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1) Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt ovat 2020-luvun suurin haaste työikäisten 
työkyvylle. Mielenterveyskuntoutus tulee jatkamaan voimakasta kasvua 2020-luvulla ja 
mielenterveyspalveluiden kehittäminen on välttämätöntä. 

2) Tuki- ja liikuntaelinvaivat uhkaavat työkykyä myös 2020-luvulla. Tule-vaivojen 
lääkinnällisen kuntoutuksen (fysioterapian) voimavaroja on lisättävä erityisesti 
perusterveydenhuollossa ja työterveyshuollossa. 

3) Ikääntyneiden kuntoutuksen kehittäminen on välttämätöntä sekä ikääntyneiden 
ihmisarvon että kansantalouden näkökulmasta. Perusterveydenhuollon voimavaroja ja 
moniammatillisuutta on vahvistettava ja kuntouttavaa työotetta edellytettävä kaikilta 
ikääntyneiden parissa työskenteleviltä. 

4) Lasten ja nuorten palveluiden vahvistaminen ja integroiminen normaaliin 
kasvuympäristöön on yksi kuntoutuksen tärkeä tehtävä jo nyt ja tulevaisuudessa, niin että 
elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin turvaaminen on kaikille mahdollista. 

5) Terveyden edistäminen on integroitava kaikkiin kuntoutuspalveluihin. Jokaisen 
kuntoutusalan ammattilaisen vastuulla on ohjata asiakkaalle terveellinen ravitsemus, 
päihteiden käyttö ja terveysliikuntasuositusten mukainen määrä liikuntaa. 

6) Työhön paluun tai mahdollisen ammatillisen kuntoutuksen suunnittelu tulee toteuttaa 
lääkinnällisen kuntoutuksen rinnalla osana kuntoutusprosessia. Muuttuva työ aiheuttaa 
terveydentilasta riippumattomia ammatillisen kuntoutuksen tarpeita. 

Väestön kuntoutustarpeet 2020 – luvulla 
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2020-luvulla on tärkeää vahvistaa ja yhtenäistää 

kuntoutukseen liittyvää tietopohjaa ja tunnistaa 

toisaalta kuntoutustarvetta ennustavia ja toisaalta 

kuntoutuksen vaikuttavuutta kuvaavia indikaattoreita. 

Julkisten hankintojen kautta järjestetystä 

kuntoutuksesta ja vakuutusyhtiöiden järjestämästä 

kuntoutuksesta tulee kerätä järjestelmällisesti tietoa. 

Tieto kuntoutuksen monilta eri kanavilta tulisi 

koota yhteen, jotta voidaan arvioida minkä verran 

kuntoutujat liikkuvat eri palveluiden välillä ja 

minkä verran kuntoutuspalveluiden käyttö 

kokonaisuutena muuttuu.
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Avoimena tietona olevassa ammattien tilastoinnissa 

ja arvioinnissa (esim. TEM:n ammattibarometri tai 

toimialaraportit) puuttuu useita kuntoutusalan 

ammattinimikkeitä. Tietopohjan puutteet vaikeuttavat 

kokonaiskuvan muodostamista ja tulevaisuuden 

näkymien kattavaa esittämistä. Toisin sanoen 

tarvitsemme nyt ja jatkossa systemaattisesti 

tuotettua yksityiskohtaisempaa tietoa 

kuntoutusalan ammateista. 

Kuntoutuksen työvoimatarve ja henkilöstön 

saatavuus
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1. On suhteessa muuhun sosiaali- ja terveysalan 
työvoimatarpeeseen

2. Jos kuntoutukseen panostetaan aiempaa enemmän

3. Eläköityminen kuntoutuksen alueella on nähtävissä

4. Uudet työalueet kuntoutuksessa, esim. 
varhaiskasvatus, työkyky ja työllisyyspalvelut, eri maissa 
olevat käytännöt ja työalueet

5. Vaikuttavuuden vaatimus kuntoutuksessa

6. Muuntuvat työurat; vaihdetaan työpaikkaa, alalta toiselle 
siirtyminen, uudenlaiset työsopimukset ja alustat, 
kombinaatio palkkatyö ja yrittäjyys

7. Digitalisaation, maahanmuuton ja muuttoliikkeen 
vaikutukset 

Kuntoutuksen työvoimatarpeeseen vaikuttavia 

asioita
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Kuntoutus on jäänyt sote-koulutuksen nykytilanteen 

arvioinneissa piiloon, eikä siihen liittyviä 

kehittämistoimenpiteitä löydy. Kaikilla eri sote-alan 

ammattilaisryhmillä pitäisi olla kuntoutuksen oppisisältöjä 

vahvemmin jo perustutkinnossa, jotta oppiminen työskentelyyn 

osana moniammatillista ryhmää ja palveluverkostoa juurtuu 

osaksi omaan professioon kasvamista. Tavoitteena 

asiakaslähtöinen työskentely. 

Asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisosaamisen 

rakentuminen edellyttää eri koulutusalojen ja -asteiden 

sekä työelämän yhteisinä ekosysteemeinä toimivien 

osaamiskeskittymien kokoamista yhteiskehittämisen 

varmistamiseksi. 

Sote-uudistuksen vaikutus kuntoutuksen 

osaamis- ja työelämätarpeisiin
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Kuntoutuksen näkökulmasta erityisen keskeistä on 

toimintakyky- ja työkykyosaaminen.

Tulevassa sote-palvelujärjestelmässä erityisesti 

palveluohjaus ja laajennetut työtehtävät lisäävät osaamisen 

tarpeita. Kuntoutuksen eri ammattilaisryhmien tietoa 

sosiaaliturvajärjestelmästä ja eri etuuksista tulee lisätä. 

Sosiaaliturvaetuuksien ja tarvittavien monialaisten 

kuntoutuspalvelujen yhteensovittamista tulee parantaa. 

Erityisesti huomiota tulee kiinnittää perustason palveluja 

tuottavan henkilöstön ja asiakasrajapinnassa toimiva 

henkilöstö osaamiseen. Myös johdon järjestämisosaaminen 

on tärkeä osa-alue palvelujen tuottamisosaamisen lisäksi.
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Kuntoutuksen muutos, trendit ja 

toimintaympäristö

Uudistuvassa sote-järjestelmässä keskeisiä periaatteita ovat 

yhden luukun periaate ja hoitoketju. Perusterveydenhuollon, 

erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen, järjestöjen ja yksityissektorin 

palveluiden tulee olla kokonaisuus ilman toiminnallisia rajoja.  

Sote-keskuksissa toiminnan painopisteen tulee olla palvelujen 

tarkoituksenmukaisessa järjestämisessä. 

Uusien teknologioiden kehittyminen - samoin kuin innovatiiviset 

yhdistelmät olemassa olevista - muuttavat perustavanlaatuisesti 

tapaamme ehkäistä, diagnosoida ja parantaa sairauksia sekä edistää 

kuntoutusta. 

Virtuaalitodellisuusteknologia seuraa nopeasti etäkuntoutuksen 

perässä ja siihen yhdistettynä. 
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Kiitos !


