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Tutkielman tarkoituksena on selvittää, kuinka biopolitiikka näkyy suomalaisessa kuntoutuksessa sekä analysoida 

Sosiaali- ja terveysministeriön tuottamia kansalaisuuskäsityksiä. Tutkimuskysymyksinä ovat 1) Millaiset tekijät kertovat 

valtion biopolitiikasta kuntoutuksessa? 2) Millaista kansalaisuutta tuotetaan Sosiaali- ja terveysministeriön 

kuntoutukseen liittyvissä julkaisuissa, raporteissa ja selvityksissä? 

Tutkimuksen aineisto käsittää Sosiaali- ja terveysministeriön kuntoutukseen liittyvät julkaisut vuosilta 1992–2014. 

Aineiston kirjoittajat ovat kuntoutuksen asiantuntijoita, ja se käsittelee kuntoutusta sekä kokonaisuutena että 

erilaisten ryhmien kautta. Tutkielman teoreettinen viitekehys käsittelee biopolitiikkaa, kansalaisuutta ja kuntoutuksen 

kehittymistä Suomessa. Kaikista aiheista on saatavilla runsaasti lähdekirjallisuutta, mutta biopolitiikan ja 

kansalaisuuden rakentumisen tarkastelu kuntoutuksessa tuo aiheeseen uuden näkökulman. Tärkeimpänä 

biopolitiikkaan liittyvänä lähteenä tutkimuksessa on Michel Foucaultin teos Turvallisuus, alue, väestö; 

hallinnallisuuden historia (2010). Tutkielman menetelmänä on diskurssianalyysi, koska sen avulla aineistoa voidaan 

analysoida tekstinä, tulkintana ja käytäntönä. Diskurssianalyysi sopii valtion harjoittaman biopoliittisen hallinnan 

kriittiseen tarkasteluun. 

Tarkastelu osoittaa, että biopolitiikka näkyy kuntoutuksessa väestön työkyvyn ja hyvinvoinnin sekä väestön 

sosialisaation tukemisen kautta. Valtion biopoliittisen hallinnan pääkohteita kuntoutuksessa ovat väestön työkyvyn 

ylläpito ja sen tukeminen. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuissa biopoliittisena ihanteena on elinvoimainen ja 

sosiaalinen kansalainen. Valtion näkökulmasta työ ja työkyky ovat tärkeitä asioita kansalaiselle palkkatulon muodossa, 

mutta myös yhteiskuntaan kiinnittymisen muodossa. Väestöä pyritään kiinnittämään ja sopeuttamaan yhteiskuntaan 

kuntoutuksellisilla keinoilla. Kansalaisuusdiskurssi kuntoutuksessa on aktiivinen, osallistuva ja itsenäinen kuntoutuja. 

Kansalaisten aktivointiin tähtäävä retoriikka esiintyy monin tavoin kuntoutukseen liittyvässä aineistossa.  

Jatkotutkimusaiheina olisi hyödyllistä tarkastella jonkin ryhmän sosiaalisen kansalaisuuden kehittymistä tai tukemista 

kuntoutuksessa. Näitä ryhmiä voisivat olla esimerkiksi maahanmuuttajat, päihdekuntoutujat tai muut 

vähemmistöryhmät.  Myös erilaisten ryhmien oikeuksien tarkastelu suhteessa kantaväestöön voisi tuoda esiin 

mielenkiintoisia asioita ja tietoa kuntoutuksen kehittämisen tueksi.  
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JOHDANTO 

 

Mitä on biopolitiikka ja millaiseen kansalaisuuteen Suomen valtiovalta ohjaa 

suomalaisia? Miten kuntoutus liittyy biopolitiikkaan? Näihin kysymyksiin haen 

vastauksia Pro gradu työssäni. 

Arvioin työssäni, miten ja miksi väestön hyvinvointi on valtion politiikan 

kohteena. Nojaan tarkastelussani Michel Foucaultin biopolitiikan käsitteeseen ja tutkin 

asiaa erityisesti kuntoutuksen kautta. Yhteiskunnallisena palvelumuotona kuntoutus on 

mahdollisuus sairauden, vammautumisen, työkyvyttömyyden tai työttömyyden 

sattuessa (Kokko 2003: 1). Kuntoutusmäärät ovat kasvaneet jatkuvasti 90-luvun alusta 

lähtien. Kertooko se väestön alentuneesta terveydentilasta, valtion aiempaa 

suuremmasta panostuksesta kuntouttaviin toimenpiteisiin vai aktivoivasta 

sosiaalipolitiikasta? 

Valtioilla on erilaisia hallinnan muotoja, joilla he hallitsevat väestöään. Tavat 

vaihtelevat huolenpidosta totalitarismiin, jossa Harisalon ym. (2007: 76) mukaan 

hallinta tapahtuu pelon kautta. Pohjoismaissa korostuu sosiaalidemokraattinen hallinta, 

jonka pohjalle on rakennettu myös suomalainen hyvinvointivaltio (Heywood 2002: 95–

98). 1900-luvulla hartaasti rakennetusta suomalaisesta hyvinvointivaltiosta on 

muotoutunut suomalainen versio kilpailuvaltiosta 2000-luvulle tultaessa. Valtiotilan 

muuttumisella on monenlaisia vaikutuksia yhteiskunnassa ja se näkyy erityisesti 

talouteen liittyvissä asioissa (Moisio 2012: 10–11, 164–165).  

Foucault (2010) tarkoittaa biopoliittisella hallinnalla valtion väestöön 

kohdistamaa hallintoa. Ensimmäiset biopoliittiset strategiat on luotu Rabinowin ja 

Rosen (2006: 212) mukaan 1700-luvulla ja ne käsittelivät sairauksia ja terveydenhoitoa 

sekä yksilö- että väestötasolla. Moore (2007: 159–161) kirjoittaa, että biopoliittisen 

hallinnan ja kurijärjestelmän kehittymisen myötä alkoi yhteiskuntien 

modernisoituminen. Foucault (2010: 134–135) näkeekin länsimaisten valtioiden 

hallinnassa selviä biopoliittisia piirteitä.  

Moderniin kansalaisuuteen kuuluvat yksilöiden tasa-arvoiset oikeudet sekä 

velvollisuudet valtiota kohtaan, mutta kansalaisuuden määrittelystä käydään keskustelua 

(Kurki & Nivala 2006: 19). Suikkasen (1999: 23–25) mukaan ihmisen ja valtion suhde 

muuttuu nykyään useammin kuin muutama vuosikymmen sitten ja hän näkee tuon suh-
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teen tarkastelun tärkeäksi. Suomalaisessa yhteiskunnassa korostuu selvästi aktiivisen 

kansalaisen roolimalli. Kansalaisia kannustetaan ottamaan vastuuta esimerkiksi omasta 

terveydestään ja aktiivinen kansalainen on yhteiskunnan ihannemalli (Palola 2011: 301, 

305; Helen & Jauho 2003: 32). Conradson (2009: 230) ja Harvey (2008: 83) näkevät 

asian liittyvän uusliberalismiin, jonka myötä yksilölle pyritään siirtämään vastuuta 

omasta hyvinvoinnistaan, jolloin valtion vastuu vähenee. 

Sekä valtiolle että yksilölle työkyky ja sen säilyttäminen ovat tärkeitä asioita. 

Valtiojohto on nähnyt työkyvyn säilyttämisen ja tukemisen yhdeksi mahdollisuudeksi 

kuntoutuksen. Kearns (2007: 213) kirjoittaa, että biopoliittisiin tavoitteisiin on jo 

varhain liittynyt valtion kilpailukyvyn nostaminen ja Kuhnlen (2000: 224–225) mukaan 

pohjoismaat alkoivatkin painottaa kuntoutuksen osuutta 90-luvun laman aikaan. 

Biopoliittisen hallinnan kulmakiviä ovat väestön mahdollisimman suuri työllisyysaste, 

terveys ja hyvinvointi (Foucault 2010: 308–309).  

Vilkkumaa (2012) näkee biopolitiikan soveltuvan hyvin kuntoutuksen 

tarkasteluun, koska se tarjoaa pitkän välin perspektiiviä hallinnan rationaliteetteihin. 

Freedenin (2003: 40) mukaan erilaisten paradigmojen lainaaminen ja tarkastelu toisilta 

tieteenaloilta on yksi hedelmällisimmistä keinoista luoda uudenlaista ajattelua. Myös 

esimerkiksi Shafir (1998: 3) toteaa, että kansalaisuus käsitteen tarkastelu eri 

tieteenalalähtöisesti voi tuoda esiin uudenlaisia katsontakantoja ja synnyttää lisää 

keskustelua. Järvikoski (2014: 58) taas korostaa, että kuntoutukseen liittyvissä 

näkemyksissä monialainen katsontakanta on jopa välttämätöntä. 

 

Tutkimuskysymykset ja työn tarkoitus 

 

Alkusykäyksen aiheen valinnalle on antanut oma fysioterapeutin tausta ja sen myötä 

herännyt pohdiskelu siitä, miksi valtio järjestää kuntoutusta kansalaisilleen. Tämän 

tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä on biopolitiikka, millainen kansalaisuus on 

Suomessa valtion toivoma malli ja kuinka kuntoutus liittyy näihin kahteen käsitteeseen. 

Työn teemaa lähestytään teoreettisen viitekehyksen ja kahden tutkimuskysymyksen 

kautta.  
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Tutkimuskysymykset: 

 

1. Millaiset tekijät kertovat valtion biopolitiikasta kuntoutuksessa? 

2. Millaista kansalaisuutta tuotetaan Sosiaali- ja terveysministeriön kuntoutukseen 

liittyvissä julkaisuissa, raporteissa ja selvityksissä? 

 

Vastaan tutkimuskysymyksiini sekä lähdekirjallisuuden pohjalta että diskurssianalyysin 

kautta. Aineistona työssäni ovat kuntoutukseen liittyvät Sosiaali- ja terveysministeriön 

julkaisut, raportit ja selvitykset vuosilta 1992–2014. 

Tutkimuksia, joihin liittyvät käsitteet biovalta, kansalaisuus ja kuntoutus, on 

runsaasti, mutta juuri tällaisena yhdistelmänä olevaa tutkimusta en ole löytänyt. Käsite 

biopolitiikka on yksi Michel Foucaultin kiinnostuksen kohteista ja hän on luennoinut 

aiheesta vuosina 1977–78. Näistä luennoista on tehty teos Turvallisuus, alue, väestö: 

hallinnallisuuden historia. Foucaultin ajatuksia terveydenhuoltoon liittyen on 

tarkastellut Suomessa esimerkiksi Ilpo Helen, joka on kirjoittanut terveydenhuollosta ja 

hallinnasta. Ilpo Helen ja Mikko Jauho ovat toimittaneet teoksen Kansalaisuus ja 

kansanterveys.  

Aktiivista ja passiivista kansalaisuutta ovat käsitelleet muun muassa Mikko 

Saastamoinen teoksessa Hallintavalta (2010) ja Elina Nivala teoksessa Hyvä ihminen ja 

kunnon kansalainen (2006). Sami Moisio (2012) on kirjoittanut teoksen valtio, alue, 

politiikka: Suomen tilasuhteiden sääntely toisesta maailmansodasta nykypäivään. 

Teoksessa hän kirjoittaa muun muassa hyvinvointi- ja kilpailuvaltiokehityksestä 

Suomessa. 

Kuntoutusta ovat tutkineet esimerkiksi Aila Järvikoski ja Kristiina Härkäpää ja 

heidän teoksensa nimi on Kuntoutuksen perusteet (2011). Riitta-Liisa Kokko on 

soveltanut Foucaultin näkemyksiä biovallasta väitöskirjassaan Asiakas kuntoutuksen 

yhteistyöryhmässä (2003). Jutta Pulkki on tehnyt väitöskirjan Aluetason 

kuntoutusjärjestelmä- Rakenne, organisaatio ja toiminta palvelujen saatavuuden 

näkökulmasta (2012). Väitöksessään hän arvioi suomalaisen kuntoutusjärjestelmän 

olevan hajanainen.  

 

https://oula.linneanet.fi/vwebv/holdingsInfo?searchId=766&recCount=10&recPointer=14&bibId=1235069&searchType=7
https://oula.linneanet.fi/vwebv/holdingsInfo?searchId=766&recCount=10&recPointer=14&bibId=1235069&searchType=7
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VALTION HALLINTA JA BIOPOLITIIKKA  

 

Hallinnan analytiikka on Michel Foucaultin pohdintoihin perustuva 

yhteiskuntatieteellinen tutkimussuuntaus. Vallankäyttö ilmenee yhteiskunnassa monin 

eri tavoin ja hallinnan analytiikka tarjoaa sen tarkasteluun konkreettisia välineitä. 

Hallinnan analytiikkaan kuuluvat yhteiskunnallisten tapahtumien sekä vallankäytön 

tarkastelu (Kaisto & Pyykkönen 2010: 7). Helenin (2010: 29) mukaan tarvitaan kriittistä 

suhtautumista poliittista järkeilyä kohtaan ja tätä voidaan tehdä esimerkiksi hallinnan 

analytiikan avulla. Huxley (2007: 199) taas arvioi hallinnan kausaalisuuden näkyvän 

tilassa ja ympäristössä. 

Foucault’laisen tulkinnan mukaan vallan alkuperää on vaikea kohdistaa 

mihinkään yhteen pisteeseen, koska kaikki toimijat liittyvät jollakin tavoin eri 

valtasuhteisiin (Kaisto & Pyykkönen 2010: 10). Yhteiskunta on koostumus vallan 

verkostoista, ja hallintaan liittyy vahva rationaalisuus, johon on pitkän ajan kuluessa 

muodostunut historiallisesti rakentuneita diskursseja (Dean 1999: 11). Biovalta korostuu 

Foucault’laisessa ajattelussa (Helen 2010: 28), ja hallitsijat näkevät väestön sellaisena, 

jota voidaan säädellä, kontrolloida, muokata sekä ohjata tiettyjä tavoitteita kohden 

(Dean 1999: 11).  

Hallinnan kohteina Foucault näkee ihmiset, yksilöt ja ryhmät. Hallinnalla on 

erilaisia merkityksiä ja niitä ovat esimerkiksi aineellinen, fyysinen ja tilallinen merkitys, 

mutta hallinta voi kuvata myös jonkin reitin seuraamista. Materiaalisessa merkityksessä 

se on voinut kuvata muun muassa elintarvikkeiden hankintaa. Moraaliseen 

merkitykseen voivat kuulua sekä sielun että potilaan hoitoon liittyvä ohjaus (Foucault 

2010: 126–127). Foucaultin näkemyksen mukaan valtaan ja hallintaan liittyy aina 

biopoliittinen valta ja siinä lääketieteellinen tieto auttaa yksilöiden tai väestön kykyjen 

sekä ominaisuuksien muokkaamisessa ja ohjauksessa (Helen 2004: 207). 

Liberaaliin hyvinvointivaltioon liittyvä huolehtiva luonne voi olla totaalista, koska 

se pyrkii kontrolloimaan kaikkea, mikä liittyy ihmiselämän muotoihin (Helen 2010: 34–

35). Modernin hallintamentaliteetin ohjelmallisuudesta selvimpiä esimerkkejä ovat 

terveyden edistämisen erilaiset poliittiset ohjelmat. Hallinnan teknologioiksi voidaan 

kutsua kokonaisuutta, johon liittyvät ohjelmat, vaikuttavuusindikaattorit ja erilaiset 

tietokäytännöt (Tervonen-Goncalves & Oinonen 2014: 523). Saarisen ym. (2014: 613) 
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mukaan suomalaisista hallitusohjelmista huokuu usko siihen, että kansalaisia voidaan 

muokata sekä taipumusten, motivaatioiden että kykyjen suhteen. Mielenkiintoinen on 

Deanin (1999: 33) näkemys, jonka mukaan moderniin hallinnointiin liittyy utopistinen 

usko siihen, että sen toimintaa voidaan parantaa sekä eri menetelmin että tiedon avulla. 

Kriittistä näkökulmaa edustaa myös Ryynänen ym. (2004), joiden mukaan 

terveydenhoito on tärkeää ja hyödyllistä kansalaisille, mutta vain osa potilaista hyötyy 

terveydenhoidosta, kun sitä verrataan hyvinvointiin, eliniän pitenemiseen tai sairauden 

etenemisen pysähtymiseen. Terveydenhoidon hyöty ei ole niin mullistava ja 

universaalinen kuin monet ammattilaiset sekä potilaat usein arvioivat. Kun hoidon 

tarvetta perustellaan, saattavat terveydenhuollon ammattilaiset ajaa samalla omia 

etujaan, vaikka varsinaisina perusteina ovat potilaat edut. Joka tapauksessa 

terveydenhuoltojärjestelmän merkitys on toimia myös ahdistuksen sekä pelkojen 

lievittäjänä, vaikkei yksilö saisikaan siitä suoraa terveyshyötyä. Tämän kaltainen arvio 

voi tuntua monesta jopa kyyniseltä (Ryynänen ym. 2004: 21, 24).  

Anarkisteja lukuun ottamatta kaikki poliittiset ajattelijat pitävät valtiota ainakin 

jossain määrin tarpeellisena. On kuitenkin paljon erilaisia näkemyksiä, mitä valtion 

pitäisi tehdä, mitä toimintoja sen pitäisi järjestää ja mitkä ovat sen vastuualueet. 

Erilaisia valtiomuotoja ovat minimaalinen, kehittyvä, sosiaalidemokraattinen, 

kollektiivinen ja totalitaarinen valtio (Heywood 2002: 95; ks. myös Harisalo ym. 2007: 

73–92). Seuraavaksi kirjoitan lyhyesti näiden valtiomuotojen ominaisuuksista. 

Minimaalisen valtion tavoitteena on säilyttää yksilön vapaus mahdollisimman 

suurena. Valtion rooli on olla suojelija ja se tarjoaa perusturvallisuuden sekä sosiaalisen 

järjestyksen kansalaisilleen. Valtio toimii ”yövartijana”, jonka apuun turvaudutaan vain, 

kun perustoiminnot ovat uhattuina. Esimerkiksi Singapore ja Malesia ovat minimaalisen 

valtion kaltaisia. Kehittyvät valtiot puuttuvat maan taloudelliseen elämään 

tarkoituksenaan teollisuuden kasvun ja taloudellisen kehityksen markkinointi. 

Tavoitteena on luoda kumppanuussuhde valtion ja taloudellisten tekijöiden välille. 

Erityisesti teollistumisen aikakaudella Yhdysvallat ja Yhdistynyt Kuningaskunta 

kuuluivat kehittyvien valtioiden kastiin (Heywood 2002: 95–97). 

Kollektiiviset valtiot, kuten Neuvostoliitto ja useimmat itäisen Euroopan valtiot 

kommunismin ajalta pyrkivät siihen, että koko talouselämä oli valtion kontrollin 

alaisuudessa. Ominaista kyseiselle hallinnalle oli yhteisomistus sekä keskusjohtoisesti 
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toteutetut taloussuunnitelmat valvojanaan kommunistinen puolue (Heywood 2002: 97–

98). Äärimmäinen esimerkki valtion hallinnasta on totalitaarinen valtio, jolle Harisalon 

(2007: 75) mukaan ominaista on vallan keskittyminen yhdelle ryhmälle tai luokalle 

huolimatta näiden ideologiastaan. Talouden lisäksi valtion alaisuudessa ovat myös 

koulutus, kulttuuri, uskonto ja perhe-elämä. Valtion valvonta on täydellistä, se 

manipuloi kansalaisia ideologiallaan, eikä luottamusta kansalaisiin ole. Tällaisia 

valtioita ovat olleet esimerkiksi Hitlerin Saksa, Stalinin Neuvostoliitto sekä nykyisenä 

mallina Pohjois-Korea (Heywood 2002: 97–98; Harisalo ym. 2007: 75). Nivalan (2006: 

69–70) mukaan totalitaristisissa valtioissa valtion intressien palvelu on 

kansalaiskasvatuksen tärkein päämäärä, eikä yksilöllisyyttä pidetä arvossa. Pitkään 

jatkunut totalitarismi voi aiheuttaa väestön aloitteellisuuden hiipumisen (Harisalo ym. 

2007: 76). 

Sosiaalidemokraattisten valtioiden arvoihin sekä pyrkimyksiin kuuluvat 

oikeudenmukaisuus, tasa-arvoisuus ja sosiaalinen oikeus. Esimerkiksi Itävallassa ja 

Ruotsissa valtion hallinnan kohteina ovat olleet sekä kehitykselliseen että 

sosiaalidemokraattiseen hallintaan liittyvät tekijät. Kehittyvään valtioon erona on 

positiivisempi kuva valtiosta, koska se tavoittelee yksilön vapautta ja oikeutta. 

Sosiaalidemokraattinen valtio keskittyy enemmän vaurauden jakamiseen laajalti kuin 

vaurauden tuottamiseen ja se näkyy pyrkimyksenä vähentää köyhyyttä sekä sosiaalisen 

epätasa-arvoisuuden ehkäisynä. Sen vuoksi kaksi kyseiseen hallintamuotoon liittyvää 

ominaisuutta ovat Keynesialaisuus ja sosiaalinen hyvinvointi. Keynesialaisen 

talouspolitiikan avulla säädellään kapitalismia ja tavoitellaan täystyöllisyyttä (Heywood 

2002: 97). Freeden (2003:82) näkee liberalismin vaikuttaneen suuresti sosiaalisen 

reformin syntyyn ja sen huipennuksena on syntynyt hyvinvointivaltio, joka Harisalon 

ym. (2007: 83) mukaan on instituutiona kansalaisten luottamusta herättävä kohde.  
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Hyvinvointivaltio 

 

Esping-Andersenin (1990: 26–28) mukaan hyvinvointivaltiot voidaan jakaa 1) 

liberaaleihin hyvinvointivaltioihin, 2) konservatiivisiin hyvinvointivaltioihin ja 3) 

sosiaalidemokraattisiin hyvinvointivaltioihin, joilla viitataan Pohjoismaihin. Harisalon 

& Miettisen (2004: 48) mukaan myös Suomi kuuluu sosiaalidemokraattisiin 

hyvinvointivaltioihin. Pohjoismainen hyvinvointivaltio kantaa vastuuta kansalaisista, 

jotka ovat eri syistä johtuen avun tarpeessa. Tällainen huolenpito tarvitsee kyseistä 

katsontakantaa arvostavan kulttuurin (Juhila 2006: 155). Harisalo & Miettinen (2004: 

49–50) näkevät hyvinvointivaltion tehtäviksi yhteisöllisyyden edistämisen, palvelujen 

tuottamisen sekä sosiaalisten ja taloudellisten erojen tasoittamisen. Suomalaisessa 

kuntoutusjärjestelmässä on sekä Saksan kaltaisia sosiaaliturvavakuutukseen että Ruotsin 

julkiseen veropohjaiseen järjestelmään liittyviä piirteitä (Ihalainen & Rissanen 2009: 

46).   

Arterin (2008) mukaan ei voida puhua yhtenäisestä pohjoismaisesta 

hyvinvointimallista. Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa on korostunut 

sosiaalidemokraattinen hallinta, kun Suomessa agraaripuolueet ovat olleet perinteisesti 

vahvoja. Islannissa ja Suomessa vasemmisto on saanut enemmän kannatusta kuin 

muissa Pohjoismaissa. Suomen hallitukset ovat usein olleet enemmistöhallituksia ja 

mainituissa kolmessa taas vähemmistöhallitukset ovat olleet yleisiä. Joka tapauksessa 

yhteistä pohjoismaisille valtioille on muun muassa monipuoluejärjestelmä, 

konsensuspolitiikka, samankaltainen lainsäädäntöprosessi sekä markkinoiden säätely 

valtion taholta. Nykyisin kansainvälistyminen ja Euroopan unioni kuitenkin vaikuttavat 

voimakkaasti myös Pohjoismaiden päätöksentekoon (Arter 2008: 151–189).  

Hyvinvointivaltiolle ominaista on sosiaali- ja terveysmenojen suuri osuus valtion 

bruttokansantuotteesta. On kuitenkin otettava huomioon menojen jakautuminen, koska 

esimerkiksi joissakin autoritäärisissä valtioissa menot ovat voineet kohdistua 

suurimmaksi osaksi hyväosaisiin ihmisiin (Kotkas 2013: 17). Conradsonin (2009: 230) 

mukaan suurin osa OECD-maista kuluttaa 15 % bruttokansantuotteesta 

hyvinvointipalveluihin, kun Skandinaviassa lukema on noin 30 %. Suomen 

sosiaalimenojen osuus suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2013 oli 32,5 % (STM 
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2014a). Hyvinvointivaltiokehitykseen liittyvät lisäksi olennaisesti teollistuminen, 

työväenliikkeen synty ja demokratiakehitys (Kotkas 2013: 18).  

Erilaisia hyvinvointi-indikaattoreita on Tilastokeskuksen mukaan runsaasti. 

Indikaattorien pääluokkia ovat esimerkiksi terveys, työelämä ja aineelliset elinolot. 

Nämä taas jakautuvat useisiin alaluokkiin (Tilastokeskus 2014). Hyvinvointivaltion 

periaatteita ovat 1) universalismi, jonka myötä hyvinvointi kuuluu kaikille kansalaisille, 

2) kokonaisvaltaisuus, joka tarkoittaa valtion järjestämiä terveys- ja sosiaalipalveluja 

sekä peruskoulutusta ja 3) tasa-arvoisuus kaikessa toiminnassa (Arter 2008: 178–179). 

Hyvinvointivaltion politiikkaan liittyy monia suuria kysymyksiä. Esimerkiksi voidaan 

arvioida, minkä ryhmän avun tarvetta tulisi ensisijaisesti tyydyttää. Vanhojen vai 

nuorten, työttömien vai sairaiden, fyysisesti vai henkisesti sairaiden (Freeden 2003: 37–

38). 

Hyvinvointivaltion rakentamisen yhteydessä viitataan usein Keynesiläiseen 

talouspolitiikkaan, mikä tarkoittaa valtion säännöstelyä talouteen liittyvissä asioissa. 

Kahden viime vuosikymmenen aikana Keynesiläisyyteen liittyvä valtion alueiden 

tasapäistävä kehitys on saanut väistyä (Moisio 2012: 35, 38). Jutilan (2011: 204) 

mukaan leikkauksia on jatkettu 20 vuotta, ja suosimalla yksityistä sektoria on luotu 

eriarvoista yhteiskuntaa. Vastakkainen malli Keynesiläisyyteen verrattuna on 

Schumpeteriläinen malli, jonka mukaan kaikki kehitys lähtee innovaatioista ja myös 

valtio nähdään osin yrittäjänä sekä yrittäjyyttä tukevana instituutiona. Yhteistä 

Keynesiläiseen malliin on siis valtion väliintulo ja eroa on siinä, että 

Schumpeteriläisyys kannattaa vapaita markkinoita ja yrittäjyyttä, kun Keynesiläisyys 

näkee kriisien syyksi säännöstelyn puutteen (Finlayson 2013: 213–214). 

Schumpeteriläinen malli liittyy klassisen liberalismin taloushallintoon, josta käytettiin 

nimeä laissez-faire. Sen myötä markkinoiden uskottiin säätelevän itse itseään (Heywood 

2003: 62). Patomäen (2008: 40–41) mukaan Schumpeter kritisoi kartelleja, monopoleja 

ja yleisesti markkinoiden säännöstelyä, koska nämä haittaavat kilpailua. 

Suomi oli myöhäiskehittyjä hyvinvointivaltiona, koska se oli sodassa 

Neuvostoliiton kanssa 1940-luvulla ja teollistumisaste oli vähäinen vielä ennen toista 

maailmansotaa. Politiikassa suurinta valtaa Suomessa edusti agraaripuolue 1960-luvun 

puoliväliin saakka. 1966 sosiaalidemokraatit ja Suomen kansan demokraattinen liitto 

saivat enemmistön eduskuntaan ja 70-luvulla hyvinvointimenojen kohdalla tapahtui 
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suuri kasvu. Suomen hyvinvointimenojen kasvu jatkui aina 1990-luvun taitteeseen asti 

(Arter 2008: 175–176). Hyvinvointivaltion luominen oli 1960–luvulta aina 1980–

luvulle asti yhteiskuntapolitiikan lähtökohta ja yhä edelleen sitä käytetään poliittisen 

argumentoinnin välineenä (Moisio 2012: 24). Tulevaisuuden haasteita 

hyvinvointivaltiolle ovat esimerkiksi eurooppalaistuminen, demografiset muutokset ja 

julkinen-yksityinen asetelma hyvinvointipalvelujen tuottamisessa (Arter 2008: 186–

189). 

Suomen valtiota on kehitetty koko itsenäisyyden ajan paremmaksi vastaamaan 

haasteita, joita moderni valtio kohtaa. Erityisen voimakkaita muutoksia valtiossa 

tapahtuu erilaisten kriisien aikana ja niiden jälkeen. Suomessa valtiomuutos alkoi 

viiveellä muuhun Eurooppaan nähden ja voimakkain muutos tapahtui 1990–luvun alun 

taloudellisen laskusuhdanteen vaikutuksesta (Moisio 2012: 9, 24). 1990-luvulla 

taantuma heikensi hyvinvointivaltion rakenteita erityisesti Suomessa ja Ruotsissa. 

Valtiot esimerkiksi lyhensivät etuisuusaikoja, tiukensivat etuisuuksien ehtoja, esittelivät 

uudet eläkeuudistukset ja painottivat kuntoutuksen osuutta. Työläispuolueet painottivat 

työsuuntautuneisuutta ja pyrkivät vähentämään passiivista etujen nostamista kohti 

aktiivista kansalaista, joka etsii työtä ja kouluttaa itseään. Ehkä parhaiten juuri 

suomalainen yhteiskunta voi opettaa muita hallituksia, kuinka edistynyt ja 

universalistinen hyvinvointivaltio ei lamaannu äkillisen talouden laman vuoksi (Kuhnle 

2000: 224–226).  

Joillakin suomalaisen yhteiskunnan alueilla hyvinvointivaltiokulttuuri on vielä 

selvästi läsnä. Vuosikymmenien saatossa Suomeen onkin kehittynyt 

yhtenäisvaltiokulttuuri, joka jarruttaa radikaaleimpia muutosesityksiä. Uusliberalistinen 

suuntaus ei muotoutunut kokonaan Suomen linjaksi, vaikka Suomesta tuli 90–luvun 

kuluessa kilpailuyhteiskunta (Moisio 2012: 24–25, 164–165). Eräsaaren (2006: 97) 

mukaan hyvinvointivaltion purku on ollut epädemokraattista ja se on tehty salassa. 

Kauton (2004: 27) näkemys valtiotilasta on erilainen, koska hän ei näe, että Suomi olisi 

siirtynyt aatteellisesti hyvinvointivaltion ominaisista piirteistä kohti kilpailuvaltiota ja 

perustelee näkemystään puolue- ja hallitusohjelmien sekä hyvinvointiministeriön 

diskurssien pohjalta.  

Suomessa on keskusteltu 2000-luvulla vilkkaasti sekä kansallisesta että 

kansainvälisestä kilpailukyvystä. Tässä keskustelussa valtion ja kansalaisen suhde on 
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avannut uudenlaisia ajatusmalleja. Valtiotilan muuttumisen myötä yksilöllisyys, 

kansainvälistyminen ja kilpailu ovat lisääntyneet (Moisio 2012: 9–10).  

 

Sielunpaimennuksesta biopolitiikkaan 

 

Biopolitiikka on saanut alkunsa sielunpaimennuksesta, joka hallinnallisuuden 

lisääntyessä muuntui paimenvallaksi 1600–1700-luvuilla. Kristillisellä 

sielunpaimennuksella on pitkät perinteet jo 200-luvulta lähtien. Kristillinen 

sielunpaimennus on halunnut olla mukana ihmisen elämän joka käänteessä ja erityisesti 

kristityt valtiot nojaavat sielunpaimennuksen perinteeseen. Valtiollisen paimennuksen 

tehtävänä on jo varhain ollut yhteiskunnan epäjärjestyksen vähentäminen. 

Sielunpaimennus on ollut tärkeänä pohjana hallinnallisuuden muodostumiselle 1500-

luvulla, jolloin hallinta terminä sai poliittisen merkityksen. Paimenvalta ja politiikka 

säilyivät kuitenkin erillään 1700-luvulle saakka (Foucault 2010: 127, 156, 164, 181, 

191). 

Väestön hallintaan ovat kuuluneet opastaminen, johtaminen, yhteisön haltuun 

ottaminen sekä riippuvuussuhde hallitsijan ja hallittavien välillä. Riippuvuussuhteeseen 

kuuluu kolme tekijää, joista ensimmäinen on alistumissuhde, jossa toinen ihminen 

hallinnoi toista. Toinen on ollut päättymätön suhde, jonka myötä yksilö on tavoitellut 

jotain tulosta, kuten ammattia tai kuuliaisuuden tilaa. Kolmas riippuvuus on ollut 

totuuden ongelma, mikä tarkoittaa, että sielunpaimenella on katsottu olevan opettamisen 

tehtävä, joka on jatkuvaa ja jota tulisi toteuttaa esimerkkiä antaen. Hallinnallisuudella ja 

paimennuksella on siis yhteisiä piirteitä (Foucault 2010: 164–165, 173–178, 181).  

1600-luvulla merkantilistinen näkemys väestöstä alkoi muuttaa valtaapitävien 

suhtautumista väestöön, koska se alettiin nähdä hyödylliseksi tuotantovoimaksi, joka 

voisi olla tuotteliaampi. Myös kaupungistuminen loi tarvetta uudenlaiselle 

taloudelliselle ja poliittiselle hallinnalle. Nämä tekijät synnyttivät kysynnän 

kurijärjestelmän luomiselle ja hallinnan käytäntönä merkantilismi onkin ensimmäinen 

vallankäytön rationalisointi. Valtiojärkeen perustuvalle hallinnan taidolle muodostui 

kaksi teknologista järjestelmää, joita olivat diplomaattis-sotilaallinen järjestelmä sekä 

poliisi. Valtiojärjen toiminnan toteuttamiseksi luotiin poliisijärjestelmä, jonka merkitys 

ja toimenkuva erosivat suuresti tämän päivän käytännöistä. Tuohon aikaan se oli 

hallintakeinojen kokonaisuus, jonka myötä valtion järjestystä valvottiin (Foucault 2010: 
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74, 78–79, 109, 265, 273, 297–300). Hallinnollisen poliisivallan tehtävinä olivat 

sosiaalisen ja taloudellisen toiminnan tunteminen sekä säännöstely, jotta valtion 

vaurauden ja voiman kasvattaminen olivat mahdollisia (Huxley 2009: 257). 

Väestön hallinnoimiseksi tarvittiin tilastotiedettä, jonka kehitys alkoi 1600-

luvulla. Hallitsijat tarvitsivat perustietoja kansasta, kuten väestön määrästä, 

kuolleisuudesta ja syntyvyydestä. Myös yleisen mielipiteen muokkaaminen on ollut 

tärkeää hallinnan politiikkaa. Näin hallitsijat ovat hankkineet itselleen legitimiteettiä ja 

toisaalta pyrkineet vähentämään sitä kilpailijoiltaan (Foucault 2010: 165, 262–263). 

Modernin valtion syntymisen myötä väestön hallinnasta tuli yksi sen tärkeimpiä asioita. 

Aiemman monarkistisen hallinnon kohteena olivat alueet, joilta kerättiin veroja (Kearns 

2007: 210; Foucault 2010: 127). Merkantilistisen politiikan ongelmaksi Foucault näki 

sen, että se oli kiinnostunut vain valtion, eikä kansalaisten varallisuudesta. Tehokkaalle 

ja toimivalle valtiolle on tärkeää, että kansalaisten lukumäärä on suuri ja työllisyysaste 

on korkea. Valtiojärki, kaupunkien edut, poliisi ja kauppatavara antoivat oikeutuksen 

yksilöiden elämään ja hyvinvointiin puuttumiselle (Foucault 2010: 260, 265, 320–322).  

1700- ja 1800-luvuilla syntyi tärkeitä teknologisia keksintöjä, mutta huomattavia 

olivat myös vallan teknologioihin liittyvät uudistukset. Näitä olivat kurin teknologian 

kehittyminen ja väestön hallinta. Ensin mainittuun liittyvät esimerkiksi kuri, järjestys ja 

turvallisuus armeijassa sekä koko yhteiskunnassa ja näiden tekijöiden kautta eri 

instituutioiden tehokkuus nousikin huomattavasti. Väestön hallinnasta muodostui 

biopolitiikkaa, jonka myötä esimerkiksi kansalaisten terveyttä ja työkuntoa pyrittiin 

parantamaan. Näiden hallintamuotoihin liittyvien kehitysaskelien myötä yhteiskunnat 

alkoivat kehittyä (Moore 2007: 159–161).  

Ensimmäiset biopoliittiset strategiat 1700-luvulla käsittelivät sairauksia ja 

terveydenhoitoa sekä yksilö- että koko populaation tasolla. Ajattelu laajeni nopeasti 

kollektiiviseen suuntaan koskien puhtaan veden jakelua, vuosittaisia 

terveystarkastuksia, sairausvakuutuksia ja ehkäisevää lääketiedettä (Rabinow & Rose 

2006: 212). Lääketiede onkin hyötynyt voimakkaasti paimennuksen teemasta ja 

yleisesti läntisten valtioiden hallinnassa on selviä viitteitä paimenvaltaan (Foucault 

2010: 134–135, 194).  

Lehtinen (2009: 320) määrittelee biopoliittisen maantieteen ihmismaantieteen 

haaraksi, joka linkittää maan, elämän, populaatiopolitiikan ja väestötieteellisen 
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hallinnan. Biopoliittinen tulkinta yhteiskunnasta tarkastelee muutoksia elämässä ja 

työolosuhteissa maailmassa, jossa vallitsevat epävakaat sosiaaliset suhteet. Deanin 

(1999: 99) ja Huxleyn (2009: 257) mukaan biovalta keskittyy väestön hallintaan ja 

siihen kuuluvia tekijöitä ovat syntyminen ja kuoleminen, terveys ja lisääntyminen sekä 

ympäristön ymmärtäminen ja tilastollinen tarkastelu. 

Biopoliittinen määrittely kansasta ilmenee kolmella tavalla. Ensiksi kansa on 

elävä organismi ja yhteiskunnallisen terveydenhuollon päätehtävänä on kansan 

elinvoimasta huolehtiminen. Toiseksi kansalaisen arvoon kuuluvat moraali, vauraus ja 

syntyperä sekä uusimpana määritteenä biologiset ominaisuudet. Kolmantena tekijänä on 

itsekasvatus, jonka myötä ihmisiä ohjataan kohti täysivaltaista osallistuvaa kansalaista 

(Helen & Jauho 2003: 16–17). Biopolitiikkaan kuuluu siis laaja kirjo elämän osa-

alueita. Edellä lueteltujen tekijöiden lisäksi biopoliittisen hallinnan piiriin kuuluvat 

sosiaaliset, kulttuuriset, ympäristölliset, taloudelliset ja maantieteelliset olosuhteet, 

joissa ihmiset elävät. Biopolitiikan avulla pyritään ohjaamaan ihmisten elämäntyyliä 

muun muassa yleisten terveyskysymysten johdolla (Dean 1999: 99). Saastamoinen 

(2010: 231) tulkitsee Foucault’laisen biopolitiikan olevan väestön terveydestä 

huolehtimista, palkkatyöstä aiheutuvien riskien kompensoimista sekä turvallisuuden 

ylläpitoa muun muassa armeijan kautta.  

Biopolitiikka analysointivälineenä on kasvattanut suosiotaan maantieteessä 

hallinnallisuuden muotoja tarkastelevissa tutkimuksissa. Biopolitiikan kautta on 

mahdollista tarkastella kriittisesti esimerkiksi kansalaisuuskäsitettä ja nationalismia. 

Biovalta on yläkäsite, joka sisältää biopolitiikan (Schlosser 2008: 1621–1622, 1630–

1631). Schlosserin (2008: 1621) mukaan Foucaultin biopoliittisesta hallinnasta on tehty 

erilaisia tulkintoja, ja esimerkiksi Ojakangas (2005: 5) kirjoittaa, että väkivalta ei kuulu 

biopolitiikan perusteisiin, vaan hoiva ja välittäminen. Ojakangas (2005: 20–22) onkin 

vahvasti eri mieltä artikkelissaan Agamben (1998: 76) näkemyksen kanssa, että Natsi-

Saksan hallintaan liittyi juuri biopolitiikka puhtaimmillaan.  
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Biopolitiikka osana suomalaista terveyspolitiikkaa 

 

Kansallisen hygienialiikkeen ja sosiaalilääketieteen lisääntyminen aloittivat 

suomalaisen terveysvalistustyön 1880-luvulla. Terveysvalistuksen lähtökohtana oli, että 

kansalaisen velvollisuudeksi koko kansakuntaa kohtaan nähtiin oman terveyden 

vaaliminen. Julkinen valta jaotteli kansalaisia 1900-luvun alkupuoliskolla normaaleihin 

ja sairaisiin eli tuottaviin sekä tuottamattomiin kansalaisiin. Luokittelu mahdollisti 

ihmisten elämään puuttumisen ja vajaakuntoisille ihmisille tarjottiin sekä hoitoa että 

hoivaa (Helen & Jauho 2003: 14–15). 

1900-luvun alussa suomalaisen terveyspolitiikan painopisteenä oli hygienian 

lisääminen ja kulkutautien leviämisen ehkäisy. 1920–1930-luvuilla korostui 

rotuhygieeninen ajattelu, jonka myötä väestön elinkelpoisuutta pyrittiin lisäämään. 

Sotien jälkeen huomio oli väestön määrän kasvattamisessa ja siihen pyrittiin lasten ja 

äitien terveyden parantamisella (Harjula 2006: 101). Järvikosken (2014: 11) mukaan 

esimerkiksi kuntoutus oli sotien jälkeen terveydenhuollon kolmas vaihe, jonka 

päämääränä oli saattaa kansalainen takaisin työelämään. Tästä eteenpäin 

terveyspolitiikassa korostuivat suomalaisten kroonisten kansantautien vähentäminen 

sekä yleinen terveyden edistäminen (Harjula 2006: 101).  

Suomalaisen terveyspolitiikan kehittämistä on verrattu ja perusteltu suhteessa sekä 

Pohjoismaiseen että eurooppalaiseen kehitykseen niin 1900-luvun alussa kuin 

myöhemminkin. Historiallinen tarkastelu osoittaa, että terveyden vaalimiseen liittyvät 

keinot ja menetelmät ovat jatkuvassa muutoksessa. Suomessa suurin murros osuu 1960-

luvulle, jolloin aiemmat hygieniaan ja väestöpolitiikkaan liittyvät linjaukset todettiin 

osin tehottomiksi. Samoihin aikoihin huomattiin myös elintason nousun tuovan 

mukanaan uusia kielteisiä terveysvaikutuksia. Erilaiset tutkimukset kertovat siitä, että 

nykyinen terveyspolitiikka on jälleen muutoksen kourissa (Harjula 2006: 108).  

Helen & Jauho (2003: 20) näkevät kansanterveystyön tärkeimmäksi 

yhteiskunnallistumisen alueeksi, johon biopoliittinen ajattelu toi oman näkemyksen. 

Kansanterveys on jo käsitteenä vanha Suomessa, mutta terveyspolitiikka tuli mukaan 

poliittisiin keskusteluihin vasta 1960–luvulla. Terveyspolitiikkaan liittyvät toiminta, 

tieto sekä tutkimus ja laajasti tarkastellen terveyspolitiikka kattaa koko 

palvelujärjestelmän (Sihto 2013: 20–21). Terveyspolitiikan tavoitteena on edistää ja 
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suojella väestön terveyttä sekä ehkäistä ja hoitaa sairauksia. Näitä tavoitteita toteutetaan 

osana terveyspalvelujärjestelmää. Terveyteen vaikuttaa laaja joukko asioita sekä 

yhteiskunnan osa-alueita ja sen vuoksi terveyspolitiikan toimintakenttä on 

moniulotteinen. Näin ollen terveyspolitiikassa korostuu eri sektorien välinen yhteistyö, 

jotta päätöksenteossa voitaisiin huomioida useat politiikan osa-alueet, jotka vaikuttavat 

väestön terveyteen (Sihto ym. 2013: 420). Terveyspolitiikkaan voivat vaikuttaa myös 

erilaiset eturyhmät vaatimalla uusia lakeja tai lisäpanostuksia terveydenhuoltoon (Helen 

& Jauho 2003: 20).  

Valtiollinen biopolitiikka vakiintui Suomessa, kun julkinen 

terveydenhuoltojärjestelmä ja kansanterveysajattelu yhdistyivät. Samaan aikaan 

suomalaisen terveyspolitiikan lähtökohdaksi muodostui jokaisen kansalaisen oikeus 

terveydenhoitoon. Biopolitiikasta on kyse esimerkiksi siinä vaiheessa, kun pohditaan, 

ketkä ovat oikeutettuja julkisten terveyspalvelujen ja sairausvakuutuksen piiriin. 1900-

luvun alkupuolella vallalla oli ajatus ennen kaikkea valtion edusta, mutta 1960-luvulla 

yksilön oikeuksista puhuminen alkoi yleistyä (Helen & Jauho 2003: 24, 26, 28). 

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisee säännöllisesti erilaisia raportteja sekä 

julkaisuja, joissa käsitellään muun muassa kansalaisten terveyttä, sen edistämistä ja 

hyvinvointia. Sosiaali- ja terveysministeriön tulevaisuuskatsauksesta vuodelta 2014 on 

luettavissa hyvin vahva biopoliittinen väestön hallinta ja ohjaus. Katsaus näkee väestön 

terveyden ja työkyvyn tukemisen tärkeinä tavoitteina, jotta yhteiskunta pystyy 

tarjoamaan hyvinvointia kaikille. Uhkina nähdään syrjäytymisvaarassa olevat 

kansalaiset sekä kasvavat terveyserot. Tarpeellisena Sosiaali- ja terveysministeriö näkee 

myös jatkuvan kansansairauksien ehkäisyn sekä elintapojen kohentamisen (STM 2014b: 

3, 13). Länsimaissa on yleistynyt hallinnan käytäntö, jolla tehdään erilaisia riskiarvioita 

väestöryhmistä. Riskiryhmiä ovat muun muassa syrjäytyneet aikuiset ja ongelmanuoret 

ja heitä valtio haluaa kontrolloida aiempaa tarkemmin (Saastamoinen 2010: 232). Matti 

Vanhasen II hallituksen hallitusohjelmassa (2007: 52) nähdään Suomen taloudellisen 

menestyksen ja kilpailukyvyn perustaksi terveet ja hyvinvoivat ihmiset. Saarisen ym. 

(2014: 612) mukaan hyvinvoiva väestö on kilpailukyvyn resurssi, eikä enää arvo 

sinänsä. 

Vilkkumaan (2012) mukaan kuntoutuksessa vahva sisäinen hallintaperiaate on 

biopolitiikka, jonka toimintatapa on biovalta. Biovalta- ja politiikka sopivat hyvin 
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kuntoutuksen tarkasteluun, koska ne tarjoavat analyysivälineitä ja ratkaisuja eri 

ongelmakohtiin. Biovallan perusperiaatteiden mukaisesti ihmisen ruumiiseen ja sen 

prosesseihin liittyvät toiminnat ovat hallinnon kohteita. Hallinnan ja ohjauksen kautta 

ihminen alkaa käyttäytyä ja toimia halutulla tavalla. Katsontakanta on herättänyt 

kriittisiäkin näkemyksiä. Esimerkiksi nykyisessä kuntoutuksessa on yleisesti haluttu 

nähdä ihminen biopsykososiaalisena kokonaisuutena (Vilkkumaa 2012). Helen & Jauho 

(2003: 16) näkevätkin biopoliittisena ihanteena ihmisen, joka on vitaalinen ja 

sosiaalinen. Esimerkiksi Järvikoski (2014: 54) näkee tarvetta elämäntapakuntoutukselle, 

jolla ihmisen elintapoihin pyrittäisiin vaikuttamaan ja ohjaamaan niitä 

terveellisimmiksi. 

Biovaltaan liittyvä ajatusmalli risteää läheisesti lääkinnälliseen kuntoutukseen, 

koska kyseisessä kuntoutusmuodossa toimenpiteet koskevat usein ihmisten elimiä, eikä 

silloin välttämättä huomioida ihmistä kokonaisuutena. Joka tapauksessa biopoliittinen 

näkökulma tulee esille myös ennaltaehkäisevässä työssä. Biovaltaa käytetään 

esimerkiksi elintapoja koskevien tutkimustulosten julkistamisen ja tiedottamisen kautta 

valtamediaa hyväksikäyttäen (Vilkkumaa 2012). Lehtinen (2009: 320) kirjoittaa, että 

massojen hallinnassa valtiovalta käyttää apunaan joukkotiedotusta sekä mediaa ja 

haluttu viesti pyritään linkittämään yksilöllisesti ihmisten mieliin ja vartaloihin. 

Foucaultin (2010: 260) mukaan kaksi tärkeintä manipuloitavaa tekijää valtiossa ja 

kansalaisissa ovat talous ja mielipide. 

Foucaultin (2010: 134–135) mukaan länsimaiset demokraattiset valtiot 

harjoittavat biopoliittista ohjailua väestöä kohtaan. Kunnallisalan kehittämissäätiön 

(2014: 2) ja TNS Gallup Oy:n joulukuussa 2014 toteuttaman kyselyn mukaan 

suomalaiset eivät toivo ylhäältä tapahtuvaa pakotettua ohjausta kohti terveellisempiä 

elämäntapoja, koska sen kaltaista hallintaa kannatti vain reilu kymmenesosa vastaajista. 

Yli kaksi kolmasosaa vastaajista arvioi täysi-ikäisten kansalaisten osaavan pitää 

itsestään huolta ilman ohjausta. Neljännes vastaajista suhtautui epäillen ihmisten omaan 

arviointikykyyn terveellisten elämäntapojen suhteen. 
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Valtiotilan muutos ja hyvinvointipolitiikka 

 

Koko pohjoismainen hyvinvointimalli ja terveydenhuoltopolitiikka ovat kokeneet 

voimakkaan rakennemuutoksen 1990–luvulta lähtien (Magnussen ym. 2009: 4). Monet 

uudistukset linkittyvät uusliberalistiseen ajatteluun, johon liittyvät muun muassa 

kuluttaminen, kilpailu ja yksityistäminen (Brown 2009: 56; Harvey 2008: 82). 

Hyvinvointireformi terminä liittyy pääasiassa vauraisiin teollisuusvaltioihin, joissa 

uusliberalistinen ajatusmalli on noussut näkyvästi esiin 1980–1990-luvuilla. 

Esimerkiksi Yhdysvalloissa, Britanniassa, Kanadassa ja Australiassa on tapahtunut 

uusliberalistisen ajatusmallin mukaisesti yksityistämistä, etuisuuksien ja sosiaaliturvan 

leikkauksia sekä teollisuuden vähenemistä. Sosiaalidemokraattisesta hallinnosta pois 

siirtyminen on lisännyt yhteiskunnan epätasa-arvoisuutta (Conradson 2009: 230–231). 

Suomen terveydenhuolto nähtiin maailmanlaajuisesti toimivaksi 1980–luvun 

alussa, mutta 1990-luvulla länsimainen kilpailukykyyn perustuva ajattelutapa ulottui 

suomalaiseen terveyspolitiikkaan (Leppo 2013: 92–93). Myös Euroopan unionin 

merkitys kansallisessa terveyspolitiikassa kasvoi. Euroopan unionin talouspolitiikka 

vaikuttaa jäsenvaltioiden julkisen sektorin toimintaan ja resursseihin, eli myös siihen, 

miten jäsenvaltioiden terveyspalvelut voidaan järjestää (Kattelus & Saari 2006: 73; 

Sihto ym. 2013: 423). Hyvinvointivaltiossa kaikki kansalaiset ovat tasa-arvoisia 

terveyspalvelujen suhteen, mutta uusliberalismin lisääntyessä on syntymässä 

uudenlainen biopoliittinen asetelma ja kansalaiset voivat olla eriarvoisessa asemassa 

terveyspalvelujen suhteen. Voidaan joutua esimerkiksi pohtimaan, onko kansalainen 

oikeutettu terveyspalveluihin, jos hän on laiminlyönyt oman terveytensä hoitamisen 

(Helen & Jauho 2003: 31). Universaalisuusperiaate on tärkeää myös virallisessa 

kuntoutusretoriikassa, mutta usein palkkatyöläisen on huomattavasti helpompi päästä 

kuntoutukseen kuin työttömän. Näin siis kuntoutus ei ole kaikille kansalaisille 

samanlainen mahdollisuus elämän riskitilanteissa (Kokko 2003: 7, 17). 

Valtiotilan muutoksen rakenteellisiin tekijöihin kuuluvat muun muassa 

kaupungistuminen, väestön ikääntyminen ja maahanmuutto. Näillä kaikilla on selvä 

vaikutus muun muassa terveyspalvelujärjestelmän uudistamiseen (Lidström 2007: 505). 

Terveyspalveluita järjestetään uudelleen myös kuntaliitosten vuoksi. Kuntaliitoksissa 

syntyvät isot hallintakokonaisuudet ja väestökeskittymät aiheuttavat tarpeen palveluiden 
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keskittämiselle (Kokko 2007: 131). Muutoksia on tapahtunut myös palveluiden 

tuottamisessa, koska sosiaali- ja terveyspalveluissa yritysten ja järjestöjen osuus on 

lisääntynyt jatkuvasti 2000-luvulla ja näistä palveluista runsas neljännes tuotetaan 

yksityisten palveluntuottajien toimesta (Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut 2012).  

Edelleen hallinnan tavan muutokseen liittyy uusi julkishallinto (New Public 

Management), jonka esimerkiksi Eräsaari (2006: 87) ja Saastamoinen (2010: 237) 

näkevät hallintamenetelmänä, jonka myötä uusliberalistinen ajattelu näkyy hallinnassa. 

Osbornen ja Gaeblerin (1992: 98–99) mukaan uuteen julkishallintoon kuuluvat muun 

muassa seuraavat tekijät: kilpailu palveluntarjoajien välillä, suoritusten mittaaminen, 

asiakkaiden määrittely kuluttajiksi ja vaihtoehtojen tarjoaminen, ongelmien 

ennaltaehkäisy ja markkinoiden suosiminen. Uusliberalistisen ajattelun myötä kilpailu, 

yksityistäminen ja sääntelyn purkaminen mahdollistavat byrokratian vähentämisen. 

Tämän hallintomallin myötä päättäjien on myös jatkuvasti etsittävä korjattavaa 

rakenteellisista muodoista, jotta valtion kilpailukyky paranee (Harvey 2008: 82). Uuteen 

julkishallintoon liittyy Saastamoisen (2010: 237) mukaan esimerkiksi kansalaisten 

aktiivisuuden korostaminen. 

Siirtyminen kohti uutta julkishallintoa alkoi Suomessa 1980-luvulla. Valtiojohto 

alkoi uudistaa virastojen hallintaa ja niiden toimintaan tuli mukaan liikkeenjohdollisia 

piirteitä. Muutoksen vauhti oli 1990-luvulla kova ja yhtiöittämis- ja 

yksityistämisprosesseista tuli hallitsemattomia. Yksityistäminen tapahtuu sekä 

osittamalla että ulkoistamalla ja jälkimmäisestä esimerkkeinä ovat siivous, ruoka ja 

hoivapalvelut. Perusajatuksena uudelle julkishallinnolle on se, että yksityinen on 

parempaa kuin julkinen. Uuden julkishallinnon retoriikka kuulostaa houkuttelevalta, 

koska sen puolustajien mukaan byrokratiakeskeisyys jää sen myötä vähemmälle, 

joustavuus lisääntyy ja tuhlailu loppuu. Helposti kuitenkin unohdetaan, miten entinen 

malli oli varsin työllistävä ja se on perustunut monipuoliseen harkintaan. Hyvinvointiin 

liittyvissä ammateissa ammatti-identiteetti kärsii uusliberalistisista käytännöistä, koska 

johdon ideologia on usein paljon ja halvalla. Uuden julkishallinnon myötä byrokratia 

näyttää lisääntyvän, vaikka tarkoitus on päinvastainen (Eräsaari 2006: 88–89, 90–92; ks. 

myös Siltala 2008: 452).  

Terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisevän työn ongelmana on se, että tulokset 

näkyvät viiveellä. Pitkän ajan suunnitelmista huolimatta hyvinvointipolitiikkaa vaivaa 



21 

 

ajoittain lyhytjänteisyys, eivätkä edes taloudelliset perusteet vaikuta asiaan, vaan 

matalasuhdanteen aikana määrärahat vähenevät nopeasti terveyden edistämistyöltä 

(Vertio & Rouvinen-Wilenius 2014: 232). Tuloksiin liittyen vaikuttavuus käsitteen 

käyttö on lisääntynyt lähes räjähdysmäisesti 90-luvun lopusta lähtien. Vaikuttavuus 

liittyy melkein kaikkeen yhteiskuntapolitiikassa, ja esimerkkeinä voidaan mainita 

hyvinvointi- ja kuntapolitiikka, eikä vaikuttavuuden vaateen esittäjien puoluetaustalla 

ole ollut merkitystä. Yhteiskuntaan liittyvä keskeinen diskurssi on selvästi vaikuttavuus 

(Tervonen-Goncalves & Oinonen 2014: 521, 524). 

Vaikuttavuusarviointi on Tervonen-Goncalvesin & Oinosen (2014: 532) mukaan 

jopa institutionalisoitunut kansalliseen tiedonpolitiikkaan. Käytännöksi ovat 

muodostuneet myös tilaustutkimukset. Esimerkiksi terveyden edistämisen ja ehkäisevän 

työn vaikuttavuutta korostetaan poliitikkojen toimesta yksiselitteisesti ja painokkaasti, 

mutta muun muassa kustannusvaikuttavuus voi olla täysin ylimitoitettua. Ongelmana on 

erityisesti terveyteen liittyvien ohjelmien vaikuttavuuden tutkimuksissa se, kuinka 

niiden vaikuttavuutta voidaan oikeasti mitata. Harisalo & Miettinen (2004: 70) 

kirjoittavat, että vaikuttavuuden mittaaminen luotettavasti on vaikeaa ja väitteisiin 

luotettavan mittaamisen puolesta on suhtauduttava kriittisesti. Ihalaisen & Rissasen 

(2009: 50) mukaan Länsi-Euroopan valtioiden kuntoutuspalveluissakin vaaditaan 

tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta lisääntyvissä määrin ja se näkyy esimerkiksi 

kuntoutuksen rahoituksen kytkemisellä vaikuttavuuteen. Voidaan kuitenkin pohtia 

sitäkin, millaisen merkityksen saa kuntoutujan subjektiivinen kokemus kuntoutuksen 

vaikuttavuudesta. Eri tutkimusten mukaan esimerkiksi ikääntyneet ovat kokeneet 

kuntoutuksen positiivisena, vaikka mittareilla ei ole pystytty toteamaan kuntoutuksen 

vaikuttavuutta (Ihalainen & Rissanen 2009: 52). 
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KANSALAISUUS 

 

T.H. Marshall määritteli kansalaisuuden koostuvan yhteiskunnallisista, poliittisista ja 

sosiaalisista elementeistä sekä niihin liittyvistä oikeuksista (Johansson 2010: 24). 

Kansalaisuuden ehdot ja sisältö ovat aikojen kuluessa vaihdelleet, mutta kansalaisuuden 

määritelmänä yksilö nähdään kuuluvaksi jäsenenä johonkin poliittiseen yhteisöön. 

Kreikan kaupunkivaltioon liitetään ensimmäinen tunnettu kansalaisuus. Ateenassa 

kansalaiset olivat tasavertaisia lain edessä, mutta naisilla, lapsilla, muukalaisilla ja 

orjilla ei ollut samoja oikeuksia kuin muilla kansalaisilla (Kurki & Nivala 2006: 15–16; 

Shafir 1998: 4; Crick 2004: 73). Crick (2004: 73) kirjoittaakin, että Aristoteleen 

aikainen poliittinen hallinta ei ollut ainakaan demokratia, vaikka se muistetaan 

klassisena hallintotapana. Esimerkiksi Rawlsin (1971: 204) mukaan oikeuksien tulee 

olla samanlaiset kaikille yhteiskunnan jäsenille. Meriläisen (2010: 159) näkemyksen 

mukaan kansalaisuuden käsite on ihmisiä ulos sulkeva, koska toiset määritellään 

kuuluviksi johonkin yhteisöön ja toiset sen ulkopuolelle. 

Locken mukaan kansalaisilla on oikeus elämään, vapauteen ja omaisuuteen. 

Ehtona tälle on, että kansalainen noudattaa lakeja. Jo Ranskan 

vallankumousjulistuksessa korostettiin kansalaisten oikeuksia sekä oikeudenmukaista 

kohtelua. Oikeuksia ovat vapaus, omaisuus, turvallisuus ja sorron vastustus (Hague & 

Harrop 2004: 19–20). Meriläinen (2010: 160) kirjoittaa, että Euroopassa kansalaisuus 

saavutetaan syntymällä jonkin maan kansalaiseksi tai asumalla ja elämällä maassa 

tarpeeksi kauan. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen kannalta kansalaisuuden käsite on 

keskeinen, koska sen myötä aukeavat monet perusoikeudet, vaikka esimerkiksi ikä on 

yksi jaotteleva tekijä. Kollektiivinen osallistuminen on kuitenkin heikentynyt ja tämä 

näkyy esimerkiksi vaali-, puolue- ja järjestöosallistumisessa (Borg 2006: 115–116). 

Moderniin kansalaisuuteen kuuluvat yksilöiden tasa-arvoiset oikeudelliset, 

poliittiset ja sosiaaliset oikeudet sekä velvollisuudet valtiota kohtaan. Moderni 

kansalaisuus vahvistui 1900-luvulla lännessä, mutta kulki eri suuntaan idässä. Erityisenä 

esimerkkinä tästä kehityksestä on Neuvostoliitto, jossa yksilöiden asema oli heikko. 

Moderni kansalaisuus on edelleen vallitseva näkemys kansalaisuuden luonteesta, mutta 

sen määrittelystä käydään keskustelua. Valtio voidaan nähdä liian pieneksi tai suureksi 

kokonaisuudeksi. Pohdintaa käydään myös siitä, tulisiko ihmisoikeuksien nousta 
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kansalaisuutta tärkeämpään asemaan (Kurki & Nivala 2006: 19). Esimerkiksi Chen 

(2013: 274) kirjoittaa, että Kiinassa valtio peräänkuuluttaa kansalaisten vastuuta ja 

osallistumista yhteiskunnan rakentamiseen, kun taas kansalaisyhteisö mieluummin 

arvioi kansalaisuuttaan oikeuksiensa kautta.  

Sosiaaliset oikeudet kumpuavat hyvinvointivaltioiden ideologiasta. Niiden 

merkitys on vaihdellut poliittisen ilmapiirin, yhteiskunnan arvojen sekä voimavarojen 

mukaan. Politiikan tekijät käyvät keskusteluja esimerkiksi siitä, kuinka sosiaaliset 

edellytykset turvataan yhteiskunnassa (Helen & Jauho 2003: 25). Suvereenin valtion 

täysivaltainen jäsenyys voi muodostua vain sosiaalisen kansalaisuuden myötä. Se 

tarkoittaa sitä, että kansalainen jakaa yhteisön kanssa muun muassa arvot ja tavat 

(Meriläinen 2002: 79). Nivalan (2006: 53) mukaan yhteisön jäseneksi tuleminen eli 

sosialisaatio kestää koko ihmisen eliniän ja siihen liittyvät arvot, normit ja säännöt, 

joiden kautta ihminen voi toimia yhteisön hyväksymällä tavalla. Kuntoutus on yksi 

keino, jonka avulla voidaan tukea väestön sosiaalista kansalaisuutta. Vajaakuntoisten 

kansalaisten sosialisaatioprosessia voidaan tarkastella kuntoutuskansalaisuuskäsitteen 

kautta, jossa osallisuus etenee. Eri syiden takia vajaakuntoiset ihmiset jäävät helposti 

sosiaalisen kansalaisuuden ulkopuoliseksi ryhmäksi, mihin vaikuttaa esimerkiksi heidän 

alentunut kykynsä valvoa omia etujaan (Mattila-Aalto & Johansson 2011: 7, 14–15). 

Kansalaisuuteen liittyvät sekä muodollinen että toiminnallinen jäsenyys. 

Muodolliseen jäsenyyteen kuuluvat esimerkiksi oikeudet ja velvollisuudet. 

Toimijuuteen liittyy potentiaalinen toimijuus, jolla voidaan kuvata yksilön toimintaa tai 

sitä, millä tavoin hänen toivotaan toimivan. Lisäksi toiminnalliseen kansalaisuuteen 

liittyy kasvatuksellisuus (Nivala 2006: 47). Toimijuuden on oltava vahvaa, jotta 

kansalainen saa asiansa hoidettua yhteiskunnan byrokratian keskellä. Jos toimijuus on 

heikkoa tai passiivista, sosiaali- ja terveysjärjestelmien ammattilaisten pitäisi ottaa 

vastuuta kansalaisen asioiden hoitamisesta. Muutoin kansalainen voi jäädä ilman 

palveluja, joihin olisi oikeutettu. Yhteiskunnan eriarvoisuus on lisääntynyt, koska 

ihmisten edellytykset toimia aktiivisen kansalaisen tavoin ovat erilaiset (Valokivi 2008: 

79–80).  

Suomen perustuslaissa todetaan, että kansalaisilla on oikeudet riittäviin 

terveyspalveluihin. Yksilöiden oikeudet vahvistuivat suomalaisessa terveydenhuollon 

keskustelussa vasta 1960–70–luvuilla.  Koko kansan terveydestä kantoivat huolta 
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terveydenhuollon pioneerit jo 1800-luvulla ja varsinainen terveysvalistustyö alkoi 

kehittyä 1880-luvulla. Terveyskansalaisuuden nimissä syntyi kategorisointi, jolla 

julkinen valta ja terveydenhuollon ammattilaiset luokittelivat ihmisiä heidän terveytensä 

perusteella eri luokkiin. Luokittelulla mahdollistettiin ihmisten elämään puuttuminen. 

Yksilön luokittelun myötä ihmisistä tuli joko enemmän tai vähemmän kansalaisia, mutta 

heitä ei suljettu pois yhteisöstä, vaan heidät voitiin asettaa alisteiseen asemaan, mikä 

tarkoitti esimerkiksi valvontaa, hoitoa ja hoivaa (Helen & Jauho 2003: 13–15). Valtio 

tarvitsee kansalaisuuden käsitettä, koska sitä kautta eri viranomaisten on helpompi 

toimia luokittelemalla ihmisiä tiettyihin joukkoihin. Ilman kansalaisuuden määritelmää 

viranomaisten olisi selvästi hankalampaa kohdella ihmisiä yksilöinä (Meriläinen 2010: 

163).  

Yksilöiden kiinnittyminen yhteiskuntaan hyvinvointivaltioissa on tapahtunut 

tavoitetiloja saavuttamalla. Yksilöiden tavoitteita ovat olleet koulutus, ammatti ja 

palkkatyö. Yksilö on voinut saavuttaa niin sanotun työmarkkinakansalaisuuden, jolloin 

hän on kantanut kortensa kekoon maksamalla veroja hyvinvointivaltiolle. Tämän päivän 

yhteiskunnassa tuohon kansalaisuuteen voi tulla katkoksia esimerkiksi työttömyyden 

muodossa. Toisaalta myös yksilön mahdollisuudet ovat lisääntyneet ja siirtymä 

sosioekonomisesta luokasta toiseen on mahdollista. Ihmisen suhde valtioon muuttuu 

elämän aikana nykyään useammin kuin muutama vuosikymmen sitten ja tuon suhteen 

tarkasteleminen on tärkeää (Suikkanen 1999: 23–25). 

Kansalaisuuden käsite on muuttunut uusliberalismin myötä ja voidaan kysyä, 

onko valtion hyvinvointi tärkeämpää kuin kansalaisten. Hyvinvointi- ja 

kilpailuvaltiodiskurssin myötä 1990-luvulla päättäjät ajautuivat kahteen eri arvoja 

ajavaan leiriin. Ensin mainitun perinteisiin arvoihin kuuluivat sosiaalinen 

oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Jälkimmäiseen kuuluivat tehokkuus, 

tuottavuus ja kilpailukyky (Saarinen ym. 2014: 605, 610). Kajanojan (2014: 186) 

mukaan talouden ja hyvinvoinnin suhteen on löydettävä sopiva sekoitus, koska ne 

kulkevat käsi kädessä, kun hyvinvointi tehostaa taloutta ja hyvän talouden myötä on 

mahdollista luoda hyvinvointia. Kajanojan näkemystä tukee Sosiaali- ja 

terveysministeriön (STM 2014b: 3, 11) julkaisu, jonka mukaan menestyvän 

yhteiskunnan ja kestävän talouskasvun perusta on terve ja aktiivinen väestö. Joka 

tapauksessa Kokko (2003: 15–16) näkee kansalaisen ja yhteiskunnan suhteen 



25 

 

muuttuneen 90-luvun laman seurauksena, koska hyvinvointivaltio ei enää anna 

samanlaista turvaa kansalaisille kuin aiemmin. 

 Hyvinvointivaltioideologian ja uusliberalismin kohtaaminen on siis synnyttänyt 

uudenlaisen ymmärryksen kansalaisuudesta. Siihen kuuluu yksilöiden kasvanut vastuu 

sekä omasta että läheistensä hyvinvoinnista, ja 2000-luvulla valtiojohdon toimesta 

alettiin puhua yhteisöllisyydestä. Kansalaisten aktivoitumisen kautta koko kansakunnan 

hyvinvointi paranee. Vuosien 2003–2014 hallitusohjelmissa kansalaisten hyvinvointi on 

lähinnä resurssi kilpailukyvyn kehittämiselle, eikä arvo sinänsä. Kansalaista ei siis enää 

nähdä objektiksi vaan subjektiksi, joka omalla hyvinvoinnillaan ja toiminnallaan auttaa 

valtiota menestymään. Uusliberalistinen tulkinta universalismista on sellainen, jossa 

vastuullinen kansalainen omalla työllään ja toiminnallaan mahdollistaa 

peruspalveluyhteiskunnan niille, jotka tukea tarvitsevat (Saarinen ym. 2014: 605–607, 

610, 612, 615).  

 

Aktiivinen ja passiivinen kansalaisuus 

 

Sarjakuvahahmojen (kuva 1) myötä syvennyn tarkastelemaan aktiivisen ja passiivisen 

kansalaisuuden käsitteitä. 

 

Kuva 1. Viivi ja Wagner (Tuomola 2014).  

 

Kansalainen voi olla kuka tahansa, jolla on valtiossa sekä oikeuksia että velvollisuuksia 

huolimatta siitä, millainen valtio on kyseessä. Kuitenkin joissakin valtioissa 

velvollisuudet voivat olla oikeuksia suurempia. Esimerkiksi monissa Afrikan, 

Kaakkois- ja Itä-Aasian sekä Lähi-idän valtioissa kansalaisia kutsutaan hyviksi 
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kansalaisiksi, kunhan he vain noudattavat lakeja. Tällaista kansalaisuutta voidaan 

nimittää passiiviseksi kansalaisuudeksi (Crick 2004: 79). Maantieteellisesti paikan 

merkitys aktiivisen kansalaisuuden roolille on suuri. Etenkin paikallishallinnon kannalta 

tällä seikalla voi olla suurikin merkitys, koska joissakin paikoissa osallistuva 

demokratia on selvästi suurempaa kuin joissakin toisissa paikoissa (Kearns 1995: 155–

156). Nivalan (2006: 72) mukaan yhteisön hyvä jäsen määritelläänkin eri yhteisöissä eri 

tavoin. Aktiiviseen kansalaisuuteen kuuluvia tekijöitä esiintyy erityisesti 

demokraattisissa valtioissa ja näitä ovat esimerkiksi mielipiteen ilmaisemisen oikeus, 

äänestäminen ja mahdollisuus muutosten vastustamiseen. Tätä kutsutaan poliittiseksi 

osallistumiseksi (Crick 2004: 79). 

Markkinatalousyhteiskunnassa liberalistit suosivat aktiivista kansalaisuutta, kun 

kyseessä on yksilön omien etujen valvominen. Yhteiskuntaan osallistumisessa 

liberalistit ovat kuitenkin kannattaneet kansalaisten passiivista osallistumista. 

Liberalistit ovatkin saaneet kritiikkiä negatiivisesta vapauskäsityksestään, joka ei 

huomioi kansalaisten oikeuksia. Tasavallan kannattajat eli Antiikin Kreikan 

demokraattisen hallintatavan kannattajat ovat suosineet kansalaisten aktiivista 

osallistumista yhteisten asioiden hoitoon (Isin & Wood 1999: 8; Nivala 2006: 48). Myös 

sekä roomalaiselle pakanallisuudelle että myöhemmälle protestanttisuudelle yhteistä oli 

näkemys ihmisestä aktiivisena yksilönä (Crick 2004: 76). Isin & Wood (1999: 8) 

kirjoittavat, että kommunitaristiseen perinteeseen kuuluvat vahva yhteisöllisyys ja 

yhteinen hyvä. Kansalaisuuteen kuuluvia tärkeitä arvoja ovat asioista päättäminen 

yhteisesti sekä tasa-arvo yksilöiden välillä.  

Vielä 1980-luvulla Suomessa oli nähtävissä hyvinvointivaltioon liittyvä ajattelu, 

jossa järjestelmäkeskeisyys on korostuneessa asemassa ja valtio nähdään tärkeimpänä 

hyvinvoinnin tuottajana (Saarinen ym. 2014: 609). Hyvinvointivaltiokriitikot näkevät 

järjestelmän tehneen kansalaisista passiivisia yhteiskunnan turvarakenteisiin 

ripustautuneita etujen nauttijoita. Lisäksi kritiikin mukaan omista asioista päättämisen 

mahdollisuudet ovat vähentyneet. Tänä päivänä suomalaisen yhteiskunnan tavoitteena 

on kansalaisten kasvattaminen aktiivisiksi kansalaisiksi. Kansalaisia pyritään ohjaamaan 

aktiivisiksi osallistujiksi yhteiskunnassa ja heitä kannustetaan kehittämään aktiivisen 

kansalaisen valmiuksiaan (Nivala 2006: 84, 88).  
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Kansalaisten vaikutusmahdollisuudet ovat varsin pienet nopeatempoisessa 

yhteiskunnassa, koska äänestämällä tapahtuva vaikuttaminen on hidasta. Valtiovalta 

pyrkiikin kehittämään jatkuvasti uusia muotoja, joilla se aktivoi kansalaisten 

osallistumista, mutta moni näkee helpoimmaksi vaikutuskanavaksi tällä hetkellä 

poliittisen kuluttajuuden (Mokka & Neuvonen 2006: 33). Hyvinvointi ja kansalaisuus 

näyttäytyvät uusliberalismissa sekä valintoina että kuluttajuutena (Saarinen ym. 2014: 

610).  

Kansalainen voi osallistua julkisiin palveluihin sekä poliittisen prosessin kautta 

että vaikuttamalla suoraan asioihin. Valtio pyrkii edistämään aktiivisen kansalaisen osaa 

järjestämällä kansalaispaneeleja, mielipidetutkimuksia ja palvelujen käyttäjien 

haastatteluja. Kansalaisten omien valintojen korostaminen kulkee ohjenuorana 

aktiivisen kansalaisen ”oppaassa”. Sosiaalinen kansalaisuus on jäänyt taka-alalle, kun 

uusliberalismin myötä aktiivinen kansalaisuus on nostettu keskiöön. Aktiiviset 

kuluttajat nähdään moderneiksi uuden ajan ihmisiksi ja passiiviset palvelujensaajat ovat 

eilistä päivää (Palola 2011: 301, 305). Valtio toimii aktiivisen kansalaisen ohjaajana ja 

passiivinen kansalainen nähdään patologisena vastinparina (Saarinen ym. 2014: 607).  

Aktiiviseen kansalaisuuteen liittyviä termejä ovat vapaus, halu ja optimismi. 

Aktiivinen ja ideaali kansalainen on valtiolle kannattava, koska yhteiskunnan hallinta 

tulee halvaksi aktiivisuuden kautta, eikä tällöin kansalaisen ylläpitoon kohdistu jatkuvaa 

julkisen sosiaaliturvan painetta (Saastamoinen 2010: 235–236). Myös Sosiaali- ja 

terveysministeriö näkee kansalaisen ja valtion suhteen muuttuneen, koska kirjoittaa 

raportissaan kansalaisen uudesta roolista, joka auttaa tuottamaan erilaisia palveluja 

asiakaslähtöisemmin. Lisäksi vapaaehtoistyön toivotaan lisääntyvän muun muassa 

kannustamisen muotoja kehittämällä. Edelleen muutosta on tapahtunut 

terveydenhuollossa niin, että kansalaisella on enemmän valinnanvapautta palvelujen 

suhteen kuin aiemmin (STM 2014b: 15). 

Valtiovalta kannustaa kansalaisia ottamaan vastuuta omasta terveydestään, koska 

ennaltaehkäisyn arvioidaan olevan keino, jolla terveydenhuoltojärjestelmän kuormitusta 

voidaan vähentää. Omaa terveyttä hoitava aktiivinen kansalainen nähdään ihanne 

kansalaiseksi julkisessa terveydenhoidossa, koska ajatusmallin mukaan kustannuksien 

jako siirtyy julkisesta terveydenhoitojärjestelmästä yksilölle itselleen. Julkisen 

terveydenhuollon kuormitus voi aiheuttaa tulevaisuudessa pohdintoja siitä, millaiset 
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oikeudet potilailla on hoitoihin. Joidenkin terveysongelmien suhteen on mahdollista 

katsoa ihmisen laiminlyöneen omia velvollisuuksiaan oman terveytensä hoidossa 

(Helen & Jauho 2003: 32; ks. myös Kautto 2004: 17). Kuitenkin esimerkiksi 

päihdekuntoutujien suhteen Mattila-Aallon & Johanssonin (2011: 13–14) mukaan 

sosiaali- ja terveydenalan ammattilaisten on kunnioitettava kansalaisten sosiaalisia 

oikeuksia, vaikka näiden aiemmin tekemät ratkaisut eivät olisi olleet yleisen 

ohjeistuksen ja terveellisen elämäntavan mukaisia.  

Kuten klassisessa liberalismissa, myös uusliberalismissa yksilö on itse vastuussa 

hyvinvoinnistaan ja valtion vastuu on vähäinen (Conradson 2009: 230; Harvey 2008: 

83). Uusliberalismin myötä kansalaisten mieliin pyritään valtaa pitävien johdosta 

iskostamaan termi hyvinvointiyhteiskunta, eikä siis puhuta enää hyvinvointivaltiosta. 

Hyvinvointiyhteiskunta terminä viittaa enemmän tilanteeseen, jossa yksilö on aktiivinen 

ja valtaa on siirretty valtiolta yhteisöille sekä vapaaehtoisjärjestöille. Uusliberalismiin 

liittyy ajatusmalli, jonka mukaan on sitä parempi, mitä vähemmän yksilöllä on 

asiakassuhteita sosiaalityöntekijöiden kanssa. Mikäli ihmisellä on asiakkuussuhteita, on 

niiden uusliberalistisen näkemyksen mukaan oltava mahdollisimman lyhyitä. Ihmisen 

omatoimisuus, ahkeruus ja yrittäjämallinen toimeliaisuus nähdään uusliberalistisen 

maailmankuvan mukaisesti hyveenä. Riippuvuus yhteiskunnan turvarakenteisiin on 

uusliberalistisesti ajatellen ei-toivottavaa. Ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen 

etenkin lasten ja nuorten osalta on korostetun tärkeää (Juhila 2006: 71, 77–78).  

Uusliberalistiseen ideologiaan kuuluu näkemys, jonka mukaan yksilöiden on itse 

otettava vastuu riskien hallinnasta ja epäonnistumisen tapahtuessa vastuu on yksilöllä 

itsellään. Riippumattomuutta taas markkinoidaan ihmisille vapausihanteen kautta 

esimerkiksi kannustamalla väestöä järjestämään itselleen vapaaehtoinen eläkevakuutus, 

jotta eläkkeellä olo olisi turvatumpaa ja nautinnollisempaa. Yhteiskunta tukee tätä, 

koska se vähentää sosiaaliturvan painetta ja lisää kuluttajuutta (Saastamoinen 2010: 

235–236, 238). 

Passiivisten kansalaisten ja erityisryhmien suhteen toimintamalli on sellainen, että 

aluksi heitä kannustetaan ja heidän omatoimisuutta pyritään tukemaan erilaisin 

toimenpitein. Jos tukitoimet eivät tuota tulosta, valtio tukee heidän hyvinvointiaan 

(Saarinen 2014: 614). Esimerkiksi kuntoutuksessa asiakkaan oma aktiivinen ote on 

erityisen tärkeää prosessin positiivisen kehityksen kannalta, mutta varsin usein 
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kuntoutujien oma asenne on olla passiivisena kuntoutujana. Asenne kuntoutukseen on 

yleensä kuitenkin positiivinen, mutta ohjaus päihdekuntoutukseen tai 

mielenterveyspalveluihin koetaan usein leimaavaksi ja liialliseksi yhteiskunnan 

kontrolloinniksi (Kokko 2003: 187–188). Aktiivisen kuntoutuksen rooli alkoi korostua 

Suomessa 1990-luvulla ja tavoitteeksi muodostui kuntoutujan tukeminen hänen 

tavoitteidensa saavuttamisessa. Aktiivisuuden korostaminen liittyy kuntoutuksen 

paradigman muuttumiseen, koska kuntoutujaa ei nähty enää objektina, vaan subjektina 

(Järvikoski 2014: 21–22). 

Usein nykyinen tulkinta kansalaisuudesta on sellainen, että sen eteen tulee tehdä 

töitä, koska se ei enää koostu vain oikeuksista ja velvollisuuksista. Aktiivisuuden 

korostaminen voi kuitenkin luoda epävarmuutta yhteiskuntaan, koska esimerkiksi 

ihmisen työttömäksi jääminen tai jonkinlainen epäonnistuminen voivat johtaa 

syrjäytymiseen ja tämä voidaan tulkita passiivisuudeksi oman riskinhallinnan suhteen. 

Vaarana on yhteiskunnan kahtiajakautuminen. Aktiivisen kansalaisuuden oletuksena on 

palkkatyöläisyys ja tätä kautta kuluttaminen. Toisen ryhmän muodostavat pysyvästi 

työn ulkopuolella olevat, joiden elämää värittävät toiveikkuus ja pelko. Tämän kaltainen 

ilmapiiri on kuitenkin levinnyt suomalaiseen työelämään laajalti ja se koskee erityisesti 

määräaikaisissa työsuhteissa olevia, jotka joutuvat jatkuvasti pitämään huolta 

markkinakelpoisuudestaan (Saastamoinen 2010: 230, 233, 244–245). Myös Tuusa & 

Ala-Kauhaluoma (2014: 17) kirjoittavat, kuinka kritiikki kohdistuu 

aktivointipolitiikkaan, koska se uhkaa hyvinvointivaltion universalismia, kun sen myötä 

kansalaiset jaotellaan eri leireihin.  

Aktiivisuuteen tähtäävä kansalaiskasvatus ja ohjaus ovat siis voimissaan tämän 

päivän yhteiskunnassa. Biopoliittinen ohjaus on herättänyt kansalaisissa eri aikoina 

vastarintaa, koska kaikki eivät ole halunneet olla ohjattavissa. Esimerkiksi 

asepalveluksesta kieltäytyminen on voitu nähdä kieltäytymiseksi 

kansalaiskasvatuksesta, koska se on ollut ohjaukseen kohdistuvaa vastarintaa 

(Foucault2010: 193–194). Downshiftaus tarkoittaa elämän kohtuullistamista ja se on 

yksi esimerkki kulkemisesta eri suuntaan valtavirran kanssa. Se ei kuitenkaan vaikuta 

olevan ristiriidassa aktiivisen kansalaisuuden vaatimuksesta, koska tutkimusten mukaan 

kyseisen elämänmuodon vaalijat ovat poliittisesti aktiivisia, ympäristötietoisia ja 

osallistuvia (Nelson ym. 2007: 151–154).  
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Kansalaisten jatkuva kannustaminen sekä työllisyyteen että parempaan 

terveyskasvattamiseen voidaan nähdä myös valtiojohdon pessimistiseksi kuvaksi 

kansalaisista. Asenne onkin erikoinen, koska moderneissa yhteiskunnissa työ on ollut jo 

pitkään monin tavoin tärkeä asia ihmisille. Tällainen kasvattaminen tuo mieleen 

isällisen ohjaus- ja kasvatustyylin (Saarinen ym. 2014: 613). 

 

KUNTOUTUS SUOMESSA 

 

Kuntoutuksen asema kehittyi 1900-luvulla, jolloin sodittiin maailmansodat ja 

lääkintäteknologia eteni suurin harppauksin. Jälkimmäinen merkitsi vaikeastikin 

vammautuneiden eloonjäämistä ja tämä synnytti tarpeen kuntoutuksen kehitykselle. 

Sotien jälkeen monissa yhteiskunnissa vallitsi työvoimapula ja vammautuneiden paluu 

työelämään nähtiin tärkeäksi. Suomessa kuntoutuksen kehitys alkoi 1940–luvulla ja 

tärkeä kuntoutukseen liittyvä merkkipaalu on vuonna 1947 voimaan tullut 

invalidihuoltolaki. Sotien jälkeen tapahtunutta kuntoutuksen kehitystä kutsutaan 

kuntoutuksen kiteytymisvaiheeksi (Järvikoski & Härkäpää 2011: 36–37). Kuntoutuksen 

eduiksi nähtiin jo varhaisessa vaiheessa lisätyövoiman tuottaminen ja huoltomenojen 

supistaminen. Kuitenkin kuntoutuksen perusteina ovat olleet jo pitkään fyysisen, 

psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn parantaminen. Nämä tavoitteet sisältävät 

työkyvyn kehittämisen ja kaikki funktiot ovat edelleen läsnä suomalaisessa 

kuntoutuksessa (Järvikoski 2014: 11).  

Kuntoutus oli vielä 1950- ja 60-luvuilla suunnattu rajatulle kohderyhmälle. Tähän 

vaikutti kuntoutuksen paradigma, joka oli vajavuuskeskeinen. Kuntoutus oli 

muodoltaan korjaavaa ja palauttavaa. Kuntoutuksen nähtiin täydentävän hoitoprosessia 

ja sitä alettiin kutsua terveydenhuollon laiminlyödyksi kolmanneksi vaiheeksi 

(Järvikoski & Härkäpää 2011: 38). Harjulan (2007: 93) mukaan kuntoutusta perusteltiin 

60-luvulla sekä yhteiskunnallisten että yksilön etujen kannalta ja sen nähtiin alentavan 

huoltomenoja pitkällä tähtäimellä. Kuntoutuksen yhdistyminen osaksi yleisiä 

palvelujärjestelmiä tapahtui asteittain alkaen 1960-luvulta ja jatkuen 1990-luvulle. 

1960-luvulla tehtiin kuntoutuksen kannalta merkittävä päätös, kun se päätettiin 

integroida osaksi muita palvelujärjestelmiä. Vaihtoehtona oli myös erillisen 

kuntoutusjärjestelmän luominen. Eri palvelujärjestelmät alkoivat luoda omia 
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säädöksiään, jotka koskivat kuntoutusta. Kansaneläkelaitokseen (Kela) perustettiin 

erillinen kuntoutusosasto ja Kelan järjestämä kuntoutus alkoi laajentua nopeasti 

(Järvikoski & Härkäpää 2011: 39).  

Vuonna 1972 lääkinnällinen kuntoutus sisällytettiin kansanterveyslakiin (Asetus 

kansanterveyslaista). 1980-luvun lopulla kuntoutuspalvelujärjestelmän 

integraatiovaiheen viimeisiä vaiheita olivat työkykyä ylläpitävän toiminnan 

sisällyttäminen työterveyshuoltolakiin (Asetus työterveyshuollosta). Tasa-arvoisuuden 

vaatimus oli tärkeänä perusteena silloin, kun kuntoutuksen yhdistämistä muihin 

palvelujärjestelmiin suunniteltiin ja toisaalta ajateltiin myös kuntoutukseen pääsyn näin 

yksinkertaistuvan (Järvikoski & Härkäpää 2011: 39–40). Suomen 

terveydenhuoltojärjestelmää kehitettiin 1980–luvulla vähentämällä alueellisia eroja 

palveluiden saatavuuden ja laadun suhteen. Samaan aikaan valtio antoi kunnille myös 

lisääntyvissä määrin päätösvaltaa terveyspalveluiden järjestämisestä ja kunnat saivat 

valita, kuinka ne järjestävät kyseiset palvelut (Järvelin 2002: 13–14). 

1960-luvulta lähtien kuntoutusmäärät ovat kasvaneet voimakkaasti ja esimerkiksi 

Ihalaisen & Rissasen (2009: 13) mukaan 1980-luvulla kuntoutuslaitosten rakentaminen 

yleistyi voimakkaasti, kun Raha-automaattiyhdistys myönsi investointiavustuksia. 

Vuonna 1990 Kelan kuntoutujien määrä oli noin 40000 ja vuonna 2000 määrä oli jo yli 

80000. Työeläkejärjestelmän kuntoutujien määrä kasvoi prosentuaalisesti vielä 

kovempaa vauhtia kyseisenä ajanjaksona, mutta kuntoutujien määrä on selvästi 

pienempi. Vuonna 2014 Kelan kuntoutujia oli 107000 (Kela 2015). Terveys- ja 

sosiaalihuollon kuntoutusmääristä ei ole saatavilla tarkkaa tilastotietoa. 

Kuntoutusmäärien kasvamisen taustalla ovat olleet kuntoutuksen 1) määrällinen 

laajentuminen, 2) sairauskäsityksen laajentuminen, 3) strateginen muutos kohdistuen 

ehkäiseviin tavoitteisiin ja varhaiskuntoutukseen sekä 4) laadullinen laajentuminen, joka 

merkitsee muun muassa kuntoutuksen aloittamisperusteiden muuttumista (Järvikoski & 

Härkäpää 2011: 41–43).  

Kuten edeltä voidaan huomata, kuntoutusmäärien kasvuun on vaikuttanut 

kuntoutuksen paradigman muuttuminen laajakatseisempaan suuntaan 70-luvulta alkaen. 

Kelan kuntoutujamäärän kasvuun vaikuttivat vuonna 1991 säädetyt kuntoutuslait, joiden 

mukaan Kelan tehtävänä on järjestää vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus 

(Myllymäki ym. 1997: 91; Ihalainen & Rissanen 2009: 27). Toinen yhteiskunnallinen 
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määrää lisäävä tekijä oli 90-luvun alun taloudellinen lamakausi, joka aiheutti 

pitkäaikaistyöttömyyttä ja syrjäytymisen riskiä (Järvikoski & Härkäpää 2011: 48–50). 

Järvikosken (2014: 19–20) mukaan kuntoutuksessa tärkeimpiä päämääriä on nykyään 

kuntoutujan valtaistuminen, joka tarkoittaa esimerkiksi hänen itsenäisen toimintakyvyn 

lisääntymistä. Kuntoutuksen päämäärää voidaan verrata Saarisen (2014: 612) arvioon 

siitä, kuinka uusliberalistinen ajattelu tuottaa aktiivista, vastuullista ja taloudellisesti 

tuottavaa kansalaista. Palkkatyön ja yrittämisen kautta kansalainen tukee valtion 

kilpailukykyä. 

Jutilan (2011: 201) mukaan Suomessa julkisen sektorin säästöjen vuoksi ihmiset 

ohjataan käyttämään yksityissektorin palveluja. Ylinen (2011: 5–7) viittaa tähän 

kirjoittaessaan terveyskeskusten yleistyneestä käytännöstä ohjata lääkärin lähetteen 

saaneet tuki- ja liikuntaelinongelmaiset asiakkaat suoraan yksityisen sektorin 

fysioterapiapalveluiden pariin. Ruotsissa suuntaus on edennyt toisin niin sanotun 

kuntoutustakuun tultua voimaan vuonna 2008. Yksityisesti tuotettu kuntoutus on 

vähentynyt ja julkinen on lisääntynyt. Vakuutuskassat ovat vähentäneet 

kuntoutuspalvelujen ostoa yksityiseltä sektorilta ja tämän vuoksi moni hoitolaitos on 

joutunut lopettamaan toimintansa (Ihalainen ja Rissanen 2009: 48–49). Tulevaisuudessa 

erityisesti vammaisten ihmisten elämässä kolmannen sektorin toiminta tulee 

lisääntymään ja se voi muodostua hyvin tärkeäksi elämän sisältöä sekä valtaistumista 

lisääväksi toiminnaksi (Järvikoski 2014: 19). 

Nykyisistä kuntoutuksen kokonaiskustannuksista ei ole lähdekirjallisuudessa 

arviota, mutta vuonna 2000 kuntoutuksen menot Suomessa olivat noin 1,2 miljardia 

euroa (Kuntoutusselonteko 2002: 4; ks. myös Raassina 2002: 16). Kuntoutusmenojen 

kasvu oli 1990–luvulla nopeampaa kuin terveydenhuollon kokonaismenojen kasvu 

(Raassina 2002: 13). Kelan kuntoutuskustannukset ovat kaksinkertaistuneet 

kahdessakymmenessä vuodessa (1990–2010) ja vaikeavammaisten lääkinnällisen 

kuntoutuksen osuus kustannuksista oli noin puolet vuonna 2014 (Kela 2011: 10, 12; 

Kela 2015: 3). 

Kuntoutuksen perusteluja ovat yhteiskunnan yleinen etu, yksilön hyvä ja yrityksen 

hyöty. Yhteiskuntaan liittyviä etuja ovat taloudelliset tekijät, työvoiman riittävyys, 

matalat eläke-, hoito- ja huoltokustannukset. Kuntoutujan oikeudet vahvistuivat vuonna 

2004, kun muutokset Kelan ja työeläkelaitosten järjestämään ammatilliseen 
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kuntoutukseen astuivat voimaan. Uudistuksien myötä oikeus kuntoutukseen on, jos 

työkyvyttömyyden uhka on syntynyt sairauden tai vamman takia ja jos uhkaa voidaan 

vähentää tai siirtää ammatillisella kuntoutuksella (Järvikoski & Härkäpää 2011: 17–18, 

219). Vaikeavammaisten oikeudet kuntoutukseen lisääntyvät vuonna 2016, kun 

kuntoutukseen myöntämiseen ei vaikuta vammaisetuuden saaminen. Tämä lisää Kelan 

kuntoutujien määrää tulevaisuudessa (Kela 2015: 3).  

 

Kuntoutusmuodot ja -palvelujärjestelmä 

 

Kuntoutus jaetaan neljään pääryhmään, joita ovat lääkinnällinen, ammatillinen, 

kasvatuksellinen ja sosiaalinen kuntoutus. Lääkinnällisen kuntoutuksen taustalla ovat 

lääketieteelliset tutkimukset, joiden pohjalta aloitetaan yksilön fyysisen ja psyykkisen 

toimintakyvyn kuntouttaminen. Viime vuosina termin lääkinnällinen kuntoutus rinnalla 

on alettu käyttää myös käsitettä toimintakykykuntoutus. Terveydenhuoltolain mukaan 

lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvat sekä terveyttä edistävät ja toimintakykyä 

parantavat että ylläpitävät terapiat.  

Ammatillisella kuntoutuksella viitataan toimenpiteisiin, joiden kautta voidaan 

edesauttaa yksilön mahdollisuuksia saada työtä tai säilyttää työkykyään. Tavallisia 

välineitä tähän ovat esimerkiksi täydennyskoulutus, työkokeilu ja työkyvyn 

parantaminen. Kasvatuksellinen kuntoutus liittyy tavallisesti koulutukseen ja 

erityisjärjestelyihin, joilla tuetaan vammaisen tai tukea tarvitsevan lapsen tai aikuisen 

kasvatusta (Järvikoski & Härkäpää 2011: 21–22). Anttilan (1992: 35) mukaan 

kasvatuksellinen kuntoutus kohdistuu yleensä alle kouluikäisiin tai ala-asteella olevien 

lasten liikkumiseen, kommunikaatiotaitoihin ja sosiaalisten vuorovaikutusten 

kehittämiseen. Esimerkiksi Ihalaisen & Rissasen (2009: 29) mukaan kuntien 

vammaispalvelut, peruskoulujen ja ammattioppilaitosten erityisopetus on 

kasvatuksellista kuntoutusta.  

Sosiaalinen kuntoutus taas on prosessimuotoista toimintaa, joka keskittyy 

sosiaalisen toimintakyvyn parantamiseen (Järvikoski & Härkäpää 2011: 21–22). 

Aikuisten sosiaalista kuntoutusta voi olla Sosiaali- ja terveysministeriön (STM 2008: 

27) mukaan esimerkiksi päihdekuntoutus ja työttömien kuntouttava työtoiminta. 

Nuorten kohdalla tärkeä tavoite on syrjäytymisen ehkäiseminen (STM 2014: 6), koska 
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siihen liittyviä asioita ovat terveyserot, eriarvoisuus ja inhimilliset kärsimykset (STM 

2015). Tavoitteena on siis edesauttaa yksilön selviytymistä sosiaalisissa tilanteissa ja 

integroida hänet monipuolisesti yhteiskuntaan (Järvikoski & Härkäpää 2011: 21–22; 

Järvikoski 2014: 54–55).  

Pulkin (2012: 67) mukaan kunnat tuottavat suurimman osan kuntoutuspalveluista., 

mutta kuntoutusta järjestetään, rahoitetaan ja pannaan toimeen hyvin erilaisten 

toimijoiden johdosta (Rajavaara & Lehto 2013: 6). Taulukossa yksi on eri 

kuntoutusmuotojen järjestäjät, kohderyhmät, tavoitteet ja kuntoutusmuodot. 

 

Taulukko 1. Kuntoutusjärjestelmän piirteitä Suomessa (muokattu Paatero ym. 2008: 34; 

Järvikoski & Härkäpää 2011: 56). 

Organisoija Kohderyhmä Tavoitteet Kuntoutusmuoto 

Kunnat kuntien asukkaat työ- ja 

toimintakyvyn 

parantaminen, 

sosiaalisen 

selviytymisen 

tukeminen 

lääkinnällinen, 

sosiaalinen ja 

kasvatuksellinen 

kuntoutus 

Kansaneläkelaitos 

(Kela) 

alle 65-vuotiaat 

vajaakuntoiset, 

työkyvyttömät 

 

vaikeavammaiset 

 

työelämään pääsy 

tai siellä pysyminen 

työ- ja 

toimintakyvyn 

tukeminen 

 

lääkinnällinen, 

ammatillinen ja 

harkinnanvarainen 

kuntoutus 

Tapaturma- ja 

liikennevakuutus 

henkilöt, joilla 

tapaturman, 

liikenneturman tai 

ammattitaudin 

aiheuttama vamma 

tapaturman 

aiheuttaman 

menetyksen 

korvaaminen 

kuntouttavilla 

toimenpiteillä 

ammatillinen 

kuntoutus, työ- ja 

koulutuskokeilut, 

työhön valmennus, 

ammatillinen 

koulutus 

Työeläkejärjestelmä eläkkeellä olevat tai 

työkyvyttömyysuhan 

alla olevat 

työelämässä 

jatkaminen tai sinne 

paluu 

ammatillinen 

kuntoutus 

Työ- ja 

elinkeinohallinto 

vajaakuntoiset 

työnhakijat 

ammatillinen 

kehittyminen, 

työllistyminen tai 

työssä pysyminen 

ammatillinen 

kuntoutus 

Valtiokonttori valtion työntekijät, 

sotainvalidit ja 

sotaveteraanit sekä 

heidän puolisonsa 

toimintakyvyn ja 

itsenäisen 

selviytymisen 

tukeminen 

lääkinnällinen, 

ammatillinen ja sotiin 

liittyvä kuntoutus 
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Kuntoutus hallitusohjelmissa 

 

Saarinen ym. (2014: 607) näkevät valtion hallitusohjelmat biopolitiikan välineiksi, 

joiden kautta väestöä sekä sen ominaisuuksia pyritään ohjaamaan tavoitteiden 

mukaisiksi. Kuntoutuksen painottaminen hyvinvointivaltion strategiana muuttui 90-

luvulla, vaikka esimerkiksi Holkerin hallitusohjelmassa (Hallitusohjelma 1987) 

kuntoutuksen osuus oli vielä vaatimaton. Tuolloin tarkoituksena oli vain lisätä 

ikääntyvien ja sotaveteraanien kuntoutusta. Kantolan (2006: 173) mukaan myös Ahon 

hallitusohjelmassa vuonna 1991 kuntoutus oli niukasti huomioitu ja hyvinvointikäsite 

mainittiin ohjelmassa vain kerran. Kuitenkin työssä käyvän väestön työkykyisenä 

pitämiseksi luotiin 1990–luvulla laajoja strategisia toimia tulopoliittisen 

kokonaisratkaisun yhteydessä ja Kuhnlen (2000: 224–225) mukaan Pohjoismaiset 

valtiot alkoivat painottaa kuntoutuksen osuutta 90-luvun laman aikaan. Tärkeimmät 

työmarkkinaosapuolet kokosivat asiantuntijoiden kanssa suositukset, joilla esimerkiksi 

työkykyä ylläpitävää toimintaa tuli järjestää työpaikoilla (Järvikoski & Härkäpää 2011: 

205). 

Lipposen ensimmäinen hallitus vuonna 1995 alkoi irrottautua hyvinvointimallista 

ja siirsi vastuuta hyvinvoinnista kansalaisille. Lipposen hallituksen ohjelmissa 

hyvinvoinnista kirjoitettiin alle kymmenessä kohdassa, mutta Jäätteenmäen 

hallituksessa vuonna 2003 jo 19 kertaa. Hyvinvointipalveluilla tarkoitetaan tässä 

yhteydessä muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluja sekä ansiosidonnaista 

sosiaaliturvaa. Kun Ahon ja Lipposen hallituksissa korostettiin ihmisten omatoimisuutta 

hyvinvoinnin suhteen, liitettiin hyvinvointi Jäätteenmäen hallituksessa vuonna 2003 

yhteiskunnassa oleviin rakenteisiin, työelämään ja palveluihin (Kantola 2006: 174–

175). Toisaalta myös Lipposen ensimmäisessä hallituksessa työkykyä ylläpitävä 

toiminta, ennaltaehkäisy ja varhaiskuntoutus nähdään toimintana, jota on edistettävä. 

Tärkeäksi asiaksi Lipposen ensimmäinen hallitus näki lisäksi syrjäytymisen ehkäisyn ja 

yhteiskunnassa heikommassa asemassa olevien tukemisen (Hallitusohjelma 1995).  

Kantola (2006: 174) pitää huomionarvoisena seikkana sitä, että Lipposen 

hallitusohjelmissa 1990–luvulla hyvinvointivaltiosta ei puhuttu. Vanhasen toisen 

hallituksen ohjelmassa vuonna 2007 erityisenä otsikkona on hyvinvointipolitiikka, 

jonka alla ovat muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelut. Väestön ikääntyminen, 
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työelämän murros, sosiaali- ja terveyspalvelujen kattavuus ja vaikuttavuus ovat 

termeinä käytössä (Hallitusohjelma 2007: 51–52). Kataisen hallituksen 

hallitusohjelmassa vuodelta 2011 (Hallitusohjelma 2011) painotetaan työtä, valtion 

kilpailukykyä, väestön hyvinvointia ja aktiivista sosiaalipolitiikkaa.  

Kuntoutuksessa tärkeäksi nähdään kuntoutujalähtöisyys. Vuoden 2011 

hallitusohjelman mukaan on tärkeää järjestää kolmannelle sektorille paremmat 

mahdollisuudet terveyden ja hyvinvoinnin tuottamiseen. Kuntoutuksen 

kokonaistilannetta halutaan tarkastella ja sen vuoksi ohjelman tavoitteena oli luoda 

selvitys monimuotoisesta kuntoutuksesta, joka on tässä työssä yksi osa aineistoa. 

Sosiaalinen integraatio on myös vahvasti näkyvillä ohjelmassa, koska esimerkiksi 

maahanmuuttajien kotoutumista pyritään parantamaan (Hallitusohjelma 2011: 58–59). 

Tähän viimeksi mainittuun kohtaan mielenkiintoinen huomautus koskien 

kansainvälistyvää Suomea on, että Ahon hallitusohjelmassa (Hallitusohjelma 1991) 

tavoitteena oli lisätä pakolaisten vastaanottomahdollisuuksia ja heille haluttiin turvata 

muun muassa asumis- ja koulutuspalvelut. Maahanmuuttajien integroiminen 

yhteiskuntaan oli tuolloin vasta alkutekijöissä. 

 

Kuntoutuksen nykyiset painopisteet 

 

Hyvinvointiyhteiskunnan muuttuminen aiheuttaa muutoksia myös kuntoutuspolitiikkaan 

ja tilalle on tullut uudenlaista hyvinvointiajattelua (Kokko 2003: 9–10). 

Hyvinvointivaltion reformissa työttömyyden vähentäminen on tärkein kiinnostuksen 

kohde. Työllisyyden lisäämiseen liittyvät eläkeratkaisut, erilaiset kannustimet, 

työkykyohjelmat ja opiskeluaikojen lyhentäminen (Kautto 2004: 19–20). Suurin osa 

kuntoutuksen osajärjestelmistä antaa palveluja vain työikäisille ja nimenomaan 

työssäkäyville. Järjestelmä onkin muotoutunut palvelemaan työikäisten toiminta- ja 

työkykyisyyttä. Keskitetyn rahoituksen myötä kuntoutuspalvelut ovat työikäiselle 

väestölle periaatteessa yhdenmukaiset (Pulkki 2012: 81). 

Tämän hetken kuntoutuskeskustelun ytimessä ovat muun muassa nuorten, 

työikäisten ja ikääntyneiden kuntoutus laaja-alaisesti. Erityinen painopistealue on tällä 

hetkellä suomalaisten työurien pidentämisessä ja työssä jaksamisessa. Lisäksi 

mielenterveyskuntoutujien kasvava määrä on noussut vahvasti esille, koska 
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mielenterveyden ongelmat ovat nuorten ikäryhmien suurin yksittäinen syy 

työkyvyttömyyteen (Järvikoski & Härkäpää 2011: 8, 232). Esimerkiksi Kelan 

järjestämälle kuntoutukselle yleisin peruste on nykyään mielenterveyden ja 

käyttäytymisen häiriöt, kun 1990-luvun lopulle saakka tuki- ja liikuntaelinsairauksien 

häiriöt olivat kuntoutuksen yleisin myöntämisperuste. Mielenterveyden ongelmista 

kärsivien kuntoutujien määrä on kaksinkertaistunut lyhyen ajanjakson 2006–2014 

välisenä aikana (Kela 2015).  

Kuntoutukseen vaikuttavia yhteiskunnallisia tekijöitä ovat esimerkiksi 

taloudellisen tilanteen vaihtelut, työelämän muutokset, väestön ikärakenteen 

muuttuminen ja hyvinvointivaltion vakauden säilyminen. Valtiojohdon suunnitelmana 

on tukea kansalaisten työkykyä sekä kehittää sosiaaliturvaa niin, että ihmiset voisivat 

olla työelämässä 2–3 vuotta kauemmin kuin 2000-luvun alussa. Uhkana on valtion 

elatussuhteen heikentyminen, jonka myötä hyvinvointivaltion rahoitus heikentyy 

(Järvikoski & Härkäpää 2011: 9–11). Sosiaali- ja terveysministeriön (STM 2014b: 13) 

julkaisun mukaan kansalaisten hyvinvoinnin ja työkykyisyyden turvaamisessa tärkeitä 

tekijöitä ovat ennaltaehkäisevät toimenpiteet, oikea-aikainen kuntoutus sekä työpaikan 

ja terveydenhuollon yhteistyö. 

Kuntoutuksella on vaikutusta lisätyövoiman tuottajana ja hoito-, hoiva- sekä 

sosiaaliturvakustannusten kasvun ehkäisijänä. Euroopan unionissa on ollut tavoitteena 

2000-luvulla muun muassa aktiivinen sosiaali-, työvoima- ja työllisyyspolitiikka. 

Tarkoituksena on ollut toimeentuloturvan passiivisten piirteiden vähentäminen. Tähän 

on pyritty esimerkiksi erilaisten kannustimien avulla ja ne voivat olla myönteisiä tai 

kielteisiä. Jälkimmäisenä mainittuja ovat esimerkiksi sanktiot ja velvoitteet. Myönteisiä 

vaikuttimia taas ovat muun muassa kuntoutus, koulutus- ja 

työllistymismahdollisuuksien tarjoaminen (Järvikoski & Härkäpää 2011: 17–18). 

Kataisen hallituksen 2011–2014 tärkeimpiä tavoitteita ovat olleet työllisyysasteen 

nostaminen ja työurien pidentyminen, joita on ollut tarkoitus pidentää alusta, keskeltä ja 

lopusta. Ihmisen eliniän pidentyessä osa tästä ajasta tulisi käyttää työntekoon. Työurien 

pidentyminen on erittäin tärkeää valtiolle, koska se näkyy lisääntyvinä verotuloina ja 

vähentää julkisen talouden kestävyysvajetta (Valtiontalouden…2013: 7, 16). Väestön 

työssä jatkamiseen tai eläkkeelle siirtymiseen ovat vaikuttaneet eläkepoliittiset 

toimenpiteet. Varhaiseläkejärjestelmä kehitettiin Suomessa 1980-luvulla ja sen myötä 
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eläkkeelle siirtyminen oli mahdollista aiempaa helpommin perustein.  1990-luvulla 

työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä pyrittiin vähentämään lainsäädännöllä. 2000-

luvulla on luovuttu varhaiseläkkeistä ja tavoitteena on pidentää kansalaisten 

työssäoloaikaa esimerkiksi työssä jaksamisen tukemisella (Järvikoski & Härkäpää 2011: 

110). 

Vuonna 1985 valtiovalta teki Suomessa lainsäädännöllä mahdolliseksi yli 55-

vuotiaiden vajaakuntoisten työntekijöiden eläkkeelle siirtymisen. 1994 ikä korotettiin 

58-vuoteen ja edelleen vuonna 2000 eläkkeelle siirtymisen iäksi vajaakuntoisille tuli 60 

vuotta. Työllisyystilastot osoittavat, että viimeisen kymmenen vuoden aikana 55–64-

vuotiaiden työllisyys on kasvanut Suomessa enemmän kuin muissa OECD-maissa 

(OECD 2008: 83–84). Tällä hetkellä Suomessa työkyvyttömyyseläkkeelle jää 

työikäisistä 0,7 % vuosittain, kun 2000-luvun alussa lukema oli 1,1 %. Eläkkeelle 

pääsykriteerit ovat tiukentuneet, mutta myös kuntoutus on lisääntynyt (Pulliainen 2015: 

K1, 8–9). 

Säilyttääksemme nykyisen kaltaisen hyvinvointivaltion on elatussuhteen 

nostaminen välttämätöntä. Yleisessä keskustelussa on arvioitu eläkeiän nostamisen 

yhdeksi tärkeimmäksi keinoksi työurien pidentämisen. Kuitenkin vanhuuseläkeiän 

nostamista tärkeämpää on ehkäistä nuorten työkyvyttömyyttä, koska esimerkiksi 30-

vuotiaan siirtyessä eläkkeelle menetämme työvuosia useita kymmeniä. Jos taas eri 

toimenpiteillä saadaan joku pysymään vuoden pidempään työelämässä, hyötyy 

yhteiskunta siitä vain yhden vuoden työpanoksen. Keinoja työurien pidentämiseen ovat 

muun muassa opiskelijoiden nopea valmistuminen ja kiinnittyminen työelämään, äitien 

nopeampi paluu työelämään sekä terveydestä huolehtiminen (Soininvaara 2010: 120–

123). 

Tulisi myös pohtia, mitä muuta voitaisiin tehdä kuin kannustaa työntekijää 

jatkamaan työelämässä mahdollisimman pitkään. Kannustamista sekä ohjausta 

tarvitsevat myös työnantajat ja työkaverit. Oleellista olisi löytää ikääntyvälle 

työntekijälle työtehtävät, jotka hän pystyy hoitamaan (Soininvaara 2010: 135). 

Suomalaisten terveys- ja toimintakyky on huomattavasti parempi nyt kuin 30–40 vuotta 

sitten, mutta eläkeiän saavuttaminen työkykyisenä riippuu selvästi ammatista (Pensola 

2012: 3).  
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Kasvava kuntoutuksen ryhmä ovat maahanmuuttajat, joiden määrä on lisääntynyt 

Suomessa nopeasti viimeisen 20 vuoden aikana. Maahanmuuttajat asettavat haasteita 

suomalaisille kuntoutuspalveluille, koska heidän sosiaali- ja terveysasioihin liittyy usein 

erityiskysymyksiä. Useilla maahanmuuttajilla on kuitenkin samanlaiset oikeudet 

kuntoutukseen kuin kantaväestölläkin. Ammattilaisten mukaan ongelmia aiheuttavat 

usein kieliongelmat, kulttuurierot ja asiakkaiden ongelmien kasaantuminen. Esimerkiksi 

mielenterveyden ongelmien tunnistaminen ja hoito ovat kulttuurierojen vuoksi usein 

haastavia ja osa ammattilaisista ei osaa ohjata maahanmuuttajia muun muassa 

ammatillisen kuntoutuksen pariin (Buchert & Vuorento 2012: 3–4, 63–67). 

Kuntoutukseen liittyvät käytännöt ja diskurssit vaihtelevat. Esimerkiksi useat 

kuntoutuksen asiakkaat ovat kokeneet ammattilaisten taholta rutiininomaisuutta ja jopa 

välinpitämättömyyttä asioidensa hoidossa. Kauniista tavoitteista huolimatta kuntoutus ei 

aina toteudukaan universaalina palveluna, vaan kuntoutuksen ansaitakseen kansalaisen 

on oltava hyödyksi yhteiskunnalle lähinnä palkkatyön muodossa. Puheet ja teot eivät 

siis välttämättä kohtaa käytännön tasolla. Aktivointiretoriikka on peittänyt alleen 

valtiotilan ideologisen muutoksen ja vastuuta siirretään tehokkaasti yksilölle itselleen 

(Kokko 2003: 235–237). 

Suomessa ammatillisen kuntoutuksen tehokkuus on ollut hyvä verrattuna 

esimerkiksi Tanskaan ja Hollantiin, koska työllisyysaste on kuntoutuksen jälkeen 

Suomessa selvästi korkein (OECD 2008: 119–121). Suoyrjön (2010: 59) mukaan 

ammatilliseen Aslak-kuntoutukseen osallistuneilla kuntoutusvaste oli hyvä ja 

työkyvyttömyyseläkkeen riski pieneni kuntoutusjakson aikana sekä sen jälkeen. 

Tutkimuksen mukaan sairauspoissaolopäivät ja pitkät sairauspoissaolokerrat vähenivät 

kuntoutusvuonna ja kolmena sitä seuraavana vuonna. Saltychevin (2012:58) 

tutkimustulosten mukaan Aslak-kuntoutuksella taas ei ollut vaikuttavuutta 

kuntoutettavien pitkän ajan työkyvyttömyyden ehkäisyssä.  
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TUTKIMUKSEN AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

Aineistona työssäni on kuntoutukseen liittyvät Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisut 

vuosina 1992–2014. Valitsin aineistoksi kuntoutuksen diskurssit 90-luvulta alkaen, 

koska lähdekirjallisuuden mukaan valtiotilan muutos alkoi Suomessa tuolloin ja sillä on 

ollut vaikutusta myös kuntoutukseen. Sosiaali- ja terveysministeriön tuottamassa 

aineistossa kuuluu valtion ääni. Työn teoria nojaa valtion harjoittamaan biopolitiikkaan 

ja kansalaisuuteen, joten on perusteltua valita aineistoksi sellaiset julkaisut, jotka tuovat 

valtion näkökulman esiin. Esimerkiksi Saarinen ym. (2014: 608) kirjoittavat, että 

suomalaisen monipuoluejärjestelmän vuoksi hallitusohjelmien ääni ei ole oikeiston, eikä 

vasemmiston, vaan valtiojohdon. Julkaisujen ja raporttien kirjoittajat edustavat 

asiantuntijapuhetta. 

Vuodesta 2003 lähtien Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisut ovat luettavissa ja 

ladattavissa internetistä sähköisessä muodossa. Näitä kuntoutukseen liittyviä aineistoja 

oli vuodesta 2003 lähtien tehty seitsemän kappaletta ja valitsin ne kaikki aineistoksi 

saadakseni aiheesta tuoretta tietoa. Vuosilta 1992–2002 valitsin aineistoksi sellaisia 

raportteja ja julkaisuja, jotka mielestäni antavat työlleni lisäarvoa tuomalla siihen kuvaa 

kuntoutuksen silloisesta diskurssista.  

Aineisto avaa kuntoutuksen käsitteitä ja niiden muuttumista sekä kuvaa laajasti 

kuntoutuksen kenttää ja sen painopisteitä. Osa aineistosta tarkastelee jonkin yksittäisen 

ryhmän kuntoutusta ja siinä tapahtuneita muutoksia. Aineistossa arvioidaan myös 

tulevaisuuden malleja ja pohditaan yhteiskunnallista kehitystä. Lisäksi joissakin 

aineistossa, kuten esimerkiksi Asumista ja kuntoutusta sekä Työterveys ja kuntoutus 

julkaisuissa ohjeistetaan alan ammattilaisia toimimaan lakien edellyttämillä tavoilla kyseisten 

ryhmien kohdalla. Yhteensä raportteja tai julkaisuja on 12 kappaletta ja sivuja aineistossa 

on 739. 

Puolet aineistosta käsittelee vain jonkun yksittäisen ryhmän kuntoutusta, mutta 

toinen puolikas arvioi kuntoutusta kokonaisuutena. Raporteissa ja julkaisuissa käsitellyt 

ryhmät olivat vaikeavammaiset, työttömät, maahanmuuttajat, mielenterveyskuntoutujat, 

ikääntyneet, palkansaajat, syrjäytymisvaarassa olevat nuoret sekä päihdeongelmaiset. 

Lisäksi pienempinä ryhminä esimerkiksi Järvikoski (2014: 16) mainitsee rikoksen 

uusijat ja vangit, mutta aineiston vähyyden vuoksi en näitä ryhmiä käsittele.  
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Valitsin aineiston analyysimenetelmäksi diskurssianalyysin, koska aiheeseen 

liittyvä diskurssi tuo esiin niitä näkökulmia, mitä valtio painottaa kuntoutuksessa. 

Diskurssi tuo myös näkyville sen, miten asioista puhutaan ja toisaalta aineistoa voidaan 

tarkastella myös kriittisen diskurssianalyysin kautta, jolloin on mahdollista pureutua 

esimerkiksi hyvinvointivaltiolle tärkeää tasa-arvo teemaan. Valtiollinen diskurssi voi 

edelleen ohjata toimintaa, koska diskurssianalyysiin kuuluu uusien ajattelu- ja 

toimintatapojen muuttaminen. Aluekehitykseen ja –politiikkaan suuntautunut opiskelija 

voi myöhemmin käyttää hyväkseen erilaisia valtion dokumentteja suunnitellessaan ja 

ennakoidessaan aluekehitykseen liittyviä kokonaisuuksia. Aineistona olevat julkaisut 

ovat taulukossa kaksi. 
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Taulukko 2. Tutkielman aineisto. 

 

Tekijä 

 

Nimike 

 

Vuosi 

 

Diskurssin kohteena 

oleva ryhmä 

Anttila, P. Kuntoutus uudistuu. 1992 Kaikki 

STM Valtioneuvoston se-

lonteko kuntoutus-

lainsäädännön vaiku-

tuksista ja kuntoutus-

järjestelmän kehittä-

misestä. 

1994 Kaikki 

STM Ikääntyvien pitkäai-

kaistyöttömien asema 

työmarkkinoilla. 

1995 Työttömät 

Hirstiö-Snellman, P. 

& M. Mäkelä 

Maahanmuuttajat 

sosiaali- ja terveys-

palvelujen asiak-

kaina. 

1998 Maahanmuuttajat 

Mielenterveyskuntout

uksen asiantuntija-

ryhmä 

Näkökulmia mielen-

terveyskuntoutuk-

seen. 

2002 Mielenterveyskuntou-

tujat 

STM Kuntoutusselonteko 

2002: valtioneuvos-

ton selonteko edus-

kunnalle. 

2002 Kaikki 

STM Kuntoutuksen tutki-

muksen kehittämis-

ohjelma. 

2004 Kaikki 

STM Asumista ja kuntou-

tusta. Mielenterveys-

kuntoutujien asumis-

palveluja koskeva 

kehittämissuositus. 

2007 Mielenterveyskuntou-

tujat 

STM Työterveys ja 

kuntoutus. Työ-

terveyshuollon, 

työpaikkojen ja 

kuntoutuksessa 

toimivien yhteistyö. 

2008 Palkansaajat 

Ihalainen, R. & P. 

Rissanen 

Kuntoutuslaitosselvit

ys 2009. Kuntoutus-

laitosten tila ja selvi-

tysmiesten ehdotuk-

set kuntoutuslaitos-

toiminnan kehittämi-

seksi. 

2009 Kaikki 

Järvikoski, A. Monimuotoinen kun-

toutus ja sen käsitteet. 

2014 Kaikki 

Tuusa, M. & M. Ala-

Kauhaluoma 

Selvitys nuorten sosi-

aalisesta kuntoutuk-

sesta. 

2014 Nuoret 

 

http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1480996#fi
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1480996#fi
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1480996#fi
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1480996#fi
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1480996#fi
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1480996#fi
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1480996#fi
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Diskurssianalyysin teoria 

 

Diskurssi-termiä käytetään kahdella tapaa. Kielitieteilijät kuvaavat sillä puheen kulkua 

ja kirjoittamista. Foucaultilainen tyyli on kuvata diskurssia ideoiden viitekehyksenä, 

johon kätkeytyvät sekä tieto että sosiaalinen käytäntö. Hall (1999: 98) kuvaa diskurssia 

osuvasti kirjoittaessaan, että sillä tarkoitetaan tapaa kuvata sekä esittää maailmaa ja se 

koostuu ryhmistä lausumia, joilla tietoa kuvataan. Diskursiivinen valta ei ole 

luonteeltaan vain säilyttävää, vaan se myös tuottaa uutta toimintaa ja ajattelutapoja. 

Yleensä yhteiskunnassa on yksi diskurssi aihetta kohden hegemonisessa asemassa. 

Hegemonisessa diskurssissa on kyse siitä, kenen kieltä puhutaan. Foucaultin 

diskurssianalyysiin kuuluu dualistinen näkemys, jossa on kaksi vastakkaista näkemystä. 

Yhteiskunta ei voi käyttää yksilöitä tuomitessaan termejä hyvä ja paha, joten Foucault 

teki jaon normaaliin ja epänormaaliin (Berg 2009: 216–217). 

Diskurssi voidaan nähdä 1) kirjoitettuna ja puhuttuna tekstinä, 2) 

diskurssikäytäntönä eli tekstin tuotantona ja tulkintana sekä 3) sosiokulttuurisena 

käytäntönä. Diskurssianalyysissa on olennaista lukea myös rivien välistä ja arvioida, 

mitä siinä ei sanota. Diskurssianalyysin kautta voidaan linkittää yhteen sosiaalinen 

käytäntö, kieli ja tekstit sekä näiden väliset yhteydet. Kriittisyys tarkasteluun tulee siten, 

että se tekee käytännöt sekä yhteydet esimerkiksi valtasuhteissa ja ideologioissa 

näkyviksi eli näin myös alttiiksi kritiikille (Fairclough 1995: 5, 96–97; Fairclough 1997: 

29).  

Kriittisyyttä diskussianalyysissa voidaan katsoa esimerkiksi siltä kannalta, mitä 

korjattavaa yhteiskunnallisissa asioissa olisi. Valtaosa ihmisistä vaatii yhteiskunnan 

kohtelevan kansalaisia tasapuolisesti ja mahdollistavan tietyt perusasiat kaikille. 

Näkemykset kuitenkin vaihtelevat sen suhteen, mitä ovat oikeus, vapaus ja tarpeet 

(Fairclough 2010: 7–8). Heywood (2002: 95–98) kirjoittaa erilaisista valtiomuodoista, 

jotka myös vaikuttavat ihmisten käsityksiin edellä mainituista asioista (ks. otsikko 

Valtion hallinta ja biopolitiikka). Kriittisen diskurssianalyysin pääasiallinen 

kiinnostuksen kohde on voimasuhteiden ja epätasa-arvoisuuden vaikutukset sosiaalisten 

epäkohtien tuottamisessa (Fairclough 2010: 7–8).  

Kriittisen diskurssianalyysin huomion kohteena ovat valtasuhteiden lisäksi 

erilaiset sosiaaliset suhteet. Ne voivat olla ihmisten vuorovaikutusta kasvotusten, 
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kirjoittaen tai eri tavoin kommunikoiden. Diskursseja voidaan tulkita vain 

tarkastelemalla niiden välisiä suhteita, eikä niitä siis voida ajatella omiksi 

kokonaisuuksiksi. Suhteet ovat luonteeltaan dialektisia eli vastakkain aseteltuja ja sen 

vuoksi niitä ei voida tulkita omina kohteina. Kriittinen diskurssianalyysi on analyysia 

vastakkaisista suhteista diskurssin ja muiden kohteiden välillä. Keskeisenä tarkastelun 

aiheena on sosiaalisesti rakentunut maailma, jolloin diskurssianalyysi on sosiaalisen 

konstruktionismin muoto (Fairclough 2010: 3–5). Diskurssi ei vain esitä maailmaa, 

vaan se antaa sille merkityksen ja rakentaa sitä (Fairclough 1992: 64). 

Kriittiseen diskurssianalyysiin kuuluvat kielen tarkastelu yhteiskunnallisena 

tuotteena sekä yhteiskunnallisena vaikuttajana. Analyysiä tehdään näiden kahden 

välisestä jännitteestä. Eri yhteisöillä on omat kielenkäyttötavat, jotka ovat 

diskurssijärjestyksiä. Nämä järjestykset jaotellaan kahteen kategoriaan eli genreen ja 

diskurssiin. Genre on kielenkäyttöä, joka kuuluu johonkin yhteyteen tai ympäristöön. 

Diskurssi taas ilmentää jotain sosiaalista käytäntöä (Fairclough 1997: 76–78). 

Diskurssianalyysin metodeja on erilaisia ja näitä ovat esimerkiksi kielitieteellinen, 

keskustelu ja argumentaatio analyysi. Mitä tahansa näistä metodeista voidaan käyttää, 

mutta niiden on mukauduttava diskurssianalyysin periaatteisiin ja tarkoituksiin. Metodin 

valinta tapahtuu tutkimuskohteen mukaan. Faircloughin diskurssianalyysissa on 

kaksoisluonne, koska se on ensinnäkin diskurssien välistä analyysia, jossa tarkastellaan, 

mitkä diskurssit liittyvät kuhunkin aiheeseen ja kuinka ne artikuloivat keskenään. Ja se 

on myös kielitieteellinen analyysi erilaisista semioottisista muodoista ja niiden 

artikuloinnista (Fairclough 2010: 6–7).  

Diskurssianalyysin tekijän kohteena ei ole vain pelkkä diskurssi, vaan koko 

sosiaalisten rakenteiden kenttä, joka kulloiseenkin diskurssiin liittyy. Tämän kautta on 

mahdollista saavuttaa laaja ymmärrys käsiteltävälle asialle ja sille, miten muutokset 

diskursseissa voivat vaikuttaa muihin asioihin (Fairclough 2005: 924). Kielenkäytön 

myötä rakennamme, järjestämme, muunnamme ja uusinnamme maailmaa. Lisäksi 

annamme asioille uusia merkityksiä. Todellisuuden rakentaminen on 

kulttuurisidonnaista ja usein sanat sisältävät piilomerkityksiä. Sosiaalista todellisuutta 

selitettäessä pyritään antamaan mahdollisimman selitysvoimaisia kuvauksia siitä, mitä 

asian tai ilmiön taustalla on (Jokinen ym. 1993: 18‒20). Diskursseilla kuvataan tiettyjä 

asioita fyysisestä, sosiaalisesta ja psykologisesta maailmasta. Esimerkiksi poliittiset 
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diskurssit edustavat eri sosiaaliryhmiä ja niiden välisiä suhteita yhteiskunnassa eri 

tavoin (Fairclough 2005: 925). Suonisen (1999: 18) näkemyksen mukaan 

diskurssianalyysin tekijän mielenkiinnon kohteena on se, millaista kielenkäyttöä 

toimijat käyttävät perustellessaan omaa näkemystään kulloiseenkin aiheeseen  

 

TUTKIMUKSEN TULOKSET JA ANALYYSI 

  

Tein diskurssianalyysin lukemalla aineiston läpi ja tekemällä tekstiin muistiinpanoja. 

Tekstiä lukiessani arvioin aineistoa sekä tutkimuskysymyksieni että mahdollisen 

kuntoutusta koskevan diskurssin muuttumisen pohjalta. Pyrin etsimään kaikista 

julkaisuista, raporteista ja selvityksistä mielestäni päädiskurssit, jotka nousivat 

toistuvasti esiin. Näitä päädiskursseja löysin viisi kappaletta ja niitä olivat: 1) väestön 

työkyvyn tukeminen kuntoutuksen kohteena, 2) kuntoutus sosialisaation välineenä, 3) 

aktiivinen kansalainen kuntoutuksen tavoitteena, 4) kuntoutus ja tasa-arvoisuus 

kansalaisten oikeutena ja 5) muutokset yhteiskunnassa heijastuvat kuntoutukseen. 

Kirjoitin kutakin ryhmää koskevat asiat oman otsikon alle ja suorat lainaukset 

aineistosta olen kursivoinut tekstiin.  

Kuntoutustarpeita on erilaisia ja eri ryhmille on kehitetty vaihtoehtoisia toiminnan 

muotoja. Myös kuntoutuksen myöntämisperusteet vaihtelevat eri kuntoutusmuodoilla ja 

tämän vuoksi ryhmittely on tärkeää. Kaikkia kuntoutuksen neljää päämuotoa (ks. 

otsikko Kuntoutusmuodot- ja palvelujärjestelmä) sivutaan diskursseissa, mutta 

kasvatuksellisen kuntoutuksen osuus on vaatimaton.  

Aineistosta johdettavia päähuomioita ovat, että ensisijainen kuntoutuksellinen 

kohde suomalaisessa kuntoutuksessa on väestön työkyvyn ylläpito. Toinen tärkeä tekijä 

on kuntoutujan oman aktiivisuuden korostaminen ja hänen sitouttaminen 

kuntoutusprosessiin positiivisten tulosten saavuttamiseksi. Edelleen tärkeä huomio on, 

kuinka kuntoutus toimii esimerkiksi sosiaalisen kuntoutuksen kautta kansalaisten 

sosialisaatio edistävänä tekijänä.  
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Väestön työkyvyn tukeminen kuntoutuksen kohteena 

 

Biopolitiikan tärkeimpiä tavoitteita on väestön mahdollisimman suuri työllisyys, 

hyvinvointi, työkyvyn tukeminen ja turvallisuus. Tämän kaltaiset tavoitteet tulevat esiin 

myös Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuissa, raporteissa ja selvityksessä. 

Kuntoutuksen tärkeimpänä tehtävänä vaikuttaa olevan aineiston perusteella kansalaisten 

työkyvyn ylläpitäminen ja tukeminen. Tämä on myös valtion kirkkaana tavoitteena: 

Työelämässä olevien työkyvyn säilyttäminen ja keskimääräisen eläkkeelle siirtymisajan 

myöhentäminen 2-3 vuodella on hallituspolitiikan keskeisiä tavoitteita. (STM 2002: 10). 

Työ- ja toimintakyvyn säilyttämisen taustalla on selvästi talouteen nojaava ajattelu: 

Työntekijöiden työkyvyn aleneminen näkyy sairauspoissaoloina ja 

työkyvyttömyyseläkkeinä, joista aiheutuu kustannuksia. (STM 2008: 20). 

Palkansaajat ovat kuntoutuksellisten toimenpiteiden tärkeimpiä kohteita ja heille 

on kehitetty erilaisia työkykyä ylläpitäviä ohjelmia, kuten Tyky-toiminta työpaikoille 

(STM 2002: 10). 90-luvulla tärkeänä uudistuksena nähtiin palkansaajien kuntoutuksen 

kehittäminen esimerkiksi varhaisempana aloittamisena, mutta työterveyshuollon 

velvollisuus arvioida työntekijän kuntoutustarvetta oli vielä tässä vaiheessa vasta 

kehittymässä (STM 1994: 6, 9–10), vaikka jo aiemmin oli Anttilan (1992: 28) mukaan 

työterveyshuollon yhdeksi tärkeimmistä tehtävistä määritetty kuntoutustarpeen 

tunnistaminen. Vuoden 2001 työterveyshuoltolaki vahvisti palkansaajien toimintakyvyn 

tukemista (STM 2002: 10–11). Tätä ennen työeläkelainsäädännön muutoksilla vuoden 

2000 alussa työntekijöiden jaksamisesta huolehtiminen tehtiin ennen kaikkea pienille 

työnantajille kannattavammaksi kuin työntekijän eläkkeelle siirtämisen (STM 2002: 

11). 

Aineiston kaikissa raporteissa ja julkaisuissa työtä sivutaan jollakin tavoin. Monet 

kuntoutukselliset toimenpiteet on kehitetty juuri palkansaajia varten ja niiden 

tavoitteena on tukea työntekijän työkyvyn säilyttämistä. Erityisesti ammatillinen, mutta 

myös lääkinnällinen ja sosiaalinen kuntoutus tähtäävät tähän. Työn nähdään vaikuttavan 

laajasti kansalaisten elinpiiriin: Yksilön, perheen ja yhteiskunnan hyvinvointi perustuu 

ensisijaisesti työntekoon. (STM 1995: 38). Toisaalta työkyvyn heikkenemistä halutaan 

ehkäistä ja ammatillisen kuntoutuksen osuus onkin kasvanut 90-luvulta lähtien, jolloin 

pitkäaikaistyöttömiä koskevan raportin (STM 1995: 41) mukaan nähtiin tärkeäksi 
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läheinen yhteistyö kuntoutuksen suunnittelija-, toteuttaja- sekä työnantajatahojen 

kanssa. Edelleen tämä nähdään tärkeäksi, ja ammatillinen kuntoutus onkin monella 

tapaa muuttunut työelämäläheisemmäksi (esim. STM 2008: 14). Toisaalta tämä 

tarkoittaa sitä, että kuntoutuksen työntekijöiden ammattitaito vaatii vahvistamista, kun 

työelämä muuttuu ja monimuotoistuu.  

Työterveys ja kuntoutus (STM 2008) selvitys ohjeistaa sosiaali- ja terveyshuollon 

ammattilaisia, kuinka palkansaajien työ- ja toimintakyvyn alenemista tulee pyrkiä 

ehkäisemään ja millaiset kuntoutusmahdollisuudet työntekijöillä on. Selvitys on 

ohjeistava ja rivien välistä on luettavissa, että kansalaisten työkyvyn säilyttämiseksi on 

tehtävä kaikki mahdolliset toimenpiteet. Työntekijää tulee rohkaista vaalimaan sitä 

työkykyä, joka on vielä jäljellä.  (STM 2008: 22). Selvityksen sivuilta huokuu myös 

varsin positiivinen kuva kuntoutuksen mahdollisuuksista väestön työkyvyn 

säilyttämisessä. Se, että pystyy turvallisuutta tuntien vajaatyökykyisenäkin 

osallistumaan työelämään, voi olla suorastaan elintärkeää. (STM 2008: 23). Kela 

osallistuu biopoliittiseen hallintaan esimerkiksi sairausvakuutuksen päivärahan 

suorituspäivien lukumäärän seurannalla. Henkilön työkyky on arvioitava, kun kyseinen 

lukumäärä ylittää 60 vuorokautta (Anttila 1992: 2; STM 2008: 30). 

Biopolitiikkaan, uusliberalismiin ja uuteen julkishallintoon kuuluu ajattelu, jonka 

mukaan ennaltaehkäisy on edullisempaa kuin myöhempi korjaaminen. Työelämässä 

olevia kansalaisia kannustetaankin monin eri tavoin hoitamaan omaa terveyttään ja 

hyvinvointiaan. Se proaktiivinen, ennaltaehkäisevä työ on se, jolla sä saavutat, niin 

minä väitän, paljon paremman vaikuttavuuden. (STM 2008: 38). Hyvä terveys nähdään 

myös kansalaisten resurssiksi, joiden avulla he voivat toipua yllättävistä elämän 

käänteistä, joita voivat aiheuttaa esimerkiksi äkillinen sairastuminen tai työelämän 

murrokset. Ongelmia ehkäisevät ja hyvinvointia tukevat toimet myös pienentävät 

korjaavien palvelujen kustannuksia. (STM 2007: 9).  

Yhteiskunnalliset muutokset, kuten teknologian lisääntyminen työelämässä ovat 

voineet vauhdittaa ikääntyneiden työntekijöiden työmarkkinoilta poistumista. 

Esimerkiksi Moisio (2012: 176) kirjoittaa, kuinka Suomen nousu lamasta perustui 

teknologiateollisuuden voimakkaaseen kasvuun ja ehkä sen vuoksi osa ikääntyneistä 

työntekijöistä poistui työmarkkinoilta, kun työtehtävät muuttuivat. Toisaalta OECD:n 

(2008: 83–84) mukaan myös eläkkeelle pääsy Suomessa oli 90-luvulla helpompaa kuin 
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nyt. Yhteiskunnallinen murros voi koskettaa joitakin ikääntyneitä työntekijöitä niin, että 

työpaikan menettäminen on todellinen uhkakuva. Valtion kuntoutusselonteossa (STM 

1994: 12) kirjoitetaan, että on myös kannettava huolta niistä, jotka ovat kokonaan 

vaarassa syrjäytyä työelämästä. Usein tällainen tilanne voi olla nimenomaan 

ikääntyneillä työntekijöillä ja Sosiaali- ja terveysministeriön (STM 1995: 38) raportin 

mukaan ikäsyrjinnän vuoksi tarvitaan asennemuutosta. 

Työ nähdään yksilön ja hänen läheistensä hyvinvoinnille tärkeäksi, mutta 

aineiston diskursseissa ei mainita kertaakaan sitä, kuinka tärkeää kansalaisten työ on 

valtiolle. Aineistossa kirjoitetaan useissa kohdissa, millaisia säästöjä oikein kohdennettu 

kuntoutus voi saada aikaan, mutta ongelmia on ollut riittävän varhaisessa toteamisessa 

ja sen vuoksi tuntuu erikoiselta, että kuntoutukseen tieteelliseen toimintaan 

panostaminen on viime vuosina vähentynyt (esim. Järvikoski 2014: 2; STM 2004: 19, 

45). Palkansaajien terveyden hoitoon on panostettu yhteiskunnan taholta huomattavasti 

ja esimerkiksi Anttila (1992: 28) sekä Työterveys ja kuntoutus (STM 2008: 3) selvitys 

näkevät työterveyden tärkeimpänä tehtävänä on varhaisen kuntoutustarpeen 

havaitseminen. Aineiston diskurssin perusteella onkin mahdollista arvioida, että 

palkansaajat ovat biopoliittisen hallinnan kärkiryhmä, jota työterveysjärjestelmä tukee.  

 

Kuntoutus sosialisaation välineenä 

 

Väestön kiinnittyminen työelämään on biopolitiikan kulmakivi ja siihen liittyy myös 

kansalaisten sosialisaatio yhteiskuntaan. Kun kansalainen on kiinnittynyt tukevasti 

yhteiskuntaan, vähentää se negatiivisia lieveilmiöitä ja useissa tutkimuksissa on myös 

todettu syrjäytymisen aiheuttavan terveysriskin (ks. esim. STM 2015). Toisaalta 

yhteiskuntaan kiinnittyminen lisää kansalaisen itsenäisyyttä, ja he voivat toimia 

kuluttajina sekä järjestää itselleen erilaisia turvarakenteita, jotka taas vähentävät 

kuormitusta esimerkiksi valtiollisia sosiaali- ja terveyspalveluja kohtaan. Tärkeää on 

myös, että yhteiskuntaan kuulumisen kautta väestö rakentaa yhdessä yhteiskuntaa ja on 

harmoninen. 

Syrjäytymisen torjuminen ei ole uusi ilmiö suomalaisessa politiikassa, koska jo 

esimerkiksi Paavo Lipposen ensimmäisen hallituksen hallitusohjelmassa vuodelta 1995 

(Hallitusohjelma 1995) syrjäytymisen ehkäisy nähdään tärkeäksi. Tuusan & Ala-
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Kauhaluoman (2014) raportti kirjoittaa sosiaalisesta kuntoutuksesta ja näkee sen 

erityisen tärkeäksi nuorten kohdalla. Biopoliittinen ohjaus tulee näkyväksi esimerkiksi 

seuraavan lainauksen kautta: Oppilaitoksille on määrättävä velvollisuus jälkiohjaukseen 

koulun päättymisen jälkeen. (Tuusa & Ala-Kauhaluoma 2014: 43). Pohjoismaisessa 

vertailussa nuorten pitkäaikaisten toimeentulotuen saajien määrä on korkeampi 

Suomessa kuin muualla ja osuus on kasvamassa. Tukiriippuvuutta pidetään yhtenä 

riskitekijänä syrjäytymiselle (Tuusa & Ala-Kauhaluoma 2014: 15). Peruspalveluissa on 

tavoitteena saada nostetuksi elämänhallintaa sen verran ylöspäin, että nuori pystyisi 

lähtemään eteenpäin. (Tuusa & Ala-Kauhaluoma 2014: 22).  

Nuorten työttömyyteen ja sitä kautta mahdolliseen syrjäytymiseen puututaan 

aktiivisesti kehittämällä seurantamenetelmiä. Nuorisotakuu on tästä yksi esimerkki ja se 

tarkoittaa sitä, että alle 25-vuotiaille tai alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille turvataan 

työ, työkokeilu tai kuntoutuspaikka kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi 

ilmoittautumisesta. Uusi sosiaalihuoltolaki astuu voimaan huhtikuussa 2015 ja 

aineistossa esiintyvän arvion mukaan sosiaalisen kuntoutuksen asema vahvistuu. Sen 

tavoitteina ovat kansalaisten hyvinvoinnin edistäminen, ennaltaehkäisevän työn 

lisääminen ja ongelmien varhainen havaitseminen (Tuusa & Ala-Kauhaluoma 2014: 32, 

44, 46, 53). Aikuissosiaalityön vaikuttavuus on kuitenkin tutkimusten mukaan heikkoa 

erityisesti nuorten pitkäaikaista toimeentulotukea saavien keskuudessa (Tuusa & Ala-

Kauhaluoma 2014: 16). 

Nuorten sosiaalisessa kuntoutuksessa ovat matalan kynnyksen palvelut 

yleistyneet. Esimerkiksi klubitalotoiminnassa perusajatuksena on nuorten 

itsenäistyminen, aktivointi ja sitoutuminen, koska talon jäsenet osallistuvat muun 

muassa toiminnan ja tapojen suunnitteluun. Tästä tulee mieleen yhteiskunnallinen 

muutos esimerkiksi niin, että voidaan kysyä, tuleeko yhteiskunnan harjoittaa vahvempaa 

ohjaamista, koska aiemmin perhesuhteisiin liittynyt yhteisöllisyys on vähentynyt. 

Kansalaisten ohjaaminen sekä kontrollointi vaikuttavat lisääntyvän, ja biopolitiikan 

perinteiden mukaisesti hyvinvoiva väestö sekä ongelmien ennaltaehkäisy tulevat ilmi 

monella tapaa sosiaaliseen kuntoutukseen liittyvästä diskurssista.  

Sosiaali- ja terveysministeriö osallistuu biopoliittiseen ohjaukseen julistamalla 

vuosittain haettavaksi rahaa erilaisiin terveyden edistämisen projekteihin. Myös 

Euroopan Sosiaalirahasto on huomattava rahoittaja nimenomaan kuntoutussektorilla ja 
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sen kohteita ovat vajaakuntoiset työnhakijat sekä työssä käyvä väestö (STM 2004: 59–

60). Kolmannen sektorin toiminta, jota muun muassa yllä mainittu klubitalotoiminta on, 

tulee todennäköisesti lisääntymään erilaisten ryhmien kuntouttavassa toiminnassa ja 

tämä nähdään tärkeäksi sekä vammaisten, ikääntyneiden että nuorten kohdalla. 

Uusia kuntoutuksellisia toimintatapoja pyritään jatkuvasti kehittämään. 

Tutkimusten mukaan nuorten hakeutuminen ammatilliseen kuntoutukseen on vähäistä ja 

sen vuoksi erilaisia toimintamalleja on täytynyt kehittää. Joidenkin kuntien 

toimintamallina voi olla tilanteen kartoitus siinä vaiheessa, kun nuori hakee 

ensimmäistä kertaa toimeentulotukea. Toiset kunnat seulovat riskiryhmiä tekemällä 

profilointimalleja. Vaikuttavuudeltaan hyviä tuloksia sosiaalityö on tuottanut silloin, 

kun asiakasta on tuettu kokonaisvaltaisesti ja toisaalta siten, että asiakkaan aktiivisuutta 

on saatu kasvatettua (Tuusa & Ala-Kauhaluoma 2014: 54–56).  

Sosiaalinen integraatio koskee nuorten lisäksi monia muitakin ryhmiä, joista 

kirjoittavat useat aineiston raportit ja julkaisut. Mielenterveyskuntoutujien kohdalla 

todetaan, että kuntoutujia aktivoidaan osallistumaan ympäröivään yhteiskuntaan. 

Heidän sosiaalisten verkostojensa säilymistä ja laajenemista tuetaan. (STM 2007: 23). 

Järvikoski (2014: 18–21) kirjoittaa yhteisöpohjaisesta kuntoutuksesta, jossa tavoitteena 

on sitoa kuntoutujan lähipiiri ja ympäristö kuntoutukseen tiivisti mukaan. Mallin etuna 

ovat sosiaalisuus ja vertaistuen saaminen. Kuntoutuksen vaikuttavuusselvitys on 

osoittanut, että parhaimmat tulokset mielenterveysasiakkaan työllistymisessä on 

saavutettu suoralla tuetulla työllistymisellä. Vertailukohtina on käytetty työhön 

valmennusta ja työharjoittelua (STM 2002: 17). Merkille pantavaa on, että 

mielenterveys- tai päihdekuntoutujien mahdollisesta leimautumisesta ei kirjoiteta, 

vaikka tämä varmasti on este monen kohdalla kuntoutumiseen hakeutumiselle. 

Maahanmuuttajien kohdalla sosiaalinen integraatio on varmasti yksi tärkeimpiä 

tavoitteita ja maahanmuuttajien integroimiseksi suomalaiseen yhteiskuntaan on pyritty 

kehittämään uusia toimia jo senkin vuoksi, että maahanmuuttajien määrä alkoi lisääntyä 

Hirstiö-Snellman & Mäkelän (1998: 1, 3) mukaan huomattavasti 90-luvun alusta 

lähtien. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tavoitteena on edistää maahanmuuttajien fyysistä, 

psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja erityisesti heidän omaehtoista selviytymistään 

ja elämänhallintaansa ja siten viime kädessä integroitumista suomalaiseen 

yhteiskuntaan. (Hirstiö-Snellman & Mäkelä 1998: 34). 
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Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi vuonna 1998 selvityksen Maahanmuuttajat 

sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaina. Haastatellut ammattilaiset näkivät ongelmiksi 

erilaiset kulttuuriset tekijät, pitkäjänteisen kehitystyön puuttumisen sekä 

maahanmuuttajien kasaantuneet ongelmat, jotka vaativat erityisosaamista. Myös 

erilaiset eettiset kysymykset havaittiin ongelmiksi. Maahanmuuttajan kulttuurin arvot 

olivat yleensä ristiriidassa palvelujärjestelmän tavoitteiden ja toimintatapojen kanssa. 

(Hirstiö-Snellman & Mäkelä 1998: 1). Suomalainen aktiiviseen otteeseen perustuva 

työtapa ei tuottanut tulosta, koska useimmat maahanmuuttajat eivät luottaneet 

viranomaisiin, vaan kuuntelivat mieluummin oman tukiryhmänsä mielipiteitä. 

Ammattilaiset joutuivatkin usein pohtimaan, tuleeko maahanmuuttajia pyrkiä 

aktivoimaan vai hyväksyä passiivinen auttaminen. Asiakkaan vapaus valita 

palvelumuotonsa tai lopettaa asiakassuhde usein odottamatta toi työhön epävarmuutta 

ja turhautuneisuutta. (Hirstiö-Snellman & Mäkelä 1998: 35). Näin siis omat kulttuuriset 

tekijät vaikuttivat edelleen uudessa kotimaassa, eivätkä asiat edenneet (Hirstiö-

Snellman & Mäkelä 1998: 1, 3, 35–36, 40).  

Voidaan myös pohtia, millainen maahanmuuttajien luottamus yleensäkään 

virkamiehiin on, kun osa heistä on joutunut jättämään kotimaansa levottomien olojen 

vuoksi. Luottamuksen rakentaminen uudenlaisen kulttuurin kanssa vie aikaa. 

Maahanmuuttajat eivät esimerkiksi mielellään kertoneet perheen asioista ulkopuolisille. 

(Hirstiö-Snellman & Mäkelä 1998: 37). Maahanmuuttajat toivoivat apua, mutta eivät 

halunneet kontrollia (Hirstiö-Snellman & Mäkelä 1998: 37).  

Mielenkiintoista on, että vuoden 1994 Valtion kuntoutusselonteossa (STM 1994) 

ei kirjoitettu mitään maahanmuuttajista, vaikka esimerkiksi mielenterveys- ja 

päihdekuntoutujien mainittiin olevan väliinputoajaryhmiä. Erilaisten kulttuuristen 

tekijöiden huomioiminen sosiaali- ja terveysalan työssä on tärkeää ja Kuntoutuksen 

tutkimuksen kehittämisohjelman julkaisun mukaan tulisi tarkastella juuri kansalaisten 

erilaisuutta kuntoutustoimenpiteiden vastaanottajina (STM 2004: 19, 45). Myös Hirstiö-

Snellmanin & Mäkelän (1998: 1, 3) tutkimuksen johtopäätöksenä suositellaan lisää 

koulutusta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten koskien maahanmuuttajien 

kuntoutusasioita.  

Vammaisten sosialisointi kohti yhteiskunnan täysivaltaista jäsenyyttä on kokenut 

huomattavan muutoksen 90-luvulta alkaen. Sopeutumisvalmennusta on järjestetty 
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vammaisjärjestöjen toimesta vammaisille jo 60-luvulta lähtien. Sosiaalinen kuntoutus 

on kuulunut harmaaseen vyöhykkeeseen, jota on pyritty määrittelemään 1970-luvulta 

lähtien, jolloin sitä pidettiin sopivana kuntoutusmuotona erityisesti vammaisille (Tuusa 

& Ala-Kauhaluoma 2014: 6, 11). Vammaisliikkeen näkemys kuntoutuksesta on ollut 

negatiivinen sen vuoksi, että se on nähty alistavaksi toimintamuodoksi, jonka 

tavoitteena on ollut sopeuttaa ja muokata vammaisia sen sijaan, että heidän 

olosuhteitaan parannettaisiin. 70-luvulla vammaisliikkeet alkoivat vahvistua ja ajaa 

aktiivisesti vammaisten asioita. 80-luvulla kuntoutuksen painopiste muuttui 

kansainvälisesti siihen suuntaan, että vammaisten elinolosuhteita pyrittiin parantamaan 

sosiaalisen integraation helpottamiseksi. Kuntoutustoiminta on Suomessa kuitenkin ollut 

toteutustavoiltaan pääosin hyvin yksilöön suuntautunutta – yksilöä hoitavaa, 

kasvattavaa ja sopeuttavaa. (Järvikoski 2014: 13). Sekä ympäristön että olosuhteiden 

muutokset ovat usein olleet vähäisiä (Järvikoski 2014: 12–13, 21).  

90-luvun lopulta lähtien vajaakuntoisten ja vaikeavammaisten 

työllistymismahdollisuuksia on pyritty kehittämään. Vuonna 1999 tuli voimaan laki, 

joka edellytti vammaisten työllistämismahdollisuuksien selvittämisen ennen 

työkyvyttömyyseläkkeelle siirtämistä. Aiemmin vammainen saattoi saada 

eläkepäätöksen jo 16-vuotiaana. Tutkimustulosten mukaan vammaisille ja 

vajaakuntoisille erityisesti järjestetty työllistämistoiminta on koko julkiselle sektorille 

kannattavaa. (STM 2002: 13). Säästöt tulevat säästyneistä sosiaali- ja 

terveydenhoitokuluista, ja lisäksi toimet parantavat kansalaisten elämänlaatua (STM 

2002: 4, 13). 

Joka tapauksessa näyttää siltä, että nuoret ovat ryhmä, joihin suurimmat panokset 

sosiaalisen integraation suhteen kohdistetaan: Nuoria asiakkaita priorisoidaan 

toimeentulotuen hakijoina ja heidän kohdallaan pyritään ylläpitämään toimeentulotuen 

ja sosiaalityön yhteyttä enemmän kuin muiden kohderyhmien. (Tuusa & Ala-

Kauhaluoma 2014: 15). Kuntoutus toimii sosialisaatiota edistävänä tekijänä monien eri 

ryhmien kohdalla ja parhaimmillaan se voi ehkäistä väestön polarisaatiota. Menneinä 

vuosikymmeninä esimerkiksi vammaisten kohdalla eristäminen on voinut olla 

käytäntönä, mutta nyt tavoitteena on heidän integroiminen yhteiskuntaan. 
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Aktiivinen kansalainen kuntoutuksen tavoitteena 

 

Aineiston hegemoninen diskurssi on aktiivinen, osallistuva ja itsenäinen kuntoutuja. 

Toive kansalaisten aktiivisesta osallistumisesta oman hyvinvoinnin hoitoon sisältyy 

selvästi kuntoutusdiskurssiin: Kuntoutusasiakkaan aktiivisen roolin korostamiseksi 

ryhdyttiin lainsäädännössä käyttämään termiä kuntoutuja. (STM 1994: 2). Järvikosken 

(2014: 21–22) mukaan kuntoutujan oman aktiivisuuden korostaminen ja 

kuntoutujalähtöisyys alkoivat lisääntyä 90-luvulla, ja kuntoutujasta tuli objektin sijaan 

subjekti, joka pyritään sitouttamaan aiempaa paremmin omien tavoitteiden asetteluun 

sekä kuntoutuksen suunnitteluun. Kuntoutuksen paradigma on muuttunut 1990-luvulta 

lähtien entistä aktiivisempaan ja yksilöä sekä hänen hyvinvointia kokonaisvaltaisemmin 

arvioivampaan suuntaan. Edellinen malli oli nähnyt yksilön vajavuuskeskeiseksi ja 

arvioinut kuntoutuksen tarpeita tältä kannalta.  

Anttilan (1992: 32) mukaan 90-luvun alussa kuntoutujan itsenäisyyden tukemista 

korostettiin kuntoutuksen tavoitteena ja korostuneessa asemassa oli jo tuolloin 

kuntoutujan aktiivinen ote. 22 vuotta myöhemmin Tuusa & Ala-Kauhaluoma (2014: 7) 

näkevätkin aktiivisen sosiaalipolitiikan lisänneen kuntoutuksen sosiaalista ulottuvuutta 

ja tämä näkyy esimerkiksi aikuissosiaalityön lisääntymisenä sekä vaikeasti työllistyvien 

työtoiminnan kehittämisenä. Aktiivisen sosiaalipolitiikan kannattajat näkevät 

taloudellisen tuen pitkittävän ongelmia ja kuntoutujan tilannetta tulisi arvioida 

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti tulosten saamiseksi. Toisaalta joidenkin mielestä 

aktivointiin tähtäävä politiikka murentaa hyvinvointiyhteiskunnan rakenteita (Tuusa & 

Ala-Kauhaluoma 2014: 17, 25).  

90-luvulla valtiovalta alkoi myös toteuttaa toimenpiteitä, joilla väestöä pyrittiin 

aktivoimaan esimerkiksi työnhaun suhteen: Tulevina vuosina tulee korostumaan tarve 

lisätä sosiaaliturvamme aktivoivaa luonnetta. (STM 1994: 13). Sosiaali- ja 

terveysministeriön (STM 1995: 37) julkaisussa Ikääntyvien pitkäaikaistyöttömien asema 

työmarkkinoilla kirjoitettiin, että työttömyyden vähentämiseksi tarvitaan erilaisia 

yhteiskuntapoliittisia toimenpiteitä, koska pelkkä talouskasvu ei alenna sitä riittävän 

nopeasti (STM 1995: 37).  

Työeläkejärjestelmän lakimuutos vuodelta 1996 kannusti ihmisiä jatkamaan 

työssä aiempaa pidempään (STM 1995: 29) ja pitkäaikaistyöttömyyteen onkin käytetty 
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90-luvun puolivälistä lähtien aktiivista sosiaalipolitiikkaa. Kuntouttavaa työtoimintaa 

säätelevä laki tuli voimaan vuonna 2001 ja sen tavoitteena on työttömän työkyvyn 

ylläpito ja aktivointi. 2000-luvun alussa ikääntyneiden ihmisten työllisyys oli noussut 

selvästi verrattuna aikaan ennen erityisiä aktivointitoimenpiteitä. Kuitenkin 

vaikuttaviksi on todettu erityisesti nuorten työllistymisen ja syrjäytymisen ehkäisy 

erilaisten tukitoimenpiteiden avulla. Painopistealueen muutosta on havaittavissa, kun 

huomioidaan edellinen vaikuttavuustutkimus sekä vuoden 2002 kuntoutusselonteon 

arvio, jonka mukaan kuntoutuksen painopisteenä oli aiemmin työssä olevat yli 45-

vuotiaat ja pitkäaikaistyöttömät (STM 2002: 1, 5, 14, 16).  

Kuntoutujan motivaation merkityksen korostaminen on ollut jo pitkään tärkeä 

teema ja tätä korostaa aineistossa esimerkiksi seuraava huomio: Kaikilla kuntoutuksen 

osa-alueilla asiakkaan motivaatio on tärkeä tekijä yhteistyön onnistumisen kannalta. 

(Järvikoski 2014: 23). Yhteiskunnalla on tarjolla erilaisia toimenpiteitä, joilla 

kansalaisia voidaan tukea, mutta realismia on, että ilman motivaatiota tehokkaatkaan 

aktivoivat toimenpiteet eivät tuota tulosta. Yksilöllä itsellään on vastuu oman 

terveytensä sekä työ- ja toimintakykynsä ylläpitämisestä. (STM 1995: 37). 

Myös vammaisesta on tullut kuntoutuksen näkökulmasta subjekti, eikä vaan 

kohde, johon erilaisia kuntoutuksellisia toimenpiteitä kohdistetaan. Kansalaisoikeuksiin 

kuuluu oikeus työhön, mutta myös oikeus olla itse päättämässä omista asioistaan, 

oikeus tasa-arvoiseen ja itsenäiseen elämään. (Järvikoski 2014: 21). Ammattilaisten 

tehtävänä on antaa kuntoutujalle tietoa asioista ja lopullisen päätöksen henkilö tekee 

itse. Kuntoutumisen eteneminen vaatii aktiivista otetta kuntoutujalta, mutta hänellä on 

myös mahdollisuus tukeutua päätöksenteossa asiantuntijoihin (Järvikoski 2014: 19–22). 

Ikääntyneiden kuntoutuksessa päätavoitteena on kotona asumisen tukeminen niin 

pitkään kuin se on mahdollista. Ikääntyneiden toimintakyvyn tukemiseksi järjestetään 

terveysliikuntaa ja ikääntyneitä kannustetaan aktiiviseen osallistumiseen. Kuntien 

sosiaali- ja terveydenhuollolla on päävastuu ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämisestä 

ja kuntoutuksesta. Avuntarpeen selvittämiseksi kuntien viranomaiset voivat tehdä 

kotikäyntejä, joiden tavoitteena on ongelmien ennaltaehkäisy (STM 2002: 18–19).  

Kansalaisten aktiivisuuteen tähtäävä politiikka on siis tänä päivänä vallitseva 

diskurssi, sillä pelkällä taloudellisella tuella ei saada aikaa myönteistä muutosta, vaan 

lähinnä ylläpidetään vaikeita tilanteita. (Tuusa & Ala-Kauhaluoma 2014: 54–56). 
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Kansalaisen rooli on muuttunut siten, että se on objektin sijasta subjekti, joka tukee 

valtion hyvinvointia. Aktiivinen kansalainen yllä pitää peruspalveluyhteiskuntaa tukea 

tarvitseville (Saarinen ym. 2014: 605–607, 610, 612, 615). Aktiivisuuskeskustelun 

vastakohtana osassa aineistossa, kuten Asumista ja kuntoutusta kirjoitetaan 

kansalaisista, jotka ovat tuen tarpeessa ja joita pyritään aktivoimaan, mutta toisaalta 

heidän kohdallaan hyväksytään ja tunnustetaan avun tarve. 

 

Kuntoutus ja tasa-arvoisuus kansalaisten oikeuksina 

 

Työn teoriaosuudessa on kerrottu, kuinka hyvinvointivaltion perusperiaatteisiin yhtenä 

tärkeimmistä asioista kuuluu tasa-arvoisuus. Kriittisen diskurssianalyysin kautta 

voidaan tarkastella esimerkiksi yhteiskunnan valtarakenteita, epätasa-arvoisuutta ja 

sosiaalisia suhteita (ks. otsikko Diskurssianalyysin teoria).  

Tuettaviin ja vajaakuntoisiin kansalaisiin kohdistuu myös biopoliittista ohjausta, 

mutta se on osin erilaista kuin esimerkiksi työelämässä vakituisesti olevien. 

Biopolitiikkaan liittyy hyväntahtoinen hallinta, joka ilmenee aineistossa esimerkiksi 

siten, että avun- ja tuen tarvitsijoiden kohdalla rimaa alennetaan niin sanotusta normaali 

standardista: Tuetun työllistämisen menetelmä vakiinnutetaan edistämään 

mielenterveyskuntoutujien työllistystä (sic) ja työelämäkynnystä madalletaan. 

(Mielenterveyskuntoutuksen asiantuntijaryhmä 2002: 41). 

Kuntoutus on kansalaisille kuuluva oikeus ja sen tulee olla kuntoutujalle 

maksutonta (STM 2008: 26). Ihalaisen & Rissasen (2009: 43) mukaan Suomessa 

ammatillisen kuntoutuksen osuus on huomattava kansainvälisessä vertailussa ja se 

johtuu siitä, että suomalaisilla on sosiaalivakuutuslainsäädännön takaama oikeus 

kuntoutukseen. Aineistossa on jonkun verran huomioita kuntoutukseen liittyvistä 

asioista, joissa tasa-arvoisuus ei toteudu kansalaisten kesken. Erilaisten 

kuntoutuspalvelujen saavutettavuus on Suomessa hyvin epätasaista eri kunnissa. (Tuusa 

& Ala-Kauhaluoma 2014: 54). Kuntien näkemykset sekä toimivista välineistä että siitä, 

millaisia ohjauksellisia toimenpiteitä tarvitaan, vaihtelee suuresti (STM 2007: 24; Tuusa 

& Ala-Kauhaluoma 2014: 54–55).  

Lääkinnällistä kuntoutusta ei ole aina tarjolla riittävästi ja oikea-aikaisesti. Sen 

asema terveydenhuollossa ei ole toiminnan merkittävyyden ja tavoitteiden 
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saavuttamisen kannalta riittävän vahva. (Ihalainen & Rissanen 2009: 13). Aivo- ja 

verenkiertohäiriö kuntoutuksessa on havaittu alueellista epätasa-arvoisuutta 

kuntoutukseen pääsyssä ja tähän tulisi vaikuttaa sekä lakimuutoksilla että 

rahoitusmenettelyllä (Ihalainen & Rissanen 2009: 87). Epätasa-arvoa liittyy myös 

siihen, että eri alueiden ja kuntien välillä on suuret erot apuvälineiden saatavuudessa 

(STM 2002: 9).  

Kansalaiset voivat olla eriarvoisessa asemassa myös erilaisten ongelmiensa 

suhteen. Helenin & Jauhon (2003: 31) mukaan biopolitiikkaan kuuluu toiminta, jossa 

joudutaan ottamaan kantaa, kuka tai ketkä ovat oikeutettuja ja millä aikataululla 

erilaisiin sosiaali- ja terveyspalveluetuuksiin. Vaikuttaakin siltä, että esimerkiksi 

päihdekuntoutujat eivät ole ainakaan jonon etupäässä, kun hoitopaikkoja jaetaan. 

Kasvava osa päihdeongelmista on 1990-luvun lopulla hoidettu sairaalalaitoksen, 

erityisesti mielisairaaloiden vuodeosastoilla. (STM 2002: 16). Tämäkin voidaan 

toisaalta nähdä biopoliittiseksi hallinnaksi, koska Foucault’laiseen biopolitiikkaan 

kuuluu esimerkiksi Saastamoisen (2010: 231) ja Mooren (2007: 159–161) mukaan 

myös turvallisuuden edistäminen ja edellisessä esimerkissä vaikuttaa olevan 

toimintatapana eristäminen. 

Tavoitteena päihdehuollolle on Anttilan (1992: 41) mukaan ollut sekä 

päihderiippuvaisen että hänen omaisensa toimintakyvyn ja turvallisuuden edistäminen. 

Kuitenkin päihdekuntoutus on toisarvoisessa asemassa muuhun kuntoutukseen nähden 

ja 2000-luvun alussa todettiin huono-osaisimpien päihderiippuvuusasiakkaiden heikko 

hoidon saavutettavuus (STM 2002: 16). Moniongelmaisten suhteen vaikuttaa olevan 

niin, että asiakasta siirretään helposti luukulta toiselle, eikä mikään taho halua ottaa 

kokonaisvastuuta. Pallottelua tapahtuu usein muun muassa mielenterveys- ja 

päihdeongelmaisten suhteen (Järvikoski 2014: 61).  

Anttila (1992: 29) kirjoitti, että päihdeongelman varhainen tunnistaminen, hoito 

ja hoitoonohjaus ovat myös osa työkykyä ylläpitävää ja kuntouttavaa toimintaa. Tästä 

huolimatta 90-luvun lama-aikaan kunnat säästivät päihdekuntoutuksesta, mutta muusta 

kuntoutuksesta ei tingitty. Esimerkiksi kuntoutusajan toimeentuloa varten 

kuntoutusrahaa sai päihdekuntoutujista vain pieni osa (STM 1994: 4, 6), mikä kertoo 

biopoliittisesta priorisoinnista. Vaikuttaa siltä, että tilanne on edelleen vaikea 

päihdeongelmaisilla. Kansainväliset tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että 
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päihdekuntoutus on kannattavaa, ja esimerkiksi juomisen vähentäminen tarkoittaa 

terveydellisiä, sosiaalisia ja taloudellisia hyötyjä sekä yksilölle että yhteiskunnalle. 

Erilaisten päihteiden käytön vähentäminen alentaa myös riskikäyttäytymistä ja 

rikollisuutta (STM 2002: 16). Kuntaliiton tutkimuksen mukaan helpoimmin varsinaisen 

sosiaalityön ulkopuolelle näyttävät jäävän päihde- ja mielenterveyskuntoutujat. (Tuusa 

& Ala-Kauhaluoma 2014: 15).  Asiakkaan motivaatiolla ja sitoutumiskyvyllä on 

ratkaiseva merkitys palvelujen saamisessa ja ilman tällaista aloitteellisuutta asiakas voi 

jäädä palvelujen ulkopuolelle (Tuusa & Ala-Kauhaluoma 2014: 15).  

Mielenterveyskuntoutuksen toteutus on ollut sekä laajuudeltaan että laadultaan 

vaihtelevaa Suomessa. Riskitekijänä pidetään sitä, että hoito ei tavoita kaikkia avun 

tarvitsijoita ja sen ulkopuolelle voivat jäädä moniongelmaiset, maahanmuuttajat sekä 

yksityissektorilla hoidetut henkilöt. Valtion kuntoutusselonteossa (STM 1994: 5, 6) 

kirjoitetaan, että kuntoutuksessa väliinputoajaryhmiä olivat esimerkiksi psykiatriset 

potilaat, vaikka vuoden 1991 lakiuudistus paransi useiden kuntoutusryhmien asemaa. 

Lakiuudistuksen jälkeisenä vuotena Anttila (1992: 31–32) kirjoitti, että kuntien on 

järjestettävä lääkinnällistä kuntoutusta myös mielenterveyspotilaille. Joka tapauksessa 

aktiivisen kansalaisen nähdään yleensä onnistuvan avohoitopaikan löytämisessä 

(Mielenterveys…2002: 3, 39). Järvikoski (2014: 20–21) arvioi jatkossa kolmannen 

sektorin sekä matalan kynnyksen klubitalotoiminnan vahvistuvan myös 

mielenterveysasiakkaiden kuntoutuksessa. Klubitalotoiminnan tavoitteina ovat 

esimerkiksi työhön paluun ja työllistymisen tukeminen (Mielenterveys…2002: 19). 

Työkykyorientaatio näkyy kuntoutustarpeen arvioinnissa niin, että osa 

asiantuntijoista arvioi asioita vain työkyvyn kannalta ja sen vuoksi kuntoutustarvetta ei 

usein havaita ikääntyneillä ja sellaisilla, joilla ei ole välitöntä työkyvyn menettämisen 

uhkaa. Toisaalta ikääntyneet eivät aina osaa vaatia omia oikeuksiaan ja voivat siten olla 

riippuvaisia läheisistään, jotka hoitavat heidän asioitaan (Järvikoski 2014: 62–63). 

Kuinka sitten käy niiden ikääntyneiden, joiden sosiaalinen tukiverkko on kaventunut? 

Edellä mainitut asiat laittavat hyvinvointivaltion tasa-arvoisuuden vaatimuksen 

koetukselle. Kokko (2003: 7, 17) onkin väitöskirjassaan huolissaan 

universaalisuusperiaatteen toteutumisesta ja kirjoittaa, että työelämään kiinnittyneen on 

selvästi helpompaa päästä kuntoutustoimenpiteiden piiriin kuin työttömän. Myös 

Järvikoski (2014: 61) on samoilla linjoilla kirjoittaessaan, että erityisesti työelämän tai 
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työiän ulkopuolella olevilla on vaikeuksia saada hoidon jälkeistä kuntoutusta. Se voi 

merkitä yksilölle aiheutuvien ongelmien lisäksi sitä, että sairauden tai vamman välilliset 

kustannukset ovat odotettua suuremmat. Suurten lakiuudistusten myötä esimerkiksi 

vaikeavammaisten asema parani huomattavasti vuodesta 1991 alkaen ja alueellinen 

tasa-arvoisuus parani, joten edistystäkin on tapahtunut (ks. esim. Anttila 1992: 1–3; 

STM 1994: 3).  

 

Muutokset yhteiskunnassa heijastuvat kuntoutukseen 

 

Kuntoutuksen perustelut ovat aineistossa yhteneväiset muuhun lähdekirjallisuuteen 

verrattuna. Valtionneuvoston kuntoutusselonteon (STM 1994: 12) mukaan 

kuntoutustoiminnan taustalla ovat aina olleet sekä humanitaariset että taloudelliset syyt. 

Edellistä myöhemmässä kuntoutusselonteossa (2002: 3, 19) kirjoitetaan, että kuntoutus 

on investointi tulevaisuuteen, ja perustelluilla sekä vaikuttavilla menetelmillä järjestetty 

kuntoutus parantaa ihmisen elämänlaatua ja vähentää kustannuksia sosiaali- ja 

terveyspalveluissa. Asumista ja kuntoutusta (STM 2007: 21) julkaisu näkee 

kuntoutuksen tärkeänä hyvinvointipalveluiden perusrakenteiden säilyttämisessä, koska 

sen avulla tuetaan kansalaisten työkykyä. Kuntoutuksen ydintehtäväksi Järvikoski 

(2014: 2) näkee korjaavan ja varhaiskuntoutuksellisen toiminnan, joka alkaa siinä 

vaiheessa, kun yksilön työ- tai toimintakyky alenee tai hänellä havaitaan sosiaalisen 

syrjäytymisen riski. Lisäksi painetta kuntoutustoiminnan järjestämiseen on tullut myös 

kansainvälisiltä järjestöiltä, kuten Yhdistyneet kansakunnat (YK) ja Kansainvälinen 

työjärjestö (ILO) (STM 1994: 12). 

Useissa aineiston julkaisuissa, raporteissa ja selvityksissä korostetaan sitä, kuinka 

kuntoutuksen on oltava ajan hermolla ja seurattava yhteiskunnassa tapahtuvia 

muutoksia. Kuntoutukselle asettavat uusia odotuksia monet väestölliset, 

yhteiskunnalliset ja työelämän kehityssuunnat. (STM 2004: 3). Näihin kuuluvat muun 

muassa maaseudun tyhjeneminen ja väestön ikääntyminen, jotka vaikuttavat valtion 

mahdollisuuksiin tarjota kansalaisille tasapuolisesti erilaisia sosiaali- ja 

terveyspalveluita. Jotta kuntoutus pystyy vastaamaan ajan haasteisiin, olisi 

huolehdittava kuntoutusalan osaamisen vahvistumisesta. (Järvikoski 2014: 2, 7).  
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Tällä hetkellä ajankohtainen asia on sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän 

reformi, joka tulee vaikuttamaan myös kuntoutukseen (ks. esim. Ihalainen & Rissanen 

2009: 81–83). Järvikosken (2014: 2) mukaan työurien pidentäminen on yksi tämän 

hetken kuntoutuksen tärkeimpiä painopistealueita. 20 vuotta sitten raportissa 

Ikääntyvien pitkäaikaistyöttömien asema työmarkkinoilla (STM 1995: 37) arvioitiin, 

että ikääntynyttä väkeä poistuu työelämästä tavallista nopeammin erilaisten 

yhteiskunnallisten muutosten seurauksena. Tällöin Suomi oli aloittamassa 90-luvun alun 

lamasta toipumista ja tuohon aikaan oli jo aloitettu erilaisten työkykyä tukevien 

kuntoutusmuotojen toteuttaminen. Järvikoski (2014: 7) kirjoittaa raportissaan 

Monimuotoinen kuntoutus 19 vuotta myöhemmin yhteiskunnallisen tilanteen ja 

väestörakenteen muutoksien vaikutuksesta kuntoutustarpeiden vaihtumiseen, joten 

kuntoutukselta vaaditaan reagointikykyä yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin. 

Osassa aineistossa tekstin seasta kuultaa toive kuntoutuksen aseman 

vahvistamisesta oppiaineena. Jotta kuntoutus pystyy vastaamaan ajan haasteisiin, olisi 

huolehdittava kuntoutusalan osaamisen vahvistumisesta. (Järvikoski 2014: 2, 7). 

Kuntoutustoiminnan laajuuteen nähden tutkimustiedon tuottamisen osuus on vähäinen 

(STM 2004: 19, 45). Monimuotoinen kuntoutus raportissa heijastuikin huoli 

kuntoutuksen yliopisto-opinnoista. Sen varmistamiseksi on tärkeää, että kuntoutus 

monitieteisenä, yhteiskuntatieteellisesti painottuneena yliopistollisena oppiaineena 

Suomessa säilyy ja vahvistuu. (Järvikoski 2014: 2). Tällä hetkellä Lapin yliopisto ei ota 

sisään kuntoutuksen pääaineopiskelijoita (Lapin yliopisto 2015). Käsitteitä ja 

kuntoutuksen menetelmiä sekä painotusalueita kohtaan Järvikoski (2014) esittää 

kritiikkiä raportissaan, mutta kuntoutuksen asemaa ja merkittävyyttä yhteiskunnassa hän 

ei kyseenalaista. Puolustukselliset näkemykset voivat johtua osin kirjoittajan 

henkilökohtaisesta taustasta, koska Järvikoski on Lapin yliopistossa kuntoutuksen 

professorina.  

Kuntoutuslaitosselvityksestä (Ihalainen & Rissanen 2009) on luettavissa selvä 

huoli suomalaisten kuntoutuslaitosten tulevaisuudesta erityisesti taloudellisten 

tekijöiden vuoksi. Selvitys ohjeistaa laitoksia toisaalta kehittämään toimintaansa 

laajentamalla tarjontaansa, mutta toisaalta ohjeena on erikoistuminen. Selvityksen 

suosituksen välillä on ristiriitaa, koska alhaisin omavaraisuusaste on sellaisilla 

toimijoilla, joiden asiakaskunta on laaja. Kuntoutuslaitosten talouden kannalta 
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ongelmallista on myös se, että valtio osoittaa vuosittain tulo- ja menoarviossa 

kuntoutuksen määrärahat Kelan harkinnanvaraiseen ja rintamaveteraanien 

kuntoutukseen. Näin siis kuntoutuslaitosten kapasiteettia voi olla tyhjillään, jos 

määrärahoissa tapahtuu vaihtelua. Selvitystä varten tehdyssä kyselyssä valtaosa 

kuntoutuslaitosten johtajista arvioi kuntoutuksen muuttuvan monella tapaa 

lähitulevaisuudessa (Ihalainen & Rissanen 2009: 13, 43, 65, 84). 

Kuntoutuslaitosselvityksen kyselyssä vastaajista lähes kaikki näkivät, että 

kuntoutustoiminnan ohjaajana vaikuttavuus ei ole ensisijainen tekijä, koska taloudelliset 

tekijät taustalla vaikuttavat monin tavoin (Ihalainen & Rissanen 2009: 73). Järvikoski 

(2014: 41) kirjoittaa asiakaslähtöisyydestä ja tuo esille asiakaspalveluongelman 

kuntoutuksessa. Kuntoutujalla on mahdollisuus vaikuttaa saamaansa terapiaan 

vaihtamalla palveluntuottajaa, mikäli palvelut eivät miellytä kuntoutujaa.  

Mielenkiintoinen huomio raportissa on, että mikäli kuntoutuksen palveluntuottajia 

on suuri määrä, lisää se laadullista vaihtelua sekä kokonaisvastuun hajaantumista. 

Laitosmaisia kuntoutuspalveluja tarjoaa Suomessa noin sata toimipaikkaa (Ihalainen & 

Rissanen 2009: 8, 13, 43). Ruotsin ja Tanskan kuntoutusmalleissa kunnille on siirtynyt 

jatkuvasti enemmän vastuuta kuntoutuspalvelujen tuottamisessa ja Ruotsissa osa 

kuntoutuslaitoksista on joutunut lopettamaan toimintansa kannattamattomana. 

Kuntoutustakuun myötä Ruotsissa maakäräjien osuus kuntoutuksen tuottajana on 

kasvanut, jonka myötä julkisen tuotannon osuus on lisääntynyt ja yksityisen pienentynyt 

(ks. Ihalainen & Rissanen 2009: 48–49). Voidaan siis kysyä, ollaanko Suomessa 

menossa samaan suuntaan ja miten tuleva sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus vaikuttaa 

tilanteeseen. Kyseinen suuntaus poikkeaisi vahvasti uusliberalistisesta linjauksesta. 

Kuntoutuslaitosselvitys kritisoi myös kuntoutusjärjestelmää, ja selvityksessä 

Ihalainen & Rissanen (2009: 90) kirjoittavat, että kuntoutusjärjestelmä on hajanainen, 

eikä kokonaisvastuuta ole kenelläkään. Tämän vuoksi kuntoutus käynnistyy usein 

viiveellä ja sen vaikuttavuus on heikkoa. Järjestelmän hajanaisuuden suhteen 

kuntoutuksen lähdekirjallisuus on harvinaisen selvästi samaa mieltä. Kuntoutus 

vaikuttaakin olevan jatkuvassa muutoksessa, ja kuntoutuksen tutkimuksen kannalta on 

huolestuttavaa, että Suomessa ei ole tällä hetkellä kuntoutustieteen pääaineopiskelua 

varten tarjolla opiskelupaikkoja. Toisaalta kuntoutusta sivutaan monissa hoitoalan 
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opinnoissa, ja kuntoutusta voi edelleen lukea sivuaineena Lapin Yliopistossa ja 

esimerkiksi verkko-opintoina.  

 

JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä kappaleessa vastaan työn tutkimuskysymyksiin, joita olivat: 

 

1. Millaiset tekijät kertovat valtion biopolitiikasta kuntoutuksessa? 

2. Millaista kansalaisuutta tuotetaan Sosiaali- ja terveysministeriön kuntoutukseen 

liittyvissä julkaisuissa, raporteissa ja selvityksissä? 

 

Elinvoimainen ja sosiaalinen ihminen 

 

Biopoliittiseen ajatteluun kuuluvia asioita ovat Foucaultin (2010) mukaan esimerkiksi 

väestön hyvinvointi ja terveys, opastus ja ohjaaminen sekä ennaltaehkäisy. Biopolitiikan 

harjoittamisen ja tuloksien arvioinnin vuoksi tilastointi kuuluu olennaisesti 

biopolitiikkaan. Biopolitiikan ihanteena on Helenin & Jauhon (2003: 16) mukaan 

vitaalinen ja sosiaalinen ihminen. Biopolitiikkaan liittyy läheisesti myös valtion ja 

kansalaisen suhteen tarkastelu. Kaikki nämä edellä mainitut tekijät ovat löydettävissä 

tutkimuksen kohteena olleesta Sosiaali- ja terveysministeriön aineistosta.  

Hyvinvointivaltiolle on tärkeää mahdollisimman suuri työntekijöiden osuus 

väestöstä, ja ihmisten työ- sekä toimintakyvyn säilyttämistä tuetaan monin tavoin. 

Moninaiset ohjelmat, tukitoimet ja ohjeistukset osoittavat selvästi, että kansalaisten 

työkyvyn tukeminen on kuntoutuksen tärkein painopistealue. Osin tähän varmasti liittyy 

valtion kilpailukyvyn kehittäminen, koska hyvinvoiva väestö on tuottavaa. Joka 

tapauksessa työ nähdään ihmisen hyvinvoinnin kannalta keskeiseksi tekijäksi. 

Foucaultin (2010: 173–178) mukaan biopolitiikkaan kuuluu riippuvuussuhde 

kansalaisen ja valtion välillä. Työterveyden vahvan aseman myötä syntyy ajatus 

vastikkeellisuudesta. Kun kansalainen on työssä, hyötyy hän tästä myös 

terveydenhuoltoon liittyvänä etuna, mikä viittaa klubijäsenyyteen. Työterveyshuollon 

osa on hyvin merkittävä suomalaisessa työelämässä ja se voidaan arvioida yhdeksi 

biopolitiikan välineeksi.  
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Helenin (2010: 34–35) mukaan liberaali hyvinvointivaltio pyrkii kontrolloimaan 

kaikkia ihmiselämän muotoja ja sen vuoksi huolehtiminen voi olla luonteeltaan 

totaalista. Kontrollointi ja ohjailu tulevatkin mieleen, kun pohtii tavoitteita kansalaisten 

sosialisaation kohdalla. Valtion tavoitteena on edistää yhteiskunnan harmonista 

kehitystä tukemalla kansalaisten sosialisoitumista erilaisten ryhmien kohdalla. Tämä 

ilmenee ensiksi niin, että niitä ihmisiä, joiden työkyky on vaarassa heikentyä, pyritään 

tukemaan erilaisin kuntoutuksellisin toimin. Heidät halutaan siis pitää yhteiskuntaan 

kiinnittyneinä työelämän kautta mahdollisimman pitkään. Todennäköisesti taustalla on 

vahvasti talouteen nojaava ajattelu, jonka mukaan kuntoutukseen kannattaa panostaa 

suuriakin summia, jos uhkana on ennenaikaiselle eläkkeelle siirtyminen.  

Biopoliittista ohjaamista edustaa selvästi myös nuorten syrjäytymisen ehkäisy, ja 

esimerkiksi peruskoulun vastuuta nuoren ohjaamisesta oikeaan suuntaan halutaan 

kasvattaa. Aineiston mukaan erityisesti nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn on lisätty 

panostusta viimeisinä vuosina ja tästä kertoo esimerkiksi vahvistuva sosiaalisen 

kuntoutuksen osuus, joka kohdistuu usein nimenomaan nuoriin aikuisiin (esim. (Tuusa 

& Ala-Kauhaluoma 2014). Sosiaalisen integraation lisääminen on kohdistunut 

voimakkaasti myös vammaisiin 90-luvulta lähtien, koska ennen vammainen saattoi 

saada eläkepäätöksen alle kaksikymppisenä ilman tarkempia selvityksiä 

työllistymismahdollisuuksista. Nyt käytäntönä on selvittää, kuinka vammainen voisi 

opiskelu- ja työmahdollisuuksien kautta toteuttaa itseään aiempaa paremmin 

yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä (STM 2002: 4, 13).  

Väliinputoajaryhmiä kuntoutustoimenpiteiden suhteen ovat usein mielenterveys- 

ja päihdekuntoutujat (ks. esim. STM 1994: 5–6). Lisääntynyt mielenterveyskuntoutujien 

osuus on pakottanut valtion arvioimaan parempia kuntoutuskeinoja 

mielenterveyskuntoutujille. Erityisesti nuorille on tarjolla matalan kynnyksen palveluja, 

joiden ideologiaan kuuluu luultavasti vertaistuellinenkin tuki, joka voi jo useissa 

tapauksissa tarjota riittävää hoitoa. Vaikuttaviksi on joka tapauksessa arvioitu 

mielenterveyskuntoutujien kohdalla tuettu työllistyminen (STM 2002: 17).  

Kuntoutusdiskursseista jää vaikutelma, että käsitellyistä ryhmistä hankalin tilanne 

on päihdekuntoutujilla. Biopolitiikkaan kuuluu myös päihteiden liikakäytön 

ehkäiseminen ja toisaalta haittojen minimointi. Tutkimusten mukaan päihteiden 

liikakäyttö haittaa yhteiskunnan turvallisuutta (esim. STM 2002: 16), joten valtion on 
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kannattavaa puuttua tavalla tai toisella päihteiden käyttöön, vaikka päihteiden käyttäjä 

ei itse olisikaan motivoitunut kuntoutukseen tai muihin toimenpiteisiin. Kuntoutusta on 

tarjolla, mutta motivaation merkitys on korostuneessa asemassa, jotta vaikuttavuutta 

tapahtuisi. Ongelmana voi usein ollakin, että aktiivisuutta ja asiakkaan omaa 

motivaatiota korostavassa ilmapiirissä päihteiden käyttäjä on väliinputoaja, eikä hän saa 

hoitoa, kun ei pysty siihen omatoimisesti motivoitumaan. Päihteiden liika käytöstä 

aiheutuvat haitat ovat suuret sekä moninaiset, joten päihteitä koskeva varsin suuri 

verottaminen on perusteltua muun muassa hoitokulujen kattamisen vuoksi. Päihde- tai 

mielenterveysongelmien kohdalla voi hoitoon hakeutumisen kynnyksenä olla myös 

leimautumisen pelko ja sen vuoksi ongelmat saattavat kasvaa suuriksi ennen hoidon 

aloittamista. 

Maahanmuuttajien sosialisaation tukeminen vaikuttaa olevan edelleen kysymyksiä 

herättävä asia muun muassa kieli- ja kulttuurierojen vuoksi (Hirstiö-Snellman & Mäkelä 

1998). Maahanmuuttajien kohdalla aktivointiin perustuva toimintamalli ei ole 

välttämättä saavuttanut samankaltaisia tuloksia kuin kantaväestön kohdalla. Joka 

tapauksessa tämä nähdään tärkeäksi kuntoutuksen muodoksi, johon toisaalta osallistuu 

muitakin palvelujärjestelmiä kuin vain nimenomaan kuntoutuksen palvelujärjestelmä. 

Biopolitiikkaan kuuluu ennaltaehkäisyn korostaminen, koska se on yleensä 

edullisempaa kuin myöhempi korjaaminen. Lähes kaikkien aineistossa olevien ryhmien 

kohdalla korostetaan ennaltaehkäisyn merkitystä ja se liittyy vahvasti myös uuden 

julkishallinnon ja uusliberalismin ideologiaan. Ennaltaehkäisyyn liittyvä asia on 

varhainen kuntoutustarpeen havaitseminen, koska useiden tutkimusten mukaan 

kuntoutus alkaa edelleen liian myöhään ja mitä aiemmin se on aloitettu, sitä parempi on 

vaikuttavuus. Kuitenkin ennaltaehkäisy, terveyden ylläpitäminen ja kuntoutus liittyvät 

toisiinsa ja näiden väliset rajat ovat liukuvia. Ei siis voida aina osoittaa, mille sektorille 

mikäkin toiminta tarkasti kuuluu.  

Kuntoutuksen järjestämistä ja kohdentamista varten valtio tarvitsee tilastointia ja 

luokittelua. Kuntoutuksessa luokittelu näkyy selvästi muun muassa kansalaisten 

jaottelulla eri ryhmiin, mikä tulee esille aineistossani. Luokittelulla on tärkeä osuus 

myös siksi, että eri ryhmille on erilaiset kuntoutusmuodot ja niiden saantikriteerit. 

Tilastoinnin myötä on mahdollista seurata kuntoutuksen vaikuttavuutta sekä hallita ja 

ohjata väestöä, kuten esimerkiksi Kela tekee, kun se arvioi ihmisen työ- ja 
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toimintakykyä automaattisesti, jos sairausvakuutuspäivärahan suorituspäivien 

lukumäärä ylittää 60 vuorokautta. 

Biopolitiikka on hyväntahtoista hallitsemista, joka näkyy aineiston diskursseissa 

esimerkiksi mielenterveyskuntoutujien asumista käsittelevässä julkaisussa, jossa 

kirjoitetaan, kuinka tehostetun palveluasunnon asukas tarvitsee hoivaa ja huolenpitoa 

(STM 2007: 20). Hyväntahtoisen hallitsemisen piirteitä on myös Valtion 

kuntoutusselonteossa (2002: 16), jossa todetaan, että on niitäkin, joiden kohdalla 

kuntoutus, eivätkä muutkaan toimenpiteet auta ja yhteiskunnan on kannettava vastuu 

heistä. Ikäihmisiin liittyvä biopolitiikka näkyy siten, että kotona asumista tuetaan 

mahdollisimman pitkään ja kuntien vastuulle on asetettu hoidon järjestämisen vastuu.  

 

Aktiivinen, osallistuva ja itsenäinen kansalainen 

 

Valtion ja kansalaisen suhdetta on käsitelty eri raporteissa. Aineistossa nähdään 

kuntoutus kansalaisten oikeutena, ja erityisesti vammaisten lisääntyneistä oikeuksista on 

useita esimerkkejä. Vammaisiin liittyen esteettömyyden merkitys on lisääntynyt, koska 

sen kautta suurempi osallisuus on mahdollista. Tärkeänä nähdään myös kansalaisten 

erilaisuuden kunnioittaminen ja sen suhteen esitetään tutkimustiedon lisäämistä (esim. 

STM 2004: 19, 45). Kuntoutusdiskurssit voidaan nähdä sellaisiksi, joiden kautta 

pyritään ohjaamaan alan ammattilaisten työtä ja näkemystä. Aineiston 

kuntoutusdiskurssi ei vain kerro, kuinka kuntoutuksen asiat nähdään, vaan ne tuottavat 

uusia merkityksiä ja rakentavat uudenlaista yhteiskuntaa.  

Aineiston diskurssit tuottavat aktiivista, osallistuvaa ja itsenäistä kansalaista niin 

selvästi, että arvioin sen olevan kuntoutuksen hegemoninen diskurssi. Aineiston mukaan 

aktivointipolitiikka on lisääntynyt 90-luvulta alkaen, mutta aktiivisuuteen kannustamista 

on kuitenkin terveyden suhteen esimerkiksi Helenin & Jauhon (2003: 14–15) mukaan 

ollut valtion taholta jo 1800-luvun lopulta lähtien. Saarisen ym. (2014: 609) mukaan 

valtio nähtiin vielä 80-luvulla tärkeimmäksi hyvinvoinnin tuottajaksi. Suuntaus 

vaikuttaa siirtyvän kohti tilannetta, jossa kansalaisten toivotaan osallistuvan 

mahdollisimman itsenäisesti oman hyvinvointinsa tuottamiseen. Valtio pyrkii 

vähentämään vastuutaan ja huolehtimaan niistä, jotka eniten tukea tarvitsevat. 
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Kuntoutuksen paradigman muutos 90-luvun alusta alkaen kohti aktiivisempaa 

otetta on johtanut siihen, että kuntoutujan valtaistuminen on prosessin ylätavoite. 

Valtaistuminen viittaa siihen, että kuntoutuja ottaa vastuuta omasta elämästään ja on 

kykenevä itsenäiseen päätöksentekoon sekä säilyttää tai parantaa toimintakykyään. 

Valtaistumisen ja aktiivisen kansalaisuuden vaateella vaikuttaa olevan selvä yhteys. 

Yhteiskunnalle aktiiviset itseään hoitavat ja omaan hyvinvointiin panostavat kansalaiset 

ovat tärkeitä, koska he osallistuvat hyvinvointivaltion ylläpitoon ja tulevat halvemmiksi 

valtiolle kuin passiiviset kansalaiset. Vastikkeellinen kansalaisuus on lisääntynyt ja 

riskiryhmien kontrolli tiukentuu, koska vapaamatkustajat ovat kalliita yhteiskunnalle. 

Riskien hallinnan siirtäminen valtiolta yksilöille on Saastamoisen (2010: 235–236, 238) 

näkemyksen mukaan uusliberalismiin liittyvä suuntaus. 

Palola (2011: 301, 305) näkee sosiaalisen kansalaisuuden jääneen uusliberalistisen 

aktiivisen kansalaisuuden ihanteen vuoksi taka-alalle. Kuitenkin nimenomaan 

erityisryhmiin kohdistuu monenlainen kuntoutuksellinen aktivointi Suomessa ja 

kyseinen suuntaus on kasvanut huomattavasti 90-luvun alusta lähtien. Sosiaalisen 

integraation kautta kansaa pyritään yhdistämään, mikä on muun muassa 

maahanmuuttajien kuntoutuksessa tärkeä tavoite. Aineiston perusteella voidaan 

arvioida, että sosiaalisen kansalaisuuden tukeminen on lisääntynyt kuntoutuksessa 90-

luvulta lähtien. Mielenkiintoista on, että yksilöllisyys on yleisen arvion mukaan 

yleistynyt selvästi ja yhteisöllisyys taas on vähentynyt. Ehkä kuntoutus on yksi keino, 

jolla voidaan paikata tätä yhteisöllisyyden vajetta etenkin erityisryhmien kohdalla. 

2000-luvulla kansalaisuuteen on siis tullut uusia sävyjä, jotka näkyvät vammaisten 

ja mielenterveyskuntoutujien parempana huomioimisena sekä pyrkimyksenä integroida 

erityisryhmät yhteiskuntaan aiempaa paremmin. Vammaisten, syrjäytyneiden ja 

päihdeongelmaisten sosiaalinen integraatio yhteiskuntaan nähdään diskursseissa 

tärkeäksi sekä taloudellisten että inhimillisten tekijöiden kannalta. Kun aikaisemmin 

vammaisen on pitänyt sopeutua yhteiskuntaan, on nyt ajatusmallina se, että yhteiskuntaa 

pyritään eri tavoin tekemään esteettömäksi erityisryhmille. Tiivistettynä kuntoutuksen 

sosiaalinen ulottuvuus on lisääntynyt selvästi. Hyvinvointivaltiolle ominainen 

kontrollointi näkyy myös oppilaitoksia kohtaan esitettynä vaateena ohjata nuoria 

peruskoulun jälkeen jatko-opintoihin tai työelämään.  
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Maahanmuuttajien kanssa sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ovat kokeneet 

suurimmiksi ongelmiksi sekä kielelliset että kulttuuriset erot. Osa maahanmuuttajista 

voi tulla kulttuurista, jossa passiivinen kansalaisuus on yleistä ja toisaalta luottamus 

erilaisiin palvelujärjestelmiin saattaa olla heikko. Esimerkiksi (Crick 2004: 79) ja 

(Kearns 1995: 155–156) viittaavat tähän kirjoittaessaan paikan merkityksestä 

kansalaisuuteen. Joka tapauksessa tilanne on haastava sekä sosiaali- ja terveysalan 

ammattilaisille että maahanmuuttajille, koska sosialisaatio on Nivalan (2006: 53) 

mukaan ihmisen elinikäinen projekti, ja vasta maahan muuttaneen on todennäköisesti 

vaikea omaksua nopeasti uuden kotimaansa tapoja. Kuitenkin ilman ohjausta tämä voi 

olla vielä vaikeampaa. Tulisi löytää tapoja, jotka sopivat parhaiten maahanmuuttajien 

kotouttamiselle. 

POHDINTA 

 

Kansalaisten aktivointi erilaisin ohjelmin ja terveyttä koskevan tiedon tuotanto 

saavuttavat periaatteessa suuremman osan väestöstä, mutta on eri asia, kuinka moni 

näiden tekijöiden vuoksi aktivoituu. Osa kansasta näkee valtion biopoliittisen ohjailun 

negatiivisesti, mutta varmasti isoilla koko kansan terveyttä koskevilla rajoittavilla 

lainsäädännöillä, kuten tiukalla tupakka- ja alkoholipolitiikalla, on kannattajansakin. 

Joka tapauksessa esimerkiksi Kataisen hallitusohjelma (2011) nojaa vahvasti 

biopolitiikan perusperiaatteisiin, jonka mukaan valtio haluaa panostaa kansalaisten 

hyvinvointiin. Eri hallituskausilla keinot ja ennen kaikkea painotukset vain vaihtelevat. 

Oletettavaa on, että valtio haluaa myös hyötyä kansalaisten hyvinvointiin 

panostamisesta ja sen vuoksi erilaiset vaikuttavuustutkimukset ovat yleistyneet. 

Työkyvyn tukeminen korostuu tutkimuksen aineistossa ja työ yleensäkin on 

poliittisen keskustelun kestoaiheita. Saarinen ym (2014: 613) epäilevät valtion 

näkemyksen kansalaisista olevan jotenkin pessimistisen, koska terveyttä ja työhön 

osallistumista korostetaan niin monin tavoin. Kirjoittajien mukaan ihmisille työ on 

kuitenkin ollut jo pitkään keino toteuttaa itseään. Voiko siis taustalla olla valtiojohdon 

kilpailukyvyn noston kaipuu ja toisaalta epävarmuus tulevaisuudesta? Muuttuisiko 

mikään, jos työn tai terveyden tärkeydestä ihmisille puhuttaisiin vähemmän? Toisaalta 



67 

 

myös mielipiteen muokkaaminen on Foucaultin (2010: 165, 262–263) mukaan hyvin 

tärkeää valtiojohtoista politiikkaa. 

Kuntoutuksellisten toimenpiteiden painopiste vaikuttaa siirtyneen reilun 20 

vuoden ajanjaksolla vanhemmista työikäisistä enemmän nuorten aktivointiin, koska 

heidät halutaan kiinnittää työelämään aiemmin kuin tällä hetkellä toteutuu. Esimerkiksi 

Soininvaara (2010: 120–123) näkee erityisen tärkeäksi nuorten kiinnittymisen 

työelämään nykyistä aiemmin. Myös tässä näkyy kuntoutuksen sosiaalisen ulottuvuuden 

laajeneminen ja sosiaalisen kuntoutuksen merkitys on lisääntymässä. Toisaalta 

kansalaisten työuria halutaan jatkaa kuntouttavien toimenpiteiden avulla myös niiden 

loppupäästä ja sen vuoksi kuntoutustarpeen havaitsemista pyritään kehittämään 

esimerkiksi ohjeistamalla työterveyttä.  

Aktiivisen kansalaisuuden vaade vaikuttaa järkevältä ja perustellulta erityisesti 

valtion kannalta. Kuitenkin esimerkiksi Saastamoisen (2010) huomiot siitä, että riskien 

hallinnasta yksilön on itse otettava vastuu, laittaa ajattelemaan asian toista puolta. 

Meille kaikille voi tapahtua jotakin odottamatonta ja sitä varten olisi suotavaa, että 

turvaa, apua ja hoivaa on tarjolla yhteiskunnan puolesta. Sen vuoksi 

hyvinvointivaltioilla on olemassa esimerkiksi kattavat kuntoutusmahdollisuudet. On 

myös otettava huomioon yhteiskunnan vähäosaiset, joiden toimintakyky on syystä tai 

toisesta alentunut. Saastamoisen (2010) ajatus yhteiskunnan polarisaatiosta 

ensimmäisen ja toisen luokan kansalaisiin on varmasti suuntaus, jota valtiovalta pyrkii 

ehkäisemään. Sosiaali- ja terveysministeriön tulevaisuuskatsaus (STM 2914: 3, 13) 

arvioi syrjäytymisen sekä kasvavien terveyserojen olevan uhkatekijä, jota tulee pyrkiä 

ehkäisemään. Kuntoutus voi monimuotoisuutensa vuoksi toimia yhtenä osana tämän 

kuilun kaventamisessa.  

Mielenkiintoista on, että mielenterveyskuntoutujien kohdalla korostetaan 

kuntoutujan aktiivisuutta. Vakavasti masentunut ihminen tarvitsee kuitenkin vahvaa 

ohjaamista sekä ammattilaisten tukea. On melko epätodennäköistä, että masentunut 

ihminen jaksaa yksin kahlata läpi erilaisen palvelu- ja pykäläviidakon ennen kuin 

esimerkiksi psykoterapeuttista apua on saatavilla. Asiassa korostuu sosiaali- ja 

terveysalan ammattilaisten pätevyys ja osaaminen, jotta apua tarvitsevat pystytään 

ohjaamaan heille sopiviin palveluihin. Myös ikääntyneillä ohjaus oikean 

palveluntarjoajan luokse on tärkeää, koska kyvyt hankkia tietoa itsenäisesti ovat jo 
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voineet heikentyä. Esimerkiksi Valokivi (2008: 79–80) toteaa väitöskirjassaan, että 

kansalaisten edellytykset toimia aktiivisen kansalaisen ovat erilaiset ja sen vuoksi 

yhteiskunnan eriarvoisuus lisääntyy. Conradson (2009: 230–231) näkee epätasa-

arvoisuuden lisääntyneen, koska sosiaalidemokraattinen hallinta on vähentynyt.  

Aineistossa arvioidaan monin paikoin kolmannen sektorin toiminnan lisääntyvän 

eri ryhmien palvelujen tarjoamisessa. Hyvinvointivaltion tukirakenteita on varmasti 

rakennettu hyvässä tarkoituksessa ja ihmisläheisesti, mutta valtio joutuu lähivuosina 

todennäköisesti tiukentamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjoamista. Katseet 

kääntyvät kohti kolmatta sektoria heikentyvän taloudellisen elatussuhteen vuoksi. Osin 

tämä voi vaatia lakimuutoksiakin, koska sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilaisilta 

vaaditaan laillista pätevyyttä ja vaitiolovelvollisuutta asiakkaan asioiden suhteen. 

Esimerkiksi maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalveluista käsitellyssä tutkimuksessa 

todettiin, että tietojen vaihtaminen ammattilaisten kesken on joskus ongelmallista 

tietosuojan vuoksi. Joka tapauksessa esimerkiksi Juhila (2006: 71, 77–78) kirjoittaa 

hyvinvointivaltion sijasta hyvinvointiyhteiskunnasta, koska toiminnallista valtaa muun 

muassa hyvinvointipalvelujen järjestämisen suhteen on siirretty valtiolta yhteisöille ja 

vapaaehtoisjärjestöille eli kolmannelle sektorille. Juhilan (2006: 71, 77–78) lisäksi 

Conradson (2009: 230) ja Harvey (2008: 83) näkevät suuntauksen taustalla 

uusliberalistisen ajattelun. 

Hyvinvointivaltion puolustajat voivat nähdä kolmannen sektorin toiminnan 

lisäämisen erilaisten kuntoutus- ja hyvinvointipalveluiden suhteen valtion harkittuna 

vastuun vähentämisenä. Toisenlaisen näkemyksen mukaan valtion huolenpidon 

kansalaisia kohtaan voidaan arvioida lisääntyneen kolmannen sektorin toiminnan 

kasvaessa samalla kun ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa. Toisaalta myös historian 

valossa vahva, yhtenäinen ja hyvinvoiva väestö on auttanut valtiota nostamaan 

kilpailukykyään. Joka tapauksessa ainakin kuntoutujamäärien sekä -muotojen 

lisääntymisen perusteella on mahdollista arvioida, että valtio ei ole vähentänyt 

vastuutaan kansalaisten hyvinvoinnista, kun sitä arvioidaan kuntoutustoiminnan 

näkökulmasta.  

Vaikuttavuustutkimukset saattavat nähdä kriittisessä valossa erilaisten ohjelmien 

ja uusien kuntoutusmuotojen tehokkuuden. Lähdekirjallisuudessa erilaisiin valtiollisiin 

ohjelmiin kriittisesti suhtautuvat esimerkiksi Ryynänen ym. (2004: 21, 24), Saarinen 
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ym. (2014: 613) ja Dean (1999: 33). Aikojen saatossa osa terveyteen liittyvistä 

ohjelmista on myös voitu todeta vanhentuneiksi ja siten tehottomiksi (esim. Harjula 

2006: 108). Tutkimuksen aineistossa (esim. Järvikoski 2014: 2) korostetaankin 

kuntoutuksen mukauttamista yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Tämän tulisi kuitenkin 

tapahtua valtiojohtoisesti, koska esimerkiksi useat kuntoutuslaitokset ovat varsin 

riippuvaisia valtion asettamista määrärahoista. Kuntoutuksen mukauttaminen 

kulloiseenkin tilanteeseen sopivaksi on kuitenkin ongelmallista, koska sen järjestäjiä on 

niin laajalla tasolla yhteiskunnassa, eikä kenelläkään ole asiasta kokonaisvastuuta. 

Lähdekirjallisuus näkee asian varsin yksimielisesti tämänkaltaiseksi. 

Tasa-arvon kannalta maantieteellä on väliä myös kuntoutuksessa. Kansalaiset ovat 

eriarvoisessa asemassa kuntoutuksen saavutettavuuden suhteen, koska pienimmillä 

paikkakunnilla mahdollisuudet saada kuntoutuksen erityistyöntekijöiden palveluita ovat 

niukat. Voidaan arvioida, että tulevaisuudessa joudutaan lisääntyvissä määrin ottamaan 

kantaa siihen, miten kuntoutuksen erityispalveluita tarjotaan syrjäseutujen asukkaille. 

Työterveyshuollon asiakkaat ovat työttömiä paremmassa asemassa, koska tarvittavat 

terveydenhuollon palvelut järjestyvät nopeasti. Toisaalta on ymmärrettävää, että 

palkansaajan jonottaminen julkisen terveydenhuollon palvelutiskillä ei sekään hyödytä 

ketään. 

Yksityisen sektorin parempaa tehokkuutta ylistetään usein sosiaali- ja 

terveyspalveluissa. Kuitenkin tulisi kriittisesti tarkastella yksityisten kuntoutusta 

tarjoavien kuntoutuslaitosten tuotto-panos suhdetta eli vaikuttavuutta esimerkiksi 

vaikeavammaisten kuntoutuksessa, jossa Kela toimii maksajana. Yksittäinen työntekijä 

voi suositella kuntoutujalle jatkoa, vaikka varsinaista hyötyä ei olisi nähtävillä. Omasta 

työpaikasta pyritään kuitenkin pitämään kiinni, mutta samalla vaikuttavuus heikkenee, 

kun osa kuntoutujista polkee vain paikallaan, eikä kehitystä tai perusteltua tarvetta enää 

ole. Tällä tavoin kuntoutuja voi myös passivoitua, vaikka kuntoutuksen päätavoitteena 

onkin valtaistuminen. Kuntoutustyöntekijän ammattietiikan sekä osaamisen tulisi olla 

sillä tasolla, että hän pystyy luotettavasti arvioimaan hyötyykö kuntoutuja 

kuntoutuksesta vai ei, eikä talouden tulisi vaikuttaa asiaan. 

Uutta julkishallintoa pyritään ulottamaan useisiin yhteiskunnan rakenteisiin 

esimerkiksi kustannustehokkuuteen vetoavalla retoriikallaan. Sosiaali- ja terveysalalla 

kilpailu ja tehostaminen eivät kuitenkaan välttämättä sovi kaikkiin asioihin. Säästöjä 
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pitää saada, mutta ihmisten hoitamisessa riittää monenlaisia haasteita ja tulisi pyrkiä 

katsomaan kokonaisuutta. Siihen yhtälöön kiire ja tehokkuus mahtuvat heikosti. Uuteen 

julkishallintoon liittyvä vaikuttavuuden vaade voi myös aiheuttaa sen, että joidenkin 

ryhmien osalta kuntoutusmäärät vähenevät, koska mittareilla tapahtuvaa edistymistä ei 

tapahdu. Näin voi olla esimerkiksi vaikeavammaisten kohdalla. Vaikuttavuutta 

pitäisikin pystyä arvioimaan myös kuntoutujalähtöisesti. 

Jatkotutkimusaiheina olisi hyödyllistä tarkastella jonkin ryhmän sosiaalisen 

kansalaisuuden kehittymistä tai tukemista. Näitä ryhmiä voisivat olla esimerkiksi 

maahanmuuttajat, päihdekuntoutujat tai muut vähemmistöryhmät.  Myös erilaisten 

ryhmien oikeuksista suhteessa kantaväestöön voisi tuoda esiin mielenkiintoisia asioita ja 

sellainen tieto voisi hyödyttää vähemmistöryhmien parissa työskentelevien 

viranomaisten työtä. 
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