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Mitä kuntoutus / kuntoutuminen on?
Lääkinnällinen kuntoutus

Kasvatuksellinen
kuntoutus; Pedagoginen
kuntoutus

Sosiaalinen kuntoutus
Ammatillinen kuntoutus

Kuntoutuja = kanssaihminen, oman elämänsä kulkija,
toimija, kokonainen ihminen – Kokonaiskuntoutumista?
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Lääkinnällinen kuntoutus
 Lääkinnällisellä kuntoutuksella pyritään parantamaan ja ylläpitämään
kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä
tukemaan hänen elämäntilanteensa hallintaa ja hänen itsenäistä
suoriutumistaan päivittäisissä toiminnoissa.
 Lääkinnällinen kuntoutus liittyy sairauden tai vamman hoitoon kiinteästi.
Usein katsotaan, että hyvään hoitoon kuuluu aina kuntoutus.
 Sairauden lääketieteellinen hoito kohdistuu kuitenkin yhä rajatummin
tautiin ja terveydellisiin oireisiin ja toimintakykyisyys, johon sairaus ja
vamma vaikuttavat yksilöllisesti ja eri elämäntilanteissa vaihtelevalla
tavalla, jää lääkinnällisen ja muun kuntoutuksen vastuulle.
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Sosiaalinen kuntoutus
• on yhtäältä kaikkia kuntoutuksen muotoja kattava
yleiskäsite, mutta toisaalta sanaa käytetään myös
pyrittäessä eri tavoin tukemaan vaikeasti syrjäytyneiden
henkilöiden (esimerkiksi päihde- ja huumeongelmaiset
henkilöt, vankilasta vapautuvat, syvää masennusta
potevat ja äärimmäisestä yksinäisyydestä kärsivät
henkilöt) paluuta yhteiskunnalliseen osallisuuteen ja
tyydyttävään elämän laatuun.
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Kasvatuksellinen kuntoutus
 kuntoutuksen perinteisen jaottelun vaikeimmin rajattavissa oleva
alue.
 Kasvatuksellinen kuntoutus menee paljolti päällekkäin
erityisopetuksen ja vammaisten lasten varhaiskasvatuksen ja
hoidon kanssa.
 Kasvatuksellinen kuntoutus sisältää ne tukimuodot, joilla
vammaisuuden ja pitkäaikaisen sairauden yksilön sosiaaliselle ja
kulttuuriselle kehitykselle mahdollisesti asettamat esteet pyritään
voittamaan. Silloin kun kysymys on aikuisesta elinikäisestä
oppijasta, puhutaan uudemmalla termillä opinnollisesta
kuntoutuksesta.
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Ammatillinen kuntoutus
• käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on tukea vammaisen tai
pitkäaikaissairaan henkilön työhön pääsyä, työssä jatkamista tai työhön
palaamista.
• uuden ammatillisen tulevaisuuden, työminän, ammatti-identiteetin
rakentamiseen tähtäävää päämäärätietoista toimintaa
• ammatillinen kuntoutus sisältää näin ollen koulutusta, valmennusta,
ohjausta, työolosuhteiden muuttamista, elinkeinon ja ammatin
harjoittamisen tukemista sekä vajaakuntoisten erityistyöllistämistä eri
muodoissaan.
• Vastuu ammatillisesta kuntoutuksesta jakautuu useille viranomaisille ja
järjestelmille, joista merkittävimmät ovat Kela, työeläkelaitokset ja
vakuutusyhtiöt. TE-hallinnon toimet ovat ammatillisen kuntoutuksen
näkökulmasta harkinnanvaraisia ja em. toimijoita täydentäviä
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”Villi ja vapaa kulkija”
• Oman elämän valinnat / arkielämän tapahtumat
ilman instituutiota, määritystä, organisaatioita saavat
aikaan samanlaisia tapahtumia kuin kuntoutus
• Esim. kouluttautuminen uuteen ammattiin
omakustanteisesti, kun ei enää entisessä jaksa
• => omaehtoista ammatillista kuntoutusta? Voisiko
olla ammatillisen kuntoutuksen asiakas?

• =>  jos maksaja tarvitaan, instituution tykö ja
reunaehtojen mukaan
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Osaamisen kehittäminen
Ammatillisen kuntoutuksen suunnitelma:
• tavoiteammatti /-työ (rajoite ei haittaa, haitta vähäinen, osatyökykyisyys)
• esiin tullut osaamisvaje, kvalifikaation puute
• työmarkkinauskottavuuden lisääminen

Realistinen suunnitelma osaamisen
kartuttamiseen, ajantasaistamiseen ja / tai
näyttämiseen
Osaamisen kehittäminen ei rajaudu pelkästään
ammattitaito-osaamiseen tarpeeseen
Leila Tauriainen

8

Osaamisen tarkasteluun,
valinnan vahvistamiseen
• Kouluttautuminen vaatii panostamista niin kuntoutujalta kuin
järjestelmältä – harkintaa ja motivaatiota vaaditaan
• Omatoimisuuteen ja ohjauskeskustelun pohjaksi esim. AVOtesti (www.mol.fi), www.osaan.fi Oph:n sivuilta tutkinnon
perusteet
• Välineitä: työkokeilu, koulutuskokeilu, koulutukseen
tutustuminen, koulutusten valintajaksot, ammatilliset
kuntoutuskurssit, uravalmennus, ammatinvalinnanohjaus,
psykologin resurssiselvitykset, asiantuntijalausunnot…
• Hakeutumisvaiheen kartoitukset ja mahdolliset tuen tarpeet,
erityisjärjestelyt
Leila Tauriainen
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Mahdollisuudet
=> www.opintopolku.fi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lyhyet koulutukset esim. korttikoulutukset
Vapaasivistystyö
Lisä-/täydennyskoulutukset (lisäkoulutus tulevassa vain tutkinnonosiin
valmistavana)
Näyttötutkinnot ja niihin valmistavat koulutukset (aikuiset)
Oppisopimuskoulutukset
Valmentavat koulutukset (pääasiassa nuorille)
Ammatilliset perustutkintokoulutukset (huom. nuorisotakuu, uudistuva
lainsäädäntö)
Korkeakoulut
Yksityiset koulutuspalvelujen tuottajat koulutustuotteineen
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Työeläkekuntoutus 2013
Eläketurvakeskuksen julkaisuja 5/2014
Onnistuneen kuntoutuksen keskimääräinen kustannus 21 500 €.
Kuntoutustoimenpiteen keskimääräinen hinta sisältäen palvelu- ja toimeentulokorvauksen
Tutkimus
9 600 €
Työpaikkakuntoutus
8 800 €
Koulutus
39 100 €
Muu kuntoutus
13 100 €
Kaikki
17 300 €
Taulukossa pääasiallinen kuntoutusmuoto on työpaikkakuntoutus, jos henkilön kuntoutusohjelmaan kuului
esimerkiksi tutkimusta ja työkokeilua. Jos henkilö oli saanut työpaikkakuntoutusta ja koulutusta sekä muuta
kuntoutusta, katsottiin hänen koulutusta saaneeksi.
Leila Tauriainen
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Työeläkekuntoutus 2013
Eläketurvakeskuksen julkaisuja 5/2014

Ammatilliseen kuntoutukseen osallistui n 13 000
kuntoutujaa ja 14 525 kuntoutustoimenpidettä,
joista 27 % oli koulutusratkaisu.
Koulutuksen määrä on pysynyt ennallaan, mutta
suhteellinen osuus on pienentynyt.
Työpaikkakuntoutuksen määrä ja suhteellinen
osuus on kasvanut.
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VKK:n vuositilasto 2013 (2012)
Ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteistä
• 51 (55) % oli työpaikkakuntoutusta: työkokeilu 339 (355),
työhönvalmennusta 10 (25), yritystukea 7 (11) tai muita
työpaikan järjestelyjä / muuta tukea 10 (21)

• 49 (45) % ammatillista koulutusta 339 (336)
Ammatillisen kuntoutusohjelman suorittaneista
työllistyi 71 (77) %.
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Työvoimakoulutukseen koulutuksen
aloittaneet 2006 - 2013
(lähde: henkilökohtainen tiedonanto ylitarkastaja Patrik Tötterman, TEM)

Vammaiset ja
pitkäaikaissairaat

Ei vammaiset ja
pitkäaikaissairaat

yhteensä

vammaisten ja
pitkäaikaissairaiden osuus
kaikista (%)

Vuosi 2013

3082

51839

54921

5,61

Vuosi 2012

5140

64544

69684

7,38

Vuosi 2011

5928

71678

77606

7,64

Vuosi 2010

6255

79053

85308

7,33

Vuosi 2009

5731

74212

79943

7,17

Vuosi 2008

6225

64153

70378

8,85

Vuosi 2007

7859

69939

77798

10,10

Vuosi 2006

7568

70459

78027

9,70

Leila Tauriainen
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Kelan ammatillisen kuntoutuksena
koulutukseen
(Lähde: Kelan kuntoutustilasto)

Ammatillinen koulutuksessa ja korkeakouluissa
kuntoutusrahalla opiskelevien määrä
2013
3 413
2012
3 027
2011
3 037
Pohjakoulutukseen n 130 asiakasta / v. Yleissivistävän koulutuksen
tuen myöntöperusteena on, että koulutus on edellytys jatko-opinnoille.
Tätä on esim. lukio- ja kansanopistokoulutus.
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Ammatillinen erityisopetus
Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Erityisopetusta saaneiden ammatillisen koulutuksen
opiskelijoiden määrä kasvanut ainakin vuodesta 2004 alkaen
erityisopiskelijaa

2004
2008
2012

osuus tutkintoon johtavien koulutusten
kaikista opiskelijoista

12 500
16 500
21 200

5%
6%
8 % (N=132 550)

86 % opiskeli ammatillisissa oppilaitoksissa, 13 %
erityisoppilaitoksissa, 1 % muissa oppilaitoksissa.
Leila Tauriainen
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Lakeja toiminnan taustalla

Laatija

1.3.2011
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Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja
kuntoutusrahaetuuksista (566/2005)
•

7 § Ammatillisen kuntoutuksen sisältö
Kansaneläkelaitos järjestää 6 §:ssä tarkoitettuna ammatillisena kuntoutuksena:
1) kuntoutustarvetta ja -mahdollisuuksia selvittäviä tutkimuksia;
2) työ- ja koulutuskokeiluja;
3) työkykyä ylläpitävää ja parantavaa valmennusta, jonka tavoitteena on
mahdollistaa kuntoutujan työssä jatkaminen;
4) työhön valmennusta;
5) perus-, jatko- ja uudelleenkoulutusta ammattiin tai työhön, joka sairauden,
vian tai vamman rajoitukset huomioon ottaen on vakuutetulle sopivaa, sekä
tällaisen koulutuksen suorittamiseksi välttämätöntä yleissivistävää koulutusta ja
valmennusta;
6) muita 1–5 kohdassa lueteltuihin rinnastettavia, opiskelun tai työn kannalta
välttämättömiä toimenpiteitä.
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Työntekijän eläkelaki (395/2006)
• 26 § Ammatillisen kuntoutuksen sisältö ja kuntoutussuunnitelma
Ammatillisella kuntoutuksella tarkoitetaan työkokeilua, työhön
valmennusta, työhön tai ammattiin johtavaa koulutusta ja
tukea elinkeinotoiminnan aloittamiseen tai jatkamiseen.
Työntekijälle voidaan korvata ammatillisesta kuntoutuksesta
aiheutuvat välttämättömät ja tarpeelliset kustannukset.
Ennen ammatillisen kuntoutuksen käynnistämistä työntekijällä
on oltava suunnitelma ammatillisesta kuntoutuksesta
(kuntoutussuunnitelma), jonka laatimista eläkelaitos voi tukea.
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LITA-järjestelmä
• Laki liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta
(626/1991)
• Laki tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta
(625/1991)
• 6 § Työ- ja ansiokykyyn liittyvän kuntoutuksen korvattavat
kustannukset
• Työ- ja ansiokykyyn liittyvän kuntoutuksen kustannuksina korvataan:
• 4) tarvittava ja riittävä koulutus kuntoutujalle soveltuvaan työhön
tai ammattiin ja tällaisen koulutuksen suorittamiseksi
välttämätön valmentava yleissivistävä peruskoulutus sekä
opiskelusta ja opintovälineistä aiheutuvat tarpeelliset ja
kohtuulliset kustannukset;
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Julkinen työvoima- ja yrityspalvelu
• Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012)
– luku 5 (työvoimakoulutus) 1 §: ”työvoimakoulutuksella parannetaan aikuisten
ammattitaitoa, mahdollisuuksia saada työtä tai säilyttää työpaikka ja heidän
valmiuksiaan toimia yrittäjänä sekä edistetään ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta
ja uuden yritystoiminnan syntymistä.”
– Laissa ei ole ammatillista kuntoutusta koskevia säädöksiä, lain esitöissä (HE 133/2012)
mainitaan, että julkisia työvoima- ja yrityspalveluja voidaan tarjota ammatillisen
kuntoutuksen tarkoituksessa ja lain soveltamisohjeessa (http://www.finlex.fi/data/normit/41735286289Ty___ja_elinkeinoministeri_n_o114695272.pdf ) on linjattu, että julkisia työvoima- ja yrityspalveluja
tarjotaan ammatillisena kuntoutuksena niille asiakkaille, joilla lääkärin asianmukaisesti
toteama vamma tai sairaus vähentää mahdollisuuksia saada työtä, säilyttää työ tai
edetä työssä.
– Erillisiä vain kuntoutusasiakkaille tarjottavia tai heidän työllistymisen tukemiseksi
kohdennettavia TE-palveluja ei ole työolosuhteiden järjestelytukea lukuun ottamatta
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Lopuksi
Parasta, mitä kuntoutuja voi saada, on tarpeensa mukainen ammattitaitoinen
ohjaus oikeiden, osuvien ja osaavien palveluiden piiriin sekä tarvitsemansa
tuki pitkäjänteisen suunnitelman läpiviemiseen. Palveluiden yhteiskulku,
sujuvuus vievät viiveitä pois.
Elämä on meillä kaikilla tässä ja nyt!
Koulutus ja osaamisen kehittäminen on jatkuvaa, arkista puuhaa meille alan
ammattilaisille
– Mukavaa, innostunutta, leppoisaa oman osaamisen kehittämistä!
Lämmin kiitokset tästä yhteisestä tunnin taipaleesta!
Leila Tauriainen
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