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Arvoisat ministerit, arvoisat kansanedustajat 

 
 
Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry vastustaa kuntoutukseen kohdistuvien korvaustaksojen 
leikkausaikeita 

 
 

Sairausvakuutuskorvausten leikkaukset eivät säästä, koska julkisen 
terveydenhuollon jonot ja kustannukset kasvaisivat entisestään  
 
 
 

Miksi sairausvakuutuskorvausten leikkaus kasvattaisi julkisen terveydenhuollon menoja?  

Julkinen terveydenhuolto maksaa yhteiskunnalle huomattavasti enemmän kuin KELA-korvauksen 

avulla tuotettu yksityinen terveyspalvelu, josta yhteiskunnan osuus on kansalaiselle maksettava 

KELA-korvaus. Yksityisissä terveyspalveluissa yhteiskunnan maksaman KELA-korvauksen osuus on 

keskimäärin 20 prosenttia hoidon kokonaiskustannuksista. Julkisten terveyspalvelujen kustannuksista 

yhteiskunta maksaa keskimäärin yli 90 prosenttia. Käyttäessään yksityistä palvelua kansalainen 

maksaa siis 80 % hoidostaan itse. Käydessään julkisessa palvelussa kansalainen maksaa vain 10 % 

omavastuuosuuden ja loput 90 % julkisesta palvelusta jää yhteiskunnan maksettavaksi. 

Sairausvakuutuskorvauksen pienentyessä ja sitä kautta palvelujen käytöstä aiheutuvien kustannusten 

noustessa kansalaiset saattavat myös viivästyttää omaa hoitoon hakeutumistaan. Tämä johtaa 

sairauksien pahenemiseen ja lisää entisestään vaativimpien ja kalliimpien hoitojen tarvetta.   

Tarpeelliseen hoitoon hakeutumisen viivästyttäminen ja hoitojen aloittamisen viivästyminen lisäävät 

myös sairauslomia ja niiden pituutta. Tämä puolestaan lisää työstä poissaoloja ja muita yhteiskunnalle 

aiheutuvia kustannuksia - inhimillisistä kärsimyksistä puhumattakaan. 

 

Sairausvakuutuskorvausten leikkaukset heikentäisivät lähipalvelujen saatavuutta ja pk-yritysten 

toimintaedellytyksiä 

Valtaosa (n. 80 %) Suomessa tuotetusta fysioterapiasta tapahtuu yksityisissä fysioterapiayrityksissä. 

FYSI ry:n jäsenenä olevat 740 yksityistä fysioterapiayritystä ovat pieniä, keskimäärin 1-3 hengen 

työpaikkoja, jotka ovat sijoittautuneet kattavasti ympäri Suomea. Hoidot, joista asiakkaat saavat 

KELA-korvauksen, muodostavat huomattavan osan näiden pienten yritysten liikevaihdosta. Jos nämä 

pk-yritykset lopettaisivat toimintansa, heikentyisi lähipalvelujen saatavuus merkittävästi. Lisäksi 

näissä pk-yrityksissä jo olemassa oleva infrastruktuuri ja osaaminen menetettäisiin ja julkiselle 

puolelle olisi rakennettava uusi infra ja hankittava uusi henkilökunta sekä osaaminen.  

 

http://www.fysi.fi/
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Esitetyt sairausvakuutuskorvausten leikkaukset vaikuttaisivat terveyspalveluja tuottavien mikro- ja pk-

yritysten toimintaedellytyksiin ja sitä kautta niiden työllistämismahdollisuuksiin ja veronmaksu-

kykyyn. Lähes jokaisessa kunnassa toimii yksityisiä fysioterapia- ja kuntoutuspalveluita tuottavia pk-

yrityksiä, jotka tarjoavat kansalaisille välttämättömiä lähipalveluja. Nykyisellään Kela ostaa vaikea-

vammaisten korkean standardin mukaisen kuntoutuksen tarkasti kilpailuttamiltaan yksityisiltä 

palveluntuottajilta ja erityisesti Kelan vaikeavammaisten kuntoutus vaikeutuu, mikäli 

palveluntuottajat joutuvat lopettamaan toimintansa. Tämä vaativa kuntoutus edellyttää 

palveluntuottajilta korkeatasoista ammattiosaamista ja välineistöä. 

 

Sairausvakuutuskorvaus on kannuste omasta terveydestä huolehtimiseen 

FYSI ry vastustaa erityisesti lääkärin määräämään tutkimukseen ja hoitoon kohdistuvien 

sairausvakuutuksen määrärahojen leikkausta. Jo nyt lääkärin määräämästä fysioterapiasta saatava 

sairausvakuutuslain mukainen KELA-korvaus on valtion menoihin nähden erittäin pieni, mutta 

kansalaiselle merkittävä ja kustannustehokas kannustin hakeutua yksityisen palveluntuotannon 

tarjoamiin työ- ja toimintakykyä ylläpitäviin ja ennaltaehkäiseviin sekä korjaaviin terveyspalveluihin.  

Kelan vuotta 2014 koskevien tilastojen mukaan KELA-korvattavia fysioterapiatoimenpiteitä tehtiin 

yksityissektorilla yhteensä 1 992 396 kappaletta 215 479 henkilölle. Yksittäisestä toimenpiteestä 

perittiin asiakkaalta keskimäärin 43,94 €, josta Kelan maksama sairausvakuutusosuus oli keskimäärin 

vain 8,50 €. Yhteensä Kela maksoi vuonna 2014 fysioterapian sairausvakuutuskorvauksia Kelan 

tilaston pohjalta 16 935 366 €. Kuntoutuksen sairausvakuutuskorvausten leikkaamisesta saatava 

säästö on minimaalinen ja kasvattaisi toteutuessaan välittömästi yhteiskunnan kokonaiskustannuksia 

terveydenhuollossa.  

 

Matkakorvauksista tehtävät leikkaukset vähentäisivät kuntoutuspalvelujen käyttöä 

Sairausvakuutuslakiesitykseen kirjattu matkakorvausten omavastuuosuuden korotus tulee 

vähentämään kuntoutuspalvelujen käyttöä ja vaikuttamaan oleellisesti myös yksityisten 

palvelutuottajien toimintaedellytyksiin. Paljon, jopa 2-3 kertaa viikossa, kuntoutusta tarvitsevien          

- esimerkiksi Kelan vaikeavammaisten - kustannukset nousevat. 

Lakiesityksen mukainen matkakustannusten omavastuun nostaminen 16 eurosta 25 euroon ja 

vuosittaisen omavastuun nostaminen 272 eurosta 300 euroon lisää sairauden vuoksi runsaasti 

matkoja tekevien vakuutettujen kustannuksia. Matkakorvausleikkaukset kohdentuvat etenkin 

harvaan asutuille alueille, missä julkista liikennettä ei ole lainkaan tai sen kattavuus on heikko sekä 

etäisyydet terveyspalveluihin ovat pitkät. Leikkaukset kohdistuvat myös pieniä eläkkeitä saaviin ja 

iäkkäisiin henkilöihin sekä esimerkiksi toimialamme palveluita runsaasti käyttäviin vaikeavammaisiin 

kansalaisiin, joilla on jopa kolme hoitokertaa viikossa. Kansalaisten matkakustannusten kohoaminen 

on edellä mainituille kohderyhmille kohtuuttoman suuri. 

 

http://www.fysi.fi/
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Sairausvakuutuskorvausten leikkaaminen on ristiriidassa hallitusohjelman kirjausten kanssa 

Sairausvakuutuslain muutosesityksen mukaan mm. tutkimuksen ja hoidon korvaustaso laskisi 

nykyisestä 21 prosentista 16 prosenttiin. On huolestuttavaa, että esitys on tehty ilman 

vaikuttavuusarvioinnin tekemistä. Suomen hallitusohjelmaan kirjatut keskeiset tavoitteet, terveyden 

edistäminen, ennaltaehkäisy ja varhainen tuki sekä hoidon saatavuuden, valinnanvapauden ja 

palveluntuotannon kustannustehokkuuden lisääminen, ovat oikeita. Säästöt on kohdistettava 

ylipaisuneen julkisen sektorin menojen hillitsemiseen eikä kustannustehokkaaseen ja laadultaan 

kilpailutettuun yksityiseen palvelutuotantoon. Nyt suunnitellut sairausvakuutuskorvausten 

leikkaukset ovat täysin ristiriidassa hallitusohjelman tavoitteiden kanssa kohdistuessaan 

kuntoutukseen ja vaikeuttaessaan yksityisen kuntoutuspalvelutuotannon toimintaedellytyksiä.  

Korvaustaksojen pienentäminen ei edistä hallitusohjelmaan kirjattua kansalaisen vastuuta omasta 

terveydestään eikä kansalaisen valinnanvapautta, eikä johda säästöihin. Korvausten leikkausten 

myötä osa nykyisin yksityisiä terveyspalveluja käyttävistä kansalaisista siirtyisi julkisen sektorin 

jonoihin, mikä pahentaisi entisestään jo olemassa olevia ongelmia palvelujen saatavuudessa kun 

vetovastuu kaikista syntyvistä kuluista jää jo nyt talousvaikeuksissa kamppaileville kunnille.  
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Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset Fysi ry on valtakunnallinen, vuonna 1972 perustettu edunvalvontajärjestö, yhteistyöverkosto ja 

kouluttajaorganisaatio, johon kuuluu yli 740 yritystä eri puolilta Suomea. Valtaosa FYSI ry:n jäsenyrityksistä on pieniä, keskimäärin 1 - 3 hengen yrityksiä, jotka 

tarjoavat lähipalveluja kotikuntansa asukkaille, työllistävät ja tuottavat verotulonsa Suomeen. Toimialan yritykset ovat jo vuosikymmenien ajan täydentäneet 

julkista terveydenhuoltoa tuottamalla lähipalveluna mm. vaativia vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja. Suurin osa kaikesta fysioterapiasta 

tuotetaan näissä yksityisissä fysioterapiakeskuksissa, joissa on tarjolla merkittävää alan erikoisosaamista kansalaisten työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. 
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