
Kaavaillulla	  sote-uudistuksella	  ei	  päästä	  asetettuihin	  tavoitteisiin	  
	  
Työn	  alla	  oleva	  sote-uudistus	  muuttaa	  palvelujärjestelmäämme,	  mutta	  ei	  kanna	  
maaliin	  saakka.	  Kuntoutuksen	  rooli	  on	  huomioitava.	  
	  
Useiden	  eri	  väestöryhmien	  toimintakyvyn	  varmistaminen	  on	  ajankohtaisempi	  
asia	  kuin	  kenties	  koskaan	  aiemmin.	  Nykyinen	  palvelujärjestelmämme	  ei	  pysty	  
vastaamaan	  tämän	  päivän	  tarpeisiin.	  Väestö	  ikääntyy	  ja	  työuria	  on	  pidennettävä.	  
Samalla	  julkisten	  sosiaali-‐	  ja	  terveydenhuollon	  toimintojen	  tehostaminen	  on	  
jatkuvasti	  tapetilla.	  	  
	  
Keskeiset	  inhimilliset	  ja	  taloudelliset	  haasteet	  edellyttävät	  kuntoutuspalvelujen	  
asemointia	  tiiviimmäksi	  osaksi	  palvelujärjestelmää.	  Työn	  alla	  oleva	  sote-‐
uudistus	  antaa	  mahdollisuuden	  sovittaa	  palvelujärjestelmä	  vastaamaan	  
muuttuneita	  tarpeita	  –	  mallin	  nykyistä	  arvopohjaa	  unohtamatta.	  
	  
–	  Uudistamisessa	  perusterveydenhuollon,	  erikoissairaanhoidon	  ja	  
sosiaalihuollon	  yhdistäminen	  uuden	  sote-‐mallin	  mukaisesti	  nähdään	  keskeiseksi	  
keinoksi	  hyvinvointilupauksen	  täyttämiseksi.	  Tämä	  yhdistyminen	  eli	  integraatio	  
on	  vaillinainen.	  Osa	  palvelujärjestelmämme	  potentiaalista	  jää	  käyttämättä,	  
Kuntoutuksen	  toimialayhdistyksen	  elinkeinopoliittinen	  asiantuntija	  Jarno	  
Talvitie	  toteaa.	  
	  
Hyödyt	  irti	  kuntoutuksesta	  
Sote-‐uudistus	  ei	  ratkaise	  kuntoutuspalvelujen	  saantia	  oikea-‐aikaisesti,	  
laadukkaasti	  ja	  tarpeenmukaisesti.	  Sen	  sijaan	  se	  kuitenkin	  luo	  mahdollisuuden	  
palvelujärjestelmän	  toimivalle	  perustalle.	  Siksi	  kuntoutuksen	  merkitystä	  
integraation	  osapuolena	  on	  korostettava.	  
	  
Palvelujen	  integraation	  keskeisiä	  elementtejä	  ovat	  yli	  rajojen	  vaivattomasti	  
kulkeva	  tieto,	  toimiva	  asiakkaiden	  ohjaus,	  eri	  järjestäjä-‐	  ja	  rahoittajatahojen	  
saumaton	  yhteistyö	  sekä	  vastuiden	  ja	  velvollisuuksien	  selkeys.	  
Kuntoutuspalvelujen	  näkökulmasta	  nämä	  elementit	  korostuvat	  jatkossakin,	  olipa	  
uusi	  rakenne	  millainen	  tahansa.	  
	  
–	  Meidän	  on	  varmistettava,	  että	  kuntoutuspalvelut	  liitetään	  tiiviimmäksi	  osaksi	  
muuta	  hyvinvointipalvelujärjestelmää	  alan	  erityispiirteet	  huomioiden.	  
Kuntoutuspalveluja	  on	  toteuttamassa	  lukuisia	  eri	  toimijoita	  useilla	  eri	  
hallinnonaloilla.	  Tämän	  vuoksi	  palvelujen	  erityisaseman	  säilyttäminen	  ja	  
kuntoutukseen	  kohdennettu	  rahoitus	  on	  äärimmäisen	  tärkeää	  myös	  jatkossa,	  
painottaa	  Talvitie.	  
	  
Laajaa	  yhteistyötä	  
Kuntoutusjärjestelmän	  ominaispiirteiden	  takia	  on	  tärkeää,	  että	  yhteistyötä,	  
suunnittelua	  ja	  ohjausta	  toteutetaan	  laajasti	  sekä	  alueellisella	  että	  
valtakunnallisella	  tasolla	  –	  kaikkien	  toimijoiden	  osaamista	  hyödyntäen.	  
	  
Talvitien	  mukaan	  moniin	  pyrkimyksiin	  ja	  tarpeisiin	  on	  löydettävissä	  myönteisiä	  
ratkaisuja	  kuntoutuksen	  keinoin.	  



–	  Yhteiskuntamme	  on	  sijoittanut	  vuosikymmenten	  aikana	  huomattavan	  määrän	  
resursseja	  valtakunnallisen	  kuntoutuksen	  osaamiskeskusverkoston	  luomiseen.	  
Näihin	  osaamiskeskuksiin	  on	  kertynyt	  mittava	  määrä	  moniammatillista	  ja	  
monialaista	  kuntoutusosaamista.	  Tähän	  verkostoon	  tukeutuminen	  on	  
perusteltua	  varmistettaessa	  eri	  väestöryhmien	  toimintakyky.	  Myönteisen	  
kehityksen	  aikaansaaminen	  palvelujärjestelmässämme	  on	  mahdollista.	  
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