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Sosiaalisen kuntoutuksen taustaa



Sosiaalinen kuntoutus 
(Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 17 §)

Sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen 
keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn 
vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. 
Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu:

1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen;

2) kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen 
yhteensovittaminen;

3) valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja 
elämänhallintaan;

4) ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin;

5) muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet.

Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, 
työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä ehkäistään 
näiden keskeyttämistä.



Miten sosiaalinen kuntoutus tuli 
sosiaalihuoltolakiin?

Kuntoutuksen nelijako vakiintui 1970-luvulta 
alkaen: lääkinnällinen, ammatillinen, 
kasvatuksellinen, sosiaalinen

Sosiaalisella kuntoutuksella ei ollut 
vakiintunutta paikkaa, mutta kuitenkin yli 50-
vuoden historia

Sosiaalisen kuntoutuksen lisääntyneet  
tarpeet: pitkäaikaistyöttömyys, päihde- ja 
mielenterveysongelmat, köyhyys, huono-
osaisuus, nuorten syrjäytyminen, yksinäisyys, 
ikäihmisten kotona selviytyminen 

Kuntoutuskäsityksen laajentuminen

Keskustelu oli sosiaalihuoltolakia uusittaessa  
laimeaa lukuunottamatta yksittäisiä 
virkamiehiä ja kuntoutusasiantuntijoita



Mitä sosiaaliselta kuntoutukselta odotettiin?

Tavoitteet:  

 Osallisuuden vahvistaminen

 Kokonaisvaltaisuuden lisääntyminen

 Kuntouttava orientaatio kautta 
sosiaalihuollon

Palola, Elina (2012) Sosiaalinen kuntoutus 
uudessa sosiaalihuoltolaissa
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Kuntoutuskäsityksen laajentuminen 

Koukkari 2012, 26



Juuri nyt…onko sosiaaliselle kuntoutukselle 
huippukysyntä?
”Suomen keskeisin sisäisen turvallisuuden haaste on laajeneva, 
monimuotoinen syrjäytyminen… Kansalaiset jakautuvat menestyviin ja 
syrjäytyviin, niihin jotka osallistuvat yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja 
niihin jotka eivät edes äänestä. Syrjäytyminen ja huono-osaisuus uhkaavat 
kasautua.
Suomessa on merkkejä siitä, että syrjäytymisuhan piirissä olevien nuorten 
aikuisten osuus on kasvamassa. OECD:n selvityksen mukaan yli viidennes 20–
24-vuotiaista suomalaisista miehistä on työttömänä eikä osallistu 
koulutukseen.
Ihmisryhmät sirpaloituvat myös arvojen osalta. Myös teknologian kehitys 
syrjäyttää kansaa osaajiin ja häviäjiin.”  
HS 5.10.2017, Hallituksen hyväksymän sisäisen turvallisuuden strategian 
uutisointi



Kuntoutusjärjestelmä uudistusten kohteena



Taulukko 1. Työikäisten työkyvyn hallinnan ja kuntoutuksen vastuutahot  

Vastuutahot  Kenelle Osa-alueet ja tukimuodot 

Työpaikat Työntekijät Työkykyjohtaminen, työn ja 
työympäristön suunnittelu ja 
työkyvyn tuki 

Työterveyshuolto 
 
 
 

Työntekijät ja yrittäjät, joilla 
vaikeuksia työssä 
selviytymisessä 

Työssä selviytymisen 
tukeminen, sairauspoissaolojen 
hallinta, kuntoutuksen ohjaus, 
yhteensovittaminen ja seuranta 

Terveydenhuolto Asiakkaat, joilla todetaan 
kuntoutustarve 

Lääkinnällinen sekä ohjaus ja 
yhteistyö monialaisessa 
kuntoutuksessa 
 

Vakuutusyhtiöt Työtapaturman, ammattitaudin 
tai liikennevahingon takia 
kuntoutusta tarvitsevat 

Työ- ja toimintakykyyn liittyvä 
kuntoutus (lääkinnällinen)  
Työ- ja ansiokykyyn liittyvä 
kuntoutus (ammatillinen) 

Työeläkeyhtiöt Työntekijät ja yrittäjät, joilla 
sairaus, vika tai vamma 
todennäköisesti aiheuttaa 
uhkan tulla työkyvyttömäksi, 
joilla on eläkkeessä tulevan ajan 
oikeus ja jotka ovat 
vakiintuneet työelämään 

Ammatillinen sekä ohjaus 
muuhun ammatilliseen tai 
monialaiseen kuntoutukseen 

 

Kela Henkilöt, joilla sairaus, vika tai 
vamma aiheuttaa työ- ja 
opiskelukyvyn ja 
ansiomahdollisuuksien 
olennaisen heikentymisen 
Vaikeavammaiset 
Henkilöt, joiden työ- tai 
opiskelukyky on 
mielenterveyden häiriön vuoksi 
uhattuna 
Henkilöt, joilla on jokin 
toimintarajoitus, josta aiheutuu 
kuntoutustarve 
 

Ammatillinen 
Lääkinnällinen. 
Kuntoutuspsykoterapia 
Harkinnanvarainen: toiminta 
voi olla ammatillista, 
lääkinnällistä tai monialaista 
kuntoutusta 
 

 

Työ- ja elinkeinohallinto Henkilöt, joilla vamma tai 
sairaus vähentää 
mahdollisuuksia saada työtä, 
säilyttää työ tai edetä työssä 

Harkinnanvarainen 
ammatillisen kuntoutuksen 
tarkoituksessa  

Sosiaalihuolto Vammaispalvelulain piiriin 
kuuluvat asiakkaat 
Arjen toiminnoista ja työstä 
syrjäytyneet asiakkaat 
 

Vammaispalvelut 
Sosiaalinen kuntoutus 

Yritykset ja järjestöt 
(palveluiden tuottajia tai 
vapaaehtoistyön toimijoita) 

Asiakasryhmät, joille 
järjestetään kuntoutusta 
Arjen toiminnoista syrjäytyneet 
asiakkaat 

Ammatillinen 
Lääkinnällinen 
Sosiaalinen 

 

Juvonen-Posti, Lamminpää, Rajavaara, Suoyrjö, Tötterman: 
Työikäisten kuntoutumisen monialainen järjestelmä 2016

Kuntoutusjärjestelmä 2016
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Asiantuntijat kritisoivat järjestelmää 

Kuntoutusjärjestelmälle on ollut erityisen leimaa 
antavaa muuttumattomuus, jäykkyys ja jähmeys, 
vaikka työelämän nopean muutosvauhdin tunnistavat 
ja tunnustavat kaikki. (Vilkkumaa 2008, 3.)

Haittana on, että vastuuta pallotellaan järjestäjien 
välillä, kuntoutusprosessi etenee katkonaisesti ja 
resursseja käytetään epätarkoituksenmukaisesti. 
Pahoja aukkoja voi myös syntyä joidenkin 
väestöryhmien mahdollisuuksiin saada kuntoutusta. 
(Paatero 2008, 13.)

Työikäisten kuntoutus on edelleen kehitysradallaan. 
Sen mahdollisuudet ovat vielä käyttämättä. 
Uudemmat toimintamallit ovat kärsimässä 
tarpeetontakin tuskaan osittain lainsäädännön, 
osittain vallattoman kehityksen ja riittämättömän 
osaamisen rattaissa. (Rissanen 2008, 25-26.)Pauliina Turakka Purhonen: Mörkö ja lapsi

Minna Suoniemen videon edessä 

OECD Sickness, disability and work…2008





Järjestelmää on yritetty kehittää - hallitusohjelmat  I

Aho (1991)

 Tehostetaan veteraanien kuntoutusta 

Lipponen I (1995)

 Lisätään työttömyysturvan kokonaisuudistuksessa 
aktivoivia tekijöitä (kuntoutus, koulutus) sekä 
työvoimapoliittisia toimenpiteitä

 Edistetään työkykyä ylläpitävää toimintaa ja 
varhaiskuntoutusta 

Lipponen II (1999)

 Viranomaisten yhteistyötä kehitetään

 Selkiinnytetään viranomaisten työnjakoa 
kuntoutuksessa

 Vanhusten kuntoutusmahdollisuuksien 
parantaminen

 Kuntoutuksen varhainen käynnistäminen

 Vammaisten palvelut 

Jäätteenmäki / Vanhanen (2003)

 Ikääntyvien toimintakykyä ja omatoimisuutta parannetaan 
soveltuvin kuntoutuksen toimintamallein 

 Rintamaveteraanien ja sotainvalidien kuntoutus

 Vanhusten hoidon kuntouttava toiminta

 Mahdollistetaan pitkäaikaiset kuntoutuksen, työ- ja 
yksilövalmennuksen, harjoittelun ja koulutuksen kokonaisuudet

Vanhanen II  (2007)

 Vankeuslain mukainen kuntouttava toiminta

 Vahvistetaan vanhustenhuollossa kuntouttavaa työotetta

 Huolehditaan riittävästä ja nykyistä yksilöllisemmästä 
kuntoutuksesta

 Kuntouttavan työtoiminnan ikäraja poistetaan ja sisältö 
muokataan vastaamaan yksilöllisiä tarpeita

 Autetaan mielenterveyskuntoutujien, kuntoutustuella olevien 
työllistymistä sosiaalisiin yrityksiin



Järjestelmää on yritetty kehittää, hallitusohjelmat II 

Katainen (2011)

 Osatyökykyisten mahdollisuuksia työhön ja 
kuntoutukseen parannetaan

 Tehostetaan eri toimijoiden yhteistyötä

 Kelan psykoterapia ja kuntoutus sovitetaan muuhun 
julkiseen palvelukokonaisuuteen

 Selkiytetään lääkinnällisen kuntoutuksen työnjakoa

 Parannetaan monialaisen kuntoutuksen 
asiakaslähtöisyyttä 

 Selkiytetään  kuntoutuksen järjestämis- ja  
rahoitusvastuuta ja kuntoutusprosessia asiakkaan 
näkökulmasta 

 Arvioidaan Kelan kuntoutusoikeus 65v –> 68 v

 KASTE-ohjelma

 Ikäihmisten kuntotuttavat palvelut

 Veteraanien kuntoutuspalvelut

 Vammaispoliittinen ohjelma

 Työterveyshuolto ja varhainen kuntoutus

Stubb (2014) 

 Vaikeasti työllistyvien työttömyyden lievittäminen.

 Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten, osatyökykyisten ja 
vammaisten henkilöiden työllistymisen ja työllistämisen 
edellytyksiä parannetaan. Osallistavaa sosiaaliturvaa 
kehitetään.

 Nuorisotakuun jatkotoimissa painotetaan matalan kynnyksen 
ja nuorten tarpeista lähteviä palveluita. Tavoitteena on 
palveluiden saumaton yhteensovittaminen ja erityisesti 
syrjäytymisen tehokas ennaltaehkäisy. Kaikkein 
vaikeimmassa tilanteessa olevia nuoria tuetaan tehostamalla 
nuorille kohdennettuja palveluja.



Järjestelmää on yritetty kehittää – hallitusohjelmat III

Sipilä 2015 

 Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan

 Syvennetään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin 
välistä yhteistyötä nuorten tukemisessa. 

 Tuetaan nuorten elämänhallintaa ja työllistämistä 
vahvistamalla sosiaali- ja terveyspalveluita osana 
nuorisotakuuta.

 Kerätään parhaat käytänteet kunnista ja laajennetaan 
toimivat mallit valtakunnalliseksi.

 Kehitetään nuorisotakuusta malli, jossa vastuu tukea 
tarvitsevasta nuoresta on yhdellä taholla.

 Kaikille peruskoulun päättäville taataan koulutus-, työ- tai 
kuntoutuspaikka.

 Vahvistetaan etsivää nuorisotyötä ja työnetsijätoimintaa 
sekä nuorten mielenterveyspalveluita.

 Kehitetään nuorten palkkatukea ja Sanssi-korttia 
työntekoon kannustavampaan suuntaan.

 Edistetään kansanterveyttä, kansalaisten liikkumista, 
terveellisiä elämäntapoja ja ravintotottumuksia sekä 
vastuunottoa omasta elämästä.

 Toimeenpannaan terveyttä ja hyvinvointia edistävät hyvät 
käytänteet ja toimintamallit yhteistyössä järjestöjen 
kanssa.

 Käynnistetään kansallinen mielenterveyttä edistävä ja 
yksinäisyyden ehkäisyyn tähtäävä ohjelma.

 Toimeenpannaan kuntoutusjärjestelmän 
kokonaisuudistus.

 Tehdään selvitys yksinelävien asemasta yhteiskunnassa.

 Tehostetaan päihdekuntoutuksen vaikuttavuutta.

Koonnut Kangas 2013; Rajavaara 2017



Kuntoutusjärjestelmää on yhtä vaikea 
muuttaa kuin pitää paikallaan

Ei muutu:

Polkuriippuvuudet

Vetoasemat

Muuttuu:  

Ajelehtiminen (policy drift)

Kerrostaminen (layering)

Muuntaminen (transformation)

Poistaminen (abolition)

Hacker; Kangas 2013

(Lehto & Miettinen 2013, 40)



Sosiaalisen kuntoutuksen paikka?



Sosiaalisen kuntoutuksen asema muuttuu   
palvelujärjestelmässä

Maakuntauudistus

Sote-uudistus

Kasvupalvelu-uudistus

Valinnanvapausuudistus

Osallistavan sosiaaliturvan 
kokeilut

Kuntoutuksen kokonaisuudistus



Puheenjohtaja toimitusjohtaja Kari Välimäki

Toimintakykyjaosto, toimitusjohtaja Petri Pohjonen

Työelämäjaosto, professori Kaj Husman



Kuntoutuksen kokonaisuudistuksen tavoitteet



Mikä muuttuu – ehkä?



Sosiaalisen kuntoutuksen kehittämisen haasteita

Rahoitus
Asiakasmäärät
Päätöksenteko
Määritelmä
Eri hallinnonalojen yhteistyö
Sote-uudistus
Kiire
Osaaminen

(Puromäki ym. 2016)



Sosiaalisen kuntoutuksen paikka? 

Ketkä toteuttavat? Sosiaalityö ja -ohjaus vs. monialainen osaaminen

Suhde muihin palveluihin? Aikuissosiaalityö, työllistymispalvelut, 
työelämäosallisuutta tukeva toiminta, kuntouttava työtoiminta ym.

Ketkä asiakkaita? Koko väestö vs. vaikeimmin syrjäytyneet, lapset, 
nuoret - työikäiset - ikääntyneet

Yksilö- vs. yhteisöpohjainen kuntoutus?

Lähipalvelu vai erityispalvelu?

Millaisin toimintamuodoin toteutetaan? Yksilöllinen tuki, 
toiminnalliset ryhmät, vertaistuki, vapaaehtoistoiminta, työtoiminta 
jne. Vaihtelevuus vs. kiteytyneet työmuodot?

Miten tilastoidaan?

Miten asiakkaat arvioivat palvelua?

Millaisia vaikutuksia odotetaan? Hyvinvointi vai työllistyvyys? 
Asiakkaan hyöty vai sakkolistojen purku?

Miten vaikutukset arvioidaan?



Keskustelua sosiaalisen kuntoutuksen 
paikasta?
• Onko Sosiaalihuoltolakia tarvetta uudistaa?

• Voitaisiinko sosiaalinen kuntoutus ymmärtää 
lääkinnällisen kuntoutuksen rinnalla  
toimintakykykuntoutuksena?

• Jääkö sosiaalinen kuntoutus maakunnallisen 
toimijan järjestettäväksi, kun sote-keskuksiin 
ei nähtävästi tule sosiaalityötä ja -palveluja?

• Mitä tämä järjestämisratkaisu merkitsisi 
sosiaalisen kuntoutuksen käytännöille?

• Suhde kasvupalveluihin, yritysten ja 
järjestöjen palveluihin?

Haluaisitko Sinä muuttaa 
Sosiaalihuoltolain 1301/2014 17§:n?
Sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja 
sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen 
toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja 
osallisuuden edistämiseksi. Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu:

1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen;

2) kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen 
yhteensovittaminen;

3) valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja 
elämänhallintaan;

4) ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin;

5) muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet.

Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, 
työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä ehkäistään 
näiden keskeyttämistä.



Keskustellaan!

marketta.rajavaara@helsinki.fi


