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KUNTOUTUS- JA APUVÄLINEPALVELUT 
Outi Töytäri 

 

Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus 

Suomessa kuntoutusjärjestelmä on hajanainen. Kuntoutuksen järjestäminen ja korvaaminen ovat jakautu-

neet usean eri tahon vastuulle. Rahoitustahoja on yhdeksän. Vastuista säädetään kunkin tahon omassa 

lainsäädännössä ja oikeus kuntoutukseen määräytyy eri tahojen mukaan eri tavoin. Kuntoutuspalveluja 

tuottavat julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat.  

Kuntoutustarvetta ei tunnisteta riittävästi ja riittävän varhain. Kuntoutusjärjestelmän pirstaleisuuden ja 

tiedon puutteen takia palvelujen tarvitsijoilla ja sote-asiantuntijoilla ei ole tarpeeksi tietoa saatavilla olevis-

ta kuntoutuspalveluista, joten ne eivät aina toteudu oikea-aikaisesti ja yhdenvertaisesti.  

Kuntoutukseen kohdennetut resurssit ja palvelujen saatavuus vaihtelevat eri puolilla Suomea. Kuntoutus-

menot ovat arviolta noin 1,9 miljardia euroa vuodessa, josta julkisen sektorin sote-osuus on noin 730 mil-

joonaa euroa (Rissanen 2016). Hallitusohjelman mukaisesti sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistämässä 

mittavan kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistuksen, joka sisällytetään sote-uudistukseen.   

Terveydenhuoltolain mukaan apuvälinepalvelut ovat osa kuntoutuspalveluja. Apuvälinepalveluissa konk-

reettinen apuväline tuo palvelun tuottamiseen lisähaasteita apuvälineiden kilpailutuksen, hankinnan, rekis-

teröinnin, uudelleen käytön, huollon, korjauksen ja palautumisen takia. 

 

Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksen mukaan palvelut toteutetaan yhteen sovitettuina 

palvelukokonaisuuksina. Tämä antaa hyvät mahdollisuudet kuntoutus- ja apuvälinepalveluiden sisäiselle 

integraatiolle sekä yhteensovittamiselle osaksi muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Kuntoutuspal-

velujen tarvitsijat ovat monesti myös muiden sote-palvelujen käyttäjiä. On huolehdittava siitä, että näiden 

asiakasryhmien palveluketjujen ja palvelukokonaisuuksien kuvaamisessa huomioidaan riittävästi kuntoutus- 

ja apuvälinepalvelujen osuus.  

Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistuksen tavoitteena on eri tahojen järjestämien kuntoutuspalvelujen 

yhteensovittaminen. Toiminta- ja työkyvyn sekä kuntoutustarpeen arviointiin tulisi päästä matalalla kyn-

nyksellä valtakunnallisesti yhdenmukaisin perustein. Uudistuksen onnistumisen edellytyksenä on kuntou-

tuspalvelujen rakenteiden ja toiminnan kehittäminen niin, että asiakaslähtöinen monialainen ja riittävästi 

resursoitu kuntoutuksen kokonaisuus mahdollistuu osana henkilön hoitoa ja hoivaa. Kokonaisuudessa tulee 

huomioida myös asiakkaan työllistymistä, työhönpaluuta ja opiskelua tukevat muiden hallinnon alojen toi-

met. 

Sairaanhoitopiirien apuvälinekeskuksille keväällä 2016 tehdyn kyselyn mukaan sekä rakenteellinen integ-

raatio että toiminnallinen keskittäminen parantavat apuvälinepalveluiden saatavuutta, laatua, yhdenmu-

kaisuutta sekä kustannustehokkuutta (Töytäri 2016).  Sairaanhoitopiireistä 14 on jo yhdistänyt erikoissai-
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raanhoidon ja perusterveydenhuollon apuvälinepalvelut joko kokonaan tai osittain yhdeksi kokonaisuudek-

si. Neljä sairaanhoitopiiriä on yhdistänyt samaan kokonaisuuteen osittain vammaispalvelulain mukaiset 

apuvälinepalvelut ja asunnonmuutostyöt. Tällainen toiminta selkiyttää palvelukokonaisuutta poistamalla 

keinotekoiset raja-aidat (Sirola ym. 2014). Kustannussäästöjä on saatu keskitetyn kilpailutuksen ja hankin-

nan avulla sekä vähentyneen varastoinnin, tilatarpeen, henkilöstön ja hallinnon määrän sekä yhtenäisten 

sähköisten järjestelmien kautta. Asiakastyöhön on jäänyt enemmän resursseja ja osaaminen on vahvistu-

nut. 

Keskitettyihin maakuntakohtaisiin apuvälinekeskuksiin tulisi sote-palveluiden lisäksi integroida kuntoutus-

järjestelmän uudistuksen mukaisesti opetustoimen, Kelan, työhallinnon ja Valtiokonttorin järjestämät apu-

välinepalvelut sekä jo osittain terveydenhuollon kautta toteutettavat vakuutuslainsäädännön mukaiset 

apuvälinepalvelut. Keskuksiin tulee liittää myös perinteisten apuvälineiden lisäksi muuhun teknologiaan 

(hyvinvointiteknologia, ikäteknologia jne.) liittyvät palvelut sekä huomioida uuden teknologian mahdolli-

suudet, kuten robotiikka. Apuvälinekeskukset sijoittuvat osaksi muita kuntoutuspalveluja. Hallinnollisen 

integraation lisäksi tarvitaan osaavaa muutoksen johtamista ja valtakunnallista ohjausta sekä riittävät asi-

antuntijuus- ja osaamisresurssit. 

Jos apuvälinepalveluja tuottavat samanaikaisesti julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat, nousee 

haasteeksi apuvälineiden rekistereiden ylläpitäminen. Rekisterin kautta tapahtuvat apuvälineiden hankin-

nat, varastojen seuranta ja apuvälineiden luovutusten seuranta. Jos eri apuvälinepalveluiden tuottajilla on 

omat apuvälineet ja niihin liittyvät rekisteröintijärjestelmät, apuvälineiden yhtenäinen hallinnointi, hankin-

nat ja uudelleenkäyttö vaikeutuvat, mikä nostaa kustannuksia. Rekistereiden pitäisi olla ainakin apuvälinei-

den lainausten osalta yhdistettynä toisiinsa osana muita tietojärjestelmiä. Rekisterit ovat kuitenkin tällä 

hetkellä organisaatiokohtaisia; joko yksittäisten organisaatioiden käytössä olevia tai esimerkiksi sairaanhoi-

topiirin alueella yhdeksi rekisteriksi yhdistettyjä. Saattaa olla, että palvelusetelijärjestelmä tulee olemaan 

ainoa mahdollisuus apuvälinepalvelujen hankkimiseksi yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta. Palveluseteli-

järjestelmä ei esimerkiksi mahdollista apuvälineiden kierrätystä. 

Palveluiden keskittämisen riskinä voi olla, että isossa organisaatiossa palveluun pääsy ja palvelun toteutus 

hidastuvat ja odotusajat kasvavat. Lakiluonnoksen mukaan palveluita tuotetaan maakunnan tarpeet huo-

mioon ottaen lähellä asiakkaita. Kuntoutusuudistuksessa pyritään siirtämään kuntoutuksen painopistettä 

laitoskuntoutuksesta ihmisen arjessa tapahtuvassa toiminnaksi. Tämän onnistumiseksi on ratkaisevaa, että 

kuntoutuspalveluja on monipuolisesti ja riittävästi saatavilla lähipalveluina. Tarve kotona ja muissa arjen 

ympäristöissä toteutettavista palveluista korostuu, jotta pystytään tukemaan erityisesti ikäihmisten kotona 

pärjäämistä.  

Järjestämislakiluonnoksen mukaan maakunnan on tiedotettava asiakkaiden oikeuksista ja etuuksista, huo-

lehdittava palvelujen käyttöön liittyvästä neuvonnasta sekä palvelutarpeen arvioinnin ja laaja-alaisen asia-

kassuunnitelman laatimisesta sekä näihin liittyvästä ohjauksesta. Tiedottamis- ja neuvontavelvoite on pe-

rusteltua ja tähän toimintaan tulee suunnata riittävästi kuntoutus- ja apuvälinepalveluiden asiantuntemus-

ta, jotta näitä palveluja tarvitsevat asiakkaat saavat tarvittavan tiedon ja saavuttavat tasa-arvoisen aseman 

muiden palveluja tarvitsevien kanssa. 

Esteettömyyden edistäminen palvelujen toteuttamisessa on huomionarvoinen asia. Toimintarajoitteisille ja 

apuvälineitä käyttäville henkilöille rakennetun ympäristön esteettömyys on yksi ehto palveluihin pääsyyn.  

Fyysisen esteettömyyden lisäksi tulisi huomioida myös palvelujen esteettömyys. Esimerkiksi digitaalisten 
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palvelujen tulisi olla mahdollisimman monen toimintarajoitteisen henkilön käytettävissä. Digitaalisten pal-

veluiden lisäksi tulisi aina olla mahdollisuus käyttää myös muita palvelujen toteutusmuotoja. 

 

Palvelujen kokoaminen suurempiin kokonaisuuksiin 

Lakiluonnos antaa mahdollisuuden erityisen vaativien kuntoutus- ja apuvälinepalveluiden järjestämisen 

keskittämisen vain muutamiin keskuksiin palvelujen laadun ja vaikuttavuuden sekä taloudellisen toteutta-

misen varmistamiseksi. Tällaista toimintaa voisivat olla esimerkiksi selkäydinvammaisten ja harvinaisten 

neurologisten sairauksien ja oireyhtymien kuntoutus, protetisointiin liittyvä kuntoutus, uuden kalliin tekno-

logian, kuten robotiikan käyttöönotto apuvälinepalveluissa sekä opas- ja avustajakoiratoiminta. 

 

Valinnanvapaus ja asiakaslähtöisyys 

Asiakkaiden yhdenvertaiset oikeudet kuntoutus- ja apuvälinepalveluihin pääsemiseksi edellyttää yhtenäisiä 

valtakunnallisia perusteita palveluille. Tällä hetkellä käytännöt vaihtelevat alueiden välillä eikä kuntoutus 

aina toteudu, vaikka kuntoutustarve olisi olemassa ja havaittu. Yksilötasolla kuntoutustarpeen arviointi ja 

tarvittavien palvelujen suunnittelu ja toteutus tulee perustua henkilön yksilölliseen toiminta- ja työkyvyn 

arviointiin.  

Valinnanvapauden laajeneminen tuo kuntoutujille lisää päätäntävaltaa. Kaikkien kuntoutuspalveluiden tar-

vitsijoiden kognitio ei aina riitä valinnan tekemiseen itsenäisesti esimerkiksi muistisairauksien tai neurolo-

gisten sairauksien takia. Valinnanvapauden toteutuminen tasa-arvoisesti kuntoutuspalveluissa eri puolilla 

Suomea ei tule toteutumaan. Syrjäseuduilla asuvilla ei ole tarjolla riittävästi kuntoutuspalveluja tai useam-

pia palveluiden tuottajia, joista palveluja voisi valita. 

Integraatio ja isommat palvelukokonaisuudet helpottavat ja selkeyttävät asiakkaiden asiointia palveluissa. 

Lakiluonnoksen mukaisen asiakassuunnitelman avulla kokonaiskuva asiakkaan kuntoutustarpeista tulee 

paremmin esille ja asiakkaan ohjaus palveluihin nopeutuu ja yksinkertaistuu.  Palvelujen tarpeen, palvelujen 

suunnittelun ja toteutuksen tulee aina pohjautua yksilölliseen ammattitaitoiseen tarvearviointiin, jossa 

kuuluu asiakkaan ääni.  

Paikalliset ja alueelliset kuntoutusasiakkaiden asiakasyhteistyöryhmät ja valtakunnallinen kuntoutuksen 

ohjauksen neuvottelukunta lakkautettiin viime vuonna lakiuudistusten myötä. Maakuntien kehittäessä 

asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia, tulisi suunnittelussa huomioida myös, että toimintara-

joitteisten kuntoutuspalveluja käyttävien asiakkaiden näkemykset palvelutoiminnasta tulevat esille. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 

Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus tulee muokkaamaan kuntoutuksen järjestämistä radikaalisti. Kun-

tien järjestämisen vastuulle jäävät kuitenkin terveyttä edistävät palvelut, jotka voivat tukea kuntoutumista 

ja ehkäistä kuntoutuspalvelujen tarvetta. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset järjestöjen tuottamat liikunta- ja 

tukiryhmät. Yhteistyö maakuntien ja kuntien välillä tulisi taata ja alueellisten erojen muodostuminen eh-

käistä.   
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