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Kuntoutuksen lähipalveluja tuottavia 
yrityksiä  on lähes jokaisessa kunnassa

• Jäseninä 700 yritystä/900 toimipistettä

• Yrityksissä tarjolla kuntalaisille kustannustehokkaita fysioterapian, 

toimintaterapian, puheterapian, psykoterapian ja ravitsemusterapian lähipalveluja 

• Osaaminen huipputasoa ja kouluttautuminen jatkuvaa

• Tuotetaan mm. vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja
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Palveluseteli on erinomainen seteli
- kunhan se kunnissa otetaan käyttöön ja hinta arvioidaan realistisesti

• Hoitojonot lyhyenevät

• Ihmiset saavat itse valita palveluntuottajansa

• Kuntoutusta tarvitsevat pääsevät nopeasti hoitoon 

• Työ- ja toimintakyky säilyvät

• Sairaspäivät vähenevät

• Lähipalveluja tuottavat yritykset pysyvät pystyssä 

• Kilpailutukseen verrattuna taloudellinen hyöty saavutetaan keventyneiden 
hallinnollisten menettelyjen seurauksena 

• Omaan tuotantoon verrattuna kustannussäästöt ovat merkittäviä
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Toimivia esimerkkejä Päijät-Hämeen 
Hyvinvointiyhtymästä

Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, 
Padasjoki, Pukkila, Sysmä; 212.000 asukasta

Palvelusetelit lasten fysioterapiaan
(Esimerkit Salpakankaan Lääkintävoimistelu Oy, Hollola):

Tuki- ja liikuntaelinkuntoutus, esim. vauvan olkahermo-
punoksen syntymävaurio
• hoito ja kontrollit valtakunnallisesti keskitetty TAYSin ja HUSiin
• säännöllinen fysioterapia lähipalveluna palvelusetelillä, jopa koko 

lapsuusiän ajan 
• fysioterapeutti ohjaa lapsen vanhempia liikeharjoitusten tekemiseen 

kotona
• hinta 50 € / 45 min, lasten fysioterapiassa palvelusetelin hinta on sitova
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Jatkuu…

Toimivia esimerkkejä Päijät-Hämeen 
Hyvinvointiyhtymästä

Palvelusetelit lasten fysioterapiaan:

Neurologinen kuntoutus, esim. lasten kehitysviivästymät
• hoito- ja kontrolli keskitetty P-H Hykyn keskussairaalaan tai 

terveyskeskuksiin  
• säännöllinen fysioterapia lähipalveluna palvelusetelillä lasten motorisen 

kehityksen tukemiseen ja liikkumistaitojen opettamiseen  
• fysioterapeutti ohjaa lapsen vanhempia liikeharjoitusten tekemiseen 

kotona
• hinta 54 € / 45 min, lasten fysioterapiassa palvelusetelin hinta on sitova
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Jatkuu…

Toimivia esimerkkejä Päijät-Hämeen 
Hyvinvointiyhtymästä

Palvelusetelit veteraanikuntoutukseen:
• palveluseteli mahdollistaa fysioterapian ja kuntoutuksen lähipalvelut

ja kotikäynnit veteraaneille

• fysioterapeutti ohjaa myös kotiharjoitteiden tekemiseen ja ohjaa hoitolaitosten 
henkilökuntaa

• vaatii paljon yhteydenpitoa omaisiin ja hoitolaitoksiin, paljon peruuntuneita 
hoitoaikoja, palvelusetelin hinta liian alhainen

• toimiva malli, myös veteraanin omaiset voivat olla yhteydessä palveluntuottajaan, 
veteraanit saavat itse valita palveluntuottajansa

• hinta 57 € / 60 min., palvelusetelin hinta on sitova 
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Fysioterapian palveluseteli 
Helsingin kaupunki 2.1.2019

• Fysioterapia vastaanottokäynti 45min 51€, 
asiakkaan omavastuu vähintään 9€ 
enintään 30€

• Fysioterapia vastaanottokäynti 60min 63€, 
asiakkaan ov vähintään 9€ enintään 30€

• Fysioterapia asiakkaan arkiympäristössä 
45min 71€, ov vähintään 9,50 enint.30€

• Fysioterapia asiakkaan arkiympäristössä 
60min 88€, ov vähintään 9,50 enint.30€
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Fysioterapian palveluseteli Helsingin kaupunki 2.1.2019

• Fysioterapia neurologinen potilas 
vastaanottokäynti 60min 70€, asiakkaan ov 
vähintään 9€ enintään 30€

• Fysioterapia neurologinen potilas 
vastaanottokäynti 90min 91€, asiakkaan ov 
vähintään 9€ enintään 30€

• Fysioterapia neurologinen potilas 
toimintaympäristössä 60min 97€, asiakkaan 
ov vähintään 9,50€ enintään 30€

• Fysioterapia neurologinen potilas 
toimintaympäristössä 90min 126€, asiakkaan 
ov vähintään 9,50€ enintään 30€

• Allasterapia (yksilö) 60min 90€
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Fysioterapian palveluseteli Helsingin kaupunki 2.1.2019

• Fysioterapia neurologinen potilas 
vastaanottokäynti 60min 70€, asiakkaan ov 
vähintään 9€ enintään 30€

• Fysioterapia neurologinen potilas 
vastaanottokäynti 90min 91€, asiakkaan ov 
vähintään 9€ enintään 30€

• Fysioterapia neurologinen potilas 
toimintaympäristössä 60min 97€, asiakkaan 
ov vähintään 9,50€ enintään 30€

• Fysioterapia neurologinen potilas 
toimintaympäristössä 90min 126€, asiakkaan 
ov vähintään 9,50€ enintään 30€

• Allasterapia (yksilö) 60min 90€
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Toimintaterapian lasten 
palveluseteli Helsinki

• Toimintaterapia 45 min 
vastaanottokäynti 80€

• Toimintaterapia 60 min 
vastaanottokäynti 100€

• Toimintaterapia sensorisen intergraation
terapia vastaanotolla 130€

• Toimintaterapia lasten 
toimintaympäristössä 180€

Lasten setelien hinnat ovat kiinteät
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Esimerkkejä jo tuotteistetuista 
palveluista palvelusetelikäyttöön 

otettavaksi 
• Tule-asiakkaan suoravastaanotto

• Lonkkamurtumapotilaan kotikuntoutus 
http://www.gerec.fi/ajankohtaista/tutkimusjulkaisu-tehostettu-kotikuntoutus-auttaa-

lonkkamurtuman-jalkeen http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50040

• Ikäihmisen kotikuntoutus
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/39607/Tutkimuksia125.pdf?sequence

• Syöpä leikatun lymfaterapia

• Sydänpotilaan liikunnallinen ryhmäkuntoutus

• Diabetes potilaiden liikunnallinen 
ryhmäkuntoutus

http://www.gerec.fi/ajankohtaista/tutkimusjulkaisu-tehostettu-kotikuntoutus-auttaa-lonkkamurtuman-jalkeen
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50040
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/39607/Tutkimuksia125.pdf?sequence
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Kiitos!
Suomen Kuntoutusyrittäjät ry

Nuijamiestentie 5 B, 00400 HELSINKI, 
Y-tunnus: 0356391-7
Puh. 010 279 3300


