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Kuntoutussäätiö kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu lakiesityksestä seuraavaa:  

Lakimuutosta on taustoitettu hyvin, ja se on looginen kuntoutuskomitean mietinnön ehdotusten ja 

esitysten kanssa. Lakiesitystä on tehty syvällisesti ja perinpohjaisesti, myös osana komitean ja sen jaostojen 

työtä, laaja-alaisessa yhteistyössä ja eri asiantuntijoita kuullen.   

Lähtökohtana lakiesityksessä on nuoren toimintakyvyn kokonaisvaltainen ja moniammatillinen arviointi ja 

monialaiset tukitoimet. Lähtökohta vastaa Kuntoutussäätiön monissa syrjäytymisuhan alla oleviin nuoriin 

kohdistuvissa tutkimus- ja selvityshankkeissa saatuja tuloksia siitä, että em. tapauksissa taustalla on usein 

moninaisia kehityksellisiä oppimisvaikeuksia, usein myös oppimisen perustaitojen puutteita ja 

mielenterveyden haasteita, joilla voi olla merkittävää vaikutusta nuoren opiskelu- ja työkykyyn. 

Näkemyksemme mukaan tällaisissa tilanteissa nuoren toimintakyvyn kokonaisvaltainen ja 

moniammatillinen arviointi on tarpeen. 

On kannatettavaa, että Kansaneläkelaitos toimisi kuvatun ammatillisen kuntoutuksen järjestäjänä ja näin 

omaisi kokonaisvastuun kuntoutuksesta.  Kelan kokonaisvaltainen vastuu työeläkekuntoutusjärjestelmään 

kuulumattomien henkilöiden ammatillisesta kuntoutuksesta on kirjattu myös kuntoutuskomitean 

mietintöön. Kuntoutussäätiö pitää hyvänä myös linjausta, että nuoren kuntoutukseen sitoutumista tuetaan 

maksamalla kuntoutusrahaa joustavasti ja pitkäaikaisesti.  

Hallituksen esityksessä epäselväksi jää, mihin niitä nuoria ohjataan, joita uhkaa opiskelujen keskeytyminen. 

On tärkeää selvittää opintojen etenemistä vaikeuttavat moninaiset tekijät, kuten se, että nuorella on 

riittävät edellytykset opiskella valitsemallaan koulutusalallaan. Kuntoutukseen ohjaaville tahoille on tässä 

mallissa annettu paljon vastuuta. Vastuun laajuus edellyttää, että näillä tahoilla on myös riittävät resurssit 

ja ammattitaito, jotta tuen tarpeen arviointi, motivointi ja ohjausprosessit toteutuisivat asianmukaisesti.   

Kuntoutussäätiö korostaa toimintakykyongelmien taustalla olevien oppimisvaikeuksien ja mielenterveyden 

ongelmien tunnistamisen tärkeyttä. Hallituksen esityksessä nämä ICF-luokituksen mukaisesti mielen 

toimintojen luokkaan sisältyvät toiminnot jäävät vain yleisen ICF-luokkamaininnan tasolle. Lisäksi 

osallistumisen osa-alueen kuvauksessa pidämme tärkeänä kiinnittää vuorovaikutus- ym. taitojen lisäksi 

huomiota etenkin nuoren sosiaalisen verkoston selvittämiseen. Yksikin tärkeä vuorovaikutussuhde ja 

toisaalta sosiaalisen verkoston puuttuminen voi psykologian alan tutkimusten perusteella olla merkittävä 

toimintakykyyn vaikuttava tekijä.      

On erittäin hyvä, että lakiluonnoksessa esitetään ammatillisen kuntoutuksen palveluita järjestettäväksi niitä 

tarvitseville nuorille ilman, että edellytetään sairaus- ja vammadiagnoosia. Kuitenkin edellytetään 

tunnistettua kuntoutustarvetta, joka liittyy toimintakyvyn oleelliseen heikentymiseen. On erittäin tärkeää 

määritellä, miten toimintakyvyn heikentyminen todetaan niin, että sen tunnistaminen on tasapuolista 

erilaisissa ohjaavissa yksiköissä ja tapahtuu myös valtakunnallisesti tasapuolisesti. Näkemyksemme mukaan 

tarvitaan selkeät yhtenäiset toimintakyvyn tunnistamisen menetelmät ja kriteerit sille, miten toimintakyvyn 

heikentyminen määritellään. Toisaalta tulisi varmistaa, että kyetään tunnistamaan myös sellaiset vaikeudet, 

jotka vaativat diagnosointia ja esimerkiksi lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja. Tämä tärkeä kysymys jää 

lakiesityksessä nyt hyvin yleiselle tasolle. Lisäksi tarvitaan laajaa koulutusta, jotta toimintakyvyn 

asianmukainen arviointi toteutuisi. Tutkimustulostemme mukaan esimerkiksi ICF-pohjainen toimintakyvyn 



arviointi ja kuntoutustavoitteiden asettaminen on usein toteutettu puutteellisesti myös silloin, kun on kyse 

Kelan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajista. Ammatillisessa kuntoutuksessa ICF:n hyödyntäminen 

ei ole samalla tavalla kuulunut palvelukuvaukseen, jolloin koulutustarve on tältäkin osin ilmeinen.  Myös 

kuntoutuskomitean mietintö korostaa ICF:n laajamittaista hyödyntämistä ja levittämistä kaikkeen 

kuntoutukseen sekä osaamistason nostoa.  

Esityksessä kuvataan eri toimijoiden välisen yhteistyön tärkeyttä lakiesityksessä kuvatun ammatillisen 

kuntoutukseen ohjautumisen näkökulmasta. Lisäksi yhteistyön merkitystä korostetaan tilanteessa, jossa 

olisikin tarkoituksenmukaista ohjata nuori esimerkiksi terveydenhuollon palveluihin. Kummassakin 

tilanteessa toimivien yhteistyömuotojen rakentaminen on keskeistä, mutta se miten yhteistyö rakennetaan 

ja toteutetaan, jää lakiesityksessä vaille konkretiaa. Verkostomainen yhteistyö on kannatettavaa, mutta 

samalla olisi tärkeää pitää huolta siitä, että vastuu ei hajoa niin, että kenelläkään ei ole kokonaisvastuuta 

nuoresta.  

Lakiesityksessä mainitaan myös yhteisesti laadittava asiakassuunnitelma. Kuntoutussäätiö pitää tärkeänä, 

että asiakassuunnitelma laadittaisiin moniammatillisesti niin, että mukana olisi esimerkiksi sekä 

sosiaalitoimen että terveystoimen edustus. Jos asiakassuunnitelmaan ei tule juridista velvoittavuutta 

palvelutuottajille, kuten on esitetty, uhkana on, että asiakkaiden siirtyessä palvelusta toiseen ymmärrys 

asiakkaan kokonaisvaltaisesta tilanteesta, tarpeista ja kuntoutumisesta sirpaloituu eikä siirry 

palvelutuottajalta toiselle.  
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