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KUNTOUTUKSEEN?

Kuntoutukseen käytetään Suomessa vuosittain huomattava määrä  resursseja. 

Yksin Kelan kuntoutukseen osallistui vuonna 2011 yli 87 000 ihmistä ja  siihen 

käytettiin 262 miljoonaa euroa. Kuntoutuksen oikea kohdentuminen on  tärkeää: 

hakevatko ja saavatko kuntoutusta ne, jotka sitä eniten tarvit sevat ja joille  siitä 

on eniten hyötyä? Tämä tutkimus on tärkeä lisä kuntou tuksen  taustatekijöitä 

kartoittaviin teoksiin. Tutkimuksessa tarkastellaan mm. koulu tuksen, ammatti-

ryhmän, tulojen ja perheaseman yhteyttä Kelan tarjoaman kuntoutuksen hake-

miseen ja myöntöihin. Tulokset osoittavat, missä järjestelmä toimii hyvin mutta 

myös kohdat, joissa on vielä kehittämistarpeita.
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hakemisessa ja myönnöissä
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Tiivistelmä 
 
Pensola T, Kesseli K, Shemeikka R, Rinne H, Notkola V. Kuntoutukseen? Sosioeko-
nomiset tekijät Kelan kuntoutukseen hakemisessa ja myönnöissä. Helsinki: Kuntou-
tussäätiön tutkimuksia 86/2012. 
 
Tutkimuksessa selvitetään sosiodemografisten ja -ekonomisten tekijöiden yhteyttä Kelan 
järjestämään kuntoutukseen hakemiseen ja myöntävän kuntoutuspäätöksen saamiseen  
5–59-vuotiailla naisilla ja miehillä ikäryhmittäin ja lakiperusteittain vuonna 2004. Sai-
rastavuuden yhteyttä edellä löydettyihin eroihin on mitattu erityiskorvattavien lääkkei-
den hankkimisella sekä 25–59-vuotiailla ei-eläkeläisillä myös sairauspäivärahatiedoilla.  

Aineisto perustuu Kelan rekistereistä poimittuun 90 %:n otokseen kuntoutuspäätös- 
ja sairastavuustiedoista, joihin Tilastokeskuksessa on yhdistetty  sosioekonomiset ja 
asuinpaikkatiedot sekä poimittu vastaavat tiedot kyseisiä Kelan etuuksia saamattomalle 
20 %:lle 5–19-vuotiasta ja 10 %:lle 25–59-vuotiasta väestöä. Yhteensä tutkimusväestös-
sä oli 1 357 222 henkilöä, joista kuntoutukseen hakeneita oli 64 198. Sosioekonomisten 
tekijöiden yhteyttä kuntoutukseen hakemiseen ja kuntoutuspäätökseen eri toimenpiteissä 
ja sairausryhmissä tarkasteltiin väestöryhmittäisillä hakeneisuusluvuilla sekä logistisella 
regressioanalyysilla.  

Kuntoutuksen hakeminen oli iän ja sukupuolen lisäksi yhteydessä koulutukseen, tu-
loihin ja perheasemaan. Nämä tekijät ja työvoima-asema olivat yhteydessä myös myön-
töihin. Yhteyden suunta ja suuruus kuitenkin vaihtelivat toimenpiteittäin. Vähäinen kou-
lutus ja alhainen tulotaso olivat yhteydessä vajaakuntoisten ammatilliseen kuntoutukseen 
hakemiseen ja myöntävän päätöksen saamiseen, sen sijaan keskimääräistä parempi kou-
lutus ja tulotaso lisäsivät harkinnavaraisen kuntoutuksen hakemista ja myönnön toden-
näköisyyttä siihen sekä vaikeavammaisten lääkinnälliseen kuntoutukseen. Kuntoutuk-
seen hakeminen oli muita yleisempää perheväestöön kuulumattomilla lapsilla sekä 
työikäisillä eronneilla ja naimattomilla. Myönnön todennäköisyys oli suurempi, jos ai-
kuinen hakija oli avioliitossa. Työkyvyttömyyseläkeläiset ja työttömät saivat keskimää-
räistä harvemmin myöntävän päätöksen hakemaansa kuntoutukseen. Sairastavuus mo-
ninkertaisti kuntoutuksen hakemisen, mutta ei selittänyt väestöryhmien välisiä eroja kun-
toutuspalvelujen hakemisessa tai myöntävissä päätöksissä. Etenkin hyvässä sosioeko-
nomisessa asemassa olevat naiset olivat hakeneet kuntoutusta vähäisemmällä sairasta-
vuudella kuin alemmassa asemassa olevat.  

Tutkimus antoi viitteitä Kelan kuntoutuksen toimivuudesta erityisesti nuorten va-
jaakuntoisten kohdalla: kuntoutukseen hakeneilla ja myönnön saanneilla oli useita syr-
jäytymistä lisääviä tekijöitä. Sen sijaan kuntoutustuella olevat sekä vähän koulutetut ja 
työttömät nuoret aikuiset saivat harvoin myönnön harkinnavaraiseen kuntoutukseen; 
edellisten hakeneisuus oli myös vähäistä suhteessa sairastavuuteen. Työurien pidentämi-
sen kannalta kuntoutustoimenpiteiden käyttö voisi ikääntyvillä olla monipuolisempaa: 
esimerkiksi koulutukseen ja työkokeiluihin hakeneita oli vähän.  

 
Avainsanat: Kuntoutus, kuntoutuksen kohdentuminen, Kela, kuntoutuksen hakeminen, 
kuntoutuspäätös, ikä, sukupuoli, koulutus, tulot, perheasema,  sosiaaliryhmä, pääasialli-
nen toiminta, alue, mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt, tule-sairaudet, sosioeko-
nomiset terveyserot 
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Abstract 
 
Pensola T, Kesseli K, Shemeikka R, Rinne H, Notkola V. To rehabilitation? 
Socioeconomic differences in applications for and admissions to rehabilitation of 
the Social Insurance Institution of Finland (SII). Helsinki: Rehabilitation Foundation, 
Research Reports 86/2012. 
 
This research studies the association of sociodemographic and socioeconomic factors 
with applications for and admissions to rehabilitation organized by the Social Insurance 
Institution of Finland (SII), among men and women aged 5 to 59 years, by age group and 
by the statutory basis of rehabilitation in 2004. Association of morbidity with former 
mentioned differentials has been measured by special reimbursements for medicines and, 
among non-pensioners aged 25 to 59 years, also by sickness allowances. 

The data consists of a 90% sample of the rehabilitation decisions and morbidity 
information from the registers of SII. At the Statistics Finland, this information was 
linked with information on socioeconomic status and place of residence, and a data set 
with comparable information was formed for a 20% sample of 5-19 year old population 
and a 10% sample of 25-59 year old population not receiving these benefits. The study 
population included 1 357 222 persons, out of which 64 198 had applied for reha-
bilitation. Association of socioeconomic factors with applications for and admissions to 
rehabilitation by type of rehabilitation and disease categories were studied by comparing 
the application rates between population groups and by the means of logistic regression 
analysis. 

In addition to age and sex, applying for rehabilitation was associated with edu-
cational background, level of income and family status. These factors, as well as 
employment status, were also associated with admissions to rehabilitation. However, the 
direction and magnitude of the connection vary by the type of rehabilitation. Low level 
of education or income was positively associated both with applying for and admissions 
to vocational rehabilitation. Contrary, high level of education or income increased the 
probability of applying for discretionary rehabilitation. They also increased the pro-
bability of admission to both discretionary rehabilitation and medical rehabilitation for 
persons with severe disabilities. Children not belonging to family population as well as 
unmarried and divorced adults apply more often for rehabilitation than the other groups. 
Admission to rehabilitation is more likely if an adult applicant is married. Disability 
pensioners and unemployed persons have a smaller probability of admission than the 
others. Morbidity was positively associated with applying for rehabilitation, but it did 
not explain the socioeconomic differences in either applying for or being admitted to 
rehabilitation. Especially women with a high socioeconomic status apply for and receive 
rehabilitation healthier than others. 

 
Keywords: Rehabilitation, allocation of rehabilitation, SII, applications for rehabilitation, 
admissions to rehabilitation, age, sex, education, income, family status, social group, 
activity status, region, mental disorders, musculoskeletal diseases, socioeconomic health 
inequalities 
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Esipuhe 
 
Kuntoutustoimenpiteiden tulee olla oikea-aikaisia ja niitä on oltava saatavilla ja niihin on 
osattava hakeutua. Tietoa kuntoutuksen kohdentumisesta ja kuntoutukseen valikoitumi-
sen prosesseista on Suomessa kuitenkin edelleen puutteellisesti. Esimerkiksi on epäsel-
vää miten eri sosiodemografiset ja sosioekonomiset tai sairausryhmäkohtaiset tekijät 
muokkaavat näitä prosesseja. Kansaneläkelaitos on yksi merkittävistä kuntoutuksen toi-
meenpanijoista maassamme ja Kelan toiminnan tärkeänä periaatteena on turvata kuntou-
tuspalveluja tarvitsevien tasa-arvoinen kohtelu. Tästä taustasta nousivat Kuntoutussää-
tiön toimitusjohtajan professori Veijo Notkolan ja silloisen tutkimusjohtajan professori 
(emerita) Aila Järvikosken sekä Kelan terveystutkimuksen päällikön Timo Klaukan aja-
tukset Kelan ja muiden relevanttien tahojen rekisteritietoa hyödyntävästä tutkimushank-
keesta.  
 Käsillä oleva Kuntoutussäätiön tutkimuksia -sarjan julkaisu on hankkeen pää-
raportti. Siinä käsitellään Kelan järjestämän kuntoutuksen kohdentumista 5–59-vuo-
tiaassa väestössä keskittyen työttömien sekä eri koulutus- ja tuloryhmien kuntoutukseen 
hakeutumiseen. Hanke perustui Kelan ja Tilastokeskuksen kattaviin rekisteriaineistoihin. 
Tarkoitus oli ensinnäkin selvittää, onko yhtäläisessä kuntoutustarpeessa olevilla yhtäläi-
nen mahdollisuus osallistua kuntoutukseen ja toiseksi eri taustatekijöiden (koulutuksen, 
tulojen, työvoima-, sosiaali- ja perheaseman ja alueen) yhteyttä kuntoutusprosessiin sen 
jälkeen kun, kun sairastavuus on huomioitu – kuntoutukseen hakeutumiseen ja kuntou-
tuspäätöksiin eri lakiperusteissa – ja tässä prosessissa mahdollisesti ilmeneviin eroihin 
toimenpiteissä ja sairausryhmissä.  
 Kirjoittajat ovat osallistuneet eri osioiden tuottamiseen omien vastuualueidensa li-
säksi. Veijo Notkola on tukenut työn toteuttamista sen alusta asti. Katja Kesseli vastasi 
lapsia, nuoria ja opiskeluikäisiä koskevista osioista sekä näitä ikäryhmiä koskevista ana-
lyyseista ja kirjan viimeistelystä. Hanna Rinne osallistui työhön jo suunnitteluvaiheessa 
ja on tehnyt työikäisiä koskevat osiot analyyseineen sekä mm. Kelan kuntoutusosion 
esittelyn. Raportin loppuvaiheessa mukaan tullut Riikka Shemeikka on osallistunut mm. 
käsikirjoituksen uudelleen jäsentelyyn ja mittavan liitetaulukko-osion viimeistelyyn. 
Tiina Pensola on ollut mukana kaikissa vaiheissa ja erityisesti tulosten tulkinnassa.  
 Tutkimuksen valmistumisesta kuuluu kiitos monille tahoille. Parhaat kiitokset 
Kansaneläkelaitokselle, joka rahoitti hanketta. Ohjausryhmältä, Kelan asiantuntijoilta 
sekä loppuvaiheessa kahdelta arvioitsijalta suunnitelmaan ja käsikirjoitukseen sen eri 
vaiheissa saadut kommentit ovat parantaneet ratkaisevasti lopputulosta. Parhaat kiitokset 
myös Tuula Lehikoiselle, Annika Laisola-Nuotiolle ja Tuomo Laihialalle, jotka ovat tar-
vittaessa antaneet aikaansa ja omaa erityisasiantuntemustaan tähän hankkeeseen. Kiitos 
siitä, että käsikirjoituksesta muokkautui julkaisu, kuuluu Ulla-Maija Nurmiselle.  
 Toivomme, että kirja herättää lukijassa ajatuksia ja toimisi virikkeenä sekä kun-
toutusprosessin tutkimuksessa että kuntoutuksen kohdentumisen kehittämisessä vieläkin 
oikeudenmukaisemmaksi.       
 
 
7.10.2012 Helsingissä 
    
Erja Poutiainen     Tiina Pensola 
tutkimusjohtaja     tutkimus- ja kehittämispäällikkö 
Kuntoutussäätiö    Kuntoutussäätiö (kesään 2012 asti) 
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1 Johdanto 
 
Kuntoutukseen osallistuu vuosittain kymmeniä tuhansia ihmisiä ja siihen 
käytetyt resurssit ovat mittavat. Yksin Kansaneläkelaitoksen (Kela) tarjoa-
maan kuntoutukseen vuonna 2011 osallistui 87 300 ihmistä ja siihen käy-
tettiin yhteensä 262 miljoonaa euroa (Kela 2012a). Kuntoutusmenoista Kelan 
osuus on ollut yhtä suuri kuin terveydenhuollon: noin viidennes kokonais-
menoista (Raassina 2002).  
 Kaikkinensa kuntoutus on monia koskettava sekä yhteiskunta- että yksi-
lötason investointi, jolla pyritään hidastamaan toiminta- ja työkyvyn rajoit-
tumista tai edistämään mahdollisuuksia selviytyä tilanteessa, jossa toimin-
takyky on jo rajoittunut. Onnistuessaan kuntoutus parantaa kuntoutettavan 
mahdollisuuksia pysyä osaamistaan vastaavassa työssä tai hankkia sellaisen. 
Suomen työikäisen väestön ikääntyessä ja sen väestöosuuden pienentyessä 
työllisyysasteen nostaminen työuran kaikissa vaiheissa on tullut entistä 
tärkeämmäksi paitsi juhlapuheissa myös käytännön toimissa. Työllisyys-
astetta pienentävät muun muassa työttömien ja osatyökykyisten määrä  
– molempien potentiaalisesti työllistettävien ryhmien koot vastaavat yrittä-
jinä toimivien määrää. Työikäisistä noin kahdeksan prosenttia oli työkyvyt-
tömyyseläkkeellä vuonna 2010. Osatyökykyisten osuus on suurempi: 19 pro-
senttia 30–64-vuotiaista arvioi itsensä enintään osittain työkykyisiksi vuonna 
2000 (Koskinen ym. 2002). Näiden ryhmien työkyvyn palauttamisessa ja 
toisaalta työkyvyn rajoittumisen ehkäisemisessä kuntoutuksen merkitys voi 
tulevaisuudessa jopa kasvaa.  
 Kuntoutuksen tavoitteisiin kuuluu työhön osallisuuden lisäksi hyvin-
voinnin parantaminen lisäämällä kuntoutettavan edellytyksiä autonomisuu-
teen ja yleensä osallisuuteen yhteiskunnassa. Kuntoutus ei siis rajaudu työ-
elämän tarpeisiin vaan koskee kaiken ikäisten ikäkauteen sopivaa oman 
elämänhallinnan parantamista kuntoutettavan omassa elinympäristössä.  
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 Kuntoutuksen kohderyhmästä, järjestäjästä ja tavoitteista riippuen kun-
toutus jakautuu lääkinnälliseen, ammatilliseen, sosiaaliseen tai kasva-
tukselliseen kuntoutukseen. Kokonaisvaltaisessa kuntoutuksessa voi olla piir-
teitä näistä kaikista. Kuntoutus itsessään on usein pitkäaikainen, moni-
ammatillista osaamista vaativa prosessi. Vaikka se on ennen kaikkea inves-
tointi, se myös vie paljon resursseja eikä kuntoutusmahdollisuuksia ole 
tarjolla aina kysyntää vastaavaa määrää. On tärkeää, että kuntoutus kohden-
tuu oikein: sitä hakevat ja saavat ne, jotka kuntoutusta eniten tarvitsevat ja 
joiden toiminta- ja työkykyyn kuntoutuksella on mahdollista vaikuttaa. Vai-
kuttava kuntoutus on myös oikein ajoitettua ja suunnattua. Väärin kohden-
nettu kuntoutus tulee yhteiskunnalle ja yksilöille kalliiksi. Epätarkoituk-
senmukaisesti resursoitu kuntoutus vie yhteiskunnan niukkoja varoja mutta 
sitä tapahtuu myös, jos kuntoutusta tarvitsevia jää kuntoutusjärjestelmän 
ulkopuolelle. Näin voi käydä joko hakemuksen epäämisen  vuoksi tai siksi, 
etteivät kuntoutusta tarvitsevat ole alunperinkään hakeutuneet järjestelmän 
piiriin tai ovat tehneet sen liian myöhäisessä vaiheessa. Kuntoutuksen ulko-
puolelle jääminen voi olla jopa kohtalokasta yksilön terveydelle ja toiminta- 
ja työkyvylle sekä sosiaaliselle osallisuudelle, koko hyvinvoinnille. 

 Kuntoutus on eräs harvoista toimenpiteistä, jolla voidaan välillisesti 
ehkäistä syrjäytymistä parantamalla toimintamahdollisuuksia. Tämän vuoksi 
sillä on tärkeä merkitys sosioekonomisten terveyserojen kaventamisessa. 
Tästä huolimatta usein kansallisen tason terveyttä ja hyvinvointia koskevissa 
ohjelmissa kuntoutuksen rooli on voinut jäädä epäselväksi vaikka itse ta-
voitteet, joiden saavuttamisessa kuntoutus on keskeisessä asemassa, on esi-
tetty selkeästi. Kuntoutuksen asema näyttää viime aikoina kuitenkin vah-
vistuneen. Myös uusimmassa hallitusohjelmassa kuntoutukseen viitataan 
useiden politiikan osa-alueiden yhteydessä (Valtioneuvoston kanslia 2011). 
Kuntoutus mainitaan muun muassa nuorten yhteiskuntatakuun sekä työurien 
pidentämisen, työttömien työhönpaluun ja osatyökykyisten työelämässä py-
symisen tukemisen yhteydessä. Työterveysjärjestelmän kehittämisen yhtey-
dessä mainitaan oikea-aikaisen ja viivytyksettömän kuntoutuksen toteu-
tumisen varmistaminen ja varhaisvaiheen ennakoivan kuntoutustarpeen tun-
nistaminen sekä kuntoutuksen ottaminen osaksi hoito- ja työhönpaluu-
prosessia. (STM 2011; Valtioneuvoston kanslia 2011.) Toisaalta oikea-
aikaisen ja ehkäisevän kuntoutuksen merkitys on tunnistettu jo aiemminkin, 
esimerkiksi Valtioneuvoston selonteossa viime vuosituhannen lopussa 
(Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 25/94). 
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Useassa yhteydessä on esillä myös kuntoutusprosessin ja koko kuntou-
tusjärjestelmän selkeyttäminen sekä kuntoutusjärjestelmän ja muiden tahojen 
yhteistyön tehostaminen. Hallinnollisten päällekkäisyyksien purkamiseen on 
kiinnitetty huomiota jo useiden vuosikymmenten ajan (emt.). Kuntoutus-
prosessin selkeyttäminen asiakkaan näkökulmasta on asetettu tavoitteeksi 
kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelurakenneuudistuksessa sekä hal-
litusohjelmassa monialaisessa kuntoutuksessa (mm. ammatillinen, sosiaali-
nen ja lääkinnällinen), jonka tavoitteisiin kuuluvat myös asiakaslähtöisyyden 
parantaminen sekä kuntoutuksen järjestämis- ja rahoitusvastuiden sel-
keyttäminen. Kelan järjestämä ja rahoittama psykoterapia ja kuntoutus sovi-
tetaan yhteen muun julkisen palvelukokonaisuuden kanssa. Hajanaista kun-
toutusjärjestelmää kehitetään muun muassa kuntien sosiaali- ja terveyspal-
velujen palvelurakenneuudistuksen yhteydessä. Työntekijän työkyvyn tuke-
misessa mainitaan yhteistyön vahvistaminen ja selkeyttäminen työterveys-
huollon, perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja kuntoutuksen välil-
lä. Myös lääkinnällisessä kuntoutuksessa ovat esillä yhteistyön ja työnjaon 
selkeyttäminen sitä toteuttavien erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon 
ja Kansaneläkelaitoksen välillä. Monialaisesta kuntoutuksesta on tarkoitus 
laatia selvitys hallituskaudella. Hallitusohjelman kuntoutukseen liittyvät lin-
jaukset näkyvät myös sosiaali- ja terveysministeriön sosiaali- ja terveys-
politiikan strategiassa Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020.  (STM 2011; Valtio-
neuvoston kanslia 2011; ks. myös Välimäki 2011.) 

Sairaudet, viat ja vammat voivat kohdata ketä tahansa ja vaikuttaa toi-
minta- ja työkyvyn turvaamiseen tarvittavaan kuntoutustarpeeseen. Samalla 
sairaustasolla kuntoutukseen hakemisen todennäköisyys voi kuitenkin vaih-
della sen mukaan, millaiset mahdollisuudet ja valmiudet henkilöllä on hakea 
kuntoutusta itselleen tai lapselleen. Myös kuntoutukseen pääseminen voi 
vaihdella riippuen muun muassa käytettävissä olevista rahoista, tarjolla 
olevista kuntoutusmahdollisuuksista, alueesta ja hakemuksen sisällöstä. Kun-
toutukseen hakeminen, kuntoutuksen kysyntä, tarjotut kuntoutusmahdol-
lisuudet ja kuntoutuksen suuntaaminen sitä hakeneille määrittävät osaltaan 
kuntoutusjärjestelmää. Kuntoutusjärjestelmän toiminnan ja erityisesti toimin-
nan kohdentumisen tutkiminen on tärkeää viimeisimmän Kuntoutuksen 
tutkimuksen kehittämisohjelman mukaan (STM 2003).  
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Tämä tutkimus  

Tässä tutkimuksessa tarkastelemme Kansaneläkelaitoksen vajaakuntoisten 
ammatillisen kuntoutuksen, vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen 
sekä muun ammatillisen ja lääkinnällisen eli harkinnanvaraisen kuntoutuksen 
kohdentumista vuonna 2004. Tarkoituksenamme on selvittää millainen yh-
teys sosiodemografisilla ja -ekonomisilla tekijöillä on toisaalta kuntoutuk-
seen hakemiseen ja toisaalta myöntävän kuntoutuspäätöksen saamiseen 
naisilla ja miehillä eri ikäryhmissä 5–59-vuotiailla. Olemme mahdollisuuk-
sien mukaan tarkastelleet onko taustatekijöiden yhteys samanlainen eri laki-
perusteissa ja niiden eri toimenpiteissä sekä hakemukseen perustuvissa sai-
rausryhmissä. Työikäisillä, 25–59-vuotiailla, olemme myös tarkastelleet su-
kupuolen, iän, koulutus- ja ammattitaustan, tulotason sekä työvoima-aseman 
yhteyttä kuntoutuksen hakemiseen ja myöntävän päätöksen saamiseen, kun 
sairastavuus on vakioitu. 

 
Luvussa 2 esittelemme tutkimuksen keskeiset käsitteet, tarkastelemme 

sosiaalisen taustan yhteyttä kuntoutukseen hakemiseen ja kuntoutuspäätök-
seen sekä määrittelemme tarkemmin tutkimuksen tavoitteet. Koska olemme 
rajanneet kuntoutuksen hakemisen Kelan järjestämään kuntoutukseen, luvus-
sa 3 on esitelty Kelan tarjoamaa kuntoutusta. Aineisto ja menetelmät on 
esitelty luvussa 4. 

Tarkastelemme kuntoutukseen hakemista ja päätöksiä ikäryhmittäin, 
koska sekä kuntoutustarve että tarjottu kuntoutus riippuvat iästä (ks. luku 3). 
Esikoulu- ja kouluikäisten kuntoutukseen hakemista on tarkasteltu luvussa 
5.2, opiskeluikäikäisten luvussa 5.3 ja työikäisten luvussa 5.4. Kuntoutuksen 
hakeminen perustuu aina kuntoutustarpeen taustalla olevaan vikaan, vam-
maan tai sairauteen. Luvussa 5.5 tarkastelemme sairastavuuden yhteyttä 
kuntoutuksen hakemiseen eri väestöryhmissä. Luvussa 6 pohdimme tuloksia 
ja niiden laajempaa merkitystä. 
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2 Tutkimuksen käsitteet, tausta ja  
    tavoitteet  
 
2.1 Keskeiset käsitteet 
 
Tässä luvussa esittelemme kuntoutuksen näkökulmasta vajaakuntoisuutta, 
vammaisuutta ja työkykyä. Koska tarkastelemme ensisijaisesti Kelan järjes-
tämää kuntoutusta, keskeisiä ovat käsitteet, jotka liittyvät Kelan kuntoutuk-
seen ja sitä koskevaan lainsäädäntöön. Kelan järjestämää kuntoutusta on 
esitelty luvussa 3. Kelan määritykset ovat olennaisia kuntoutuspäätöksissä, 
mutta ne voivat ohjata myös kuntoutukseen hakemista; kuntoutukseen hake-
miseen voi vaikuttaa osaltaan se, miten ihmiset mieltävät nämä asiat ja mää-
rittävät kuntoutustarpeensa.   
 Vajaakuntoisuutta ja vammaisuutta selittävät erilaiset kuvailevat ja nor-
matiiviset sosiaaliset ja lääketieteelliset tavat vaikuttavat siihen, miten vajaa-
kuntoisia ja vammaisia ihmisiä koskevat käytännön järjestelyt, kuntoutus 
mukaan lukien, toteutetaan (ks. esim. Lindh ja Suikkanen 2011; Piirainen 
2011). Lääketieteellisen mallin mukaan vajaakuntoisuus ja vammaisuus ovat 
seurausta yksilön biologisista ominaispiirteistä, vioista tai sairauksista. Va-
jaakuntoisuus ja vammaisuus voidaan myös nähdä seurauksena yksilön 
omasta kokemuksesta ja siitä, miten hän suhteuttaa toimintakykynsä, -tapan-
sa ja identiteettinsä muihin ihmisiin ja vajaakuntoisuudesta ja vammaisuu-
desta vallitseviin käsityksiin.  

Vajaakuntoisuutta ja vammaisuutta koskevat interventiot onkin perin-
teisesti kohdistettu yksilöön, jonka ei-toivottavia ominaisuuksia on pyritty 
ehkäisemään, parantamaan ja korjaamaan. Yhteiskuntalähtöisen mallin mu-
kaan vajaakuntoisuus ja vammaisuus määrittyvät yhteiskunnan käytäntöjen, 
ideologian ja kulttuurin kautta. Fyysisen tai psyykkisen erilaisuuden perus-
teella ihmiset voidaan määrittää kuuluvan tiettyyn ryhmään, jonka yhteis-
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kunnallinen asema voi vaihdella alisteisesta vähemmistöön. Näkökulma 
korostaa yhteiskunnan vastuuta vajaakuntoisuudesta ja vammaisuudesta: se 
erottaa vammaisuus-käsitteessä toisistaan biologisen vamman ja sen il-
menemisen sosiaalisena vammaisuutena, joka siis on yhteiskunnallisesti 
tuotettua. Toisaalta se jättää avoimeksi kysymyksen, minkälaiset mahdolli-
suudet ovat niin olennaisia ihmiselämän kannalta, että niiden puuttuminen 
merkitsee vammaisuutta kyseisessä yhteiskunnassa. Lindh ja Suikkanen 
(2011) esittelevät sekä lääketieteellisen että yhteiskunnallisen mallin osana 
Gustavssonin vammaistutkimuksen essentialistista viitekehystä. Edellisessä 
mallissa vammaisuuteen liittyvät tekijät ja ongelmat on pelkistetty yksilöön 
ja jälkimmäisessä mallissa yhteiskunnan asenteisiin, rakenteisiin sekä kielel-
lisiin ja kulttuurisiin käytäntöihin liittyviksi. Kuntoutusprosessissa yksilöl-
liset tekijät korostuvat tehtäessä kuntoutustarvepäätöstä, kun taas rakenteet ja 
yhteisöjen vaikutus on nähty toissijaisina. Sen sijaan kuntoutuspalvelujen 
tarjonta on ollut ryhmäkohtaista ja standardimaista sekä lainsäädännön sää-
telemää. (emt.) 
  Vuorovaikutusmallin mukaan vajaakuntoisuuden ja vammautumisen 
kokemus syntyy yksilöllisten ominaisuuksien, subjektiivisten tulkintojen ja 
kokemusten sekä sosiaalisen ympäristön välisessä monimutkaisessa vuoro-
vaikutussuhteessa. Toisin sanoen tässä viitekehyksessä vammaisuus on vuo-
rovaikutuksellinen ja analyyttisesti monitasoinen ilmiökokonaisuus (Lindh ja 
Suikkanen 2011). Tämän moniulotteisen näkökulman mukaan kaikki ihmiset 
ovat jossain määrin viallisia ja kohtaavat rajoituksia elämässään. (Haarni 
2006; Linnakangas ym. 2006; Vehmas 2004) Vuorovaikutusmallia edustaa 
WHO:n toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden ICF-luokitus (Inter-
national Classification of Functioning, Disability and Health), joka yhdistää 
terveyden biologisen, sosiaalisen ja yhteiskunnallisen näkökulman. ICF-
luokitus koostuu kahdesta osasta, toimintakyvystä ja toimintarajoitteista sekä 
ympäristö- ja yksilötekijöistä (Ojala 2004). Tässä mallissa biologisen rajoit-
teen ilmeneminen riippuu kontekstista – rajoitteesta voi olla haittaa ainoas-
taan joissakin yhteyksissä tai haitta-aste voi olla erilainen. Tärkeää olisi aina 
tehdä myös kokonaisvaltainen arvio.  
 
  



17 

 

Vajaakuntoisuus 

Vajaakuntoisuus-käsite pohjautuu Kansainvälisen työjärjestön (ILO) ja vam-
maisuus-käsite Maailman terveysjärjestön (WHO) määritelmään. Englannin 
kielessä molempien käsitteiden vastineena on kuitenkin sama sana: disability. 
(Savtschenko 2003.) 
 ILO (1983) määrittelee vajaakuntoiseksi (disabled person) henkilön, 
jonka mahdollisuudet sopivan työn saamiseen ja säilyttämiseen sekä työssä 
etenemiseen ovat huomattavasti vähentyneet asianmukaisesti todetun fyysi-
sen tai psyykkisen vamman tai vajavuuden vuoksi. Tätä määritelmää on Suo-
men työhallinnossa käytetty vuodesta 1988 (Työvoimapalveluasetus 
1251/1993). Vajaakuntoisuuden määrittely on Suomessa sidoksissa työeläke-
politiikan kehitykseen (Savtschenko 2003). Kelan määritelmä vajaakuntoi-
sista perustuu lakiin Kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta 
(610/1991, 186/2003). Sen mukaan henkilö katsotaan vajaakuntoiseksi sil-
loin, kun hänen työ- ja ansiokykynsä ovat sairauden, vian tai vamman aihe-
uttamana olennaisesti alentunut tai uhassa alentua lähitulevaisuudessa mutta 
mahdollisesti kohennettavissa kuntoutuksella. Toisin sanoen sairaus tai vam-
ma ei yksinään ole riittävä vajaakuntoisuuden määrittymiseksi vaan niiden 
tulee vaikuttaa yksilön kykyyn saada sopiva työ, säilyttää se ja edetä siinä. 
 Vajaakuntoisuudessa on kyse pitkälti henkilön työkyvystä tai pikemmin-
kin sen rajoittumisesta sekä työllistymisvaikeuksista. Vajaakuntoisuus voi 
olla seurausta paitsi toimintakykyä rajoittavasta tapaturmasta tai äkillisestä 
tai vähitellen etenevästä sairaudesta myös muista syistä. Näitä voivat olla 
kognitiiviset häiriöt kuten oppimisvaikeudet tai sosiaaliset syyt, jolloin vajaa-
kuntoisuus ilmenee esimerkiksi elämänhallinnan ongelmina. Vajaakuntoi-
suutta voivat aiheuttaa tai sitä kärjistää myös ympäristö, kuten työyhteisö tai 
työorganisaatio sekä yhteiskuntapoliittiset asenteet. Työ- ja elinkeinohallin-
nossa vajaakuntoisuuskäsitteeseen ei sisälly sosiaalisia syitä, vaan siinä yh-
distyvät lääkärin arvioima sairausdiagnoosi ja työvoimaviranomaisen arvio 
työllistymis- tai työssäpysymismahdollisuuksista. Näin ollen työhallinnon 
käyttämään vajaakuntoisuuskäsitteeseen yhdistyy työkyvyn lisäksi siitä irral-
lisena käsitteenä työmahdollisuuksien realisoituminen, mikä pitää sisällään 
työnantajien käyttämät työvoiman valikointikäytännöt. (Kuusinen 2011.)  

Vajaakuntoisten määrää voidaan arvioida muun muassa erilaisia tukia 
saavien lukumäärän perusteella. Vajaakuntoisia työnhakijoita oli 89 900 
vuonna 2004 (TEM 2005), 17 prosenttia kaikista työnhakijoista. Määrä on 
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ollut kasvussa: se kasvoi vuodesta 2000 kahdeksan prosenttia vuoteen 2004 
ja siitä edelleen kolme prosenttia vuoteen 2011 (TEM 2001, 2005, 2012).  
 

Vammaisuus 

Vammaisuudessa on kyse henkilön toimintakyvystä, kun vajaakuntoisuus 
määrittyi enemmän työkyvyn kautta. Vammaisuus ja vammainen -käsitteet 
(disabled people, people with disabilities) juontavat juurensa WHO:n (1980) 
ICIDH-mallista (Savtschenko 2003). WHO:n määrittelyä on käytetty pohjana 
muun muassa Suomen vammaispalvelulaissa (280/1987), jossa vammainen 
on henkilö, jolla on sairauden, vian tai vamman johdosta erityisiä, pitkäaikai-
sia vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Vamma voi 
olla synnynnäinen tai sen voi saada jossain elämänsä vaiheessa esimerkiksi 
sairauden tai loukkaantumisen seurauksena. Vamma, kuten myös pitkä-
aikainen sairaus, voi aiheuttaa erilaisia haittoja ja toimintarajoituksia arjessa. 
 Vammaisuus rinnastetaan usein virheellisesti sairauteen. Käsitteet voi-
vatkin olla vaikeasti erotettavissa toisistaan varsinkin silloin, kun sairaus on 
muuttunut krooniseksi ja heikentänyt yksilön toimintakykyä tai toimintaky-
vyn jotakin osa-aluetta. Sairauteen liitetään yleisesti hoitotoimenpiteet, ke-
hon omien puolustusmekanismien käynnistyminen ja elimistön aktiivinen 
prosessointi. Näiden tarkoituksena on päästä tasapainoon ja taistella tervey-
den puolesta normaalien toimintojen häiriintyessä. Vammaisuuteen liitetään 
yleensä käsitykset pysyvästä anatomisesta tai fysiologisesta poikkeavuudesta 
tai vajavuudesta, joka ei käynnistä kehon omia puolustusmekanismeja. Vam-
maisuuteen liittyy erilaisia toiminnallisia esteitä ja rajoituksia. Vamma ei 
kuitenkaan ole sairaus: vammainenkin voi olla välillä terve ja välillä sairas. 
(Määttä 1981.) Tervettä parempi vastakohta vammaiselle on vammaton.  
 Vaikeavammaisuus-käsitteelle ei ole esitetty yleispätevää, eri yhteyksiin 
soveltuvaa määritelmää (Virta 2006). Vaikeavammaisuutta on monenlaista. 
Tässä tutkimuksessa vaikeavammaisuuden lähtökohtana on Kelan vaikea-
vammaisten kuntoutuksen myöntökriteerit. Kelan kuntoutusasetuksen 
(422/1995, 3§) mukaan vaikeavammaisella tarkoitetaan henkilöä, jonka sair-
audesta, viasta tai vammasta hänelle aiheutuva yleinen lääketieteellinen ja 
toiminnallinen haitta on niin suuri, että hänellä on sen vuoksi huomattavia 
vaikeuksia tai rasituksia selviytyä kotona, koulussa, työelämässä ja muissa 
elämäntilanteissa julkisen laitoshoidon ulkopuolella ja jonka selviytymistä 
voidaan kuntoutustoimenpiteillä tukea.  
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Vammaisuuden esiintyvyydestä Suomessa ei ole tarkkaa tutkimus- tai 
tilastotietoa. Arviot riippuvat käytettävästä määritelmästä: mitä lähempänä 
määritelmä on lääketieteellistä mallia, sitä pienempi osa väestöstä luokittuu 
vammaisiksi ja mitä lähempänä sosiaalista mallia, sitä suurempi osuus väes-
töstä on vammaisia (Haarni 2006). Arviointeja hankaloittaa se, että sekä 
vammojen vaikeusasteen lääketieteellinen määrittäminen ja avuntarpeen 
sosiaalinen arviointi on vaikeaa (Virta 2006). Nykyarvioiden pohjana käy-
tetään edelleen 1980-luvulla tehtyjä arvioita (ks. KM 1982:35), joiden 
mukaan vaikeavammaisia olisi noin prosentti, vammaisia suppeasti käsi-
tettynä noin viisi prosenttia ja laajemmin käsitettynä kymmenen prosenttia 
väestöstä. Tämä tarkoittaisi, että vuonna 2004 suomalaisista olisi ollut 
vaikeavammaisia noin 52 000 sekä vammaisia 262 000 käytettäessä suppeaa 
määritelmää ja 525 000 laajan määritelmän mukaan.  

Vuonna 2004 Kelan vammaisetuuksia sai 226 900 henkilöä, eli lähes 90 
prosenttia suppean määritelmän mukaisesta vammaisten määrästä. Alle 16-
vuotiaiden lapsen hoitotuen saajia oli 39 000. Näistä 18 200 sai Kelan kun-
toutukseen hakemisen oikeuttavaa erityishoitotukea tai korotettua tukea. 16–
64-vuotiaita vammaistuen saajia oli 12 500 henkilöä, joista Kelan kuntou-
tukseen oikeuttavaa korotettua vammaistukea tai erityistukea sai 6 600 hen-
kilöä. Alle 65-vuotiaiden eläkkeensaajien hoitotukea sai 175 400 henkilöä, 
joista korotettua tai erityishoitotukea sai 88 700. (Kela 2005a.) Näistä lapsen 
hoitotuen saajien määrä ja väestöosuus on laskenut 2000-luvulla, pääosin 
astmahoitokäytäntöjen muuttumisen vuoksi, mutta vammaistuen saajien 
määrä on pysynyt ennallaan. Eläkkeensaajien hoitotukea saaneiden määrä ja 
väestöosuus sen sijaan on lisääntynyt. (Kela 2009a.) 
 
Työkyky, työkyvyttömyys, sairauspoissaolo 

Moniulotteisessa työkykykäsityksessä työkyky ymmärretään kokonaisuu-
deksi, johon kuuluvat työssä jaksaminen, työn hallinta ja osallistuminen. So-
siaalivakuutuksen näkökulma on moniulotteista työkykykäsitystä suppeampi. 
Se painottaa eläkekriteerien määrittelyssä jakoa työkykyisiin ja työkyvyttö-
miin. Jako perustuu yksilön toimintakyvyn ja työn vaatimusten suhteeseen. 
Olennaista työkyvyttömäksi luokittelussa on sairaus, vika tai vamma. Tämä 
sairaussidonnainen käsite painottaa siis ennen kaikkea työntekijän ominai-
suuksia eikä niinkään ota huomioon työn ja työpaikan ominaisuuksia tai vaa-
timuksia suhteessa työntekijän ominaisuuksiin. (Gould 2002.)  
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Sosiaalivakuutuksellinen näkökulma on hankala silloin, kun työkyvyt-
tömyyden syyt johtuvat muista kuin terveydellisistä syistä (Launis ym. 2001) 
tai kun työttömän tai työvoiman ulkopuolella olevan työkyky tulisi määritellä 
(Gould 2001). Työkyvyn tai työkyvyttömyyden uhkan määrittäminen on 
hankalaa myös niiden kohdalla, jotka ovat vasta tulleet työvoimaan, kuten 
nuorten tai maahanmuuttaneiden tai pitkään työstä poissa olleiden kohdalla. 
Näissä ryhmissä mahdollisen työkyvyn rajoittumisen taustalla voi olla osaa-
misen puute. Työkyvyn rajoittuminen liittyi edellä sairauden tai vamman 
seurauksena vajaakuntoisuuden käsitteeseen. Sosiaaliset tai osaamattomuu-
teen liittyvät syyt työkyvyn rajoittumisen taustalla eivät välttämättä määritä 
vajaakuntoisuutta vaan tehostetun tuen tarvetta työ- ja työllistymiskyvyn pa-
rantamiseksi (ks. Kuusinen 2011).  

Työkyvyttömyys-käsitettä on kritisoitu myös, koska se korostaa kyvyt-
tömyyttä sen sijaan että kohdistaisi huomion niihin taitoihin ja siihen osaami-
seen, mikä henkilöllä yhä on. Esimerkiksi OECD (2009) on kehottanut käyt-
tämään kyvyttömyyden sijaan osatyökykyisyyden käsitettä, joka korostaa jäl-
jellä olevaa työkykyä menetetyn sijasta. Osatyökykyisten työllisyys on 
OECD-maissa laskenut muuta väestöä enemmän ja työttömyys heidän jou-
kossaan on kaksinkertaista muihin ryhmiin verrattuna. Kyvykkyyden koros-
taminen ja tuen kohdistaminen työhön paluuseen työkyvyttömyyden tukemi-
sen sijaan voi parantaa mielekkäällä tavalla työllistymistä. Kuntoutustuen 
saajista sen sijaan keskimäärin kaksi prosenttia on palannut töihin eri OECD-
maissa.  Työkyvyttömyyseläkettä sai kaikkiaan 254 600 Suomessa asuvaa 
16–64-vuotiasta, eli noin 7,4 prosenttia samanikäisestä väestöstä vuonna 
2004. Heistä suurin osa, yli 80 prosenttia, sai täyttä työkyvyttömyyseläkettä. 
Työkyvyttömyyseläkkeen saajista osatyökyvyttömyyseläkkeellä oli viisi pro-
senttia. Kuntoutustuella eli määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä oli 
kahdeksan prosenttia kaikista työkyvyttömyyseläkeläisistä. (ETK ja Kela 
2005.) Vuonna 2010 työkyvyttömyyseläkeläisiä oli lähes 13 000 enemmän 
kuin vuonna 2004 (267 248), mutta osuus työikäisestä väestöstä oli edelleen 
7,4 prosenttia (ETK ja KELA 2011).  

Työkyvyttömyyseläkettä edeltää lähes aina (50–90 prosentissa tapauk-
sia) sairaus, joka on johtanut sairauspoissaoloihin. Sairauspoissaolo ei ole 
sairastamisen mittari vaan ennemminkin sairauskäyttäytymisen mittari. Sai-
rauskäyttäytyminen on määritelty tavaksi, jolla henkilö seuraa ruumistaan, 
määrittelee ja tulkitsee oireitaan, ryhtyy toimiin sairauden parantamiseksi ja  
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hyödyntää saatavilla olevaa apua, jonka yksi muoto on terveydenhuolto-
järjestelmä (Mechanic 1986; Mastekaasa 2005).  
 Kelan maksamat sairauspäivärahapäivät ovat aina lääkärin toteamiin 
sairauksiin perustuvia. Kela maksaa sairauspäivärahaa kymmenennestä 
sairauspäivästä alkaen 16–64-vuotiaille ei-eläkeläisille. Sairauspäivärahan 
myöntämiseen vaikuttaa sairauden lisäksi ammatillinen työkyvyttömyys. 
Vuonna 2004 Kela maksoi sairauspäivärahaa 335 500 iältään 16–64-vuoti-
aalle ei-eläkeläiselle; alkaneista sairauspäivärahakausista 18 prosenttia kesti 
yli 60 päivää (Kela 2005b). Vuodesta 2000 luku oli noussut 13 prosenttia, 
mutta vuosien 2004 ja 2010 välillä sairauspäivärahoja saaneiden määrä 
väheni viisi prosenttia (Kela 2001,  2005b, 2011a).  
 
Kuntoutus 

Kuntoutukselle ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää. Kuntoutus-
selonteko (STM 2002) käyttää Järvikosken ja Härkäpään (1995) määritel-
mää, jonka mukaan kuntoutus on monitieteellistä ja moniammatillista, yleen-
sä pitkäjänteistä toimintaa, jonka tavoitteena on auttaa kuntoutujaa toteut-
tamaan elämänprojektejaan ja ylläpitämään elämänhallintaansa tilanteissa, 
joissa hänen sosiaalinen tai työssä selviytymisensä on uhattuna va-
jaakuntoisuuden tai muiden syiden vuoksi. Kuntoutus ymmärretään ihmisen 
tai ihmisen ja ympäristön muutosprosessiksi, jonka tavoitteena on toiminta-
kyvyn, itsenäisen selviytymisen, hyvinvoinnin ja työllisyyden edistäminen 
erilaisissa muutostilanteissa.  

Kuntoutusta on yleensä perusteltu sekä sen yhteiskunnallisen että sen 
yksilölle tuottaman hyödyn kannalta (Järvikoski ja Härkäpää 2001). Yhteis-
kunnallisessa näkökulmassa painottuvat kuntoutuksen taloudelliset hyödyt ja 
kuntoutuksen merkitys lisätyövoiman tuottajana (Järvikoski ja Härkäpää 
2004). Kuntoutus on osa säätelyjärjestelmää, jossa ratkaistaan, minkä väes-
tönosan siirtyminen työvoiman ulkopuolelle on yksilön ja yhteiskunnan kan-
nalta tarkoituksenmukaista. Kuntoutuksen tavoitteena on myös ylläpitää vä-
estön toimintakykyä ja sosiaalista selviytymistä ja siten rajoittaa yhteis-
kunnan kontolle lankeavia hoito-, huolto- ja sosiaaliturvakustannuksia, jotka 
kuuluvat Kelan toimintaan (Waal 1994). Kuviossa 1 kuntoutuksen tarkoituk-
senmukaisuus yhteiskunnan resurssien suuntamisen näkökulmasta on määri-
tetty kuntouttamistarpeena.  
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Kuvio 1.  Kuntoutustarve, kuntoutumistarve ja kuntouttamistarve.   

 

 

Toisaalta usein korostetaan kaiken kuntoutuksen perustana olevan ihmisen 
oikeus ihmisarvoiseen elämään (STM 2006). Kuntoutus on yksi keskeinen 
edellytys vammaisten mahdollisuuksien yhdenvertaistamisessa (YK 1993; 
Valtakunnallinen vammaisneuvosto 1995) ja itsenäisyyden saavuttamisessa 
(STM 2006; Valtakunnallinen vammaisneuvosto 1995). Kuntoutustarve on 
määritelty kuviossa 1 laajemmin kuin vajaakuntoisuus- ja vammaisuus-käsit-
teiden kautta. Siinä toiminta- ja työkyvyn rajautuminen voi perustua myös 
sosiaalisiin syihin. Kuntoutustarve perustuu kuitenkin ulkoisen asiantuntija-
arvioon, jonka tekee esimerkiksi lääkäri, muun kuntoutuksen asiantuntija tai 
työvoimahallinnon virkailija. Tässä tutkimuksessa tarkasteltava Kelan järjes-
tämä kuntoutus on sairausperusteista (diagnoosiin perustuvaa) lääkinnällistä 
ja ammatillista kuntoutusta. Laajemmin kuntoutus on käsitteellisesti jaettu 
lääkinnälliseen, ammatilliseen, sosiaaliseen ja kasvatukselliseen kuntoutuk-
seen (Järvikoski ja Härkäpää 1995).  

Kuntouttamistarve

Kuntoutumistarve

Kuntoutustarve

• Kuntoutuksen tarkoituksenmukaisuus  
= kuntoutuksella voidaan siirtää tai  
ehkäistä työkyvyttömyyden uhka  
(taloudellinen näkökulma)

• Yhteiskunnallinen näkökulma: 
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• Lainsäädäntö ja rahoittajien arviointi

• Oma tietoisuus työ- ja  
toimintakyvyn muutoksesta

• Muutosvalmius
• Usko muutoksen mahdollisuuteen
• Tietoa kuntoutusvaihtoehdoista
• Työpaikan ja työterveyshuollon tuki

• Sairauden, vian tai vamman 
aiheuttama työkyvyttömyys tai  
työkyvyttömyyden uhka
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työn vaatimukset) osatyökyvyttö-
myyden taustalla
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Järjestelmälähtöisen kuntouttamistarpeen ja kuntoutustarpeen lisäksi 
kuntoutukseen hakemista säätelee henkilön oma käsitys kuntoutumistarpees-
taan. Tähän vaikuttavat monet tekijät. Ensinnäkin kuntoutumistarpeeseen 
vaikuttaa henkilön oma käsitys kuntoutustarpeestaan, mikä perustuu koke-
mukseen toiminta- ja työkyvyn rajoittumisesta. Kuntoutumistarpeeseen vai-
kuttaa myös henkilön tietous kuntoutuksesta ja käsitys sen mahdollisuuksista 
vaikuttaa omaan toiminta- ja työkykyyn. Henkilöllä tulee olla myös usko sii-
hen, että toimintakyvyn ja työkyvyn kohentuminen on paitsi mahdollista nii-
den avulla voidaan saavuttaa asetetut tavoitteet, esimerkiksi työn säilyttämi-
nen tai työpaikan saaminen. Kuntoutumistarpeessa on siis keskeistä kuntou-
tustarpeen tiedostaminen, motivaatio sitoutua usein pitkään kuntoutusproses-
siin sekä usko siihen, että henkilön on mahdollista päästä kuntoutukseen, jo-
ka voi parantaa toiminta- tai työkykyä. Nämä tekijät ovat keskeisiä paitsi 
kuntoutukseen hakemisessa myös kuntoutusuunnitelman tavoitteiden saavut-
tamisessa (ks. esim. Rissanen ja Aalto 2002). 

 

 

2.2 Kuntoutukseen hakemiseen ja kuntoutuspäätökseen  
      yhteydessä olevat tekijät  
 
Kuntoutuspalveluiden, kuten yleensä terveyspalveluiden, käyttöön vaikutta-
vat tekijät voidaan jakaa kolmeen ryhmään: tarve- ja alttiustekijöihin sekä 
mahdollistaviin tekijöihin (Andersen ym. 1983). Tarvetekijät liittyvät sairas-
tavuuteen ja toimintakyvyn rajoittumiseen. Alttiustekijöillä tarkoitetaan yk-
silön ominaisuuksia, jotka vaikuttavat terveyspalveluiden, tässä kun-
toutuspalveluiden, käyttöön mutta jotka eivät suoraan liity palveluiden tar-
peeseen tai kykyyn kontrolloida niitä. Näihin kuuluvat demografisia ja so-
siaalisia rakenteita kuvaavat tekijät, joita ovat muun muassa sukupuoli, ikä ja 
koulutus. Mahdollistavat tekijät ovat keinoja, joita yksilöllä on käytössään. 
Ne voidaan jakaa yksilö-, perhe- ja yhteisötason tekijöihin. Ensinnäkin alu-
eella tulee olla terveyspalveluiden tarjontaa, toiseksi yksilöllä tulee olla kei-
noja ja tietoa palveluiden piiriin pääsystä. Taloudellisten ja organisatoristen 
tekijöiden lisäksi myös sosiaaliset verkostot voivat olla mahdollistavia teki-
jöitä. Myös koko palvelujärjestelmä sekä ympäristötekijät ovat yhteydessä 
terveys- ja kuntoutuspalveluiden käyttöön joko suoraan tai mahdollistavien 
tekijöiden välityksellä.  

 



24 

 

 Terveys 2000 -tutkimuksen (Aromaa ja Koskinen 2002) mukaan amma-
tilliseen kuntoutukseen oli osallistunut 4 prosenttia 30 vuotta täyttäneistä työ-
ikäisistä edellisen 12 kuukauden aikana. Työvoimatutkimuksen mukaan kun-
toutukseen osallistunut oli todennäköisemmin nainen ja sosiaaliasemaltaan 
työntekijä tai maatalousyrittäjä (Mannila ym. 2003). Vastaavia tuloksia sai-
vat Suoyrjö ja kumppanit (2007) Kelan kuntoutuksen kohdentumista ja vai-
kutuksia koskevassa tutkimuksessaan, jossa heillä oli aineistona rekisteritie-
toja kymmenen kaupungin työntekijöistä vuosilta 1994–2002. Kelan kuntou-
tukseen (ASLAK, TYK, Tules-kurssi, muu sairausryhmäkohtainen kurssi, 
yksilöllinen kuntoutusjakso) osallistuneet olivat useammin vakituisessa työ-
suhteessa olevia ikääntyviä naisia ja harvemmin korkeasti koulutettuja toimi-
henkilöitä kuntoutukseen osallistumattomiin verrattuna. Poikkeuksen muista 
kuntoutustoimenpiteistä muodosti psykoterapia, jota saaneet olivat keskimää-
räistä nuorempia. Heistä vain 15 prosenttia oli miehiä ja viisi prosenttia työn-
tekijöitä. Lukuun ottamatta ASLAK-kuntoutukseen osallistujia kuntoutuk-
seen osallistuneilla oli muita enemmän sairauspoissaoloja. 

 Kehusmaan ja Mäen (2002) rekisteriaineistoon perustuvassa tutki-
muksessa seurattiin TULE-sairauksiin ja mielenterveyden häiriöihin Kelan 
kuntoutusta vuonna 1996 saaneita vuosina 1992–98. Mielenterveyden ja 
käyttäytymisen häiriöiden (mtk-häiriöt) perusteella kuntoutusta saaneiden 
työkyky ennen kuntoutusta oli rajoittuneempi kuin Tules-kuntoutujilla käy-
tettiinpä mittarina sairauspoissaoloja tai työkyvyttömyyseläkkeellä olemista. 
Tules-kuntoutujat olivat kuntoutuksen alussa myös mtk-kuntoutujia useam-
min työelämään kiinnittyneitä. Mtk-kuntoutujissa oli enemmän työttömiä ja 
opiskelijoita. Näiden kahden sairausryhmän ikärakenne oli tosin hyvin erilai-
nen: alle 35-vuotiaita oli mtk-häiriöiden perusteella kuntoutettavista 60 pro-
senttia mutta tules-kuntoutujista vain 10 prosenttia. Tulokset sairaanhoito-
korvauksien jakaantumisesta viittaavat siihen, että miehet eivät ehkä olleet 
ennen kuntoutusjaksoa saaneet yhtä täysipainoista hoitoa mtk-häiriöihin kuin 
naiset, joilla hoitoon hakeutuminen on yleisempää. Kuntoutukseen osal-
listuneilla naisilla oli koko väestöstä poiketen kertynyt miehiä vähemmän 
sairauspäivärahapäiviä ennen kuntoutuksen alkua. Tämä viittaisi siihen, että 
naiset hakeutuvat ja saavat kuntoutusta parempikuntoisina kuin miehet. Täs-
sä ei tosin huomioitu ikää eikä pääasiallista toimintaa.  
 Pensolan ym. (2008) tutkimuksen mukaan ammatissa suoriutumista 
edistävää kuntoutusta koki tarvitsevansa huomattavasti useampi kuin kuntou-
tukseen oli osallistunut: lähes viidesosa 30–64-vuotiaasta työvoimasta;  
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45–54-vuotiaista joka neljäs. Naiset kokivat tarvitsevansa miehiä selvästi 
useammin ammatillista kuten muutakin kuntoutusta. Kuntoutustarvetta koki-
vat vähiten ylemmät toimihenkilöt ja eniten maatalousyrittäjät sekä keski-
asteen suorittaneet. Toimintakykyä ylläpitävän kuntoutuksen tarve oli joka 
neljännellä 30 vuotta täyttäneellä. Kuntoutustarve kasvoi iän myötä saavut-
taen huippunsa naisilla 55–64 vuoden ja miehillä 75–84 vuoden iässä. Ter-
veys 2000 -aineistossa koettu kuntoutustarve ei 55–64-vuotiailla naisilla 
vaihdellut pääasiallisen toiminnan mukaan, kun taas miesten kuntoutustarve 
oli suurin työvoiman ulkopuolella olevilla. Kuntoutustarpeeseen vaikutti 
myös aikaisempi kuntoutukseen osallistuminen. Kuntoutukseen osallis-
tuneissa kuntoutusta koki tarvitsevansa 1,5-kertainen määrä henkilöitä kun-
toutukseen osallistumattomiin verrattuna. (Pensola ym. 2008.) Kuntoutukses-
sa on voitu saada virike jatkokuntoutukseen: Tyk-kuntoutusta koskeneen sel-
vityksen mukaan heti kyseisen kuntoutuksen jälkeen osallistujat saivat melko 
paljon muuta kuntoutusta (Kela 1998).   

Kuntoutustarpeessa on myös alueellisia eroja. Mannilan ja kumppanei-
den (2003) tutkimuksessa vuosituhannen vaihteessa vähäisin kuntoutustarve 
oli pääkaupunkiseudulla ja suurin Oulun ja Lapin lääneissä, joihin kuntoutus 
ei kuitenkaan kohdistunut muita alueita enemmän. Koetun terveyden huo-
mioon ottaminen muutti näitä tuloksia vain vähän. (Ks. myös Pulkki 2012.)  

Kuntoutuspalveluiden kysyntään vaikuttavat sairauksien ja toimintaky-
kyrajoitteiden esiintyvyys ja niiden vakavuus väestössä sekä palveluita tarvit-
sevien preferenssit. Väestöryhmittäiset erot kuntoutukseen hakemisessa poh-
jautuvat näiden ryhmien välisiin sairastavuus- ja toimintakykyeroihin, mutta 
eroihin liittynee myös alttiustekijöitä ja mahdollistavia tekijöitä palveluihin 
hakemisprosessin eri vaiheissa. Ennen kuntoutuspalveluihin hakemista asia-
kas on ottanut yhteyttä terveys- ja sairaanhoitopalveluihin. Terveyspalvelui-
den käytössä on väestöryhmittäisiä eroja hoitoon hakeutumisen ajoittumises-
sa, eri palveluiden käytössä sekä hoito-ohjeiden noudattamisessa ja ymmärtä-
misessä. Näiden lisäksi kysyntään voivat vaikuttaa myös erot taidoissa ja 
käytettävissä olevissa keinoissa saada tietoa kuntoutusmahdollisuuksista.  
 Kuntoutukseen hakeminen edellyttää toiminta- tai työkykyyn vaikutta-
vaa sairautta, yhteydenottoa terveydenhuoltojärjestelmään ja sieltä saadun 
arvion jälkeen yhteydenottoa kuntoutuspalvelujen rahoittajaan ja palveluntar-
joajaan. Väestöryhmien väliset erot kuntoutukseen hakemisessa syntyvät  
eroista sairastavuudessa, terveyspalveluiden käytössä ja kuntoutuspalveluihin 
hakeutumisessa (Kuvio 2). Erot eri vaiheissa voivat olla erisuuntaisia. 
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Kuvio 2. Väestöryhmittäisten kuntoutukseen hakeutumiserojen syntyminen kolmessa vai-
heessa. 

 
 
Väestöryhmien välillä on suuria eroja sairastavuudessa, mikä luonnollisesti 
vaikuttaa näiden ryhmien välisiin eroihin kuntoutuksen hakemisessa. Suo-
messa sosioekonomiset terveyserot ovat olleet suuremmat tai vähintään yhtä 
suuret kuin monissa teollisuusmaissa mitattuna useilla terveysmittareilla ku-
ten koetulla terveydellä ja kuolleisuudella (Koskinen ym. 2007; Mackenbach 
ym. 1999; Rahkonen ym. 2007; Valkonen ym. 2007). Väestöryhmien väliset 
terveyserot ovat monimutkaisen prosessin tulos. Aineelliset olosuhteet, 
terveyskäyttäytyminen sekä psykososiaaliset tekijät elämän eri vaiheissa lap-
suudesta aikuisuuteen vaikuttavat kaikki osaltaan terveyteen. Nämä tekijät 
vaihtelevat sosioekonomisen aseman mukaan ja vaikuttavat myös sen muo-
dostumiseen – näin ollen ne ovat keskeisiä sosioekonomisissa terveyseroissa. 
(Lahelma ym. 2007.)  

Terveyspalvelujen käytössä on todettu väestöryhmien välisiä eroja 
melkein kaikissa osissa palveluketjua. Erot ovat kuitenkin usein erisuuntaisia 
kuin sairastavuudessa. Terveystarkastuksissa ja seulontatutkimuksissa kävi-
vät muita useammin enemmän koulutetut ja ylempiin tuloluokkiin kuuluvat 
Terveys 2000 -tutkimuksen mukaan. Myös naiset osallistuivat tarkastuksiin 
miehiä useammin ja naimissa olevat eronneita ja naimattomia useammin. 
Terveyskeskuslääkärillä kävivät yleisemmin eronneet ja lesket, perusasteen 
suorittaneet ja alimpiin tuloluokkiin kuuluvat, kun taas työterveys- ja yksi-
tyislääkärissä kävivät yleisemmin naimissa olevat, ylimpiin koulutus- ja tulo-
luokkiin kuuluvat sekä kaupunkimaisten kuntien asukkaat. Terveyskeskus-
lääkärikäynnit ovat pääosin yleislääkärikäyntejä, kun taas yksityislääkäri-
käynnit ovat suurelta osin käyntejä erikoislääkärillä.  (Häkkinen ja Alha 
2006.) Suurituloisten pienituloisia suurempi lääkärissäkäyntien kokonais-
määrä aiheutui nimenomaan yksityis- ja työterveyslääkärikäynneistä:  

Erot sairastavuudessa 
Erot terveydenhuolto-
palveluiden käytössä 

Erot kuntoutustiedossa  
ja hakeutumismahdolli- 
suuksissa ja valmiuk-
sissa 

Terveydenhuolto 
Kuntoutukseen  
hakeutuminen Sairaus 
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terveyskeskuksissa pienituloiset kävivät hieman useammin. Nämä erot ovat 
2000-luvulla kaventuneet mutta ovat yhä selkeitä ja kansainvälisesti suuria 
(Häkkinen ja Nguyen 2010).  

Sairastavuuserot eivät selittäneet väestöryhmien välisiä eroja terveyspal-
veluiden käytössä. Suurituloiset käyttivät suhteessa sairastavuuteen enem-
män lääkäripalveluja kuin pienituloiset. Vähemmän koulutetut ja pieni-
tuloiset ilmoittavatkin muita useammin sairastavansa tautia, johon he eivät 
saa hoitoa. (Häkkinen ja Alha 2006.)  

Työterveyshuoltoon kuuluu vajaakuntoisten työntekijöiden kuntoutusta 
koskeva neuvonta ja hoitoon tai lääkinnälliseen tai ammatilliseen kuntou-
tukseen ohjaaminen sekä tarvittaessa kuntoutustarpeen selvittäminen työ-
kyvyn ylläpidon kannalta (Työterveyshuoltolaki 1383/2001). Työterveys-
huollon rooli palkansaajien kuntoutukseen ohjauksessa voi olla merkittävä. 
Ammatillisen työeläkekuntoutukseen osallistuneilla aloite kuntoutukseen ha-
keutumisessa oli joka toisella tullut työterveyshuollolta tai muulta tervey-
denhuollolta, kun kolmannes oli itse ollut aloitteellisia (Gould ym. 2007). 
Työterveyshuoltojen terveyskeskuksia kokonaisvaltaisempi ote kuntoutuk-
seen on näkynyt myös seurantana (Kela 1998). Työterveyshuollon kattavuus 
palkansaajista on ollut lähes 90 prosenttia jo pitkään (Manninen 2009). Yllä 
tuli ilmi, että väestöryhmien välillä on kuitenkin vielä eroja työterveys-
huollon käytössä. Lisäksi on ryhmiä, jotka eivät kuulu työterveyshuollon pii-
riin. Yksinyrittäjien ja pienten, alle viiden henkilön yritysten liittyminen työ-
terveyshuoltoon on edelleen vähäistä (Manninen 2009). Työterveyshuollolle 
eivät luonnollisestikaan kuulu työttömät ja työvoiman ulkopuolella olevat, 
joilla on heikoimmat väylät saada tietoa kuntoutuksesta ja päästä sen piiriin 
(vrt. myös Miettinen 2011, 63).   

Työ, sen vaativuus ja työympäristöön liittyvät tekijät vaikuttavat siihen, 
kuinka rajoittava sairauden aiheuttama toimintakyvyn vaje on. Näin ollen 
nämä tekijät ovat yhteydessä myös hoitoon ja kuntoutukseen hakemiseen. 
Työikäisillä tärkeä kuntoutuspalveluiden kysyntään vaikuttava asia on halu 
jatkaa työelämässä. Eläkehakuisuuden on havaittu lisääntyvän iän myötä 
(Forma 2004), ja sen voisi olettaa vähentävän kuntoutushalukkuutta. Työky-
kyä tukevan kuntoutusohjelman ja ammatillisen kuntoutuksen tarpeen on 
havaittu hiipuvan iän myötä ja olevan myös vähäisempää työttömillä ja työ-
voiman ulkopuolella olevilla. Sairauden ja vammojen haittojen lievittämiseen 
tähtäävän kuntoutuksen tarve sen sijaan kasvaa iän myötä ja on yleistä työ-
voiman ulkopuolella olevien ja työttömien naisten joukossa. (Pensola ym. 
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2008.) Todennäköisesti kuntoutukseen hakemiseen vaikuttaa myös tieto 
kuntoutuksesta ja sen sisällöstä sekä käsitys mahdollisuuksista: jos yksilö us-
koo kuntoutuksen edistävän sairaudesta tai vammasta toipumista tai vai-
kuttavan sairauden tai vamman rajoittavuuteen jokapäiväisessä elämässä, 
yksilö todennäköisesti on halukas kuntoutukseen. Myös toiveet kuntoutuksen 
jälkeisistä työllistymismahdollisuuksista vaikuttavat kuntoutuskysyntään. 
Toisaalta hakemiseen vaikuttaa se, kuinka todennäköisenä henkilö pitää sitä, 
että tulee hyväksytyksi kuntoutukseen. Ammatilliseen kuntoutukseen hake-
miseen vaikuttavat myös muut kuin yksilöön liittyvät tekijät, kuten työpaikan 
koko. Esimerkiksi suhteessa vakuutettujen lukumäärään hakemuksia Varman 
työeläkekuntoutukseen tuli enemmän suurista kuin pienistä yrityksistä (Kive-
käs ja Uola 2010).  

Kuntoutuspalveluiden tarjonta riippuu rahoituksesta ja sen kohdentami-
sesta. Rahoituksen määrään ja kohdentamiseen vaikuttaa yleinen taloudelli-
nen tila ja arvomaailma. Etukäteen on voitu päättää esimerkiksi rahoitettavat 
kuntoutuskurssit, jolloin kuntoutukseen hakemista ja hakemisen ajoittumista 
määrää tarjonta pikemmin kuin kuntoutustarve ja sen ajoittuminen (ks. 
Hinkka ym. 2011). 

Väestöryhmittäisiä eroja kuntoutukseen osallistumisessa voi syntyä 
hakemisvaiheessa jos kuntoutustarjonta on määräytynyt taustatekijöiden eikä 
yksinomaan kuntoutustarpeen mukaan. Tällöin kuntoutuksen ulkopuolelle 
voi rajautua ryhmiä esimerkiksi iän tai työmarkkina-aseman mukaan. Myös 
kuntoutusjärjestelmän hajanaisuus voi vaikuttaa kuntoutuksen saamiseen. 
Esimerkiksi Miettinen (2011) kiinnittää kuntoutuksen lainsäädäntöä analy-
soivassa tutkimuksessaan huomiota siihen, että kuntoutuksen monitahoisesta 
hallinnasta johtuen kansalaisten oikeudet kuntoutusetuuksiin määrittyvät eri 
tavoin. Tämän vuoksi tulisikin tutkia, miten perustuslain edellyttämä kan-
salaisten yhdenvertaisuus toteutuu hajanaisen ja mahdollisesti vaikeaselkoi-
sen lainsäädännön puitteissa (Purhonen ym. 2006).  

Eroja voi syntyä myös myöntövaiheessa, jos myönnön todennäköisyys 
jakautuu demografisen ja sosiaalisen taustan mukaan. Esimerkiksi suurempi 
osa suurissa yrityksissä työskentelevistä sai myöntävän päätöksen kun-
toutukseen kuin pienissä yrityksissä työskentelevistä. Myös työttömät saivat 
myöntävän päätöksen (65 %) harvemmin kuin sairauslomalla tai työssä 
olevat (82–90 %). (Kivekäs ja Uola 2010.)  

Kuntoutuksen kohdentamiseen voidaan vaikuttaa myös kuntoutustyön 
ammattilaisten kouluttamisella. Koulutuksella voidaan lisätä muun muassa 
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terveydenhoitohenkilökunnan tietoutta kuntoutusvaihtoehdoista sekä potilaan 
arvioinnissa tarvittavaa osaamista laadittaessa lausuntoja sosiaalivakuutus-
etuja varten. Ohjaamisella ja potilaan motivoinnilla voidaan käynnistää kun-
toutusprosessi sitä eniten tarvitseville. Lausunto-osaamisella on havaittu ole-
van merkitys kuntoutuspäätökseen (Repo ym. 2003). Mitä harvinaisempi sai-
raus, sitä suurempi merkitys on lääkärinlausunnolla ja muilla selvityksillä, 
sillä paikallistoimistojen asiantuntijalääkäreihin ei voi sisältyä kaikkien alo-
jen erikoislääkäreitä (Onnela 1999).  Osa on karsiutunut kuntoutuksesta vielä 
myöntävän päätöksen jälkeenkin. Prosessi on katkennut kyvyttömyyteen ym-
märtää päätöksen sisältö tai valmistaa kuntoutussuunnitelma. (Estama ja 
Arola 2011.) 

Myöntävän ja kieltävän päätöksen saaneita psykoterapiaa ensimmäistä 
kertaa hakeneita oli vertailtu Revon ym. (2004) tutkimuksessa. Kaikista psy-
koterapiaa ensi kertaa hakeneista 16–64-vuotiaista myönteisen päätöksen sai-
vat todennäköisemmin miehet, alle 25-vuotiaat (pääkaupunkiseudulla myös  
25–34-vuotiaat) ja opiskelijat. Heikoin mahdollisuus saada myöntävä päätös 
hakemukseensa oli niillä työvoiman ulkopuolella olevilla, jotka eivät olleet 
opiskelijoita. Tutkimuksessa seurattiin pääkaupunkiseudulla psykoterapiaa 
hakeneiden myöhempiä vaiheita, joten muut taustatiedot olivat seuranta-ajan 
lopusta (vuosien 2000–2001 vaihteesta). Omalla kustannuksella psykotera-
piaa saaneissa oli suhteellisesti enemmän naimattomia ja eronneita. Täysin 
psykoterapiaa vaille jääneillä oli keskimääräistä useammin lapsia, alhaisempi 
koulutustaso ja heikompi työmarkkina-asema. Vaikka tutkimuksessa ei ollut 
tulotietoja käytössä, se antoi viitteitä siitä, että psykoterapiasta luopuminen 
olisi taloudellisten pakkojen sanelemaa eikä suinkaan perustunut siihen, että 
kuntoutus olisi koettu tarpeettomaksi.  

Tasa-arvoinen (equality) järjestelmä olettaa sairauden esiintyvyyden 
olevan sama jokaisessa väestöryhmässä ja toisaalta palvelun tarpeen olevan 
sama kaikilla sairastuneilla: näin ollen palvelut tulisi jakaa tasaisesti. Oikeu-
denmukaisessa (equity) järjestelmässä sairauden esiintyvyyden oletetaan ole-
van erilainen eri väestöryhmissä, myös palvelun tarve sairastuneilla voi vaih-
della väestöryhmittäin: palveluiden jakamisessa tulisi myös nämä tekijät huo-
mioida (Tien 1992). Tässä tutkimuksessa oikeudenmukaisella kuntoutuksen 
kohdentumisella tarkoitetaan tilannetta, jossa  henkilön sairauden ja toiminta-
kyvyn rajoittumisen lisäksi oletetaan, että myös henkilön elämäntilanteeseen 
(kuten sosiaaliseen ja ekonomiseen asemaan) ja ympäristöön liittyvät tekijät  
vaikuttavat kuntoutustarpeeseen ja sen kokemiseen (vrt. Teperi 2004). 
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2.3  Sosiaalisen taustan yhteys Kelan järjestämään  
       kuntoutukseen hakemiseen ja pääsemiseen  
 
Sosiaalisen taustan yhteys Kelan järjestämään kuntoutukseen hakemiseen ja 
kuntoutuspäätökseen on esitetty Kuviossa 3 tutkimuksemme kehyksessä. 
Kuviossa on eroteltu kuntoutus- ja kuntouttamistarve (ks. myös Kuvio 1 
edellä).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Kuvio 3. Kuntoutukseen hakemiseen ja kuntoutukseen pääsemiseen yhteydessä olevat 
tekijät.   

 
 
Kuntoutustarve mittaa tässä kehikossa henkilön terveydentilan aiheuttamaa 
toiminta- tai työkyvyn rajoittumisen tai rajoittumisuhan perusteella syntyvää 
tarvetta parantaa henkilön (ikään suhteutettuja) valmiuksia ja mahdollisuuk-
sia selvitä itsenäisesti omien valintojensa mukaisesti arjen ja työelämän aset-
tamista vaatimuksista. Kuntoutustarpeen taustalla on siis sairaus, vika tai 
vamma, jotka vaikuttavat rajoittavasti henkilön fyysiseen, psyykkiseen tai so-
siaaliseen toimintakykyyn. Toimintakyvyn ja sosiaalisen osallisuuden rajoit-
tumisen taustalla voi olla myös tai ainoastaan sosiaalisia syitä tai muita esi-
merkiksi elämän- ja työn hallintaan liittyviä tekijöitä, jotka eivät ole sairauk-
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sia. Nämä tekijät jäävät kuitenkin tämän tarkastelun ulkopuolelle. Sairauk-
sien ja vajaakuntoisuuden todennäköisyys on erilainen riippuen henkilön iäs-
tä, sukupuolesta ja sosiaalisesta taustasta. Nämä tekijät vaikuttavat myös sii-
hen, miten henkilö tiedostaa ja kokee toiminta- ja työkykynsä rajoittumisen 
ja millainen hänen muutostarpeensa on. Kuntoutustarve ei siis välttämättä 
johda kuntoutukseen hakemiseen. Henkilön tarvitsee ensin hakeutua asian-
tuntijan, lääkärin, konsultaatioon. Terveyspalveluihin hakeutumiseen vaikut-
taa muun muassa toimintakyvyn rajoittumisen aste ja sen haittaavuus arjessa 
ja työssä, mutta myös elämäntilanne kuten työmarkkina-asema (ks. myös  
yllä). Ihmisillä on myös erilaiset taidot ja väylät hankkia omatoimisesti tietoa 
kuntoutusmahdollisuuksista, hakeutua tarvittaessa oikeaan lähettävään ta-
hoon tai omaksua terveyspalvelukäyntiensä yhteydessä tietoa kuntoutuksesta. 
Kaikki nämä tekijät vaikuttavat hakemisvalmiuksiin. Kuntoutuksen hakemi-
sessa on myös tärkeä osa henkilön kyvyllä artikuloida toimintakyvyn rajoit-
tumisen haitta arjen toimintoihin ja niiden sujuvuuteen sekä työelämään. 
Henkilön koulutus voi vaikuttaa taitoon kertoa kuntoutukseen pääsyn kannal-
ta olennaiset asiat.   
 Kelan kuntoutukseen ei voi koskaan hakea ilman lääkärin lausuntoa. 
Vaikka hakija itse olisi aloitteellinen, kuten usein onkin, prosessin käynnis-
tämisessä, hänellä  on oltava ainakin lääkärin mutta mahdollisesti myös mui-
den terveyden- ja sairaanhoidon sekä kuntoutuksen asiantuntijoiden toteama 
kuntoutus- ja kuntouttamistarve (ks. Kuvio 1, Kuvio 3 ja Järvikoski ja Här-
käpää 2000). Asiantuntijan kuntoutustarpeen arviosta huolimatta osa haki-
joista ei kuitenkaan pääse kuntoutukseen (ks. Kelan kriteereistä luku 3).  
 Kuntoutukseen pääsyn kannalta toimintakyvyn rajoittuminen ei ole yksi-
nään riittävää, kuntoutusta on asianmukaisesti haettava. Kuntoutustarpeen 
osoittamisen lisäksi päätökseen voi vaikuttaa muut kriteerit kuten henkilön 
ikä ja elämäntilanne. Tärkeä osa on myös kuntoutumistarpeella: kuinka mo-
tivoitunut henkilö on osallistumaan ja toteuttamaan usein varsin vaativan 
kuntoutumisprosessin ja kuinka todennäköistä on, että kuntoutuksella saavu-
tetaan ne tavoitteet, jotka sille asetetaan esimerkiksi työelämässä pysymisen 
kannalta (ks. luku 2.1). Motivoituneisuus vaikuttaa kuntoutuspäätökseen pe-
rustellusti: motivoituneisuus on yhteydessä kuntoutustavoitteiden saavutta-
miseen.  
 Kuntouttamistarpeeseen liittyy yhteiskunnallinen tarve: tarvitaanko kun-
toutettavien työpanosta ja kuinka paljon panostuksesta ollaan valmiita mak-
samaan.  
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2.4 Tutkimuksen tavoitteet 
 
Kuntoutukseen osallistujista ja kuntoutustarpeen kokemiseen vaikuttavista 
tekijöistä on useita tutkimuksia, sen sijaan tutkimustietoa on vähemmän kun-
toutukseen hakemisesta ja eri tekijöiden yhteydestä  kuntoutuspäätöksiin. Tä-
män tutkimuksen tavoitteena on osaltaan antaa tietoa siitä, miten mahdol-
lisiin väestöryhmittäisiin eroihin kuntoutukseen osallistumisessa vaikuttavat 
erot kuntoutukseen hakemisessa ja myöntävän päätöksen saamisessa. 

Aineistonamme on 90 prosenttia Kelan kuntoutusta hakeneista ja kun-
toutuspäätöksen saaneista vuonna 2004. Riskiväestönä on 20 prosenttia alle 
20-vuotiaista ja 10 prosenttia aikuisväestöstä koko Suomessa. Näin ollen sel-
vitämme ensisijaisesti Kelan järjestämän kuntoutuksen kohdentumista Suo-
messa vuonna 2004. Koska käytössä on koko väestöä koskeva aineisto ja  
Kela on suurimpia kuntoutuksen järjestäjiä, aineiston avulla on mahdollista 
tutkia keskeisiä sosiaalisia tekijöitä, jotka ovat yleisesti yhteydessä kuntou-
tuksen hakemiseen.  

Päätavoitteenamme on kuvata demografisten tekijöiden ja sosiaalisen 
taustan yhteyttä kuntoutukseen hakemiseen ja sen saamiseen eri lakiperus-
teissa. Tulokset on esitetty ikäryhmittäin, koska kuntoutustarve riippuu iästä 
ja tarjottu kuntoutus on ikäsidonnaista. Ikäryhmien sisällä kuntoutuksen ha-
keminen on ryhmitelty kuitenkin lakiperusteittain, koska haettavat kuntoutus-
toimenpiteet jakautuvat omiin lakiperusteisiinsa ja niitä koskee oma lainsää-
däntönsä ja muut kriteerit. Kelan järjestämä kuntoutus jakautuu kolmen laki-
perusteen mukaan, jotka ovat vajaakuntoisten ammatillinen kuntoutus, vai-
keavammaisten lääkinnällinen kuntoutus ja muu ammatillinen ja lääkinnälli-
nen kuntoutus eli niin kutsuttu harkinnanvarainen kuntoutus, jota nimitystä 
käytämme tässä tutkimuksessa.  

Kuntoutukseen hakemista ja kuntoutuspäätöksiä tarkastelemme sosiaali-
sen taustan kuten koulutuksen, ammattiin perustuvan sosiaaliryhmän, tulojen, 
pääasiallisen toiminnan, perheaseman, siviilisäädyn ja asuinalueen mukaan 
(alle 20-vuotiailla suuri osa tiedoista perustuu äidin ja perheen asemaan)  
5–15-, 16–24- sekä 25–59-vuotiailla naisilla ja miehillä (luvut 5.1-5.4). Kun-
toutustarvetta on arvioitu aikuisväestössä hankittujen Kelan myöntämien eri-
tyiskorvattavien lääkkeiden, sairauspäivärahapäivien määrän sekä väestöryh-
män kontekstuaalitason tietojen perusteella mitatulla sairastavuudella. Ta-
voitteena on arvioida, onko eri ryhmissä kuntoutukseen hakemisessa ja myön-
tävän päätöksen saamisessa eroja, kun sairaustiedot on huomioitu (luku 5.5).  
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3 Kelan järjestämä kuntoutus  
 
3.1 Kelan järjestämän kuntoutuksen yleispiirteet 
 
Suomen kuntoutusjärjestelmästä on historian kuluessa kehittynyt monipuo-
linen ja monitahoinen mutta myös monimutkainen rakennelma lainsäädäntöä 
sekä yksityisiä että julkisia palveluja, rahoittajia ja tuottajia. Tässä tutkimuk-
sessa rajoitumme tarkastelemaan Kelan järjestämää vajaakuntoisten amma-
tillista, vaikeavammaisten lääkinnällistä sekä muuta ammatillista ja lää-
kinnällistä eli harkinnanvaraista kuntoutusta. Kelan kuntoutustoimintaa sää-
telivät vuonna 2004 laki Kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta, 
kuntoutusrahalaki ja laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä. Lisäksi on 
annettu asetukset Kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta ja 
kuntoutusrahasta. Vanhan lain kumosi vuoden 2005 lakiuudistus (566/2005), 
jossa laki Kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta ja kuntoutus-
rahalaki yhdistettiin laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja 
kuntoutusrahaetuuksista. Lain sisältö ei olennaisesti muuttunut.1  
 Kansaneläkelaitoksella on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakun-
toisten ammatillista kuntoutusta (KKL 2 §), jos kuntoutus ei kuulu muiden 
tahojen järjestämisvastuun piiriin sekä vaikeavammaisten lääkinnällistä kun-
toutusta (KKL 3 §). Harkinnanvaraisen kuntoutuksen (KKL 4 §) tavoitteista, 
kohderyhmistä tai toteutustavasta ei erikseen säädetä. Siihen varattavan 
rahan vähimmäismäärä on neljä prosenttia vakuutettujen sairausvakuutus-
maksuista kertyneestä määrästä. Kela toimittaa STM:lle vuosittain varain-
käyttösuunnitelman, josta käy ilmi, mitä lääkinnällistä kuntoutusta Kela kor-
vaa ja järjestää sekä miten rahamäärä käytetään tutkimus- ja kehittä-
mistoimintaan (KKL 4 §, KKL 8 §). Jokainen maan viidestä Kelan vakuu-

                                                 
1 Tässä tutkimuksessa mainitut lait viittaavat vuonna 2004 voimassa olleisiin lakeihin ja  
asetuksiin, ellei toisin mainita. 
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tusalueesta vastaa sovitun työnjaon perusteella oman alueensa harkin-
nanvaraisten kuntoutusvarojen käytöstä (Repo ym. 2003). Kuten muukin 
Kelan järjestämä kuntoutus harkinnanvarainen kuntoutus edellyttää lääkärin 
B-lausuntoa ja siten myös vähintään lievää sairaalloisuutta (Koivisto ym. 
2004).  
 
Kelan kuntoutukseen hakeminen 

Kuntoutusta haetaan Kelan toimistosta erityisellä lomakkeella, jonka 
liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto, kuntoutussuunnitelma tai vastaavat 
tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys (Kela 2012b). B-lausunnossa on 
työkyvyn kannalta merkityksellisien sairauksien diagnoosit sekä esitiedot 
sairauden kulusta, annetuista hoidoista ja niiden vaikutuksista sekä lääkärin 
tekemät tutkimushavainnot ja arviot toiminta- ja työkyvystä, hoito- ja 
kuntoutustarpeesta sekä kuntoutuksen toteutuksesta (Aro ym. 2004). Muita 
tarvittavia asiakirjoja haetusta toimenpiteestä riippuen voivat olla koulu- ja 
työtodistukset tai selvitykset haetun toimenpiteen kuten apuvälineen tarpees-
ta tai jo tehdyistä työterveyshuollon ja työpaikan toimenpiteistä. Vaikea-
vammaisten lääkinnälliseen kuntoutushakemukseen tulee sisältyä erillinen 
kuntoutussuunnitelma, joka on laadittu 1–3 vuodeksi hoidosta vastaavassa 
yksikössä kuntoutujan ja mahdollisesti hänen perheensä kanssa. Tosin aina 
kuntoutujaa ei edes tavata henkilökohtaisesti (Kari ja Puukka 2001).  
 Eräiden kuntoutuskurssien (TYK, ASLAK, jotkut harkinnanvaraiset 
kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit) järjestämistä voivat hakea työter-
veyshuolto, työpaikka, ammattiliitto tai palveluntuottaja. Niihin kuuluu kes-
kitetty esivalinta, jonka tekee esimerkiksi vammaisjärjestö, kuntoutuslaitos 
tai työterveyshuolto. Esivalinnan jälkeen hakemukset toimitetaan Kelan 
toimistoon, jossa tehdään varsinainen kuntoutuspäätös saatujen hakemusten 
ja selvitysten perusteella. Mikäli hakija ei tule esivalinnassa valituksi kurs-
sille, voi hän kuitenkin tehdä kuntoutushakemuksen ja saada kurssia koske-
van päätöksen Kelasta. 
 
Kuntoutuspäätökset 

Hakemus käsitellään kuntoutujan kotikunnan Kelan toimistossa (Kela 
2005c). Vakuutuslääkäri muodostaa arvionsa hakijan terveydentilasta ja työ-
kyvyttömyydestä tai sen uhasta pääosin potilasta hoitavan lääkärin kirjoitta-
man B-lausunnon perusteella (Aro ym. 2004). Myös vuonna 2010 päätökset 
ratkaistiin pääsääntöisesti kotikunnan mukaan määräytyvässä vakuutus-
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piirissä, mutta työn tasaamisen vuoksi hakemuksia voitiin käsitellä myös 
muualla. Sen sijaan apuvälineiden ratkaisut keskitettiin vakuutusalueittain, 
elinkeinotuen ratkaisut ja osa sairausryhmäkohtaisen kuntoutus- ja sopeu-
tumisvalmennuskurssien ratkaisuista valtakunnallisesti. (Kela 2010a, 2010b, 
2010c.) 
 Vaikka kuntoutusta hakevat yksilöt, myös Kelalla on aktiivinen rooli. 
Kelan on selvitettävä sairauspäivärahan saajan kuntoutustarve viimeistään 
silloin, kun yhtäjaksoisten päivärahapäivien määrä ylittää 60. Myös työky-
vyttömyyseläkkeen edellytyksenä on, että hakijan kuntoutusmahdollisuudet 
on selvitetty.  
 Vajaakuntoisten ammatillisesta ja vaikeavammaisten lääkinnällisestä 
kuntoutuspäätöksestä on ollut valitusoikeus vuoden 2004 alusta alkaen.  
Kelan kuntoutuspäätösten osalta valitukset osoitetaan tarkastuslautakunnalle 
ja edelleen vakuutusoikeudelle. Harkinnanvaraista kuntoutusta koskevista 
päätöksistä ei ole valitusoikeutta.  
 
Kuntoutukseen osallistuneet vuonna 2004 

Kelan kuntoutuspalveluihin osallistui vuonna 2004 jonkin verran vähemmän 
kuntoutujia kuin vuosina 2002–2003 tai 2005–2008 (Kuvio 4). Poikkeamaan 
vaikutti harkinnanvarainen kuntoutuksen tilapäinen notkahdus vuonna 2004. 
Sen sijaan vaikeavammaisten kuntoutukseen osallistuneiden määrä pysyi 
vakaana. Vajaakuntoisten ammatilliseen kuntoutukseen osallistuneiden luku-
määrä on laskenut vuoden 2004 jälkeen. Kelan kuntoutuspalvelujen kus-
tannusten vaihtelut eivät ole täysin noudattaneet osallistujamäärien 
vaihteluita. Vuosi 2004 näyttäisi olleen tässä suhteessa huippu ennen vuotta 
2007. (Kela 2002, 2003a, 2004a, 2005d, 2006, 2007, 2008, 2009b, 2010a, 
2011b.) 
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Kuvio 4. Kuntoutuspalveluja saaneet vuosina 2001-10, kaikki ikäryhmät. Lähteet:  
Kela 2002, 2003a, 2004a, 2005d, 2006, 2007, 2008, 2009b, 2010a, 2011b.  

  
 
3.2 Vajaakuntoisten ammatillinen kuntoutus 
 
Kansaneläkelaitoksella on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntois-
ten ammatillista kuntoutusta (KKL 2 §) silloin, kun kuntoutus ei kuulu mui-
den tahojen järjestämisvastuun piiriin. Kelan lisäksi ammatillista kuntoutusta 
järjestää Suomessa usea taho: tärkeimpinä tapaturma- ja liikennevakuutuslai-
tokset, työeläkelaitokset ja työ- ja elinkeinohallinto. Varhaisvaiheen amma-
tillista kuntoutusta voi olla myös työpaikalla järjestetty työkykyä ylläpitävä 
toiminta, koulutus, valmennus tai uudelleen sijoittelu (ks. Järvikoski 2002). 
Vajaakuntoisuuden syy tai kuntoutujan asema työelämässä määräävät usein 
sen, mikä on kuntoutuksen ensisijainen järjestävä vastuutaho (Kuntoutus-
asiain neuvottelukunta 2003). Kelan vastuulle kuuluu sellaisten kuntoutus, 
joilla ei ole oikeutta tulevan ajan eläkkeeseen tai joilla ei ole riittävää yhteyt-
tä työelämään. Tällaisia ovat muun muassa ne työlliset, jotka eivät ole oikeu-
tettuja työeläkekuntoutukseen sekä työttömät ja nuoret. 
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Kela järjestää ja korvaa ammatillista kuntoutusta 16–64-vuotiaille vajaa-
kuntoisille, joiden työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien arvioidaan sairauden 
tai vamman vuoksi olennaisesti heikentyneen tai joilla on työkyvyttömyyden 
uhka lähivuosina (KKL 2 §). Näin ollen Kelan kuten myös työeläkelaitosten 
ammatillinen kuntoutus on sairausperusteista; niissä on ollut sama ammatilli-
sen kuntoutuksen terveydentilakriteeri vuoden 2004 alusta, jolloin työkyvyt-
tömyyden uhka (186/2003) lisättiin lakiin (Järvikoski ja Härkäpää 2004).  
Tätä ennen oikeus oli vasta silloin, kun hakijan työkyky ja ansiomahdollisuu-
det olivat olennaisesti heikentyneet. Lakiuudistus korostaa ammatillisen kun-
toutuksen ensisijaisuutta työkyvyttömyyseläkkeeseen nähden. Myös työ- ja 
elinkeinohallinnossa vajaakuntoisuus määrittyy sairauden perusteella. Siellä 
työkyvyttömyys tai sen uhka eivät kuitenkaan ole kuntoutusasiakkuusperus-
teita vaan yksilön alentuneet mahdollisuudet työmarkkinoilla. (Kuusinen 
2011.)  
 Ammatillista kuntoutusta voidaan määritellä sekä toimenpide- että tavoi-
teperusteisesti. Edellisen mukaan ammatillinen kuntoutus tarkoittaa kuntou-
tusta, jossa toteutetaan ammattiin tai työhön liittyviä toimenpiteitä. Kelan jär-
jestämän kuntoutuksen osalta nämä on selostettu alla. Tavoiteperusteiden 
mukaan ammatillisessa kuntoutuksessa pyritään lisäämään ammatillisia val-
miuksia, parantamaan työkykyisyyttä ja edistämään työmahdollisuuksia ja 
kuntoutujien integroitumista työelämään. (Järvikoski 2002.) Kelan järjestä-
mällä ammatillisella kuntoutuksella pyritään säilyttämään ja parantamaan 
työkykyä sekä edistämään hakijan selviytymistä työelämässä ja tukemaan 
työelämään pääsyä tai sinne paluuta. 
 
Toimenpiteet  

Kela järjestää ammatillisena kuntoutuksena muun muassa kuntoutustarvetta 
koskevia tutkimuksia, työ- ja koulutuskokeiluja, ammatillista koulutusta ja 
sen vuoksi välttämätöntä yleissivistävää koulutusta, työhönvalmennusta, työ-
kykyä ylläpitävää ja parantavaa valmennusta (TYK-toiminta) sekä rahoittaa 
apuvälineitä. Näitä toimenpiteitä olemme kuvanneet tarkemmin alla. Näiden 
lisäksi vajaakuntoisten ammatillisena kuntoutuksena tarjotaan ammatillisia 
kuntoutuskursseja, kuntoutuslaitoskursseja, kokeilutoimintaa sekä elinkeino-
tukea yritystoimintaan. (Kela 2005c.)  
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Ammatillisena koulutuksena Kela tukee ensisijaisesti ammatillista  
pohja-, uudelleen- ja jatkokoulutusta kaikissa ammatillisissa oppilaitoksissa, 
kansanopistojen ammatillisilla linjoilla, ammattikorkeakouluissa sekä yli-
opistoissa ja korkeakouluissa. Valmentavia opintoja tuetaan silloin, kun ne 
ovat tarpeellisia varsinaiseen ammatilliseen koulutukseen siirtymiseksi.  

Kelan vastuulle kuuluvat vaikeavammaisten kalliit ja vaativat apuväli-
neet kuten tietokonelaitteistot ohjelmistoineen sekä näkövammaisten erityis-
apuvälineet siltä osin, kuin niitä tarvitaan vaikeavammaisen työssä tai amma-
tillisesta koulutuksessa suoriutumiseen tai opiskeluun yläkoulussa tai luki-
ossa. Tarpeen tulee perustua Kelan hyväksymään kuntoutussuunnitelmaan. 
Apuvälineitä voidaan myöntää 13 vuotta täyttäneelle, kun muu vajaakuntois-
ten ammatillinen kuntoutus koskee 16 vuotta täyttäneitä.  

Kuntoutustarveselvityksen tavoitteena on selvittää työikäisten työkyvyt-
tömyyden uhka tai kuntoutuksen tarve ja kuntoutumisen mahdollisuudet 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tavoitteena on enintään kolmen vuo-
rokauden aikana tehtävä lyhyt suunnitelma suositeltavista jatkotoimenpiteistä 
työkyvyn parantamiseksi. Kuntoutustarveselvityksiä tehdään muun muassa 
niille 60 päivää sairauslomalla olleille, joille toimistossa tehty selvitys ei ole 
ollut riittävä.  

Kuntoutustutkimuksen tarkoituksena on varhaisessa vaiheessa selvittää 
kuntoutujan ruumiillista ja henkistä terveydentilaa suhteessa työelämän vaa-
timuksiin. Tutkimuksessa arvioidaan myös sosiaalista elämäntilannetta koko-
naisuudessaan sekä työtilannetta ja koulutustaustaa. Tavoitteena on toteutta-
miskelpoinen ammatillinen kuntoutussuunnitelma. Tutkimus kestää enintään 
12 päivää ja toteutetaan kolmen kuukauden aikana. Kuntoutustutkimus jär-
jestetään Kelan kuntoutuksena silloin, kun tarvitaan moniammatillista asian-
tuntemusta eivätkä terveydenhuollon asiantuntemus ja keinot ole riittäviä. 

Tutkimuslausunnossa konsultoidaan asiantuntijaa asiakkaan kuntoutus-
mahdollisuuksien selvittelyvaiheessa tai kuntoutusprosessin aikana, kun käy-
tettävissä olevat lausunnot eivät ole riittäviä. Tällainen on kuitenkin hyvin 
harvinaista.  

Koulutuskokeilulla voidaan selvittää koulutusmahdollisuuksia. Kokeilun 
tarkoituksena on saada kuva koulutuksen asettamista vaatimuksista ja sel-
vittää, mitä ammattiala vaatii. Lisäksi voidaan arvioida kiinnostusta alaan ja 
tarjotaan mahdollisuus tutustua kouluelämään. Koulutuskokeilut toteutetaan 
ammatillisessa oppilaitoksessa. Ne kestävät muutamasta päivästä kahteen 
viikkoon.  
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Työkokeilun avulla voidaan selvittää jossakin tietyssä työssä, myös pit-
kän sairausloman jälkeen omassa entisessä työssä, selviytymistä. Työkokei-
lua järjestetään työpaikoilla ja työklinikoissa. Sen kesto on enintään kaksi 
kuukautta.   

Työhönvalmennuksella parannetaan yleisiä työvalmiuksia ja se on tar-
koitettu henkilöille, joilla on tarve selvitellä omaa suoriutumistaan työelä-
mässä ja jotka tarvitsevat tukea työelämään palaamiseen ja varmistusta am-
matillisille suunnitelmilleen. Työhönvalmennus ajoittuu usein muun kun-
toutuksen, esimerkiksi koulutuksen tai työkokeilun jälkeen. Jokaisella kun-
toutujalla on oma ohjaaja, jonka työn tukena toimii moniammatillinen työ-
ryhmä. Kaksi-kuusikuukautisen valmennuksen aikana kuntoutuja muun 
muassa työskentelee työhönvalmennuspaikassa, osallistuu ryhmätoimintaan 
ja käy yksilöllisiä ohjauskeskusteluja oman ohjaajansa kanssa.  

 TYK-toiminta on pääasiassa laitosmuotoinen mutta myös soveltuvin 
osin avokuntoutuksena järjestetty, 1–2 vuotta kestävä kuntoutusprosessi, joka 
on tarkoitettu niille työelämässä oleville, jotka ovat tehneet kauan fyysisesti 
tai henkisesti kuluttavaa työtä ja joiden pitkäaikaissairastavuuteen työpaikan 
ja työterveyshuollon toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä. Tavoitteena on, 
että yksilö pystyisi jatkamaan omassa työssään. TYK-toiminta on aina yksi-
löllisesti suunniteltua, mutta se voidaan toteuttaa ammattiala- tai työpaikka-
kohtaisina ryhminä, jotka voivat olla joko alueellisia tai valtakunnallisia. 
Kuntoutus sisältää osioita, joilla pyritään sosiaalisen, fyysisen ja psyykkisen 
toimintakyvyn parantamiseen mutta erityisesti osioita, joilla pyritään 
kohentamaan ammatillisia valmiuksia ja työn hallintaa sekä työympäristön ja 
työmenetelmien arviointia.  

 
 

3.3  Vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus 
 
Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteena on työ- ja toimin-
takyvyn säilyttäminen tai parantaminen sekä arkielämässä selviäminen. 
Kuntoutus on jakautunut kahden järjestelmän piiriin: terveydenhuollolle ja 
Kelalle. Perusvastuu vaikeavammaisten lääkinnällisestä kuntoutuksesta on 
terveydenhuollolla, jonka tehtävänä on välittömästi hoitoon liittyvä ja pitkä-
aikaisessa laitoshoidossa olevien kuntoutus. Terveydenhuollon piiriin kuuluu 
myös niiden kuntoutus, joiden lain (KKL 3 §) edellyttämä kuntoutustavoite 
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työ- tai toimintakyvyn säilyttämisestä tai parantamisesta ei täyty. (Rissanen 
ja Kiuttu 1999.) 
 Kelalla on lakisääteinen velvollisuus (KKL 3 §) järjestää vaikeavam-
maisten lääkinnällistä kuntoutusta. Kuntoutusta annetaan vaikeavammaiselle, 
jonka sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuva yleinen lääketieteellinen ja 
toiminnallinen haitta on niin suuri, että hänen on huomattavan vaikeaa tai 
rasittavaa selviytyä jokapäiväisistä toimistaan kotona, koulussa, työssä tai 
muussa elämässään laitoshoidon ulkopuolella, ja jonka selviytymistä voidaan 
tukea lääkinnällisen kuntoutuksen toimenpitein. Sairauksia tai vammoja, joi-
den perusteella vammaisuuden aste määräytyy, ei mainita erikseen kuntou-
tuslaissa (KKL 3 §) tai asetuksessa (KKA 1161/1991): keskeistä on toimin-
nallisten vaikeuksien arviointi arkielämässä. Esimerkiksi vammaisen lapsen 
toimintakykyä ja avun tarvetta verrataan samanikäiseen terveeseen lapseen. 
Laissa tarkoitettu vaikeavammaisuus perustuu siten varsin subjektiiviseen 
arvioon (Autti-Rämö 1995). Lisäksi edellytetään, että hakija saa korotettuna 
tai erityistukena lapsen hoitotukea, vammaistukea tai eläkkeensaajan hoito-
tukea (KKL 3 §, HE 17/2003). Lapsen hoitotuki (444/1969) on tarkoitettu 
alle 16-vuotiaille. Aikuisille 16–64-vuotiaille ei-eläkeläisille tarkoitetun 
vammaistuen (VTL 124/1988 ja VTA 989/1988) perusteet ovat tiukemmat 
kuin lapsen hoitotuen, joten osa nuorempana Kelan kuntoutusta saaneista 
siirtyy 16 vuotta täytettyään takaisin terveydenhuollon vastuulle. Eläkkeen-
saajan hoitotuen perusteet ovat vastaavia kuin vammaistuessa. Sitä (KEL 
347/1956 ja KEA 594/1956) maksetaan alle 65-vuotiaille eläkeläisille, tosin 
Sata-komitean esityksessä (STM 2009) ikärajaa on esitetty nostettavaksi  
67 vuoteen. Vaikeavammaisten lääkinnälliseen kuntoutukseen oikeutetut oli-
vat vuonna 2004 iältään alle 65-vuotiaita. Vammaisetuusratkaisussa otetaan 
huomioon diagnoosin lisäksi hakijan yksilölliset olosuhteet ja kaikki myöntö-
perusteet.  
 
Toimenpiteet 

Vaikeavammaisten tarvitsemat kuntoutustoimenpiteet eroavat laadun ja 
intensiteetin mukaan. Osalle kuntoutuminen on jatkuvaa, päivittäiseen arki-
elämään sisältyvää toimintaa, kun taas toisille se on kertaluonteinen ta-
pahtuma. Osalla kuntouttamisen tarvetta ilmenee kaikilla kuntoutumisen osa-
alueilla, kun osalla tarve kohdistuu kuntoutuksen yksittäisiin sisältöalueisiin. 
(Valtakunnallinen vammaisneuvosto 1995.) 
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 Kela järjestää vaikeavammaiselle henkilölle pitkiä ja vaativia laitos- ja 
avokuntoutusjaksoja, jos ne eivät liity välittömästi sairaanhoitoon. Pitkäai-
kaisen kuntoutuslaitoksessa järjestettävän jakson tulee kestää yhtäjaksoisesti 
vähintään 18 arkipäivää; avokuntoutus toteutetaan koko suunnitelmakauden 
ajan yksilöidyllä ja perustellulla tavalla (KKA 1161/1991). Avokuntoutus 
koostuu yhdestä tai useammasta terapiamuodosta ja se voi olla yksilöllistä tai 
ryhmämuotoista. Terapiamuotoja ovat neuropsykologinen kuntoutus, fysio-, 
puhe-, toiminta-, musiikki- ja psykoterapia. Vaativia kuntoutuslaitosjaksoja 
ovat yksilöllisesti suunnitellut avo- tai laitosjaksoina toteutetut sopeu-
tumisvalmennus- ja kuntoutusjaksot. Niiden ohjelmaan kuuluu monenlaista 
kuntoutusta.    
 
3.4 Harkinnanvarainen kuntoutus 
  
Muuhun ammatilliseen ja lääkinnälliseen eli harkinnanvaraiseen kuntoutuk-
seen varattavan rahan vähimmäismäärä on neljä prosenttia vakuutettujen 
sairausvakuutusmaksuista kertyneestä määrästä. Kuntoutuksen tavoitteista, 
kohderyhmistä tai toteutustavasta ei erikseen säädetä. Kela toimittaa STM:lle 
vuosittain varainkäyttösuunnitelman, josta käy ilmi, mitä lääkinnällistä kun-
toutusta Kela korvaa ja järjestää sekä miten rahamäärä käytetään tutkimus- ja 
kehittämistoimintaan (KKL 4 §, KKL 8 §). Jokainen maan viidestä Kelan va-
kuutusalueesta vastaa sovitun työnjaon perusteella oman alueensa harkinnan-
varaisten kuntoutusvarojen käytöstä (Repo ym. 2003). Kuten muukin Kelan 
järjestämä kuntoutus harkinnanvarainen kuntoutus edellyttää lääkärin  
B-lausuntoa ja siten myös vähintään lievää sairaalloisuutta (Koivisto ym. 
2004). 
 Kuntoutuksen tavoitteisiin useimmissa (pl. sopeutumisvalmennuskurs-
sit) toimenpiteissä on kirjattu työkyvyn säilyttäminen tai parantaminen. Kun-
toutus on näin ollen suunnattu ensisijaisesti työelämässä oleville tai opiske-
lijoille, joiden toiminta- tai työkyky on heikentynyt tai uhassa heikentyä.  
 
Toimenpiteet 

Kuntoutusjaksoja kuntoutuslaitoksessa järjestetään ennen kaikkea työikäisil-
le. Tavoitteena on työkyvyn parantaminen tai palauttaminen. Kuntoutujan 
täytyy olla motivoitunut, joten kuntoutusjaksolle ei ohjata esimerkiksi eläke-
hakuisia, vaikeasti monisairaita, selvästi psykoottisia tai alkoholisoituneita. 
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Kuntoutuslaitoshoitoon vuosittain käytettävä määräraha kiintiöidään vakuu-
tusalueittain. (Kela 2004b.) 
 Reumasäätiön sairaalassa järjestettiin vuonna 2004 kuntoutusta sekä 
aikuisille että lapsille. Tavoitteena oli yleensä työ- ja opiskelukyvyn ylläpitä-
minen tai palauttaminen. Aikuisista hoitoon otettiin tulehduksellisia nivel-
sairauksia sekä muita tuki- ja liikuntaelinten (tule) sairauksia sairastavia hen-
kilöitä. Ei-vaikeavammaisten lasten ensimmäinen hoitojakso Reumasäätiön 
sairaalassa oli niin sanotulla kunnan paikalla, muut kuntoutusjaksot toteu-
tettiin harkinnanvaraisena Kelan paikalla. Reumasäätiön sairaala lopetti toi-
mintansa vuonna 2010 (konkurssin seuraksena). 
 Kuntoutuskurssit voivat olla joko valtakunnallisia tai alueellisia, laitos- 
tai avomuotoisia. Kuntoutuskursseina toteutetaan muun muassa sairaus-
ryhmäkohtaisia kuten tule-sairaille suunnattuja kursseja. Kurssien pituus, 
jaksotus ja sisältö vaihtelevat sairaus- ja kohderyhmän tarpeiden mukaan. 
Myös valtakunnallisesti järjestettävät sopeutumisvalmennuskurssit ovat sai-
rausryhmäkohtaisia. Työ- ja toimintakyvyn parantamisen tai säilyttämisen li-
säksi sairausryhmäkohtaisten kurssien tavoitteisiin kuuluu omatoimisen kun-
non ylläpitämisen omaksuminen. Sopeutumisvalmennuskurssilla pyritään 
toimintavalmiuksien lisäksi lisäämään kuntoutujan ja hänen perheensä edel-
lytyksiä mahdollisimman täysipainoiseen elämään. (Kela 2004b.)  

Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK on 
suunnattu työssä oleville henkilöille, jotka ovat toimineet useita vuosia am-
mattialalla, jossa työstä johtuva fyysinen, henkinen ja sosiaalinen kuormitus 
on poikkeuksellisen suuri. ASLAK on varhaiskuntoutusta ja luonteeltaan 
ennaltaehkäisevää. Tavoitteena on työkyvyn pitkäaikainen parantaminen ja 
työkyvyn säilyttäminen tilanteessa, jossa työkyvyn rajoittumisen merkit ovat 
havaittavissa. Kursseja järjestetään sekä kuntoutuslaitos- että päiväkun-
toutuksena ja ne suunnitellaan aina vuodeksi kerrallaan. Aloitteet kurssien 
järjestämisestä tulevat yleensä työpaikoilta ja työterveyshuollolta. Lisäksi 
kursseja voivat hakea esimerkiksi ammattiliitot ja kuntoutuspalvelujen tuot-
tajat. Kurssit voivat olla työpaikkakohtaisia, alueellisia tai valtakunnallisia. 
Yleisinä valintakriteereinä ovat muun muassa oireilun työperäisyys, siitä 
johtuvien sairauslomien kohtuullinen määrä, kuntoutusmotivaatio ja pieni 
eläköitymistodennäköisyys. 

Työelämästä poissaolevien kuntoutuskurssit eli Typo-kurssit on tarkoi-
tettu yli 65-vuotiaille ja muille työelämästä poissaoleville. Vajaakuntoisille  
ikääntyneille pitkäaikaistyöttömille suunnatut kurssit eli IP-kurssit on tarkoi-
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tettu yli 45-vuotiaille, vajaakuntoisille vähintään vuoden ja yleensä enintään 
kolme vuotta työttömänä olleille henkilöille, joilla lääkärinlausun-
non  mukaan on kuntoutuksen tarvetta sekä edellytyksiä ja motivaatiota am-
matilliseen kuntoutumiseen ja työllistymiseen. Tavoitteena on edistää kun-
toutujien  työ- ja toimintakykyä, elämänhallintaa, ammatillisia valmiuksia 
sekä työelämään paluuta ja estää työttömyyskausien pitkittymistä. 
 Kelan psykoterapian tavoitteena on parantaa tai palauttaa henkilön työ- 
tai opiskelukyky sekä tukea työllisyyttä. Kolme neljäsosaa koko maan kunt-
outuspsykoterapiasta on Kelan rahoittamaa (STM 2002). Harkinnanvaraisena 
kuntoutuksena Kela järjesti psykoterapiaa 16–64-vuotiaille työelämässä tai 
työmarkkinoiden käytössä oleville tai sinne aktiivisesti hakeutuville sekä alle 
26-vuotiailla myös opiskelijoille. Kelan rooli lasten ja nuorten psykiatrisessa 
kuntoutuksessa on täydentävä: se on tärkeä tukipalvelu kuormittuneille avo-
hoidon palveluille (Valtiovarainvaliokunnan mietintö 40/2002). 5–15-
vuotiaita lapsia otettiin uusina asiakkaina ainoastaan monimuotoisiin perhe-
kuntoutuksen hankkeisiin, jotka kuuluivat kehittämis- ja kokeilutoimintaan 
vuonna 2004. (Kela 2005c.) 

Kehittämis- ja kokeilutoiminta oli vuonna 2004 suurimmaksi osaksi 
lasten ja nuorten psykiatrista kuntoutusta alle 26-vuotiaille sekä geriatrista 
kuntoutusta 65 vuotta täyttäneille. Näistä jälkimmäinen ryhmä ei kuulu tähän 
tutkimukseen.  

Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi harkinnanvaraisena kuntoutuk-
sena voidaan myöntää myös muun muassa opiskelun ja työn apuvälineitä 
sekä neuropsykologista kuntoutusta. 
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4  Aineisto ja menetelmät 
 

4.1 Aineisto  
 
Tutkimuksen yksilötasoinen aineisto perustuu Kansaneläkelaitoksen ja Tilas-
tokeskuksen rekisteritietoihin 5–59-vuotiaista suomalaisista. Kelan rekis-
tereistä on poimittu vuoden 2004 kuntoutuspäätöstiedot sekä toimenpiteen 
että sairausryhmän mukaan sekä sairauspäivärahatiedot vuosille 2001–2004 
ja tieto hankittujen erityiskorvattavien (korvaus 75 tai 100 %) lääkkeiden pe-
rusteena olevista koodeista vuodelle 2002. Tilastokeskuksessa on poimittu 
näistä Kelan tiedoista 90 prosentin otos, johon on liitetty väestölaskenta, 
koulutus- ja työssäkäyntirekistereistä sosiodemografiset, sosioekonomiset ja 
asuinpaikkatiedot. Vastaavat tiedot on poimittu sekä kuntoutuspalvelupää-
töksen saaneille ja sairauspäivärahaa ja/tai erityiskorvattavista lääkkeistä kor-
vauksia saaneille että muulle väestölle.  
 Kuntoutuspalvelupäätöksen saaneiden riskiväestö koostuu kahdesta 
osasta. Ensimmäinen koostuu Kelan sairauspäivärahaa ja/tai erityiskorvatta-
vista lääkkeistä korvauksia saaneista. Heistä on 90 prosentin otos. Toinen on 
Tilastokeskuksen aineistoista muodostettu riskiväestö niistä, jotka eivät ky-
seisiä Kelan etuuksia ole saaneet. Tässä aineistossa on 20 prosentin otos  
5–19-vuotiaista sekä kymmenen prosentin otos 20–59-vuotiaista. 

Aineistosta on poistettu kaikki 31.12.2004 mennessä kuolleet sekä lai-
tosväestö ja maasta muuttaneet 2002–2004. Lisäksi 25–59-vuotiaiden ana-
lyyseista on poistettu ne, joiden siviilisääty oli tuntematon vuonna 2004 ja 
joilla myös kaikki muut tai suurin osa muista taustamuuttujista jäi puuttuvik-
si (2 953 henkeä, 0,28 % koko aineistosta).  

Tutkimusväestöön kuului yhteensä 1 357 222 iältään 5–59-vuotiasta 
naista ja miestä. Näistä kuntoutukseen hakeneita on 64 198 (sisältäen 640 
henkilöä, joilla oli vain lakkautuspäätös) (Taulukko 1). 
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Taulukko 1.  Aineiston tapausmäärät rekisterin ja ikäryhmän mukaan. 

 
 5–19 20–24 25–44 45–59 Yhteensä 

Kuntoutukseen  

hakijat1 (Kela) 

11 618 3 603 17 136 31 841 64 198 

Sairastavuustiedot  

(Kela)  

39 786 38 217 361 074 493 167 932 244 

Muu väestö  

(Tilastokeskus) 

175 796 29 021 95 255 60 708 360 780 

Yhteensä 227 200 70 841 473 465 585 716 1 357 222 
1Sisältää myös pelkän lakkautuksen saaneet 

 

 

4.2 Muuttujat 
 
Kuntoutus- ja sairastavuusmuuttujat 

Kuntoutuksen hakijoissa ovat mukana kaikki Kelan kuntoutuksesta vuonna 
2004 myöntävän tai kieltävän kuntoutuspäätöksen saaneet. Henkilön kuntou-
tukseen hakemisen tarkastelussa kuntoutuspäätöksen laadulla tai lukumää-
rällä ei ole tässä merkitystä.  

Kuntoutuksen hakijoita tarkastellaan paitsi lakiperusteen (vajaakuntois-
ten ammatillinen, vaikeavammaisten lääkinnällinen, harkinnanvarainen kun-
toutus) myös hakemuksen kohteena olevan toimenpiteen ja hakemuksen pe-
rusteena olevan sairausryhmän mukaan. Kuntoutuksen perusteena oleva sai-
raus on luokiteltu ICD-10-tautiluokituksen mukaan (Stakes 1999). Tässä tut-
kimuksessa keskitymme erityisesti tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin sekä 
mielenterveyden- ja käyttäytymisen häiriöihin, joiden perusteella kuntoutuk-
seen haki 66 prosenttia alle 60-vuotiaista hakijoista vuonna 2004. Tutkimuk-
sessa käytetty sairausryhmä- ja toimenpideluokitus on kuvattu liitteessä 1. 

Kuntoutuspäätöksen laadusta on oma muuttujansa, joka on yhdistetty 
useammista kuntoutuspäätöksistä. Tässä tutkimuksessa henkilön katsotaan 
saaneen myöntävän kuntoutuspäätöksen, jos hän on saanut yhdenkin myön-
tävän päätöksen vaikka samalla hänellä olisi myös hylkäys johonkin toiseen 
hakemukseen. Näin menetellen myöntävät päätökset korostuvat: keskeistä on 
ollut erottaa ne henkilöt, jotka pääsevät kuntoutukseen ja saavat kuntoutusta 
ainakin jossain hakemassaan toimenpiteessä.  
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Muuttujia kuntoutuksen hakijoista ja kuntoutuspäätöksistä on muodos-
tettu erikseen kaikille kolmelle lakiperusteelle. Vastaavat muuttujat haki-
joista ja päätöksistä on muodostettu myös toimenpiteittäin ja sairausryhmit-
täin. Huomiotta on jätetty onko samanlaisia päätöksiä yksi vai useampia. 
Henkilöllä saattaa olla erilaisia päätöksiä eri toimenpiteissä. Erilaiset päätök-
set on huomioitu toimenpidekohtaisissa ja sairausryhmäkohtaisissa muuttu-
jissa, mutta yhdistetty lakiperustekohtaisessa tarkastelussa. Lisäksi on lasket-
tu, kuinka moneen lakiperusteeseen, niiden sisällä toimenpiteeseen sekä 
kuinka monen sairauden perusteella hakija on kuntoutusta hakenut.  

Kela jaottelee kuntoutuspäätökset ns. uusiin ja tarkistuspäätöksiin. Tar-
kistuspäätös annetaan henkilölle silloin, jos hänen kuntoutussuunnitelmas-
saan tai hänen kuntoutusperusteissaan tapahtuu muutos. Tavallisin muutos on 
uusi kuntoutussuunnitelmaan lisätty kuntoutustoimenpide, esimerkiksi avote-
rapian jatkojakso tai kokonaan uusi kuntoutustoimenpide. (Kela 2005d.) Täs-
sä tutkimuksessa henkilöt, joilla oli vain uusia hakemuksia, tarkoittavat niitä 
joilla ei ollut lainkaan tarkistuspäätöksiä tai lakkautuksia vuonna 2004. Sen 
sijaan uusia myöntäviä tai kieltäviä päätöksiä heillä saattoi olla useampia. 
Aikaisempien vuosien hakemuksista ei ole tietoa.  

Sairastavuutta mitataan sekä sairauspäivärahapäivillä että erityiskorvat-
tavien lääkkeiden hankkimisella. Kela maksaa sairauspäivärahaa 16–64-vuo-
tiaille ei-eläkeläisille sairastumispäivän ja yhdeksän sitä seuraavan arki-
päivän jälkeiseltä työkyvyttömyysajalta, kuitenkin enintään 300 arkipäivää. 
Sairauspäivärahapäivämuuttujassa on laskettu yhteen Kelan vuonna 2003 ja 
2004 maksamien sairauspäivärahapäivien lukumäärä luokitellen ne seuraa-
vasti: 1) ei yhtään sairauspäivärahapäivää, 2) 1–60 päivää ja 3) vähintään  
61 päivää.  Tieto Kelan korvaamista erityiskorvattavista lääkkeistä (korvaus-
prosentti 100 tai 75) (Fimea 2011) on vuodelta 2002. Saadakseen lääkkeensä 
erityiskorvattuna potilaan on osoitettava lääkehoidon tarve lääkärin B-lau-
sunnolla. Korvattavan sairauden toteaminen ja lääkityksen aloittaminen eivät 
aina oikeuta erityiskorvaukseen, vaan sairauden tulee olla lain tarkoittama 
vaikea ja pitkäaikainen. Kelalle eivät tilastoidu ne korvaukseen oikeutetut, 
jotka eivät hae Kelasta korvausta. Terveys 2000 -aineistosta on terveyspalve-
lujen käyttöä mittaavat väestöryhmittäiset kontekstuaalitason muuttujat, jois-
ta tarkemmin kohdassa 4.3.   
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Taustamuuttujat 

Kuntoutukseen hakemiseen johtava prosessi on usein pitkä ja voi aiheuttaa 
muutoksia taustatekijöissä. Esimerkiksi sairastumisen seurauksena voi olla 
muutoksia pääasiallisessa toiminnassa ja sitä kautta tuloissa. Tästä syystä osa 
taustamuuttujista on kahta vuotta ennen kuntoutuspäätöstä, jolloin toden-
näköisemmin sairaus tai vajaakuntoisuus ei ole vaikuttanut tarkasteltavaan 
tekijään. Jos tapausmäärät ovat olleet pieniä, joissakin analyyseissa on käy-
tetty alla esitettäviä karkeampia luokituksia, jotka on selitetty kyseisissä koh-
din (Taulukko 2). 
 
 
Taulukko 2. Hakijoiden (H) ja muun väestön (M) jakautuminen (%) taustamuuttujien  
mukaan 5–59-vuotiailla miehillä ja naisilla4. 
 

  

 5–19-vuotiaat 20–24-vuotiaat 25–59-vuotiaat 

 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset 

 H M H M H M H M H M H M 

Koulutus1 

- ylin korkea-aste 7 8 7 8 - - - - 6 9 9 10 

- alin korkea-aste 23 27 24 27 - - - - 17 20 27 30 

- keskiaste 34 35 35 35 - - - - 47 46 43 41 

- perusaste 36 29 34 29 - - - - 30 24 21 19 

Yo-tutkinto 

- on - - - - 26 42 51 61 - - - - 

- ei - - - - 74 58 49 39 - - - - 

Sosiaaliryhmä2 

- ylempi toimihenkilö 18 21 18 21 - - - - 11 15 15 15 

- keskitoimihenkilö 15 17 15 18 - - - - 11 14 19 21 

- alempi toimihenkilö 8 8 8 8 - - - - 4 4 19 17 

- työntekijä 34 33 34 32 - - - - 37 38 22 23 

- yrittäjä ml. maatalous 9 11 10 11 - - - - 10 11 6 7 

- muu, työvoimassa - - - - - - - - 7 10 6 9 

- muu, ei työvoimassa 17 9 15 10 - - - - 18 8 12 7 

Tulotaso  

- korkein  13 12 15 12 15 13 12 9 27 27 28 25 

- toiseksi korkein  20 18 21 18 18 18 16 14 25 23 26 23 

- keskimmäinen 23 23 23 22 18 20 17 18 19 18 19 19 

- toiseksi alhaisin  21 23 19 23 18 18 19 19 14 15 14 16 

- alhaisin 23 25 22 26 32 32 37 40 16 17 12 17 

Pääasiallinen toiminta1 

- työllinen 49 62 53 61 14 37 27 43 64 78 73 77 

- työtön 9 7 8 7 11 9 9 8 11 11 8 10 

- opiskelija/varusmies 3 3 3 3 46 51 49 46 4 4 4 5 

- eläkeläinen 2 1 2 1 22 1 12 1 21 6 14 5 

- muu, puuttuva 36 27 34 27 6 2 3 3 0 1 1 3 

(jatkuu seuraavalla sivulla) 
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(jatkoa edelliseltä sivulta) 

 

15–19-vuotiailla äidin  
25–19-vuotiailla perheen päämiehen 
3eläkeläiset poistettu  
4poistettu siviilissäädyltään tuntemattomat 

 
 
Ikä (31.12.2004) on luokiteltu 5-vuotisikäryhmiin. Lapsilla on käytössä kou-
lutukseen ja Kelan vammaisetuuksiin perustuva ikäjaottelu 13–15 ja 16–19.  
Käyttämämme ikäryhmien nimitykset noudattavat tässä tutkimuksessa käy-
tettyä ikäjaottelua ja voivat poiketa muualla käytetyistä. Olemme jaotelleet 
ikäryhmät seuraavasti: 5–15-vuotiaat (esikoulu- ja kouluikäiset), 16–24-
vuotiaat (opiskeluikäiset) sekä 25–59-vuotiaat (työikäiset). Osin ikäryhmien 
nimityksissä on päällekkäisyyttä, esimerkiksi 20-vuotiaat ovat jo työikäisiä, 
vaikka kuuluvat tässä ryhmään opiskeluikäiset. 

 5–19-vuotiaat 20–24-vuotiaat 25–59-vuotiaat 

 Miehet Naiset Miehet  Naiset Miehet Naiset 

 H M H M H M H M H M H M 

Perhetilanne 

- av(i)opari, lapsia 74 82 73 81 1 2 2 5 39 42 37 44 

- av(i)opari, ei 

lapsia 

- - - - 6 12 15 22 23 23 26 25 

- yksinhuoltaja 21 18 21 18 - 0 1 2 2 2 10 10 

- yksin asuva - - - - 26 22 34 28 26 24 24 18 

- vanhempien 

taloudessa 

- - - - 65 63 46 42 7 7 3 2 

- puuttuva 4 1 6 1 3 2 2 2 2 2 1 1 

Siviilisääty 

- avioliitossa - - - - 1 1 3 4 52 49 53 54 

- avoliitossa - - - - 6 12 15 24 12 18 12 18 

- eronnut/leski - - - - 0 0 0 0 11 8 17 11 

- naimaton - - - - 93 85 83 72 25 25 19 17 

Taajama-aste 

- taajama 83 81 84 82 89 89 93 92 82 83 86 85 

- haja-asutusalue 17 19 16 18 11 11 7 8 18 17 14 15 

Asuinalue 

- HUS 24 27 24 27 26 27 32 29 23 28 27 30 

- muu Etelä 10 10 10 11 10 10 7 9 10 11 10 10 

- Lounais 21 21 20 22 20 23 23 24 21 22 21 22 

- Länsi 16 14 16 14 12 14 13 14 16 13 14 13 

- Itä 13 14 14 13 14 13 13 12 16 14 14 13 

- Pohjoinen 17 14 16 14 18 13 12 12 14 12 13 12 

Sairauspäiväraha-päivät3 

- 0 - - - - 68 94 70 93 44 83 44 78 

- 1–60 - - - - 7 5 11 5 21 12 28 17 

- 60+ - - - - 25 1 19 1 35 4 28 5 

Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

N 6911 111798 4651 103840 1416 34225 2117 33083 18557 478779 29858 529034 
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Koulutus (2004) (Tilastokeskus 1997) on 20–59-vuotiailla neliluok-
kainen: 1) ylempi korkeakoulu-aste (ylempi korkeakouluaste, tutkijakouluas-
te), 2) alin korkea-aste (alin korkea-aste, alempi korkeakouluaste), 3) keski-
aste ja 4) korkeintaan perusaste (ml. puuttuva). 5–19-vuotiailla käytetään äi-
din koulutusastetta. Lisäksi 20–24-vuotiailla, joilla ylempää keskiastetta seu-
raava koulutus on useilla vielä kesken, on käytetty tietoa ylioppilastutkinnon 
suorittamisesta. 

Sosiaaliryhmän (2000) (Tilastokeskus 2001) luokat ovat 1) ylempi toi-
mihenkilö, 2) keskitoimihenkilö, 3) alempi toimihenkilö, 4) työntekijä, 5) 
yrittäjä (myös maatalousyrittäjä), 6) muu, työvoimassa ja 7) muu, ei työ-
voimassa. Mikäli vuoden 2000 sosiaaliryhmätieto on puuttunut, se on kor-
vattu vuoden 1995 tiedolla. Niille työikäisille, joilla molempien ajankohtien 
tieto oli muu tai puuttuva ja jotka vuonna 2002 olivat työllisiä tai työttömiä, 
tehtiin oma luokka ”muu, työvoimassa”. 5–19-vuotiailla käytetään perheen 
viitehenkilön sosiaaliryhmää. Osalle 20–24-vuotiaita sosiaaliryhmä perustuu 
omaan, osalle vanhempien tietoihin, joten tässä ikäryhmässä sosiaaliryhmä-
tieto on ongelmallinen eikä sitä tästä syystä käytetä.   

Tulotason (2002) mittarina on asuntokunnan yhteiset käyttötulot kulu-
tusyksikköä kohden. Tutkimusväestö on jaettu niiden mukaan kvintiileihin. 
5–19-vuotiaille on lisäksi laskettu erikseen kyseisten ikäryhmien sisällä kvin-
tiilit, joita käytetään, kun analysoidaan pelkästään näitä ikäryhmiä. Ne, joilta 
tulotieto puuttuu, kuuluvat alimpaan tuloviidennekseen. 

Pääasiallinen toiminta 20–59-vuotiaille on vuodelta 2002, mutta mikäli 
tämän vuoden tieto on puuttuva, on se katsottu takautuvasti vuodelta 2001 tai 
2000. 5–19-vuotiaiden pääasiallinen toiminta on vuodelta 2004. Muuttujan 
luokat ovat 1) työllinen, 2) työtön, 3) opiskelija, koululainen, siviilipalve-
lusmies, varusmies, 5–14-vuotias, 4) eläkeläinen (sisältää kuntoutustuella 
olevat ja työkyvyttömyys- sekä työttömyyseläkeläiset) ja 5) muu, tuntema-
ton, puuttuva. 

Perhetilanne (2002) on aineistossa kaikille alle 60-vuotiaille. Muuttujan 
luokat ovat 1) av(i)oliitossa, lapsia (lapsiperheen av(i)oliitossa / rekisteröi-
dyssä parisuhteessa oleva vanhempi jolla on yhteisiä tai ei-yhteisiä lapsia), 2) 
av(i)oliitossa, ei lapsia (av(i)oliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa oleva 
jolla ei ole koskaan ollut lapsia tai jonka lapset eivät asu enää vanhempiensa 
kanssa), 3) yksinhuoltaja (äiti/isä ja lapsia), 4) yksin asuva, 5) vanhempien 
taloudessa asuva ja 6) puuttuva. Alle 20-vuotiailla muuttujasta käytetään ni-
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meä perhetyyppi, ja sen luokat ovat 1) vanhemmat ja lapsia, 2) yksinhuolta-
japerhe ja 3) perheeseen kuulumaton, puuttuva. 

Siviilisääty-muuttujaan (2002) on otettu mukaan myös avoliitot.  Jos 
henkilö on avoliitossa tämä on asetettu hänen säädykseen riippumatta sivii-
lisäädystä. Muilla luokittelu on siviilisäätyyn perustuva. Luokittelu: 1) avio-
liitossa (sisältää rekisteröidyt parisuhteet), 2) avoliitossa, 3) eronnut tai leski 
ja 4) naimaton. Tieto siviilisäädystä on 20–59-vuotiaille. 

Taajama-aste (2004) jakautuu taajama- ja haja-asutukseen.  
Aluejakona (2004) on käytetty Kelan vakuutusaluejakoa, joka perustuu 

sairaanhoitopiirijakoon. Alueet (sairaanhoitopiirit): 1) HUS, 2) muu Etelä-
Suomi (Kanta-Häme, Kymenlaakso), 3) Lounais-Suomi (Pirkanmaa, Sata-
kunta, Varsinais-Suomi), 4) Länsi-Suomi (Vaasa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-
Pohjanmaa, Keski-Suomi), 5) Itä-Suomi (Etelä-Karjala, Pohjois-Karjala, Ete-
lä-Savo, Itä-Savo, Pohjois-Savo) ja 6) Pohjois-Suomi (Pohjois-Pohjanmaa, 
Kainuu, Länsi-Pohja, Lappi). 
  
 
4.3 Menetelmät 
 
Kuntoutukseen hakemista tarkastellaan suhteessa koko väestöön ja myöntä-
vän kuntoutuspäätöksen saamista suhteessa kuntoutusta hakeneisiin. Kun-
toutukseen hakeneiden osuudet on esitetty 10 000 henkeä kohti ja myöntävän 
päätöksen saaneiden osuus prosentteina.  

Hakemista ja päätöksiä tarkastellaan eri lakiperusteissa. Tarkastelu on 
jaettu tutkimusväestön iän mukaan eri ryhmiin. Ikäjaottelun perusteena on ol-
lut lakiperusteen ikäsäännöt: esim. vaikeavammaisten lääkinnällisessä kun-
toutuksessa on eri kriteerit alle 16-vuotiaille ja 16 vuotta täyttäneille. Lisäksi 
monet taustamuuttujat määrittyvät iän mukaan: alle 19-vuotiaille sosioekono-
mista asemaa kuvaavat muuttujat perustuvat vanhempien asemaan ja sen jäl-
keen omaan asemaan. Pääsääntöisesti kuntoutukseen hakemista ja päätöksiä 
on tarkasteltu 5–15-vuotiailla (vajaakuntoisissa ei tätä ikäryhmää), 16–24-
vuotiailla ja 25–59-vuotiailla. Vastaavia tarkasteluja on tehty erikseen kun-
toutustoimenpiteittäin ja sairausryhmittäin. Tämän lisäksi 25–59-vuotiaat 
vaikeavammaiset on jaoteltu niin sanottuihin työuralla oleviin ja olleisiin se-
kä työuran ulkopuolella oleviin. Työuralla olevia ja olleita ovat tässä ne, joi-
den sosiaaliryhmä on pystytty määrittelemään tai jotka kuuluivat työvoimaan 
tai olivat opiskelijoita. Työuran ulkopuolella olevia ovat kaikki muut. 
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Erilaisten otoskokojen vuoksi aineistoa analysoitaessa on käytetty koko 
väestön ikä- ja sukupuolijakaumaan perustuvia analyysipainoja, jotka on las-
kettu kummallekin sukupuolelle ja kullekin 5-vuotisikäryhmälle erikseen 
osaaineistoittain. Osuudet, joita ei ole laskettu ikäryhmittäin, on ikävakioitu 
niin sanotulla vakioväestöllä, joka tässä tutkimuksessa on Suomen väestö 
vuonna 2004. Näin vakioidut osuudet ovat keskenään vertailukelpoisia.  

Kuntoutukseen hakemista ja kuntoutuspäätösten laatua tarkastellaan 
taustamuuttujien mukaan sekä lakiperusteittain että kunkin toimenpiteen ja 
sairausryhmän osalta erikseen. Logistisen regression ristitulosuhteet (odds  
ratiot) kuvaavat kuntoutukseen hakemisen tai myönteisen päätöksen yleisyyt-
tä tarkastellussa osajoukossa valitun vertailuryhmän suhteen. Odds ratioille 
on laskettu 95 prosentin luottamusvälit. Logistisia malleja käytettäessä ikä- ja 
sukupuolivakiointi on tehty mallin avulla.  

Harkinnanvaraiseen kuntoutukseen mtk-häiriöiden sekä tule-sairauksien 
perusteella hakeneiden tarkastelun yhteydessä kuntoutusta hakeneiden osuu-
det on suhteutettu myös kyseisen sairauden vuoksi terveyspalveluja käyt-
täneiden osuuteen. Tätä varten on laskettu terveyspalveluiden käyttöön suh-
teutettu ikävakioitu hakeneisuusindeksi, jossa keskimääräinen hakeneisuus 
on 100.  
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jossa 
k=koulutusryhmä/tuloviidennes/asuinalue 
s=sukupuoli 
i=10-vuotisikäryhmä 
p=kuntoutusta hakeneiden osuus 
q=sairaiden osuus 
N=ikäryhmän koko vakioväestössä (Suomen väestö 2004) 
 
 
 
Terveyspalveluiden käyttöä mittaavat väestöryhmittäiset (koulutuksen/tulo-
jen/asuinalueen, sukupuolen ja 10-vuotisikäryhmän mukaan) kontekstuaalita-
son muuttujat ovat Terveys 2000 -aineistosta. Akuutin mielenterveyden häi-
riön esiintyvyyden arvioinnissa tapauksiksi on luokiteltu henkilöt, jotka oli-
vat haastatteluhetkellä tai olivat olleet edellisen 12 kuukauden aikana mielen-
terveydenhäiriön takia lääkärinhoidossa tai saivat siihen  lääkehoitoa. Tule-
sairauksia sairastavien osuutta on mitattu niiden osuudella, joilla lääkäri oli 
joskus todennut nivelreuman, nivelkuluman, muun nivelsairauden, selkäsai-
rauden tai osteoporoosin. Aineistorajoitusten vuoksi indeksit ovat 30–59-
vuotiaille. 
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5 Kelan kuntoutuksen hakeminen ja  
   saaminen  

 

5.1 Johdanto  
�

Vuonna 2004 Kelan kuntoutusta haki 183 henkilöä 10 000:sta, eli lähes  
2 prosenttia 5–59-vuotiaasta väestöstä. Kuntoutuksen hakeminen vaihteli su-
kupuolen ja iän mukaan. Tytöt hakivat kuntoutusta 5–9-vuotiaina puolet vä-
hemmän kuin pojat, mutta 16–19-vuotiaina ja sen jälkeen kaikissa ikäryh-
missä miehiä useammin. Miehillä kuntoutuksen hakeminen oli yleisintä 5–9- 
ja 50–59-vuotiailla, jolloin 10 000 henkilöstä yli 200 haki kuntoutusta. Pienin 
hakeneisuusluku, 84, oli 25–34-vuotiailla. Aikuisilla naisilla ikäryhmittäiset 
muutokset olivat vastaavansuuntaisia kuin miehillä. Naisillakin 16–39-vuo-
tiaiden hakeneisuus oli tasaista, noin 140 hakijaa 10 000 kohden. Hakenei-
suus runsastui voimakkaasti 40. ikävuoden jälkeen ja 50–54-vuotiaissa kun-
toutuksen hakijoita oli jo yli 400 jokaista10 000 naista kohden. (Kuvio 5.)  

Naisten noin kolmanneksen suurempi kokonaishakeneisuus selittyi hei-
dän ahkerammalla harkinnanvaraisen kuntoutuksen hakemisella: se oli lähes 
kaksinkertaista miehiin verrattuna. Vaikeavammaisten lääkinnällisessä ja va-
jaakuntoisten ammatillisessa kuntoutuksessa sukupuolten väliset hakenei-
suuserot olivat pienempiä. (Liitetaulukko 1.)  

Kuntoutusta on mahdollista hakea useamman kuin yhden lakiperusteen 
mukaan. Kuitenkin lähes kaikkien (97 %) hakemukset kohdistuvat yhteen la-
kiperusteeseen (Taulukko 3). Niillä, joiden hakemukset kohdistuivat useam-
paan lakiperusteeseen, lähes kaikilla alle 25-vuotiailla hakijoilla toisena laki-
perusteena oli vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus, kun taas 25–59-
vuotiaat kahdesta lakiperusteesta hakeneet hakivat yleisimmin vajaakuntois-
ten ammatillista ja harkinnanvaraista kuntoutusta.  
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Yli 80 prosenttia kuntoutukseen hakeneista oli hakenut vain yhtä toi-
menpidettä, miehet hieman naisia yleisemmin. Vain parilla prosentilla haki-
joista oli hakemuksia kolmeen tai useampaan toimenpiteeseen. Useamman 
kuin yhden kuntoutustoimenpiteen hakeminen oli yleisintä 5–19-vuotiailla, 
joista neljänneksellä oli useampia hakemuksia. Yleisimmin hakijalla oli usei-
ta hakemuksia vaikeavammaisten lääkinnälliseen kuntoutukseen, jossa 38 
prosentilla miehistä ja 44 prosentilla naisista hakemuksia oli useampaan kuin 
yhteen toimenpiteeseen. Harkinnanvaraista kuntoutusta hakeneissa ainoas-
taan kolme prosenttia oli hakenut kahta eri toimenpidettä. (Liitetalukko 2.) 

Vuonna 2004 kuntoutusta hakeneista ainoastaan uusia hakemuksia, eli 
hakemuksia joihin tehtiin uusi päätös, oli vajaalla 60 prosentilla. 5–19-vuoti-
aista hakijoista heitä oli neljännes, kun 45–59-vuotiaista uusia oli yli kaksi 
kolmasosaa. Harkinnanvaraisen kuntoutuksen hakijoista vain uusia hake-
muksia oli 70 prosentilla ja vajaakuntoisissa lähes yhtä suurella osuudella. 
Sen sijaan vaikeavammaisten kuntoutuksen hakijoista vain uusia hakemuksia 
oli kahdeksasosalla. (Liitetaulukko 3.) 

 
Taulukko 3. Kuntoutukseen hakijoiden osuus (%) lakiperusteittain iän ja sukupuolen 
mukaan vuonna 2004. 

 
 Miehet Naiset 

 ����� ����	� ���		� 	����� 
���� ����� ����	� ���		� 	����� 
����

Vajaakuntoisten k. ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �	� ��� �
�

Vaikeavammaisten k.  ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �
�

Harkinnanvarainen k.  ��� ��� ��� 	�� ��� ��� ��� 	
� 	�� 	��

>1 lakiperuste  �� �� �� �� �� 	� 	� �� �� ��

Yhteensä  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

N ������ ������ ������ ���	��� ���

� ������ ������ �
����� �����	� ����	�
       

Kuviossa 5 lakiperusteet on esitetty eri värein: myöntävän päätöksen saaneet 
on esitetty tummemmalla värisävyllä ja kieltävän päätöksen saaneet vaaleam-
malla. Kaikkiaan 84 prosenttia mieshakijoista ja 82 prosenttia naishakijoista 
sai myöntävän päätöksen. Eniten myöntäviä päätöksiä, noin 90 prosenttia 
hakijoista, saivat 5–19-vuotiaat ja vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntou-
tusta hakeneet. Hieman harvempi, 77–79 prosenttia hakijoista, sai myöntävän 
päätöksen ainakin johonkin vajaakuntoisten ammatillisen kuntoutuksen tai 
harkinnanvaraisen kuntoutuksen toimenpiteistä. (Liitetaulukko 4.) 
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Kuvio 5. Kelan kuntoutukseen  hakeneet 10 000 henkeä kohti lakiperusteen ja päätöksen 
mukaan vuonna 2004, 5–59-vuotiaat miehet ja naiset 5-vuotisikäryhmittäin. 
 
 
 
 
Vajaakuntoisten ammatillinen kuntoutus 

Kela myöntää vajaakuntoisuuden perusteella ammatillista kuntoutusta 16. 
ikävuodesta alkaen, poikkeuksena vaikeavammaisten apuvälineet, joita voi 
saada jo 13-vuotiaana.�Vajaakuntoisten ammatilliseen kuntoutukseen hakivat 
useimmin 16–24- ja 50–59-vuotiaat (ks. Kuvio 5). Koska hakeneisuus oli 
yleistä kooltaan suurissa vanhemmissa ikäryhmissä, joka toinen vajaakun-
toisten ammatillista kuntoutusta hakenut oli täyttänyt 50 vuotta. Vanhem-
missa ikäryhmissä naiset hakivat kuntoutusta 1,5-kertaisesti miehiin verrat-
tuna, kun 25–39-vuotiaiden hakeneisuus oli yhtä suurta ja 16–19-vuotiaissa 
miesten hakeneisuus oli kolminkertaista naisiin verrattuna. 
 Haetut toimenpiteet erosivat selvästi ikäryhmittäin; nuoret hakivat erityi-
sesti koulutusta, jota haettiin hyvin vähän vanhemmissa ikäryhmissä.  Yli 40-
vuotiaat hakivat kuntoutustarveselvittelyä, kuntoutustutkimusta ja TYK- 
kuntoutusta (ks. Kuvio 6). Kuntoutustarveselvittelyn  ja kuntoutustutkimuk- 
sen hakeminen oli naisilla ja miehillä lähes yhtä yleistä, mutta 45–59-
vuotiaat naiset hakivat TYK-kuntoutusta miehiä useammin, mikä selitti 
heidän miehiin verrattuna suurta hakeneisuutta kyseisessä ikäryhmässä.  
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Vajaakuntoisten ammatilliseen kuntoutukseen hakeneista 16–24-vuo-
tiaista miehistä yli puolet ja naisistakin lähes puolet haki kuntoutukseen mie-
lenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden (mtk-häiriöt) perusteella (Kuvio 
7). Kuntoutustarpeen taustalla oli erilaisia mtk-häiriöitä, esimerkiksi älylli-
nen kehitysvammaisuus (erityisesti 16–19-vuotiailla), ryhmä ”muut mtk-
häiriöt”2, mielialahäiriöt (erityisesti tytöillä), persoonallisuus- ja käytöshäi-
riöt (erityisesti 16–19-vuotiailla pojilla) sekä psykoosit (erityisesti 20–24-
vuotiailla).  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Ryhmään muut kuuluvat mm. elimelliset aivo-oireyhtymät, fysiologisiin häiriöihin ja 
ruumiilliseen tekijöihin liittyvät käyttäytymisoireyhtymät, psyykkisen kehityksen häiriöt, 
tavallisesti lapsuus- tai nuoruusiässä alkavat käytös- ja tunnehäiriöt ja määrittämättömät 
mielenterveyden häiriöt. 
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Kuvio 6. Vajaakuntoisten ammatilliseen kuntoutukseen hakeneet 10 000 henkeä kohti  
eri toimenpiteissä vuonna 2004, 16–59-vuotiaat miehet ja naiset 5-vuotisikäryhmittäin. 
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Kuvio 7. Vajaakuntoisten ammatilliseen kuntoutukseen hakeneet1 10 000 henkeä kohti 
toimenpiteen mukaan eri sairausryhmissä, 16–24-vuotiaat miehet ja naiset. 
 

1Ne henkilöt, jotka ovat hakeneet samalla diagnoosilla useampaa toimenpidettä, on huomioitu jokai-
sessa hakemassaan toimenpiteessä. 

 
 
Mtk-häiriöt pysyivät yleisimpänä hakuperusteena 40-vuotiaisiin, jonka jäl-
keen vajaakuntoisten ammatilliseen kuntoutukseen haettiin useimmiin tule-
sairauksien perusteella (ks. Kuvio 8). Tule-sairauksien perusteella hakeneista 
puolet haki TYK-kurssille ja 40 prosenttia kuntoutustarveselvitystä tai 
kuntoutustutkimusta. Mtk-häiriöiden perusteella haettiin useimmin (40 %) 
kuntoutustarveselvitystä tai kuntoutustutkimusta; joka neljäs haki työ- tai 
koulutuskokeilua tai työhönvalmennusta.  
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Kuvio 8.  Vajaakuntoisten ammatilliseen kuntoutukseen hakeneet 10 000 henkeä kohti 
eri sairausryhmissä sukupuolen ja iän mukaan 25–59-vuotiailla. 
 
 

Vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus 
Valtaosa (90 %) esikoulu- ja kouluiässä (5–15-vuotiaat) kuntoutusta hake-
neista haki vaikeavammaisten lääkinnälliseen kuntoutukseen. Kaiken kaik-
kiaan vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen hakeminen oli yleisintä 
alle 17-vuotiailla, laski selvästi 16. ikävuoden jälkeen pysyen melko vakaana 
20–49-vuotiailla, mutta yleistyi hieman 50–59-vuotiaissa (ks. Kuvio 5 ja  
Kuvio 9). 

Naiset ja miehet hakivat kuntoutusta lähes yhtä usein 16–49-vuotiaina, 
vaikka hakeneisuusluku pieneni noin 40:stä 30:een tällä ikävälillä. Sen sijaan 
50 vuotta täyttäneet miehet hakivat kuntoutusta hieman useammin kuin nai-
set ja 5–9-vuotiaat pojat kaksi kertaa useammin kuin samanikäiset tytöt.  
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Toiminta-, puhe- ja musiikkiterapia (tpm-teoria) oli yleisin haettu kun-
toutusmuoto 5–12-vuotiailla. Poikia oli 5–9-vuotiaista tpm-terapian haki-
joista peräti 70 prosenttia. Fysioterapiaa haettiin yleisimmin 13-vuoden iästä 
alkaen. Fysioterapia säilyi yleisimpänä vaikeavammaisten lääkinnällisenä 
kuntoutusmuotona 59-vuotiaisiin asti (ks. Kuvio 9). Kaikkiaan lähes 90 pro-
senttia vaikeavammaisten kuntoutusta hakeneista haki fysioterapiaa. Myös 
kuntoutuslaitosjaksojen hakeminen kasvoi iän myötä.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 9. Vaikeavammaisten lääkinnälliseen kuntoutukseen hakeneet 10 000 henkeä 
kohti eri toimenpiteissä vuonna 2004, 5–59-vuotiaat miehet ja naiset 5-vuotis- 
ikäryhmittäin. 
 
 
Esikoulu- ja kouluikäisillä mtk-häiriöt oli yleisin hakuperusteena oleva 
sairausryhmä vaikeavammaisten kuntoutukseen. Mtk-häiriöiden perusteella 
vaikeavammaisten kuntoutusta hakeneista suurin osa haki kuntoutusta 
älylliseen kehitysvammaisuuteen perustuen. Opiskeluiän alussa, 16–19-vuo-
tiailla, mtk-häiriöt oli vielä yleisin kuntoutukseen hakemisen peruste, mutta 
20–24-vuotiailla hermoston sairaudet ohittivat hakuperusteena mtk-häiriöt. 

Kuntoutushakemuksissa hermoston, verenkiertoelinten sekä tule-sairau-
det yleistyivät iän myötä. Sen sijaan mtk-häiriöihin perustuva kuntoutukseen 
hakeminen väheni. Aikuisiässä vaikeavammaisten lääkinnälliseen kun-
toutukseen hakeneista lähes joka toisella perusteena oli hermoston sairaus 
(Kuvio 10). MS-taudin osuus hermoston sairauksista oli 40–59-vuotiailla 
miehillä 30 ja naisilla 55 prosenttia.  
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Kuvio 10. Vaikeavammaisten lääkinnälliseen kuntoutukseen hakeneet 10 000 henkeä 
kohti eri sairausryhmissä sukupuolen ja iän mukaan 25–59-vuotiailla naisilla ja miehillä. 

 

 

Harkinnanvarainen kuntoutus 

Muu ammatillinen ja lääkinnällinen eli niin sanottu harkinnanvarainen 
kuntous muodosti noin viidenneksen kaikesta Kelan järjestämästä 5–15-vuo-
tiaiden kuntoutuksesta. Tässä poikien ja tyttöjen välillä ei ollut vastaavaa ha-
keneisuuseroa kuin vaikeavammaisten lääkinnällisessä kuntoutuksessa: po-
jista harkinnanvaraiseen kuntoutukseen haki 25 ja tytöistä 21 aina 10 000 
kohden. Hakeminen eri toimenpiteisiin runsastui ikäryhmittäin naisilla nope-
ammin kuin miehillä. Kun miesten hakeneisuusluku 16–24-vuotiaissa oli 30 
ja 25–59-vuotiaissa 100, naisilla vastaava luku oli 16–19-vuotiaissa 59, 20–
24-vuotiaissa 92 ja 25–59-vuotiaissa 200, eli kyseisen ikäryhmän naisista 2 
prosenttia haki harkinnanvaraiseen kuntoutukseen. Kaiken kaikkiaan harkin-
nanvarainen kuntoutus oli aikuisikäisillä hyvin naisvaltainen kuntoutus-
muoto: vuonna 2004 hakijoista kaksi kolmesta oli naisia. Kaikesta 40–49-
vuotiaiden naisten hakemasta kuntoutuksesta harkinnanvaraista oli peräti 75 
prosenttia, kun samanikäisten miesten vastaava luku oli 66 prosenttia. (Ks. 
Kuvio 5.) 
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  5–24-vuotiaat hakivat useimmin kehittämis- ja kokeilutoimintaa. Vuon-
na 2004 alle 16-vuotiaiden kehittämis- ja kokeilutoiminnasta 98 prosenttia 
oli lasten ja nuorten psykiatrista perhekuntoutusta (LN-hanke), joka sisälsi 
lasten ja nuorten perhe-, ryhmä- ja yksilöterapiaa, musiikki- ja kuvatai-
deterapiaa, psykiatrista toimintaterapiaa sekä monimuotoisia valtakunnallisia 
ja alueellisia kehittämishankkeita. LN-hanke toteutettiin vuosina 2000–2009 
(ks. Linnakangas ja Lehtoranta 2009; Linnakangas ym. 2010).3 Harkin-
nanvaraista kuntoutusta hakeneista LN-terapiaa haki 5–15-vuotiaista pojista 
60 prosenttia ja tytöistä 40 prosenttia sekä noin 60 prosenttia kaikista 16–19-
vuotiaista ja noin 70 prosenttia 20–24-vuotiaista.  
 Sopeutumisvalmennuskurssit olivat 5–15-vuotiailla pojilla toisiksi ylei-
sin ja tytöillä kolmanneksi yleisin haettu toimenpide. Näille kursseille pojat 
hakivat noin puolitoistakertaisesti tyttöihin verrattuna. Tytöt hakivat poikia 
useammin kuntoutuslaitosjaksolle, vuonna 2004 lähinnä Reumasäätiön sai-
raalaan (ks. Kela 2005d).    

Vanhemmissa ikäryhmissä haetut toimenpiteet muuttuivat: yleisin haettu 
toimenpide 25–34-vuotiailla oli psykoterapia, 35–49-vuotiailla ASLAK 
(ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus), ja 50 vuotta täyttä-
neillä sairausryhmäkohtaiset kurssit (Kuvio 11). Sairausryhmäkohtaiset kurs-
sit olivat määrällisesti eniten haettu toimenpide, mutta ikäryhmittäin tarkas-
teltuna ne olivat yleisimpiä vasta yli 50-vuotiailla miehillä ja yli 55-vuotiailla 
naisilla.  
�

                                                 
3 Tämän ensimmäisen vaiheen tulosten pohjalta aloitettiin vuonna 2010 lasten perhekuntoutuksen 
kehittämishanke (LAKU) ja vuonna 2011 nuorten ryhmäpainoitteisen kuntoutuksen kehittä-
mishanke (NUKU), jotka jatkuvat  vuoteen 2015 (Autti-Rämö 2012).  
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Kuvio 11. Harkinnanvaraiseen kuntoutukseen hakeneet 10 000 henkeä kohti eri toimen-
piteissä sukupuolen ja iän mukaan vuonna 2004, 5–59-vuotiaat viisivuotisikäryhmittäin. 

 
Yleisin hakuperuste harkinnanvaraiseen kuntoutukseen 5–15-vuotiailla oli 
mtk-häiriö, useimmin hakemisen taustalla oli persoonallisuus- ja käytöshäiriö 
(Kuvio 12.). Kuntoutusta hakeneista pojista 70 prosenttia haki kuntoutusta 
mtk-häiriöiden perusteella; tässä syyssä heidän hakemisensa oli kaksin-
kertaista tyttöihin verrattuna. Noin 80 prosenttia kaikista mtk-häiriöiden pe-
rusteella hakeneista 5–15-vuotiaista haki LN-hankkeeseen. Tytöillä loput 
hakemukset kohdistuivat psykoterapiaan ja pojilla psykoterapian lisäksi 
sopeutumisvalmennuskursseille.  
 Myös 16–24-vuotiailla harkinnanvaraisen kuntoutuksen hakemus perus-
tui useimmin mtk-häiriöön (Kuvio 13). Tässä ikäryhmässä yleisin syy 
hakemiseen oli kuitenkin mielialahäiriö. Naisten hakeneisuus tällä perus-
teella oli noin kolme kertaa suurempaa kuin miesten. Yleisimmin haettu 
toimenpide mtk-häiriöiden perusteella ja kaiken kaikkiaan tämänikäisten 
harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa oli kehittämis- ja kokeilutoiminta. Psy-
koterapia oli seuraavaksi yleisimmin haettu toimenpide. Noin joka viides 16–
19-vuotias hakija haki harkinnanvaraista kuntoutusta tule-sairauksien perus-
teella, yleisimmin hakuperusteena oli niveloireyhtymä (ml. reuma), 20–24-
vuotiailla tule-sairauksiin perustuva hakeminen oli vähäisempää.  
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Kuvio 12. Harkinnanvaraiseen kuntoutukseen hakeneet1 10 000 henkeä kohti toimenpi-
teen mukaan eri sairausryhmissä, 5-15-vuotiaat pojat ja tytöt vuonna 2004. 
1Ne henkilöt, jotka ovat hakeneet samalla diagnoosilla useampaa toimenpidettä, on huomioitu jokai-
sessa hakemassaan toimenpiteessä. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kuvio 13. Harkinnanvaraiseen kuntoutukseen hakeneet1 10 000 henkeä kohti toimenpi-
teen mukaan eri sairausryhmissä, 16–24-vuotiaat miehet ja naiset. 
 

1Ne henkilöt, jotka ovat hakeneet samalla diagnoosilla useampaa toimenpidettä, on huomioitu jokai-
sessa hakemassaan toimenpiteessä. 
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Työikäisillä mtk-häiriöt kuntoutuksen hakuperusteena vähenivät. Tuki- ja lii-
kuntaelinten sairaus oli yleisin sairausperuste harkinnanvaraista kuntoutusta 
hakeneilla 35 vuotta täyttäneillä miehillä ja 40 vuotta täyttäneillä naisilla 
(Kuvio 14). Naisilla hakeneisuus tule-sairauden perusteella oli lähes kaksin-
kertainen miehiin verrattuna, ero sukupuolten välillä kasvoi iän myötä. Ylei-
sin sairausryhmä oli epäspesifit selkäsairaudet. Tule-sairauksien perusteella 
haettiin erityisesti kuntoutuslaitosjaksoa, mutta se oli yleisin hakuperuste 
myös haettaessa sairausryhmäkohtaisille, ASLAK-, vajaakuntoisten pitkäai-
kaistyöttömien ja työelämästä poissaolevien kuntoutuskursseille (Typo-
kurssit), sekä luonnollisesti myös Tules-kursseille. 
 

 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 14. Harkinnanvaraiseen kuntoutukseen hakeneet 10 000 henkeä kohti eräissä 
sairausryhmissä sukupuolen ja iän mukaan 25–59-vuotiailla miehillä ja naisilla. 

 
Naisten hakeneisuus kuntoutukseen mielenterveyden ja käyttäytymisen 
häiriöiden (mtk-häiriöt) perusteella oli kolminkertaista miehiin verrattuna 
joka ikäryhmässä. Yleisintä hakeminen oli 25–29-vuotiailla naisilla, joista 
peräti 80 henkilöä haki 10 000:sta ja harvinaisinta se oli 55–59-vuotiailla 
miehillä (8/10000). Mielialahäiriö oli yleisin hakuperuste työikäisillä vas-
taavasti kuin opiskeluikäisilläkin. Tällä hakuperusteella hakijoista 64 pro-
senttia haki psykoterapiaa, viidennes sairausryhmäkohtaiselle kurssille ja  
5 prosenttia ASLAK-kurssille. 
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5.2 Esikoulu- ja kouluikäiset (5–15-vuotiaat) 
 
5–15-vuotiaat voivat hakea lakisääteistä vaikeavammaisten lääkinnällistä 
kuntoutusta sekä vajaakuntoisuuden perusteella opiskelussa tarvittavia apu-
välineitä 13–15-vuotiaana. Harkinnanvaraisena kuntoutuksena 5–15-vuotiai-
den oli mahdollista hakea muun muassa sopeutumisvalmennuskursseille, 
kuntoutuslaitosjaksoille sekä lasten ja nuorten kehittämis- ja kokeilutoi-
mintaa vuonna 2004. Tässä luvussa tarkastelemme vaikeavammaisten lääkin-
nälliseen ja harkinnanvaraiseen kuntoutukseen hakemisen ja myöntävän pää-
töksen yhteyttä 5-15-vuotiaan hakijan taustatekijöihin.  
 
 
5.2.1  Vaikeavammaisten esikoulu- ja kouluikäisten (5–15-vuotiaat) lääkin- 
          nällinen kuntoutus 
 
Myöntävän päätöksen saaminen vaikeavammaisten lääkinnälliseen kuntou-
tukseen vaihteli suuresti sen mukaan, saiko hakija ainoastaan uusia päätöksiä 
vai myös tarkistuspäätöksiä. Tarkistuspäätöksiä saaneita oli 85 prosenttia 
hakijoista ja he saivat lähes aina myöntävän päätöksen: myöntöprosentti oli 
99 sekä tytöillä että pojilla. Tästä syystä tarkastelemme myöntöjen yhteyttä 
taustatekijöihin ainoastaan uusia päätöksiä saaneilla. Hakeneisuuden tarkas-
telussa mukana ovat kuitenkin kaikki vaikeavammaisten lääkinnälliseen kun-
toutukseen hakeneet.  

Sairausryhmäkohtaisille kursseille hakeneet saivat todennäköisimmin 
myöntävän päätöksen uusiin hakemuksiinsa; muissa toimenpiteissä uusista 
päätöksistä myöntöjä oli alle 50 prosenttia (Taulukko 4). Uusia päätöksiä 
saaneista suurin osa oli hakenut vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta 
mtk-häiriöiden perusteella. Myöntöprosentti näillä hakijoilla oli 47. (Tauluk-
ko 5.) 
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Taulukko 4. Vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta hakeneiden myöntöosuus(%)1 
uusissa ja tarkistuspäätöksissä toimenpiteittäin, 5–15-vuotiaat pojat ja tytöt. 
 

 Pojat Tytöt 

 Vain uusia 

päätöksiä 

Tarkistus-

päätöksiä 

Vain uusia 

päätöksiä 

Tarkistus- 

päätöksiä 

Toimenpide % N % N % N % N 

Sairausryhmä-

kohtaiset kurssit 74 104 96 542 84 59 98 334 

Psykoterapia 45 83 92 166 38 39 97 76 

Toiminta-, puhe- 

ja musiikkiterapia 42 563 99 2854 46 214 99 1338 

Fysioterapia 41 91 97 1348 31 66 98 1190 

Muut2 54 36 97 220 ... 8 98 250 

Kaikki  

toimenpiteet3 48 824 99 3791 50 364 99 2169 
 

1Ikävakioitu, vakioväestönä  Suomen väestö 5–15-vuotiaat vuonna 2004 
2Mm. kuntoutuslaitosjakso ja Reumasäätiön sairaala, kehittämis- ja kokeilutoiminta, neuropsykologia  
3Ne hakijat, jotka ovat hakeneet useampaa toimenpidettä on huomioitu jokaisessa toimenpiteessä, 
mutta summarivillä vain kerran. 
 
 
Taulukko 5. Vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta hakeneiden myöntöosuus(%)1 
uusissa ja tarkistuspäätöksissä sairausryhmittäin, 5–15-vuotiaat pojat ja tytöt. 

 

    Pojat Tytöt 

 Vain uusia 

päätöksiä 

Tarkistus-

päätöksiä 

Vain uusia 

päätöksiä 

Tarkistus-

päätöksiä 

Sairausryhmä % N % N % N % N 

Mtk-häiriöt 47 668 100 2179 47 234 100   803 

Hermoston 

sairaudet 

40   35 100   572  ...  26 100   421 

Muut2 59  121  99 1053 57 104  99   955 

Kaikki 

sairausryhmät3 

 

48 

 

 824 

 

 99 

 

3791 

 

50 

 

364 

 

 99 

 

2169 
 

1Ikävakioitu, vakioväestönä  Suomen väestö 5–15-vuotiaat vuonna 2004 
2Ne hakijat, jotka ovat hakeneet useamman muun sairausryhmän perusteella on huomioitu 
ainoastaan kerran. 
3Ne hakijat, jotka ovat hakeneet useampaa toimenpidettä on huomioitu jokaisessa toimenpiteessä, 
mutta summarivillä vain kerran. 
Mtk-häiriöt  = mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 
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Esikoulu- ja kouluikäisten vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen 
hakemisessa korostui toisaalta hyvä- ja toisaalta huono-osaisuus. Yksittäi-
sistä tekijöistä perheväestöön kuulumattomattomuus liittyi keskeisimmin vai-
keavammaisten lasten lääkinnälliseen kuntoutukseen hakemiseen. Perhe-
hoitoon sijoitetut lapset, joita oli alle prosentti kaikista 5–15-vuotiaista ja 4 
prosenttia kuntoutusta hakeneista, hakivat yli kymmenkertaisesti (hakenei-
suusluku 1059) kuntoutukseen verrattuna kahden vanhemman perheessä 
eläviin lapsiin (107). Myös yksinhuoltajien lapset hakivat kuntoutusta use-
ammin kuin kahden vanhemman perheessä asuvat lapset (130). (Liitetau-
lukko 5.) 
 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt olivat hakemuksen perus-
teena useammin perheväestöön kuulumattomilla, 67 prosentilla 5–9-vuotiais-
ta ja 71 prosentilla 10–15-vuotiaista, kuin perheväestöön kuuluvilla, joilla 
kuntoutushakemus perustui mtk-häiriöön  vastaavasti noin 57 ja 50 prosentil-
la. Muissa sairausryhmissä erot näiden ryhmien välillä olivat pieniä.  
 Vaikeavammaisten lääkinnälliseen kuntoutukseen hakeminen oli ylei-
sempää myös työttömien ja työvoimaan kuulumattomien äitien lapsilla 
(hakeneisuusluku 140–149) kuin työllisten lapsilla (hakeneisuusluku 96) 
sekä ainoastaan perusasteen koulutuksen saaneiden lapsilla verrattuna enem-
män koulutusta saaneiden äitien lapsiin. Vastaavasti työllisten keskuudessa 
kuntoutusta haettiin useammin työntekijä- kuin toimihenkilöperheissä.  

Edellisistä tuloksista huolimatta suurempituloiset hakivat pienempitu-
loisia todennäköisemmin kuntoutusta (Kuvio 15). Tämä tulojen ja muiden 
taustatekijöiden välinen ristiriita selittyy sillä, että koulutusryhmien sisällä 
hakeneisuus kasvoi perheen tulojen lisääntyessä. Suhteellisesti eniten kun-
toutusta hakivat ylimpään tuloviidennekseen kuuluvien perheiden lapset, 
joiden äidillä oli korkeintaan perusasteen koulutus (ks. Kuvio 16). 

Suurempituloisten perheiden lapsista useampi oli hakenut kuntoutukseen 
kuin pienituloisten lapsista, mutta nämä saivat useammin myöntävän pää-
töksen. Tämä yhteys säilyi, vaikka muut taustatekijät otettiin huomioon. Vas-
taavasti korkeasti koulutettujen äitien ja ylempien toimihenkilöiden lapset 
saivat harvemmin myöntävän päätöksen kuin vähemmän koulutettujen tai 
työntekijöiden lapset. Vaikka hakeminen liittyi vahvasti perhetaustaan, sillä 
ei ollut yhteyttä myöntävän päätöksen saamiseen: myöntävä päätös oli yhtä 
todennäköinen olipa perheessä yksi tai kaksi vanhempaa tai lapsi perhe-
väestöön kuulumaton kun muut tekijät oli huomioitu. (Liitetaulukko 6.)  
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           Hakeminen1                                                 Myöntävä päätös2 

1Pylvään kannan leveys on suhteessa ryhmän osuuteen koko väestössä 

2Pylvään kannan leveys on suhteessa ryhmän hakeneisuuteen 
OR = odds ratio (ristitulosuhde) 
   
Kuvio 15. Perheen tulojen yhteys (OR, 95 %:n luottamusvälit) vaikeavammaisten lääkin-
nälliseen kuntoutukseen hakemiseen sekä myöntävään päätökseen niillä vaikeavam-
maisten lääkinnällistä kuntoutusta hakeneilla, joilla oli ainoastaan uusia päätöksiä, 5–15-
vuotiaat (ikä ja sukupuoli vakioitu). 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 16. Hakeneisuusindeksi1 vaikeavammaisten lääkinnälliseen kuntoutukseen per-
heen tuloryhmän ja äidin koulutuksen mukaan 5–15-vuotiailla (ikä ja sukupuoli vakioitu). 

1Hakeneisuusindeksi: 1 = ryhmän hakeneisuus yhtä suuri kuin kaikilla keskimäärin; 2 (0,5) = ryhmän 
hakeneisuus kaksinkertaista (puolet) suhteessa ryhmän väestömäärään ja kaikkien hakeneisuuteen. 
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Haja-asutusalueella asuvat hakivat taajamassa asuvia harvemmin vaikeavam-
maisten lasten kuntoutukseen. Myöntävän päätöksen he saivat todennä-
köisemmin kuin taajamassa asuvat. Länsi- ja Pohjois-Suomessa oli suurin 
väestöön suhteutettu hakeneisuus kuntoutukseen ja vastaavasti pienin Etelä-
Suomessa HUSin aluetta lukuun ottamatta. Lounais-, Länsi- ja muualla Ete-
lä-Suomessa myöntävän päätöksen saamisen todennäköisyys suhteessa kiel-
teiseen päätökseen oli yli kaksinkertainen verrattuna HUS-alueella asuviin. 
Asuinalueen yhteys hakemiseen ja myöntävän päätöksen saamiseen ei ollut 
liitettävissä muihin taustatekijöihin. 

Joka toisella kuntoutusta hakeneella 5–15-vuotiaalla sairausperusteena 
oli mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriö, uusia päätöksiä saaneista mtk-
häiriö oli perusteena kolmella neljästä. Taustatekijöiden yhteys mtk-häiriöi-
den perusteella vaikeavammaisten kuntoutukseen hakemisessa oli vastaava 
kuin koko lakiperusteessa. Poikkeuksena olivat kuitenkin tulot, joilla ei ollut 
yhteyttä hakeneisuuteen. Myöntävän päätöksen ja taustamuuttujien väliset 
yhteydet olivat samanlaisia kuin kaikilla vaikeavammaisten lääkinnällistä 
kuntoutusta hakeneilla. (Liitetaulukot 7 ja 8.) 
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5.2.2 Esikoulu- ja kouluikäisten (5–15-vuotiaat) harkinnanvarainen  
         kuntoutus   
 
Harkinnanvaraiseen kuntoutukseen hakeneilla 5-15-vuotiailla useammalla 
kuin joka toisella hakuperusteena oli jokin mtk-häiriö. Mtk-häiriöiden perus-
teella kuntoutusta hakeneista 14 prosenttia haki psykoterapiaa, kaiken kaik-
kiaan kaikesta harkinnanvaraisen kuntoutuksen hakemisesta se kattoi 10 pro-
senttia kyseisessä ikäryhmässä. Vuosina 2000–2002 Kela oli tarjonnut psyo-
terapiaa 5–25-vuotiaille erillisrahoituksella ja vuodesta 2003 harkinnanvarai-
sen kuntoutuksen kokonaismäärärahan puitteissa. Vuodesta 2004 psykotera-
piaa on tarjottu harkinnanvaraisena kuntoutuksena 16–25-vuotiaille, mutta ei 
siis enää alle 16-vuotiaille. Tästä huolimatta sitä haki uutena toimenpiteenä 
kaksi kolmesta psykoterapiaan hakeneesta vuonna 2004. Nämä hakijat saivat 
kieltävän päätöksen. Koska uusia psykoterapiota ei 5–15-vuotiaille myön-
netty, psykoterapian hakeminen ja päätökset eivät ole mukana seuraavassa 
mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden tarkastelussa.  

Esikoulu- ja kouluikäisten vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus  
 • Tpm-terapia yleisin haettu toimenpide,  
 • Mtk-häiriöt yleisin sairausperuste. 
 • Sukupuoli: Poikien hakeneisuus oli lähes kaksinkertaista tyttöihin  

verrattuna, myönnöt olivat hakeneille pojille ja tytöille yhtä todennäköisiä. 
 • Ikä: 5–9-vuotiaat hakivat useammin ja saivat myöntävän päätöksen 

todennäköisemmin kuin 10–14-vuotiaat.  
 • Koulutus: Hakutodennäköisyys väheni äidin koulutuksen lisääntyessä.  

Myöntävä päätös oli epätodennäköisempi korkea-asteen koulutuksen  
saaneiden äitien lapsille kuin perus- tai keskiasteen koulutuksen saaneiden  
lapsille.  

 • Tulot: Hakutodennäköisyys kasvoi perheen tulojen lisääntyessä, mutta  
pienituloiset saivat todennäköisemmin myöntävän päätöksen.  

 • Sosiaaliasema: Työntekijöiden lapset hakivat toimihenkilöiden ja yrittäjien  
lapsia todennäköisemmin, ylempien toimihenkilöiden lapset saivat muita  
epätodennäköisemmin myöntävän päätöksen. 

 • Pääasiallinen toiminta: Työttömien ja työvoimaan kuulumattomien äitien  
lapsilla oli työllisten lapsia suurempi hakutodennäköisyys, työvoimaan  
kuulumattomien lapsilla muita suurempi todennäköisyys saada myöntävä 
päätös. 

 • Perheasema: Yksinhuoltajien ja perheväestöön kuulumattomat lapset  
hakivat kahden vanhemman lapsia enemmän, mutta myönnöt olivat eri  
perhetyypeille yhtä todennäköisiä.  
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Sen sijaan tarkastelussa on mukana kehittämis- ja kokeilutoimintana lap-
sille ja nuorille suunnattu psykiatrinen kuntoutus, mikä siis ei ole vakiin-
tunutta palvelutoimintaa. Tarkastelu antaa kuitenkin tietoa siitä, miten ja 
missä määrin perheeseen liittyvät tekijät ovat yhteydessä lasten ja nuorten 
mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöihin perustuvaan kuntoutukseen ha-
kemiseen. 

Myöntävän päätöksen sai 75 prosenttia harkinnanvaraista kuntoutusta 
hakeneista 5–15-vuotiaista, joilla oli ainoastaan uusia päätöksiä. Hakijat 
saivat lähes aina myöntävän päätöksen, jos heillä oli myös tarkistuspäätöksiä.  
Toimenpiteistä korkein myöntöprosentti vain uusia päätöksiä saaneilla, 86 
prosenttia, oli sairausryhmäkohtaisille kusseille. Lähes yhtä usein päätös oli 
myöntävä kuntoutuslaitosjaksolle. Erityisesti niveloireyhtymän (reuma) 
perusteella hakeneista lähes kaikki (98 %) saivat myöntävän päätöksen 
Reumasäätiön sairaalaan. (Taulukko 6.) 

 
Taulukko 6. Harkinnanvaraista kuntoutusta hakeneiden myöntöosuus(%)1 uusissa ja tar-
kistuspäätöksissä toimenpiteittäin, 5–15-vuotiaat tytöt ja pojat. 
 
 Pojat Tytöt 

 Vain uusia 

päätöksiä 

Tarkistus-

päätöksiä 

Vain uusia 

päätöksiä 

Tarkistus-

päätöksiä 

Toimenpide2 % N % N % N % N 

Kuntoutus- 

laitosjakso ja  

Reumasäätiön 

sairaala … 13 100 109 … 17 100 178 

Sairausryhmä- 

kohtaiset kurssit 86 129 100 56 86 97 95 35 

Kehittämis- ja  

kokeilutoiminta 65 195 97 334 64 96 99 173 

Kaikki  

toimenpiteet3 73 334 98 473 75 211 100 366 
 

1Ikävakioitu, vakioväestönä  Suomen väestö 5–19-vuotiaat vuonna 2004 
2Psykoterapiaa ei esitetä, koska hakeneista suurin osa ei voinut saada myöntävää päätöstä.  
3Sisältää myös muita harkinnanvaraista kuntoutusta hakeneita alle 10. Ne henkilöt, jotka ovat 
hakeneet useampaa toimenpidettä on huomioitu jokaisessa toimenpiteessä, mutta summarivillä vain 
kerran.  
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Tarkistuspäätöksiä saaneet saivat useimmiten myöntävän päätöksen, kun taas 
niistä, joilla oli vain uusia hakemuksia, myöntävän päätöksen sai 73 pro-
senttia pojista ja 75 prosenttia tytöistä. Kaikista hakijoista noin 40 prosentilla 
oli pelkästään uusia päätöksiä. Hakijoilla, joilla oli pelkästään uusia pää-
töksiä oli päätös myöntävä hieman harvemmin, 67 prosentilla pojista ja 57 
prosentilla tytöistä, jos sairausperuste oli mtk-häiriö. (Taulukko 7.) 
 
Taulukko 7. Harkinnanvaraista kuntoutusta hakeneiden myöntöosuus(%)1  uusissa ja 
tarkistuspäätöksissä  sairausryhmittäin, 5–15-vuotiaat pojat ja tytöt. 
 
 Pojat Tytöt 

 Vain uusia 

päätöksiä 

Tarkistus-

päätöksiä 

Vain uusia 

päätöksiä 

Tarkistus-

päätöksiä 

Sairausryhmä % N % N % N % N 

Mtk-häiriöt2 67 214 97 305 57 82 100 144 

Tule-sairaudet … 15 100 102 … 21 100 175 

Muut3 87 105 97 72 83 113 96 47 

Kaikki sairaus-

ryhmät4 

 

73 

 

334 

 

98 

 

473 

 

75 

 

211 

 

100 

 

366 
 

1Ikävakioitu, vakioväestönä  Suomen väestö 5–19-vuotiaat vuonna 2004 
2Poislukien psykoterapiaa hakeneet 
3Ne hakijat, jotka ovat hakeneet useamman muun sairausryhmän perusteella on huomioitu 
ainoastaan kerran. 
4Ne henkilöt, jotka ovat hakeneet useampaa toimenpidettä on huomioitu jokaisessa toimenpiteessä, 
mutta summarivillä vain kerran. 
Mtk-häiriöt  = mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 

 
Pojat hakivat tyttöjä enemmän harkinnanvaraiseen kuntoutukseen kuten 
vaikeavammaisten lääkinnälliseen kuntoutukseenkin. Poikien enemmyys nä-
kyi erityisesti mtk-häiriöiden perusteella hakemisessa. Myöntävän päätöksen 
tytöt ja pojat saivat yhtä todennäköisesti. Kuntoutukseen hakeminen oli 10–
15-vuotiailla kaksinkertaista 5–9-vuotiaisiin verrattuna, mutta myöntävän 
päätöksen he saivat hieman harvemmin. (Liitetaulukot 9  ja 10.)  

Harkinnanvaraista kuntoutusta oli muita useammin haettu lapsille, joi-
den äidillä oli ainoastaan perusasteen koulutus tai joka oli työtön, joiden per-
heessä oli vain yksi vanhempi tai jotka kuuluivat perheväestön ulkopuolelle. 
Myöntävän päätöksen harkinnanvaraiseen kuntoutukseen sai todennäköisim-
min, jos äiti oli työssä. Sen sijaan äidin koulutuksella (Kuvio 17) tai perheen 
tuloilla ei ollut yhteyttä myöntävään päätökseen. 
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     Hakeminen1                                    Myöntävä päätös2 

 
1Pylvään kannan leveys on suhteessa ryhmän osuuteen koko väestössä 
2Pylvään kannan leveys on suhteessa ryhmän hakeneisuuteen 
OR = odds ratio (ristitulosuhde) 
 

Kuvio 17. Äidin koulutuksen yhteys (OR, 95 %:n luottamusvälit) harkinnanvaraiseen kun-
toutukseen hakemiseen ja myöntävään päätökseen, 5–15-vuotiaat (ikä ja sukupuoli vaki-
oitu). 

 
Yksinhuoltajaperheiden lapset hakivat kuntoutukseen kaksikertaa ja perhe-
väestöön kuulumattomat kaksikymmenkertaa useammin kuin kahden 
vanhemman perheessä elävät lapset. Myöntävän päätöksen perheväestöön 
kuulumattomat lapset saivat harkinnanvaraiseen kuntoutukseen epätoden-
näköisemmin kuin kahden vanhemman perheessä elävät. Hylkyjen suurempi 
osuus ei selittynyt muilla tarkastelluilla taustatekijöillä.  

Mtk-häiriöiden perusteella kuntoutusta hakeneilla oli suuremmat erot 
taustatekijöissä kuin koko lakiperusteessa. Erityisen suurta hakeneisuus oli 
perheväestöön kuulumattomilla ja niillä, joiden äidin koulutus oli korkein-
taan perusaste. Myönnön todennäköisyyttä lisäsi äidin työssäkäynti ja per-
heen kuuluminen muuhun kuin ylimpään tuloviidennekseen. Eniten hyl-
kääviä päätöksiä saivat perheväestöön kuulumattomat lapset. Yksinhuoltaja-
perheiden lapset saivat myöntävän päätöksen hieman useammin kuin kahden 
vanhemman perheiden lapset. Tämä liittyi siihen, että yksinhuoltajaperheissä 
äidillä oli useammin korkeintaan perusasteen koulutus kuin kahden van-
hemman perheessä ja perusasteen koulutuksen saaneiden lapset saivat 
myöntävän päätöksen hieman muita useammin. (Liitetaulukot 11 ja 12.)   

Harkinnanvaraiseen kuntoutukseen hakeminen oli haja-asutusalueella 
vähäisempää kuin taajama-alueella. Haja-asutusalueella sai myöntävän pää-
töksen hieman todennäköisemmin ylipäätään lasten harkinnanvaraiseen kun-
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toutukseen mutta hieman harvemmin kuin taajamissa, jos perusteena oli mtk-
häiriö. Etelä-Suomessa (pl. HUS) ja Itä-Suomessa 5–15-vuotiaat hakivat 
enemmän ja Lounais- ja Länsi-Suomessa vähemmän harkinnanvaraista kun-
toutusta kuin muilla alueilla asuvat.  
                

                

                

                

                

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
5.3 Opiskeluikäiset (16–24-vuotiaat) 
 
Opiskeluikäiset, 16-24-vuotiaat, voivat hakea kaikkiin lakiperusteisiin kuu-
luvaa Kelan kuntoutusta. Kriteerit hakemiselle voivat olla eri kuin nuorem-
missa ikäryhmissä. Erityisesti vaikeavammaisten lääkinnälliselle kuntoutuk-
selle on tämän ikäisillä eri perusteet kuin nuoremmilla. (Ks. luku 3.3.) 

Opiskeluikäiset on jaettu monissa tarkasteluissa kahteen ikäryhmään, 
16–19-vuotiaisiin ja 20–24-vuotiaisiin. Hakeneisuuteen ja myöntäviin pää-
töksiin yhteydessä olevia tekijöitä tarkastellaan näissä ikäryhmissä erikseen. 
16–19-vuotiaiden sosioekonomiset muuttujat kuvastavat vielä äidin ja per-
heen tilannetta, kun taas 20–24-vuotiaiden sosioekonomista asemaa ei voida 

Esikoulu- ja kouluikäisten harkinnanvarainen kuntoutus   
• Sukupuoli: Pojat hakivat useammin kuin tytöt, ero oli suuri erityisesti mtk-

häiriöiden perusteella hakemisessa. Myöntävän päätöksen pojat ja tytöt 
saivat yhtä todennäköisesti. 

• Ikä: 10–15-vuotiailla kuntoutukseen hakeminen oli kaksinkertaista 
nuorempiin verrattuna, myönteisen päätöksen he saivat 5–9-vuotiaita 
harvemmin. 

• Koulutus: Korkeintaan perusasteen koulutuksen saaneiden äitien lapset 
hakivat kuntoutukseen muita enemmän, mutta myönnöissä ei ollut eroja. 

• Tulot: Alhaisimpaan tuloviidennekseen kuuluvien perheiden lapset hakivat 
muita enemmän, mutta myönnöissä ei ollut eroja. 

• Alhaisimpiin koulutus- ja tuloryhmiin kuuluvien lasten suuremman 
hakutodennäköisyyden taustalla oli se, että näissä ryhmissä on runsaasti 
perhehoitoon sijoitettuja sekä lapsia, joiden äidin pääasiallinen toiminta on 
tuntematon. 

• Perheasema: Perheeseen kuulumattomilla hakeneisuus oli muita 
huomattavasti yleisempää, myönnöt olivat epätodennäköisempiä.  

• Pääasiallinen asema: Työttömien äitien lapset hakivat työllisten ja 
työvoiman ulkopuolella olevien äitien lapsia useammin, myöntävän 
päätöksen sai todennäköisemmin työllisen äidin lapsi.  

• Mtk-häiriöt olivat hakuperusteena yli puolella, myöntävän päätöksen tällä 
perusteella sai keskimääräistä harvemmin.  
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yksiselitteisesti määritellä. Osa tämänikäisistä asuu vielä kotona osan asuessa 
omassa taloudessaan, jolloin heidän asemansa määräytyy oman toiminnan 
mukaan, joka on kuitenkin monelle vasta muotoutumassa opintojen kesken-
eräisyyden vuoksi.  
 
5.3.1 Vajaakuntoisten opiskeluikäisten (16–24-vuotiaat) ammatillinen 

kuntoutus 
 
Vajaakuntoisten ammatilliseen kuntoutukseen hakeneista 16–24-vuotiaista 
miehistä ja naisista myöntävän päätöksen sai yli 80 prosenttia. Naisten ja 
miesten välillä ei ollut eroa myöntävän päätöksen todennäköisyydessä. 
Myöntöprosentti oli 65 niillä, joilla oli ainoastaan uusia päätöksiä, kun se 
muilla oli noin 95 prosenttia. Vajaakuntoisten ammatillisen kuntoutuksen 
hakijoista lähes joka toisella oli ainoastaan uusia päätöksiä.    

Myöntöprosentit vaihtelivat haetun toimenpiteen (Taulukko 8) ja haku-
perusteena olleen sairausryhmän (Taulukko 9) mukaan. Koulutukseen oli ha-
ettu useimmin. Siinä tarkistuspäätöksiä saaneista hakijoista 94 prosenttia sai 
myönnön, kun vastaava osuus pelkästään uusia päätöksiä saaneilla oli  
60 prosenttia. Myöntöprosentit sekä tarkistus- että uusissa päätöksissä olivat 
korkeimmat niillä, joilla hakemuksen sairausperusteena oli mtk-häiriö.  
 
Taulukko 8. Vajaakuntoisten ammatillista kuntoutusta hakeneiden myöntöosuus(%)1 
uusissa ja tarkistuspäätöksissä toimenpiteittäin, 16–24-vuotiaat miehet ja naiset. 
 

 

1Ikävakioitu, vakioväestönä Suomen väestö 16–24-vuotiaat 2004 
2Kehittämis- ja kokeilutoiminta, elinkeinotuki, ammatilliset kuntoutuskurssit ja kuntoutuslaitosjakso  
3Ne henkilöt, jotka ovat hakeneet useampaa toimenpidettä on huomioitu jokaisessa hakemassaan 
toimenpiteessä, mutta summarivillä vain kerran. 
 

 Miehet Naiset 

 Vain uusia 

päätöksiä 

Tarkistus-

päätöksiä 

Vain uusia  

päätöksiä 

Tarkistus-

päätöksiä 

Toimenpide % N % N % N % N 

Koulutus 59 453 93 545 63 408 95 443 

Vaikeavammaisten  

apuvälineet ...  14 90  99 ...  19 88  89 

Kuntoutustarveselvitys, 

kuntoutustutkimus 71  88 97 123 69  60 92  69 

Työ/koulutuskokeilu, 

työhönvalmennus 72  71 96 195 79  48 98 109 

Muut2 87  43 91  32 83  41 97  37 

Kaikki toimenpiteet3 64 658 96 806 66 559 95 614 



75 

 

Taulukko 9. Vajaakuntoisten ammatillista kuntoutusta hakeneiden myöntöosuus(%)1 
uusissa ja tarkistuspäätöksissä sairausryhmittäin, 16–24-vuotiaat miehet ja naiset. 
 
 
 Miehet Naiset 

 

 

Sairausryhmä 

Vain uusia 

päätöksiä 

Tarkistus-

päätöksiä 

Vain uusia 

päätöksiä 

Tarkistus-

päätöksiä 

% N % N % N % N 

Mtk-häiriöt 69 411 97 407 73 302 97 271 

Hermoston 

sairaudet 

59  41 94 116 68   36 94   84 

Muut2 55 208 93 284 58 221 94 260 

Kaikki3 64 658 96 806 66 559 95 614  

1Ikävakioitu, vakioväestönä Suomen väestö 16–24-vuotiaat 2004 
2Ne hakijat, jotka ovat hakeneet useamman muun sairausryhmän perusteella on huomioitu 
ainoastaan kerran. 
3Ne henkilöt, jotka ovat hakeneet useamman sairasryhmän perusteella on huomioitu jokaisessa, 
mutta summarivillä vain kerran 
Mtk-häiriöt  = mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 

 

16–19-vuotiailla perheen sosioekonominen asema kuten myös nuoren perhe-
tyyppi olivat yhteydessä kuntoutuksen hakemiseen. Kuntoutukseen hakeneet 
tulivat keskimääräistä useammin työntekijä-, yksinhuoltaja- ja pienituloisesta 
perheestä. Hakeminen oli myös yleisempää, jos äidillä oli ainoastaan perus-
asteen koulutus ja hän oli työtön tai työvoimaan kuulumaton. Perheväestöön 
kuulumattomat nuoret hakivat 2,5 kertaa useammin vajaakuntoisten amma-
tillista kuntoutusta kuin kahden vanhemman perheen nuoret. Perheväestöön 
kuulumattomia olivat perhehoitoon sijoitetut ja jo vanhempiensa kotoa pois 
muuttaneet nuoret. Yksinhuoltajaperheiden ja perheväestöön kuulumatto-
mien suurempi hakeneisuus ei selittynyt muilla tarkastelluilla tekijöillä. Osa 
ryhmän suuresta hakeneisuudesta liittyi pieniin tuloihin. Melkein puolet 
opiskeluikäisistä nuorista, jotka eivät kuuluneet perheväestöön, olivat alim-
massa tuloviidenneksessä. Näihin tuloryhmiin kuului myös työttömien ja pe-
rusasteen koulutuksen saaneiden äitien nuoria, jotka hakivat keskimääräistä 
useammin vajaakuntoisten kuntoutukseen. (Liitetaulukko 14.) 

Myöntävän päätöksen saamisessa taustatekijöiden väliset erot olivat  
16–19-vuotiailla pieniä ja useassa tapauksessa tilastollisesti merkityksettö-
miä. Kuitenkin ylempiin toimihenkilöperheisiin kuuluvien nuorten todennä-
köisyys saada myöntävä päätös suhteessa hylkäävään oli kaksinkertainen 
kuin muiden sosiaaliryhmien nuorten. Myöntävään päätökseen vaikutti 
erityisesti se, oliko hakijalla tarkistuspäätöksiä vai uusia päätöksiä. Hakija sai 
tarkistuspäätökseen myöntävän eikä hylkäävän päätöksen lähes seitsemän 
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kertaa todennäköisemmin kuin hakija, jolla oli vain uusia hakemuksia. Eri 
taustatekijöiden yhteys myöntävään päätökseen niillä hakijoilla, joilla oli pel-
kästään uusia päätöksiä, oli samanlainen kuin edellä on esitetty. (Liitetau-
lukko 15.) 

20–24-vuotiaista vajaakuntoisten ammatilliseen kuntoutukseen hakivat 
erityisen usein työkyvyttömyyseläkkeellä (suurin osa kuntoutustuella) olevat. 
Kaikista 20–24-vuotiaista heitä oli yksi prosentti mutta hakijoista 12 prosent-
tia; eläkkeellä olevista 6 prosenttia haki vajaakuntoisten ammatilliseen kun-
toutukseen. Tämä heijastui vanhempien taloudessa asuvien suurempaan ha-
keneisuuteen. Hakeneisuus oli suurta myös työttömillä sekä opiskelijoilla eri-
tyisesti jos heiltä puuttui ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkinto lisäsi kui-
tenkin myöntävän päätöksen todennäköisyyttä. Ylioppilailla oli noin 20 pro-
senttia enemmän tarkistuspäätöksiä kuin ei-ylioppilailla.  (Liitetaulukko 16.) 

Hakeneisuus väheni tulojen noustessa. Tämä liittyi pitkälti eläkeläisten, 
opiskelijoiden ja työttömien alhaisempiin tuloihin. Kahteen ylimpään tulo-
viidennekseen kuului tämänikäisistä vain 23 prosenttia, mutta heillä myöntö 
oli todennäköisempi kuin alemmissa tuloryhmissä. Nämä erot eivät kuiten-
kaan olleet tilastollisesti merkitseviä. (Liitetaulukko 17.) 

Osin yllä kuvatut erot myönnöissä heijastavat ryhmien välisiä suuria 
hakeneisuuseroja. Mitä suurempi hakeneisuus jossakin ryhmässä oli, sitä 
enemmän siihen kuului niitä, joilla oli ainoastaan uusia hakemuksia. Tarkis-
tuspäätökseen hakija sai 16 kertaa todennäköisemmin myöntävän eikä 
hylkäävää päätöstä uusiin hakijoihin verrattuna. Kun tarkastelimme päätök-
sen saaneita sen mukaan, oliko hakijalla vain uusia vai tarkistuspäätöksiä, 
taustatekijöiden yhteys päätöksen laatuun hävisi tai muuttui tilastollisesti 
merkityksettömäksi.  

Sekä 16–19-vuotiaat että 20–24-vuotiaat hakivat harvemmin kuntoutuk-
seen HUSin alueelta kuin muualta Suomesta. Vanhemman ikäryhmän osalta 
ero oli yhteydessä alueiden välisiin koulutuseroihin. HUSin alueella oli 
enemmän ylioppilastutkinnon suorittaneita kuin muualla Suomessa ja ei-yli-
oppilaat hakivat neljä kertaa todennäköisemmin vajaakuntoisten ammatil-
liseen kuntoutukseen kuin ylioppilaat. 16–19-vuotiailla oli keskimääräistä 
enemmän myöntäviä päätöksiä Lounais- ja Länsi-Suomessa, 20–24-vuo-
tiailla alueelliset erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. 

Mtk-häiriöiden perusteella vajaakuntoisten ammatillista kuntoutusta oli 
hakenut runsas puolet: 55 prosenttia 16–19-vuotiaista ja 50 prosenttia 20–24-
vuotiaista hakijoista. Taustatekijöiden yhteys kuntoutukseen hakemiseen ja 
myöntöihin oli pääosin samanlainen kuin koko lakiperusteessa. 
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5.3.2 Vaikeavammaisten opiskeluikäisten (16–24-vuotiaat) lääkinnällinen  
         kuntoutus 
 
Vaikeavammaisten lääkinnälliseen kuntoutukseen hakeneet 16–24-vuotiaat 
olivat olleet jo pidempään kuntoutuksessa. Kaiken kaikkiaan 90 prosentilla 
hakijoista oli tarkistuspäätöksiä tai lakkautuksia joihinkin toimenpiteisiin. 
Hakijoista, joilla oli tarkistuspäätöksiä, 99 prosenttia sai myöntävän päätök-
sen. Vähiten myöntöjä oli sairausryhmäkohtaisille kursseille niillä, joilla oli 
tarkistuspäätöksiä. Myöntöjen osuus oli kuitenkin 86 prosenttia naisilla ja 93 
prosenttia miehillä (Taulukko 10). Myönnöt olivat eri sairausryhmissä yhtä 
todennäköisiä (Taulukko 11). Vain uusia päätöksiä saaneista harvemmalle 
kuin joka toiselle myönnettiin kuntoutusta. 

Opiskeluikäisten vajaakuntoisten ammatillinen kuntoutus  
• Molemmissa ikäryhmissä koulutus oli yleisimmin haettu toimenpide 
• Puolet hakijoista haki kuntoutukseen mtk-häiriöiden perusteella.  
• Sukupuoli: 16–19-vuotiailla pojat hakivat kuntoutusta tyttöjä enemmän, 

myönnöissä ei ollut eroa. 20–24-vuotiailla ei sukupuolten välillä ollut eroa 
hakemisessa eikä myönnöissä. 

• Ikä: 16–19-vuotiaat hakivat kuntoutukseen 20–24-vuotiaita todennäköi-
semmin.   

• Koulutus: 16–19-vuotiailla hakeminen väheni äidin koulutuksen lisääntyes-
sä. Erot myönnöissä olivat pieniä. 20–24-vuotiaista ei-ylioppilaat hakivat yli-
oppilaita todennäköisemmin, mutta saivat myöntävän päätöksen heitä har-
vemmin. 

• Tulot:  16–19-vuotiailla keski- ja pienituloisiin perheisiin kuuluvat hakivat to-
dennäköisimmin, myönnöissä erot olivat pieniä. 20–24-vuotiailla kahteen 
korkeimpaan tuloryhmään kuuluvat hakivat muita harvemmin, myönnöissä 
erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. 

• Perheasema: 16–19-vuotiailla yksinhuoltajaperheiden ja perheväestöön 
kuulumattomat opiskeluikäiset hakivat kahden vanhemman perheeseen 
kuuluvia useammin, myönnöissä erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. 
20–24-vuotiaista avo- ja avioliitossa olevat hakivat ja saivat myöntävän pää-
töksen muita epätodennäköisimmin. 

• Sosiaaliasema:16–19-vuotiailla työntekijöiden lapset hakivat todennäköi-
simmin, mutta myöntävän päätöksen saivat todennäköisimmin ylempien 
toimihenkilöiden lapset.  

• Pääasiallinen toiminta:16–19-vuotiailla työttömien ja työvoimaan kuulu-
mattomien äitien lapset ja 20–24-vuotiaista eläkeläiset muut työvoimaan 
kuulumattomat ja työttömät hakivat muita useammin. Myönnöissä erot eivät 
olleet tilastollisesti merkitseviä. 
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Taulukko 10. Vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta hakeneiden myöntö- 
osuus (%)1 uusissa ja tarkistuspäätöksissä toimenpiteittäin, 16–24-vuotiaat miehet ja nai-
set.  
 
 Miehet Naiset 

 Vain uusia 

päätöksiä 

Tarkistus-

päätöksiä 

Vain uusia 

päätöksiä 

Tarkistus-

päätöksiä 

Toimenpide % N % N % N % N 

Kuntoutuslaitos- 

jakso ja  

Reumasäätiön 

sairaala 

… 5 96 64 … 3 97 80 

Sairausryhmä- 

kohtaiset kurssit 

… 18 93 115 … 12 86 96 

Toiminta-, puhe- ja 

musiikkiterapia 

40 37 95 250 … 18 96 183 

Fysioterapia 27 37 99 628 … 24 99 606 

Muut2 … 8 96 87 … 6 95 96 

Kaikki sairaudet3 48 92 99 811 46 61 99 728 
 

1Ikävakioitu, vakioväestönä  Suomen väestö 16–24-vuotiaat vuonna 2004 
2Psykoterapia, kehittämis- ja kokeilutoiminta, neuropsykologia ja muu kuntoutustoimenpide 
3Ne henkilöt, jotka ovat hakeneet useampaa toimenpidettä on huomioitu jokaisessa hakemassaan 
toimenpiteessä, mutta summarivillä vain kerran. 
Mtk-häiriöt  = mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 

 
 
Taulukko 11. Vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta hakeneiden myöntöosuus 
(%)1 uusissa ja tarkistuspäätöksissä sairausryhmittäin, 16–24-vuotiaat miehet ja naiset. 
 

 Miehet Naiset 

 Vain uusia 

päätöksiä 

Tarkistus-

päätöksiä 

Vain uusia 

päätöksiä 

Tarkistuspäätöksiä 

Sairausryhmä % N % N % N % N 

Mtk-häiriöt 52 42  98 269 55 33  98 210 

Hermoston 

sairaudet 

… 13 100 298 …  5 100 255 

Muut2 53 37  99 251 … 23  99 268 

Kaikki sairaudet3 48 92  99 811 46 61  99 728 
 

1Ikävakioitu, vakioväestönä  Suomen väestö 16–24-vuotiaat vuonna 2004 
2Ne hakijat, jotka ovat hakeneet useamman muun sairausryhmän perusteella on huomioitu 
ainoastaan kerran. 
3Ne henkilöt, jotka ovat hakeneet useamman sairasryhmän perusteella on huomioitu jokaisessa, 
mutta summarivillä vain kerran. 
Mtk-häiriöt  = mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 
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Myöntöprosentti oli lähes 100 niillä hakijoilla, joilla oli tarkistuspäätöksiä. 
Nämä hakijat rajattiin ulkopuolelle tarkasteltaessa myöntävään päätökseen 
yhteydessä olevia tekijöitä. Koska vain noin 10 prosentilla hakijoista oli 
ainoastaan uusia päätöksiä, myös heillä myöntävän päätöksen tarkastelu on 
suppea. Hakemisen tarkastelussa kaikki hakijat on huomioitu. 

16–19-vuotiailla oli havaittavissa eroja vaikeavammaisten kuntou-
tukseen hakemisessa. Perheen tulotason noustessa kuntoutukseen hakeminen 
yleistyi: ylimmässä tuloryhmässä hakeneisuus oli yli kaksinkertaista alim-
paan verrattuna. Hyvätuloiset hakivat kaikissa sosiaaliryhmissä kuntoutusta 
useammin kuin alempaan tuloryhmään kuuluvat. Sosiaaliryhmistä nuoret 
työntekijäperheissä hakivat kuntoutusta useammin kuin toimihenkilöperheis-
sä. (Kuvio 18). (Liitetaulukko 18.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvio 18. Hakeneisuusindeksi1 vaikeavammaisten lääkinnälliseen kuntoutukseen per-
heen tuloryhmän ja sosioekonomisen aseman mukaan 16–19-vuotiailla (sukupuoli vakioi-
tu). 
 
1Hakeneisuusindeksi: 1 = ryhmän hakeneisuus yhtä suuri kuin kaikilla keskimäärin; 2 (0,5) = ryhmän 
hakeneisuus kaksinkertaista (puolet) suhteessa ryhmän väestömäärään ja kaikkien hakeneisuuteen. 
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Perheväestöön kuulumattomat opiskeluikäiset hakivat muita useammin 
kuntoutukseen. Näitä nuoria oli kaikista 16–19-vuotiaista 3 prosenttia ja kun-
toutusta hakeneista 6 prosenttia.  

Länsi-, Pohjois- ja Itä-Suomessa haettiin HUS:n aluetta enemmän vai-
keavammaisten lääkinnälliseen kuntoutukseen. Asuinalueiden taajama-as-
teella ei ollut yhteyttä kuntoutukseen hakemiseen. 

Myöntävän päätöksen saivat todennäköisimmin korkeasti koulutettujen 
äitien, toimihenkilöiden ja etenkin yrittäjien opiskeluikäiset nuoret. Perhe-
väestöön kuulumattomat, kuten perhehoitoon sijoitetut nuoret, saivat muita 
harvemmin myöntävän päätöksen uuteen hakemukseen. Myöntävän päätök-
sen sai todennäköisimmin Lounais-Suomessa kuin muilla alueilla. On huo-
mioitava, että tässä ei ole voinut tarkistaa sitä, ovatko hakijat oikeutettuja 
vaikeavammaisten lääkinnälliseen kuntoutukseen. Jos hakija ei sitä ole, hä-
nelle ei voi myöntää kuntoutusta. Tällaisessa tapauksessa myöntöerot 
mittaavat hakijoiden tietoutta kuntoutuskriteereistä eikä Kelan käytännöistä. 
(Liitetaulukko 19.) 

20–24-vuotiaat naiset ja miehet hakivat vaikeavammaisten lääkin-
nälliseen kuntoutukseen yhtä usein. Siihen nähden, että naisissa oli miehiä 
enemmän ylioppilaita ja avioituneita, joiden hakeneisuus oli vähäistä, naisten 
hakeminen oli odotettua suurempaa. (Liitetaulukko 20.) 

Vammaisuus on yhteydessä opiskeluun ja perheen perustamiseen. Tästä 
syystä ylioppilastutkinnon suorittaneissa, oman perheen perustaneissa ja 
työvoimaan kuuluvissa on vähemmän vammaisia kuin muissa ryhmissä. 
Työkyvyttömyyseläkeläisillä on kaikilla lähtökohtaisesti työkykyä olen-
naisesti rajoittanut sairaus tai vamma. Moni heistä tarvitsee kuntoutusta arjen 
toimintakyvyn ylläpitoon. Työkyvyttömyyseläkkeellä olevista olikin hakenut 
vaikeavammaisten lääkinnälliseen kuntoutukseen 17 prosenttia, joka oli 
luonnollisesti monikymmenkertaisesti muihin ryhmiin verrattuna. Myös liit-
tyen yllä mainittuhin tekijöihin ylioppilastutkintoa suorittamattomat hakivat 
vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta kuusinkertaisesti ylioppilaisiin 
verrattuna ja vanhempiensa kanssa asuvien 20–24-vuotiaiden hakutoden-
näköisyys oli yhdeksänkertainen avio- tai avoliitossa oleviin verrattuna.  

Tuloilla oli yhteys hakemiseen (Kuvio 19). Tulot perustuivat 20–24-
vuotiailla lapsuuden kodin tuloihin silloin kun he asuivat vanhempiensa 
kanssa (53 %), avio- tai avoliitossa olevilla (21 %) yhteisiin tuloihin part-
nerin kanssa ja muilla omiin ansioihin tai etuisuuksiin. Hakeminen oli sitä to-
dennäköisempää mitä suuremmat tulot olivat kuten nuoremmissakin ikäryh-



81 

 

missä. Tämä liittyi pitkälti siihen, että vanhempiensa kanssa asuvat, joiden 
tulot olivat suuremmat, hakivat muita todennäköisemmin vaikeavammaisten 
lääkinnälliseen kuntoutukseen (Kuvio 19).  
 Haja-asutusalueelta haettiin kuntoutukseen 1,5-kertaisesti taajamassa 
asuviin verrattuna – nuoremmissa ikäryhmissä tällaista eroa ei ollut. Alueista 
hakeminen oli epätodennäköisintä Lounais-Suomessa ja HUSin alueella.
 Taustatekijöiden yhteyden tarkastelu myöntäviin päätöksiin ei ollut 
mielekästä 20–24-vuotiailla, koska niillä hakijoilla, joilla oli tarkistuspäätök-
siä (kuntoutussuunnitelman muutos), myöntöprosentti oli lähes 100. Aino-
astaan uusia päätöksiä saaneita hakijoita taas oli liian vähän tarkempiin ana-
lyyseihin.  
      

       Tulotaso                  Perheasema 

 
Kuvio 19. Perheen tulojen ja perheaseman yhteys (OR, 95 %:n luottamusvälit) vaikea-
vammaisten lääkinnälliseen kuntoutukseen hakemiseen 20–24-vuotiailla (sukupuoli vaki-
oitu). 

 
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt oli yleisin sairausperuste vai-
keavammaisten kuntoutuksen hakemisessa 16–19-vuotiailla. Tässä syyssä 
sukupuolen, perheen sosiaaliryhmän ja tulojen yhteys hakemiseen oli 
erilainen kuin muissa sairauksissa. Miehet hakivat kuntoutukseen mtk-häiri-
öiden perusteella naisia useammin, mikä näkyi koko lakiperusteessa miesten 
suurempana hakeneisuutena. (Liitetaulukko 21.)  

Niillä, joilla sosiaaliryhmä jäi määrittelemättömäksi, lähes joka toisella 
oli mtk-häiriö sairausperusteena, kun näin oli noin kolmanneksella työn-
tekijäperheiden, toimihenkilöperheiden ja yrittäjäperheiden kuntoutusta ha-
keneista nuorista. Sen sijaan tuloilla ei ollut yhteyttä kuntoutukseen hake-
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miseen mtk-häiriöiden perusteella. Kuitenkin ylimpiin tuloryhmiin kuuluvien 
hakeneisuus oli odotettua suurempaa, kun otti huomioon, että heissä oli 
vähän työvoiman ulkopuolella olevia ja työntekijäperheiden nuoria, jotka 
muuten hakivat keskimääräistä useammin vaikeavammaisten kuntoutukseen.
 Seuraavassa ikäryhmässä, 20–24-vuotiailla, taustatekijöiden yhteys kun-
toutuksen hakemiseen oli samanlainen mtk-häiriöissä kuin muissa sairauk-
sissa. Ainoastaan taajamissa ja haja-asutusalueilla asuvien hakeneisuudessa 
ei mtk-häiriöissä ollut eroa, kun muiden sairauksien perusteella haettiin kun-
toutusta enemmän haja-asutusalueilla kuin taajamissa. (Liitetaulukko 22.) 
  

Opiskeluikäisten vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus  
(20–24-vuotiaiden myöntöjen yhteyttä taustatekijöihin ei voitu tarkastella, 
koska niillä hakijoilla, joilla oli tarkistuspäätöksiä myöntöprosentti oli lähes  
100 ja ainoastaan uusia päätöksiä saaneita oli vähän.)  
• Fysioterapia oli yleisin haettu toimenpide.  
• 16–19-vuotiailla Mtk-häiriöt ja 20–24-vuotiailla hermoston sairaudet olivat 

yleisimmät sairausperusteet.  
• Sukupuoli: 16–19-vuotiailla miehet hakivat naisia useammin, mutta  

myöntävä päätös oli molemmille yhtä todennäköinen. 20–24-vuotiaat  
naiset ja miehet hakivat yhtä usein.   

• Ikä: 16–19-vuotiaat hakivat kuntoutukseen 20–24-vuotiaita  
todennäköisemmin.   

• Koulutus 16–19-vuotiaiden hakeneisuudessa ei tilastollisesti merkitseviä 
eroja äidin koulutuksen mukaan, mutta korkeasti koulutettujen äitien  
nuoret saivat muita todennäköisemmin myönnön. 20–24-vuotiaat  
ei-ylioppilaat hakivat ylioppilaita useammin.   

• Tulot: Molemmissa ikäryhmissä hakeneisuus kasvoi tulojen myötä.  
16–19-vuotiaissa tulotaso ei vaikuttanut myöntöjen todennäköisyyteen. 

• Sosiaaliryhmä: työntekijöiden 16–19-vuotiaat hakivat toimihenkilöiden 
nuoria useammin, myöntävä päätös oli todennäköisin yrittäjien nuorille. 
20–24-vuotiaissa eläkeläiset hakivat useimmin ja työntekijät harvimmin. 

• Pääasiallinen toiminta: 16–19-vuotiaissa nuoret, jotka eivät kuuluneet 
perheväestöön tai joiden äiti ei kuulunut työvoimaan hakivat muita  
useammin, mutta myönnöissä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja.  
20–24-vuotiailla vanhempien taloudessa asuvat hakivat muita  
todennäköisemmin. 
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5.3.3 Opiskeluikäisten (16–24-vuotiaat) harkinnanvarainen kuntoutus 
 
Harkinnanvaraista kuntoutusta hakeneista 16–24-vuotiaista joka toinen, 60 
prosenttia miehistä ja 50 prosenttia naisista, haki jatkoa tai uutta toimenpidet-
tä kuntoutusprosessiinsa. Nämä hakijat, joilla oli tarkistuspäätöksiä johonkin 
Kela-kuntoutukseen, saivat lähes poikkeuksetta myönnön harkinnanvaraiseen 
kuntoutukseen: myöntöprosentti oli miehillä 97 ja naisilla 99 lähes riip-
pumatta siitä, mikä sairausryhmä oli mainittu hakemuksessa kuntoutusperus-
teena ja mitä toimenpidettä haettiin. Poikkeuksena oli kuitenkin psykotera-
pia, jota myönnettiin mieshakijoista 70 prosentille ja naishakijoista 60 pro-
sentille. (Taulukot 12 ja 13.) 

Niillä hakijoilla, joilla oli pelkästään uusia päätöksiä, myöntöprosentti 
oli huomattavasti alhaisempi: miehillä 50 ja naisilla 55. Heillä myönnön to-
dennäköisyys vaihteli selvästi hakuperusteena olleen sairausryhmän ja hae-
tun toimenpiteen mukaan. Kun mtk-häiriöiden perusteella hakeneista joka 
toinen sai myöntävän päätöksen, muissa sairauksissa myöntävän päätöksen 
sai kolme neljästä. Toimenpiteistä pienin myöntöprosentti oli psykoterapi-
aan. Korkein myöntöprosentti (81 %) sekä miehillä että naisilla oli sairaus-
ryhmäkohtaisille kursseille (Taulukot 12 ja 13).  
 
Taulukko 12. Harkinnanvaraista kuntoutusta hakeneiden myöntöosuus(%)1 uusissa ja 
tarkistuspäätöksissä toimenpiteittäin, 16–24-vuotiaat miehet ja naiset. 
 
 Miehet Naiset 

 Vain uusia 

päätöksiä 

Tarkistus-

päätöksiä 

Vain uusia 

päätöksiä 

Tarkistus- 

päätöksiä 

Toimenpide % N % N % N % N 

Kuntoutuslaitosjakso ja  

Reumasäätiön sairaala 

72   20 99  86 73  42 100  142 

Sairausryhmäkohtaiset 

kurssit 

81   48 98  49 81  93  99   64 

Kehittämis- ja 

kokeilutoiminta 

57 183 99 323 67 578  99  826 

Psykoterapia  9  80 70  67  6 211  59  152 

Muut2 …  16 87  24 …  18  87    16 

Kaikki toimenpiteet3 50 342 97 482 55 925  99 1049 
 

1Ikävakioitu, vakioväestönä  Suomen väestö 5–19-vuotiaat vuonna 2004 
2Opiskelun ja työn apuvälineet, neuropsykologinen kuntoutus ja muu kuntoutustoimenpide 
3Ne hakijat, jotka ovat hakeneet useamman sairausryhmän perusteella on huomioitu jokaisessa 
sairausryhmässä, mutta summarivillä vain kerran. 
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Taulukko 13. Harkinnanvaraista kuntoutusta hakeneiden myöntöosuus(%)1 uusissa ja 
tarkistuspäätöksissä sairausryhmittäin, 16–24-vuotiaat miehet ja naiset. 
 
 Miehet Naiset 

 Vain uusia 

päätöksiä 

Tarkistus-

päätöksiä 

Vain uusia 

päätöksiä 

Tarkistus-

päätöksiä 

Sairausryhmä % N % N % N % N 

Mtk-häiriöt 46 278 98 353 52 791 99 853 

Tules ...   21 99   87 75   60 100 145 

Muut2 60   43 90   42 73   74 100   54 

Kaikki3 50 314 97 482 55 925 99 1049 
 

1Ikävakioitu, vakioväestönä  Suomen väestö 5–19-vuotiaat vuonna 2004 
2Ne hakijat, jotka ovat hakeneet useamman muun sairausryhmän perusteella on huomioitu 
ainoastaan kerran. 
3Ne hakijat, jotka ovat hakeneet useamman sairausryhmän perusteella on huomioitu jokaisessa 
sairausryhmässä, mutta summarivillä vain kerran. 
Mtk = mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt, Tules = tuki- ja liikuntaelimistön sairaus 
 
 
 
16–19-vuotiaissa naiset hakivat harkinnanvaraista kuntoutusta kaksikertaa 
useammin kuin miehet. Naiset hakivat lähes kaikkia toimenpiteitä miehiä 
enemmän, mutta erityisen suuret erot sukupuolten välillä oli psykoterapian 
sekä kehittämis- ja kokeilutoiminnan hakemisessa.  
 Opiskeluikäisten nuorten kuntoutuksen hakeminen oli yhteydessä per-
heen sosiaaliseen taustaan U-käyrän muotoisesti. Toisaalta kuntoutusta 
hakivat nuoret, joilla oli hyvät taustatekijät: äidillä oli korkea koulutus ja 
perheellä hyvät tulot, toisaalta nuoret, joiden perheessä oli työttömyyttä, 
äidillä alhainen koulutustaso, perheessä oli vain yksi vanhempi tai nuori oli 
perheväestöön kuulumaton (3 % ikäryhmästä) (Kuvio 20). Nämä tekijät ovat 
kasautuvia: jos äiti oli korkeasti koulutettu, perhe kuului keskimääräistä 
useammin ylempiin toimihenkilöihin ja ylimpään tuloviidennekseen.  
Useimmin kuntoutukseen olivat hakeneet ylimpään tuloviidennekseen kuu-
luneet nuoret ja harvimmin toiseksi alimpaan tuloryhmään kuuluvat, joiden 
huoltaja oli usein työntekijäammatissa. Ylimmän ja muiden tuloryhmien 
välinen ero kuntoutuksen hakemisessa ei selittynyt muilla tekijöillä. (Liite-
taulukko 23.) 
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Tulotaso                                            Äidin koulutus  

 
 

 

Kuvio 20. Perheen tulojen ja äidin koulutuksen yhteys (OR, 95 %:n luottamusvälit) har-
kinnanvaraiseen kuntoutukseen hakemiseen 16–19-vuotiailla (sukupuoli vakioitu). 

 
Kuntoutuksen hakeminen väheni tuloryhmittäin aina toiseksi alimpaan tulo-
ryhmään asti. Alimpaan tuloryhmään kuuluvat hakivat kuntoutukseen toi-
seksi eniten. (Kuvio 20.)  Tähän ryhmään kuuluvista 11 prosenttia ei kuu-
lunut perheväestöön; muissa tuloryhmissä perheeseen kuulumattomia oli alle 
prosentti. Sosiaaliryhmä jäi määrittämättömäksi joka neljännellä, kun muissa 
tuloryhmissä näin oli joka kymmenennellä. Kun nämä kuntoutuksen hake-
mista lisäävät tekijät otettiin huomioon, hakeminen olikin alimmassa 
tuloryhmässä vähäisempää kuin olisi voinut odottaa.   
 Taustatekijöiden yhteyttä myöntöihin voitiin tarkastella ainoastaan niillä 
henkilöillä, joilla oli vain uusia hakemuksia: kuntoutuksen jatkajat saivat lä-
hes poikkeuksetta myönnön kuten edellä ilmeni. Uuden päätöksen perus-
teella kuntoutukseen pääsi todennäköisimmin nuori hakija, joka kuului kes-
kituloiseen kahden vanhemman toimihenkilöperheeseen, jonka äiti oli työssä 
ja käynyt keskiasteen koulutuksen. (Liitetaulukko 24.) 

20–24-vuotiailla harkinnanvaraista kuntoutusta hakeneilla valtaosalla, 
85 prosentilla, sairausperusteena oli jokin mtk-häiriö. Seuraavassa esittelem-
me koko harkinnanvaraista kuntoutusta koskevat tulokset. Ne heijastavat 
kuitenkin pitkälti tutkittujen tekijöiden yhteyttä hakemiseen ja myöntöihin 
mtk-häiriöissä.  
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Pylvään kannan leveys on suhteessa ryhmän osuuteen koko väestössä 
OR = odds ratio (ristitulosuhde) 
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Naiset hakivat miehiä enemmän harkinnanvaraista kuntoutusta myös 
20–24-vuotiaissa: lähes kolminkertaisesti. Kun 16–19-vuotiaat nuoret haki-
vat kuntoutusta useammin jos äidillä oli korkea- eikä keskiasteen tutkinto, 
20–24-vuotiaat ylioppilastutkinnon suorittaneet hakivat kuntoutukseen, eri-
tyisesti mtk-häiriöiden perusteella, useammin kuin tutkintoa suorittamat-
tomat nuoret. Ylioppilaat saivat myöntävän päätöksen todennäköisemmin 
kuin ei-ylioppilaat; äidin koulutuksella ei nuoremmassa ikäryhmässä ollut 
yhteyttä myöntöihin. Tämä ero voi johtua yksinkertaisesti siitä, että tässä 
tapauksessa koulutustausta mittaa eri asioita: äidin tapauksessa se määrittää 
perheen sosiaalista asemaa, omassa tapauksessa todennäköisesti sitä konteks-
tia, missä kuntoutusta tarvitaan. Ylioppilaat voivat tarvita tukitoimia opis-
kelukyvyn parantamiseksi, jos se on laskenut mtk-häiriön takia. Harkin-
nanvarainen kuntoutus on ensisijaisesti suunnattu työelämässä olevien lisäksi 
opiskelijoille, joiden toiminta- tai työkyky on heikentynyt tai uhassa heiken-
tyä. (Liitetaulukot 25, 26, 27 ja 28.) 
 Tulojen perusteella eniten näyttivät hakevan ylimpään ja alimpaan 
tuloryhmään kuuluvat. Tämä tulojen yhteys kuntoutukseen hakemiseen oli 
liitettävissä 20–24-vuotiaan perheasemaan (Taulukko 14). Oman perheen 
perustaneet hakivat kuntoutusta lähes yhtä usein kuin yhä vanhempiensa 
kanssa asuvat. Vanhempiensa kanssa asuvilla kuntoutukseen hakeminen oli 
sitä todennäköisempää mitä paremmat tulot perheessä oli. Sen sijaan avio- tai 
avoliitossa olevien tuloilla ei ollut yhteyttä kuntoutukseen hakemiseen. 
Perheväestöön kuulumattomilla hakeneisuus oli keskimääräistä suurempaa 
lukuun ottamatta niitä muutamia, jotka kuuluivat ylimpään tuloviidennek-
seen.   
 
Taulukko 14. Harkinnanvaraiseen kuntoutukseen hakeneisuus tulojen ja perheaseman 
mukaan suhteutettuna väestömäärän perusteella odotettuun hakeneisuuteen  
(100 = hakeneisuus keskimäärin), 20–24-vuotiaat. 
 

Tuloryhmä Av(i)oliitossa 

Vanhempien 

taloudessa 

Perheeseen 

kuulumaton Kaikki 

Korkein 89 113   77 110 

Toiseksi korkein 88   89 120   91 

Keskimmäinen 75   74 144   83 

Toiseksi alhaisin 82   73 172   98 

Alhaisin 87   50 151 110 

Kaikki 84   81 151 100 
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Pääasiallinen toiminta oli yhteydessä harkinnanvaraiseen kuntoutukseen 
hakemiseen (Kuvio 21). Suurin osa kuntoutuksesta on suunnattu työllisille tai 
opiskelijoille. Joka toinen ikäryhmään kuuluva oli opiskelija tai varusmies ja 
noin 40 prosenttia oli työssä. Työlliset hakivat kuntoutukseen noin 30 pro-
senttia harvemmin kuin opiskelijat tai työttömät.  

Ikäryhmästä prosentti oli työkyvyttömyyseläkkeellä (kuntoutustuella). 
Heidän hakeneisuutensa oli kaksinkertaista opiskelijoihin ja kolminkertaista 
työllisiin verrattuna. Työkyvyttömyyseläkkeellä olevat saivat myöntävän 
päätöksen 60 prosenttia harvemmin kuin opiskelijat ja varusmiehet. Työ-
kyvyttömyyseläkeläisistä erityisen harva sai myöntävän päätöksen silloin, 
kun hakijalla oli vain uusia päätöksiä. Kun yli puolet ainoastaan uusia pää-
töksiä saaneista työllisistä ja opiskelijoista sai myönnön, työkyvyttö-
myyseläkkeellä (kuntoutustuella) olleista opiskeluikäisistä myöntävän päätö-
ksen sai joka neljäs kuntoutusta hakenut.  

Haja-asutusalueella harkinnanvaraiseen kuntoutukseen hakeminen oli 
harvinaisempaa kuin taajamissa, mutta myöntävä päätös oli yhtä todennä-
köinen.  
 
      Hakeminen1                                                   Myöntävä päätös2 

 
 

1Pylvään kannan leveys on suhteessa ryhmän osuuteen koko väestössä 
2Pylvään kannan leveys on suhteessa ryhmän hakeneisuuteen 
OR = odds ratio (ristitulosuhde) 
 
 
 
Kuvio 21. Pääasiallisen toiminnan yhteys (OR, 95 %:n luottamusvälit) harkinnanvarai-
seen kuntoutukseen hakemiseen ja  uuteen myöntävään päätökseen, 20–24-vuotiaat (su-
kupuoli vakioitu). 

 
  

 0 

 

 0,5 

 1,0 

 1,5 

 2,0 

 

 2,5 

 

 3,0 

 

Eläke- 
läinen 

Muu 

OR 

Opiskelija/ 
varusmies 

Työtön�Työllinen�

 0,5 

 

 1,0 

 
 0 

 1,5 

 
  

 2,0 

 3,0 

Työllinen Opiskelija/ 
varusmies 

Eläke- 
läinen 

Muu

OR 

 
 
 

Työtön 

 2,5 



88 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.4 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden perusteella opiskelu- 
         ikäisten (16–29-vuotiaat) hakeminen vajaakuntoisten ammatilliseen  
         ja harkinnanvaraiseen kuntoutukseen  
  
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt olivat sairausperusteena 49 pro-
sentilla vajaakuntoisten ammatillista ja 80 prosentilla harkinnanvaraista kun-
toutusta hakeneista opiskeluikäisistä. Yhteensä vajaakuntoisten ammatilli-
seen ja harkinnanvaraiseen kuntoutukseen 16–29-vuotiaissa tällä perusteella 
haki 50 miestä (25 vajaakuntoisten ammatilliseen ja 24 harkinnanvaraiseen 
kuntoutukseen) ja 89 naista (19 vajaakuntoisten ammatilliseen ja 70 harkin-
nanvaraiseen) 10 000 kohden. Edellä osoittautui, että mtk-häiriöiden perus-
teella hakeminen vaihteli taustatekijöiden mukaan eri tavoin lakiperusteissa. 
Harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa myös myöntöosuudet vaihtelivat ryh-
mittäin: esimerkiksi ylioppilaat pääsivät useammin kuntoutukseen. Osa eros-
ta voi johtua yksinkertaisesti siitä, että hakijoilla on ollut erilainen sairaus ha-
kemisen taustalla ja tarjolla oleva kuntoutus voi olla soveltuvampi johonkin 
tiettyyn sairauteen.   

Seuraavassa olemme jakaneet mtk-häiriöt kahteen ryhmään: ensinnäkin 
mielialahäiriöihin ja neurooseihin (mm. ahdistuneisuushäiriö ja sosiaalisten 
tilanteiden pelot) sekä toiseksi kaikkiin muihin häiriöihin. Taulukossa 15 on 
nähtävissä hakeneisuus näiden kahden syyryhmän perusteella sekä vajaakun-
toisten ammatilliseen että harkinnanvaraiseen kuntoutukseen ikäryhmän, 

Opiskeluikäisten harkinnanvarainen kuntoutus  
• Suurin osa haki mtk-häiriöiden perusteella. 
• Sukupuoli: Naiset hakivat miehiä useammin. 
• Ikä: 16–19-vuotiaat hakivat 20–24-vuotiaita useammin. 
• Koulutus: 16–19-vuotiaat hakivat, jos äidillä oli korkea- tai perusasteen 

koulutustaso. 20–24-vuotiaat ylioppilaat hakivat ja saivat myöntävän 
päätöksen ei-ylioppilaita todennäköisemmin.  

• Tulot: Hakeminen oli yleisintä ylimmissä ja alimmassa 
tuloviidenneksessä. 

• Perheasema: 16–19-vuotiaissa yksinhuoltajaperheiden sekä 
perheväestöön kuulumattomat nuoret hakivat muita todennäköisemmin, 
20–24-vuotiaissa yksin asuvat hakivat todennäköisemmin ja puolison 
kanssa asuvat harvemmin kuin vanhempiensa kanssa asuvat.  

• Pääasiallinen toiminta: 20–24-vuotiaat opiskelijat hakivat kuntoutusta 
työllisiä enemmän; eniten hakivat työkyvyttömyyseläkkeellä olevat, 
mutta saivat sitä muita harvemmin. 
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koulutuksen ja pääasiallisen toiminnan mukaan naisilla ja miehillä. Muusta 
raportista poiketen olemme yhdistäneet työikäisiin ryhmitellyt 25–29-vuo-
tiaat opiskeluikäisiin, koska muuten tapausmäärät mielialahäiriöissä jäisivät 
liian pieniksi.       
Taulukko 15. Mielialahäiriöiden ja neuroosien sekä muiden mtk-häiriöiden perusteella 
hakeminen 10 000 kohden vajaakuntoisten ammatilliseen ja harkinnanvaraiseen kuntou-
tukseen ikäryhmän, koulutuksen ja pääasiallisen toiminnan mukaan naisilla ja miehillä 
(suluissa myöntöprosentit).  
 

  Miehet Naiset 
 Mieliala-

häiriöt ja  
neuroosit 

Muut  
mtk-häiriöt 

Mieliala- 
häiriöt ja  
neuroosit 

Muut  
mtk-häiriöt 

16-19 v 
Äidin koulutus 
Vajaakuntoisten kunt. N=63 N=410 N=107 N=226 
-korkea-aste 4 (77) 23 (85) 6 (90) 11 (93) 
-keskiaste 4 (100) 32 (92) 8 (90) 23 (90) 
-perusaste 9 (82) 50 (89) 15 (83) 26 (90) 
Harkinnanvarainen kunt. N=124 N=102 N=370 N=136 
-korkea-aste 13 (80) 8 (76) 35 (76) 14 (77) 
-keskiaste 7 (68) 5 (71) 27 (76) 9 (88) 
-perusaste 13 (77) 13 (75) 39 (79) 14 (71) 
20-29  v 
Koulutus 
Vajaakuntoisten kunt. N=181 N=368 N=197 N=211 
- ainakin keskiaste  3 (83) 5 (76) 3 (82) 2 (81) 
-perusaste 10 (77) 20 (79) 14 (84) 16 (81) 
Harkinnanvarainen kunt. N=642 N=146 N=1983 N=295 
-ainakin keskiaste 20 (77) 3 (75) 69 (77) 8 (71) 
-perusaste 23 (74) 7 (61) 72 (74) 14 (63) 
Pääasiallinen toiminta 
Vajaakuntoisten kunt. N=181 N=368 N=197 N=211 
-työllinen 2 (63) 2 (76) 2 (91) 1 (86) 
-työtön 13 (92) 24 (75) 15 (70) 14 (94) 
-opiskelija, varusmies 8 (80) 15 (77) 11 (87) 10 (77) 
-eläkeläinen 66 (71) 241 (81) 63 (75) 216 (76) 
-muu, puuttuva 28   (..) 94 (93) 10  (...) 11  (...) 
Harkinnanvarainen kunt. N=642 N=146 N=1983 N=295 
-työllinen 14 (73) 1 (72) 60 (78) 7 (62) 
-työtön 21 (81) 7 (86) 62 (66) 14 (73) 
-opiskelija, varusmies 34 (77) 8  (...) 92 (77) 14 (72) 
-eläkeläinen 22 (50) 50 (44) 63 (56) 55 (50) 
-muu, puuttuva 14  (...) 14 ( ...) 15  (...) 4  (...) 
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Mtk-häiriöiden perusteella miehet hakivat useammin vajaakuntoisten amma-
tilliseen kuntoutukseen ja naiset harkinnanvaraiseen kuntoutukseen. Taustal-
la olivat eri sairausperusteet: naiset hakivat useammin mielialahäiriön tai 
neuroosin perusteella ja miehet jonkin muun mtk-häiriön. Jos hakuperusteena 
oli mielialahäiriö tai neuroosi miehetkin hakivat nuoremmassa ikäryhmässä 
useammin harkinnanvaraiseen kuntoutukseen, mutta vanhemmassa ikäryh-
mässä lähes yhtä moni haki kuntoutusta vajaakuntoisten ammatillisena kuin 
harkinnanvaraisena. 

Taustatekijöiden yhteys 16–19-vuotiaiden hakeneisuuteen oli erilainen 
eri lakiperusteissa mutta niiden sisällä samanlainen mielialahäiriöissä ja neu-
rooseissa sekä muissa mtk-häiriöissä. Myönnöt olivat hieman todennäköi-
sempiä vajaakuntoisten ammatilliseen kuntoutukseen, miehillä erityisesti sil-
loin kun sairausperusteena oli muu mtk-häiriö kuin mielialahäiriö tai neuroo-
si.  

20–29-vuotiaiden hakijoiden sairausperusteet vaihtelivat pääasiallisen 
toiminnan  ja lakiperusteen mukaan. Mielialahäiriö tai neuroosi oli perustee-
na työllisistä hakijoista yhdeksällä kymmenestä ja myös suurimmalla osalla 
opiskelijoista: heistä suurin osa haki harkinnanvaraiseen. Vastaava oli havait-
tavissa koulutuksen mukaisessa tarkastelussa, jossa vähintään keskiasteen 
koulutuksen suorittaneet hakivat useimmin mielialahäiriöiden perusteella 
harkinnanvaraiseen kuntoutukseen.  

Työttömillä mielialahäiriöt ja muut mtk-häiriöt olivat miehillä lähes yhtä 
yleisiä hakuperusteina, naisilla mielialahäiriöt olivat muita mtk-häiriöitä ylei-
sempiä. Hakeneisuus muiden mtk-häiriöiden perusteella vajaakuntoisten 
ammatilliseen kuntoutukseen oli työttömillä ja opiskelijamiehillä suurempaa 
mutta naisilla lähes samantasoista kuin harkinnanvaraiseen.  

Eläkkeellä olevat 20–29-vuotiaat hakivat mtk-häiriön perusteella kun-
toutusta 2–4 kertaa useammin vajaakuntoisten ammatillisena kuin harkinna-
varaisena kuntoutuksena. Mielialahäiriö tai neuroosi oli hakuperusteena tässä 
joukossa ainoastaan hieman yli neljänneksellä naisista ja vajaalla viidennek-
sellä miehistä. Harkinnanvaraisena haetussa kuntoutuksessa naiseläkeläisillä 
mielialahäiriöt ja muut mtk-häiriöt olivat lähes yhtä yleisiä.   

Myönnöissä ryhmien väliset erot olivat suhteellisen pieniä. Kuitenkin 
opiskelijat saivat mielialahäiriöiden perusteella harkinnanvaraista kuntoutus-
ta hieman muita todennäköisemmin ja todennäköisemmin kuin opiskelijat 
muiden mtk-häiriöiden perusteella. Sen sijaan eläkkeellä olevien todennäköi-
syys saada harkinnanvaraista kuntoutusta sen kummemmin mieliala- kuin 



91 

 

muiden häiriöiden perusteella oli pieni verrattuna muihin ryhmiin. Määrälli-
sesti nämä ovat kuitenkin pieniä ryhmiä.      

On muistettava, että vajaakuntoisten ammatillisena  kuntoutuksena tarjo-
tut toimenpiteet eroavat harkinnanvaraisena tarjotuista, joista suuri osa muo-
dostuu tämänikäisillä LN-toiminnasta ja psykoterapiasta. Mahdollisesti osa 
eroista kuntoutukseen pääsyssä liittyy hakijoiden erilaisiin sairauksiin. 

 

 

5.4 Työikäiset (25–59-vuotiaat) 
 
Työikäisille, 25–59-vuotiaille suunnatun kuntoutuksen hakemista ja myöntö-
jä tarkastelemme lakiperusteittain. Eri lakiperusteissa tarkastelemme myös 
taustatekijöiden yhteyttä  hakemiseen ja myöntöihin  toimenpiteittäin sekä 
yleisempien haun perusteena olevien sairausryhmien mukaan.  
 
5.4.1 Vajaakuntoisten työikäisten (25–59-vuotiaat) ammatillinen kuntoutus 

 
Vajaakuntoisten ammatilliseen kuntoutukseen hakeneiden aikuisten pääsy 
kuntoutukseen vaihteli sen mukaan, mitä toimenpidettä he olivat hakeneet 
(Taulukko 16) ja mikä sairaus oli hakuperusteena (Taulukko 17). Myöntö-
prosenteissa oli eroja myös sen mukaan, oliko hakijalla tarkistuspäätöksiä 
vuodelta 2004 vai ei. Niillä hakijoilla, joilla oli ainoastaan uusia päätöksiä, 
myöntöprosentti oli joka kuntoutustoimenpiteessä selvästi alhaisempi.  
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Taulukko 16. Vajaakuntoisten ammatillista kuntoutusta hakeneiden myöntöosuus(%)1 
uusissa ja tarkistuspäätöksissä toimenpiteittäin, 25–59-vuotiaat miehet ja naiset 
 
 Miehet Naiset 
 
 
 
Toimenpide 

Vain 
uusia 

päätök-
siä1 

Tarkis-
tus-

päätök-
siä1 

Kaikki1 Uusien 
osuus 

Vain 
uusia 

päätök-
siä1 

Tarkis-
tus-

päätök-
siä1 

Kaikki1 Uusien 
osuus 

Koulutus 25 73 42 59 19 71 37 62 
Vaikeavammaisten 
apuvälineet 46 82 71 28 44 85 73 33 
TYK-toiminta 61 75 66 79 68 78 71 77 
Kunt.tarveselvitys, 
kuntoutustutkimus 64 97 74 69 63 95 74 65 
Työ- ja 
koulutuskokeilu 48 95 77 35 53 95 77 36 
Kaikki toimenpiteet2 63 95 75 68 61 95 74 68 
N2 3013 1429 4442  4246 1977 6223  
 
1Ikävakioitu Suomen 2004 väestöllä 
2Ne henkilöt, jotka ovat hakeneet useampaan toimenpiteeseen on huomioitu jokaisessa 
toimenpiteessä, mutta summarivillä vain kerran. Myös ne on huomioitu summarivillä, jotka ovat 
hakeneet toimenpidettä, jota tässä ei eritellä 
TYK-toiminta =  työkykyä ylläpitävä ja parantava kuntoutus      
Taulukko 17. Vajaakuntoisten ammatillista kuntoutusta hakeneiden myöntöosuus(%)1 
uusissa ja tarkistuspäätöksissä sairausryhmittäin, 25–59-vuotiaat miehet ja naiset. 
 

 Miehet Naiset 
 
 
 
Sairausryhmä 

Vain 
uusia 

päätök-
siä1 

Tarkis-
tus-

päätök-
siä1 

Kaikki1 Uusien 
osuus 

Vain 
uusia 

päätök-
siä1 

Tarkis-
tus-

päätök-
siä1 

Kaikki1 Uusien 
osuus 

Tules 66 94 75 71 61 93 72 72 
Mtk-häiriöt 59 96 71 64 63 96 76 62 
Verenkiertoelinten 
sairaudet 62 92 69 76 54 68 65 73 
Hermoston sairaudet  

68 
 

93 
 

78 
 

62 
 

58 
 

91 
 

72 
 

65 
Vammat, myrkytykset, 
ulkoisten syiden 
seuraukset 59 92 70 67 49 94 64 70 
Kaikki sairaudet2 63 95 75 68 61 95 74 68 
N2 3013 1429 4442  4246 1977 6223  
 

1Ikävakioitu Suomen 2004 väestöllä 
2Ne henkilöt, jotka ovat hakeneet useampaan toimenpiteeseen on huomioitu jokaisessa 
toimenpiteessä, mutta summarivillä vain kerran. Myös ne on huomitoitu summarivillä, jotka ovat  
hakeneet sairausryhmän mukaan, jota tässä ei eritellä.  
Mtk-häiriöt = mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 
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Työikäisissä naiset olivat hakeneet miehiä useammin vajaakuntoisten am-
matillista kuntoutusta. Kaksi kolmannesta hakijoista oli täyttänyt 45 vuotta, 
joka toinen 50 vuotta. Tämänikäiset saivat myöntävän päätöksen nuorem-
piaan hieman useammin. Yli 45-vuotiaissa naisten ja miesten myöntöosuudet 
olivat yhtä suuria, mutta alle 45-vuotiaissa miehet saivat myönnön naisia hie-
man useammin.  Kolmannes vanhimman ja nuorempien ikäryhmien välisestä 
erosta liittyi sosiaaliryhmään, pääasialliseen toimintaan sekä asuinalueeseen. 
(Liitetaulukko 30.) 

Yleisimmin vajaakuntoisten ammatillista kuntoutusta olivat hakeneet 
työttömät ja työvoimaan kuulumattomat kuten työkyvyttömyyseläkeläiset. 
Työssä oleva sai kuitenkin työtöntä todennäköisemmin myöntävän päätöksen 
erityisesti uusiin hakemuksiin. Tämä selittyi pitkälti TYK-kuntoutuksen 
hakemisella (ks. alla). TYK-kuntoutusta voivat hakea pääsääntöisesti työssä 
olevat. Määrällisesti tämän kuntoutuksen hakijoita on paljon suhteessa 
muihin toimenpiteisiin: hakijat ovat myös suhteellisen iäkkäitä. Näin ollen 
TYK-kuntoutuksen hakemiseen liittyi myös se, että 50 vuotta täyttäneet 
saivat usein myönnön. Työlliset olivat hakeneet myös muuta ammatillista 
kuntoutusta. Kaiken kaikkiaan heillä sekä hakeminen että myöntävä päätös 
liittyivät korkeintaan keskimääräiseen sosioekonomiseen asemaan olipa se 
mitattu koulutuksella, ammattiryhmällä tai tuloilla.  

Hakijat, joilla oli vain uusia hakemuksia, saivat myönnön sitä todennä-
köisemmin, mitä suuremmat hakijan perheen tulot olivat – tarkistuspäätöksiä 
saaneiden myönnöt eivät olleet yhteydessä tuloihin.  

Eronneet, lesket ja naimattomat hakivat avio- tai avoliitossa olevia 
useammin kuntoutukseen mutta saivat harvemmin myöntävän päätöksen. 
Eteläsuomalaiset sekä hakivat että saivat myöntävän päätöksen vajaakuntois-
ten ammatilliseen kuntoutukseen harvemmin kuin muualla Suomessa asuvat. 
Alue-erot hakemisessa ja myönnöissä eivät selittyneet tässä käytetyillä 
taustatekijöillä. (Liitetaulukko 31.) 
 

Hakeneisuuden ja myöntöjen erot eri toimenpiteissä 

Vajaakuntoisten ammatillisena kuntoutuksena kustannettu koulutus sisältää 
pohja- ja ammattikoulutuksen, korkeakouluopiskelun ja muun koulutuksen. 
Suurin osa koulutuspäätöksistä oli ammattikoulutusta. Muuta koulutusta ha-
keneista lähes jokainen sai hylkäävän päätöksen. (Kela 2005d.) Kaiken kaik-
kiaan koulutukseen hakeneista noin 40 prosenttia sai myöntävän päätöksen, 
vähemmän kuin muissa toimenpiteissä tässä lakiperusteessa. Naiset saivat 
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harvemmin myöntävän koulutuspäätöksen kuin miehet. (Taulukko 16, Liite-
taulukko 32 ja 33.)  

Koulutukseen hakijoista vain harva oli työssä. Työllisten todennäköi-
syys päästä vajaakuntoisten ammatillisena kuntoutuksena järjestettävään 
koulutukseen oli selvästi huonompi kuin työttömien tai opiskelijoiden (Kuvio 
22).  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Pylvään leveys suhteessa ryhmän hakeneisuuteen 
OR = odds ratio (ristitulosuhde) 

 
Kuvio 22. Pääasiallisen toiminnan yhteys (OR, 95 %:n luottamusvälit) myöntävään pää-
tökseen vajaakuntoisten koulutusta hakeneilla 25–59-vuotiailla  (ikä ja sukupuoli vakioitu).  
    
Yli 44-vuotiaat olivat hakeneet koulutusta hyvin harvoin. Ammatillisen kou-
lutuksen kysyntä oli myös vuonna 2004 vähäistä vanhemmissa ikäryhmissä: 
yli puolet hakijoista oli 25–34-vuotiaita. Hakijoilla oli vain vähän koulutusta: 
vain muutama haki vajaakuntoisuuden takia koulutukseen toista ammattia 
varten. Useimmin myöntävän päätöksen saivat alle 35-vuotiaat ja korkein-
taan perusasteen suorittaneet.   

Työ- ja koulutuskokeilun ja työhönvalmennuksen hakeminen ja myöntä-
vän päätöksen saaminen oli yhtä yleistä naisilla ja miehillä. Hakeminen alkoi 
laskea 45 ikävuoden jälkeen, jolloin myös myöntävän päätöksen sai harvem-
min. Työ- ja koulutuskokeiluja oli saanut hieman useampi kuin työvalmen-
nusta (Kela 2005d). 
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Työ- ja koulutuskokeilun sekä työhönvalmennuksen hakeminen oli ylei-
sintä työttömillä ja työvoimaan kuulumattomilla. Mitä paremmin koulutettu 
tai mitä suuremmat tulot, sitä epätodennäköisempää oli hakeminen. Myönnöt 
olivat hieman epätodennäköisempiä korkea-asteen koulutetuilla sekä 
ylimmässä tuloviidenneksessä. Sosiaaliryhmistä vähiten myöntäviä päätöksiä 
saivat  työntekijät ja alemmat toimihenkilöt (Kuvio 23).  

Keskimääräistä useammin kuntoutusta hakivat eronneet ja naimattomat. 
Nämä ryhmät sekä yksinhuoltajat saivat todennäköisimmin myöntävän 
päätöksen. Suhteellisesti eniten hakijoita oli Pohjois-, Itä- ja Lounais-
Suomessa. Todennäköisimmin myöntävän päätöksen saivat Lounais- ja Poh-
jois-Suomessa asuvat Etelä-Suomen pitäessä perää. 
 
     Sosiaaliryhmä                                       Tulot 

 
 
Pylvään leveys suhteessa ryhmän hakeneisuuteen 
OR = odds ratio (ristitulosuhde) 
Yth = ylempi toimihenkilö, Kth = keskitoimihenkilö, Ath = alempi toimihenkilö, Tt = työntekijä 
   
Kuvio 23. Sosiaaliryhmän ja tulojen yhteys (OR, 95 %:n luottamusvälit) myöntävään pää-
tökseen vajaakuntoisten työ- tai koulutuskokeilua tai työhönvalmennusta hakeneilla  
25–59-vuotiailla (ikä ja sukupuoli vakioitu). 

 
Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli TYK-toiminta oli 50–59-
vuotiaiden eniten hakema toimenpide. TYK-toimintaan osallistuvien on Ke-
lan kriteerien mukaan oltava työelämässä. Tästä syystä riskiväestönä ovat 
työlliset ja tarkastelu on rajattu 35–59-vuotiaisiin. Hakijoista yli 80 prosenttia 
oli 45 vuotta täyttäneitä. Heille myöntävä päätös oli todennäköisempi kuin 
nuoremmille. TYK-toiminnan hakijoista vain kolmasosa oli miehiä. He sai-
vat myöntävän päätöksen naisia epätodennäköisemmin.  
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Sosiaaliryhmistä yrittäjät hakivat vähiten ja työntekijät eniten TYK-toi-
mintaan. TYK-kuntoutuspäätös oli työntekijöillä useimmin myöntävä; mui-
den sosiaaliryhmien välillä ei ollut eroa. Keskituloiset hakivat muita useam-
min kuntoutusta, mutta saivat pienituloisia harvemmin myöntävän päätöksen.  
TYK-toiminnan hakemisessa oli suuria alueellisia eroja. Länsi- ja Pohjois-
Suomessa hakeminen oli kolme kertaa todennäköisempää kuin Etelä-Suo-
messa. Pohjois- ja Itä-Suomessa asuvat saivat myöntävän päätöksen kaikkein 
harvemmin (Kuvio 24). Kaikkein todennäköisemmin myöntävän päätöksen 
saivat länsi- ja lounaissuomalaiset.   
 
 
         Asuinalue          Sosiaaliryhmä 

        
Pylvään leveys suhteessa ryhmän hakeneisuuteen 
OR = odds ratio (ristitulosuhde) 
TYK-toiminta = työkykyä ylläpitävä ja parantava kuntoutus 
Yth = ylempi toimihenkilö, Kth = keskitoimihenkilö, Ath = alempi toimihenkilö,  
Tt = työntekijä 

 

Kuvio 24. Asuinalueen ja sosiaaliryhmän yhteys (OR, 95 %:n luottamusvälit) myöntävään 
päätökseen vajaakuntoisten TYK-toimintaa hakeneilla 35–59-vuotiailla työllisillä (ikä ja 
sukupuoli vakioitu). 

 
Kuntoutustarveselvityksen, -tutkimuksen ja tutkimuslausunnon hakeminen 
yleistyi iän myötä 50–54-vuotiaisiin asti. Naisten hakeneisuus oli hieman 
suurempi kuin miesten. Sen sijaan näiden toimenpiteiden myönnöt eivät ol-
leet yhteydessä ikään eivätkä sukupuoleen. Näistä kolmesta kuntoutustoi-
menpiteestä kuntoutustarveselvitysten osuus oli arviolta hieman alle ja kun-
toutustutkimusten osuus hieman yli puolet, kun tutkimuslausuntojen osuus ei 
ollut prosenttiakaan (Kela 2005d). 
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Työttömät ja työvoimaan kuulumattomat hakivat eniten kuntoutustarve-
selvitystä sekä -tutkimusta. Näissä ryhmissä monella hakijalla oli työntekijä-
ammatti, vähäinen koulutus ja alhaiset tulot. Myönnöissä erot taustekijöiden 
välillä olivat pienempiä: tutkimukseen tai selvitykseen pääsi todennäköi-
simmin työvoimaan kuuluvat – kuitenkin ylimpään ryhmään kuuluvat, niin 
sosiaaliryhmän, koulutuksen kuin tulojenkin mukaan, saivat myönnön muita 
harvemmin.  

Haja-asutusalueella asuvat saivat myöntävän päätöksen kuntoutustarve-
selvitykseen tai -tutkimukseen todennäköisemmin kuin taajamassa asuvat. 
Vastaavaa yhteyttä taajama-asteen ja kuntoutuspäätöksen kanssa ei ollut 
muissa ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteissä. Kuntoutustarveselvityksiä 
ja -tutkimuksia myönnettiin vähiten Etelä-Suomessa, jossa Itä-Suomen lisäk-
si hakeisuus oli vähäisintä.  

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöihin (mtk-häiriöt) perustuva 
hakeminen vajaakuntoisten ammatilliseen kuntoutukseen liittyi useisiin teki-
jöihin. Nämä tekijät olivat kuitenkin vain vähäisessä määrin yhteydessä 
myöntöjen todennäköisyyteen. Naiset hakivat ja saivat myöntävän päätöksen 
miehiä todennäköisemmin. Kuitenkin mtk-häiriöiden perusteella hakeneet 
miesopiskelijat saivat naisia useammin myöntävän päätöksen. (Liitetaulukot 
34 ja 35.) 

Eniten mtk-häiriöiden perusteella kuntoutukseen olivat hakeneet muut 
kuin työssä olevat: työttömät, työkyvyttömyyseläkeläiset ja opiskelijat (Ku-
vio 25). Koulutuksen ja tulojen mukaan kuntoutukseen hakemisessa oli selvä 
gradientti: mitä vähemmän koulutusta (Kuvio 25) tai matalammat tulot, sitä 
todennäköisemmin kuntoutukseen oli haettu. Korkeintaan perusasteen koulu-
tuksen suorittaneiden ja matalimpiin tuloryhmiin kuuluvien suuri hakenei-
suus liittyi sosiaaliryhmään ja pääasialliseen toimintaan: näissä ryhmissä oli 
työttömiä ja eläkeläisiä keskimääräistä enemmän. Työkyvyttömyyselä-
keläiset saivat myöntävän kuntoutuspäätöksen muita harvemmin lukuun otta-
matta 25–29-vuotiaita. Kuntoutuspäätös oli myöntävä yhtä todennäköisesti 
kaikissa koulutus- ja  tuloryhmissä. 
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              Koulutus                  Pääasiallinen toiminta 

 
Pylvään leveys suhteessa ryhmän kokoon 
OR = odds ratio (ristitulosuhde) 

 
Kuvio 25. Koulutuksen ja pääasiallisen toiminnan yhteys (OR, 95 %:n luottamusvälit) va-
jaakuntoisten ammatilliseen kuntoutukseen mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden 
perusteella hakemiseen 25–59-vuotiailla (ikä ja sukupuoli vakioitu). 

 
Hakeneisuus vaihteli myös perhetilanteen mukaan. Yksin tai vanhempiensa 
taloudessa asuvat hakivat kuntoutusta kolminkertaisesti lapsiperheen van-
hempiin verrattuna. Myöntävän päätöksen he saivat näitä harvemmin. 

Ammatilliseen kuntoutukseen hakeminen mtk-häiriöiden perusteella oli 
todennäköisempää taajamassa, mutta haja-asutusalueella asuvat saivat myön-
tävän päätöksen useammin. Hakeminen oli yleisintä pohjoisessa ja vähäisintä 
etelässä asukaslukuun suhteutettuna. Myönnön todennäköisyys suhteessa 
siihen että se olisi jäänyt saamatta oli Lounais-, Länsi- ja Pohjois-Suomessa 
asuvilla kaksinkertainen muualla maassa asuviin verrattuna. 

Mielialahäiriöt muodostivat 67 prosenttia kaikista mtk-häiriöihin perus-
tuvista diagnooseista vajaakuntoisten ammatilliseen kuntoutukseen hakeneil-
la 25–59-vuotiailla. Mielialahäiriöiden perusteella hakeneisuus ja myöntävän 
päätöksen todennäköisyys eri taustatekijöissä vastasi pääpiirteittäin edellä 
esitettyä. Kuitenkin  hakeneisuudessa ikäryhmittäiset ja koulutuksen mukai-
set erot olivat mielialahäiriöissä pienemmät kuin edellä. Sen sijaan myön-
nöissä oli havaittavissa eroja: korkeintaan perusasteen koulutuksen suoritta-
neet saivat myöntävän päätöksen keskimääräistä useammin ja korkea-asteen 
koulutuksen käyneet harvemmin mialialahäiriöön perustuvaan vajaakuntois-
ten ammatillisen kuntoutuksen hakemukseensa. Eläkeläisten ohella opiskeli-
joilla oli työvoimaan kuuluviin verrattuna pieni todennäköisyys saada myön-
tävä päätös. Toisin kuin kaikissa mtk-häiriöissä, mielialahäiriöiden perus-
teella hakeneet saivat myöntävän päätökseen  perhetilanteestaan riippumatta. 
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Naiset hakivat vajaakuntoisten ammatillista kuntoutusta myös tuki- ja 
liikuntaelinten sairauksien perusteella todennäköisemmin kuin miehet: noin 
65 prosenttia useammin. Hakijoista 70 prosenttia sai myöntävän päätöksen 
sukupuolestaan riippumatta. Tule-sairaudet ovat lääkärin kliinisen arvion 
mukaan yleisempiä vanhemmilla kuin nuoremmilla työikäisillä (Aromaa ja 
Koskinen 2002). Myös kuntoutukseen hakeminen yleistyi iän myötä tule-
sairauksien perusteella. Tämä näkyi kuntoutuksen hakemisen kasvuna koko 
lakiperusteen tasolla. Yli 45-vuotiaat saivat myöntävän päätöksen nuorem-
piaan todennäköisemmin. (Liitetaulukot 36 ja 37.) 

Tule-sairauksien perusteella kuntoutukseen olivat hakeneet muita 
useammin työvoimaan kuuluvat, joista työttömät useammin kuin työlliset. 
Myöntävän päätöksen työlliset saivat muita todennäköisemmin, kun myös 
muiden tekijöiden vaikutus on huomioitu (Kuvio 26).  

Kuntoutukseen hakivat tule-sairauksien perusteella muita useammin 
keskiasteen suorittaneet ja työntekijät, jotka alempien toimihenkilöiden ohel-
la myös useimmin saivat myöntävän päätöksen. Ylimpään tuloryhmään 
kuuluvat, joilla oli harvemmin korkeintaan keskiasteen koulutus ja työn-
tekijäammatti, hakivat tule-sairauden perusteella kuntoutukseen harvemmin 
kuin muihin tuloryhmiin kuuluvat. Myöntävän päätöksen eri tuloryhmiin 
kuuluvat saivat lähes yhtä todennäköisesti. Siviilisäätyryhmistä eronneet ja 
lesket hakivat kuntoutukseen todennäköisimmin, naimattomat epätodennä-
köisimmin. Vähiten myöntöjä saivat kaikenikäiset naimattomat. 

Haja-asutusalueella kuntoutuksen hakeminen oli yleisempää kuin 
taajamassa. Myönnöissä ei ollut eroja asuinalueen asukastiheyden mukaan. 
Tule-sairauksien kuntoutuksessa alue-erot olivat samansuuntaisia kuin koko 
lakiperusteessa: vähäisen hakemisen alueilla HUSissa ja muualla Etelä-
Suomessa myös myöntäviä päätöksiä saatiin epätodennäköisemmin, kun taas 
Länsi-Suomessa sekä hakeminen että myöntävät päätökset olivat yleisempiä 
kuin muilla alueilla. 
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Vajaakuntoisten ammatillinen kuntoutus 25–59-vuotiaat 
Kaikki toimenpiteet 
• Sukupuoli: Naiset hakivat miehiä todennäköisemmin. 
• Ikä: Hakijoista puolet oli 50–59-vuotiaita: he saivat myönnön nuorempia 

todennäköisemmin. 
• Koulutus: Kuntoutusta hakivat useimmin korkeintaan keskiasteen suorittaneet, 

myöntöjä saivat todennäköisimmin keski- ja perusasteen suorittaneet. 
• Tulot: Hakeminen runsastui tulojen vähetessä. Tarkistushakemusten myönnöt eivät 

olleet yhteydessä tuloihin, mutta uuden myönnön saivat todennäköisemmin 
suurituloiset. 

• Pääasiallinen toiminta: Työttömät ja työvoimaan kuulumattomat hakivat useammin 
mutta saivat myöntävän päätöksen harvemmin; uuden myönnön saivat 
todennäköisimmin työlliset. 

• Sosiaaliryhmä: Työntekijät hakivat kuntoutukseen ja saivat myöntävän päätöksen  
muita todennäköisemmin. 

• Perhetilanne: Eronneet ja naimattomat hakivat useammin mutta saivat myönnön 
harvemmin kuin avioliitossa olevat. 

 

(jatkuu seuraavalla sivulla) 

         Pääasiallinen toiminta                             Siviilisääty 

Pylvään leveys suhteessa ryhmän hakeneisuuteen 
OR = odds ratio (ristitulosuhde) 

 
Kuvio 26. Pääasiallisen toiminnan ja siviilisäädyn yhteys (OR, 95 %:n luottamusvälit) 
myöntävään päätökseen vajaakuntoisten ammatillista kuntoutusta tule-sairauksien perus-
teella hakeneilla 25–59-vuotiailla (ikä ja sukupuoli vakioitu). 
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(jatkoa edelliseltä sivulta) 

 

Vajaakuntoisten ammatillinen kuntoutus 25–59-vuotiaat 
Toimenpiteet  

• Koulutukseen hakivat ja saivat myönnön todennäköisimmin alle 35-vuotiaat,  
korkeintaan perusasteen suorittaneet, pienituloiset, opiskelijat, naimattomat tai  
vanhempiensa luona asuvat 

• TYK-toimintaa useimmin hakivat ja saivat myönnön 50 vuotta täyttäneet, pienituloi-
set, naiset, työntekijät ja alemmat toimihenkilöt.  

• Kuntoutustarveselvitystä, kuntoutustutkimusta ja tutkimuslausuntoa hakivat muita 
todennäköisemmin keskiasteen suorittaneet, pienituloiset ja muut kuin toimihenkilöt. 
Työttömien hakutodennäköisyys oli nelinkertainen työllisiin verrattuna, mutta  
myöntävä päätös oli yhtä todennäköinen. 

• Työ- ja koulutuskokeilua sekä työhönvalmennusta hakivat todennäköisimmin alle  
45-vuotiaat, perusasteen suorittaneet, työttömät, opiskelijat, yksinhuoltajat, eronneet 
ja lesket. Yrittäjät ja opiskelijat saivat myöntävän päätöksen todennäköisimmin. 

Sairausperusteet 
• Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden perusteella kuntoutusta useimmin ha-

kivat ja myönnön saivat 25–29-vuotiaat naiset. Todennäköisimmin  
mtk-häiriöiden perusteella hakivat korkeintaan keskiasteen suorittaneet, ei-työlliset,  

• yksin tai vanhempiensa kanssa asuvat, naimattomat ja eronneet. Myönnöissä erot 
olivat 
pieniä. 

• Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien perusteella hakeminen kasvoi iän mukana,  
todennäköisimmin myöntävän päätöksen sai yli 45-vuotias. Työttömät hakivat  
todennäköisimmin, myöntävä päätös tuli todennäköisemmin työlliselle. Myönnöt oli-
vat todennäköisimpiä koulutetuilla, alemmilla toimihenkilöillä ja työntekijöillä. 

 
 
 
 
5.4.2 Vaikeavammaisten työikäisten (25–59-vuotiaat) lääkinnällinen  
         kuntoutus      
 
Vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta hakeneiden päätökset olivat 
selvästi useammin myöntäviä kuin muissa lakiperusteissa. Pelkästään hylkää-
viä päätöksiä oli saanut ainoastaan 5 prosenttia hakijoista. Myöntävien pää-
tösten osuus vaihteli kuitenkin hieman toimenpiteittäin (Taulukko 17). Suu-
rin myöntöprosentti oli yleisemmin haetussa toimenpiteessä, fysioterapiassa.  
Hakijoista noin joka kymmenennellä oli vain uusia kuntoutuspäätöksiä 
vuonna 2004. He saivat myöntävän päätöksen huomattavasti harvemmin 
kuin hakijat, joilla oli tarkistuspäätöksiä (kuntoutussuunnitelman muutos) tai 
lakkautuksia samalta vuodelta (Taulukko 17). Eniten vain uusia päätöksiä 
saaneita oli sairausryhmäkohtaisten kurssien hakijoissa. 
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Taulukko 17. Vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta hakeneiden myöntö-
osuus(%)1 uusissa ja tarkistuspäätöksissä toimenpiteittäin, 25–59-vuotiaat miehet ja 
naiset. 
 
 Miehet Naiset 
 

 

 

Toimenpide 

Vain 

uusia 

päätök-

siä1 

Tarkis-

tus-

päätök-

siä1 

Kaikki1 Uusien 

osuus 

Vain 

uusia 

päätök-

siä1 

Tarkis-

tus-

päätök-

siä1 

Kaikki1 Uusien 

osuus 

Kuntoutus-

laitosjakso ja 

Reumasäätiön 

sairaala 61 92 90  8 61 93 91 6 

Sairausryhmä-

kohtaiset 

kurssit 81 86 85 27 86 86 87 20 

Toiminta-, puhe- 

ja musiikki-

terapia 47 93 87 12 49 88 83 11 

Fysioterapia 60 99 96   8 44 99 95   7 

Kaikki2 62 99 95 12 53 99 94 10 

N2 407 3033 3440  353 3223 3576  
 

1Ikävakioitu Suomen 2004 väestöllä 
2Ne henkilöt, jotka ovat hakeneet useampaan toimenpiteeseen on huomioitu jokaisessa toimen-
piteessä, mutta summarivillä vain kerran. Myös ne on huomioitu summarivillä, jotka ovat hakeneet 
toimenpidettä, jota tässä ei eritellä. 
 
 
 

Sen sijaan vain uusia päätöksiä saaneiden välillä myöntöosuuksissa oli 
sairausryhmittäisiä eroja. Alhaisimmat myöntöprosentit olivat tule- ja veren-
kiertoelinten sairauksiin perustuvissa uusissa hakemuksissa.  
 Vaikeavammaiset ovat hyvin heterogeeninen ryhmä. Eri syistä ennen 
ammattiin valmistumista vammautuneet kuten myös kehitysvammaiset ovat 
elämänmahdollisuuksiensa puolesta erilaisessa tilanteessa kuin aikuisiässä 
vammautuneet tai ne, joilla on jokin etenevä tai rajoittava sairaus. Tämän 
vuoksi tarkastelemme vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta kahdessa 
ryhmässä: työuralla olevat tai olleet ja työuran ulkopuolella olevat. Edelli-
seen ryhmään kuuluvat ne vaikeavammaisten lääkinnälliseen kuntoutukseen 
hakeneet, joille löytyi rekistereistä sosiaaliryhmä tai jotka kuuluivat työ-
voimaan tai olivat opiskelijoita. Jälkimmäiselle ryhmälle ei löytynyt tietoja 
ammatista, sosiaaliryhmästä tai aktiiviväestöön kuulumisesta. Kaiken kaik-
kiaan sosiaaliryhmä pystyttiin määrittelemään vain reilulle kolmannekselle 
vaikeavammaisten kuntoutusta hakeneista työikäisistä. 
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Taulukko 18. Vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta hakeneiden myöntöosuus 
(%)1 uusissa ja tarkistuspäätöksissä sairausryhmittäin, 25–59-vuotiaat miehet ja naiset. 
 

 Miehet Naiset 
 
 
 
Sairausryhmä 

Vain 
uusia 

päätök-
siä1 

Tarkis-
tus-

päätök-
siä1 

Kaikki1 Uusien 
osuus 

Vain 
uusia 

päätök-
siä1 

Tarkis-
tus-

päätök-
siä1 

Kaikki1 Uusien 
osuus 

Hermoston 
sairaudet 65 

 
99 97 7 50 

 
99 96 7 

MS-tauti 70 98 98 5 32 98 94 6 
Verenkierto-
elinten sairaudet 46 

 
100 93 14 27 

 
97 92 12 

Tules 48 98 93 11 33 99 95 7 

Mtk-häiriöt  60 100 91 22 65     100 92 21 
Vammat, 
myrkytykset, 
ulkoisten syiden 
seuraukset 51 100 94 12 50 

 
 
 

98 90 16 
Kaikki  
sairaudet2 62 99 95 12 53 99 94 10 
N2 407 3033 3440  353 3223 3576  
 

1Ikävakioitu Suomen 2004 väestöllä 
2Ne hakijat, jotka ovat hakeneet useampaa toimenpidettä on huomioitu summarivillä ainoastaan 
kerran. Myös ne  hakijat on huomioitu summarivillä, jotka ovat hakeeneet sairusryhmän perusteella, 
jota tässä ei ole esitetty. 
    
Työuran ulkopuolella olevilla hakeneisuus oli 30-kertaista verrattuna 
työuralla oleviin tai olleisiin. Peräti 6 prosenttia kaikista työuran ulkopuolella 
olevista 25–29-vuotiaista miehistä oli hakenut vaikeavammaisten lääkin-
nällistä kuntoutusta; tästä huipusta hakeminen laski iän myötä (Kuvio 27). 
Työuran ulkopuolella olevilla naisilla hakeneisuus puolestaan kasvoi 30–49-
vuotiailla ja oli suurimmillaan 45–49-vuotiailla. Työuralla olevissa tai 
olleissa oli enemmän sellaisia hakijoita, joilla oli vain uusia hakemuksia, 
kuin työuran ulkopuolella olevilla.  
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Kuvio 27. Vaikeavammaisten lääkinnälliseen kuntoutukseen hakeneet 10 000 henkeä 
kohti työuralla olevilla tai olleilla sekä työuran ulkopuolella olevilla sukupuolen ja iän 
mukaan, 25–59-vuotiaat. 
  
 
Tarkastelemme ensin työuralla olevia tai olleita. Työuralla olevat tai ol-
leet naiset hakivat vaikeavammaisten kuntoutusta hieman useammin kuin 
miehet. Myöntävän päätöksen he saivat hakemukseensa yhtä todennäköi-
sesti. Miehet saivat kuitenkin naisia todennäköisemmin myönnön vain uusia 
päätöksiä saaneiden joukossa. (Liitetaulukot 39 ja 40.) 

Työuralla olevilla tai olleilla kuntoutuksen hakeminen lisääntyi ylempiin 
tuloryhmiin siirryttäessä. Ero alimman ja ylimmän ryhmän välillä oli kak-
sinkertainen (Kuvio 28). Suurempi hakeneisuus ylemmissä tuloryhmissä nä-
kyi myös päätöksen saaneiden tuloviidenneksissä: näistä runsas kolmannes 
kuului ylimpään tuloviidennekseen ja alle kymmenennes alimpaan tulo-
ryhmään.   
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 Hakeminen1           Myöntävä päätös2 

 
1Pylvään kannan leveys on suhteessa ryhmän osuuteen koko väestössä 
2Pylvään kannan leveys on suhteessa ryhmän hakeneisuuteen 
OR = odds ratio (ristitulosuhde) 

 
Kuvio 28. Tulojen yhteys (OR, 95 %:n luottamusvälit) vaikeavammaisten lääkinnälliseen 
kuntoutukseen hakemiseen ja myöntävään päätökseen työuralla olevilla ja olleilla, 25–59-
vuotiaat (ikä ja sukupuoli vakioitu). 
 
 
Ylimpiin tuloryhmiin kuuluvat, kuten ylipäätään hyvässä sosioekonomisessa 
asemassa olevat, saivat myöntävän päätöksen useammin kuin alemmassa 
ryhmässä olevat. Myöntöön vaikutti kuitenkin se, oliko hakijalla tarkistus-
päätöksiä: jos näin oli, päätös oli lähes poikkeuksetta myöntö tuloryhmästä 
riippumatta. Sen sijaan niistä hakijoista, joilla oli ainoastaan uusia päätöksiä, 
myönnön sai 60 prosenttia. Tarkistuspäätöksiä oli useammalla ylempiin kuin 
alempiin tuloryhmiin kuuluvilla – näin ollen heistä suurempi osa sai myön-
nön. Todennäköisesti tulot eivät ratkaisseet, sillä hakijoista, joilla oli vain 
uusia päätöksiä, alimpaan tuloviidennekseen kuuluvat saivat muita toden-
näköisemmin myöntävän päätöksen. 

Vaikka vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta hakeneista keski-
määräistä useampi kuului ylempiin tuloryhmiin, ei tämä tarkoita, että Kelan 
kuntoutusta hakisivat yleensä parempiosaiset. Myöntökriteereihin kuuluu että 
hakijan toiminnalliset vaikeudet arkielämässä ovat suuria ja että hän saa joko 
vammaistukea tai eläkkeellä ollessaan eläkkeensaajan hoitotukea (ks. luku 
3.2). Työuralla olevista tai olleista joka toinen hakija oli työkyvyt-
tömyyseläkkeellä. He saivat myöntävän päätöksen hieman työllisiä todennä-
köisemmin. 
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Yksin asuvilla ja vielä työikäisenä vanhempiensa taloudessa asuvilla oli 
yli kaksinkertainen todennäköisyys hakea vaikeavammaisten kuntoutusta 
verrattuna niihin työikäisiin, jotka asuivat omien tai puolisonsa lasten kanssa. 
Myöntävän päätöksen saivat todennäköisemmin yksin asuvat tai ne avio- tai 
avoliitossa olevat, joilla oli lapsia.  

Taajamissa työuralla olevat hakivat kuntoutusta useammin kuin haja-
asutusalueella asuvat, mutta pääsivät sinne yhtä todennäköisesti. Alueista 
pienin hakutodennäköisyys oli Etelä-Suomessa. Lounais-Suomessa asuvilla 
oli suurin todennäköisyys saada myöntävä päätös. 

Seuraavissa tarkasteluissa ovat mukana työuran ulkopuolella olevat 
vaikeavammaisuuden perusteella kuntoutusta hakeneet ja heidän riskiväestö-
nään samanikäiset, joiden sosiaaliryhmää ei aineiston perusteella ollut mah-
dollista määrittää ja jotka eivät olleet opiskelijoita tai kuuluneet työvoimaan. 
Kaikkien kuntoutusta hakeneiden lisäksi tarkastelemme erikseen kahta 
ryhmää: toimenpiteistä yleisintä eli fysioterapiaa hakeneita ja sairaus-
ryhmistä muista hakijoista poikkeavaa hakijaryhmää, eli mielenterveyden ja 
käyttäytymisen häiriöiden perusteella kuntoutusta hakeneita. 
 Työuran ulkopuolella olevista hakijoista 95 prosenttia oli eläkeläisiä. 
Miehet ja naiset poikkesivat hieman toisistaan muiden taustatekijöiden suh-
teen eri ikäryhmissä. Alle 35-vuotiaissa naisia oli enemmän kuin miehiä. 
Molemmissa sukupuolissa oli määrällisesti yhtä paljon sellaisia, jotka olivat 
olleet sairaina edellisen vuoden aikana sairauspäivillä ja erityiskorvattavien 
lääkkeiden hankkimisella mitattuna. Naisten joukossa oli todennäköisesti 
lisäksi sellaisia kotitaloustyötä tekeviä, joille ei ollut mahdollista määritellä 
sosioekonomista asemaa. Sen sijaan 45 vuotta täyttäneistä työuran ulko-
puolella olevista suurin osa oli miehiä, joilla oli naisia useammin myös 
sairauspäivärahapäiviä ja erityiskorvattavia lääkkeitä.  

Työuran ulkopuolella olevat naiset hakivat kuntoutusta miehiä toden-
näköisemmin, mikä johtui hakeneisuudesta vanhemmissa ikäryhmissä (ks. 
Kuvio 27). Sairausryhmittäin oli kuitenkin eroa:  mtk-häiriöiden perusteella 
miesten hakeneisuus oli suurempaa. Mies- ja naishakijat saivat myöntävän 
päätöksen yhtä todennäköisesti. (Liitetaulukot 41 ja 42.)  

Työuran ulkopuolella olevilla vaikeavammaisilla myöntöjen ero tarkis-
tuspäätöksiä ja vain uusia päätöksiä saaneiden välillä oli vielä suurempi kuin 
työuralla olevilla tai olleilla vaikeavammaisilla. Fysioterapiaa hakeneilla tar-
kistuspäätöksiä saaneista lähes kaikki saivat myöntävän päätöksen, kun vain 
uusia päätöksiä saaneille näin kävi vain joka toiselle. Mielenterveyden ja 
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käyttäytymisen häiriöiden perusteella vaikeavammaisten kuntoutusta hake-
neista 80 prosentilla oli tarkistuspäätöksiä vuonna 2004. Heistä jokainen sai 
myöntävän päätöksen. Sen sijaan niistä, joilla oli vain uusia päätöksiä, myön-
tävän päätöksen sai kaksi kolmesta.  

Parempituloiset hakivat pienituloisia useammin vaikeavammaisten lää-
kinnälliseen kuntoutukseen (Kuvio 29). Kaikista työuran ulkopuolella olevis-
ta korkeimpaan tuloviidennekseen kuuluvista kuntoutukseen haki 16 prosent-
tia, kun alimmassa tuloviidenneksessä hakijoita oli alle 2 prosenttia. Päätök-
siä saaneilla tulojakauma ei kuitenkaan ollut yhtä vino kuin työuralla olevilla 
tai olleilla. Kahteen ylimpään tuloviidennekseen kuului noin kolmannes 
enemmän hakijoita kuin kahteen alimpaan viidennekseen (ks. Kuvio 29). 
Ylimmässä tuloviidenneksessä myöntävä päätös oli hieman todennäköisempi 
kuin muissa ryhmissä. Päätöksen laadun ja tulojen yhteys selittyi, kun otettiin 
huomioon, oliko hakijalla vain uusia vai myös tarkistuspäätöksiä vuodelta 
2004. Keskimäärin joka kymmenennellä hakijalla oli vain uusia päätöksiä, ja 
heistä suhteellisen moni oli pienituloinen. 

 
      Hakeminen1                         Myöntävä päätös2 

 
1Pylvään kannan leveys on suhteessa ryhmän osuuteen työuran ulkopuolella olevissa 
2Pylvään kannan leveys on suhteessa ryhmän hakeneisuuteen 
OR = odds ratio (ristitulosuhde) 

 
Kuvio 29. Tulojen yhteys (OR, 95 %:n luottamusvälit) vaikeavammaisten lääkinnälliseen 
kuntoutukseen hakemiseen ja myöntävään päätökseen työuran ulkopuolella olevilla,  
25–59-vuotiaat naiset ja miehet (ikä ja sukupuoli vakioitu). 
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Kuntoutuslaitosjaksoa hakeneiden taustatekijät poikkesivat muita toimenpi-
teitä hakeneista. Tässä ryhmässä lähes puolet, 45 prosenttia, oli avio- tai avo-
liitossa. Hakeneisuus oli suurinta lapsettomilla avio- tai avoliitossa olevilla. 
Myös korkea-asteen suorittaneiden ja ylimpiin tuloryhmiin kuuluvien osuus 
oli suurempi kuin muita toimenpiteitä hakeneilla.  

Sekä kaikilla hakijoilla että fysioterapiaa hakeneilla haja-asutusalueella 
asuva sai taajamassa asuvaa todennäköisemmin myöntävän päätöksen, mutta 
taajamassa hakeminen oli ollut yleisempää. Alueellisesti tarkasteltuna kaik-
kien hakijoiden hakutodennäköisyys oli alhaisin HUSin alueella ja korkein 
lännessä. Lounais- ja Pohjois-Suomessa asuvilla oli suurin todennäköisyys 
saada myöntävä päätös. Fysioterapian hakeneisuus oli suurinta Pohjois- ja 
Länsi-Suomessa; pohjoisessa myös myöntöjen osuus oli keskimääräistä suu-
rempi Lounais-Suomen lisäksi.  

Mtk-häiriöiden perusteella hakeneista korkeintaan perusasteen suoritta-
neiden hakutodennäköisyys oli nelinkertainen muihin verrattuna. Päätöksen 
saaneista yli 80 prosentilla oli korkeintaan perusasteen koulutus. Kolmeen 
ylimpään tuloviidennekseen kuuluvat hakivat kuntoutusta lähes kolme kertaa 
todennäköisemmin alimpaan tuloviidennekseen verrattuna. Päätöksen saa-
neista näihin kolmeen ylimpään tuloviidennekseen kuului 40 prosenttia kun 
kaikista työuran ulkopuolella olevista näihin ryhmiin kuului 28 prosenttia. 
Muut tekijät eivät selittäneet näitä eroja.  

Kaikista työuran ulkopuolella olevista 25–59-vuotiaista hakijoista kol-
mannes oli avio- tai avoliitossa ja yli puolet oli naimattomia; viidennes asui 
vanhempiensa taloudessa ja heidän hakeneisuutensa oli muita yleisempää. 
Mtk-häiriöiden perusteella hakeneista yli 90 prosenttia oli naimattomia. Ne 
kymmenisen prosenttia, joilta tieto perhetilanteesta puuttui kokonaan, saivat 
muita todennäköisemmin myöntävän päätöksen.  
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5.4.3 Työikäisten (25–59-vuotiaat) harkinnanvarainen kuntoutus 

 
Harkinnanvaraista kuntoutusta hakeneista naisista ja miehistä lähes 80 
prosenttia sai myöntävän päätöksen (Taulukko 19). Myöntöjen osuus oli kui-
tenkin 98 prosenttia niillä 30 prosentilla hakijoista, joilla oli tarkistuspäätök-
siä vuodelta 2004.   

Vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus 25–59-vuotiaat 
Työuralla olevat ja olleet 
• Tulot: hyvätuloiset hakivat ja saivat kuntoutusta huonotuloisia yleisemmin. 

Tämä oli yhteydessä siihen, että huonotuloisissa oli enemmän uusia haki-
joita. Vain uusia hakijoita tarkastellessa huonotuloiset saivat myönteisen 
päätöksen useammin kuin hyvätuloiset. 

• Sosiaaliasema: myöntävän päätöksen sai todennäköisimmin hyvässä so-
sioekonomisessa asemassa oleva.  

• Perhetilanne: yksin tai vanhempiensa taloudessa asuvilla oli kaksinkertai-
nen hakutodennäköisyys: hakijoista he muodostivat kolmanneksen. 

Työuran ulkopuolella olevat 
• Koulutus: Hakemisen todennäköisyys ja myönnöt eivät vaihdelleet koulu-

tuksen mukaan. 
• Tulot: Mitä pienemmät tulot, sen epätodennäköisemmin haki ja sai myön-

nön kuntoutukseen. Huonotuloisten vähäisemmät myönnöt olivat yhtey-
dessä siihen, että heissä oli enemmän uusia hakijoita. 

• Muuta: Työuran ulkopuolella olevilla oli 30-kertainen hakutodennäköisyys 
työuralla oleviin tai olleisiin verrattuna 

• Perhetilanne: Vanhempien kanssa tai yksin asuvat hakivat todennäköi-
simmin ja muodostivat 57 % kaikista hakeneista, myöntävä päätös ei ollut 
yhteydessä perhetilanteeseen. 

• Todennäköisimmin kuntoutuslaitosjaksoa työuran ulkopuolella olevista 
hakivat korkeasti koulutetut, hyvätuloiset ja avioliitossa olevat. 

• Työuran ulkopuolella olevista fysioterapiaa todennäköisimmin hakivat hy-
vätuloiset, vanhempien taloudessa asuvat ja naimattomat. 

• Fysioterapian ja kuntoutuslaitosjakson myönnöissä ei työuran ulkopuolella 
olevilla ollut eroja kuin tulojen suhteen: mitä paremmat tulot, sen todennä-
köisemmin myöntävä päätös.  

�        Mtk-häiriöiden perusteella kuntoutusta työuran ulkopuolella olevista 
       todennäköisimmin hakivat miehet, korkeintaan perusasteen suorittaneet ja  
       naimattomat – harvimmin alimpaan tuloryhmään kuuluvat. 
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Tule-sairauksien perusteella hakeneista myöntävän päätöksen sai 
kaikkiaan 80 prosenttia; niillä hakijalla, joilla oli vain uusia hakemuksia, 
myönnön sai 73 prosenttia (Taulukko 20). Vastaavasti mielenterveyden ja 
käyttäytymisen häiriöiden perusteella kuntoutusta hakeneista myöntävän pää-
töksen saivat hieman harvemmin ne, joilla oli vain uusia hakemuksia (60 %), 
kuin kaikki hakijat (yli 70 %). Sekä tule- että mtk-sairauksien perusteella ha-
keneiden myöntöprosentti vaihteli myös toimenpiteittäin (Liitetaulukko 43). 
Psykoterapiaa hakeneista myöntävän päätöksen sai alle puolet niistä, joilla 
oli vain uusia päätöksiä (noin puolella hakijoista), mutta 96 prosenttia niistä, 
joilla oli tarkistuspäätöksiä (Taulukko 19).  
 
Taulukko 19. Harkinnanvaraista kuntoutusta hakeneiden myöntöosuus(%)1 uusissa ja 
tarkistuspäätöksissä toimenpiteittäin, 25–59-vuotiaat miehet ja naiset.  
 
 Miehet Naiset 

Toimenpide 

Vain 
uusia 

päätök-
siä1 

Tarkis-
tus-

päätöksiä1 

Kaikki1 Uusien 
osuus 

Vain 
uusia 

päätök-
siä1 

Tarkis-
tus-

päätöksiä1 

Kaikki1 Uusien 
osuus 

Kuntoutus-

laitosjakso ja 

Reumasäätiön 

sairaala 61 95 73 69 61 94 74 65 

Sairausryhmä-

kohtaiset kurssit 66 91 73 75 66 92 73 74 

ASLAK 84 93 85 86 83 96 85 87 

Tules 98 99 98 70 92 99 95 72 

Psykoterapia 46 96 69 55 43 96 71 50 

Kehittämis- ja 

kokeilutoiminta 84 98 92 46 83 99 91 40 

Kaikki 

toimenpiteet2 70 98 78 74 68 98 78 71 

N2 8316 2912 11228  14922 5962 20884  
 

1Ikävakioitu Suomen 2004 väestöllä 
2Ne hakijat, jotka ovat hakeneet useampaa toimenpidettä on huomioitu summarivillä ainoastaan 
kerran. Myös ne on huomioitu summarivillä, jotka ovat hakeneet toimenpidettä, jota tässä ei eritellä. 
ASLAK = ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus,  
Tules = tuki- ja liikuntaelinsairaiden kuntoutuskurssi 

 
Naiset hakivat harkinnanvaraisen kaikkia toimenpiteitä (tässä tarkasteltuja) 
useammin kuin miehet. Naisten hakeneisuus oli erityisen suurta psykotera-
piassa, jonka hakijoista kolme neljästä oli naisia, sekä Tules-kursseilla, jossa 
naishakijoita oli kaksi kolmesta.  



111 

 

Koko lakiperusteessa nais- ja mieshakijat saivat myöntävän päätöksen 
keskimäärin yhtä usein. Eri toimenpiteissä naisten ja miesten välillä oli 
kuitenkin joitakin pieniä eroja myöntöosuuksissa.  
 
Taulukko 20. Harkinnanvaraista kuntoutusta hakeneiden myöntöosuus(%)1 uusissa ja 
tarkistuspäätöksissä sairausryhmittäin, 25–59-vuotiaat miehet ja naiset.  

 
 Miehet Naiset 

Sairausryhmä 

Vain 

uusia 

päätök-

siä1 

Tarkis-

tus-

päätök-

siä1 

Kaikki1 Uusien 

osuus 

Vain 

uusia 

päätök-

siä1 

Tarkis-

tus-

päätök- 

siä1 

Kaikki1 Uusien 

osuus 

Tules 74 98 81 76 73 97 80 76 

Mtk-häiriöt 58 97 73 60 58 97 75 56 

Hermoston 

sairaudet 78 95 83 77 75 98 81 79 

Verenkierto-

elinten 

sairaudet 73 85 78 76 72 99 80 77 

Kaikki sairaus-

ryhmät2 70 98 78 74 68 98 78 71 

N2 8316 2912 11228  14922 5962 20884  
 

1Ikävakioitu Suomen 2004 väestöllä 
2 Ne hakijat, jotka ovat hakeneet useampaa toimenpidettä on huomioitu summarivillä ainoastaan 
kerran. Myös ne hakijat, jotka ovat hakeeneet sairausryhmän perusteella, jota tässä ei eritellä.  

 
Kokonaisuudessaan harkinnanvaraisen kuntoutuksen hakeminen lisääntyi iän 
myötä. Tarkastelluista toimenpiteistä vain psykoterapian hakeneisuus väheni 
vanhemmissa ikäryhmissä, kun kaikkien muiden kuntoutustoimenpiteiden 
hakeneisuus lisääntyi. Tosin ASLAK-kuntoutuksen hakuhuippu oli 45–54-
vuotiaissa (ks. luku 5.1).  

Kokonaisuudessaan harkinnanvaraiseen kuntoutukseen hakeminen oli 
yleisintä keskiasteen suorittaneilla miehillä ja korkea-asteen koulutuksen 
suorittaneilla naisilla. Naisilla hakeneisuus oli sitä suurempi mitä parempi 
heidän koulutustasonsa olo. Myöntävä päätös oli hieman todennäköisempi 
korkeakoulutetuille, mutta tämä ero selittyi muilla tekijöillä. (Liitetaulukko 
44 ja 45.) 



112 

 

Ylemmät ja alemmat toimihenkilönaiset olivat hakeneet kuntoutukseen 
keskimääräistä useammin. Molemmissa ryhmissä naisilla oli usein korkea-
koulututkinto, alemmista toimihenkilöistäkin yli 40 prosentilla. Sen sijaan 
miehistä kuntoutukseen olivat useimmin hakeneet alemmat toimihenkilöt ja 
työntekijät. Ylemmät ja keskitoimihenkilöt saivat myöntävän päätöksen 
todennäköisemmin kuin työntekijät tai yrittäjät. 

Kuntoutukseen hakeminen ja myöntävän päätöksen saaminen oli ylei-
sintä kahteen ylimpään tuloviidennekseen kuuluvilla, joissa oli enemmän 
työllisiä sekä ylempiä ja keskitoimihenkilöitä (Kuvio 30). Työlliset, jotka 
olivat opiskelijoiden ohella hakeneet useimmin harkinnanvaraiseen kun-
toutukseen, saivat työttömiä ja työvoiman ulkopuolella olevia todennäköi-
semmin myöntävän päätöksen. Työllisyys-status itsessään näyttäisi liittyvän 
kuntoutukseen pääsyyn: ryhmän todennäköisyys päästä kuntoutukseen oli 
suurempi kuin muiden tekijöiden perusteella olisi voinut päätellä. Toisaalta 
tämä liittyy kuntoutuksen tavoitteisiin, joihin kuuluu keskeisesti työkyvyn 
ylläpito ja sen parantaminen.   

Perhetilanteen ja siviilisäädyn yhteys kuntoutukseen hakemiseen oli 
erilainen miehillä ja naisilla. Miehillä hakeminen oli yleisintä avioliitossa 
olevilla sekä eronneilla ja naisilla puolestaan yksinasuvilla naimattomilla ja 
eronneilla tai leskillä. Myöntävän päätöksen saivat todennäköisemmin avio- 
tai avoliitossa olevat naiset ja miehet sekä yksinhuoltajamiehet. 

Naiset hakivat harkinnanvaraiseen kuntoutukseen hieman useammin 
taajamissa ja miehet haja-asutusalueilla. Naisilla alue-erot kuntoutukseen 
hakemisessa olivat pienemmät kuin miehillä, joilla hakeminen oli yleisintä 
Itä-Suomessa. Pohjois- ja Itä-Suomessa todennäköisyys saada myöntävä kun-
toutuspäätös oli kaikkein alhaisin.  
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                Tulotaso                    Pääasiallinen toiminta 

 
Pylvään leveys suhteessa ryhmän hakeneisuuteen 
OR = odds ratio (ristitulosuhde) 

 
Kuvio 30. Tulotason ja pääasiallisen toiminnan yhteys (OR, 95 %:n luottamusvälit) myön-
tävään päätökseen harkinnanvaraista kuntoutusta hakeneilla 25–59-vuotiailla (ikä ja su-
kupuoli vakioitu).  
 
Hoitojaksoa kuntoutuslaitoksessa tai Reumasäätiön sairaalassa hakivat kes-
kimääräistä useammin korkeintaan keskiasteen suorittaneet sekä työntekijät 
ja alemmat toimihenkilöt. Myönnöt jakautuivat koulutus- ja sosiaaliryhmiin 
tasaisesti, ainoastaan työvoimaan kuulumattomat eläkeläiset jäivät kuntou-
tuslaitosjaksoa paitsi muita useammin. Tämä näkyy myös tulojen mukaisessa 
tarkastelussa, jossa myönnöt harvenivat tulojen pienentyessä. Pienituloisissa 
oli keskimääräistä enemmän eläkeläisten lisäksi työttömiä, jotka myös saivat 
myönnön työllisiä hieman harvemmin.  

Sairausryhmäkohtaisia kursseja hakivat muita useammin miehistä 
keskiasteen ja naisista keskiasteen tai alimman korkea-asteen suorittaneet 
keskituloiset. Myöntävän päätöksen todennäköisyys oli suurin ylimmän 
korkea-asteen suorittaneilla, mikä näkyi myös toimihenkilöiden hieman kor-
keampana myöntöosuutena. Työttömät ja eläkeläiset saivat hylkyjä muita 
useammin.  

Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus (ASLAK) on suun-
nattu työssä oleville, joten tarkastelu on rajattu tässä työllisiin. ASLAK-kun-
toutusta hakeneilla oli harvoin tarkistuspäätöksiä: tässä aineistossa 13 pro-
sentilla.  
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ASLAK-kuntoutusta olivat hakeneet keskimääräistä harvemmin korkeintaan 
perusasteen suorittaneet ja alimpiin tuloryhmiin kuuluvat. Hakijoista vain  
4 prosenttia kuului alimpaan tuloviidennekseen, kun ylimpään kuului yli 
kolmannes. Perusasteen koulutuksen saaneet saivat kuitenkin ylemmän kor-
kea-asteen suorittaneita useammin myöntävän päätöksen.   

Naisilla hakeneisuus laski sosiaaliryhmän mukaan. Miehistä kuntoutusta 
hakivat eniten alemmat toimihenkilöt, joita on kuitenkin hyvin vähän, ja vä-
hiten yrittäjät. Työntekijät ja toimihenkilöt hakivat kuntoutusta yhtä usein 
(Kuvio 31). Ylemmät toimihenkilöt ja yrittäjät saivat työntekijöitä ja alempia 
toimihenkilöitä useammin hylkäävän päätöksen.  

Avioliitossa olevat ja eronneet hakivat ASLAK-kuntoutusta keskimää-
räistä useammin, mutta myöntävään päätökseen siviilisäädyllä ja perhe-
tilanteella ei ollut yhteyttä. ASLAK-kuntoutukseen pääsivät useimmin  
45–54-vuotiaat ja epätodennäköisimmin 55–59-vuotiaat hakijat. 

 
   Miehet                         Naiset 

 
 
Pylvään leveys suhteessa ryhmän kokoon 
OR = odds ratio (ristitulosuhde)  
Yth = ylempi toimihenkilö, Kth = keskitoimihenkilö, Ath = alempi toimihenkilö, Tt = työntekijä 

Kuvio 31. Sosiaaliryhmän yhteys (OR, 95 %:n luottamusvälit) harkinnanvaraiseen  
ASLAK-kuntoutukseen hakemiseen 25–59-vuotiailla työllisillä miehillä ja naisilla (ikävaki-
oitu). 
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Tuki- ja liikuntaelinsairaiden kuntoutuskursseille (Tules-kurssit) hakeneista 
93 prosenttia oli työllisiä. Hakeminen oli keskimääräistä yleisempää kes-
kiasteen suorittaneilla, alemmilla toimihenkilöillä ja työntekijöillä. Työllisten 
suuri osuus hakeneissa näkyy myös tuloryhmissä: alimmassa tuloryhmässä, 
johon kuuluu vähiten työllisiä, hakeneisuus oli muita ryhmiä vähäisempää. 
Myönnöissä taustatekijöiden mukaiset erot olivat pieniä, koska lähes kaikki 
hakeneet saivat myöntävän kuntoutuspäätöksen.  

Työelämästä poissaolevien kuntoutuskursseille (Typo-kurssit) hakeneista 
suurin osa (71 %) oli 65 vuotta täyttäneitä, tässä hakeneisuutta tarkasteltiin 
40–59-vuotiailla eläkeläisillä. Suurimmalla osalla sosiaaliryhmä ei ollut tie-
dossa. Heidän hakeneisuutensa kurssille oli vähäisempää kuin niillä, joiden 
tiedettiin olleen toimihenkilöitä tai työntekijöitä tai joilla oli vähintään kes-
kiasteen koulutus. Hakeneisuus oli selvästi suurempaa avioliitossa olevilla 
kuin naimattomilla. Kaikki tarkistuspäätöksiä saaneet (kolmannes hakijoista) 
olivat saaneet myöntävän päätöksen. Niillä hakijoilla, joilla oli vain uusia 
päätöksiä, myöntöprosentti oli miehillä 92 ja naisilla 88. 

Vajaakuntoisten pitkäaikaistyöttömien kursseille (IP-kurssit) alaikäraja 
on 45 vuotta, joten hakeneisuutta tarkasteltiin tässä 45–59-vuotiailla työttö-
millä. Kurssille hakivat lähes yhtä usein perus- ja keskiasteen suorittaneet.  
Yrittäjien osuus työttömistä oli pieni, mutta heidän hakeneisuutensa kursseil-
le oli keskimääräistä suurempi. Myös eronneet hakivat kurssille useammin 
kuin muut siviilisäätyryhmät. Mieshakijoista 20 prosentilla ja naishakijoista 
40 prosentilla oli tarkistuspäätöksiä: heidät kaikki hyväksyttiin kurssille. 
Myös uusia päätöksiä saaneista 94 prosenttia oli saanut myöntävän päätök-
sen. 

Psykoterapiaan hakivat muita useammin opiskelijat ja harvemmin elä-
keläiset, työlliset ja työttömät hakivat lähes yhtä usein. Tarkasteltuna teki-
jöitä yksitellen psykoterapian hakemisessa korostui hyvä asema: hakeneisuus 
oli suurinta ylimmän korkea-asteen tutkinnon suorittaneilla, ylemmillä toimi-
henkilöillä ja ylimmässä tuloryhmässä. Hakeneisuus väheni aina siirryttäessä 
alempaan koulutus- tai sosiaaliryhmään. Tuloryhmien väliset erot olivat pie-
nempiä.  
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Myöntävän päätöksen yhteys eri taustamuuttujiin oli samanlainen hakijoilla, 
joilla oli ainoastaan uusia päätöksiä kuin niillä, joilla oli myös tarkis-
tuspäätöksiä. Myönnön sai muita useammin työvoimaan kuuluva, erityisesti 
jos oli työllinen. Koulutusasteen mukaan tarkasteltuna myönnöissä oli vas-
taava gradientti kuin hakemisessa: myönnön sai muita useammin ylimmän 
korkea-asteen suorittanut ja harvemmin perusasteen suorittanut, erityisesti 
jos henkilö ei ollut työssä (Kuvio 33). Naisilla myöntöprosessi kasvatti psy-
koterapiaan osallistuvien koulutusryhmittäisiä eroja. Pelkän hakeneisuuden 
perusteella erot olisivat olleet viisinkertaisia, mutta kun korkea-asteen 
suorittaneet saivat myönnön todennäköisemmin kuin perusasteen suoritta-
neet, näiden koulutusryhmien välinen ero kasvoi kuusinkertaiseksi. Miehillä 
myöntöprosessi ei vaikuttanut psykoterapiaan osallistuneiden koulutus-
jakaumaan: korkeakoulutettuja oli kuusinkertaisesti perusasteen suorittanei-
siin verrattuna.   
        

         Koulutus              Siviilisääty 

 
Pylvään leveys suhteessa ryhmän hakeneisuuteen 
OR = odds ratio (ristitulosuhde) 

 

Kuvio 33. Koulutuksen ja siviilisäädyn yhteys (OR, 95 %:n luottamusvälit) myöntävään 
päätökseen harkinnanvaraista psykoterapiaa hakeneilla 25–59-vuotiailla (ikä ja sukupuoli 
vakioitu). 
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Psykoterapiaa hakivat keskimääräistä useammin yksin asuvat: eronneet, les-
ket ja naimattomat, mutta myöntävän päätöksen sai todennäköisemmin avio- 
tai avoliitossa oleva, jolla oli lapsia (Kuvio 33). 

Yli 90 prosenttia psykoterapiaa hakeneista asui taajamassa. Haja-
asutusalueella asuva sai hieman todennäköisemmin myöntävän päätöksen. 
HUSin alueen asukkaissa hakijoita oli suhteellisesti eniten, heistä keski-
määräistä harvempi sai myönnön. Todennäköisimmin myöntävän päätöksen 
sai Lounais- ja Pohjois-Suomessa.  

Mielenterveyden ja käyttäytymisen (mtk) häiriöiden perusteella kuntou-
tusta hakeneista kaksi kolmesta haki psykoterapiaan ja loput muita kuntou-
tustoimenpiteitä. Tarkastelemme harkinnanvaraiseen kuntoutukseen hake-
mista mtk-häiriöiden perusteella yhtenä kokonaisuutena. Naiset hakivat har-
kinnanvaraiseen kuntoutukseen mtk-häiriöiden perusteella kolme kertaa to-
dennäköisemmin kuin miehet. Myöntävän päätöksen mies- ja naishakijat sai-
vat yhtä todennäköisesti. Hakeminen oli yleisintä 25–29-vuotiailla ja muita 
selvästi vähäisempää 55–59-vuotiailla. (Liitetalukot 47 ja 48.) 

Harkinnavaraisen kuntoutuksen hakeminen mtk-häiriöiden perusteella 
oli yleisintä koulutetuilla, toimihenkilöillä ja ylimpään tuloviidennekseen 
kuuluvilla. Koulutus selitti sekä toimihenkilöiden ja tulojen yhteyttä hake-
miseen. Ylemmän korkea-asteen suorittaneiden hakeminen oli 3,5-kertaista 
perusasteen suorittaneisiin verrattuna (Kuvio 34). Vastaava ero myöntävän 
päätöksen saamisessa oli 1,4-kertainen. Kun sekä hakeminen että myöntävä 
päätös huomioidaan, mtk-häiriöiden perusteella kuntoutukseen olisi päässyt 
10 000:sta ylemmän korkea-asteen suorittaneesta miehestä 23 ja perusasteen 
suorittaneesta 7. Naisilla vastaavat luvut olivat 70 ja 18.  

Opiskelijat olivat hakeneet mtk-häiriöiden perusteella kuntoutukseen yli 
kaksinkertaisesti työvoimaan kuuluviin verrattuna. Harvemmin olivat hake-
neet eläkeläiset, jotka työttömien lisäksi saivat myöntävän päätöksen har-
vemmin kuin työlliset ja opiskelijat. 
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          Hakeminen1                             Myöntävä päätös2  

 

 

1Pylvään kannan leveys on suhteessa ryhmän osuuteen koko väestössä 
2Pylvään kannan leveys on suhteessa ryhmän hakeneisuuteen 
OR = odds ratio (ristitulosuhde) 
Mtk = mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 
 
 
Kuvio 34. Koulutuksen yhteys (OR, 95 %:n luottamusvälit) harkinnanvaraiseen kuntou-
tukseen mtk-häiriöiden perusteella hakemiseen ja myöntävään päätökseen 25–59-
vuotiailla (ikä ja sukupuoli vakioitu). 

 

Mtk-häiriöiden perusteella harkinnanvaraiseen kuntoutukseen hakemista lisä-
sivät naimattomuus ja eronneisuus sekä yksinhuoltajuus. Todennäköisimmin 
myöntävän päätöksen sai parisuhteessa elävä, jolla oli lapsia.  

Harkinnanvaraiseen mtk-kuntoutukseen hakeminen oli HUSin alueella 
selvästi muita alueita yleisempää. Harvinaisinta hakeminen oli muun Etelä-
Suomen alueella. Myöntävä päätös oli muita alueita todennäköisempi Lou-
nais- ja Pohjois-Suomessa. 

Mielialahäiriö oli hakuperusteena kahdella kolmesta Mtk-häiriöiden 
perusteella harkinnanvaraista kuntoutusta hakeneella. Mielialahäiriöiden pe-
rusteella kuntoutukseen hakeminen ei poikennut tässä esitetyistä kaikkia 
mtk-häiriöitä koskevista tuloksista. Sen sijaan myöntävissä päätöksissä ei 
ollut eroja koulutus- ja sosiaaliryhmien välillä edellä esitetystä poiketen. To-
sin ylemmät toimihenkilöt saivat muita todennäköisemmin myöntävän pää-
töksen.  

Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien perusteella naiset hakivat harkinnan-
varaista kuntoutusta lähes kaksi kertaa miehiä useammin, mutta myöntävä 
päätös oli tässäkin naisilla ja miehillä lähes yhtä todennäköinen. Hakeneisuus 
kasvoi 50–54-vuotiaisiin. Sen sijaan myöntävät päätökset olivat lähes yhtä 
todennäköisiä 25–44-vuotiailla ja vähenivät sen jälkeen jonkin verran. (Liite-
taulukot 49 ja 50.) 
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Tule-sairauksiin perustuva harkinnanvarainen kuntoutus oli työllisten 
kuntoutusta: työlliset hakivat kuntoutukseen ja saivat myöntävän päätöksen 
kaksi kertaa työttömiä ja eläkeläisiä todennäköisemmin. Keskiasteen 
suorittaneet hakivat harkinnanvaraiseen Tules-kuntoutukseen muita toden-
näköisemmin, mutta myöntävä päätös oli hieman todennäköisempi korkea-
asteen suorittaneille (Kuvio 35).  

Alemmilla toimihenkilöillä ja työntekijäammateissa olevilla oli muita 
suurempi hakeneisuus; näissä ryhmissä on myös enemmän tule-sairasta-
vuutta ja niihin perustuvia työkyvyttömyyseläkkeitä.  

Työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien vähäinen hakeneisuus ja 
pieni todennäköisyys saada myöntö kuntoutukseen näkyi myös tulojen ja 
kuntoutuksen välisessä yhteydessä. Alimmassa tuloryhmässä hakeneisuus oli 
vähäisintä ja todennäköisin myöntö oli kahdessa ylimmässä tuloryhmässä; 
noin 40 prosenttia tästä yhteydestä selittyi pääasiallisella toiminnalla.  

HUSin alueella Tules-kuntoutukseen hakeminen oli harvinaista, mutta 
hakijoista myöntävän päätöksen sai todennäköisimmin HUSin ja muun Etelä-
Suomen alueella. Pohjoista kohden myönnöt harvenivat. 

 
         Pääasiallinen toiminta                          Koulutus 

 

Pylvään leveys suhteessa ryhmän hakeneisuuteen 
OR = odds ratio (ristitulosuhde) 

  
Kuvio 35. Pääasiallisen toiminnan ja koulutuksen yhteys (OR, 95 %:n luottamusvälit) 
myöntävään päätökseen harkinnanvaraiseen kuntoutukseen tuki- ja liikuntaelinten saira-
uksien perusteella hakeneilla 25–59-vuotiailla (ikä ja sukupuoli vakioitu). 
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Harkinnanvarainen kuntoutus toimenpiteittäin 25–59-vuotiailla 
Kaikki toimenpiteet 
• Sukupuoli: Hakijoista 2/3 oli naisia, myöntävä päätös oli yhtä 

 todennäköinen naisilla ja miehillä. 
• Koulutus: Useimmin hakivat korkea-asteen suorittaneet naiset ja  

keskiasteen suorittaneet miehet, myöntävän päätöksen saivat todennäköisim-
min korkea-asteen suorittaneet. 

• Tulot: Hakemisen ja myöntävän päätöksen todennäköisyys lisääntyi 
 tulojen kasvaessa.  

• Sosiaaliryhmä: Miehistä hakivat työntekijät ja  alemmat toimihenkilöt, naisista  
toimihenkilöt, myöntävän päätöksen sai todennäköisimmin  
toimihenkilöryhmiin kuuluva. 

• Pääasiallinen toiminta: Opiskelijat ja työlliset hakivat eniten, työlliset  
saivat useimmin myöntävän päätöksen. 

• Perhetilanne: Eronneet ja lesket hakivat useimmin. Av(i)o-liitossa olevat saivat 
todennäköisimmin myönnön. 

Kuntoutuslaitosjakso 
• Koulutus: Keski- ja perusasteen suorittaneet hakivat muita todennäköisemmin.  
• Tulot: Hakeneisuus oli vähäisintä ja myönnön todennäköisyys pienin alimmas-

sa tuloviidenneksessä (jossa on runsaasti työvoimaan kuulumattomia).  
• Sosiaaliryhmä: Suurinta hakeneisuus oli alemmilla toimihenkilöillä ja työnteki-

jäammateissa. Myönnöissä ei eroja.  
• Myöntävä päätös oli harvinainen eläkeläisillä ja työttömillä. 
Sairausryhmäkohtaiset kurssit 
• Koulutus: Hakeminen oli yleisintä keskiasteen (naisilla myös alin korkea-aste) 

suorittaneilla, myöntävän päätöksen todennäköisyys kasvoi koulutuksen myötä. 
• Tulot: Keskituloiset hakivat todennäköisimmin: tulot eivät olleet  

yhteydessä myöntöihin. 
• Muuta: Myöntävän päätöksen saivat todennäköisimmin toimihenkilöt 

 ja yrittäjät, harvemmin työttömät ja eläkeläiset  
(jatkuu seuraavalla sivulla) 
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(jatkoa edelliseltä sivulta) 

 
Harkinnanvarainen kuntoutus toimenpiteittäin 25–59-vuotiailla 
ASLAK 
• Tulot ja koulutus: Hakijat olivat keskimääräistä suurituloisempia, naishakijat 

korkeammin koulutettuja. 
• Sosiaaliryhmä: Todennäköisimmin hakivat toimihenkilöt. Myöntävän päätök-

sen saamisessa erot vähäisiä. Yrittäjät hakivat ja saivat myöntävän päätök-
sen muita harvemmin. 

Tules-kurssit 
• Lähes kaikki hakijat olivat työllisiä. Hakeneisuus oli suurempaa työntekijä-

ammateissa ja alemmilla toimihenkilöillä.  
Hakijoissa oli vähän alimpaan tuloviidennekseen kuuluvia.  

• Myöntöjen osuus oli suuri. 
Työelämästä poissaolevien (Typo) kurssit 
• Hakeneisuus suurinta yli 60-vuotiailla. 40–59-vuotiailla hakeneisuus oli 

suurinta koulutetuimmilla, toisiksi ylimpään tuloryhmään kuuluvilla ja 
avioliitossa olevilla. 

 Vajaakuntoisten pitkäaikaistyöttömien (IP) kurssit 
• 45–59-vuotiaista työttömistä useimmin hakivat korkeintaan keskiasteen 

suorittaneet, yrittäjät ja sosiaaliryhmältään määrittelemättömät sekä yksin 
asuvat. 

Psykoterapia 
• Sukupuoli: Naisia hakijoista oli 3/4, myöntävä päätös yhtä todennäköinen 

naisille ja miehille.  
• Ikä: Hakeneisuus väheni ikäryhmittäin. Myönnöt olivat harvinaisempia 25–29- 

ja 50–59-vuotiailla.  
• Koulutus: Hakeminen lisääntyi koulutustason myötä. Myönnöt todennäköi-

sempiä korkea-asteen suorittaneilla. 
• Tulot: Hakutodennäköisyys oli suurin ylimmässä tuloviidenneksessä, myön-

nöissä ei ollut eroja.  
• Muuta: Hakeminen oli yleisintä opiskelijoilla, myöntävä päätös oli todennä-

köisin työllisillä. Hakeminen oli yleisintä yksin asuvilla (eronneet, lesket, nai-
mattomat), myöntävän päätöksen sai todennäköisemmin avio- tai avoliitossa 
oleva, jolla oli lapsia. Hakutodennäköisyys oli suurempi toimihenkilöillä kuin 
työntekijöillä, myönnöissä ei eroja. 

(jatkuu seuraavalla sivulla) 
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5.5  Sairastavuuden yhteys kuntoutukseen hakemiseen  
       ja kuntoutuspäätöksiin 
 
Sairastavuuden yhteyttä kuntoutukseen hakemiseen ja myöntöihin on 
seuraavassa tarkasteltu opiskelu- ja työikäisillä. Sairastavuus on määritelty 
erityiskorvattavien lääkkeiden hankkimisen, terveyspalvelujen käytön ja sai-
rauspäivärahapäivien perusteella. Näiden tietojen käyttö poikkeaa hieman 
ikäryhmittäin ja lakiperusteittain, mutta näistä on mainittu kyseisissä kohdis-
sa.  
 Kela maksaa sairauspäivärahaa sairastumispäivän ja yhdeksän sitä 
seuraavan arkipäivän jälkeiseltä työkyvyttömyysajalta enintään 300 arki-
päivään asti. Tässä vuosien 2003 ja 2004 Kelan korvaamat sairauspäiväraha-
päivät on laskettu yhteen ja luokiteltu kolmeen luokkaan: ei yhtään sairaus-
päivärahapäivää, 1–60 sairauspäivärahapäivää ja yli 60 sairauspäivärahapäi-

(jatkoa edelliseltä sivulta) 

 
Harkinnanvarainen kuntoutus sairausryhmittäin 25–59-vuotiailla 
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 
• Sukupuoli: Naiset hakivat 3 kertaa todennäköisemmin, myönnöt yhtä 

todennäköisiä mies-ja naishakijoilla. 
• Ikä: Hakeminen yleisintä 25-29- ja vähäisintä 50+vuotiailla. 
• Koulutus: Hakeminen ja myöntävät päätökset yleisempiä korkea-asteen 

koulutuksen saaneilla.  
• Muuta: Hakeminen yleisintä ylemmillä toimihenkilöillä, myönnöt yrittäjillä. 
• Opiskelijoilla hakeminen yleistä, myöntävät päätökset työllisillä. Eläkeläisillä 

hylkyjen osuus suuri. 
Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet 
• Sukupuoli: Naiset hakivat kaksi kertaa miehiä useammin, myönnöt yhtä 

todennäköisiä. 
• Ikä: Hakeneisuus kasvoi iän myötä 55. ikävuoteen asti. 
• Koulutus: Keskiasteen suorittaneet hakivat useimmin, korkea-asteen 

suorittanut hakija sai myönnön hieman muita todennäköisemmin 
• Muuta: Alemmat toimihenkilöt ja työntekijät hakivat useimmin.  
• Työlliset hakivat ja saivat myönteisen päätöksen kaksi kertaa eläkeläisiä ja 

työttömiä todennäköisemmin. 
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vää kyseisinä kahtena vuonna. Tarkastelun ulkopuolelle on rajattu eläke-
läiset, koska heille sairauspäivärahaa ei myönnetä. 

Kelan tulisi arvioida kuntoutustarve viimeistään silloin, kun sairaus-
rahapäivien suorituspäivät ylittävät 60 työkyvyttömyyttä välittömästi edeltä-
neen kahden vuoden aikana. Vaikka käytämme tässä samaa kahden vuoden 
viitejaksoa, on huomattava, että käytössämme ei ole tarkkaa työkyvyttömyy-
den alkuaikaa, josta kaksi vuotta olisi tullut laskea taaksepäin. Näin osa 1–60 
sairauspäiväryhmään luokitelluista olisi luultavasti kuulunut ryhmään 60+. 
Tässä aineistossa vuotta 2003 edeltävien vuosien sairauspäivillä ei ollut 
yhteyttä kuntoutuksen hakemiseen vuonna 2004.  
  Kaikki Kelan tarjoaman kuntoutuksen hakeminen perustuu sairauteen 
tai vammaan, jolle on diagnoosi. Tästä näkökulmasta sairastavuuden yhteys 
kuntoutukseen hakemiseen on 100 prosenttia. Kaikki sairausrahapäivillä 
olleet tai lääkkeitä hankkineet eivät kuitenkaan hae kuntoutukseen. Tämä voi 
selittyä sillä, että sairastavuuteen liittyvä kuntoutustarve on erilainen eri 
ryhmissä tai kuntoutukseen hakemisen todennäköisyys poikkeaa eri sairas-
tavuustasoilla esimerkiksi koulutus- tai tuloryhmittäin. Sairauspäivien määrä 
mittaa työkyvyttömyysjakson pituutta, mutta ei välttämättä kokonaisuu-
dessaan sairauden aiheuttamaa toimintakyvyn rajoittumista. Toisin sanoen 
sairauspäivät eivät ole riittävä ja yksiselitteinen kuntoutustarpeen osoitin. 
Sen lisäksi että sairauspäivien viitejakso ei aineistossamme ole sidottu työ-
kyvyttömyyden alkuun, työkyky on voinut rajoittua tai olla uhattuna jo ennen 
kuin sairaus on johtanut poissaoloihin, eli kuntoutustarve voi olla ilmeinen 
myös niillä, joilla ei ole Kelan korvaamia sairausrahapäiviä.  
 Sairauden vaikutus työ- ja toimintakykyyn riippuu muun muassa työn 
vaatimuksista ja ympäristötekijöistä. Samanasteinen sairaus voi johtaa yh-
dessä tehtävässä sairauslomalle kun toisessa henkilö jatkaa joko siksi, että 
työn vaatimukset, työolosuhteet tai työjärjestelyt sen mahdollistavat, tai se on 
muista syistä välttämätöntä (ks. Dew ym. 2005). Työkykyyn ja siten kuntou-
tustarpeeseen vaikuttavat myös monet muut tekijät kuin sairaus. Tässä 
käytettyjen sairastavuustietojen – sairauspäivien määrän ja hankittujen 
lääkkeiden – voidaan tulkita kuvastavan sairastavuuden haittaavuutta, joskin 
hyvin vajavaisesti ja korkeintaan suuntaa antavasti.  
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5.5.1 Sairastavuus ja opiskeluikäisten (16–24-vuotiaat) kuntoutus 
 
Vajaakuntoisten opiskeluikäisten ammatillinen kuntoutus 

Kuntoutuksen hakeminen oli moninkertaista niillä opiskeluikäisillä, jotka oli-
vat hankkineet erityiskorvattavia lääkkeitä (Taulukot 21 ja 22) tai olivat ol-
leet sairauspäivärahapäivillä (Taulukko 22). Kuntoutukseen hakemisessa oli 
kuitenkin eroja sairausryhmittäin. Kuntoutukseen oli hakenut 6 prosenttia 
hermoston sairauksiin ja 11 prosenttia vaikeaan psykoosiin ja muihin vaikei-
siin mielenterveyden häiriöihin erikoiskorvattavia lääkkeitä hankkineista. 
Muissa sairausryhmissä, joissa hakijoita oli enemmän kuin 100, hakijoiden 
osuus lääkkeitä hankkineista oli alle 5 prosenttia. Lähes 90 prosenttia sairas-
tavuuden yhteydestä kuntoutuksen hakemiseen oli liitettävissä ongelmien ka-
saantumiseen: sairausrahapäivillä olleilla ja lääkkeitä hankkineissa oli paljon 
työttömiä, pienituloisia ja korkeintaan perusasteen koulutuksen suorittaneita.  

Vaikka hakeneisuus oli moninkertaista erityiskorvattavia lääkkeitä 
hankkineilla, myöntävän päätöksen saaminen ei ollut yhtään todennäköisem-
pi kuin lääkkeettömillä. Sen sijaan sairausrahapäivillä olleet hakijat saivat 
uuteen hakemukseen myönnön lähes kaksi kertaa todennäköisemmin kuin 
hakijat, joilla ei ollut samana tai edellisenä vuonna sairausrahapäiviä. Sairas-
tavuus ei ollut yhteydessä myöntöihin, kun myös tarkistushakemukset oli 
huomioitu. Sairastavuustietojen huomioiminen ei vaikuttanut tekijöiden 
välisiin eroihin, jotka olivat pieniä (Taulukko 24).  
 
Taulukko 21. Vajaakuntoisten ammatilliseen kuntoutukseen hakemisen yhteys (OR) su-
kupuoleen, äidin pääasialliseen toimintaan ja  erityiskorvattavien lääkkeiden hankkimi-
seen 16–19-vuotiailla, N=(59 520). 
 

 Muuttujien 
päävaikutukset1 

             Täysi 
             malli 

 OR 95 %  
luottamusväli 

OR 95 %  
luottamusväli 

Sukupuoli 
Mies 1,00  1,00  
Nainen 0,79 (0,71-0,88) 0,81 (0,73-0,90) 
Äidin pääasiallinen toiminta 
Työllinen 1,00  1,00  
Työtön 1,91 (1,59-2,29) 1,88 (1,56-2,25) 
Muu 1,92 (1,62-2,27) 1,85 (1,56-2,20) 
Puuttuva 1,80 (1,59-2,04) 1,79 (1,58-2,02) 
Erityiskorvattavia lääkkeitä 
 Kyllä 9,42 (8,37-10,59) 9,32 (8,29-10,49) 
 Ei 1,00  1,00  

1Sukupuoli vakioitu 
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Taulukko 22. Vajaakuntoisten ammatilliseen kuntoutukseen hakeminen ja sen yhteys 
taustatekijöihin, sairauspäivärahapäiviin ja erityiskorvattaviin lääkkeisiin, 20-24-vuotiaat 
miehet ja naiset (pl. eläkeläiset), N=(63 782). 
 

 Muuttujien 

päävaikutukset1 

Täysi malli +  

lääkkeet 

Täysi malli +  

sairausrahapäivät 

 OR 95 % 

luottamusväli 

OR 95 %  

luottamusväli 

OR 95% 

luottamusväli 

Sukupuoli  

Mies 1,00  1,00  1,00  

Nainen 0,95 (0,84-1,08) 0,96 (0,84-1,08) 0,97 (0,85-1,10) 

Pääasiallinen toiminta  

Työllinen 1,00  1,00  1,00  

Työtön 4,74 (3,87-5,85) 4,38 (3,55-5,41) 4,63 (3,75-5,71) 

Opiskelija 2,74 (2,31-3,24) 2,64 (2,23-3,13) 3,62 (3,05-4,30) 

Muu 8,05 (6,11-10,61) 8,28 (6,30-10,87) 11,26 (8,54-14,84) 

Erityiskorvattavia lääkkeitä 

Kyllä 9,45 (8,23-10,85) 9,13 (7,95-10,50)   

Ei 1,00  1,00    

Sairauspäivärahapäiviä 

Kyllä 9,95 (8,77-11,31)   11,85 (10,40-13,51) 

Ei 1,00    1,00  
1 sukupuoli vakioitu 

 
Taulukko 23.  Myöntävät päätökset vajaakuntoisten ammatilliseen kuntoutukseen tausta-
tekijöiden ja erityiskorvattavien lääkkeiden mukaan, 16–19-vuotiaat miehet ja naiset,  
N=(1 455). 
 

 

 

Muuttujien 

päävaikutukset1 

Täysi malli 

 OR 95 %  

luottamusväli 

OR 95 %  

luottamusväli 

Sukupuoli 

Mies 1,00  1,00  

Nainen 0,95 (0,70-1,29) 0,95 (0,70-1,29) 

Äidin pääasiallinen toiminta 

Työllinen 1,00  1,00  

Työtön 1,27 (0,71-2,26) 1,27 (0,71-2,26) 

Muu 0,98 (0,60-1,62) 0,98 (0,60-1,62) 

Puuttuva 0,85 (0,60-1,21) 0,85 (0,60-1,21) 

Erityiskorvattavia lääkkeitä 

 Kyllä 0,93 (0,66-1,30) 0,92 (0,66-1,30) 

 Ei 1,00  1,00  
1 sukupuoli vakioitu 
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Taulukko 24. Myöntävät päätökset vajaakuntoisten ammatilliseen kuntoutukseen saira-
uspäivärahapäivien ja erityiskorvattavien lääkkeiden mukaan, 20-24-vuotiaat miehet ja 
naiset (pl. eläkeläiset), N=(1 035). 

 
 Muuttujien 

päävaikutukset1 

Täysi malli + 

lääkkeet 

Täysi malli +  

sairausrahapäivät 

 OR 95 %  

luottamusväli 

OR 95 %  

luottamusväli 

OR 95%  

luottamusväli 

Sukupuoli 

Mies 1,00  1,00  1,00  

Nainen 1,12 (0,80-1,56) 1,07 (0,80-1,44) 1,06 (0,79-1,43) 

Pääasiallinen toiminta 

Työllinen 1,00  1,00  1,00  

Työtön 1,18 (0,73-1,90) 1,18 (0,73-1,90) 1,18 (0,73-1,91) 

Opiskelija 1,34 (0,91-1,96) 1,31 (0,89-1,93) 1,41 (0,95-2,07) 

Muu 2,08 (1,04-4,199 2,03 (1,01-4,09) 2,32 (1,14-4,70) 

Erityiskorvattavia lääkkeitä 

 Kyllä 1,22 (0,87-1,71) 1,17 (0,83-1,64)   

 Ei 1,00  1,00    

Sairauspäivärahapäiviä 

 Kyllä 1,25 (0,92-1,69)   1,35 (0,99-1,84) 

 Ei 1,00    1,00  
1 sukupuoli vakioitu 

 
 
Opiskeluikäisten harkinnanvarainen kuntoutus 

Sairastavuus oli yhteydessä harkinnanvaraiseen kuntoutukseen hakemiseen. 
Kelan korvaamia sairauspäivärahapäiviä oli ollut 6 prosentilla 20–24-
vuotiaista. Sairauspäivärahapäivillä olleet hakivat 7 kertaa muita todennäköi-
semmin kuntoutukseen (Taulukko 25), näin ollen harkinnanvaraisen kun-
toutuksen hakijoista 30 prosentilla oli ollut sairauspäivärahapäiviä hakemis- 
tai sitä edeltävänä vuonna. Kuntoutukseen oli hakenut 7 prosenttia vaikeaan 
psykoosiin tai muuhun vaikeaan mielenterveyden häiriöön ja 15 prosenttia 
Tule-sairauksiin (reuma) erityiskorvattavia lääkkeitä hankkineista. Eri-
tyiskorvattavia lääkkeitä hankkineet hakivat kuntoutukseen muita useammin 
(Taulukot 25 ja 26). 

Erityiskorvattavia lääkkeitä hankkineet 16–19-vuotiaat saivat muita 
todennäköisemmin myöntävän päätöksen kuntoutukseen. Sen sijaan 20–24-
vuotiailla myöntävän päätöksen saaminen harkinnanvaraiseen kuntoutukseen 
ei ollut yhteydessä korvattuihin sairauspäivärahapäiviin eikä erityiskorvat-
tuihin lääkkeisiin. (Taulukot 27 ja 28.) 
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Taulukko 25. Harkinnanvaraiseen kuntoutukseen hakeminen ja sen yhteys sukupuoleen, 
äidin pääasialliseen toimintaan ja erityiskorvattaviin lääkkeisiin, 16–19-vuotiaat miehet ja 
naiset, N=(59 520). 
 

 Muuttujien 

päävaikutukset1 

Täysi malli 

 OR 95 % 

luottamusväli 

OR 95 % 

luottamusväli 

Sukupuoli 

Mies 1,00  1,00  

Nainen 2,11 (1,84-2,41) 2,17 (1,90-2,48) 

Äidin pääasiallinen toiminta 

Työllinen 1,00  1,00  

Työtön 0,97 (0,74-1,28) 0,95 (0,72-1,25) 

Muu 1,10 (0,86-1,40) 1,07 (0,84-1,36) 

Puuttuva 1,54 (1,33-1,79) 1,55 (1,31-1,77) 

Erityiskorvattavia lääkkeitä 

 Kyllä 7,85 (6,76-9,11) 7,83 (6,74-9,09) 

 Ei 1,00  1,00  
1 sukupuoli vakioitu 

 
Taulukko 26. Harkinnanvaraiseen kuntoutukseen hakeminen ja sen yhteys taustatekijöi-
hin, sairauspäivärahapäiviin ja erityiskorvattaviin lääkkeisiin, 20-24-vuotiaat miehet ja nai-
set (pl. eläkeläiset), N=(63 782). 
 
 Muuttujien 

päävaikutukset1 

Täysi malli + 

lääkket 

Täysi malli + 

sairausrahapäivät 

 OR 95 % 

luottamusväli 

OR 95 % 

luottamusväli 

OR 95% 

luottamusväli 

Sukupuoli  

Mies 1,00  1,00  1,00  

Nainen 2,80    (2,52-3,12) 2,84   (2,56-3,16) 2,86   (2,57-3,18) 

Pääasiallinen toiminta 

Työllinen 1,00  1,00  1,00  

Työtön 1,38    (1,15-1,65) 1,33   (1,11-1,59) 1,34   (1,12-1,60) 

Opiskelija 1,46    (1,32-1,62) 1,43   (1,29-1,59) 1,78   (1,60-1,98) 

Muu 0,54    (0,34-0,85) 0,54   (0,34-0,86) 0,67   (0,42-1,07) 

Erityiskorvattavia lääkkeitä 

 Kyllä 3,90    (3,40-4,47) 3,81   (3,33-4,38)   

 Ei 1,00  1,00    

Sairauspäivärahapäiviä 

Kyllä 6,99    (6,31-7,76)   7,66   (6,88-8,54) 

Ei 1,00    1,00  
1 sukupuoli vakioitu 
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Taulukko 27. Myöntävät päätökset harkinnanvaraiseen kuntoutukseen taustatekijöiden ja 
erityiskorvattavien lääkkeiden mukaan, 16–19-vuotiaat miehet ja naiset,  N=(975). 
 

 Muuttujien 

päävaikutukset1 

Täysi malli 

 OR 95 % 

luottamusväli 

OR 95 % 

luottamusväli 

Sukupuoli 

Mies 1,00  1,00  

 Nainen 1,06   (0,75-1,48) 1,16   (0,82-1,64) 

Äidin pääasiallinen toiminta 

Työllinen 1,00  1,00  

Työtön 0,59   (0,32-1,11) 0,57   (0,30-1,09) 

Muu 0,74   (0,42-1,33) 0,68   (0,37-1,24) 

Puuttuva 0,81   (0,56-1,16) 0,88   (0,60-1,27) 

Erityiskorvattavia lääkkeitä 

 Kyllä 5,24   (2,91-9,42) 5,29   (2,94-9,53) 

 Ei 1,00  1,00  
1 sukupuoli vakioitu 

 
Taulukko 28.  Myöntävät päätökset harkinnanvaraiseen kuntoutukseen sairauspäivära-
hapäivien ja erityiskorvattavien lääkkeiden mukaan, 20-24-vuotiaat miehet ja naiset (pl. 
eläkeläiset), N=(1 787). 
 

 Muuttujien 

päävaikutukset1 

Täysi malli + 

lääkket 

Täysi malli + 

sairausrahapäivät 

 OR 95 %  

luottamusväli 

OR 95 %  

luottamusväli 

OR 95%  

luottamusväli 

Sukupuoli 

Mies 1,00  1,00  1,00  

 Nainen 1,01   (0,79-1,29) 0,99   (0,77-1,27) 0,98   (0,77-1,27) 

Pääasiallinen toiminta 

Työllinen 1,00  1,00  1,00  

Työtön 0,86   (0,58-1,29) 0,87   (0,58-1,29) 0,87   (0,59-1,30) 

Opiskelija 1,13   (0,89-1,44) 1,14   (0,89-1,45) 1,13   (0,89-1,44) 

Muu 0,35   (0,14-0,87) 0,35   (0,14-0,89) 0,35   (0,14-0,89) 

Erityiskorvattavia lääkkeitä 

 Kyllä 0,93   (0,68-1,28) 0,94   (0,68-1,29)   

 Ei 1,00  1,00    

Sairauspäivärahapäiviä 

 Kyllä 0,86   (0,67-1,08)   0,87   (0,68-1,10) 

 Ei 1,00    1,00  
1 sukupuoli vakioitu 
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5.5.2 Sairastavuus ja työikäisten kuntoutus 

 
Työikäisten vajaakuntoisten ammatillinen kuntoutus 
Työikäisillä sairastavuus oli yhteydessä vajaakuntoisten ammatilliseen kun-
toutukseen hakemiseen. 25–59-vuotiaiden kuntoutukseen hakeneisuus suh-
teutettuna hakemattomuuteen oli kahdeksankertaista sairauspäivärahapäivillä 
olleilla ja yli kaksinkertaista erityiskorvattavia lääkkeitä hankkineilla verrat-
tuna niihin, joilla vastaavia sairastavuustietoja ei ollut. Erityiskorvattavia 
lääkkeitä hankkineista alle 3 prosenttia haki kuntoutukseen; sairausryhmittäi-
set erot olivat pieniä.  

Sairausrahapäivät olivat yhteydessä erityisesti nuorempien vähäiseen ja 
ikääntyneiden suuren hakeneisuuteen. Vastaavasti naisten miehiä suurempi 
hakeneisuus liittyi näiden suurempaan sairauspäivärahapäivien määrään.  Sen 
sijaan opiskelijat ja työttömät olivat hakeneet kuntoutukseen enemmän kuin 
pidettyjen sairausrahapäivien perusteella olisi voinut olettaa. Tämä voi liittyä 
siihen, että näissä ryhmissä sairaus ei aina ole johtanut korvattuihin sairaus-
rahapäiviin (ks. alla). Erityiskorvattavat lääkkeet eivät liittyneet ryhmien vä-
lisiin hakeneisuuseroihin. (Taulukko 29.) 

Myöntöjä sairausrahapäivillä olleet tai erityiskorvattavia lääkkeitä osta-
neet hakijat saivat useammin kuin hakijat, joilla sairauspäivät tai hankitut eri-
tyiskorvattavat lääkkeet puuttuivat. Ryhmien välisiin myöntöeroihin näiden 
tekijöiden vaikutus oli kuitenkin hyvin vähäinen. (Taulukko 30.)  
  

Sairastavuuden yhteys opiskeluikäisten (16-24-vuotiaat) kuntoutuk-
seen hakemiseen ja myöntöihin 
• Vajaakuntoisten opiskeluikäisten ammatillisessa kuntoutuksessa 

sairastavuus (erityiskorvattavat lääkkeet, sairauspäivärahapäivät) kym-
menkertaisti hakeneisuuden. Myöntöihin sairausrahapäivillä oli yhteys 
uusia päätöksiä saaneilla, joilla sairausrahapäivät lähes kaksinkertaisti-
vat myönnön todennäköisyyden.  

• Opiskeluikäisten harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa 
sairastavuus oli yhteydessä hakemiseen muttei myöntöihin. 
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Taulukko 29. Vajaakuntoisten ammatilliseen kuntoutukseen hakeminen sairauspäivära-
hapäivien ja erityiskorvattavien lääkkeiden mukaan, 25-59-vuotiaat miehet ja naiset  
(pl. eläkeläiset), N=(965 287). 
 
 M1  M2  M3  

 OR 95 % 

luottamusväli 

OR 95 % 

luottamusväli 

OR 95% 

luottamusväli 

Sukupuoli  

Mies 1,00  1,0  1,00  

Nainen 1,44 (1,38-1,50) 1,41 (1,35-1,47) 1,24 (1,19-1,29) 

Ikä 

25-29 0,57 (0,51-0,63) 0,61 (0,55-0,68) 0,71 (0,64-0,79) 

30-34 0,68 (0,62-0,75) 0,72 (0,65-0,79) 0,77 (0,70-0,85) 

35-39 0,79 (0,72-0,87) 0,81 (0,74-0,89) 0,85 (0,78-0,93) 

40-44 1,00  1,00  1,00  

45-49 1,54 (1,42-1,66) 1,48 (1,37-1,60) 1,43 (1,32-1,54) 

50-54 2,50 (2,32-2.68) 2,29 (2,13-2,46) 2,14 (2,00-2,30) 

55-59 2,44 (2,27-2,62) 2.09 (1,94-2,25) 2,05 (1,91-2,21) 

Pääasiallinen toiminta 

Työllinen 1,00  1,00  1,00  

Työtön 1,99 (1,89-2,10) 1,95 (1,85-2,05) 2,19 (2,08-2,30) 

Opiskelija 2,64 (2,42-2,87) 2,28 (2,37-2,80) 3,58 (3,29-3,89) 

Muu 0,77 (0,65-0,91) 0,80 (0,67-0,95) 1,45 (1,22-1,73) 

Erityiskorvat-

tavia lääkkeitä 

M4 

OR 

95% 

luottamusväli 

    

 Kyllä 2,89 (2,77-3,02) 2,26 (2,16-2,37)   

 Ei 1,00  1,00    

Sairauspäivä- 

rahapäiviä 

M5 

OR 

95% 

luottamusväli 

    

 Kyllä 8,58 (8,22-8,96)   8,18 (7,83-8,56) 

 Ei 1,00    1,00  
 
M1 = sp + ikä + pääasiallinen toiminta 
M2 = M1 + erityiskorvattavia lääkkeitä 
M3 = M1 + sairauspäivärahapäiviä 
M4 = sp + erityiskorvattavia päiviä 
M5 = sp + sairauspäivärahapäiviä 
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Taulukko 30. Vajaakuntoisten ammatilliseen kuntoutukseen myönnöt sairauspäiväraha-
päivien ja erityiskorvattavien lääkkeiden mukaan, 25-59-vuotiaat (pl. eläkeläiset),  
N=(9 965). 

 
 M1  M2  M3  

 OR 95 % 

luottamusväli 

OR 95 % 

luottamusväli 

OR 95% 

luottamusväli 

Sukupuoli  

Mies 1,00  1,0  1,00  

Nainen 1.03 (0,94-1,13) 1,03 (0,94-1,13) 1,03 (0,93-1,13) 

Ikä  

25-29 1,01 (0,81-1,27) 1,01 (0,81-1,27) 1.07 (0,85-1,34) 

30-34 0,96 (0,77-1,19) 0,96 (0,77-1,19) 0,98 (0,79-1,22) 

35-39 0,99 (0,81-1,21) 0,99 (0,81-1,21) 1.00 (0,81-1,22) 

40-44 1,00  1,00  1,00  

45-49 1,24 (1,04-1,48) 1,24 (1,03-1,47) 1,24 (1,04-1,48) 

50-54 1,56 (1,32-1,85) 1,56 (1,32-1,84) 1,57 (1,33-1,86) 

55-59 1,37 (1,16-1,62) 1,36 (1,15-1,61) 1,41 (1,19-1,67) 

Pääasiallinen toiminta 

Työllinen 1,00  1,00  1,00  

Työtön 0,89 (0,78-1,00) 0,88 (0,78-1,00) 0,89 (0,78-1,00) 

Opiskelija 1,20 (0,97-1,48) 1,18 (0,96-1,46) 1,29 (1,04-1,60) 

Muu 0,94 (0,64-1,38) 0,93 (0,64-1,37) 0,94 (0,64-1,37) 

Erityiskorvat-

tavia lääkkeitä 

M4 

OR 

95 % 

luottamusväli 

    

Kyllä 1,14 (1,02-1,26) 1,12 (1,01-1,23)   

Ei 1,00  1,00    

Sairauspäivä-

rahapäiviä 

M5 

OR 

95 % 

luottamusväli 

    

Kyllä 1,40 (1,27-1,54)   1,41 (1,28-1,56) 

Ei 1,00    1,00  
 
M1 = sp + ikä + pääasiallinen toiminta 
M2 = M1 + erityiskorvattavia lääkkeitä 
M3 = M1 + sairauspäivärahapäiviä 
M4 = sp + erityiskorvattavia päiviä 
M5 = sp + sairauspäivärahapäiviä                    
Työikäisten harkinnanvarainen ammatillinen kuntoutus 

Harkinnanvaraiseen kuntoutukseen hakemisessa sairastavuusmittarina on 
käytetty sairausrahapäiviä. Noin 15 prosentilla väestöstä oli ollut 1–60 Kelan 
korvaamaa sairausrahapäivää kahden kalenterivuoden kuluessa. Tämän-
pituiset sairauspoissaolot olivat lähes yhtä yleisiä eri ikäryhmissä. Sen sijaan 
yli 60 sairauspäivärahapäivällä oleminen yleistyi iän myötä. (Liitetaulukko 
52.) 
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Yllättävää ei liene, että harkinnanvaraista kuntoutusta hakeneilla oli 
enemmän Kelan korvaamia sairauspäivärahapäiviä kuin koko väestössä kes-
kimäärin (Kuvio 36). Kuitenkin joka toisella kuntoutusta hakeneella ei ollut 
korvattuja sairauspäiviä; 25–29-vuotiailla näin oli peräti kahdella kolmesta. 
Tämä on ilmeisesti osittain yhteydessä siihen, että opiskelijoilla, joita 25–29-
vuotiaista oli viidesosa, sairauspäivärahapäiviä oli vähemmän kuin työllisillä 
ja työttömillä. Opiskelijat myös hakivat kuntoutusta ilman korvattuja sairaus-
päivärahapäiviä useammin kuin työvoimaan kuuluvat. Tämä ei välttämättä 
merkitse sitä, että opiskelijat hakisivat kuntoutusta terveempinä kuin työlliset 
tai työttömät tai olisivat käyttämissään terveyspalveluissa ohjattu varhai-
semmassa vaiheessa opiskelua tukeviin toimiin. Vähäinen sairausrahapäivien 
määrä voi liittyä taloudellisiin tekijöihin: vuonna 2004 opiskelijat olisivat 
joutuneet lakkauttamaan opintotukensa voidakseen hakea sairauspäivärahaa, 
josta olisi voinut seurata yli kuukauden katkos toimeentulossa. 

Muissa ikäryhmissä sairausrahapäivien jakauma pysyi hyvin tasaisena. 
Kuntoutukseen hakeneilla miehillä oli useammin ollut yli ja naisilla alle 60 
sairauspäivää (Kuvio 36).  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuvio 36. Sairauspäivärahapäivät (%) (2003–2004) sukupuolen, viisivuotisikäryhmän ja 
harkinnanvaraiseen kuntoutukseen hakemisen mukaan 25–59-vuotiailla (pl. eläkeläiset).  
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Seuraavaksi tarkastelemme eri taustatekijöiden yhteyttä harkinnanvaraiseen 
kuntoutukseen hakemiseen vastaavasti kuin edellä, mutta nyt huomioiden 
myös sairastavuuden edellä kuvatulla tavalla.  

Harkinnanvaraiseen kuntoutukseen hakeminen yleistyi sairauspäivä-
rahapäivien määrän lisääntyessä: hakemisen todennäköisyys oli kolminker-
tainen niillä, joilla oli 1–60 sairauspäivärahapäivää ja noin kymmenkertainen 
niillä, joilla oli yli 60 sairausrahapäivää verrattuna niihin, joilla ei ollut 
yhtään sairauspäivärahapäivää. Yhteys oli riippumaton muista taustatekijöis-
tä. (Liitetaulukot 55 ja 56) 

Edellä ilmeni (ks. luku 5.4.3), että naisilla harkinnanvaraiseen kun-
toutuksen hakeminen yleistyi koulutustason noustessa. Sairauspäiväraha-
päivien huomioiminen mallissa kasvatti koulutusryhmien välisiä eroja kun-
toutukseen hakemisessa. Tämä johtui siitä, että koulutetummat naiset olivat 
hakeneet kuntoutusta alhaisemmalla sairastavuustasolla. Korkea-asteen suo-
rittaneiden hakeneisuus oli perusasteen koulutuksen suorittaneiden hake-
neisuuteen verrattuna kaksinkertaista sairastamattomien ryhmässä ja 1,7-
kertaista yli 60 päivää sairastaneiden ryhmässä (ks. Kuvio 37 a-b). 
Sairauspäivärahapäiviä korkeintaan perusasteen suorittaneilla, sekä naisilla 
että miehillä, oli enemmän kuin muissa koulutusryhmissä, mutta perusasteen 
suorittaneiden kuntoutukseen hakeminen oli muita vähäisempää kaikilla sai-
rastavuustasoilla. (Liitetaulukko 54.) 

Miehistä harkinnanvaraiseen kuntoutukseen hakivat eniten keskiasteen 
koulutuksen suorittaneet. Miehillä korkea-asteen ja keskiasteen koulutuksen 
saaneiden hakeneisuusero oli liitettävissä eroihin pidettyjen sairaus-
päivärahapäivien määrässä. Korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden mies-
ten muita vähäisempi kuntoutukseen hakeminen liittyi näiden vähäiseen 
sairastavuuteen. Sen sijaan perusasteen koulutuksen saaneiden vähäisempi 
hakeminen ei selittynyt näiden sairastavuuden vähäisyydellä. Samalla sai-
rastavuustasolla korkea-asteen suorittaneiden miesten hakeneisuus oli noin 
1,4-kertaista perusasteen suorittaneisiin verrattuna. 
 Tulotason mukaan tarkasteltuna kahteen alimpaan tuloryhmään kuulu-
vat hakivat kaikilla sairastavuustasoilla harvemmin kuntoutukseen kuin kol-
meen ylimpään tuloviidennekseen kuuluvat. Tuloryhmien väliset suhteelliset 
hakeneisuuserot olivat lähes yhtä suuria eri sairastavuustasoilla: korkeimman 
tuloryhmän hakeneisuus oli noin 1,4–1,5-kertaista alimpaan tuloviidennek-
seen verrattuna sekä naisilla että miehillä olipa sairauspäiviä yli 60 tai ei lain-
kaan. 
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Kuvio 37 a-b. Harkinnanvaraiseen kuntoutukseen hakeneet 10 000 henkeä kohti 
koulutuksen (a) ja tulojen (b) sekä sairauspäivärahapäivien (2003–2004) ja suku-
puolen mukaan 25–59-vuotiailla (pl. eläkeläiset)1. 

a) 
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Sosiaaliryhmissä sairastavuuden yhteys kuntoutukseen hakemiseen oli vas-
taava kuin edellä koulutusryhmien osalla. Toimihenkilöillä oli keskimääräis-
tä vähemmän sairauspäivärahapäiviä ja tähän nähden he olivat hakeneet kun-
toutukseen usein. Tässä aineistossa yrittäjien työntekijöitä alhaisempi kun-
toutukseen hakeneisuus liittyi ryhmän vähäisempään sairausrahapäivien mää-
rään. Tämä ei kuitenkaan välttämättä heijasta yrittäjien tarvetta sairausraha-
päiviin tai kuntoutukseen. Myös 25 vuotta täyttäneet työttömät olivat hake-
neet kuntoutukseen harvemmin mutta opiskelijat useammin kuin ryhmän sai-
rastavuuden perusteella olisi voinut olettaa.  

Miesten harkinnanvaraiseen kuntoutukseen hakeminen oli vähäisintä 
HUSin alueella ja suurinta Länsi- ja Itä-Suomessa. Nämä alue-erot johtuivat 
osaksi sairastavuuseroista. Naisilla alue-erot hakemisessa olivat pienempiä 
kuin miehillä. HUSin alueella naiset hakivat kuitenkin kuntoutukseen hieman 
useammin kuin vastaavalla sairastavuustasolla muualla. 

Psykoterapiaa hakeneiden sairausrahapäivätiedot olivat erilaisia kuin 
kaikilla harkinnanvaraista kuntoutusta hakeneilla. Psykoterapiaa hakeneissa 
pitkään sairauslomalla olleiden osuus kasvoi iän myötä. Yli 50-vuotiaista 
kahdella kolmesta oli ollut sairausrahapäiviä, kun 25–29-vuotiaista suu-
rimmalla osalla ei ollut lainkaan sairausrahapäiviä. Naisten ja miesten sai-
rausrahapäivien jakaumalla ei ollut eroa. (Liitetaulukko 57.) 
 Naiset hakivat miehiä useammin psykoterapiaa, mutta toisin kuin koko 
harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa eri taustatekijät liittyivät naisilla ja mie-
hillä hakemiseen samalla tavalla. Näin ollen molempia sukupuolia oli mah-
dollista tarkastella yhdessä. Edellä on esitetty (ks. luku 5.4.3), että psyko-
terapiaa hakivat eniten hyvässä asemassa olevat: korkea-asteen suorittaneet 
tai opiskelevat, ylemmät toimihenkilöt, ylimpään tuloviidennekseen kuuluvat 
ja useammin nuoremmat kuin vanhemmat. Näiden ryhmien sairastavuus oli 
muita vähäisempää, joten tässä mitattu sairastavuus ei selittänyt ryhmien vä-
lisiä psykoterapian hakemiseroja.  

Kaikissa koulutusryhmissä sairausrahapäivien määrän kasvu lisäsi 
psykoterapian hakemista (Liitetaulukko 58). Naisilla hakeneisuuden  kasvu 
oli kuitenkin suurinta korkeimmin koulutetuilla. Miehillä korkeasti kou-
lutettujen hakeneisuus kasvoi enemmän kuin muiden ryhmien siirryttäessä 
sairastamattomista vähintään päivän sairastaneisiin, mutta yli 60 päivää 
sairastaneilla hakeneisuus seitsenkertaistui kaikissa koulutusryhmissä ver-
attuna vähemmän sairastaneisiin. Näin ollen koulutusryhmien väliset suh-
teelliset ja absoluuttiset hakeneisuuserot kasvoivat sairastavuuden lisään-
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tyessä. Korkea-asteen suorittaneet naiset, joilla oli yli 60 sairauspäivä-
rahapäivää, hakivat psykoterapiaa 2,5 kertaa yleisemmin kuin keskiasteen 
suorittaneet ja 5 kertaa yleisemmin kuin perusasteen suorittaneet. (Kuvio  
38 a.) 

Miehillä vastaavat suhteelliset erot olivat 3,4- ja 9-kertaiset. Koulutus-
ryhmien välisiä eroja oli myös korkeintaan 60 päivää sairastaneilla ja niillä, 
joilla sairausrahapäiviä ei ollut lainkaan, vaikka psykoterapian hakeneisuus 
oli näissä ryhmissä vähäistä. Perusasteen koulutuksen saaneista miehistä vain 
muutama haki psykoterapiaa, jos sairausrahapäivien määrä ei ollut yli 60.  

Tuloryhmittäisiä eroja psykoterapian hakemisessa ei ollut niillä, joilla 
ei ollut sairausrahapäiviä (Kuvio 38 b). Niillä, joille sairauspäivärahapäiviä 
oli kertynyt, psykoterapiaan hakeminen oli kahdessa ylimmässä tuloviiden-
neksessä yleisempää kuin kolmessa alimmassa. 
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Ikävakioitu, vakioväestönä Suomen väestö 2004 25–59-vuotiaat 
spv= sairausrahapäivien lkm 

 
Kuvio 38 a-b. Harkinnanvaraiseen psykoterapiaan hakeneet 10 000 henkeä kohti koulu-
tuksen ja tulojen sekä sairauspäivärahapäivien (2003–2004) ja sukupuolen mukaan  
25–59-vuotiailla (pl. eläkeläiset). 

 

 

Terveyspalveluiden käyttö ja harkinnanvaraisen kuntoutuksen hakeminen 

Sairastavuuden yhteyttä harkinnanvaraisen kuntoutuksen hakemiseen olem-
me tarkastelleet myös suhteuttamalla hakeneisuuden samoista syistä johtu-
vaan lääkärin toteamaan sairastavuuteen. Koska aineistossamme ei ollut tie-
toja sairastavuudesta tai tiettyyn sairauteen liittyvästä terveyspalveluiden 
käytöstä, olemme Terveys 2000 -aineiston avulla laskeneet ryhmäkohtaiset 
ikävakioidut sairastavuusosuudet mielenterveyden- ja käyttäytymisen häiri-
öille sekä tuki- ja liikuntaelinten sairauksille (ks. tarkemmin luku 4.3). Tä-
män jälkeen kuntoutusta tietyn sairauden perusteella hakeneiden osuudet on 
suhteutettu edellä kuvattuihin saman väestöryhmän sairastavuuslukuihin. Vä-
estöryhmän sairastavuuteen (terveyspalveluiden käyttöön) suhteutettua hake-
neisuutta on verrattu keskimääräiseen sairastavuuteen suhteutettuun hakenei-
suuteen.  
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Sairastavuuteen (terveyspalveluiden käyttöön) suhteutettu ikävakioitu hake-
neisuusindeksi ilmaisee, kuinka paljon ryhmän hakeneisuus poikkesi kes-
kimääräisestä sairastavuuteen (terveyspalveluiden käyttöön) suhteutetusta 
hakeneisuudesta. Luku 100 kuvastaa tilannetta, jossa ryhmän hakeneisuus on 
tasolla, jolla se ryhmän sairastavuuden perusteella voidaan olettaakin olevan. 
Lukua 100 suuremmat arvot kuvastavat tilannetta, jossa ryhmä on hakenut 
kuntoutusta useammin kuin samalla sairastavuustasolla on keskimäärin 
haettu, ja vastaavasti pienemmät luvut kuin 100 kuvastavat tilannetta, jossa 
ryhmä on hakenut kuntoutukseen harvemmin kuin olisi voinut olettaa sen 
sairastavuuden perusteella. 

 Tarkastelemme ensin mielenterveyden- ja käyttäytymisen häiriöiden 
perusteella kuntoutukseen hakemista suhteutettuna näistä syistä toteu-
tuneeseen terveyspalveluiden käyttöön ja sen jälkeen vastaavasti tuki- ja lii-
kuntaelinten sairauksiin perustuvaan kuntoutukseen hakemiseen. Mtk-häi-
riöihin perustunut terveydenhoitopalvelujen käyttö on arvioitu tähän syy-
ryhmään kuuluvaan sairauteen saadulla lääkärin- tai lääkehoidolla  haastatte-
luhetkellä tai sitä edeltäneen 12 kuukauden aikana.  
 Kuviossa 39 a-b mtk-häiriöihin perustuva kuntoutukseen hakeneisuus-
indeksi on esitetty koulutuksen ja pääasiallisen toiminnan mukaan. Korkea-
asteen koulutuksen suorittaneet hakivat harkinnanvaraiseen kuntoutukseen 
mtk-häiriöiden perusteella selvästi useammin kuin olisi voinut olettaa heidän 
terveyspalveluiden käytön perusteella siinä tilanteessa että tietty käyttöaste 
johtaisi yhtä todennäköisesti kuntoutushakemukseen. Vastaavasti keskiasteen 
ja perusasteen koulutuksen saaneet jättivät kuntoutushakemuksen oletettua 
harvemmin suhteessa näiden ryhmien terveyspalveluiden käyttöön.  

Työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien miesten olisi voinut 
odottaa hakevan mtk-häiriöiden perusteella kuntoutukseen paljon useammin, 
kun otti huomioon näiden ryhmien mtk-häiriöihin perustuvan terveys-
palveluiden käytön. Sen sijaan työlliset ja työvoiman ulkopuolella olevat 
naiset (ml. opiskelijat) olivat hakeneet kuntoutusta huomattavasti useammin, 
kuin näiden ryhmien terveyspalveluiden käytön perusteella olisi keskimäärin 
ollut oletettavissa.   

Kelan vakuutusalueita tarkasteltaessa osoittautui, että terveyspalve-
lujen käyttöön suhteutettu mtk-häiriöihin perustuva kuntoutuksen hakeminen 
oli keskimääräistä suurempaa HUSin alueella. Terveyspalveluiden käyttöön 
suhteutettu hakeneisuus oli suurta myös itäsuomalaisilla miehillä.  
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Kuvio 39 a-b.  Harkinnanvaraisen kuntoutuksen suhteellinen ikävakioitu hakeneisuus 
mielenterveyden- ja käyttäytymisen häiriöiden perusteella sairastavuus huomioituna  
(100 = keskimääräinen hakeneisuus kyseisellä sairastavuustasolla) koulutuksen (a) ja 
pääasiallisen toiminnan (b) mukaan 30–59-vuotiailla.  
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Tuki- ja liikuntaelinten väestöryhmittäistä sairastavuutta mitattiin lääkärin 
joskus toteamalla nivelreuman, nivelkuluman, muun nivelsairauden, selkä-
sairauden tai osteoporoosin sairastavuudella (ks. luku 4.3).   

Tule-sairauksissa koulutuksen mukaiset sairastavuuteen suhteutetut 
hakeneisuuserot olivat huomattavasti vähäisempiä kuin mtk-häiriöissä (Ku-
vio 40 a-b). Tule-sairauksiin perustuva kuntoutukseen hakeminen eri koulu-
tusryhmissä oli lähellä niiden sairastavuustasoa. Kuitenkin perusasteen suo-
rittaneet olivat hakeneet harkinnanvaraiseen kuntoutukseen hieman har-
vemmin kuin mitä olisi voinut niiden sairastavuustason perusteella olettaa. 
On huomattava, että tässä on tarkasteltu hakemista ainoastaan harkin-
nanvaraiseen kuntoutukseen, jossa on tarjolla tule-sairauksien perusteella 
muun muassa Tules- ja ASLAK-kursseja. Tarkastelusta on jätetty pois vajaa-
kuntoisten ammatillisena kuntoutuksena tarjottu kuntoutus, jonka toi-
menpiteistä muun muassa TYK-kuntoutukseen on hakeuduttu usein tule-sai-
rauksien perusteella. Tosin näille kursseille koulutusryhmittäiset hakemiserot 
olivat vastaavat, eli keskiasteen koulutuksen saaneet hakivat useammin kuin 
perusasteen koulutuksen saaneet. Kelan järjestämän kuntoutuksen sijaan sai-
rastuneet ovat voineet hakea muiden järjestäjien tarjoamaa kuntoutusta kuu-
luessaan niiden vastuualueisiin (ks. luku 2-3). 

Korkeintaan perusasteen suorittaneiden oletettua pienempi tule-
sairauksiin perustuva harkinnanvaraiseen kuntoutuksen hakeminen voi 
osittain liittyä myös ryhmään kuuluvien pääasialliseen toimintaan. Ryhmään 
kuuluvissa on keskimääräistä enemmän ei-työllisiä. Työttömät ja työvoiman 
ulkopuolella olevat hakivat tule-sairauksien perusteella kuntoutukseen sai-
rastavuuteensa nähden keskimääräistä harvemmin.  

Alueista sairastavuuteen nähden suhteellisen paljon haettiin kuntoutuk-
seen Etelä-Suomen (pl. HUS) alueella, miehet myös Länsi-Suomessa.  
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Kuvio 40 a-b. Harkinnanvaraisen kuntoutuksen suhteellinen ikävakioitu hakeneisuus tu-
ki- ja liikuntelinten sairauksien perusteella sairastavuus huomioituna (100 = keskimääräi-
nen hakeneisuus kyseisellä sairastavuustasolla) koulutuksen (a) ja pääasiallisen toimin-
nan (b) mukaan 30–59-vuotiailla.  
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Sairastavuuden yhteys harkinnanvaraiseen kuntoutukseen hakemiseen ja 
myöntöihin 25–59-vuotiailla 
Kaikki toimenpiteet 
• Sukupuoli: Kuntoutusta hakeneilla miehillä oli naisia enemmän 

sairauspäivärahapäiviä. 
• Ikä: Kuntoutusta hakeneiden sairastavuus oli samalla tasolla eri ikäryhmissä 

25–29-vuotiaita lukuun ottamatta. 
• Koulutus: Miehillä perusasteen suorittaneilla oli muita pienempi 

hakutodennäköisyys, vaikka sairastavuus oli suurempaa kuin muissa 
koulutusryhmissä. Korkea-asteen suorittaneiden hakeneisuus kasvoi eniten 
sairastavuuden lisääntyessä. 

�     Naisilla hakeminen oli yleisintä korkeasti koulutetuilla, joilla sairastavuus oli  
       vähäisintä.  
• Tulot: Tuloviidennesten väliset suhteelliset erot kuntoutukseen hakemisessa 

olivat lähes yhtä suuria eri sairastavuustasoilla.  
• Muuta: Kuntoutukseen hakeminen yleistyi voimakkaasti 

sairauspäivärahapäivien määrän lisääntyessä. 
• Toimihenkilöt hakivat kuntoutukseen useammin kuin sairauspäivärahapäivien 

perusteella olisi voinut olettaa. 
• Yrittäjien alhaisempi hakutodennäköisyys liittyi yrittäjien keskimääräistä 

vähäisempään sairauspäivärahapäivien määrään. 
• Työttömät hakivat kuntoutukseen harvemmin ja opiskelijat yleisemmin kuin 

sairauspäivärahapäivien perusteella olisi voinut olettaa. 
Psykoterapia 
• Ikä: Todennäköisintä hakeminen oli nuorilla.  
• Koulutus: Todennäköisintä hakeminen oli korkeasti koulutetuilla kaikilla 

sairastavuustasoilla. Koulutusryhmien väliset suhteelliset erot hakemisessa 
kasvoivat sairauspäivärahapäivien lisääntyessä. 

• Tulot: Sairausrahapäivillä olleilla hakeminen oli yleisintä kahdessa ylimmässä 
tuloviidenneksessä.   

• Muuta: Ylemmät toimihenkilöt ja opiskelijat hakivat useammin kuin 
sairastavuuden perusteella olisi voinut olettaa. 

• Niistä väestöryhmistä, joissa sairauspäivärahapäiviä oli kaikkein vähiten, 
haettiin psykoterapiaan yleisemmin. 

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 
• Koulutus: Terveyspalveluiden käyttöön nähden korkea-asteen koulutuksen 

saaneet hakivat kuntoutukseen keskimääräistä useammin ja korkeintaan 
perusasteen koulutuksen saaneet harvoin. 

• Muuta: Terveyspalveluiden käyttöön suhteutettu hakeminen oli vähäistä 
työttömillä ja työvoiman ulkopuolella olevilla opiskelijoita lukuun ottamatta.  

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet 
• Koulutus: Lääkärin toteama tule-sairastavuus huomioituna koulutusryhmien 

väliset hakemiserot olivat pieniä.  
• Muuta: Lääkärin toteama tule-sairastavuus huomioituna työlliset hakivat 

kuntoutukseen oletettua useammin ja työttömät selvästi harvemmin. 
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5.5.3 Ammatillisen kuntoutuksen hakeminen sairastavuuden ja sosiaali- 

         ryhmän mukaan   

 
Sosiaaliryhmien ASLAK- ja TYK-kuntoutuksen sekä muun vajaakuntoisten 
ammatillisen kuntoutuksen kuin TYK-kuntoutuksen hakeminen sairausraha-
päivien mukaan on esitetty kuviossa 41 a-c. Yleisintä harkinnanvaraisen  
ASLAK kuntoutuksen hakeminen oli 1–60 päivää hakemis- ja sitä edel-
tävänä vuonna sairastaneilla. Näin oli jokaisessa sosiaaliryhmässä lukuun ot-
tamatta työntekijänaisia. Työntekijänaisilla hakeminen oli yleisintä sairasta-
mattomilla ja väheni sairastavuuden lisääntyessä. Naisten kaikissa sairauspäi-
väryhmissä ylemmät toimihenkilöt hakivat ASLAK-kuntoutukseen eniten ja 
yrittäjät vähiten. Miehistä alemmat toimihenkilöt hakivat ASLAK-kuntou-
tukseen eniten. Työntekijä- ja ylemmät toimihenkilömiehet hakivat kuntou-
tusta lähes yhtä paljon kaikilla sairastavuustasoilla (kuvio a).  
 TYK-kuntoutuksen hakeminen (kuvio b) oli vähäisintä sairastamatto-
milla ja lisääntyi sairastavuuden kasvaessa kaikissa sosiaaliryhmissä. Mies-
yrittäjillä ja alemmilla toimihenkilöillä TYK-kuntoutuksen hakeminen ei kui-
tenkaan lisääntynyt yli 60 päivää sairastaneilla.   
 Muuta vajaakuntoisten ammatillista kuntoutusta kuin TYK-kuntoutusta 
haetaan hyvin harvoin ennen kuin sairausrahapäiviä on kertynyt 60 (kuvio c). 
Tässä vaiheessa toimihenkilönaisten ja -miesten hakeneisuus oli yhtä suurta. 
Toimihenkilönaiset olivat hakeneet 60 päivää sairastettuaan yhtä usein TYK- 
ja muuhun vajaakuntoisten ammatilliseen kuntoutukseen. Sen sijaan yrittäjät 
ja työntekijät hakivat 60 päivää sairastettuaan kaksi kertaa TYK-kuntoutusta 
useammin muuhun vajaakuntoisten ammatilliseen kuntoutukseen kuten kun-
toutustarveselvitykseen tai tutkimukseen. On huomattava, että toimihenkilöi-
den työllisyystilanne on parempi kuin työntekijöillä ja heillä on myös parem-
pia mahdollisuuksia hakeutua kuntoutukseen kuin yrittäjillä. TYK-kuntoutus 
on suunnattu työssä oleville, kun kuntoutustarveselvityksessä ja kuntoutus-
tutkimuksessa arvioidaan – mahdollisimman varhaisessa vaiheessa – henki-
lön kuntoutuksen tarvetta ja kuntoutuksen mahdollisuuksia työkyvyn kohen-
tamiseen.   
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Kuvio 41 a-c. Sosiaaliryhmien hakeminen ASLAK (a) ja TYK-kuntoutukseen (b) sekä 
muuhun vajaakuntoisten ammatilliseen kuntoutukseen (c) sairausrahapäivien määrän 
mukaan 10 000 miestä ja naista kohden vuonna 2004.  
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6 Yhteenveto ja pohdinta 
 

Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu 5–59-vuotiaiden naisten ja miesten Kelan 
tarjoaman kuntoutuksen hakemista sekä 63 510 hakijan saamia kuntoutus-
päätöksiä vuonna 2004. Kelan kuntoutus muodostuu kolmessa lakiperus-
teessa hyvin laajasta kirjosta toimenpiteitä muun muassa kuntoutustarpeen 
arvioinnista koulutukseen ja yksilö- sekä ryhmämuotoisista kursseista erilai-
siin yksilö- ja ryhmäterapioihin.  

Eri vuosina tarjonta voi osin olla erilaista ja kuntoutuksen sisältö voi 
myös muuttua erilaisten kehittämisohjelmien myötä väestön kuntoutus- ja 
kuntouttamistarpeen muuttuessa. Lisäksi eri ikäisenä, eri sairauksissa ja elä-
mäntilanteissa toimintakyvyn rajoittumisesta on omat ongelmansa, joihin tar-
vittavan kuntoutuksen on vastattava. Onkin perusteltua kysyä, onko miele-
kästä tarkastella kuntoutusta tai siihen hakemista ja pääsemistä yhtenä koko-
naisuutena. Muutamia yleisiä tekijöitä kuntoutukseen hakemisessa yli lakipe-
rusteiden oli kuitenkin havaittavissa.    

 
Ikä, sukupuoli, tulot, koulutus ja perheasema kuntoutukseen hakemisessa 

Kuntoutuksen hakemisen todennäköisyys liittyy ikään. Ikä määrittää myös 
kiinteästi sitä, millaista kuntoutusta haetaan ja kuinka todennäköistä sen saa-
minen on. Naisten ja miesten välillä havaittu hakemisero oli pitkälti yhtey-
dessä ikään: kouluikäiset pojat hakivat kuntoutusta useammin kuin tytöt, 
mutta työikäiset naiset ja miehet hakivat toimenpiteestä riippuen yhtä paljon 
tai naiset hakivat kuntoutukseen miehiä huomattavasti useammin.  
 Sukupuolen lisäksi erityisesti tulot, koulutus ja perheasema liittyivät 
kuntoutuksen hakemiseen, mutta niiden yhteys kuntoutukseen vaihteli ikää 
selkeämmin lakiperusteen ja toimenpiteen mukaan. Koulutuksen ja tulojen 
yhteys hakemiseen riippui lakiperusteesta: vajaakuntoisten ammatilliseen 
kuntoutukseen hakijoilla oli vähän koulutusta ja keskimääräistä pienemmät 
tulot, kun harkinnanvaraiseen kuntoutukseen hakijoiden koulutustaso ja tulot 
olivat usein keskimääräistä korkeampia. Parempituloiset hakivat myös kes-
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kimääräistä useammin vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta. Tulojen 
ja koulutuksen lisäksi hakemiseen liittyi perheasema: lapsilla kuntoutuksen 
hakemista lisäsi lapsuuden perheen ulkopuolella asuminen, työikäisillä 
puolestaan eronneisuus ja naimattomuus. Poikkeuksena olivat naimisissa 
olevat miehet, jotka hakivat keskimääräistä useammin harkinnanvaraista 
kuntoutusta.    
 Ainakin yhden myöntävän päätöksen saivat lähes kaikki hakijat, joilla 
oli tarkistuspäätöksiä vuonna 2004. Sen sijaan hakijoista, joilla oli ainoastaan 
uusia päätöksiä, noin 26–95 prosenttia sai myönnön kuntoutukseen toi-
menpiteestä riippuen. Myönnön todennäköisyys oli suurempi, jos aikuinen 
hakija oli avioliitossa. Perheellisyydellä on havaittu yhteys myös työelä-
kelaitosten järjestämään kuntoutukseen osallistumiseen (Gould ym. 2007). 
Lisäksi kahteen ylimpään tuloviidennekseen kuuluvat ja ne, joilla oli 
keskimääräistä korkeampi koulutus, saivat myönnön muita useammin vai-
keavammaisten lääkinnälliseen ja harkinnanvaraiseen kuntoutukseen. Sen 
sijaan vajaakuntoisten ammatilliseen kuntoutukseen myöntöjen osuus oli 
suurempi perus- tai keskiasteen koulutuksen saaneilla. Vastaavasti Gouldin 
ym. tutkimuksessa (2007) työeläkelaitosten järjestämään kuntoutukseen osal-
listujien koulutustaso oli vaatimaton, joskin sektorikohtaiset erot olivat suu-
ret: julkisella sektorilla koulutustaso oli korkeampi. 
 Työkyvyttömyyseläkeläiset, työttömät ja henkilöt, jotka kuuluivat 
työvoimaan, mutta joilta puuttui ammattitieto tässä tutkimuksessa, saivat kes-
kimääräistä harvemmin myöntävän päätöksen hakemaansa kuntoutukseen. 
Tämä voi liittyä siihen, että monet kuntoutustoimenpiteet on suunnattu 
työkyvyn ylläpitoon tai parantamiseen; toisaalta ei-työlliset kuntoutukseen 
hakevat voivat tähdätä työkykynsä parantamiseen, jotta työmarkkinoille pa-
laaminen onnistuisi. Tällaisissa tapauksissa kuntoutuksetta jääminen voi 
vaikeuttaa tavoiteen toteutumista. Vastaavia tuloksia on saatu aikaisemmin-
kin: Kivekkään ja Uolan (2010) tutkimuksessa työttömät saivat myöntävän 
päätöksen (65 %) harvemmin kuin sairauslomalla tai työssä olevat (82–90 %) 
ja Gouldin ym. (2012a) tutkimuksessa työttömyystaustaisia oli tilastollisesti 
merkitsevästi enemmän työeläkekuntoutukseen hylkäyksen kuin myönnön 
saanneissa.  
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Tutkimuksen rajoitukset ja puutteet 

Ennen kuin tarkastelemme ikäryhmittäisiä tuloksia otamme esiin muutaman 
keskeisen tutkimusaineistoon ja tutkimukseen liittyvän puutteen, joilla on 
vaikutusta tulosten laajempaan tulkintaan. Ensinnäkin olemme tarkastelleet 
eri väestöryhmiin kuuluvien kuntoutukseen hakeneisuutta ja väestöryhmittäi-
siä eroja hakemisessa. Osassa tarkasteluja oli mahdollista ja mielekästä tar-
kastella sairastavuuden yhteyttä hakeneisuuteen ja havaittuihin eroihin. Sen 
sijaan käytettävissä ei ollut tietoja hakijoiden toiminta- ja työkyvyn rajoittu-
misesta, mikä on keskeisin kuntoutustarpeeseen vaikuttava ja sitä määrittävä 
tekijä. Sairastavuustieto, hankitut erityiskorvattavat lääkkeet tai sairauspois-
saolojen määrä, ei riitä sairauden aiheuttaman toimintakyvyn rajoittumisen 
määrittämiseen. Hakijoilla, joilla on sama määrä sairauspoissaoloja, toi-
minta- ja työkyvyn rajoittuminen voi olla erilaista eri väestöryhmissä, joiden 
sisällä yksilöiden väliset erot voivat olla suuria. Lasten ja (työkyvyttö-
myys)eläkeläisten kohdalla kuntoutustarpeen arviointi tässä aineistossa oli 
erityisen ongelmallista, sillä heillä ei ole sairausrahapäiviä. Lapsilla on 
erityiskorvattavia lääkkeitä, mutta kuntoustarve perustuu usein sairauksiin ja 
vammoihin, joihin ei ole lääkitystä tai se on vain hyvin harvalla.  
 Kaiken kaikkiaan paras tapa kuntoutukseen hakemiseen liittyviä eroja 
arvioidessa olisi rajoittaa tarkastelu niihin osiin ryhmistä, joissa kuntoutus-
tarve on samanlainen. Tässä tutkimuksessa se ei ole ollut yksiselitteisesti 
mahdollista. Saatuja tuloksia voidaan kuitenkin hyödyntää esimerkiksi  
survey- ja laadullisen tutkimuksen menetelmin toteutettavissa tutkimuksissa, 
joissa selvitetään esimerkiksi  
 

• hakevatko naiset ja miehet kuntoutukseen eri vaiheissa ja jos hakevat  
– miksi?  

• mikä voisi motivoida yksin asuvia miehiä kuntoutukseen?  
• mitkä tekijät ohjaavat perus- ja mitkä korkeakoulutuksen saaneita 

kuntoutukseen?  
• mistä perusasteen koulutuksen saaneet saavat kuntoutustietonsa ja mitä 

he tietävät kuntoutusmahdollisuuksista ja mahdollisuuksistaan kuntou-
tua – millaista tukea ja ohjausta pitäisi eri ryhmiin lisätä?  

 
Tarkastelu oli rajattu ainoastaan Kelan tarjoamaan kuntoutukseen. Myöntöjä 
tarkasteltaessa tämä ei ole rajoite, mutta hakeneisuuden osalla osa väes-
töryhmiin kuuluvista on voinut hakea jonkin toisen tahon, kuten työ- ja elin-
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keinohallinnon tai työeläkelaitosten järjestämää kuntoutusta. Näin ollen 
hakeneisuuserot heijastavat eroa hakea Kelan kuntoutusta mutta eivät vält-
tämättä eroja kaiken mahdollisen kuntoutuksen hakemisessa, vaikka Kela 
onkin suurimpia työikäisen väestön kuntoutuksen järjestäjiä.  
 Useissa tarkasteluissa kuntoutuksen hakemista ja myöntöjä oli tarkas-
teltu tarkistus- ja uusien päätösten mukaan. Tarkoituksena oli erotella ne 
hakijat, jotka jo ovat päässeet kuntoutusprosessiin niistä, jotka sinne vasta 
pyrkivät. Jos hakija on jo saanut jotakin kuntoutusta ja hänelle haetaan jatkoa 
joko tähän samaan toimenpiteeseen tai kokonaan uutta toimenpidettä osana 
jo alkanutta prosessia, on kyseessä erilainen tilanne kuin hakijalla, joka on 
vasta hakeutumassa tai jonka tulisi hakeutua kuntoutusprosessiin. Uudet ha-
kemukset eivät kuitenkaan tarkoita, että hakija olisi uusi Kelan kuntoutusjär-
jestelmässä, vaan hakijalla on voinut olla kuntoutusta, joka on päättynyt 
ennen vuotta 2004. Näin ollen tämä jako tarkistus- ja uusiin päätöksiin ei 
jaottele hakijoita muutoin kuin todennäköisesti käynnissä olevien prosessien 
suhteen.  
 Taustatekijät eivät juuri olleet yhteydessä siihen ketkä hakivat tarkis-
tuspäätöksiä, eli mitä todennäköisimmin jatkoa kuntoutukseensa, eivätkä 
tarkistusmyöntöihin. Sen sijaan uusissa päätöksissä tausta oli yhteydessä niin 
hakeneisuuteen kuin päätöksiin. Näiden tulosten tulkinta riippuu siitä, kuinka 
hyvin Kelan järjestelmässä tarkistus- ja uudet päätökset erottelevat me-
neillään olevia ja vasta alkavia kuntoutusprosesseja.   
 Tämä tutkimus on kuvannut Kelan tarjoamaan kuntoutukseen hakemis-
ta ja sinne pääsemistä vuonna 2004. Useassa kohtaa tutkimusta olemme 
maininneet, että osa Kelan kuntoutuksesta vaihtelee ajassa, esimerkiksi sai-
rausryhmäkohtaisten kurssien tarjonta voi olla erilaista eri vuosina. Lisäksi 
harkinnanvaraisen kuntoutuksen tarjonta on sidottu siihen varatun määrä-
rahan suuruuteen sekä tarjotun kuntoutuksen muotoon: lyhyet kurssit ja 
terapiat ovat pidempiä halvempia ja samalla rahamäärällä niitä voi olla 
enemmän. Näiden mahdollisten vaihteluiden lisäksi kuntoutuksessa on vuo-
den 2004 jälkeen tapahtunut paljon rakenteellisia muutoksia. Esimerkiksi 
vuosina 2004 ja 2005 on tehty muutoksia muun muassa Kelan ja työeläke-
kuntoutuksen välisessä työnjaossa. Vuonna 2010 psykoterapia muuttui har-
kinnanvaraisesta lakisääteiseksi kuntoutukseksi. Työuran pidentäminen on 
avannut kuntoutusmahdollisuuksia myös entistä paremmin yli 55-vuotiaille. 
Työpaikkojen ja työterveyshuollon toimivampi yhteistyö mahdollistaa 
kuntoutukseen ohjaamisen varhaisemmassa vaiheessa. Toisaalta hakeneisuu-
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teen vaikuttavat myös muut ajassa tapahtuvat muutokset. Esimerkiksi tiukka 
taloudellinen tilanne voi vaikuttaa sekä kuntoutusta tarvitsevien että yrityk-
sen halukkuuteen sitoutua vajaakuntoisten ammatilliseen kuntoutukseen.  
 Miten nämä muutokset näkyvät eri väestöryhmien kuntoutukseen ha-
kemisessa ja sinne pääsemisessä? Ovatko ryhmien väliset erot kaventuneet, 
kasvaneet vai pysyneet ennallaan tässä esitetyistä? Voiko tuloksia ja missä 
määrin tulkita yli ajan? Tutkimus kuntoutukseen osallistumisesta vuonna 
2014 ja tutkimuksessa saatavien tulosten vertaaminen näihin vuotta 2004 
koskeviin tuloksiin antaisi tietoa toteutettujen muutosten vaikutuksesta kun-
toutuspalvelujen käyttöön ja järjestelmän toimivuuteen.  
 
Esikoulu- ja kouluikäiset ja kuntoutuksen hakeminen ja myönnöt  

Vaikeavammaisten lääkinnälliseen kuntoutukseen hakivat eniten alle 16-vuo-
tiaat. Hakeminen liittyi erityisesti perheen tuloihin: parempituloiset hakivat 
kuntoutukseen muita useammin kaikissa sosiaaliryhmissä. Myönnöissä tu-
lojen yhteys oli päinvastainen: esikoulu- ja kouluikäinen hakija sai uuteen 
päätökseen myönnön useammin,  jos perheen tulot olivat keskimääräistä pie-
nemmät. 

On huomattava, että vanhemmilla on selkeä rooli lasten kuntoutuksen 
toteutumisessa. Lasta ei voida kuntouttaa ilman vanhempien intensiivistä 
myötävaikutusta. (Autti-Rämö 1996.) Myös muut kuin biologiset vanhemmat 
voivat olla lapsen tukena. Tässä tutkimuksessa perheväestöön kuulumat-
tomat, muun muassa perhehoitoon sijoitetut lapset, olivat hakeneet kuntou-
tusta moninkertaisesti perheväestöön kuuluviin lapsiin verrattuna erityisesti 
mtk-häiriöiden perusteella. Vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta 
heille myönnettiin yhtä todennäköisesti kuin muillekin lapsille. 
 Vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus edellyttää kuntoutussuun-
nitelmaa, jonka kestoksi on määritelty 1–3 vuotta (asetus KKA 1161 /1991). 
Monissa sairauksissa kuntoutussuunnitelmassa huomioitavat tilanteet muut-
tuvat nopeammin (Autti-Rämö 1996). Etenkin lapsilla kuntoutuksen toteu-
tuksen niin sisältönsä ja kertojensa puolesta tulisi olla nopeasti muutettavissa 
heidän kehitysvaiheeseensa sopivaksi. Oikein kohdennetulla kuntoutuksella 
on merkitystä myös lapsen motivaatioon, joka on kuntoutumisen onnis-
tumisen kannalta keskeinen tekijä. Lapsen kehityksestä johtuva kuntou-
tustarpeen muutos saattaa edellyttää kuntoutussuunnitelman muutosta perus-
teluineen (Autti-Rämö 1995). On selvää, että kuntoutussuunnitelman muu-
tosten hakeminen vie aina aikansa, mikä voi viivästyttää kuntoutuksen eri 
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vaiheiden toteutusta; tämä voi etenkin lasten kohdalla vaikeuttaa kuntoutu-
mista (emt.). Jos tässä tutkimuksessa lasten tarkistuspäätökset liittyvät näihin 
kuntoutussuunnitelmien muutoksiin, näyttää siltä, että Kelan kuntoutuksella 
on suuri jatkuvuus: lähes kaikki hakijat, joilla oli tarkistuspäätöksiä, saivat 
myönnön ainakin johonkin hakemaansa toimenpiteeseen. Koska tässä tar-
kastelu oli rajoitettu ylipäätään yhdenkin myöntävän päätöksen saaneisiin, on 
mahdollista että myöntävän päätöksen saaneet eivät kuitenkaan ole saaneet 
kaikkia hakemiaan kuntoutustoimenpiteitä.   
 Kouluikäisille harkinnanvaraisena kuntoutuksena tarjottiin kehittämis- 
ja kokeilutoimintana LN-terapiaa vuonna 2004. Kuntoutusta haettiin eniten 
heikommassa sosiaalisessa asemassa olevien perheissä. Erot myönnöissä 
olivat suhteellisen pieniä, mutta todennäköisimmin kouluikäinen sai myön-
tävän päätöksen, jos hänen äitinsä oli työssä.  
 
Opiskeluikäiset ja kuntoutuksen hakeminen ja myönnöt 

Kuntoutukseen hakemiseen ja myös myöntävän päätöksen saamiseen liitty-
vät taustatekijät vaihtelivat opiskeluikäisillä toimenpiteittäin ja ikäryhmittäin. 
Kun opiskeluikäiset hakivat vajaakuntoisten ammatilliseen kuntoutukseen, 
he hakivat useimmin kuntoutusta, joka valmistaa ammattiin ja jonka avulla 
työelämään kiinnittyminen voi mahdollistua: koulutusta, työ- ja koulutus-
kokeilua, kouluttautumisessa tarvittavia apuvälineitä tai työhön valmennusta 
(ks. myös Suikkanen ym. 2010). Yleisin hakuperuste heillä oli mielenter-
veyden ja käyttäytymisen häiriöt, joista vain osa liittyi mielialahäiriöihin. 
Mielialahäiriöiden perusteella opiskeluikäiset hakivat useimmin harkinnan-
varaiseen kuntoutukseen.  
 Useimmilla opiskeluikäisistä hakijoista oli vain vähän koulutusta eivät-
kä he olleet koulutuksessa tai työssä. Työkyvyttömyyseläkeläisiä nuorissa 
hakijoissa oli paljon (12 %) suhteessa ryhmän pieneen osuuteen väestössä  
(1 %). Eniten vajaakuntoisten ammatilliseen kuntoutukseen hakivat opiskelu-
ikäiset, joille oli kasautunut huono-osaisuutta: heillä oli  keskimääräistä use-
ammin vain yksi huoltaja, hänen äitinsä oli käynyt korkeintaan perusasteen 
koulutuksen ja oli työtön tai työvoiman ulkopuolella ja perhe kuului alimpiin 
tuloviidenneksiin. Alle 20-vuotiaissa hakijoissa oli myös paljon lapsuuden 
kodistaan pois muuttaneita. 
 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen meneillään olevan tutkimuksen 
alustavien tulosten mukaan lapsuuden köyhyys lisää kouluttamattomuutta ja 
omia toimeentulovaikeuksia (Paananen ja Gissler 2011). Vaikka Kelan tehtä-
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vä ei olekaan terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen, heikommista 
lähtökohdista tulevien vajaakuntoisten nuorten koulutusmahdollisuuksien 
tukeminen ja myöntöjen kohdentaminen heihin voi vähentää yhteiskunnallis-
ta eriarvoisuutta. Näin näyttäisi tapahtuvan: lapsuuden kodin ulkopuolella 
asuvien, niin yksin asuvien kuin perhehoitoon sijoitettujen, sekä työttömien 
äitien lapsilla oli hieman parempi todennäköisyys saada myöntävä päätös 
kuin kahden vanhemman perheessä asuvilla lapsilla ja nuorilla – kokonai-
suudessaan taustatekijöiden yhteys myöntävään päätökseen alle 20-vuotiailla 
oli kuitenkin pieni. Sen sijaan 20 vuotta täyttäneillä työvoimaan kuuluminen 
ja ylioppilastutkinnon suorittaminen lisäsivät myöntävän päätöksen toden-
näköisyyttä, joskin työlliset ja koulutetut opiskeluikäiset hakivat vajaakun-
toisten ammatilliseen kuntoutukseen hyvin harvoin. Kaiken kaikkiaan vajaa-
kuntoisten ammatilliseen kuntoutukseen valikoituu nuoria, joilla on suuri 
syrjäytymisriski. 

Vaikeavammaisten lääkinnälliseen kuntoutukseen hakeminen puolittui 
siirryttäessä 10–15-vuotiaista 16–19-vuotiaisiin – vanhemmissa ikäryhmissä 
hakeneisuus kasvoi uudelleen. Osin hakeneisuuden vähenemiseen voivat vai-
kuttaa ikään liittyvät kuntoutustarpeen muutokset, mutta suuri merkitys lie-
nee tähän ikään liittyvällä vammaisetuisuuden muutoksella. Nuoren täyttä-
essä 16 vuotta oikeus vammaisen lapsen hoitotukeen päättyy. Jos hän tämän 
jälkeen on hakenut ja hänelle on myönnetty joko vammaistukea tai työkyvyt-
tömyyseläkettä ja siihen liittyvää eläkkeensaajan hoitotukea, oikeus Kelan 
vaikeavammaisten lääkinnälliseen kuntoutukseen voi jatkua. Näiden tukien 
kriteerit ovat kuitenkin erilaiset kuin lapsen hoitotuen kriteerit, joten osa 
vammaisen lapsen hoitotukeen oikeutetuista voi saada hylkäävän päätöksen 
tai jättää hakematta mainittuja etuuksia ja siten myös kuntoutusta, vaikka 
kuntoutustarpeessa ei olisi tapahtunut muutosta (ks. Autti-Rämö ym. 2011). 
 Harkinnanvarainen kuntoutus on alle 26-vuotiailla opiskelijoiden ja 
työllisten työ- ja opiskelukykyä ylläpitävää tai edistävää kuntoutusta. Vastaa-
vasti kuin työikäisillä opiskeluikäisillä harkinnanvaraisen kuntoutuksen ha-
keminen oli usein yhteydessä hyvään sosioekonomiseen asemaan.  
 Kuntoutustuella olevat opiskeluikäiset miehet hakivat harkinnanvarai-
seen kuntoutukseen mielialahäiriöiden sekä neuroottisten, stressiin liittyvien 
ja somatomorfisten häiriöiden perusteella useammin kuin työvoimaan kuu-
luvat miehet; naisilla hakeneisuus näiden syiden perusteella oli yhtä suurta 
kuntoutustuella olevilla ja työvoimaan kuuluvilla, mutta muiden mtk-häi-
riöiden perusteella kuntoutustuella olevat naiset hakivat muita ryhmiä huo-
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mattavasti useammin. Myöntävän kuntoutuspäätöksen kuntoutustuella olevat 
saivat näihin hakemuksiinsa työvoimaan kuuluvia ja opiskelijoita selvästi 
harvemmin.  
 Suurin osa harkinnanvaraista kuntoutusta mtk-häiriöiden perusteella 
hakeneista halusi psykoterapiaa. Julkinen terveydenhuolto vastaa alle  
16-vuotiaiden psykoterapiasta. Kelan tarjoama psykoterapia vuonna 2004 oli  
tarkoitettu työelämässä tai työmarkkinoiden käytettävissä oleville 16–64-
vuotiaille sekä 16–25-vuotiaille opiskelijoille. Kuntoutuksen myöntämisen 
edellytyksenä on psykiatrin tekemän lausunnon lisäksi vähintään 3 kuukautta 
jatkunut hoitosuhde. Terapian tarpeen tulee perustua perusteelliseen arvioin-
tiin ja sen tavoitteena on työ- tai opiskelukyvyn parantaminen tai palauttami-
nen, eli työssä pysymisen, työhön paluun tai sinne siirtymisen edesautta-
minen. Tästä näkökulmasta kuntoutustuelle joutuneiden nuorten kohdalla ei 
luonnollisesti voida saavuttaa Kelan kuntoutuksen tavoitetta: työkyvyt-
tömyyseläkkeen alkamisen todennäköistä siirtymistä (Kela 2003b).  
 Kela ei kuitenkaan ole ainoa mahdollisuus aikuisen psykoterapiaan. 
Kunta voi tarjota 18 vuotta täyttäneelle psykoterapiaa lääkinnällisen kuntou-
tuksen ostopalveluna, jossa tavoitteena on toimintakyvyn kohentaminen. Osa 
kuntoutustuella olevista opiskeluikäisistä oli kuitenkin hakenut Kelan tar-
joamaa harkinnanvaraista kuntoutusta. Tässä tutkimuksessa ei ole ollut 
käytössä hakemusperusteita, mutta tavoitteena näillä nuorilla on voinut olla 
paluu opiskelu- tai työelämään. Heillä uusista päätöksistä alle kolmannes oli 
myöntäviä. Tässä tutkimuksessa emme voineet tarkastella, hakivatko myön-
nöttä jääneet kuntoutusta toisesta järjestelmästä. Heikoimmassa asemassa 
saattavat olla yli 25-vuotiaat kuntoutustuella olevat, jotka tarvitsevat tukea 
opiskeluun paluuseen. He rajautunevat Kelan tarjoaman kuntoutuksen ulko-
puolelle, sillä Kelan opiskelijoille tarjoama kuntoutus on suunnattu alle  
26-vuotiaille.  
 Myös 16–18-vuotiaiden on voinut olla hankala saada kuntoutuspalve-
luja, sillä tullessaan hylätyiksi Kelan tarjoamasta kuntoutuksesta he eivät 
pääsääntöisesti ole vielä ikänsä puolesta oikeutettuja kunnan ostopalveluina 
järjestämään psykoterapiaan.  
 Alueiden välillä on eroja psykoterapiapalveluiden saatavuudessa (Val-
konen ym. 2011), mikä vaikuttaa sekä Kelan että kuntien mahdollisuuteen 
tarjota psykoterapiaa. Tällä hetkellä tilanne on monin tavoin toisenlainen 
kuin tutkimusvuonna 2004, sillä vuodesta 2011 Kela on tarjonnut kuntoutus-
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psykoterapiaa 16–67-vuotiaille myös lakisääteisenä toimintana. Tämä voi 
vaikuttaa myös psykoterapian tarjontaan ja siten mahdollisuuksiin saada sitä. 
 
Työikäiset  ja kuntoutuksen hakeminen ja myönnöt 

Vajaakuntoisten ammatillista kuntoutusta hakivat useimmin työelämässä ole-
vat yli 45-vuotiaat tule-sairauksien perusteella. Tavallisemmin he hakivat 
TYK-kuntoutusta mutta myös kuntoutustarveselvitystä tai kuntoutustut-
kimusta. Sen sijaan koulutusta tai työ- ja koulutuskokeilua ja työhön valmen-
nusta yli 45-vuotiaat hakivat hyvin harvoin, jos ollenkaan. Kuntoutuksen 
hakemisen vähenemiseen voi vaikuttaa eläkesuuntautuneisuus: vanhemmissa 
ikäryhmissä vajaakuntoisuus voi houkutella työelämästä pois eikä uuteen 
ammattiin tai työtehtävään; ylipäätään vajaakuntoisten ammatillisen 
kuntoutuksen hakeminen väheni 55. ikävuoden jälkeen. Toisaalta hakemista 
voi vähentää oletus hylkäämisestä: työ- ja koulutuskokeilujen myönnöt olivat 
suhteellisen harvinaisia yli 50-vuotiailla.  

Työurien pidentäminen on keskeinen tavoite monissa kansallisissa 
terveys- ja talouspoliittisissa ohjelmissa. Ammatillinen kuntoutus tarjoaa 
välineitä, joilla voidaan vaikuttaa työuran pituuteen sen eri vaiheissa mahdol-
listamalla työelämään integroituminen ja parantamalla työssä jatkamisen 
edellytyksiä toiminta- ja työkyvyn sekä osaamisen kautta. Kelan lisäksi 
ammatillista kuntoutusta järjestävät myös muut tahot, kuten työ- ja elinkeino-
hallinto, joka tarjoaa sitä määrällisesti eniten, sekä työeläke- ja liikenne- ja 
tapaturmavakuuttajat. Näyttää kuitenkin siltä, että ikääntyneillä toimenpide-
valikoiman käyttöä tulisi tehostaa. Jos nykyisessä työssä suoriutuminen ei ole 
enää mahdollista edes TYK-kuntoutuksen avulla, jonka tarjoaminen näyttää 
viime vuosina vielä vähentyneen radikaalisti, ikääntyneiden tulisi hakeutua ja 
päästä myös Kelan tarjoamaan koulutukseen tai työkokeiluihin ja työ-
valmennukseen ja tätä kautta mahdollisesti uuteen ammattiin tai tehtävään. 
Tämä voisi vahvistaa ammatillisen kuntoutuksen roolia työurien pidentä-
misessä. (Ks. myös Suikkanen ym. 2010.)  
 Työurakeskustelussakin on muistettava, että parhaimmillaan kuntou-
tuksen vaikutukset eivät rajoitu siihen osallistuneeseen yksilöön. Ollakseen 
tuloksellista kuntoutus vaatii usein toimenpiteitä ja muutoksia myös ym-
päristössä. Esimerkiksi TYK-kuntoutus paransi eniten työkykyä ja ASLAK-
kuntoutus työhyvinvointia niillä, joiden työpaikalla oli tehty muutoksia ja 
joiden työskentelytavat muuttuivat (Härkäpää 2002; Tirkkonen 2012). Täl-
laisista muutoksista hyötynee koko työyhteisö.  
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Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen hakeminen poikkeaa 
muusta Kelan järjestämän kuntoutuksen hakemisesta. Se on kytketty vam-
maisetuisuuksiin, joita haetaan ennen kuntoutuksen hakemista. Toisin sanoen 
vaikeavammaisten kuntoutukseen hakevat ovat jo kertaalleen tarkasti seu-
lotut; lähes kaksi viidestä uudesta vammaistukihakemuksesta ja joka viides 
jatkotukihakemus oli saanut hylkäävän päätöksen ”vammaistukijärjestelmän 
historian aikana” (Virta 2006). Tämä ”esikarsinta” on mahdollisesti näkynyt 
tutkimuksemme myöntöosuuksissa, jotka olivat selvästi korkeammat kuin 
vajaakuntoisten ammatillisessa kuntoutuksessa tai harkinnanvaraisessa kun-
toutuksessa kaikissa ikäryhmissä.  
 Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen hakeminen liittyi eri-
tyisesti tuloihin: parempituloiset hakivat kuntoutukseen muita useammin 
kaikissa sosiaaliryhmissä. Myös myönnöt suosivat pääsääntöisesti parem-
pituloisia, mutta myönnöissä erot olivat huomattavasti pienemmät kuin ha-
keneisuudessa. Hyvätuloisten suurempi hakeneisuus voi osittain olla seu-
rausta siitä, että heidän vammaisetuushakemuksista hyväksytään suurempi 
osuus kuin huonotuloisten. Virran (2006) tulosten mukaan hyvätuloisten pie-
ni hylkäysprosentti voi liittyä tukipäätösten tekemiseen takautuvasti, jolloin 
hyvätuloiset voivat osoittaa jatkuvan tuen tarpeensa investoimalla tukipal-
veluihin. Nämä vammaisetuuksien saamiseen liittyvät tekijät saattavat 
selittää tässä havaittua parempituloisten kuntoutukseen hakemista: heillä on 
pienituloisia suurempi mahdollisuus sekä valikoitua vammaisetuisuuden saa-
jaksi että osoittaa tarvitsevansa kuntoutusta.     
 Hakemusten liittäminen vammaisetuuksiin voi selittää myös sen, miksi 
muiden tarkasteltujen tekijöiden, kuten koulutuksen, yhteys myöntöihin oli 
pienempi tässä kuin muissa lakiperusteissa. Karsinta on voitu tehdä jo vam-
maisetuuksia haettaessa. Virran (2006) tutkimuksen mukaan korkeintaan 
keskiasteen koulutuksen suorittaneiden vammaisetuushakemuksista hylättiin 
kaksi viidestä kun korkea-asteen suorittaneiden hakemuksista hylättiin vain 
yksi neljästä: ero oli noin 60 prosenttia. Hylkäysero voi liittyä etuushake-
musten täyttämisen monimutkaisuuteen, josta paremmin koulutetut selviävät 
paremmin (emt.). Kuntoutushakemuksiin liittyy kuntoutussuunnitelma, joka 
ei yleensä ole hakijan laatima. Tutkimuksessamme kuntoutushakemusten 
myönnöt eivät olleet yhteydessä hakijan tai hakijan vanhemman koulutus-
taustaan.  
 Työikäisillä harkinnanvarainen kuntoutus on pitkälti suunnattu työllis-
ten ja työmarkkinoiden käytössä olevien työkykyä ylläpitäväksi tai edistä-
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väksi kuntoutukseksi. Tarjolla oli myös muun muassa työelämästä poissa-
oleville ja ikääntyneille pitkäaikaistyöttömille suunnattuja kuntoutuskursseja. 
Harkinnanvaraisen kuntoutuksen hakeminen oli usein, etenkin naisilla, yh-
teydessä hyvään sosioekonomiseen asemaan. Työelämästä poissaolevien 
kursseillekin hakeneisuus oli suurempi vähintään keskiasteen koulutuksen 
saaneilla ja kahteen ylimpään tuloviidennekseen kuuluvilla. Kuntoutusta ha-
keneet saivat myös myöntävän päätöksen todennäköisimmin, jos olivat työs-
sä. Selkeimmin hyväosaisuus koulutuksella ja tuloilla mitattuna oli yhteydes-
sä psykoterapian ja TYPO-kursseille hakemiseen ja niiden saamiseen.  
 Eri ammateissa toimivien mahdollisuudet hakeutua ja päästä kun-
toutukseen voivat myös olla erilaisia riippuen kuntoutuksen tarjonnasta. Esi-
merkiksi ASLAK- ja joitakin muita kursseja voivat hakea työterveyshuolto, 
työnantaja, ammattiliitto ja palveluntuottaja. Näiden tahojen aktiivisuus voi 
vaikuttaa siihen, kenelle ja millaisia kursseja on tarjolla.  
  
Selittääkö sairastavuus väestöryhmittäisiä eroja kuntoutukseen  

hakemisessa ja pääsemisessä? 

Sairastavuutta oli tässä tutkimuksessa mitattu koulu- ja opiskeluikäisillä Ke-
la-erityiskorvattavien lääkkeiden hankkimisella ja sairausrahapäivien mää-
rällä sekä ei-eläkkeellä olevilla työikäisillä Kelan korvaamien sairauspäivä-
rahapäivien määrällä ja vajaakuntoisten ammatillista kuntoutusta hakeneilla 
lisäksi erityiskorvattavien lääkkeiden hankkimisella. Koulu- ja opiskelu-
ikäisillä lääkkeiden hankkiminen moninkertaisti kuntoutukseen hakemisen 
todennäköisyyden, mutta ei ollut yhteydessä kuntoutuspäätöksiin. Työikäisil-
lä kuntoutuksen hakeminen oli pääsääntöisesti sitä suurempaa mitä enemmän 
sairauspäiviä henkilölle oli kahden edellisen vuoden aikana kertynyt. Väestö-
ryhmien välillä oli kuitenkin eroja kuntoutuksen hakemisessa eri sairasta-
vuustasoilla.  
 Harkinnanvaraista kuntoutusta hakeneille miehille sairauspäiviä oli 
kertynyt enemmän kuin naisille. Tämä voisi viitata siihen, että naiset hakivat 
kuntoutusta miehiä varhaisemmassa vaiheessa. Myös Suoyrjö (2010) havait-
si, että Kelan kuntoutus kohdistuu enemmän naisille kuin miehille huolimatta 
sukupuolieron puuttumisesta sairastavuudessa ja kuntoutustarpeessa. Miesten 
mahdollisesti myöhäisempi kuntoutukseen hakeminen ei kuitenkaan yksi-
nään selitä naisten ja miesten välistä hakemiseroa, sillä miehet ja naiset ha-
kivat osin erityyppistä kuntoutusta. Harkinnanvaraisena kuntoutuksena naiset 
hakivat useammin psykoterapiaan ja miehet kuntoutuslaitosjaksolle.  
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 Myös koulutusryhmittäiset erot kuntoutuksen hakemisessa olivat nai-
silla ja miehillä erilaisia. Naisilla harkinnanvaraisen kuntoutuksen hake-
misessa oli selvä gradientti: mitä enemmän koulutusta – ja vähäisempi kou-
lutusryhmän sairastavuus – sitä suurempi hakeneisuus. Miehillä puolestaan 
ylemmän  korkeakouluasteen koulutuksen suorittaneet, joiden sairastavuus 
oli vähäisintä, hakivat muita harvemmin kuntoutukseen. Vastaavasti korkein-
taan perusasteen koulutuksen saaneet, sekä miehet että naiset, hakivat har-
kinnanvaraiseen kuntoutukseen harvoin. Perusasteen koulutuksen saaneiden 
sairastavuus oli kuitenkin suurinta.  
 Sairastavuuserot eivät selittäneet tässä tutkimuksessa väestöryhmien 
välisiä eroja kuntoutuspalvelujen hakemisessa. Vastaava yhteys on havaittu 
sairastavuuden ja  terveyspalveluiden käytön välillä (Häkkinen ja Alha 
2006). Osa erosta kuntoutuspalvelujen hakemisessa voikin liittyä siihen, että 
suurituloiset ja paremmin koulutetut käyttävät enemmän erikoislääkärien pal-
veluja kuin pienituloiset ja vähemmän koulutetut. Kuntoutushakemukseen 
tarvitaan usein erikoislääkärin lausunto. Toisin sanoen paremmassa asemassa 
olevilla on mahdollisuus saada sekä tietoa kuntoutuksesta että siihen tarvit-
tava lääkärin B-lausunto sairauden varhaisemmassa vaiheessa ja mahdol-
lisesti näin ollen myös useammin, kuin heikommassa asemassa olevilla, 
joiden reitti erikoissairaanhoitoon voi olla pidempi.  

Paremmassa asemassa olevien hakeutuminen toimintakyvyn rajoittu-
misen varhaisemmassa vaiheessa erikoislääkärille ja sitä kautta kuntoutuk-
seen voi osaltaan selittää ryhmän suurempaa myöntöjen osuutta eräissä toi-
menpiteissä. Aikaisempien selvitysten perusteella Kelan kuntoutuspäätökset 
ovat oikeellisia. Hylkäykset ovat perustuneet esimerkiksi siihen, että hakijan 
työkyky ja ansiomahdollisuudet eivät ole sairauden tai vamman vuoksi olen-
naisesti heikentyneet tai heikentymässä tai oireet ovat olleet liian vakavat tai 
laaja-alaiset tai kuntoutukselle asetettua tavoitetta siirtyä työelämään ei 
katsota voivan saavuttaa (Kela 1998, 83; Gould ym. 2012a). On myös voitu 
hakea tarpeeseen nähden väärää toimenpidettä: koulutus on evätty muun mu-
assa sillä perusteella, että se ei ole sairauden kannalta sopivaa tai sitä ei ole 
pidetty tarpeellisena työkyvyn parantamiseksi. Toisin sanoen kuntoutus-
toimenpiteille voivat olla esteenä ja hylkäyspäätöksille perusteina yhtä lailla 
liian lievä kuin vakava sairaus. Mitä laaja-alaisempia oireet ja rajoittuneem-
pia työ- ja toimintakyky ovat, sitä vähäisempiä ovat kuntoutuksen mahdol-
lisuudet. Lisäksi myöhään ajoitetun kuntoutuksen tavoitteiden saavuttaminen 
vaatii pitkäaikaista ja massiivista, toisin sanoen erittäin kallista kuntoutusta. 
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(Ks. Järvikoski ja Härkäpää 2001; Takala 1998). Sen sijaan kuntoutustavoit-
teiden saavuttaminen on todennäköisempää vähäisemmällä sairastavuudella 
ja jos myös muut terveyteen vaikuttavat tekijät ovat suotuisia (ikä, paino, 
motivaatio) (Kela 1998; Väänänen-Tomppo ym. 1999), sillä  kuntoutujien 
lähtötaso on yhteydessä tuloksiin (ks. myös Järvikoski 2002, Gould ym. 
2012b ja Gould ym. 2012c). ASLAK-, TYK- ja tule-kursseille osallistumista 
lisää tupakoimattomuus ja ASLAK-kursseille lisäksi liikunnan harrastaminen 
(Saltychev ym. 2011). Paremmassa asemassa olevilla on voinut olla vähäi-
semmän sairastavuuden lisäksi enemmän kuntoutusta tukevia tekijöitä, jol-
loin tiettyjen toimenpiteiden kohdentaminen heihin varmistaa kuntoutuksen 
paremman tuloksellisuuden. Jos eri ryhmissä kuntoutusta on haettu toimin-
takyvyn rajoittumisen eri vaiheissa, ratkaisu ei ole jakaa myöntäviä päätöksiä 
samassa suhteessa kaikille. Haasteena on aktivoida heikommassa asemassa 
olevat ryhmät hakemaan kuntoutusta nykyistä varhaisemmassa toimintaky-
vyn rajoittumisen vaiheessa (ks. myös emt.).  
 Terveyspalveluihin hakemisen ajoittuminen ja sitä kautta kuntoutuk-
seen hakeminen vaihtelee myös sairauksittain. Tässä tutkimuksessa korkea-
asteen ja perusasteen koulutuksen saaneiden harkinnanvaraisen kuntoutuksen 
hakeneisuus tuki- ja liikuntaelinten sairauksien perusteella oli lähes samalla 
tasolla, kun huomioitiin tule-sairauksiin liittyvä terveyspalveluiden käyttö 
näissä koulutusryhmissä. Sen sijaan perusasteen koulutuksen saaneet tekivät 
vähän mielenterveyden häiriöihin perustuvia kuntoutushakemuksia suhteessa 
näihin syihin perustuviin lääkärikäynteihin. 
 Tässä tutkimuksessa hakemis- ja myöntöprosessien erojen seurauksena 
psykoterapiaan pääsi kuusi kertaa enemmän korkea- kuin perusasteen kou-
lutuksen suorittaneita. Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että parem-
massa sosioekonomisessa asemassa olevilla olisi enemmän lieviä mie-
lenterveysongelmia, kun taas vakavat häiriöt ovat olleet yhteydessä alempaan 
sosiaaliseen asemaan (Ostamo ym. 2007). Tutkimuksessamme opiskelu-
ikäisten sairausdiagnoosit olivat yhteydessä pääasialliseen toimintaan. On 
myös mahdollista, että osa tässä tutkimuksessa havaitusta työikäisten työl-
listen ja työttömien sekä koulutusryhmien välisestä erosta psykoterapiaan 
osallistumisessa liittyisi erilaisiin diagnooseihin ja niiden vakavuuteen: psy-
koterapia on voinut olla soveltuvampi kuntoutusmuoto koulutettujen mielen-
terveysongelmiin työtilanne ja myös muu elämäntilanne huomioiden. Osa 
erosta voi kuitenkin johtua siitä, että koulutustasojen välillä on eroja mahdol-
lisuuksissa ensinnäkin hakeutua riittävän ajoissa terveydenhuoltojärjestelmän 
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pariin ja siellä erikoislääkärille sekä toiseksi henkilöiden itse kokemassa 
kuntoutumistarpeessa ja uskossa muutoksen mahdollisuuteen.   
 
Tarvitsevatko työttömät ja yrittäjät kuntoutusta?   

Työttömät hakivat kuntoutukseen erityisen harvoin kun otettiin huomioon 
sairauspäivärahapäivien määrä tai tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin ja mie-
lenterveyden häiriöihin liittyvät lääkärikäynnit. Työttömillä terveydenhoi-
topalveluiden käyttö ylipäätään on vähäisempää kuin työllisillä (Häkkinen ja 
Nguyen 2010). Terveys 2000 -tutkimuksen mukaan terveystarkastuksissa 
edellisen viiden vuoden aikana oli työttömistä käynyt yhdeksän prosenttia, 
kun vastaava luku työllisillä oli 41 prosenttia (Häkkinen ja Alha 2006).  
 Työttömien asemaa terveydenhuollossa pyritään parantamaan työ- ja 
elinkeinoministeriön 1.1.2012 voimaan tulleella ohjeella (TEM 2011). Oh-
jeen mukaan työ- ja elinkeinotoimiston tehtävänä on tunnistaa ne työttömät 
työnhakijat, joiden työkykyä on syytä arvioida ja ohjata heidät tarvittaessa 
terveystarkastukseen. Työtön voi myös oma-aloitteisesti hakeutua terveys-
tarkastukseen. (TEM 2011.) ”Tarvittaessa” voi kuitenkin olla suhteellinen 
käsite, johon vaikutttavat valtakunnallinen tai paikkakunnan työttömyysaste 
ja käytettävissä olevat resurssit. Jos työttömiä on paljon tai kuntoutuksen 
toteuttamisresurssit ovat niukat, mahdollisuudet tarjota kuntoutusta voivat 
olla vähäiset, vaikka vajaatyökykyisten kuntoutus sinänsä koettaisiin tärke-
äksi yhteiskunnan kannalta. Historialliset, taloudelliset ja kulttuuriset tekijät 
vaikuttavat osaltaan asiantuntijan määrittämään kuntouttamistarpeeseen sekä 
kuntoutuksen tavoitteisiin ja toimintamalleihin (Järvikoski ja Härkäpää 2001; 
Suikkanen ym. 2010). Työttömien kohdalla työkyvyn rajautumisen ja 
kuntoutuksen vaikutuksen arviointi työssä selviämiseen tulevina vuosina on 
vaikeaa, koska heiltä puuttuu välitön kosketus työelämään. Takalan (1998, 
63) mukaan yli 60 päivää sairastaneiden kuntoutustarpeen arviota koskevassa 
tutkimuksessa työttömät nähtiinkin mielenterveyden häiriöistä kärsivien 
ohella vaikeimmaksi kuntoutustarpeen arvioinnin kohdejoukoksi. Toivoa so-
pii, että arviointimenetelmät ovat 14 vuodessa kehittyneet ja työttömien 
terveystarkastusten tarve huomataan ja kuntoutukseen ohjaus toteutetaan 
tarvittaessa asuinalueesta riippumatta. (Alue-eroista ks. esim. Pulkki 2012.) 
 Yrittäjien vähäinen kuntoutukseen hakeminen selittyi tutkimuksessam-
me heidän vähäisellä sairauspäivärahapäivien määrällä. Molemmat ilmiöt 
voivat osittain liittyä siihen, että varsinkin pienyrittäjien on palkansaajia vai-
keampi sekä jäädä sairauslomalle että järjestää aikaa kuntoutukselle. Suomen 
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Yrittäjien kyselyn mukaan työterveyshuolto on järjestetty suuremmissa yri-
tyksissä, mutta alle 10 hengen yrityksissä se on järjestetty vain 59 prosentille 
yrittäjistä ja yksinyrittäjistä ainoastaan 21 prosentille (Suomen Yrittäjät 
2009). Excentan haastattelututkimuksen mukaan miesyrittäjät olivat vuoden 
aikana sairaana keskimäärin 15,5 päivää, joista he työskentelivät 9,6 päivää 
ja olivat sairauslomalla 5,6 päivää. Naisyrittäjät tekivät työtä 7,7 päivänä 
14,1 sairauspäivistään. (Aura 2010.) Pitkiltä sairauslomilta yrittäjät hakivat 
muita ryhmiä enemmän muuhun kuin tyk-kuntoutukseen kuten kuntoutustut-
kimukseen ja kuntoutustarveselvitykseen.  
 
Onko koulutuksella yhteyttä kuntoutukseen hakemiseen ja  

kuntoutettavuuteen? 

Kuntoutustarve ei ole riittävä tekijä kuntoutusprosessin käynnistymiseen. 
Terveys 2000 -aineistossa ainoastaan viidellä prosentilla niistä 55–69-vuoti-
aista, jotka kokivat kuntoutustarvetta, oli joko kuntoutushakemus vireillä tai 
olemassa oleva kuntoutuspäätös (Pensola ym. 2008). Tarvitaan myös moti-
vaatio, tietoa kuntoutuksesta ja mahdollisuus hakea ja osallistua siihen. Kou-
lutusryhmät eivät ole samanlaisessa asemassa terveyttä, hoitokeinoja ja pal-
veluihin pääsyä koskevan tiedon tai palvelujärjestelmässä navigointimah-
ollisuuksien suhteen; nämä tekijät voivat suoraan vaikuttaa kuntoutuksen 
hakemiseen, sen ajoittumiseen suhteessa toimintakyvyn rajoittumiseen ja 
siten kuntoutukseen pääsyyn. On myös todennäköistä, että mitä korkeampi 
koulutus, sitä kyvykkäämpi henkilö on neuvottelemaan ja tulemaan otetuksi 
vakavasti terveyspalveluprosessissa. (Roos ja Mustard 1997.) Härkäpään ja 
Järvikosken tutkimuksen (2012) mukaan vähintään opistotason koulutuksen 
saaneet olivat useammin erittäin motivoituneita kuntoutukseen kuin vähem-
män koulutetut. Koulutetut kokivat myös, että heillä oli paremmat mahdol-
lisuudet vaikuttaa kuntoutusprosessiin, mikä puolestaan vaikuttaa kuntoutus-
motivaation säilymiseen. Näin ollen koulutettujen henkilöiden paremmat 
edellytykset hyvään kuntoutusmotivaatioon voi osaltaan selittää sekä heidän 
kuntoutukseen hakeutumistaan että kuntoutusprosessin onnistumista 
 Kuntoutukseen liittyvän tiedon löytäminen ja ymmärtäminen ei ole 
helppoa kuntoutusjärjestelmän hallitsemisesta puhumattakaan. Kuntoutus-
prosessiin pääsyn monimutkaisuutta kuvaa se, että myöntävän työeläkekun-
toutuspäätöksen saaneista kolmannes piti kuntoutusasiaa hoitavan tahon löy-
tämistä melko vaikeana tai erittäin vaikeana (Gould ym. 2007) ja osa ei jat-
kanut kuntoutusprosessia, koska ei ymmärtänyt saamansa päätöksen sisältöä 
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(Estama ja Arola 2011). On mahdollista, että kuntoutusjärjestelmän ja kun-
toutuksen hakemisen monimutkaisuus on valikoinut järjestelmän ulko-
puolelle ainakin osan niistä henkilöistä, jotka eivät ole kuntoutustarpeestaan 
huolimatta hakeneet kuntoutusta. Toiminta- ja työkyvyn rajoittuminen voi 
tehdä asiat haasteellisiksi kenelle tahansa. Ne, joilla on vähän koulutusta, 
voivat tarvita enemmän ohjausta ja tukea kuntoutusmahdollisuuksiensa sel-
vittämiseen (Kela 1998).  

Harkinnanvaraista kuntoutusta hakeneet saivat myöntävän päätöksen 
todennäköisemmin, jos he olivat korkeasti koulutettuja ja vastaavasti 16–19-
vuotiaat saivat vaikeavammaisten lääkinnälliseen kuntoutukseen myöntävän 
päätöksen, jos heidän äidillään oli korkeakoulututkinto. Vaikka hakemukset 
perustuvat aina lääkärin arvioon kuntoutustarpeesta ja ne olisivat riittävästi 
täytetty, voivat ne erota siinä, miten sairauden aiheuttamia haittoja arkeen, 
työhön ja toimintakykyyn on kuvattu. Koulutus voi parantaa taitoa kuvata 
näitä kuntoutustarpeen arvioinnin kannalta olennaisia tekijöitä. Onkin väi-
tetty, että kuntoutusta saa se, joka tuntee järjestelmän, mutta se, joka ei osaa 
perustella tarpeitaan oikealla tavalla, jää kuntoutuksen ulkopuolelle (Järvi-
koski ja Härkäpää 2004).  
 Vaikka hakijan tai hänen edustajansa hakemistaidoilla olisi merkitystä 
kuntoutukseen pääsyssä, kuntoutuksen hakeminen ei kuitenkaan ole mah-
dollista yksinomaan hakijan aloitteesta: kuntoutus edellyttää aina lääkärin 
lausunnon. Vaikka hakija on luonnollisesti tietoinen hakemisprosessista, ei-
vät vaikeavammaisten kuntoutusta hakeneet ole välttämättä osallistuneet 
kuntoutussuunnitelmiensa tekemiseen eikä heitä ole kaikissa tapauksissa 
edes tavattu (Kari ja Puukka 2001). Merkitystä voi olla myös sillä, kuinka 
monipuolisesti kuntoutustarvetta ja kuntoutettavuutta on arvioitu: moni-
ammatillisten tiimien laatimat suunnitelmat ovat keskimäärin laadukkaampia 
kuin yksittäisen lääkärin laatimat (emt.). Kun päätäs on saatu, kuntoutukseen 
sitoutumiseen, sen onnistumiseen ja jatkumiseen vaikuttaa myös se, onko 
kuntoutettava itse tietoinen kuntoutussuunnitelmasta ja sen sisällöstä: viime 
vuosisadalla huomattava osa vaikeavammaisista ja mielenterveyskuntoutu-
jista ei ole sitä ollut (Järvikoski ja Härkäpää 2001).  
 
Lopuksi 

Tässä tutkimuksessa on kuvattu Kelan tarjoaman kuntoutuksen hakemista ja 
myöntöjä vuonna 2004. Tutkimustulosten mukaan kuntoutuksen hakeminen 
on yhteydessä henkilön sukupuoleen ja ikään, mutta myös koulutukseen, tu-
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loihin ja perheasemaan. Nämä tekijät ja työvoima-asema olivat yhteydessä 
myös myöntöihin. Yhteyden suunta ja suuruus kuitenkin vaihtelivat toimen-
piteittäin.   

Kuntoutuksen hakemiseen sekä myöntöihin vaikuttavat tekijät ovat ai-
na yhteydessä myös ympäristöön ja ajallisiin tekijöihin. Kuntoutustarpeeseen 
ja sen kokemiseen sekä hakemisprosessin käynnistymiseen vaikuttavat hen-
kilön oman terveyden ja toimintakyvyn lisäksi muun muassa työn vaati-
musten ja työympäristön muutokset sekä työyhteisön ikärakenteen vanhene-
minen, työturvallisuuden kehittyminen, työpaikkojen ja työterveyshuollon 
yhteistyö, työttömyys ja sen esiintyvyys työssäkäyntialueella, vajaakun-
toisten työn tarve sekä vajaakuntoisen oma kokemus siitä, tarvitaanko hänen 
työpanostaan, lainsäädäntö ja siinä tapahtuvat muutokset, kuntoutuksen re-
surssit, hakemis- ja päätösprosessit eri alueilla sekä vaihtoehdot työ- ja toi-
mintakyvyn ylläpitoon ja kuntoutukseen osallistumiselle.  

Vaikka tutkimustulokset ovat aikaan sidottuja ja niiden yhteyttä kun-
toutuksen hakemiseen tämän hetken Suomessa tulee arvioida kriittisesti, ha-
luamme nostaa esiin muutaman ryhmän, joiden kohdalla kuntoutuksen koh-
dentuminen näyttää onnistuneen tai joiden tilannetta tulisi selvittää tarkem-
min.  

 
• Tässä tutkimuksessa on viitteitä siitä, että Kela voi vajaakuntoisten 

ammatillisella kuntoutuksella edistää opiskeluikäisten yhteiskunnallis-
ta tasa-arvoa. Monilla nuorilla, jotka olivat hakeneet ja päässeet vajaa-
kuntoisten ammatilliseen kuntoutukseen, oli taustallaan useita syr-
jäytymisen riskitekijöitä. Koulutuksen ja tuettujen työmahdollisuuk-
sien avulla nuoret voivat kuitenkin integroitua työelämään. Kun-
toutusta suunniteltaessa on hyvä huomioida ryhmän erityistarpeet.  
 

• Sen sijaan ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuudet ikääntyneiden 
työurien pidentämisessä olivat vielä tutkimusvuonna rajalliset. Ikäänty-
neet työikäiset olivat ammatillisena kuntoutuksena hakeneet lähinnä 
TYK-kuntoutusta mutta tuskin lainkaan koulutusta tai työkokeiluja. 
Työurien pidentämisen kannalta keinovalikoiman käyttöä tulisi tehos-
taa.  
 

• Kuntoutuksen kohdentumista voisi selvittää tarkemmin kolmessa ryh-
mässä; ensinnäkin vaikeavammaisilla, joilla kuntoutuksen hakeminen 
oli yhteydessä hyviin tuloihin, erityisesti työvoiman ulkopuolella ole-
villa työikäisillä. Tämä ero hakemisessa ei välttämättä heijasta eroa 
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kuntoutustarpeessa. Toinen ryhmä, jonka tilannetta voisi kartoittaa, 
ovat heikommassa sosiaalisessa asemassa olevat kuten korkeintaan pe-
rusasteen koulutuksen saaneet tai työttömät, joiden harkinnanvaraiseen 
kuntoutukseen hakeminen ja sinne pääseminen oli arvioituun kuntou-
tustarpeeseen nähden vähäistä. Kolmas ryhmä ovat nuoret kuntoutus-
tuella olevat, joita tässä aineistossa tosin oli vähän. Heidän mahdolli-
suutensa päästä harkinnanvaraiseen ja osin myös vajaakuntoisten am-
matilliseen kuntoutukseen oli keskimääräistä pienempi samalla kun ha-
keneisuus ja sitä kautta todennäköisesti myös kiinnostus päästä takai-
sin työ- tai opiskeluelämään oli suurta. Ilman tukitoimia tämä joukko 
on vaarassa syrjäytyä kokonaan työelämästä.  

 
Kuntoutuksen kehittämisessä on jo pitkään korostettu jokaisen omaa vastuuta 
itsestään, myös kuntoutusprosessista ja osittain sitä koskevasta suunnittelusta 
ja päätöksenteosta. Kuntoutusprosessissa kuntoutuja saa tukea ja ohjausta, 
jotta pystyisi itse aktiivisena toimijana oman toiminta- ja työkyvyn kohenta-
miseen. Kuntoutuksen tavoitteet kiteytyvät British Medical Journalissa hei-
näkuussa 2011 esitellyssä niin sanotussa terveyden uudessa määritelmässä 
(Huber ym. 2011). Määritelmän mukaan terveys on kykyä sopeutua ja korja-
ta itse fyysiseen, psyykkiseen tai sosiaaliseen elämään liittyvät häiriöt. Erilai-
set häiriötekijät terveydessä tai sosiaalisessa elämässä voivat heikentää tai 
uhata heikentää ihmisen toimintakykyä. Terveyteen kuuluu kyky vähentää 
omaehtoisesti näiden häiriötekijöiden aiheuttamia haittoja. Jos tämä kyky on 
heikentynyt, ihminen tarvitsee kuntoutusta kyvyn aktivoimiseksi. Kuntou-
tuksen äärimmäisenä tavoitteena on mahdollisuuksien luominen oman elä-
män hallinnalle. Oikeudenmukainen yhteiskunta on puolestaan mahdolli-
suuksien tasa-arvoa. Tätä kautta kuntoutus on keskeisessä osassa yhteiskun-
nallisen tasa-arvon vahvistamisessa, ainakin jos se onnistuu tavoitteissaan: 
toimintakyvyn erilaisten häiriötekijöiden säätelykyvyn parantamisessa. Ilman 
interventiota toimintakyvyltään rajoittuneet ovat vaarassa jäädä yhteiskunnan 
raja-alueille. Ongelmallista on, jos kuntoutusprosessiin pystyvät hakemaan 
vain ne, jotka omatoimisesti kykenevät toimintakykynsä kohentamiseen mut-
ta eivät henkilöt, joiden kyky on rajoittunut ja jotka kuntoutusta eniten tarvit-
sisivat tai olisivat tarvinneet aiemmin. Näiden henkilöiden ja ryhmien tuke-
minen jo kuntoutukseen hakemisessa on tärkeää. 
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Lyhenteet 
 
 
ASLAK     ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus 

Ath     alempi toimihenkilö 

ETK    Eläketurvakeskus 

HE    Hallituksen esitys eduskunnalle 

HUS    Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 

ICF-luokitus   International Classification of Functioning, Disability and Health = toimintakyvyn, 
toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus 

ICIDH-malli  International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps = vaurioi-
den, toiminnanvajavuuksien ja haittojen kansainvälinen luokitus 

ICD-10-tautiluokitus    International Statistical Classification of Diseases and Related Health  
Problems = kansainvälinen tautiluokitus 

ILO    Kansainvälinen työjärjestö 

IP-kurssit   vajaakuntoisille ikääntyneille pitkäaikaistyöttömille suunnatut kurssit  

KEA    kansaneläkeasetus 

Kela    Kansaneläkelaitos 

KEL    kansaneläkelaki 

KKA    asetus Kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta 

KKL  laki Kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta, Kelan kuntoutuslaki  

Kth   keskitoimihenkilö, itsenäistä työtä tekevät alemmat toimihenkilöt 

LN-hanke  lasten ja nuorten psykiatrisen perhekuntoutuksen kehittämishanke 

mtk-häiriöt   mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 

mtkh-kuntoutuja     mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöihin hoitoa  
hakeva kuntoutuja 

N    tapausmäärä 

OR    odds ratio (ristitulosuhde) 

pk-seutu   pääkaupunkiseutu 

Stakes  Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, nykyisin osa  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta 

STM    sosiaali- ja terveysministeriö 

TEM    työ- ja elinkeinoministeriö 

tpm-terapia   toiminta-, puhe- ja musiikkiterapia, voi sisältää yhtä tai useampaa ko. terapioista 

tule     tuki- ja liikuntaelimistö; tule-sairaus, tuki- ja liikuntaelimistön sairaus 

Tules-kurssi   tuki- ja liikuntaelinsairaiden kuntoutuskurssi 

TYK-toiminta  työkykyä ylläpitävä ja parantava kuntoutus 

Typo-kurssit   työelämästä poissaolevien kuntoutuskurssit 

Tt    työntekijä 

VTA    vammaistukiasetus 

VTL    vammaistukilaki 

WHO    Maailman terveysjärjestö 

YK    Yhdistyneet kansakunnat 

Yth    ylempi toimihenkilö 
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Liite 1.  

  
Sairausryhmä- ja toimenpideluokitus 

 

 

Sairausryhmä ICD-koodi 
Umpieritys, ravitsemus, aineenvaihdunta E00-E90 
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt F00-F99 
- psykoosit F20-F29 
- mielialahäiriöt F30-F39 
- neuroottiset yms. häiriöt F40-F48 
- persoonallisuus- ja käytöshäiriöt F60-F69, F90-F98 
- älyllinen kehitysvammaisuus F70-F79 
Hermoston sairaudet G00-G99 
- MS-tauti G35 
Silmän ja sen apuelinten sairaudet H00-H59 
Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet H60-H99 
Verenkiertoelinten sairaudet I00-I99 
Hengityselinten sairaudet J00-J99 
Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet M00-M99 
- niveloireyhtymät M00-M25, M30-M36, M45-M46 
- spesifit selkäsairaudet M47-M51 
- epäspesifit selkäsairaudet ja kipuoireyhtymät M53-M54 
- jänteiden ja nivelten vieruskudosten sairaudet M65-M78 
Vammat, myrkytykset ja ulkoisten syiden seuraukset S00-T99 
Muut A00-D99, K00-L99, N00-R99, V00-Muut 

Vajaakuntoisten 
ammatillinen 
• pohjakoulutus, ammatti-

koulutus, korkeakoulu-
opiskelu, muu koulutus 

• vaikeavammaisten apuvä-
lineet 

• TYK-toiminta 
• kuntoutustarveselvitys, 

kuntoutustutkimus,  
tutkimuslausunto 

• työ- ja koulutuskokeilu, 
työhönvalmennus 

• kehittämis- ja kokeilutoi-
minta 

• elinkeinotuki, ammatilliset 
kuntoutuskurssit, kuntou-
tuslaitosjakso, muu kun-
toutustoimenpide 

Vaikeavammaisten  
lääkinnällinen kuntoutus 
• kuntoutuslaitosjakso, kun-

toutushoito Reumasäätiön 
sairaalassa 

• sairausryhmäkohtaiset 
kurssit 

• psykoterapia 
• toimintaterapia, puhe- 

terapia, musiikkiterapia 
• fysioterapia 
• kehittämis- ja kokeilutoi-

minta 
• neuropsykologinen kun-

toutus, muu kuntoutustoi-
menpide 

Harkinnanvarainen  
kuntoutus 
• kuntoutustarveselvitys, 

kuntoutustutkimus,  
tutkimuslausunto 

• TYK-toiminta 
• opiskelun ja työn  

apuvälineet 
• kuntoutuslaitosjakso, kun-

toutushoito Reumasääti-
ön sairaalassa 

• sairausryhmäkohtaiset 
kurssit 

• ASLAK-kurssit 
• Tules-kurssit 
• typo- ja IP-kurssit 
• kehittämis- ja kokeilutoi-

minta (LN-terapia) 
• kehittämis- ja kokeilutoi-

minta (muu) 
• työhönvalmennus, neuro-

psykologinen kuntoutus, 
muu kuntoutustoimenpide 
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Liitetaulukot 1 - 59 
 
Liitetaulukko 1. Kuntoutukseen hakeminen 10 000 henkeä kohti lakiperusteen, suku-
puolen ja iän mukaan 5–59-vuotiailla 

 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 Kaikki 
Vajaakuntoisten ammatillinen kuntoutus 
Miehet - 3 58 41 28 26 27 30 40 61 50 34 
Naiset - 1 47 37 27 28 31 39 60 92 90 44 
Yht. - 2 53 39 27 27 29 35 50 76 70 39 
Vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus 
Miehet 192 117 49 26 23 21 23 22 28 37 49 51 
Naiset 98 73 43 25 20 20 24 27 33 42 47 40 
Yht. 146 95 46 25 21 20 23 24 31 40 48 46 
Harkinnanvarainen kuntoutus 
Miehet 18 37 27 33 36 42 63 96 125 152 137 74 
Naiset 12 27 52 90 94 89 111 177 241 289 235 138 
Yht. 15 32 39 61 65 65 86 136 182 221 186 105 
Kaikki lakiperusteet 
Miehet 207 152 120 92 82 85 109 144 187 243 231 153 
Naiset 108 97 129 144 136 132 159 237 326 413 365 215 
Yht. 158 125 124 118 109 108 133 190 256 327 298 183 
Huom. Sama hakija voi esiintyä useammassa lakiperusteessa. Summarivillä henkilö  
esiintyy vain kerran. 
 
 
Liitetaulukko 2. Haettujen toimenpiteiden lukumäärä (%) lakiperusteen, iän ja sukupuolen 
mukaan 5–59-vuotiailla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huom. Sama hakija voi esiintyä useammassa lakiperusteessa. Summarivillä henkilö esiintyy  
vain kerran. 
  

 Miehet    Naiset    
 5–19 20–24 25–44 45–59 Kaikki 5–19 20–24 25–44 45–59 Kaikki 
Vajaakuntoisten ammatillinen kuntoutus 
1 86 89 91 96 93 87 88 92 97 94 
2 13 10 9 4 7 12 11 7 3 5 
3+ 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 
Yhteensä  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N 896 636 1752 2694 5978 672 546 1903 4326 7447 
Vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus 
1 73 72 61 43 64 64 73 58 45 57 
2 24 22 32 47 30 31 21 35 48 37 
3+  3 6 7 10 6 4 6 7 7 6 
Yhteensä  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N 5122 396 1386 2055 8959 2960 362 1381 2196 6899 
Harkinnanvarainen kuntoutus 
1 95 90 97 98 97 94 92 97 98 97 
2 5 10 3 2 3 6 8 3 2 3 
3+ - - - 0 0 - - 0 0 0 
Yhteensä  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N 1200 500 3816 7423 12939 1280 1323 7283 13626 23512 
Kaikki lakiperusteet 
1 75 79 85 86 83 71 84 89 90 87 
2 21 17 12 12 15 24 14 10 9 12 
3+ 4 5 2 2 3 5 3 2 1 2 
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N 6911 1416 6712 11861 26900 4651 2117 10222 19668 36658 
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Liitetaulukko 3. Niiden hakijoiden osuus (%), joilla vain uusia päätöksiä lakiperusteen, iän 
ja sukupuolen mukaan 5–59-vuotiailla 
 5-19 20-24 25-44 45-59 Yhteensä 
Vajaakuntoisten ammatillinen kuntoutus 
Miehet 44 45 59 74 62 
Naiset 47 47 59 73 65 
Yhteensä  45 46 59 73 63 
N 1568 1182 3648 7071 13425 
Vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus 
Miehet 17 10 11 12 15 
Naiset 13 8 11 9 11 
Yhteensä  16 9 11 11 13 
N 8082 758 2767 4249 15858 
Harkinnanvarainen kuntoutus 
Miehet 42 44 70 76 70 
Naiset 42 48 64 76 69 
Yhteensä  42 47 66 76 69 
N 2480 1828 11081 21031 36451 
Kaikki lakiperusteet 
Miehet 25 38 57 66 52 
Naiset 27 43 57 69 59 
Yhteensä 26 41 57 68 56 
N 11562 3533 16934 31529 63558 
Huom. Sama hakija voi esiintyä useammassa lakiperusteessa. Summariveillä henkilö  
esiintyy vain kerran. 
 
 
Liitetaulukko 4. Kuntoutuspäätösten jakauma (%) kuntoutusta hakeneilla lakiperusteen, 
iän ja sukupuolen mukaan, 5–59-vuotiailla 
 Miehet Naiset 
 5-19 20-24 25-44 45-59 Yht. 5-19 20-24 25-44 45-59 Yht. 
Vajaakuntoisten ammatillinen kuntoutus 
Myöntäviä 82 73 71 73 74 82 73 66 77 74 
Hylkääviä 14 23 26 25 23 13 22 30 21 23 
Molempia 5 4 3 2 3 5 5 4 2 3 
Yhteensä  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N 896 636 1752 2694 5978 672 546 1903 4326 7447 
Vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus 
Myöntäviä 83 87 86 83 84 85 86 84 84 85 
Hylkääviä 9 6 5 5 7 7 6 6 5 6 
Molempia 8 8 9 12 9 8 9 9 11 9 
Yhteensä  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N 5122 396 1386 2055 8959 2960 362 1381 2196 6899 
Harkinnanvarainen kuntoutus 
Myöntäviä 79 69 76 76 76 77 70 74 75 75 
Hylkääviä 18 24 21 22 21 17 23 21 22 22 
Molempia 4 7 4 2 3 6 7 5 3 4 
Yhteensä  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N 1200 500 3816 7423 12393 1280 1323 7283 13626 23512 
Kaikki lakiperusteet 
Myöntäviä 82 73 76 76 77 82 72 73 76 76 
Hylkääviä 10 18 18 19 17 10 20 20 19 18 
Molempia 8 8 6 5 6 8 8 7 5 6 
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N 6911 1416 6712 11861 26900 29775 4651 2177 10222 36658 
Huom. Sama hakija voi esiintyä useammassa lakiperusteessa. Summariveillä henkilö  
esiintyy vain kerran. 
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Liitetaulukko 5. Vaikeavammaisten lääkinnälliseen kuntoutukseen hakeminen ja sen 
yhteys taustatekijöihin 5–15-vuotiailla, N=161 881 
 Jakauma 

(%) 
Hakeneita 
1/10 0001 

Muuttujien  
päävaikutukset2 

Täysi malli, kaikki 
riippumattomat 

muuttujat vakioitu 
    

OR 
 

95 % lv 
 

OR 
 

95 % lv 
Sukupuoli       
- mies 51 146 1,00  1,00  
- nainen 49 82 0,57 (0,54-0,59) 0,57 (0,54-,060) 
Ikä       
- 5–9 45 147 1,00  1,00  
- 10–15 57 91 0,62 (0,59-0,65) 0,63 (0,60-0,66) 
Äidin koulutus       
- korkea-aste 37 98 0,85 (0,80-0,90) 0,81 (0,76-0,86) 
- keskiaste 36 115 1,00  1,00  
- perusaste 27 138 1,20 (1,13-1,27) 1,07 (0,99-1,16) 
Sosiaaliryhmä       
- ylempi toimihenkilö 21 97 0,80 (0,74-0,85) 0,65 (0,60-0,70) 
- keskitoimihenkilö 18 98 0,81 (0,75-0,87) 0,74 (0,69-0,80) 
- alempi toimihenkilö 8 109 0,89 (0,81-0,99) 0,93 (0,84-1,02) 
- työntekijä 32 121 1,00  1,00  
- yrittäjä ml. maatalous 11 103 0,84 (0,77-0,92) 0,78 (0,71-0,86) 
- muu 11 179 1,46 (1,36-1,57) 1,51 (1,39-1,64) 
Tulotaso        
- korkein  19 157 1,78 (1,65-1,92) 4,70 (4,27-5,18) 
- toiseksi korkein  20 126 1,42 (1,32-1,54) 3,04 (2,77-3,35) 
- keskimmäinen 20 110 1,23 (1,14-1,35) 2,21 (2,01-2,42) 
- toiseksi alhaisin  21 100 1,13 (1,04-1,22) 1,59 (1,46-1,73) 
- alhaisin + puuttuva 21 86 1,00  1,00  
Äidin pääasiallinen toiminta 
- työllinen 60 96 1,00  1,00  
- työtön 7 149 1,56 (1,43-1,70) 1,67 (1,53-1,83) 
- muu 17 140 1,44 (1,35-1,53) 1,74 (1,63-1,87) 
- puuttuva 15 145 1,52 (1,42-1,62) 1,02 (0,92-1,14) 
Perhetyyppi       
- vanhemmat ja lapsia 83 107 1,00  1,00  
- yksinhuoltajaperhe 17 130 1,22 (1,14-1,30) 1,60 (1,47-1,74) 
- muu  0 1159 11,94 (10,27-13,88) 13,35 (11,22-15,93) 
Taajama-aste       
- taajama 81 117 1,00  1,00  
- haja-asutusalue 19 106 0,91 (0,86-0,97) 0,93 (0,87-1,00) 
Asuinalue       
- HUS 27 103 1,00  1,00  
- muu Etelä 11 92 0,90 (0,82-0,99) 0,98 (0,88-1,07) 
- Lounais 22 111 1,07 (1,00-1,15) 1,17 (1,08-1,26) 
- Länsi 14 145 1,41 (1,31-1,52) 1,68 (1,55-1,81) 
- Itä 13 101 0,98 (0,90-1,07) 1,14 (1,04-1,24) 
- Pohjoinen 14 144 1,40 (1,30-1,51) 1,67 (1,55-1,81) 
1ikä(luokat) vakioitu Suomen väestöllä 2004 
2ikä(luokat) ja sukupuoli vakioitu 
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Liitetaulukko 6. Myöntävien päätösten osuus ja yhteys taustatekijöihin vaikeavammaisten 
lääkinnälliseen kuntoutukseen hakeneilla 5–15-vuotiailla, joilla oli ainoastaan uusia 
päätöksiä, N=1 188 
 Jakauma 

(%) 
Myöntö 

%1 
Muuttujien 

päävaikutukset2 
Täysi malli, kaikki 

riippumattomat 
muuttujat vakioitu 

    
OR 

 
95 % lv 

 
OR 

 
95 % lv 

Sukupuoli       
- mies 69 48 1,00  1,00  
- nainen 31 50 1,08 (0,84-1,38) 1,10 (0,85-1,43) 
Ikä       
- 5–9 65 55 1,00  1,00  
- 10–15 36 44 0,64 (0,50-0,81) 0,66 (0,57-0,85) 
Äidin koulutus       
- korkea-aste 28 44 0,73 (0,49-0,80) 0,88 (0,63-1,21) 
- keskiaste 36 52 1,00  1,00  
- perusaste 35 51 1,03 (0,78-1,35) 1,14 (0,78-1,66) 
Sosiaaliryhmä       
- ylempi toimihenkilö 17 40 0,61 (0,43-1,33) 0,88 (0,59-1,32) 
- keskitoimihenkilö 13 51 0,91 (0,63-1,33) 1,20 (0,80-1,78) 
- alempi toimihenkilö 6 52 0,94 (0,57-1,57) 1,15 (0,68-1,96) 
- työntekijä 35 52 1,00  1,00  
- yrittäjä ml. maatalous 8 38 0,65 (0,42-1,02) 0,57 (0,35-0,91) 
- muu 21 54 1,10 (0,80-1,52) 0,97 (0,66-1,41) 
Tulotaso        
- korkein  16 41 0,45 (0,31-0,64) 0,55 (0,34-0,87) 
- toiseksi korkein  15 43 0,58 (0,33-0,69) 0,48 (0,31-0,75) 
- keskimmäinen 17 46 0,53 (0,37-0,76) 0,53 (0,35-0,79) 
- toiseksi alhaisin  22 50 0,62 (0,45-0,86) 0,58 (0,41-0,84) 
- alhaisin 29 59 1,00  1,00  
Äidin pääasiallinen toiminta 
- työllinen 44 45 1,00  1,00  
- työtön 9 55 1,29 (0,85-1,95) 0,95 (0,60-1,49) 
- muu 28 54 1,66 (1,25-2,20) 1,20 (0,86-1,66) 
- puuttuva 20 48 1,19 (0,87-1,62) 0,89 (0,52-1,51) 
Perhetyyppi       
- vanhemmat ja lapsia 77 50 1,00  1,00  
- yksinhuoltajaperhe 18 44 0,87 (0,64-1,17) 0,79 (0,53-1,18) 
- muu  5 55 1,24 (0,73-2,10) 0,84 (0,44-1,61) 
Taajama-aste       
- taajama 83 48 1,00  1,00  
- haja-asutusalue 17 56 1,56 (1,14-2,13) 1,47 (1,04-2,09) 
Asuinalue       
- HUS 29 35 1,00  1,00  
- muu Etelä 7 58 2,20 (1,33-3,64) 2,18 (1,30-3,66) 
- Lounais 20 60 2,35 (1,67-3,30) 2,27 (1,60-3,22) 
- Länsi 17 54 2,10 (1,47-3,01) 1,83 (1,26-2,67) 
- Itä 12 45 1,29 (0,86-1,93) 1,15 (0,75-1,769 
- Pohjoinen 16 51 1,81 (1,26-2,60) 1,61 (1,10-2,35) 
1 ikä(luokat) vakioitu Suomen väestöllä 2004 
2 ikä(luokat) ja sukupuoli vakioitu 
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Liitetaulukko 7. Vaikeavammaisten lääkinnälliseen kuntoutukseen mielenterveyden ja 
käyttäytymisen häiriöiden perusteella hakeminen ja sen yhteys taustatekijöihin  
5–15-vuotiailla, N=161 881 
 Jakauma 

(%) 
Hakeneita 
1/10 0001 

Muuttujien  
päävaikutukset2 

Täysi malli, kaikki 
riippumattomat 

muuttujat vakioitu 
    

OR 
 

95 % lv 
 

OR 
 

95 % lv 
Sukupuoli       
- mies 51 90 1,00  1,00  
- nainen 49 34 0,38 (0,35-0,40) 0,38 (0,35-0,41) 
Ikä       
- 5–9 45 84 1,00  1,00  
- 10–15 57 46 0,55 (0,51-0,58) 0,57 (0,53-0,61) 
Äidin koulutus       
- korkea-aste 28 49 0,79 (0,73-0,86) 0,82 (0,75-0,90) 
- keskiaste 36 62 1,00  1,00  
- perusaste 27 82 1,34 (1,24-1,45) 1,16 (1,05-1,29) 
Sosiaaliryhmä       
- ylempi toimihenkilö 21 48 0,72 (0,65-0,79) 0,68 (0,61-0,75) 
- keskitoimihenkilö 18 49 0,72 (0,65-0,80) 0,72 (0,65-0,80) 
- alempi toimihenkilö 8 58 0,86 (0,75-0,98) 0,92 (0,80-1,05) 
- työntekijä 32 67 1,00  1,00  
- yrittäjä ml. maatalous 11 55 0,79 (0,71-0,90) 0,83 (0,73-0,94) 
- muu 11 109 1,60 (1,45-1,75) 1,44 (1,29-1,59) 
Tulotaso        
- korkein  19 68 1,10 (1,00-1,22) 2,70 (2,38-3,06) 
- toiseksi korkein  20 63 1,02 (0,96-1,13) 2,09 (1,85-2,35) 
- keskimmäinen 20 60 0,97 (0,88-1,07) 1,69 (1,51-1,90) 
- toiseksi alhaisin  21 61 0,98 (0,90-1,09) 1,38 (1,24-1,54) 
- alhaisin + puuttuva 21 61 1,00  1,00  
Äidin pääasiallinen toiminta 
- työllinen 60 49 1,00  1,00  
- työtön 7 87 1,81 (1,61-2,02) 1,74 (1,54-1,96) 
- muu 17 80 1,62 (1,49-1,76) 1,71 (1,56-1,87) 
- puuttuva 15 85 1,77 (1,62-1,93) 1,01 (0,87-1,16) 
Perhetyyppi       
- vanhemmat ja lapsia 83 57 1,00  1,00  
- yksinhuoltajaperhe 17 74 1,31 (1,20-1,42) 1,43 (1,28-1,61) 
- muu 0 796 15,24 (12,80-18,14) 14,35 (11,79-17,46) 

Taajama-aste       
- taajama 81 64 1,00  1,00  
- haja-asutusalue 19 57 0,89 (0,82-0,97) 0,91 (0,84-1,00) 
Asuinalue       
- HUS 27 59 1,00  1,00  
- Muu etelä 11 45 0,77 (0,68-0,88) 0,79 (0,69-0,91) 
- Lounais 22 68 1,16 (1,06-1,27) 1,20 (1,10-1,32) 
- Länsi 14 65 1,12 (1,00-1,24) 1,23 (1,10-1,37) 
- Itä 13 54 0,93 (0,83-1,04) 1,00 (0,89-1,13) 
- Pohjoinen 14 81 1,39 (1,25-1,53) 1,52 (1,37-1,69) 
1 ikä(luokat) vakioitu Suomen väestöllä 2004 
2 ikä(luokat) ja sukupuoli vakioitu 
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Liitetaulukko 8. Myöntävien päätösten osuus ja yhteys taustatekijöihin vaikeavammaisten 
lääkinnälliseen kuntoutukseen mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden perusteella 
hakeneilla 5–15-vuotiailla, joilla oli ainoastaan uusia päätöksiä, N=902 
 Jakauma 

(%) 
Myöntö 

%1 
Muuttujien 

päävaikutukset2 
Täysi malli, kaikki 

riippumattomat 
muuttujat vakioitu 

    
OR 

 
95 % lv 

 
OR 

 
95 % lv 

Sukupuoli       
- mies 75 47 1,00  1,00  
- nainen 25 47 1,00 (0,74-1,35) 1,02 (0,74-1,40) 
Ikä       
- 5–9 64 55 1,00  1,00  
- 10–15 36 41 0,57 (0,43-0,75) 0,58 (0,43-1,03) 
Äidin koulutus       
- korkea-aste 26 40 0,62 (0,44-0,86) 0,70 (0,48-1,03) 
- keskiaste 36 50 1,00  1,00  
- perusaste 38 49 0,99 (0,72-1,34) 1,06 (0,69-1,62) 
Sosiaaliryhmä       
- ylempi toimihenkilö 17 37 0,57 (0,38-0,85) 0,94 (0,59-1,51) 
- keskitoimihenkilö 12 49 0,90 (0,58-1,40) 1,23 (0,77-1,98) 
- alempi toimihenkilö 6 51 0,86 (0,48-1,53) 1,10 (0,60-2,04) 
- työntekijä 35 50 1,00  1,00  
- yrittäjä ml. maatalous 8 34 0,58 (0,34-0,97) 0,49 (0,28-0,85) 
- muu 22 51 1,08 (0,75-1,55) 1,02 (0,67-1,57) 
Tulotaso        
- korkein  15 39 0,44 (0,29-0,68) 0,60 (0,35-1,04) 
- toiseksi korkein  15 41 0,48 (0,31-0,73) 0,52 (0,32-0,86) 
- keskimmäinen 18 43 0,51 (0,34-0,76) 0,51 (0,33-0,81) 
- toiseksi alhaisin  22 45 0,56 (0,38-0,81) 0,54 (0,36-0,81) 
- alhaisin 30 58 1,00  1,00  
Äidin pääasiallinen toiminta 
- työllinen 42 42 1,00  1,00  
- työtön 10 53 1,41 (0,88-2,24) 1,10 (0,66-1,85) 
- muu 28 51 1,78 (1,27-2,47) 1,31 (0,89-1,92) 
- puuttuva 21 48 1,30 (0,91-1,86) 0,92 (0,51-1,69) 
Perhetyyppi       
- vanhemmat ja lapsia 75 47 1,00  1,00  
- yksinhuoltajaperhe 39 45 0,94 (0,67-1,31) 0,90 (0,57-1,42) 
- muu  5 52 1,26 (0,70-2,29) 0,83 (0,40-1,72) 
Taajama-aste       
- taajama 82 46 1,00  1,00  
- haja-asutusalue 18 53 1,59 (1,12-2,25) 1,61 (1,08-2,40) 
Asuinalue       
- HUS 30 33 1,00  1,00  
- Muu etelä 6 58 2,46 (1,33-4,57) 2,51 (1,32-4,77) 
- Lounais 22 61 2,59 (1,76-3,81) 2,54 (1,70-3,80) 
- Länsi 14 48 1,93 (1,26-2,97) 1,64 (1,04-2,60) 
- Itä 12 41 1,28 (0,81-2,03) 1,12   (0,69-1,85) 
- Pohjoinen 17 48 1,71 (1,14-2,56) 1,52 (0,99-2,33) 
1 ikä(luokat) vakioitu Suomen väestöllä 2004 
2 ikä(luokat) ja sukupuoli vakioitu 
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Liitetaulukko 9. Harkinnanvaraiseen kuntoutukseen hakeminen  ja sen yhteys tausta-
tekijöihin 5–15-vuotiailla, N=161 881 
 Jakauma 

(%) 
Hakeneita 
1/10 0001 

Muuttujien 
päävaikutukset2 

Täysi malli, kaikki 
riippumattomat 

muuttujat vakioitu 
    

OR 
 

95 % lv 
 

OR 
 

95 % lv 
Sukupuoli       
- mies 51 28 1,00  1,00  
- nainen 49 21 0,74 (0,67-0,83) 0,75 (0,67-0,83) 
Ikä       
- 5–9 45 15 1,00  1,00  
- 10–15 57 31 2,06 (1,84-2,31) 1,95 (1,73-2,20) 
Äidin koulutus       
- korkea-aste 37 19 0,91 (0,80-1,04) 0,89 (0,77-1,02) 
- keskiaste 36 21 1,00  1,00  
- perusaste 27 34 1,63 (1,44-1,84) 0,82 (0,67-1,00) 
Sosiaaliryhmä       
- ylempi toimihenkilö 21 22 0,98 (0,84-1,13) 1,00 (0,85-1,19) 
- keskitoimihenkilö 18 22 0,99 (0,84-1,15) 0,97 (0,83-1,15) 
- alempi toimihenkilö 8 27 1,20 (0,99-1,45) 1,11 (0,91-1,35) 
- työntekijä 32 23 1,00  1,00  
- yrittäjä ml. maatalous 11 19 0,82 (0,67-1,00) 0,95 (0,77-1,16) 
- muu 11 44 1,90 (1,62-2,23) 1,34 (1,13-1,60) 
Tulotaso        
- korkein  19 22 1,00  1,00  
- toiseksi korkein  20 25 1,15 (0,98-1,36) 1,05 (0,88-1,25) 
- keskimmäinen 20 23 1,04 (0,87-1,23) 0,85 (0,71-1,03) 
- toiseksi alhaisin  21 24 1,11 (0,94-1,31) 0,75 (0,62-0,91) 
- alhaisin + puuttuva 21 27 1,23 (1,05-1,45) 0,63 (0,51-0,77) 
Äidin pääasiallinen toiminta 
- työllinen 60 19 1,00  1,00  
- työtön 7 26 1,38 (1,13-1,68) 1,35 (1,10-1,67) 
- muu 17 22 1,13 (0,96-1,33) 1,21 (1,02-1,43) 
- puuttuva 15 46 2,46 (2,18-2,76) 1,47 (1,15-1,86) 
Perhetyyppi       
- vanhemmat ja lapsia 83 19 1,00  1,00  
- yksinhuoltajaperhe 17 39 2,06 (1,83-2,31) 1,91 (1,61-2,27) 
- muu 0 452 24,71 (20,10-

30,38) 
21,85 (17,14-

27,86) 
Taajama-aste       
- taajama 81 26 1,00  1,00  
- haja-asutusalue 19 17 0,66 (0,57-0,76) 0,73 (0,62-0,85) 
Asuinalue       
- HUS 27 23 1,00  1,00  
- muu Etelä 11 39 1,71 (1,46-2,00) 1,85 (1,57-2,18) 
- Lounais 22 19 0,81 (0,69-0,96) 0,88 (0,75-1,04) 
- Länsi 14 19 0,83 (0,69-1,00) 0,99 (0,82-1,20) 
- Itä 13 32 1,40 (1,19-1,64) 1,60 (1,36-1,89) 
- Pohjoinen 14 23 1,03 (0,87-1,23) 1,21 (1,01-1,45) 
1 ikä(luokat) vakioitu Suomen väestöllä 2004 
2 ikä(luokat) ja sukupuoli vakioitu 
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Liitetaulukko 10. Myöntävien päätösten osuus ja yhteys taustatekijöihin harkinnanvarai-
seen kuntoutukseen hakeneilla 5–15-vuotiailla (pl. psykoterapiaa hakeneet), N=1 384 
 Jakau-

ma 
(%) 

Myöntö 
%1 

Muuttujien  
päävaikutukset2 

Täysi malli, kaikki 
riippumattomat muuttujat 

vakioitu 
    

OR 
 

95 % lv 
 

OR 
 

95 % lv 
Sukupuoli       
- mies 58 88 1,00  1,00  
- nainen 42 91 1,35 (0,95-1,91) 1,42 (0,94-2,14) 
Ikä       
- 5–9 28 90 1,00  1,00  
- 10–15 72 88 0,76 (0,52-1,13) 0,61 (0,40-0,95) 
Kuntoutuspäätökset       
- vain uusia päätöksiä 39 74 1,00  1,00  
- tarkistuspäätöksiä 61 99 35,75 (18,02-70,91) 50,52 (24,81-104-22) 
Äidin koulutus       
- korkea-aste 29 89 1,05 (0,68-1,61) 1,19 (0,72-1,98) 
- keskiaste 32 89 1,00  1,00  
- perusaste 39 88 1,04 (0,70-1,55) 2,02 (0,85-4,80) 
Sosiaaliryhmä       
- ylempi toimihenkilö 20 88 0,91 (0,57-1,45) 1,42 (0,79-2,58) 
- keskitoimihenkilö 16 91 1,25 (0,73-2,14) 1,67 (0,90-3,09) 
- alempi toimihenkilö 9 90 1,06 (0,55-2,02) 1,06 (0,49-2,30) 
- työntekijä 31 90 1,00  1,00  
- yrittäjä ml. maatalous 9 90 1,05 (0,55-2,01) 0,90 (0,42-1,95) 
- muu 16 87 0,85 (0,51-1,39) 0,91 (0,47-1,76) 
Tulotaso        
- korkein  17 88 1,00  1,00  
- toiseksi korkein  21 89 1,04 (0,61-1,76) 1,12 (0,60-2,09) 
- keskimmäinen 19 89 1,01 (0,59-1,73) 1,54 (0,80-2,95) 
- toiseksi alhaisin  21 92 1,43 (0,81-2,52) 2,73 (1,32-5,65) 
- alhaisin 22 87 0,96 (0,57-1,61) 2,79 (1,30-5,98) 
Äidin pääasill. toim. 
- työllinen 49 91 1,00  1,00  
- työtön 8 86 0,63 (0,35-1,16) 0,48 (0,23-1,01) 
- muu 14 87 0,70 (0,42-1,16) 0,58 (0,32-1,06) 
- puuttuva 30 86 0,73 (0,49-1,07) 0,46 (0,17-1,22) 
Perhetyyppi       
- vanhemmat ja lapsia 66 90 1,00  1,00  
- yksinhuoltajaperhe 27 89 0,91 (0,62-1,34) 0,60 (0,32-1,15) 
- muu 7 78 0,49 (0,28-0,83) 0,16 (0,06-0,41) 
Taajama-aste       
- taajama 86 89 1,00  1,00  
- haja-asutusalue 14 90 1,18 (0,71-1,97) 1,32 (0,06-0,41) 
Asuinalue       
- HUS 24 85 1,00  1,00  
- muu Etelä 17 92 2,08 (1,19-3,64) 1,32 (0,71-2,43) 
- Lounais 16 91 1,55 (0,92-2,61) 1,17 (0,61-2,25) 
- Länsi 11 90 1,48 (0,81-2,70) 2,02 (1,11-3,70) 
- Itä 18 87 1,45 (0,88-2,39) 0,70 (0,34-1,44) 
- Pohjoinen 14 89 1,44 (0,84-2,48) 1,22 (0,66-2,25) 
1 ikä(luokat) vakioitu Suomen väestöllä 2004 
2 ikä(luokat) ja sukupuoli vakioitu 
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Liitetaulukko 11. Harkinnanvaraiseen kuntoutukseen (pl. psykoterapia)  mielenterveyden 
ja käyttäytymisen häiriöiden perusteella hakeminen ja sen yhteys taustatekijöihin  
5–15-vuotiailla, N=161 881 
 Jakauma 

(%) 
Hakeneita 
1/10 0001 

Muuttujien 
päävaikutukset2 

Täysi malli, kaikki 
riippumattomat 

muuttujat vakioitu 
    

OR 
 

95 % lv 
 

OR 
 

95 % lv 
Sukupuoli       
- mies 51 16 1,00  1,00  
- nainen 49   7 0,45 (0,38-0,53) 0,45 (0,39-0,53) 
Ikä       
- 5–9 45   7 1,00  1,00  
-10–15 57 16 2,27 (1,93-2,69) 2,13 (1,78-2,53) 
Äidin koulutus       
- korkea-aste 37   9 1,01 (0,83-1,22) 0,98 (0,80-1,22) 
- keskiaste 36   9 1,00  1,00  
- perusaste 27 19 2,12 (1,78-2,53) 0,70 (0,52-0,95) 
Sosiaaliryhmä       
- ylempi toimihenkilö 21 12 1,03 (0,84-1,26) 0,99 (0,79-1,25) 
- keskitoimihenkilö 18 11 0,94 (0,75-1,17) 0,88 (0,70-1,11) 
- alempi toimihenkilö   8 13 1,23 (0,85-1,48) 0,95 (0,72-1,27) 
- työntekijä 32 12 1,00  1,00  
- yrittäjä ml. maatalous 11   7 0,57 (0,41-0,79) 0,75 (0,54-1,03) 
- muu 11 230 2,00 (1,61-2,48) 1,07 (0,84-1,36) 
Tulotaso        
- korkein  19 10 1,00  1,00  
- toiseksi korkein  20 12 1,17 (0,91-1,49) 1,13 (0,87-1,45) 
- keskimmäinen 20 11 1,10 (0,86-1,41) 0,96 (0,74-1,26) 
- toiseksi alhaisin  21 12 1,19 (0,93-1,51) 0,82 (0,63-1,08) 
- alhaisin + puuttuva 21 15 1,51 (1,20-1,89) 0,77 (0,58-1,02) 
Äidin pääasiallinen toiminta 
- työllinen 60  8 1,00  1,00  
- työtön   7 12 1,50 (1,12-2,01) 1,56 (1,15-2,13) 
- muu 17 11 1,31 (1,04-1,66) 1,41 (1,10-1,80) 
- puuttuva 15 28 3,47 (2,95-4,08) 2,10 (1,46-3,02) 
Perhetyyppi       
- vanhemmat ja lapsia 83   8 1,00  1,00  
- yksinhuoltajaperhe 17  22 2,68 (2,42-3,15) 2,16 (1,69-2,77) 
- muu   0 324 39,56 (30,89-50,68) 31,42 (23,05-42,83) 

Taajama-aste       
- taajama 81 14 1,00  1,00  
- haja-asutusalue 19   5 0,39 (0,30-0,51) 0,49 (0,38-0,65) 
Asuinalue       
- HUS 27 15 1,00  1,00  
- Muu Etelä 11 13 0,85 (0,66-1,09) 0,93 (0,72-1,20) 
- Lounais 22 11 0,72 (0,59-0,89) 0,79 (0,64-0,98) 
- Länsi 14  3 0,19 (0,12-0,28) 0,23 (0,15-0,36) 
- Itä 13 13 0,90 (0,72-1,13) 1,08 (0,85-1,35) 
- Pohjoinen 14 16 1,10 (0,90-1,36) 1,35 (1,08-1,68) 
1 ikä(luokat) vakioitu Suomen väestöllä 2004 
2 ikä(luokat) ja sukupuoli vakioitu 
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Liitetaulukko 12. Myöntävien päätösten osuus ja yhteys taustatekijöihin harkinnan-
varaiseen kuntoutukseen (pl. psykoterapia) mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden 
perusteella hakeneilla 5–15-vuotiailla, N=745 
 Jakauma 

(%) 
Myöntö 

%1 
Muuttujien 

päävaikutukset2 
Täysi malli, kaikki 

riippumattomat 
muuttujat vakioitu 

    
OR 

 
95 % lv 

 
OR 

 
95 % lv 

Sukupuoli       
- mies 70 85 1,00  1,00  
- nainen 30 84 1,00 (0,66-1,53) 1,05 (0,61-1,83) 
Ikä       
- 5–9 25 88 1,00  1,00  
- 10–15 75 82 0,66 (0,40-1,07) 0,38 (0,21-0,69) 
Kuntoutuspäätökset       
- vain uusia päätöksiä 40 64 1,00  1,00  
- tarkistuspäätöksiä 60 98 38,63 (18,36-81,25) 58,65 (26,16-131,46) 
Äidin koulutus       
- korkea-aste 28 84 1,13 (0,68-1,87) 1,45 (0,73-2,88) 
- keskiaste 27 82 1,00  1,00  
- perusaste 45 86 1,51 (0,95-2,41) 2,75 (0,84-9,02) 
Sosiaaliryhmä       
- ylempi toimihenkilö 21 84 0,98 (0,58-1,67) 1,57 (0,75-3,27) 
- keskitoimihenkilö 16 86 1,46 (0,77-2,78) 2,11 (0,96-4,68) 
- alempi toimihenkilö   9 90 1,23 (0,58-2,62) 1,06 (0,41-2,76) 
- työntekijä 31 84 1,00  1,00  
- yrittäjä ml. maatalous  6 88 1,16 (0,48-2,79) 0,94 (0,29-3,00) 
- muu 17 84 1,05 (0,59-1,88) 0,67 (0,30-1,53) 
Tulotaso        
- korkein  16 79 1,00  1,00  
- toiseksi korkein  19 85 1,41 (0,76-2,61) 1,71 (0,76-3,86) 
- keskimmäinen 19 85 1,48 (0,78-2,79) 2,72 (1,16-6,34) 
- toiseksi alhaisin  20 87 1,65 (0,88-3,10) 2,92 (1,18-7,24) 
- alhaisin 26 86 1,64 (0,91-2,97) 5,74 (2,15-15,30) 
Äidin pääasiall. toim.       
- työllinen 42 87 1,00  1,00  
- työtön   7 77 0,51 (0,25-1,03) 0,42 (0,16-1,10) 
- muu 13 79 0,60 (0,33-1,07) 0,59 (0,27-1,26) 
- puuttuva 38 85 0,99 (0,63-1,56) 0,49 (0,13-1,83 
Perhetyyppi       
- vanhemmat ja lapsia 57 84 1,00  1,00  
- yksinhuoltajaperhe 32 89 1,36 (0,86-2,14) 0,87 (0,39-1,92) 
- muu 12 77 0,81 (0,45-1,46) 0,18 (0,06-0,55) 
Taajama-aste       
- taajama 92 85 1,00  1,00  
- haja-asutusalue   8 81 0,70 (0,36-1,34) 1,16 (0,50-2,68) 
Asuinalue       
- HUS 33 83 1,00  1,00  
- muu Etelä 11 84 1,04 (0,54-2,03) 1,23 (0,54-2,82) 
- Lounais 19 88 1,20 (0,68-2,11) 1,07 (1,02-4,19) 
- Länsi   3 75 0,59 (0,22-1,58) 0,38 (0,10-1,42) 
- Itä 15 75 0,93 (0,52-1,66) 0,63 (0,28-1,43) 
- Pohjoinen 18 89 1,49 (0,82-2,74) 1,59 (0,73-3,35) 
1 ikä(luokat) vakioitu Suomen väestöllä 2004 
2 ikä(luokat) ja sukupuoli vakioitu 
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Liitetaulukko 13. Vajaakuntoisten ammatillista kuntoutusta hakeneiden myöntävät pää-
tökset (%) sairausryhmän mukaan suurimmissa toimenpiteissä 16–24-vuotiailla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Dementia, elimelliset aivo-oireyhtymät, muut elimelliset aivo-oireyhtymät, lääkkeiden ja päihteiden 
aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt, fysiologisiin häiriöihin ja 
ruumiilliseen tekijöihin liittyvät käyttäytymisoireyhtymät, psyykkisen kehityksen häiriöt, tavalliseesti 
lapsuus- tai nuoruusiässä alkavat käytös- ja tunnehäiriöt ja määrittämättömät mielenterveyden 
häiriöt. 
 

  

 

Koulutus 

Kuntoutustarve-
selvitys, 
kuntoutustutkimus  

Työ- ja 
koulutuskokeilut, 
työhönvalmennus 

Sairausryhmä  
Myöntö-% 

 
N 

 
Myöntö-% 

 
N 

 
Myöntö-% 

 
N 

Umpieritys ym. sairaudet 68   34 ...    5 ...    8 
Mielenterveyden ja 
käyttäytymisen häiriöt 84 966 84 179 91 274 
- psykoosit 88 115 ...   24 93   43 
- mielialahäiriöt 81 167 82   50 95   55 
- neuroottiset yms.  
  häiriöt 72   54 77   30 ...   21 
- persoonallisuushäiriöt 84 121 ...   22 93   30 
- älyllinen 
  kehitysvammaisuus 88 234 ...   13 82   45 
- muut1 85 275 85   41 90   80 
Hermoston sairaudet 86 185 ...   26 94   47 
Silmän sairaudet 87  38 ...   17 ...    1 
Korvan sairaudet 82  88 ...    5 ...    3 
Verenkiertoelinten 
sairaudet ...   10 ...    5 ...    6 
Hengityselinten sairaudet  46   37  - - - 
Tule-sairaudet 66 145 75   57 ...   11 
Vammat, myrkytykset ja 
ulkoiset syyt ...   21 ...   13 ...   13 
Muut 77  324 79   33 90   60 
Yhteensä 81 1849 83 340 91 423 
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Liitetaulukko 14. Vajaakuntoisten ammatilliseen kuntoutukseen hakeminen ja sen yhteys 
taustatekijöihin 16–19-vuotiailla, N=59 520 
 Jakauma 

(%) 
Hakeneita/ 

10 000 
Muuttujien 

päävaikutukset1 
Täysi malli, kaikki 

riippumattomat 
muuttujat 

    
OR 

 
95 % lv 

 
OR 

 
95 % lv 

Sukupuoli       
- mies 51 72 1,00  1,00  
- nainen 49 57 0,79 (0,71-0,87) 0,79 (0,71-0,87) 
Äidin koulutus       
- korkea-aste 31 45 0,71 (0,61-0,82) 0,89 (0,76-1,03) 
- keskiaste 35 63 1,00  1,00  
- perusaste 34 83 1,33 (1,18-1,50) 1,15 (0,98-1,35) 
Sosiaaliryhmä       
- ylempi toimihenkilö 21 40 0,50 (0,43-0,59) 0,57 (0,48-0,69) 
- keskitoimihenkilö 17 49 0,62 (0,53-0,73) 0,66 (0,56-0,79) 
- alempi toimihenkilö 10 61 0,77 (0,63-0,93) 0,77 (0,63-0,93) 
- työntekijä 33 79 1,00  1,00  
- yrittäjä ml. maatalous 12 56 0,71 (0,59-0,84) 0,73 (0,61-0,88) 
- muu   7 119 1,51 (1,28-1,78) 1,37 (1,14-1,63) 
Tulotaso        
- korkein  23 54 1,00  1,00  
- toiseksi korkein  21 59 1,10 (0,93-1,30) 0,87 (0,73-1,03) 
- keskimmäinen 20 73 1,37 (1,17-1,61) 0,91 (0,76-1,08) 
- toiseksi alhaisin  18 66 1,24 (1,05-1,47) 0,66 (0,55-0,80) 
- alhaisin + puuttuva  18 73 1,36 (1,16-1,61) 0,53 (0,44-0,65) 
Äidin pääasiallinen  toiminta 
- työllinen 65 50 1,00  1,00  
- työtön   7 95 1,91 (1,59-2,29) 1,61 (1,32-1,96) 
- muu   8 95 1,91 (1,62-2,27) 1,85 (1,54-2,22) 
- puuttuva 20 89 1,80 (1,59-2,04) 1,19 (0,96-1,48) 
Perhetyyppi       
- vanhemmat ja lapsia 77 56 1,00  1,00  
- yksinhuoltajaperhe 21 85 1,52 (1,35-1,71) 1,45 (1,20-1,74) 
- muu    3 131 2,47 (1,94-3,14) 2,45 (1,90-3,17) 
Taajama-aste       
- taajama 83 62 1,00  1,00  
- haja-asutusalue 17 73 1,16 (1,01-1,33) 1,10 (0,96-1,26) 
Asuinalue       
- HUS 63 33 1,00  1,00  
- muu Etelä 26 57 1,71 (1,36-2,14) 1,68 (1,34-2,11) 
- Lounais 54 80 2,42 (2,03-2,88) 2,39 (2,00-2,86) 
- Länsi 37 58 1,75 (1,43-2,14) 1,80 (1,47-2,21) 
- Itä 36 87 2,62 (2,17-3,15) 2,62 (2,16-3,17) 
- Pohjoinen 36 84 2,53 (2,09-3,05) 2,57 (2,12-3,11) 
1Sukupuoli vakioitu 
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Liitetaulukko 15. Myöntävien päätösten osuus ja yhteys taustatekijöihin vajaakuntoisten 
ammatilliseen kuntoutukseen hakeneilla 16–19-vuotiailla, N=1 455 
 Jakauma 

(%) 
Myöntö 

% 
Muuttujien 

päävaikutukset1 
Täysi malli, kaikki 

riippumattomat 
muuttujat 

    
OR 

 
95 % lv 

 
OR 

 
95 % lv 

Sukupuoli       
- mies 57 87 1,00  1,00  
- nainen 43 87 0,95 (0,70-1,29) 0,94 (0,67-1,31) 
Äidin koulutus       
- korkea-aste 21 86 0,75 (0,49-1,15) 0,51 (0,31-0,83) 
- keskiaste 34 89 1,00  1,00  
- perusaste 45 86 0,76 (0,53-1,09) 0,91 (0,55-1,50) 
Kuntoutuspäätökset        
-  vain uusia päätöksiä  47 77 1,00  1,00  
- tarkistuspäätöksiä 53 96 6,77 (4,58-10,00) 6,89 (4,61-10,29) 
Sosiaaliryhmä       
- ylempi toimihenkilö 13 93 2,01 (1,11-3,64) 2,24 (1,16-4,33) 
- keskitoimihenkilö 13 86 0,99 (0,63-1,60) 1,08 (0,64-1,82) 
- alempi toimihenkilö   9 85 0,91 (0,54-1,54) 1,35 (0,75-2,43) 
- työntekijä 40 86 1,00  1,00  
- yrittäjä ml. maatalous 11 84 0,85 (0,53-1,39) 0,76 (0,44-1,32) 
- muu 14 89 1,29 (0,78-2,13) 1,41 (0,79-2,55) 
Tulotaso        
- korkein  20 90 1,00  1,00  
- toiseksi korkein  20 88 0,83 (0,49-1,41) 0,86 (0,49-1,54) 
- keskimmäinen 23 85 0,61 (0,37-0,99) 0,65 (0,37-1,13) 
- toiseksi alhaisin  19 86 0,69 (0,41-1,15) 0,81 (0,46-1,47) 
- alhaisin + puuttuva 20 86 0,64 (0,39-1,07) 0,75 (0,40-1,40) 
Äidin pääasiallinen toiminta 
- työllinen 51 87 1,00  1,00  
- työtön 10 90 1,27 (0,71-2,26) 1,33 (0,71-2,47) 
- muu 12 87 0,98 (0,60-1,61) 0,89 (0,51-1,56) 
- puuttuva 28 85 0,85 (0,60-1,21) 0,70 (0,33-1,45) 
Perhetyyppi       
- vanhemmat ja lapsia 68 88 1,00  1,00  
- yksinhuoltajaperhe 27 85 0,78 (0,56-1,09) 0,99 (0,55-1,77) 
- muu  5 92 1,69 (0,72-3,98) 2,19 (0,75-6,37) 
Taajama-aste       
- taajama 81 87 1,00  1,00  
- haja-asutusalue 19 89 1,21 (0,81-1,81) 1,27 (0,80-2,01) 
Asuinalue       
- HUS 13 83 1,00  1,00  
- muu Etelä   9 86 1,21 (0,65-2,24) 1,12 (0,58-2,19) 
- Lounais 27 92 2,20 (1,30-3,70) 2,36 (1,35-4,13) 
- Länsi 13 91 2,12 (1,13-3,96) 1,86 (0,94-3,67) 
- Itä 20 83 1,00 (0,61-1,63) 1,00 (0,59-1,71) 
- Pohjoinen 19 85 1,14 (0,69-1,90) 1,12 (0,64-1,96) 
1Sukupuoli vakioitu 
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Liitetaulukko 16. Vajaakuntoisten ammatilliseen kuntoutukseen hakeminen ja sen yhteys 
taustatekijöihin 20–24-vuotiailla, N=65 284 
 Jakauma 

(%) 
Hakeneita 
1/10 000 

Muuttujien 
päävaikutukset1 

Täysi malli, kaikki 
riippumattomat 

muuttujat 

    
OR 

 
95 % lv 

 
OR 

 
95 % lv 

Sukupuoli       
- mies 51 42 1,00  1,00  
- nainen 49 38 0,90 (0,80-1,01) 1,27 (1,12-1,45) 
Yo-tutkinto       
- kyllä 51 15 1,00  1,00  
- ei 49 66 4,45 (3,85-5,16) 4,04 (3,43-4,76) 
Tulotaso        
- korkein  11 34 0,79 (0,64-0,98) 1,51 (1,18-1,94) 
- toiseksi korkein  16 36 0,83 (0,69-0,99) 1,36 (1,09-1,68) 
- keskimmäinen 19 41 0,95 (0,81-1,12) 1,37 (1,13-1,67) 
- toiseksi alhaisin  19 42 0,98 (0,83-1,15) 1,27 (1,06-1,52) 
- alhaisin + puuttuva 36 43 1,00  1,00  
Pääasiallinen toiminta 
- työllinen 40 15 0,37 (0,31-0,43) 0,32 (0,27-0,38) 
- työtön   9 72 1,73 (1,46-2,05) 1,14 (0,95-1,36) 
- opiskelija, varusmies 49 42 1,00  1,00  
- eläkeläinen   1 595 15,09 (12,34-18,45) 7,75 (6,26-9,61) 
- muu, puuttuva   2 121 2,95 (2,31-3,78) 1,89 (1,43-2,51) 
Perhetilanne       
- av(i)oliitossa 21 23 0,55 (0,46-0,66) 0,58 (0,47-0,71) 
- vanhempien 
taloudessa 

53 43 1,00  1,00  

- yksin asuva, 
puuttuva 

26 47 1,10 (0,96-1,25) 1,17 (0,99-1,39) 

Taajama-aste       
- taajama 91 39 1,00    
- haja-asutusalue 10 47 1,19 (0,99-1,43) 0,97 (0,80-1,18) 
Asuinalue       
- HUS 28 27 1,00  1,00  
- muu Etelä   9 39 1,46 (1,15-1,85) 1,14 (0,90-1,47) 
- Lounais 23 35 1,32 (1,10-1,59) 1,25 (1,03-1,51) 
- Länsi 14 40 1,48 (1,20-1,81) 1,30 (1,05-1,61) 
- Itä 13 57 2,13 (1,76-2,58) 1,78 (1,45-2,18) 
- Pohjoinen 13 61 2,28 (1,89-2,75) 1,94 (1,60-2,37) 
1Sukupuoli vakioitu 
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Liitetaulukko 17. Myöntävien päätösten osuus ja yhteys taustatekijöihin vajaakuntoisten 
ammatilliseen kuntoutuksen hakeneilla 20–24-vuotialla, N=1 182 
 Jakauma 

(%) 
Myöntö 

% 
Muuttujien 

päävaikutukset1 
Täysi malli, kaikki 

riippumattomat muuttujat 
    

OR 
 

95 % lv 
 

OR 
 

95 % lv 
Sukupuoli       
- mies 54 77 1,00  1,00  
- nainen 46 78 1,06 (0,80-1,39) 1,13 (0,82-1,55) 
Kuntoutuspäätökset        
- vain uusia 
päätöksiä  

46 56 1,00  1,00  

- tarkistuspäätöksiä 55 95 15,64 (10,49-23,32) 16,40 (10,87-24,76) 
Yo-tutkinto       
- kyllä 20 83 1,00  1,00  
- ei 80 76 0,66 (0,45-0,96) 0,76 (0,49-1,18) 
Tulotaso        
- korkein  9 83 1,48 (0,86-2,55) 1,12 (0,57-2,18) 
- toiseksi korkein  14 80 1,22 (0,79-1,88) 0,68 (0,39-1,21) 
- keskimmäinen 19 76 0,97 (0,67-1,41) 0,82 (0,51-1,32) 
- toiseksi alhaisin  20 76 0,99 (0,68-1,44) 0,84 (0,53-1,33) 
- alhaisin + puuttuva 38 76 1,00  1,00  
Pääasiallinen toiminta 
- työllinen 15 73 0,75 (0,51-1,10) 1,33 (0,84-2,10) 
- työtön 15 76 0,88 (0,59-1,30) 1,38 (0,88-2,17) 
- opiskelija, varusm. 51 78 1,00  1,00  
- eläkeläinen 12 76 0,90 (0,58-1,37) 0,91 (0,54-1,54) 
- muu, puuttuva   7 85 1,55 (0,82-2,96) 1,16 (0,55-2,44) 
Perhetilanne       
- av(i)oliitossa 12 71 0,61 (0,41-0,93) 0,77 (0,46-1,29) 
- vanhempien 
taloudessa 

57 80 1,00  1,00  

- yksin asuva, 
puuttuva 

31 75 0,76 (0,56-1,03) 0,85 (0,56-1,29) 

Taajama-aste       
- taajama 89 77 1,00  1,00  
- haja-asutusalue 11 77 1,00 (0,65-1,54) 0,95 (0,57-1,57) 
Asuinalue       
- HUS 19 74 1,00    
- muu Etelä   9 73 0,97 (0,57-1,64) 0,95 (0,51-1,75) 
- Lounais 20 80 1,41 (0,91-2,19) 1,36 (0,82-2,26) 
- Länsi 14 80 1,37 (0,84-2,21) 1,13 (0,64-1,95) 
- Itä 18 74 0,99 (0,64-1,51) 1,03 (0,63-1,70) 
- Pohjoinen 20 81 1,50 (0,96-2,35) 1,58 (0,94-2,65) 
1Sukupuoli vakioitu 
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Liitetaulukko 18. Vaikeavammaisten lääkinnälliseen kuntoutukseen hakeminen ja sen 
yhteys taustatekijöihin 16–19-vuotiailla, N= 59 520 
 Jakauma 

(%) 
Hakeneita 
1/10 000 

Muuttujien 
päävaikutukset1 

Täysi malli, kaikki 
riippumattomat 

muuttujat vakioitu 
    

OR 
 

95 % lv 
 

OR 
 

95 % lv 
Sukupuoli       
- mies 51 44 1,00  1,00  
- nainen 49 39 0,88 (0,77-1,00) 0,88 (0,77-1,00) 
Äidin koulutus       
- korkea-aste 31 37 0,90 (0,77-1,06) 0,89 (0,75-1,07) 
- keskiaste 34 41 1,00  1,00  
- perusaste 34 45 1,09 (0,94-1,27) 1,00 (0,81-1,23) 
Sosiaaliryhmä       
- ylempi toimihenkilö 21 35 0,78 (0,64-0,94) 0,57 (0,46-0,71) 
- keskitoimihenkilö 17 32 0,73 (0,59-0,89) 0,65 (0,52-0,80) 
- alempi toimihenkilö 10 30 0,67 (0,52-0,88) 0,69 (0,53-0,91) 
- työntekijä 33 45 1,00  1,00  
- yrittäjä ml. 
maatalous 

12 44 0,99 (0,80-1,22) 
0,87 

(0,70-1,09) 

- muu   7 78 1,75 (1,42-2,15) 2,22 (1,76-2,78) 
Tulotaso        
- korkein  24 62 2,23 (1,79-2,77) 6,80 (5,26-8,80) 
- toiseksi korkein  21 46 1,66 (1,32-2,09) 4,23 (3,28-5,61) 
- keskimmäinen 20 35 1,28 (1,00-1,63) 2,76 (2,12-3,59) 
- toiseksi alhaisin  18 29 1,06 (0,82-1,38) 1,81 (1,40-2,35) 
- alhaisin + puuttuva 18 28 1,00  1,00  
Äidin pääasiall. toim.       
- työllinen 65 36 1,00  1,00  
- työtön   7 44 1,23 (0,95-1,59) 1,38 (1,05-1,80) 
- muu   8 71 1,97 (1,62-2,40) 2,48 (2,01-3,06) 
- puuttuva 20 45 1,26 (1,07-1,48) 1,25 (0,94-1,65) 
Perhetyyppi       
- vanhemmat ja lapsia 77 40 1,00  1,00  
- yksinhuoltajaperhe 21 38 0,94 (0,80-1,12) 1,19 (0,93-1,52) 
- muu   3 100 2,59 (1,96-3,41) 4,00 (3,00-5,32) 
Taajama-aste       
- taajama 83 41 1,00  1,00  
- haja-asutusalue 17 43 1,03 (0,88-1,23) 1,02 (0,85-1,22) 
Asuinalue       
- HUS 25 35 1,00  1,00  
- muu Etelä 10 35 1,00 (0,77-1,29) 1,11 (0,85-1,45) 
- Lounais 21 39 1,11 (0,91-1,36) 1,21 (0,99-1,49) 
- Länsi 15 55 1,57 (1,28-1,93) 1,85 (1,49-2,28) 
- Itä 14 42 1,21 (0,97-1,50) 1,38 (1,10-1,73) 
- Pohjoinen 14 46 1,32 (1,06-1,63) 1,56 (1,25-1,94) 
1sukupuoli vakioitu 
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Liitetaulukko 19. Myöntävien päätösten osuus ja yhteys taustatekijöihin vaikeavammais-
ten lääkinnälliseen kuntoutukseen hakeneilla 16–19-vuotiailla, joilla ainoastaan uusia 
päätöksiä, N=85 
 Jakauma 

(%) 
Myöntö % Muuttujien 

päävaikutukset1 
    

OR 
 

95 % lv 
Sukupuoli     
- mies 60 41  1,00  
- nainen 40 53  1,61 (0,67-3,87) 
Äidin koulutus     
- korkea-aste 25 67  4,08 (1,16-14,37) 
- keskiaste 31 35  1,00  
- perusaste 45 42  1,38 (0,50-3,87) 
Sosiaaliryhmä     
- ylempi toimihenkilö 19 44  1,31 (0,34-4,98) 
- keskitoimihenkilö 11 56  2,71 (0,59-12,44) 
- alempi toimihenkilö 6 60  2,89 (0,45-18,54) 
- työntekijä 31 35  1,00  
- yrittäjä ml. maatalous  7 83 11,41 (1,31-115,14) 
- muu 27 44   1,42 (0,43-4,66) 
Tulotaso      
- korkein  18 53  1,23 (0,33-4,54) 
- toiseksi korkein  24 45  0,92 (0,26-3,23) 
- keskimmäinen 12 40  0,78 (0,17-3,59) 
- toiseksi alhaisin  21 39  0,66 (0,18-2,47) 
- alhaisin 26 50  1,00  
Äidin pääasiall. toim.     
- työllinen 42 47  1,00  
- työtön 12 70  2,78 (0,64-12,10) 
- muu 17 29  0,38 (0,10-1,48) 
- puuttuva 29 44  0,85 (0,30-2,45) 
Perhetyyppi     
- vanhemmat ja lapsia 65 47  1,00  
- yksinhuoltajaperhe 20 53  1,33 (0,44-4,08) 
- muu  15 31  0,42 (0,11-1,59) 
Taajama-aste     
- taajama 81 46  1,00  
- haja-asutusalue 19 44  1,02 (0,33-3,13) 
Asuinalue     
- HUS 24 30  1,00  
- muu Etelä  5 25  0,82 (0,06-10,44) 
- Lounais 21 67  4,79 (1,19-19,31) 
- Länsi 20 41  1,55 (0,40-6,01) 
- Itä 11 44  2,12 (0,43-10,48) 
- Pohjoinen 20 53  2,29 (0,60-9,19) 

1sukupuoli vakioitu 
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Liitetaulukko 20. Vaikeavammaisten lääkinnälliseen kuntoutukseen hakeminen ja sen 
yhteys taustatekijöihin 20–24-vuotiailla, N= 65 284 
 Jakauma 

(%) 
Hakeneita 

1/10000 
Muuttujien 

päävaikutukset1 
Täysi malli, kaikki 

riippumattomat muuttujat 
vakioitu 

    
OR 

 
95 % lv 

 
OR 

 
95 % lv 

Sukupuoli       
- mies 51 26 1,00  1,00  
- nainen 49 25 0,96 (0,83-1,10) 1,43 (1,16-1,75) 
Yo-tutkinto       
- kyllä 51 8 1,00  1,00  
- ei 49 45 6,12 (5,01-7,49) 2,86 (2,18-3,74) 
Tulotaso        
- korkein  11 53 5,02 (3,94-6,40) 8,90 (6,08-13,01) 
- toiseksi korkein  16 43 4,02 (3,18-5,08) 7,10 (4,97-10,18) 
- keskimmäinen 19 28 2,61 (2,03-3,34) 3,90 (2,75-5,54) 
- toiseksi alhaisin  19 22 2,07 (1,60-2,68) 2,75 (1,96-3,86) 
- alhaisin 36 11 1,00  1,00  
Pääasiallinen 
toiminta 

    
 

 

- työllinen 40 2 0,17 (0,11-0,25) 0,14 (0,09-0,20) 
- työtön 9 9 0,62 (0,40-0,96) 0,56 (0,36-0,83) 
- opiskelija, varusmies 49 15 1,00  1,00  
- eläkeläinen 1 1703 138,08 (113,92-167,37) 81,01 (63,51-103,35) 
- muu, puuttuva 2 109 7,32 (5,52-9,70) 11,04 (7,91-16,45) 
Perhetilanne       
- av(i)oliitossa 21 4 0,11 (0,07-0,16) 0,27 (0,17-0,42) 
- vanhempien 
taloudessa 

53 38 1,00  
1,00 

 

- yksin asuva, 
puuttuva 

26 19 0,48 (0,40-0,58) 0,96 (0,71-1,31) 

Taajama-aste       
- taajama 91 24 1,00  1,00  
- haja-asutusalue 10 38 1,54 (1,25-1,90) 1,34 (1,03-1,74) 
Asuinalue       
- HUS 28 19 1,00  1,00  
- muu Etelä 9 31 1,64 (1,26-2,15) 1,28 (0,88-1,87) 
- Lounais 23 21 1,12 (0,89-1,40) 1,31 (0,98-1,78) 
- Länsi 14 36 1,86 (1,48-2,33) 2,32 (1,70-3,17) 
- Itä 13 27 1,39 (1,08-1,79) 1,52 (1,09-2,12) 
- Pohjoinen 13 32 1,66 (1,30-2,10) 1,98 (1,46-2,68) 
1 sukupuoli vakioitu 
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Liitetaulukko 21. Vaikeavammaisten lääkinnälliseen kuntoutukseen mielenterveyden ja 
käyttäytymisen häiriöiden perusteella hakeminen ja sen yhteys taustatekijöihin 16–19-
vuotiailla, N= 59 520 
 Jakauma 

(%) 
Hakeneita 

1/10 000 
Muuttujien 

päävaikutukset1 
Täysi malli, kaikki riippu-

mattomat muuttujat vakioitu 
    

OR 
 

95 % lv 
 

OR 
 

95 % lv 
Sukupuoli       
- mies 51 17 1,00  1,00  
- nainen 49 14 0,82 (0,66-1,02) 0,79 (0,63-0,97) 
Äidin koulutus       
- korkea-aste 31 14 0,93 (0,71-1,22) 1,04 (0,77-1,39) 
- keskiaste 34 15 1,00  1,00  
- perusaste 34 17 1,15 (0,90-1,48) 0,89 (0,63-1,26) 
Sosiaaliryhmä       
- ylempi toimihenkilö 21 11 0,72 (0,52-1,00) 0,56 (0,39-0,81) 
- keskitoimihenkilö 17 12 0,75 (0,53-1,06) 0,71 (0,50-1,00) 
- alempi toimihenkilö 10 12 0,79 (0,52-1,21) 0,82 (0,54-1,26) 
- työntekijä 33 16 1,00  1,00  
- yrittäjä ml. 
maatalous 

12 16 1,03 (0,73-1,45) 
0,94 

(0,66-1,359 

- muu 7 37 2,37 (0,73-3,24) 2,32 (1,64-3,27) 
Tulotaso        
- korkein  24 20 1,19 (0,88-1,63) 3,95 (2,71-5,77) 
- toiseksi korkein  21 14 0,87 (0,62-1,23) 2,47 (1,68-3,63) 
- keskimmäinen 20 13 0,79 (0,55-1,13) 1,88 (1,29-2,74) 
- toiseksi alhaisin  18 13 0,77 (0,54-1,12) 1,45 (1,00-2,08) 
- alhaisin + puuttuva 18 16 1,00  1,00  
Äidin pääasiall. 
toim. 

    
 

 

- työllinen 65 12 1,00  1,00  
- työtön 7 18 1,45 (0,97-2,17) 1,41 (0,92-2,16) 
- muu 8 32 2,62 (1,94-3,54) 2,92 (2,12-4,02) 
- puuttuva 20 19 1,53 (1,18-3,98) 1,55 (0,97-2,48) 
Perhetilanne       
- av(i)oliitossa 77 14 1,00  1,00  
- vanhempien 
taloudessa 

21 14 0,97 (0,74-1,28) 1,03 (0,68-1,57) 

- yksin asuva, 
puuttuva 

3 62 4,62 (3,24-6,60) 5,32 (3,63-7,78) 

Taajama-aste       
- taajama 83 15 1,00  1,00  
- haja-asutusalue 17 16 1,01 (0,77-1,34) 0,97 (0,73-1,30) 
Asuinalue       
- HUS 25 11 1,00  1,00  
- muu Etelä 10 8 0,75 (0,45-1,26) 0,82 (0,48-1,39) 
- Lounais 21 18 1,66 (1,20-2,30) 1,78 (1,28-2,48) 
- Länsi 15 16 1,44 (0,99-2,08) 1,64 (1,13-2,40) 
- Itä 14 18 1,61 (1,12-2,31) 1,75 (1,20-2,54) 
- Pohjoinen 14 11 2,03 (1,44-2,85) 2,24 (1,58-3,20) 
1sukupuoli vakioitu 
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Liitetaulukko 22. Vaikeavammaisten lääkinnälliseen kuntoutukseen mielenterveyden ja 
käyttäytymisen häiriöiden perusteella hakeminen ja sen yhteys taustatekijöihin  
20–24-vuotiailla, N=65 284 
 Jakau-

ma (%) 
Hakeneita 

1/10 000 
Muuttujien 

päävaikutukset1 
Täysi malli, kaikki riippu-

mattomat muuttujat 
vakioitu 

    
OR 

 
95 % lv 

 
OR 

 
95 % lv 

Sukupuoli       
- mies 51 8 1,00  1,00  
- nainen 49 6 0,81 (0,62-1,07) 1,16 (0,83-1,62) 
Yo-tutkinto       
- kyllä 51 1 1,00  1,00  
- ei 49 14 24,79 (12,15-46,56) 6,69 (3,25-13,76) 
Tulotaso        
- korkein  11 12 3,41 (2,18-5,35) 3,64 (2,05-6,46) 
- toiseksi korkein  16 12 3,26 (2,15-4,96) 3,71 (2,19-6,30) 
- keskimmäinen 19 6 1,76 (1,11-2,79) 1,73 (0,97-3,07) 
- toiseksi  
  alhaisin  

19 7 1,85 (1,18-2,91) 
1,79 

(1,06-3,03) 

- alhaisin 36 4 1,00  1,00  
Pääasiallinen toiminta 
- työllinen 40 0 0,16 (0,06-0,47) 0,14 (0,05-0,40) 
- työtön 9 1 0,38 (0,09-1,61) 0,28 (0,07-1,16) 
- opiskelija,   
  varusmies 

49 2 1,00  1,00  

- eläkeläinen 1 635 324,41 (217,37-484.15) 142,86 (91,96-221,91) 
- muu, puuttuva 2 20 9,64 (4,98-18,68) 10,01 (4,62-21,98) 
Perhetilanne       
- av(i)oliitossa 21 0 0,06 (0,02-0,15) 0,12 (0,04-0,40) 
- vanhempien  
  taloudessa 

53 10 1,00  
1,00 

 

- yksin asuva, 
puuttuva 

26 5 0,49 (0,34-0,70) 0,70 (0,45-1,08) 

Taajama-aste       
- taajama 91 7 1,00  1,00  
- haja- 
  asutusalue 

10 9 1,29 (0,84-1,97) 0,98 (0,61-1,59) 

Asuinalue       
- HUS 28 5 1,00  1,00  
- muu Etelä 9 8 1,81 (1,07-3,07) 1,25 (0,68-2,30) 
- Lounais 23 6 1,40 (0,90-2,17) 1,67 (1,01-2,75) 
- Länsi 14 9 1,99 (1,26-3,13) 2,48 (1,47-4,20) 
- Itä 13 8 1,80 (1,12-2,90) 1,78 (1,04-3,07) 
- Pohjoinen 13 9 2,03 (1,28-3,23) 2,27 (1,36-3,79) 
1sukupuoli vakioitu 
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Liitetaulukko 23. Harkinnanvaraiseen kuntoutukseen hakeminen ja sen yhteys tausta-
tekijöihin 16–19-vuotiailla, N=59 520 
 Jakauma 

(%) 
Hakeneita 
1/10 000 

Muuttujien 
päävaikutukset1 

Täysi malli, kaikki 
riippumattomat muuttujat 

vakioitu 
    

OR 
 

95 % lv 
 

OR 
 

95 % lv 
Sukupuoli       
- mies 51  28 1,00  1,00  
- nainen 49  59 2,11 (1,84-2,41) 2,02 (1,76-2,31) 
Äidin koulutus       
- korkea-aste 31  45 1,31 (1,11-1,54) 1,13 (0,95-1,34) 
- keskiaste 35  34 1,00  1,00  
- perusaste 34  50 1,45 (1,24-1,69) 1,00 (0,80-1,26) 
Sosiaaliryhmä       
- ylempi toimihenkilö 21  52 1,37 (1,15-1,63) 1,09 (0,90-1,33) 
- keskitoimihenkilö 17  41 1,07 (0,88-1,31) 0,96 (0,78-1,18) 
- alempi toimihenkilö 10  46 1,21 (0,96-1,52) 1,13 (0,89-1,42) 
- työntekijä 33  38 1,00  1,00  
- yrittäjä ml. maatalous   12  33 0,86 (0,68-1,09) 0,89 (0,70-1,14) 
- muu   7  59 1,55 (1,23-1,96) 1,34 (1,04-1,74) 
Tulotaso        
- korkein  23  55 1,00  1,00  
- toiseksi korkein  21  42 0,77 (0,65-0,93) 0,79 (0,65-0,95) 
- keskimmäinen 20  40 0,72 (0,60-0,87) 0,71 (0,58-0,869 
- toiseksi alhaisin  18  28 0,52 (0,41-0,94) 0,45 (0,35-0,57) 
- alhaisin + puuttuva 18  48 0,85 (0,71-1,03) 0,54 (0,42-0,68) 
Äidin pääasiall. toim.       
- työllinen 65  39 1,00  1,00  
- työtön   7  37 0,97 (0,74-1,28) 1,14 (0,85-1,52) 
- muu   8  43 1,10 (0,86-1,40) 1,25 (0,97-1,62) 
- puuttuva 20  60 1,54 (1,33-1,79) 1,15 (0,87-1,51) 
Perhetyyppi       
- vanhemmat ja lapsia 77  37 1,00  1,00  
- yksinhuoltajaperhe 21  54 1,47 (1,27-1,71) 1,57 (1,25-2,00) 
- muu   3 156 3,82 (3,04-4,81) 4,51 (3,46-5,89) 
Taajama-aste       
- taajama 83  47 1,00  1,00  
- haja-asutusalue 17  26 0,57 (0,46-0,70) 0,73 (0,59-0,91) 
Asuinalue       
- HUS 25  54 1,00  1,00  
- muu Etelä 10  60 1,09  1,24  
- Lounais 21   34 0,63 (0,89-1,34) 0,71 (1,00-1,52) 
- Länsi 15   34 0,63 (0,52-0,78) 0,77 (0,59-0,86) 
- Itä 14   41 0,77 (0,63-0,94) 0,90 (0,73-1,12) 
- Pohjoinen 14   35 0,65 (0,53-0,81) 0,79 (0,63-0,99) 
1sukupuoli vakioitu 
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Liitetaulukko 24. Myöntävien päätösten osuus ja yhteys taustatekijöihin harkinnan-
varaiseen kuntoutukseen hakeneilla 16–19-vuotiailla, joilla oli pelkästään uusia päätöksiä, 
N=417 
 Jakauma 

(%) 
Myöntö 

% 
Muuttujien 

päävaikutukset1 
Täysi malli, kaikki riippu-

mattomat muuttujat vakioitu 
    

OR 
 

95 % lv 
 

OR 
 

95 % lv 
Sukupuoli       
- mies 30 52 1,00  1,00  
- nainen 70 59 1,33 (0,87-2,03) 1,27 (0,82-1,98) 
Äidin koulutus       
- korkea-aste 33 57 0,80 (0,48-1,33) 0,70 (0,39-1,26) 
- keskiaste 37 62 1,00  1,00  
- perusaste 39 54 0,74 (0,45-1,20) 0,77 (0,38-1,59) 
Sosiaaliryhmä       
- ylempi toimihenkilö 26 57 1,05 (0,62-1,78) 1,20 (0,64-2,27) 
- keskitoimihenkilö 16 63 1,38 (0,74-2,57) 1,44 (0,75-2,78) 
- alempi toimihenkilö 11 66 1,54 (0,75-3,18) 1,68 (0,79-3,58) 
- työntekijä 29 56 1,00  1,00  
- yrittäjä ml. 
maatalous 

11 57 1,00 (0,49-2,02) 1,04 (0,48-2,27) 

- muu 9 43 0,61 (0,29-1,30) 0,90 (0,39-2,08) 
Tulotaso        
- korkein  29 56 1,00  1,00  
- toiseksi korkein  19 61 1,25 (0,70-2,24) 1,19 (0,62-2,27) 
- keskimmäinen 20 62 1,33 (0,75-2,34) 1,24 (0,63-2,42) 
- toiseksi alhaisin  11 59 1,13 (0,56-2,24) 1,25 (0,56-2,75) 
- alhaisin 21 51 0,81 (0,46-1,40) 1,09 (0,51-2,34) 
Äidin pääasiall. 
toim. 

      

- työllinen 59 62 1,00  1,00  
- työtön 6 42 0,47 (0,21-1,08) 0,47 (0,20-1,12) 
- muu 8 53 0,71 (0,35-1,46) 0,83 (0,38-1,82) 
- puuttuva 27 53 0,73 (0,46-1,14) 0,96 (0,39-2,39) 
Perhetyyppi       
- vanhemmat ja 
lapsia 

65 60 1,00  1,00  

- yksinhuoltajaperhe 27 56 0,88 (0,56-1,37) 0,77 (0,39-1,54) 
- muu 8 42 0,50 (0,24-1,04) 0,51 (0,18-1,43) 
Taajama-aste       
- taajama 91 57 1,00  1,00  
- haja-asutusalue 9 64 1,34 (0,68-2,67) 1,30 (0,61-2,81) 
Asuinalue       
- HUS 38 54 1,00  1,00  
- muu Etelä 12 55 1,05 (0,56-1,97) 1,11 (0,57-2,16) 
- Lounais 18 69 1,89 (1,05-3,38) 1,92 (1,04-3,56) 
- Länsi 9 67 1,75 (0,81-3,74) 1,69 (0,76-3,73) 
- Itä 13 56 1,04 (0,56-1,93) 0,96 (0,50-1,84) 
- Pohjoinen 10 48 0,79 (0,40-1,55) 0,73 (0,36-1,50) 
1sukupuoli vakioitu 
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Liitetaulukko 25. Harkinnanvaraiseen kuntoutukseen hakeminen ja sen yhteys tausta-
tekijöihin 20–24-vuotiailla, N=65 284 
 Jakauma 

(%) 
Hakeneita 
1/10 000 

Muuttujien 
päävaikutukset1 

Täysi malli, kaikki riippu-
mattomat muuttujat vakioitu 

    
OR 

 
95 % lv 

 
OR 

 
95 % lv 

Sukupuoli       
- mies 51   33 1,00  1,00  
- nainen 49   92 2,79 (2,51-3,09) 2,63 (2,35-2,93) 
Yo-tutkinto       
- kyllä 51   77 1,00  1,00  
- ei 49   45 0,69 (0,63-0,77) 0,75 (0,68-0,84) 
Tulotaso        
- korkein  11   68 1,13 (0,96-1,32) 1,43 (1,19-1,71) 
- toiseksi korkein  16   57 0,91 (0,79-1,05) 1,26 (1,07-1,49) 
- keskimmäinen 19   52 0,81 (0,70-0,93) 1,09 (0,93-1,28) 
- toiseksi alhaisin  19   61 0,92 (0,81-1,05) 1,12 (0,97-1,30) 
- alhaisin 36   68 1,00  1,00  
Pääasiallinen toiminta 
- työllinen 40   51 0,68 (0,62-0,76) 0,62 (0,55-0,69) 
- työtön  9   65 0,94 (0,80-1,12) 1,08 (0,90-1,29) 
- opiskelija, 
varusmies 

 
49 

   
70 

 
1,00 

 
1,00 

 

- eläkeläinen  1 146 2,16 (1,53-3,06) 2,46 (1,72-3,53) 
- muu, puuttuva  2   29 0,37 (0,23-0,58) 0,36 (0,23-0,59) 
Perhetilanne       
- av(i)oliitossa 20   52 0,81 (0,71-0,93) 1,03 (0,89-1,19) 
- vanhempien 
taloudessa 

 
53 

  
50 

 
1,00 

 
    1,00 

 

- yksin asuva, 
puuttuva 

 
26 

 
 93 

 
1,62 

 
(1,45-1,80) 1,92 

 
(1,69-2,19) 

Taajama-aste       
- taajama 91   65 1,00  1,00  
- haja-asutusalue 10   30 0,50 (0,40-0,63) 0,66 (0,52-0,82) 
Asuinalue       
- HUS 28   88 1,00  1,00  
- muu Etelä  9   44 0,52 (0,42-0,63) 0,55 (0,45-0,67) 
- Lounais 23   62 0,71 (0,63-0,80) 0,71 (0,63-0,80) 
- Länsi 14   42 0,49 (0,41-0,58) 0,51 (0,43-0,61) 
- Itä 13   50 0,59 (0,50-0,70) 0,60 (0,50-0,71) 
- Pohjoinen 13   52 0,62 (0,52-0,72) 0,64 (0,54-0,76) 
1sukupuoli vakioitu 
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Liitetaulukko 26. Myöntävien päätösten osuus ja yhteys taustatekijöihin harkinnan-
varaiseen kuntoutukseen hakeneilla 20–24-vuotiailla, joilla oli pelkästään uusia päätöksiä, 
N=850 
 Jakauma 

(%) 
Myöntö 

% 
Muuttujien 

päävaikutukset1 
Täysi malli, kaikki riippu-

mattomat muuttujat vakioitu 
    

OR 
 

95 % lv 
 

OR 
 

95 % lv 
Sukupuoli       
- mies 26 49 1,00  1,00  
- nainen 74 52 1,16 (0,85-1,58) 1,08 (0,77-1,50) 
Yo-tutkinto       
- kyllä 62 55 1,00  1,00  
- ei 38 46 0,71 (0,54-0,94) 0,74 (0,54-1,00) 
Tulotaso        
- korkein  12 54 1,03 (0,66-1,62) 1,09 (0,62-1,93) 
- toiseksi korkein  17 54 1,05 (0,70-1,55) 1,02 (0,63-1,66) 
- keskimmäinen 15 45 0,73 (0,48-1,11) 0,74 (0,46-1,19) 
- toiseksi alhaisin  19 49 0,84 (0,58-1,23) 0,91 (0,60-1,37) 
- alhaisin 39 53 1,00  1,00  
Pääasiallinen toiminta 
- työllinen 36 53 1,05 (0,78-1,40) 1,09 (0,79-1,50) 
- työtön 10 51 0,95 (0,59-1,53) 1,00 (0,60-1,66) 
- opiskelija, 
varusmies 

52 52 1,00  1,00  

- eläkeläinen   2 28 0,36 (0,13-1,04) 0,39 (0,13-1,16) 
- muu, puuttuva   1 18 0,21 (0,04-0,98) 0,23 (0,05-1,10) 
Perhetilanne       
- av(i)oliitossa 18 49 0,84 (0,57-1,24) 0,84 (0,54-1,30) 
- vanhempien 
taloudessa 

44 52 1,00  1,00  

- yksin asuva, 
puuttuva 

39 52 0,97 (0,72-1,32) 0,91 (0,61-1,36) 

Taajama-aste       
- taajama 95 51 1,00  1,00  
- haja-asutusalue   5 54 1,12 (0,59-2,09) 1,10 (0,56-2,16) 
Asuinalue       
- HUS 41 44 1,00  1,00  
- muu Etelä   7 63 2,24 (1,27-3,96) 2,67 (1,47-4,83) 
- Lounais 21 63 2,16 (1,49-3,13) 2,26 (1,54-3,32) 
- Länsi   9 58 1,74 (1,06-2,84) 1,86 (1,12-3,09) 
- Itä 10 50 1,28 (0,79-2,05) 1,50 (0,91-2,49) 
- Pohjoinen 12 47 1,12 (0,72-1,75) 1,23 (0,78-1,95) 
1sukupuoli vakioitu 
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Liitetaulukko 27. Harkinnanvaraiseen kuntoutukseen mielenterveyden ja käyttäytymisen 
häiriöiden perusteella hakeminen ja sen yhteys taustatekijöihin 20–24-vuotiailla, 
 N=65 284 
 Jakauma 

(%) 
Hakeneita 
1/10 000 

Muuttujien 
päävaikutukset1 

Täysi malli, kaikki riippu-
mattomat muuttujat vakioitu 

    
OR 

 
95 % lv 

 
OR 

 
95 % lv 

Sukupuoli       
- mies 51   27 1,00  1,00  
- nainen 49   79 2,94 (2,62-3,30) 2,66 (2,36-3,00) 
Yo-tutkinto       
- kyllä 51   70 1,00  1,00  
- ei 49   34 0,58 (0,52-0,65) 0,65 (0,57-0,73) 
Tulotaso        
- korkein  11   60 1,14 (0,96-1,35) 1,45 (1,19-1,76) 
- toiseksi korkein  16   46 0,84 (0,71-0,98) 1,19 (0,99-1,43) 
- keskimmäinen 19   41 0,74 (0,63-0,86) 1,02 (0,86-1,22) 
- toiseksi alhaisin  19   51 0,88 (0,76-1,01) 1,08 (0,93-1,27) 
- alhaisin + 
puuttuva 

36   60 1,00  
1,00 

 

Pääasiallinen toiminta 
- työllinen 40   44 0,67 (0,60-0,75) 0,61 (0,54-0,69) 
- työtön   9   51 0,86 (0,71-1,04) 1,05 (0,86-1,28) 
- opiskelija, 
varusmies 

49   61 1,00  
1,00 

 

- eläkeläinen   1 105 1,80 (1,21-2,70) 2,32 (1,53-3,52) 
- muu, puuttuva   2   20 0,29 (0,17-0,50) 0,30 (0,17-0,54) 
Perhetilanne       
- av(i)oliitossa 20  44 0,83 (0,72-0,97) 1,08 (0,92-1,27) 
- vanhempien 
taloudessa 

53   41 1,00  
1,00 

 

- yksin asuva, 
puuttuva 

26   83 1,76 (1,57-1,97) 2,07 (1,79-2,38) 

Taajama-aste       
- taajama 91   56 1,00  1,00  
- haja-asutusalue 10   19 0,67 (0,28-0,49) 0,51 (0,39-0,68) 
Asuinalue       
- HUS 28   79 1,00  1,00  
- muu Etelä   9   24 0,32 (0,24-0,41) 0,34 (0,26-0,45) 
- Lounais 23   55 0,71 (0,62-0,81) 0,72 (0,63-0,82) 
- Länsi 14   33 0,43 (0,35-0,51) 0,46 (0,38-0,56) 
- Itä 13   39 0,51 (0,43-0,62) 0,53 (0,44-0,64) 
- Pohjoinen 13   46 0,60 (0,51-0,72) 0,64 (0,54-0,77) 
1sukupuoli vakioitu 
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Liitetaulukko 28. Myöntävien päätösten osuus ja yhteys taustatekijöihin mielenterveyden 
ja käyttäytymisen häiriöiden perusteella harkinnanvaraiseen kuntoutukseen hakeneilla 
20–24-vuotiailla, joilla pelkästään uusia päätöksia, N=718 
 Jakauma 

(%) 
Myöntö 

% 
Muuttujien 

päävaikutukset1 
Täysi malli, kaikki riippu-

mattomat muuttujat vakioitu 
    

OR 
 

95 % lv 
 

OR 
 

95 % lv 
Sukupuoli       
- mies 25 46 1,00  1,00  
- nainen 75 50 1,16 (0,62-1,139 1,05 (0,73-1,52) 
Yo-tutkinto       
- kyllä 67 54 1,00  1,00  
- ei 33 39 0,55 (0,40-0,76) 0,59 (0,41-0,83) 
Tulotaso        
- korkein  13 54 1,22 (0,76-1,96) 1,28 (0,69-2,37) 
- toiseksi korkein  17 53 1,16 (0,76-1,79) 1,19 (0,69-2,04) 
- keskimmäinen 14 41 0,69 (0,43-1,09) 0,73 (0,42-1,25) 
- toiseksi alhaisin  18 43 0,76 (0,50-1,16) 0,82 (0,52-1,29) 
- alhaisin 38 50 1,00  1,00  
Pääasiallinen toiminta 
- työllinen 36 51 1,05 (0,77-1,45) 1,07 (0,76-1,51) 
- työtön   8 48 0,93 (0,54-1,61) 1,08 (0,60-1,95) 
- opiskelija, 
varusmies 

53 49 1,00  1,00  

- eläkeläinen  2 13 0,16 (0,04-0,73) 0,21 (0,04-0,96) 
- muu, puuttuva  1 22 0,30 (0,06-1,45) 0,38 (0,07-1,939 
Perhetilanne       
- av(i)oliitossa 17 46 0,81 (0,53-1,24) 0,86 (0,52-1,42) 
- vanhempien 
taloudessa 

44 50 1,00  1,00  

- yksin asuva, 
puuttuva 

39 49 0,93 (0,67-1,29) 0,91 (0,58-1,43) 

Taajama-aste       
- taajama 96 49 1,00  1,00  
- haja-asutusalue  4 48 0,99 (0,46-2,15) 0,87 (0,38-2,00) 
Asuinalue       
- HUS 44 43 1,00  1,00  
- muu Etelä  5 53 1,55 (0,75-3,21) 2,07 (0,95-4,48) 
- Lounais 22 63 2,27 (1,53-3,36) 2,47 (1,64-3,73) 
- Länsi  9 54 1,59 (0,91-2,75) 1,73 (0,98-3,06) 
- Itä 10 45 1,10 (0,65-1,85) 1,45 (0,83-2,54) 
- Pohjoinen 12 41 0,94 (0,57-1,53) 1,08 (0,65-1,81) 
1sukupuoli vakioitu 
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Liitetaulukko 29. Vajaakuntoisten ammatillista kuntoutusta hakeneiden myöntävät päätök-
set (%) sairausryhmän mukaan suurimmissa toimenpiteissä 25–59-vuotiailla 
 

Koulutus TYK-toiminta 

Kuntoutus-
tarveselvitys, 

kuntoutustutkimus 

Työ- ja 
koulutuskokeilut, 
työhönvalmennus 

Sairausryhmä  
Myöntö 

 
N 

 
Myöntö 

 
N 

 
Myöntö 

 
N 

 
Myöntö 

 
N 

Mielenterveyden ja 
käyttäytymisen häiriöt 63 405 86 328 69 1062 81 654 
- mielialahäiriöt 59 124 86 231 70 717 80 308 
Hermoston sairaudet 59 94 83 221 75 232 83 70 
Silmän ja sen 
apuelinten sairaudet 78 36 - - 83 103 - - 
Verenkiertoelinten 
sairaudet - - 80 223 69 167 - - 
Hengityselinten 
sairaudet 34 62 68 96 64 101 - - 
Tuki ja liikuntaelimet 41 300 82 2608 78 1953 79 210 
- niveloireyhtymät 47 86 84 472 80 473 87 52 
- spesifit selkäsairaudet 44 90 86 621 79 548 68 71 
- epäspesifit 
selkäsairaudet 35 52 80 1019 79 522 81 47 
- jänteiden ja nivelten 
vieruskudosten 
sairaudet - - 80 327 76 216 - - 
- muut 41 46 76 169 73 199 - - 
vammat, myrkytykset,  
ulkoisten syiden 
seuraukset 56 48 79 70 70 215 70 44 

- = tapausmäärä alle 30 



203 

 

Liitetaulukko 30. Vajaakuntoisten ammatilliseen kuntoutukseen hakeminen ja sen yhteys 
taustatekijöihin 25–59-vuotiailla, N=1 056 228. 
 Jakauma 

(%) 
Hakeneita 
1/10 0001 

Muuttujien 
päävaikutukset2 

Täysi malli, kaikki 
riippumattomat muuttujat 

vakioitu 
    

OR 
 

95 % lv 
 

OR 
 

95 % lv 
Sukupuoli       
- mies 51 38 1,00  1,00  
- nainen 49 55 1,43 (1,37-1,48) 1,53 (1,47-1,59) 
Ikä       
- 25–29 13 27 0,39 (0,36-0,42) 0,39 (0,36-0,42) 
- 30–34 12 27 0,39 (0,35-0,42) 0,43 (0,39-0,47) 
- 35–39 14 29 0,42 (0,39-0,45) 0,46 (0,43-0,50) 
- 40–44 15 35 0,50 (0,47-0,54) 0,54 (0,50-0,58) 
- 45–49 15 50 0,72 (0,67-0,76) 0,75 (0,70-0,80) 
- 50–54 16 77 1,10 (1,04-1,16) 1,12 (1,06-1,18) 
- 55–59 16 70 1,00  1,00  
Koulutus       
- ylempi 
korkeakouluaste 

10 23 0,37 (0,33-0,40) 0,47 (0,42-0,52) 

- alin korkea-aste 25 35 0,59 (0,56-0,62) 0,70 (0,66-0,74) 
- keskiaste 44 56 1,00  1,00  
- perusaste 22 58 0,96 (0,91-1,00) 0,94 (0,89-0,98) 
Sosiaaliryhmä       
- ylempi toimihenkilö 15 28 0,47 (0,44-0,50) 0,74 (0,68-0,81) 
- keskitoimihenkilö 18 34 0,55 (0,52-0,59) 0,67 (0,63-0,71) 
- alempi toimihenkilö 11 55 0,82 (0,77-0,88) 0,93 (0,87-0,99) 
- työntekijä 30 56 1,00  1,00  
- yrittäjä ml. maatalous  9 39 0,68 (0,63-0,73) 0,76 (0,71-0,82) 
- muu, työvoimassa 10 65 1,13 (1,06-1,21) 0,93 (0,86-1,00) 
- muu, ei työvoimassa 8 62 1,01 (0,94-1,08) 0,87 (0,79-0,96) 
Tulotaso        
- korkein  26 34 1,00  1,00  
- toiseksi korkein  23 45 1,21 (1,14-1,28) 0,99 (0,93-1,05) 
- keskimmäinen 19 49 1,34 (1,26-1,42) 0,99 (0,93-1,05) 
- toiseksi alhaisin  15 53 1,49 (1,40-1,59) 0,97 (0,91-1,03) 
- alhaisin 17 55 1,63 (1,53-1,72) 0,94 (0,87-1,01) 
Pääasiallinen toiminta       
- työllinen 77 41 1,00  1,00  
- työtön 10 82 2,01 (1,90-2,11) 1,64 (1,55-1,75) 
- muu, puuttuva 12 60 1,34 (1,26-1,42) 1,17 (1,08-1,28) 
Perhetilanne       
- av(i)opari, lapsia 49 42 1,00  -  
- av(i)opari, ei lapsia 24 45 1,09 (1,03-1,14) -  
- muu 27 57 1,48 (1,41-1,55) -  
Siviilisääty       
- avioliitossa 51 41 1,00  1,00  
- avoliitossa 18 40 0,89 (0,84-0,95) 0,83 (0,78-0,89) 
- eronnut/leski 10 70 1,47 (1,39-1,56) 1,34 (1,27-1,42) 
- naimaton 21 48 1,38 (1,31-1,45) 1,24 (1,18-1,31) 
Taajama-aste       
- taajama 84 47 1,00  1,00  
- haja-asutusalue 16 46 1,02 (0,97-1,08) 0,90 (0,86-0,95) 
Asuinalue       
- HUS 29 36 1,00  1,00  
- muu Etelä 10 26 0,74 (0,67-0,80) 0,66 (0,61-0,73) 
- Lounais 22 47 1,33 (1,26-1,41) 1,24 (1,16-1,31) 
- Länsi 13 66 1,87 (1,76-1,99) 1,75 (1,65-1,87) 
- Itä 13 47 1,32 (1,23-1,40) 1,19 (1,11-1,27) 
- Pohjoinen 12 69 1,96 (1,84-2,08) 1,78 (1,67-1,89) 
1 ikä(luokat) vakioitu Suomen väestöllä 2004 
2 ikä(luokat) ja sukupuoli vakioitu 
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Liitetaulukko 31. Myöntävien päätösten osuus ja yhteys taustatekijöihin vajaakuntoisten 
ammatillista kuntoutusta hakeneilla 25–59-vuotiailla, N=10 665 
 Jakauma 

(%) 
Myöntö 

%1 
Muuttujien 

päävaikutukset2 
Täysi malli, kaikki 

riippumattomat muuttujat 
vakioitu 

    
OR 

 
95 % lv 

 
OR 

 
95 % lv 

Sukupuoli       
- mies 42 75 1,00  1,00  
- nainen 58 74 1,04 (0,95-1,14) 1,00 (0,90-1,11) 
Ikä       
- 25–29   8 74 0,84 (0,70-1,01) 0,66 (0,52-0,84) 
- 30–34   7 70 0,69 (0,58-0,83) 0,62 (0,50-0,78) 
- 35–39   9 70 0,70 (0,59-0,82) 0,60 (0,49-0,73) 
- 40–44 11 72 0,74 (0,64-0,87) 0,66 (0,55-0,79) 
- 45–49 16 75 0,88 (0,77-1,02) 0,82 (0,70-0,96) 
- 50–54 26 79 1,11 (0,97-1,26) 1,05 (0,91-1,21) 
- 55–59 24 77 1,00  1,00  
Kuntoutuspäätökset       
- vain uusia päätöksiä 68 62 1,00  1,00  
- tarkistuspäätöksiä 32 95 11,12 (9,43-13,10) 12,35 (10,44-14,60) 
Koulutus       
- ylempi korkeakouluaste   4 75 0,90 (0,72-1,13) 0,92 (0,69-1,22) 
- alin korkea-aste 18 71 0,87 (0,77-0,98) 0,82 (0,71-0,95) 
- keskiaste 50 75 1,00  1,00  
- perusaste 28 75 0,95 (0,85-1,05) 1,01 (0,90-1,13) 
Sosiaaliryhmä       
- ylempi toimihenkilö 9 70 0,82 (0,70-0,96) 0,88 (0,71-1,08) 
- keskitoimihenkilö 13 74 0,94 (0,81-1,09) 0,94 (0,81-1,11) 
- alempi toimihenkilö 12 74 1,01 (0,96-1,17) 1,02 (0,86-1,21) 
- työntekijä 36 74 1,00  1,00  
- yrittäjä ml. maatalous   8 74 0,86 (0,72-1,01) 0,73 (0,60-0,88) 
- muu, työvoimassa 12 70 0,78 (0,67-0,90) 0,80 (0,67-0,96) 
- muu, ei työvoimassa   9 69 0,92 (0,78-1,10) 0,93 (0,73-1,17) 
Tulotaso        
- korkein  23 74 1,00  1,00  
- toiseksi korkein  22 72 0,98 (0,85-1,12) 0,97 (0,83-1,12) 
- keskimmäinen 19 74 0,96 (0,83-1,10) 0,91 (0,78-1,06) 
- toiseksi alhaisin  17 74 0,97 (0,84-1,13) 0,93 (0,78-1,11) 
- alhaisin 20 72 0,88 (0,76-1,02) 0,93 (0,78-1,11) 
Pääasiallinen toiminta       
- työllinen 68 73 1,00  1,00  
- työtön 18 72 0,87 (0,77-0,98) 0,88 (0,76-1,03) 
- muu, puuttuva 14 70 0,89 (0,77-1,02) 0,65 (0,53-0,79) 
Perhetilanne       
- av(i)opari, lapsia 43 73 1,00  - - 
- av(i)opari, ei lapsia 26 75 1,01 (0,90-1,14) - - 
- muu 32 72 0,86 (0,77-0,95) - - 
Siviilisääty       
- avioliitossa 51 74 1,00  1,00  
- avoliitossa 12 74 0,87 (0,75-1,01) 0,91 (0,78-1,07) 
- eronnut/leski 16 74 0,82 (0,72-0,93) 0,83 (0,73-0,96) 
- naimaton 21 72 0,85 (0,74-0,96) 0,93 (0,81-1,08) 
Taajama-aste       
- taajama 83 74 1,00  1,00  
- haja-asutusalue 17 76 1,10 (0,98-1,25) 1,07 (0,93-1,23) 
Asuinalue       
- HUS 22 68 1,00  1,00  
- muu Etelä   6 66 0,90 (0,75-1,09) 0,89 (0,73-1,10) 
- Lounais 23 81 1,96 (1,72-2,25) 2,12 (1,83-2,46) 
- Länsi 18 81 2,17 (1,87-2,52) 2,48 (2,11-2,92) 
- Itä 14 68 1,05 (0,91-1,21) 1,12 (0,96-1,32) 
- Pohjoinen 18 74 1,37 (1,19-1,57) 1,56 (1,34-1,82) 
1 ikä(luokat) vakioitu Suomen väestöllä 2004 
2 ikä(luokat) ja sukupuoli vakioitu 
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Liitetaulukko 32. Vajaakuntoisten koulutukseen hakeminen ja sen yhteys taustatekijöihin 
25–54-vuotiailla, N=834 373 
 Jakauma 

(%) 
Hakeneita 
1/10 0001 

Muuttujien 
päävaikutukset2 

Täysi malli, kaikki 
riippumattomat 

muuttujat vakioitu 
    

OR 
 

95 % lv 
 

OR 
 

95 % lv 
Sukupuoli       
- mies 51   5 1,00  1,00  
- nainen 49   7 1,32 (1,74-1,49) 1,58 (1,39-1,79) 
Ikä       
- 25–29 15 14 3,13 (2,60-3,78) 1,83 (1,47-2,27) 
- 30–34 14   9 2,00 (1,63-2,44) 1,86 (1,51-2,30) 
- 35–39 17   6 1,37 (1,11-1,70) 1,37 (1,11-1,70) 
- 40–44 18   4 1,00  1,00  
- 45–54 36   2 0,44 (0,35-0,55) 0,39 (0,31-0,50) 
Koulutus       
- korkea-aste 36   2 0,26 (0,21-0,31) 0,36 (0,30-0,43) 
- keskiaste 45   8 1,00  1,00  
- perusaste 19 10 1,23 (1,06-1,42) 0,92 (0,79-1,08) 
Sosiaaliryhmä       
- ylempi toimihenkilö 15   2 0,33 (0,45-0,45) 0,79 (0,57-1,09) 
- keskitoimihenkilö 18   2 0,42 (0,32-0,53) 0,67 (0,52-0,87) 
- alempi toimihenkilö 11   3 0,49 (0,37-0,65) 0,68 (0,51-0,91) 
- työntekijä 31   5 1,00  1,00  
- yrittäjä ml. maatalous  9   5 0,77 (0,58-1,04) 1,11 (0,82-1,50) 
- muu, työvoimassa 10 10 1,73 (1,45-2,07) 1,70 (1,38-2,10) 
- muu, ei työvoimassa   7 22 3,87 (3,30-4,56) 1,14 (0,94-1,38) 
Tulotaso        
- korkein  24   2 1,00  1,00  
- toiseksi korkein  23   4 1,79 (1,37-2,33) 1,42 (1,09-1,86) 
- keskimmäinen 19   6 3,04 (2,37-3,90) 1,87 (1,45-2,42) 
- toiseksi alhaisin  16   9 4,31 (3,38-5,51) 1,82 (1,40-2,35) 
- alhaisin 18   9 4,46 (3,51-5,67) 1,11 (0,85-1,44) 
Pääasiallinen toiminta 
- työllinen 79   3 1,00  1,00  
- työtön 10 13 4,84 (4,12-5,68) 2,79 (2,29-3,40) 
- opiskelija/varusmies   5 26 6,26 (5,24-7,49) 5,36 (4,26-6,74) 
- eläkeläinen, muu   6 26 8,60 (7,24-10,21) 5,70 (4,55-7,14) 
Perhetilanne       
- lapsiperheen vanhempi 52   4 1,00  -  
- av(i)opari, ei lapsia 20   3 0,81 (0,66-0,99) -  
- yksin asuva, puuttuva 22 10 2,43 (2,10-2,80) -  
- vanhempien taloudessa   6 10 2,88 (2,36-3,51) -  
Siviilisääty       
- avioliitossa 48   3 1,00  1,00  
- avoliitossa 20   4 1,14 (0,94-1,38) 1,04 (0,85-1,26) 
- eronnut/leski   8 12 2,83 (2,23-3,57) 1,96 (1,54-2,50) 
- naimaton 23 10 3,02 (2,58-3,52) 1,98 (1,69-2,32) 
Taajama-aste       
- taajama 84   6 1,00  1,00  
- haja-asutusalue 16   5 0,86 (0,72-1,03) 0,81 (0,67-0,98) 
Asuinalue       
- HUS 29   5 1,00  1,00  
- muu Etelä 10   4 0,89 (0,69-1,14) 0,75 (0,58-0,97) 
- Lounais 22   5 1,13 (0,94-1,34) 1,00 (0,83-1,19) 
- Länsi 13   7 1,45 (1,19-1,77) 1,26 (1,04-1,54) 
- Itä 13   7 1,42 (1,16-1,74) 1,10 (0,90-1,35) 
- Pohjoinen 12 10 2,24 (1,88-2,67) 1,77 (1,48-2,12) 
1 ikä(luokat) vakioitu Suomen väestöllä 2004 
2 ikä(luokat) ja sukupuoli vakioitu 
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Liitetaulukko 33. Myöntävien päätösten osuus ja sen yhteys taustatekijöihin 
vajaakuntoisten koulutusta hakeneilla 25–54-vuotiailla, N=1 122 
 Jakauma 

(%) 
Myöntö 

%1 
Muuttujien 

päävaikutukset2 
Täysi malli, kaikki 

riippumattomat muuttujat 
vakioitu 

   OR 95 % lv OR 95 % lv 
Sukupuoli       
- mies 44 50 1,00  1,00  
- nainen 56 44 0,73 (0,57-0,93) 0,81 (0,58-1,11) 
Ikä       
- 25–29 36 67 2,69 (1,83-3,96) 2,14 (1,25-3,64) 
- 30–34 21 57 1,73 (1,15-2,62) 1,63 (0,94-2,82) 
- 35–39 17 48 1,20 (0,78-1,85) 1,29 (0,73-2,26) 
- 40–44 13 43 1,00  1,00  
- 45–54 12 38 0,80 (0,50-1,29) 0,77 (0,41-1,43) 
Kuntoutuspäätökset       
- vain uusia päätöksiä 60 25 1,00  1,00  
- tarkistuspäätöksiä 40 87 20,19 (14,08-28,95) 22,03 (14,90-32,57) 
Koulutus       
- korkea-aste 13 36 0,57 (0,39-0,82) 0,42 (0,25-0,71) 
- keskiaste 62 49 1,00  1,00  
- perusaste 25 47 1,25 (0,93-1,68) 1,35 (0,93-1,96) 
Sosiaaliryhmä       
- ylempi toimihenkilö   4 53 1,62 (0,88-3,01) 1,44 (0,61-3,41) 
- keskitoimihenkilö   7 37 0,75 (0,45-1,27) 0,93 (0,47-1,87) 
- alempi toimihenkilö   5 39 1,07 (0,60-1,90) 1,28 (0,61-2,67) 
- työntekijä 28 42 1,00  1,00  
- yrittäjä ml. maatalous   5 36 0,82 (0,45-1,53) 0,70 (0,31-1,61) 
- muu, työvoimassa 20 49 1,28 (0,90-1,83) 1,83 (1,15-2,91) 
- muu, ei työvoimassa 31 55 1,93 (1,39-2,67) 0,79 (0,45-1,37) 
Tulotaso        
- korkein    8 43 1,00  1,00  
- toiseksi korkein  14 37 0,89 (0,52-1,54) 0,68 (0,32-1,43) 
- keskimmäinen 21 45 0,83 (0,49-1,38) 0,68 (0,34-1,37) 
- toiseksi alhaisin  26 50 1,12 (0,68-1,86) 0,82 (0,41-1,62) 
- alhaisin 32 47 1,20 (0,73-1,96) 1,10 (0,55-2,17) 
Pääasiallinen toiminta       
- työllinen 35 33 1,00  1,00  
- työtön 22 50 1,87 (1,34-2,60) 1,63 (1,07-2,50) 
- opiskelija/varusmies 24 70 4,17 (2,93-5,94) 2,89 (1,67-5,00) 
- eläkeläinen, muu 19 46 2,02 (1,43-2,86) 2,19 (1,21-3,96) 
Perhetilanne       
- lapsiperheen vanhempi 33 46 1,00  - - 
- av(i)opari, ei lapsia 13 49 1,19 (0,79-1,81) - - 
- yksin asuva, puuttuva 40 43 1,25 (0,92-1,69) - - 
- vanhempien taloudessa 14 45 1,57 (1,02-2,41) - - 
Siviilisääty       
- avioliitossa 24 46 1,00  1,00  
- avoliitossa 16 55 0,82 (0,55-1,23) 1,17 (0,70-1,96) 
- eronnut/leski   9 49 1,19 (0,74-1,91) 1,14 (0,61-2,12) 
- naimaton 51 42 1,18 (0,85-1,63) 1,30 (0,83-2,02) 
Taajama-aste       
- taajama 88 47 1,00  1,00  
- haja-asutusalue 12 47 0,93 (0,64-1,36) 1,25 (0,75-2,09) 
Asuinalue       
- HUS 25 41 1,00  1,00  
- muu Etelä   7 40 0,92 (0,54-1,55) 0,77 (0,39-1,52) 
- Lounais 20 53 1,48 (1,03-2,15) 1,28 (0,79-2,07) 
- Länsi 14 45 1,08 (0,73-1,62) 0,90 (0,53-1,52) 
- Itä 13 46 0,94 (0,62-1,41) 0,94 (0,54-1,63) 
- Pohjoinen 21 51 1,17 (0,82-1,68) 1,09 (0,68-1,75) 
1 ikä(luokat) vakioitu Suomen väestöllä 2004 
2 ikä(luokat) ja sukupuoli vakioitu 
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Liitetaulukko 34. Vajaakuntoisten ammatilliseen kuntoutukseen mielenterveyden ja 
käyttäytymisen häiriöiden perusteella hakeminen ja sen yhteys taustatekijöihin 25–59-
vuotiailla, N=1 056 228 
 Jakauma 

(%) 
Hakeneita 
1/10 0001 

Muuttujien 
päävaikutukset2 

Täysi malli, kaikki 
riippumattomat muuttujat 

vakioitu 
   OR 95 % lv OR 95 % lv 
Sukupuoli       
- mies 51   9 1,00  1,00  
- nainen 49 13 1,41 (1,30-1,53) 1,49 (1,37-1,62) 
Ikä       
- 25–29 13 13 1,17 (1,01-1,36) 0,76 (0,65-0,90) 
- 30–34 12 12 1,13 (0,97-1,31) 1,03 (0,89-1,20) 
- 35–39 14 11 1,05 (0,90-1,21) 1,03 (0,89-1,19) 
- 40–44 15 11 1,00  1,00  
- 45–49 15 11 1,01 (0,88-1,17) 1,00 (0,86-1,16) 
- 50–54 16 12 1,11 (0,97-1,28) 1,07 (0,93-1,24) 
- 55–59 16   9 0,82 (0,70-0,95) 0,73 (0,62-0,86) 
Koulutus       
- ylempi korkeakouluaste 10   7 0,52 (0,44-0,62) 0,61 (0,50-0,74) 
- alin korkea-aste 25   9 0,64 (0,57-0,71) 0,77 (0,69-0,87) 
- keskiaste 44 12 1,00  1,00  
- perusaste 22 17 1,20 (1,08-1,32) 0,95 (0,86-1,05) 
Sosiaaliryhmä       
- ylempi toimihenkilö 15   8 0,84 (0,72-0,97) 1,36 (1,15-1,61) 
- keskitoimihenkilö 18   8 0,81 (0,71-0,94) 1,05 (0,90-1,21) 
- alempi toimihenkilö 11 11 1,15 (0,99-1,33) 1,35 (1,17-1,57) 
- työntekijä 30   9 1,00  1,00  
- yrittäjä ml. maatalous   9   8 0,93 (0,78-1,11) 1,29 (1,08-1,55) 
- muu, työvoimassa 10 20 2,10 (1,84-2,39) 1,23 (1,06-1,42) 
- muu, ei työvoimassa   8 33 3,56 (3,16-4,02) 1,22 (1,04-1,43) 
Tulotaso        
- korkein  26   6 1,00  1,00  
- toiseksi korkein  23   8 1,27 (1,10-1,46) 1,11 (0,96-1,28) 
- keskimmäinen 19 10 1,72 (1,50-1,97) 1,28 (1,11-1,48) 
- toiseksi alhaisin  15 14 2,31 (2,02-2,64) 1,25 (1,08-1,45) 
- alhaisin 17 20 3,45 (3,06-3,90) 1,26 (1,09-1,46) 
Pääasiallinen toiminta       
- työllinen 77   6 1,00  1,00  
- työtön 10 28 4,46 (4,05-4,92) 3,29 (2,92-3,72) 
- opiskelija/varusmies   5 29 4,38 (3,81-5,04) 3,41 (2,88-4,03) 
- eläkeläinen, muu   7 41 4,52 (4,01-5,10) 3,14 (2,65-3,73) 
Perhetilanne       
- lapsiperheen vanhempi 49   7 1,00  -  
- av(i)opari, ei lapsia 24   8 1,23 (1,09-1,39) -  
- yksin asuva, puuttuva 22 21 3,22 (2,92-3,54) -  
- vanhempien taloudessa   5 16 3,25 (2,78-3,79) -  
Siviilisääty       
- avioliitossa 51   7 1,00  1,00  
- avoliitossa 18   7 0,92 (0,80-1,06) 0,86 (0,75-0,99) 
- eronnut/leski 10 21 2,91 (2,58-3,27) 2,15 (1,90-2,43) 
- naimaton 21 18 3,11 (2,84-3,41) 2,22 (2,02-2,44) 
Taajama-aste       
- taajama 84 12 1,00  1,00  
- haja-asutusalue 16   7 0,61 (0,54-0,70) 0,63 (0,55-0,72) 
Asuinalue       
- HUS 29 11 1,00  1,00  
- muu Etelä 10   5 0,48 (0,39-0,58) 0,44 (0,37-0,54) 
- Lounais 22 10 0,93 (0,83-1,03) 0,89 (0,80-1,00) 
- Länsi 13 12 1,06 (0,93-1,20) 1,05 (0,92-1,19) 
- Itä 13 10 0,91 (0,79-1,04) 0,80 (0,70-0,92) 
- Pohjoinen 12 17 1,49 (1,32-1,67) 1,34 (1,19-1,51) 
1 ikä(luokat) vakioitu Suomen väestöllä 2004 
2 ikä(luokat) ja sukupuoli vakioitu 
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Liitetaulukko 35. Myöntävien päätösten osuus ja yhteys taustatekijöihin vajaakuntoisten 
ammatilliseen kuntoutukseen mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden perusteella 
hakeneilla 25–59-vuotiailla, N=2 534 
 

Jakauma 
(%) 

Myöntö 
%1 

Muuttujien 
päävaikutukset2 

Täysi malli, kaikki riippu-
mattomat muuttujat 

vakioitu 
   OR 95 % lv OR 95 % lv 
Sukupuoli       
- mies 42 71 1,00  1,00  
- nainen 58 76 1,26 (1,05-1,51) 1,21 (0,98-1,49) 
Ikä       
- 25–29 14 79 1,34 (0,95-1,89) 1,14 (0,75-1,73) 
- 30–34 13 73 0,96 (0,69-1,36) 0,94 (0,63-1,41) 
- 35–39 14 72 0,93 (0,66-1,29) 0,90 (0,62-1,31) 
- 40–44 14 74 1,00  1,00  
- 45–49 15 72 0,89 (0,64-1,23) 0,98 (0,67-1,41) 
- 50–54 17 75 1,03 (0,75-1,43) 1,19 (0,82-1,72) 
- 55–59 13 74 1,00 (0,71-1,40) 1,33 (0,89-1,98) 
Kuntoutuspäätökset       
- vain uusia päätöksiä  62 61 1,00  1,00  
- tarkistuspäätöksiä 37 96 15,75 (11,19-22,17) 17,01 (12,02-24,07) 
Koulutus       
- ylempi korkeakouluaste   6 74 0,91 (0,62-1,34) 1,00 (0,62-1,62) 
- alin korkea-aste 19 73 1,08 (0,84-1,39) 1,14 (0,85-1,53) 
- keskiaste 48 74 1,00  1,00  
- perusaste 27 74 1,06 (0,85-1,32) 1,16 (0,91-1,49) 
Sosiaaliryhmä       
- ylempi toimihenkilö 10 67 0,96 (0,70-1,33) 1,01 (0,66-1,55) 
- keskitoimihenkilö 12 76 1,28 (0,93-1,78) 1,33 (0,91-1,92) 
- alempi toimihenkilö 11 75 1,19 (0,85-1,66) 1,21 (0,83-1,78) 
- työntekijä 23 72 1,00  1,00  
- yrittäjä ml. maatalous   7 82 1,51 (0,99-2,28) 1,31 (0,82-1,20) 
- muu, työvoimassa 16 70 1,11 (0,83-1,49) 1,16 (0,82-1,65) 
- muu, ei työvoimassa 21 70 1,09 (0,82-1,44) 1,19 (0,82-1,72) 
Tulotaso        
- korkein  14 72 1,00  1,00  
- toiseksi korkein  16 71 0,92 (0,66-1,27) 0,92 (0,64-1,33) 
- keskimmäinen 18 75 1,04 (0,75-1,45) 1,08 (0,74-1,56) 
- toiseksi alhaisin  20 75 1,10 (0,80-1,53) 1,09 (0,74-1,60) 
- alhaisin 32 71 0,99 (0,73-1,34) 0,94 (0,65-1,37) 
Pääasiallinen toiminta       
- työllinen 44 73 1,00  1,00  
- työtön 26 72 0,99 (0,78-1,25) 0,98 (0,73-1,32) 
- opiskelija/varusmies 12 75 0,99 (0,71-1,38) 0,69 (0,45-1,05) 
- eläkeläinen, muu 18 68 0,75 (0,58-0,97) 0,60 (0,42-0,86) 
Perhetilanne       
- lapsiperheen vanhempi 32 76 1,00  - - 
- av(i)opari, ei lapsia 18 77 0,94 (0,71-1,24) - - 
- yksin asuva, puuttuva 42 70 0,75 (0,60-0,94) - - 
- vanhempien taloudessa   9 67 0,71 (0,49-1,02) - - 
Siviilisääty       
- avioliitossa 32 73 1,00  1,00  
- avoliitossa 10 77 1,00 (0,71-1,41) 0,96 (0,66-1,40) 
- eronnut/leski 18 72 0,69 (0,53-0,89) 0,68 (0,50-0,91) 
- naimaton 40 74 0,93 (0,72-1,20) 1,09 (0,82-1,46) 
Taajama-aste       
- taajama 90 73 1,00  1,00  
- haja-asutusalue 10 81 1,54 (1,12-2,13) 1,36 (0,95-1,96) 
Asuinalue       
- HUS 30 67 1,00  1,00  
- muu Etelä   5 66 0,90 (0,60-1,33) 0,96 (0,61-1,49) 
- Lounais 21 80 1,95 (1,50-2,54) 1,94 (1,45-2,60) 
- Länsi 14 80 2,00 (1,47-2,71) 2,05 (1,46-2,88) 
- Itä 12 70 1,14 (0,85-1,52) 1,02 (0,73-1,43) 
- Pohjoinen 18 79 1,88 (1,43-2,48) 2,00 (1,48-2,72) 
1 ikä(luokat) vakioitu Suomen väestöllä 2004 
2 ikä(luokat) ja sukupuoli vakioitu 
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Liitetaulukko 36. Vajaakuntoisten ammatilliseen kuntoutukseen tuki- ja liikuntaelinten 
sairauksien perusteella hakeminen ja sen yhteys taustatekijöihin 25–59-vuotiailla,  
N=1 056 228 
 Jakauma 

(%) 
Hakeneita 
1/10 0001 

Muuttujien 
päävaikutukset2 

Täysi malli, kaikki 
riippumattomat muuttujat 

vakioitu 
   OR 95 % lv OR 95 % lv 
Sukupuoli       
- mies 51 17 1,00  1,00  
- nainen 49 28 1,65 (1,56-1,75) 1,78 (1,68-1,89) 
Ikä       
- 25–34 25   5 0,39 (0,34-0,45) 0,44 (0,38-0,51) 
- 35–39 14   9 0,66 (0,57-0,77) 0,70 (0,60-0,81) 
- 40–44 15 14 1,00  1,00  
- 45–49 15 25 1,79 (1,60-2,01) 1,71 (1,52-1,91) 
- 50–54 16 44 3,15 (2,84-3,50) 2,92 (2,62-3,25) 
- 55–59 16 43 3,09 (2,78-3,42) 2,93 (2,63-3,27) 
Koulutus       
- korkea-aste 35 12 0,40 (0,37-0,43) 0,57 (0,52-0,62) 
- keskiaste 44 29 1,00  1,00  
- perusaste 22 26 0,86 (0,81-0,92) 0,92 (0,86-0,98) 
Sosiaaliryhmä       
- ylempi toimihenkilö 15 9 0,26 (0,23-0,29) 0,41 (0,36-0,47) 
- keskitoimihenkilö 18 17 0,44 (0,40-0,48) 0,55 (0,50-0,60) 
- alempi toimihenkilö 11 28 0,65 (0,60-0,72) 0,75 (0,69-0,82) 
- työntekijä 31 34 1,00  1,00  
- yrittäjä ml. maatalous 9 19 0,55 (0,50-0,61) 0,57 (0,52-0,63) 
-  muu 17 18 0,51 (0,47-0,56) 0,69 (0,62-0,77) 
Tulotaso        
- korkein  26 18 1,00  1,00  
- toiseksi korkein  23 24 1,29 (1,19-1,39) 1,01 (0,93-1,09) 
- keskimmäinen 19 25 1,34 (1,23-1,46) 0,98 (0,90-1,07) 
- toiseksi alhaisin  15 24 1,34 (1,23-1,47) 0,99 (0,90-1,08) 
- alhaisin 17 19 1,14 (1,04-1,25) 0,90 (0,80-0,99) 
Pääasiallinen toiminta       
- työllinen 77 23 1,00  1,00  
- työtön 10 31 1,34 (1,24-1,46) 1,17 (1,07-1,28) 
- muu 12 12 0,44 (0,39-0,50) 0,42 (0,37-0,49) 
Perhetilanne       
- lapsiperheen vanhempi 49 23 1,00  -  
- av(i)opari, ei lapsia 24 24 1,05 (0,98-1,13) -  
- yksin asuva,   
  vanhempien taloudessa 27 20 0,94 (0,87-1,01) -  
Siviilisääty       
- avioliitossa 51 23 1,00  1,00  
- avoliitossa 18 22 0,96 (0,88-1,05) 0,89 (0,82-0,98) 
- eronnut/leski 10 28 1,14 (1,05-1,23) 1,15 (1,06-1,25) 
- naimaton 21 15 0,74 (0,67-0,81) 0,77 (0,70-0,85) 
Taajama-aste       
- taajama 84 21 1,00  1,00  
- haja-asutusalue 16 27 1,31 (1,23-1,41) 1,10 (1,03-1,18) 
Asuinalue       
- HUS 29 14 1,00  1,00  
- muu Etelä 10 13 0,93 (0,82-1,06) 0,80 (0,70-0,91) 
- Lounais 22 24 1,78 (1,63-1,94) 1,56 (1,43-1,71) 
- Länsi 13 35 2,55 (2,33-2,79) 2,24 (2,04-2,46) 
- Itä 13 25 1,85 (1,68-2,04) 1,62 (1,47-1,79) 
- Pohjoinen 12 29 2,13 (1,93-2,35) 1,87 (1,70-2,07) 
1 ikä(luokat) vakioitu Suomen väestöllä 2004 
2 ikä(luokat) ja sukupuoli vakioitu 
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Liitetaulukko 37. Myöntävien päätösten osuus ja yhteys taustatekijöihin vajaakuntoisten 
ammatilliseen kuntoutukseen tuki- ja liikuntaelinten sairauksien perusteella hakeneilla 
25–59-vuotiailla, N=5 074 
 Jakauma 

(%) 
Myöntö 

%1 
Muuttujien 

päävaikutukset2 
Täysi malli, kaikki 

riippumattomat 
muuttujat vakioitu 

   OR 95 % lv OR 95 % lv 
Sukupuoli       
- mies 38 75 1,00  1,00  
- nainen 62 72 1,01 (0,88-1,16) 0,98 (0,84-1,14) 
Ikä       
- 25–34   6 65 0,74 (0,54-1,01) 0,69 (0,49-0,97) 
- 35–39   6 71 0,98 (0,71-1,35) 0,92 (0,64-1,31) 
- 40–44   9 72 1,00  1,00  
- 45–49 17 77 1,35 (1,05-1,75) 1,31 (0,99-1,74) 
- 50–54 31 81 1,71 (1,35-2,17) 1,75 (1,35-2,28) 
- 55–59 31 79 1,52 (1,20-1,92) 1,60 (1,23-2,09) 
Kuntoutuspäätökset       
- vain uusia päätöksiä 72 63 1,00  1,00  
- tarkistuspäätöksiä 28 94 7,44 (5,88-9,41) 8,46 (6,65-10,75 
Koulutus       
- korkea-aste 17 69 0,71 (0,59-0,85) 0,66 (0,53-0,83) 
- keskiaste 53 75 1,00  1,00  
- perusaste 30 75 0,89 (0,76-1,03) 0,93 (0,78-1,09) 
Sosiaaliryhmä       
- ylempi toimihenkilö   7 56 0,71 (0,55-0,93) 0,88 (0,64-1,22) 
- keskitoimihenkilö 14 75 0,85 (0,69-1,05) 0,88 (0,70-1,12) 
- alempi toimihenkilö 13 73 0,99 (0,80-1,24) 1,04 (0,82-1,33) 
- työntekijä 45 75 1,00  1,00  
- yrittäjä ml. maatalous   9 72 0,76 (0,60-0,96) 0,65 (0,50-0,84) 
-  muu 12 71 0,78 (0,63-0,96) 0,83 (0,64-1,08) 
Tulotaso        
- korkein  26 73 1,00  1,00  
- toiseksi korkein  26 69 0,99 (0,82-1,20) 0,99 (0,81-1,21) 
- keskimmäinen 20 75 1,02 (0,83-1,25) 0,93 (0,74-1,16) 
- toiseksi alhaisin  15 74 0,94 (0,75-1,17) 0,83 (0,65-1,07) 
- alhaisin 14 73 0,98 (0,78-1,24) 1,04 (0,78-1,37) 
Pääasiallinen toiminta       
- työllinen 80 72 1,00  1,00  
- työtön 15 72 0,83 (0,69-1,00) 0,80 (0,63-1,01) 
- muu   6 72 0,90 (0,68-1,19) 0,66 (0,48-0,91) 
Perhetilanne       
- lapsiperheen vanhempi 48 74 1,00  - - 
- av(i)opari, ei lapsia 30 73 0,89 (0,75-1,05) - - 
- yksin asuva, vanhempien 
taloudessa 22 70 0,77 (0,65-0,91) - - 
Siviilisääty       
- avioliitossa 61 75 1,00  1,00  
- avoliitossa 13 72 0,83 (0,67-1,01) 0,86 (0,69-1,07) 
- eronnut/leski 16 69 0,90 (0,74-1,09) 0,86 (0,70-1,06) 
- naimaton 11 69 0,71 (0,57-0,87) 0,74 (0,58-0,93) 
Taajama-aste       
- taajama 79 74 1,00  1,00  
- haja-asutusalue 21 73 1,00 (0,85-1,18) 0,98 (0,81-1,18) 
Asuinalue       
- HUS 17 65 1,00  1,00  
- muu Etelä   6 65 0,99 (0,75-1,30) 0,89 (0,65-1,21) 
- Lounais 25 82 2,37 (1,91-2,92) 2,51 (2,00-3,15) 
- Länsi 20 82 2,39 (1,92-2,99) 2,84 (2,23-3,61) 
- Itä 16 68 1,14 (0,92-1,41) 1,28 (1,01-1,62) 
- Pohjoinen 16 70 1,31 (1,06-1,63) 1,51 (1,19-1,92) 
1 ikä(luokat) vakioitu Suomen väestöllä 2004 
2 ikä(luokat) ja sukupuoli vakioitu 
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Liitetaulukko 38. Vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta hakeneiden myöntävät 
päätökset (%) sairausryhmän mukaan suurimmissa toimenpiteissä 25–59-vuotiailla  

 

Kuntoutuslaitos-
jakso ja 

Reumasäätiön 
sairaala 

Sairausryhmä- 
kohtaiset 
kurssit 

Toiminta-,  
puhe- ja 

musiikkiterapia 

Fysioterapia 

Sairausryhmä Myöntö  N Myöntö N Myöntö  N Myöntö  N 
Mielenterveyden ja 
käyttäytymisen häiriöt 82 51 91 121 76 89 95 449 
- psykoosit - - 97 64 - - - - 
- älyllinen kehitys- 
vammaisuus - - 85 34 86 51 96 384 
Hermoston sairaudet 92 1754 76 184 84 212 97 3055 
Silmän ja sen 
apuelinten sairaudet - - 90 49 - - - - 
Verenkiertoelinten 
sairaudet 87 563 90 97 87 319 95 848 
Tuki ja liikuntaelimet 92 483 - - - - 95 786 
- niveloireyhtymät 93 402 - - - - 96 655 
Vammat, myrkytykset, 
ulkoisten syiden 
seuraukset 86 206 - - 83 54 95 352 



212 

 

Liitetaulukko 39. Vaikeavammaisten lääkinnälliseen kuntoutukseen hakeminen ja sen 
yhteys taustatekijöihin 25–59-vuotiailla työuralla olevilla/olleilla, N=984 409 
 Jakauma 

(%) 
Hakeneita 
1/10 0001 

Muuttujien 
päävaikutukset2 

Täysi malli, kaikki 
riippumattomat muuttujat 

vakioitu 
   OR 95 % lv OR 95 % lv 
Sukupuoli       
- mies 50  12 1,00  1,00  
- nainen 50  13 1,10 (1,01-1,18) 0,99 (0,91-1,07) 
Ikä       
- 25–29 13   8 0,74 (0,63-0,88) 0,23 (0,19-0,28) 
- 30–34 12   8 0,74 (0,62-0,88) 0,50 (0,42-0,60) 
- 35–39 14   9 0,89 (0,76-1,04) 0,81 (0,69-0,95) 
- 40–44 15  11 1,00  1,00  
- 45–49 15  12 1,17 (1,01-1,35) 1,10 (0,95-1,28) 
- 50–54 15  16 1,55 (1,35-1,77) 1,14 (0,99-1,31) 
- 55–59 15  19 1,79 (1,57-2,04) 0,87 (0,75-1,01) 
Koulutus       
- ylin korkeakouluaste 10  11 0,89 (0,77-1,03) 0,87 (0,74-1,02) 
- alin korkea-aste 26  12 0,99 (0,90-1,10) 1,00 (0,90-1,11) 
- keskiaste 44  12 1,00  1,00  
- perusaste 20  14 1,10 (0,99-1,21) 1,11 (1,00-1,24) 
Sosiaaliryhmä       
- ylempi toimihenkilö 16  12 0,98 (0,87-1,11) 1,01 (0,87-1,17) 
- keskitoimihenkilö 18  13 1,14 (1,02-1,27) 1,28 (1,13-1,44) 
- alempi toimihenkilö 11  13 1,13 (0,98-1,29) 1,34 (1,17-1,54) 
- työntekijä 32  11 1,00  1,00  
- yrittäjä ml. maatalous 10  12 1,02 (0,89-1,18) 1,16 (1,00-1,35) 
- muu 13  13 1,36 (1,21-1,54) 1,06 (0,91-1,22) 
Tulotaso        
- korkein  27  15 1,00  1,00  
- toiseksi korkein  24  14 0,99 (0,90-1,09) 0,78 (0,70-0,86) 
- keskimmäinen 19  12 0,80 (0,72-0,90) 0,47 (0,41-0,53) 
- toiseksi alhaisin  15  10 0,70 (0,62-0,80) 0,28 (0,24-0,32) 
- alhaisin 15    8 0,52 (0,45-0,60) 0,13 (0,11-0,16) 
Pääasiallinen toiminta       
- työllinen 82    1 1,00  1,00  
- työtön 10    8 1,47 (1,26-1,72) 2,55 (2,16-3,01) 
- eläkeläinen, muu   8 109 18,67 (17,12-20,37) 29,15 (26,38-32,21) 
Perhetilanne       
- lapsiperheen vanhempi 50    9 1,00  -  
- av(i)opari, ei lapsia 24  13 1,46 (1,32-1,62) -  
- yksin asuva, puuttuva 21  19 2,16 (1,96-2,38) -  
- vanhempien taloudessa   5  19 2,81 (2,38-3,32) -  
Siviilisääty       
- avioliitossa 52  10 1,00  1,00  
- avoliitossa 18   9 0,84 (0,73-0,95) 0,86 (0,75-0,98) 
- eronnut/leski   9  15 1,37 (1,21-1,54) 1,57 (1,39-1,77) 
- naimaton 20  18 1,90 (1,73-2,09) 1,89 (1,70-2,10) 
Taajama-aste       
- taajama 84  13 1,00  1,00  
- haja-asutusalue 16    9 0,70 (0,62-0,79) 0,65 (0,58-0,74) 
Asuinalue       
- HUS 29  10 1,00  1,00  
- muu Etelä 10    9 0,91 (078-1,06) 1,01 (0,86-1,18) 
- Lounais 22  13 1,28 (1,15-1,43) 1,40 (1,25-1,57) 
- Länsi 13  15 1,48 (1,31-1,68) 1,77 (1,56-2,02) 
- Itä 13  12 1,13 (0,99-1,29) 1,29 (1,12-1,49) 
- Pohjoinen 12  15 1,45 (1,28-1,65) 1,60 (1,40-1,83) 
1 ikä(luokat) vakioitu Suomen väestöllä 2004 
2 ikä(luokat) ja sukupuoli vakioitu
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Liitetaulukko 40. Myöntävien päätösten osuus ja yhteys taustatekijöihin vaikeavammais-
ten lääkinnällistä kuntoutusta hakeneilla 25–59-vuotiailla työuralla olevilla/olleilla,  
N=2 656 
 Jakauma 

(%) 
Myöntö 

%1 
Muuttujien 

päävaikutukset2 
Täysi malli, kaikki 

riippumattomat muuttujat 
vakioitu 

   OR 95 % lv OR 95 % lv 
Sukupuoli       
- mies 48 93 1,00  1,00  
- nainen 52 92 0,91 (0,67-1,22) 0,60 (0,41-0,89) 
Ikä       
- 25–29   8 91 0,93 (0,51-1,72) 0,81 (0,35-1,87) 
- 30–34   8 93 1,11 (0,58-2,14) 1,22 (0,53-2,80) 
- 35–39 11 91 0,89 (0,51-1,55) 1,01 (0,49-2,08) 
- 40–44 13 92 1,00  1,00  
- 45–49 15 92 1,03 (0,61-1,75) 1,27 (0,64-2,49) 
- 50–54 21 93 1,18 (0,71-1,96) 1,44 (0,75-2,74) 
- 55–59 24 94 1,50 (0,89-2,51) 1,45 (0,74-2,83) 
Kuntoutuspäätökset       
- vain uusia päätöksiä 14 57 1,00  1,00  
- tarkistuspäätöksiä 86 99 54,09 (36,10-81,06) 61,75 (39,86-95,67) 
Koulutus       
- ylin korkeakouluaste   8 94 1,56 (0,85-2,84) 0,79 (0,34-1,87) 
- alin korkea-aste 25 94 1,54 (1,04-2,28) 1,38 (0,81-2,36) 
- keskiaste 41 91 1,00  1,00  
- perusaste 25 91 1,10 (0,76-1,59) 1,34 (0,83-2,14) 
Sosiaaliryhmä       
- ylempi toimihenkilö 15 95 1,72 (1,03-2,87) 1,25 (0,60-2,63) 
- keskitoimihenkilö 20 93 1,29 (0,84-1,99) 0,95 (0,53-1,70) 
- alempi toimihenkilö 12 94 1,51 (0,88-2,58) 1,17 (0,59-2,32) 
- työntekijä 29 91 1,00  1,00  
- yrittäjä ml. maatalous 10 90 1,04 (0,62-1,74) 1,07 (0,56-2,07) 
- muu 14 93 1,22 (0,74-2,01) 1,05 (0,55-1,99) 
Tulotaso        
- korkein  34 95 1,00  1,00  
- toiseksi korkein  28 94 0,85 (0,56-1,31) 1,38 (0,80-2,35) 
- keskimmäinen 17 90 0,54 (0,35-0,84) 1,02 (0,57-1,81) 
- toiseksi alhaisin  12 86 0,35 (0,22-0,55) 0,97 (0,53-1,77) 
- alhaisin   9 92 0,61 (0,35-1,08) 1,98 (0,97-4,08) 
Pääasiallinen toiminta       
- työllinen 38 91 1,00  1,00  
- työtön   7 88 0,70 (0,43-1,16) 1,19 (0,61-2,33) 
- eläkeläinen, muu 55 94 1,44 (1,06-1,98) 0,91 (0,61-1,37) 
Perhetilanne       
- lapsiperheen vanhempi 36 92 1,00  -  
- av(i)opari, ei lapsia 27 94 1,58 (1,05-2,38) -  
- yksin asuva, puuttuva 30 93 1,40 (0,96-2,02) -  
- vanhempien taloudessa   7 88 0,96 (0,52-1,76) -  
Siviilisääty       
- avioliitossa 49 93 1,00  1,00  
- avoliitossa 11 92 0,91 (0,56-1,46) 1,19 (0,64-2,20) 
- eronnut/leski 13 87 0,96 (0,60-1,52) 0,98 (0,55-1,76) 
- naimaton 26 93 1,10 (0,74-1,64) 1,29 (0,78-2,13) 
Taajama-aste       
- taajama 88 92 1,00  1,00  
- haja-asutusalue 12 93 1,07 (0,68-1,69) 1,28 (0,71-2,32) 
Asuinalue       
- HUS 24 90 1,00  1,00  
- muu Etelä   8 90 0,93 (0,55-1,57) 0,77 (0,39-1,54) 
- Lounais 24 95 1,86 (1,20-2,90) 1,62 (0,94-2,81) 
- Länsi 16 93 1,29 (0,82-2,03) 1,22 (0,68-2,17) 
- Itä 13 94 1,35 (0,82-2,22) 1,14 (0,60-2,18) 
- Pohjoinen 14 93 1,45 (0,89-2,35) 1,60 (0,87-2,95) 
1 ikä(luokat) vakioitu Suomen väestöllä 2004 
2 ikä(luokat) ja sukupuoli vakioitu 
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 Liitetaulukko 41. Vaikeavammaisten lääkinnälliseen kuntoutukseen hakeminen ja sen 
yhteys taustatekijöihin 25–59-vuotiailla työuran ulkopuolella olevilla, N=71 819 
 Jakauma 

(%) 
Hakeneita 
1/10 0001 

Muuttujien 
päävaikutukset2 

Täysi malli, kaikki 
riippumattomat muuttujat 

vakioitu 
   OR 95 % lv OR 95 % lv 
Sukupuoli       
- mies 53  395 1,00  1,00  
- nainen 47  392 1,12 (1,05-1,20) 1,30 (1,21-1,40) 
Ikä       
- 25–29   8  457 1,24 (1,07-1,43) 1,07 (0,90-1,26) 
- 30–34   8  396 1,07 (0,92-1,24) 0,95 (0,80-1,12) 
- 35–39 10  391 1,06 (0,92-1,22) 0,97 (0,83-1,14) 
- 40–44 11  369 1,00  1,00  
- 45–49 14  391 1,07 (0,94-1,21) 1,00 (0,86-1,15) 
- 50–54 20  372 1,02 (0,90-1,15) 0,89 (0,77-1,01) 
- 55–59 29  335 0,91 (0,81-1,02) 0,66 (0,58-0,76) 
Koulutus       
- korkea-aste 11  388 1,06 (0,95-1,17) 0,76 (0,67-0,85) 
- keskiaste 38  319 0,82 (0,76-0,88) 0,70 (0,65-0,76) 
- perusaste 52  436 1,00  1,00  
Tulotaso        
- korkein    6 1558 1,00  1,00  
- toiseksi korkein    9 1259 0,69 (0,61-0,77) 0,64 (0,56-0,72) 
- keskimmäinen 13   732 0,38 (0,34-0,43) 0,32 (0,28-0,36) 
- toiseksi alhaisin  24   275 0,13 (0,12-0,15) 0,10 (0,09-0,11) 
- alhaisin 48   152 0,08 (0,07-0,09) 0,06 (0,05-0,07) 
Perhetilanne       
- lapsiperheen 
vanhempi 

22  238 1,00  -  

- av(i)opari, ei 
lapsia 

18  378 1,83 (1,62-2,07) -  

- yksin asuva 39  413 1,79 (1,61-2,00) -  
- vanhempien 
taloudessa 

11  574 2,82 (2,50-3,19) -  

- puuttuva   9  375 1,68 (1,46-1,93) -  
Siviilisääty       
- avioliitossa 30  267 1,00  1,00  
- avoliitossa   9  260 0,78 (0,68-0,90) 0,88 (0,75-1,02) 
- eronnut/leski 17  227 0,94 (0,84-1,04) 1,45 (1,29-1,63) 
- naimaton 43  483 1,51 (1,40-1,64) 2,27 (2,07-2,50) 
Taajama-aste       
- taajama 85  394 1,00  1,00  
- haja-asutusalue 15  355 0,76 (0,69-0,84) 0,61 (0,54-0,68) 
Asuinalue       
- HUS 24  288 1,00  1,00  
- muu Etelä 11  358 1,20 (1,06-1,37) 1,40 (1,22-1,61) 
- Lounais 20  382 1,30 (1,17-1,45) 1,50 (1,34-1,69) 
- Länsi 13  551 1,85 (1,66-2,06) 2,19 (1,94-2,46) 
- Itä 18  354 1,18 (1,05-1,31) 1,57 (1,39-1,77) 
- Pohjoinen 14  487 1,65 (1,48-1,84) 1,95 (1,73-2,19) 

1 ikä(luokat) vakioitu Suomen väestöllä 2004 
2 ikä(luokat) ja sukupuoli vakioitu 
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Liitetaulukko 42. Myöntävien päätösten osuus ja yhteys taustatekijöihin vaikeavam-
maisten lääkinnälliseen kuntoutukseen hakeneilla 25–59-vuotiailla työuran ulkopuolella 
olevilla, N=4 360 
 Jakau-

ma (%) 
Myön-
tö %1 

Muuttujien 
päävaikutukset2 

Täysi malli, kaikki 
riippumattomat muuttujat 

vakioitu 
   OR 95 % lv OR 95 % lv 
Sukupuoli       
- mies 50  96 1,00  1,00  
- nainen 50  96 0,96 (0,71-1,31) 0,86 (0,57-1,31) 
Ikä       
- 25–29   9  98 2,21 (0,91-5,34) 2,04 (0,69-6,02) 
- 30–34   8  95 0,75 (0,38-1,48) 0,86 (0,34-2,17) 
- 35–39 10  95 0,71 (0,38-1,34) 0,84 (0,36-1,98) 
- 40–44 11  96 1,00  1,00  
- 45–49 15  97 1,21 (0,63-2,31) 1,54 (0,65-3,67) 
- 50–54 20  95 0,81 (0,46-1,43) 1,35 (0,61-2,96) 
- 55–59 26  96 0,87 (0,50-1,52) 1,12 (0,51-2,44) 
Kuntoutuspäätökset       
- vain uusia päätöksiä   9   60 1,00  1,00  
- tarkistuspäätöksiä 91 100 253,7 (135,5-474,8) 328,63 (168,8-639,9) 
Koulutus       
- korkea-aste 12  97 1,08 (0,66-1,76) 0,57 (0,27-1,21) 
- keskiaste 33  96 1,00  1,00  
- perusaste 55  96 1,14 (0,81-1,60) 1,02 (0,65-1,61) 
Tulotaso         
- korkein  21  98 1,00  1,00  
- toiseksi korkein  24  97 0,47 (0,26-0,87) 0,45 (0,19-1,06) 
- keskimmäinen 22  97 0,44 (0,24-0,83) 0,82 (0,35-1,94) 
- toiseksi alhaisin  15  93 0,22 (0,12-0,40) 0,73 (0,31-1,71) 
- alhaisin 19  95 0,28 (0,15-0,50) 1,02 (0,44-2,37) 
Perhetilanne       
- lapsiperheen 
vanhempi 

14  95 1,00  -  

- av(i)opari, ei lapsia 19  96 1,08 (0,63-1,56) -  
- yksin asuva 39  96 0,97 (0,60-1,54) -  
- vanhempien 
taloudessa 

18  95 0,97 (0,54-1,75) -  

- puuttuva   9  96 1,12 (0,57-2,20) -  
Siviilisääty       
- avioliitossa 26  96 1,00  1,00  
- avoliitossa   6  95 0,88 (0,46-1,70) 1,49 (0,61-3,65) 
- eronnut/leski 14  84 0,75 (0,47-1,20) 0,80 (0,41-1,56) 
- naimaton 54  96 1,08 (0,71-1,64) 1,44 (0,79-2,62) 
Taajama-aste       
- taajama 88  96 1,00  1,00  
- haja-asutusalue 12  98 1,84 (1,02-3,34) 2,63 (1,28-5,39) 
Asuinalue         
- HUS 19  95 1,00  1,00  
- muu Etelä 10  95 1,03 (0,60-1,77) 1,51 (0,72-3,18) 
- Lounais 20  98 2,09 (1,23-3,55) 2,62 (1,31-5,24) 
- Länsi 18  95 1,00 (0,63-1,57) 1,44 (0,76-2,72) 
- Itä 16  96 1,20 (0,73-1,96) 1,23 (0,62-2,45) 
- Pohjoinen 17  97 1,86 (1,08-3,18) 2,33 (1,14-4,77) 
1 ikä(luokat) vakioitu Suomen väestöllä 2004 
2 ikä(luokat) ja sukupuoli vakioitu 
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Liitetaulukko 43. Harkinnanvaraista kuntoutusta hakeneiden myöntävät päätökset (%) 
sairausryhmän mukaan suurimmissa toimenpiteissä 25–59-vuotiailla  
 Kuntoutus-

laitosjakso ja 
Reuma-
säätiön  
sairaala 

Sairaus-
ryhmä-

kohtaiset 
kurssit 

ASLAK Tules Typo+IP Psykoterapia 

Sairausryhmä % N % N % N % N % N % N 
Umpieritys 63 59 85 646 81 231 - - - - - - 
Mielenterveyden ja 
käyttäytymisen häiriöt 43 139 79 1494 82 367 - - 94 33 71 4669 
- psykoosit - - 65 54 - -     36 104 
- mielialahäiriöt 41 81 80 1081 81 211     72 3146 
- neuroottiset yms. häiriöt 54 35 82 290 83 103     73 1204 
- persoonall. ja käyt. häiriöt - - - - - -     62 151 
- muut - - 65 55 94 52     63 56 
Hermoston sairaudet 60 393 79 819 86 942 99 157 - - - - 
Verenkiertoelinten 
sairaudet 55 190 85 883 80 379 - - 94 83 - - 
Hengityselinten  
sairaudet 54 46 81 497 70 123 - - 91 43 - - 
Tuki ja liikuntaelimet 73 4835 54 3479 88 5304 97 2816 95 275 63 80 
- niveloire-yhtymät 78 1969 71 1293 86 532 97 184 95 119 - - 
- spesifit selkäsairaudet 72 1181 37 542 86 532 99 1022 92 60 - - 
- epäspesifit selkäsairaudet 66 1019 38 873 88 3392 96 1271 93 55 63 32 
- jänteiden ja nivelten 
vieruskudosten sairaudet 59 244 52 170 89 644 94 172 - - - - 
- muut   74 415 60 602 89 205 97 167 - - - - 
vammat, myrkytykset, 
ulk. syiden seuraukset 49 191 60 103 83 76 - - - - - - 
Muu 64 247 86 1053 77 480 - - - - 53 32 
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Liitetaulukko 44. Harkinnanvaraiseen kuntoutukseen hakeminen ja sen yhteys taustateki-
jöihin 25–59-vuotiailla miehillä, N=497 336 
 Jakauma 

(%) 
Hakeneita 
1/10 0001 

Muuttujien 
päävaikutukset1 

Täysi malli, kaikki 
riippumattomat 

muuttujat vakioitu 
   OR 95 % lv OR 95 % lv 
Ikä       
- 25–29 13   36 0,38 (0,34-0,41) 0,38 (0,34-0,42) 
- 30–34 12   42 0,44 (0,40-0,48) 0,46 (0,41-0,50) 
- 35–39 14   63 0,65 (0,60-0,71) 0,67 (0,62-0,73) 
- 40–44 15   96 1,00  1,00  
- 45–49 15 125 1,30 (1,22-1,39) 1,28 (1,20-1,37) 
- 50–54 15 153 1,59 (1,49-1,69) 1,55 (1,46-1,65) 
- 55–59 16 137 1,43 (1,34-1,52) 1,40 (1,31-1,50) 
Koulutus       
- ylin korkeakouluaste   9   79 0,73 (0,67-0,78) 0,76 (0,70-0,83) 
- alin korkea-aste 20   94 0,86 (0,81-0,90) 0,87 (0,82-0,92) 
- keskiaste 46 109 1,00  1,00  
- perusaste 24   87 0,80 (0,76-0,84) 0,85 (0,81-0,89) 
Sosiaaliryhmä       
- ylempi toimihenkilö 15   89 0,80 (0,75-0,85) 0,88 (0,82-0,95) 
- keskitoimihenkilö 14   95 0,86 (0,81-0,91) 0,88 (0,83-0,94) 
- alempi toimihenkilö   4 134 1,25 (1,15-1,37) 1,27 (1,16-1,39) 
- työntekijä 38 110 1,00  1,00  
- yrittäjä ml. maatalous 11   94 0,83 (0,78-0,89) 0,84 (0,79-0,90) 
- muu, työvoimassa 10   74 0,69 (0,63-0,74) 0,85 (0,78-0,93) 
- muu, ei työvoimassa   8   76 0,70 (0,64-0,76) 0,70 (0,62-0,79) 
Tulotaso        
- korkein  28   95 1,00  1,00  
- toiseksi korkein  23 109 1,13 (1,07-1,19) 1,05 (0,99-1,11) 
- keskimmäinen 18 102 1,06 (1,00-1,13) 0,96 (0,91-1,02) 
- toiseksi alhaisin  15   95 0,99 (0,93-1,06) 0,91 (0,86-0,98) 
- alhaisin 17   73 0,77 (0,72-0,82) 0,75 (0,70-0,81) 
Pääasiallinen toiminta       
- työllinen 78 100 1,00  1,00  
- työtön 11   80 0,79 (0,74-0,85) 0,92 (0,85-0,99) 
- opiskelija/varusmies   4 106 1,54 (1,38-1,71) 1,99 (1,77-2,23) 
- eläkeläinen, muu   7   97 0,83 (0,77-0,89) 1,08 (0,98-1,20) 
Perhetilanne       
- av(i)opari, lapsia 42 101 1,00    
- av(i)opari, ei lapsia 23   97 0,96 (0,91-1,01) - - 
- yksinhuoltaja   2 111 1,12 (0,99-1,27) - - 
- yksin asuva, puuttuva 26   88 0,87 (0,83-0,92) - - 
- vanhempien taloudessa   7   66 0,71 (0,64-0,78) - - 
Siviilisääty       
- avioliitossa 49 104 1,00  1,00  
- avoliitossa 18   87 0,79 (0,75-0,84) 0,78 (0,74-0,83) 
- eronnut/leski   8 100 0,95 (0,89-1,02) 1,00 (0,93-1,07) 
- naimaton 25   75 0,78 (0,74-0,82) 0,81 (0,77-0,86) 
Taajama-aste       
- taajama 83   96 1,00  1,00  
- haja-asutusalue 17 104 1,09 (1,04-1,14) 1,06 (1,01-1,12) 
Asuinalue       
- HUS 28   85 1,00  1,00  
- muu Etelä 11 104 1,22 (1,14-1,31) 1,19 (1,11-1,28) 
- Lounais 22   90 1,06 (1,00-1,12) 1,03 (0,97-1,09) 
- Länsi 13 108 1,27 (1,19-1,35) 1,25 (1,17-1,33) 
- Itä 14 114 1,35 (1,27-1,43) 1,34 (1,26-1,43) 
- Pohjoinen 13   97 1,14 (1,07-1,22) 1,13 (1,05-1,21) 
1 ikä(luokat) vakioitu 
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Liitetaulukko 45. Harkinnanvaraiseen kuntoutukseen hakeminen ja sen yhteys tausta-
tekijöihin 25–59-vuotiailla naisilla, N=558 892 
 Jakauma 

(%) 
Hakeneita 
1/10 0001 

Muuttujien 
päävaikutukset1 

Täysi malli, kaikki 
riippumattomat 

muuttujat vakioitu 
   OR 95 % lv OR 95 % lv 
Ikä       
- 25–29 13   96 0,53 (0,50-0,57) 0,53 (0,49-0,57) 
- 30–34 12   90 0,50 (0,47-0,54) 0,51 (0,47-0,54) 
- 35–39 14 111 0,62 (0,58-0,66) 0,63 (0,59-0,67) 
- 40–44 15 178 1,00  1,00  
- 45–49 15 242 1,37 (1,30-1,44) 1,35 (1,29-1,42) 
- 50–54 16 290 1,65 (1,51-1,73) 1,65 (1,57-1,74) 
- 55–59 16 236 1,33 (1,27-1,40) 1,39 (1,32-1,46) 
Koulutus       
- ylin korkeakouluaste 10 217 1,17 (1,11-1,23) 1,04 (0,98-1,10) 
- alin korkea-aste 29 203 1,07 (1,04-1,11) 1,00 (0,96-1,03) 
- keskiaste 41 188 1,00  1,00  
- perusaste 19 138 0,73 (0,70-0,76) 0,79 (0,76-0,82) 
Sosiaaliryhmä       
- ylempi toimihenkilö 15 216 1,27 (1,22-1,33) 1,12 (1,06-1,18) 
- keskitoimihenkilö 21 185 1,08 (1,03-1,13) 1,01 (0,96-1,05) 
- alempi toimihenkilö 17 216 1,27 (1,21-1,33) 1,17 (1,12-1,22) 
- työntekijä 23 172 1,00  1,00  
- yrittäjä ml. maatalous   7 149 0,88 (0,82-0,94) 0,89 (0,84-0,96) 
- muu, työvoimassa   9 139 0,85 (0,80-0,91) 0,93 (0,87-1,00) 
- muu, ei työvoimassa   8 121 0,76 (0,71-0,82) 0,87 (0,79-0,95) 
Tulotaso        
- korkein  25 194 1,00  1,00  
- toiseksi korkein  23 205 1,05 (1,01-1,09) 1,05 (1,01-1,09) 
- keskimmäinen 19 188 0,96 (0,92-1,00) 0,98 (0,94-1,03) 
- toiseksi alhaisin  16 165 0,84 (0,80-0,88) 0,88 (0,84-0,93) 
- alhaisin 17 127 0,67 (0,64-0,70) 0,72 (0,68-0,77) 
Pääasiallinen toiminta       
- työllinen 77 194 1,00  1,00  
- työtön 10 139 0,70 (0,67-0,74) 0,83 (0,79-0,89) 
- opiskelija/varusmies   5 171 1,20 (1,12-1,29) 1,39 (1,28-1,50) 
- eläkeläinen, muu   8 123 0,60 (0,56-0,64) 0,75 (0,69-0,81) 
Perhetilanne       
- av(i)opari, lapsia 44 168 1,00  - - 
- av(i)opari, ei lapsia 25 178 1,05 (1,01-1,09) - - 
- yksinhuoltaja 10 202 1,20 (1,14-1,26) - - 
- yksin asuva, puuttuva 19 220 1,32 (1,27-1,37) - - 
- vanhempien taloudessa   2 123 0,94 (0,84-1,06) - - 
Siviilisääty       
- avioliitossa 54 173 1,00  1,00  
- avoliitossa 18 164 0,88 (0,84-0,92) 0,89 (0,85-0,93) 
- eronnut/leski 11 239 1,26 (1,21-1,31) 1,39 (1,33-1,45) 
- naimaton 17 188 1,19 (1,14-1,24) 1,29 (1,23-1,34) 
Taajama-aste       
- taajama 85 186 1,00  1,00  
- haja-asutusalue 15 170 0,93 (0,90-0,97) 1,02 (0,98-1,07) 
Asuinalue       
- HUS 30 189 1,00  1,00  
- muu Etelä 10 188 0,99 (0,94-1,04) 1,06 (1,00-1,11) 
- Lounais 22 166 0,87 (0,83-0,91) 0,92 (0,88-0,96) 
- Länsi 13 182 0,96 (0,91-1,00) 1,03 (0,98-1,08) 
- Itä 13 196 1,04 (0,99-1,09) 1,12 (1,07-1,17) 
- Pohjoinen 12 184 0,97 (0,92-1,02) 1,04 (0,99-1,09) 
1 ikä(luokat) vakioitu 
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Liitetaulukko 46. Myöntävien päätösten osuus ja yhteys taustatekijöihin harkinnanvaraista 
kuntoutusta hakeneilla 25–59-vuotiailla, N=32 112  
 Jakauma 

(%) 
Myöntö 

%1 
Muuttujien 

päävaikutukset2 
Täysi malli, kaikki 

riippumattomat muuttujat 
vakioitu 

   OR 95 % lv OR 95 % lv 
Sukupuoli       
- mies 35 78 1,00  1,00  
- nainen 65 78 0,98 (0,93-1,04) 0,89 (0,83-0,95) 
Ikä       
- 25–29   6 77 0,79 (0,69-0,90) 0,69 (0,59-0,81) 
- 30–34   6 76 0,74 (0,65-0,84) 0,71 (0,61-0,82) 
- 35–39   9 80 0,96 (0,85-1,08) 0,90 (0,79-1,02) 
- 40–44 14 81 1,00  1,00  
- 45–49 20 80 0,96 (0,87-1,05) 0,99 (0,89-1,09) 
- 50–54 24 79 0,92 (0,84-1,00) 0,97 (0,88-1,07) 
- 55–59 21 75 0,70 (0,64-0,77) 0,78 (0,70-0,86) 
Kuntoutuspäätökset       
- vain uusia päätöksiä 72 69 1,00  1,00  
- tarkistuspäätöksiä 28 98 17,5 (15,22-20,09) 19,89 (17,28-22,88) 
Koulutus       
- ylin korkeakouluaste 10 80 1,15 (1,04-1,26) 0,95 (0,84-1,08) 
- alin korkea-aste 27 79 1,13 (1,06-1,21) 1,02 (0,95-1,11) 
- keskiaste 44 78 1,00  1,00  
- perusaste 20 77 0,99 (0,92-1,06) 1,00 (0,93-1,08) 
Sosiaaliryhmä       
- ylempi toimihenkilö 17 79 1,11 (1,02-1,21) 1,06 (0,95-1,18) 
- keskitoimihenkilö 19 80 1,14 (1,05-1,24) 1,12 (1,02-1,22) 
- alempi toimihenkilö 15 79 1,07 (0,98-1,17) 1,03 (0,93-1,13) 
- työntekijä 29 79 1,00  1,00  
- yrittäjä ml. maatalous   8 79 0,90 (0,81-1,00) 0,81 (0,72-0,91) 
- muu, työvoimassa   6 75 0,83 (0,74-0,93) 0,92 (0,80-1,06) 
- muu, ei työvoimassa   5 64 0,52 (0,46-0,58) 0,72 (0,61-0,85) 
Tulotaso        
- korkein  29 80 1,00  1,00  
- toiseksi korkein  26 79 0,99 (0,92-1,07) 1,06 (0,98-1,15) 
- keskimmäinen 19 78 0,89 (0,83-0,97) 1,01 (0,93-1,10) 
- toiseksi alhaisin  14 75 0,77 (0,71-0,84) 0,98 (0,88-1,08) 
- alhaisin 12 76 0,78 (0,71-0,86) 1,09 (0,98-1,23) 
Pääasiallinen toiminta       
- työllinen 82 80 1,00  1,00  
- työtön   8 72 0,63 (0,57-0,69) 0,52 (0,46-0,58) 
- opiskelija/varusmies   4 72 0,71 (0,62-0,82) 0,62 (0,52-0,74) 
- eläkeläinen, muu   6 64 0,46 (0,42-0,51) 0,42 (0,37-0,48) 
Perhetilanne       
- av(i)opari, lapsia 42 80 1,00  - - 
- av(i)opari, ei lapsia 25 80 0,92 (0,86-0,99) - - 
- yksinhuoltaja   8 75 0,82 (0,74-0,91) - - 
- yksin asuva, puuttuva 22 75 0,75 (0,70-0,80) - - 
- vanhempien taloudessa   2 74 0,69 (0,58-0,82) - - 
Siviilisääty       
- avioliitossa 57 80 1,00  1,00  
- avoliitossa 13 80 0,97 (0,89-1,06) 1,00 (0,91-1,09) 
- eronnut/leski 14 76 0,85 (0,79-0,92) 0,87 (0,80-0,95) 
- naimaton 16 75 0,73 (0,67-0,79) 0,76 (0,70-0,83) 
Taajama-aste       
- taajama 84 78 1,00  1,00  
- haja-asutusalue 16 78 0,97 (0,90-1,04) 1,05 (0,97-1,14) 
Asuinalue       
- HUS 28 78 1,00  1,00  
- muu Etelä 11 84 1,37 (1,24-1,51) 1,45 (1,30-1,62) 
- Lounais 20 81 1,15 (1,06-1,24) 1,33 (1,22-1,44) 
- Länsi 13 79 0,99 (0,90-1,08) 1,10 (1,00-1,21) 
- Itä 15 74 0,83 (0,77-0,91) 0,94 (0,86-1,03) 
- Pohjoinen 12 75 0,76 (0,69-0,83) 0,84 (0,76-0,92) 
1 ikä(luokat) vakioitu Suomen väestöllä 2004 
2 ikä(luokat) ja sukupuoli vakioitu 
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Liitetaulukko 47. Harkinnanvaraiseen kuntoutukseen mielenterveyden ja käyttäytymisen 
häiriöiden perusteella hakeminen ja sen yhteys taustatekijöihin 25–59-vuotiailla,  
N=1 056 228 
 Jakauma 

(%) 
Hakeneita 
1/10 0001 

Muuttujien 
päävaikutukset2 

Täysi malli, kaikki 
riippumattomat 

muuttujat vakioitu 
   OR 95 % lv OR 95 % lv 
Sukupuoli       
- mies 51 16 1,00  1,00  
- nainen 49 48 3,08 (2,92-3,25) 2,32 (2,20-2,46) 
Ikä       
- 25–29 13 52 1,61 (1,48-1,74) 1,76 (1,61-1,92) 
- 30–34 12 38 1,17 (1,08-1,28) 1,23 (1,13-1,34) 
- 35–39 14 30 0,92 (0,84-1,00) 0,95 (0,87-1,04) 
- 40–44 15 34 1,00  1,00  
- 45–49 15 30 0,94 (0,86-1,02) 0,91 (0,83-0,99) 
- 50–54 16 28 0,85 (0,78-0,93) 0,81 (0,75-0,89) 
- 55–59 16 16 0,50 (0,45-0,55) 0,46 (0,42-0,51) 
Koulutus       
- ylin korkeakouluaste 10 62 2,16 (2,02-2,30) 1,97 (1,82-2,13) 
- alin korkea-aste 25 40 1,27 (1,20-1,35) 1,26 (1,19-1,34) 
- keskiaste 44 27 1,00  1,00  
- perusaste 22 16 0,61 (0,56-0,66) 0,58 (0,54-0,63) 
Sosiaaliryhmä       
- ylempi toimihenkilö 15 51 2,94 (2,73-3,17) 2,31 (2,11-2,53) 
- keskitoimihenkilö 18 30 1,49 (1,37-1,62) 1,46 (1,34-1,59) 
- alempi toimihenkilö 11 49 2,09 (1,92-2,28) 1,80 (1,66-1,97) 
- työntekijä 30 16 1,00  1,00  
- yrittäjä ml. maatalous   9 20 1,25 (1,11-1,88) 1,66 (1,48-1,88) 
- muu, työvoimassa 10 30 1,72 (1,57-1,88) 1,78 (1,61-1,96) 
- muu, ei työvoimassa   8 39 2,19 (2,00-2,41) 1,35 (1,20-1,52) 
Tulotaso        
- korkein  26 33 1,00  1,00  
- toiseksi korkein  23 32 0,92 (0,86-0,98) 1,09 (1,01-1,16) 
- keskimmäinen 19 29 0,83 (0,77-0,89) 1,05 (0,97-1,13) 
- toiseksi alhaisin  15 30 0,85 (0,79-0,92) 1,09 (1,01-1,19) 
- alhaisin 17 31 0,93 (0,87-1,00) 1,16 (1,06-1,26) 
Pääasiallinen toiminta       
- työllinen 77 29 1,00  1,00  
- työtön 10 30 1,05 (0,97-1,13) 1,20 (1,10-1,31) 
- opiskelija/varusmies   5 59 2,27 (2,11-2,45) 2,87 (2,60-3,15) 
- eläkeläinen, muu   7 28 0,82 (0,73-0,91) 0,90 (0,79-1,02) 
Perhetilanne       
- av(i)opari, lapsia 43 23 1,00  -  
- av(i)opari, ei lapsia 24 27 1,15 (1,07-1,23) -  
- yksinhuoltaja   6 57 1,82 (1,67-1,98) -  
- yksin asuva, puuttuva 22 45 2,20 (2,07-2,33) -  
- vanhempien taloudessa   5 17 1,31 (1,16-1,48) -  
Siviilisääty       
- avioliitossa 51 26 1,00  1,00  
- avoliitossa 18 23 0,86 (0,80-0,92) 0,94 (0,87-1,01) 
- eronnut/leski 10 59 1,82 (1,69-1,96) 1,68 (1,56-1,81) 
- naimaton 21 39 1,81 (1,70-1,92) 1,78 (1,67-1,89) 
Taajama-aste       
- taajama 84 34 1,00  1,00  
- haja-asutusalue 16 18 0,59 (0,55-0,64) 0,76 (0,70-0,83) 
Asuinalue       
- HUS 29 44 1,00  1,00  
- muu Etelä 10 16 0,38 (0,34-0,42) 0,41 (0,37-0,45) 
- Lounais 22 29 0,65 (0,61-0,69) 0,68 (0,63-0,72) 
- Länsi 13 25 0,59 (0,54-0,64) 0,61 (0,56-0,66) 
- Itä 13 30 0,72 (0,67-0,77) 0,72 (0,66-0,77) 
- Pohjoinen 12 25 0,59 (0,54-0,64) 0,58 (0,53-0,63) 
1 ikä(luokat) vakioitu Suomen väestöllä 2004 
2 ikä(luokat) ja sukupuoli vakioitu 
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Liitetaulukko 48. Myöntävien päätösten osuus ja yhteys taustatekijöihin harkinnan-
varaiseen kuntoutukseen mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden perusteella 
hakeneilla 25–59-vuotiailla, N=7 218 
 Jakauma 

(%) 
Myöntö 

%1 
Muuttujien 

päävaikutukset2 
Täysi malli, kaikki 

riippumattomat 
muuttujat vakioitu 

   OR 95 % lv OR 95 % lv 
Sukupuoli       
- mies 25 73 1,00  1,00  
- nainen 75 75 1,12 (0,99-1,26) 1,00 (0,86-1,15) 
Ikä       
- 25–29 21 75 0,96 (0,80-1,14) 1,10 (0,86-1,41) 
- 30–34 14 71 0,80 (0,66-0,97) 1,07 (0,84-1,35) 
- 35–39 13 77 1,05 (0,86-1,29) 1,14 (0,89-1,44) 
- 40–44 15 76 1,00  1,00  
- 45–49 14 75 0,96 (0,79-1,17) 1,06 (0,85-1,34) 
- 50–54 14 76 1,02 (0,84-1,25) 1,13 (0,90-1,43) 
- 55–59   8 72 0,82 (0,66-1,03) 0,98 (0,75-1,28) 
Kuntoutuspäätökset       
- vain uusia päätöksiä 57 59 1,00  1,00  
- tarkistuspäätöksiä 43 97 32,00 (25,14-40,74) 37,95 (29,64-48,60) 
Koulutus       
- ylin korkeakouluaste 20 77 1,19 (1,02-1,38) 0,88 (0,72-1,09) 
- alin korkea-aste 31 75 1,07 (0,94-1,22) 0,87 (0,74-1,02) 
- keskiaste 39 73 1,00  1,00  
- perusaste 11 70 0,86 (0,72-1,03) 1,01 (0,81-1,27) 
Sosiaaliryhmä       
- ylempi toimihenkilö 25 77 1,42 (1,20-1,69) 1,46 (1,16-1,85) 
- keskitoimihenkilö 16 76 1,24 (1,03-1,49) 1,39 (1,11-1,74) 
- alempi toimihenkilö 16 76 1,25 (1,04-1,51) 1,25 (1,00-1,57) 
- työntekijä 16 71 1,00  1,00  
- yrittäjä ml. maatalous   5 82 1,79 (1,34-2,40) 1,47 (1,05-2,06) 
- muu, työvoimassa 11 69 1,01 (0,82-1,24) 1,17 (0,90-1,51) 
- muu, ei työvoimassa 11 53 0,69 (0,56-0,85) 0,74 (0,55-0,99) 
Tulotaso        
- korkein  26 76 1,00  1,00  
- toiseksi korkein  21 75 0,97 (0,83-1,14) 1,02 (0,85-1,23) 
- keskimmäinen 17 74 0,94 (0,79-1,11) 1,07 (0,87-1,31) 
- toiseksi alhaisin  15 71 0,80 (0,68-0,96) 0,96 (0,77-1,20) 
- alhaisin 19 72 0,87 (0,73-1,03) 1,17 (0,94-1,47) 
Pääasiallinen toiminta       
- työllinen 72 77 1,00  1,00  
- työtön 10 68 0,64 (0,54-0,76) 0,53 (0,42-0,67) 
- opiskelija/varusmies 13 70 0,80 (0,67-0,95) 0,77 (0,58-1,01) 
- eläkeläinen, muu   5 53 0,34 (0,28-0,42) 0,26 (0,19-0,35) 
Perhetilanne       
- av(i)opari, lapsia 33 79 1,00  - - 
- av(i)opari, ei lapsia 20 74 0,81 (0,69-0,96) - - 
- yksinhuoltaja 10 73 0,81 (0,67-0,99) - - 
- yksin asuva, puuttuva 33 70 0,61 (0,53-0,71) - - 
- vanhempien taloudessa   4 57 0,52 (0,39-0,68) - - 
Siviilisääty       
- avioliitossa 40 77 1,00  1,00  
- avoliitossa 14 76 0,98 (0,82-1,17) 1,00 (0,81-1,22) 
- eronnut/leski 13 74 0,83 (0,70-0,98) 0,87 (0,72-1,07) 
- naimaton 33 70 0,66 (0,57-0,76) 0,65 (0,55-0,77) 
Taajama-aste       
- taajama 91 74 1,00  1,00  
- haja-asutusalue   9 78 1,25 (1,03-1,51) 1,25 (1,00-1,57) 
Asuinalue       
- HUS 42 69 1,00  1,00  
- muu Etelä   5 76 1,37 (1,07-1,76) 1,72 (1,29-2,29) 
- Lounais 20 81 1,95 (1,67-2,27) 2,37 (1,98-2,83) 
- Länsi 10 78 1,51 (1,25-1,82) 1,89 (1,51-2,36) 
- Itä 13 72 1,18 (1,00-1,40) 1,33 (1,09-1,63) 
- Pohjoinen 10 80 1,80 (1,47-2,20) 2,39 (1,89-3,02) 
1 ikä(luokat) vakioitu Suomen väestöllä 2004; 2 ikä(luokat) ja sukupuoli vakioitu 
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Liitetaulukko 49. Harkinnanvaraiseen kuntoutukseen tuki- ja liikuntaelinten sairauksien 
perusteella hakeminen ja sen yhteys taustatekijöihin 25–59-vuotiailla, N=1 056 228 
 Jakauma 

(%) 
Hakeneita 
1/10 0001 

Muuttujien  
päävaikutukset2 

Täysi malli, kaikki 
riippumattomat 

muuttujat vakioitu 
   OR 95 % lv OR 95 % lv 
Sukupuoli       
- mies 51 53 1,00  1,00  
- nainen 49 93 1,78 (1,72-1,83) 1,51 (1,46-1,56) 
Ikä       
- 25–34 25 14 0,19 (0,17-0,20) 0,28 (0,25-0,30) 
- 35–39 14 41 0,56 (0,52-0,60) 0,63 (0,59-0,68) 
- 40–44 15 73 1,00  1,00  
- 45–49 15 104 1,44 (1,36-1,52) 1,28 (1,21-1,34) 
- 50–54 16 130 1,79 (1,71-1,89) 1,43 (1,36-1,51) 
- 55–59 16 107 1,47 (1,39-1,55) 1,12 (1,06-1,18) 
Koulutus       
- ylin korkeakouluaste 10 49 0,57 (0,53-0,61) 0,78 (0,72-0,85) 
- alin korkea-aste 25 74 0,85 (0,82-0,88) 0,93 (0,89-0,97) 
- keskiaste 44 83 1,00  1,00  
- perusaste 22 64 0,78 (0,75-0,81) 0,85 (0,82-0,88) 
Sosiaaliryhmä       
- ylempi toimihenkilö 15 58 0,64 (0,61-0,67) 0,88 (0,83-0,94) 
- keskitoimihenkilö 18 80 0,83 (0,79-0,86) 0,97 (0,93-1,02) 
- alempi toimihenkilö 11 108 1,00 (0,96-1,05) 1,00 (0,95-1,05) 
- työntekijä 30 85 1,00  1,00  
- yrittäjä ml. maatalous 9 66 0,75 (0,71-0,79) 0,94 (0,88-0,99) 
- muu, työvoimassa 10 46 0,51 (0,47-0,55) 0,77 (0,71-0,83) 
- muu, ei työvoimassa 8 26 0,28 (0,26-0,31) 0,53 (0,47-0,60) 
Tulotaso        
- korkein  26 74 1,00  1,00  
- toiseksi korkein  23 86 1,13 (1,09-1,18) 1,02 (0,98-1,07) 
- keskimmäinen 19 79 1,04 (0,99-1,09) 0,95 (0,91-1,00) 
- toiseksi alhaisin  15 66 0,88 (0,83-0,93) 0,89 (0,84-0,94) 
- alhaisin 17 42 0,57 (0,54-0,60) 0,75 (0,70-0,79) 
Pääasiallinen toiminta       
- työllinen 77 82 1,00  1,00  
- työtön 10 48 0,60 (0,57-0,64) 0,74 (0,70-0,79) 
- muu 12 36 0,42 (0,39-0,45) 0,55 (0,51-0,60) 
Perhetilanne       
- av(i)opari, lapsia 43 76 1,00  -  
- av(i)opari, ei lapsia 24 75 0,96 (0,92-1,00) -  
- yksinhuoltaja 6 87 0,96 (0,90-1,02) -  
- yksin asuva, muu 27 58 0,79 (0,76-0,83) -  
Siviilisääty       
- avioliitossa 51 78 1,00  1,00  
- avoliitossa 18 69 0,88 (0,84-0,93) 0,88 (0,84-0,93) 
- eronnut/leski 10 80 1,00 (0,96-1,05) 1,04 (1,00-1,09) 
- naimaton 21 49 0,68 (0,65-0,72) 0,82 (0,78-0,87) 
Taajama       
- taajama 84 71 1,00  1,00  
- haja-asutusalue 16 80 1,16 (1,11-1,21) 1,11 (1,07-1,16) 
Asuinalue       
- HUS 29 61 1,00  1,00  
- muu Etelä 10 95 1,58 (1,50-1,67) 1,45 (1,38-1,53) 
- Lounais 22 69 1,15 (1,10-1,20) 1,05 (1,00-1,10) 
- Länsi 13 77 1,29 (1,22-1,36) 1,14 (1,08-1,21) 
- Itä 13 82 1,38 (1,31-1,45) 1,23 (1,17-1,29) 
- Pohjoinen 12 72 1,21 (1,15-1,28) 1,08 (1,02-1,15) 
1 ikä(luokat) vakioitu Suomen väestöllä 2004 
2 ikä(luokat) ja sukupuoli vakioitu 
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Liitetaulukko 50. Myöntävien päätösten osuus ja yhteys taustatekijöihin harkinnan-
varaiseen kuntoutukseen tuki- ja liikuntaelinten sairauksien perusteella hakeneilla 25–59-
vuotiailla, N= 16 702 
 Jakauma 

(%) 
Myöntö 

%1 
Muuttujien 

päävaikutukset2 
Täysi malli, kaikki 

riippumattomat 
muuttujat vakioitu 

   OR 95 % lv OR 95 % lv 
Sukupuoli       
- mies 36 81 1,00  1,00  
- nainen 64 80 1,00 (0,92-1,08) 0,91 (0,83-0,99) 
Ikä       
- 25–34  5 83 1,06 (0,85-1,31) 0,93 (0,74-1,17) 
- 35–39  8 83 1,04 (0,87-1,24) 0,94 (0,78-1,13) 
- 40–44 15 82 1,00  1,00  
- 45–49 21 81 0,91 (0,79-1,03) 0,90 (0,78-1,03) 
- 50–54 28 79 0,81 (0,71-0,91) 0,82 (0,71-0,94) 
- 55–59 24 72 0,54 (0,48-0,62) 0,55 (0,48-0,63) 
Kuntoutuspäätökset       
- vain uusia päätöksiä 76 74 1,00  1,00  
- tarkistuspäätöksiä 24 97 11,94 (9,92-14,38) 13,53 (11,20-16,33) 
Koulutus       
- ylin korkeakouluaste   6 82 1,38 (1,16-1,64) 1,23 (0,98-1,54) 
- alin korkea-aste 24 83 1,25 (1,13-1,37) 1,18 (1,05-1,32) 
- keskiaste 48 79 1,00  1,00  
- perusaste 23 80 1,05 (0,96-1,16) 1,03 (0,93-1,14) 
Sosiaaliryhmä       
- ylempi toimihenkilö 13 81 1,18 (1,04-1,34) 1,01 (0,85-1,19) 
- keskitoimihenkilö 20 82 1,10 (0,98-1,23) 1,00 (0,89-1,14) 
- alempi toimihenkilö 16 82 1,11 (0,98-1,25) 1,05 (0,92-1,20) 
- työntekijä 35 81 1,00  1,00  
- yrittäjä ml. maatalous 10 78 0,79 (0,69-0,90) 0,76 (0,65-0,87) 
- muu, työvoimassa   5 75 0,69 (0,58-0,83) 0,80 (0,65-0,98) 
- muu, ei työvoimassa   3 69 0,50 (0,41-0,62) 0,93 (0,70-1,24) 
Tulotaso        
- korkein  30 83 1,00  1,00  
- toiseksi korkein  28 81 1,02 (0,92-1,12) 1,12 (1,00-1,24) 
- keskimmäinen 20 80 0,85 (0,77-0,95) 1,03 (0,91-1,16) 
- toiseksi alhaisin  13 78 0,76 (0,67-0,86) 1,02 (0,89-1,18) 
- alhaisin   9 76 0,71 (0,61-0,81) 1,09 (0,92-1,29) 
Pääasiallinen toiminta       
- työllinen 88 82 1,00  1,00  
- työtön   7 74 0,55 (0,48-0,62) 0,45 (0,39-0,54) 
- muu   5 69 0,46 (0,40-0,53) 0,35 (0,29-0,43) 
Perhetilanne       
- av(i)opari, lapsia 47 81 1,00  - - 
- av(i)opari, ei lapsia 27 81 0,97 (0,88-1,06) - - 
- yksinhuoltaja  7 76 0,81 (0,70-0,94) - - 
- yksin asuva, muu 19 79 0,89 (0,80-0,98) - - 
Siviilisääty       
- avioliitossa 63 80 1,00  1,00  
- avoliitossa 13 81 0,97 (0,86-1,09) 0,97 (0,86-1,10) 
- eronnut/leski 14 65 0,90 (0,81-1,00) 0,91 (0,81-1,02) 
- naimaton 11 79 0,85 (0,75-0,96) 0,88 (0,77-1,01) 
Taajama-aste       
- taajama 81 81 1,00  1,00  
- haja-asutusalue 19 80 0,85 (0,78-0,94) 1,03 (0,93-1,14) 
Asuinalue       
- HUS 23 84 1,00  1,00  
- muu Etelä 14 88 1,14 (0,99-1,32) 1,14 (0,98-1,32) 
- Lounais 21 80 0,74 (0,66-0,83) 0,86 (0,76-0,97) 
- Länsi 14 79 0,64 (0,56-0,73) 0,70 (0,61-0,80) 
- Itä 16 75 0,56 (0,49-0,63) 0,62 (0,54-0,71) 
- Pohjoinen 12 73 0,44 (0,38-0,50) 0,47 (0,41-0,54) 
1 ikä(luokat) vakioitu Suomen väestöllä 2004 
2 ikä(luokat) ja sukupuoli vakioitu 
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Liitetaulukko 51. Terveyspalvelujen käyttöön suhteutettu mtk-häiriöperusteisen ja tule-
sairausperusteisen harkinnanvaraisen kuntoutuksen hakeneisuusindeksi koulutuksen, 
pääasiallisen toiminnan ja asuinalueen mukaan 30–59-vuotiailla 
       Mielenterveyden ja 

          käyttäytymisen häiriöt 

Tule-sairaudet    

 Miehet Naiset Miehet Naiset 

Koulutus     

- korkea-aste 161 159 91 103 

- keskiaste 74 75 113 107 

- perusaste 55 38 88 86 

Pääasiallinen toiminta     

- työllinen 133 114 111 112 

- työtön 36 43 62 61 

- muu 46 136 73 52 

Asuinalue     

- HUS 137 145 80 88 

- muu Etelä 45 70 123 137 

- Lounais 89 77 88 89 

- Länsi 87 101 136 109 

- Itä 147 84 109 104 

- Pohjois 78 82 100 108 

Yhteensä 100 100 100 100 
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Liitetaulukko 52. Sairauspäivärahapäivät (%) sukupuolen ja iän mukaan harkinnan-
varaiseen kuntoutukseen hakeneilla ja muulla väestöllä, 25–59-vuotiaat (pl. eläkeläiset) 
 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 Kaikki1 

Harkinnanvaraista kuntoutusta hakeneet 

Miehet         

- 0 64 49 48 50 48 45 44 49 

- 1–60 12 21 24 25 25 24 21 22 

- 61+ 24 30 27 25 27 31 35 29 

Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 

N 522 551 973 1582 2036 2512 2217 10393 

Naiset         

- 0 64 51 46 46 46 45 41 48 

- 1–60 16 25 27 30 31 30 30 27 

- 61+ 19 24 27 24 23 25 28 25 

Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 

N 1336 1151 1676 2870 3953 4900 3984 19870 

Muu väestö         

Miehet         

- 0 90 87 85 83 81 79 77 83 

- 1–60 8 10 12 13 14 15 14 12 

- 61+ 2 2 3 4 5 7 9 5 

Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 

N 42249 44135 56620 64216 69608 77471 82848 437147 

Naiset         

- 0 87 83 81 79 76 72 71 78 

- 1–60 11 15 16 18 19 21 20 17 

- 61+ 2 3 3 4 5 7 9 5 

Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 

N 45336 51085 63873 73191 80076 89105 95211 497877 
1Ikävakioitu Suomen 2004 väestöllä 
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Liitetaulukko 53. Sairauspäivärahapäivät (%)1 koulutuksen ja tulojen mukaan 25–59-
vuotiailla (pl. eläkeläiset) 
Sairauspäivärahapäivien lkm Miehet Naiset 

0 1–60 61+ Yht. 0 1–60 61+ Yht. 

Koulutus         

- korkea-aste 88 9 2 100 81 16 3 100 

- keskiaste 80 14 6 100 75 19 6 100 

- perusaste 79 14 7 100 74 18 8 100 

Tulotaso         

- korkein  84 12 4 100 78 18 4 100 

- toiseksi korkein  81 14 5 100 75 20 5 100 

- keskimmäinen 81 14 5 100 76 19 6 100 

- toiseksi alhaisin  82 12 6 100 78 16 6 100 

- alhaisin 84 9 7 100 82 12 7 100 

Yhteensä 82 12 5 100 77 17 5 100 
1Ikävakioitu Suomen 2004 väestöllä 

 

 
Liitetaulukko 54. Harkinnanvaraiseen kuntoutukseen hakeminen1 10 000 henkeä kohti 
sairauspäivärahapäivien, koulutuksen ja tulojen mukaan 25–59-vuotiailla miehillä ja 
naisilla (pl. eläkeläiset) 
Sairauspäivärahapäivien lkm Miehet Naiset 

0 1–60 61+ Yht. 0 1–60 61+ Yht. 

Koulutus         

- korkea-aste 60 187 708 88 141 337 1124 206 

- keskiaste 62 174 575 109 109 285 854 189 

- perusaste 44 133 463 89 71 211 665 143 

Tulotaso         

- korkein  59 174 609 94 124 298 1022 193 

- toiseksi korkein  64 174 632 108 130 309 900 205 

- keskimmäinen 58 156 564 101 113 286 897 189 

- toiseksi alhaisin  52 154 523 95 99 260 827 170 

- alhaisin 40 135 441 76 75 225 725 133 

Yhteensä 57 167 555 98 114 288 885 186 
1Ikävakioitu Suomen 2004 väestöllä 
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Liitetaulukko 55. Harkinnanvaraiseen kuntoutukseen hakeminen ja sen yhteys sairaus-
päivärahapäiviin ja taustatekijöihin 25–59-vuotiailla miehillä (pl. eläkeläiset), N=447 540 
 

Päävaikutukset1 
Päävaikutukset1 
+ sairastavuus 

Täysi malli 
+ sairastavuus 

 OR 95 % lv OR 95 % lv OR 95 % lv 
Sairauspäivien lkm       
- ei yhtään   1,00  1,00  
- 1–60   3,01 (2,86-3,16) 2,93 (2,79-3,09) 
- 61+   9,45 (9,01-9,92) 10,08 (9,58-10,60) 
Ikä       
- 25–29 0,37 (0,33-0,41) 0,44 (0,39-0,48) 0,44 (0,40-0,49) 
- 30–34 0,42 (0,38-0,47) 0,47 (0,43-0,52) 0,49 (0,44-0,54) 
- 35–39 0,64 (0,59-0,70) 0,68 (0,62-0,74) 0,69 (0,64-0,75) 
- 40–44 1,00  1,00  1,00  
- 45–49 1,31 (1,22-1,40) 1,22 (1,14-1,30) 1,21 (1,14-1,30) 
- 50–54 1,63 (1,52-1,74) 1,38 (1,29-1,47) 1,37 (1,28-1,46) 
- 55–59 1,50 (1,40-1,60) 1,17 (1,10-1.25) 1,17 (1,09-1,26) 
Koulutus       
- ylin korkeakouluaste 0,72 (0,67-0,78) 1,01 (0,94-1,09) 0,93 (0,85-1,02) 
- alin korkea-aste 0,85 (0,80-0,89) 1,04 (0,99-1,10) 0,97 (0,91-1,03) 
- keskiaste 1,00  1,00  1,00  
- perusaste 0,81 (0,77-0,85) 0,76 (0,73-0,80) 0,81 (0,77-0,85) 
Sosiaaliryhmä       
- ylempi toimihenkilö 0,79 (0,75-0,84) 1,12 (1,05-1,19) 1,07 (0,99-1,16) 
- keskitoimihenkilö 0,86 (0,81-0,91) 1,08 (1,02-1,15) 1,04 (0,97-1,11) 
- alempi toimihenkilö 1,28 (1,17-1,40) 1,39 (1,27-1,52) 1,35 (1,23-1,48) 
- työntekijä 1,00  1,00  1,00  
- yrittäjä ml. maatalous 0,81 (0,76-0,87) 0,96 (0,90-1,02) 0,93 (0,87-0,99) 
- muu, työvoimassa 0,70 (0,65-0,76) 0,70 (0,65-0,76) 0,90 (0,83-0,99) 
- muu, ei työvoimassa 0,97 (0,86-1,09) 0,83 (0,74-0,94) 0,85 (0,74-0,98) 
Tulotaso        
- korkein  1,00  1,00  1,00  
- toiseksi korkein  1,13 (1,07-1,19) 1,04 (0,99-1,09) 1,04 (0,99-1,10) 
- keskimmäinen 1,07 (1,01-1,14) 0,97 (0,91-1,03) 0,97 (0,92-1,03) 
- toiseksi alhaisin  1,02 (0,95-1,09) 0,89 (0,83-0,95) 0,93 (0,86-1,00) 
- alhaisin 0,83 (0,77-0,88) 0,71 (0,66-0,76) 0,82 (0,76-0,89) 
Pääasiallinen toiminta       
- työllinen 1,00  1,00  1,00  
- työtön 0,79 (0,74-0,85) 0,65 (0,61-0,70) 0,80 (0,74-0,87) 
- opiskelija/varusmies 1,56 (1,40-1,74) 1,61 (1,45-1,80) 1,92 (1,70-2,17) 
- muu 0,17 (0,11-0,26) 0,20 (0,14-0,31) 0,27 (0,17-0,40) 
Perhetilanne       
- av(i)opari, lapsia 1,00  1,00  - - 
- av(i)opari, ei lapsia 0,97 (0,92-1,02) 0,91 (0,86-0,95) - - 
- yksinhuoltaja 1,14 (1,01-1,30) 1,04 (0,92-1,19) - - 
- yksin asuva, puuttuva 0,92 (0,87-0,96) 0,80 (0,76-0,84) - - 
- vanhempien taloudessa 0,73 (0,65-0,81) 0,69 (0,62-0,76) - - 
Siviilisääty       
- avioliitossa 1,00  1,00  1,00  
- avoliitossa 0,80 (0,75-0,85) 0,77 (0,72-0,81) 0,79 (0,74-0,84) 
- eronnut/leski 0,94 (0,88-1,01) 0,80 (0,75-0,86) 0,88 (0,82-0,94) 
- naimaton 0,84 (0,79-0,89) 0,77 (0,73-0,82) 0,85 (0,80-0,90) 
Taajama-aste       
- taajama 1,00  1,00  1,00  
- haja-asutusalue 1,11 (1,05-1,16) 1,06 (1,01-1,11) 1,07 (1,02-1,13) 
Asuinalue       
- HUS 1,00  1,00  1,00  
- muu Etelä 1,22 (1,14-1,31) 1,09 (1,02-1,17) 1,10 (1,03-1,18) 
- Lounais 1,07 (1,01-1,14) 0,98 (0,93-1,04) 0,98 (0,93-1,04) 
- Länsi 1,28 (1,20-1,37) 1,17 (1,09-1,24) 1,17 (1,09-1,25) 
- Itä 1,39 (1,30-1,48) 1,21 (1,13-1,29) 1,23 (1,15-1,31) 
- Pohjoinen 1,18 (1,10-1,26) 1,03 (0,96-1,10) 1,04 (0,97-1,12) 
1Ikä(luokat) vakioitu 

 

 

 

 



228 

 

Liitetaulukko 56. Harkinnanvaraiseen kuntoutukseen hakeminen ja sen yhteys sairaus-
päivärahapäiviin ja taustatekijöihin 25–59-vuotiailla naisilla (pl. eläkeläiset), N=517 747 
 

Päävaikutukset1 
Päävaikutukset1 
+ sairastavuus 

Täysi malli 
+ sairastavuus 

 OR 95 % lv OR 95 % lv OR 95 % lv 
Sairauspäivien lkm       
- ei yhtään   1,00  1,00  
- 1–60   2,62 (2,53-2,71) 2,61 (2,52-2,70) 
- 61+   7,56 (7,28-7,85) 8,17 (7,86-8,49) 
Ikä       
- 25–29 0,53 (0,50-0,57) 0,63 (0,59-0,67) 0,61 (0,57-0,65) 
- 30–34 0,49 (0,46-0,53) 0,54 (0,50-0,58) 0,53 (0,50-0,57) 
- 35–39 0,62 (0,58-0,66) 0,65 (0,61-0,69) 0,65 (0,61-0,69) 
- 40–44 1,00  1,00  1,00  
- 45–49 1,39 (1,32-1,46) 1,31 (1,24-1,37) 1,31 (1,25-1,38) 
- 50–54 1,70 (1,62-1,78) 1,48 (1,40-1,54) 1,51 (1,44-1,59) 
- 55–59 1,40 (1,33-1,47) 1,14 (1,09-1,20) 1,21 (1,15-1,28) 
Koulutus       
- ylin korkeakouluaste 1,17 (1,11-1,23) 1,48 (1,40-1,55) 1,22 (1,15-1,29) 
- alin korkea-aste 1,06 (1,03-1,10) 1,21 (1,17-1,25) 1,09 (1,05-1,13) 
- keskiaste 1,00  1,00  1,00  
- perusaste 0,75 (0,72-0,79) 0,72 (0,69-0,75) 0,76 (0,73-0,79) 
Sosiaaliryhmä       
- ylempi toimihenkilö 1,27 (1,22-1,33) 1,64 (1,57-1,72) 1,30 (1,23-1,38) 
- keskitoimihenkilö 1,08 (1,03-1,13) 1,30 (1,24-1,36) 1,17 (1,12-1,23) 
- alempi toimihenkilö 1,26 (1,21-1,32) 1,36 (1,30-1,42) 1,21 (1,16-1,27) 
- työntekijä 1,00  1,00  1,00  
- yrittäjä ml. maatalous 0,87 (0,81-0,92) 1,01 (0,95-1,08) 1,00 (0,93-1,07) 
- muu, työvoimassa 0,87 (0,81-0,93) 0,94 (0,88-1,01) 1,01 (0,95-1,09) 
- muu, ei työvoimassa 1,02 (0,93-1,11) 1,14 (1,05-1,24) 1,13 (1,02-1,25) 
Tulotaso        
- korkein  1,00  1,00  1,00  
- toiseksi korkein  1,05 (1,01-1,09) 0,99 (0,95-1,03) 1,04 (1,00-1,08) 
- keskimmäinen 0,97 (0,93-1,01) 0,90 (0,86-0,94) 0,99 (0,94-1,03) 
- toiseksi alhaisin  0,88 (0,83-0,92) 0,81 (0,77-0,85) 0,92 (0,87-0,97) 
- alhaisin 0,72 (0,67-0,75) 0,68 (0,64-0,71) 0,80 (0,76-0,85) 
Pääasiallinen toiminta       
- työllinen 1,00  1,00  1,00  
- työtön 0,70 (0,67-0,74) 0,66 (0,63-0,70) 0,78 (0,74-0,83) 
- opiskelija/varusmies 1,21 (1,12-1,30) 1,33 (1,24-1,43) 1,39 (1,28-1,51) 
- muu 0,24 (0,20-0,29) 0,32 (0,27-0,38) 0,39 (0,33-0,46) 
Perhetilanne       
- av(i)opari, lapsia 1,00  1,00  - - 
- av(i)opari, ei lapsia 1,07 (1,02-1,11) 0,99 (0,95-1,03) - - 
- yksinhuoltaja 1,21 (1,15-1,27) 1,11 (1,06-1,17) - - 
- yksin asuva, puuttuva 1,42 (1,37-1,48) 1,32 (1,27-1,37) - - 
- vanhempien taloudessa 1,08 (0,95-1,22) 1,11 (0,98-1,25) - - 
Siviilisääty       
- avioliitossa 1,00  1,00  1,00  
- avoliitossa 0,90 (0,86-0,94) 0,87 (0,83-0,91) 0,90 (0,86-0,94) 
- eronnut/leski 1,29 (1,24-1,35) 1,17 (1,12-1,21) 1,25 (1,20-1,31) 
- naimaton 1,30 (1,25-1,36) 1,30 (1,25-1,36) 1,32 (1,26-1,37) 
Taajama-aste       
- taajama 1,00  1,00  1,00  
- haja-asutusalue 0,93 (0,89-0,97) 0,90 (0,87-0,94) 1,02 (0,97-1,06) 
Asuinalue       
- HUS 1,00  1,00  1,00  
- muu Etelä 1,00 (0,95-1,05) 0,93 (0,89-0,98) 1,01 (0,96-1,07) 
- Lounais 0,88 (0,84-0,91) 0,81 (0,78-0,85) 0,87 (0,83-0,91) 
- Länsi 0,97 (0,92-1,01) 0,89 (0,85-0,94) 0,96 (0,92-1,01) 
- Itä 1,05 (1,00-1,10) 0,95 (0,91-1,00) 1,03 (0,98-1,08) 
- Pohjoinen 0,99 (0,94-1,04) 0,90 (0,85-0,94) 0,96 (0,91-1,01) 
1 Ikä(luokat) vakioitu
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Liitetaulukko 57. Sairauspäivärahapäivät (%) sukupuolen ja iän mukaan harkinnan-
varaiseen psykoterapiaan hakeneilla, 25–59-vuotiaat (pl. eläkeläiset) 
Miehet 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 Yhteensä1 

- 0 71 60 47 46 37 28 31 44 

- 1–60 12 13 22 20 21 24 28 20 

- 61+ 17 28 32 34 42 48 41 35 

Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 

N 261 213 165 167 156 103 32 1097 

Naiset         

- 0 67 58 50 38 37 31 32 43 

- 1–60 16 22 23 27 28 23 19 23 

- 61+ 17 20 27 36 35 47 49 34 

Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 

N 777 693 600 605 426 326 158 4682 
1Ikävakioitu Suomen 2004 väestöllä 

 

 
Liitetaulukko 58. Harkinnanvaraiseen psykoterapiaan hakeminen1 10 000 henkeä kohti 
sairauspäivärahapäivien, koulutuksen ja tulojen mukaan 25–59-vuotiailla miehillä ja 
naisilla (pl. eläkeläiset) 
Sairauspäivärahapäivien lkm Miehet    Naiset    

0 1–60 61+ Yht. 0 1–60 61+ Yht. 

Koulutus         

- korkea-aste 9 35 253 16 27 72 458 47 

- keskiaste 5 10 75 8 16 33 181 26 

- perusaste 2 4 28 4 8 19 94 15 

Tulotaso         

- korkein  6 22 123 11 22 58 343 38 

- toiseksi korkein  5 14 98 9 21 49 250 35 

- keskimmäinen 5 13 65 8 17 40 217 29 

- toiseksi alhaisin  6 10 66 9 19 37 188 29 

- alhaisin 7 10 74 10 19 40 208 30 

Yhteensä 6 15 85 10 20 46 240 33 
1Ikävakioitu Suomen 2004 väestöllä 
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Liitetaulukko 59. Harkinnanvaraiseen psykoterapiaan hakeminen ja sen yhteys sairaus-
päivärahapäiviin ja taustatekijöihin 25–59-vuotiailla (pl. eläkeläiset), N=965 287 
 

Päävaikutukset1 
Päävaikutukset1 
+ sairastavuus 

Täysi malli 
+ sairastavuus 

 OR 95 % lv OR 95 % lv OR 95 % lv 
Sairauspäivien lkm       
- ei yhtään   1,00  1,00  
- 1–60   2,42 (2,24-2,60) 3,01 (2,78-3,25) 
- 61+   13,01 (12,15-13,94) 17,87 (16,59-19,26) 
Sukupuoli       
- mies 1,00  1,00  1,00  
- nainen 3,35 (3,13-3,59) 3,19 (2,98-3,42) 2,61 (2,43-2,80) 
Ikä       
- 25–29 1,54 (1,40-1,69) 1,93 (1,76-2,12) 1,52 (1,36-1,69) 
- 30–34 1,45 (1,32-1,60) 1,66 (1,51-1,83) 1,44 (1,31-1,59) 
- 35–39 1,05 (0,95-1,16) 1,13 (1,02-1,25) 1,07 (0,96-1,18) 
- 40–44 1,00  1,00  1,00  
- 45–49 0,76 (0,68-0,84) 0,69 (0,62-0,77) 0,75 (0,67-0,83) 
- 50–59 0,40 (0,36-0,45) 0,31 (0,28-0,34) 0,38 (0,34-0,42) 
Koulutus       
- ylin korkeakouluaste 2,81 (2,60-3,03) 3,97 (3,67-4,30) 2,41 (2,18-2,66) 
- alin korkea-aste 1,40 (1,31-1,51) 1,69 (1,57-1,82) 1,41 (1,30-1,52) 
- keskiaste 1,00  1,00  1,00  
- perusaste 0,48 (0,42-0,54) 0,42 (0,38-0,48) 0,43 (0,37-0,48) 
Sosiaaliryhmä       
- ylempi toimihenkilö 1,00  1,00  1,00  
- keskitoimihenkilö 0,42 (0,38-0,46) 0,37 (0,34-0,41) 0,56 (0,51-0,62) 
- alempi toimihenkilö 0,64 (0,59-0,70) 0,51 (0,46-0,56) 0,78 (0,71-0,87) 
- työntekijä 0,24 (0,22-0,27) 0,18 (0,16-0,20) 0,36 (0,32-0,40) 
- yrittäjä ml. maatalous 0,33 (0,28-0,38) 0,27 (0,23-0,32) 0,59 (0,50-0,69) 
- muu, työvoimassa 0,53 (0,48-0,59) 0,41 (0,37-0,45) 0,71 (0,62-0,80) 
- muu, ei työvoimassa 0,80 (0,71-0,90) 0,64 (0,57-0,72) 0,57 (0,49-0,66) 
Tulotaso        
- korkein  1,00  1,00  1,00  
- toiseksi korkein  0,87 (0,80-0,94) 0,81 (0,74-0,87) 1,12 (1,03-1,22) 
- keskimmäinen 0,74 (0,68-0,81) 0,68 (0,62-0,74) 1,08 (0,98-1,19) 
- toiseksi alhaisin  0,75 (0,68-0,82) 0,67 (0,61-0,73) 1,11 (1,00-1,23) 
- alhaisin 0,84 (0,77-0,92) 0,76 (0,70-0,83) 1,11 (0,99-1,23) 
Pääasiallinen toiminta       
- työllinen 1,00  1,00  1,00  
- työtön 0,95 (0,86-1,05) 0,81 (0,73-0,90) 1,01 (0,90-1,14) 
- opiskelija/varusmies 2,25 (2,06-2,46) 2,44 (2,23-2,67) 2,44 (2,17-2,75) 
- muu 0,37 (0,28-0,49) 0,47 (0,35-0,62) 0,70 (0,52-0,94) 
Perhetilanne       
- lapsiperheen vanhempi 1,00  1,00  - - 
- av(i)opari, ei lapsia 1,11 (1,02-1,21) 1,06 (0,98-1,16) - - 
- yksin asuva, puuttuva 2,24 (2,09-2,41) 2,07 (1,93-2,22) - - 
- vanhempien taloudessa 1,18 (1,01-1,38) 1,17 (1,00-1,37) - - 
Siviilisääty       
- avioliitossa 1,00  1,00  1,00  
- avoliitossa 0,88 (0,81-0,96) 0,87 (0,79-0,95) 0,96 (0,88-1,05) 
- eronnut/leski 1,81 (1,64-2,01) 1,53 (1,38-1,69) 1,61 (1,45-1,79) 
- naimaton 2,03 (1,89-2,18) 1,94 (1,80-2,08) 1,82 (1,69-1,97) 
Taajama-aste       
- taajama 1,00  1,00  1,00  
- haja-asutusalue 0,45 (0,40-0,50) 0,43 (0,38-0,48) 0,64 (0,57-0,71) 
Asuinalue       
- HUS 1,00  1,00  1,00  
- muu Etelä 0,31 (0,27-0,36) 0,28 (0,25-0,33) 0,35 (0,30-0,40) 
- Lounais 0,61 (0,56-0,66) 0,56 (0,52-0,61) 0,65 (0,60-0,70) 
- Länsi 0,51 (0,46-0,56) 0,46 (0,41-0,51) 0,54 (0,49-0,61) 
- Itä 0,59 (0,53-0,65) 0,52 (0,47-0,57) 0,62 (0,56-0,68) 
- Pohjoinen 0,46 (0,41-0,51) 0,41 (0,37-0,46) 0,47 (0,42-0,53) 
1Ikä(luokat) ja sukupuoli vakioitu 
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KUNTOUTUKSEEN?

Kuntoutukseen käytetään Suomessa vuosittain huomattava määrä  resursseja. 

Yksin Kelan kuntoutukseen osallistui vuonna 2011 yli 87 000 ihmistä ja  siihen 

käytettiin 262 miljoonaa euroa. Kuntoutuksen oikea kohdentuminen on  tärkeää: 

hakevatko ja saavatko kuntoutusta ne, jotka sitä eniten tarvit sevat ja joille  siitä 

on eniten hyötyä? Tämä tutkimus on tärkeä lisä kuntou tuksen  taustatekijöitä 

kartoittaviin teoksiin. Tutkimuksessa tarkastellaan mm. koulu tuksen, ammatti-

ryhmän, tulojen ja perheaseman yhteyttä Kelan tarjoaman kuntoutuksen hake-

miseen ja myöntöihin. Tulokset osoittavat, missä järjestelmä toimii hyvin mutta 

myös kohdat, joissa on vielä kehittämistarpeita.
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