydenhuolto yhden johdon alaisuuteen vaikuttaa kuitenkin näennäisratkaisulta,
jonka seurauksena moninaisuus ja pirstaleisuus saattaa vain kasvaa (Lehto 2012).
Toimintojen yhteensov itta miseen py rk ivät yhteist yöverkostot voidaan
nähdä yhdestä keskuksesta johdetun hierarkkisen organisaation vaihtoehtona.
Esimerkiksi terveyden edistäminen edelly ttää tavanomaisesti eri osapuolten
verkostoyhteisyhteist yötä ei kä niin kään yhdestä johtokesku ksesta ohjat tua
toimintaa (Ståhl ym. 2006). Eläkejärjestelmiin vaikuttaminen ja järjestelmien
yhteensovittaminen nähdään samoin verkostomuotoisena yksit y isten ja jul
kisten toimijoiden kumppanuutena (Johanson ym. 2012). Kun kuntoutusta ei
1970-luvulla saatu kootuksi yhteen organisaatioon, tuli ratkaisuksi 1990-luvun
alussa kaikkia osajärjestelmiä yhteistyöhön ja yhteensovittamiseen velvoittava
lainsäädäntö, verkosto yhden johtokeskuksen sijasta (Miettinen 2011).
Mark kinat on nähty kolmantena vaihtoehtona yhteensovittamiseen ja
koordinaatioon. Vapaiden mark kinoiden ideaalissa palvelujen tarvitsijoiden
halut ja tarpeet sekä palveluntuottajien mahdollisuudet ja palvelutuotteet koh
taavat ja sovittuvat yhteen markkinoiden ”näkymättömän käden” ohjaamina.
Ottamatta kantaa siihen, toimiiko ideaali minkäänlaisissa reaalimaailman
olosuhteissa, hy vinvointipalvelujen julkisen rahoituksen ja muun sääntelyn
maailma on kaukana ideaalista. Hy vinvointipalveluihin onkin yritetty rakentaa
vapaiden mark kinoiden sijasta puolittaismarkkinoita, säänneltyjä markkinoita
tai kuvitteellisia markkinoita, joissa julkinen sektori on palvelujen ostaja, laa
dun, hinnan ja markkinoille pääsyn sääntelijä tai erilaisten palveluntuottajien
hinnan ja laadun vertailija (Gingrich 2011). Suomessa näitä markkinamalleja on
muokattu esimerkiksi tilaaja–tuottaja-mallien, ulkoistamisen, kilpailuttamisen
sekä palvelusetelien kehittämisen yhteydessä (Junnila ym. 2012). Joihinkin osa
järjestelmiin, esimerkiksi Kelan järjestämään kuntoutukseen, markkinaehtoiset
menettelyt, kuten palvelujen kilpailutus, ovat miltei vakiintuneet (Karhu 2012),
mutta eivät kokonaisjärjestelmän ohjaukseen (Miettinen 20119.
Nämä kolme vaihtoehtoa – hierarkia, verkostot ja markkinat ovat nousseet
viime vuosikymmeninä esiin hallintotieteen ja politiikan tutkimuksessa käsitteen
hallinta (governance) yhteydessä. Joskus esitetään muitakin vaihtoehtoja, kuten
yhteisöjen varaan muodostuva hallinta (Pierre ja Peters 2000).
Laajassa merkityksessä hallinnalla tarkoitetaan erilaisia tapoja koordinoida
toimintoja ja ylläpitää sosiaalista järjestystä. Kapeammassa merkityksessä hallinta
viittaa hierarkkisesta ohjauksesta poikkeavaan ohjaustapaan, jolle on ominaista
yhteistoiminnallisuus sekä ei-julkisten toimijoiden merkittävä asema hallinnan
verkostoissa julkisten toimijoiden rinnalla. Tunnettu iskulause on ” from govern
ment to governance”. Siinä government edustaa yhdestä keskuksesta toimijoiden
yläpuolelta tapahtuvaa ohjaustapaa ja governance tapaa, jossa ohjausta tapahtuu
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monesta eri keskuksesta, ei vain ylhäältä vaan myös eri tasoilta, ei yhdensuun
taisena vaan vuorovaikutuksellisena prosessina.
Aluksi siirtymää kuvattiin tutkijakeskusteluissa julkisen hierarkian kor
vautumisena muilla hallinnan mekanismeilla ja käytännöillä. Rhodesin (1997)
mukaan hallinta merkitsisi sitä, ettei ole olemassa yhtä valtakeskusta tai auktori
teettia vaan useita keskuksia verkostojen autonomisuuden vuoksi. Stokerin (1998)
mukaan hallinnan käsite ilmentää muutosta, jonka yhteydessä valtion merkitys
on vähentynyt yhteiskunnassa ja muiden toimijoiden asema vahvistunut. Eten
kin yritysten, kolmannen sektorin ja kansalaisten hy vinvointivastuut ja tehtävät
ovat lisääntyneet. Viimeaikaisessa tutkimuksessa valtion hierarkkisen, muuhun
yhteiskuntaan kohdistuvan vallankäytön vähenemisen ja muilla muodoilla kor
vautumisen sijasta on yhä useammin päädytty tulkitsemaan kehitys hierarkian,
markkinoiden, verkostojen sekä muiden mekanismien ja käy täntöjen sekoittumi
seksi, monimutkaisiksi hybrideiksi (Bouchaert ym. 2010; Åkerstrøm ym. 2012).
Hallinnan tarkasteluun liittyvät myös kysymykset metahallinnasta. Kooimanin
ja Jentoftin (2009) mukaan metahallinnasta eli hallinnan hallinnasta voidaan
puhua silloin, kun hallintajärjestelmän arvoista, normeista ja periaatteista käy
dään keskustelua, niitä laaditaan tai sovelletaan. Heidän mielestään toiminnan
arvoja, normeja ja periaatteita koskevat valinnat eivät kuulu pelkästään julkiselle
vallalle, vaan vastuun valinnoista tulisi jakautua julkisen ja yksityisen sektorin
toimijoiden sekä kansalaisyhteiskunnan kesken. Hallinnan yhteydessä tehtävät
valinnat sisältävät yleensä arvoristiriitoja, joten eri toimijoiden näkökantojen
huomioon ottaminen olisi tärkeää päätöksenteossa.
Kun suomalaista kuntoutusjärjestelmää tarkastellaan hallinnan näkökul
masta, kiinnostavat seuraavanlaiset kysymykset: Miten kuntoutusjärjestelmää
koskevat hallinnan järjestelyt ovat tulleet valituiksi (tarkoituksellisesti tai tar
koittamatta)? Ketkä toimijat vaikuttavat kuntoutuksen kentällä, ja miten heidän
asemansa on ajan myötä muuttunut? Voidaanko ylipäänsä puhua kuntoutus
järjestelmän tai -politiikan hallinnasta tai koordinaatiosta? Miten ja millaisin
keinoin hallintaa on pyritty ylläpitämään? Millaisiin muihin hallinnan järjes
telmiin kuntoutusjärjestelmä kiinnitty y? Millaiset arvot ja politiikkapäämäärät
muovaavat järjestelmän kehitystä? Millaisia seurauksia valituilla hallinnan
järjestelyillä saattaa olla? Miten kuntoutusjärjestelmän muutos on mahdollista?
Tällaisiin kysymyksiin vastaaminen edelly ttää kuntoutusjärjestelmän tutkijoilta
sekä teoreettista että empiiristä tarkastelua ja näiden yhdistämistä. Kuntoutus
järjestelmän tutkimus ei ole vain järjestelmän rakennepiirteiden ja dynamiikan
tarkastelua, sillä pohdittaviksi nousevat myös kuntoutuksen arvot, periaatteet
ja sisältö.
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Kuntoutusasiain neuvottelukunnan tutkimusjaosto totesi 2000-luvun alussa, että
kuntoutusjärjestelmän monitahoisuus on heijastunut myös alan tutkimukseen.
Vaikka neuvottelukunta piti kuntoutuksen tutkimusta monipuolisena, usei
siin asiakasryhmiin ja lukuisiin menetelmiin kohdentuvana, se näki pulmaksi
tutkimuksen pirstaleisuuden. Tutkimusjaosto kiinnitti huomiota siihen, että
makrotasoinen, koko kuntoutusjärjestelmän tutkimus oli kiinnostanut vain
harvoja. Se suositti tämän vuoksi ryhtymistä kuntoutusjärjestelmän ja -politiikan
järjestelmätasoiseen arviointiin. (STM 2001.)
Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikkö käynnisti 2000-luvun puoli
välissä kuntoutusjärjestelmää koskevan tutkimushankkeen, jonka päärahoitta
jana toimi Kela. Artikkelijulkaisujen ohella hanke tuotti kaksi kuntoutusjärjes
telmää käsittelevää väitöskirjaa, Sari Miettisen tutkimuksen Muutoksen mah
dollisuus Suomen kuntoutusjärjestelmässä (2011) sekä Jutta Pulkin tutkimuksen
Aluetason kuntoutusjärjestelmä – Rakenne, organisaatio ja toiminta palvelujen
saatavuuden näkökulmasta (2012).
Tässä julkaisussa esitellään tutkimushankkeen päätuloksia ja jatketaan
keskustelua kuntoutusjärjestelmän hallinnan kysymyksistä. Artikkelikokoelman
kirjoittamiseen on osallistunut Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikön,
Kuntoutussäätiön ja Kelan tutkimusosaston tutkijoita. Artikkeleiden tavoitteena
on tarkastella kuntoutusta järjestelmänäkökulmasta ja koota näkökohtia siitä,
millaisia asioita kuntoutusjärjestelmän hallintaan ja toimivuuteen liitty y.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus ja järjestäminen sekä väestön ter
veyden ja työky vyn edistäminen ovat päivänpolttavia kysymyksiä Suomessa.
Kirjoittajat toivovat, että kuntoutus tuotaisiin näissä keskusteluissa näky västi
esille. Artikkelikokoelma ei sisällä kuitenkaan kirjoittajien yhteisiä ehdotuksia
siitä, miten kuntoutusjärjestelmää olisi tarpeen kehittää. Kuntoutuksen, sosiaali
vakuutuksen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kansainväliset vertailut olisivat
erit y isen hyödyllisiä toiminnan uudistamisvaihtoehtoja selvitettäessä. Tässä
artikkelikokoelmassa keskity tään kuitenkin kuntoutusjärjestelmään kansallisena
kokonaisuutena.
Ensimmäisessä ar ti k kelissa Ulla Ashorn ja Sari Miettinen jäsentävät
suomalaisen kuntoutusjärjestelmän muotoutumista osana hy vinvointivaltion
kehitystä. Heidän mukaansa kuntoutusjärjestelmä on muovautunut rinnakkain
hy vinvointivaltion kehityksen kanssa. Samalla kuntoutuksella on ollut erityis
laatuinen polkunsa hy vinvointivaltion täydentäjänä. 1990-luvun laman jälkeen
on lisäänty västi kyseenalaistettu mahdollisuuksia ylläpitää hy vinvointivaltion
rakenteita ja toimintoja. Kirjoittajat pohtivat erilaisia kehitysnäkymiä, jotka voi
sivat toteutua kuntoutuksen kohdalla. Heidän mukaansa epävarmuus palvelujen
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järjestymisestä voi lisääntyä, mutta ehkä myös mahdollisuudet ja tarpeet kehittää
kuntoutusjärjestelmää nykyistä kokonaisvaltaisemmin.
Juhani Lehto ja Sari Miettinen tarkastelevat artikkelissaan kuntoutusjär
jestelmän ja -politiikan koordinaation edellytyksiä ja esteitä. He tuovat esiin sen,
että kuntoutusjärjestelmä sisältää sekä universaaleja että ansaintaperiaatteesta
lähteviä osia. Lisäksi järjestelmään ovat tulleet mukaan yksity isvakuutus ja
markkinaperiaatteet. Järjestelmän koordinaatiota on tavoiteltu monin tavoin,
mutta vähitellen kaikenlaiset yrityksetkin näy ttävät hiipuneen. Jotta järjestelmän
koordinaatio voisi vahvistua, tarvittaisiin politiikan toimijoiden ja asiantuntijoi
den kesken yhteinen näkemys kuntoutuksen haasteista ja ongelmista.
Marketta Rajavaara tarkastelee työikäisten ammatillisesti suuntautunutta
kuntoutusta ja muita työkykypolitiikkoja osana sosiaalisen investoinnin ideoi
den voimistumista. Artik kelissa osoitetaan kuntoutusjärjestelmän liitännät
laajempaan työkykypolitiikkojen kokonaisuuteen, joka sisältää kuntoutuksen
ohella esimerkiksi työpaikkojen työhyvinvointitoiminnan, sairausvakuutuksen,
työterveyshuollon sekä työllisy ys- ja eläkepolitiikan uudistamista. Rajavaaran
mukaan kuntoutusjärjestelmässä tasapainoillaan sen suhteen, edistetäänkö
kuntoutuksella työvoiman tuottavuutta vai kansalaisten yhdenvertaisuutta.
Uudet työkykypolitiikat ovat painottuneet työssä käy vien työkyv yn edistämi
seen, ja heikkotuottoisiksi katsotut kansalaiset ovat vaarassa syrjäytyä riittävistä
tukitoimista.
Pekka Rissanen ja Jutta Pulkki selvittelevät kuntoutuspalvelujen käyttöä ja
jakautumista väestössä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella. Tarkastelu
perustuu kunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelujen, Kelan, työ- ja elinkeino
ministeriön, Elä keturvakeskuksen ja Valtiokonttorin yhdistetty yn rekisteri
aineistoon. Tarkan kuvan saaminen kuntoutuksen kokonaisasiakasmäärästä
osoittautuu vaikeaksi. Artikkelin mukaan noin yhdeksän prosenttia tutkitun
sairaanhoitopiirin väestöstä käy ttää vuosittain joitakin kuntoutuspalveluja.
Luku on pienempi kuin arviot kuntoutuksen tarpeessa olevista, mutta suurempi
kuin aiemmat arviot kuntoutuksen piirissä olevista. Tarve näyttää paremmin
ty ydy tty vän lapsilla, nuorilla ja työikäisillä kuin eläkeikäisillä.
Mika A la-Kauhaluoma, Mik ko Henriksson ja Timo Saarinen esittelevät
Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) rahoittaman KOJU-hankkeen kyselytutki
muksen tulosten pohjalta kolmannen sektorin toimijoiden asemaa kuntoutuksen
toteuttajina. Kyselyn perusteella kuntoutustoiminta käsitetään kolmannella
sektorilla laaja-alaisesti. Järjestöjen ja yritysten merkitys on selvästi kasvanut
Suomessa viime vuosina. Kuntoutustoimintoja rahoittivat useimmiten kunnat.
Elina Viitanen ja Arja Piirainen erittelevät erilaisten asiakkuuksien muo
toutumista monimutkaisen palvelujärjestelmän ympäristöissä vetämällä yhteen
vuosien varrella tekemiensä ryhmähaastattelu- ja kyselyaineistopohjaisten tutki
mustensa tuloksia. Kuntoutuksen ja kuntoutusorganisaatioiden moninaisuudessa
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he ovat tunnistaneet kymmenen erilaista asiakkuuden ty yppiä kuntoutuksen
”kuningaskuluttajasta” tietämättään palveluja saaneeseen ”salakäyttäjään”. Sekä
järjestelmän asiakaslähtöisy yden että muun arvioinnin kannalta asiakkuuksien
eroavaisuudet on sy ytä ottaa huomioon.
Ilona Autti-Rämö pohtii artikkelissaan kuntoutusjärjestelmän merkitystä
vaikuttavan kuntoutusprosessin toteutumisessa ja uusien kuntoutusmenetelmien
käyttöönotossa terveydenhuollon näkökulmasta. Hän toteaa, ettei kuntoutusjär
jestelmän muutos yksinään paranna asiakkaiden kuntoutumisen edellytyksiä.
Kuntoutumisen mahdollistuminen edellyttää myös osaamisen, yhteistyön ja
taloudellisten resurssien vahvistamista. Mitä vähemmän on mahdollista koh
data kuntoutujia aktiivisessa vuorovaikutuksessa, sen epätodennäköisempää
on, että asiakkaat hyötyvät saamastaan palvelusta. Kuntoutuksen vaikutusten
arvioinnissa tarvitaan tästä sy ystä asiakaslähtöisiä, prosessin toteutumista ar
vioivia mittareita.
A nnamari Tuulio-Henriksson kuvailee artikkelissaan monista toimijoista
koostuvaa kuntoutuksen palvelukokonaisuutta mielenterveyden häiriöiden hoi
dossa ja kuntoutuksessa. Artikkelissa tuodaan esille mielenterveyden häiriöiden
kliinisiä ja erilaisiin suosituksiin perustuvia hoidollisia erityispiirteitä ja tarkas
tellaan palvelujärjestelmän kehittämishaasteita näistä käsin. Mielenterveyden
häiriöt ovat yleisin peruste t yöky v y ttömy yseläk keelle siirtymiseen ja Kelan
kuntoutuspalvelujen saamiseen. Mielenterveyskuntoutusjärjestelmä kaipaa
kehittämistä. Kuten muussakin kuntoutuksessa, myös mielenterveyskuntoutuk
sessa on kuitenkin muistettava, että järjestelmän muutokset eivät siirry suoraan
asiakkaan hyödyksi. Kuntoutuksen onnistuminen edelly ttää aina kuntoutujan
omaa sitoutumista ja motivaatiota, asiakaslähtöisy yttä kuntoutuksen suunnit
telussa ja osaamisen lisäämistä kuntoutuspalveluissa.
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Ulla Ashorn ja Sari Miettinen
Kuntoutus hyvinvointivaltion kerrostumissa
Tausta
Tarkastelemme tässä artikkelissa rinnakkain Suomen kuntoutusjärjestelmän
ja suomalaisen hy vinvointivaltion kehitystä. Ymmärrämme kuntoutusjärjes
telmän vuosikymmenien kuluessa rakentuneeksi monen erillisen instituution
muodostamaksi kokonaisuudeksi (ks. taulukko 1). Tavoitteemme ei ole toistaa
hy vinvointivaltion tarinaa, ei määritellä hy vinvoinnin käsitettä eikä esitellä
hy vinvointivaltioluokitteluja. Paikannamme erilaisia kausia hy vinvointivaltion
ja kuntoutusjärjestelmän kehityksessä ja peilaamme niitä toisiinsa. Tarkoituk
semme on pohtia, missä määrin kuntoutusjärjestelmän kehitys on sidoksissa
yleiseen hy vinvointivaltiokehitykseen ja missä määrin sen kehityksellä on ollut
omia periaatteita. Lopuksi keskustelemme tulevaisuuden vaihtoehdoista.
Käytämme tarkastelussa historiallisen institutionalismin tarjoamaa käsit
teistöä. Eräs sen tarjoamia keskeisiä analy ysivälineitä on polkuriippuvuus. Tämä
ajattelutapa korostaa instituutioiden historian merkitystä ilmiöiden suunnan
määrääjänä niin, että aikaisemmat valinnat rajoittavat tulevaisuuden valintojen
mahdollisuuksia (Hall ja Taylor 1996, 938; Mahoney ja Thelen 2010, 1–5). Toinen
tämän tutkimusperinteen analy ysitapa on tarkastella solmukohtia tai ”mahdol
lisuuden ikkunoita”, joissa instituution suunta muuttuu äkillisesti joko sisältätai ulkoapäin tulleen paineen seurauksena (Kingdon 1995; Hall ja Taylor 1996,
941). Kaikkiaan historiallisen institutionalismin yksi keskeinen näkökulma on
se, että instituutioiden kehityksessä kaikki tapahtumat ovat sidoksissa toisiinsa
(Steinmo 2008, 118).
Tutkimuksissa on usein esitetty, että hy vinvointivaltio ei ole historiansa
aikana uudistunut niinkään ulkoisen painostuksen (tai shokin) vaikutuksesta
murrosmaisesti, vaan pikemminkin sisältäpäin erilaisten institutionaalisten
jakolinjojen luomisen ja sy ventämisen kautta (Mahoney ja Thelen 2010, 1–5;
Saari 2010, 11). Tätä ajattelutapaa tukee se huomio, että instituutioiden eräänä
keskeisenä piirteenä pidetään pysy v y yttä ja suhteellista muuttumattomuutta: po
liittisen ja sosiaalisen elämän sääntöjä, normeja tai toimintatapoja ei voi muuttaa
nopeasti (Hall ja Taylor 1996, 941; Mahoney ja Thelen 2010, 4).
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Taulukko 1. Kuntoutusjärjestelmän institutionaalinen rakentuminen. Tummemmalla värillä on merkitty
ne vuosikymmenet, jolloin instituutio on ollut aktiivinen osa kuntoutuksen kokonaisuutta.
Instituutio

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Lainsäädännössä määritelty vastuu
kuntoutuksesta:
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Invalidihuolto
Kunnallinen sosiaali- ja terveyspalvelu
järjestelmä
Kansaneläkelaitos
Valtiokonttori
Työvoimahallinto
Työeläkejärjestelmä
Pakollinen tapaturma- ja liikennevakuutus
Ei lainsäädännössä määriteltyä vastuuta
kuntoutuksesta:
Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus
Järjestöt
Lähde: Miet tinen ym. 2011, 8.

Institutionalismia ja polkuriippuvuutta tutkimusta jäsentävinä käsitteinä
on myös arvosteltu. Kay (2005, 554) toteaa, että näiden käsitteiden avulla on
helpompi osoittaa pysy v y ys kuin muutos. Mahoney ja Thelen (2010, 8) ovat
esittäneet, että kaikissa instituutioissa täyty y olla myös dynaaminen aspekti,
jonka avulla ne pystyvät säilyttämään asemansa ympäristössä. Niin kutsuttu
rakennepoliittinen lähestymistapa korostaa politiikan ja poliittisten tavoittei
den merkitystä hyvinvointivaltion rakentamisessa (Mattila 2011, 19). Suomen
poliittiseen historiaan viitaten voi väittää, että valtio on kehittynyt murrosten
ja kriisien kautta (Kettunen 2012, 75; Väyrynen 2012, 261).
Kuvailemme aluksi rinnakkain hyvinvointivaltion ja kuntoutuksen histo
riaa aikakausittain. Lopussa pohdimme tulevaisuutta ja muutosta palaamalla
polkuriippuvuuden ja mahdollisuuksien ikkunan käsitteisiin. Tarkastelemalla
kuntoutusta institutionaalisena kokonaisuutena teemme merkittävän rajauksen:
emme ole kiinnostuneita kuntoutuksesta käytännön toimintana vaan ainoastaan
järjestelmänä.
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Tämän artikkelin taustoittavaa käsitettä hy vinvointivaltio lienee käytetty en
simmäisiä kertoja 1930-luvulla. Käsitteen vakiintuminen tapahtui vasta toisen
maailmansodan jälkeen, ja sen käyttö yleistyi 1950-luvulta eteenpäin. (Koleh
mainen 2005, 21; Greve 2007, 44). Anttosen ja Sipilän (2000, 268) mukaan käsite
olisi yleistynyt vasta 1970-luvulta alkaen. Koska samaa käsitettä on käytetty
kuvaamaan suomalaisen yhteiskunnan institutionaalisia rakenteita näihin päi
viin saakka, tämän artikkelin keskeinen tausta-ajatus on, että pitkän historian
aikana hy vinvointivaltio-termi on saanut monia merkityksiä.
Suomalaisen hy vinvointivaltion vaiheista ovat kirjoittaneet pääasiassa
sosiaalipolitiikan tutkijat ja jossain määrin myös historioitsijat, taloustieteilijät
ja politiikan tutkijat. Anttosen ja Sipilän (2000, 271) mukaan pohjoismaisessa
keskustelussa hyvinvointivaltio ymmärretään kansalaisten tahdon ja poliittisen
voiman aikaansaamaksi kollektiiviksi, joka ilmentää laaja-alaista solidaarisuutta
ja halua huolehtia myös huono-osaisista yhteiskunnan jäsenistä. Monesti hy vin
vointivaltiosta ja keskitetysti resursseja uudelleen jakavasta sosiaalipolitiikasta
on puhuttu lähes synony ymeina tai päällekkäisinä käsitteinä (Hellsten 1993;
Saari 2005, 26). Eräänä pohjoismaisten hy vinvointivaltioiden ydinelementtinä
on pidetty universaalia oikeutta palveluihin ja toimeentulon turvaan (Kosonen
1998, 105; Vartiainen ja Vuorenmaa 2011, 3).
Vaikka kuntouttamisesta puhuttiin jo 1950-luvulla, kuntouttamisen käsite
otettiin virallisissa asiakirjoissa käyttöön vasta 1960-luvulla, jolloin käsitettä
käytettiin ensimmäisen kerran esimerkiksi lainsäädännössä (ks. Niemi 1995).
Ennen 1960-lukua kuntoutuksen kaltaisesta toiminnasta puhuttiin lähinnä eri
laisina huoltotoimintoina, kuten invaliidihuolto (mm. L 907/1946). Näkökulmana
1960-luvulle asti oli ulkoapäin tuleva ja yksilöön keskitty vä toimenpide. Näkö
kulma vaihtui kuitenkin 1980-luvulla sosiaaliseen toimintakyky yn, yhteisöön
ja yhteiskunnallisiin lähtökohtiin. Samalla käsitteen muoto muuttui hieman, ja
kuntouttamisen sijaan alettiin käy ttää käsitettä kuntoutus. Käsite myös laajeni
muun muassa kansainvälisten esimerkkien myötä koskemaan yhä laajempia
väestöryhmiä. (Niemi 1986 ja 1995; Järvikoski ja Härkäpää 2008) 1990-luvulla
mukaan tuli vahvemmin myös ajatus ennalta ehkäisevästä kuntoutuksesta, josta
oli tosin maininta jo kuntoutuskomitean mietinnössä 1960-luvulla.
Kuntoutus-käsitteen sisältö on historiansa aikana laajentunut, ja yhä useam
pia väestöryhmiä on oikeutettu saamaan kuntoutusta. Samalla kuntoutuksen
institutionaalinen kokonaisuus on tullut epämääräisemmäksi. Nykyisellään
kuntoutus tarkoittaa hyvin monenlaista toimintaa, ja rajanveto sen välillä, mikä
on kuntoutusta ja mikä ei, on paikoin vaikeaa.

Ashorn ja Miettinen: Kuntoutus hyvinvointivaltion kerrostumissa

Hyvinvointivaltion ja kuntoutusjärjestelmän perusta

21

Suomalainen hy vinvointivaltio on verraten nuori instituutio. Sen synty tai ai
nakin aihiot Suomessa ja Euroopassa ajoitetaan yleensä toisen maailmansodan
jälkeisiin vuosikymmeniin, jolloin alkoi valtiojohtoinen, tulonsiirtoihin perus
tuva sosiaalipolitiikka. Jotkut pitemmän aikavälin kehityslinjat, jotka pohjus
tivat hy vinvointivaltion kehittymistä, alkoivat jo teollistumisen alkuaikoina.
Esimerkiksi työntekijöiden sosiaalivakuutusjärjestelmän suunnittelu aloitettiin
Suomessa 1880-luvulla, vaikka sen kehittäminen käynnistyi vasta 1920- ja 30-lu
vuilla. (Kallio 2010, 13.)
Kuitenkin vielä 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä valtio – edus
kunnan enemmistön päätöksin – pidättäy tyi ottamasta vastuuta yleisestä toi
meentuloturvasta. Sosiaaliturvajärjestelmä keskittyi eläkeläisiin ja lapsiin, eikä
sen ajateltu koskevan koko kansaa. Köyhy y ttä ja vähäosaisuutta torjuttiin lähinnä
maatalouspoliittisin keinoin, koska vuonna 1920 noin 70 prosenttia ammatissa
toimivista oli maatalousväestöä. (Anttonen ja Sipilä 2000, 33). Työväen tapa
turmavakuutus oli pitkään ainoa sosiaalivakuutuksen muoto Suomessa. Vasta
vuonna 1937 hy väksyttiin kansaneläkelaki, joka tarjosi vakuutetuille eläketurvan
vanhuuden ja työky v yttömy yden varalle.
1930-luvulle tultaessa sosiaalimenojen osuus Suomessa oli alle prosentti
bruttokansantuotteesta. Maa harjoitti eurooppalaisittain poikkeuksellisen margi
naalista köyhäinhoitoon perustuvaa sosiaalipolitiikkaa (Anttonen ja Sipilä 2000,
57–58). Vielä tuolloin järjestöt olivat monella sosiaalihuollon kentällä julkista
valtaa tärkeämpiä toimijoita. Laman ja taloudellisen kriisin puhjettua julkisen
sektorin kasvu jäi hy vin pieneksi ja julkisen sektorin kasvun haittoja korostettiin
yleisesti esimerkiksi budjettikeskusteluissa (Hellsten 1993, 219).
Sotavuosina ja sotien jälkeen 1940-luvun puolivälistä eteenpäin sosiaalipoli
tiikasta muodostui kansallisen eheyttämisen väline, jälleenrakentamisen aikana
aloitettiin sodassa kärsineiden ja vammautuneiden auttaminen. 1930-luvun
puolivälistä alkoi nopea taloudellinen kasvu, jonka vain sotavuodet pysäyttivät.
Samaan historialliseen kohtaan ajoittui yhteiskunnan rakennemuutoksen no
peutuminen, jolloin maatalousväestö väheni ja palkkatyö lisääntyi. Anttosen ja
Sipilän (2000, 58) arvion mukaan 1930-luvun lopulla yhteiskunta alkoi olla valmis
sosiaalipoliittisiin reformeihin. Tuolloin ryhdyttiin luomaan laajoja julkisia hy
vinvointipoliittisia järjestelmiä, joilla oli entistä kunnianhimoisempia tavoitteita.
Ennen 1940-lukua toimenpiteet, joita myöhemmin alettiin kutsua kuntou
tukseksi, olivat lähinnä erilaisia huoltotoimintoja. Tällaiset huoltotoiminnot
sisälsivät esimerkiksi apuvälineet sekä tukea toimeentuloon. Siten ainakin osa en
tisenlaisista huoltotoiminnoista kuuluisi nykyisin kuntoutukseen. Erilaisia huol
totoimintoja toteuttivat monet järjestöt. 1930- ja 1940-luvuilla huomio kiinnittyi
yhä enemmän myös työikäisten invalidihuoltoon ja tähän suuntaan kehitettiin

Kuntoutus muuttuu, entä kuntoutusjärjestelmä?

22

myös lainsäädäntöä, mm. työntekijäin tapaturmalaki (L 152/1935). Julkinen valta
otti selkeän vastuun toiminnasta 1947, jolloin tuli voimaan invaliidihuoltolaki
(L 907/1946). Laki oli yksi vastaus sodassa vammautuneiden auttamiseksi, ja se
määritteli invalidihuollon sosiaaliministeriön alaiseksi toiminnaksi. Seuraavana
vuonna tuli voimaan sotilasvammalaki (L 404/1948), joka oikeutti muun muassa
saamaan apuvälineet lain mukaisen palvelun aiheuttamasta vammasta tai sai
raudesta. Vastuullinen taho näissä oli valtion tapaturmatoimisto. Näiden lakien
säätämisestä alkoi kuntoutusjärjestelmän institutionaalinen rakentaminen.
Sosiaaliministeriön ohjauksen ulkopuolella monet järjestöt jatkoivat huolto
toimintaansa myös invalidihuoltolain asettamisen jälkeen. Järjestöjen toiminnal
le oli muodostunut vahvat juuret vuosikymmenien myötä, ja samalla järjestöjen
oma institutionaalinen polku oli vahvistunut. Kuntoutuksen varhaiset juuret on
mahdollista osoittaa 1800-luvun järjestötoimintaan, jolloin järjestöt huolehtivat
esimerkiksi aistivammaisten lasten erityisopetuksesta. Invalidihuoltolain myötä
järjestöjen rooli kuitenkin muuttui. Aiemmin järjestöillä oli ollut käytännössä
koko vastuu erilaisista huoltotoiminnoista. Lain myötä järjestöjen rooli muuttui
julkisia palveluja täydentäväksi toiminnaksi.

Hyvinvointivaltion kasvu ja vakiintuminen 1950–1980
1950-luvulla sotakorvausten maksamisen jälkeen alkoi varsinainen hy vinvoin
tivaltion rakentaminen. Silti vielä 1960-luvulle tultaessa Suomen sosiaaliturva
oli jälkeenjäänyttä muihin Pohjoismaihin verrattuna. Tiivistäen voi kuitenkin
todeta, että 1960-luvun loppuun mennessä vuosikymmenen sosiaaliradikalis
mista ja -liberalismista käyntiin lähtenyt sosiaalireformi vakiintui Suomessa
hy vinvointivaltiolliseksi sosiaalipolitiikan suunnaksi (Rauhala ym. 2000, 191;
Nurminen 2012, 158). Tuolloin alettiin systemaattisesti laajentaa sosiaalivakuu
tusjärjestelmää, ja 1960- ja 1970-luvuilla laadittiin tärkeimmät sosiaaliturva
uudistukset, uudistettiin vanhoja lakeja ja toteutettiin merkittäviä tulonsiirtoihin
keskitty viä sosiaalipoliittisia uudistuksia.
1970-luvun öljykriisiä lukuun ottamatta talous kasvoi 1980-luvulle saakka,
ja valtakunnan politiikassa omaksuttiin täystyöllisy yden ideaali. Tälle pohjalle
voitiin perustaa sosiaaliturvan laajeneminen: 1960 –1985 sosiaalimenoihin käy
tetty rahamäärä kuusinkertaistui. Näinä kasvun vuosina hy vinvointivaltion
palvelut ja etuudet laajenivat ja 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa suomalaisen
hy vinvointivaltion etuudet alkoivat olla eurooppalaista keskitasoa. (Anttonen
ja Sipilä 2000, 63.)
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Kuntoutuksen institutionaalisen kokonaisuuden kehittymisen kaksi en
simmäistä vuosikymmentä olivat hitaan kasvun aikaa. 1950-luvulla kuntoutus
integroitiin jossain määrin osaksi kansaneläkejärjestelmää (L 347/1956). Tuol
loin eläkelaitokselle annettiin mahdollisuus antaa vakuutetulle eli työikäiselle
kansalaiselle koulutusta ja työhuoltoa pysy vän työkyv yttömy yden estämiseksi
tai työ- ja ansiokyv yn palauttamiseksi.
Kuntoutuksen institutionaalinen kasvu nopeutui, eli monia uusia toimintoja
integroitiin osaksi kuntoutusta 1960-luvulla. Tuolloin kuntoutus integroitiin
yhä voimakkaammin osa ksi kansaneläkejärjestelmää yhdessä uuden, koko
kansan kattavan sairausvakuutusjärjestelmän kanssa. Samalla kuntoutus lii
tettiin osaksi työeläkejärjestelmää (L 134/1962, 4 §) sekä pakollista liikenne- ja
tapaturmavakuutusjärjestelmää (L 592/1963; L 391/1965). Vaikka perusta luotiin
1960-luvulla, toimintana kuntoutuksen institutionaalinen laajeneminen jatkui
vielä jopa pari vuosikymmentä. Kaikissa näissä uusissa, kuntoutuksen institu
tionaaliseen kokonaisuuteen integroituneissa osissa erilaiset kuntoutusetuudet
koskivat erityisesti työikäistä väestöä. Vähemmälle huomiolle jäivät esimerkiksi
eläkeiän ylittäneet henkilöt.
1960-luvun loppuun mennessä kuntoutuksen institutionaalinen kokonai
suus sisälsi jo monta erillistä osaa eri palvelusektoreilta. Ensimmäistä kertaa
tätä laajentunutta ja monimutkaista kokonaisuutta yritettiin selkiyttää kuntou
tuskomiteassa 1960-luvulla. Komitea ehdotti mietinnössään yhden yhtenäisen
kuntoutuksen hallinnon muodostamista. Tämä ehdotus ei kuitenkaan saanut
laajempaa kannatusta. Ehdotuksen kaatumista on perusteltu muun muassa
hankkeen kalleudella (KM 1966: A8). Sy ynä tähän on pidetty myös poliittisen
tahdon puuttumista (Niemi 1986, 8).
Suomalaisen yhteiskunnan 1980-luvulle saakka ulottuneen talouskasvun
aikana kuntoutusjärjestelmän institutionaalinen kokonaisuus pitkälti rakentui
nykyisenlaiseksi. 1970-luvulla tehtiin ratkaiseva päätös siitä, että kuntoutus
pidetään osana erillisiä hy vinvointijärjestelmiä (Miettinen ym. 2011, 272), ja
1980-luvun alussa tätä kokonaisuutta koordinoimaan asetettiin Kuntoutusasiain
neuvottelukunta. Neuvottelukunnan ensimmäinen suuri tehtävä oli uudistaa
kuntoutuksen lainsäädäntöä hajanaisuudesta johtuvien, suurimpien ilmenneiden
ongelmien korjaamiseksi (ks. L 354/1982). Työvoimapulan uhatessa tavoitteena
oli saada ihmisiä takaisin työelämään.
1980-luvulla kuntoutus myös integroitiin aiempaa selkeämmin osaksi työ
voimahallintoa sekä julkista sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää lakkautetun
invalidihuoltolain myötä. Samalla Valtiokonttori sai hoitaakseen sotainvalidien
ja -veteraanien kuntoutuksen taloudellisen tukemisen (L 132/1987).
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Suomen hy vinvointivaltion palveluja ja tulonsiirtoja laajennettiin vielä koko
1980-luvun ajan. Seuraavalla vuosiky mmenellä hy vinvointivaltiokehityksen
kulkuun vaikutti merkittävästi kaksi tekijää: taloudellinen lama ja EU-jäseny ys.
Edel lisel lä v uosi k y mmenel lä a lka nut ta louden huono kehit ys kulminoitui
1990-luvun alussa lamaan, joka merkitsi julkisen talouden kasvun äkillistä pysäh
dystä. Laman seurauksilla perustellen julkisessa keskustelussa huomio ohjattiin
talouteen. Vallalle nousi ajatus siitä, että hy vinvointivaltiota ei saa enää paisuttaa.
Samansuuntaista retoriikkaa tuotti puheeseen myös Suomen EU-jäseny ys. Hy vin
vointivaltion laajentamisen sijasta alettiin puhua karsinnasta ja supistamisesta.
Tämä oli mahdollista, koska poliittinen eliitti oli näissä kysymyksissä jokseenkin
yksimielinen. (Julkunen 2001, 63; Nurminen 2012, 164.) Lamaan vetoamalla oli
mahdollista oikeuttaa ratkaisuja, joiden sisältönä oli sopeutuminen jo lamaa
ennen ja siitä riippumatta alkaneisiin muutoksiin, joita 1990-luvun alkupuolella
alettiin kutsua globalisaatioksi (Kettunen 2012, 91). Samoilla linjoilla edellisten
kirjoittajien kanssa ovat Lehto ja Blomster (1999, 207–215) todetessaan, että lama
helpotti uusien linjausten tekemistä. Ehkä linjaukset olisivat olleet mahdollisia
jossain muodossa ilman talouden syöksyäkin.
Rauhala ym. (2000, 199) toteavat, että 1990-luvun alun lama merkitsi hy vin
vointivaltiollisen kehityksen jatkamista uudessa tilanteessa, jota ovat sävyttäneet
hy vinvointivaltion kriittinen tarkastelu ja uudet poliittiset linjaukset. Raija Jul
kunen (2005, 239 –242) kuvaa kehitystä hiipiväksi muutokseksi, jolle on ollut
ominaista asteittainen siirtyminen universalismista aikaisempaa valikoivampaan
sosiaalipolitiikkaan. Samansuuntaisen muutoksen on huomannut Pekka Kosonen
(1998, 388) ja kiteyttänyt, että pohjoismaisen normatiivisen perinnön, johon
kuuluu keskeisenä universalismi, merkitys heikentyi 1990-luvulla. Juho Saari
(2010, 44) puolestaan tiivistää, että ennen lamaa sosiaalipolitiikan onnistumista
arvioitiin sen kyv yllä supistaa sosioekonomisia, alueellisia ja sukupuolten välisiä
eroja. 1990-luvulla sosiaalipolitiikan onnistumisen mittariksi nousi talouden
tehokkuus: sosiaalipolitiikan vaikutuksia alettiin arvioida sen mahdollisuuksilla
lisätä suomalaisten yritysten kilpailukykyä.
1990-luvun laman jälkeen on yleisesti kyseenalaistettu mahdollisuus yllä
pitää hy vinvointivaltion rakenteet, instituutiot ja sosiaalipolitiikka. Toisaalta on
punnittu hy vinvointivaltion mahdollisuuksia lisätä kilpailukykyä. Näissä ar
vioissa hy vinvointivaltio määritellään korostuneesti taloudellisilla ja rahoituksen
kestäv y yttä koskevilla termeillä (Julkunen 2006, 63; Saari 2010, 21; Nurminen
2012, 164).
On myös esitetty, että on tapahtunut tai tapahtumassa siirtymä hy vinvointi
valtiosta kilpailuvaltioon (Sipilä 2006, 411; Moisio 2009, 159). Vasta-argumenttina
on kuitenkin todettu, että kilpailukyky ei ole uusi vaatimus vaan myös hyvin
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vointivaltion rakentamisen aikana riippuvuus maailmanmarkkinoista ja kilpai
lukyky olivat mukana keskusteluissa. Pohjoismaissa omaksuttiin laajalti ajattelu,
jonka mukaan taloudellinen kasvu, sosiaalinen tasoitus ja demokratian laaje
neminen tukevat toisiaan. (Kettunen 2012, 90). Tämänhetkisessä kilpailukykyä
koskevassa nykykeskustelussa valtiolle annetaan kuitenkin toisenlainen rooli kuin
hy vinvointivaltiota laajennettaessa: valtion tehtävä ei ole puuttua markkinoiden
toimintaan, vaan sen on panostettava innovaatiotoimintaan, infrastruktuuriin
ja taloudelliseen lainsäädäntöön, mitkä parantavat yritysten kilpailuedellytyksiä
maailmanmarkkinoilla. (Kettunen 2012, 90; Väyrynen 2012, 287.)
Johanna Kallio esittää, että ideologisen ja retorisen muutoksen ohella myös
hy vinvointivaltion instituutiot ovat muuttuneet. Selkeimmin muutokset nä
ky vät kunnallisessa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä, jota on tehostettu
ja markkinoistettu, mikä on johtanut palvelujen saatavuuden heikentymiseen.
Tehostamiseen on pyritty kilpailuttamisella, ulkoistamisella, ostosopimuksilla
sekä tuotannon keskittämisellä. Yksity isten toimijoiden osuus on kasvanut
viimeisten kymmenen vuoden aikana. Retoriikan tasolla korostuvat uusien jul
kisjohtamisen oppien termit, kuten asiakkuus, kuluttajuus sekä yksilön oikeus
valita itse palvelunsa. (Kallio 2010, 13–14.)
1990-luvun laman myötä kuntoutusjärjestelmän uudistaminen sai uuden
laisen käänteen. Edellisellä vuosikymmenellä koettu tarve työvoiman kuntout
tamisesta ei enää ollutkaan yhtä ajankohtainen kuin aiemmin. Vuonna 1991
tuli voimaan kuntoutuksen lainsäädäntöuudistus erilaisessa yhteiskunnallisessa
tilanteessa kuin sitä oli valmisteltu. Uudistus muokkasi merkittävästi toimin
taa. Tilanne nosti esiin myös uudenlaisia tarpeita työikäisten kuntoutukseen,
kuten pitkäaikaistyöttömien kuntoutuksen takaisin työelämään. Samalla kun
kuntoutuslainsäädännön uudistuksella tavoiteltiin entistä parempaa yhteistyötä
kuntoutuksen eri osien välillä, erityisesti kuntien ja sairausvakuutuksen heiken
tynyt taloudellinen tilanne ajoi joidenkin palvelujen supistamiseen ja toimintojen
kehittämiseen oli entistä vähemmän resursseja. Erityinen huomio kiinnitettiin
kuntoutuksen vaikuttavuuteen samalla tavoin kuin yleisessä hy vinvointivaltiota
koskevassa keskustelussa.
Kuntoutusjärjestelmässä on erotettavissa samankaltainen tehokkuusnäke
mysten muutos kuin sosiaalipolitiikassa. Laman jälkeen kuntoutusjärjestelmän
uudistamisen keskusteluareenalla yhtenä uudistamista ajavana voimana oli
tehok kuus panosten ja tuotosten suhteena. Keskustelussa tosin korostettiin
edelleen myös yhdenvertaisuutta eri väestöryhmien kesken, vaikka eri kuntou
tusjärjestelmien välillä olevia suuria eroja tässä suhteessa ei vähennettykään.
Uudella vuosituhannella kuntoutus on näyttänyt hajanaisemmalta kuin
aiemmin siinä mielessä, että yhteiset kokonaisuuden kehittämis- ja keskustelu
areenat ovat hiipuneet (Miettinen 2011, 56). Uusia osia ei ole liitetty kokonaisuu
teen ja sen kehittäminen on keskittynyt lähinnä erillisiin osiin. Puhe kuntou
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Ajatuksia tulevaisuudesta
Kuten edellä kuvasimme, pohjoismaiselle hy vinvointivaltiomallille on ollut
ominaista julkisen vallan vastuu hy vinvoinnin takaamisessa, mikä on ilmennyt
suurina julkisina menoina ja hyvinvointiin panostettuina resursseina, laajoina
julkisina palveluina ja huomattavana julkisen sektorin työllisy y tenä. Anttonen
ja Sipilä (2000, 53) ovat korostaneet, että historia ei ole ollut eheä kehityskaari,
jonka päämääränä olisi ollut pohjoismainen hy vinvointivaltio. He kuvaavat
historiaa tempoiluksi, jossa ennalta arvaamattomilla tapahtumilla on tärkeä
sija. Sosiaalipolitiikka on ollut hajanaista ja monikeskuksista eli sen toiminta
linjoja muovaamassa on ollut monia toimijoita, vaikka se aika ajoin on saanut
yhteiskunnallisen projektin luonteen. Pauli Kettunen (2001, 227) on painottanut
hy vinvointivaltiohistorian poliittisuutta, vaihtoehtojen kirjoa ja kamppailua.
Hänen mukaansa hy vinvointivaltion historiassa kietoutuvat toisiinsa tieto ja
suunnittelu sekä eri intressien konfliktit ja kompromissit.
Juho Saari (2010, 29–33) on kiteyttänyt suomalaisen sosiaalipolitiikan raken
tumisen kolmeen aaltoon. Laajentuminen alkoi pienet lapset, sairaat, vanhukset
ja ei-työlliset kattavilla riskinhallintajärjestelmillä. Nämä rakentuivat vaiheittain
1970-luvulle tultaessa. Toinen sosiaalipolitiikan kehittämisaalto kattoi 1970- ja
1980-luvut. Tuolloin luotiin työikäisille tarkoitetut riskinhallintajärjestelmät,
joiden y timessä ovat työttömy ys, asuminen, opiskelu sekä perhe-elämän yh
teen sovittaminen. Kolmas sosiaalipolitiikan ja hallinnoinnin aalto rakentui
1990-luvun alun lamavuosista eteenpäin. Tavoitteena oli luoda täydentäviä
riskinhallintajärjestelmiä, kun oli osoittautunut, että aikaisemmat järjestelmät
eivät olleet riittäviä esimerkiksi pitkäaikaistyöttömille, ylivelkaantuneille ja
maahanmuuttajille.
Kuntoutusjärjestelmän perustaa valmisteltiin jo ennen sotia ja sotien aikaan,
ja järjestelmän rakentaminen aloitettiin 1940–1950-luvuilla. Hy vinvointivaltion
kasvun rinnalla kuntoutusjärjestelmän institutionaalinen laajeneminen sijoittuu
vahvimmin 1960-luvulle, mutta yksittäisten palveluiden laajeneminen jatkui
1990-luvun lamaan saakka.
Hyvinvointivaltion ja kuntoutusjärjestelmän laajeneminen ja vakiintuminen
näyttävät ainakin ajallisesti sijoittuvan samoille vuosikymmenille. Voidaanko
historiakuvauksen perusteella sanoa jotain tulevaisuudesta? Aluksi on sy ytä
todeta, että hy vinvointivaltion tulevaisuudesta on hy vin erilaisia arvioita. Juho
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Saari (2010, 33) on kirjoittanut, että näkemykset ovat hajaantuneet viimeisten
viiden tai kymmenen vuoden aikana. Jotkut havainnoijat korostavat hyvinvointi
valtion kriisiä. Eräs aikalaistulkinta on se, että olemme jo siirtyneet hy vinvointi
yhteiskuntaan, jolloin yhä suurempi osa hy vinvointipalvelujen tuottamisesta on
siirretty yksityiselle sektorille ja järjestöille.
Tällaisiin tulkintoihin sisälty y paljon poliittista retoriikkaa, jännitteitä ja
epävarmuustekijöitä. Niihin tuo suhteellisuutta sen muistaminen, että hy vin
vointivaltion on vuosikymmenestä toiseen arveltu olevan jonkinlaisessa kriisissä
ja sen toimintaan on kohdistunut epäilyä ja kritiikkiä. Kritiikki on alkuajoista
saakka kohdistunut hy vinvointivaltion kalleuteen, sen aiheuttamiin suuriin
työvoimakustannuksiin ja julkisen sektorin liian laajaan rooliin (Jokinen ja
Saaristo 2006, 129–131).
Kriisikeskustelun vastakkaista näkemystä hy vinvointivaltion tulevaisuu
desta edustaa esimerkiksi äänestyskäyttäytymistä tutkinut Heikki Paloheimo
(2010, 37). Hän toteaa, että suomalainen hy vinvointivaltio on muuttunut de
mokraattisen kamppailun areenaksi, jolla erilaiset eturyhmät yrittävät edistää
omia tavoitteitaan. Suuret, universaalisin periaattein toteutetut järjestelmät on
otettu käyttöön useiden vuosikymmenten aikana. Nyt on kysymys siitä, millä
tavalla olemassa oleviin hy vinvointiohjelmiin tehdään sellaisia marginaalisia
muutoksia, jotka kulloinkin toisivat etua hanketta ajavalle ryhmälle.
Kirjallisuudessa on noin 15 viimeisen vuoden aikana yleistynyt tulkinta,
joka on tavallaan kriisiy ty vän hyvinvointivaltion ja hitaan muutoksen välimuoto.
Englanniksi on käytetty termiä retrenchment (perääntyminen). Suomessa Raija
Julkunen (2005, 239–242) on kirjoittanut hiipivän muutoksen politiikasta. Eija
Nurminen (2012, 160 –170) arvioi, että hy vinvointipolitiikkaan ei lisätä enää
uusia resursseja, vaan hoidetaan se, mihin on sitouduttu.
Edellä esitetyn mukaisesti kuntoutusjärjestelmä näyttää seuranneen hyvin
vointijärjestelmän yleistä kehityskulkua. Olisiko kuntoutusjärjestelmästäkin osu
vampaa puhua kuntoutusyhteiskuntana? Jälkimmäistä sanavalintaa perustelisi
se, että kuntoutusjärjestelmän kokonaisuuden kehittämisen areenat näyttäisivät
väistyneen ja kuntoutus kenties integroituu yhä vahvemmin normaaliksi osaksi
terveydenhuoltoa, työllistämistoimenpiteitä, koulutussektoria ja muita palveluja.
Tarvitseeko enää siis tavoitella erillistä kuntoutusjärjestelmää, vain onko kun
toutus pysyvästi integroitunut osaksi eri palveluja?
Kuntoutuksen yhteydessä viime vuosina on keskusteltu niin kutsutusta re
habsauruksesta, mikä viittaa siihen, että kuntoutus on jäänyt jälkeen esimerkiksi
työmarkkinoiden tarpeisiin nähden (Suikkanen ja Lindh 2007). Tällä hetkellä
keskustellaan kuitenkin eläkeiän lykkäämisestä ja työuran pidentämisestä, minkä
saavuttamiseksi kuntoutusta ja sen ajantasaistamista tarvitaan yhä enemmän.
Kuntoutuksen eri osia onkin huomioitu viimeaikaisissa keskusteluissa, kuten
lääkinnällinen kuntoutus rahoituksen monikanavaisuutta koskevassa rapor
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tissa (THL 2010, 58). Keskusteluista kuitenkin puuttuu kuntoutusjärjestelmän
kokonaisuuden näkökulma, jossa huomioitaisiin tähän kokonaisuuteen kuuluvat
monet osat.
Kuten edellä esitimme, arviot hy vinvointivaltion tulevaisuudesta ovat
hy vin erilaisia. Yhteistä tulevaisuuden haarukoinnille näy ttäisi olevan hitaan
muutoksen skenaario: polkuriippuvuus ei salli äkillisiä muutoksia. Seuraavaksi
onkin kysyttävä, viittaavatko tämän hetken yhteiskunnalliset kehityskulut pol
kuriippuvuuden katkeamiseen.
Lähitulevaisuuden merkittävät valtiota ja kuntoutusta muovaavat ratkaisut
tulevat koskemaan ainakin työurien pidentämistä ja eläkepolitiikkaa. Tähän kiin
teästi liitty vät kunta- ja palvelurakennetta, terveydenhuollon monikanavaisuuden
purkua ja väestön eriarvoistumiskehitystä koskevat päätökset ovat hy vinvointi
valtion ydinkysymyksiä. Lisäksi Euroopan kehityksen suunta ja globalisaatio
heijastuvat Suomeen aikaisempaa suoremmin erityisesti talouspolitiikan kautta.
Hiilamo ym. (2010) ovat tarkastelleet suomalaisen hy vinvointivaltion kehitystä
ja tulevaisuuden näkymiä nostaen esiin asioita, joita on mahdollista tarkastella
myös kuntoutusjärjestelmän näkökulmasta. Pohdimme seuraavaksi kuntoutus
järjestelmän tulevaisuutta näistä näkökulmista peilaten samalla edellä kuvattua
järjestelmän kehitystä.

Työurien pidentäminen ja eläkepolitiikka
Tällä hetkellä suurena suomalaisen hy vinvointivaltion tulevaisuuden haasteena
nähdään väestön ikääntyminen, sitä seuraava työikäisen väestön väheneminen ja
mahdollinen työvoimapula. Suurin koetinkivi suomalaisessa hy vinvointivaltiossa
tulee olemaan työvoimaosuuden nostaminen. Tämä vaatii kaikkien ikäluokkien
työurien pidentämistä ja työssäolon lisäämistä. Väestön ikääntymisen ensimmäi
nen aalto sijoittuu vuosiin 2010 –2030, jolloin eläkemenot kasvavat huomattavasti
(Hiilamo ym. 2010, 12). Tulevaisuuden haasteet näy ttävät siis samankaltaisilta
kuin arvioitiin jo 1980-luvulla. Siltä pohjalta kuntoutusjärjestelmääkin lähdettiin
uudistamaan tavoitteena saada ihmisiä työelämään ja pitää heidät siellä. Periaat
teessa tavoitteet voisivat nyt olla samankaltaiset, mutta mitään suurta uudistusta
kuntoutuksen osalta ei olla suunnittelemassa tai siitä ei ole ainakaan keskusteltu
julkisuudessa. Kertooko se jotain kuntoutuksen asemasta nyt ja sen hiipumisesta?
Kuitenkin työllisy ysasteen nostamisesta puhutaan tällä hetkellä ja on sanottu,
että eläkkeiden rahoituksen turvaamiseksi on pitkän aikavälin talouskehityk
sen oltava suotuisa. Työllisyysasteen pitäisi nousta runsaaseen 70 prosenttiin ja
eläkkeellesiirtymisiän odotteen pitäisi kasvaa (Hiilamo ym. 2010, 13).
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Suomalaisesta hyvinvointivaltiosta on esitetty erilaisia tulevaisuudenkuvia, joista
yksi mahdollinen vaihtoehto on niin kutsuttu kuihtumisskenaario. Siinä tulevai
suudenkuvassa veroja ei koroteta eikä julkisen talouden velkaa pyritä saamaan
hallintaan nopeasti – tai vaihtoehtoisesti veroja korotetaan, mutta tulot käytetään
velan nopeaan takaisinmaksuun. Julkisia menoja ei leikata mutta ei myöskään
kasvateta. (Hiilamo ym. 2010, 26.) Tämän näkemyksen mukaan julkiset palvelut
heikkenevät samoin kuin palvelutasokin suhteessa palveluihin, joita yksityinen
sektori tarjoaa. Alueelliset erot, samoin kuin hy vinvointipalvelutkin, kasvavat
erityisesti yksityisessä palvelutuotannossa.
Mikäli tällainen hahmotelma toteutuu, tarkoittaako se, että myös kuntoutus
kuihtuu? Ainakin se voisi ääritapauksessa tarkoittaa sitä, että ne kuntoutuksen
osat, joita rahoitetaan julkisin varoin, kuten kunnallisen sosiaali- ja terveys
palvelujärjestelmän, työ- ja elinkeinohallinnon ja Kelan järjestämä toiminta,
kuihtuvat. Painotus tässä hahmotelmassa on yksityisellä puolella. Tämänkaltaista
kuntoutuksen kehityskulkua, jossa kuntoutus nykyisenlaisena kokonaisuutena
hiipuisi, on kuitenkin vaikeaa uskoa.
Voisiko kuntoutusta kokonaisuutena tulevaisuudessa edistää esimerkiksi
niin kutsuttu hy vinvointivaltion kehittämisen skenaario? Sen mukaan julkisia
menoja kasvatetaan ja suunnataan siten, että työllisy ysaste nousee ja hy vinvointi
palvelujen tuottavuus paranee. Tässä tavoite olisi ainakin työllisy ysasteen nosta
minen, jolloin tavoite voisi olla kuntoutuksen kokonaisuuden kehittäminen, kos
ka monenlaisen kuntoutuksen avulla on mahdollista saada ihmisiä työelämään.
Jos painopiste on julkisella puolella, sekin voi toisaalta vahvistaa yksipuolisesti
joitakin kuntoutuksen osia, jotka tässä tapauksessa olisivat julkisrahoitteisia.
Siten uudistuksen ulkopuolelle jäisi esimerkiksi jotkin vakuutusrahoitteiset osat.
Erilaiset hy vinvointivaltiosta esitetyt skenaariot tuovat esiin mielenkiintoisia
näkökulmia myös kuntoutuksen kokonaisuuden mahdollisista kehityssuunnista.
Esiin nousee kuitenkin kysymys siitä, kattavatko eri skenaariot kuntoutuksen
kehittämisen kokonaisuutena. Onko näiden hahmotelmien avulla siis edes
mahdollista tarkastella koko kuntoutuksen kokonaisuuden elinvoimaisuutta?
Pelkkä hy vinvointivaltio-orientaatio voi helposti painottua vain kuntoutuksen
verorahoitteisiin osiin ja sitä vastoin julkisen sektorin hiipuminen voi painottaa
vakuutusrahoitteista osaa. Näistä pitäisi saada jonkinlainen välimuoto, jotta
koko kuntoutuksen moninainen ja monien eri instituutioiden ja rahoituspohjien
muodostama kokonaisuus tulisi otetuksi huomioon.
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Hyvinvointivaltion kehitys ei ole enää pitkään aikaan riippunut vain kansalli
sista ratkaisuista. Euroopan unionin raha- ja talouspolitiikka asettavat julkiselle
taloudelle reunaehtoja ja vaikuttavat näin Suomen sosiaalipolitiikkaan. Myös
globaalissa järjestelmässä ja taloudessa tapahtuvat muutokset heijastuvat suoraan
ja Euroopan unionin suodattamina suomalaiseen hy vinvointivaltioon.
Keskeistä EU-retoriikassa on talouskasvun ja talouden kilpailuky vyn aset
tuminen sosiaalipolitiikan uudistamisen oikeuttajiksi. Retoriikassa sosiaalipo
litiikka nähdään lähtökohtaisesti talouspolitiikalle alisteisena, ja sosiaaliturvan
nykyisen tilanteen uskotaan johtavan vakaviin sekä pitkitty viin valtiontalouden
ongelmiin. Euroopan unionin poliittinen retoriikka alleviivaa muutoksen välttä
mättömy yttä ja antaa kansallisille päättäjille oikeutuksen toimia. (Kallio 2010, 13.)
Euroopan ”sosiaalisesta visiosta” puhutaan yleensä yksilöllisten mahdolli
suuksien ja investointien käsitteillä yhteiskunnallisten riskien, ongelmien ja kus
tannusten sijaan. Samalla huomio suuntautuu perinteisestä sosiaalipolitiikasta –
ja sen yhteistä vastuuta ja kollektiivista hy vinvointia korostavista toimista – kohti
yksilön suurempaa vastuuta ja politiikan merkitystä tämän vastuun kantamisen
tukemisessa. Unioni tavoitteleekin yhä aktiivisempaa roolia jäsenvaltioidensa
muutosten vauhdittajana, ohjaajana ja tukijana (Palola 2010, 272).
Sipilä ym. (2009, 184) ovat esittäneet tavoitteet, joihin talousvetoinen Eu
rooppa pyrkii hy vinvointipolitiikalla:
1. Valtio pyrkii pienentämään sosiaalisia riskejä ehkäisemällä niiden riskejä
ja sosioekonomisia seurauksia.
2. Valtio investoi ihmisiin edistämällä ja kehittämällä sosiaalista ja inhimillistä
pääomaa.
3. Valtio tukee sosiaalista yhtenäisy yttä ehkäisemällä syrjäytymistä ja mar
ginalisaatiota.
Listan voi kiteyttää niin, että valtion rooli hy vinvointipolitiikan takaajana
on huomattavasti kaventunut, mutta edelleen pyritään tarjoamaan kansalaisille
turvaa vapaita markkinavoimia vastaan. Kun hy vinvointivaltion kerrostumia
perataan ja määritetään tarjottavien palvelujen sisältö, ei tätä perustella yhteis
kunnallisella ideologialla vaan tehokkuuden termein (esim. Korkman 2012).

Pohdinta
Hyvinvointivaltion historia on helppo kirjoittaa vaiheiksi, ja historiasta voidaan
olla suhteellisen yksimielisiä. Kuntoutuksen kokonaisuus on muotoutunut
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rinnak kain hy vinvointivaltiokehityksen kanssa. Toisaalta näy ttää siltä, että
kuntoutuksella on oma itsenäinen polkunsa eräänlaisena hy vinvointivaltion
täydentäjänä. Hyvinvointivaltio on perinteisesti ajanut heikompien etuja, mutta
kuntoutusjärjestelmä on alkujaan keskittyny t työikäisiin tavoitteena kuntouttaa
ihmisiä töihin. Vasta myöhemmin kuntoutusjärjestelmä on pyrkinyt vastaamaan
heikompiosaisten kuntoutustarpeeseen. Järjestelmä on rakentunut osa kerrallaan,
ja aiemmin tehdyt päätökset ovat ohjanneet uusien ratkaisujen tekemisessä. Kun
toutusjärjestelmän historiassa tehdyt ratkaisut viittaavat siihen, että kuntoutuk
sen kokonaisuuteen on muotoutunut polkuriippuvuus. Esimerkiksi hajanaiseksi
osoittautunutta järjestelmää ei ole lähdetty konkreettisesti yhdistämään, vaan
on panostettu yhteistyön kehittämiseen ilman, että rakenteisiin olisi koskettu.
Yhdenlainen kuntoutusjärjestelmän mahdollisuus muutokseen avautui
1980- ja 1990-luvuilla, jolloin iso lainsäädäntöuudistus nähtiin yhdeksi rat
kaisuksi vastata tulevaisuuden työvoimapulaan (ks. Miettinen 2011, 69 –71).
Tuolloin muutoksen mahdollisuuden avautumiseksi tarvittavat ehdot (ongelma
järjestelmässä, ratkaisu ongelmaan ja suotuisa poliittinen tahtotila) täyttyivät
(ks. Kingdon 1995). Kuten edellä kuvasimme, lama muutti tilannetta olennaisesti
ja esimerkiksi kuntien resurssit kehittää toimintaansa pienenivät ja tämä niin
kutsuttu mahdollisuuksien ikkuna tavallaan sulkeutui.
Tällä hetkellä sekä hyvinvointivaltiokehitykseen että kuntoutukseen liittyviä
valtakunnallisia muutoksia ovat poliittiset esitykset työuran pidentämisestä ja
kuntarakenteen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus. Nämä luovat toisaalta
epävarmuutta palvelujen järjestymisestä mutta myös antavat mahdollisuuden ja
tarpeen kehittää kuntoutusta kokonaisuutena. Eräänlainen mahdollisuuksien
ikkuna voisi siis olla nyt auki. Nähtäväksi jää, löyty ykö riittävästi yhteistä tah
toa katkaista kuntoutusjärjestelmän polkuriippuvuudet ja kehittää järjestelmää
yhtenä kokonaisuutena.
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Juhani Lehto ja Sari Miettinen
Erillisistä osajärjestelmistä toimivaksi kokonaisuudeksi
Kuntoutuspolitiikan koordinaation edellytyksiä ja esteitä
1990-luvun alussa Suomeen säädettiin lainsäädäntö, jonka piti saattaa kaikki
erilaiset kuntoutusta toteuttavat instituutiot ja toimijat yhteistyöhön. Kuntou
tuksen kokonaisuuden kehitystä piti arvioida ja suunnata neljän vuoden välein
eduskunnalle annetuin hallituksen selonteoin. Jo aiemmin oli valtioneuvosto
asettanut kuntoutusasiain neuvottelukunnan valmistelemaan koko kuntoutuk
sen laajaa kenttää yhteisesti koskevia päätöksiä. Viimeistään näiden päätösten
perusteella luotiin olettamus siitä, että kuntoutuksen moninainen toiminta,
toimijat ja instituutiot voitaisiin hahmottaa yhdeksi kokonaisuudeksi ja että
tämän kuntoutusjärjestelmän kehitykseen voitaisiin vaikuttaa yhtenäisellä
kuntoutuspolitiikalla.
Kuntoutu ksen käsitteeseen sisä lt y y monenlaista toimintaa. Pu hutaan
esimerkiksi lääkinnällisestä, ammatillisesta, sosiaalisesta, työllistävästä, kas
vatuksellisesta, ehkäisevästä, hoitavasta ja hoidon jälkihoitona annettavasta
kuntoutuksesta sekä niin yksilöön, yhteisöön kuin ympäristöönkin kohdistuvista
kuntoutustoimenpiteistä. Kuntoutus on säädetty erittäin monen hy vinvointi
valtiollisen instituution tehtäväksi. Vastuullisia ovat esimerkiksi kunnallinen
sosiaali- ja terveydenhuolto, valtiollinen työhallinto, Kela, yksityiset työeläkelai
tokset, pakollisista työtapaturma- ja liikennetapaturmavakuutuksista huolehtivat
vakuutusyhtiöt, rintamaveteraanien kuntoutuksesta vastaava Valtiokonttori,
Raha-automaattiyhdistyksen tukemana kuntoutusta järjestävät sosiaali- ja ter
veysjärjestöt ja täysin vapaaehtoisia sairaus- ja tapaturmavakuutuksia antavat
vakuutusyhtiöt. (Miettinen ym. 2011a.)
Kuntoutus on yksi niistä kypsien hy vinvointivaltioiden alueista, joiden on
gelmaksi on tunnistettu muun muassa fragmentoitumiseksi, sektoroitumiseksi
tai siiloutumiseksi kutsuttu ilmiö (esim. Bouckaert ym. 2010). Hy vinvointivaltion
kasvaessa ja sen toimintojen erikoistuessa jopa läheisiäkin osatehtäviä varten on
muodostunut suhteellisen itsenäisiä instituutioita. Kun niin kutsutun uuden
julkisjohtamisen (New Public Management) ajatusten mukaisesti on korostettu
ja kannustettu kunkin erillisen instituution tai ”siilon” erillistä tulosvastuuta,
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on keskeinen politiikkaongelma tai -haaste muodostunut monimutkaisen koko
naisuuden hallinnasta, koordinaatiosta tai yhteensovittamisesta.
Kuntoutuksen sektorit tai siilot eivät ole vain toisistaan erillisiä osajärjes
telmiä. Niillä on kullakin myös oma kehityshistoriansa ja siihen liitty vä insti
tutionaalinen muotonsa. Nämä muodot luovat erilaisia kansalaisen oikeuksia
kuntoutukseen, erilaisia rahoitusmalleja ja erilaisia päätöksentekijäkuntia. Koko
naisuuden hallinnassa tai koordinaatiossa ei täten ole kysymys vain samanlaisten
sektorien tai siilojen hallinnollisten rajojen ylittämisestä (vrt. Valtioneuvosto
2002). Kysymys on paljon kompleksisemmasta kokonaisuudesta, joka oikeuttaa
kysymään, voidaanko oikeastaan mistään kuntoutuksen kokonaisjärjestelmästä
tai kokonaisuutta ohjaavasta kuntoutuspolitiikasta edes tehdä oletuksia.
Tässä artikkelissa pyrimme analysoimaan Suomessa kuntoutukseksi kut
sutun osajärjestelmien kokonaisuuden institutionaalista rakennetta. Tarkoitus
on selvittää institutionaalisen rakenteen yhteyttä kokonaisuuden kuntoutuspo
liittisen hallinnan ongelmallisuuteen ja kehittämismahdollisuuksiin. Aiemman
ja lähdeluettelossa ilmenevän kirjallisuuden lisäksi hyödynnämme projektimme
aineistoa, joka koostuu eduskunnalle annetuista kuntoutusselonteoista (1994,
1998 ja 2002), selonteoista eduskunnan käymiin keskusteluihin sekä vuosina
2007–2010 tehdyistä asiantuntijahaastatteluista (ks. tarkemmin Miettinen 2011).

Instituutiot ja politiikan mahdollisuudet
Kuntoutuksen kokonaiskenttä on jakautunut erity yppisiin organisaatioihin ja
niitä ympäröiviin politiikan toimijaverkostoihin. Siksi niin kutsuttu institutiona
listinen politiikan, hallinnon ja sosiologian teoriasuuntaus on yksi luonnollinen
valinta tämän kentän suhteiden ja muutoksen tutkimukselle. Institutionalis
tiset politiikan muutosten ja muuttumattomuuden teoriat ovat vaihtoehtoja
esimerkiksi enemmän politiikan johtavien henkilöiden merkitystä korostaville
eliittiteorioille, poliittisten voimasuhteiden muutoksia korostaville valtaresurssi
teorioille tai politiikan ideoiden ja diskurssien muutoksia korostaville teorioille.
Alustava tutustuminen kuntoutuksen eri osa-alueiden institutionaalisten piir
teiden erilaisuuteen ja niiden ilmeiseen kokonaisuuden hallintaa vaikeuttavaan
vaikutukseen loi meille lähtökohdan olettaa, että juuri institutionaalisen teorian
avulla voimme löytää järjestelmän hallintapolitiikan tutkimukselle uusia tuloksia
tuottavan näkökulman.
Institutionalismiksi tai uusinstitutionalismiksi luetaan politiikan tutkimuk
sen, sosiologian, hallinnon tutkimuksen ja taloustieteen piirissä teoriat, jotka
painottavat ajallisesti aiemman politiikan vaikutuksen välittymistä nykyiseen tai
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tulevaan politiikkaan aiemman politiikan tuloksena syntyneiden instituutioiden
välityksellä (Pierson 2004). Instituutioilla viitataan tällöin esimerkiksi organi
saatioihin, toimijoiden valta-asemiin, kannusteisiin, toimijoihin kohdistuviin
odotuksiin ja toimijoille muodostuneisiin vakiintuneisiin rooleihin.
Ty ypillisiä havaintoja instituutioiden vaikutuksesta politiikan mahdolli
suuksiin ovat polkuriippuvuus ja vetoasemat (ks. esim. Bonoli 2003; Pierson
2004). Polkuriippuvuuden nähdään syntyvän, kun aiemman politiikan tuloksena
syntyneet instituutiot ohjaavat myöhemmän ajan politiikkaa pysymään aiemmin
valitulla polulla. Kun on esimerkiksi luotu vahva kunnallinen itsehallinto, on
helpompi saavuttaa toimijoiden kompromissi tähän itsehallintoon perustuvis
ta ratkaisuvaihtoehdoista kuin ryhtyä murtamaan itsehallintoa. Vetoasemien
muodostumisesta esimerkiksi käy suomalainen eläkepolitiikka. Periaatteessa
hallitus ja eduskunta voivat linjata eläkepolitiikkaa aivan samalla tavalla kuin
koulutuspolitiikkaa, puolustuspolitiikkaa tai ympäristöpolitiik kaa. 1960-luvulta
alkaen työeläkejärjestelmän kehitystä on ohjattu vahvaan ja suljettuun työmark
kinajärjestöjen ja valtion kolmikantaiseen konsensusrakenteeseen nojaten. Tässä
prosessissa työmarkkinajärjestöille on muodostunut vakiintunut asema ja siihen
perustuva merkittävä vetomahdollisuus, mikäli politiikkaa yritettäisiin suunnata
niiden intressin vastaisesti. Toki samantapaisia institutionaalisia vetoasemia on
muuallakin, esimerkiksi armeijan johdolla puolustuspolitiikassa tai koulutuslai
toksilla ja opettajien ammattijärjestöillä koulutuspolitiikassa. Eläkepolitiikka ei
siis ole poikkeus vaan yksi esimerkki politiikan yleisestä ominaisuudesta.
Hy vinvointivaltioiden kansainvälisessä vertailussa hy vinvointipoliittisia
instituutioita t y y pitellään esimerk i ksi seuraavast i (Tit muss 1958; EspingAndersen 1990; Moran 1999; Niemelä ja Salminen 2009):
– universaalit, segmentoidut ja residuaaliset instituutiot kansalaisten oikeuk
sien perspektiivistä
– kansalaisuusperustainen, tarveperustainen ja ansaintaperusteinen oikeus
hy vinvointietuuteen
– julkishallintoa, verorahoitusta ja edustuksellista poliittista päätöksentekoa
painottava beveridgeläinen, työmarkkinajärjestöjen vaikutusvaltaa, pakol
lisia sosiaalivakuutuksia ja sosiaalisia palvelutuotantoyrityksiä painottava
bismarckilainen sekä yksityisiä vakuutuksia ja eri väestöryhmien erilaisia
mahdollisuuksia ja yksityisiä palvelutuottajia painottava liberaali malli
– eurooppalaisessa eläkejärjestelmävertailussa esiint y vä ja ko perustur van
tasaeläkkeet järjestävään (beveridgeläiseen) ensimmäiseen pilariin, ansio
sidonnaiset pakolliset työeläkkeet järjestävään (bismarckilaiseen) toiseen
pi lariin ja t yöa ntaja n vapaaehtoisiin lisäelä kema k suihin perustuvaan
(liberaaliin) kolmanteen pilariin sekä yksityishenkilöiden vapaaehtoisiin
eläkemaksuihin perustuvaan (liberaaliin) neljänteen pilariin.
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Terveydenhuoltojärjestelmien vertailussa on myös tehty jakoja esimerkiksi
sen suhteen, miten voimakas itsenäinen institutionaalinen asema on yhtäältä
lääkäriprofessiolla ja toisaalta julkisilla, yksityisillä ja kolmannen sektorin pal
veluntuottajilla.
Hy vinvointivaltioiden lähihistoria kertoo, että edellä kuvattujen institutio
naalisten ty yppien ympärille muodostuu polkuriippuvuuksia ja vetoasemia. Jos
esimerkiksi aikanaan jokin yksittäinen etuus, esimerkiksi lapsilisät, on rakennettu
universaaliksi ja tasasuuruiseksi, on politiikassa huomattavasti helpompaa tehdä
etuuteen tasokorotuksia tai antaa inflaation syödä sen reaaliarvoa kuin ryhtyä
muuttamaan sitä tarveharkintaiseksi tai tulojen mukaan vaihtelevaksi (Takala
2000). Kun terveydenhuollon julkinen rahoitus on rakennettu kaksikanavaiseksi,
sekä beveridgeläisiä (terveyskeskukset ja julkiset sairaalat) että bismarckilaisia
(pakollisen sairausvakuutuksen kor vaus yksit yisten sairaanhoitopalvelujen
hinnasta) elementtejä sisältäväksi, on muodostettu samalla kaksi rinnakkaista
politiikkapolkua ja niitä vartioimaan eri toimijoita vetoasemiin. Järjestelmän
muutoksesta on erittäin vaikea rakentaa poliittista kompromissia (Lehto 2003).
Kansainvälisten hy vinvointivaltiovertailujen esittäminen yksinkertais
tettuina ty pologioina synny ttää helposti harhakuvan siitä, että kansalliset
hy vinvointi-instituutiot noudattaisivat kauttaaltaan yhtä instituutioty yppiä. Kun
esimerkiksi Suomi luokitellaan pohjoismaiseksi hy vinvointivaltioksi, voi syntyä
olettamus, että kaikki hy vinvointipalveluoikeudet ovat universaaleja, kaikkia
palveluja rahoitetaan ensisijaisesti verotuksen kautta, kaikkia palveluja tuotetaan
julkisten organisaatioiden toimintana ja kaikista palveluista päätetään valtion
ohjauksessa olevissa kunnallisen demokratian elimissä. Suomen kuntoutuksen
monesta osajärjestelmästä muodostuva kokonaisuus osoittaa erinomaisesti, että
tällainen institutionaalisen homogeenisuuden olettamus on harhaan johtava.

Suomen kuntoutusjärjestelmän institutionaalinen kirjo
Projektimme tulosten perusteella voidaan esittää seuraavaan taulukkoon (s. 38)
koottu yhteenveto Suomen kuntoutuksen eri osajärjestelmien institutionaalisista
piirteistä. Yhteenveto perustuu muilta osin aiempiin julkaistuihin tutkimuksiim
me (Miettinen 2011; Miettinen ym. 2011a ja b), mutta keskeiset poliittiset toimijat
on lisätty taulukkoon kuntoutusselontekojen ja niiden edustakuntakäsittelyn
suhteellisen karkean ja vasta olettamuksia tuottavan sisällön erittelyn pohjalta.
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Taulukko. Suomen kuntoutuksen keskeiset osajärjestelmät ja niiden institutionaalisia piirteitä sekä
keskeiset poliittiset toimijat.
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Institutionalisoitumisvuosikymmen

Osajärjestelmä

Rahoitustapa

Hallintatapa

Keskeiset
poltiikka-aktorit

Vanha
invalidihuolto

(Valtion) verorahoitus

”Semibeveridgeläinen”

Vammaisjärjestöt, kuntatoimijat

1940–1980

Veteraanikuntoutus

(Valtion) verorahoitus

”Semibeveridgeläinen”

Veteraanijärjestöt

1980

Sairausvakuutus

Sosiaalivakuutus

Bismarckilainen

Työmarkkinajärjestöt,
lääkäriprofessio

1960

Liikennevakuutus Yksityisvakuutus

Liberaali

Vakuutusyhtiöt,
vammaisjärjestöt

1960

Työtapaturmavakuutus

Sosiaalivakuutus

Bismarckilainen

Työmarkkinajärjestöt,
vakuutusyhtiöt

1960

Työeläke

Sosiaalivakuutus

Bismarckilainen

Työmarkkinajärjestöt

1970

Sosiaali- ja
terveyspalvelut

(Valtion ja kunBeveridgeläinen
nan) verorahoitus

Kuntatoimijat,
potilasjärjestöt

1970

Työvoimahallinto

(Valtion) verorahoitus

”Semibeveridgeläinen”

Työmarkkinajärjestöt

1980

Vapaaehtoiset
tapaturmavakuutukset

Yksityisvakuutus

Liberaali

Vakuutusyhtiöt

1970

Vammais- ym.
järjestöt

Raha-automaattiyhdistys

Liberaali

Vammaisjärjestöt 1980

Kerran vakiinnutetut instituutiot ovat säilyneet vuosikymmeniä – ainoa
merkittävä osajärjestelmän muutos tässä suhteessa näyttää olleen siirtymä ”semi
beveridgeläiseksi” tulkitusta invalidihuoltolaista puhtaammin beveridgeläiseen
kuntoutuksen osaksi kunnallista sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää integ
roivaan vammaispalvelulakiin. Tämä viittaa vahvasti osajärjestelmien vahvaan
polkuriippuvuuteen.
Kokonaisuus rakentuu näin sekä universaaleista että ansaintaperiaatteen
mukaisista osista, ja invalidihuoltolaista vammaispalvelulakiin ulottuvasta
sosiaalihuollon tarveharkintaisesta osasta. Järjestelmän elementeissä on libe
raaleja, bismarckilaisia ja beveridgeläisiä osia, ja beveridgeläisistä vielä osa on
hajautettu kuntiin ja osa toteutetaan valtionhallinnon toimintana. Järjestelmään
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kuuluu eläkejärjestelmästä sekä ensimmäisen että toisen pilarin osia – vapaaeh
toisissa eläkkeissä sen sijaan ei kuntoutusosia ole.
Kansalaisten kannalta institutionaalinen ja toimintaperiaatteiden moninai
suus käänty y varsin erilaisiksi mahdollisuuksiksi saada tarpeellista kuntoutusta.
Kuntoutuksen saanti ja saamisehdot riippuvat siitä, onko kuntoutuksen tarpeen
aiheuttanut esimerkiksi tapaturma vai krooninen sairaus, mahdollistaako kun
toutus työelämään vai vain omatoimiseen elämään paluun, onko kuntoutuja yli
16-vuotias tai alle 65-vuotias, onko työvoimapulaa vai työvoiman ylitarjontaa tai
minkälaisia vakuutusmaksuja kuntoutuja on maksanut (Purhonen ym. 2006).
Käsitteellisesti tätä kokonaisuutta on 1970-luvun alkupuolelta lähtien kut
suttu kuntoutukseksi (Miettinen ym. 2011a). 1990-luvun alusta on Suomessa
ollut sekä kuntoutusyhteistyötä koskeva lainsäädäntö että kuntoutuspolitiikkaa
kokonaisuutena koskeva hallituksen selontekomenettely. Näillä on ollut tarkoitus
sekä yhteistyörakenteita luomalla että yhteisen politiikan areena muodostamalla
integroida ja koordinoida eri osajärjestelmät toimivaksi kokonaisuudeksi.

Pyrkimys kokonaisuuden poliittis-hallinnolliseen ohjaukseen
ja koordinaatioon
Tutkimuksemme (Miettinen ym. 2011b) mukaan rinnan osajärjestelmien laa
jenemisen ja yhteisen kuntoutus-kattokäsitteen vakiintumisen kanssa 1960- ja
1970-lukujen vaihteessa nousi esiin ehdotus yhden yhtenäisemmän kuntou
tusorganisaation rakentamisesta. Tämä ajatus kuitenkin kaatui. Peruslinjana
sen jälkeen on ollut kuntoutuksen kehittäminen monien eri sosiaalipoliittisten
järjestelmien enemmän tai vähemmän marginaalisina osina. Ei liene suomalai
selle sosiaalipoliittiselle päätöksentekojärjestelmälle täysin ainutlaatuista, että
ehdotuksen hautaamispäätöksestä ei löydy julkista, perustelut esittävää doku
menttia. Kuitenkin kuntoutuksen pitkän linjan asiantuntijat kykenivät yhtä
pitävästi kertomaan haastatteluissamme, että asia ratkaistiin eri ministeriöiden
kansliapäällikköjen ja muutaman muun virkamiehen yhteisessä kokouksessa
1970-luvun alkupuolella.
Organisatorisen ja institutionaalisen yhteen kokoamisen sijasta on 1970-lu
vulta alkaen perustettu erilaisia yhteistyöelimiä niin valtakunnalliselle kuin
paikallisellekin tasolle. Yhteistyömuodot tehtiin lakisääteisiksi 1990-luvun
alussa. Yhteistyön ja yhteensovituksen etenemistä seurattiin neljän vuoden välein
annetuilla hallituksen kuntoutusselonteoilla vuosina 1994, 1998 ja 2002. Tämän
jälkeen seuraamista piti jatkaa eduskunnalle annettujen sosiaali- ja terveyskerto
musten osana (Miettinen ym. 2011b). Voimme kuitenkin yhteenvetona empiiri
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sestä tutkimuksestamme todeta, että yhden koordinoidun kuntoutuspolitiikan
tavoite näyttää kaukaiselta. Sitä kohti kyllä edettiin 1990-luvulla, mutta 2000
luvulla näyttää yritys pikemminkin hiipuvan kuin etenevän (Miettinen 2011).
Kuntoutuspolitiikan areenan rakenne 2000-luvulla hahmottuu seuraavan
kuvion mukaiseksi.
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Kuvio. Kuntoutuksen keskeisten osainstituutioiden sijainti kuntoutuspolitiikan areenan ydinpiirissä
ja ulkopiirissä.

ULKOPIIRI
Valtiokonttori (veteraanien kuntoutus)
YDINPIIRI
Kela

RAY ja
järjestöt

Kunnallinen
sosiaali- ja
terveyspalvelu
järjestelmä

Pakollinen liikenne- ja
tapaturmavakuutus

Työeläke
järjestelmä

Työvoima
hallinto

Vapaaehtoinen
tapaturmavakuutus

Lähde: Miet tinen ym. 2011a:ta mukaillen.

Politiikan ydinpiirissä näyttää olevan kolme keskusta: Kansaneläkelaitoksen,
työeläkejärjestelmän sekä kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon keskukset.
Niillä kullakin on vahvoja vaikutuskanavia ja muutosten vastustusmahdollisuuk
sia. Eduskunnan selontekokeskusteluissa esiinty y toistuvasti vaatimuksia niiden
keskinäissuhteiden muuttamisesta. Kun yksi keskuksista nojautuu työmarkki
noiden kolmikantaiseen konsensusjärjestelmään, toinen kunta-valtiosuhteen
politiik kaan ja kolmas Kelan itsenäisy y ttä puolustaviin ryhmiin, ei näiden
keskusten suhteellista asemaa muuttavia uudistuksia ole helppo saada aikaan,
vaikka ne kokonaisuuden kannalta voisivat vaikuttaa perustelluilta. Ydinpiirin
ulkopuolella taas koetaan, että ydinpiiri määrää suunnan ja muiden vaikutus
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mahdollisuudet on pidetty marginaalisina. Heikkojen vaikutusmahdollisuuksien
kompensaationa voidaan nähdä se, että myöskään ydinpiirin ulkopuolella oleviin
instituutioihin ei ole kohdistettu suuria muutospaineita.
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Järjestelmäpolitiikan retoriikassa painopisteen muutos?
Vaikka merkittävää rakenteellista, eri osajärjestelmien keskinäisen työnjaon ja
vastuunjaon muutosta tai yhteen kokoamista ei ole tapahtunut, kuntoutuspo
liittisessa argumentaatiossa on kuitenkin nähtävissä tietty muutos. Tätä olem
me analysoineet erityisesti eduskunnan selonteoista käydyistä keskusteluista.
Muutoksen tulkitsemme olevan osa hyvinvointivaltio- ja julkissektoridiskurssin
yleisempää muutosta (Miettinen ym. 2011b).
Tunnistamme argumentaatiossa neljä tapaa lähestyä hy vinvointivaltion
kuntoutuspolitiik kaa. Ensimmäisessä argumentaatiotavassa politiikan ydin
tavoitteena pidetään kansalaisten tasa-arvoa ja kuntoutusjärjestelmän tilaa ja
institutionaalista kompleksisuutta kritisoidaan siihen liittyvistä sy vistä tasa-arvo
vajeista. Toisessa argumentaatiotavassa kuntoutusta lähestytään ennen muuta
työvoiman riittäv y yden tai työurien pidentämisen perspektiivistä. Ongelmiksi
tunnistetaan liian aikainen eläkkeelle siirtyminen tai työvoiman kysynnän ja
tarjonnan kohtaamattomuus. Kolmannessa argumentaatiotavassa kuntoutusjär
jestelmän kompleksisuus ja moninaisuus ovat ennen muuta ilmauksia siitä, että
hy vinvointivaltio on kasvanut liian monimutkaiseksi ja tuhlailevaiseksi. Neljäs
taas hy väksy y kuntoutusjärjestelmän kompleksisuuden, mutta tämän komp
leksisuuden sääntelyssä pidetään ongelmana sitä, ettei se edistä reilua kilpailua
kuntoutuspalvelujen tuottajien kesken.
Kuntoutuspoliit t isessa keskustelussa ha hmottuu täten varsin erilaisia
kuvia järjestelmän moninaisuudesta ja kompleksisuudesta ja tämän tilanteen
ratkaisemisen tavoitteista. Yhdessä argumentaatiotavassa järjestelmää pitää
täydentää, toisessa purkaa. Yhden mukaan tehokkaampi kokonaisuuden sääntely
on ratkaisu, toisen mukaan siihen pyrkiminen voi olla juuri ongelmien ydin. Ja
nouseva – tai uudelleen nouseva – argumentaatiotapa on kuntoutuksen rajaami
nen ennen muuta työvoimapoliittiseksi eikä laajemmin hy vinvointipoliittiseksi
kysymykseksi.
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Instituutiorajat ylittävän kuntoutuspolitiikan mahdollisuus
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Tutkimuksemme keskeinen johtopäätös on instituutio- tai sektorirajat ylittävän
politiikan vaativuus. Sektorit eivät ole ”vain sektoreita”, vaan niillä on myös po
litiikkaa ja sen mahdollisuuksia muokkaava vaikutus. Niiden ympärille rakentuu
sekä polkuriippuvuuksia että erilaisia poliittisten vaikuttajien vaikutus- ja vastus
tusasemia. Sektorit voivat olla enemmän tai vähemmän suljettuja ”vaikuttajien
klubeja”. Eri klubeissa vallitsee erilaisia arvostuksia siitä, mitkä argumentit ovat
vakavasti otettavia ja mitkä enemmänkin retorisen uskottavuuden vuoksi kuin
muusta sy ystä olennaisia.
Kingdon (1995) väittää, että politiikan ”muutoksen ikkunan”, muutoksen
mahdollisuuden, avautumiseksi tarvitaan yhtäaikaista edellytysten muodostu
mista kolmen osittain erillisen politiikan ”virran” alueella. Edellytysten tulee
avautua niin politiikkaongelman, politiikkavaihtoehtojen kuin politiikkatoi
minnankin virrassa.
Politiikkaongelman osalta tarvittaisiin riittävän laajaa kokemusta siitä, että
muutosta tarvitaan jonkin yhteisesti tunnistetun vakavan ongelman ratkaisemi
seksi. Kuntoutuspolitiikassa näyttää siltä, että ratkaistavia ongelmia on paljon,
mutta ne ovat pikemminkin osajärjestelmien kuin yhteisiä ongelmia. Yhdelle
ongelma on työurien lyhy ys, toiselle vanhusten liian aikainen laitostuminen,
kolmannelle kansalaisten epätasa-arvo, neljännelle kuntoutuksen heikko vai
kuttavuus, viidennelle järjestelmän monimutkaisuus. Ei ole olemassa kuntou
tuspolitiikan yhtä, suurinta ongelmaa.
Jos politiikkaongelmat ovat laajojen piirien, median ja erilaisten poliittisten
ongelmien esiin nostajien aluetta, politiikkavaihtoehtojen virrassa asiantunti
joilla on keskeinen rooli. Muutos edellyttää, että asiantuntijoiden keskuudessa
synty y riittävä yhteisymmärrys siitä, mitä vaihtoehtoja muutokselle on ja miten
näitä vaihtoehtoja voi arvottaa. Suomen kuntoutuskentässä näy ttävät myös
asiantuntijat puhuvan eri kieltä ja usein eri instituutioihin liitty vää kieltä. Esi
merkiksi lääketieteellisen, sosiaalisen ja työelämäsuuntautuneen kuntoutuksen
asiantuntijapiirit voivat nähdä politiikkavaihtoehdot varsin erilaisessa tärkeys
järjestyksessä. Asiantuntemus löyty y myös pääasiassa eri instituutioiden sisältä.
Sidonnaisuudet instituutioihin ilmenevät varsin selvästi esimerkiksi politiikan
valmistelussa annetuissa asiantuntijalausunnoissa. Ja näin ollen ei ole kovin
lupaavia edelly tyksiä riittävän vahvan yhteisen asiantuntijamielipiteen muodos
tumiselle siitä, mitä kuntoutuskentän kokonaisuudelle pitäisi tehdä.
Politiik katoiminnan virrassa Kingdonin analy ysi py rkii tunnistamaan
sellaisen riittävän vahvan toimijoiden yhteisen tahdon muodostumisen, että
yhteiskunnassa koetun ongelman ratkaisemiseksi tartutaan asiantuntijayhtei
söissä esitetty yn politiikkavaihtoehtoon ja päätetään toteuttaa se. Kuntoutus
politiikan kokonaisuudessa tämä oletettavasti edellyttäisi sitä, että keskeisiä osia
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kuvion (s. 40) sisäpiirin kolmen keskuksen ympärille ryhmittyneistä toimijoista
päätyisi toimimaan saman ongelman ja saman vaihtoehdon mukaisesti. Sekään
muutoksen edellytys ei ole ainakaan usein ja riittävän pitkiä aikoja olemassa.
Kingdon lähtee siitä, että näissä kolmessa virrassa on esillä kaiken aikaa kil
pailevia ongelmia, kilpailevia vaihtoehtoja ja kilpailevia toimijoiden ryhmittymiä.
Vasta kun sopiva ongelma, sopiva vaihtoehto ja sopiva ryhmittyminen nousevat
esiin yhtä aikaa, politiikassa voi tapahtua isojakin muutoksia. Tutkimuksemme
johtopäätös on, että tällaista tilannetta ei syntynyt vuosina 1990–2010.
1990-luvun uudistuksessa luodut yhteistyöinstituutiot, uusi kuntoutus
asiain neuvottelukunta ja vähitellen heikentyneen aseman saanut selonteko
eduskunnalle eivät näyttäneet riittäviltä saamaan aikaan merkittäviä muutoksia
osajärjestelmien yhteensopimattomuuden, kokonaisuuden monimutkaisuuden
ja kansalaisten kuntoutusoikeuksien erilaisuuden vähentämiseksi. Kuntoutus
politiikan ydinpiirin kolmen toimijan vaikutusvalta näyttää vahvemmalta kuin
kokonaisuuden hallinnan instituutiot. Poliittiset toimijat eivät näytä riskeeraavan
asemaansa haastamalla suljettuja klubeja, vaan niiden annetaan jatkaa, vaikka
asiaa välillä harmitellaankin.
Voi kuitenkin kysyä, ovatko kuntoutusasiain neuvottelukunta ja muut
kuntoutusalan asiantuntijayhteistyöelimet luoneet edelly tyksiä yhteisemmän
asiantuntijamielipiteen muodostumiselle. Onko erityisesti väestön vanhenemi
seen liittyen muodostumassa edellytykset yhteisemmälle kuntoutusta koskevalle
ongelmatietoisuudelle, esimerkiksi työurien pidentämiseksi ja vanhusten oma
toimisena pitämiseksi? Vai voisiko osana kansalaisten kasvavia hy vinvointieroja
koskevaa tietoisuuden mahdollista kasvua nousta kuntoutuksen sy vä epätasa
arvo yleisesti koetuksi ja politiikan reagointia vaativaksi ongelmaksi? Ja – kuka
tietää – olisiko poliittisten toimijoidenkin pakko reagoida yhteisemmin näin
muodostuvaan ongelmaan ja vaihtoehtoon?
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Marketta Rajavaara
Kuntoutus- ja työkykypolitiikat sosiaalisina investointeina
Työvoiman tuottavuutta vai kansalaisten yhdenvertaisuutta?
Johdanto
Suomalainen kuntoutusjärjestelmä kuvataan tavanomaisesti mainiten sen pää
elementteinä kuntoutusta ohjaava lainsäädäntö sekä kuntoutusta rahoittavat ja
tuottavat organisaatiot ja näissä toimivat ammattilaiset (Paatero ym. 2008, 31).
Näin tarkastellen se muodostuu useista osajärjestelmistä, sillä kuntoutusta on
järjestetty vuoden 1991 kuntoutuksen kokonaisuudistuksen jälkeen sosiaali- ja
terveydenhuollossa, työeläke- ja vakuutuslaitoksissa, Kelassa, opetustoimessa
sekä työ- ja elinkeinohallinnossa. Yrityksillä ja kolmannella sektorilla on lisäksi
merkittävä asema kuntoutuksen tuottajina. Järjestelmässä on kyse yhtäältä
yleisiin hy vinvointipalveluihin ja toisaalta vakuutusjärjestelmiin liitt y västä
kuntoutuksesta. Järjestelmän monitahoisuuden vuoksi kuntoutuksen saatavuus,
kuntoutujan asema ja kuntoutuksen järjestäjien yhteistyö on toivottu voitavan
varmistaa lailla kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä (L 497/2003).
Kuntoutus nähdään näin kuvattuna palveluiksi, jotka järjestetään erilaisten
osajärjestelmien kautta. Alan asiantuntijat ovat arvostelleet sekä kokonaisjär
jestelmän että osajärjestelmien toimivuutta. Kuntoutuksen toiminta-alueista
ongelmia on liitetty etenkin ammatillisen kuntoutuksen toimivuuteen. Kuntou
tusjärjestelmään toivotaan lisää hallittavuutta, mutta olisi vaikeaa saada aikaan
yksimielisy yttä siitä, mitä asioita tulisi uudistaa ja millaisin keinoin.
Onkin hieman epäselvää, halutaanko kehittää kuntoutuksen hallintoa
(government) vai hallintaa (governance). Hallinto liitty y ty ypillisesti julkisen
sektorin toimintaan, kun hallinta tuo tarkasteluun mukaan myös yksityissektorin
ja kansalaisyhteiskunnan toimijat. Ida Koivisto (2011, 99) toteaa osuvasti, että
hallinto on oikeuden toteuttamista, kun taas hallinta on politiikan toteuttamista.
Hallinta on hänen mukaansa ennen kaikkea strategiaa, ja hallinto kuvastaa tämän
strategian kehyksiä. Hallinnan näkökulma johtaa tarkastelemaan sekä hallinnan
kohteita (mitä hallitaan) että hallinnan välineitä (miten hallitaan).
Hallinnan näkökulmasta kuntoutusjärjestelmässä ei ole kyse vain palveluis
ta. Kuntoutukseen sisälty y myös politiikkapäämääriä, toimeentuloturvaa sekä
eri tahojen velvoitteita, sopimuksia ja yhteistyökäytäntöjä. Se, ettei kuntoutus
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muodostu vain palveluista, on haaste kuntoutusjärjestelmän tarkastelussa. Kun
näkökulma vaihdetaan palveluista politiikkoihin ja hallinnosta hallinnan koh
teeseen, kansalaisten työ- ja toimintakyky yn, usein toistettu väite paikalleen
juuttuneesta järjestelmästä tulee uuteen valoon ja saattaa jopa kumoutua.
Tällaisen näkökulmavaihdoksen tueksi sosiaalinen investointi voi tarjota
uuden tarkastelukehyksen. Kuntoutuksen päämääränä on parantaa ihmisten
toimintakykyisy yttä ja sosiaalista selviytymistä, edistää työkykyä ja turvata työ
uran jatkuvuutta (Järvikoski ja Härkäpää 2011, 8). Onnistuneen kuntoutuksen
hyödyt ilmenevät yksilöiden ja perheiden elämässä, julkisen ja yksityisen sektorin
työpaikoilla sekä laajemminkin yhteiskunnassa. Kuntoutus, kuten muutkin työja toimintaky v yn edistämisen keinot, on mahdollista nähdä osana uudenlaisen
hy vinvointipolitiikan investointistrategiaa. Aila Järvikoski, Jari Lindh ja Asko
Suikkanen (2011, 8) arvelevat kuntoutuksen yhteiskuntapoliittisen merkityksen
edelleen kasvavan, sillä lähitulevaisuudessa tarvitaan monialaista osaamista
työky v yn, työssä jaksamisen ja työllistymisen tukemisen sekä ammatillisen
kuntoutuksen alueilla.
Sosiaa lisen investoinnin käsitepari onk in jo pi l ka hdellut suoma laisen
sosiaali- ja terveyspolitiikan uudistusasiakirjoissa. Esimerkiksi sosiaalihuollon
uudistamistyöryhmä toteaa, että ”sosiaaliturva ja sosiaalihuolto sen osana ovat
sosiaalisia investointeja, jotka tukevat kansantalouden kehitystä vakauttamalla
yhteiskuntaa, auttamalla ihmisiä sopeutumaan toimintaympäristön muutoksiin,
vahvistamalla sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja tukemalla sen kautta yhteiskun
nan tuottavuutta” (Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän …
2012, 82). Kelan kuntoutuksen kehittämisohjelmassa 2015 mainitaan, että ”Kelan
järjestämä kuntoutus nähdään tärkeänä sosiaalisena investointina” (Kuntoutus
– tie parempaan … 2008). Investoinnin käsite liitetään joskus kestävään kehi
tykseen (Investointi kestävään terveyteen … 2011), ja näkökulmia yhdistääkin
tulevaisuuteen orientoituminen.
Sosiaalinen investointi ei ole kiteytynyt Suomessa tai muuallakaan Euroo
passa yksiselitteiseksi hy vinvointipolitiikan uudistamisen paradigmaksi. Siihen
liitety t ideat tarjoavat kuitenkin kiintopisteitä hy vinvointipolitiikan tarkasteluun.
Donald A. Schön ja Martin Rein (1995) ovat puhuneet hy vinvointipolitiikkojen
kehystämisestä. Sillä he ovat tarkoittaneet tapaa valikoida, organisoida ja tulkita
monimutkaista yhteiskunnallista todellisuutta tienviitaksi tiedolle, suostutte
lulle ja toiminnalle. Kehys on näkökulma, jonka avulla vielä kiteytymätön ja
heikosti määritelty tilanne voidaan tehdä ymmärrettäväksi ja jonka pohjalta on
mahdollista toimia.
Sosiaalinen investointi voi kehystää monin tavoin hy vinvointipolitiikan
uudistuksia, palvelujen ja toimeentuloturvan rahoitusta, palvelujen järjestämistä
ja tuottamista sekä niiden kohdentamista ja vaikutuksia. Sosiaalisen investoin
nin kehyksestä käsin voidaan kysyä, mihin tai keihin investoidaan ja millaisin
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politiikkaperusteluin. Toiseksi voidaan tarkastella, millaisin keinoin sosiaalisia
investointeja tehdään. Kolmanneksi voidaan ottaa keskusteltavaksi, keiden tulee
investoida. Viimein voidaan kysyä sosiaalisten investointien seurausten perään.
Tarkastelen tässä artikkelissa ammatillisesti suuntautuneen kuntoutuksen
asemaa sekä ajankohtaisia työikäisten työkyv yn hallinnan uudistuspyrkimyksiä
sosiaalisia investointeja koskevan keskustelun valossa. Työkyky politiikkojen
alue on laaja, joten käsittelen aihetta Suomessa toteutettujen uudistusten ja
lakimuutosten esimerkkejä sekä niitä koskevia tutkimustuloksia mainiten. Ar
tikkeli etenee siten, että kuvaan ensin sosiaalisen investoinnin lähtökohtia. Sen
jälkeen siirryn työky vyn hallinnan järjestelmien ja työkykypolitiikan uudistusten
tarkasteluun. Lopuksi pohdin sosiaalisesta investoinnista lähtevän työikäisten
kuntoutuksen nykytilaa ja näkymiä kansalaisten yhdenvertaisten kuntoutumis
mahdollisuuksien aikaansaamisen kannalta.

Sosiaalisen investoinnin lähtökohtia
Sosiaalisen investoinnin juuret on jäljitetty muun muassa ruotsalaisten Alva ja
Gunnar Myrdalin sosiaalipolitiikan ideoihin 1930-luvulla. Pekka Kuusi perusteli
1960-luvulla sosiaalipolitiikkaan panostamista kulutuksen lisäämiseksi, muttei
vielä investointina tulevaisuuteen. (Sipilä 2011, 359.) Sosiaalisista investoinneis
ta on alettu puhua OECD:n ja Euroopan unionin maissa 2000-luvulta alkaen.
Euroopan neuvoston vuonna 2000 hy väksy mällä, Euroopan kansainvälistä
kilpailukykyä painottavalla Lissabonin strategialla oli merkittävä asema sosiaa
lisen investoinnin ideoiden vahvistamisessa. (Hemerijck 2013, 35–38, 133–134.)
Sosiaalinen investointi oli Ison-Britannian kolmannen tien johtoajatuksena,
ja Anthony Giddens luonnosteli sen periaatteita positiivisen hyvinvoinnin ja
inkluusion aikaansaamiseksi. Investointi inhimilliseen pääomaan olisi hänen
mielestään kaikkein ratkaisevinta. Se tarkoittaisi koulutukseen panostamista,
työllisy yden vahvistamista, työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen tukemis
ta, ikäänty vän väestön työpanoksen täyspainoista hyödyntämistä työelämässä,
kiinteästä eläkeiästä luopumista sekä julkisen ja yksityisen sektorin uudenlaisia
kumppanuuksia. (Giddens 1998 ja 2009.)
Pohjoismaissa Gøsta Esping-Andersen nosti esille sosiaalisen investoinnin
merkityksen hy vinvointivaltion uudistamisessa. Hänen mukaansa kansalaisten
tuotantokapasiteetin maksimointi on välttämätöntä siksi, että tietointensiivinen
palveluyhteiskunta luo pienpalkka-aloja ja huipputason asiantuntijatehtäviä sekä
aiheuttaa näihin liitty viä eri väestöryhmien polarisoitumisriskejä. Riskeihin
vastaamiseksi tarvitaan työmarkkinoiden ja sosiaaliturvan suhteen uudelleen
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määrittelyä. Ratkaisuja voivat olla investoinnit lapsiin ja nuoriin, työn, perheen
ja vapaa-ajan suhteiden uudelleen jäsentäminen, eläkkeelle siirtymisen myö
hentäminen sekä sosiaalisten oikeuksien uudelleenmäärittely. (Esping-Andersen
2002 ja 2009.)
Hy v invointipolitii kan uuden laiseen, tu levaisuuteen orientoituneeseen
tehtävään markkinoita, tuotantoa ja työllisy yttä edistävänä tekijänä viitataan
puhumalla sosiaalisesta investointivaltiosta. Sosiaalinen investointivaltio on
esitetty ratkaisuksi keynesiläisy ydestä ammentaneen hy vinvointivaltion ja sen
jälkeisen uusliberalistisen politiikan päädyttyä umpikujaan. Sosiaalisen inves
tointivaltion lähtökohta on se, ettei hy vinvointipolitiikka aiheuta vain kustan
nuksia, vaan se luo edellytykset tuottavaan talouteen ja toimivaan yhteiskuntaan.
(Morel ym. 2012.)
Sosiaalisten investointien tavoitteena on edistää kilpailukykyä, taloudellista
kasvua, työllisy yttä ja työelämän laatua. Inhimilliseen ja sosiaaliseen pääomaan
panostaminen on sosiaalisen investointivaltion päämäärien ytimessä. Yksilöiden
valmiuksien tukeminen ja ongelmien ennaltaehkäisy on sosiaalisen investoinnin
kannalta korjaavaa toimintaa tärkeämpää (preparing rather than repairing). (Morel
ym. 2012.) ”Älä anna köyhälle kalaa vaan koulutus”, kiteyttää Jorma Sipilä (2011,
359) sosiaalisen investoinnin perusajatuksen. Inhimilliseen pääomaan panos
tamiseksi etuus- ja palvelujärjestelmät viritetään passiivisen toimeentuloturvan
jakamisesta kansalaisen yhdenvertaisten toimintamahdollisuuksien edistämiseen
sekä työ- ja toimintaky v yn tukemiseen. Universalismin sijasta vahvistetaan
mieluummin etuuksien ja palvelujen selektiivisy y ttä ja pidetään lähtökohtana
yksilön henkilökohtaista vastuunottoa hy vinvoinnistaan.
Sosiaaliseen investointiin sisälty y siis useita toisiinsa nivoutuvia ideoita.
Niitä ovat inhimilliseen ja sosiaaliseen pääomaan panostaminen, mahdolli
suuksien tasa-arvo, työllisy ysasteen nostaminen, työvoiman tarjontaa tukeva
työvoimapolitiikka, ikäänty vien työpanoksen hyödyntäminen, lapsiin ja nuoriin
investointi, koulutus, syrjäytymisen ehkäisy, aktivointi sekä työkannustimia
sisältävät etuudet ja palvelut. Sosiaalisen investointiajattelun painotukset poik
keavat eri maissa toisistaan. Painotukset ovat myös muuttuneet ajan kuluessa, ja
investoinnin perusidea näyttää vähitellen muovautuneen yhteisöpainotteisesta
investoinnista yksilöä ja markkinoiden kilpailukykyä korostavaksi.
Suomessa on käyty lisäksi keskustelua sosiaalisten mahdollisuuksien poli
tiikasta (Hiilamo ja Saari 2010). Tällä keskustelulla on yhtymäkohtia sosiaalisen
investoinnin ideoihin etenkin mahdollisuuksien tasa-arvon ja kansalaisten työja toimintaky vyn tukemisen lähtökohdan osalta. Keskustelut kuitenkin myös
poikkeavat toisistaan esimerkiksi työn ja tuottavuuden painotuksissa.
Sosiaalisen investoinnin näkökulma häivy ttää hy vinvointivaltion kasvu
kaudella omaksutut tavoitteet uudelleenjaosta, solidaarisuudesta ja tasa-arvosta.
Anton Hemerijckin (2013, 36) mukaan näkökulma ei ole kuitenkaan ihan vastak
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kainen uudelleenjakoa painottavan sosiaaliturvan kehittämisen kanssa. Ainakin
periaatteessa kansalaisten riittävää perusturvaa pidetään toimivan sosiaalisen
investointiva lt ion edel ly t yksenä. Sosiaa linen investointi sisä ltää kuitenk in
ristiriitoja, jotka voivat vaikuttaa politiikan lopputuloksiin. On muistutettu
esimerkiksi siitä, etteivät työkannustimin ladatut etuudet voi korvata kokonaan
tulonmenetyksiä kompensoivaa toimeentuloturvaa (Esping-Andersen 2009,
446). Sosiaalisen investoinnin on katsottu lisäksi välineellistävän kansalaisia,
sillä myös lapset ja nuoret nähdään tässä keskustelussa vain tulevaisuuden työ
markkinakansalaisina (Lister 2009).

Kannattavaa investointia työkykyyn
Sosiaalisen investoinnin käsite ilmaantui suomalaisen hy vinvointipolitiikan
kehittämisasiakirjoihin yhtä aikaa kuin työllisy ysasteen parantaminen, työ
urien pidentäminen, väestön työ- ja toimintaky v yn tur vaaminen sekä työ
kyv yttömy yden ja sairauspoissaolojen vähentäminen nostettiin työelämän ja
hy vinvointipolitiikan avainkysymyksiksi. Nämä politiik katavoitteet eivät ole
etäällä sosiaalisen investoinnin perusajatuksista. Tavoitteet työllisy yden vahvista
misesta ja työurien pidentämisestä kolmella vuodella vuoteen 2025 mennessä on
kirjattu nykyiseen hallitusohjelmaan (Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma
22.6.2011). Monijuonteinen t yöurien pidentämistä koskeva keskustelu vauh
dittui vuonna 2009 valtioneuvoston esityksestä nostaa eläkeikä 65 ikävuoteen.
Työmarkkinajärjestöjen eläkeneuvotteluryhmä, puheenjohtajanaan toimitusjoh
taja Jukka Rantala, ja työhy vinvointikysymyksiä varten asetettu, johtaja Jukka
Ahtelan vetämä ryhmä valmistelivat linjaukset tämän toteuttamiseksi. Ahtelan
työr yhmä neuvotteli vuonna 2010 useista työelämään ja työterveyshuoltoon
liitty vistä asioista, kuten työterveyshuollon tehostamisesta ja sen saatavuuden
varmistamisesta, työhyvinvoinnin edistämisestä sekä koulutuksesta ja osaamisen
kehittämisestä.
Työkykypolitiikan vahvistamisen perustelut liittyvät painavimmin siihen,
että työikäinen väestö ikäänty y ja vähenee määrältään. Vuosina 2007–2025
työvoimasta arvioidaan siirty vän eläkkeelle lähes 1,2 miljoonaa henkilöä. Työn
luonne, työmarkkinat sekä työnantajien ja työntekijöiden väliset suhteet ovat
myös muuttuneet. Tietoyhteiskunnassa yritysten kilpailukyky riippuu entistä
enemmän työntekijöiden innovatiivisuudesta ja osaamisesta. Uudenlainen
tieto- ja palvelutyö koettelee eri tavoin työntekijöiden osaamista, jaksamista,
joustavuutta ja työkykyä kuin entisenlainen teollisuus- tai maataloustyö. Kun
globaalissa taloudessa pääomat ja työpaikat liikkuvat, palkansaajien ja yrittäjien
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työnteon jatkuvuudesta ei ole takeita. Lisäksi maahanmuuttajataustaisen työvoi
man työky v yn turvaaminen haastaa työkykypolitiikan kehittämiseen.
Työstä syrjäytymisen riskit, kuten vaatimaton koulutus, osaamisen puutteet
ja huono terveys, kietoutuvat toisiinsa. Väestön terveys ja toimintakyky ovat pa
rantuneet huimasti viime vuosikymmeninä, mutta terveysongelmat rajoittavat
työntekoa melko yleisesti. Tilastokeskuksen vuonna 2011 tekemässä kyselyssä
55 prosenttia Suomessa vakinaisesti asuvista, työikäisistä 15 – 64-vuotiaista
ilmoittaa kärsivänsä yhdestä tai useammasta pitkäaikaisesta sairaudesta tai
terveysongelmasta. Vastanneista 18 prosenttia kokee, että se vaikuttaa tavalla
tai toisella työmahdollisuuksiin. Etenkin ei-työlliset katsovat terveysongelmien
rajoittavan heidän t yöntekoaan. Vastausten perusteella kyse on useimmiten
tuki- ja liikuntaelinten sairauksista. (Taskinen 2012, 36–37.)
Kelan ja työeläkejärjestelmän tilastoja tarkastellen väestön sairastavuus ja
työky vyttömy yden riskit ilmenevät etenkin mielenterveyden ja käyttäytymisen
häiriöiden yleistymisenä työky vy ttömy yseläkkeiden ja kuntoutuksen haku- ja
myöntöperusteena. Vuonna 2011 kaikista työkyv yttömy yseläkkeelle siirtyneistä
25 400 henkilöstä jopa 44 prosenttia siirtyi eläkkeelle mielenterveyssyistä, ja
tuki- ja liikuntaelinten sairaudet olivat 24,6 prosentilla eläkeperusteena. Mie
lenterveyden ongelmat olivat samana vuonna 40 prosentilla perusteena Kelan
kuntoutukseen osallistumiselle, kun tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavien
osuus oli 28 prosenttia. Työeläkejärjestelmän kuntoutuspäätöksen saaneiden
keskuudessa mielenterveyssy y t olivat 22 prosentilla hakuperusteena. (Kelan
tilastollinen vuosikirja 2011; Kelan kuntoutustilasto 2011; Työeläkekuntoutus
v uonna 2011.)
Työntekijäammateissa toimivien riski päätyä työky v yttömäksi on tuntuvasti
suurempi kuin asiantuntijoiden. Vain hieman yli puolet työntekijäammateissa
toimivista saavuttaa 63 vuoden iän työkykyisenä, kun asiantuntija-ammateissa
kaksi kolmesta on tämänikäisenä täysin työkykyinen. Ammattiryhmien erot
ovat jopa hieman kasvaneet. Sosiaaliluokkien väliset terveyserot ilmenevät myös
työky v yttömy yseläkkeelle siirtymisessä, mutta näiden erojen sy yt voivat olla
moninaiset. (Rahkonen ym. 2011; Pensola 2012.)
Kansalaisten sosioekonomiset terveyserot ovat olleet esillä terveyspolitii
kan kehittämisessä. Kansalaisten yhdenvertaisuutta on painotettu kansallisissa
terveyserojen kaventamisen ohjelmissa ja niihin liitty vissä toimenpidekokonai
suuksissa (Terveys 2015 -kansanterveysohjelma 2001; Kansallinen terveyserojen
kaventamisen … 2008; Syrjäytymistä, köyhy yttä ja … 2012). Sosiaali- ja terveys
politiikan rahoitusta ja järjestämistä koskevia uudistusehdotuksia on perusteltu
yhdenvertaisesti saatavissa olevien sosiaali- ja terveyspalvelujen aikaansaamisella
ja heikosti toimivien peruspalvelujen vahvistamisella (THL:n asiantuntijaryhmä
2010; Palvelurakennetyöryhmän loppuraportti 2012).
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Työkyky on moniselitteinen ilmiö sekä yhteiskunnan että yksilön näkökulmasta,
sillä se sisältää kaksi erilaista osatekijää: työ ja kyky. Työky v yn käsitteen määrittely
riippuu myös siitä yhteydestä, jossa sitä käytetään. Työkyky ei liity vain terveyteen,
vaan siihen kytkeyty vät monenlaiset psykologiset, sosiaaliset ja koulutukselliset
työn ja toimintaympäristön tekijät. Työn muutoksissa työky v yn arviointi ja
hallinta työelämän ja sosiaaliturvan lukuisia eri tarkoituksia varten on moni
mutkaistunut. Asiantuntijat ovat työky vyn määrittelyssä kuitenkin yksimielisiä
siitä, että työky vyn tarkastelu vain yksilön ominaisuutena ei riitä, vaan sitä tulee
jäsentää yksilön, hänen työnsä sekä ympäristön suhteena. (Ilmarinen ym. 2006.)
Juhani Ilmarisen Työterveyslaitoksessa kehittämä työkykytalo on hyödyl
linen tapa tarkastella työkyvyn hallintaa työpaikoilla ja työterveyshuollossa.
Kansainvälisestikin tunnetuksi tullut työkykytalo-malli sisältää neljä kerrosta.
Kolme alinta kerrosta (terveys, ammatillinen osaaminen ja arvot) liitty vät yksilön
henkilökohtaisiin voimavaroihin, ja neljäs kerros kuvaa työtä ja työoloja (työn
sisältö ja vaatimukset, työyhteisö ja organisaatio, esimiestyö ja johtaminen).
Mallin mukaan työky vyssä on kyse ihmisen voimavarojen ja työn tasapainosta.
Työkyky säily y kaikkien kerrosten tukiessa toisiaan. Jos työ ja työolot käy vät
liian raskaiksi, se kuluttaa henkilökohtaisia voimavaroja tuhoisin seurauksin.
(Mitä työkyky on? 2012.)
Malli ei kuvaa työttömien ja työvoiman ulkopuolisen väestön työky vyn
hallinnan haasteita eikä se ota kantaa työky vyn hallinnan toimijoihin tai keinoi
hin. Patrick Loisel ym. (2005) ovat kiinnittäneet huomiota työky v yttömy yden
ehkäisyn ja työhön paluun tuen järjestelmien monitahoisuuteen. He tuovat
esille, miten työky v yn tukemisessa ja työky v yttömy yden ehkäisyssä on otettava
huomioon useanlaisia lainsäädännöllisiä, hallinnollisia, sosiaalisia ja poliittisia
näkökohtia. Loisel on tutkimusryhmänsä kanssa jäsentänyt eri osajärjestelmien,
kuten työpaikkojen, sosiaalivakuutuksen, kuntoutuksen ja terveyspalvelujen,
merkitystä työky v yn tukemisessa. Niina Kuuva on muokannut jäsennystä ko
timaisiin oloihin ja esittää työky vyn ja työky vyttömy yden hallinnan osajärjes
telmät seuraavalla sivulla olevan kuvion mukaisesti.
Kuten kuvio osoittaa, ihmisten työ- ja toimintaky vyn ja työky v yttömy yden
kysymyksiä käsitellään suuressa määrin muualla kuin pelkästään kuntoutus
järjestelmässä. Työky v yn tukitoimet voivat ulottua työntekijän ja työnantajan
ratkaisuyrityksistä terveydenhuollon toimintaan, sosiaalivakuutukseen ja kun
toutukseen. Suomen oloissa työky v yn hallintaan ja työky vyttömy yden ehkäisy yn
liitty vät ainakin työpaikat, työterveyshuolto, perusterveydenhuolto, erikoissai
raanhoito, mielenterveys- ja päihdepalvelut, sairausvakuutus, kuntoutus, työ- ja
elinkeinohallinto, vammaisetuudet ja -palvelut sekä työttömyys- ja eläketurva.
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Ehkäisevä ja edistävä toiminta

Erikoissairaanhoito, työterveyshuolto,
perusterveydenhuolto, yksityinen terveydenhuolto
TERVEYDENHUOLTOJÄRJESTELMÄ

Lähde: Kuuva 2011, 10; vr t. Loisel ym. 2005.

Kansalaisten työky v yn hallinta riippuu ratkaisevasti siitä, miten työpaikoilla
toimitaan ja miten työikäisten terveydenhuolto järjestetään. Terveydenhuolto
jakautuu Suomessa kunnalliseen terveydenhuoltoon, yksityiseen terveydenhuol
toon ja työterveyshuoltoon. Työikäisten työky v yn hallinnan ytimen muodostaa
kin tällä hetkellä työterveyshuolto. Noin 1,83 miljoonaa työikäistä (86,2 prosenttia
palkansaajista) oli työnantajien järjestämän työterveyshuollon palvelujen piirissä
vuonna 2010. Lisäksi 19 000 yrittäjää sai Kelalta työterveyshuollon korvauksia.
(Kelan tilastollinen vuosikirja 2011.)
Kelan sairauspäivärahaa sai vuonna 2011 yhteensä 320 700 henkilöä ja
osasairauspäivärahaa 6 900 henkilöä. Työky v y ttömy yseläk keillä – työ- tai
kansaneläk keen saajia – oli vuoden 2011 lopussa 260 500 henkilöä. Uusien
työky vyttömy yseläkkeiden määrä väheni 1990-luvulla, mutta lisääntyi jälleen
lievästi vuosituhannen taitteessa. Vuodesta 2003 vuoteen 2008 työkyv yttömy ys
eläkkeelle siirtyjien määrä pysytteli vuosittain noin 26 000 –27 000:ssa, minkä
jälkeen eläkkeelle siirtyjien määrä alkoi vähetä. Vuonna 2011 työkyv yttömy ys
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eläkkeille siirtyi yhteensä 25 500 henkilöä. (Kelan sairausvakuutustilasto 2011;
Kelan tilastollinen vuosikirja 2011; Blomgren ym. 2011.)
Työky vyn hallintaan kytkeyty y siis huomattavasti laajempi ja monimutkai
sempi etuus- ja palvelujärjestelmien kokonaisuus kuin vain kuntoutusjärjestelmä.
Työkyky politiikassa onnistuminen edelly ttää kuitenkin eri osajärjestelmien
tarkoituksenmukaista yhteensovittumista. Esimerkiksi työttömy yttä ja työky
vyttömy yttä käsittelevien osajärjestelmien keskinäinen suhde on olennainen
kysymys järjestelmien toimivuuden kannalta (esim. Devetzi ja Stendahl 2011).
OECD:n toteuttamaan arviointiin Sickness, disability and Work: Breaking
the barriers (2008) on viitattu usein ennen kaikkea sen kuntoutusta koskevan
kritiikin johdosta. Tässä arvioinnissa tarkasteltiin kuitenkin melko kattavasti
työkykypolitiikkojen toimivuutta Suomessa, Tanskassa, Irlannissa ja Alanko
maissa. Sosiaalisen investoinnin politiikkakehys on tunnistettavissa raportista.
Arvioinnissa painotetaan työn ensisijaisuutta työkykypolitiikan lähtökohtana.
Tätä valintaa perustellaan väestön ikääntymisellä, työvoiman vähenemisellä
sekä työtilaisuuksien lisäämisellä pitkäaikaissairaille ja vammaisille henkilöille.
Arvioitsijat väittävät suomalaisen etuus- ja palvelujärjestelmän ruokkivan kan
salaisten passiivisuutta. Työky vyttömy yseläkkeen saajien prosenttiosuus väes
töstä, 8,4 (vuonna 2007), on heidän mielestään liian suuri, ja sairauspoissaoloja
(5,5 prosenttia työpäivistä) pidetään pulmallisina. Suomalaisten uudistusten
tavoitteiksi tulee raportin mukaan ottaa työky vyttömy yseläkkeelle siirtymisen
katkaisu, mielenterveysongelmiin vastaaminen, työhön paluun tuen tehosta
minen, terveysperusteisten etuusmenojen hillintä sekä toimijoiden yhteistyön
kehittäminen.

Työikäisten kuntoutus osana työkykypolitiikkaa
Kuntoutusta jäsennetään perinteisesti puhumalla ammatillisesta, lääkinnällises
tä, kasvatuksellisesta ja sosiaalisesta kuntoutuksesta. Käytännössä kuntoutustoi
menpiteet voivat sisältää yhtä aikaa piirteitä näistä kaikista osa-alueista. (Esim.
Järvikoski ja Härkäpää 2011, 20 –22.) Tämä nelijako on tullut uudella tavalla
merkitykselliseksi, kun sosiaalinen kuntoutus ehdotetaan lakisääteistettäväksi
uudessa sosiaalihuoltolaissa (Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryh
män … 2012).
Kuntoutus- ja työkykypolitiikkojen muutospaineita ilmentää hy vin se, että
työssä jatkamista, työkykyä ylläpitävää ja parantavaa kuntoutusta kutsutaan
nykyisin monilla nimikkeillä. Puhutaan työikäisten kuntoutuksesta, työläh
töisestä kuntoutuksesta, työkykykuntoutuksesta tai työhön kuntoutuksesta.
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Ammatillinen kuntoutus (occupational/vocational rehabilitation) on toistaiseksi
vakiintunein, kansainvälisesti tunnettu termi. Sillä tarkoitetaan toimenpiteitä,
jotka tukevat kuntoutujan mahdollisuuksia saada tai säilyttää hänelle soveltuva
työ. Tavallisia toimenpiteitä ovat ammatillinen koulutus, täydennyskoulutus,
koulutuskokeilut, työkokeilu, työpaikkakokeilu ja työvalmennus. (Järvikoski ja
Härkäpää 2011, 21.)
Ammatillista kuntoutusta järjestävät Suomessa vakiintuneen työnjaon pe
rusteella tapaturma- ja liikennevakuutuslaitokset, työeläkelaitokset, Kela sekä
työ- ja elinkeinohallinto (Paatero ym. 2008). Vakuutuslaitosten, työeläkelaitos
ten ja Kelan järjestämä ammatillinen kuntoutus on lakisääteistä, kun sen sijaan
työ- ja elinkeinohallinnon ammatillisena kuntoutuksena järjestettävät palvelut
ovat harkinnanvaraisia ja määrärahasidonnaisia. Kunnilla on ollut hy vinvointi
valtion esivaiheista lähtien merkittäviä lainsäädännöllisiä velvoitteita työttömien
työllistymisen tukemisessa (Niemi 2012). Työllistymisen ja työssä pysymisen
kannalta tärkeitä kuntien palveluja ovat esimerkiksi lääkinnällinen kuntoutus,
mielenterveys- ja päihdepalvelut, vammaispalvelut, kuntouttava työtoiminta
sekä työelämäosallisuutta tukevat palvelut.
Tavoitteiden nä köku lmasta kuntoutusjä rjestelmässä ”ammati l lisek si ”
määritelty ei sisällä kaikkea työky vyn ylläpitoa tai tukemista palvelevaa kun
toutusta. Esimerkiksi Kelan järjestämä kuntoutus jakautuu vaikeavammaisten
lääkinnälliseen kuntoutukseen, vajaakuntoisten ammatilliseen kuntoutukseen,
kuntoutuspsykoterapiaan ja harkinnanvaraiseen kuntoutukseen (L 566/2005).
Myös vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus voi henkilön itsenäistä ja
täyspainoista toimintaa ja osallistumista tukiessaan edistää työn saantia tai
siinä jatkamista. Vuoden 2011 alusta lakisääteiseksi tulleen kuntoutuspsyko
terapian tavoitteena on tukea ja parantaa kuntoutujan työ- tai opiskelukykyä.
Harkinnanvaraisena kuntoutuksena järjestetään ammatillisesti sy vennettyä
varhaiskuntoutusta (ASLAK), jonka tavoitteena on työ- ja toimintaky v yn ylläpito
ja parantaminen.
Vuonna 2011 Kelan järjestämää kuntoutusta sai 87 300 kuntoutujaa. Heistä
13 400 henkilöä osallistui ammatilliseen kuntoutukseen ja 21 500 vaikeavam
maisten lääkinnälliseen kuntoutukseen. Kuntoutuspsykoterapiaa sai 18 900 hen
kilöä ja harkinnanvaraista kuntoutusta 48 100 henkilöä. ASLAK-kuntoutukseen
osallistui 13 300 henkilöä. (Kelan tilastollinen vuosikirja 2011.) Työeläkelaitosten
järjestämään kuntoutukseen osallistui samana vuonna 10 800 kuntoutujaa, ja
siihen osallistuneiden määrä on lisääntynyt vuosi vuodelta 1990-luvulta alkaen
(Työeläkekuntoutus vuonna 2011). Vakuutuskuntoutus VKK ry:ssä oli vuoden
2011 lopussa vireillä 1 420 tapaturma- ja liikennevakuutuskuntoutukseen liit
ty vää kuntoutusasiaa1.
1

Ks. http://www.vkk.fi/VKK/tilastotietoa.html.
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Vuoden 2013 alussa voimaan tulleessa laissa julkisesta työvoima- ja yrityspal
velusta (L 916/2012) työttömän työnhakijan määritelmä uudistettiin poistamalla
ikärajat ja työkykyisy yttä koskevat edellytykset. Myös vajaakuntoisen käsitteestä
luovuttiin. Työ- ja elinkeinohallinnossa julkisia työvoima- ja yrityspalveluja voi
daan tarjota harkinnanvaraisesti ammatillisena kuntoutuksena niille asiakkaille,
joilla on lääkärin asianmukaisesti toteama vamma tai sairaus, joka vähentää
mahdollisuuksia saada työtä, säilyttää työ tai edetä työssä (Työ- ja elinkeino
ministeriön ohje ... 2013). Uuden määritelmän myötä myös työky v yttömy ys
eläkkeellä olevat ja kuntoutustukea saavat voivat ilmoittautua työttömiksi työn
hakijoiksi. Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli vuonna 2011 yhteensä noin 93 000
vajaakuntoista työnhakijaa, ja vuonna 2010 yhteensä 6 350 henkilöä osallistui
toimistojen järjestämiin työkunnon tutkimuksiin, kuntoutustutkimuksiin tai
asiantuntijakonsultaatioihin (Työttömien työkyv yn arviointi- ja terveyspalvelut
2011, 19; Osatyökykyisten työllistymisen edistäminen 2013, 14–15).
Aiemmin mainitussa OECD:n arvioinnissa ammatillisen kuntoutuksen
järjestelmän toimivuuden parantamiseksi suositeltiin kuntoutuksen eri järjestä
jien vastuullisuuden lisäämistä ja yhteistyön kehittämistä. Ihanteeksi ehdotettiin
yhden sisääntuloväylän toimintamallia, jossa eri kuntoutustahojen tehtävät
määriteltäisiin vasta asiakkaan tultua järjestelmän piiriin. Lisäksi painotettiin
kansalaisten kuntoutukseen liitty vien oikeuksien ja velvollisuuksien selkey ttä
mistä. (OECD 2008.)

Investointia työkykypolitiikan uudistuksiin
Aktiiviset käsitteet
Politiikkamuutokset mahdollistuvat kehystämällä ilmiöt uudelleen ja nivomalla
näihin kehyksiin uusia käsitteitä. Työkykypolitiikan uudistaminen onkin edel
lyttänyt aktiivisen, työhön osallistumista painottavan, myönteisiä merkityksiä
sisältävän käsitteistön ja toimintaperiaatteiden käy ttöönottoa. Esimerkiksi
aktivoinnin katsottiin Suomessa liittyvän 1990-luvulla pääasiassa pitkäaikais
työttömien palveluihin ja etuuksiin, mutta aktiivisuutta painottavat ilmaisutavat
ja aktivoinnin periaatteet on omaksuttu vähitellen myös työkyvyttömy yden
ehkäisy yn ja terveysperusteisiin etuuksiin.
Työky v yn ongelmista kärsivien ihmisten nimeäminen sekä työky v yn käsite
ja arviointi ovat olleet runsaan huomion kohteena. Työky vyn arvioita tehdään
erilaisia tarkoituksia varten työterveyshuollossa, sosiaali- ja terveydenhuollossa,
kuntoutuksessa sekä työ- ja elinkeinohallinnossa. Viime vuosina on kritisoitu
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sitä, että työky v yn arvioinnit painottuvat työky vy ttömy yden tarkasteluun, kun
näkökulma pitäisi kääntää henkilön jäljellä olevan työky vyn arviointiin, edistä
miseen ja hyödyntämiseen työelämässä. Työttömy yden ja työky v yn ongelmien
toisiinsa kietoutumisen vuoksi on selvitelty etenkin työttömien henkilöiden
jäljellä olevan työky vyn hyödyntämistä. (Vedenkannas ym. 2011; Työttömien
t yöky v yn arviointi- ja terveyspalvelut 2011; Osatyökykyisten työllist y misen
edistäminen 2013.)
Vuoden 1988 työllisy ysasetuksessa käyttöön otetulla vajaakuntoisuuden
käsitteellä haluttiin kohdentaa palvelut yksilön fy ysisen tai psy ykkisen vamman,
sairauden tai vajavuuden perusteella ja rajattiin sosiaaliset tekijät vajaakuntoi
suuden määrittelyn ulkopuolelle. Kansalaisten täyspainoista työhön osallistu
mista tavoittelevassa yhteiskunnassa tämä käsite menetti käyttökelpoisuutensa.
Vajaakuntoinen henkilö ei ole välttämättä työkyvy tön, koska työkykyä tulee
arvioida työtehtävien asettamia vaatimuksia vasten. Käsite ei ota riittävästi
huomioon muita kuin terveydellisiä esteitä työn saamiselle tai siinä jatkamiselle.
Lisäksi se painottaa henkilön puutteita vahvuuksien sijasta. (Vedenkannas ym.
2011, 13; Osatyökykyisten työllistymisen edistäminen 2013).
Käsitteelle vajaakuntoisuus on esitetty vaihtoehdoksi osatyökykyistä tai jois
sakin tilanteissa kuntoutujaa. Käsite osatyökykyinen korostaa yksilön pyrkimystä
päästä työmarkkinoille, jäljellä olevaa työkykyä sekä työky v yn ja sen puutteiden
ilmenemisen moninaisuutta. Osittaisenkin työky v yn hyödyntämistä voidaan
edistää uravalintaratkaisuilla tai mukauttamalla työtehtäviä ja -oloja. Työelämän
ja sosiaaliturvan eri tarkoituksiin myöskään tämä termi ei ole ongelmaton, sillä
esimerkiksi osatyökykyisy yden ja osaetuuksien suhde ei ole selkeä. (Lehto 2011;
Osatyötyökykyisten työllistymisen edistäminen 2013.)
Osatyökykyisten työmarkkina-asemaa selvittäneen Markku Lehdon (2011)
mukaan olisi tarpeen kehittää työkykypolitiikkaa, jossa työ ja sosiaaliturva täy
dentävät toisiaan eivätkä muodostu toistensa vaihtoehdoiksi. Tämä kannanotto
on kuin suoraan sosiaalisen investoinnin periaatteista. Lehdon mielestä toteutettu
työkykypolitiikka on ollut heittelehtivää, eivätkä vuosien mittaan käynnistetyt
toimet osatyökykyisten työllistymisen tukemiseksi ole tuoneet toivottua tulosta.
Osatyökykyisten työllistymisen edistämistä selvitellään parhaillaankin sosiaalija terveysministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön työryhmissä (ks. Osatyö
kykyisten työllistymisen edistäminen 2013).

Työterveystoiminta
Työterveyshuolto on Suomessa melko kattavaa, vaik kakin sen ulkopuolella
ovat lapset ja nuoret, eläkkeellä olevat ja työttömät. Työterveyshuolto on saanut
osakseen kritiikkiä muun muassa Terveyden ja hy vinvoinnin laitoksen tutki
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joilta, joiden mielestä se on työssä käy ville maksuton työsuhde-etu, joka jättää
työelämän ulkopuolella olevat palvelujen saatavuuden suhteen eriarvoiseen
asemaan (THL:n asiantuntijaryhmä 2010, 30 –31). Työterveyshuoltoon liitty vää
yhdenvertaisuuden problematiikkaa on tarkasteltu myös siitä näkökulmasta,
mitä merkitsisi työterveyshuollon palvelujen ulottaminen työttömille (Ahonen
ym. 2012; Hujanen ja Mikkola 2012).
Työterveyshuolto on kaikesta huolimatta tällä hetkellä suomalaisen työkyky
politiikan ydin. Työurien pidentämistä ja työky vyttömyyseläkkeiden alkavuuden
vähentämistä tavoitteina pitänyt Ahtelan työryhmä nosti esille työterveyshuollon
kehittämisen tärkeyden. Työryhmä ehdotti loppuraportissaan työnantajien jär
jestämisvastuulla olevan työterveyshuollon uudelleen suuntaamista ja kehittä
mistä siten, että työkyv yn edistäminen ja työssä jatkamisen tuki määriteltäisiin
entistä selkeämmin työterveyshuollon perustavoitteeksi. (Ehdotuksia työurien
pidentämiseksi 2010.)
Valtiosihteerien Rantahalvari ja Kuuskoski vetämät jatkotyöryhmät muotoi
livat Ahtelan ryhmän näkökohdat konkreettisiksi ehdotuksiksi. Rantahalvarin
vetämä STM:n työryhmä katsoi, että työterveyshuollon koordinoivan tehtävän
vahvistaminen vähentäisi hoidon ja kuntoutuksen viiveitä. Ahtelan r yhmän
tavoin tämä työryhmä puhui työterveystoiminnasta työnantajia ja työpaikkoja
keskinäiseen yhteistyöhön kannustaen. Työr yhmän mielestä työntekijöiden
työky vyn seuranta ja edistäminen työuran eri vaiheissa tulee määritellä työter
veyshuollon painopisteeksi. (Työterveyshuolto ja työky vyn … 2011.)
Kuuskosken vetämä työhy vinvointityöryhmä otti tehtäväkseen kartoittaa
varhaisen puuttumisen keinot pitkitty vissä työkyvy ttömy ystilanteissa. Tarkastel
tavina olivat tukitoimet, joilla voidaan selvittää työntekijän mahdollisuudet jat
kaa työssä sairastumisen kohdatessa sekä mielenterveyssyistä sairauspäivärahaa
saavien tilanteet. (Työhy vinvointityöryhmän raportti 2011; Viljamaa ym. 2012.)
Työterveystoiminnan kehittämisessä työnantajaa pidetään päävastuullisena
työntekijöiden työkyv yn edistämisessä ja työssä jatkamisen tukemisessa. Työn
antajia kannustetaan työntekijöiden työkyv yn tuen ja seurannan järjestämiseen
vuoden 2011 alusta voimaan tulleella lakimuutoksella (L 1056/2010). Sen perus
teella Kela korvaa työnantajille 60 prosenttia työterveyshuollon kustannuksista,
jos työpaikalla on sovittu menettelyt siitä, miten työky vyn hallintaa, seurantaa ja
varhaista tukea toteutetaan työpaikan ja työterveyshuollon yhteisenä toimintana.
Muutoin menoista korvataan 50 prosenttia.
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Sairauspoissaolot eivät ole suomalaisilla työpaikoilla yhtä laaja ongelma kuin
Ruotsissa ja Norjassa (Nordiska strategier för … 2008). Niistä keskusteleminen
on kuitenkin kuumentanut työmark kinoita ja poliittista kenttää, ja syksyllä
2012 alkoi ärhäk kä keskustelu palkattomasta sairauspäivästä ja alennetusta
ensimmäisen viikon palkasta. Varhaista puuttumista sairauspoissaoloihin on
2000-luvulta alkaen suositeltu työpaikoille, ja yritykset ja julkinen sektori ovat
ottaneet käyttöön sairauspoissaolojen hallintajärjestelmiä.
Kesäkuussa 2012 voimaan tulleet sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolain
muutokset muuttivat sairauspoissaolojen käsittelyn työpaikoilla. Uudistusten
tavoitteena on lisätä työkyv yn arvioinnin toimivuutta työntekijän, työnantajan
ja työterveyshuollon yhteistyönä sekä parantaa mahdollisuuksia puuttua pit
kitty vään työkyv yttömy y teen. Uutta menettelyä kutsutaan 30 – 60 –90-päivän
säännöksi. Sen perusteella työnantajan on ilmoitettava työntekijän sairauspois
saoloista työterveyshuoltoon viimeistään silloin, kun poissaolo on jatkunut kuu
kauden ajan (L 20/2012). Jotta Kela saisi tiedon pitkitty vistä sairauspoissaoloista
ajoissa, sairauspäivärahan hakuaika lyhennettiin neljästä kahteen kuukauteen.
Sairauden pitkittyessä työterveyshuollon on arvioitava työntekijän jäljellä oleva
työkyky ja työnantajan on selvitettävä yhdessä työntekijän ja työterveyshuollon
kanssa työntekijän mahdollisuudet jatkaa työssä. Työntekijän on toimitettava
Kelaan lausunto jäljellä olevasta työky vystä ja työssä jatkamismahdollisuuk
sista viimeistään silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu 90 arkipäivältä.
(L 19/2012.)
Lakimuutokset toivat uudenlaista, yhteistyöhön perustuvaa prosessinhal
lintaa sairastumistilanteisiin. Kevan työterveyshuoltotutkimuksen 2012 perus
teella lakimuutokset tunnetaan jo hy vin ainakin kuntien työpaikoissa. Kuntien
henkilöstöjohto piti työnantajien ja työterveyshuollon mahdollisuuksia toimia
lain edellyttämällä tavalla melko hy vinä. Myös työky v yn selvittelyyn liitty vää
yhteistyötä pidettiin pääosin toimivana. (Kunnat ja 30 – 60–90-päivän ... 2012.)

Työssä pysymisen ja työhön paluun tuki
Osasairauspäiväraha otettiin Suomessa käyttöön vuoden 2007 alusta tukemaan
työntekijän työssä pysy mistä ja työhön paluuta sairausloman jälkeen. Ensin
etuuden saannin edellytyksenä oli vähintään 60 arkipäivän pituinen sairaus
päivärahakausi. Tämä ei osoittautunut toimivaksi (Kausto y m. 2009), joten
etuuden käytön lisäämiseksi sen saannin kriteerejä lievennettiin. Vuoden 2010
alusta lukien osasairauspäivärahaa voi käy ttää 16 – 67-vuotias palkansaaja ja
yrittäjä ollessaan työky v ytön tekemään omaa tai läheisesti siihen verrattavaa
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työtä ja oltuaan tätä ennen poissa kokoaikaisesta työstään sairastumispäivän ja
sitä seuraavat yhdeksän arkipäivää. (L 532/2009.)
Lisäksi Kelassa on otettu käyttöön henkilökohtainen palveluneuvonta, jonka
kehitystyö alkoi vuonna 2008 niin kutsuttuna Kyky-hankkeena. Palveluneuvon
nan tavoitteena on estää työky v yttömy yden pitkittyminen, tukea sairauspäivä
rahan saajien työhön paluuta sekä muuttaa etuuslähtöinen toimintatapa asiakas
lähtöiseksi. Toimintamallin mukaan sairauspäivärahan saajille ja kuntoutusta
tarvitseville asiakkaille tarjotaan yksilöllisesti räätälöityä työkykyneuvontaa
tehtävään koulutettujen henkilökohtaisten työkykyneuvojien avulla.2

Työkyvyn ylläpitoa tukeva työkyvyttömyyseläke
Eläkejärjestelmää on uudistettu Suomessa 1990-luvulta lähtien tavoitteena
vähentää varhaiseläkkeelle siirtymistä ja hillitä eläkemenojen kasvua. Vuoden
2005 eläkeuudistus sisälsi useita eläkkeelle siirtymisen myöhentämiseen täh
tääviä muutoksia. Niitä olivat varhaiseläkkeiden (työttömy yseläke, yksilöllinen
varhaiseläke) la kkauttaminen, varhennetun vanhuuseläkeikärajan nosto ja
vanhuuseläkeiän muuttaminen joustavaksi siten, että eläkkeelle siirtyminen on
mahdollista ikävuosina 63– 68. (Tuominen 2012, 16.)
Työky v yttömy yseläke turvaa henkilön toimeentulon, jos hän ei itse kykene
sitä omalla työllään hankkimaan sairauden, vian tai vamman vuoksi. Työky vyt
tömy yseläke ja osatyökyv y ttömy yseläke ovat toistaiseksi myönnettäviä etuuksia.
Määräaikaisesti työky vy ttömälle myönnetään kuntoutustuki tai osakuntoutus
tuki (työeläkejärjestelmässä). Sen tavoitteena on toimeentulon turvaamisen ohella
tukea työhön paluuta ja estää pysy välle työkyv yttömy yseläkkeelle joutuminen
kuntoutustuen maksatuksen aikana toteutettavan hoidon tai kuntoutuksen
avulla.
Aiemmin mainittu Jorma Sipilän luonnehdinta sosiaalisesta investoinnista
on muotoiltavissa kuvaamaan nykyistä työkykypolitiikkaa: ”Älä anna työky v yn
rajoitteista kärsivälle eläkettä vaan järjestä kuntoutus”. Politiikkatavoitteissa
työky v yttömy yseläkkeestä on tullut viimeinen oljenkorsi työkykyongelmien
ratkaisuksi. Työky vyttömy yseläkettä on yritetty kehittää työkykyä ylläpitäväksi,
joten kuntoutus on ensisijainen eläkkeeseen nähden. Kelan ja työeläkelaitoksen
on ennen työky v yttömy yseläkepäätöstä varmistettava, että henkilön mahdol
lisuudet kuntoutukseen on selvitetty. Ammatillisen kuntoutuksen tarkoitus on
estää tai myöhentää eläkkeen alkaminen. Myös osatyöky vyttömy yseläkkeiden
käyttö on 2000-luvulta alkaen lisääntynyt. Osatyökyvyttömy yseläkkeellä oli työ
eläkejärjestelmässä vuoden 2011 lopussa noin 22 000 henkilöä eli 10,7 prosenttia
2 Ks. <http://w w w.kela.fi/Työkykyneuvonta>.
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työky v y ttömy yseläk keen saajista. (Osatyökykyisten työllistymisen edistäminen
2013, 13.)
Työky v yttömy yseläkkeen saajien työhön kannustaminen on sisältynyt työ
kykypolitiikan uudistusehdotuksiin (Vuorela 2008), mutta talouden vaihtelevat
suhdannenäkymät ovat laimentaneet kiinnostusta tätä vaihtoehtoa kohtaan.
Useat t yöeläkejärjestelmästä työky v y ttömy yseläkettä saavat ovat kuitenkin
työmahdollisuuksista kiinnostuneita. Vuonna 2008 täyden työkyvyttömy ys
eläkkeen saajista noin 5 prosenttia kävi työssä ja 21 prosenttia halusi työhön.
Osatyökyv yttömy yseläkkeen saajista työssä kävi 68 prosenttia ja työhön toivoi
pääsevänsä 7 prosenttia. (Gould ja Kaliva 2010.)

Uudistusten seurauksia kuntoutukselle
Edellä mainitut uudistukset vaikuttavat jossain määrin ammatillisen kuntoutuk
sen asemaan. Työikäisten kuntoutuksen strateginen merkitys on kasvanut, vaikkei
suuria kuntoutusuudistuksia ole tehtykään. Sosiaaliturvan kokonaisuudistusta
valmistellut SATA-komitea teki vuonna 2009 joitakin esityksiä kuntoutuksen koh
dentamisen ja järjestelmän toimivuuden kehittämiseksi. Niihin sisältyi ehdotus
kuntoutustarpeen arvioinnin vastuunkantajan selvittämisestä kolmessa viikossa
ja kuntoutusvastuiden selkeyttäminen Kelan ja TE-toimistojen tehtävien osalta.
(Sosiaaliturvan uudistamiskomitean (SATA) ehdotukset … 2009). Komitean
esitykset toteutuivat vain osittain, mutta kuntoutuspsykoterapian järjestämisestä
säädettiin lailla vuoden 2011 alusta. Osatyökykyisten työllistymistä selvittävä
työryhmä on sen jälkeen yrittänyt selkiyttää Kelan ja TE-toimistojen työnjakoa
(Osatyökykyisten työllistymisen edistäminen 2013, 60).
Sosiaalisen investoinnin periaatteena on ongelmien ennaltaehkäisy, ja tältä
kannalta työterveyshuollon ja sairauspäivärahan uudistusten tavoitteet ovat
linjakkaita. Uudistukset edistänevät ainakin työsuhteessa olevien työkyv yn tu
kemista ja ammatilliseen kuntoutukseen ohjautumista. Järvikosken ym. (2011, 7)
mukaan työeläkejärjestelmän järjestämään kuntoutukseen osallistuukin vuo
sittain lisäänty västi kuntoutujia. Sen sijaan Kelan ammatilliseen kuntoutukseen
osallistuminen on jonkin verran vähentynyt, ja harkinnanvarainen kuntoutus ja
kuntoutuspsykoterapia ovat tulleet merkittäviksi. (Työeläkekuntoutus vuonna
2011; Kelan kuntoutustilasto 2011.)
Järvikosken ym. (2011, 7–8) mielestä 2000-luvulla kuntoutus on hakenut
aiempaa määrätietoisemmin paikkaansa suhteessa työhön ja työelämään. Samalla
on aktivoiduttu hakemaan kumppaneita työnantajista, työ- ja elinkeinohallinnos
ta ja työterveyshuollosta. Tällainen kuntoutuksen työlähtöisy yden vahvistaminen
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ilmenee työeläkekuntoutuksen laajentumisen ohella myös yhteistyökäy tännöissä
sekä uudenlaisten kuntoutuksen kohderyhmien tunnistamisessa. Kela on ryh
tynyt ASLAK- ja TYK-kuntoutusten toimijoiden yhteistyön kehittämiseen sekä
uusien kuntoutusmallien kokeiluihin epäty ypillisissä työsuhteissa työskentele
ville (esim. Rajavaara ym. 2009; Ala-Kauhaluoma ja Henriksson 2011).
Työikäisten kuntoutuksen merkittävy yttä sosiaalisena investointina vähen
tää kuitenkin se, että kuntoutus käynnisty y monesti väärään aikaan ja toimii
pääosin korjaavalla logiikalla. Vuonna 2004 voimaan tulleilla lakimuutoksilla
haluttiin varhentaa työky vyn menettämisen uhkien havaitsemista ja kuntoutuk
sen aloitusta, mutta tutkimusten perusteella kuntoutuksen mahdollisuuksia ei
vieläkään hyödynnetä riittävästi kaikissa tilanteissa. Kuntoutukseen hakeutumi
nen tapahtuu usein liian myöhään, ja pulmia voi liittyä sekä työterveyshuollon
mahdollisuuksiin että käytetty yn etuusharkintaan kuntoutusratkaisuissa. Eten
kin mielenterveysongelmista kärsivien työntekijöiden kuntoutus ajankohtaistuu
useasti vasta työkyv yttömy yden uhkan jo toteuduttua (Gould ym. 2012).
Kaikissa tilanteissa työterveyshuollon tuki ei ole ehkä käytettävissäkään:
Eläketurvakeskuksen selvityksen perusteella ennen työky vyttömy yseläkepäätöstä
monet työntekijät ovat jo menettäneet työsuhteensa, ja eläkepäätöstä edeltäneen
vuoden lopussa työsuhteessa on enää vain puolet päätöksen saaneista (Juop
peri ja Lampi 2012). Edes työkyv yttömy yseläkkeen hylkääminen ei johda aina
luontevasti kuntoutuksen mahdollisuuksien selvittämiseen. Raija Gouldin ja
Heidi Nymanin (2012) selvityksen mukaan vuonna 2011 työky vy ttömy yseläke
hylkäyksen saaneista 15 prosenttia sai samana kalenterivuonna myönteisen
päätöksen työeläkekuntoutuksesta (vrt. Juopperi ja Lampi 2012).
Työikäisten kuntoutuksen merkit ys riippuu myös siitä, millaiseen työ
kyky politiik kaan työnantajat ovat valmiita. Työnantajien tulee haluta pitää
kiinni työntekijöistään ja järjestää työhön paluun tukitoimia. Yritykset eivät
kuitenkaan aina tunnista yhteiskuntavastuutaan vajaakuntoisten henkilöiden
työllistämisessä, ja työnhakijan heikentyneen työky v yn on huomattu toimivan
rekrytoinnin kynnyksenä etenkin yrityksen heikossa taloudellisessa tilanteessa.
(Ala-Kauhaluoma ja Härkäpää 2006; Kukkonen 2009.) Kuntoutuksen vaiku
tusmahdollisuudet työnantajien toimintaan, työpaikkoihin ja työoloihin ovat
kaikkiaan melko vähäiset. Tämä on huomattu esimerkiksi ASLAK-kuntoutuksen
vaikuttavuustutkimuksissa (Turja 2009; Suoyrjö 2010; Tirkkonen 2012). Kun
toutuksen avulla ei muuteta ratkaisevasti työmarkkinoita, sillä kuntoutustoimet
vaikuttavat työvoiman tarjontaan eivätkä ne lisää työvoiman kysyntää.
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Sosiaalisen investoinnin kehyksestä tarkasteltuna palvelu- ja etuusjärjestelmän
tulee edistää mahdollisuuksien tasa-arvoa, ongelmien ennaltaehkäisyä, inhimilli
seen pääomaan sijoittamista sekä kansalaisten täyspainoista työhön osallistumis
ta. Periaatteessa nämä tavoitteet soveltuvat hy vin kuntoutukseen. Käytännössä
kuntoutusjärjestelmään ja muihin terveyden ja työky v yn osajärjestelmiin voi
kuitenkin piiloutua kompastuskiviä, jotka voivat estää niiden toteutumisen.
Mahdollisuuksien tasa-arvo edellyttää kuntoutukseen pääsyn yhdenvertai
suutta samanlaisessa tilanteessa olevien kansalaisten kesken. Yhdenvertaisuus
liitty y yhteiskunnan ja sen toimintajärjestelmien oikeudenmukaisuuteen, ja
Suomen perustuslaissa se viittaa muun muassa syrjinnän kieltoon ja ihmisten
yhdenvertaisuuteen lain edessä (L 21/2004; Arajärvi ja Sakslin 2007). Yhden
vertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta
heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kan
salaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään,
vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta
henkilöön liitty västä syystä. Yhdenvertaisuus yhteiskunnassa merkitsee yhtäläisiä
mahdollisuuksia päästä koulutukseen sekä saada työtä ja palveluja.
Yhdenvertaisuus ei poista mahdollisuutta priorisoida palveluja joillekin väes
töryhmille poliittisen päätöksenteon ja lainvalmistelun kautta. Kysymykset siitä,
keihin, millaisin tavoittein, millaisin perustein ja miten kannattaa investoida,
ovat aina olleet keskeisiä työikäisten kuntoutuksessa. Keskustelua painopisteistä
on käyty ennen kuin sosiaalisista investoinneista on alettu puhua. Kuntoutusta
järjestettäessä joudutaan pohtimaan esimerkiksi, minkä ikäisille kuntoutusta
tarjotaan sekä missä määrin kuntoutumismahdollisuudet voidaan turvata työssä
oleville ja muille kansalaisille. Kuntoutuspolitiikan väestötason painopisteistä
on esitetty näkemyksiä esimerkiksi vuosina 1994, 1998 ja 2002 valtioneuvostolle
tehdyissä kuntoutuksen selonteoissa.
Vuoden 1991 kuntoutuslainsäädännön uudistus valmisteltiin korkeasuh
danteen aikana, jolloin vallitsi huoli työvoiman riittävyydestä ja työntekijöi
den ennenaikaisesta eläkkeelle siirtymisestä. Uudistuksella haluttiin tehostaa
kuntoutusta, jotta kansalaiset voisivat osallistua täyspainoisesti työelämään ja
työky vyttömy yseläkkeelle siirtyminen vähentyisi. Työttömy yden laajentuessa
1990-luvun alussa kuntoutuksen kehitysnäkymät muuttuivat ja kiinnostus va
jaakuntoisten työllistymisky vyn tukemista kohtaan vähentyi. (Valtioneuvoston
selonteko kuntoutuslainsäädännön … 1994.)
Vuoden 1998 selonteossa kuntoutuspolitiikan painopisteiksi ehdotettiin
työssä käy vien työky vyn tukemista, vajaakuntoisten ja vammaisten työllisty
mismahdollisuuksien parantamista, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden toi
mintamahdollisuuksien lisäämistä sekä vanhusväestön toimintaky v yn ylläpitoa.
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Viimeisin selonteko toi uusina näkökohtina esiin aktiivisen sosiaalipolitiikan
kehittämisen, pitkäaikaistyöttömy yteen vaikuttamisen sekä kuntoutuksen vai
kuttavuuden arvioinnin (Kuntoutusselonteko 2002).
Asko Suikkanen ja Keijo Piirainen (1995, 249; vrt. Lindh ja Suikkanen 2008)
kysyivät 1990-luvulla, missä määrin kuntoutuksen voimavarat tulisi kohdentaa
palkkatyöperusteiseen kuntoutukseen ja missä määrin palkkatyön ulkopuolelle
jääneiden ihmisten osallisuuden tukemiseen. He totesivat kuntoutuksen työhön
osallistumista tukevan tehtävän vaikeutuneen rakenteellisen työttömy yden
ja työsuhteiden haurastumisen seurauksena. 1990-luvun alun laman jälkeen
työttömien kuntoutumismahdollisuuksia laajennettiin aiempaan tilanteeseen
nähden. Tällöin uudistettiin työhallinnon palveluprosesseja ja toteutettiin Kelan
harkinnanvaraisina kokeiluina pitkäaikaist yöttömien kuntoutusta (Rajavaa
ra 2000; Suikkanen ym. 2005). Nämä kokeilut eivät jatkuneet vakiintuneena
toimintana, ja pitkäaikaistyöttömien kuntoutumisen tukeminen alkoi hitaasti
yleistyä sosiaalihuollossa kuntouttavan työtoiminnan tultua kuntien tehtäväksi
(L 189/2001).
Kansalaisilla on subjektiivinen oikeus päästä tapaturma- ja liikennevakuu
tuksen, työeläkejärjestelmän sekä Kelan ammatilliseen kuntoutukseen, kun
lakien asettamat ehdot täytty vät. Kuntoutus on silti varsin valikoiva etuus, ja
sen myöntäminen perustuu lääketieteen asiantuntijoiden yksit y iskohtaiseen
harkintaan. Kaikille kansalaisille täysin samanlaista palvelua tasamitalla jakava
kuntoutusjärjestelmä olisi sekä epätodennäköinen että epäoikeudenmukainen.
Kuntoutusjärjestelmässä sekä muissa terveyden ja työky v yn hallinnan osajärjes
telmissä monenlaiset valikoitumismekanismit ja menettelyt saattavat kuitenkin
johtaa myös sellaiseen ei-tarkoitukselliseen kuntoutusasiakkaiden valikointiin,
joka voi olla pulmallista yhdenvertaisuuden toteutumisen näkökulmasta.
Yhdenvertaisuuden esteitä liitty y ensinnäkin kuntoutukseen ohjautumi
seen ja sisääntuloväyliin. Työikäiset voivat hakea ammatilliseen kuntoutukseen
todetun sairauden tai vamman perusteella, joten terveyspalvelujen saatavuus ja
toimivuus ovat ratkaisevia. Eri väestöryhmiin kuuluvat ihmiset eivät halua tai
voi käyttää terveyspalveluja yhteneväisesti. Työterveyshuolto toimii useimmiten
kuntoutukseen hakeutumisen väylänä työsuhteessa oleville. Työttömät asioivat
ter veysongelmissaan kuntien ter veyskeskuksissa, joissa t yöky v y n ja kuntou
tustarpeen selvittämiseen ei riitä usein voimavaroja. On olemassa runsaasti
tutkimuksia siitä, että työttömät sairastavat enemmän kuin t yölliset, mutta
palvelujärjestelmä ei pysty vastaamaan tähän haasteeseen. Lisäksi työkyv yn ja
kuntoutustarpeen arviointi sisältää menetelmällisiä pulmia. Mitä pidempään
henkilö on työttömänä, sen hankalampaa on työky v yn arviointi, kun ei ole
käy tettävissä viimeaikaista tietoa työssä selviy tymisestä, johon henkilökohtaisen
työ- ja toimintaky vyn voisi suhteuttaa (esim. Rajavaara ym. 2000, 323–326).
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Terveydenhuoltolain (L 1326/2010, 13 §) mukaan kunnan tehtävä on järjestää
terveysneuvonta ja -tarkastukset opiskelijoiden terveydenhuollon ja työterveys
huollon ulkopuolelle jääneille. Työttömien terveystarkastuksia on vakiinnutettu
perusterveydenhuoltoon myös kehittämishankkeiden tuella (Saikku 2010; Saikku
ja Sinervo 2010; Työttömien työky v yn arviointi- ja terveyspalvelut 2011; vrt.
Ahonen ym. 2012). Lakivelvoitteista ja hankkeista huolimatta pitkään työttö
mänä olleet ovat edelleen työssä käy viä heikommassa asemassa kuntoutukseen
hakeutuessaan.
Maahanmuuttajat ovat yhä tärkeämpi osa työvoimaa, ja monilla heistä on
syntyperäisten suomalaisten kanssa yhdenvertainen oikeus kuntoutukseen. Maa
hanmuuttajien kuntoutustarpeen selvittämiseen, kuntoutuksen suunnitteluun ja
toteutukseen saattaa kuitenkin liittyä erilaisia kysymyksiä kuin syntyperäisillä
suomalaisilla. Ammatillisen kuntoutuksen ulkopuolelle jäämisen syitä voivat
olla esimerkiksi suomalaisen koulutuksen ja työkokemuksen vähy ys, puutteel
liset terveydentilan selvitykset sekä soveltuvien palvelujen puute. (Buchert ja
Vuorento 2012.)
Toiseksi yhdenvertaisuuden esteitä voi sisältyä kuntoutusjärjestelmän vas
tuun- ja tehtäväjakoon. Järjestelmätasolla kuntoutustarpeen aiheutumisen sy yt ja
kuntoutujien työmarkkina-asema vaikuttavat käytännössä siihen, minkä osajär
jestelmän piiriin kuntoutuksen hakija pääty y (Hinkka ym. 2011). Ammatillisen
kuntoutuksen työnjaon mukaan lakisääteiseen työ- ja tapaturmavakuutukseen
perustuva kuntoutus on ensisijainen tuki liikennetapaturman, työtapaturman
tai ammattitaudin vuoksi kuntoutusta tarvitsevalle. Työeläkekuntoutukseen
pääsyn edellytyksenä on muiden edellytysten ohella alle 63-vuotiaan työntekijän
tai yrittäjän vakiintunut yhteys työelämään, jolloin työeläketurvaa on ansaittu
riittävästi. Työhistorian ei tarvitse olla aukoton, mutta hakuehtoihin liitty y an
sioraja (noin 32 450 euroa kuntoutuksen hakemista edeltävänä viitenä vuotena
vuoden 2012 tasossa). Kelan ammatillisen kuntoutuksen piiriin voivat edellytys
ten täyttyessä tulla 16 – 67-vuotiaat, ellei kuntoutusta tule järjestää muiden lakien
perusteella. Esimerkiksi työeläkekuntoutus on ensisijainen Kelan ammatilliseen
kuntoutukseen nähden.
Pitkäaikaistyöttömät ovat kuntoutuksen kokonaisjärjestelmässä väestöryh
mä, jonka työ- ja toimintaky vyn hallinnan ja kuntoutuksen vastuita yritetään
tämän tästä siirtää osajärjestelmältä toiselle. Kuntoutuksen työnjaossa työhal
linto kuvataan usein työttömien tärkeimmäksi kuntouttajatahoksi (Paatero ym.
2008, 25) mutta tilanne ei ole enää yksiselitteinen. TE-hallinnon ammatillisena
kuntoutuksena tarjoamat harkinnanvaraiset palvelut täydentävät muiden toi
mijoiden järjestämää ammatillista kuntoutusta. Ennen palvelujen tarjoamista
TE-toimistossa selvitetään asiakkaan oikeudet kuntoutukseen muiden tahojen
järjestämänä lakisääteisenä palveluna. (Työ- ja elinkeinoministeriön ohje ... 2013.)
Palveluihin pääsy yn vaikuttaa lisäksi käyttöön otettu asiakkaiden ryhmittely.
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Virkailijoiden asiantuntija-arvioiden perusteella työnhakija-asiakkaat ohjataan
kolmelle palvelulinjalle: työnvälitys- ja yrityspalveluihin, osaamisen kehittämis
palveluihin sekä tuetun työllistymisen palveluihin.
Kuntien sosiaalihuoltoa ei pidetä ammatillisen kuntoutuksen järjestäjänä,
mutta vastuuta pitkäaikaistyöttömy yden vähentämisestä sekä työttömien pal
velujen järjestämisestä on siirretty lisääntyvästi kuntiin. Vuonna 2001 voimaan
tullut laki kuntouttavasta työtoiminnasta (L 189/2001) sekä vuoden 2006 alusta
toteutettu työmarkkinatuen uudistus ovat painottaneet kuntien tehtäviä pitkä
aikaistyöttömien aktivoinnissa. Työmarkkinatuen uudistuksessa yli 500 päivää
työmarkkinatukea saaneiden tuen rahoittajiksi tulivat valtio ja kunta puoliksi,
joten kuntien velvoite pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakyv yn parantami
sessa ja työllistymisedelly tysten vahvistamisessa korostui. Vuonna 2011 oli 500
päivää työmarkkinatukea saaneita Suomessa 67 800 henkilöä, ja kuntien rahoit
tama osuus oli 142 miljoonaa euroa (Tilasto Suomen työttömy ysturvasta 2011).
Jyrki Kataisen hallitusohjelmaan liittyen aloitettiin äskettäin laaja kunta
kokeilu (2012–2015), joka siirsi entisestään vastuuta pitkäaikaistyöttömy yden
hoidosta kunnille. Kokeilun ensisijainen kohderyhmä ovat työttömy yden pe
rusteella vähintään 500 päivää työttömy ysetuutta saaneet. Kokeiluun valituissa
61 kunnassa asuu jopa puolet kaikista maan pitkäaikaistyöttömistä. Kunnissa on
ilmeistä halukkuuttakin pitkäaikaistyöttömy yden hoitoon, sillä kaikki kokeiluun
hakeneet kunnat eivät päässeet mukaan. (Ihalainen 2012.)
Kolmanneksi yhdenvertaisuuden esteitä saattaa sisältyä kuntoutuksen
myöntöedellytyksiin ja etuuspäätöksentekoon. Työeläkekuntoutuksen kuntou
tusratkaisut tehdään pääasiassa työky vyttömy yden uhan arvion ja kuntoutuksen
tarkoituksenmukaisuusodotusten perusteella. Kelan ammatillista kuntoutusta
voi saada työky v yttömy yden estämiseksi tai työ- ja ansioky v yn parantamiseksi,
jos asianmukaisesti todettu sairaus, vika tai vamma todennäköisesti aiheuttaa
henkilölle työky vy ttömy yden uhkan tai jos hänen työkykynsä ja ansiomahdol
lisuutensa ovat sairauden, vian tai vamman vuoksi olennaisesti heikentyneet.
Työky v y ttömy yden uhka ja työky v y n ja ansiomahdollisuuksien olennainen
heikentyminen ovat vaihtoehtoisia kriteereitä, ja kuntoutus voidaan myöntää,
kun ainakin toinen edellytyksistä täytty y. Kuntoutuksen tulee olla myös tarkoi
tuksenmukaista sille asetettavien tavoitteiden toteutumisen kannalta. (Amma
tillinen kuntoutus 2013.)
Eläketurvakeskuksen tutkimuksen mukaan valtaosa kuntoutukseen hake
vista saa myönteisen päätöksen hakemukseensa, mutta tarkasteluajanjaksona
(vuosina 2004–2005) 27 prosenttia hakijoista sai hylkäävän päätöksen. Naisten,
nuorimpien ja työttömy ystaustaisten kuntoutushakemus hylättiin useammin
kuin miesten, hieman vanhempien ja ei-työttömänä olleiden. Kaksi kolmasosaa
hylkäyspäätöksistä perusteltiin työky v yttömy yden uhan puuttumisella tai vä
häisyydellä ja kolmannes sillä, ettei kuntoutusta pidetty tarkoituksenmukaisena.

Rajavaara: Kuntoutus- ja työkykypolitiikat sosiaalisina investointeina

67

Hakijan omalla työkykyarviolla ei ollut yhteyttä myöntö- tai hylkypäätökseen,
mutta se ennakoi voimakkaasti eläkkeelle siirtymistä hylkäyksen jälkeen. (Gould
y m. 2012.)
Kuntoutussäätiön tutkimuksen mukaan sosioekonomiset tekijät vaikutta
vat myös Kelan kuntoutukseen hakemiseen ja myönteisen kuntoutuspäätöksen
saamiseen. Vähäinen koulutus ja alhainen tulotaso olivat yhteydessä ammatil
liseen kuntoutukseen hakemiseen ja myöntävän päätöksen saamiseen, kun sen
sijaan keskimääräistä parempi koulutus ja tulotaso lisäsivät harkinnanvaraiseen
kuntoutukseen hakemista ja myönnön todennäköisy y ttä. Työky v y ttömy yseläk
keen saajat ja työttömät saivat keskimääräistä harvemmin myöntävän päätöksen
hakemaansa kuntoutukseen. (Pensola ym. 2012.) Heikki Suoyrjö (2010) havaitsi
väitöskirjassaan, että kuntien työpaikoissa ASLAK-kuntoutukseen ohjautuvat
vakinaisissa työsuhteissa työskentelevät ja määräaikaiset työntekijät osallistuvat
kuntoutukseen vähäisesti.
Kaikkiin ei siis investoida samalla tavoin yksilöllisissä kuntoutusratkaisuissa
eikä se olisi käy tännössä mahdollistakaan. On vaikea jäljittää taustasyitä, jotka
vaikuttavat tämänkaltaiseen kuntoutushakijoiden sosioekonomiseen valikoitu
miseen. Näyttää siltä, että etuus- ja palvelujärjestelmä ainakin jossain määrin
vahvistaa tarkoittamattaan väestöryhmien eriarvoisuutta valikointimekanis
meillaan ja työntää vähiten työelämään kiinnittyneitä, ehkä myös työky v yltään
heikossa asemassa olevia, ammatillisen kuntoutuksen ulottumattomiin.
Raija Gould, Leena Saarnio ja Kristiina Härkäpää (2012, 80 –81) muistut
tavatkin eläkelaitosten kaksinaisesta tehtävästä kuntoutuksen portinvartijana.
Yhtäältä on kyse etuuksien rajaamisesta työky v yttömy yden perusteiden, talouden
ja työelämän näkökulmasta. Toisaalta on kyse kuntoutumisen mahdollisuuksien
avaamisesta ja palvelujen käyttöön kannustamisesta. Heidän mielestään etenkin
mielenterveysasiakkaiden ammatillisessa kuntoutuksessa tarvittaisiin nykyistä
aktiivisempaa mahdollisuuksien avaamisen politiikkaa. He ehdottavat myös
sitä, että kuntoutukseen hakeutuvien kokemukseen voitaisiin tukeutua nykyistä
enemmän etuuspäätöksenteossa.

Johtopäätöksiä ja keskustelua
Suomalaisen kuntoutusjärjestelmän hallintoa ei ole muutettu ratkaisevasti vuo
den 1991 kuntoutusuudistuksen jälkeen, mutta työikäisten työky vyn hallinta
on monin tavoin uudistunut. Tässä artikkelissa on tuotu esiin, miten kuntou
tusjärjestelmän toimivuuden ongelmat eivät liity vain tähän järjestelmään vaan
ovat tätä laajempia työkykypolitiikan ja sen osajärjestelmien haasteita. Kyse on
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kaikkiaan siitä, miten onnistuneesti työelämä, sosiaalivakuutus, palvelujärjes
telmä ja kuntoutus toimivat yhteen työikäisten työky v yn hallinnassa.
Työnantaja- ja työntekijäosapuolet ovat avainasemassa työkykypolitiikko
jen toimeenpanossa. Viimeaikaisilla työkykypolitiikkojen uudistuksilla onkin
tavoiteltu sellaisia asioita kuin työnantajien kannustimien lisäämistä ja ennalta
ehkäisyn vahvistamista, joita ei ole onnistuttu sisällyttämään välittömästi kun
toutuksen kehittämiseen. Uudistukset ovat perustuneet suurelta osin työmark
kinajärjestöjen neuvottelutuloksiin, ja valtiovalta on ottanut vastatakseen niistä.
Guy Standing (2009) on eritellyt muutosta, jossa globaali työ on haastanut
entisenlaisen teollisen yhteiskunnan kansalaisuuden, jossa sosiaaliturva perustui
keskeisesti ihmisten palkkatyösuhteisiin. Standing katsoo, että globaali, joustava
työ jakaa kansalaiset yhä selvemmin uudenlaisiin sosiaalisiin kerrostumiin.
Näitä ovat globaali eliitti, joka ei tarvitse turvakseen kansallisia sosiaalietuuk
sia, vakaissa työsuhteissa työskentelevät hy vätuloiset palkansaajat, epävakaissa
työsuhteissa toimivat asiantuntijat ja konsultit, työväenluokka teollisuudessa ja
palveluissa, työn suhteen epävakaassa tilanteessa oleva prekariaatti, työttömät
sekä työelämän ulkopuolelle jääneet. Sosiaaliturva muovautui alun perin vastaa
maan työväenluokan vaatimuksiin, mutta tämän väestön määrä on pienentynyt
teollisen työn vähetessä. Standingin mukaan uudenlaiset, työn suhteen toisistaan
eriytyvät yhteiskunnalliset kerrostumat ilmenevät uudelleenjakoina julkisten
palvelujen käytössä.
Ammatillisessa kuntoutuksessa työikäisten ohjautuminen kuntoutuspalve
luihin työmarkkina-aseman ja muiden sosioekonomisten tekijöiden perusteella
ei näytä olevan vähenemässä. On myös mahdollista, että viimeaikaisten työky
kypolitiikan uudistusten hyödy t koituvat lähinnä ansiotyössä käy ville. Kun työ
terveyshuolto lakimuutosten ja kehittämistoimien avulla entistä tehokkaammin
tukee työssä käyviä ja ohjaa heitä työeläkekuntoutukseen, tälle kehityssuunnalle
löyty y painavat perustelut työurien pidentämisen ja työvoiman tuottavuuden
lisäämisen tavoitteista.
Kansalaisten yhdenvertaiseen asemaan liitty vät perustelut eivät ole olleet
yhtä painavia työkykypolitiikan kehittämisessä. Kuntien järjestämisvastuuta
pitkäaikaistyöttömien etuuksista ja palveluista halutaan edelleen lisätä, vaikka
kunta- ja palvelurakenneuudistus on vielä epävarmassa vaiheessa. Selvityshenkilö
Tarja Filatov esitti äskettäin pitkäaikaistyöttömien palveluvastuun siirtämistä
kokonaan valtiolta kunnille sekä välityömarkkinoiden aikaansaamista (Selvitys
työ välityömarkkinoiden mahdollisuuksista ... 2013). Hallituksen kehysriihessä
maaliskuussa 2013 sovittiin työmarkkinatuen maksuvastuun siirtämisestä koko
naan kunnille. Työ- ja elinkeinohallinnon uudistettu lainsäädäntö, meneillään
oleva kuntakokeilu ja sosiaalisen kuntoutuksen lakisääteistäminen muuntavat
osaltaan heikosti työelämään kiinnittyneiden kuntoutusta entistä enemmän
kuntavetoiseksi.
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Vuoden 2002 kuntoutusselonteossa muistutettiin sosiaali- ja terveydenhuol
lon, sosiaalivakuutuksen ja työhallinnon lakisääteisen kuntoutuksen perustuvan
todettuun oireeseen, sairauteen, vajaakuntoisuuteen tai vammaan. Lisäksi siinä
katsottiin työkyv yn heikkenemisen tai vakavan sosiaalisen syrjäytymisen uhkan
tulleen uusiksi kuntoutuksen perusteiksi. Työkyv yttömy yden uhan arviointia
on pohdittu sen jälkeen, kun se tuli kuntoutuksen myöntöedellytykseksi Kelan
ja työeläkejärjestelmän kuntoutuslaeissa vuoden 2004 alusta alkaen. Sen sijaan
vakavan syrjäytymisen uhan asemasta kuntoutuksen myöntöperusteena ei ole
enää keskusteltu.
Filatovin selvityshenkilöraportin ehdotuksia muistuttaen Jari Lindh ja Asko
Suikkanen (2008) ehdottivat joitakin vuosia sitten ammatillisen kuntoutuksen
järjestelmän eriyttämistä yhtäältä avoimille työmarkkinoille ja toisaalta niin
sanotuille siirtymä- tai välityömarkkinoille tähtäävään ammatilliseen kuntou
tukseen. Todettuun sairauteen tai vammaan sekä vakavaan syrjäytymiseen pe
rustuva kuntoutus saattavatkin olla parhaillaan eriytymässä toisistaan. Pulmana
on kuitenkin se, että vaikeasti työllisty villä henkilöillä on riski jäädä perinteisen
sairaus-, vika- ja vammaperusteisen ammatillisen kuntoutuksen ulkopuolelle.
Esimerkiksi Vappu Karjalainen (2011) on ihmetellyt, onko nykyinen ammatillisen
kuntoutuksen järjestelmä enää varautunut ottamaan vastaan asiakkaita, joiden
tilanteeseen liitty y terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia mutta joiden kohdalla
lääketieteelliset perusteet kuntoutuksen myöntämiselle eivät ole riittävät.
Kyse on myös siitä, millä tavoin työky vy ttömy yden uhkaa ja työkyv yn ja
ansiomahdollisuuksien olennaista heikentymistä tulkitaan etuuspäätöksiä tehtä
essä ansiotyöhön kiinnittymättömien henkilöiden tilanteissa. Kelan järjestämän
ammatillisen kuntoutuksen myöntöedellytysten lieventämistä aiotaankin selvit
tää osatyökykyisten työllistymisen edistämistä selvittävän työn jatkovaiheessa
(Osatyökykyisten työllistymisen edistäminen 2013, 59).
Työikäisten kuntoutuksen mahdollisesti lohkoutuessa ammatillisen ja
sosiaalisen kuntoutuksen keskinäisestä suhteesta ja eri osajärjestelmien asiak
kaista käytäneen lähitulevaisuudessa uudenlaista linjanvetoa. Parhaimmillaan
sosiaa lisen kuntoutu ksen la k isääteistäminen sosiaa lihuoltolaissa voi ehkä
vahvistaa sosiaalista näkökulmaa, syrjäytymisen ehkäisyä sekä osallisuutta ja
yhteisöllisy yttä tukevien menetelmien käyttöönottoa kaikessa kuntoutuksessa.
Heikoimmillaan sosiaalinen kuntoutus määritty y sosiaalihuollon järjestämis
tehtäväksi ja viimesijaiseksi palveluksi työstä ja ammatillisesta kuntoutuksesta
sy rjäy ty neille kansalaisille. (Ks. Kuntoutus-lehti, Sosiaalisen kuntoutuksen
teemanumero 2012.)
Sosiaalisen investoinnin ideat ovat asettautuneet vähitellen työkykypolitii
kan uudistamiseen. Sosiaalisen investoinnin periaatteen mukainen, mahdolli
suuksien tasa-arvoa aikaansaava työky vyn hallinta kansalaisten täyspainoisen
työhön osallistumisen saavuttamiseksi ei kuitenkaan toteudu käy tännössä.
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Kuntoutus ja muut työky vyn hallinnan osajärjestelmät tukevat parhaiten työssä
käy viä, ja viimeaikaiset uudistukset vahvistanevat tätä suuntaa. Työky vyn hal
lintatoimet tarjotaan ensi sijassa niille työikäisille, joiden työpanoksen voidaan
olettaa olevan tuottavinta, ja heik kotuottoisiksi ota ksutut kansalaiset voivat
jäädä syrjään t yöky v yn tukitoimista. Työvoiman tuottavuus ja kansalaisten
yhdenvertaisuus eivät ole toisilleen vastakkaisia työkykypolitiikan tavoitteita,
mutta politiikan toimeenpanossa ne eivät myöskään näytä tukevan toisiaan.
Sosiaalisen investoinnin kehystämän hyvinvointipolitiikan toimivuudesta
ei ole yleisestikään vielä varmaa näyttöä. Bea Cantillon (2011) osoittaa Euroopan
maiden vertailuun perustuen, että sosiaalisen investoinnin politiikka ei hyödytä
kaikkein köyhimpiä väestöryhmiä. Työllisy yden kohentuminen ei myöskään joh
da itsestään selvästi työn ulkopuolelle jääneiden työmahdollisuuksien parantumi
seen vaan voi käydä myös päinvastoin. (Vrt. Vanderbroucke ja Vleminckx 2011.)
Sosiaaliseen investointiin perustuva hy vinvointipolitiikka ei ole välttämättä
universaalia ja kattavaa. Mahdollisimman universaalin hy vinvointipolitiikan etu
na on se, että se tuottaa turvallisuutta ja kansalaisten luottamusta yhteiskuntaan
ja julkisen valtaan (Rothstein 2000). Työikäisten kuntoutus toimii selektiivisesti,
joten ammatillisen kuntoutuksen haaste on siihen liitty vien osajärjestelmien
toiminnan läpinäky v y yden ja ennustettavuuden ylläpito. Muuten järjestelmät
koetaan epäreiluksi ja epäluotettaviksi.
Sosiaalisen investoinnin kehyksen ohella kuntoutuksen järjestämistä määrit
tää enenevästi kuluttajan valinta ja konsumerismi: hyväosaiset huolehtivat mielui
ten omatoimisesti työ- ja toimintaky vystään. Kuntoutus edellyttää onnistuakseen
yksilön henkilökohtaista motivaatiota, mutta kuntoutukseen hakeneen omalle
näkemykselle kuntoutumisen tarpeestaan ei ole annettu tähän asti ammatillisen
kuntoutuksen etuuspäätöksenteossa minkäänlaista painoarvoa. Kuntoutuksen
osajärjestelmissä ratkaistaan suhteellisen itsevaltaisesti ja asiantuntijalähtöisesti
se, keihin investoidaan. Tämä ei voine tuottaa hy viä kuntoutumistuloksia sen
paremmin yksilön, työpaikan kuin muunkaan yhteisön näkökulmasta. Onkin
nähtävissä, että kansalaiset, työnantajat ja työntekijät haluavat yhä useammin
ratkaista itse, milloin, mistä sy ystä, missä ja miten kuntoudutaan. Jotta ammatil
linen kuntoutus toimisi tehokkaasti sosiaalisena investointina, sen piirissä tulisi
entistä määrätietoisemmin tukea eikä vain rajata kansalaisten mahdollisuuksia
hallita omaa työkykyään.
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Pekka Rissanen ja Jutta Pulkki
Kuntoutus lukuina
Kuntoutuspalvelujen käyttö yhden sairaanhoitopiirin alueella
Tausta
Kuntoutus koostuu Suomessa useasta osajärjestelmästä, joiden muodostamaa
kokonaisuutta, kuntoutusjärjestelmää, pidetään sekavana. Järjestelmä on ha
jautettu siten, että vastuu kuntoutuksen rahoituksesta ja hankinnasta kuuluu
useille toisistaan riippumattomille tahoille, kuten kunnalliselle sosiaali- ja
terveydenhuollolle, Kelalle, Valtiokonttorille, työnantajille ja vakuutusyhtiöil
le. Myös tuotanto on hajautettu, ja käytännössä kuntoutuspalveluja tuottavat
kunnalliset perustason sosiaali- ja terveydenhuolto-organisaatiot, kunnalliset
sairaalat sekä lukuisat eri tavoin organisoidut yksityisen ja kolmannen sektorin
toimijat. Yritysten omistusrakenne vaihtelee julkisomisteisista yhtiöistä puhtai
siin yksityisyrityksiin.
Hajanaisen kuntoutusjärjestelmän arvellaan aiheuttavan kansalaisten kan
nalta kuntoutuksen saatavuudessa sekä aukkoja että päällekkäisy yttä, minkä
vuoksi saatavuuden tasa-arvo ei toteudu (Pekurinen ym. 2010, 58–59; Pulkki
2012). Toisaalta tällaisten rakenteellisten tekijöiden arvellaan johtavan kuntou
tuksen huonoon vaikuttavuuteen (Ihalainen ja Rissanen 2009). Näistä ongelmista
huolimatta kuntoutusjärjestelmän toimintaa kokonaisuutena on tutkittu hyvin
vähän.
Eri kuntoutustahojen tuottamien kuntoutuspalvelujen käyttöä ja jakautu
mista väestön keskuudessa on tutkittu yhden (Siira ym. 1993) ja kolmen (Winell
ja Ståhl 1998) kunnan alueella. Kyseisten tutkimusten yleistäminen alueelli
sesti tai valtakunnallisesti on ongelmallista muun muassa siksi, että joidenkin
kuntoutusmuotojen käyttö on pienessä väestöpohjassa varsin sattumanvarais
ta. Kuntoutuksen kokonaiskäy ttöä ja jakautumista väestössä ei ole tutkittu
suuremmalla maantieteellisellä alueella. Kuntoutusjärjestelmän tutkimuksen
traditiosta puuttuukin palvelujen alueellisen toimivuuden ja jakautumisen
näkökulma. Sellaista pidetään kuitenkin tarpeellisena ja jopa välttämättömänä
kuntoutusjärjestelmän kehittämiseksi. Asiaan kiinnitettiin viimeksi huomiota
Kuntoutusasiain neuvottelukunnan aloitteesta tehdyssä selvityksessä vuosikym
men sitten (Kuntoutuksen tutkimuksen kehittämisohjelma 2003). Sen mukaan
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Suomessa on selvä tarve lisätä kuntoutusjärjestelmän, erityisesti kuntoutuksen,
kohdentumisen tut kimusta.
Kuntoutuksesta koituu vuosittain suuret kustannukset, mutta tarkoista sum
mista ei ole tietoa. Viimeisin arvio kuntoutuksen kokonaismenoista on vuodelta
2000, jolloin yhteissummaksi arvioitiin noin 1,2 miljardia euroa. Tästä julkisen
terveydenhuollon osuus oli 241 miljoonaa euroa ja Kelan lähes yhtä paljon, 225
miljoonaa euroa. (STM 2002, 23.) Vuoden 2012 rahassa kokonaismenot olisivat
noin 1,7 miljardia euroa. Nämä arviot ovat kuitenkin puutteellisia, ja erityisesti
kuntien kuntoutukseen käyttämistä rahamääristä ei ole tarkkaa tietoa. Kuntou
tuslaitosten tuottamien kuntoutuspalvelujen kustannuksia, käyttöä ja resursseja
kartoitettiin Kuntoutuslaitosselvityksessä (Ihalainen ja Rissanen 2009). Suurin
rahoittaja oli selvityksen mukaan Kela, joka rahoitti noin puolet laitoksissa to
teutuneesta kuntoutuksesta vuonna 2008. Toiseksi suurin rahoittaja oli Valtio
konttori noin kolmanneksen rahoitusosuudella. Selvityksessä kuntoutuslaitosten
kokonaismenoiksi arvioitiin 0,7 miljardia euroa, josta laitoskuntoutuksen osuus
oli hiukan yli puolet. (Ihalainen ja Rissanen 2009.)
Huolimatta siitä, että maassamme kootaan mittavia rekisteriaineistoja so
siaali- ja terveyspalvelujen käytöstä yksilötasolla, on rekistereitä kuntoutuksen
tutkimuksissa hyödynnetty vähän. Tosin aivan viime vuosina rekisterien käy ttö
on lisääntynyt kuntoutuksen tutkimuksessa huomattavasti (esim. Suoyrjö ym.
2007 ja 2008; Suoyrjö 2010; Pulkki ym. 2011a ja b; Pulkki 2012; Lind ja Toikka
2012). Rekisteritietojen avulla on erityisesti tutkittu kuntoutuksen vaikuttavuut
ta, kuten saadun kuntoutuksen yhteyttä sairastavuuteen ja työssä jatkamiseen
(Väänänen-Tomppo ja Janatuinen 2001; Juvonen-Posti ym. 2002; Saltychev 2012).
Kaikissa Pohjoismaissa on pitkä rekisteröintiperinne, ja rekisteritietoja onkin
muissa Pohjoismaissa käytetty myös kuntoutuksen tutkimuksessa (Thorgren
ym. 2005; Engberg ym. 2006). Pohjoismaiden ulkopuolella rekisterien käyttö
tutkimusaineiston pohjana on kuntoutuksen yhteydessä harvinaista, mikä johtuu
muun muassa rekisteröinnin aukkokohdista, rekisteröintikäytännöistä tai siitä,
että tietosuojanormit estävät rekisterien tutkimuskäytön.
Tässä artikkelissa tarkastellaan erilaisten hallinnollisten rekisterien avulla
kuntoutuspalveluiden käyttöä ja jakautumista väestössä Etelä-Pohjanmaan sai
raanhoitopiirin alueella. Yksilöityjä tutkimuskysymyksiä ovat seuraavat:
1. Kuinka moni henkilö käy tti erilaisia kuntoutuspalveluja vuosina 2004–2005
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella?
2. Miten suuri on saadun kuntoutuksen kokonaismäärä kuntoutusjaksoina,
käyntikertoina ja kuntoutuspäivinä?
Aineistona käytettiin Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelta koottuja
eri kuntoutusrekisterien tietoja vuosilta 2004 ja 2005. Tutkimusalueeseen kuului
25 kuntaa, joissa asui tutkimusajankohtana noin 190 000 asukasta. Tutkimuk
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sen tarkoitus oli selvittää kuntoutustoimintaa niin laajasti kuin mahdollista,
eli tarkastelun kohteena oli lähtökohtaisesti niin lääkinnällinen, työelämään
suuntautuva (toisin sanoen ammatillinen), sosiaalinen kuin kasvatuksellinenkin
kuntoutus (vrt. kuvaus kuntoutusjärjestelmän tehtävistä, Järvikoski ja Härkäpää
2005, 58– 66; vrt. myös taulukko 1). Rekisteriaineiston tuloksia verrataan muihin
kuntoutuksen määrää selvittäneisiin tutkimuksiin, kuten edellä mainittuun
Kuntoutuslaitosselvitykseen, joka sisältää yli 80 kuntoutuslaitoksen kuntoutuksen
määrää ja asiakaskuntaa koskevia tietoja vuodelta 2008.

Aineiston muodostaminen
Aineisto muodostettiin kuntoutuksen järjestäjien ja tuottajien ylläpitämistä val
takunnallisista sekä alueellisista ja paikallisista rekisteritiedoista. Kuntoutujien
henkilötiedot sisältäviä valtakunnallisia kuntoutusrekistereitä kokoavat Kela,
työ- ja elinkeinoministeriö, Valtiokonttori, Eläketurvakeskus, vakuutuslaitos
ten keskusliitot, Vakuutuskuntoutus VKK ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos
(THL; entiset KTL ja Stakes). Sairaanhoitopiiri sekä kunnat ylläpitävät rekistereitä
omasta kuntoutustoiminnastaan. Näiltä kuntoutusta järjestäviltä, tilastoivilta
sekä tuottavilta eri tahoilta sekä sosiaali- ja terveysministeriöltä haettiin luvat
rekisterien käyttöön sekä asiakastietojen yhdistämiseen.
Tutkimusaineistoon koottiin kaik ki saatavilla oleva rekisteritieto kuntou
tuksen käytöstä Etelä-Pohjanmaan alueella. Valtakunnallisesti toimivien kun
toutustahojen rekisterit sisälsivät tietoja niiden toteuttamasta lääkinnällisestä
avo- ja laitoskuntoutuksesta, sosiaalisesta laitoskuntoutuksesta sekä työelämään
suuntautuvasta kuntoutuksesta. Alueella toimivan keskussairaalan rekistereistä
saatiin tietoja keskussairaalan eri yksiköissä tehdyistä kuntoutustutkimuksista
sekä apuvälinelainauksista. Apuvälineiden käyttö on sisällytetty tässä tutkimuk
sessa kuntoutukseen. Muuten tieto alueen sairaaloissa toteutuneesta kuntou
tuksesta saatiin kootusti THL:n rekistereistä (hoitoilmoitusjärjestelmä, Hilmo
ja SOSHilmo). Kuntien omana toimintana toteuttaman lääkinnällisen avokun
toutuksen rekisteritiedot koottiin otoksena neljästä alueen terveyskeskuksesta,
joihin kuului yhteensä seitsemän alueen kuntaa. Näitä tietoja ei ollut tutkimusai
neiston muodostamisen aikaan valtakunnallisissa rekistereissä. Taulukossa 1 on
esitetty kuntoutustahot ja niiden järjestämisvastuulla olevat kuntoutusmuodot.
Taulukkoon on merkitty suurin kirjaimin (X) ne kuntoutusmuodot, joista oli
rekisteritietoja tämän tutkimuksen käy tettävissä.
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Työelämään suuntautuva kuntoutus

Lääkinnällinen kuntoutus

Sosiaalinen kuntoutus

Kasvatuksellinen kuntoutus

Sotiin liittyvissä tehtävissä palvelleiden kuntoutus

Kuntoutustutkimus

Apuvälinelainaus

Taulukko 1. Kuntoutustahot ja niiden järjestämisvastuulla olevat kuntoutusmuodot. Tutkimuksen
käytössä olleet tiedot suurin kirjaimin (X).

Kela

X

X

-

-

-

X

x

Työeläkejärjestelmä (ETK)

X

-

-

-

-

-

-

Työhallinto

X

-

-

-

-

-

-

Valtiokonttori

X

-

-

-

X

-

-

Terveydenhuollon avokuntoutus

-

X

-

-

-

X

X

Terveydenhuollon laitoskuntoutus

-

X

-

-

-

-

-

Sosiaalihuollon avokuntoutus

x

-

x

-

-

-

-

Sosiaalihuollon laitoskuntoutus

-

-

X

-

-

-

-

Koulut ja oppilaitokset

-

-

-

x

-

-

-

Tapaturma- ja liikennevakuutus

X

-

X

-

-

-

-

Työterveyshuolto

x

-

-

-

-

-

-
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Kuntien järjestämä kuntoutus

Lähde: apuna taulukon muodostamisessa Jär vikoski ja Härkäpää 2005, 58–66 (osin).

Kaikesta kuntoutustoiminnasta ei ole olemassa rekisteritietoja. Tämän vuok
si aineistosta jäi puuttumaan tiedot muun muassa sosiaalisesta avokuntoutuksesta
sekä kasvatuksellisesta kuntoutuksesta. Lisäksi työterveyshuollossa toteutettu
kuntoutus puuttuu aineistosta, sillä siitä ei ole systemaattisesti koottua rekisteriä.
Kuntoutustahojen rekistereistä koottiin seuraavat tiedot siltä osin kuin ne
olivat saatavilla: kuntoutusta saaneiden henkilöiden taustatiedot (ikä, sukupuoli,
diagnoosi tai muu kuntoutuksen sy y, asuinkunta, koulutus, ammatti ja tuloluok
ka), kuntoutuksen rahoittaja, järjestäjä ja tuottaja sekä kuntoutuksen päätös- ja
toteutumispäivämäärät, kuntoutuksen määrä (jaksot, päivät tai kerrat) ja kun
toutuksen sisältö. Eri tahoilta saadut tiedot yhdistettiin henkilötunnuksen avulla.
Yhdistetty yn aineistoon tuli yhteensä runsaat 20 000 henkilöä. Aineisto koostui
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alkujaan noin 5 500 muuttujasta, joista muodostettiin lopulliseen tutkimusaineis
toon neljä muuttujaryhmää: kuntoutujien määrää, kuntoutusjaksojen määrää,
kuntoutuksen käyntikertoja ja kuntoutuspäivien määrää kuvaavat muuttujat.
Saadun kuntoutuksen määrää kuvattiin rekisteritiedoissa eri tavoin (ks.
taulukko 2). Kuntoutusjaksot olivat karkein kuntoutuksen määrää kuvaava tieto.
Kuntoutusjaksot oli kirjattu lähes kaikkiin alkuperäisiin rekisteriaineistoihin,
joten niitä koskevat tiedot ovat kattavimmat. Kuntoutusjaksojen pituudet vaih
telivat muutamasta viikosta yli kahteen vuoteen, ja jaksot saattoivat koostua
joko käyntikerroista tai laitoksessa vietet y istä päivistä. Tämän tutkimuksen
kokonaisaineistossa kuntoutuspäivät voitiin laskea työ- ja elinkeinohallinnon,
Valtiokonttorin, sairaanhoitopiirin ja THL:n tiedoista. Kuntoutuspäiviksi las
kettiin joko yksittäiset päivämäärämerkinnät tai kaikki päivät ilmoitetun kun
toutusjakson aloituspäivästä loppupäivään. Kuntoutuspäivät kuvaavat erityisesti
kuntoutuslaitoksissa vietettyjä päiviä, mutta myös työelämään suuntautuvan
kuntoutuksen ja kuntoutustutkimusten kestoa. Kuntoutuksen määrän tarkin
mittari olivat käyntikerrat, joista tämän tutkimuksen käy tettävissä oli työ- ja
elinkeinohallinnon, Valtiokonttorin, sairaanhoitopiirin sekä terveyskeskusten
tiedot. Kuntoutuksen käyntikerrat kuvaavat lähinnä kuntoutujien avokäyntejä.
Terveyskeskusten terapeuttien käynnit vuodeosastoilla merkittiin myös käyn
neiksi.
Kuten edellä mainitusta käy ilmi, kuntoutustahoilla on erilaiset tavat kun
toutuksen määrän rekisteröinnissä. Tämän vuoksi tietojen yhteen sovittaminen
on haasteellista. Muun muassa tästä sy ystä tuloksissa on esitetty kokonaiskäyt
täjämäärän lisäksi kuntoutuksen käyttö erikseen jaksoina, käyntikertoina ja
päivinä.
Taulukko 2. Kuntoutuksen määrän ilmoittamistapa tutkimuksen käytössä olleissa rekisteritiedoissa
kuntoutustahoittain.
Jaksot

Käyntikerrat

Päivät

Kela

x

-

-

ETK

x

-

-

Työhallinto

x

x

x

Valtiokonttori

x

x

x

Terveyskeskukset

-

x

-

Sos.huollon laitokset

x

-

x

Terv.huollon laitokset

x

x

-

Liikennevakuutus

x

-

-

Tapaturmavakuutus

x

-

-
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Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella asui vuosien 2004 ja 2005 vaihteessa
yhteensä 189 515 asukasta. Kuntoutusta alueen asukkaista sai noina vuosina yh
teensä 20 129 henkilöä (sisältää apuvälineet) eli runsas kymmenesosa väestöstä.
Koska kuntoutuja oli saattanut saada kahden vuoden aikana kuntoutusta useam
man tahon tarjoamana, on kuntoutujien yhteenlaskettu lukumäärä taulukoissa
3 ja 4 suurempi kuin kuntoutusta saaneiden henkilöiden todellinen määrä.
Terveydenhuollon eri toimijat osoittautuivat merkittäviksi kuntoutuspalve
lujen tuottajiksi, jos arvio perustetaan käy ttäjämääriin. Terveyskeskukset olivat
suurin kuntouttaja, niiden kuntoutuspalveluja käyttäneiden määrä oli vuosina
2004–2005 yhteensä 86 henkilöä tuhatta asukasta kohden (taulukko 3). Toiseksi
suurin kuntoutuksen käyttäjämäärä kertyi terveydenhuollon laitosten eli alueen
sairaaloiden, kuntoutuslaitosten y m. tuottamista kuntoutuspalveluista, joita
käytti kaikkiaan 46 henkilöä tuhatta asukasta kohti. Kolmanneksi merkittävin
kuntouttaja oli Kela, jonka rahoittamia kuntoutuspalveluja käytti vastaavasti
noin 28 henkilöä tuhatta asukasta kohti. Muiden tahojen kuntoutusmäärät jäivät
näihin verrattuna vähäiseksi.
Taulukko 3. Kuntoutuksen käyttäjämäärät kuntoutustahoittain Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
alueella vuosina 2004–2005.
Kuntoutujat
Kuntoutustaho

Lukumäärä

Tuhatta asukasta kohti

Kela

5 244

28

ETK

345

2

1 492

8

1 281

7

5 864

86

818

4

Työhallinto
Valtiokonttori
Terveyskeskukset

a

Sosiaalihuollon laitoksetb
Terveydenhuollon laitoksetc
Liikennevakuutus
Tapaturmavakuutus
Yhteensä

8 795

46

31

0,2

172

1

24 042

91

a
Ter veyskeskusten tiedot on laskettu yhteen. Kuntoutujien lukumäärä on suhteutettu ter veyskeskusten kat ta
man asukasluvun (68 285 as.) mukaan.
b
T iedot Ter veyden ja hy vinvoinnin laitoksen SosiaaliHilmo-tietokannasta. Sisältää sosiaalihuollon laitoksissa
toteutuneen kuntouksen.
c
T iedot Ter veyden ja hyvinvoinnin laitoksen HILMO-tietokannasta. Sisältää terveydenhuollon laitoksissa toteute
tun kuntoutuksen. Näihin tietoihin on lisäksi yhdistetty sairaanhoitopiirin keskussairaalan tuottama kuntoutus.
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Tavallisin kuntoutusmuoto oli lääkinnällinen kuntoutus, jota sai yhteensä
yli 12 000 henkilöä eli yli puolet kuntoutujista. Terveyskeskusten tuottamaa
lääkinnällistä kuntoutusta käytti lähes 6 000 henkilöä ja Kelan lääkinnällistä
kuntoutusta hieman yli 4 000 henkilöä. Lähes kolmannes kuntoutujista käytti
apuvälineitä. Työelämään suuntautuvaa kuntoutusta sai alle 3 000 henkilöä eli
noin 1,5 prosenttia alueen väestöstä. (Taulukko 4.)

Työelämään suuntau
tuva kuntoutus

13

-

-

Yhteensä

Tapaturmavakuutus

Liikennevakuutus

Terv.huollon laitokset

Terveyskeskukset

Valtiokonttori

Työhallinto

ETK

887 323 1 492

Sos.huollon laitokset

Taulukko 4. Kuntoutujien lukumääräa kuntoutustahoittain ja -muodoittain vuosina 2004 ja 2005 EteläPohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella.

Kela

84

-

-

-

2 768

Lääkinnällinen kun
toutus

4 088

-

-

- 5 864

- 1 624

-

- 12 707

Kuntoutustutkimus

506

57

-

-

-

-

428

-

-

430

Sotiin liittyvissä
tehtävissä palvelleiden
kuntoutus

-

-

- 1 268

-

-

-

-

-

2 011

Apuvälinelainaus

-

-

-

-

-

- 6 823

-

-

6 823

Sos. kuntoutus

-

-

-

-

- 818

-

-

-

818

Ei tietoa

-

-

-

5

-

- 31

172

5

Kuntoutujat yhteensä

-

5 244 345 1 492 1 286 5 864 818 8 795 31

172 24 042

a

Henkilöiden lukumäärä voi olla suurempi kuntoutusta tarkemmin kuvailtaessa, sillä sama henkilö on voinut
saada erilaista kuntoutusta saman kuntoutustahon sisällä.

Lääkinnällinen kuntoutus oli eniten käytetty kuntoutusmuoto myös kun
toutusjaksojen lukumäärän perusteella arvioituna. Lääkinnällisen kuntoutuksen
jaksoja oli yhteensä 11 049, mikä tekee 61 jaksoa alueen tuhatta asukasta kohden.
Toiseksi yleisin kuntoutusmuoto oli työelämään suuntautuva kuntoutus, jossa
jaksojen määrä oli 4 141 eli 14 jaksoa tuhatta asukasta kohden. Kelan, ETK:n,
työ- ja elinkeinohallinnon sekä Valtiokonttorin kuntoutujilla oli kuntoutusjaksoja
kahden vuoden seurantajaksolla keskimäärin kaksi. (Taulukko 5.)
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Tapaturmavakuutus
-

-

- 2 937

-

- 11 049

-

-

483

-

-

1 089

-

- 2 237

-

-

-

-

2 237

-

-

-

-

-

-

-

-

Sosiaalinen kuntoutus

-

-

-

-

1 786

-

-

-

1 786

Ei tietoa

-

-

-

-

-

- 231 172

403

Valtiokonttori

Työhallinto

ETK

Kela
Työelämään suuntautuva kuntoutus

1 016 451 2 650

Lääkinnällinen
kuntoutus

8 112

-

-

547

59

-

Sotiin liittyvissä
tehtävissä palvelleiden
kuntoutus

-

Apuvälinelainaus

Kuntoutustutkimus

Kuntoutusjaksot
yhteensä

23

9 675 510 2 650 2 260

-

a

Yhteensä

Liikennevakuutus

Sos.huollon laitokset

-

Terveyskeskukset

-
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a

Terv.huollon laitokset

Taulukko 5. Kuntoutusjaksojen lukumäärä kuntoutustahoittain ja -muodoittain vuosina 2004 ja 2005
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella.

4 140

1 786 3 420 231 172 20 704

Ei tietoa kuntoutusjaksojen lukumäärästä.

Kuntoutuksen käyntikerrat kuvaavat lähinnä lääkinnällisen kuntoutuksen
avokäyntejä, mutta myös terveyskeskusten terapeuttien käyntejä vuodeosastoilla
(taulukko 6, s. 86). Terveyskeskusten kuntoutusasiakkailla oli kahden vuoden
aikana keskimäärin kuusi terapeutin käyntikertaa. Y hteensä käyntikertoja
lääkinnällisessä kuntoutuksessa kertyi tuhatta alueen asukasta kohden runsaat
190. Tuhatta asukasta kohden toteutui noin 19 työelämään suuntautuvaa kun
toutuskertaa ja Suomen sotiin liitty vissä tehtävissä palvelleiden kuntoutusta
noin 12 kertaa.
Kuntoutuspäiviä kertyi kahtena vuotena Etelä-Pohjanmaan alueella yhteen
sä yli 347 000 päivää eli 1 835 päivää tuhatta asukasta kohden. Tähän sisältyi
esimerkiksi noin 230 000 sosiaaliseen laitoskuntoutukseen luettavaa päivää,
jotka merkittävältä osaltaan olivat asumispalveluja. Kuntoutustutkimukset
olivat näiden jälkeen tavallisin kuntoutuksen muoto kuntoutuspäivien perus
teella arvioituna (246 päivää/1 000 asukasta), seuraavaksi tavallisimmat olivat
työelämään suuntautuva (214/1 000) ja sotiin liittyvissä tehtävissä palvelleiden
kuntoutus (143/1 000).
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Yhteensä

(2 373)

Tapaturmavakuutus

3 610
(38 348)

Liikennevakuutus

Sos.huollon laitokset

Terveyskeskukset

Valtiokonttori

Työelämään suuntautuva kuntoutus

Työhallintob

ETK

Kela

86

Terv.huollon laitokset

Taulukko 6. Kuntoutuskäynnit ja -päivät kuntoutustahoittain ja -muodoittain vuosina 2004 ja 2005
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella.

-

-

-

44 331

-

- 36 240

-

679

36 919

Kuntoutustutkimus

-

-

-

- (46 775)

46 775

Sotiin liittyvissä
tehtävissä palvelleiden kuntoutus

2 339
- (27 143)

-

-

-

29 482

Apuvälinelainaus

-

-

-

-

14 820

14 820

Sosiaalinen
kuntoutus

-

-

- (233 247)

-

233
247

Ei tietoa

-

-

-

-

-

2 339 36 240

-

15 499c

a

a

- (23 3247)

-

a

a

Lääkinnällinen
kuntoutus

Kuntoutuskäynnit
yhteensä
Kuntoutuspäivät
yhteensä

a

a

a

a

3 610

(38 348) (29 516)

57 688
347
886

Suluissa kuntoutuspäivien lukumäärä.
a
Ei tietoa toteutuneiden kuntoutuskäyntien tai -päivien lukumääristä.
b
Ei tietoa kaikkien toteutuneiden kuntoutuskäyntien tai -päivien lukumääristä.
c
Sisältää apuvälinelainaukset.

Erityisesti kuntoutuspäiviä vertailtaessa tulee kuitenkin huomioida päivien
erilaiset laskentatavat. Sosiaalihuollon laitosten asumispalveluyksikössä asuvalle
saattoi kert yä kahden vuoden seurantajaksolla jopa 730 ”kuntoutuspäivää ”.
Työ- ja elinkeinohallinnon toteuttamat kuntoutuspäivät laskettiin puolestaan
esimerkiksi vajaakuntoisen ammatillisen koulutuksen koko kestolta (sekin enin
tään 730 päivää), ja terveydenhuollon laitosten toteuttamiin kuntoutuspäiviin
laskettiin kuntoutustutkimuksen alku- ja päättymispäivien välinen aika. Siten
eri kuntoutusmuotojen ja eri tahojen tuottamien päivien lukumäärät eivät ole
suoraan vertailukelpoisia keskenään.
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Kuntoutuksen merkitys suomalaisen hy vinvointijärjestelmän osana on kiistaton.
Kuntoutustoiminta on merkittävää tuotettujen palvelujen määrän, niihin käytet
tyjen resurssien sekä kuntoutuksesta saatujen yksilöllisten ja yhteiskunnallisten
vaikutusten pohjalta arvioituna. Suhteutettuna kuntoutuksen yhteiskunnalliseen
merkittäv y yteen on sen kokonaisuutta tutkittu hämmästyttävän vähän. Lisäksi
se, että kuntoutukseen käytetyistä kokonaismenoista on esitetty arvio viimeksi yli
vuosikymmen sitten, on sekä kuntoutusjärjestelmän että hy vinvointijärjestelmän
kokonaisuuden kannalta ongelmallista. Kuntoutusjärjestelmä kaipaa remonttia
– tämä tulee esiin useissa yhteyksissä – mutta ilman kokonaiskuvaa on uuden
laisen järjestelmän suunnittelu ja toteutus vähintäänkin epävakaalla pohjalla.
Yksi nykyisen järjestelmän ongelma ja kehittämistarve on se, että se jättää
vastaamatta joidenkin väestöryhmien kuntoutustarpeeseen. Terveys 2011 -tutki
muksen mukaan noin joka neljäs 30 vuotta täyttänyt koki tarvitsevansa työ- tai
toimintakykyä parantavaa kuntoutusta. Kuntoutuksen koettu tarve lisääntyi iän
myötä ja oli naisilla suurempi kuin miehillä kaikissa ikäryhmissä. Yli 75-vuotiais
ta naisista yli 40 prosenttia koki tarvetta kuntoutukseen. Verrattuna aikaisem
paan Terveys 2000 -tutkimukseen koettu kuntoutustarve väheni kaikilla muilla
väestöryhmillä paitsi yli 75-vuotiailla naisilla, joista yli 40 prosenttia koki tarvetta
jonkinlaiseen kuntoutukseen vuonna 2011. (Koskinen ym. 2012, 192–194.) Kun
toutuksen kohdistuminen koetun kuntoutustarpeen mukaan arvioitiin vuoden
2002 Kuntoutusbarometrissa kohtalaiseksi (64 %) tai huonoksi (26 %). Lasten ja
nuorten kuntoutuksen arveltiin kohdistuvan hyvin, työikäisten kuntoutuksen
ty ydyttävästi ja ikäänty vien sekä erityisesti vanhusten kuntoutuksen huonosti.
Kuntoutuksen käytön arvioitiin vastaavan hy vin järjestetyn työterveyshuollon
piirissä olevien tarpeita. Kuntoutuspalvelujen tarpeenmukaisen käytön arvioitiin
toteutuvan peruspalvelutasolla kohtalaisesti. (Lahtela ym. 2002, 22–23, 42–45.)
Tämän tutkimuksen mukaan kuntoutuspalveluja käytti 91 henkilöä tuhatta
asukasta kohti, mikä on huomattavasti edellä kuvattua väestön kokemaa kuntou
tustarvetta vähemmän. Toisaalta nyt havaittu kuntoutuspalvelujen käyttömäärä
on hieman suurempi kuin aikaisemmassa tutkimuksessa, jonka mukaan kun
toutuspalveluja käytti 3,6 prosenttia väestöstä (Winell ja Ståhl 1998). Toisaalla
aiempien tulosten mukaan (Pulkki ym. 2011a ja b) kuntoutus kohdentui suurelta
osin työikäisiin, erityisesti eläkeikää lähesty viin sekä kuntoutujien että toteutu
neen kuntoutuksen määrillä arvioituna. Tulos on samansuuntainen laitoskuntou
tusta koskeneen tutkimuksen havaintojen kanssa (Ihalainen ja Rissanen 2009).
Merkittävä tulos oli myös se, että juuri eläkeikään tulleiden kuntoutusmäärät
olivat vähäisiä, vaikka on oletettavaa, että toimintaky v yn rajoitukset eivät vähene
työelämästä pois siirtymisen myötä (Pulkki ym. 2011a). Winellin ja Ståhlin (1998)
tutkimuksen mukaan kuntoutuspalvelujen käyttö painottui hieman nuorempiin,
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alle 55-vuotiaisiin työikäisiin. Muita tietoja kuntoutuspalvelujen jakautumisesta
ikäryhmittäin ei ole käytettävissä, sillä aikaisemmissa tutkimuksissa on tarkas
teltu lähinnä työikäisten kuntoutuspalveluita.
Tutkimusalueella käytettiin eri kuntoutusmuodoista eniten lääkinnällistä
kuntoutusta. Myös tässä tutkimuksessa havaittiin toiseen maailmansotaan liit
ty vän kuntoutuksen kohtalaisen suuri osuus kuntoutuksen kokonaismäärästä.
Kun tiedetään sotainvalidien ja -veteraanien korkea ikä, on odotettavissa, että
tähän kuntoutukseen kohdennetut voimavarat voidaan tulevina vuosina käyttää
muiden asiakasryhmien kuntoutukseen tai kokonaan muihin tarkoituksiin.
Tämän tutkimuksen tulokset pohjautuvat kaikkiin kuntoutukseen liitty
viin rekisteritietoihin, joita Etelä-Pohjanmaan alueen asukkaista on saatavilla.
Kansallisia rekisteritietoja täydennettiin sairaanhoitopiirin keskussairaalan
sekä muutaman alueen terveyskeskuksen asiakasrekistereistä saaduilla tiedoil
la. Vaikka koottu tutkimusaineisto on hy vin kattava, siihen liitty y muutamia
ongelmia. Esimerkiksi lasten ja nuorten kuntoutuspalvelujen käyttö on tässä
tutkimuksessa saatuihin tuloksiin verrattuna todellisuudessa suurempaa, koska
aineisto ei sisältänyt kasvatuksellisen kuntoutuksen tietoja. Kaikella todennäköi
sy ydellä tulokset antavat kuitenkin hy vän yleiskuvan kuntoutustahojen roolista
palvelujen tuottajina sekä erilaisten kuntoutuspalvelujen käytön painotuksesta
vuosina 2004 ja 2005.
Käytetyt rekisteritiedot olivat joiltain osin epäyhtenäisiä. Tutkimusaineistoa
koottaessa py ydettiin kuntoutustahoilta tietoja kuntoutuksen käyttäjämääristä ja
sisällöstä. Tarkemmat tutkimuskysymykset muotoutuivat käy tännön syistä vasta
sen jälkeen, kun eri tahoilta saadut tiedot saatiin yhdistettyä tutkimusaineistoksi.
Tässä vaiheessa kävi ilmi, että Kelassa rekisteröidään toteutuneet kuntoutuspäivät
kuntoutuksen menoja kuvaavaan rekisteritietokantaan, josta ei tietoja py ydetty.
Kelalta saaduista rekisteritiedoista siis jäivät puuttumaan kuntoutuspäivien mää
rät. Kuntoutuslaitosselvityksen mukaan Kelan korvaamia kuntoutusvuorokausia
kuntoutuslaitoksissa oli vuonna 2008 yhteensä noin 590 000, noin puolet kaikista
laitoskuntoutuspäivistä (Ihalainen ja Rissanen 2009). Näin ollen Kelan osuus
laitospäivistä olisi kahdessa vuodessa ollut vastaavasti noin 480 päivää tuhatta
asukasta kohti. Kuntoutuspäivien laskenta tästä aineistosta oli kaiken kaikkiaan
ongelmallista, eivätkä tulokset niiltä osin ole kovin vertailukelpoisia keskenään.
Kuntoutusjärjestelmän tutkiminen kokonaisuutena rekisteritietojen avulla
on vaikea tehtävä. Ensinnäkin edellä kuvattu rekisteritietojen yhteensovitta
misen ongelma palautuu kuntoutuksen määrittelemisen ongelmaksi, johon
tämänkaltaisessa tutkimuksessa aina törmätään: eri kuntouttajatahot määrit
televät toimintansa vaihtelevilla tavoilla kuntoutukseksi tai joksikin muuksi
toiminnaksi. Määritelmien lisäksi rekisteröintikäytännöt vaihtelevat suuresti
eri tahojen välillä, jolloin yhteisten analy ysien tekeminen hankaloituu tai tulee
mahdottomaksi. Tästä rekisteritutkimuksesta saadun kokemuksen turvin suosit
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telemmekin kuntoutuksen rekisteröintikäytäntöjen yhdenmukaistamista. Tämä
on tarpeen ennen kaikkea kuntoutusjärjestelmän kokonaisuuden arvioimiseksi
ja kehittämistyön tueksi.
Tässä käytetyn aineiston vahvuutena on sen laajuus ja kattavuus. Kyseessä
on terveyskeskusten kuntoutustoimintaa lukuun ottamatta kokonaisaineisto,
ja se kuvaa edellä luetelluista puutteistaan huolimatta varsin hyvin yhden sai
raanhoitopiirin alueella toteutunutta kuntoutusta. Vaikka tiedetään, että kun
toutuspalvelut jakautuvat maan eri osissa alueellisesti eri tavoin, on luultavaa,
että tässä saadut tulokset ovat kuntoutuksen kokonaismäärältään samankaltaisia
maan muissakin osissa. Tätä oletusta tukee esimerkiksi tulosten samankaltaisuus
laitoskuntoutusta koskeneiden, koko maan kattavien tulosten kanssa.
Tulosten perusteella ei voida suoraan arvioida, miten kuntoutuspalvelujen
käyttö vastaa kuntoutuksen tarvetta. Kuntoutustarpeeseen vaikuttavat useat eri
seikat, eikä tätä tarvetta voi suoraan mitata rekisteritietojen avulla. Kuntoutus
muotojen käytön ja käyttäjien ikärakenteen perusteella voi kuitenkin arvioida,
että alueellinen kuntoutusjärjestelmä kohdentaa voimavaroja hy vin työelämässä
olevien palveluihin. Sen sijaan on sy ytä kysyä, ovatko eläkkeelle juuri siirtyneet
jääneet tarpeellisten palvelujen ulkopuolelle, sillä tämän väestöryhmän kuntou
tustarve ei todennäköisesti lopu samalla tavalla yhtäkkisesti kuin kuntoutuspal
velujen käyttö näyttäisi loppuvan. Eri väestöryhmien erilaiset mahdollisuudet
päästä kuntoutukseen eivät ole vain alueellinen ilmiö vaan liittyvät suomalaisen
kuntoutusjärjestelmän rakenteeseen yleisimmin. Tämän eriarvoisuutta tuotta
van rakenteen muuttamiseksi tarvitaan kuntoutusjärjestelmän kokonaisuuden
uudistamista kansallisella tasolla.
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Mika Ala-Kauhaluoma, Mikko Henriksson ja Timo Saarinen
Kolmas sektori kuntoutuksen toimijana
Johdanto
Kuntoutus käynnistyi virallisena, lakisääteisenä toimintana vuonna 1946. Tuol
loin tuli voimaan invalidihuoltolaki, joka määritteli invalidihuollon ensisijaisesti
valtion velvollisuudeksi. Sitä ennen kuntoutukseksi luokiteltavat palvelut oli
tuotettu pääosin järjestöjen, kuten Suomen Punaisen Ristin, Invalidisäätiön ja
Sotainvalidien Veljesliiton, toimesta. Järjestöt saivat edustuksen invalidihuolto
lain asettamisen yhteydessä perustetussa ensimmäisessä kuntoutuksen neuvotte
lukunnassa. (Miettinen ym. 2011, 268.) Tämä ilmentää hy vin järjestötoimijoiden
keskeisen aseman säilymistä kuntoutuksessa myös lakisääteisen kuntoutuksen
käynnistymisen jälkeen.
Voittoa tavoittelemattomilla järjestöillä, osuuskunnilla, säätiöillä ja yhdis
tyksillä on omaleimainen rooli ja asema kuntoutuksessa. Ne muodostavat niin
kutsutun kolmannen sektorin, joka on ollut alusta asti keskeinen kuntoutuksen
alulle paneva voima. Se on toiminut ja toimii edelleen kuntoutuspalvelujen
tuottajana ja julkisen sektorin palvelujen täydentäjänä, vaikka sillä ei ole koskaan
ollut lainsäädännössä määriteltyä vastuuta kuntoutu ksesta. Kokonaiskuvaa
kolmannen sektorin roolista kuntoutuksen kentällä on vaikea hahmottaa. Esi
merkiksi tietoa kolmannen sektorin toteuttaman kuntoutuksen voly ymeistä ja
asiakasmääristä ei ole saatavilla.
Kuntoutussäätiö tutkii ja kehittää Raha-automaattiyhdist yksen (R AY)
rahoittamana sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöjen sekä julkisen sektorin
kuntoutuksen palveluihin liitty vää yhteistyötä KoJu (Kolmannen ja julkisen
sektorin yhteistyö kuntoutuksessa) -hankkeessa vuosina 2010 –2013 pyrkien
edistämään eri toimijoiden paikallisia yhteistyövalmiuksia työikäisten kuntou
tuspalveluiden tuottamisessa. Tässä artikkelissa esiteltävät tulokset perustuvat
hank keessa tehty yn selvitykseen kolmannen sektorin kuntoutuksen alueen
toimijoista ja tämän perusteella toteutettuun valtakunnalliseen kysely yn.
Kysely lähetettiin lähes tuhannelle sosiaali- ja terveysalan kolmannen sekto
rin toimipaikalle. Kyselyssä kartoitettiin niiden työikäisille tuottamaa kuntoutus
ta, kuntoutuksen voly ymeja, rahoituskanavia, kolmannen ja julkisen sektorin yh
teistyön muotoja ja toimijoiden kokemuksia siitä. Kyselyssä kuntoutusta ei rajattu
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käsittämään ainoastaan sellaisia tilanteita, joissa toimintaky v yn heikkenemisen
sy ynä on diagnosoitu sairaus tai vamma.1 Toimipaikoille annettiin mahdollisuus
määrittää, kokevatko ne toteuttavansa työikäisten kuntoutustoimintoja.
Käsillä oleva artikkeli pyrkii tarjoamaan kokonaiskuvan siitä, mitä työikäis
ten kuntoutus kolmannella sektorilla on. Aluksi kuvataan sosiaali- ja terveysjär
jestöjen asemaa kuntoutuksen toimijana.
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Sosiaali- ja terveysjärjestöt ja kuntoutus
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rooli muuttui 1980- ja 1990-luvuilla, kun valta
kunnalliset yhdistykset alkoivat tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja ja palkka
sivat ammattilaisia tuottamaan palveluja. Paikallisyhdistysten rooli keskittyi
informaation jakamiseen ja edunvalvontaan liitty vään kansalaistoimintaan, jota
toteuttivat vapaaehtoiset. Monille järjestöille kehittyi myös yleishyödyllisiin pää
määriin sovitettua liiketoimintaa. Toiminnasta synty vät tulot ohjataan järjestön
toimintaan pyrkien näin edistämään järjestön asettamia sosiaalisia tavoitteita.
(Helander ja Laaksonen 1999, 31.)
Kuntalaki (L 365/1995) teki kunnille mahdolliseksi tuottaa palvelut kunta
laisille itse tai yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa, palvelujen ostamisen
toisilta kunnilta tai kuntayhtymiltä, yksityisiltä palvelujen tuottajilta tai yleishyö
dyllisiltä yhteisöiltä tai toimia sopimuksenvaraisesti muussa yhteistyössä edellä
mainittujen tahojen kanssa. Tämä on tuonut muutoksia kuntien ja kolmannen
sektorin yhteisöjen välisiin suhteisiin. Valtionosuuslaki puolestaan mahdollis
taa paikallisten erityispiirteiden huomioon ottamisen kunnan toiminnassa ja
palvelujen järjestämisessä. (Helander 2004, 17–18; Möttönen ja Niemelä 2005,
151–155; Peltosalmi ja Särkelä 2011.)
Järjestöjen ja yritysten rooli sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajina on kas
vanut selvästi viimeisten vuosikymmenien aikana. Etenkin sosiaalipalveluissa on
yksityisen palvelutuotannon osuus kasvanut erityisen voimakkaasti. Yksityinen
sektori tuotti vuonna 1990 12 prosenttia kaikista sosiaalipalveluista ja vuonna
2007 jo peräti 30 prosenttia. Järjestöt tuottivat vuonna 2008 sosiaalipalveluja
yhteensä 1,32 miljardin euron arvosta, mikä on noin 16 prosenttia kaikista
tuotetuista sosiaalipalveluista. (Palotie-Heino ja Kauppinen 2011; Yksityinen
palvelutuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa ... 2012.)
Sosiaa lipa lveluissa järjestöjen suurimmat toimia lat hen k i löstömäärä n
mukaan arvioituna olivat vuonna 2007 ikääntyneiden palveluasuminen, ikään
1 Kuntoutuskäsityksen muutoksista, ks. Järvikoski ja Härkäpää 2008.
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tyneiden hoitolaitokset, lasten päiväkodit sekä päivä- ja työtoiminta muille kuin
ikääntyneille ja vammaisille. Terveyspalvelujen osalta järjestöjen suurimmat
toimialat henkilöstömäärän perusteella olivat vuonna 2007 kuntoutuslaitokset
ja sairaskodit, varsinaiset sairaalapalvelut sekä lääkäriasemat, yksityislääkärit ja
vastaavat erikoislääkäripalvelut. Kolmannen sektorin osuus sosiaalipalvelujen
työvoimasta oli suurin Kymenlaaksossa ja Uudellamaalla. (Yksityinen palvelu
tuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa ... 2012.)
Vuosittain ilmesty vä järjestöbarometri kuvaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen
nyky tilaa. Sen mukaan järjestöjen yleisin kuntoutuspalvelu on sopeutumis
valmennus- ja kuntoutuskurssit. Lisäksi järjestöt tuottavat r yhmämuotoisia
avokuntoutuspalveluja, työkykyä ylläpitävän kuntoutuksen jaksoja ja kuntou
tusta yksilöllisenä laitoskuntoutuksena. Toiseksi yleisin kuntoutuspalvelu on
neuvonta-, ohjaus- ja tietopalvelut. Järjestöt ylläpitävät myös ammatillisia eri
tyisoppilaitoksia. Lisäksi niillä on kehittämistoimintaa. Ehkäisevä työ sisälty y
lähes kaikkien valtakunnallisten järjestöjen toimintaan. (Vuorinen ym. 2007.)
Ehkäisevän työn päätavoitteena voidaan järjestöissä pitää syrjäytymisen ehkäisyä.
Kuntoutuksen näkökulmasta kyse on esimerkiksi sosiaalisen toimintaky v yn
ylläpitämisestä tai saavuttamisesta, toisin sanoen kuntoutujan ky vystä selviytyä
erilaisista sosiaalisista tilanteista tai toimia yhteisöjen jäsenenä.
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen tuottamissa ostopalveluissa liikkuu huomat
tava määrä rahaa. Kela osti vuonna 2006 järjestöiltä kuntoutuspalveluja 147
miljoonalla eurolla. Yksittäisen järjestön kohdalla Kelan osuus kuntoutuksen
kokonaiskustannuksista oli keskimäärin noin puolet. Erot järjestöjen kesken ovat
kuitenkin suuria. (Vuorinen ym. 2007.) Vuonna 2010 Raha-automaattiyhdistys
myönsi järjestöille toimintoluokkaan kuntoutus yhteensä 33 miljoonaa euroa,
mikä on 12 prosenttia kaikista R AY:n avustuksista (R AY 2011).
Muun muassa Elina Juntunen ym. (2006) arvioivat vuosituhannen alun
tilannetta siten, että entistä suurempi osan sosiaali- ja terveydenhuollon pal
veluista siirtyisi tulevaisuudessa kolmannen sektorin tuottamiksi. Järjestöjen
rooli on muuttunut kunnan kanssa yhteistyötä tekeväksi palveluntuottajaksi
tai kumppaniksi. Kuntien ja järjestöjen vuorovaikutussuhdetta ei enää hallitse
järjestöjen kuntiin suuntaama edunvalvonta. (Möttönen ja Niemelä 2005.)
Järjestöjen palvelutoimintaa synty y silloin, kun muita palveluntuottajia ei
ole. Tämä koskee myös kuntoutusta. Usein kysymys on siitä, ettei palvelulla ole
tekijää tai rahoittajaa, julkiset palvelut eivät riitä eikä yritysmäiselle palvelutuo
tannolle ole edellytyksiä. (Pihlaja 2010.)
Kolmannen ja jul k isen sektorin vä lisen yhteist yön pit kässä yhteisessä
historiassa järjestöille on muotoutunut erityinen tehtävä kuntoutuspalvelujen
kehittäjinä. Kolmas sektori on tarjonnut kunnille laajasti kuntoutukseksi katsot
tavia palveluja, kuten erilaisia mielenterveyskuntoutujien päivä- ja työtoiminta
palveluja. Julkisen ja kolmannen sektorin väliset yhteistyöhankkeet ovat yleisiä.
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Järjestöt kokoavat ty ypillisesti rahoituksensa monista kanavista. Järjestöjen
ja niiden tarjoamien palvelujen kehittymisen elinehdoksi onkin muodostunut se,
miten hy vin järjestö kykenee yhdistämään hankerahoitusta, kuntien avustuksia
ja ostopalveluja, työllistämisvaroja, asiakasmaksuja ja vapaaehtoist yötä sekä
räätälöimään paikallisia ratkaisuja palvelujen rahoittamiseksi. (Pihlaja 2010.)
R AY:n rahoittajarooliin liittyvät muutokset suhteessa yhdistysten järjestä
mään palvelutoimintaan sekä hankintalaki ja kuntauudistus asettavat paikal
liset kolmannen sektorin toimijat haasteiden eteen. Uhkana on muun muassa
toiminnan eriy tyminen ja keskitty minen suuriin, paikallistasosta irtoaviin
palveluntuottajiin, jolloin toimintaa ohjaavat enenevässä määrin samat pre
missit kuin julkisen ja yksityisen sektorin palvelutuotantoa. Kaikista haasteista
huolimatta sosiaali- ja terveysyhdistysten näkemykset omasta tilanteestaan ovat
melko valoisia. Uusimman järjestöbarometrin mukaan yhdeksän yhdistystä
kymmenestä arvioi toimintansa joko pysyvän entisellään tai laajenevan (Pelto
salmi ja Särkelä 2011).
Kuntoutuspalvelujen tuottamisen ohella kolmas sektori kehittää kuntou
tustoimintaa ja ylläpitää sekä edistää sosiaalista toimintakykyä ehkäisten syr
jäytymistä. Koska viimeksi mainitut toiminnat jäävät nykyisten kuntoutuksen
seurantaindi kaattorien tavoittamattomiin, kolmannen sektorin tuottamaa
kuntoutusta on tarkasteltava lähemmin.

Selvityksen toteutus
KoJu-kehittämishankkeessa toteutettu kolmannen sektorin kuntoutustoimintoja
koskeva tiedonkeruu toteutettiin kahdessa vaiheessa. Esiselvitysvaiheessa tutki
mustietoa kerättiin olemassa olevista kuntoutuksen asiakirjoista, rekistereistä
ja tilastoista. Esiselvitysvaiheen tarkoitus oli muodostaa kokonaiskuva kuntou
tuksen kentästä, erityisesti kentälle suunnatuista rahavirroista sekä keskeisistä
toimijoista. Tulosten pohjalta on myös mahdollista tehdä tarkentavia rajauksia
hankkeen seuraavien vaiheiden toteutukseen.
Tiedonkeruun toisessa vaiheessa toteutettiin esiselvityksen perusteella val
takunnallinen lomakekysely. Sen avulla kartoitettiin kuntoutuksen toteutusta
ja rahoitusta, kokemuksia sektoreiden välisestä yhteistyöstä sekä yhteistyön
kehittämistarpeita. Kysely haluttiin lähettää kaikkiin sellaisiin toimipaikkoihin,
joissa esiselvityksen perusteella mahdollisesti toteutetaan työikäisten kuntoutus
toimintoja. Kysely postitettiin aluksi kaikkiaan 916 taholle. Tällaiseen määrään
päädyttiin seuraavassa luvussa kuvattavan esiselvityksen perusteella.
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Lomakkeet postitettiin tammikuun lopussa 2011, ja kysely yn oli mahdollista
vastata myös sähköisesti. Uusintakysely t toteutettiin maaliskuun ja huhtikuun
alussa. Pääosa vastauksista kuvaa toimipaik kojen tilannetta helmi-maalis
kuussa 2011.

96
Tulokset
Työikäisten kuntoutuksen toimintayksiköt esiselvityksen perusteella
Kartoitus aloitettiin kokoamalla tietoa sellaisista kolmannen sektorin toimijoista
(yhdistyksiä, järjestöjä, säätiöitä), joiden tiedettiin tai ajateltiin voivan järjes
tää kuntoutukseen liitty vää toimintaa. Näistä tiedoista edettiin rekistereihin,
jäsenyhdistysten luetteloihin ja toiminnoittain koottuihin palveluntuottajiin.
Käymällä läpi näitä luetteloita pyrittiin varmistamaan, että mahdollisimman
moni työikäisten kuntoutustoimintoja tuottava yksikkö vastaisi kysely yn. Tässä
vaiheessa kartoituksesta poistettiin ensisijaisesti lasten tai vanhusten piirissä
toimivat yksiköt. Samoin poistettiin selvästi osakeyhtiömuotoiset toimijat.
Erilaisten päällekkäisy yksien karsimisen jälkeen kokonaisuus muotoutui tau
lukossa 1 esitetyn mukaiseksi.
Yli kolmasosan yhteystiedot olivat peräisin yksityisten sosiaalipalveluntuot
tajien rekisteristä. THL kokoaa tämän rekisterin vuosittain aluehallintovirastojen
lupa- ja ilmoitusrekistereistä ja laatii tiedoista tilaston2. Rekisterissä ovat mukana
ne sosiaalipalveluntuottajat, joiden on haettava lupa aluehallintovirastolta tai
joiden on tehtävä ilmoitus toiminnastaan kunnalle (L 603/1996).
Koska paikallisten yhdist ysten ja toimijoiden kunnille tarjoamien kun
toutuspalveluiden osuus mielenter veys- ja päihdekuntoutuksesta arvioitiin
esiselvitysvaiheessa merkittäväksi, tähän kenttään kohdistui kartoitusvaiheessa
erityinen kiinnostus. Esimerkiksi yli sata yhteystietoa saatiin Mielenterveyden
keskusliiton jäsenrekisteristä sekä myös Raha-automaattiyhdistyksen kohden
nettuja avustuksia koskevasta rekisteristä. Kysely oli osoitettu myös Työttömien
Valtakunnalliselle Yhteistoimintajärjestölle TVY ry:lle. Sieltä saadun vastauksen
perusteella päätettiin lähettää kyselyt myös TVY ry:n 120 jäsenyhdistyksille.

2

Yksityisten sosiaalipalvelujen piiriin kuuluu sosiaalipalveluntuottajien valvonnasta annetun lain
(L 603/1996) mukaan erilaiset laissa mainitut palvelut, joita palveluntuottaja antaa korvausta vas
taan liike- tai ammattitoimintaa harjoittamalla. Lisäksi lain piiriin kuuluu myös julkisyhteisöjen
perustamien liikeyritysten tuottamat palvelut. Tiedot kerätään toimintayksiköittäin ja suurilla
palveluntuottajilla voi olla useita toimintayksiköitä. Palveluntuottaja on yksittäinen henkilö, yhtiö,
osuuskunta, yhdistys tms., joka ylläpitää sosiaalihuollon palveluja tuottavaa yksikköä tai yksikköjä.
(Y ksity iset sosiaalipalvelut 2010.)
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Tämä kyselykierros toteutettiin sähköpostikyselynä. Uusintakyselyjen jälkeen
näistä 120 vastaanottajasta ainoastaan 40 vastasi, ja heistä 23 ilmoitti, ettei to
teuta työikäisten kuntoutustoimintoja. Nämä vastaukset eivät ole mukana tässä
tulososiossa.
Taulukko 1. Kolmannen sektorin työikäisten kuntoutuksen toimintayksiköt esiselvityksen mukaan.
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Lähde

Toimintayksiköitä, kpl

1. Yksityisten sosiaalipalveluntuottajien rekisteri
– Mielenterveysongelmaisten asumispalvelut (72)
– Päihdeongelmaisten laitokset (35)
– Päihdeongelmaisten asumispalvelut (89)
– Päivä- ja työtoiminta muille kuin ikääntyneille ja vammaisille (65)
– Avomuotoinen päihdekuntoutus (40)
– Vammaisten päivä- ja työtoiminta (59)

360

2. Mielenterveyden keskusliiton jäsenyhdistykset (MTKL:n jäsen
rekisteri)

173

3. Raha-automaattiyhdistyksen rekisteri kohdennetuista avustuksista
2010 (kuntoutus pääluokkana)

135

4. A-Kiltojen Liiton jäsenyhdistykset (jäsenrekisteri)

57

5. Työhönvalmennuksen toimipaikat (Kelan palveluntuottajarekisteri ja
työ- ja elinkeinoministeriön toimittamat tiedot palvelujentuottajista)

53

6. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry:n kuntoutusta
tarjoavat jäsenjärjestöt

51

7. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton STKL:n kuntoutusta tarjoavat
jäsenjärjestöt

21

10. Klubitalot (Suomen Fountain House -verkostoyhdistyksen jäsentiedot)

16

11. Omaiset mielenterveystyön tukena - keskusliiton jäsenjärjestöt

15

12. Sosiaalipsykiatriset yhdistykset (jäsenyhdistykset)

13

13. Muut kuntoutuslaitokset

13

Yhteensä

907

Kuntoutus muuttuu, entä kuntoutusjärjestelmä?

Työikäisten kuntoutustoimintojen toteuttajat

98

Esiselvityksen jälkeen ilmeni vielä muutama mahdollinen toimipaikka, ja kysely
lähetettiin kaikkiaan 916 toimipaikkaan helmikuun alussa 2011. Näistä 48 pois
tettiin perusjoukosta3: uusintakyselyjen jälkeen vastanneita oli 485, joista noin
viidennes vastasi nettilomakkeella. Tavoittamatta jäi näin ollen 383 toimipaikkaa,
joiden joukossa oli muun muassa huomattava määrä erilaisia kuntoutuskoteja.
Näin laskien tavoitettiin 56 prosenttia esiselvityksen mukaisesta perusjoukosta.
Kyselyn etusivulla kartoitettiin monivalintakysymyksellä toimipaikkojen
mahdollisesti toteuttamia työikäisten kuntoutustoimintoja (ks. taulukko 4).
Vastanneista 185 ei oman ilmoituksensa mukaan toteuta työikäisten kuntoutus
toimintoja. Tässä joukossa oli paljon pieniä yhdistyksiä paikallisten toimijoiden
osuuden ollessa 60 prosenttia. Esimerkiksi sydänpiirejä, A-kiltoja tai paikallisia
mielenterveysyhdistyksiä oli sekä vastanneissa että niissä, joita ei tavoitettu.
Vastanneissakin kaikkien näiden toimijoiden yksikköjä oli mukana sekä niissä,
jotka ilmoittivat toteuttavansa työikäisten kuntoutustoimintoja, että niissä, jotka
ilmoittivat etteivät toteuta edellä mainittuja toimintoja.
Seuraavaksi keskitytään kuvaamaan niitä 300 toimipaikkaa, jotka varmuu
della toteuttavat jotain työikäisten kuntoutustoimintoa. On huomattava, että
luvussa on mukana saman organisaation eri toimipaikkoja. Saman kokonai
suuden valtakunnallinen järjestö ja paikallinen toimija ovat vastanneet oman
tilanteensa mukaan.
Kyselyn saatekirjeessä esitettiin, että vastaajana voisi toimia toiminnanjoh
taja, kuntoutuksesta vastaava henkilö tai julkisen sektorin yhteistyöstä vastaava
henkilö. Tämä näy tti toteutuneen hyvin; vastaajat olivat useimmiten toimin
nanjohtajia tai puheenjohtajia. Vastaajien ikä- ja sukupuolijakauma kuvataan
taulukossa 2.
Lähes kolme neljästä kuntoutustoiminnoista vastaavasta henkilöstä on nai
sia, ja suurin ikäryhmä on 51– 60-vuotiaat. Alle 41-vuotiaita on vain 16 prosenttia.
Yli 70-vuotiaita oli 5 henkilöä eli 2 prosenttia.
Taulukossa 3 kuvataan toimipaikkojen toiminta-aluetta ja sijaintia. Vas
taajiksi saatiin edustavasti niin paikallisia, alueellisia kuin valtakunnallisiakin
toimipaikkoja. Paikallisesti toimivista valtaosa oli päihde- ja mielenterveysalan
toimijoita. Maantieteellisesti vastaajia on Ahvenanmaata lukuun ottamatta
kaikkien entisten läänien alueilta. Etelä-Suomen suuri osuus keskitty y vielä maa
kuntatasolla Uudellemaalle (n = 81, eli 27 % kaikista). Pirkanmaalta mukana on
28 toimipaikkaa, ja noin 20 vastausta saatiin myös Varsinais-Suomesta, PohjoisSavosta sekä Kymenlaaksosta. Kun vastaukset suhteutettiin väestömäärään
3

24 ei ollut enää toiminnassa, 13 toimijan osalta jokin toinen osa vastasi tai se oli ollut kaksi kertaa
osoitteistossa ja 11 toimijaa vastasi liiketoimintamuodon muuttuneen. Näistä yhdestätoista 7 toi
mipaikkaa toimii nykyisin yrityksenä ja 4 on siirtyny t kunnallisiksi toimijoiksi.
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maakuntatasolla, voitiin todeta, että suhteellisesti eniten vastaajia on mukana
Kymenlaaksosta ja Etelä-Savosta, vähiten Pohjois-Pohjanmaalta ja Kainuusta.
Uudenmaan suhdeluku oli maakuntien keskitasoa4.
Taulukko 2. Kyselyyn vastanneiden henkilöiden ikä- ja sukupuolijakautuma.
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Lukumäärä

%

Alle 41 v

49

16

41–50 v

83

28

51–60 v

122

41

44

15

216

73

81

27

Ikä

61 v tai yli
Sukupuoli
Nainen
Mies

Taulukko 3. Kuntoutustoimintoja toteuttavien toimipaikkojen toiminta-alueen laajuus ja maantieteel
linen sijainti.
Lukumäärä

%

a

Toiminta-alue

Valtakunnallinen

71

24

Alueellinen

109

38

Paikallinen

111

38

132

44

Itä-Suomi

46

15

Länsi-Suomi

97

32

Oulu ja Lappi

25

8

Sijaintia
Etelä-Suomi

a

Toiminta-aluetta kysy t tiin kyselylomakkeessa valintakysymyksenä yllä olevilla vaihtoehdoilla, sijainti on
muodostettu vastaajien antamista kuntatiedoista käy t täen vuoden 2009 lääniluokitusta.

4 Kymenlaaksosta ja Etelä-Savosta oli yksi vastaaja 10 000:ta maakunnan asukasta kohden, PohjoisPohjanmaalta ja Kainuusta molemmista 0,2. Uudenmaan suhdeluku oli 0,5.
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Kuntoutustoiminnot ja niiden rahoittajat
Kyselyssä kartoitettiin kunkin toimipaikan toteuttamia työikäisten kuntoutus
toimintoja. Toimipaikat saivat itse määritellä kyselylomakkeen ensimmäisellä
sivulla olevan valintakysymyksen avulla, kokevatko he toteuttavansa työikäisten
kuntoutustoimintoja. Taulukossa 4 esitetään tiivistetysti vastaukset.
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Taulukko 4. Toimipaikkojen toteuttamat kuntoutustoiminnot toiminta-alueen mukaan. (Kyllä-vastausten
osuus, %).
Toiminta-alue
Kaikki

Valta
kunnallinen

Alueellinen

Paikallinen

Toteuttaa kuntoutuskursseja

25

42

30

8

Toteuttaa sopeutumisvalmennuskursseja

23

54

25

2

Toteuttaa muita kuntoutuspalveluita

58

48

65

58

Ylläpitää kuntoutuslaitosta

13

35

9

4

Ylläpitää kuntouttavan asumisen tai päivä
toiminnan yksikköä

47

20

40

72

Tekee kuntoutukseen liittyvää tutkimus- ja
kehittämistyötä

35

52

33

26

Pyrkii tuomaan esiin edustamansa
kohderyhmän kuntoutuspalvelutarpeita ja
vaikuttamaan päätöksentekoon

83

82

84

82

Valvoo edustamansa kohderyhmän etuja
kuntoutuspalvelujärjestelmässä

33

42

27

32

Muuta

22

21

20

24

Yleisin mainittu toiminto oli oman kohderyhmän kuntoutuspalvelutarpei
den esiin tuominen ja kuntoutusta koskevaan päätöksentekoon vaikuttaminen.
Tämä toteutuu tasaisesti niin paikallisilla, alueellisilla kuin valtakunnallisillakin
toimijoilla ja on tietenkin järjestöjen perinteistä toimintaa. Kuntouttavaa asu
mista ja päivätoimintaa toteuttavat yksiköt näky vät myös vahvasti edustettuina,
ja nämä toiminnot korostuvat etenkin paikallisilla toimijoilla.
Kuntoutuskursseja ja sopeutumisvalmennusta toteuttaa valtakunnallisista
toimijoista noin puolet, mutta paikallisista toimijoista vain alle 10 prosenttia.
Myös kehittämis- ja tutkimustoimintaa toteuttavat suhteellisesti eniten valta
kunnalliset toimijat, mutta kuitenkin yli kolmannes kaikista vastanneista. Tämä
liitty nee aktiiviseen toimintaan erilaisissa kehittämishank keissa ja kuvastaa
kiinnostusta ja tarvetta tutkimus- ja kehittämistyöhön.
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Viidennes vastanneista kertoi tekevänsä vielä jotain muutakin. Osin vastauk
set tässä olivat vain tarkennuksia, mutta useimmiten mainittiin kuntouttava
työtoiminta. Muina toimintoina tulivat esille vertaistukiryhmät, erityisneuvola,
ensitietokurssit ja informointi sekä tuki-, virkistys- ja auttamistyö.
Yhtä tai kahta kuntoutustoimintoa toteutti 31 prosenttia, ja lähes puolet
(48 %) ilmoitti toteuttavansa kolmea tai neljää toimintoa. Monialaisiksi toi
mipaikoiksi voidaan nimetä ne 21 prosenttia vastanneista, jotka ilmoittivat
toteuttavansa viittä tai useampaa kuntoutustoimintoa.
Toimipaikoilta tiedusteltiin kolmea tärkeintä työikäisille suunnatun kun
toutustoiminnan julkisen sektorin rahoittajaa5 ja rahoitettavan toiminnon nimeä
– euromääräisessä suuruusjärjestyksessä. Selvä enemmistö vastaajista (86 %) oli
antanut ainakin yhden rahoittajan nimen, puolet (52 %) nimesi kaksi rahoittajaa
ja noin neljäsosa vastaajista (24 %) ilmoitti kolme julkisen sektorin rahoittajaa.
Y li puolet (58 %) toimipaikoista nimesi kunnan tai kaupungin yhdeksi
kuntoutustoimintansa rahoittajaksi. Myös Raha-automaattiyhdistys ja Kela
erottuivat muita useammin mainittuina rahoittajina, kun tarkasteltiin kaikkia
kolmea vastauskenttää, eli mitä rahoittajia vastaajat ylipäätään mainitsivat. Toi
mipaikoista 43 prosenttia ilmoitti R AY:n rahoittavan toimintojaan ja viidennes
(19 %) ilmoitti Kelan. Muita harvemmin mainittuja rahoittajia olivat ELY- tai
TE-keskukset, sairaanhoitopiiri tai seurakunta. (Ks. kuvio.)
Kuvio. Kuntoutustoimintojen julkisen sektorin rahoittajata (n = 300).
%
70
60

58 %

50

43 %

40
30
19 %

20
10
0

a

6%
Kunta
tai
kaupunki

R AY

Kela

ELY

6%

2%

2%

TESairaan- Seurakeskus hoito
kunta
piiri

4%
Muu

Muista rahoittajista mainittiin useimmin Valtiokont tori ja lisäksi vankila ja Puolustusvoimat.

5 Kysymyksen yhteydessä esitettiin R AY:n kuuluvan tässä yhteydessä julkiseen sektoriin.
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Tarkasteltaessa ainoastaan ensimmäisenä mainittua eli tärkeintä rahoit
tajaa, huomataan, että kolme useimmin mainittua rahoittajaa ovat samat kuin
edellisessä tarkastelussa. Kunnan tai kaupungin tärkeimmäksi rahoittajakseen
ilmoittaneet toimipaikat ilmoittivat yleensä (91 %) toimivansa joko paikallisesti
tai alueellisesti. Sen sijaan Kelan ilmoittaneista yli puolet (56 %) toimi valtakun
nallisesti. RAY:n tärkeimmäksi rahoittajaksi ilmoittaneet jakaantuivat toiminta
alueittain tasaisemmin. (Taulukko 5.)
Kolmen tärkeimmän rahoittajan yhteydessä kyselyssä kysyttiin myös rahoi
tettavan toiminnon nimiä. Vastaajat olivat nimenneet toimintoja vapaamuotoi
sesti avomuotoiseen vastauskenttään eri tavoin, ja tässä esitetään kootusti kolmen
suurimman rahoittajan yhteydessä useimmin mainitut toiminnot.
Kaupungin tai kunnan ilmoitettiin useimmin rahoittavan kuntouttavaa
työtoimintaa, päiväkeskustoimintaa ja asumispalveluja. Edellisten lisäksi rahoi
tettavina toimintoina mainittiin klubitalotoiminta, työhönvalmennus, kuntou
tusohjaus ja vertaistoiminta. Vastauksissa mainittiin myös päihdekuntoutus sekä
eritellymmin päihdehuollon asumispalvelut ja päihdekuntoutujien päivätoiminta.
Kela rahoitti toimipaikkojen mukaan useimmin sopeutumisvalmennusta
ja mielenter veyskuntoutujien työhönvalmennusta. Lisäksi mainittiin muut
kuntoutuskurssit ja kuntoutustutkimukset.
Raha-automaattiyhdistyksen ilmoitettiin rahoittavan useimmin sopeutu
misvalmennusta. Muita RAY:n rahoittamia toimintoja olivat vastaajien mukaan
klubitalotoiminta, erilaiset kuntoutuskurssit, kohtauspaikkojen toiminta, päiväja työtoiminta, päihdetyö ja vertaistoiminta. Päihdetyön osalta vastaajat olivat
eritelleet toimintoja, kuten ”päiväkeskus- ja tukiasematoiminta”. Vertaistoimin
nalla taas tarkoitettiin esimerkiksi ”vertaistukeen perustuvaa päivätoimintaa”,
”vertaistoimintaa keskuksen ylläpitämiseen” tai ”mielenterveystyötä, kuten
asumisen tukemista vertaistukitoimin”.
Taulukko 5. Tärkein kuntoutustoimintojen julkisen sektorin rahoittaja toiminta-alueen mukaan.
Toiminta-alue, %

a

Tärkein rahoittaja

Valta
kunnallinen
(n = 71)

Alueellinen
(n = 109)

Paikallinen
(n = 111)

Yhteensä

Kunta tai kaupunki
(n = 111)

9

40

51

100

RAY (n = 89)

29

38

33

100

Kela (n = 36)

55

42

3

100

Muu (n = 11)a

0

55

45

100

Valtiokonttori tai TE- tai ELY-keskus.
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Lisäksi osa toimipaikoista ilmoitti RAY:n rahoittavan mielenterveyskun
toutuksen neuvontapalveluja, nuorten aikuisten työpaja- ja kesätoimintaa,
r yhmätoimintaa, mielenterveyskurssitoimintaa ja toiminnan arviointia sekä
mielenterveysongelmista kärsivien omais- ja perhetyön kehittämistä.
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Kuntoutustoimintojen resurssit ja asiakasmäärät
Vastaajia py ydettiin arvioimaan, kuinka paljon kuntoutujia tai asiakkaita toi
mipaikan tarjoamaan kuntoutustoimintaan osallistuu vuodessa. Luokiteltu
kuntoutujamäärä esitetään taulukossa 6.
Kyselyssä tiedusteltiin myös henkilöstön määrää toimipaikoittain. Lisäksi
kartoitettiin sitä, kuinka moni työskentelee kuntoutuksen alueella (taulukko 7),
sekä sitä, osallistuuko kuntoutustoiminnan toteuttamiseen ei-palkattua (vapaa
ehtoista) henkilöstöä.
Murtoluvut vastauksissa kuvastanevat, että vastaajat ovat tarkoittaneet
henkilötyövuosia ja että tehtävänkuvissa on erilaisia määriteltyjä osatehtäviä.
Enemmistössä toimipaikoista oli alle viisi palkattua työntekijää. Yli kolman
neksessa toimipaikoista oli myös ei-palkattua henkilöstöä.
Taulukko 6. Kuntoutuja-asiakkaiden määrä vuodessa.
Toimipaikkojen lukumäärä

%

Alle 20

43

16

20–50

82

30

51–100

49

18

101–300

52

19

Yli 300

51

18

277

100

Yhteensä

Taulukko 7. Kuntoutuksen alueella työskentelevät työntekijät.
Toimipaikkojen lukumäärä

%

0–2

89

34

3–4

57

22

5–9

45

17

10–49

52

20

Yli 50

19

7

262

100

Yhteensä
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Valtakunnallisilla toimipaikoilla asiakkaita oli tavallisesti satoja, työnte
kijöitä kolmisenkymmentä. Vastaavasti alueellisilla toimipaikoilla asiakkaita
oli keskimäärin 260 ja työntekijöitä 10 ja paikallisilla asiakkaita oli reilut sata ja
kuntoutustoimintojen työntekijöitä 6. Tällaiset luvut ovat vain viitteellisiä, koska
toiminnot ovat kovin erilaisia. Asiakaskontaktit esimerkiksi asumispalveluiden
tuottamisessa tai asiakkaiden edunvalvonnassa ovat laadultaan erilaisia.
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Ajankohtaisia trendejä järjestöjen kuntoutustoiminnassa
Toimipaikoilta tiedusteltiin avomuotoisilla kysymyksillä kuntoutustoimintoihin
liitty vistä menneistä ja mahdollisesti tulevista muutoksista ja haasteista sekä
kolmannen ja julkisen sektorin yhteistyöhön liitty vistä asioista. Vastauksia
tarkasteltiin myös järjestöjen koon mukaan. Pieniksi katsottiin tässä yhteydessä
sellaiset järjestöt, joissa kuntoutuksen alueella työskentelee alle 5 henkilöä (56 %),
ja vastaavasti suuriksi järjestöt, joissa kuntoutuksen alueella työskenteleviä on
5 tai enemmän (44 %).
Jotkut kokivat lakisääteisen kilpailutusvaatimuksen sekä siihen liittyvän
kuntien kilpailutuspolitiikan uhkana uusien palvelujen ja toimintamuotojen
kehittämiselle. Seuraavassa sitaatissa vastaaja nostaa esiin teemoja, jotka toistuivat
avomuotoisissa kysymyksissä kyselyn eri kohdissa:
”Kuntien kilpailutuspolitiikan ansiosta kolmannen sektorin pienet toi
mijat on muutamassa vuodessa hävitetty palvelusektorilta. Palvelujen
tarjonta kapeutuu ja asiakaslähtöiset uudet innovaatiot vähenevät. Kol
mas sektori tulee pienenemään muutamaan suureen toimijaan, jotka
ovat lähempänä yritystoimintaa kuin järjestötoimintaa. Järjestökentän
toimintamahdollisuudet tulevat rajautumaan vapaaehtoistyöhön.”
Toimipaikoilta tiedusteltiin suurimpia muutoksia heidän toteuttamassaan
kuntoutustoiminnassa viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana erikseen sekä
asiakkaiden että kuntoutuspalveluiden toteuttamisen kannalta. Lisäksi kysyttiin,
minkälaisia mahdollisia muutoksia vastaajien toimipaikassa on mahdollisesti
alkamassa.
Viime vuosien suurimpia muutoksia asiakkaiden kannalta olivat vastaajien
mukaan asiakasmäärien lisääntyminen, moniongelmaisten asiakkaiden aiempaa
suurempi määrä sekä aiempaa nuoremmat asiakkaat:
”Asiakasmäärät lisääntyneet ja asiakkaat ovat entistä moniongelmai
sempia.”
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”Asiakaskunta yhä huonokuntoisempaa -> moniongelmaisia ja nuo
ria.”
”Asiakkaiden tuen tarpeet ovat nousseet ja henkilöt ovat moniongel
maisempia kuin aikaisemmin.”
Lisäksi vastauksissa toistui ohjatun vertaistukitoiminnan lisääntyminen:
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”Koulutetut vertaisohjaajat eli kokemustieto vahvemmin mukaan
kuntoutukseen.”
”Perustettu vertaistukiryhmiä/koulutettu vertaistukiohjaajia.”
”Vertaisryhmien tarve ja kysyntä kasvaa jatkuvasti.”
Kuntoutuspalveluiden toteuttamiseen liitty vistä muutoksista vastaajat
mainitsivat useimmin kilpailutuksen ja Kelan tarkentuneiden standardien ta
loudelliset vaikutukset sekä kuntien kiristyneen talouden kielteiset seuraukset
maksusitoumuksiin ja asiakasmääriin:
”– – Lisäksi valitettavasti Kelan kuntoutuksessa lisääntyvä yksipuo
lisesti meille jäävä taloudellinen riski ja standardien ja hintatason
kasvava epäsuhta: Kelan vrk-hinnoilla yhä vaikeampi tuottaa stan
dardien edell. toimintaa.”
”Kilpailuttamisen myötä tapahtunut resurssien tiukentuminen josta
seurauksena tarjottavan palvelun laajuus ja monipuolisuus on selkeästi
kärsiny t.”
”Kuntien antamat maksusitoumukset lyhentyneet.”
Vastauksissa toistui myös aiempaa ammattitaitoisempi henkilökunta ja
moniammatillisuuden lisääntyminen:
”Ammattitaitoinen henkilöstö, palveluiden kehittäminen, asiakaspro
sessien määrittäminen – –”
”Toiminta tullut enemmän ammatilliseksi. Verkostoituminen lisään
t y ny t.”
”Työ vaatii enempi moniammatillisuutta.”
”Lisää uusia toimijoita, moniammatilliset työhteisöt.”
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Pienistä järjestöistä jotkut kokivat haasteellisina ammattitaitoista henkilö
kuntaa koskevat vaatimukset:
”Toimitilojen ja resurssien pienuus verrattuna tarpeen lisääntymiseen.
Ammattitaitoista, vakituista keittiötyötoiminnan ohjaajaa on vaikea
saada toimintaan resurssien rajallisuuden vuoksi.”
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”– – kaupunki kilpailutti palvelun ja sen seurauksena puitesopimus.
Ohjaajien ammatillisilta valmiuksilta ja osaamiselta vaaditaan enem
män.”
Lisäksi osa suurempien järjestöjen vastaajista totesi toiminnan ja palvelujen
olevan monipuolisempia kuin aiemmin:
”Toiminta on entistä monipuolisempaa ja tavoitteellisempaa.”
”Palvelut ovat kehittyneet melko paljon, palveluntarjonta on moni
puolistunut– –”
Mahdollisesti alkamassa olevista muutoksista vastaajat mainitsivat useim
min uusien kuntoutuksellisten toimintamuotojen kehittämisen ja avomuotoisen
kuntoutuksen lisäämisen ja kehittämisen:
”Kehitämme edelleen uusia kuntoutusmuotoja yhteistyössä esim.
työterveyshuollon kanssa ja perusterveydenhuollon kanssa.”
”Uusia toteutusmuotoja on kehitetty jo pitkään ja tarjouskilpailujen
kautta niitä on myös päästy toteuttamaan yhä useammilla paikka
kunnilla.”
”Avokuntoutusta kehitetään. Jo nyt tukiryhmätoiminta on luonteel
taan avokuntousta, mutta mallin laajempi käyttö ja yhteistyö tervey
denhoidon kanssa vaatii jatkuvaa kehittämistyötä.”
Lisäksi osa suuremmista järjestöistä ennakoi mahdollisina muutoksina
yhtiöittämistä tai sosiaalisen yrityksen perustamista:
”Yhtiöittäminen, uusien kohderyhmien löy täminen, palvelurakenteen
keskittyminen.”
”Olemme perustamassa sosiaalisen yrityksen osatyökykyisten työl
listymismahdollisuuksia lisätäksemme.”
Muita useasti mainittuja tulevia muutoksia olivat vertaistukiryhmien lisää
minen sekä yhteistyön vahvistaminen muiden kolmannen sektorin toimijoiden
kanssa.
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Kyselyssä tiedusteltiin vastaajilta arviota myös siitä, millä tavalla heidän
toimipaikkansa kuntoutuksessa työskentelevien henkilöiden tarve tulee kehitty
mään seuraavan kahden vuoden aikana. Hieman vajaa puolet (46 %) vastaajista
ilmoitti tarpeen lisääntyvän, puolet (52 %) vastasi tarpeen pysy vän ennallaan ja
vain hyvin pieni osa (2 %) arveli tarpeen vähenty vän. Jakauma oli lähes sama
tarkasteltaessa vastauksia järjestöjen koon mukaan.
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Yhteenveto
Tämä artik keli on pyrkiny t luomaan kokonaiskuvan siitä, miten kuntoutus
tällä hetkellä kolmannella sektorilla ilmenee ja määritty y. Tarkastelu perustuu
esiselvityksen jälkeen laadittuun ja keväällä 2011 toteutettuun valtakunnalliseen
kysely yn kolmannen sektorin kuntoutuksen alueen toimipaikoille. Selvitys aloi
tettiin kokoamalla tietoa sellaisista kolmannen sektorin toimijoista (yhdistyksiä,
järjestöjä, säätiöitä), joiden tiedettiin tai ajateltiin voivan toimia kuntoutuksen
alueella. Näistä tiedoista edettiin rekistereihin, jäsenyhdistysten luetteloihin ja
toiminnoittain koottuihin palveluntuottajiin. Tässä vaiheessa kävi ilmi, että ajan
tasaisen ja kattavan perusjoukon muodostaminen on käy tännössä mahdotonta.
Kolmas sektori näyttää kuntoutuksen alueella olevan niin suuressa liikkeessä, että
pysäy tyskuvasta tulee pakostakin epätarkka. Epätarkkuutta aiheuttaa erityisesti
kolmannelta sektorilta poistuminen, esimerkiksi yhtiöittämisen tai toiminnan
lakkauttamisen seurauksena.
Esiselvityksen ja kyselyn perusteella Suomessa on vähintään 300 toimipaik
kaa, jotka toteuttavat työikäisten kuntoutustoimintoja. Eniten toimipaikkoja
löytyi Uudeltamaalta ja Pirkanmaalta. Suhteutettuna maakunnan väestömäärään
toimipaikkoja löytyi eniten Kymenlaaksosta. Tämä löydös on linjassa Suomen
virallisen tilaston kanssa, jonka mukaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen osuus
sosiaalipalvelujen työvoimasta on suurin juuri Kymenlaaksossa (Yksity inen
palvelutuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa ... 2012).
Katsaus antaa mielenkiintoisen ja jossain määrin odottamattoman kuvan
kuntoutustoimintojen julkisen sektorin rahoittajista. Rahoittajia on paljon, mutta
yksi on lukumääräisesti suurin. Yli puolet (58 %) toimipaikosta nimeää kunnan
tai kaupungin kuntoutustoimintansa rahoittajaksi. Se on selvästi enemmän kuin
Kelan osuus (19 %). Kunnan osuus maininnoista korostui vielä sitä enemmän,
mitä pienemmästä ja paikallisemmasta kuntoutustoiminnasta oli kysymys.
Kolmannella sektorilla kuntoutustoiminta käsitetään laaja-alaisesti. Ter
veydenhuollossa tai Kelassa kaikkia kuntien rahoittamia, kolmannen sektorin
kuntoutuksena pitämiä toimintoja ei välttämättä nähdä nimenomaisesti kun
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toutuksena, ja tämä selittää osan siitä, miksi kuntien osuus rahoittajista on tässä
katsauksessa suurempi kuin joissain aiemmin tehdyissä kolmannen sektorin
kuntoutuspalveluja koskevissa selvityksissä.
Katsaus vahvistaa sen tunnetun tosiseikan, että kuntoutuksenkin alueella
toimii monenlaisia järjestöjä, joilla on monenlaisia päämääriä. Enemmän kuin
neljä viidestä toimijasta huolehtii kohderyhmänsä edunvalvonnasta tuomalla
esiin kuntoutustarpeita ja pyrkimällä vaikuttamaan päätöksentekoon. Valtakun
nallisista ja alueellisista toimijoista noin puolet toteutti myös sopeutumisvalmen
nus- ja kuntoutuskursseja, vastaavasti paikallisista toimijoista näitä toimintoja
toteutti selvästi alle kymmenen prosenttia. Kaikkiaan noin kolmannes toimijoista
keskittyi rajatumpaan määrään toimintoja, ja noin viidesosaa toimijoista voi
kuvata monialaisiksi kuntoutustoimintojen toteuttajiksi.
Toimipaikkojen toimintoja, kokoa ja voly ymia voisi hahmotella edellä
esitettyjä tietoja yhdistäen siten, että tässä selvityksessä tavoitettiin noin 50 – 60
toimipaikkaa, jotka toimivat valtakunnallisesti ja joissa on kymmeniä työnte
kijöitä ja jotka tarjoavat useita erilaisia kuntoutustoimintoja. Vastaavasti löytyi
reilut 100 toimipaikkaa, joissa keskitytään ensisijaisesti paikallisiin, rajatumpiin
kuntoutustoimintoihin vain muutaman palkatun työntekijän voimin.
Näiden edellisten väliin jää ehkä satakunta toimijaa, joissa esiinty y piirteitä
molemmista edellisistä. Toiminta-alue on usein alueellinen, kuntoutustoimintoja
toteutetaan jo useampia, mutta palkattua henkilöstöä on melko vähän. Ja vielä
näyttäisi löyty vän joukko toimijoita, jotka pyrkivät edistämään kuntoutustoi
mintoja mutta joilla ei juurikaan ole tähän omaa henkilöstöä.
Osa järjestöistä toimii isoina työnantajina, etenkin kuntoutuspalvelutuotan
nossa. Nämä järjestöt käytännössä toteuttavat omalta osaltaan julkiselle sektorille
säädettyjä tehtäviä ja kehittävät tehtäviin liitty viä paikallisia ja valtakunnallisia
palveluratkaisuja turvautuen monenlaisiin epävarmoihin rahoitusratkaisuihin.
Kolmannen sektorin kuntoutuksesta näyttävät vastaavan ensisijaisesti naiset.
Lähes kolme neljästä kuntoutustoiminnoista vastaavista on naisia ja 52 prosenttia
vastaajista on yli 50-vuotiaita. Tämä ei ole sinänsä ongelma, mutta tulevaisuu
den varmistaminen vaatii määrätietoista sukupuoli- ja sukupolvisensitiivistä
työskentelyä. Tämänhetkinen tilanne näyttää olevan siis sellainen, että sekä
kuntoutuksen asiakkaina että toteuttajina toimivat pääasiassa keski-ikäiset naiset.
Järjestöjen ja etenkin yritysten rooli sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajina
on kasvanut selvästi viime vuosina. Julkisella sektorilla palveluita sanotaan tuo
tettavan monituottajamallilla, mikä tarkoittaa usein palvelujen yksityistämistä
ja ulkoistamista. Tämä on herättänyt julkisessa keskustelussa huolta siitä, onko
moraalisesti oikein, että esimerkiksi vanhojen ihmisten, päihde- ja mielenter
veyskuntoutujien tai muistisairaiden hoito siirretään palveluntuottajille, joiden
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tehtävänä on voiton maksimointi eikä suinkaan yleinen hy vä6. Kyselyn perusteella
jotkut järjestöt näkevätkin uhkakuvana kolmannen sektorin supistumisen muu
tamaan suureen toimijaan, jotka ovat lähempänä yritys- kuin järjestötoimintaa.
Toisaalta toimipaikat eivät arvioineet kuntoutustyötä tekevän henkilöstönsä
määrän kuitenkaan vähenevän.
Monilla järjestöillä on poliittinen perusta, ja yksi kolmannen sektorin
keskeisimmistä tehtävistä on ollut kansalaisyhteiskunnasta nousevien, usein
moraalisten ja yksilöiden arvoihin perustuvien kannanottojen huomioiminen
ja saattaminen julkisen sektorin tietouteen. Sosiaali- ja ter veysalan järjestöt
viestivät kansalaisyhteiskunnan näkemyksiä kuntoutuksesta, sen epäkohdista ja
palveluiden kehittämisestä julkisen sektorin suuntaan. Tämänkaltaiselle kom
munikoinnille voi jäädä vähemmän tilaa, mikäli yksityistämistendenssi jatkuu
kolmannella sektorilla.
Julkiset palvelut eivät ole pystyneet vastamaan kaikkiin palvelutarpeisiin,
ja siksipä kuntoutuksen historiallinen ”kotipesä” onkin järjestöissä. Järjestöjen
asemaa kuntoutuksen alueella ei ole kuitenkaan edelleenkään täysin tunnustettu.
Hallitusohjelman lupaus järjestöjen toimintaedellytysten sekä nykyisten raha
pelien yksinoikeuden turvaamisesta ovat yleisellä tasolla myönteisiä tahdon
ilmaisuja.
Myös kuntoutus on hallitusohjelmassa varsin paljon esillä, ainakin ver
rattuna aiempiin ohjelmiin. Tärkeää olisi, että olisi jokin taho, esimerkiksi
kuntoutusasiain neuvottelukunta, joka lähtisi seuraamaan hallitusohjelmassa esi
tettyjä tavoitteita. Itsestään ne eivät toteudu. Toimintaedellytysten turvaaminen,
yleishyödyllisy yden arvostus ja hankintalain uudelleenarviointi ovat keskeisessä
asemassa kolmannen sektorin kuntoutustoiminnan tulevaisuudesta päätettäessä.
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Elina Viitanen ja Arja Piirainen
Kuntoutuksen palvelujärjestelmä kuntoutujan näkökulmasta
Johdanto
Tässä artikkelissa pohdimme kuntoutuksen asiakaspalautetutkimusten tulosten
pohjalta, miltä kuntoutuksen palvelujärjestelmä näyttää palveluiden käyttäjän
näkökulmasta. Kuntoutuksen palvelujärjestelmällä ja erityisesti lääkinnällisellä
kuntoutuksella on erilaisia käy ttäjiä, joilla on erilaisia mahdollisuuksia osallistua
oman elämänsä päätöksentekoon. Analy ysimme perustuu pääosin laadullisilla
metodeilla hankittuun asiakaspalautteeseen 2000-luvun alussa ja yhteen suureen
kyselytutkimukseen. (Viitanen ja Piirainen 2000, 2001 ja 2003; Viitanen ym. 2001;
Piirainen ym. 2002; Leskelä ym. 2005.) Aineisto kuvaa asiakasta myös nykyisessä
kuntoutusjärjestelmässä, sillä kuntoutusjärjestelmä on pysynyt lähes samanlai
sena koko 2000-luvun. Kuntoutuksen kehitys on 2010-luvulla osa suurempaa
palvelurakenneuudistusta. (Välimäki 2011; Karjalainen ja Rajavaara 2012).
Suoma lainen kuntoutusjärjestelmä on va k iintunut pit kän kehit yk sen
tuloksena yleisiä hy vinvointipalveluja täydentäväksi kokonaisuudeksi, joka si
sältää monia erilaisia osajärjestelmiä. Osajärjestelmien välinen vastuunjako on
edelleen epäselvä. (Miettinen 2011.) Vuonna 2002 annetussa kuntoutusselon
teossa todetaan, että kuntoutus muodostuu monipuolisesta, monitahoisesta ja
monimutkaisesta rakennelmasta: lainsäädännöstä, kuntoutuksen järjestäjistä ja
rahoittajista, erilaisista etuuksista, palveluista ja palveluiden tuottajista. Kuntou
tukseen käytetään paljon varoja ja se tarjoaa paljon erilaisia mahdollisuuksia.
Kokonaisvaltainen kuntoutuksen ymmärtäminen vaatii tieteen ja työn kautta
tehtävän määrittelyn lisäksi kulttuurisen ja sosiaalisen näkökulman huomioon
ottamista (Suikkanen 2008, 99–108). Tällä hetkellä kuntoutustieteen keskiössä
pohditaan yhtäältä kuntoutuksen suhdetta työhön ja työelämään erilaisissa
elämäntilanteissa, rakenteiden ja toimijuuden välisiä suhteita ja toisaalta kun
toutuskäytäntöjen vaikuttavuutta. (Paltamaa ym. 2011; Järvikoski ym. 2011).
Tavallisimmin kuntoutusta tarkastellaan kuntoutujien diagnoosin ja kun
toutuksen palvelujen maksajan mukaan (Paatero ym. 2008, 31–48; Paltamaa ym.
2011). Kuntoutusta jäsennetään ja kohdennetaan myös ihmisen elämänkaaren
vaiheiden mukaan. Elämänkaariajattelun mukaan lapsi, nuori tai ikäänty vä
kuntoutusasiakas on nähty erilaisena jo odotettavissa olevan eliniän näkökul
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masta (Erikson 1959). Hyötynäkökulmasta kuntoutusta on kohdennettu lapsille,
nuorille ja työikäisille. Vanhukset on nähty elämänkaariajattelun mukaisesti
viime vuosiin saakka jo elämänkaarensa lopussa olevina kuntoutujina, jolloin
heidän kuntoutustaan ei ole pidetty tärkeänä. Suomessa vanhuksia, esimerkiksi
sotainvalideja ja sotaveteraaneja, kuntoutetaan erillislain nojalla. (Lahelma 1998;
Ihalainen ja Rissanen 2010.)
Kuntoutusta arvioitaessa on keskeistä pohtia, miten hy vin tämä järjestelmä
toimii (Järvikoski ym. 2011). Kuntoutuksen systematisoitujen kirjallisuuskat
sausten mukaan hyödyllisy ydestä on näyttöä erilaisissa sairausryhmissä, esimer
kiksi tuki- ja liikuntaelinsairauksissa, sydänsairauksissa sekä neurologisissa ja
psykiatrisissa sairauksissa (Aalto 2002; Pohjolainen 2006; Paltamaa ym. 2011).
Moniammatillinen yhteistyö on todettu vaikuttavan kuntoutuksen tunnus
omaiseksi piirteeksi (Ihalainen ja Rissanen 2010; Järvikoski ja Härkäpää 2011,
62– 69). Moniammatillinen yhteistyö tulisi tulevaisuudessa yhdistää lähi- tai
työyhteisöön kohdistuviin toimenpiteisiin (Paatero ym. 2008, 31–48). Vuonna
2002 julkaistussa kuntoutusbarometrissa havaittiin kuitenkin, että kuntou
tuksessa sinänsä toimivien keinojen teho pääosin katosi toimijoiden yhteistyön
sujumattomuuteen. Yhteistyöongelmat kärjistyivät siihen, ettei kuntoutus
tapahtuman jatkuvuutta varmistettu (Lahtela ym. 2002; Puumalainen 2008,
16 –23). Arvioitaessa kuntoutusta järjestelmän toimivuuden näkökulmasta on
olennaista kysyä, tuottaako kuntoutus odotettuja tuloksia ja miten tehokasta se
on asiakkaan näkökulmasta.

Kuntoutuspalveluiden käyttäjät
Kuntoutuksessa palveluiden käy ttäjää voi lähestyä eri tavoin. Kuntoutuslainsää
dännössä asiakkuus määritellään kaksijakoisesti: yhtäältä asiakas on kuntoutus
toimenpiteitä tarvitseva näiden toimenpiteiden kohde, jonka suostumus tarvitaan
kuntoutuspäätösten tekemiseen (ks. esimerkiksi L 497/2003 ja L 566/2005).
Toisaalta kuntoutuja on työn hakijana aktiivinen toimija (ks. esim. L 189/2001
ja L 1198/2009) tai aktiivinen työkyv yttömy ydestä kuntoutuja (L 568/2007).
Kuntoutuksen monitieteisy ys jäsentää kuntoutuksen asiakkuutta eri tavoin.
Kuntoutuja voi olla asiakkaana, potilaana tai kuluttajana kuntoutuksen palvelu
järjestelmässä. Kuntoutuja asiakkaana lähtee siitä ajatuksesta, että ihminen tekee
omia valintoja omassa elämässään (Järvikoski ym. 2009, 16 –21 ja 2011, 182–186).
Kuntoutujan näkeminen kuntoutuksen kohteena asettaa hänet potilaa ksi, jolloin
hänellä ei ole mahdollisuutta tehdä omaa kuntoutumistaan koskevia valinto
ja, vaan ne tekee asiantuntija häntä kuulematta tai hänestä välittämättä (ks.
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em. lainsäädäntö). Kuntoutujan näkeminen kuluttajana taas tuo uudenlaisen
näkemyksen palveluja kuluttavasta asiakkaasta, joka maksaa palveluista ja siten
myös valitsee, millaisia palveluja hän kuluttaa ja kuinka paljon. (Viitanen ym.
2001; Härkäpää ym. 2011, 73–88.) Ei siis ole samantekevää, miten kuntoutuja
ymmärretään kuntoutusjärjestelmän osana.
Kuntoutusparadigmojen näkökulmasta on neljä sairauden ja vajaakuntoisuu
den kehityksen ja yhteiskunnallisen muutoksen kautta (Piirainen 2006, 12–13),
joissa kuntoutus määritty y eri tavalla. Ensimmäisessä vaiheessa, 1900-luvun
alussa, kuntoutus perustui pääosin eettiseen, toiselle hyvää tarkoittavaan hy
väntekeväisy yteen pyrkien parantamaan pitkäaikaissairaita ja tukemaan sodasta
palaavien kansalaisten hy vinvointia.
Toisessa paradigmassa, sotien jälkeisenä kautena, kuntoutus kiteyty y Suo
messa erilaisten toimintojen kokonaisuudeksi, joiden tavoitteena on sairaan
ja vajaakuntoisen kuntoutujan maksimaalisen toimintaky v yn saavuttaminen
(L 907/1946). Tarkoituksena on palauttaa kuntoutuja yhteiskunnan työ- ja toimin
takykyiseksi, itsenäiseksi, ty y ty väiseksi ja toimeentulevaksi jäseneksi (Järvikoski
1984, 9–16; Järvikoski ja Härkäpää 1995, 12–19). Kuntoutuksen painopiste siirty y
yhteiskunnalliseen, lisätyövoiman tuottamisen ja sosiaalikulujen vähentämisen
suuntaan (Järvikoski 1984, 2–3 ja 13–15; Kuntoutusselonteko 2002). Kuitenkin
kuntoutujan hyvinvointiin vaikuttamisessa on lähtökohtana sairaus, vamma tai
vaurio (Cottone 1987).
Kolmas kuntoutuksen paradigma nostaa esiin asiantuntijan ja kuntoutujan
suhteen (Rogers 1951, 160 –168; Järvikoski ja Härkäpää 1995, 49–92). Asiakasläh
töinen kuntoutus korostaa kuntoutujan päätösvaltaa kuntoutuksen ratkaisujen ja
elämänmuutosten tekemisessä (Cottone 1987). Kuntoutuksen painopiste siirty y
postmodernina aikana kuntouttajasta asiakkaaseen (Suikkanen ja Piirainen 1995,
188–197). Kuntoutujasta tulee omia pyrkimyksiään, tarkoitusperiään ja elämän
projektejaan toteuttava toimija, joka pyrkii paitsi ymmärtämään ja tulkitsemaan
myös suunnittelemaan ja hallitsemaan omaa elämäänsä (L 497/2003). Kolman
nessa paradigmassa korostuu elämänkulkuajattelu, jossa arvostetaan kunkin
asiakkaan yksilöllistä elämän rakentumista erilaisten roolien ja peräkkäisten
muutosten varaan. (Jyrkämä 2001, 267–323; Ahponen 2008.)
Neljäs, konstruktiivinen paradigma korostaa dialogisissa kuntoutuskes
kusteluissa rakentunutta asiakkuutta (Mönkkönen 2002; Piirainen 2006). Siinä
kuntoutuja kuluttajana hallitsee omaa elämäänsä ja neuvottelee palveluista
niiden valitsijana ja käyttäjänä. Asiakas nähdään palveluohjauksen aktiivisena
osallistujana, joka avoimessa suhteessa yhdessä asiantuntijoiden kanssa kehittää
kuntoutumistaan. Kuntoutuksen avoimessa palvelusuhteessa on epävarmuutta
(Onnismaa 1998, 241–244), mutta siinä korostuu asiakkaan itsemääräämisoikeus
palveluiden käytössä tai käy ttämättömy ydessä (Peavy 1996 ja 1997, 35–37; Nuss
baum 2011, 149–150).
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Neljännessä paradigmassa yksilömallin rinnalle on nostettu kuntoutuksen
yhteiskunnallinen malli. Siinä korostetaan muun muassa sosiaalisia ja kulttuu
risia tekijöitä ja rakennetun sosiaalisen ympäristön laatua. (Suikkanen 2008,
99–108.) Kuntoutuksen yksilöllisen ja yhteiskunnallisen tulkintamallin välittä
jänä on toimintaverkosto. Toimintaverkoissa tiivisty y kuntoutus vuorovaikutuk
sellisena ja toiminnallisena, sekä yksilölliset että yhteiskunnalliset ulottuvuudet
välittävänä toimintana (Siegert ym. 2007, 1064–1615).
Ajatus verkostosta on lisääntynyt voimakkaasti viimeaikaisessa kuntou
tuksessa ja kuntoutuspolitiikkaa koskevassa keskustelussa. Sitä korostetaan
kuntoutuksen laadun ja tehokkuuden parantamiseksi. Kuntoutusta voisi kuvata
yhä monimutkaisemmin verkostoituvaksi kuntoutumisympäristöksi, joka sekä
vähentää että lisää mahdollisuuksia kuntoutumisen ja niiden seurausten enna
kointiin. (Koukkari 2010.) Verkostoituminen voidaan nähdä keinona vähentää
kuntoutumisympäristön epävarmuuksia ja parantaa yhteistyötä ja koordinaatiota. Toisaalta verkostosuhteiden lisääntyminen lisää epävarmuutta (Siegert ym.
2007; Suikkanen 2008, 99–108).
Kuntoutumisympäristöjen vuorovaikutuksessa synty vät prosessit ja toimin
taympäristöt edellyttävät perinteisen kuntoutuksen asiantuntijuuden ja toimin
takulttuurin rinnalle myös toisenlaisia, yhteisöllisempiä ja verkostomaisempia
asiantuntijuuden ja osaamisen muotoja, kuten dialogia ja kommunikaatiota
korostavaa toimintakulttuuria. Koska kuntoutuksessa korostetaan yhteisöllistä
ja tuotannollista aktiivisuutta ja osallistumista, suurimmat haasteet kohdataan
rakennettaessa julkissektorin, markkinoiden ja kotitalouksien rinnalle ja niitä
täydentäen aktiivisia kansalaisyhteiskunnan verkostoja, jotka tuovat osallistu
miselle uusia sisältöjä ja ulottuvuuksia. (Puumalainen 2008, 16 –24.) Kansan
terveysjärjestöt Suomessa ovat tarttuneet näihin haasteisiin. Kuntoutuksen
erilaiset paradigmat ovat vieläkin näky vissä kuntoutustoiminnassa, ja ne tulevat
korostuneesti esiin eri palvelujärjestelmien asiakkaaseen suhtautumisessa.

Kuntoutuspalveluiden erilaiset käyttäjät
Asiakaspalautetutkimuksemme perustuivat kuntoutuksen neljännen paradigman
ajatteluun, jossa kuntoutus on suunnitelmallista ja moniammatillista, yleensä
pitkäjännitteistä toimintaa, jonka tavoitteena on auttaa kuntoutujaa hallitsemaan
elämäntilanteensa (Järvikoski ja Härkäpää 2008, 51– 62). Paradigmassa koros
tetaan kuntoutujan omaa, aktiivista roolia itsenäisenä, niin omassa elämässään
kuin kuntoutuksessaankin valintoja tekevänä toimijana (Piirainen 1995; Viitanen
ja Piirainen 2000; Nussbaum 2011, 149–152). Kun elämänhallinta asetetaan kun
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toutuksen keskeiseksi tavoitteeksi, se kuvaa yksilön ja ympäristön tasapainoista
suhdetta. Kuntoutujan omaa panosta pidetään kuntoutuksen lopputuloksen
kannalta tärkeänä. Mitä suurempi sairauden tai vamman aiheuttama muutos
yksilön ja hänen lähiympäristönsä kannalta on ollut, sitä enemmän hoitoon
liitty y arkielämässä selviytymistä parantavia ei-lääketieteellisiä toimenpiteitä.
(Puumalainen 2008, 16–23.) Kuntoutuksen taustalla on siis ihannetapauksessa
kuntoutujan oma pyrkimys itsenäiseen elämään, jolloin kuntoutuksen ammat
tilaiselle jää tukijan ja vaihtoehtojen esittäjän rooli.

Yleinen asiakaspalaute kuntoutuspalveluista
Asiakaspalautteen mittaaminen kyselyllä perusterveydenhuollon f ysioterapia
pa lveluista (Piirainen y m. 2002) tuot ti hy v in sa man laisen tulok sen kuin
asiakaspalautteet yleensä (vrt. esim. Raivio ym. 2008). Asiakkaat olivat pääosin
ty yty väisiä saamaansa f ysioterapiaan, ja lähes kaikki (96,5 %) palvelun käyttäjät
tulisivat samaan paikkaan uudestaan. Ty ytymättömiä olivat ne asiakkaat, jotka
saivat lyhyitä terapiajaksoja. Palvelua pidettiin hy vinvoinnin kannalta erittäin
hyödyllisenä.
Selkeillä terapiaohjeilla, kuuntelemisella ja kommunikaatiotaidoilla oli tut
kimuksen mukaan vahva yhteys asiakkaiden ty yty väisy yteen. Asiakkaat luottivat
asiantuntijaan ja antoivat tämän valita heille sopivan hoidon, kun heillä itsellään
ei ollut riittävästi perusteita valinnoille. Kuntoutuja halusi tulla hoidettavaksi.
Luottamus ammattitaitoiseen henkilökuntaan ja heidän huolenpitoonsa ohjasi
kuntoutuksen kohteena olevaa potilasta, ja ty yty väiset asiakkaat halusivat aina
tarpeen tullen jatkaa potilassuhdetta. Kuntoutujan omatoimisuuden näkökul
masta asiakkaat saivat tarpeeksi ohjeita, mutta he osallistuivat vain vähän omaa
kuntoutustaan koskevien päätösten tekemiseen tai terapiaan vaikuttamiseen. He
tulivat asiantuntijan luokse saamaan ammattitaitoista kuntoutusta osallistumatta
siihen itse. (Piirainen ym. 2002.)
Yksityisten kuntoutuslaitoksen asiakkaista oli suurin osa työikäisiä, mikä
selitt y nee y rit ysten osa llistumisella kuntoutuksen kustannu ksiin (Viitanen
ym. 2001; Piirainen ym. 2002). Tällöin korostui yritysten työntekijöilleen osta
mat palvelut. Yrityksillä oli mahdollisuus solmia maksusopimuksia erilaisten
yksityisten palveluntuottajien kanssa. Yritykset toimivat kuntoutuspalvelujen
ostajina taatakseen työntekijöilleen hy vinvointia, mutta toisaalta ne lisäsivät
työkykyisten kuntoutuspalveluiden kulutusta. Tällöin korostui kuntoutuksen
kuluttajuus eri näkökulmasta kuin pitkäaikaissairailla. Palveluja kulutettiin
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myös kuntoutuspalvelujen ulkopuolella esimerkiksi käy ttämällä henkilökohtaisia
valmentajia (Piltzer 2007).
Kyselytutkimuksemme mukaan fysioterapiapalvelut on edelleen tarkoitettu
niitä tarvitseville, itsensä sairaaksi ja toimintakykyrajoitteiseksi kokeville ihmi
sille, mutta enimmäkseen ikäänty ville työikäisille. (Piirainen ym. 2002.) Mitä
vaikeavammaisempia kuntoutuksen asiakkaat olivat, sitä vahvemmin he painot
tivat oman kansalaisen äänensä kuulemista, yhteiskunnallista ulottuvuutta ja
julkisen järjestelmän vastuuta heidän kuntoutumisestaan. Silloin kun kuntoutus
toteutettiin ryhmissä, korostui yhteisöllinen puhe ryhmän sisäisenä vastuullisena
kansalaisena tai työntekijänä. (Viitanen ym. 2001; Piirainen ym. 2002.)

Erilaiset kuntoutuspalveluiden käyttäjät ja heidän käsityksensä
saamastaan palvelusta
Kun lähtee purkamaan yleistä lääkinnällisen kuntoutuksen asiakaspalautetta
esimerkiksi erilaisista haastatteluaineistoista, kuva yhtenäisestä palveluiden
käyttäjäryhmästä ja palveluiden laadusta hajoaa. Tuloksemme osoittavat, että
kuntoutuksen yhteydessä ei voi puhua vain yhdenlaisesta käy ttäjäryhmästä, vaan
on olemassa monia erilaisia käyttäjäryhmiä, ja näissä kuntoutuja on erilaisissa
suhteissa kuntoutuksen palveluita tuottaviin järjestelmiin. Löysimme eri aineis
toistamme yhteensä kymmenen kuntoutuksen asiakasryhmää: kuningaskulut
taja, sekakäyttäjä, sarjakäyttäjä, satunnaiskäyttäjä, vaeltaja, siirtyjä, salakäyttäjä,
hy vinvointikäy ttäjä, käypä kuntoutus -asiakas ja toimija.
L ää k i n nä l l isen k u ntoutu k sen pa lvelujä r jestel m ien a sia k kuudet ovat
empiiristen tutkimusten tuloksia, ammatillisen ja sosiaalisen kuntoutuksen
asiakkuudet päätelmiämme 2000-luvun kuntoutuslainsäädännön tavoitteista
ja erilaisten kehittämishankkeiden tuloksista. (Ks. esim. Suikkanen ym. 2004 ja
2005; Linnakangas ja Suikkanen 2004; Linnakangas ym. 2006.)
Pitkäaikaissairaat, kuntoutuksen kuningaskuluttajat, kokivat oikeudekseen
käyttää heille suunnattuja palveluita. He olivat sairastaneet keskimäärin kaksi
kymmentä vuotta, ja sairaus määritti heidän jokapäiväistä elämäänsä. Ryhmä
käytti paljon kuntoutuspalveluja. Kuningaskuluttajat tiesivät paljon sairaudes
taan ja olivat usein aktiivisia kansalais- ja potilasjärjestöjen jäseniä. He olivat
ty yty väisiä saamiinsa etuuksiin ja kuntoutuspalveluihin.
Sekakäyttäjät käyttivät samanaikaisesti sekä yksityisen, julkisen että kan
santerveysjärjestön palveluita sen mukaan, mitä he katsoivat tarvitsevansa. Heillä
oli monenlaisia arvioita saamistaan palveluista ja niitä tuottavista yksiköistä,
enimmäkseen he olivat ty yty väisiä saamiinsa palveluihin.

Kuntoutus muuttuu, entä kuntoutusjärjestelmä?

118

Kolmantena ryhmänä olivat kuntoutussarjoja saaneet asiakkaat, jotka olivat
lojaaleja palvelujen käy ttäjiä ja alistuivat ty yty väisinä saamiinsa palveluihin.
Sarjakäyttäjät olivat asiakkaita, jotka tulivat usein kuntoutukseen ja osallistuivat
sekä yksilölliseen että ryhmäkuntoutukseen terveyskeskuksessa tai yksityisessä
hoitolaitoksessa. He olivat ty ytyväisiä etenkin yksilökuntoutukseen, vaikka se
heidän mielestään toteutui eri tavalla kuin he olivat odottaneet.
Neljäntenä kuntoutujaryhmänä olivat satunaiskäyttäjät, jotka olivat ty y ty
mättömiä 1–2 kerran ohjaukseensa. He olivat kuitenkin tyyty väisiä saamiinsa
ohjeisiin. Viidentenä asiakasryhmänä olivat vaeltajat. He olivat pitkäaikaissai
raita, joilla oli ollut kauan oireita mutta joilla ei ollut vahvistettua diagnoosia.
Moni vaeltajista etsi sy ytä kipuunsa ja koki palvelujärjestelmän leimaavan heidät
psy ykkisesti sairaiksi. He eivät tunteneet saaneensa apua palveluista ja olivat
valmiita etsimään kuntoutusapua muualta, yksityisiltä kuntoutuksen palvelun
tuottajilta ja vaihtoehtoisista palveluista. Vaeltajia löytyi paljon terveyskeskusten
tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsivistä pitkäaikaissairaista. (Viitanen ym.
2001; Viitanen ja Piirainen 2001.)
Siirtyjille kuntoutusta tarjottiin ma hdol lisuutena selv iy t yä paremmin
suurista, eri elämänvaiheisiin liittyvistä muutoksista. Näistä toinen ryhmä oli
työttömät, joille kuntoutus mahdollisti yhden väylän oman työ- ja toimintaky v yn
ylläpitämiseen. Toinen siirtyjäryhmä oli työelämästä erilaisille eläkkeille siirty
vät, joista osa oli kuntoutuksessa pystyäkseen olemaan vielä hetken työelämässä
ja osalla taas kuntoutus oli suoraan toimintaky vyn säilymisen tuki eläkkeelle
siirryttäessä.
Salakäyttäjät olivat ryhmä sairaalassa lääkinnällistä kuntoutusta saaneita
henkilöitä, jotka eivät tunnistaneet saaneensa kuntoutuspalvelua hoitojaksonsa
aikana mutta kertoivat kuitenkin käyneensä esimerkiksi opettelemassa sauvoil
la kävelyä. Toinen sairaalalle tyypillinen ryhmä oli käypä kuntoutus -asiakas.
Heille oli laadittu näyttöön perustuvia hoito-ohjelmia ja heidän kuntoutuksensa
muodosti ohjelman yhden osan. Myöskään nämä asiakkaat eivät tunnistaneet
saamaansa kuntoutusta ja heidän antamansa palaute oli neutraalia.
Hyvinvointikäyttäjiä löytyi eniten yksityissektorin hoitolaitoksista, joissa
asiakkaat voivat työnantajansa kustannuksella kokeilla ja harrastaa erilaisia
liikuntalajeja asiantuntijan opastuksella. Hy vinvointikäy ttäjiä oli paljon työ
terveyshuollon kuntoutuksen asiakaskunnassa. Ammatilliseen ja sosiaaliseen
kuntoutukseen tähtäävät monet kehittämishankkeet ja projektit näyttivät tuot
tavan aktoriryhmän, jossa asiakas joutui ja sai ottaa vastuun omasta elämästään
ja olla mukana vaikuttamassa oman työn- ja elämänhallintansa kysymyksiin.
Taulukossa 1 on esitetty yhteenveto erilaisista kuntoutuksen käyttäjäryh
mistä ja ryhmien ty yty väisy ys saamiinsa palveluihin.
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Taulukko 1. Kuntoutuspalveluiden käyttäjäryhmien tyytyväisyys saamaansa kuntoutuspalveluun.

Kuntoutusmuoto

Kuntoutuspalveluiden
käyttäjäryhmä

Käyttäjäryhmän
tyytyväisyys palveluun

Lääkinnällinen kuntoutus

Kuningaskuluttaja
Sekakäyttäjä
Sarjakäyttäjä
Satunnaiskäyttäjä
Vaeltaja
Hyvinvointikäyttäjä
Salakäyttäjä
Käypä kuntoutus -asiakas
Siirtyjä

++
+
+
-
+
-

Ammatillinen ja sosiaalinen
kuntoutus

Siirtyjä
Toimija

+
++
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+ A siakas on t y y t y väinen saamiinsa palveluihin, ++ erit täin t y y t y väinen palveluihin, - on hieman t y y t ymätön
saamiinsa palveluihin ja - - on erittäin t y y t ymätön saamiinsa palveluihin.

Kuntoutuspalveluiden käyttäjien mahdollisuudet toimia
oman kuntoutumisensa subjektina
Kuntoutuksen asiakkuuksia voi tarkastella myös sen mukaan, millainen suhde
asiakkaalla on palveluja tuottavaan organisaatioon (Hirschman 1970). Asiakkaat
voivat toimia kolmella tavalla: vetäy tyä palveluista (exit), osallistua aktiivisesti
palveluiden kehittämiseen (voice) tai he voivat alistua (loyalty) ja ty ytyä tilan
teeseen. Myöhemmät tutkijat (esim. Feltman 2000) ovat lisänneet Hirschmanin
kategorioihin neljännen eli palveluiden käyttämättä jättämisen. Nykyisellään
asiakkaalla ei ole kovinkaan paljon ääntä kuntoutuspalveluiden kehittämisessä.
Suurin osa palveluista tuotetaan tilaaja-tuottajamallin mukaisesti, jolloin kun
toutuksen tilaajat ja ammattilaiset kuntoutuspalveluiden tuottajina määrittävät
kuntoutujien tarpeet. (Rajavaara 2008.)
Suomessa asia k kaan asema on ol lut a listua kuntoutustoimenpiteiden
kohteeksi. Kuntoutukseen pääsyssä asiantuntijat ja virkamiehet toimivat por
tinvartijoina ja määrittelevät kuntoutusasiakkaiden tarpeet ja toteuttavat näille
kuntoutuksen (Piirainen 2006; Rajavaara 2008). Kohteluun yleensä ty ydytään,
kun muita vaihtoehtoja ei ole tarjolla. Asiakkaan näkökulmasta kuntoutuksen
palvelujärjestelmä on edelleen vaikeaselkoinen eivätkä asiakkaiden osallistu
mismahdollisuudet toteudu riittävästi. Jokaisen kuntoutujan tarve on yksilöl
linen, mutta se voi vaihdella samallakin ihmisellä elämänvaiheiden, terveyden,
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sosiaalisten suhteiden ja asuinpaikan mukaan. (Viitanen ym. 2001; Viitanen ja
Piirainen 2001 ja 2003.)
Kuntoutuspalveluiden käyttäjäryhmissä mahdollisuus osallistua täysival
taisesti oman kuntoutuksensa valintoihin, päätöksentekoon ja toteutukseen
vaihteli suuresti. Taulukossa 2 on esitetty yhteenveto siitä, miten edellä esitetyille
kuntoutuspalveluiden käyttäjäryhmille mahdollistui aktiivinen ja vastuullinen
toimiminen omassa elämässään.
A ktiivinen, omasta elämästään vastaava kuntoutuspalveluiden käy ttäjä
ja toimija tarvitsee tuekseen yhteisöjä, verkostoja ja erilaisia kuntoutuksen
toimenpiteitä. Kuntoutuksen tukihenkilöt löyty vät tavallisesti lähiyhteisöstä,
omalta asuinalueelta ja omasta kulttuurista. Perheen, ystävien ja asukasyhteisöjen
muodostamalla tukiverkostolla sekä asiantuntijoiden tuella on tärkeä merkitys.
Haasteena onkin saada palveluiden käy ttäjä ohjatuksi näihin juuri hänelle tär
keisiin tukiverkostoihin, jotta omaehtoinen kuntoutuminen olisi tulevaisuudessa
mahdollista (Viitanen ym. 2001; Leskelä ym. 2005.)
Taulukko 2. Kuntoutuspalveluiden käyttäjän mahdollisuudet vaikuttaa aktiivisesti ja vastuullisesti
omaan kuntoutumiseensa lääkinnällisen kuntoutuksen eri järjestelmissä.

Käyttäjäryhmät lääkinnällisen
kuntoutuksen eri järjestelmissä
Kansanterveysjärjestö
Sekakäyttäjä
Kuningaskuluttaja

Kuntoutuspalveluiden käyttäjän
mahdollisuudet vaikuttaa aktiivisesti
ja vastuullisesti kuntoutumiseensa
+
++

Julkinen sairaala
Käypä kuntoutus -asiakas
Salakäyttäjä

-

Terveyskeskus
Vaeltaja
Sarjakäyttäjä
Siirtyjä
Satunnaiskäyttäjä

+
-

Yksityissektori
Sarjakäyttäjä
Hyvinvointikäyttäjä
Kuningaskuluttaja

+
++

++ Asiakkaalla on suuri mahdollisuus vaikut taa kuntoutumiseensa, + hänellä on mahdollisuus vaikuttaa kun
toutumiseensa, - hänellä ei ole mahdollisuut ta vaikuttaa kuntoutumiseensa.
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Yhteenvetona kuntoutuksen palveluiden käyttäjien haastatteluista nousee totea
mus, että julkinen terveydenhuolto ei pysty vastaamaan erilaisten asiakkaiden
tarpeisiin. Palautetta tuli myös siitä, että asiantuntijalähtöinen järjestelmä ei
pystyny t vastaamaan käyttäjän suuriin odotuksiin etenkään sairauden alku
vaiheessa, jossa tuen ja tiedon tarve on suuri. Nämä kokemukset olivat ajaneet
useimmat potilaat hakemaan täydentäviä palveluita ja ymmärrystä julkisen
palvelujärjestelmän ulkopuolelta.
Täydentävät ja tukipalvelut löy tyivät usein kansanterveys- ja potilasjär
jestöiltä ja yksityissektorilta. Näitä palveluita käyttävät halusivat ohjata omaa
kuntoutumistaan osallistumalla myös sitä koskevien päätösten tekoon ja pal
veluiden tuottamiseen olemalla aktiivisia edunsaajajärjestöjen jäseniä. Tällöin
he myös osallistuvat aktiivisesti neuvotteluun kuntoutuspalveluista ja niiden
kehittämisestä.
Kansanterveys- ja potilasjärjestöistä on muotoutumassa yksi kuntoutujan
yhteisöistä. Ryhmässä toimiminen auttaa jaksamaan ja saa ryhmiin osallistujat
lähtemään pois kotiympyröistään ja jakamaan kokemuksensa muiden kanssa.
Potilasjärjestöjen sisällä ryhmistä koostuu kuntoutujaheimoja, joilla on omat
toimintasääntönsä niin hy vässä kuin pahassakin. Kuntoutusryhmissä kuntou
tuspalveluiden käyttäjät rakentavat identiteettiään toisten kanssa toimiessaan.
(Vrt. Valkonen 1994; Hänninen 1999; Hy väri 2001; Mattila 2001.)
Asiakaspalautteissa korostui voimakkaasti myös sosiaalisen kuntoutuksen
tarve. Esimerkiksi MS-tautia sairastavilla oli tarve löytää ryhmä, johon he voivat
liittyä, jonka kanssa kokea ja jakaa taudin mukanaan tuomia erilaisia kokemuksia.
Kuuluakseen johonkin sosiaaliseen yhteisöön tai ryhmään heidän täytyi saada
osoittaa pätev y ytensä, toimia ja kantaa vastuuta tehtävistään sairaudestaan huo
limatta. Vain näin he lunastivat paikkansa työyhteisössä ja myöhemmin muissa
yhteisöissä. (Viitanen ja Piirainen 2001.)
Näyttää siltä, että järjestöt pystyvät tuottamaan sosiaalisen kuntoutuksen
palveluita, joihin julkinen palvelujärjestelmä ei pysty kiireen tai osaamattomuu
den takia. Haastateltavat arvostivat ennen kaikkea asiakaslähtöisy yttä ja tasaver
taisuutta mutta myös asiantuntijuutta; näiden ei pitäisi olla mahdoton vaatimus
myöskään julkisissa palveluissa. (Viitanen ja Piirainen 2000; Viitanen ym. 2001.)
Kulttuurisena erona voidaan todeta, että kaupungeissa asuvat kuntoutujat ei
vät tuoneet esille kuntoutuspalveluiden sopimattomuutta heidän toimintatapaan
sa. Nykyiset palvelut näy ttävät sopivan kaupunkikulttuurin. Haja-asutusalueella
ja maaseudulla asuville kuntoutujille yhteinen kulttuurinen piirre oli omaan
asuinalueeseensa sitoutuminen ja juurillaan pysyminen. He arvostivat ihmisen
ja luonnon välistä suhdetta, luonnossa oleilua ja maalla elämistä. Vastaajat olivat
vahvasti kotipaikkasidonnaisia eivätkä olleet kovin halukkaita hakemaan pal
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veluita oman alueensa ulkopuolelta, esimerkiksi kuntoutuslaitoksista muualta
Suomesta. (Viitanen ja Piirainen 2001.) Kulttuurisena haasteena on tunnistaa
se, että maaseudulla asuvien arvot poikkeavat ainakin osittain kaupunkilaisten
arvoista. Siksi kuntoutuksen malleja pohdittaessa onkin tärkeää muistaa, mil
laisessa kulttuurissa eläville ihmisille palveluita suunnitellaan.
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Kohti uutta kuntoutuspalvelujärjestelmää?
Kuntoutusjärjestelmän on uusiuduttava edelleen muuttuvien tarpeiden mukaan.
Voidaanko kuntoutujan suhteita kuntoutusjärjestelmään muuttaa? Muuttuuko
suhde muuttamalla kuntoutusjärjestelmää yhteisöpainotteiseen, kuntoutujan
lähikulttuuria tukevan toimintaverkoston suuntaan vai kuntoutujan valinnan
mahdollisuuksia lisäävään suuntaan? Asiakaspalautetulosten mukaan näyttäisi
siltä, että muutos voisi tapahtua molempiin suuntiin.
Tulevaisuudessa kuntoutusjärjestelmän tulisi olla monimuotoinen toimin
taverkosto, johon asiakas voi halutessaan osallistua. Asiakas voi myös luottaa
toimintaverkostoon, jos omat voimavarat eivät riitä siihen osallistumiseen
(sarjakäy ttäjät tai vaeltajat). Verkoston tulisi sisältää kuningaskuluttajan ja
hy vinvointikäy ttäjän haluamia palveluja. Kuntoutuspalvelujen suurkuluttajalle
(sekakäyttäjä) kuntoutuksen toimintaverkostossa räätälöidään täsmäpalveluja,
jolloin palveluiden käyttö vähenee. Kuntoutuspalvelujen aktiiviset toimijat ja
palveluja rakentavat kuluttajat voivat olla mukana kuntoutuksen kehittämisessä
esimerkiksi osallistumalla potilasjärjestöjen toimintaan. Tällöin kuntoutuksesta
voisi tulevaisuudessa muodostua aidosti asiantuntijoiden kanssa yhdessä toteu
tettavaa asiakaskeskeistä toimintaa, jossa ei unohdeta lähiyhteisöä eikä erilaisia
toiminta- ja asumiskulttuureja. Toimintaverkostoajattelu herättää kysymyksen,
pitäisikö kuntoutuspalvelut järjestää uudella tavalla vaikkapa segmentoimalla
palvelut kuntoutusasiakkuuksien mukaan. Tämä tarkoittaisi osittain luopumista
perinteisestä lääketieteellisestä diagnoosiperusteisesta jaottelusta kuntoutuspal
veluiden suunnittelussa.
Suurin osa tutkimuksiimme osallistuneista kuntoutujista edusti kuntoutuk
sen kohteena olevaa asiakasta, ei aktiivista osallistujaa. Tavallisesti eri tieteiden
edustajat arvioivat kuntoutujien kuntoutustarvetta. Tällöin palveluiden koor
dinoinnissa voi olla enemmän professionaalista päätöksentekoa kuin asiakkaan
tai kuluttajan valintaa. (Vrt. Rissanen ym. 2008.) Arvioitaessa asiakaslähtöistä
toimintaa aktiivisen toimijan lähtökohdista (Pilzer 2007; Nussbaum 2011, 149–
152) kuntoutusjärjestelmän tulisi antaa kuntoutujalle enemmän valtaa valita,
osallistua ja räätälöidä palveluja omiin tarpeisiinsa.
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Asiakkuusanaly ysimme antaa viitteitä siitä, että tulevaisuudessa korostuvat
erilaiset asiakkuudet ja niiden segmentointi sekä asiakasryhmille moniammatil
lisesti räätälöidyt kuntoutuspalvelut, jotka huomioivat myös kulttuurisen asu
misympäristön. Kuntoutuspalvelut eivät voi olla tulevaisuudessa asiantuntijoiden
valmiiksi rakentamia, vaan kuntoutuksen asiakkaat ovat aktiivisesti mukana
heille suunnattujen palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa ja he voivat jopa
itse olla omien palveluiden tuottajia esim. potilasjärjestöissä.
Kehitys tarkoittaa uusia haasteita kuntoutuksen moniammatilliselle asian
tuntijuudelle, joka mahdollistaa uudenlaisen asiakkuuksista lähtevän palvelun.
Asiantuntijoista tulee erilaisissa verkostoissa toimivia kuntoutuksen täsmäpal
veluiden rakentajia eri asiakkuusryhmien kanssa. Palvelut elävät ja muotoutuvat
jatkuvasti. Asiantuntijuuteen sisälty y myös toiminta- ja asuinympäristön tun
temus. Tuloksena synty y verkosto, jossa palvelut ovat segmentoituneet uudella
tavalla. Asiantuntijoiden ja asia k kaiden yhteinen verkosto muodostuu näin
asiakkuuksien kirjosta ja kulttuurien erilaisuudesta.
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Ilona Autti-Rämö
Lääkinnällinen kuntoutus – organisaatiot ja järjestämisvastuut
ylittävä tavoitteellinen prosessi
Kuntoutus on sisällöltään monimuotoinen ja monialainen toimintakokonaisuus
riippumatta siitä, puhutaanko lääketieteellisestä, sosiaalisesta, kasvatuksellisesta
tai ammatillisesta kuntoutuksesta. Se on tavoitteellista, suunnitelmallista ja
yleensä pitkäjänteistä toimintaa, jonka tavoite on auttaa kuntoutujaa hallitsemaan
elämäntilanteensa sekä yksilöön että yksilön elinympäristöön kohdistuvin toi
menpitein. Kuntoutuminen edelly ttää, että kuntoutuksen tavoitteet on asetettu
yhdessä kuntoutujan kanssa, ne ovat realistiset ja suunnitelluin toimenpitein saa
vutettavissa. Kuntoutustoimenpiteet sisältävät ammattilaisten kanssa toteutettua
vuorovaikutteista terapiaa, itsenäisesti tai avustettuna suoritettua harjoittelua,
niin kuntoutujan kuin hänen kanssaan toimivien henkilöidenkin toimintakäy
täntöjen muutosta arjessa, neuvontaa ja ohjausta sekä sopivien apuvälineiden
käyttöönottoa ja ympäristön muutostöitä.
Hy vä kuntoutuskäy täntö pohjautuu tieteelliseen vaikuttavuustietoon tai
vakiintuneeseen ja kokemusperäisesti perusteltuun kuntoutuskäytäntöön (Pal
tamaa ym. 2011), mutta tutkimustieto yksinään ei takaa kuntoutumista (AuttiRämö 2013). Kuntoutuminen edellyttää myös kuntoutujan sitoutumista omia
tavoitteitaan vastaaviin toimenpiteisiin sekä oikea-aikaista, usein organisaatiosta
toiseen saumattomasti jatkuvaa prosessia. Nykykäsityksen mukaan kuntoutu
minen edelly ttää lisä ksi sekä kuntoutujan että hänen toimintaympäristönsä
kannalta merkityksellisten ihmisten osallistamista paitsi kuntoutuksen tarpeen
ja tavoitteen määrittämiseen myös sen sisällön ja toteutuksen suunnitteluun sekä
käytännön toteutukseen. Kuntoutuminen onkin prosessi, jossa intervention koh
teena ei ole vain kuntoutuja. Esimerkiksi vaihtoehtoisia kommunikaatiokeinoja
käyttävä ei opi kommunikoimaan paremmin, jos kukaan ei kiireeltään malta
tutustua kuntoutujan käyttämiin menetelmiin ja ota näitä arjessa käyttöön.
Kuntoutus määritetään usein sisällön mukaisiksi kuntoutusmuodoiksi,
esimerkiksi yksilöllisiksi terapioiksi, ryhmäterapiaksi tai laitoskuntoutukseksi.
Toisaalta kuntoutusta määritetään sen järjestämisestä vastuussa olevien taho
jen mukaisesti (julkinen terveydenhuolto, vakuutusperäinen tai muu rahoitus)
tai sen toteuttajatahon mukaan (julkinen, yksityinen ja kolmas sektori). Näin
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kuntoutusjärjestelmä siilouttaa kuntoutuksen ja kuntoutuksen ammattilaiset,
vaikka kuntoutuminen edellyttää terapiassa opitun siirtämistä ja siirtymistä
päivittäisiin toimintoihin ja arjen ympäristöön. Esimerkiksi kuntoutujan ikä,
perhetilanne ja työasema vaikuttavat siihen, minkälaisia toimijoita kuntoutuksen
ammattilaisten lisäksi tarvitaan.
Tämän artikkelin tavoitteena on pohtia järjestelmän roolia (niin toimintaa
tuottavien organisaatioiden kuin toiminnan järjestämisenkin näkökulmista), kun
arvioidaan 1) kuntoutusprosessin toimivuuden hallintaa ja 2) uusien kuntou
tusmenetelmien käyttöönoton ja kuntoutusprosessin parantamisen edellytyksiä.
Valitsin artikkelissani EunetHTA-mallin työvälineeksi, joka mahdollistaa näiden
molempien kysymysten tarkastelun. EunetHTA-malli perustuu vuonna 2004
käynnistyneeseen EU-rahoitettuun monikansalliseen yhteistyöhön, jossa luotiin
eri maissa laadittavien terveydenhuollon menetelmien arvioinnin yhdenmukais
tamiseksi yhteinen ns. ydinmalli (core model) (Lampe ym. 2009; Pasternack ym.
2010). EunetHTA-mallin luomisen koordinointivastuu on Suomessa Terveyden
ja hy vinvoinnin laitoksessa (THL) toimivalla FinOHTAlla (Finnish Office for
Health Technology Assessment). Osallistuin mallin luomiseen sekä sen testaa
miseen. Malli on luotu ja muokattu yhteistyössä EU-maiden terveydenhuollon
arviointiyksiköiden välillä, ja tähän mennessä ovat valmistuneet diagnostiikkaa,
interventioita, seulontaa ja lääkkeiden arviointia käsittelevät mallit1. EunetHTA
mallissa on tunnistettu yhdeksän eri osa-aluetta, joilta kerätään tietoa muun
muassa menetelmän vaikutuksista, haitoista, kustannuksista sekä käyttöönoton
edellytyksistä:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

terveysongelma ja nykyinen terveysteknologian käyttö
uuden menetelmän kuvaus
turva llisuus
kliininen vaikuttavuus
kustannukset ja taloudellinen arviointi
eettinen arviointi
organisaatio
sosiaaliset näkökulmat
lainsäädäntö.

Jos tutkimustietoa ei ole löydettävissä, malli suosittaa keräämään kokemus
peräistä tietoa niin asiantuntijoilta kuin kohderyhmältäkin. Tämä kattava ja
systemaattinen tiedon keruu mahdollistaa tietoon perustuvan päätöksen kyseisen
menetelmän käyttöönotosta. Organisaation osalta mallissa tarkastellaan sekä
käyttöönoton edellytyksiä että käyttöönoton vaikutuksia.

1 Ks. http://w w w.eunethta.eu.
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Lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisvastuut – hallittu kokonaisuus
vai eriytyneitä siiloja?
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EunetHTA-malli jakaa terveydenhuollon organisatorisen vastuun kolmeen ta
soon. Ensimmäisenä on yksittäisen organisaation sisäisen toiminnan järjestämi
nen. Tähän liitty y mm. tiedon kulun ja osaamisen varmistaminen organisaation
sisällä siten, että potilaan tarvitsemien ja organisaation järjestämien tai antamien
toimenpiteiden vaikuttavuus on mahdollista. Toisena tasona on organisaatioiden
välinen yhteistoiminta ja siinä ennen kaikkea molemminpuolinen tiedonvälitys.
Potilaan tai asiakkaan toiseen organisaatioon lähettävän tahon on varmistuttava,
että vastaanottavassa organisaatiossa on sitä osaamista ja niitä resursseja, joita
potilas tai asiakas tarvitsee. Vastaanottavan organisaation on puolestaan saatava
käyttöönsä kaikki tarpeellinen tieto resurssien optimaalisen hyödyntämisen
varmistamiseksi. Ylimmällä järjestämisen tasolla määritetään kansalliset vas
tuunjaot sekä taataan näiden mukaiset resurssit.
Kuntoutuksesta on todettava, että järjestämisen tahot eivät ole näin selkeät
vaan kuntoutusjärjestelmä on pikemminkin eriytynyt toisistaan irrallisiin toi
mijoihin, joissa tiedonkulku, kuntoutujien siirto osaamisen ja resurssien mukaan
tai kansallinen ohjaus eivät toteudu. Lääkinnällisen kuntoutuksen järjestelmässä
on eri toimijoita, joilla on usein erilaisia tavoitteita ja odotuksia, jotka on tärkeä
ottaa huomioon arvioitaessa järjestelmää kokonaisuutena. Kuntoutuksen tarve
tunnistetaan yksittäisessä organisaatiossa, joka pyrkii järjestämään kuntoutuksen
sen omasta viitekehyksestä katsoen. Tämän onnistumiseksi oleellista on yksikön
kuntoutuksen asiantuntemus ja edellytykset moniammatilliseen toimintaan.
Toimivan kuntoutusprosessin näkökulmasta terveydenhuollon ongelmana on
eriytyminen – ei vain perus- ja erikoissairaanhoitoon vaan myös yksittäisen eri
koisalan sisällä akuuttiin, polikliiniseen ja osastotoimintaan. Näillä kullakin on
pääosin eri henkilöstö sekä erilaiset toiminnan edellytykset ja tavoitteet. Lisäksi
terveydenhuollon organisaatiossa yksittäisen yksikön – esimerkiksi neurologisen
osaston – sisällä tapahtuu ammattikohtainen eriytyminen niin työn suunnittelun,
tavoitteiden kuin toimintaedellytystenkin osalta. Kuntoutusta suunnittelevat ja
toteuttavat lääkärit, psykologit, toimintaterapeutit, f ysioterapeutit, puheterapeu
tit, kuntoutusohjaajat, sosiaalityöntekijät sekä sairaanhoitajat.
Toimivan kuntoutusprosessin lähtökohtana on kuntoutustarpeen oikea
a i k a i nen t u n n i st a m i nen, oi keiden k u ntout uja l ä htöi s ten toi menpiteiden
käynnistäminen ja kuntoutusprosessin jatkamisen turvaaminen kuntoutujan
siir t yessä omaan ark iy mpäristöön. Tä mä edel ly t tää orga nisaat ion sisäisen
kuntoutusprosessin luomista alkaen siitä, että päiv ystyspoliklinikalla potilas
ohjataan oikealle osastolle, moniammatillinen kuntoutus toteutetaan osastolla
ja tarvittava jatkokuntoutus sekä seuranta järjestetään avohoidossa. Yksittäiset
toimintayksiköt ovat osa prosessia, jossa vasta kokonaisuus ja moniammatilli
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nen yhteistyö sekä sujuva tiedonsiirto mahdollistaa kuntoutujan toimintaky v yn
muutoksen. Perusvaatimuksena on kuntouttavan työotteen omaksuminen läpi
hoito- ja kuntoutusprosessin.
Kun kuntoutuksen järjestäminen edellyttää yhteistyötä toisen organisaation
kanssa, voidaan kuntoutuja ohjata järjestelmien vastuualueiden mukaisesti toi
seen organisaatioon tai toimia yhteistyössä. Menestyksellisiä, kuntoutusprosessia
tukevia hoitopolkuja terveydenhuollon sisällä onkin jo luotu (esimerkiksi Espoos
sa kehitetty lonkkaliukuri lonkkamurtuman jälkeiseen kuntoutusprosessiin).
Kuntoutusprosessia tukevassa siirtymisessä toimija- tai järjestäjätaholta toiselle
on kuitenkin usein puutteita. Kun kuntoutus toteutetaan hoitavasta tahosta eril
lään, esimerkiksi yksityisen terapeutin toteuttamana tai laitoskuntoutusjaksolla,
säily y hoitovastuu edelleen julkisessa terveydenhuollossa. Toisaalta kuntouttava
taho – esimerkiksi Kelan järjestämässä laitoskuntoutuksessa – tekee usein yhteis
työtä myös muiden tahojen kuin julkisen terveydenhuollon, esimerkiksi kunnan
sosiaalitoimen ja yksityisten terapeuttien, kanssa. Vastuu kokonaisuudesta hä
märty y ja tieto kuntoutuksen aikana tunnistetusta hoidon tai muun tuen tar
peesta ei aina siirry oikea-aikaisesti sille taholle, jolla on kyseisen tarpeen suhteen
järjestämisvastuu (esimerkiksi asunnon muutostyön tarve). Tarpeen voi myös
tunnistaa taho, jolla ei ole järjestämisvastuuta tai jonka tehtävään tarvearvio ei
edes kuulu – esimerkiksi laitoskuntoutusjaksolla tunnistettu apuvälinetarve ja sen
mukainen asiakkaalle annettu apuvälineen hankintasuositus. Järjestämisvastuu
voi olla myös jaettu. Esimerkiksi vaikeavammaisen lääkinnällinen kuntoutus on
Kelan järjestämisvastuulla paitsi silloin, kun vaikeavammaisen kuntoutuksen
tarve liitty y terveydenhuollon toimenpiteeseen (L 1326/2010). Apuvälineet ovat
puolestaan julkisen terveydenhuollon vastuulla, elleivät ne liity opiskeluun ja
työhön, jolloin niiden hankinta on Kelan vastuulla, tai harrastustoimintaan,
jolloin niiden hankkimisen tukeminen on kunnan sosiaalitoimen harkinnan
alaista (Salminen 2010).
Organisaation sisällä kuntoutuksen suunnitteluun osallistuva työntekijä
tekee yhdessä kuntoutujan kanssa päätöksiä kuntoutuksen tavoitteista ja sisäl
löstä ottaen huomioon organisaation asettamat rajoitukset niin henkilömäärän,
yhteistyövaatimusten kuin synty vien kustannustenkin suhteen. Jos kuntoutuja
tai asiakas ohjataan organisaatiosta toiseen, on kyseessä yleensä oman osaamisen
ja resurssien riittämättömy ys (esimerkiksi siirtyminen kirurgiselta osastolta
kuntoutusosastolle) tai se, että kyseisessä tilanteessa kuntoutuksen järjestämisja rahoitusvastuu on määritetty toiselle organisaatiolle (esimerkiksi erikoissai
raanhoidon asiakas saa Kelan järjestämää kuntoutusta kuntoutuslaitoksessa tai
työeläkelaitoksen järjestämää kuntoutusta omalla työpaikalla). Yleensä oletetaan,
että toisessa organisaatiossa kuntoutus on paremmin järjestettävissä. Ongelmal
lisia voivat olla sellaiset tilanteet, joissa samansisältöistä kuntoutusta (esimerkiksi
yksilöterapia) järjestää useampi organisaatio (julkinen terveydenhuolto ja Kela)
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mutta kuntoutuksen määrä ja intensiteetti riippuvat kuntoutusta järjestävästä
organisaatiosta kuntoutu ksen järjestämisvastuuta koskevan lainsäädännön
vuoksi (L 1326/2010).
Yhdenvertainen toiminta voi jäädä toteutumatta myös yksittäisen organi
saation sisällä esimerkiksi paikallisten päätösten, osaamisvajeen tai resurssipulan
vuoksi (Autti-Rämö 2007; Paltamaa ym. 2011; Jeglinsky ym. 2012). Julkisessa
terveydenhuollossa todettu tarve lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisestä
on esimerkki siitä, miten kuntoutuksen sisältö ja toteuttaja ovat määrittyneet
paljolti sen mukaan, täyttääkö kuntoutuja Kelan järjestämisvelvollisuuden pii
riin kuuluvan vaikeavammaisen henkilön kriteerit (Autti-Rämö 2011). Kelan
järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvilla vaikeavammaisilla on subjektiivinen
oikeus saada kuntoutussuunnitelmassa esitetyn realistisen tavoitteen saavutta
misen edellyttämät kuntoutustoimenpiteet, mutta kuntoutustoimenpiteet niille
henkilöille, jotka eivät täytä Kelan vaikeavammaisten kuntoutukseen oikeuttavia
kriteereitä, määritty vät käytännössä kunnan resurssien mukaan. Lääkinnäl
lisessä kuntoutuksessa osaamisresurssit ovat myös osin siirtyneet yksityisille
palveluntuottajille sellaisissa toimintaympäristöissä, joissa kuntoutumisen pi
täisi olla kiinteä osa kuntoutujan arkea (esimerkiksi erityistyöntekijöiden virat
erityispäiväkodeissa on suurelta osin lakkautettu).
Mielenterveyskuntoutuksessa Kelan tehtävä on täydentää (L 1326/2010)
kuntien järjestämisvastuulla olevaa kuntoutusta. Nuorten (16 –25-vuotiaat) ja ai
kuisten (26 – 67-vuotiaat) kuntoutuspsykoterapian lakisääteinen järjestämisvastuu
siirtyi Kelalle 1.1.2011 (L 566/2005 11a § ja 11b §), joskin kuntoutuspsykoterapian
myöntämisen kriteerit säilyivät pääosin ennallaan. Kelan järjestämän psykote
rapiakuntoutuksen keinoin pyritään turvaamaan työelämässä tai opiskeluissa
pysyminen tai niihin siirtyminen tai työelämään palaaminen ja opiskelun lop
puun saattaminen. Kaikissa mielenterveyshäiriöissä tämä ei ole keskeinen tai
edes realistinen tavoite, jolloin kuntoutustoimenpiteiden järjestämisvastuu säily y
julkisella terveydenhuollolla. Kuntoutuspsykoterapiaa on kuitenkin käy tännössä
vaikea saada julkisen terveydenhuollon järjestämänä (Valkonen ym. 2010). Tämä
johtunee toisaalta siitä, että terveydenhuolto ei ole rakentanut psykoterapiare
sursseja osaksi mielenterveyspotilaiden palvelujärjestelmää, ja toisaalta siitä, että
psykoterapeutit ovat siirtyneet vakaamman järjestäjän toimijoiksi.
Suomessa ei ole EunetHTA-mallin mukaista kuntoutusjärjestelmän ylintä
tahoa. Ylimmän tahon tehtävä on huolehtia paitsi toiminnan rahoittamisesta ja
kattavuudesta myös siitä, että kussakin järjestelmässä toimii riittävästi sen vas
tuualueen asiantuntijoita, jolloin organisaatio voi myös vastata sille asetetuista
tehtävistä ja odotuksista. Suomessa kuntoutuksen toimenpiteistä päätetään
monella tasolla ja taholla ja päätökset ovat sisällöllisesti erilaisia riippuen toi
mintavaltuuksista ja osaamisesta. On kuitenkin muistettava, että lääkinnällisen
kuntoutuksen järjestämisen päävastuu on julkisella terveydenhuollolla, ellei sitä
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ole lakisääteisesti muulle taholle määritetty (L 1326/2010). Oleellista kuntoutus
järjestelmän toimivuuden kannalta onkin, että eri toimijatahoilla on riittävästi
kuntoutuksen tarpeen tunnistamisen, sisällön suunnittelun ja toteutuksen osaa
mista, lakisääteisten järjestämisvelvoitteiden tuntemusta sekä resursseja yksilöl
listen kuntoutusprosessien edellyttämään yhteistyöhön kuntoutusta toteuttavien
tahojen sekä yksilön toimintaympäristön kannalta tärkeiden ihmisten kanssa.
Järjestelmä, joka rajaa kuntoutuksen ostettaviin, kuntoutujaan kohdistuviin
toimenpiteisiin, ei mahdollista kuntoutumista tukevan prosessin toteutumista.

Järjestämisestä toimivuuden kysymyksiin
EunetHTA-malli on ontologisesti rakennettu siten, että kullakin osa-alueella
(domain, esim. organisaatio) on tunnistettu siihen liittyviä käsitteitä (topic; esim.
organisaation osa-alueella prosessi), joita edelleen avataan spesifisillä kysymyksil
lä (issue: esim. ”Minkälaista henkilökunnan koulutusta ja muita resursseja vaa
ditaan?”) ja kysymyksiä tarkentavilla selitteillä. Terveydenhuollossa toteutettavia
interventioita käsittelevässä ydinmallissa oli artikkelia kirjoitettaessa yhteensä
141 kysymystä, joista 11 on spesifisesti organisaatioon liitty viä. Organisaatioon
liitty vät kysymykset on puolestaan jaettu neljään teemaan: prosessit, rakenne,
hallinto ja toimintakulttuuri. Kun arvioidaan kuntoutusjärjestelmää vaikutta
vuuden edellytysten näkökulmasta, olisi tarpeellista käydä läpi myös muiden
osa-alueiden (erityisesti sosiaalisen, juridisen ja eettisen osa-alueen) käsitteitä
ja tarkentavia kysymyksiä, jotta järjestelmän itsenäistä roolia vaikuttavan kun
toutusprosessin mahdollistajana voitaisiin arvioida laaja-alaisesti. Keskityn tässä
artikkelissa organisaatiota koskevan osa-alueen kysymysten tarkasteluun. Olen
muokannut EunetHTA-mallin kysymyksiä ja niiden selitteitä kuntoutuksen
kontekstiin, kuten on myös varsinaisessa EunetHTA-mallin kehittämistyössäkin
tehty siirry ttäessä ensimmäisestä kirurgisia interventiota koskevasta mallista
diagnostisia menetelmiä koskevaan malliin ja siitä edelleen seulontaohjelmia
arvioivaan malliin. Olen liittänyt kuhunkin kysymykseen selitteen ja käytän
nön esimerkin, mikä vastaa EunetHTA-ydinmallien kehittämistyötä. Selitteet
perustuvat alkuperäiseen EunetHTA-ydinmallin rakenteeseen. Tavoitteenani
on EunetHTA-mallin organisaatiota koskevien kysymysten avulla pohtia kun
toutusjärjestelmän roolia kuntoutumisen mahdollistajana tai estäjänä erityisesti
silloin, kun otetaan käyttöön uusia kuntoutusmenetelmiä tai pyritään paranta
maan nykykäytäntöä.
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Minkälaisia kuntoutujan omaa kuntoutusprosessia sekä kuntoutusmenetelmiä ohjaavia
mekanismeja tarvitaan?
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Selite: Kuntoutujan oma prosessi ja koko kuntoutumistoimenpiteiden ketju on
kuvattava tarkasti. Uuden kuntoutusmenetelmän käy ttöönoton vaikutukset
organisaatioon ja organisaatioiden väliseen toimintaan on arvioitava.
Esimerk ki: Uuden tutkimuksen mukaan kotona kaksi kertaa viikossa vuoden
ajan annetulla, yksilöllisesti räätälöidyllä fysioterapialla voidaan hidastaa de
mentiapotilaiden toimintaky vyn heikkenemistä merkittävästi. Lisäksi kahden
vuoden sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset olivat kotikuntoutusryhmässä
jonkin verran pienemmät kuin perinteistä kuntoutusta saaneilla (Pitkälä ym.
2013). Kotona asuvien dementiapotilaiden fysioterapian järjestämisen vastuu
on kotikunnalla. Fysioterapiaresurssien lisäystä voidaan perustella sillä, että
kustannusvaikuttav uuden arvioinnissa on huomioitu muutokset kokonais
kustannuksissa (sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon kustannukset) eikä
vain avoterapiakustannuksissa. Vaikuttavuuden saavuttaminen taas edellyttää
paitsi säännöllisen f ysioterapian toteutumista myös dementiapotilaan ja hänen
omaishoitajansa sitoutumista yksilöllisesti räätälöity yn, kotona tapahtuvaan
kuntoutukseen.

Minkälaisia toimenpiteitä on tehtävä, jotta kuntoutujan ja hänelle tärkeiden ihmisten
sitoutuminen kuntoutumiseen on mahdollista?

Selite: Eri kuntoutusmenetelmät edellyttävät erilaisia työnjakoja kuntoutukseen
osallistuvien työntekijöiden välillä. Kuntoutujan ja hänelle läheisten henkilöiden
aktiivinen osallistuminen kuntoutukseen korostuu, ja myös perinteinen työnjako
hoitohenkilökunnan ja kuntoutujan tai omaisten välillä voi muuttua. Kuntou
tuksen paradigma on muuttunut passiivisesta kohteena olemisesta kuntoutujan
omaa roolia vahvistavaan ja aktivoivaan. Kuntoutusta siirretään lisäänty västi
omaan arkiympäristöön osana päivittäisiä toimintoja tapahtuvaksi.
Esimerk ki: Kommunikaation paraneminen edellyttää myös kuntoutujan kanssa
kommunikoivien henkilöiden ohjaamista. Tämä koskee paitsi omaisia myös
kuntoutukseen osallistuvia työntekijöitä sekä laajemmin kuntoutujan arkeen
osallistuvia henkilöitä, esimerkiksi lapsella päiväkodin tai koulun henkilöstöä.
Kuntoutustoimenpide ei täten rajoitu puheterapiakäy nteihin vaan laajenee
kuntoutujan arjessa kommunikaatioympäristöön. Kuntoutuksen siirtyminen
kaikkiin arjen tilanteihin edellyttää paitsi kuntoutujalta omien toimintakäy
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täntöjen muutosta myös hänen läheisiltään toimenpiteitä, jotka mahdollistavat
kuntoutujan aktiivisen toimijuuden arjessa. HUSin Lasten ja nuorten sairaalassa
oli keväällä 2013 kokeiltavana niin sanottu HEK-malli (hintaekvivalenttimalli),
jossa terapiaa tarvitsevalle lapselle myönnettiin ohjeistuksen mukainen ennalta
määrätty rahasumma terapian toteuttamiseksi. Kilpailutettujen puheterapeuttien
hinnat vaihtelivat huomattavasti. Jos kuntoutuksen paradigman muutos ”kop
piterapiasta” arkeen siirty vään harjoitteluun ei tapahdu kaikissa järjestelmissä
samanaikaisesti, se voi johtaa siihen, että osa perheistä hakeutuu passiivista
hoivaa tarjoavaan järjestelmään ja osa aktiivista harjoittelua tukevaan. Ensim
mäisessä tapauksessa lapsi saa sitä enemmän yksilöterapiaa, mitä edullisempi
on puheterapeutti. Jälkimmäisessä tapauksessa puheterapeutin aikaa käytetään
myös lapsen arjessa olevien aikuisten ohjaamiseen, mikä edellyttää puhetera
peutilta kokemusta. Tämä taas todennäköisesti näky y korkeampana hintana,
lisäksi tässä vaihtoehdossa yksilöterapian määrä on pienin. Muutos aktiiviseen
kuntoutumiseen edellyttää erilaista prosessia, ajankäyttöä ja henkilöstöresursseja
kuin ennalta suunnitellun yksittäisen toimenpiteen toteuttaminen. Tämä tulee
ottaa huomioon myös kuntoutuksen kustannuksia määritettäessä. Jos kuntou
tus nähdään vain kustannuksena, ei kuntouttavan toiminnan siirtymistä arjen
toimintoihin henkilön luonnollisessa ympäristössä voi tapahtua.

Minkälaista henkilökunnan koulutusta ja muita resursseja vaaditaan?

Selite: On selvitettävä, minkälaista henkilökuntaa tarvitaan ja onko kuntou
tustoimenpiteiden sisällöllinen muutos tai vaikuttav uuden varmistaminen
mahdollista olemassa olevaa henkilöstöä kouluttamalla vai tarvitaanko uusia
henkilöstöresursseja. Kuntoutuksen tulee kehittyä keräänty vän kokemuksen
ja tutk imustiedon mukaisesti. Onkin ar v ioitava huolellisesti, edelly ttää kö
kuntoutuksen kehittäminen henkilökunnan lisäämistä, uuden opettelua tai toi
mintakäytänteiden muuttamista. Uuden menetelmän käyttöönotto voi muuttaa
henkilökunnan työty yty väisy y ttä joko muuttamalla työtä yksitoikkoisemmaksi,
mielekkäämmäksi tai haasteellisemmaksi. On tärkeää huolehtia myös siitä, että
kuntoutuksen kehittäminen ja uuden menetelmän käyttöönotto ei ole yhden
henkilön varassa.
Esimerk ki: Kela otti käy ttöön kuntoutuksen tavoitteen asettamisen eli GASmenetelmän (Kiresuk ym. 1994), joka otetaan asteittain käyttöön Kelan kustan
tamassa kuntoutuksessa2. Kela koulutti 2010 –2011 palveluntuottajien yhdyshen
kilöt, joiden tehtävänä on implementoida GAS-menetelmä Kelan järjestämiin

2 Ks. http://w w w.kela.fi/gas-menetelma.
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laitoskuntoutustoimenpiteisiin. Kela myös koulutti ammattikorkeakoulujen
opetushenkilöstöä GAS-kouluttajiksi, ja ammattikorkeakoulut ovat sittemmin
järjestäneet alueellisia GAS-koulutuksia Kelan rakentaman koulutusmallin
ja -materiaalin mukaan. GAS-menetelmän käy ttöönotto on osin leviämässä
myös ter veydenhuoltoon (mm. Vantaan kuntoutustyöntekijät, yliopisto- ja
keskussairaaloiden sekä erityiskoulujen lastenneurologiset työryhmät). Kelan
tekemän selvityksen mukaan suurin osa palveluntuottajista on ollut ty ytyväisiä
GAS-menetelmän käyttöönottoon, sillä se ohjaa kuntoutuksen sisältöä asiakas
keskeisesti. Menetelmän käyttöönotto on kuitenkin osoittautunut haasteelliseksi,
sillä se edelly ttää paitsi menetelmän osaamista myös toiminnan uudelleen orga
nisoimista ja jatkuvaa koulutusta työntekijöiden vaihtuessa. Lisäksi asiakkaan
yksilöllisen tavoitteen tunnistaminen edelly ttää totuttua enemmän aikaa ja
vaatii myös yksilöllisiä toimenpiteitä, mikä on johtanut laitoskuntoutusjaksojen
sisällöllisiin muutoksiin. Päätös jonkun menetelmän käyttöönotosta ei siirry käy
täntöön, jos organisaatio ei mahdollista siihen kouluttautumista ja menetelmän
käyttöönoton vaatimia resursseja.

Minkälaista yhteistyötä ja kommunikaatiota tarvitaan?

Selite: Toimiva kuntoutusprosessi voi edellyttää uudenlaista yhteistyötä organi
saation muiden toimijoiden tai organisaation ulkopuolisten toimijoiden kanssa.
Kuntoutusmenetelmä määrittää yhteistyön sisällön ja intensiteetin. Myös vuo
rovaikutus kuntoutujan ja hänen läheistensä kanssa voi muuttua.
Esimerk ki: Kela on kehittänyt ASLAK-kuntoutusta vuodesta 2007, ja nyt käyn
nissä olevassa kehittämishankkeessa TK23 on lisätty kuntoutujan työhön liitty vää
osuutta. Tämä tarkoittaa käy tännössä sitä, että kuntoutujan esimies joutuu sekä
arvioimaan työntekijän kuntoutustarpeita työn näkökulmasta että osallistumaan
kuntoutusprosessiin. Kuntoutuksen sisältöön on lisätty työpaikkakäyntejä sekä
yhteistapaamisia niin työterveyshuollon kuin työyhteisön kanssa. Kuntoutuksen
tavoitteeksi on tullut yksilön varhaiskuntoutustarpeen tunnistamisen lisäksi
työssä jaksamisen edelly tysten parantaminen yhteistyössä työnantajan kanssa.
Yhteistyön toteutuminen edellyttää niin palveluntuottajan työntekijäresurssien
uudelleenarviointia kuin esimiehen työajan uudenlaista allokointiakin toimivan
kuntoutusprosessin toteutumiseksi.

3

Ks. http:// w w w.kela.fi/kehittamistoiminta.

Autti-Rämö: Lääkinnällinen kuntoutus – organisaatiot ja järjestelmävastuut ylittävä tavoitteellinen prosessi

Rakenne (Structure)
Mitä vaikutuksia uuden kuntoutusmenetelmän käyttöönotolla on kuntoutuksen
keskittämisen tai hajauttamisen kannalta?
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Selite: Kuntoutusta toteutetaan kaikilla terveydenhuollon tasoilla. Mitä lähem
pänä kuntoutujan elinympäristöä se toteutetaan, sitä helpommin kuntouttavat
toimenpiteet siirty vät kuntoutujan arkeen. Kalliit ja vaativaa osaamista edellyt
tävät toimenpiteet pyritään terveydenhuollossa keskittämään.
Esimerk ki: Kuntoutuksen vaikuttavuuden parantaminen ja oikea-aikaisuuden
sekä oikean kohderyhmän tunnistaminen edellyttää jatkuvaa osaamisen kehit
tämistä. Moniammatillisesti toteutettuja ja usein kalliita kuntoutustoimenpiteitä
kehitetään ja kustannetaan Suomessa erityisesti Kelan rahoittamassa toiminnas
sa. Kun kehittämishanke siirty y Kelan vakiintuneeseen toimintaan, se joudutaan
kilpailuttamaan. Kilpailuttamisessa ei kuitenkaan huomioida kehittämistyötä
tai kertynyttä osaamista, vaan hankintapäätös perustuu pääosin kustannuksiin
ja siihen, että palvelu täyttää standardin mukaiset edellytykset. Kustannusvai
kuttav uuden nä kökulmasta kesk ittämistä edelly ttävä kuntoutustoimenpide
voi kilpailutuksen myötä ohjautua monien ja kilpailutusjaksojen myötä myös
vaihtuvien toimijoiden palveluksi, jolloin keskittämisestä saatava osaamisen
kertyminen ja laadullinen hyöty menetetään. Onkin tarkkaan mietittävä, miten
kilpailutusta koskevassa lainsäädännössä voidaan varmistaa laatuun ja jatkuvaan
kehittämistarpeeseen perustuva hankinta vaativien kuntoutustoimenpiteiden
vaikuttavuuden ja kehittämisen turvaamiseksi.

Millaisia investointeja kuntoutusmenetelmän käyttöönotto edellyttää?

Selite: Uuden kuntoutusmenetelmän käy ttöönotto voi edelly ttää uusia investoin
teja ja organisaation rakenteen muutoksia, jotka voivat aiheuttaa huomattavia
kustannuksia.
E si merk kejä: Selkäydinvamma isten hoito ja kuntoutus siirret tiin kolmen
yliopistosairaalan vastuulle (A 336/2011), mikä johti uusien yksiköiden perus
tamiseen. Lainsäädännön tavoite – selkäydinvammaisten alueellisen hoidon ja
kuntoutuksen parantaminen – on johtanut merkittäviin tila-, hoitohenkilökunta
sekä koulutusinvestointeihin. Selkäydinvammaisten kuntoutuksen osaaminen
kerty y vasta kokemuksen myötä, ja kustannuksissa on huomioitava myös hen
kilökunnan jatkuvan koulutuksen tarpeet erityistason hoidon ja kuntoutuksen
kehittämiseksi. Selkäydinvammaisten hoidon ja kuntoutuksen keskittäminen
osaamiskeskuksiin tarkoittaa myös sitä, että näiden osaamiskeskusten tulee paitsi
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seurata kansainvälistä tiedon lisääntymistä myös huolehtia tiedon siirtymisestä
sekä omaan käytäntöön että paikallisille toimijoille.

Mikä on kuntoutusmenetelmän käyttöönoton todennäköinen budjettivaikutus?
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Selite: Kun uusi kuntoutusmenetelmä osoittautuu tutkimuksessa vaikuttavaksi,
seuraa nopeasti keskustelu sen kustannuksista ja kustantajasta. Onkin tärkeää
arvioida kuntoutusmenetelmän käyttöönoton tai kuntoutuksen järjestämisvas
tuun määrittämisen vaikutukset kokonaiskustannuksiin järjestelmän ylätason
eli kokonaiskustannusten kannalta.
Esimerkki: Kelan järjestämä psykoterapia siirtyi harkinnanvaraisesta lakisäätei
seksi subjektiiviseksi oikeudeksi 1.1.2012, mutta sen kohderyhmä (16 – 67-vuotiaat)
ja tavoite (opiskelun loppuun saattaminen tai työelämään pääsy tai siellä pysy
minen) säilyivät ennallaan. Edelly tyksenä on psykiatrin 3 kuukauden seuranta
ja lyhyen terapian tai hoidon vaikutusten arviointi. Kunnan tehtävä on huolehtia
psykoterapia tarpeen arvioinnista, matalan kynnyksen palveluista, lyhytterapiasta
sekä lisäksi psykoterapian tarjonnasta niille henkilöille, joilla psykoterapian
tavoite ei ole työelämään pääsy tai siellä pysyminen. Kela seuraa lainmuutoksen
kustannusvaikutuksia Kelan osalta, mutta psykoterapiaa koskevan lainsäädännön
sekä uuden terveydenhuoltolain kuntaa velvoittavan lainsäädännön vaikutuksia
koko terveydenhuollon kustannuksiin ei ole selvitetty. Jos kuntatasolla ei pystytä
kustannussyistä huolehtimaan matalan kynnyksen palveluista ja lyhytterapiasta,
on olemassa selkeä riski, että Kelan järjestämän, subjektiivisen oikeuden varassa
toimivan psykoterapian tarve kasvaa – ja samalla terveydenhuollon kokonaiskus
tannukset. Jos kuntoutusjärjestelmän vastuualueita muutetaan lakisääteisesti, on
huolehdittava, että muutoksen seurauksia voidaan seurata koko kohderyhmän
osalta (esimerkkitapauksessa kaikki psykoterapiaa tarvitsevat).

Hallinto
Millaisia hallinnollisia haasteita ja mahdollisuuksia kuntoutusmenetelmien
käyttöönottoon liittyy?

Selite: Tämän kysymyksen tarkoitus on muun muassa selvittää eri toimenpiteisiin
liitty viä hallinnollisia sekä investointeja (tilat, laitteet, henkilöstö), yhteistyötä
(eri organisaatiot), monitorointia ja laadunvalvontaa koskevia haasteita.
Esimerk ki: Kelan IKKU-kehittämishanke kohdistui yli 75-v uotiaisiin hen
kilöihin, joilla on tuki- ja liikuntaelinsairauksia, ja sen tavoitteena oli kotona
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selviytymisen tukeminen. Kehittämishankkeeseen liitetyssä tutkimuksessa ha
vaittiin, että tieto kuntoutusjakson aikana tunnistetuista jatkotoimien tarpeista
siirtyi vain harvoin niille, joiden tehtävä on kotikunnassa suunnitella ja viedä
käytäntöön laitoskuntoutusjaksolla tunnistettuihin tarpeisiin vastaavat toimen
piteet (Salmelainen, julkaisematon havainto). Tunnistetut, kotona selviytymisen
edellytyksenä olevat ympäristön muutostarpeet eivät voi tiedon välittymisen
ongelmien vuoksi tällöin toteutua.

Kuka päättää, kenelle kuntoutustoimenpide myönnetään ja millä perusteilla?

Selite: Päätöksentekoprosessit sekä kuntoutuksen kohdistamisesta että sisällöstä
voivat vaihdella paitsi saman organisaatiotason sisällä eri alueiden välillä (esim.
perusterveydenhuollon osaaminen ja resurssit eri alueilla) myös saman organi
saation sisällä (esim. Kelan päätökset).
Esimerkki: Suomessa tehtiin vuonna 2004 tutkimus, jossa selvitettiin esimerkki
potilaiden avulla 20 lastenneurologisen yksikön moniammatillisten työryhmien
kuntoutuksen sisällöllisen suunnittelun käytäntöä. Osoittautui, että 4-vuotiaan
lapsen, jolla oli ennenaikaisuuden pohjalta kehittynyt diplegia-ty yppinen CPoireyhtymä, vuosittaisessa fysioterapiamäärässä oli nelinkertainen ero eri sai
raaloiden välillä (Autti-Rämö 2007). Eroja selvitettiin yhteisessä seminaarissa, ja
tulokset vastasivat käytäntöä. Myöhemmin fokusryhmähaastattelussa (Jeglinsky
ym. 2012) osoittautui, että tulos selittyi toisaalta asenteilla (käsitys fysiotera
pian vaikuttavuudesta) ja toisaalta paikallisilla resursseilla (erot avohoidon
fysioterapiatarjonnassa). Lainsäädännön määrittämällä kuntoutuksen järjes
tämisvastuulla – esimerkkitapauksen kuntoutus oli Kelan järjestämisvastuulla
– ei voida ohjata kuntoutussuunnitelman sisältöä. Jos halutaan yhdenmukaistaa
kuntoutuksen kohdentumista ja sisältöä, on pystyttävä paremmin selvittämään,
miten kuntoutuspäätökset ja -suunnitelmat synt y vät. On myös selvitettävä,
onko kuntoutuksen yksilölliseen suunnitteluun sekä toteuttamiseen olemassa
riittävää osaamista.

Toimintakulttuuri
Miten kuntoutusmenetelmä siirtyy käytäntöön?

Selite: Kuntoutusmenetelmien siirtymistä organisaation toimintakäytäntöön on
tarkasteltava eri näkökulmista: organisaation, hoitohenkilökunnan sekä kuntou
tujan. Menetelmän käyttöönotto on mahdollista vain, jos organisaatio katsoo
sen kuuluvan omaan toiminta-alaansa ja vastaavan oman toiminta-alansa edel
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lyttämiä vaatimuksia. Vain tällöin sille annetaan tarvittavat toimintaresurssit.
Sekä terveydenhuolto että Kela edellyttävät kuntoutustoimenpiteiltä teoreettista
uskottavuutta, jos tutkimusnäyttöä ei ole saatavissa (Paltamaa ym. 2011). Jos
julkinen terveydenhuolto tai Kela ei ota uutta menetelmää järjestettäväkseen,
voi yksityinen taho tarjota kyseistä menetelmää.
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Esimerkkejä: Yhdysvalloissa monivammaisille lapsille kehitetty Doman-Dela
cato-kuntoutusmenetelmä perustuu asiantuntija-arvion pohjalta rakennettuun
päivittäiseen harjoitusohjelmaan, jonka vanhemmat toteuttavat itsenäisesti
kotona mutta jonka vaikuttavuudesta ei ole näy ttöä (Holm 1983). Yksityinen
palveluntuottaja alkoi tarjota 1990-luvulla kotikuntoutusohjelman laatimista Eu
roopassa, ja myös Suomesta monet vaikeavammaisten lasten perheet matkustivat
3–4 kertaa vuodessa omakustanteisesti Hollantiin kotiohjelman saantia varten.
Tämän lisäksi nämä lapset saivat suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän
mukaista kuntoutusta. EU:n rajat ylittävän terveydenhuollon ja matkustamisen
helppouden myötä vastaavia tilanteita on odotettavissa sekä kuntoutus- että
muiden toimenpiteiden kohdalla (Radak ym. 2013).
Kuntoutus on usein monimuotoista, ja teknologian rooli on lisääntynyt
erity isesti haja-asutusalueilla. Esimerkiksi Lapissa kuntoutuksen tarpeeseen
vastaaminen perinteisin moniammatillisin tai yksilömenetelmin ei ole mah
dollista etäisy yksien ja erityistyöntekijävajeen vuoksi. Ratkaisuksi on esitetty
videoyhteyksiä, jotka toimivat terveydenhuollossa jo esimerkiksi aivoverenkierto
häiriöiden liuotushoidosta päätettäessä (Sairanen ym. 2011). Videovälitteinen
mielenterveyskuntoutus on yksi ratkaisu järjestämisvelvollisuuden hoitamiseksi
tarpeen kasvaessa ja erityisesti haja-asutusalueella4. Toisaalta mielenterveyskun
toutuksen vaikuttavuuden perusteena on sekä yksilön soveltuvuus ja käy tettävän
menetelmän yksilöllinen soveltaminen että aktiivinen vuorovaikutus (Knekt
ym. 2010). Onkin epäselvää, miten teknologiset ratkaisut vaikuttavat mielen
terveyskuntoutuksen vaikuttavuuden edelly tyksiin. Myös moniammatillista
kuntoutusta tar vitsevien kuntoutuksen järjestäminen haja-asutusalueilla on
haasteellista. Matkakustannukset voivat ylittää varsinaiset kuntoutuskustan
nukset, ja keskeiseksi kysymykseksi voi muodostua se, kenen tulee matkustaa
– kuntouttajien kuntoutujan arkiympäristöön vaikuttamiseksi vai kuntoutujan
kuntouttajien luo, jotta nämä voivat palvella laajempaa asiakaskuntaa. Haja
asutusalueilla kuntoutuksen kustannukset nousevat usein suuriksi, mikä edelleen
vaikeuttaa kuntoutuksen toteuttamista kansallisesti yhdenmukaisella tavalla.

4 Ks. HUSin Mielenterveystalo-verk kosivut https://w ww.mielenterveystalo.fi/Pages/default.aspx.
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Miten muut kuntoutusmenetelmän intressiryhmät otetaan huomioon
kuntoutusmenetelmän käyttöönotossa tai sisällön suunnittelussa?
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Selite: On tärkeä tunnistaa, mitä tahoja päätökset kuntoutusmenetelmän kehit
tämisestä ja käyttöönotosta koskevat ja minkälaista yhteistyötä päätöksenteossa
tarvitaan. Kuntoutuksessa näitä tahoja ovat erityisesti potilasjärjestöt, palve
luntuottajat, kuntoutujan elinympäristö ja joidenkin kuntoutustoimenpiteiden
osalta myös laitevalmistajat.
Esimerk ki: Kelassa on käy nnist y ny t neuropsykiatrisen kuntoutuksen kehit
tämishanke, jossa tavoitteena on kehittää uusi, opiskelua sekä työllistymistä
tukeva palvelumuoto nuorille aikuisille, joilla on Aspergerin oireyhtymä. Hy vän
ja vaikuttavan kuntoutusmenetelmän kehittäminen ei ole mahdollista Kelan
omana toimintana, vaan se edellyttää laajaa yhteistyötä mm. terveydenhuollon,
potilasjärjestön, opetusalan, vajaakuntoisten ammatillista kuntoutusta tarjoavien
palveluntuottajien sekä työvoimahallinnon kanssa.

Pohdinta
A r v ioin tässä artik kelissa vai kut tava n lää k innä l lisen kuntoutusprosessin
hallinnan mahdollisuuksia Suomen terveydenhuoltojärjestelmässä ja toisaal
ta pohdin, mitä uusien kuntoutusmenetelmien käy ttöönotto tai käy tännön
parantaminen edellyttää järjestelmän prosessilta, rakenteilta, hallinnolta sekä
toimintakulttuurilta. Käytin artikkelin viitekehyksenä EU-yhteistyössä kehitettyä
terveydenhuollon menetelmien arviointimallia EunetHTAa ja siitä erityisesti
organisaation roolia vaikuttavuuden mahdollistajana käsittelevää osuutta. Vaikka
EunetHTA-mallia ei ole testattu kuntoutusintervention suhteen, on se testattu
terveydenhuollossa toteutettavien interventioiden osalta (Pasternack ym. 2009).
EunetHTA-mallin organisatorista osuutta käsittelevät kysymykset eivät kata
kuntoutusjärjestelmän moninaisia ongelmakohtia, mutta siinä tunnistettujen
kysymysten avulla oli mahdollista havainnollistaa niistä monia. EunetHTA
mallin erityinen hyöty on se, että siinä on huomioitu kaikissa EU-jäsenmaissa
tunnistetut tärkeät kysymykset, jotka tulee huomioida sekä otettaessa uusia
toimintoja käyttöön että toimintamalleja uudistettaessa.
EunetHTA-malli on tarkoitettu terveydenhuollon menetelmien arvioin
tiin. Tästä rajauksesta huolimatta malli tarjosi mahdollisuuden tarkastella
myös lääkinnällistä kuntoutusta sen järjestämisen näkökulmasta. Vaikka moni
toimivan kuntoutusprosessin osa-alue jää EunetHTA-mallin organisatorisen
osuuden ulkopuolelle, valitut 11 kysymystä toivat esille monia kuntoutuspro
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sessin toimivuuteen liittyviä keskeisiä tekijöitä. Suomen kuntoutusjärjestelmä
ei ole yhtenäinen hallittu kokonaisuus, vaan se on eriytynyt toisistaan irrallisiin
toimijoihin, joissa tiedonkulku, kuntoutujien ohjaus osaamisen ja resurssien
mukaan tai kansallinen yhdenmukainen ohjaus eivät toteudu. Jos kuntoutusjär
jestelmää tarkastellaan vain yläkäsitteenä, jossa toimijoiden vastuita muuttamalla
saavutetaan paremmat tulokset, unohdetaan, että pelkkä järjestelmä ei kuntouta
ihmistä. Kuntoutuminen edellyttää sitoutumista muutosta tukevaan sekä usein
pitkäkestoiseen ja monessa elinympäristössä toteutuvaan prosessiin, osaamista
ja eri järjestelmien välistä hyvää yhteistyötä.
Järjestelmä, jossa kuntoutuja on objekti – maksetun toimenpiteen kohde – ei
johda kuntoutujan sitoutumiseen aktiiviseen, omaa toimintaa edellyttävään muu
tosprosessiin. Se, miten hy vin kuntoutusjärjestelmässä on huomioitu kuntoutuja
subjektina, oman elämänsä tärkeimpänä voimavarana, vaikuttaa oleellisesti
kuntoutumisen edellytyksiin. Mitä vähemmän kuntoutuja pysty y aktiivisesti
osallistumaan oman kuntoutusprosessinsa suunnitteluun ja toteutukseen, sitä
epätodennäköisempää on, että kuntoutuja pysty y hyötymään teoreettisesti hy
västä ja hänelle sopivalta tuntuvasta kuntoutusmenetelmästä.
Suomessa kuntoutustarpeen tunnistaminen ja siihen vastaaminen on mo
niammatillista mutta hy vin professiolähtöistä (Wallin 2009; Paltamaa ym. 2011;
Jeglinsky ym. 2012). Kuntoutuminen ei voi perustua yksittäisiin toimijoihin vaan
kokonaisvaltaiseen, yksilön yhdessä kuntouttajien kanssa asettaman tavoitteen
saavuttamista tukevaan, eri osapuolia sitovaan toimintamalliin. Tällainen mo
niammatillinen toimijuus edelly ttää hy vää luottamusta ja kykyä yhteistyöhön,
mikä synty y usein vasta vuosien aikana. Yhteinen tavoite ja toiminta-ajatus
parantavat myös järjestelmästä toiseen siirtymistä, jolloin kuntoutusta ei enää
pidetä yksittäisinä, eri järjestäjien kustantamina tapahtumina vaan kokonais
valtaisena, elämää kannattava työotteena. Toimivan kuntoutusprosessin selkeä
uhka on kuntoutusprosessin pilkkominen kilpailulla hankittaviin osatekijöihin,
joille ei ole resursoitu yhteistoiminnan mahdollisuuksia.
Kuntoutuksen vaikutuksia on arvioitu paitsi yksilön muutoksina myös sen
suhteen, saadaanko yhteiskunnan yhteisten varojen käytölle vastinetta (Saltychev
ym. 2012). Julkinen valta ei voi kuitenkaan määrätä, miten ihmisen tulee toimia
omassa arjessaan. Kuntoutuksessa on tunnistettu ilmiö can do eli pystyminen
testaustilanteessa ja does do eli tekeminen omassa arjessa. Uuden opitun toi
minnan siirtyminen arkeen edellyttää, että kuntoutuksen tavoite on ihmiselle
itselleen merkityksellinen ja ympäristö mahdollistaa toisin toimimisen. Toisaalta
yhteiskunnassamme vajaakuntoisella ei useinkaan ole todellisia opiskelun tai
t yöllistymisen mahdollisuuksia, vaikka kuntoutuksella saavutettaisiin mer
kittävä paraneminen opiskelutaidoissa tai työllistymisen edelly tyksissä. Monet
näyttävät myös ajattelevan, että kuntoutus päättyy työllistymisen edellytysten
parantamiseen, mutta kuntoutujan näkökulmasta se päätty y vasta sitten, kun hän

Autti-Rämö: Lääkinnällinen kuntoutus – organisaatiot ja järjestelmävastuut ylittävä tavoitteellinen prosessi

143

on saanut työpaikan. Se, miten kuntoutuksen vaikuttavuutta mitataan, vaikut
taa siihen, miten kuntoutus järjestetään ja millaiset resurssit sille annetaan. Jos
toimintaa arvioivat mittarit ovat väärät, myös niistä tehdyt johtopäätökset ovat
väärät. Kuntoutusjärjestelmän muutostarpeita arvioitaessa on tärkeää varmistaa,
että järjestelmään kohdistuvat muutokset parantavat yksilön oikea-aikaisen ja
saumattoman kuntoutusprosessin toteutumista. Näkökulman tuleekin olla
etenevän kuntoutusprosessin varmistamisessa, ei erillisissä järjestämisvastuissa.
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Annamari Tuulio-Henriksson
Mielenterveyden häiriöiden kuntoutus ja monitahoinen
palvelujärjestelmä
Johdanto
Mielenterveyden häiriöt aiheuttavat yksilöllistä inhimillistä kärsimystä ja kuor
mittavat myös potilaiden omaisia ja läheisiä. Sairaudet alkavat monesti jo nuo
ruusiässä tai nuorena aikuisena. Vaikka monet kuntoutuvat ja toipuvat kokonaan
mielenterveyden häiriöistä, on myös tavallista, että sairausjaksot toistuvat ja
pitkitty vät, joskus myös kroonistuvat jatkuen koko elämän ajan. Mielentervey
teen liitty vän sairastavuuden aiheuttamat kustannukset sekä potilaille, heidän
omaisilleen että yhteiskunnalle ovat korkeat, eikä kokonaiskustannuksia edes
voida luotettavasti arvioida. Suurimmat kustannukset syntyvät mielenterveyden
häiriöihin liitty västä toimintaky v yn menetyksestä, eivät niinkään hoitoon ja
palveluihin kohdistuvista kuluista (Kiiskinen ym. 2005).
Mielenterveyden häiriöiden hoito ja kuntoutus muodostavat kokonaisuuden,
jonka kaikkien osien tarkoitus on parantaa potilaan ja asiakkaan elämänlaatua
ja arkipäivässä selviämistä. Mielenterveyden häiriöiden hoidon ja kuntoutuksen
erottaminen on joskus epäselvää. Mielenterveyskuntoutus sisältää monialaisen
kuntouttavien palvelujen kokonaisuuden, jossa ammattihenkilöiden tehtävä on
toimia kuntoutujan yhteistyökumppaneina tukien, motivoiden ja rohkaisten kun
toutujaa asettamaan omalle kuntoutukselleen tavoitteita ja toteuttamaan niitä.
Kuntoutuksen työ- ja toimintaky v yn kohentamiseen tähtäävät tavoitteet tulisi
ottaa huomioon osana kokonaishoidon suunnitelmaa (Pylkkänen 2008). Olen
naisen tärkeää on oikein ajoitettu kuntoutukseen ohjautuminen ja oikeiden kun
toutustoimenpiteiden valinta. Kuntoutukseen kuuluvat esimerkiksi sosiaalisten
vuorovaikutustaitojen kehittäminen tai arjessa selviy tymistä auttavien keinojen
opetteleminen. Mielenterveyskuntoutukseen kuuluu myös ammatillinen kuntou
tus, kuten työharjoittelu, tuettu työllistäminen ja koulutus. Psykoedukaatio eli
tiedon antaminen sairaudesta sekä erilaiset kognitiivisten taitojen tehostamisen
muodot ovat osa kuntoutusta. Sosiaaliset tukijärjestelyt, kuten ympärivuoro
kautinen palveluasuminen ja klubitoiminta, ovat osa kuntoutusjärjestelmää.
Mielenterveyden häiriöiden tärkein hoitomuoto, vuorovaikutukseen perustuva
psykoterapia, on myös yksi mielenterveyskuntoutuksen keskeisistä muodoista.
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Lääketieteellisen hoidon keskeinen muoto on lääkehoito. Lääkehoidon
seuranta kuuluu hoidon piiriin myös kuntoutuksen aikana. Oireita lievittävä
lääkehoito tai muu oireenmukainen hoito ei kuitenkaan välttämättä samanai
kaisesti kohenna toimintakykyä. Mielenterveyskuntoutuksen yksi tavoite onkin
paitsi edistää työ- ja toimintaky vyn säilymistä tai sen palauttamista myös tukea
erilaisten oireiden kanssa pärjäämistä. Oireet voivat jatkua vielä kuntoutuksen
päättyessä, mutta lievät oireet eivät välttämättä estä työntekoa tai opiskelua.
Mielenterveyskuntoutuksen järjestelmää on pidetty pirstaleisena ja vaikeasti
hahmotettavana. Tämä herättää huolta siitä, miten mielenterveyden häiriöön
sairastunut, usein aloiteky v yltään heikentyny t ja jaksamisongelmien kanssa
taisteleva henkilö löytää oikeaan aikaan itselleen sopivan kuntoutuksen erilais
ten palveluiden joukosta. Tässä luvussa kuvataan monista toimijoista koostuvaa
kuntoutuksen palvelukokonaisuutta mielenterveyden häiriöiden kliinisten ja
suosituksiin perustuvien hoidollisten erityispiirteiden kautta ja luodaan silmäys
mielenterveyskuntoutuksen palvelujärjestelmän haasteisiin.

Mielenterveyden häiriöihin ja mielenterveyskuntoutujaan liittyviä
erityispiirteitä
Mielenterveyden häiriöihin liitty y erityispiirteitä, jotka on otettava huomioon
sekä hoitoa että kuntoutusta järjestettäessä. Yhtenäisen hoidon tueksi mielenter
veyden häiriöille on laadittu tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia suosituk
sia1, joita laaditaan lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille sekä
kansalaisille avuksi hoidon suunnittelua varten. Mielenterveyttä kuormittavien
häiriöiden ja oireiden kirjo on laaja. Eri oirekokonaisuuksien ilmaantuminen,
kesto, vakavuus sekä vaikutus työ- ja toimintakyky yn vaihtelevat suuresti. Myös
monet somaattiset sairaudet ovat usein psy ykkisesti raskaita ja voivat myöhem
min johtaa diagnosoitaviin, hoitoa ja kuntoutusta edellyttäviin psykiatrisiin
häiriöihin. Somaattinen ja psykiatrinen samanaikaissairastavuus on otettava
huomioon mielenterveyskuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.
Kuntoutuksen tarve ja muoto vaihtelevat paitsi yksilöllisesti myös eri mie
lenterveyden häiriöissä ja niiden eri vaiheissa. Psykoosisairauksissa toimivat
periaatteet ja toimenpiteet voivat sopia huonosti tai eivät sovi ollenkaan esimer
kiksi masennus- tai ahdistuneisuushäiriöstä kärsiville kuntoutujille (Pylkkänen
2008). Eräissä mielenterveyden häiriöissä tuen tarve voi olla elinikäinen, toisissa
kuntoutusta tarvitaan vain yksittäisinä jaksoina elämän varrella. Usein käytetty
1 Ks. http://w w w.kay pahoito.fi.
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jako vakaviin ja lieviin mielenterveyden häiriöihin ei välttämättä sovi kuvaa
maan sitä vaikutusta, joka eri häiriöillä on henkilön elämään ja arkeen. Vakavat
psykoosisairaudet kuormittavat erityisesti akuuttivaiheissaan elämää raskaasti,
mutta myös esimerkiksi masennus- tai ahdistuneisuushäiriöt voivat olla vaiku
tuksiltaan hy vin laaja-alaisia ja oirekuvaltaan hankalia. Mielenterveyden häiriöt
etenevät usein episodeina, joiden välillä voi olla pitkiäkin oireettomia jaksoja.
Asianmukaisen hoidon ja kuntoutuksen avulla uusien episodien ilmaantumista
voidaan myöhentää tai jopa estää.
Mielenterveyskuntoutujan tuen ja ohjauksen tarve voi olla laadultaan ja
määrältään erilainen kuin muihin sairauksiin sairastuneilla. Mielenterveyden
häiriöihin usein liitty vän aloitekyv yttömy yden vuoksi joku muu kuin häiriöstä
kärsivä voi todeta kuntoutustarpeen ja käynnistää kuntoutusmahdollisuuksien
selvittämisen. Hoidon ja kuntoutuksen tuloksellisuuteen vaikuttaa oireisiin,
toimintakyky yn ja motivaatioon liittyvä ajankohdan osuvuus kuntoutuksen
aloituksen kanssa. Tarvetta voi myös olla kiireellisiin toimenpiteisiin, kuten
muissakin sairauksissa.

Mielenterveyskuntoutus edellyttää ikävaiheen huomioon ottamista
Lasten kuntoutuksen tavoite on ensisijaisesti tukea kehitystä ja oppimista. Kun
toutuksen tavoitteita ovat erityisesti positiivisen kasvun esteiden raivaaminen,
ikätasoisen kehityksen saavuttaminen sekä ilmaisu- ja kommunikaatiotaitojen
kehittäminen (Moilanen 2008). Lasten kuntoutuksessa hoitoa, kuntoutusta ja
kasvatuksen tukemista ei ole tarkoituksenmukaista erottaa toisistaan. Kuntoutus
voi kohdistua lapseen ja nuoreen yksilönä, hänen perheeseensä tai laajempaan
sosiaaliseen ympäristöön, johon voivat kuulua päiväkoti, koulu, lähisukulaiset
ja muut lähiy mpäristön ihmiset. Lasten ja nuorten mielenter veyskuntoutus
vaatii yleensä aina perheen tai perheenjäsenten asemassa olevien henkilöiden
mukanaoloa.
Mielenterveyden häiriöt puhkeavat usein nuoruusiällä tai varhaisessa ai
kuisuudessa, jolloin monet aikuistumisen kehitystehtävät jäävät kesken. Näille
nuorille tarvitaan pitkäkestoisia, monialaisia kuntouttavia toimenpiteitä, joiden
avulla tuetaan aikuistumisen prosessia yhdessä kuntoutuksen muiden tavoittei
den kanssa. Joskus nuoren mielenterveyspotilaan kuntoutuksessa ensisijaista on
kehityksen tukeminen, ja vasta toissijaisesti voidaan tähdätä opiskeluky v yn tai
työky vyn kohentamiseen. Kuntoutuksen on tärkeää päästä alkuun mahdolli
simman varhain, jotta mielenterveyden häiriön aiheuttamat koulunkäynnin tai
opiskelun keskey tykset eivät pitkity ja psykososiaalinen kokonaistilanne voidaan
hallita parhaalla mahdollisella tavalla. Liian myöhään aloitettu kuntoutus voi
haitata kuntoutuksen tavoitteiden saavuttamista, jolloin kuntoutukselliset toi
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menpiteet voidaan päätyä lopettamaan ja nuori siirty y työky v y ttömy yseläkkeelle
(Koskenvuo ym. 2011; Raitasalo ja Maaniemi 2011). Tästä tilanteesta ulospääsy
on erittäin vaikeaa. Vaarana on silloin, että aikuistuvan nuoren mielenterveyden
ongelmat ja erilaiset psykososiaaliset vaikeudet kasaantuvat.
Työelämän muutokset ja työurien pidentämistarpeet korostavat työterveys
huollon kuntoutusta koordinoivaa roolia ja sen kehittämistä, jotta työelämään
liitty vät yksilön mielenterveyttä uhkaavat riskitekijät tunnistetaan. Kuntoutus
tarpeen ennakoiva tunnistaminen ja arviointi sekä tarpeellisen kuntoutuksen
oikea-aikainen järjestyminen helpottavat työssä jaksamista ja työelämän siirty
mätilanteissa selviämistä. Työikäisten mielenterveyskuntoutuksessa korostuvat
työelämässä jaksamiseen liitty vät tavoitteet, mutta kuntoutuksen tavoite voi
olla myös toimintakyv yn ylläpitäminen ja omien edellytysten mukainen laadu
kas elämä. Ammatilliseen ja työelämäkuntoutukseen sisälty y myös psy ykkistä
tervey ttä edistäviä elementtejä, vaikka kuntoutus ei lähtökohtaisesti olisi mie
lenterveyskuntoutusta.
Ikääntyneiden mielenterveyskuntoutuksessa tavoitellaan erityisesti omatoi
misuuden säilymistä ja sen paranemista. Kuntouttavana toimintana järjestetään
esimerkiksi päivätoimintaa, joka sisältää erilaisia harjoituksia, yhdessäoloa ja
virkistäytymistä. Mielialan koheneminen voi olla ratkaisevan tärkeää ikäänty
neiden yleisen toimintaky vyn kannalta (Hinkka ja Karppi 2010). Ikääntyneiden
mielenterveyskuntoutus on edelleen varsin olematonta, eikä ole riittävästi tietoa
siitä, millaista kuntoutuksen tulisi olla (Tilvis 2002). Väestön ikääntyessä, eliniän
pidetessä ja muistisairauksien lisääntyessä tietoa ja toimintamalleja kuitenkin
tarvittaisiin.

Päihdekuntoutus
Päihdekuntoutukseen liitty y muista mielenterveyden häiriöistä poikkeavia
piirteitä. Päihdeongelmaisten kuntoutus edelly ttää, että hoidossa ja muilla
keinoin saavutetaan selkeä motivoituminen ja sitoutuminen päihteiden käy
tön vähentämiseen tai sen lopettamiseen. Vasta sitten voidaan arvioida työ- ja
toimintakykyä koskevien tavoitteiden asettamisen mahdollisuudet. Tämä on
päihdekuntoutuksen perusongelma, koska päihteiden käyttö on usein osa yleistä
selviytymisstrategiaa ja keino hallita riippuvuuden oireita (Holopainen 2008).
Motivaation saavuttaminen on pitkä, joskus vuosiakin kestävä prosessi, joka
herkästi turhauttaa myös hoito- ja kuntoutushenkilökuntaa. Motivoivan haastat
telun menetelmät voivat edistää päihdehäiriöisen potilaan kuntoutusmotivaation
kehittymistä (esim. Absetz ja Hankonen 2011).
Päihdekuntoutuksen pitkäaikaiset vaikutukset saavutetaan parhaiten, jos
päihteiden riskikäyttö tunnistetaan työterveyshuollossa tai perusterveydenhuol
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lossa jo ennen kuin päihteiden suurkulutus on kroonistunut, mutta käytännössä
päihdekuntoutus päästään aloittamaan ongelman varhaisvaiheessa vain harvoin
(Holopainen 2008). Päihdekuntoutujilla on monesti useita elämäntilanteeseen
liitty viä ongelmia ja päihdehäiriön kanssa samanaikaisia mielenterveyden häi
riöitä ja/tai somaattisia sairauksia. Tämä aiheuttaa erilaisten palvelujen tarvetta,
mikä tekee päihdekuntoutuksesta vaativaa ja edelly ttää palvelujen suunnitte
lussa usean eri tahon yhteistyötä ja osaamista. Suomessa A-klinikkajärjestelmä
toteuttaa avohoitona keskeisen osan päihdekuntoutuksesta, mutta osa potilaista
tarvitsee myös toistuvaa laitosmaista kuntoutusta ja joskus pitkiäkin jatkokun
toutusohjelmia (Alkoholiongelmaisen hoito 2011).

Toimintakyvyn tukeminen mielenterveyskuntoutuksen osana
Mielenterveyden häiriöihin liitty y monenlaista toimintaky v yn ja elämänlaadun
heikkenemistä (Saarni ym. 2007). Psykoosia sairastavilla on usein laaja-alaisia
toimintaky v yn ongelmia, aloiteky v yttömy yttä ja motivaation heikkoutta (Viertiö
ym. 2012), ja myös muihin mielenterveyden häiriöihin liitty y muistin, tarkkaa
vaisuuden ja keskittymisky vyn ongelmia sekä toiminnanohjauksen puutoksia,
jotka heikentävät yleistä toimintakykyä (Tuulio-Henriksson ym. 2000; Kalska ja
Kähkönen 2004; Antila ja Tuulio-Henriksson 2005). Kuten muidenkin sairauksien
kohdalla, toimintakyvyn arviointi on tärkeä osa myös mielenterveyspotilaan hoi
don ja kuntoutuksen suunnittelua, ja arkipäivän toimintaky v yn kohentaminen
tai sen ylläpito on aina yksi mielenterveyskuntoutuksen tavoitteista.
Tutkimustietoa kognitiivista toimintakykyä kohentavan työskentelymallin
merkityksestä erityisesti vakavista mielenterveyshäiriöistä kärsivien potilaiden
yhtenä kuntoutusmuotona on kertynyt jo melko paljon (Tuulio-Henriksson 2012).
Resurssien vähy ys rajoittaa näiden kuntoutusmallien ja erityisesti yksilöllisen
neuropsykologisen kuntoutuksen mahdollisuuksia sisältyä mielenterveyskun
toutuksen järjestelmään. Kognitiivisen toimintaky vyn kohentamiseen tähtäävät
kuntoutusohjelmat esimerkiksi skitsofreniaa sairastaville ovat kuitenkin tärkeitä
kehittämiskohteita kuntoutuspoliklinikoilla eri puolilla Suomea.
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Terveydenhuoltolaki (L 1326/2010) määrittelee kunnan tehtäväksi järjestää
alueensa asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tarpeellinen mie
lenterveystyö, jonka tarkoitus on yksilön ja yhteisön mielenterveyttä suojaavien
tekijöiden vahvistaminen sekä mielenterveyttä vaarantavien tekijöiden vähentä
minen ja poistaminen. Terveydenhuoltolain ja mielenterveyslain (L 1116/1990)
mukaan mielenterveyspalvelujen järjestämisessä on sairaanhoitopiirin kuntayh
tymän ja sen alueella toimivien terveyskeskusten yhdessä kunnallisen sosiaali
huollon ja erityispalveluja antavien kuntayhtymien kanssa huolehdittava siitä,
että mielenterveyspalveluista muodostuu toiminnallinen kokonaisuus. Siihen
kuuluvat 1) terveydenhuollon palveluihin sisältyvä, mielenterveyttä suojaaviin
ja sitä vaarantaviin tekijöihin liittyvä ohjaus ja neuvonta sekä tarpeenmukainen
yksilön ja perheen psykososiaalinen tuki, 2) yksilön ja yhteisön psykososiaalisen
tuen yhteensovittaminen äkillisissä järky ttävissä tilanteissa sekä 3) mielenter
veyspalvelut, joilla tarkoitetaan mielenterveyden häiriöiden tutkimusta, hoitoa
ja lääkinnällistä kuntoutusta.
Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä (L 497/2003) on säädetty auttamaan
kuntoutujaa saamaan hänen tarvitsemansa kuntoutuspalvelut ja tässä tarkoi
tuksessa edistämään viranomaisten sekä muiden yhteisöjen ja laitosten asia
kasyhteistyötä. Monen aloiteky v yn ongelmista kärsivän mielenterveyspotilaan
kohdalla asiakasyhteistyö ja palveluneuvonta voivatkin olla hy vin olennaisia,
jotta potilas ei jää kokonaan ilman palveluja tai saa niitä tarpeeseensa nähden
riittämättömästi ja ongelmansa kannalta väärään aikaan.
Y htenäiset k iireel lisen hoidon k riteerit pätevät myös mielenter veyden
häiriöiden kohdalla. Riittävän hoidon ja palvelujen ohella kunnan on tervey
denhuoltolain mukaan järjestettävä mielenterveyspotilaalle myös kuntoutusta
viiv ytyksettä ja kuntoutujan kannalta sellaisessa muodossa ja määräajassa, että
sen voidaan ajatella kohentavan kuntoutujan työ- ja toimintakykyä. Terveyden
huollossa tehtävä mielenterveystyö on suunniteltava ja toteutettava siten, että se
toimii joustavasti kunnassa tehtävän sosiaalihuollon kanssa. Hoidon, kuntou
tuksen ja muiden palveluiden lisäksi kunnan on yhdessä sosiaalitoimen kanssa
järjestettävä mahdollisuus mielenterveyspotilaan tarvitsemaan lääkinnälliseen
tai sosiaaliseen kuntoutukseen liitty vään tuki- ja palveluasumiseen.
Suomessa on parhaillaan käynnissä laaja sosiaali- ja terveydenhuollon pal
velujen järjestämisen ja rahoituksen muutosprosessi. Mielenterveyden häiriöt
ovat tärkeänä osana mukana tässä keskustelussa, ja muutokset ovat mahdollisia
myös mielenterveyden häiriöiden hoidon ja kuntoutuksen järjestämisessä. Eräs
muutos on jo ollut Kelan kustantaman kuntoutuspsykoterapian siirtyminen la
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kisääteisen järjestämisvelvollisuuden piiriin. Lähitulevaisuuden sosiaalipalveluja
koskevat lakimuutokset sekä koko sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevat muu
tokset tulevat vaikuttamaan myös mielenterveyskuntoutuksen järjestymiseen.
Myös pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmaan (22.6.2011) on merkitty
tavoite sovittaa yhteen Kelan järjestämä ja rahoittama psykoterapia ja kuntoutus
muuhun julkiseen palvelukokonaisuuteen sekä selkiy ttää lääkinnällisen kuntou
tuksen työnjakoa ja yhteistyötä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja
Kelan kanssa.
Lasten ja nuorten lakisääteinen mielenterveyskuntoutus on ensisijaisesti
julkisen terveydenhuollon vastuulla. Myös alle 16-vuotiaiden psykoterapiasta
vastaa julkinen terveydenhuolto. Mielenterveyskuntoutuksen kokonaisuudesta
vastaa perusterveydenhuolto, ja erikoissairaanhoito tarjoaa konsultaatioapua
perusterveydenhuollolle ja sen toimijoille. Tärkeä osa lasten ja nuorten mielenter
veyskuntoutusta ovat sosiaalihuoltolain mukaiset sosiaalipalvelut, joihin kuuluvat
mm. sosiaalityö, kasvatus- ja perheneuvonta, laitoshuolto ja perhehoito. Myös
koulujen oppilashuolto on useimmiten kytkettävä mukaan lasten ja nuorten mie
lenterveyskuntoutukseen, kun tehdään ratkaisuja esimerkiksi erityisopetuksen
tarpeesta. Nuorisopsykiatriassa kuntoutusta toteutetaan myös itsenäistymistä
tukevien asumispalvelujen, kuntoutuskotien ja päiväyksiköiden toiminnalla
sekä yhteistyöllä koulutus-, ammatinvalinta- ja työvoimaviranomaisten kanssa.
Mielenterveyden häiriöiden takia potilas voi hakeutua hoitoon sekä pe
rusterveydenhuollon että suoraan erikoissairaanhoidon kautta riippuen hänen
tilanteestaan ja kunnan tai sairaanhoitopiirin resursseista tai tavasta järjestää
palvelunsa. Erikoissairaanhoidon palveluja voidaan tarjota myös perustervey
denhuollon yhteydessä. Palveluiden laadussa, määrässä ja järjestämistavassa on
huomattavia alueellisia eroja. Kunnat ja kuntayhtymät sekä tuottavat mielenter
veyskuntoutusta omana toimintanaan että ostavat palveluita yksityisiltä palve
luntuottajilta, mutta julkisen terveydenhuollon järjestämän mielenterveyskun
toutuksen sisällöstä ja kuntoutujien määristä ei ole käytettävissä systemaattisesti
kerättyä tietoa (Lönnqvist ym. 2011). Lääkinnällisenä kuntoutuksena annettavan
psykoterapian järjestämisvastuu kuuluu sairaanhoitopiirille. Sairaanhoitopiirien
lääkinnällisen kuntoutuksen määrärahoja voidaan periaatteessa käyttää yksi
tyissektorilla toteutetun suunnitelmallisen hoidon tukemiseen niillä potilailla,
jotka eivät voi saada Kelan tukea.
Julkisen palvelun oman psykoterapiatarjonnan ja Kelan kuntoutuspsyko
terapian ja muiden kuntoutuspalvelujen lisäksi sairaanhoitopiirien tai suurten
kaupunkien psykiatrisella erikoissairaanhoidolla on erillisiä, ulkopuolisiin psy
koterapiahankintoihin tarkoitettuja varoja, muun muassa sairaanhoitopiirien
myöntämät lääkinnällisen kuntoutuksen varat, niin sanottu Valtava-rahoitus
(Tuisku ym. 2012). Valtava-varoin on käytännössä kustannettu psykoterapioita
niille, joille ei ole myönnetty Kelan kuntoutuspsykoterapiaa tai jotka ovat jo
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saaneet Kelan myöntämän psykoterapian enimmäismäärän ja tarvitsevat vielä
jatkoa kuntoutukselleen. Valtava-järjestelmä on mm. tukipäätösten ajallisen
keston suhteen Kelan kuntoutuspsykoterapiaa joustavampi. Kuten Kelan kustan
tama kuntoutuspsykoterapia, myös Valtava-rahoitus edellyttää psykoterapeutin
lausuntoa ja perusteltua suunnitelmaa kuntoutuksen tavoitteista.
Psykoterapian palveluntuottajille tehdyn kyselyn perusteella alle puolet psy
koterapeuteista työskentelee julkisen terveydenhuollon palveluksessa (Valkonen
ym. 2011). Tutkimuksen mukaan psykoterapiaa kustantavat pääasiassa julkinen
ter veydenhuolto ja Kela. Osa asiak kaista maksaa myös itse psykoterapiansa
joko kokonaan tai sille määritellyn omavastuuosuuden (Valkonen ym. 2011).
Julkinen terveydenhuolto kustantaa useimmiten lyhytkestoista psykoterapiaa,
jota annetaan yksilö-, perhe- ja pariterapiana. Kelan kustantama psykoterapia
on yleensä pitkäkestoisempaa, ja se kohdistuu pääasiassa masennus- ja ahdistu
neisuushäiriöiden kuntoutukseen.
Kunnal lisen ter veydenhuollon vastuuta psykoterapian järjestämisestä
pidetään toivottavana (Lönnqvist ym. 2011), ja jotkut kunnat tuottavatkin
psykoterapiaa ostopalveluna, jota varten sairaanhoitopiireihin on perustettu
kuntoutustyöryhmiä. Psykoterapeutin löy täminen sekä julkisesta terveydenhuol
losta että yksityissektorilta voi kuitenkin olla hankalaa ja haitata kuntouttavan
hoidon oikea-aikaista aloittamista. Kelan kriteerit täyttävistä psykoterapeuteista
laadittu paikkakunnittain ja psykoterapiamuodon mukaan järjestetty luettelo2 voi
helpottaa psykoterapeutin löytymistä. Myös valtakunnallisen terapeuttitietokan
nan3 tavoite on nopeuttaa hoitoon ja kuntoutukseen pääsyä. Tähän ajan tasalla
olevaan tietokantaan pyritään keräämään kaikki suomalaiset psykoterapeutit,
puheterapeutit, f ysioterapeutit, toimintaterapeutit, ravitsemusterapeutit sekä
neuropsykologista kuntoutusta tarjoavat palveluntuottajat.
Kolmannen sektorin toimijat, kuten Suomen Mielenterveysseura, Kirkon
perheneuvonta, Mielenterveyden keskusliitto, A-klinikkasäätiö ja monet muut
yhdistykset ja säätiöt, täydentävät monipuolisesti muuta mielenterveyskun
toutuksen palvelujärjestelmää. Raha-automaattiyhdistys R AY on keskeinen
toiminnan rahoittaja. Kunnat järjestävät itse tai ostavat pitkään sairastaneiden
mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut ja muut tuetun asumisen järjestelyt.
Palvelut tuottaa yleensä yksityinen yritys tai kolmas sektori, jonka merkitys
mielenterveyspalvelujen tuottajana ja tukijana on kasvanut (Lönnqvist ym. 2011).

2 Ks. http://w w w.kela.fi/palveluntuottajahaku.
3 Ks. http://w w w.terapeutit.fi.
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Mielenterveyskuntoutus kuuluu ensisijaisesti julkiselle terveydenhuollolle. Jos
mielenterveyden häiriöstä kärsivä henkilö tarvitsee kuntoutusta, jota ei ole
säädetty kunnan tehtäväksi tai jota ei ole tarkoituksenmukaista järjestää perus
terveydenhuollossa, kunnan tehtävä on huolehtia siitä, että henkilö saa tietoja
muista kuntoutusmahdollisuuksista. Hänet ohjataan yksilöllisten tarpeidensa
mukaan muun palvelujen järjestäjän tuottamiin palveluihin, esimerkiksi hake
maan Kelan kuntoutuspsykoterapiaa tai muuta Kelan kuntoutusta.
Kelan tehtävä on täydentää tarkoituksenmukaisella ja lain määrittämällä
tavalla julkisen terveydenhuollon vastuulla olevaa lääkinnällistä kuntoutusta.
Kelan järjestämisvastuulla on alle 16-vuotiaiden vaikeavammaisten lasten ja
nuorten lääkinnällinen kuntoutus. Psykiatriset häiriöt rinnastetaan vaikea
vammaisuuteen, kun lapsen tai nuoren sairaus tai vamma aiheuttaa niin suu
ren lääketieteellisen ja toiminnallisen haitan, että selviytyminen laitoshoidon
ulkopuolella edelly ttää lääkinnällisen kuntoutuksen toimenpiteitä. Kela voi
myös käyttää hankinnanvaraiseen kuntoutukseen kohdistettuja varoja lasten
mielenterveyskuntoutukseen järjestämällä moniammatillista perhekuntoutusta.
Kela on järjestäny t v uodesta 1992 lähtien harkinnanvaraisena kuntou
tusmuotona psykoterapiaa 16 – 65-vuotiaille (vuodesta 2008 16 – 67-vuotiaille)
vakuutetuille, joiden työ- tai opiskelukyky on mielenterveydenhäiriön vuoksi
uhattuna. Vuoden 2011 alusta kuntoutuspsykoterapian järjestämisvastuu muuttui
lakisääteiseksi (L 566/2005, 11a §). Kelan kuntoutuspsykoterapian muuttuminen
järjestämisvelvollisuudeksi tarkoittaa sitä, etteivät budjettivuoteen sidotut mää
rärahat enää rajoita palvelun piiriin otettavien uusien asiakkaiden määrää ja että
asiakkaalla on muutoksenhakuoikeus. Muissa suhteissa kuntoutuspsykoterapian
saamisen kriteerit ovat pieniä yksityiskohtia lukuun ottamatta aiemman käy
tännön kaltaiset. Kuntoutuspsykoterapia on osa potilaan kokonaishoitoa, ja sen
tavoitteena on työ- ja opiskeluky v yn palauttaminen tai parantaminen ja tämän
seurauksena työssä pysyminen tai työhön paluu taikka opintojen edistyminen.
Kelan kuntoutuspsykoterapian tarkoitus on täydentää julkisen terveydenhuollon
psykoterapiatarjontaa.
Ennen kuin terveydenhuollon asiakas ohjataan hakeutumaan Kelan kun
toutuspsykoterapiaan, on keskeistä arvioida, mikä on asiak kaan tarpeiden
kannalta paras hoito- ja kuntoutusmuoto. Henkilön on oltava vähintään kolme
kuukautta diagnoosin tekemisen jälkeen asianmukaisessa hoidossa ongelmansa
takia. Kokonaishoitovastuu säily y häntä hoitavalla taholla ja aina viime kädessä
julkisella terveydenhuollolla myös Kelan järjestämän kuntoutuksen ajan. Mikäli
muut hoito- ja kuntoutusmahdollisuudet arvioidaan riittäviksi tai jos opiskeluun
tai työkyky yn liitty vät tavoitteet ovat epärealistisia, Kela ei myönnä kuntoutus
psykoterapiaa, jolloin kuntoutusta tarvitseva ohjataan muuhun asianmukaiseen
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julkisen terveydenhuollon järjestämään kuntoutukseen. Kuntoutuksen asiakas
työryhmän tehtävä on tällöin selvittää asiakkaan tilanne ja löytää hänelle sopiva
hoito tai kuntoutus (L 497/2003).
Kela järjestää ryhmämuotoista mielenterveyskuntoutusta myös osana har
kinnanvaraista kuntoutusta. Lisäksi Kela toteuttaa mielenterveyskuntoutuksen
kehittämishankkeita, joihin liitettyjen arviointitutkimusten avulla selvitetään
kuntoutusmallien sopivuutta kohder yhmälle sekä kuntoutusprosessin ja si
dosryhmäyhteistyön kulkua. Mielenterveyskuntoutujat tarvitsevat usein myös
ammatillista kuntoutusta, työharjoittelua, tuettu työllistämistä ja työhön kou
luttamista, joita Kela järjestää vajaakuntoisten ammatillisena koulutuksena.

Mielenterveyskuntoutuksen palvelujärjestelmän haasteita
Kuntoutusprosessin oikea-aikaisuudessa olennainen tekijä on hoidon aikana
saavutettu valmius ja motivaatio kuntoutukseen. Kuntoutusjärjestelmä on
monen toimijan muodostama laaja kokonaisuus, ja asiakkaan oikea-aikainen
ohjaus hänelle tarpeellisiin ja sopivimpiin kuntoutuspalveluihin on keskeistä
tuloksellisuuden kannalta. Psykoterapeutteja Suomessa selvittäneen raportin
mukaan psykoterapiaan ohjausta pitää riittävänä vain alle kolmasosa psyko
terapeuteista, ja ohjauksessa on suuria eroja psykoterapeutin taustakoulutuksen,
koulutussuuntauksen ja alueellisuuden suhteen (Valkonen ym. 2011). Mielenter
veyskuntoutusjärjestelmän kehittämisessä eräs suurimmista selkiyttämisen ja
vahvistamisen tarpeista liitty ykin kuntoutustarpeen tunnistamiseen ja ohjauk
seen (Paunio ym. 2012). Panostaminen hoidon alkuvaiheeseen ja kuntoutuksen
huolelliseen suunnitteluun vaikuttaa mielenterveyden häiriöön sairastuneen
toimintakyky yn ja tuottaa säästöjä.
Vaikka Kelan kuntoutuspsykoterapian lakisääteisy ys parantaa mahdolli
suutta saada rahallista tukea yksityispsykoterapeutin antamaan kuntoutuspsy
koterapiaan, se ei korjaa psykoterapian saatavuuteen yleisesti sisältyviä ongelmia.
Kelan kriteerit täyttäviä psykoterapeutteja ei ole kaikkialla Suomessa yhdenmu
kaisesti tarjolla, eikä koko maassa muutenkaan ole tarpeeseen nähden riittävästi
psykoterapeutteja (Valkonen ym. 2011). Kela korvaa sairausvakuutuksesta osan
yksityispsykiatrilla käyntien kustannuksista mutta ei muiden ammattiryhmien
antamaa yksityistä psykoterapiaa.
On esitetty huoli siitä, että psykoterapia, joka toteutuu lähinnä yksityissek
torin toimintana ja Kelan kustantamana, sulkee työvoiman ulkopuolella olevat
ja alempiin tuloluokkiin kuuluvat pois tuen piiristä (Hiilamo ym. 2010). Kuntou
tuspsykoterapian järjestämisvelvollisuuskaan ei vähennä tuloerojen vaikutusta
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kuntoutuksen saamiseen, kun omavastuuosuus on edelleen suuri, eikä Kelan
korvaamaan käyntikerran kustannusosuuteen tullut lakimuutoksen yhteydessä
mitään muutoksia (Soininen 2010).
Pit käa i ka ispoti la iden ark ielämässä selv iy t y miseen ja t yöl listä miseen
tähtäävää kuntoutusta ei ole kehitetty tarpeisiin nähden riittävästi perustason
sosiaali- ja ter veydenhuollossa (Lönnqvist ym. 2011), eikä sitä muidenkaan
kuntoutusta järjestävien tahojen osalta ole tarpeeksi tarjolla (VTV 194/2009).
Kolmas sektori järjestää ja ylläpitää kuntoutusmuotoina erilaisia sosiaalisia
tukijärjestelyjä, kuten asuntoloita, hoitokoteja, klubitaloja, ja muuta toimintaa.
Usein tämä toiminta on irrallaan muusta mielenterveystyöstä, vaikka sillä on
suuri merkitys mielenterveyskuntoutujan arkipäivän jäsentäjänä ja sosiaalisen
osallisuuden mahdollistajana (Järvikoski ja Härkäpää 2011).
Psykoosisairauksien hoito ja kuntoutus ovat suuren muutospaineen keskellä,
kun laitoshoidosta on siirrytty lähes kokonaan avohoitoon. Monet syyt, ehkä
keskeisimpänä niistä taloudellisten resurssien puuttuminen, ovat vaikuttaneet
siihen, että laitoshoidon purkaminen on tapahtunut nopeammin kuin psykoosi
potilaiden avohoidon ja kuntoutuspalvelujen kehittäminen (Lähteenlahti 2008).
On myös esitetty, että laitoshoidosta avohoitopohjaiseen ajatteluun siirtymisessä
motivaationa ovatkin vain osittain aatteelliset uudistukset, kun toimintaa ohjaa
myös kustannustehokkaampi sosiaali- ja terveysajattelu (Karlsson ja Wahlbeck
2012). Asumispalveluyksiköissä asuvia avohoitopotilaita kutsutaan mielenterveys
kuntoutujiksi, mutta Suomessa ei ole julkaistu tietoa siitä, millaisia kuntouttavia
palveluita nämä yksiköt tarjoavat asukkailleen tai millaisia kuntoutujia yksiköissä
asuu (VTV 194/2009).
Valtiontalouden tarkastusviraston raportissa vuodelta 2009 todetaan, että
mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen laadussa on paljon vaihtelua ja
monenlaista parantamisen varaa (VTV 194/2009). Suuri joukko mielenterveys
kuntoutujia asuu tasoltaan epäty ydyttävissä palveluasumisyksiköissä, joissa ei
ole riittävästi mahdollisuuksia yksityisy yteen eikä kuntouttavaa toimintaa ole
sen enempää kuin aiemmassa psykiatrisessa laitoshoidossa (Salo ja Kallinen
2007; VTV 194/2009). Taloudelliset ohjausmekanismit ja laadunvarmistuksen
puute voivat johtaa jopa siihen, että asumispalveluista muodostuu uudenlaista
laitostoimintaa (Karlsson ja Wahlbeck 2012). Palvelujen laadun varmistamiseksi
parantamiseksi Valvira ja aluehallintovirastot ovat laatineet yhdessä valvonta
ohjelmia sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Vuonna 2012 laadittiin mielenterveysja päihdehuollon y mpärivuorokautisia asumispalveluja sekä päihdehuollon
laitoshoitoa koskeva valtakunnallinen valvontaohjelma. Ympärivuorokautisen
asumispalvelutoiminnan yhtenä valvonnan kohteena on se, että asiakkaalla on
ajantasaiset kirjalliset palvelu-, hoito- ja kuntoutussuunnitelmat ja järjestettyä
toimintaa näiden suunnitelmien mukaisesti. Valvontaohjelma on laadittu ensi
sijaisesti ohjaamaan aluehallintovirastojen ja Valviran toimintaa, mutta myös
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kuntien toivotaan hyödyntävän niitä valvontatyössään. Ne toimivat myös kri
teereinä toiminnan suunnittelulle sekä yksityisten palvelujentuottajien toimin
taluvan haussa ja omavalvontasuunnitelmien pohjana (Valvira 2012).
Järjestöbarometrin mukaan kuntoutus ei aina ole riittävästi integroitunut
sitä saavan kohderyhmän kuntoutustavoitteen mukaiseen ympäristöön: esimer
kiksi työelämään suuntautunut kuntoutus ei integroidu riittävästi työelämään
eikä ikääntyneiden kuntoutus kunnalliseen palvelujärjestelmään (Peltosalmi
ym. 2010). Vaikka Peltosalmen ym. Järjestöbarometrissa ei oteta erikseen esille
mielenterveyskuntoutuksen integroitumista, voi asiaa kuitenkin pohtia erityi
sesti suhteessa mielenterveyskuntoutuksen jälkeisen yhteistyön ja seurannan
kannalta. Yhteistyön lisäämistä hoidon ja kuntoutuksen ulkopuolelle jäävien
tahojen kanssa korostetaan myös mielenterveyspalveluja ohjaavan lainsäädännön
toimivuutta tarkastelleen Valtiontalouden tarkastusviraston raportissa (VTV
194/2009). Mielenterveyskuntoutuksen integroituminen kuntoutujan arkeen ja
hänen saamiinsa muihin palveluihin on mielenterveyskuntoutusjärjestelmän
kehittämistyön keskeinen osa-alue.

Mielenterveyskuntoutusjärjestelmä ja tavoitteellinen kuntoutus
Mielenterveyskuntoutus tähtää yleensä työ-, opiskelu- ja toimintaky vyn kohen
tamiseen, mutta varsin vähän tiedetään siitä, kuinka nämä tavoitteet toteutuvat.
Jokseenkin tavallista on, että moni työikäinen mielenterveyskuntoutuja ei palaa
työelämään vaan siirty y kuntoutuksen jälkeen kokonaan työelämän ulkopuolelle
ja työkyv yttömy yseläkkeelle (Pensola ym 2010). Kerättären ja Karjalaisen (2010)
pitkäaikaistyöttömiä koskevassa tutkimuksessa 65 prosentilla oli jokin toimin
takykyä heikentävä hoitamaton mielenterveyden häiriö, ja vain 2 prosenttia tut
kituista oli työkykyisiä ja ilman hoidon tai kuntoutuksen tarvetta. Työelämässä
näyttävät parhaiten pysy vän ne kuntoutujat, jotka ovat jo kuntoutuksen alkaessa
kuuluneet aktiiviseen työvoimaan (Lind ym. 2011).
Mielenterveyden häiriöt heikentävät ihmisen työ- ja toimintakykyä usein
merkittävästi, mikä voi johtaa melko pian sairastumisen jälkeen työkyv yttömy yteen. Mielenterveyden häiriöt ovatkin keskeinen työky vyttömyyden aiheuttava
sairausryhmä. Esimerkiksi tästä sy ystä on ehdotettu, että maassamme olisi mie
lenterveyskuntoutukseen erikoistuneita ja siihen keskittyviä kuntoutuslaitoksia
ja tutkimusyksiköitä (Pylkkänen 2008), joissa kuntoutuksen muotoja ja sisältöjä
kehitettäisiin ja niiden vaikutuksia tutkittaisiin systemaattisesti.
Vaikka mielenterveyskuntoutuksen sisältöjen ja rakenteiden kehittämistyötä
tehdään monilla eri tahoilla, kuntoutusta koskeva kehittämis- ja tutkimustoimin
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ta on liian erillään mielenterveyskuntoutusjärjestelmästä, mikä todennäköisesti
heijastaa keskitetyn järjestelmän puuttumista. Myös mielenterveyskuntoutuk
seen ohjaaminen, hoitoketjujen kulku ja kuntoutuksen vaikutusten siirtyminen
arkielämään tunnetaan puutteellisesti. Sosiaali- ja terveysministeriön teettämän
selvityksen mukaan kansalaiset kokevat mielenterveyspalveluissa olevan terveys
keskuspalveluiden ohella eniten parannettavaa (STM 2011).
WHO:n toimintakyv yn moniulotteisessa ja ihmisen terveydentilan ja ym
päristö- ja yksilötekijöiden dynaamista vuorovaikutusta korostavassa toimin
taky v yn ICF-luokituksessa (Toimintaky vyn, toimintarajoitteiden ja terveyden
kansainvälinen luokitus) osallistuminen on kuntoutuksen kannalta keskeinen
tavoite (ICF 2004). Osallistuminen tarkoittaa kuntoutuksen tavoitteena ihmisen
oman elämänpiirin kannalta olennaisten roolien hallintaa ja niissä toimimisen
kohentamista. Kuntoutuja on aktiivinen toimija omassa kuntoutumisprosessis
saan. Hänen tulee tietää lähtiessään kuntoutukseen, että hänen on sitouduttava
ja oltava motivoitunut usein melko vaativaan ja työlääseen kuntoutusprosessiin
voidakseen saavuttaa kuntoutumiselleen asettamansa tavoitteet. Kuntoutus täh
tää yleensä opiskelu-, työ- tai toimintakyv yn palautumiseen, ylläpitoon tai sen
saavuttamiseen. Tähän ajatteluun sisälty y tavallisesti myös työllistymisen tavoite,
mutta se ei aina toteudu, eikä aina voikaan toteutua. Kuntoutusjärjestelmän teh
tävä ei edes ole työllistää ihmisiä – se on työmarkkinoiden tehtävä – mutta kun
toutuksesta saatu tuki työ- ja toimintakyky yn voi edistää onnistunutta työhön
paluuta. Kuntoutuksen tavoitteena voi myös olla kyky elää omien edellytyksien
mukaista hy vää elämää mielenterveyden häiriöstä huolimatta.
Mielenterveyskuntoutuksen hy vien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää
mielenterveyskuntoutusjärjestelmän selkiyttämistä ja järjestelmään kuuluvien
tahojen – julkisen terveydenhuollon, yksityissektorin, kolmannen sektorin ja
Kelan – rakentavaa yhteistyötä sekä työnjaon ja resurssien järkevää jakoa. Mie
lenterveyden häiriöistä kertynyt tutkimustieto tulee ottaa huomioon järjestelmän
sisällöllisessä kehittämisessä. Mielenterveyskuntoutujan eli palvelujärjestelmästä
palvelua tarvitsevan asiakkaan tulee olla tässä yhteistyössä keskiössä.
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