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Pyöreän pöydän keskustelu syrjäytymisestä ja köyhyydestä sekä näiden vähentämisestä 
Ministerit Aki Lindén ja Hanna Sarkkinen, sosiaali- ja terveysministeriö 

Kuntoutussäätiön kannanotto 

Miten voimme torjua syrjäytymistä ja köyhyyttä ihmisten 

työllistymisedellytyksiä parantamalla? 

Syrjäytymistä ja köyhyyttä ehkäistään vahvistamalla ihmisten osallisuutta ja työkykyä 

Työllistyminen ja työssä jatkaminen ovat keskeisiä keinoja estää ihmisten syrjäytymistä, lisätä 

osallisuutta yhteiskunnassa ja kohentaa toimeentuloa. 

Suomen perustuslain mukaan jokaisella on oikeus hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, 

ammatilla tai elinkeinolla. Julkisen vallan on huolehdittava työvoiman suojelusta. Julkisen vallan on 

edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. 

Perustuslaki koskee myös heikommassa asemassa olevia ihmisiä. Julkisen vallan tulee omilla 

toimillaan vahvistaa kaikkien suomalaisten, myös osatyökykyisten, syrjäytymisvaarassa olevien sekä 

monia toimintakyvyn haasteita omaavien ihmisten työllistymisen edellytyksiä. 

Syrjäytyminen on seurausta ongelmien kasautumisesta. Syrjäytymisessä erilaiset hyvinvointiriskit 

ilmenevät samanaikaisesti. Syrjäytyneellä ihmisellä on tyypillisesti terveyspulmia, mielenterveyden 

häiriöitä, ongelmia sosiaalisissa suhteissaan, köyhyyttä ja velkaantuneisuutta sekä päihteiden 

käyttöä. 

Syrjäytymiskehitykseen liittyy usein myös hyvin repaleinen työhistoria ja alhainen koulutustaso. 

Myös maahanmuuttajat ovat merkittävässä syrjäytymisvaarassa. Nuorilla riskejä lisää lisäksi 

lastensuojelun asiakkuus ja toisen asteen tutkinnon puuttuminen.  

Syrjäytymisellä ja työelämän ulkopuolella jäämisellä on laajat inhimilliset ja yhteiskuntapoliittiset 

vaikutukset. Työn ulkopuolelle jääminen aiheutti julkiselle taloudelle 18 miljardin euron 

kustannukset vuonna 2019 Sitran tekemän selvityksen mukaan. Olisiko tätä voitu estää järkevillä, 

monialaisilla ja riittävän varhain toteutetuilla toimenpiteillä? 

Nivelvaiheet ja monialaisuus ovat kriittisiä syrjäytymiskehityksen katkaisemisessa 

On kustannustehokkaampaa ja inhimillisesti viisasta pyrkiä ratkaisemaan ongelmia etukäteen kuin 

tehdä korjaavia toimenpiteitä. Syrjäytymiskehitystä ajatellen nivelvaiheet ovat kriittisiä. Näitä ovat 

esimerkiksi peruskoulun päättyminen, toisen asteen opintojen alku sekä työttömyyden alkuvaihe. 

Kouluille ja oppilaitoksiin tarvitaan riittävä määrä koulukuraattoreita ja koulupsykologeja. Lisäksi 

hyviä kokemuksia on saatu nuorten keskuuteen jalkautuvasta työstä, jota voidaan toteuttaa 

oppilaitoksissa ja nuorten vapaa-ajan kohtaamispaikoissa. 

Avainasia on monialaisuus ja se, että eri viranomaiset ja ammattilaiset tekevät tiivistä yhteistyötä. 

Mihinkään yksittäiseen riskitekijään keskittymällä syrjäytymiskehitystä ei saada katkaistua. 

https://kuntoutussaatio.fi/
https://twitter.com/Kuntoutussaatio
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Järjestöt auttavat siellä minne julkinen sektori ei palveluillaan yllä 

Järjestöt toimivat siellä, minne julkisen sektorin palvelut eivät yllä. Järjestöt ovat jatkuvassa 

yhteydessä ihmisten arkeen ja todellisuuteen. Ne kykenevät ennakoimaan monia ihmisten 

hyvinvointiin vaikuttavia kehityskulkuja jo paljon ennen kuin ne tulevat viranomaisten tietoon. 

Järjestöjen vahvuutena on myös se, etteivät ne ole viranomaisia eivätkä viranomaistoiminnan jatke. 

Monet Kuntoutussäätiön asiakkaista ovat todenneet, että on helpottavaa tulla mukaan säätiön 

työllistymisedellytyksiä parantavaan toimintaan, koska siinä ei ole viranomaisleimaa.  

Järjestöillä on laaja ja monipuolinen ihmisten työ- ja toimintakykyyn liittyvä osaaminen. Järjestöt 

myös koko ajan uudistavat syrjäytymistä ehkäiseviä ja työllistymisedellytyksiä parantavia 

toimintamuotojaan. 

Suomessa on arvioiden mukaan 30 000 – 50 000 työikäistä ihmistä, jotka eivät tällä hetkellä kiinnity 

tuloksellisesti mihinkään työllistymispalveluun. Heille kuntouttava työtoiminta tai palkkatuettu työ 

on elämäntilanteeseen ja toimintakykyyn nähden liian vaativaa. Tampereella työllisyysjohtaja 

Regina Saari on korostanut kaikista haavoittuvimpien ihmisten huomioimista uusia työllisyyden 

tukimalleja kehitettäessä. 

Sininauhaliitto ja sen jäsenyhdistykset toimivat kaikista heikoimmassa asemassa olevien ihmisten 

auttamiseksi ja työllistymisedellytyksien vahvistamiseksi. Sininauhasäätiö on kehittänyt 

toimintatapaa, jossa asumispalveluiden työntekijöitä valmennetaan auttamaan asiakkaitaan 

löytämään omia voimavarojaan ja tulevaisuuden suuntaa. Tällöin ainakin osalle asiakkaista 

työllistyminen tuetusti voisi jatkossa olla mahdollista. 

Sininauhaliitto jatkaa mallin kehittämistä yhdessä jäsenyhdistystensä kanssa. Kuntoutussäätiö tukee 

Sininauhaliiton ja muiden järjestöjen palveluiden muotoilua STEA-avustetussa toiminnassaan 

haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten työllisyysmahdollisuuksien parantamiseksi. 

Suomalaisissa järjestöissä ja yleishyödyllisissä säätiöissä on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia 

ihmisten työ- ja toimintakykyä vahvistavassa toiminnassa. Jotta tämä potentiaali saadaan esiin, 

tarvitaan entistä tiiviimpää järjestöjen keskinäistä yhteistyötä, mutta myös kehittämistyön 

rahoitusta sekä vahvoja yhteyksiä kuntiin, hyvinvointialueisiin sekä viranomaisiin. 

Yhteisövaikuttavuus on avainasemassa tuloksellisen toiminnan kannalta.   

Työkyvyn ja työllistymisen tukeminen vaatii räätälöintiä, monialaisuutta ja pitkäjänteisyyttä 

Syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten työkyvyn ja työllistymisedellytyksien parantaminen on 

pitkäjänteistä työtä. Tulosmittarina ei voi käyttää pelkkää työllistymistä.  

Usein vaikuttavuutta ilmentää se, että ihmisen hyvinvointi on parantunut, hänen sosiaaliset 

suhteensa ovat kehittyneet laadullisesti paremmiksi ja elämä kokonaisuudessaan on alkanut tuntua 

mielekkäämmältä. Kokemuksellisen tiedon kerääminen on välttämätöntä. 

Kuntoutussäätiön tutkimusten ja kokemusten mukaan parhaimpiin tuloksiin on päästy riittävän 

pitkäkestoisella, valmentavalla otteella, jossa ihminen on huomioitu kokonaisuutena 

voimavaroineen ja mahdollisuuksineen. Monialainen osaaminen on näissä työllistymisedellytyksiä 

parantavissa palveluissa välttämättömyys. 

https://kuntoutussaatio.fi/
https://twitter.com/Kuntoutussaatio
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Kokonaisuudessaan ihmiset hyötyvät eniten kannustavista ja mahdollistavista palveluista sekä 

räätälöidystä tuesta. 

Järjestöt kehittävät yhdessä työllistymisedellytyksiä parantavaa toimintaa 

Kuntoutussäätiö tukee tällä hetkellä viiden järjestön yhteistyötä työllistymisedellytyksiä parantavan 

toiminnan kehittämiseksi. Järjestöt ovat Irakin naisten yhdistys, Kalliolan Setlementti, Neuroliitto, 

Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys ja Sininauhaliitto. 

Kuntoutussäätiö saa kehittämistyöhön rahoitusta STEA:n jakamista Veikkausvoittovaroista 

kohdennettuna avustuksena vuoden 2022 loppuun saakka. Säätiön toteuttaman kyselyn mukaan 

järjestöjen yhteiskehittämiselle on laaja tarve myös jatkossa ja toimintaan on tarkoitus hakea uutta 

kohdennettua avustusta. 

Kuntoutussäätiö 

Kuntoutussäätiö on kuntoutuksen suunnannäyttäjä ja visiomme on olla alan vetovoimaisin 

kehittämisympäristö. Osaamisalueemme ovat työkyky, toimintakyky ja sosiaalinen osallisuus. 

Toiminnassamme yhdistämme asiakaskokemuksen korkeatasoiseen monitieteiseen tutkimukseen, 

uudistamme toimintakyvyn tuen malleja ja kuntoutusjärjestelmää sekä innostamme kehittämiseen 

mukaan asiantuntijoita, päättäjiä, yrityksiä, järjestöjä ja asiakkaita. 

 
Soile Kuitunen 

Toimitusjohtaja, valtiotieteiden tohtori 
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