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Miksi keksiä pyörä uudestaan - toimiva sote-palveluiden rahoitus-
työkalu on jo olemassa 
 

 Sairaanhoitovakuutus on valmis, kansalaisille tuttu ja ymmärrettävä, koko valtakunnan kattava ja 
tasapuolinen järjestelmä, jonka avulla soten rahoitus on järjestettävissä kustannustehokkaasti jo 
olemassa olevalla kevyellä hallinnolla.  

 Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry pitää toteuttamiskelpoisena Kelan 15.3.2016 esit-
tämää, sairaanhoitovakuutuksen kehittämiseen perustuvaa tapaa toteuttaa asiakkaan valinnanva-
paus sote-uudistuksessa. 

 Kelan valtakunnallisia, jo olemassa olevia tietojärjestelmiä, kokemusta ja asiantuntijuutta kannattaa 
ehdottomasti hyödyntää sote-uudistuksen käytännön toteutuksessa. 

 

Kelan suorakorvausjärjestelmä on ollut jo pitkään käytössä sadoissa pienissä ja suurissa kuntoutusalan yri-
tyksissä ympäri maan. FYSI ry kannattaa Kelan ehdotusta siitä, että suorakorvausjärjestelmää hyödynnettäi-
siin sote-uudistuksen keskeisen tavoitteen, asiakkaiden valinnanvapauden toteuttamisessa. Jo olemassa 
olevaa järjestelmää hyödyntämällä saavutettavat kustannussäästöt ovat ilmeiset.   
 

Parhaillaan on meneillään toinen tärkeä, potilaan valinnanvapautta tukeva prosessi, jossa yksityinen ter-
veydenhuolto liittyy kansallisiin Kanta-palveluihin kuuluvaan sähköiseen Potilastiedon arkistoon. Kuntou-
tusalan yritykset ja ammatinharjoittajat käyvät parhaillaan läpi työlästä liittymisen prosessia, koska näkevät 
tärkeäksi arvoksi sen, että potilaiden kaikki keskeiset terveydenhuollon tapahtumat tallentuvat samaan 
sähköiseen Potilastiedon arkistoon riippumatta siitä, onko potilas hankkinut terveyspalvelunsa - käynyt 
lääkärillä, tutkimuksissa tai kuntoutuksessa -julkisella, yksityisellä vai kolmannella sektorilla.  
 

Potilaalla on tämän vuoden kuluessa ensimmäistä kertaa suomalaisen terveydenhuollon historiassa mah-
dollisuus nähdä kaikki terveydenhuoltoonsa liittyvät tapahtumat Kanta-palveluihin kuuluvasta Omakanta-
palvelusta. Potilas voi halutessaan antaa häntä kulloinkin hoitaville terveydenhuollon toimijoille oikeuden 
tutustua yhteen ja samaan paikkaan tallennettuun terveystietoonsa. Hoitoon liittyvä tiedonkulku virtavii-
vaistuu, nopeutuu ja helpottuu asiakkaan parhaaksi. Päällekkäisiltä tutkimus- ja hoitotoimenpiteiltä välty-
tään ja säästöjä syntyy. 
 

Yksityiset fysioterapia- ja kuntoutusyritykset ovat tuottaneet Kelan järjestämää vaativaa lääkinnällistä kun-
toutusta vuosikymmenien ajan. Järjestelmää on kehitetty yhteistyössä Kelan ja palveluntuottajien kesken ja 
asiakkaita kuunnellen. Vaikeavammaiset asiakkaat ovat jo pitkään voineet valita kuntoutuspaikkansa kilpai-
lutuksen läpikäyneiden palveluntuottajien joukosta. Palveluntuottajiksi hyväksytyt yritykset ovat sitoutu-
neet noudattamaan Kelan asettamaa korkeaa laatustandardia, jonka toteutumista valvotaan mm. auditoin-
nein. Näitä jo toimivia käytäntöjä on järkevää hyödyntää ja laajentaa nyt, kun valinnanvapaus ulotetaan 
sote-uudistuksessa koskemaan kaikkia kansalaisia.  
 

Suomen sairaanhoitovakuutusjärjestelmä on ollut edellä aikaansa ja toiminut näihin päiviin asti käytän-
nössä kuin valtakunnallinen, kaikkia käyttäjiä tasapuolisesti kohteleva palveluseteli. FYSI ry kannattaa 
sairaanhoitovakuutuksen kehittämiseen perustuvaa käytännönläheistä, asiakkaalle ymmärrettävää, ke-
vyesti hallinnoitavaa ja tarkan valvonnan mahdollistavaa järjestelmää asiakkaan valinnanvapauden to-
teuttamistavaksi uudessa sote-järjestelmässä. 
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