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    TIEDOTE 19.9.2018 
 

Kuntoutusyrittäjä 3/2018 ilmestynyt: 

Huoli kuntoutuksen saatavuudesta; Julkisen ja yksityisen 
tärkeä yhteistyö 
 
Kuntoutusyrittäjä-lehti 3/2018 on ilmestynyt. Kuntoutusyrittäjä on Suomen Kuntoutusyrityk-
set ry:n julkaisema kuntoutuksen ammatti- ja asiakaslehti, joka on luettavissa tästä linkistä 

Kuntoutuksen kentällä on herännyt suuri huoli ihmisten oikeudesta kuntoutukseen. Huomiot 
kuntoutuksen vähenemisestä ja epäneutraalista palveluohjauksesta tulevat esiin useammassakin 
Kuntoutusyrittäjä 3/2018 -lehden artikkeleista.  

Vuoden 2018 Kuntoutusyritys, yrittäjä Sirpa Erho: ”Ensimmäistä kertaa koko 
yrityksemme historiassa on tapahtunut niin, että monioireisen, vaikeasti vammaisen 
lapsen kuntoutus lopetettiin sillä perusteella, ettei hänestä koskaan tule omatoimista.”  
 
Ylä-Karjalassa Siun sote -alueella asuva vaikeavammainen pariskunta – Taina 
Nikkanen ja Antti Matikainen - on noussut puolustamaan omaansa ja toisten 
vammaisten oikeutta kuntoutukseen. Talouden kanssa kamppaileva Siun sote on 
leikannut heidän kuntoutustaan. 
 
Monioireista nivelten jäykistymäsairautta sairastavan 7-vuotiaan Liljan äiti, Liljan 
fysioterapeutti Terhi Enjala ja toimintaterapeutti Riitta Teikari kertovat, että 
viimeisen vuoden aikana vaikeavammaistenkin lasten terapioita on vähennetty ja 
lyhennetty. Myös apuvälinejonot ovat kasvaneet. 
 
Psykoterapeutti Helena Vuoriheimo kantaa huolta siitä, miten käy hoidon 
saatavuudelle, jos muutosmyllerryksessä luovutaan tutkitusti tuloksellisesta 
kuntoutuspsykoterapiasta.   
 

Arvostettu fysioterapian opettaja ja kouluttaja, TtM Eira Karvonen nostaa esiin julkisen ja 
yksityisen sektorin yhteistyön merkityksen.  

”Kuntoutusyrityksissä on sellaista monipuolista erikoistumista ja osaamista tuki- ja 
liikuntaelinvaivoihin, jota tulisi voida hyödyntää viimeistään silloin, kun esimerkiksi 
selkäkipuasiakkaan kipuoire uusiutuu. Terveyskeskuksissa toimivien fysioterapeuttien 
tulisi arvioida asiakkaiden jatkokäyntien tarve ja heillä tulisi olla oikeus ohjata asiakas 
suoravastaanotoiltaan tarvittaessa jatkohoitoon yksityiseen yritykseen.” 

 
Päätoimittaja Leila Salonen kehottaa kaikkia kuntia ottamaan palvelusetelit käyttöön 
kuntoutuksessa.  

”Jos kuntoutusta tarvitseva ihminen saa palvelusetelin, hän voi sillä hakea palvelunsa 
itse valitsemaltaan palveluntuottajalta. Valinnan tekevä kansalainen on kuningas, jonka 
suosiosta kaikki palveluntuottajat kilpailevat tarjoamalla laatua ja hyvää palvelua. Se olisi 
oikeata valinnanvapautta, lisäisi kustannustehokkuutta ja estäisi keskittymiskehitystä.” 

 
Lisätietoja:  
Mikko Utecht, Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n puheenjohtaja, puh. 046 810 2070, mikko.utecht@kuntoutusyrittajat.fi 
Leila Salonen, Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n toiminnanjohtaja, puh. 040 749 8706, leila.salonen@kuntoutusyrittajat.fi 

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry on edunvalvontajärjestö, johon kuuluu 700 kuntoutuspalveluja tuottavaa yritystä. Näillä yrityksillä on 

900 toimipistettä eri puolilla Suomea. Jäsenistömme koostuu fysio-, psyko-, puhe-, ravitsemus- ja toimintaterapiayrittäjistä ja -yrityksistä. 
Valtaosa yrityksistä on pieniä, 1 – 3 hengen yrityksiä, jotka tarjoavat lähipalveluja kotikuntansa asukkaille, työllistävät ja maksavat veronsa 
Suomeen. Toimialan yritykset ovat jo vuosikymmenien ajan tuottaneet lähipalveluna mm. vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja.  
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