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EFPP Suomen kansallinen verkosto ry

Vastaus EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n kannanottoon kuntoutuksen uudistamisen
toimintasuunnitelmasta kuntoutuspsykoterapian osalta
Kiitos tärkeän asian esille nostamisesta. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa kuntoutuksen
uudistamisesta vuosina 2020-2022. Kuntoutuksen uudistamiseksi on laadittu Kuntoutuksen
uudistamisen toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelma perustuu Kuntoutuksen uudistamiskomitean
(2017) ehdotuksiin kuntoutusjärjestelmän uudistamiseksi.
Komitea ehdotti, että vastuu Kelan vaativa lääkinnällisen kuntoutuksen ja kuntoutuspsykoterapian
kuntoutuksen järjestämisestä ja rahoituksesta siirretään nykyisille hyvinvointialueille. Ehdotuksessa oli
lisäyksenä, että Kela vastaa järjestämisestä kunnes sote-uudistuksesta, monikanavaisen
rahoitusjärjestelmän muuttamisesta, kuntoutuksen muutoksenhausta ja kuntoutuspalvelujen
asiakasmaksuista on eduskunnassa päätetty ja järjestämisvastuun siirtoon liittyvät kysymykset on
selvitetty ja ratkaistu sekä maakuntien on todettu järjestävän riittävässä laajuudessa
järjestämisvastuullaan olevat lääkinnällistä kuntoutusta ja psykoterapiaa koskevat palvelut. Lisäksi
ehdotuksessa mainittiin, että Kelan vastuulla olevien kuntoutuksen järjestämisvastuiden siirtoa
maakuntiin kokeillaan riittävässä laajuudessa muutamassa erikokoisessa maakunnassa, jotta
maakuntien järjestämisvastuulle siirrettävien tehtävien toteuttaminen voitaisiin varmistaa.
Marinin hallitusohjelman kirjauksen mukaan STM on aloittanut monikanavarahoituksen purkua koskevan
selvitystyön loppuvuodesta 2020. Työtä varten on perustettu neljä pääosin ministeriön virkamiehistä
koostuvaa ryhmää, joiden tehtävänä on koota ratkaisuvaihtoehtoja aiempien hallituskausien aikana
tehtyjen työryhmätöiden ja muiden selvitysten pohjalta sekä selvittää vaihtoehtojen vaikutuksia.
Kuntoutuksen osalta pohditaan kolmen eri vaihtoehdon vaikutuksia. Näitä vaihtoehtoja ovat:
a) vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ja/tai kuntoutuspsykoterapian säilyttäminen Kelan lakisääteisen
järjestämisvelvollisuuden piirissä;
b) vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ja/tai kuntoutuspsykoterapian säilyttäminen Kelan lakisääteisen
järjestämisvelvollisuuden piirissä siten, että sote-maakunnat osallistuisivat palvelujen rahoitukseen; sekä
c) vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ja/tai kuntoutuspsykoterapian siirtäminen sote-maakuntien
järjestämis- ja rahoitusvastuulle.
Kuntoutusta käsittelevän virkamiesryhmän tehtävänä on arvioida vaikutuksia ja esittää vaihtoehdot, joilla
nykyisin Kelan järjestämä ja korvaama lääkinnällinen kuntoutus olisi mahdollista järjestää/korvata ja
rahoittaa jatkossa.
Myöhemmin perustetaan parlamentaarinen työryhmä, joka käsittelee asiantuntijatyöryhmän vaihtoehtoja,
tekee päätösehdotuksia ja päättää aikanaan mahdollisesti kuultavista tahoista.
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Kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelmassa (2020) viitataan edellä mainittuun työhön, eikä
suunnitelmassa esitetä päätöksiä Kelan kuntoutuspsykoterapian lakkauttamista tai siirtämisestä
hyvinvointialueille.
Sosiaali- ja terveysministeriö pitää tärkeänä mielenterveyspalveluiden kehittämistä. Tulevat
hyvinvointialueet ovat tällä hetkellä parantamassa psykososiaalisten hoitojen saatavuutta Tulevaisuuden
sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kautta. Tämä tarkoitta mm. sitä, että kaikilla alueilla otetaan
käyttöön nuorille suunnattuja hoitoja. HYKS- yliopistosairaalan erityisvastuualueella on Terapiat
etulinjaan –hanke, jossa tuodaan perusterveydenhuoltoon lyhyitä interventioita
(https://terapiatetulinjaan.fi/). Hoidon ja kuntoutuksen kokonaisuus on siis täydentymässä hoidon osalta.
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