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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntoutuksen
asiakasyhteistyöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki
kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä. Lain tar-
koituksena on auttaa kuntoutujaa saamaan
hänen tarvitsemansa kuntoutuspalvelut. Lain
lähtökohtana on, että kuntoutus järjestetään
suunnitelmallisesti ja että asiakkaan omaa
osallistumista korostetaan.

Laissa säädettäisiin eri hallinnonalojen yh-
teistyötä ja asiakkaan asemaa koskevista pe-
riaatteista sekä yhteistyössä noudatettavista
menettelytavoista. Siinä olisivat myös paikal-
lisen, alueellisen ja valtakunnallisen yhteis-
työn toteuttamista koskevat säännökset.

Keskeisissä sosiaali- ja terveydenhuollon,

työhallinnon ja vakuutusjärjestelmien laeissa
olevia kuntoutuksen yhteistyösäännöksiä eh-
dotetaan täsmennettäviksi ja kuntoutusta jär-
jestävän viranomaisen, laitoksen ja muun yh-
teisön tiedottamisvelvollisuutta vahvistetta-
vaksi. Samalla ehdotetaan lisättäväksi kun-
toutuksen yhteistyösäännös eräisiin opetus-
hallinnon lakeihin.

Ehdotetulla lailla kumottaisiin nykyinen
kuntoutuksen asiakaspalveluyhteistyöstä an-
nettu laki.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan kuu-
den kuukauden kuluttua niiden hyväksymi-
sestä ja vahvistamisesta.

—————
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YLEISPERUSTELUT

1. Nykyt i la

1.1. Lainsäädäntö Suomessa

Vuonna 1991 tuli voimaan kuntoutusta
koskeva uusi lainsäädäntö. Tällöin säädettiin
viranomaisten ja eräiden yhteisöjen ja laitos-
ten kuntouttamisvelvoitteesta ja yhteistoi-
minnasta, kuntoutusajan toimeentuloturvasta
sekä tapaturma- ja liikennevakuutuksen kun-
toutusta koskevan lainsäädännön uudistami-
sesta.

Kuntoutuksen asiakaspalveluyhteistyöstä
annetulla lailla (604/1991) luotiin hallinnolli-
set puitteet eri hallinnonalojen yhteistyölle.
Yhteistoimintalain tavoitteena on ollut var-
mistaa, että jokainen kuntoutusasiakas saa
tarvitsemansa palvelut ja että kuntoutus jär-
jestetään suunnitelmallisesti ja kuntoutujan
omaa panosta korostaen.

Kuntoutuksen asiakaspalveluyhteistyöstä
annetun lain 1 §:n mukaan kuntoutuksen
asiakaspalveluyhteistyö koskee viranomais-
ten sekä yhteisöjen ja laitosten toimenpiteitä
asiakkaan kuntoutuspalvelujen antamiseksi,
kuntoutustarpeen ja –mahdollisuuksien arvi-
oimiseksi, kuntoutukseen liittyvän koulutuk-
sen järjestämiseksi sekä työllistymisen edis-
tämiseksi. Useilla julkisten palvelujärjestel-
mien asiakkailla on samanaikaisesti tervey-
teen, sosiaaliseen kanssakäymiseen, työllis-
tymiseen ja kuntoutukseen liittyviä ongelmia,
joiden ratkaiseminen ei ole mahdollista yh-
dessä palvelujärjestelmässä vaan edellyttää
yhteistyötä.

Lain 2 §:n mukaan asiakaspalveluyhteis-
työn tavoitteena on saada aikaan asiakkaalle
sellainen palvelukokonaisuus, joka ottaa
huomioon asiakkaan edellytykset, elämänti-
lanteen ja palvelutarpeen. Yhteistyössä pyri-
tään ehkäisemään myös asiakkaiden ongel-
mia ja käsittelemään niitä mahdollisimman
aikaisessa vaiheessa. Yhteistyö on ensisijai-
sesti osa viranomaisten tavanomaista toimin-
taa. Palveluja varten laaditaan yhdessä asiak-
kaan kanssa tarvittaessa suunnitelma kuntou-
tuksesta.

Kuntoutuksen asiakaspalvelun yhteistyö-

ryhmästä on säädetty lain 4 §:ssä. Sen mu-
kaan kunnan on huolehdittava siitä, että sen
alueella toimii yhteistyöryhmä. Yhteistyö-
ryhmä voi olla myös usean kunnan yhteinen.
Voimassa olevan lain mukaan yhteistyöryh-
män nimeäminen on kunkin kunnan sisäinen
asia, jolloin yhteistyöryhmän voi nimetä esi-
merkiksi lautakunta tai viranhaltija paikallis-
ten olojen mukaisesti. Yhteistyöryhmä ei ole
kuitenkaan kunnallista lautakuntaa vastaava
toimielin, vaan siihen nimetään sellaisia am-
mattihenkilöitä, jotka jokapäiväisessä työs-
sään ovat tekemisissä kuntoutusasioiden
kanssa.

Yhteistyöryhmän peruskokoonpano muo-
dostuu lain 5 §:n mukaan sosiaalihuolto-,
terveydenhuolto- ja työvoimaviranomaisten
sekä kansaneläkelaitoksen edustajista, sillä
valtaosa lain soveltamistapauksista koskee
näiden järjestelmien asiakkaita. Käsiteltäessä
lausuntoja yksittäisistä kuntoutuksen asia-
kaspalvelua koskevista asioista on yhteistyö-
ryhmän varattava kuntoutusasiakkaalle ja
tarvittaessa hänen lähiomaiselleen tilaisuus
tulla kuulluksi.

Lain 6 §:n mukaan paikallisen yhteistyö-
ryhmän tehtävänä on suunnitella, edistää ja
seurata viranomaisten sekä laitosten ja yhtei-
söjen yhteistoimintaa lähinnä kuntatasolla
sekä käsitellä asiakaspalveluja koskevia peri-
aatteellisesti tärkeitä kysymyksiä sekä antaa
lausuntoja yksittäistapauksissa. Lain tarkoi-
tus ei ole ollut puuttua viranomaisten ja lai-
tosten toimivaltaan, vaan luoda yhtenäiset
menettelytavat yhteistyön ja asiakaspalvelun
kehittämiseksi. Työryhmän lausunto ei ole si-
tova. Tavoitteena on ollut, että eri kuntoutus-
tahoja edustavassa yhteistyöryhmässä voi-
daan monipuolisesti pohtia asiakkaan koko-
naistilannetta ja hänen tarvitsemiaan palvelu-
ja ja yhteisesti päätyä asiakkaan kannalta so-
pivaan ratkaisuun.

Alueellista yhteistyötä varten lain 8 §:n
mukaan lääninhallitus asettaa sairaanhoito-
piirin yhteydessä toimivan asiakaspalvelun
yhteistyötoimikunnan. Lääninhallitus koor-
dinoi alueensa yhteistyötoimikuntien työs-
kentelyä. Alueellisen tason yhteistyötoimi-
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kuntaan kuuluu keskeisten alalla toimivien
sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten,
yhteisöjen ja laitosten sekä opetus- ja työhal-
linnon ja kansaneläkelaitoksen nimeämä asi-
antuntija. Tästä on säädetty lain 9 §:ssä.

Lain 10 §:n mukaan yhteistyötoimikunnan
tehtävänä on suunnitella, edistää ja seurata
viranomaisten, yhteisöjen ja laitosten yhteis-
työtä sekä käsitellä periaatteellisesti tärkeitä
kysymyksiä. Toimikunta edistää kuntatason
yhteistyöryhmien yhteistyötä ja järjestää tar-
vittavaa ohjausta ja koulutusta. Erityistapa-
uksissa yhteistyötoimikunta voi ottaa kantaa
yksittäistapauksiin.

Lain 11 §:n mukaan kuntoutuksen yhteis-
työn valtakunnan tason ohjaus, kehittäminen
ja koordinointi kuuluu kuntoutusasiain neu-
vottelukunnalle. Neuvottelukunnasta on sää-
detty lisäksi asetuksella (878/1991).

Laki sisältää myös säännökset salassapito-
velvollisuudesta sekä yhteistyöryhmän ja yh-
teistyötoimikunnan työjärjestyksestä.

Keskeisissä sosiaali- ja terveydenhuollon,
työhallinnon ja vakuutusjärjestelmien laeissa
on säännös kuntoutusvelvoitteesta samoin
kuin eri kuntouttajatahoja velvoittava sään-
nös yhteistoiminnasta.

1.2. Pohjoismaiden lainsäädäntö

Ruotsissa on vuodesta 1999 alkaen valmis-
teltu työhön suuntautuvan kuntoutuksen uu-
distusta. Vuonna 2000 julkaistiin selvitystyö,
jonka pohjalta on vuoden 2001 aikana val-
misteltu kattavaa toimintasuunnitelmaa eh-
käisevien toimenpiteiden, vakuutus-, sosiaa-
li- ja terveysjärjestelmien toiminnan ja kun-
toutustoimenpiteiden tehokkaammasta ko-
koamisesta. Toimintasuunnitelma valmistui
vuoden 2001 lopulla. Hallitus julkaisi syys-
kuussa 2001 työhyvinvoinnin parantamisek-
si 11-kohtaisen ohjelman, jolla pyritään vä-
hentämään voimakkaasti lisääntyneiden pit-
kien sairauspoissaolojen määrää. Vuonna
2002 on muun muassa osoitettu varoja työ-
elämään suuntautuvan kuntoutuksen kokei-
luhankkeisiin. Tällä tähdätään asiakaskeskei-
seen ja yksilöllisesti suunniteltuun, riittävän
varhain alkavaan kuntoutukseen. Sosiaaliva-
kuutuksen ja työhallinnon yhteistoimintaa
kehitetään.

Ruotsissa ei ole pysyvää erillistä lainsää-

däntöä asiakasyhteistyöstä. Yhteistyötä hal-
linnonalojen kesken on jo vuodesta 1998 al-
kaen pyritty edistämään muun muassa rahoi-
tusta ja päätäntävaltaa koordinoivilla kokei-
luilla. Niin kutsutussa Socsam -mallissa sosi-
aalivakuutus, sosiaalihuolto ja terveyden-
huolto muodostavat paikallisesti yhteisen po-
liittisen johtoelimen (tilaajaliiton), jolla on
yhteinen kustannusvastuu toiminnasta. Tätä
koskeva kokeilulainsäädäntö on voimassa
vuoden 2002 loppuun.

Norjassa on kuntoutus säädetty kunnallisen
terveyspalvelun tehtäväksi. Valtion ylläpitä-
mästä erikoissairaanhoidosta annettu laki ei
mainitse kuntoutusta erikseen. Kuntien ja
alueellisen erikoissairaanhoidon kuntoutus-
tehtävät on tarkemmin määritelty vuonna
2001 annetuissa ohjeissa. Ohjeiden mukaan
kuntien on suunniteltava kuntoutustoimin-
taansa ja kunnassa on oltava kuntoutusta
koordinoiva yksikkö. Myös alueellisissa ter-
veydenhuoltoyksiköissä on oltava koor-
dinoiva yksikkö. Alueellinen yksikkö antaa
myös neuvoja ja opastusta kunnille asiakkai-
den kuntoutuksesta ja kuntoutusyhteistyöstä.

Kuntoutusasiakkaan asema ja oikeudet
määräytyvät potilaan oikeudesta annetun lain
mukaan. Vuoden 2001 terveyspalvelulain-
säädännön perusteella on annettu ohjeet yksi-
löllisen palvelusuunnitelman laatimisesta.
Kunnallisen terveyspalvelun on tehtävä pal-
velusuunnitelma potilaalle, joka tarvitsee pit-
käaikaisia ja yhteensovitettavia palveluja.
Velvollisuus palvelusuunnitelman käynnis-
tämisestä on sillä yksiköllä, jonka puoleen
potilas on kääntynyt. Kaikkien hoitotasojen
ja viranomaisten toimenpiteet koordinoidaan
yhteen suunnitelmaan.

Tanskassa tuli vuonna 1999 voimaan laki,
jolla halutaan estää työmarkkinoilta syrjäy-
tymistä ja varmistaa asiakkaan oikeusturvaa,
kun sosiaaliviranomaiset käsittelevät hänen
asiaansa. (Lov om retssikkerhed og administ-
ration på det sociale område). Sosiaaliviran-
omaisille säädettiin velvollisuus antaa var-
haista kokonaisapua niille, joilla on vaikeuk-
sia pysyä työmarkkinoilla. Työkykyä ylläpi-
tävää toimintaa, aktivointia, työllistämisen
tukitoimia ja kuntoutusta valvoo ja ohjaa jo-
kaisessa kunnassa toimiva koordinaatiova-
liokunta, jonka kunnanhallitus asettaa.

Islannissa ei ole kuntoutuksen yhteistyötä
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koskevaa lainsäädäntöä eri hallinnonalojen
välillä.

2. Nykyt i lan arvio inti

Voimassa oleva kuntoutuksen asiakaspal-
veluyhteistyöstä annettu laki on rakenteeltaan
hallinto- ja viranomaiskeskeinen. Säännökset
asiakkaan asemasta koskevat lähinnä kuntou-
tussuunnitelman laatimista, asiakkaan mah-
dollisuutta tulla kuulluksi, asiakkaan suostu-
musta, salassapitovelvollisuutta sekä sitä, että
asiakas voi pyytää yhteistyöryhmältä lausun-
non asiassaan.

Yksittäisen asiakkaan asioiden käsittely ta-
pahtuu lain mukaan lähinnä lausunnon anta-
misena toiselle viranomaiselle. Paikallisia
asiakaspalveluyhteistyöryhmiä on tällä het-
kellä vajaa 300. Noin puolet niistä on yhden
kunnan alueella toimivia ja puolet on use-
ammalle kunnalle yhteisiä. Yhteistyöryhmien
työ on painottunut lain voimassa ollessa
asiakastapausten käsittelyyn. Vuonna 1997
tehdyn selvityksen mukaan runsas puolet yh-
teistyöryhmistä keskittyi pääasiassa asiakas-
tapausten käsittelyyn. Asiakkaat olivat
useimmiten työikäisiä, yli puolet työttömiä.
Suurin ikäryhmä oli 46-55-vuotiaita.

On arvioitu, että kaikki yhteistyöryhmät
yhteensä käsittelevät vuosittain noin 4000-
8000 asiakastapausta.

Lain voimassa ollessa keskeinen kysymys
on ollut asiakkaan osallistuminen yhteistyö-
ryhmien kokouksiin silloin, kun hänen asi-
aansa on siellä käsitelty. Laki säätää vain hä-
nen mahdollisuudestaan tulla kuulluksi asian
käsittelyssä ja suostumuksen antamisesta.
Käytännössä asiakas on yhä useammin mu-
kana yhteistyöryhmän kokouksessa.

Kuntoutuksen asiakaspalveluyhteistyöstä
annettu laki säätää lähinnä viranomaisten yh-
teistyöstä yleisesti sekä yhteistyön muodois-
ta. Vuoden 1991 kuntoutuslainsäädäntö-
uudistuksessa säädettiin lisäksi kuntoutuksen
yhteistyövelvoitteista keskeisissä sosiaali- ja
terveydenhuollon, työhallinnon ja vakuutus-
järjestelmien laeissa. Samalla säädettiin
myös viranomaisen velvollisuudesta ohjata
asiakas hänelle tarpeellisten palvelujen pii-
riin. Eri toimijoiden roolia ja työnjakoa pyrit-
tiin näin selkiyttämään määrittelemällä jokai-
sen viranomaisen tehtävät sen omassa lain-

säädännössä.
Vuoden 1991 kuntoutuslainsäädännön sää-

tämisen jälkeen on tullut voimaan perusoike-
usuudistus, potilaan asemasta ja oikeuksista
annettu laki (785/1992) sekä sosiaalihuollon
asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettu la-
ki (812/2000). Uusi lainsäädäntö korostaa it-
semääräämisoikeutta ja osallistumista sekä
asiakkaan oikeutta hyvään kohteluun ja oike-
utta tietojen saantiin. Työvoimapalvelulakiin
vuonna 1997 tehdyllä muutoksella
(1353/1997) säädetään muun ohella työttö-
män työnhakija-asiakkaan oikeudesta työn-
hakusuunnitelmaan ja toisaalta myös asiak-
kaan yhteistyövelvollisuudesta.

Vuonna 1995 voimaan tulleet uudet perus-
oikeussäännökset, jotka on sittemmin siirret-
ty maaliskuun alusta 2000 voimaan tullee-
seen perustuslakiin, vahvistavat yksilön pe-
rusoikeuksia, muun muassa itsemääräämisoi-
keutta ja henkilötietojen suojaa. Hen-
kilötietojen suojasta on säädettävä lailla.
Vaikka kuntoutuksen asiakasyhteistyössä ta-
pahtuvaa yksilötason tietojen käsittelyä kos-
kevat yleislakeina sovellettavat hen-
kilötietolain (523/1999) ja viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetun lain
(621/1999) säännökset, on yhteistyötä kos-
kevaan lakiin tarpeen sisällyttää eräitä henki-
lötietojen käsittelyyn liittyviä erityissäännök-
siä.

Valtioneuvoston kuntoutusselonteossa
(VNS 1/1998 vp) esitettiin, että kuntoutuksen
asiakaspalveluyhteistyöstä annettua lakia ja
tarvittaessa myös kuntoutusta järjestävien ta-
hojen erityislainsäädäntöä uudistetaan niin,
että asiakkaan oikeus saada kuntoutusta kos-
kevaa tietoa sekä hänen tosiasialliset mahdol-
lisuutensa saada kuntoutustarpeensa selvite-
tyksi ja osallistumisensa kuntoutuksensa
suunnitteluun vahvistuvat. Selonteon mukaan
kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien toi-
mintaa paikallisen kuntoutusyhteistyön edis-
täjinä pitäisi tehostaa tarkistamalla ja ajan-
mukaistamalla niiden laissa säädettyjä tehtä-
viä ja korostamalla kuntien velvollisuutta
huolehtia yhteistyöryhmien toiminnasta.

Käsiteltäessä valtioneuvoston kuntoutusse-
lontekoa eduskunnassa sosiaali- ja terveysva-
liokunta otti mietinnössään (37/1998 vp)
kantaa muun ohella kuntoutujan asemaan ja
vaikutusmahdollisuuksiin. Sosiaali- ja terve-
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ysvaliokunta yhtyi valtioneuvoston selonte-
ossa esitettyihin näkökohtiin kuntoutujan
vaikutusmahdollisuuksien ja vastuun lisää-
misestä. Yksilön tosiasiallisten mahdolli-
suuksien kehittäminen toisaalta tiedonsaan-
nissa ja toisaalta kuntoutustarpeen selvittämi-
sessä ja kuntoutuksen suunnitteluun osallis-
tumisessa vahvistaa motivaatiota ja luo edel-
lytyksiä tulokselliselle kuntoutukselle.

Kuntoutuksen toimeenpanosta valiokunta
toteaa, että kuntoutuksen kentällä on useita
toimeenpanijoita, joiden keskinäisen yhteis-
työn kehittäminen on tärkeää. Vaikka jo ny-
kyinenkin lakisääteinen yhteistyö luo hyvät
edellytykset joustavalle yhteistoiminnalle,
saattaa kuntoutuja olla niin sanottu väliinpu-
toaja, kun eri järjestelmät tarkastelevat omas-
ta näkökulmastaan hänen kuntoutumistarvet-
taan. Kuntoutusjärjestelmän ohjausta on ke-
hitettävä. Muun muassa kuntoutujaa tervey-
denhuollossa ja terveydenhuoltoon ohjattaes-
sa saattaa järjestelmässä valiokunnan saaman
tiedon mukaan olla sellaisia aukkoja, jotka
merkitsevät kuntoutujan kannalta järjestelmi-
en väliin putoamista. Terveyskeskusten on
otettava potilaanaan olevista kuntoutujista in-
formaatio- ja ohjausvastuu. Valiokunta tote-
aa, että myös eri järjestelmien, jopa suhteelli-
sen lähellä toisiaan olevien järjestelmien me-
nettelytavoissa on eroja.

Kuntoutusselonteossa 2002 (VNS 1/2002
vp) todetaan muun muassa, että sosiaali- ja
terveysministeriössä on valmisteltu kuntou-
tuksen asiakaspalveluyhteistyötä koskevan
lain uudistamista ja että tarkoituksena on an-
taa lainsäädännön uudistamista koskeva hal-
lituksen esitys eduskunnalle välittömästi sen
jälkeen, kun kuntoutusselonteosta on saatu
palaute ja eri sidosryhmiä on kuultu.

Tarkoituksena on helpottaa asiakkaan kun-
toutuspalvelujen saantia ja saada aikaan sel-
lainen palvelukokonaisuus, joka ottaa huo-
mioon kuntoutujan edellytykset, palvelutar-
peen ja elämäntilanteen. Kuntoutuksen asia-
kasyhteistyöstä annettavalla lailla esimerkik-
si vahvistettaisiin kuntoutujan oikeuksia saa-
da yhteistyötä koskeva asiansa käsitellyksi
kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmässä ja
osallistua kuntoutuksensa suunnitteluun.
Keskeisissä sosiaali- ja terveydenhuollon,
työhallinnon ja vakuutusjärjestelmien laeissa
olevaa kuntoutuksen yhteistyösäännöstä täs-

mennettäisiin. Kuntoutusta järjestävien vi-
ranomaisten, muiden yhteisöjen ja laitosten
velvollisuutta antaa kuntoutujalle tietoja kun-
toutusmahdollisuuksista vahvistettaisiin.

Kuntoutusselontekoa 2002 koskevassa so-
siaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä
(StVM 8/2002 vp) todetaan muun ohella, että
sitoutuminen kuntoutukseen jää puutteelli-
seksi, jos valintaa eri kuntoutusvaihtoehdois-
ta ei tehdä yhteisymmärryksessä kuntoutujan
kanssa ja jos arviot hänen kuntoutusmahdol-
lisuuksistaan tehdään häntä kuulematta. Kun-
toutuksen asiakasyhteistyöstä valmisteltava-
na olevassa laissa onkin asiakkaan asema ja
oikeudet yhteensovitettava sosiaalihuollon
asiakkaan asemaa ja oikeuksia koskevan lain
ja potilaan asemaa ja oikeuksia koskevan lain
periaatteiden kanssa. Yhteistyöryhmille kuu-
luvaa roolia kuntoutuksen suunnittelijana ja
edistäjänä sekä kuntoutuksen asiakaspalvelua
koskevien periaatteellisesti tärkeiden kysy-
mysten käsittelijöinä tulisi vahvistaa.

Työmarkkinajärjestöt ovat 12 päivänä mar-
raskuuta 2001 sopineet yksityisalojen työ-
eläkkeiden kehittämisestä. Sopimuksen mu-
kaan toteutetaan työkyvyttömyyden uhkan
toteamiseen perustuva oikeus ammatilliseen
kuntoutukseen. Samalla kuntoutuksen ajan
toimeentuloturvaa kehitetään paremmin työ-
elämän tarpeita vastaavaksi säätämällä erik-
seen osakuntoutusrahasta ja odotusajan kun-
toutusrahasta. Lisäksi jatketaan ja tehostetaan
työntekijöille, työnantajille sekä erityisesti
työterveyshuollon ja henkilöstöhallinnon
edustajille suunnattua koulutusohjelmaa sekä
kehitetään kuntoutustutkimusverkostoa. Täs-
sä hankkeessa voidaan selvittää ja sopia tar-
koituksenmukaisesta yhteistoiminnasta.

3. Esityksen tavoit teet ja keskeiset
ehdotukset

Esityksellä pyritään selkeyttämään kuntou-
tuksen asiakasyhteistyötä. Kuntoutuksen
asiakasyhteistyötä koskevan lain tarkoitukse-
na on auttaa kuntoutujaa saamaan hänen tar-
vitsemansa kuntoutuspalvelut ja tässä tarkoi-
tuksessa edistää viranomaisten sekä muiden
yhteisöjen ja laitosten asiakasyhteistyötä ti-
lanteessa, joka edellyttää usean kuntoutusta
järjestävän tahon toimenpiteitä. Laissa sää-
dettäisiin eri hallinnonalojen yhteistyötä ja
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asiakkaan asemaa koskevista periaatteista se-
kä yhteistyössä noudatettavista menettelyta-
voista. Erityisesti sillä pyritään korostamaan
asiakkaan asemaa ja paikallisen yhteistyön
merkitystä.

Esitys pohjautuu pitkälti voimassa olevaan
kuntoutuksen asiakaspalveluyhteistyöstä an-
nettuun lakiin, mutta se on pyritty laatimaan
nykyistä lainsäädäntöä yksityiskohtaisem-
maksi ja täsmällisemmäksi sekä vastaamaan
näin ollen paremmin muuta uudistettua lain-
säädäntöä. Ehdotettu lain nimi ”laki kuntou-
tuksen asiakasyhteistyöstä” kuvaisi laissa
tarkoitettua toimintaa yksiselitteisemmin
kuin nykyinen nimi ”laki kuntoutuksen asia-
kaspalveluyhteistyöstä.” Lakiehdotukseen on
otettu nykyistä yksityiskohtaisemmat sään-
nökset asiakkaan asemasta ja oikeuksista
suhteessa yhteistyöhön. Ehdotukseen on kir-
jattu säännös muun muassa kuntoutujan oi-
keudesta saada kuntoutusyhteistyötä koskeva
asia käsiteltäväksi yhteistyöryhmässä ja hä-
nen osallistumisestaan asiansa käsittelyyn.
Yhteistyöryhmän olisi myös varmistettava,
että kuntoutujalla on yhdessä hänen kanssaan
nimetty yhteyshenkilö, joka huolehtii kun-
toutuksen toteutumisesta ja viranomaisten
välisestä yhteistyöstä.

Lailla halutaan myös vahvistaa paikallista-
solla toimivien asiakasyhteistyöryhmien
asemaa. Kunnan olisi huolehdittava siitä, että
sen alueella toimii asianmukainen kuntoutuk-
sen asiakasyhteistyöryhmä. Kunta asettaisi
yhteistyöryhmän neljäksi vuodeksi kerral-
laan. Yhteistyöryhmä ei olisi kuitenkaan
luonteeltaan kunnallinen viranomainen.
Kunnan olisi tiedotettava ryhmän toiminnasta
ja kokoonpanosta kunnan asukkaille sekä
muille viranomaisille. Laissa vahvistettaisiin
myös asiakasyhteistyöryhmien asemaa eri
osapuolten yhteistoiminnan ja sen edellytys-
ten parantamisessa.

Yhteistoimintaa koskevia säännöksiä kes-
keisissä sosiaali- ja terveydenhuollon, työhal-
linnon ja vakuutusjärjestelmien laeissa ehdo-
tetaan myös täsmennettäviksi. Jotta asiakas
saa riittävän informaation, lainsäädäntöön
ehdotetaan sisällytettäviksi säännökset, joi-
den mukaan kuntoutuksen järjestäjien tehtä-
vänä olisi huolehtia siitä, että asianomaiselle
annetaan tietoja muista kuntoutusmahdolli-
suuksista ja että hänet ohjataan tarpeen mu-

kaan kuntoutuspalveluiden tai muiden palve-
luiden piiriin yhteistyössä niitä järjestävien
tahojen kanssa. Myös tilanteissa, joissa on
kysymys etuuksista ja tapauksista, joissa ha-
kemus hylätään, asianomaisen tahon tehtä-
vänä olisi huolehtia siitä, että hakijalle anne-
taan tietoja kuntoutusmahdollisuuksista ja et-
tä hänet ohjataan asianmukaiseen kuntoutuk-
seen tai muiden palveluiden piiriin yhteis-
työssä näitä palveluja järjestävien kanssa. Li-
säksi eräisiin opetushallinnon alan säädöksiin
ehdotetaan lisättäväksi viittaus kuntoutuksen
asiakasyhteistyöstä annettuun lakiin.

4. Esityksen vaikutukset

Esityksellä on vain vähäisiä taloudellisia
vaikutuksia. Uudistuksella ei muodostettaisi
uusia organisaatioita. Eräiden nykyisten or-
ganisaatioiden toimintaa sen sijaan joiltakin
osin täsmennettäisiin. Esityksen tavoitteena
on parantaa kuntoutujan asemaa hänen asian-
sa käsittelyssä. Samalla se selkeyttäisi myös
eri viranomaisten toimintaa.

5. Asian valmiste lu

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveys-
ministeriössä virkatyönä. Asiaa on käsitelty
sosiaalipoliittisessa ministeriryhmässä ja
kuntoutusasiain neuvottelukunnassa. Valmis-
telun yhteydessä hallituksen esitysluonnok-
sesta on saatu lausunnot noin 70 eri taholta,
joiden toiminnan kannalta lakiehdotuksella
on merkitystä. Lausunnon ovat antaneet
muun muassa oikeusministeriö, valtiova-
rainministeriö, opetusministeriö työministe-
riö, lääninhallitukset, Suomen Kuntaliitto,
sairaanhoitopiirit sekä eräät terveyskeskuk-
set, alueelliset yhteistyötoimikunnat, paikal-
liset yhteistyöryhmät ja järjestöt. Asiassa on
kuultu tietosuojavaltuutetun toimistoa. Ehdo-
tusta on pääsääntöisesti pidetty oikeansuun-
taisena ja riittävän väljänä salliakseen paikal-
listen olosuhteiden ja erityispiirteiden huo-
mioonottamisen asiakasyhteistyön järjestä-
misessä. Yleisilmeeltään ehdotusta on pidetty
samankaltaisena voimassa olevan lain kans-
sa.

Oikeusministeriö on lausunnossaan muun
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muassa tuonut esille sen, että kuntoutuksen
paikallisen yhteistyöryhmän asettaminen,
kokoonpano ja tehtävät jäävät osittain avoi-
miksi, mikä aiheuttaa epätäsmällisyyttä esi-
merkiksi muun lainsäädännön soveltamises-
sa. Suomen Kuntaliiton käsityksen mukaan
esitysluonnoksessa paikallisen yhteistyöryh-
män rooli jää epäselväksi ja että ehdotukses-
sa yliarvioidaan yhteistyöryhmän vaikutta-
mis- ja ohjausmahdollisuuksia. Esitystä on
erityisesti tarkistettu edellä mainittujen lau-
suntojen johdosta ja mahdollisuuksien mu-
kaan otettu myös huomioon muissa lausun-
noissa esitetyt huomautukset.

6. Muita esitykseen vaikuttavia
seikkoja

Eduskunnan käsiteltävänä on parhaillaan
hallituksen esitys uudeksi kielilaiksi ja siihen
liittyväksi lainsäädännöksi (HE 92/2002 vp.)

Hallitus antoi eduskunnalle 13 päivänä
syyskuuta 2002 esityksen kuntoutusta koske-
van lainsäädännön muuttamiseksi (HE
116/2002 vp). Hallitus antaa eduskunnalle
myöhemmin esityksen laiksi julkisesta työ-
voimapalvelusta ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi.

Kuntoutuksen asiakasyhteistyötä koskevan
lain täytäntöönpanoon on tarkoitus sisällyttää
riittävä koulutus ja tiedotus eri sidosryhmille.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Lakiehdotusten perustelut

1.1. Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyös-
tä

1 luku

Yleiset säännökset

1 §. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Lain
tarkoituksena olisi edistää viranomaisten se-
kä muiden yhteisöjen ja laitosten asiakasyh-
teistyötä tilanteessa, joka edellyttää usean
kuntoutusta järjestävän organisaation toi-
menpiteitä, sekä edistää kuntoutujan asemaa
ja osallistumista hänen kuntoutustaan koske-
van asian käsittelyssä.

Asiakasyhteistyön tavoitteena on saada ai-
kaan kuntoutujalle sellainen palvelukokonai-
suus, joka ottaa huomioon kuntoutujan edel-
lytykset, elämäntilanteen ja palvelutarpeen.
Asiakasyhteistyössä pyritään myös ehkäise-
mään asiakkaiden ongelmia ja käsittelemään
niitä sekä etsimään niihin ratkaisuja mahdol-
lisimman aikaisessa vaiheessa.

Laissa säädettäisiin eri hallinnonalojen yh-
teistyötä ja asiakkaan asemaa koskevista pe-
riaatteista sekä yhteistyössä noudatettavista
menettelytavoista.

2 §. Yhteistyömuodot. Lain tarkoituksen to-

teuttamiseksi sekä kuntoutusta koskevan tie-
don lisäämiseksi ja sen vaihtamiseksi pykä-
lään ehdotetaan sisällytettäväksi säännös,
jonka mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon
viranomaisten, työvoima- ja opetusviran-
omaisten sekä Kansaneläkelaitoksen olisi ol-
tava keskenään yhteistyössä. Tämä koskee
niin paikallista, alueellista kuin valtakunnal-
lista tasoa. Edellä mainittujen viranomaisten
olisi toimittava myös yhteistyössä muiden
kuntoutuksen järjestäjien kanssa.

Yhteistyö on ensisijaisesti osa viranomais-
ten tavanomaista toimintaa. Yhteistyön kehit-
tämiseksi olisi myös paikallisen, alueellisen
ja valtakunnan tason yhteistyöelimet. Yhteis-
työryhmistä ja niiden tehtävistä säädettäisiin
tarkemmin niitä koskevissa erillisissä pykä-
lissä.

3 §. Määritelmät. Pykälässä ehdotetaan
määriteltäväksi kuntoutuja ja asiakasyhteis-
työ.

Kuntoutujalla tarkoitettaisiin henkilöä, joka
hakee, tarvitsee tai käyttää kuntoutuspalvelu-
ja ja jonka kuntoutus edellyttää kuntoutusta
järjestävien viranomaisten, muiden yhteisö-
jen tai laitosten ammatillista osaamista, ko-
kemusta ja yhteistyötä työ- ja toimintakyvyn
ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi, tarpeelli-
sen koulutuksen järjestämiseksi, työllistymi-
sen tukemiseksi tai kuntoutusajan toimeentu-
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loturvan järjestämiseksi.
Asiakasyhteistyöllä tarkoitettaisiin toimin-

taa, joka sisältää viranomaisten ja palvelun-
järjestäjien keskinäisen yhteistyön periaat-
teista ja menettelytavoista sopimisen sekä
kuntoutujien kuntoutustarpeita vastaavien
ratkaisujen etsimisen.

4 §. Suhde muuhun lainsäädäntöön. Ehdo-
tettu laki olisi toissijainen samaa asiaa kos-
keviin erityissäännöksiin nähden.

Pykälän 2 momentissa todettaisiin, että
kuntoutusta järjestävien yhteisöjen yhteis-
toimintaa koskevista velvoitteista säädetään
erikseen. Tällaisesta yhteistoimintavelvoit-
teesta säädettäisiin kansanterveyslain
(66/1972) 23 §:ssä, erikoissairaanhoitolain
(1062/l989) 10 a §:ssä, sosiaalihuoltolain
(710/1982) 17 §:ssä, työvoimapalvelulain
(1005/1993) 10 ja 17 §:ssä, kansaneläkelai-
toksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun
lain (610/1991) 7 §:ssä, työntekijäin eläke-
lain (395/1961) 4 §:ssä, valtion eläkelain
(280/1966) 18 b §:ssä, kansaneläkelain
(347/1956) 36 §:ssä, tapaturmavakuutuslain
perusteella korvattavasta kuntoutuksesta an-
netun lain (625/1991) 11 §:ssä, liikenneva-
kuutuslain perusteella korvattavasta kuntou-
tuksesta annetun lain (626/1991) 11 §:ssä,
perusopetuslain (628/1998) 34 a §:ssä, lukio-
lain (629/1998) 29 a §:ssä ja ammatillisesta
koulutuksesta annetun lain (630/1998) 39 a
§:ssä.

Pykälän 3 momentissa viitattaisiin siihen,
että päätöksen kuntoutuksesta tekee kukin
kuntoutuksesta vastaava yhteisö siten kuin
siitä on erikseen säädetty. Asiakasyhteistyös-
tä aiheutuvista kustannuksista vastaisi kukin
toimintaan osallistuva taho.

2 luku

Paikallinen yhteistyö

5 §. Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä.
Pykälän mukaan kunnan olisi huolehdittava
siitä, että sen alueella toimii asianmukaisesti
paikallisen yhteistyön toteuttamiseksi kun-
toutuksen asiakasyhteistyöryhmä. Kunta
asettaisi yhteistyöryhmän neljäksi vuodeksi
kerrallaan ja tiedottaisi kunnan asukkaille ja
muille viranomaisilla sekä kuntoutusta järjes-
täville yhteisöille sen toiminnasta ja kokoon-

panosta. Yhteistyöryhmän toiminnasta huo-
lehtiminen on kunnan sisäinen asia. Vajaa
puolet nykyisistä yhteistyöryhmistä on alun
perin kunnanhallitusten asettamia ja vajaa
kolmasosa jonkin lautakunnan asettamia. Yh-
teistyöryhmän poikkihallinnollinen merkitys
huomioon ottaen sen voisi asettaa ja täyden-
tää esimerkiksi kunnanhallitus. Kunnan toi-
mielimistä säädetään kuntalain (365/1995) 17
§:ssä, eikä kysymyksessä siis olisi kunnalli-
nen toimielin.

Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi myös,
että kunnat voisivat sopia siitä, että niillä on
yhteinen yhteistyöryhmä.

6 §. Yhteistyöryhmän kokoonpano. Pykälän
1 momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että
kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmässä on
oltava vähintään yksi sosiaalihuolto-, tervey-
denhuolto-, opetus- ja työvoimaviranomai-
sen, Kansaneläkelaitoksen sekä muiden tar-
peellisten organisaatioiden nimeämä edusta-
ja. Jos edustaja eroaa tai kuolee kesken toi-
mikautensa, hänen edustamansa yhteisö ni-
meäisi uuden edustajan. Työryhmän tehtävis-
sä korostuisi yhteistyön yleisten edellytysten
luominen paikkakunnalla toimivien viran-
omaisten kesken. Tämän vuoksi lähtökohtana
olisi, että yhteistyöryhmään nimettäisiin sel-
laiset henkilöt, jotka omissa organisaatiois-
saan pystyvät tähän vaikuttamaan.

Asioiden käsittelyä varten yhteistyöryhmä
voisi jakaantua jaostoihin. Pykälän 3 momen-
tin mukaan yhteistyöryhmän olisi tarvittaessa
kutsuttava kokouksiinsa myös muiden viran-
omaisten, laitosten ja yhteisöjen erityisesti
vakuutusjärjestelmien edustaja. Tämän lisäk-
si yhteistyöryhmä voisi kuulla myös muita
asiantuntijoita. Kysymykseen tulevat esimer-
kiksi vammaisjärjestöt. Tarkoituksena on
kuitenkin, että kunkin asian käsittelyssä mu-
kana ovat vain ne tahot, joita asia koskee.

7 §. Yhteistyöryhmän tehtävät. Paikallisen
yhteistyöryhmän tehtävänä olisi kehittää kun-
toutuksen asiakasyhteistyötä koskevassa lais-
sa tarkoitettujen viranomaisten, muiden yh-
teisöjen ja laitosten yhteistyömuotoja, sopia
viranomaisten ja palvelujen järjestäjien kes-
kinäisen yhteistyön periaatteista ja menet-
telytavoista, huolehtia yhteistyön toteuttami-
seksi tarpeellisesta tietojen vaihtamisesta se-
kä käsitellä muita kuntoutuksen järjestämistä
koskevia yhteisiä asioita. Yhteistyöryhmä



HE 164/2002 vp 11

suunnittelisi, edistäisi ja seuraisi asiakkaiden
kuntoutuksen toteutumista. 2 momentin mu-
kaan yhteistyöryhmä käsittelisi myös yksit-
täisen kuntoutujan asiakasyhteistyötä koske-
via asioita. Ryhmän tehtävänä olisi kuntou-
tustarpeita vastaavien ratkaisujen etsimiseksi
kuntoutujan palveluvaihtoehtojen arviointi,
palvelujen suunnittelu sekä tähän liittyvien
tietojen vaihtaminen.

Erilaisten asiakasryhmien kuntoutuksen ja
palvelujen yhteinen suunnittelu ja seuranta
parantaa todennäköisesti yhteistyön edelly-
tyksiä niin, että yhteistyöryhmien tarve käsi-
tellä yksittäisiä asiakastapauksia voisi vähen-
tyä.

Pykälän 3 momentin mukaan kuntoutuksen
asiakasyhteistyöryhmä voisi myös tarvittaes-
sa olla apuna muissa kuntoutusta koskevissa
säännöksissä tarkoitetun kuntoutussuunni-
telman laatimisessa.

8 §. Asian käsittely. Pykälän 1 momentin
mukaan kuntoutujalla olisi oikeus saada hä-
nen kuntoutuksensa yhteistyötä koskeva asia
käsiteltäväksi 5 §:ssä tarkoitetussa yhteistyö-
ryhmässä. Samoin tässä laissa tarkoitetulla
viranomaisella, muulla yhteisöllä tai laitok-
sella olisi oikeus saada henkilön kuntoutusta
koskeva asia yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.
Jotta yksittäinen kuntoutuksen asiakasyhteis-
työtä koskeva asia voitaisiin ottaa käsiteltä-
väksi yhteistyöryhmässä, siihen on oltava 2
momentin mukaan kuntoutujan kirjallinen
suostumus. Asia tulisi käsitellä yhteistyö-
ryhmässä viivytyksettä. Jos käsittelypyyntö
olisi ilmeisen aiheeton, ei asiaa kuitenkaan
tarvitsisi ottaa käsiteltäväksi.

Yhteistyöryhmä varmistaisi 3 momentin
mukaan sen, että kuntoutujalle on yhteistyös-
sä hänen kanssaan nimetty kuntoutukseen pe-
rehtynyt yhteyshenkilö. Tarvittaessa yhteis-
työryhmä nimeäisi yhteyshenkilön. Yhteys-
henkilöllä tarkoitettaisiin sellaista henkilöä,
jonka asiakas on valinnut sosiaali- ja tervey-
denhuollon, työvoima- tai opetushallinnon tai
Kansaneläkelaitoksen työntekijöistä tai vi-
ranhaltijoista avustamaan, edistämään ja seu-
raamaan palvelujen toteutumista kokonaisuu-
tena eri viranomaisten välisessä yhteistyössä.
Kuntoutujaa koskevan asian ja häntä koske-
vien tietojen käsittelyssä sovellettaisiin ehdo-
tetun 4 momentin mukaan, mitä hallintome-
nettelyä koskevassa lainsäädännössä, kieli-

laissa (148/1922), viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetussa laissa ja henkilötieto-
laissa säädetään. Hallintomenettelyä koske-
vasta lainsäädännöstä sovellettaisiin käytän-
nössä erityisesti esteellisyyttä koskevia sään-
nöksiä. Säännöksissä todettaisiin selvyyden
vuoksi lisäksi nimenomaisesti, että yhteistyö-
ryhmä vastaa rekisterinpitäjänä sen toimin-
nassa syntyvien henkilötietojen käsittelystä.

9 §. Asiakkaan asema hänen asiansa käsit-
telyssä. Yhteistyöryhmä ei saisi 1 momentin
mukaan ilman kuntoutujan kirjallista suos-
tumusta antaa kannanottoa viranomaiselle,
muulle yhteisölle tai laitokselle. Suostumuk-
sen pyytämisen yhteydessä kuntoutujaa tulisi
informoida paitsi 3 momentissa tarkoitetuista
seikoista, myös henkilötietolain 24 §:ssä
edellytetyllä tavalla häntä koskevien henkilö-
tietojen käsittelystä. Yhteistyöryhmän kan-
nanotot eivät ole luonteeltaan kuntoutujan
etuihin, oikeuksiin tai velvollisuuksiin vai-
kuttavia ratkaisuja eikä niihin sen vuoksi ole
mahdollisuutta hakea muutosta valittamalla.

Pykälässä säädettäisiin myös, että kuntou-
tujalla olisi oikeus tulla kuulluksi asiassaan ja
osallistua sen käsittelyyn kuntoutuksen asia-
kasyhteistyöryhmässä. Ryhmä voisi myös
kuntoutujan kirjallisella suostumuksella
kuulla hänelle läheisiä henkilöitä.

Pykälän mukaan kuntoutujalle olisi annet-
tava selvitys kuntoutuksen erilaisista vaihto-
ehdoista sekä myöskin kuntoutukseen liitty-
vistä muista seikoista. Kuntoutujalla olisi oi-
keus myös tarkistaa häntä itseään koskevat
henkilörekisterissä olevat tiedot. Näistä sei-
koista on säädetty henkilötietolain 26—28
§:ssä. Lisäksi kuntoutujan oikeudesta tietojen
saantiin olisi voimassa, mitä siitä säädetään
viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tun lain 11 ja 12 §:ssä.

Kuntoutujan kannalta ovat merkityksellisiä
yksilölliset tarpeet. Pykälän mukaan nämä
seikat olisi mahdollisuuksien mukaan otetta-
va huomioon asian käsittelyssä.

10 §. Tietojen saaminen, luovuttaminen ja
säilyttäminen. Pykälän 1 momentin mu-
kaan se, joka on kuntoutuksen yhteistyöasian
yhteydessä saanut kuntoutusasiakasta koske-
via tietoja, olisi velvollinen pitämään ne sa-
lassa viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetussa laissa säädetyn mukaisesti. Sään-
nös on luonteeltaan lähinnä informatiivinen.
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2 momentin mukaan yhteistyöryhmällä ja
tässä laissa tarkoitetulla yhteyshenkilöllä oli-
si oikeus saada kuntoutujaa koskevia salassa
pidettäviksi säädettyjä tietoja vain kuntoutu-
jan suostumuksella. Salassa pidettäviksi sää-
dettyjen tietojen antamiseen sivullisille so-
vellettaisiin 3 momentin mukaan, mitä viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetussa
laissa säädetään. Annettaessa tietoja kuntou-
tujan suostumuksen perusteella, tähän vaadit-
taisiin kuitenkin aina kuntoutujan kirjallinen
suostumus.

Yksittäistä kuntoutujaa koskevat asiakirjat
talletettaisiin 4 momentin nojalla asian käsit-
telyn päätyttyä erillisarkistona asianomaisen
kunnan terveyskeskukseen. Terveyskeskus
päättäisi mahdollisesta arkistoituihin asiakir-
joihin sisältyvien tietojen luovuttamisesta
edellisessä momentissa säädetyillä edellytyk-
sillä samoin kuin muusta kyseisten tietojen
käsittelystä, kuten niiden asianmukaisesta
suojaamisesta. Terveyskeskuksen tehtävänä
olisi määritellä se, kuka esimerkiksi tietojen
luovuttamisesta käytännössä vastaa. Asia-
kirjoja säilytettäisiin kymmenen vuotta asian
käsittelyn päättymisestä.

3 luku

Alueellinen yhteistyö

11 §. Kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimi-
kunta. Ehdotuksen mukaan alueellisen tason
yhteistyötä edistävä kuntoutuksen asiakasyh-
teistyötoimikunta toimisi sairaanhoitopiirin
yhteydessä ja sen nimittäisi lääninhallitus
neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Useampaa sairaanhoitopiiriä varten voisi
olla yhteinen toimikunta.

Lääninhallituksen tehtävänä olisi myös
koordinoida alueensa yhteistyötoimikuntien
työskentelyä. Tämä on välttämätöntä toimi-
kuntien lukumäärän vuoksi. Tehtävä sopisi
lääninhallitukselle yleishallintoviranomaise-
na.

12 §. Yhteistyötoimikunnan kokoonpano.
Ehdotuksen mukaan alueellisen tason yhteis-
työtoimikuntaan kuuluisi keskeisten alalla
toimivien sosiaali- ja terveydenhuollon vi-
ranomaisten, yhteisöjen ja laitosten sekä ope-
tus- ja työhallinnon ja Kansaneläkelaitoksen
nimeämä edustaja.

Jos toimikunnan käsiteltävänä on esimer-
kiksi tapaturma- tai liikennevakuutusjärjes-
telmään liittyvä asia, sen olisi kutsuttava tä-
män järjestelmän edustaja kokoukseensa.
Pykälän 2 momentissa on lueteltu myös mui-
ta kysymykseen tulevia laitoksia, yhteisöjä
sekä asiantuntijoita. Yhteisöinä voisivat tulla
kysymykseen muun muassa erilaiset vam-
maisjärjestöt.

13 §. Yhteistyötoimikunnan tehtävä. Alu-
eellisen tason yhteistyötoimikunnan tehtävä-
nä olisi suunnitella, edistää ja seurata viran-
omaisten, muiden yhteisöjen ja laitosten yh-
teistyötä sekä käsitellä periaatteellisesti tär-
keitä asioita.

Lisäksi toimikunnan olisi edistettävä kunta-
tason yhteistyöryhmien työtä ja järjestettävä
tarvittavaa ohjausta ja koulutusta. Ottaen
huomioon toimikunnan tehtävät ja kokoon-
pano ei ole tarkoituksenmukaista, että se an-
taisi lausuntoja yksittäistapauksissa.

4 luku

Valtakunnallinen yhteistyö

14 §. Kuntoutusasiain neuvottelukunta.
Ehdotuksen mukaan kuntoutuksen valtakun-
nan tason yhteistyö, ohjaus, kehittäminen ja
koordinointi kuuluisi kuntoutusasiain neuvot-
telukunnalle, josta säädettäisiin valtioneuvos-
ton asetuksella. Valtioneuvosto asettaisi neu-
vottelukunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan.

5 luku

Erinäiset säännökset

15 §. Työjärjestys. Pykälän mukaan yhteis-
työryhmän ja yhteistyötoimikunnan olisi hy-
väksyttävä työjärjestys, jossa on määräykset
kokousten koollekutsumisesta, työskentely-
tavasta, päätösmenettelystä ja muista tehtävi-
en asianmukaisen hoitamisen kannalta tar-
peellisista seikoista. Yhteistyöryhmät ja –
toimikunnat huolehtisivat itse käytännön yk-
sityiskohtaisista järjestelyistä.

16 §. Salassapitovelvollisuuden rikkomi-
nen. Pykälään ehdotetaan sisällytettäväksi
viittaussäännös rangaistukseen tuomitsemi-
sesta rikoslain sitä koskeviin pykäliin.

17 §. Voimaantulo. Laki ehdotetaan tule-
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maan voimaan kuuden kuukauden kuluttua
sen hyväksymisestä ja vahvistamisesta. Lail-
la kumottaisiin kuntoutuksen asiakaspalvelu-
yhteistyöstä annettu laki (604/1991) siihen
myöhemmin tehtyine muutoksineen ja sen
nojalla annettu asetus kuntoutusasiain neu-
vottelukunnasta (878/1991). Lain 5 §:ssä
tarkoitettu yhteistyöryhmä, 11 §:ssä tarkoitet-
tu yhteistyötoimikunta ja 14 §:ssä tarkoitettu
neuvottelukunta jatkaisivat tämän lain mu-
kaisina toimieliminä. Lain edellyttämät tar-
kistukset tulisi kuitenkin suorittaa vuoden
kuluessa lain voimaantulosta. Pykälässä eh-
dotetaan myös säädettäväksi, että ennen lain
voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytän-
töönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

1.2. Kansanterveyslaki

23 §. Pykälän 1 momentissa on yhteistyö-
hön velvoittava säännös. Säännöstä ehdote-
taan täsmennettäväksi nykyisestä siten, että
terveyskeskuksen tehtävänä olisi huolehtia
siitä, että asianomaiselle annetaan tietoja
muista kuntoutusmahdollisuuksista ja että
hänet ohjataan tarpeen mukaan sairaanhoito-
piirin, sosiaali-, työvoima- tai opetusviran-
omaisen taikka Kansaneläkelaitoksen tai
muun palvelujen järjestäjän palveluiden pii-
riin, jos potilas tarvitsee kuntoutusta tai mui-
ta palveluita, jotka eivät ole terveyskeskuk-
sen tehtäviä tai joita ei ole tarkoituksenmu-
kaista järjestää kansanterveystyönä. Tämä
tapahtuisi yhteistyössä edellä mainittujen ta-
hojen kanssa.

Lisäksi ehdotetaan pykälän 2 momentin
viittaussäännös tarkistettavaksi teknisesti.

1.3. Erikoissairaanhoitolaki

10 a §. Pykälän 1 momentissa on yhteis-
työhön velvoittava säännös. Säännöstä ehdo-
tetaan täsmennettäväksi nykyisestä siten, että
sairaanhoitopiirin tehtävänä on huolehtia sii-
tä, että asianomaiselle annetaan tietoja muista
kuntoutusmahdollisuuksista ja että hänet oh-
jataan tarpeen mukaan terveyskeskuksen, so-
siaali-, työvoima- opetusviranomaisen taikka
Kansaneläkelaitoksen tai muun palvelujen
järjestäjän palveluiden piiriin, jos potilas tar-
vitsee kuntoutusta tai muita palveluita, jotka
eivät ole sairaanhoitopiirin tehtäviä tai joita

ei ole tarkoituksenmukaista järjestää erikois-
sairaanhoitona. Tämä tapahtuisi yhteistyössä
edellä mainittujen tahojen kanssa.

Lisäksi ehdotetaan pykälän 2 momentin
viittaussäännös tarkistettavaksi teknisesti eh-
dotetun kuntoutuksen asiakasyhteistyötä
koskevan lain johdosta.

1.4. Sosiaalihuoltolaki

17 §. Pykälän 3 momentissa on yhteistyö-
hön velvoittava säännös. Säännöstä ehdote-
taan täsmennettäväksi nykyisestä siten, että
sosiaalihuollon tehtävänä olisi huolehtia siitä,
että asianomaiselle annetaan tietoja muista
kuntoutusmahdollisuuksista ja että hänet oh-
jataan tarpeen mukaan terveydenhuolto-,
työvoima- tai opetusviranomaisen taikka
Kansaneläkelaitoksen tai muun palvelujen
järjestäjän palveluiden piiriin, jos potilas tar-
vitsee kuntoutusta tai muita palveluita, jotka
eivät ole sosiaalihuollon tehtäviä tai joita ei
ole tarkoituksenmukaista järjestää sosiaali-
palveluna. Tämä tapahtuisi yhteistyössä edel-
lä mainittujen tahojen kanssa.

Lisäksi ehdotetaan pykälän edellä mainitun
momentin viittaussäännös tarkistettavaksi
teknisesti ehdotetun kuntoutuksen asiakasyh-
teistyötä koskevan lain johdosta.

1.5. Työvoimapalvelulaki

10 §. Ammatillinen kuntoutus. Pykälän 2
momentin viittaussäännös ehdotetaan tarkis-
tettavaksi teknisesti ehdotetun kuntoutuksen
asiakasyhteistyötä koskevan lain johdosta.

17 §. Viranomaisyhteistyö ja muihin palve-
luihin ohjaaminen. Pykälän 3 momentissa on
yhteistyöhön velvoittava säännös. Säännöstä
ehdotetaan täsmennettäväksi nykyisestä si-
ten, että työvoimaviranomaisen tehtävänä
olisi huolehtia siitä, että asianomaiselle anne-
taan tietoja muista kuntoutusmahdollisuuk-
sista ja että hänet ohjataan tarpeen mukaan
sosiaali- ja terveydenhuolto-, opetusviran-
omaisen tai Kansaneläkelaitoksen taikka
muun palvelujen järjestäjän palveluiden pii-
riin, jos asiakkaan tarvitsemaa kuntoutusta tai
muita palveluita ei ole mahdollista järjestää
työvoimapalveluina. Tämä tapahtuisi yhteis-
työssä edellä mainittujen tahojen kanssa.
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1.6. Laki kansaneläkelaitoksen järjestä-
mästä kuntoutuksesta

7 §. Yhteistoiminta. Pykälän 1 momentissa
on yhteistyöhön velvoittava säännös. Sään-
nöstä ehdotetaan täsmennettäväksi nykyises-
tä siten, että Kansaneläkelaitoksen tehtävänä
olisi huolehtia siitä, että vakuutetulle anne-
taan tietoja muista kuntoutusmahdollisuuk-
sista ja että hänet ohjataan tarpeen mukaan
asianmukaiseen kuntoutukseen tai muiden
palveluiden piiriin, jos vakuutettu tarvitsee
sellaista kuntoutusta, joka ei ole Kansanelä-
kelaitoksen tehtävä tai jota ei ole tarkoituk-
senmukaista järjestää Kansaneläkelaitoksen
toimintana. Tämä tapahtuisi yhteistyössä
kuntoutusta ja muita palveluita järjestävien
tahojen kanssa.

Lisäksi ehdotetaan pykälän 2 momentin
viittaussäännöstä tarkistettavaksi teknisesti
ehdotetun kuntoutuksen asiakasyhteistyötä
koskevan lain johdosta.

1.7. Työntekijäin eläkelaki

4 §. Pykälän 5 momentissa on yhteistyöhön
velvoittava säännös. Säännöstä ehdotetaan
täsmennettäväksi nykyisestä siten, että eläke-
laitoksen tehtävänä olisi huolehtia siitä, että
hakijalle annetaan tietoja kuntoutusmahdolli-
suuksista ja että hänet ohjataan tarpeen mu-
kaan asianmukaiseen kuntoutukseen tai mui-
den palveluiden piiriin. Tämä tapahtuisi yh-
teistyössä niitä järjestävien tahojen kanssa.
Momentin viittaussäännöstä ehdotetaan tar-
kistettavaksi teknisesti ehdotetun kuntoutuk-
sen asiakasyhteistyötä koskevan lain johdos-
ta.

1.8. Valtion eläkelaki

18 b §. Pykälän 1 momentin viittaussään-
nöstä ehdotetaan tarkistettavaksi teknisesti
ehdotetun kuntoutuksen asiakasyhteistyötä
koskevan lain johdosta.

Pykälän 3 momentissa on yhteistyöhön
velvoittava säännös. Säännöstä ehdotetaan
täsmennettäväksi nykyisestä siten, että Val-
tiokonttorin tehtävänä olisi huolehtia siitä, et-
tä hakijalle annetaan tietoja kuntoutusmah-
dollisuuksista ja että hänet ohjataan tarpeen

mukaan asianmukaiseen kuntoutukseen tai
muiden palveluiden piiriin. Tämä tapahtuisi
yhteistyössä niitä järjestävien tahojen kanssa.

1.9. Kansaneläkelaki

36 §. Pykälän 2 momentissa on yhteistyö-
hön velvoittava säännös. Säännöstä ehdote-
taan täsmennettäväksi nykyisestä siten, että
eläkelaitoksen tehtävänä olisi huolehtia siitä,
että vakuutetulle annetaan tietoja kuntoutus-
mahdollisuuksista ja että hänet ohjataan tar-
peen mukaan asianmukaiseen kuntoutukseen
tai muiden palveluiden piiriin. Tämä tapah-
tuisi yhteistyössä niitä järjestävien tahojen
kanssa.

Lisäksi ehdotetaan pykälän 3 momentin
viittaussäännöstä tarkistettavaksi teknisesti
ehdotetun kuntoutuksen asiakasyhteistyötä
koskevan lain johdosta.

1.10. Laki tapaturmavakuutuslain perus-
teella korvattavasta kuntoutuksesta

11 §. Kuntoutusasiain vireille saattaminen.
Pykälän 3 momentissa on yhteistyöhön vel-
voittava säännös. Säännöstä ehdotetaan täs-
mennettäväksi nykyisestä siten, että vakuu-
tuslaitoksen tehtävänä olisi huolehtia siitä, et-
tä työntekijälle annetaan tietoja muista kun-
toutusmahdollisuuksista ja että hänet ohja-
taan tarpeen mukaan asianmukaiseen kuntou-
tukseen tai muiden palveluiden piiriin. Tämä
tapahtuisi yhteistyössä niitä järjestävien taho-
jen kanssa.

Lisäksi ehdotetaan pykälän 4 momentin
viittaussäännöstä tarkistettavaksi teknisesti
ehdotetun kuntoutuksen asiakasyhteistyötä
koskevan lain johdosta.

1.11. Laki liikennevakuutuslain perusteella
korvattavasta kuntoutuksesta

11 §. Kuntoutusasian vireille saattaminen.
Pykälän 3 momentissa on yhteistyöhön vel-
voittava säännös. Säännöstä ehdotetaan täs-
mennettäväksi nykyisestä siten, että vakuu-
tuslaitoksen tehtävänä olisi huolehtia siitä, et-
tä vahingoittuneelle annetaan tietoja muista
kuntoutusmahdollisuuksista ja että hänet oh-
jataan tarpeen mukaan asianmukaiseen kun-
toutukseen tai muiden palveluiden piiriin.
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Tämä tapahtuisi yhteistyössä niitä järjestävi-
en tahojen kanssa.

Lisäksi ehdotetaan pykälän 4 momentin
viittaussäännöstä tarkistettavaksi teknisesti
ehdotetun kuntoutuksen asiakasyhteistyötä
koskevan lain johdosta.

1.12. Perusopetuslaki

34 a §. Kuntoutuksen yhteistyö. Lakiin eh-
dotetaan lisättäväksi uusi pykälä, jonka mu-
kaan kuntoutuksen yhteistyössä olisi nouda-
tettava, mitä kuntoutuksen asiakasyhteistyös-
tä annetussa laissa säädetään.

1.13. Lukiolaki

29 a §. Kuntoutuksen yhteistyö. Lakiin eh-
dotetaan lisättäväksi uusi pykälä, jonka mu-
kaan kuntoutuksen yhteistyössä olisi nouda-
tettava, mitä kuntoutuksen asiakasyhteistyös-
tä annetussa laissa säädetään.

1.14. Laki ammatillisesta koulutuksesta

39 a §. Kuntoutuksen yhteistyö. Lakiin eh-
dotetaan lisättäväksi uusi pykälä, jonka mu-
kaan kuntoutuksen yhteistyössä olisi nouda-
tettava, mitä kuntoutuksen asiakasyhteistyös-
tä annetussa laissa säädetään.

2. Tarkemmat säännökset ja mää-
räykset

Kuntoutusasiain neuvottelukunnasta ehdo-
tetaan säädettäväksi valtioneuvoston asetuk-
sella.

3. Voimaantulo

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan noin
kuuden kuukauden kuluttua sen jälkeen, kun
ne on hyväksytty ja vahvistettu.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset:
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Lakiehdotukset

1.

Laki

kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain tarkoitus ja soveltamisala

Lain tarkoituksena on auttaa kuntoutujaa
saamaan hänen tarvitsemansa kuntoutuspal-
velut ja tässä tarkoituksessa edistää viran-
omaisten sekä muiden yhteisöjen ja laitosten
asiakasyhteistyötä tilanteessa, joka edellyttää
usean kuntoutusta järjestävän yhteisön toi-
menpiteitä. Lain tarkoituksena on myös edis-
tää kuntoutujan asemaa ja osallistumista hä-
nen kuntoutustaan koskevan asian käsittelys-
sä.

Laissa säädetään eri hallinnonalojen yhteis-
työtä ja asiakkaan asemaa koskevista periaat-
teista sekä yhteistyössä noudatettavista me-
nettelytavoista.

2 §

Yhteistyömuodot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranomais-
ten, työvoima- ja opetusviranomaisten sekä
Kansaneläkelaitoksen on oltava keskenään
yhteistyössä paikallisella, alueellisella ja val-
takunnallisella tasolla. Näiden viranomaisten
tulee toimia yhteistyössä myös muiden kun-
toutusta järjestävien yhteisöjen kanssa.

Asiakasyhteistyö toteutetaan ensisijaisesti

osana asianomaisten viranomaisten tavan-
omaista toimintaa. Lisäksi yhteistyötä toteu-
tetaan paikallisen, alueellisen ja valtakunnan
tason yhteistyöelimissä, joista säädetään jäl-
jempänä.

3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) kuntoutujalla henkilöä, joka hakee, tar-

vitsee tai käyttää kuntoutuspalveluja ja jonka
kuntoutus edellyttää sitä järjestävien viran-
omaisten, muiden yhteisöjen tai laitosten täs-
sä laissa tarkoitettua yhteistyötä työ- tai toi-
mintakyvyn ylläpitämiseksi tai palauttami-
seksi, tarpeellisen koulutuksen järjestämisek-
si, työllistymisen tukemiseksi tai kuntoutus-
ajan toimeentuloturvan järjestämiseksi; sekä

2) asiakasyhteistyöllä toimintaa, joka sisäl-
tää viranomaisten ja palvelun järjestäjien
keskinäisen yhteistyön periaatteista ja menet-
telytavoista sopimisen sekä kuntoutujien
kuntoutustarpeita vastaavien ratkaisujen et-
simisen.

4 §

Suhde muuhun lainsäädäntöön

Tämä laki koskee kuntoutuksen asiakasyh-
teistyötä, jos siitä ei lailla toisin säädetä.

Kuntoutusta järjestävien yhteisöjen yhteis-
toimintaa koskevista velvoitteista säädetään
erikseen.
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Päätöksen kuntoutuksesta tekee kukin kun-
toutuksen järjestämisestä vastaava yhteisö si-
ten kuin siitä on erikseen säädetty. Asia-
kasyhteistyöstä aiheutuvista kustannuksista
kukin toimintaan osallistuva yhteisö vastaa
itse.

2 luku

Paikallinen yhteistyö

5 §

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä

Kunnan on huolehdittava siitä, että sen alu-
eella toimii asianmukaisesti kuntoutuksen
asiakasyhteistyöryhmä. Kunta asettaa yhteis-
työryhmän neljäksi vuodeksi kerrallaan ja
tiedottaa kunnan asukkaille ja muille viran-
omaisille sekä kuntoutusta järjestäville yhtei-
söille ryhmän toiminnasta ja kokoonpanosta.

Kunnat voivat sopia, että niillä on yhteinen
yhteistyöryhmä.

6 §

Yhteistyöryhmän kokoonpano

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmässä on
oltava vähintään yksi sosiaalihuolto-, tervey-
denhuolto-, opetus- ja työvoimaviranomai-
sen, Kansaneläkelaitoksen ja muiden tarpeel-
listen yhteisöjen nimeämä edustaja. Jos edus-
taja eroaa tai kuolee kesken toimikautensa,
hänen edustamansa yhteisö nimeää uuden
edustajan.

Asioiden käsittelyä varten yhteistyöryhmä
voi jakaantua jaostoihin.

Yhteistyöryhmän on tarvittaessa kutsuttava
kokouksiinsa myös muiden viranomaisten,
tapaturma-, liikenne- ja työeläkevakuutusjär-
jestelmien, työnantajien ja työntekijöiden se-
kä muiden yhteisöjen ja laitosten edustajia,
minkä lisäksi se voi kuulla myös muita asian-
tuntijoita.

7 §

Yhteistyöryhmän tehtävät

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän teh-

tävänä on kehittää tässä laissa tarkoitettujen
viranomaisten muiden yhteisöjen ja laitosten
yhteistyömuotoja, sopia viranomaisten ja
palvelujen järjestäjien keskinäisen yhteistyön
periaatteista ja menettelytavoista, huolehtia
yhteistyön toteuttamiseksi tarpeellisesta tie-
tojen vaihtamisesta sekä käsitellä muita kun-
toutuksen järjestämistä koskevia yhteisiä asi-
oita. Yhteistyöryhmä suunnittelee, edistää ja
seuraa asiakkaiden kuntoutuksen to-
teutumista.

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä käsit-
telee myös yksittäisen kuntoutujan asia-
kasyhteistyötä koskevia asioita. Ryhmän teh-
tävänä on kuntoutustarpeita vastaavien rat-
kaisujen etsimiseksi kuntoutujan palvelu-
vaihtoehtojen arviointi, palvelujen suunnitte-
lu sekä tähän liittyvien tietojen vaihtaminen.

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä on
tarvittaessa apuna muissa kuntoutusta koske-
vissa säännöksissä tarkoitetun kuntoutus-
suunnitelman laatimisessa.

8 §

Asian käsittely

Kuntoutujalla on oikeus saada hänen kun-
toutuksensa yhteistyötä koskeva asia käsitel-
täväksi kuntoutuksen asiakasyhteistyöryh-
mässä. Myös tässä laissa tarkoitetulla viran-
omaisella, muulla yhteisöllä tai laitoksella on
oikeus saada henkilön kuntoutusta koskeva
asia käsiteltäväksi yhteistyöryhmässä.

Yksittäisen kuntoutujan kuntoutuksen asia-
kasyhteistyötä koskevan asian käsittelemi-
seen yhteistyöryhmässä on oltava kuntoutu-
jan kirjallinen suostumus. Asia on käsiteltävä
yhteistyöryhmässä viivytyksettä. Jos käsitte-
lypyyntö on ilmeisen aiheeton, ei asiaa tar-
vitse ottaa käsiteltäväksi.

Yhteistyöryhmä varmistaa sen, että kuntou-
tujalle on yhteistyössä hänen kanssaan nimet-
ty kuntoutukseen perehtynyt yhteyshenkilö.
Tarvittaessa yhteistyöryhmä nimeää yhteys-
henkilön.

Kuntoutujaa koskevan asian ja häntä kos-
kevien tietojen käsittelyssä sovelletaan, mitä
hallintomenettelyä koskevassa lainsäädän-
nössä, kielilaissa (148/1922), viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa
(621/1999) ja henkilötietolaissa (523/1999)
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säädetään. Yhteistyöryhmän toiminnassa
syntyvien henkilötietojen käsittelystä vastaa
rekisterinpitäjänä yhteistyöryhmä.

9 §

Asiakkaan asema hänen asiansa käsittelyssä

Yhteistyöryhmä ei saa ilman kuntoutujan
kirjallista suostumusta antaa kannanottoa vi-
ranomaiselle taikka muulle yhteisölle tai lai-
tokselle.

Kuntoutujalla on oikeus tulla kuulluksi asi-
assaan ja osallistua sen käsittelyyn kuntou-
tuksen asiakasyhteistyöryhmässä. Ryhmä voi
kuntoutujan kirjallisella suostumuksella
kuulla myös kuntoutujalle läheisiä henkilöitä.

Kuntoutujalle on annettava selvitys kuntou-
tuksen vaihtoehdoista ja muista kuntoutuk-
seen liittyvistä seikoista. Kuntoutujan oikeu-
desta tarkastaa häntä itseään koskevat henki-
lörekisterissä olevat tiedot on voimassa, mitä
henkilötietolain 26-28 §:ssä säädetään.

Kuntoutujan yksilölliset tarpeet on mahdol-
lisuuksien mukaan otettava huomioon asian
käsittelyssä.

10 §

Tietojen saaminen, luovuttaminen ja säilyt-
täminen

Joka saa 8 tai 9 §:ssä tarkoitetun asian yh-
teydessä kuntoutusasiakasta koskevia tietoja,
on velvollinen pitämään ne salassa viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetussa
laissa säädetyn mukaisesti.

Yhteistyöryhmällä ja 8 §:n 3 momentissa
tarkoitetulla yhteyshenkilöllä on oikeus saada
kuntoutujaa koskevia salassa pidettäviksi
säädettyjä tietoja kuntoutujan suostumuksen
mukaisesti.

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetussa laissa säädetään,
kuntoutujaa koskevia salassa pidettäviksi
säädettyjä tietoja saa antaa sivullisille vain
kuntoutujan kirjallisella suostumuksella.

Yksittäistä kuntoutujaa koskevat asiakirjat
talletetaan asian käsittelyn päätyttyä erillisar-
kistona asianomaisen kunnan terveyskeskuk-
seen. Kuntoutujaa koskevien arkistoitujen
asiakirjojen tietojen luovuttamisesta ja muus-

ta käsittelystä tämän lain mukaisesti vastaa
terveyskeskus. Asiakirjoja säilytetään kym-
menen vuotta asian käsittelyn päättymisestä.

3 luku

Alueellinen yhteistyö

11 §

Kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikunta

Lääninhallitus asettaa kutakin sairaanhoi-
topiirin aluetta varten neljäksi vuodeksi ker-
rallaan kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimi-
kunnan. Useampaa sairaanhoitopiiriä varten
voi olla myös yhteinen toimikunta.

Lääninhallituksen tehtävänä on yhteenso-
vittaa läänin alueen toimikuntien työtä.

12 §

Yhteistyötoimikunnan kokoonpano

Kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikun-
taan kuuluu keskeisten kuntoutuksen alalla
toimivien sosiaali- ja terveydenhuollon vi-
ranomaisten, muiden yhteisöjen ja laitosten,
opetus- ja työhallinnon sekä Kansaneläkelai-
toksen nimeämä edustaja.

Yhteistyötoimikunnan on kutsuttava tarvit-
taessa kokouksiinsa myös muiden viran-
omaisten, tapaturma-, liikenne- ja työeläke-
vakuutusjärjestelmien sekä muiden yhteisö-
jen ja laitosten sekä työnantajien ja työnteki-
jöiden edustajia, minkä lisäksi se voi kuulla
myös muita asiantuntijoita.

13 §

Yhteistyötoimikunnan tehtävä

Kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikunnan
tehtävänä on suunnitella, edistää ja seurata
tämän lain mukaista viranomaisten sekä
muiden yhteisöjen ja laitosten yhteistyötä se-
kä käsitellä asiakasyhteistyötä koskevia peri-
aatteellisesti tärkeitä kysymyksiä.

Lisäksi toimikunnan on huolehdittava pai-
kallisten yhteistyöryhmien työn edistämisestä
ja järjestettävä tarvittavaa ohjausta ja koulu-
tusta.
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4 luku

Valtakunnallinen yhteistyö

14 §

Kuntoutusasiain neuvottelukunta

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä
toimii valtioneuvoston neljäksi vuodeksi ker-
rallaan asettama kuntoutusasiain neuvot-
telukunta, jonka tehtävänä on ohjata, kehittää
ja yhteensovittaa viranomaisten, yhteisöjen ja
laitosten yhteistyötä sekä alueellisten kuntou-
tuksen asiakasyhteistyötoimikuntien toimin-
taa.

Tarkemmat säännökset kuntoutusasiain
neuvottelukunnasta annetaan valtioneuvoston
asetuksella.

5 luku

Erinäiset säännökset

15 §

Työjärjestys

Edellä 5 §:ssä tarkoitetun yhteistyöryhmän
ja 11 §:ssä tarkoitetun toimikunnan on hy-
väksyttävä työjärjestys, jossa on määräykset
kokousten koollekutsumisesta, työskentely-
tavasta, päätösmenettelystä ja muista tehtävi-
en asianmukaisen hoitamisen kannalta tar-
peellisista seikoista.

16 §

Salassapitovelvollisuuden rikkominen

Rangaistus 10 §:n 1 momentissa säädetyn
salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuo-
mitaan rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan,
jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun
5 §:n mukaan tai siitä muualla laissa säädetä
ankarampaa rangaistusta.

17 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
200 .

Tällä lailla kumotaan kuntoutuksen asia-
kaspalveluyhteistyöstä 27 päivänä maalis-
kuuta 1991 annettu laki (604/1991) siihen
myöhemmin tehtyine muutoksineen ja sen
nojalla 31 päivänä toukokuuta 1991 annettu
asetus kuntoutusasiain neuvottelukunnasta
(878/1991).

Ennen tämän lain voimaantuloa asetetut
kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmät, kun-
toutuksen asiakasyhteistyötoimikunnat ja
kuntoutusasiain neuvottelukunta jatkavat tä-
män lain mukaisina toimieliminä. Tämän lain
edellyttämät muutokset tulee kuitenkin nii-
den osalta tehdä vuoden kuluessa lain voi-
maantulosta.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

—————
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2.

Laki

kansanterveyslain 23 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun kansanterveyslain (66/1972) 23 §, sellaise-

na kuin se on laissa 605/1991, seuraavasti:

23 §
Jos terveyskeskuksen potilas tarvitsee kun-

toutusta, jota ei ole säädetty terveyskeskuk-
sen tehtäväksi tai jota ei ole tarkoituksenmu-
kaista järjestää kansanterveystyönä, terveys-
keskuksen tehtävänä on huolehtia siitä, että
asianomaiselle annetaan tietoja muista kun-
toutusmahdollisuuksista ja että hänet ohja-
taan tarpeen mukaan sairaanhoitopiirin, sosi-
aali-, työvoima- tai opetusviranomaisen taik-
ka Kansaneläkelaitoksen tai muun palvelujen
järjestäjän palveluiden piiriin yhteistyössä
niitä järjestävien tahojen kanssa.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään
yhteistyöstä, on lääkinnällisen kuntoutuksen
järjestämisessä noudatettava, mitä kuntou-
tuksen asiakasyhteistyöstä annetussa laissa
( / ) säädetään.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta

200 .
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

—————
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3.

Laki

erikoissairaanhoitolain 10 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 1 päivänä joulukuuta 1989 annetun erikoissairaanhoitolain (1062/89) 10 a §, sel-

laisena kuin se on laissa 606/1991, seuraavasti:

10 a §
Jos erikoissairaanhoidon potilas tarvitsee

kuntoutusta, jota ei ole säädetty sairaanhoito-
piirin tehtäväksi tai jota ei ole tarkoituksen-
mukaista järjestää erikoissairaanhoitona, sai-
raanhoitopiirin tehtävänä on huolehtia siitä,
että asianomaiselle annetaan tietoja muista
kuntoutusmahdollisuuksista ja että hänet oh-
jataan tarpeen mukaan terveyskeskuksen, so-
siaali-, työvoima- tai opetusviranomaisen
taikka Kansaneläkelaitoksen tai muun palve-
lujen järjestäjän palveluiden piiriin yhteis-

työssä niitä järjestävien tahojen kanssa.
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään

yhteistoiminnasta, on lääkinnällisen kuntou-
tuksen järjestämisessä noudatettava, mitä
kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetussa
( / ) laissa säädetään.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta

200 .
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

—————
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4.

Laki

sosiaalihuoltolain 17 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 17 päivänä syyskuuta 1982 annetun sosiaalihuoltolain (710/1982) 17 §:n 3 mo-

mentti, sellaisena kuin se on laissa 607/1991, seuraavasti:

17 §
— — — — — — — — — — — — — —

Jos sosiaalihuollon asiakas tarvitsee kun-
toutusta, jota ei ole säädetty sosiaalihuollon
tehtäväksi tai jota ei ole tarkoituksenmukais-
ta järjestää sosiaalipalveluna, sosiaalihuollon
tehtävänä on huolehtia siitä, että asianomai-
selle annetaan tietoja muista kuntoutusmah-
dollisuuksista ja että hänet ohjataan tarpeen
mukaan terveydenhuolto-, työvoima- tai ope-
tusviranomaisen taikka Kansaneläkelaitoksen
tai muun palvelujen järjestäjän palveluiden
piiriin yhteistyössä niitä järjestävien tahojen

kanssa. Lisäksi on noudatettava, mitä kun-
toutuksen asiakasyhteistyöstä annetussa lais-
sa ( / ) säädetään .
— — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta

200 .
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

—————
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5.

Laki

työvoimapalvelulain 10 ja 17 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 26 päivänä marraskuuta 1993 annetun työvoimapalvelulain (1005/1993) 10 §:n 2

momentti ja 17 §:n 3 momentti seuraavasti:

10 §

Ammatillinen kuntoutus

— — — — — — — — — — — — — —
Vajaakuntoisten asiakkaiden palvelujen

järjestämisessä on lisäksi noudatettava, mitä
kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetussa
laissa ( / ) säädetään.

17 §

Viranomaisyhteistyö ja muihin palveluihin
ohjaaminen

— — — — — — — — — — — — — —
Jos henkilöasiakkaan tarvitsemia palveluja

ei ole mahdollista järjestää työvoimapalve-
luina, työvoimaviranomaisen tehtävänä on
huolehtia siitä, että asianomaiselle annetaan
tietoja muista kuntoutusmahdollisuuksista ja
että hänet ohjataan tarpeen mukaan sosiaali-,
terveydenhuolto- ja opetusviranomaisen tai
Kansaneläkelaitoksen taikka muun palvelu-
jen järjestäjän palveluiden piiriin yhteistyös-
sä niitä järjestävien tahojen kanssa.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta

200 .
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

—————
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6.

Laki

kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta 27 päivänä maaliskuuta 1991

annetun lain (610/1991) 7 § seuraavasti:

7 §

Yhteistoiminta

Jos vakuutettu tarvitsee sellaista kuntoutus-
ta, jota ei ole säädetty Kansaneläkelaitoksen
tehtäväksi tai jota ei ole tarkoituksenmukais-
ta järjestää Kansaneläkelaitoksen toimintana,
Kansaneläkelaitoksen tehtävänä on huolehtia
siitä, että vakuutetulle annetaan tietoja muista
kuntoutusmahdollisuuksista ja että hänet oh-
jataan tarpeen mukaan asianmukaiseen kun-

toutukseen tai muiden palveluiden piiriin yh-
teistyössä niitä järjestävien tahojen kanssa.

Lisäksi on noudatettava, mitä kuntoutuksen
asiakasyhteistyöstä annetussa laissa ( / )
säädetään.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta

200 .
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

—————
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7.

Laki

työntekijäin eläkelain 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/1961) 4 §:n 5

momentti, sellaisena kuin se on laissa 1482/1995, seuraavasti:

4 §
— — — — — — — — — — — — — —

Ennen kuin eläkelaitos tekee päätöksen
työkyvyttömyyseläkkeestä, sen on varmistet-
tava, että työntekijän mahdollisuudet kuntou-
tukseen on selvitetty. Jos eläkehakemus hylä-
tään, eläkelaitoksen tehtävänä on huolehtia
siitä, että hakijalle annetaan tietoja kuntou-
tusmahdollisuuksista ja että hänet ohjataan
tarpeen mukaan asianmukaiseen kuntoutuk-
seen tai muiden palveluiden piiriin yhteis-

työssä niitä järjestävien tahojen kanssa. Li-
säksi eläkelaitoksen on noudatettava, mitä
kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetussa
laissa ( / ) säädetään.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta

200 .
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

—————
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8.

Laki

valtion eläkelain 18 b §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun valtion eläkelain (280/1966) 18 b §:n 1 ja 3

momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 618/1991, seuraavasti:

18 b §
Työkyvyttömyyden estämiseksi tai työ- ja

ansiokyvyn parantamiseksi voidaan edunsaa-
jalle ammatillisena kuntoutuksena antaa neu-
vontaa, tehdä kuntoutustutkimuksia sekä an-
taa työhön ja ammattiin johtavaa koulutusta,
työhönvalmennusta ja elinkeinotukea sekä
edellä tarkoitettua ammatillista kuntoutusta
tukevaa lääkinnällistä kuntoutusta. Lisäksi on
noudatettava, mitä kuntoutuksen asiakasyh-
teistyöstä annetussa laissa ( / ) säädetään.
— — — — — — — — — — — — — —

Ennen kuin Valtiokonttori tekee päätöksen
työkyvyttömyyseläkkeestä, sen on tarvittaes-
sa varmistettava, että hakijan mahdollisuudet

kuntoutukseen on selvitetty. Jos eläkehake-
mus hylätään, Valtiokonttorin tehtävänä on
huolehtia siitä, että hakijalle annetaan tietoja
kuntoutusmahdollisuuksista ja että hänet oh-
jataan tarpeen mukaan asianmukaiseen kun-
toutukseen tai muiden palveluiden piiriin yh-
teistyössä niitä järjestävien tahojen kanssa.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta

200 .
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

—————
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9.

Laki

kansaneläkelain 36 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/1956) 36 §:n 2 ja 3 mo-

mentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 619/1991, seuraavasti:

36 §
— — — — — — — — — — — — — —

Ennen kuin eläkelaitos tekee päätöksen
työkyvyttömyyseläkkeestä, sen on tarvittaes-
sa varmistettava, että vakuutetun mahdolli-
suudet kuntoutukseen on selvitetty. Jos elä-
kehakemus hylätään, eläkelaitoksen tehtävä-
nä on huolehtia siitä, että vakuutetulle anne-
taan tietoja kuntoutusmahdollisuuksista ja et-
tä hänet ohjataan tarpeen mukaan asianmu-
kaiseen kuntoutukseen tai muiden palvelui-

den piiriin yhteistyössä niitä järjestävien ta-
hojen kanssa.

Lisäksi on noudatettava, mitä kuntoutuksen
asiakasyhteistyöstä annetussa laissa ( / )
säädetään.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta

200 .
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

—————
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10.

Laki

tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 11 §:n muut-
tamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta 27 päivänä maa-

liskuuta 1991 annetun lain (625/1991) 11 §:n 3 ja 4 momentti seuraavasti:

11 §

Kuntoutusasiain vireille saattaminen

— — — — — — — — — — — — — —
Jos aloite tämän lain mukaisesta kuntou-

tuksesta on hylätty, vakuutuslaitoksen tehtä-
vänä on huolehtia siitä, että työntekijälle an-
netaan tietoja muista kuntoutusmahdolli-
suuksista ja että hänet ohjataan tarpeen mu-
kaan asianmukaiseen kuntoutukseen tai mui-

den palveluiden piiriin yhteistyössä niitä jär-
jestävien tahojen kanssa.

Lisäksi vakuutuslaitoksen on noudatettava,
mitä kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä anne-
tussa laissa ( / ) säädetään.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta

200 .
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

—————
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11.

Laki

liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 11 §:n muutta-
misesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta 27 päivänä maa-

liskuuta 1991 annetun lain (626/1991) 11 §:n 3 ja 4 momentti seuraavasti:

11 §

Kuntoutusasian vireille saattaminen

— — — — — — — — — — — — — —
Jos aloite tämän lain mukaisesta kuntou-

tuksesta on hylätty, vakuutuslaitoksen tehtä-
vänä on huolehtia siitä, että vahingoittuneelle
annetaan tietoja muista kuntoutusmahdolli-
suuksista ja että hänet ohjataan tarpeen mu-
kaan asianmukaiseen kuntoutukseen tai mui-
den palveluiden piiriin yhteistyössä niitä jär-

jestävien tahojen kanssa.
Lisäksi vakuutuslaitoksen on noudatettava,

mitä kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä anne-
tussa laissa ( / ) säädetään.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta

200 .
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

—————
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12.
Laki

perusopetuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 21 päivänä elokuuta 1998 annettuun perusopetuslakiin (628/1998) uusi 34 a § seu-

raavasti:

34 a §

Kuntoutuksen yhteistyö

Kuntoutuksen yhteistyössä on noudatetta-
va, mitä kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä
annetussa laissa ( / ) säädetään.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta

200 .
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

—————

13.

Laki

lukiolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 21 päivänä elokuuta 1998 annettuun lukiolakiin (629/1998) uusi 29 a § seuraavasti:

29 a §

Kuntoutuksen yhteistyö

Kuntoutuksen yhteistyössä on noudatetta-
va, mitä kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä
annetussa laissa ( / ) säädetään.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta

200 .
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

—————
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14.

Laki

ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annettuun lakiin (630/1998)

uusi 39 a § seuraavasti:

39 a §

Kuntoutuksen yhteistyö

Kuntoutuksen yhteistyössä on noudatetta-
va, mitä kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä
annetussa laissa ( / ) säädetään.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta

200 .
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

—————

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Peruspalveluministeri Eva Biaudet
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Liite
Rinnakkaistekstit

2.

Laki

kansanterveyslain 23 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun kansanterveyslain (66/1972) 23 §, sellaise-

na kuin se on laissa 605/1991, seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

23 §
Jos terveyskeskuksen potilas tarvitsee kun-

toutusta, jota ei ole säädetty terveyskeskuksen
tehtäväksi tai jota ei ole tarkoituksenmukaista
järjestää kansanterveystyönä, terveyskeskus
ohjaa tarpeen mukaan asiakkaan sairaanhoi-
topiirin, sosiaali-, työvoima- tai opetusviran-
omaisen taikka kansaneläkelaitoksen tai muun
kuntoutuksen palveluorganisaation palvelui-
den piiriin.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa on säädetty
yhteistyöstä on lääkinnällisen kuntoutuksen
järjestämisessä noudatettava, mitä kuntoutuk-
sen asiakaspalveluyhteistyöstä annetussa lais-
sa (604/91) säädetään.

23 §
Jos terveyskeskuksen potilas tarvitsee kun-

toutusta, jota ei ole säädetty terveyskeskuksen
tehtäväksi tai jota ei ole tarkoituksenmukaista
järjestää kansanterveystyönä, terveyskeskuk-
sen tehtävänä on huolehtia siitä, että asian-
omaiselle annetaan tietoja muista kuntoutus-
mahdollisuuksista ja että hänet ohjataan tar-
peen mukaan sairaanhoitopiirin, sosiaali-,
työvoima- tai opetusviranomaisen taikka Kan-
saneläkelaitoksen tai muun palvelujen järjes-
täjän palveluiden piiriin yhteistyössä niitä jär-
jestävien tahojen kanssa.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään
yhteistyöstä, on lääkinnällisen kuntoutuksen
järjestämisessä noudatettava, mitä kuntoutuk-
sen asiakasyhteistyöstä annetussa laissa ( / )
säädetään.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta

200 .
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

———
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3.

Laki

erikoissairaanhoitolain 10 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 1 päivänä joulukuuta 1989 annetun erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 10 a §,

sellaisena kuin se on laissa 606/1991, seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

10 a §
Jos erikoissairaanhoidon potilas tarvitsee

kuntoutusta, jota ei ole säädetty sairaanhoito-
piirin tehtäväksi tai jota ei ole tar-
koituksenmukaista järjestää erikoissairaan-
hoitona, sairaanhoitopiiri ohjaa tarpeen mu-
kaan asiakkaan terveyskeskuksen, sosiaali-
huolto-, työvoima- tai opetusviranomaisen
taikka kansaneläkelaitoksen tai muun kuntou-
tuksen palveluorganisaation palveluiden pii-
riin.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa on säädetty
yhteistoiminnasta, on lääkinnällisen kuntou-
tuksen järjestämisessä noudatettava, mitä kun-
toutuksen asiakaspalveluyhteistyöstä annetus-
sa laissa (604/91) säädetään.

10 a §
Jos erikoissairaanhoidon potilas tarvitsee

kuntoutusta, jota ei ole säädetty sairaanhoito-
piirin tehtäväksi tai jota ei ole tar-
koituksenmukaista järjestää erikoissai-
raanhoitona, sairaanhoitopiirin tehtävänä on
huolehtia siitä, että asianomaiselle annetaan
tietoja muista kuntoutusmahdollisuuksista ja
että hänet ohjataan tarpeen mukaan terveys-
keskuksen, sosiaali-, työvoima- tai opetusvi-
ranomaisen taikka Kansaneläkelaitoksen tai
muun palvelujen järjestäjän palveluiden pii-
riin yhteistyössä niitä järjestävien tahojen
kanssa.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään
yhteistoiminnasta, on lääkinnällisen kuntou-
tuksen järjestämisessä noudatettava, mitä kun-
toutuksen asiakasyhteistyöstä annetussa laissa
( / ) säädetään.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta

200 .
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

———
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4.

Laki

sosiaalihuoltolain 17 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 17 päivänä syyskuuta 1982 annetun sosiaalihuoltolain (710/1982) 17 §:n 3 mo-

mentti, sellaisena kuin se on laissa 607/1991, seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

17 §
— — — — — — — — — — — — — —

Jos sosiaalihuollon asiakas tarvitsee kuntou-
tusta, jota ei ole säädetty sosiaalihuollon teh-
täväksi tai jota ei ole tarkoituksenmukaista
järjestää sosiaalipalveluna, sosiaalihuolto oh-
jaa tarpeen mukaan asiakkaan terveydenhuol-
to-, työvoima- tai opetusviranomaisen taikka
kansaneläkelaitoksen tai muun kuntoutuksen
palveluorganisaation palveluiden piiriin. Li-
säksi on noudatettava, mitä kuntoutuksen
asiakaspalveluyhteistyöstä annetussa laissa
(604/91) säädetään.

— — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — —
Jos sosiaalihuollon asiakas tarvitsee kuntou-

tusta, jota ei ole säädetty sosiaalihuollon teh-
täväksi tai jota ei ole tarkoituksenmukaista
järjestää sosiaalipalveluna, sosiaalihuollon
tehtävänä on huolehtia siitä, että asianomai-
selle annetaan tietoja muista kuntoutusmah-
dollisuuksista ja että hänet ohjataan tarpeen
mukaan terveydenhuolto-, työvoima- tai ope-
tusviranomaisen taikka Kansaneläkelaitoksen
tai muun palvelujen järjestäjän palveluiden
piiriin yhteistyössä niitä järjestävien tahojen
kanssa. Lisäksi on noudatettava, mitä kuntou-
tuksen asiakasyhteistyöstä annetussa laissa (
/ ) säädetään .
— — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta

200 .
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

———
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5.

Laki

työvoimapalvelulain 10 ja 17 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 26 päivänä marraskuuta 1993 annetun työvoimapalvelulain (1005/1993) 10 §:n 2

momentti ja 17 §:n 3 momentti seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

10 §

Ammatillinen kuntoutus

— — — — — — — — — — — — — —
Vajaakuntoisten asiakkaiden palvelujen jär-

jestämisessä on lisäksi noudatettava, mitä
kuntoutuksen asiakaspalveluyhteistyöstä an-
netussa laissa (604/91) säädetään.

— — — — — — — — — — — — — —
Vajaakuntoisten asiakkaiden palvelujen jär-

jestämisessä on lisäksi noudatettava, mitä
kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetussa
laissa ( / ) säädetään.

17 §

Viranomaisyhteistyö ja muihin palveluihin ohjaaminen

— — — — — — — — — — — — — —
Jos henkilöasiakkaan tarvitsemia palveluja

ei ole mahdollista järjestää työvoimapalvelui-
na, ohjataan asiakas tarpeen mukaan sosiaali-
ja terveydenhuoltoviranomaisen tai kansan-
eläkelaitoksen tahi muun kuntoutuksen palve-
luorganisaation palvelujen piiriin.

— — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — —
Jos henkilöasiakkaan tarvitsemia palveluja

ei ole mahdollista järjestää työvoimapalvelui-
na, työvoimaviranomaisen tehtävänä on huo-
lehtia siitä, että asianomaiselle annetaan tie-
toja muista kuntoutusmahdollisuuksista ja että
hänet ohjataan tarpeen mukaan sosiaali-, ter-
veydenhuolto- ja opetusviranomaisen tai Kan-
saneläkelaitoksen taikka muun palvelujen
järjestäjän palveluiden piiriin yhteistyössä
niitä järjestävien tahojen kanssa.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta

200 .
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

———
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6.

Laki

kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta 27 päivänä maaliskuuta 1991

annetun lain (610/1991) 7 § seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

7 §

Yhteistoiminta

Jos vakuutettu tarvitsee sellaista kuntoutus-
ta, jota ei ole säädetty kansaneläkelaitoksen
tehtäväksi tai jota ei ole tarkoituksenmukaista
järjestää kansaneläkelaitoksen toimintana,
kansaneläkelaitos ohjaa tarpeen mukaan va-
kuutetun asianmukaiseen kuntoutukseen tai
muiden palveluiden piiriin.

Lisäksi on noudatettava, mitä kuntoutuksen
asiakaspalveluyhteistyöstä annetussa laissa
(604/91) säädetään.

7 §

Yhteistoiminta

Jos vakuutettu tarvitsee sellaista kuntoutus-
ta, jota ei ole säädetty Kansaneläkelaitoksen
tehtäväksi tai jota ei ole tarkoituksenmukaista
järjestää Kansaneläkelaitoksen toimintana,
Kansaneläkelaitoksen tehtävänä on huolehtia
siitä, että vakuutetulle annetaan tietoja muista
kuntoutusmahdollisuuksista ja että hänet oh-
jataan tarpeen mukaan asianmukaiseen kun-
toutukseen tai muiden palveluiden piiriin yh-
teistyössä niitä järjestävien tahojen kanssa.

Lisäksi on noudatettava, mitä kuntoutuksen
asiakasyhteistyöstä annetussa laissa ( / )
säädetään.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta

200 .
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

———
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7.

Laki

työntekijäin eläkelain 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/1961) 4 §:n 5

momentti, sellaisena kuin se on laissa 1482/1995, seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

4 §
— — — — — — — — — — — — — —

Ennen kuin eläkelaitos tekee päätöksen työ-
kyvyttömyyseläkkeestä, sen on varmistettava,
että työntekijän mahdollisuudet kuntoutuk-
seen on selvitetty. Jos eläkehakemus hylätään,
eläkelaitos ohjaa työntekijän hänen kuntoutus-
tarvettaan vastaavan kuntoutuksen tai muiden
palveluiden piiriin. Lisäksi eläkelaitoksen on
noudatettava, mitä kuntoutuksen asiakas-
palveluyhteistyöstä annetussa laissa (604/91)
säädetään.

— — — — — — — — — — — — — —
Ennen kuin eläkelaitos tekee päätöksen työ-

kyvyttömyyseläkkeestä, sen on varmistettava,
että työntekijän mahdollisuudet kuntoutuk-
seen on selvitetty. Jos eläkehakemus hylätään,
eläkelaitoksen tehtävänä on huolehtia siitä,
että hakijalle annetaan tietoja kuntoutusmah-
dollisuuksista ja että hänet ohjataan tarpeen
mukaan asianmukaiseen kuntoutukseen tai
muiden palveluiden piiriin yhteistyössä niitä
järjestävien tahojen kanssa. Lisäksi eläkelai-
toksen on noudatettava, mitä kuntoutuksen
asiakasyhteistyöstä annetussa laissa ( / )
säädetään.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta

200 .
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

———
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8.

Laki

valtion eläkelain 18 b §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun valtion eläkelain (280/1966) 18 b §:n 1 ja 3

momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 618/1991, seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

18 b §
Työkyvyttömyyden estämiseksi tai työ- ja

ansiokyvyn parantamiseksi voidaan edunsaa-
jalle ammatillisena kuntoutuksena antaa neu-
vontaa, tehdä kuntoutustutkimuksia sekä antaa
työhön ja ammattiin johtavaa koulutusta, työ-
hönvalmennusta ja elinkeinotukea sekä edellä
tarkoitettua ammatillista kuntoutusta tukevaa
lääkinnällistä kuntoutusta. Lisäksi on nouda-
tettava, mitä kuntoutuksen asiakaspalveluyh-
teistyöstä annetussa laissa (604/91) säädetään.
— — — — — — — — — — — — — —

Ennen kuin valtiokonttori tekee päätöksen
työkyvyttömyyseläkkeestä, sen on tarvittaessa
varmistettava, että hakijan mahdollisuudet
kuntoutukseen on selvitetty. Jos eläkehake-
mus hylätään, hakija ohjataan tarpeen mukaan
hänen kuntoutustarvettaan vastaavaan kuntou-
tukseen tai muiden palvelujen piiriin.

18 b §
Työkyvyttömyyden estämiseksi tai työ- ja

ansiokyvyn parantamiseksi voidaan edunsaa-
jalle ammatillisena kuntoutuksena antaa neu-
vontaa, tehdä kuntoutustutkimuksia sekä antaa
työhön ja ammattiin johtavaa koulutusta, työ-
hönvalmennusta ja elinkeinotukea sekä edellä
tarkoitettua ammatillista kuntoutusta tukevaa
lääkinnällistä kuntoutusta. Lisäksi on nouda-
tettava, mitä kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä
annetussa laissa ( / ) säädetään.
— — — — — — — — — — — — — —

Ennen kuin Valtiokonttori tekee päätöksen
työkyvyttömyyseläkkeestä, sen on tarvittaessa
varmistettava, että hakijan mahdollisuudet
kuntoutukseen on selvitetty. Jos eläkehake-
mus hylätään, Valtiokonttorin tehtävänä on
huolehtia siitä, että hakijalle annetaan tietoja
kuntoutusmahdollisuuksista ja että hänet oh-
jataan tarpeen mukaan asianmukaiseen kun-
toutukseen tai muiden palveluiden piiriin yh-
teistyössä niitä järjestävien tahojen kanssa.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta

200 .
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

———
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9.

Laki

kansaneläkelain 36 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/1956) 36 §:n 2 ja 3 mo-

mentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 619/1991, seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

36 §
— — — — — — — — — — — — — —

Ennen kuin eläkelaitos tekee päätöksen työ-
kyvyttömyyseläkkeestä, sen on tarvittaessa
varmistettava, että vakuutetun mahdollisuudet
kuntoutukseen on selvitetty. Jos eläkehake-
mus hylätään, eläkelaitos ohjaa vakuutetun
tarpeen mukaan hänen kuntoutustarvettaan
vastaavaan kuntoutuksen tai muiden palvelui-
den piiriin.

Lisäksi on noudatettava, mitä kuntoutuksen
asiakaspalveluyhteisyhteistyöstä annetussa
(604/91) laissa säädetään.

— — — — — — — — — — — — — —
Ennen kuin eläkelaitos tekee päätöksen työ-

kyvyttömyyseläkkeestä, sen on tarvittaessa
varmistettava, että vakuutetun mahdollisuudet
kuntoutukseen on selvitetty. Jos eläkehake-
mus hylätään, eläkelaitoksen tehtävänä on
huolehtia siitä, että vakuutetulle annetaan tie-
toja kuntoutusmahdollisuuksista ja että hänet
ohjataan tarpeen mukaan asianmukaiseen
kuntoutukseen tai muiden palveluiden piiriin
yhteistyössä niitä järjestävien tahojen kanssa.

Lisäksi on noudatettava, mitä kuntoutuksen
asiakasyhteistyöstä annetussa laissa ( / ) sää-
detään.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta

200 .
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

———
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10.

Laki

tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 11 §:n muut-
tamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta 27 päivänä maa-

liskuuta 1991 annetun lain (625/1991) 11 §:n 3 ja 4 momentti seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

11 §

Kuntoutusasiain vireille saattaminen

— — — — — — — — — — — — — —
Jos aloite tämän lain mukaisesta kuntoutuk-

sesta on hylätty, vakuutuslaitos ohjaa tarpeen
mukaan työntekijän hänen kuntoutustarvet-
taan vastaavaan kuntoutukseen tai muiden
palveluiden piiriin.

Lisäksi vakuutuslaitoksen on noudatettava,
mitä kuntoutuksen asiakaspalveluyhteistyöstä
annetussa laissa (604/91) säädetään.

— — — — — — — — — — — — — —
Jos aloite tämän lain mukaisesta kuntoutuk-

sesta on hylätty, vakuutuslaitoksen tehtävänä
on huolehtia siitä, että työntekijälle annetaan
tietoja muista kuntoutusmahdollisuuksista ja
että hänet ohjataan tarpeen mukaan asianmu-
kaiseen kuntoutukseen tai muiden palveluiden
piiriin yhteistyössä niitä järjestävien tahojen
kanssa.

Lisäksi vakuutuslaitoksen on noudatettava,
mitä kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä anne-
tussa laissa ( / ) säädetään.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta

200 .
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

———
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11.

Laki

liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 11 §:n muutta-
misesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta 27 päivänä maa-

liskuuta 1991 annetun lain (626/1991) 11 §:n 3 ja 4 momentti seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

11 §

Kuntoutusasiain vireille saattaminen

— — — — — — — — — — — — —
Jos aloite tämän lain mukaisesta kuntoutuk-

sesta on hylätty, vakuutuslaitos ohjaa tarpeen
mukaan vahingoittuneen hänen kuntoutustar-
vettaan vastaavaan kuntoutukseen tai muiden
palveluiden piiriin.

Lisäksi vakuutuslaitoksen on noudatettava,
mitä kuntoutuksen asiakaspalveluyhteistyöstä
annetussa laissa (604/91) säädetään.

— — — — — — — — — — — — — —
Jos aloite tämän lain mukaisesta kuntoutuk-

sesta on hylätty, vakuutuslaitoksen tehtävänä
on huolehtia siitä, että vahingoittuneelle an-
netaan tietoja muista kuntoutusmahdollisuuk-
sista ja että hänet ohjataan tarpeen mukaan
asianmukaiseen kuntoutukseen tai muiden
palveluiden piiriin yhteistyössä niitä järjestä-
vien tahojen kanssa.

Lisäksi vakuutuslaitoksen on noudatettava,
mitä kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä anne-
tussa laissa ( / ) säädetään.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta

200 .
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

———


