
Kuntoutus on kannattava hyvinvointi-investointi  
Puheenvuoro ministeri Krista Kiurun kuntoutusta koskevan pyöreän pöydän tilaisuudessa 26.2.2020 
STM:ssä 
 
Kuntoutus on yli 2 miljardin euron hyvinvointi-investointi, jolla rakennetaan sosiaalisesti kestävää Suomea. 
Kuntoutusjärjestelmä on moninainen ja hajanainen, mutta moni asia siinä toimii tällä hetkellä varsin hyvin. 
Ei ole tarkoituksenmukaista eikä edes mahdollista alkaa uudistaa kahdeksaa kuntoutuksen osajärjestelmää 
samanaikaisesti. Uudistamisessa tulee keskittyä asioihin, jotka kaipaavat eniten ja nopeimmin muutosta. 
Nostan esille yhden kokonaisuuden, joka toimii Suomessa sote-järjestelmässä ja myös kuntoutuksessa 
heikosti.  
 
Haastavin tilanne suomalaisessa kuntoutusjärjestelmässä on niillä, joilla on moninaisia hyvinvoinnin, 
terveyden ja osattomuuden pulmia. Näitä ovat erityisesti monisairaat, pitkäaikaistyöttömät, 
maahanmuuttajat ja nuoret. Myös ikääntyvien ja vanhusten toimintakykykuntoutus tarvitsee paljon 
uudistamista. Kyseisten väestöryhmien palvelutarpeet tulisi arvioida huomattavasti aiemmin kuin nyt 
tapahtuu.  
 
Kuntoutumisprosessin tueksi tarvitaan vastuullisia palveluohjaajia, case managereita, ja 
työkykykoordinaattoreita. Kummankin toimintatavan hyödyistä on tutkimuksellista näyttöä. 
Työkykykoordinaattoreita on koulutettu Suomeen jo noin tuhat. Toimiva keino edistää työhön 
kuntoutumista ja työssä jatkamista on myös työhönvalmennus ja työpaikoilla annettava pitkäkestoisempi 
tuki. Näitä hyödynnetään jo monissa Euroopan maissa ja mm. Kuntoutussäätiön tutkimukset vahvistavat ne 
hyödyt, joita työhönvalmennuksella on. Kansainvälisesti on paljon näyttöä IPS-mallin toimivuudesta 
erityisesti mielenterveyskuntoutujien työllistymisessä. 
 
Tutkimusten mukaan työantajat ja osatyökykyiset tarvitsevat lisää tietoa työllistymisen ja työssä jatkamisen 
tueksi. Tietoa tarvitaan etuuksista, työllistymisestä sekä kuntoutusmahdollisuuksista. Tällaista tietoa tarjoaa 
kansallisesti ja kansainvälisesti ainutlaatuinen Tie työelämään -verkkopalvelu. Palvelu toimii myös alustana 
työkykykoordinaattoreiden keskinäisen tiedon, ideoiden ja ratkaisujen jakamiselle.   
 
Monille haastavassa elämäntilanteessa oleville ihmisille järjestöjen ja muiden yleishyödyllisten toimijoiden 
apu on korvaamatonta. Järjestöjen erityispiirre on tarjota vertaistukea ja kokemusasiantuntijuutta 
kuntoutujille. Järjestöjen ja muiden yleishyödyllisten toimijoiden toiminta tulee integroida 
komiteamietinnössä esitetyllä tavalla kuntoutumisprosessiin. Esimerkkejä löytyy mm. sairaaloissa 
käyttöönotetusta OLKA-toiminnasta ja sydäntulppa-kuntoutusmallista. Näissä kuntoutuja saa vertaistukea 
joko sairaalassa tai heti operaation jälkeen.  
 
Sote-keskusten valmisteluun on tärkeää saada järjestöt mukaan. Osatyökykyisten työllistymistä edistävän 
työkykyohjelman toimeenpanossa järjestöillä on paljon annettavaa ja osaamista. Niiden vahvuutena ovat 
myös käytännössä koetellut toimintamallit.   
 
Kuntoutusta pitää jatkuvasti uudistaa. Suomeen tarvitaan kansallinen kuntoutuksen tutkimus- ja 
kehittämisohjelma, kuten kuntoutuksen uudistamiskomitean mietinnössä esitetään. Tutkimus- ja 
kehittämisohjelma toisi ryhtiä ja vaikuttavuutta kuntoutuksen uudistamiseen.  
 
Kuntoutuksen vahvuus on sen moninaisuudessa ja moninäkökulmaisuudessa. Kuntoutus on tärkeä osa 
sotea, ja se on myös työllisyys-, koulutus- ja elinkeinopolitiikkaa. Maakuntien ja sote-keskusten 
toteuttamisessa kuntoutus ansaitsee vahvan paikan ja aseman. Sen tulee olla selkeästi mukana myös sotu-
uudistuksessa erityisesti pohdittaessa sosiaaliturvan, kuntoutusmahdollisuuksien sekä työllistymisen 
yhteyksiä.  
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