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OHJELMA
9.00

Avaussanat
puheenjohtaja Raimo Kalliokoski, KTAY

9.10

Suomalaiseen terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavat megatrendit
ylijohtaja Marina Erhola, THL

9.35

Näkökulmia sote-palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen kehittyvässä
kuntarakenteessa
varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, Kuntaliitto

10.00

Hyvinvointipalvelujärjestelmän uudistamisen suuntaviivoja
muutosjohtaja Timo Aronkytö, Uusimaa

10.25

Kahvitauko

10.45

Paneelikeskustelu: Palvelujärjestelmä liikkeessä - Kunnat ja kuntayhtymät
kuntoutuspalvelujen järjestäjinä ja tuottajina
Keskustelussa mukana: kuntoutuspalvelujen johtaja Riikka Juhakoski (Essote),
osastonylilääkäri, apulaisprofessori Susanna Melkas (HUS), johtava lääkäri Anne Pinola
(Kuntoutuskeskus Kankaanpää), sote-muutosjohtaja Jaakko Herrala (Pirkanmaa) ja
senior manager Pekka Kallionpää (NHG).
Keskustelun puheenjohtajana toimii Jarno Talvitie, KTAY

12.00

Työryhmä päättyy
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Toimivat kuntoutuspalvelut ovat yksilön ja
yhteiskunnan etu
o Kuntoutus toimii monissa tilanteissa suomalaisessa nykyjärjestelmässä hyvin
➢ Kuntoutusjärjestelmään ei ole tarpeellista toteuttaa isoja perustavaa laatua olevia
rakenteellisia muutoksia

o Tiettyjä puutteita ja ongelmakohtia on tunnistettu Kuntoutuksen uudistamiskomitean
työn aikana
➢ Parannetaan kuntoutuspalvelujen hyödyntämistä ja toteutumista tavoitteiden
mukaisena osana kuntien ja kuntayhtymien järjestämisvastuulla olevan hoidon ja
hoivan kokonaisuutta keskeisten kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotusten
pohjalta
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KTAY:n keskeiset viestit hallituskaudelle 2019 - 2023
•

Lähtökohdaksi merkitykselliseen ja vertailukelpoiseen tietoon perustuva
kuntoutuspalvelujen järjestäminen
•

•

Varmistetaan tarpeenmukaiset kuntoutuspalvelut ja kuntoutuksen rahoitus
•

•

Kuntoutuspalveluja ja -järjestelmää kehitettäessä on perusteltua keskittyä
kuntajärjestelmän tämän hetkisen järjestämisvastuun ja palvelujen toteutumisen
varmistamiseen
Vahvistetaan Kelan asemaa vaativan lääkinnällisen, ammatillisen ja
harkinnanvaraisen kuntoutuksen sekä kuntoutuspsykoterapian järjestäjänä ja
turvataan näin tarpeenmukaisten ja yhdenvertaisten kuntoutuspalvelujen
saatavuutta ja toteutumista

Hyödynnetään olemassa oleva osaaminen ja uusiutumiskyky
•

Yhteistyöllä palvelujen järjestäjät saavat hyödynnettyä toimialalla olevan
potentiaalin kuntoutujien käyttöön.
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Muutama huomio tulevan hallituksen ohjelmasta
•

Julkinen järjestää ja tuottaa - yksityinen täydentää
➢ Kuntajärjestäjille on tarjolla merkittävä rooli toimivan yhteistyön aikaansaajana ja
suotuisan toimintaympäristön kehittäjänä

•

Monikanavarahoituksen purkaminen
➢ Hallituksen lupaukset tietopohjaisesta politiikasta, uudenlaisesta
vuorovaikutuksesta ja jatkuvasta oppimisesta ovat ilahduttavia
➢ Merkitykselliseen tietoon ja riittävän laajaan analyysiin perustuva uudistaminen
on keskeistä rahoituksen rakenteita uudistettaessa
➢ Jos muutoksia rakenteisiin päätetään jossain vaiheessa toteuttaa, niin
tarvitsemme ensin kokeiluja mahdollisimman aidossa toimintaympäristössä

•

Kuntoutus näkyy Rinteen hallituksen ohjelmassa myönteisesti työ- ja toimintakyvyn
varmistamisen kysymyksissä, mutta myös kustannusten kasvun hillinnän yhteydessä
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Tarkemmin tavoitteista
hallituskaudelle 2019-2023
KTAY:n kotisivuilla

www.ktay.fi

