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Kelan viimekeväinen vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutus on aiheuttanut sekasortoa 

kuntoutuskentällä. Osa yrittäjistä on joutunut irtisanomaan henkilöstöään ja usea yritys sopeuttaa 

toimintaansa. 

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n mukaan Kelan kilpailutuksessa painotettiin kohtalokkaalla tavalla 

hintaa laadun sijaan. Sen seurauksena ulkopuolelle sopimuksia jäi iso joukko vakiintuneita 

kuntoutussuhteita eikä erityisosaamiselle annettu arvoa. 

Kuntoutusyrittäjät tekivät kaksi viikkoa sitten jäsenilleen kyselyn, jonka mukaan 94 prosenttia 

jäsenistä pitää kilpailutusta epäonnistuneena ja vajaa kolmasosa jäsenistä joutuu tekemään 

sopeuttamistoimia. 

– Osa yrityksistä joutuu lomauttamaan tai irtisanomaan henkilöstöä tai löytämään uutta 

liiketoimintaa tai työtä muualta. Yrittäjät eivät tässä tilanteessa voi investoida esimerkiksi kalliisiin 

laitteisiin tai hyviin tiloihin, joita kuntoutuksessa tarvitaan, sanoo Kuntoutusyrittäjien 

toiminnanjohtaja Hanna-Kaisa Järvi.  
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Kuntoutusyrittäjät on vaatinut hankintamenettelyn oikaisua. Järvi kertoo Kelan todenneen, ettei 

oikaisu ole enää lainmukainen. Kuntoutusyrittäjät vaatii, että Kela vähintäänkin korjaa 

suorahankintahakemusten käsittelyprosessin kuntoutujan oikeudet yksilöllisesti huomioivaksi ja 

asianmukaiseksi. 

– Tietoomme on tullut useita tapauksia, joissa kuntoutujan oikaisupyyntöä ei ole edes otettu 

käsittelyyn. Näin ei voi olla, Järvi sanoo. 

Kuntoutusyrittäjät ry vaatii täydennyskilpailutusta 

Kela on siirtymässä rekisteröitymismenettelyyn, jonka avulla rekisteröidyt yritykset pääsisivät 

palveluntuottajiksi, eikä kilpailutuksia vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa tarvitsisi järjestää. 

Hanna-Kaisa Järven mukaan neljä vuotta on yrittäjälle kuitenkin liian pitkä aika odottaa 

rekisteröitymismenettelyä, ja syntynyt tilanne olisi korjattava heti. 

– Siihen on siirryttävä viipymättä, mutta jo ennen sitä Kelan on järjestettävä uusi, kaikkia Kelan 

vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioita koskeva täydennyskilpailutus, jossa pisteytyksen 

painotus on koulutuksessa ja kokemuksessa. Tällöin lain vaatima erityisasiantuntijuus tulee 

huomioiduksi, hän sanoo. 

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuksessa, jota ennen kutsuttiin 

vaikeavammaisten kuntoutukseksi, painotettiin aiempaa enemmän hintaa kuin laatua, mikä tiputti 

erityisosaajia palveluiden ulkopuolelle. Kilpailutuksessa hinnan painoarvo nostettiin 50:stä 80 

prosenttiin. Lisäksi aiemmista kilpailutuksista poiketen fysioterapian palveluntuottajien määrää 

supistettiin 25-30 prosenttia. 

– Monilla fysioterapeuteilla on ollut asiakkainaan erittäin vaativia kuntoutettavia ja 

vaikeavammaisia, joilla on ollut useita kymmeniä vuosia kestänyt hoitosuhde. Vakaa ja turvallinen 

hoitosuhde on tärkeä kuntoutujalle, joten muutokset ovat olleet isoja, Järvi sanoo. 

“Kokonaiskustannusten hallinta hukassa” 

Sote Palveluntuottajien puheenjohtaja Aino Sainio kertoo, että vaativan lääkinnällisen 

kuntoutuksen kilpailutuksessa hukattiin myös kokonaisuuksien hallinta. Esimerkiksi kolme euroa 

halvempi hoitokerta kauempana sijaitsevaan hoitopaikkaan aiheutti 18 000 euron taksikulut. 

– Jos pelkkä hinta ratkaisee, ei se ole kustannustehokasta senkään takia, sillä jos asiakkaan 

toimintakyky heikkenee, lopputulos on negatiivinen, Sainio sanoo. 

Järjestön mielestä suorahankintamahdollisuuksien lisääminen ei tässä vaiheessa riitä ratkaisuksi, 

sillä kaikki vaikeavammaiset eivät yksinkertaisesti pysty muutosta hakemaan. Menettely on myös 

hidas. 

– Pidämme parhaana vaihtoehtona sitä, että Kelan piirit tekevät itse nopeasti 

suorahankintapäätöksiä. Tilanne on kestämätön niin potilaiden kuin yrittäjienkin kannalta, Sainio 

sanoo. 
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