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SOTEPA ry: Fysioterapian sairausvakuutuskorvaukset kannattaa säilyttää
Sote-ministerityöryhmä linjasi tiekartassaan isoista sairausvakuutuksen leikkauksista. Sen
seurauksena fysioterapian ns. Kela -korvaukset poistettaisiin kokonaan, mikä heikentäisi
edelleen kansan fyysistä kuntoutusterveyttä. Fysioterapia säästää rahaa särkylääkekuluissa ja
hoivahenkilökunnan tarpeessa. Fysioterapian korvaukset ovat pieniä, mutta tärkeitä hoitonsa
itse maksaville asiakkaille.
Tule -ongelmat koskettavat kaikkia väestö- ja ikäryhmiä. Ongelmiin on tärkeää puuttua varhain
ja saada tukea ennen kuin vaiva kroonistuu. Tule -ongelmat ovat suurin (noin 34%),
työkyvyttömyyden ja työkyvyttömyyseläkkeelle joutumisen syy. Fysioterapia on se hoito, jolla
työ- ja toimintakykyä voidaan ylläpitää ja palauttaa. Kyse on suurista rahoista: Kela korvaa
vuosittain lähes 5 miljoonaa sairauspäivää tuki- ja liikuntaelinongelmien vuoksi.
- Fysioterapian Kela -korvaukset ovat joutuneet hallituksen ”poistettava kokonaan” -listalle ehkä
vahingossa, koska ne sisältyvät Kelan koodin ”tutkimus ja hoito” alle, arvelee SOTEPA ry:n
puheenjohtaja Aino Sainio. - Fysioterapia ansaitsee tulla noukituksi omaksi koodikseen.
Etätyöntekijät, maanviljelijät ja eläkeläiset tarvitsevat koronan jälkeen fysioterapiaa enemmän
kuin koskaan. Yli 1 miljoona korvattua hoitokertaa puhuu omaa kieltään tarpeesta. Sekä
työikäisille että eläkeläisille maksettiin v. 2021 noin 500.000 fysioterapiakäynnistä. 66%
korvauksista maksettiin naisille.
Psykoterapiakorvausten lisäksi tarvitaan fysioterapian Kela-korvaukset
Hallitus ilmoitti säilyttävänsä psykoterapiakorvaukset, mikä on mielenterveyden kannalta
tärkeää. Yhtä tärkeitä ovat fysioterapian kela -korvaukset. Ihminen on psykofyysinen
kokonaisuus. Fysioterapiasta leikattava raha (7,6 milj. euroa) käytettäisiin hoiva -henkilökunnan
palkkaukseen.
Mutta: Jos kotona asuvat ikäihmiset saavat tarvitessaan fysioterapiaa, he pysyvät hyvässä
fyysisessä kunnossa, eikä kotihoitohenkilökuntaa tarvitse palkata niin paljon, toteaa Sainio.
Fysioterapia- ja kuntoutusalan sadat yrittäjävetoiset pk-yritykset muodostavat jo nyt valmiin,
lähipalveluja tuottavan verkoston ympäri Suomea, myös pienillä paikkakunnilla. Suurin syy tulla
fysioterapiaan on kipu. Särkyä on niskassa, selässä, olkapäässä, polvessa. Fysioterapialla
kipua voidaan poistaa ja hallita, jolloin työ- ja toimintakyky paranee. Merkittävä seuraus on se,
että särkylääkkeiden syönti vähenee.
Fysioterapian sairausvakuutuskorvaukset kannattaa säilyttää!
Kelan tilastosta 2021: Fysioterapiakorvauksista 66 % naisille
- Vuonna 2021 fysioterapiasta maksettiin korvauksia yhteensä 7,6 milj. euroa.
- Korvauksista 5,0 milj. euroa (66 %) maksettiin naisille ja 2,6 milj. euroa miehille
- Fysioterapian hoitokertoja noin 1,0 milj. kappaletta
- Perityt maksut olivat 66,8 milj. euroa eli korvausprosentti oli keskimäärin 11,4 %.
Kelan fysioterapiakorvausten saajien ikäjakauma 2021:
Lapset ja nuoret 0-19 vuotiaat
Työikäiset 20-64 -vuotiaat,
Eläkeläiset 65- vuotiaat,

36.442 fysioterapiakäyntiä
534.078 fysioterapiakäyntiä
456.059 fysiotrapiakäyntiä

Sote Palveluyrittäjät SOTEPA ry
Lisätietoja: Aino Sainio, puheenjohtaja, puh. 0400 784515, aino.sainio@fpf.fi
Sote Palveluyrittäjät SOTEPA ry, Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki

Osoitelähde: Uutiskirjearkistomme.
Jos et halua meiltä enempää postia, niin voit klikkamalla poistua postituslistalta.

