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N
ykyisen hallitusohjelman mukaises-
ti hallituskaudella tehdään kuntou-
tusjärjestelmän kokonaisuudistus. 
Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 
syyskuussa 2016 kuntoutuksen uu-

distamiskomitean, jonka työnä oli tehdä ehdotukset 
uudistetuksi kuntoutusjärjestelmäksi sekä esitys vaa-
dittavista säädösmuutoksista. 

Komitea luovutti raporttinsa marraskuussa. Lop-
puraportissa on 55 kehittämisehdotusta, ja niistä val-
taosa koskee kuntoutusprosessia ja kuntoutuksen jär-
jestämistä. Komitea ei ole kuitenkaan voinut kaikilta 
osin tehdä yksityiskohtaisia säädösmuutosehdotuk-
sia, koska sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus eli 
sote on vielä kesken.

Avain-lehti haastatteli komitean puheenjohtajan 
Kari Välimäen uudistuksen tavoitteista.

Miksi kuntoutusuudistus tarvitaan?
Kuntoutus toimii monilta osin hyvin, mutta kuntou-
tuksen kokonaisuus on edelleen hajanainen. Erityi-
sesti ne ihmiset, jotka tarvitsevat monia kuntoutus-
palveluja, eivät aina saa tarvitsemiaan palveluja. Kun-
toutus on myös osa palvelujärjestelmää, ja koska se on 
muuttumassa muun muassa sote-uudistuksen takia, 
on myös kuntoutusta uudistettava.

Mitä uudistuksella pyritään saamaan aikaan?
Komitean tavoitteena on asiakaslähtöinen ja palvelu-
järjestelmän osana saumattomasti toimiva kuntoutus-
järjestelmä, jossa kuntoutuja on aktiivisesti mukana.

Miten uudistus tulee näkymään kuntoutujal-
le? Onko sillä tarkoitus parantaa joidenkin 
tiettyjen kohderyhmien tilannetta?

Esitykset koskevat käytännössä kaikkia kuntoutujia. 
Komitea ehdottaa yleistä kuntoutuksen toimintamal-
lia siten, että kuntoutus on osa asiakassuunnitelmaa.  
Koko kuntoutuksen lähtökohdaksi esitetään toimin-
ta- ja työkyvyn arviointia nykyisen diagnoosipohjai-
sen lähestymisen sijasta. Kaikella kuntoutuksella tu-
lee olla myös selvä tavoite, joka voi olla toiminta- ja 
työkyvyn palauttaminen, säilyttäminen tai paranta-
minen.

Pitkäaikaistyöttömien kuntoutukseen komitea on 
kiinnittänyt erityistä huomiota. Tarkoituksena on 
työttömien säännönmukainen ja työkykyä ylläpitävä 
kuntoutus, jossa maakuntien kasvupalveluilla on sel-
keä rooli. Myös ikäihmisten kuntoutukseen esitetään 
selkeää toimintamallia. Lisäksi komitea esittää, että 
Kela panostaa erityisesti niihin nuoriin, jotka eivät 
ole työssä tai koulutuksessa.

Ehkä merkittävin parannusesitys on vastuullisen 
palveluohjauksen malli, jossa niin sanotut case ma-
nagerit huolehtivat siitä, että monia kuntoutuspalve-
luja tarvitsevat saavat tarvitsemansa palvelut. Uskoi-
sin, että tällä toimintamallilla heikoimmassa asemassa 
olevien kuntoutuspalvelut parantuvat.

Muuttuvatko kuntoutuksen järjestäjät? Pysyy-
kö esimerkiksi Kelan rooli ennallaan?
Komitea esittää tarkennuksia kuntoutuksesta järjes-
tämisvastuussa olevien työnjakoon. Lääkinnällinen 
ja sosiaalinen kuntoutus on tarkoitus siirtää selkeäs-
ti kokonaisuudessaan maakuntien vastuulle. Tämä ei 
kuitenkaan toteudu nopeasti, sillä sitä ennen on saa-
tava selvyys muun muassa sote-uudistuksesta, moni-

kavanarahoituksen uudistamisesta ja muutoksenha-
kuun tarvittavista muutoksista.

Kelan rooli lääkinnällisessä kuntoutuksessa säilyisi 
siten toistaiseksi ennallaan.

Ammatillisessa kuntoutuksessa komitea esittää sel-
keämpää työnjakoa työeläkelaitosten ja Kelan välillä.  
Myös työterveyshuollon roolia esitetään täsmennet-
täväksi kuntoutuksessa.

Muuttuuko kuntoutuksen rahoitus?
Kuntoutuksen rahoituksen muutos on kytketty jär-
jestämisvastuun muutoksiin. 

Miten valinnanvapaus näkyy uudistuksessa?
Komitea on lähtenyt siitä, että kuntoutusta koskevat 
valinnanvapaussäännöt samalla tavalla kuin ne kos-
kevat muuta sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää.

Miten on huomioitu erityisryhmät, jotka tar-
vitsevat moniammatillista erikoiskuntoutusta?
Edellä mainitut kuntoutusprosessia koskevat ehdo-
tukset case managereineen on tarkoitettu erityisesti 
moniammatillista ja vaativaa kuntoutusta tarvitsevil-
le henkilöille.

Mikä tulee jatkossa olemaan järjestöjen rooli 
kuntoutuksessa?
Komitea esittää, että järjestöt otetaan vahvasti mu-
kaan kuntoutuksen asiakassuunnitelmissa kuntou-
tuksen asiantuntijoina, vertaistukijana ja kehittäjinä.
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