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pitäisi kuitenkin tukea työelämään enem-
män kuin ei-tukea tarvitsevia, Suikkanen 
vertaa.

HAJAANNUKSESTA YHDEN 

LUUKUN KÄYTÄNTÖÖN

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti syys-
kuussa 2016 kuntoutuksen uudistamisko-
mitean, jonka toimikausi kestää ensi syys-
kuun loppuun. Nykyinen kuntoutusjärjes-
telmä on saanut kritiikkiä muun muassa 
siitä, että kuntoutukseen pääsyn polulla on 
liian monta reittiä ja järjestelmä on hajaan-
tunut. Kansainvälinen työjärjestö ILO on 
painottanut, että kuntoutuspalveluissa tu-
lisi olla asiakkaalle yhden luukun periaate. 

Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnal-
lisen kehittämishankkeen (SOSKU) semi-
naarissa keväällä 2016 puhuttiin jo Asko 
Suikkasen mukaan mm. juuri yhden luu-
kun palvelusta. 

– Seuraavaksi täytyisi määritellä sosiaali-
sen kuntoutuksen rooli, tavoitteet ja suhde 
ammatilliseen kuntoutukseen, hän jäsentää 
tilannetta. 

Komitean asettamisen seurauksena am-
matillisen kuntoutuksen nykyisin hajallaan 
olevat eri organisaatioiden kuntoutusmuo-
dot voivat integroitua lähemmäksi toisiaan. 
Komitea voi myös esimerkiksi päättää, vah-
vistetaanko jakoa sosiaalisen ja ammatillisen 
kuntoutuksen kesken.

YKSILÖLLISIÄ RATKAISUJA MYÖS 

SOSIAALISEEN KUNTOUTUKSEEN

Professori emeritus Suikkanen pelkää ni-
mittäin, että uudistuksen seurauksena voi 
käydä niin, että ammatillinen kuntoutus 
jää pelkästään työelämässä oleville. Sen ul-
kopuolella väliaikaisesti tai pidempiaikai-
sesti olevat jäisivät sosiaalisen kuntoutuk-
sen varaan, eivätkä välttämättä saisi realis-
tisesti työelämään suuntaavaa kuntoutusta. 

– Työelämässä olevilla on spesifimmät 
ongelmat kuin muilla. Tähän kuuluu laa-
jempi kirjo ihmisiä erilaisine ongelmineen. 
Heilläkin tulisi olla mahdollisuus saada yk-
silöllisesti suunniteltua kuntoutusta, amma-
tillisen kuntoutuksen tapaan. Uudistukses-
sa on siis ratkaistava myös yksilöllisen suun-
nittelun osuus sosiaalisessa kuntoutuksessa.

Sosiaalinen kuntoutus on perinteisesti 
tarkoitettu henkilöille, joilla on arkielämäs-

sä erilaisia toimintakyvyn ongelmia. Palve-
luita tarjotaan sekä yksityisellä että julkisella 
puolella. Kuntoutustarpeen arviointi lähtee 
toimintakyvystä, eikä sosiaalinen kuntoutus 
pureudu ammatillisen kuntoutuksen tapaan 
esimerkiksi osaamisen ja työkyvyn ylläpitä-
misen ratkaisuihin. Suikkasen mukaan toi-
mintakyvyn määrittely on juuri se olennai-
nen asia.

 Jos toimintakyvyn ongelmiksi käsite-
tään vain suppeasti kehoon liittyvät asiat, 
pidän toimintakyvyn määritelmää sosiaali-
sen kuntoutuksen perusteena ongelmallise-
na. Mutta jos toimintakyky sisältää laajem-
min myös muunlaiset vaikeudet, ollaan jo 
paremmalla tiellä, hän toteaa.

OHJAUSOSAAMINEN ON TÄRKEÄÄ

Paras osaaminen kuntoutuksen suunnitte-
lusta on Suikkasen mukaan eläkevakuutus-
yhtiöissä. Myös Kelassa on osaamista, mut-
ta sen myöntämä kuntoutus ei ole yhtä yk-
silöllistä ja suuriin toimintakokonaisuuksiin 
tähtäävää kuin eläkeyhtiöiden. 

– On keskeinen asia, millainen Kelan roo- 
li uudistuksessa on, Suikkanen korostaa.

– Näen vaarana, että sosiaaliseen kun-
toutukseen ohjaaminen jää sosiaalityön-
tekijöiden hartioille. Heitä on ensinnäkin 
liian vähän, ja toiseksi kaikilla ei ole riittä-
vää osaamista tunnistaa asiakkaan kuntou-
tustarvetta.

Kuntoutuksen kokonaisuudistusta yritet-
tiin tehdä edellisen kerran 1990-luvun alus-
sa. Nyt Suikkanen odottaa mielenkiinnolla, 
miten perhe- ja peruspalveluministeri Juha 
Rehulan seuraaja hoitaa meneillään olevan 
uudistuksen loppuun. 1990-luvulla ei Suik-
kasen mukaan keskusteltu riittävästi kun-
toutukseen hakeutuvan ihmisen toiminta-
kyvyn eri ulottuvuuksista.

Nyt uudistajilta toivotaan pitkäkatsei-
suutta. 

– Sosiaalisen kuntoutuksen selkeät tavoit-
teet ja keinot puuttuvat toistaiseksi kuntou-
tuksen kokonaisuudistuksen paketista. 

Nostalgia tuntuu vallanneen viihde-
maailman lisäksi myös kuntoutus-

alan, tai sitten samat asiat ponnahtavat esil-
le sykleittäin. 

– On alkanut näyttää siltä, että nyt nou-
sevat esiin samat kysymykset kuin 1970− 
80-luvuilla. Ammatillinen ja sosiaalinen 
kuntoutus ovat eriytymässä omiksi toimin-
ta-alueikseen. Niiden välistä suhdetta poh-
dittiin alustavasti jo tuolloin, Asko Suikka-
nen muistaa omasta kokemuksestaan. 

Vuonna 2015 voimaan tullutta sosiaa-
lihuoltolain uudistusta ei voi ohittaa sosi-
aalisesta kuntoutuksesta puhuttaessa. Se ei 
työtapana ja käsitteenä ole uusi, mutta en-
simmäistä kertaa se on mainittu laissa. Asko 
Suikkanen sanoo keskustelun sosiaalises-
ta kuntoutuksesta ja sen tulevasta roolista 
olevan epämääräistä. Keskustelua kuitenkin 

käydään juuri meneillään olevan kuntou-
tuksen kokonaisuudistuksen takia.  

– Mielestäni kokonaisuudistus olisi pitä-
nyt tehdä ennen sosiaalihuoltolakiin mu-
kaan otettuja ratkaisevia asioita. Kokonai-
suudistuksessa olisi pitänyt perustella kun-
toutuksen asemointi ja eriyttäminen.

Kuntoutuksessa on Suikkasen näkemyk-
sen mukaan tapahtumassa sama kuin työ-
voimapolitiikassa eli profiloidaan asiakas-
ryhmät ja luovutaan erilaisten toimenpitei-
den kokonaissuunnittelusta. 

– Taustalla on ajatus erilaisista työmark-
kinoista. Avoimille työmarkkinoille ohja-
taan omin toimenpitein henkilöitä, joilla 
on todellisia mahdollisuuksia päästä sinne. 
Välityömarkkinat taas ovat pitkäaikaistyöt-
tömille, -sairaille ja niille, joilla on toimin-
takykyongelmia. Huonommin selviytyviä 
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 ASKO SUIKKANEN

•  toiminut Lapin yliopistossa

 sosiaalipolitiikan ja sosiologian

 professorina

•  tutkinut mm. kuntoutusta,

 työuria, eri ikäluokkien 

 työmarkkinaosallistumista,

 eri ikäluokkien työmarkkina- 

 osallistumista sekä työn ja 

 sosiaalisen hyvinvoinnin

 suhdetta

•  valittiin vuoden työelämän  

 tutkijaksi vuonna 2014
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