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Tiedote

Suppeasti valinnanvapautta kuntoutuspalveluihin

Hallitus rikkoo maakuntien vahvistettua asemaa palvelujen tuottajana asiakas-
setelien velvoittavuudella. Setelit soveltuisivat erittäin hyvin esitettyä laajem-
min maakuntien järjestämisvastuulle siirtyviin kuntoutuspalveluihin.

Kuntoutuksen toimialayhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Heikki Hurri tervehtii ilolla oikeut-
ta saada asiakasseteli maakuntien järjestämisvastuulla oleviin lääkinnällisen kuntoutuksen yksit-
täisiin vastaanottokäynteihin. 

- Ei kiireellisinä ja tuotteistettavissa olevina palveluina kuntoutuspalvelut soveltuisivat erittäin
hyvin valinnanvapauden piiriin. Olemme lähteneet siitä, että henkilön palauduttua erikois-
sairaanhoidosta perusterveydenhuollon piiriin, tulee lähtökohtana olla mahdollisuus palve-
luntuottajan valintaan, toteaa Hurri

- On harmi, että lääkinnällisen kuntoutuksen osalta valinnanvapaus kohdistetaan niinkin ra-
jattuun osaan palveluja kuin yksittäisiin vastaanottokäynteihin. Yksityissektori tuottaa varsin
kattavasti palvelujärjestelmämme tarjoamia kuntoutuspalveluja. Toivon, että jatkovalmiste-
lussa harkitaan aidosti asiakassetelipykälän täydentämistä terveydenhuoltolain 29 §:n koh-
dilla tarpeellisista toimenpiteistä koostuvilla kuntoutusjaksoilla laitos- tai avohoidossa sekä 
sopeutumisvalmennuksella.

Valinnanvapauslakiesitys pyrkii laajentamaan ihmisten mahdollisuutta valita palveluntuottaja, 
mutta samalla se vahvistaa julkisen sektorin tuotantovastuuta erityisesti maakunnan liikelaitok-
sen järjestämisvastuulle tulevissa palveluissa. Myös kuntoutuspalveluissa valinnanvapauden sal-
liminen ja hyödyntäminen jäävät tukevasti maakuntien, mitä todennäköisimmin niiden liikelai-
tosten harkintaan.

- Näyttää selvältä, että pääosan maakunnista ja niiden liikelaitoksista tulee toteuttamaan jär-
jestämisvastuutaan kuten kunnat ja kuntayhtymät ovat tehneet eli tuottamalla palvelut itse.
Tästä johtuen voimavaroja on kohdistettava lähivuosina erityisesti palvelutuotannon toteu-
tumisen seurannan kehittämiseen sekä vertailtavuuden varmistamiseen, painottaa Hurri.

Ihmisille tulee turvata optimaaliset, yksilölähtöiset kuntoutuspalvelut eri elämäntilanteissa ja 
-vaiheissa. On pystyttävä hillitsemään kustannuksia ja tuottavuustappioita, jotka syntyvät sai-
rauspoissaoloista, ennenaikaisista työkyvyttömyyseläkkeistä, pitkittyvistä odotus- ja toipilas-
ajoista sekä ikääntyneiden turhan varhain heikentyneestä toimintakyvystä. Onnistunut lainsää-
däntö on perusta. Tämän jälkeen kyvykäs järjestäjä pystyy hyödyntämään järjestelmän mah-
dollisuuksia täysimääräisesti toteuttamalla valinnanvapautta ja kilpailuttamalla vaativampia mo-
niammatillisia kuntoutuspalveluja. 

Lisätietoja: hallituksen puheenjohtaja Heikki Hurri, 050 5922600
elinkeinopoliittinen asiantuntija Jarno Talvitie, 050 569 5755

Vuonna  2011  perustetun  Kuntoutuksen  toimialayhdistyksen  tavoitteina  on
toimialan  toimintaedellytysten  turvaaminen  ja  kuntoutuksen  määrällinen  ja
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laadullinen  kehittäminen  sekä  toisaalta  toimia  jäsentensä  yhteistoiminnan
edistäjänä, edunvalvojana ja edustajana.
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