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Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry:n näkemyksiä:

Fysioterapiapalvelut sovitettuina 9.5.2017 julkistettuun valinnanvapauslakiesitykseen
FYSI ry pitää tärkeänä sote-uudistusta ja sote-palveluihin suunniteltua asiakkaan valinnanvapautta.
Jatkovalmistelussa on selvitettävä FYSI ry:n tunnistamat haasteet:
1. Sote-palvelutuotannon keskittyminen ainoastaan isoille toimijoille: Miten varmistetaan se, että myös mikro- ja
pk-yritykset voivat edelleen tuottaa lähipalveluja kansalaisille? Miten laaja sote-keskusten oma palvelutarjonta
tulee olemaan? Jos keskuksista muodostuu ”täyden palvelun sote-tavarataloja”, jotka tarjoavat esimerkiksi
fysioterapiaa, millaiseksi muodostuu mikro- ja pk-yritysten rooli: miten varmistetaan etteivät palvelut ohjaudu
suoraan sote-keskuksen omaan fysioterapiaan? Neutraalin palveluohjauksen on toimittava myös käytännössä!
2. Asiakkaalle myönnettävän asiakassetelin riittävyys hänen tarvitsemaansa palveluun: Kuka määrittää
asiakassetelin suuruuden? Saako asiakas riittävän suuren asiakassetelin?
3. Maakunnan voimakas valta määrätä: Miten laaja maakunnan oma tuotanto tulee olemaan? Mitä maakunta
määrittää omaksi tuotannokseen?

Sote-keskuksen myöntämä ASIAKASSETELI
Fysioterapeutin suoravastaanotto (Polku 1)
-

Henkilö on yhteydessä sote-keskuksen palveluohjaukseen esim. selkäongelmastaan; sieltä asiakas ohjataan
fysioterapeutin suoravastaanotolle asiakasseteli mukanaan. Asiakas valitsee listatuista palveluntuottajista

itselleen sopivan ja hyötyy oikea-aikaisesta hoitopolusta. Hän pääsee nopeasti hoitoon ja takaisin
toimintakykyiseksi. Asiantuntijan ammattitaitoisella ohjauksella asiakas sitoutuu omaan kuntoutumisprosessiinsa.
-

Tarvittaessa fysioterapeutin suoravastaanotto ohjaa asiakkaan sote-keskuksen lääkärille.

Lähete fysioterapiaan (Polku 2)
Henkilö ottaa yhteyden sote-keskukseen esim. pitkään kipuilleen olkapään takia. Sote-keskuksen palvelunohjaaja
ohjaa hänet sairaanhoitajalle/lääkärille, joka toteaa fysioterapian tarpeen ja antaa asiakkaalle lähetteen
fysioterapiaan sekä sitä varten riittävän kokoisen asiakassetelin. Asiakas kuntoutuu ja toimintakyky palautuu
kustannustehokkaalla fysioterapialla. Hän välttyy turhalta leikkaukselta – samalla vältytään myös turhilta
kustannuksilta. Asiakas valitsee vapaasti fysioterapian palveluntuottajan.
Asiakkaalla tulee olla oikeus tarvittaessa maksaa lisää erikoisosaamisesta, ellei asiakassetelin arvo riitä hänen
tarvitsemaansa erityisosaajan palveluun.

Maakunnan liikelaitoksen myöntämä ASIAKASSETELI
Esimerkkejä:

1.
2.

Isompi trauma, esim. liikenneonnettomuuden jälkeinen kuntoutus
Palvelupaketit, esimerkiksi:
a. Lonkkaleikkaus sekä siihen kuuluva fysioterapia/kuntoutus
b. Selkäleikkaus sekä siihen kuuluva fysioterapia/kuntoutus
c. Sydänleikkaus sekä siihen kuuluva fysioterapia/kuntoutus

Maakunnan liikelaitoksen myöntämä HENKILÖKOHTAINEN BUDJETTI
Esimerkkejä:

1. Lasten ja nuorten sekä aikuisikäisten pitkäaikaissairaiden ja vammaisten asiakkaiden fysioterapia,
esim. erilaiset neurologiset sairaudet, aivovammat, selkäydinvamma, erilaiset kehitys- ja aistivammat,
reumasairaudet.
2. Ikääntyvien fysioterapia, esim. muistisairaus, kotikuntoutus, tasapaino- ja pidätysongelmat.
3. Mielenterveysasiakkaiden fysioterapia
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SOTE-KESKUS

SOTE-KESKUKSEN ASIAKASSETELI
Polku 1: Palveluohjaus
Asiakas on yhteydessä esimerkiksi
selkäongelmastaan sote-keskukseen;
palvelunohjaaja ohjaa hänet
fysioterapeutin suoravastaanotolle, jota
varten asiakas saa asiakassetelin.

SOTE-KESKUKSEN ASIAKASSETELI
Polku 2: Lähete
Asiakas on yhteydessä sote-keskukseen
ja saa ajan lääkärille/sairaanhoitajalle,
joka toteaa fysioterapian tarpeen ja
antaa asiakkaalle lähetteen ja riittävänkokoisen asiakassetelin fysioterapiaan.

MAAKUNNAN LIIKELAITOS

FYSIOTERAPEUTIN
SUORAVASTAANOTTO

FYSIOTERAPEUTIN
VASTAANOTTO

MAAKUNNAN ASIAKASSETELI
Asiakkaalla esimerkiksi trauman
jälkitila tai leikkaukseen liittyvä
palvelukokonaisuus, joka sisältää
fysioterapiaa. Asiakas saa
asiakassetelin fysioterapiaan.

HENKILÖKOHTAINEN BUDJETTI
Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten
tarvitsema fysioterapia / Iäkkäiden
fysioterapia ja kotikuntoutus /
Mielenterveysasiakkaiden fysioterapia.
Asiakas saa henkilökohtaisen budjetin.

Terveyttä ja toimintakykyä fysioterapiasta
o

o
o
o
o
o

Asiakas valitsee fysioterapiapalveluntuottajista itselleen sopivan ja hankkii tarvitsemansa hoidon asiakassetelillä /
henkilökohtaisella budjetilla. Asiakasseteli on riittävän suuri laadukkaan hoidon hankkimiseen. Asiakkaalla tulee
olla oikeus tarvittaessa maksaa lisää erikoisosaamisesta.
Oikea-aikainen hoito = nopea hoitoon pääsy ja kuntoutuminen takaisin työ- ja toimintakykyiseksi.
Iäkkäiden tuloksellinen kotikuntoutus > inhimillisyys, kustannustehokkuus > tarve laitoshoitoon vähenee.
Asiantuntijan tutkiminen, ohjaus ja ohjeet > asiakkaan sitoutuminen omaan kuntoutumisprosessiin.
Tuetaan asiakkaan oma-aloitteisuutta ja valmiutta maksaa terveydenhoidostaan/fysioterapiastaan.
Terveyshyöty + kustannussäästö = kokonaistaloudellinen hyöty.
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Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry on valtakunnallinen, vuonna 1972 perustettu edunvalvontajärjestö,
yhteistyöverkosto ja kouluttajaorganisaatio, johon kuuluu 830 eri puolilla Suomea sijaitsevaa yritystä. Valtaosa
yrityksistä on pieniä, 1 – 3 hengen yrityksiä, jotka tarjoavat lähipalveluja kotikuntansa asukkaille, työllistävät ja
maksavat veronsa Suomeen. Toimialan yritykset ovat jo vuosikymmenien ajan täydentäneet julkista terveydenhuoltoa
tuottamalla lähipalveluna mm. vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Suurin osa kaikesta fysioterapiasta tuotetaan
näissä yksityisissä fysioterapiakeskuksissa, joissa on tarjolla korkeatasoista alan erikoisosaamista kansalaisten työ- ja
toimintakyvyn ylläpitämiseen.
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