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Nykytila ja uudistamistarpeet

• 1,9 MRD euroa
• 27 erillislakia
• 8 rahoitusjärjestelmää

Uudistuksen tavoitteena on yhdenvertainen, kustannustehokas ja 
ohjattava järjestelmä, joka tukee ja vahvistaa kuntoutujaa elämän kaikissa 
tilanteissa. Tavoitteena on, että kuntoutuksesta vastaavien toimijoiden 
vastuunjako on selvä ja asiakaslähtöinen kuntoutus toimii saumattomasti.
(Sosiaali- ja terveysministeriön asettamispäätös, 1.9.2017. Pääministeri Juha 
Sipilän hallituksen ohjelman mukaisesti hallituskaudella tehdään 
kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus)
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Kuntoutuksen kokonaismenot rahoittajatahon 
mukaan 2013 – yhteensä 1,9 mrd. €
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Lähde: P. Rissanen, 2015



Lainsäädännöllinen kehys ja suuntaviivat 
sotelle 2019
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Lainsäädännöllinen kehys 

• Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, HE 2.3.2017
• Maakuntalaki, HE 2.3.2017
• Valinnavapauslaki HE 9.5.2017
• Sosiaalihuoltolaki – valmistelu käynnistyy syksyllä 2017, voimaan 

1.1.2019 
• Alue- ja kasvupalvelulaki lakiluonnos 1.3.2017, HE syksyllä 2017 

Kuntoutuksen uudistaminen sovitetaan yhteen meneillään olevien 
lainsäädäntömuutosten kanssa 
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Kuntoutuksen kuumimmat perunat ja 
muutama skenaario
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Kuntoutuksen kuumimmat perunat

• Kuinka monikanavaiseksi kuntoutusjärjestelmän rahoitus ja 
järjestäminen lopulta muodostuvat?

• ”Häviääkö” kuntoutus soteen – jos kuntoutus on kaikkialla 
sotessa, onko se missään?

• Miten soten sekä alue- ja kasvupalveluiden yhteensovitus 
tehdään – pitkäaikaistyöttömät jne.?

• Tuleeko sosiaalihuoltolaki ja sen myötä sosiaalinen kuntoutus 
eriytymään kahteen – elämänhallintaan ja työllistymiseen?

• Miten maakunnat ja kunnat tulevat avustamaan 
kuntoutussektorilla toimivia järjestöjä?  
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Joitakin skenaarioita: sote ja kuntoutus

Skenaario 1. 
Kuntoutus on osa sotea, ja kuntoutuksen kokonaisvaltainen 
järjestämisvastuu – pois lukien tapaturma- ja liikennevakuutus sekä 
eläkeyhtiöiden kuntoutus – on maakunnilla 
- Pieneneekö kuntoutuksen status ja rahoitus? 
- Kuka rahoittaa kuntoutuksen tki-toimintaa ja juurruttaa 

kehittämistyön tulokset käytäntöön? 
- Miten käy ammatillisen kuntoutuksen – uusi asia maakunnille?
- Syntyykö Suomeen 18 kuntoutusjärjestelmää – miten käy 

kuntoutujien yhdenvertaisuuden? 
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Joitakin skenaarioita: sote ja kuntoutus

Skenaario 2. 
Kelan erityisrooli ja erillislainsäädäntö säilyvät (vähintään 
siirtymäajan) 
- Miten Kelan erillis- ja erityisrooli suhteutuvat maakuntien 

kokonaisvaltaiseen järjestäjän rooliin? 
- Onko vain siirtymävaihe? 
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Joitakin skenaarioita: sote ja kuntoutus

Skenaario 3. Valinnanvapauspiloteilla ratkaistaan 
kuntoutuksen asema
- Valinnanvapauden pilotit syksyllä 2017-viimeistään 30.6.2018 

vuoteen 2022. Sote-keskus-pilotit on toteutettava vähintään 
rajatulla sote-keskus-mallilla (perusterveydenhuollon 
palvelut ja sosiaalineuvonta). Sote-keskuksissa pitää olla 
käytössä täysimääräinen palveluvalikoima viimeistään 
1.1.2023

- Kuntoutuksen asema ratkeaa pilottien kautta 
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Mitä meidän on tärkeää huomioida sote-
sekä alue- ja kasvupalvelu-uudistuksissa 
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Huomioita kuntoutuksesta sote-uudistuksessa 

• Kasvatetaanko työeläkeyhtiöiden yhteiskuntavastuuta ja pidennetään 
työttömien työhön kuntoutumispalveluiden tarjoamisen vastuuta nykyisestä? 

• Valinnanvapauslainsäädännön myötä valtionavustuksia saavien järjestöjen ja 
säätiöiden tulee eriyttää tämä ja palveluliiketoiminta toisistaan erilliseen 
järjestöön, säätiöön tai osakeyhtiöön – pelkkä kustannuspaikkaerittely ei 
enää riitä (reformiministerityöryhmän linjaukset 22.5.2017) HUOM! Jo tätä 
linjausta ennen on luotu oikeuskäytäntö elinkeinotoiminnan 
tunnusmerkistöstä. Mikäli järjestön ja säätiön toiminta täyttää tämän 
tunnusmerkistön, liikevoitosta maksetaan verot ja toiminta on 
arvonlisäverollista. 

• Tuleeko osallistumistulo ja häviääkö sosiaalinen kuntoutus kokonaan? 
• Turvaako sote-järjestämislakiin tuleva velvoite maakunnille tehdä yhteistyötä 

sote-järjestöjen kanssa järjestöjen toimintaedellytyksiä? Entä kuntien 
avustukset sote-järjestöille – jatkuvatko ne jossakin muodossa? 

• Entä vapaaehtoinen auttamistyö ylipäätään – tuleeko se tuotteistaa ja alkaa 
myydä markkinoilla? 
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Huomioita kuntoutuksesta alue- ja 
kasvupalveluissa 
- Alue- ja kasvupalvelulaissa ei ole mainintaa kuntoutuksesta, mutta 

pitkäaikaistyöttömyydestä ja pitkäaikaistyöttömien palveluista on 
- Palveluita voivat tuottaa yhtiöt ja järjestöt, kunnat vain 

osakeyhtiöidensä kautta (eivät voi olla sidosyksikköjä eli esim. 
kehitysyhtiöitä) 

- Mahdollisuus uudenlaisiin palveluihin haastavassa 
työmarkkinatilanteessa oleville kun sote ja kasvupalvelut samalla 
järjestäjällä 

- Voi käyttää monimuotoisia hankintamenettelyjä, palveluseteliä ja 
näiden yhdistelmiä. Myös tulosperusteiset hankinnat mahdollisia. 
Asiakkaille tarjotaan valinnanvapaus myös kasvupalveluissa

- Pk-seudulle tulee erillisratkaisu jossa pk-seudun kunnat 
muodostavat alue- ja kasvupalveluihin kuntayhtymän (ei siis osa 
maakuntaa)  integraatio sote-palveluihin? 
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Isoja mahdollisuuksia myös 
järjestötoimijoille



| ©Kuntoutussäätiö 2015

Isoja mahdollisuuksia

Sote- sekä alue- ja kasvupalvelu-uudistukset 
avaavat 10 miljardin ja 400 miljoonan euron 
markkinat sote- ja työllisyystoimijoille –
olennaista on jäsentää hyvin nopealla sykkeellä 
miten tuohon markkinaan halutaan päästä 
mukaan
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Isoja mahdollisuuksia: rahoituslähteet ja 
asiakkuudet monipuolistuvat 

Järjestöt ja säätiöt voivat myydä palveluita
• Kuntien omistamille kuntayhtymille alue- ja kasvupalveluissa 
• Maakuntien liikelaitoksille erityistason palveluissa 
• Maakuntien omistamille sote-yhtiöille
• Alihankkijana sote-keskuksille – yksityisten ja julkisten 

omistamille
• Asiakasseteliasiakkaille
• Henkilökohtaisen budjetin saaneille asiakkaille
• Kunnille 
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