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VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA KUNTOUTUSPSYKOTERAPIAN 
KORVAUSTASOSTA  

 

Lääkäriliitto kiittää mahdollisuudesta lausua otsikon asiasta.  

Lausuntokierroksella olevalla asetusmuutoksella nostettaisiin aikuisten (26 
vuotta täyttäneiden) kuntoutuspsykoterapian korvaustasoa vastaamaan 
nuorten psykoterapian korvauksia. Tämän lisäksi asetusmuutoksella aiempi 
kaksitasoinen, psykoterapeuttien koulutustason mukaan määräytyvä kor-
vausjärjestelmä muutettaisiin yksiportaiseksi.  

Ensin mainitun korvaustason muutoksen taustalla on sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön keväällä 2012 asettaman osatyökykyisten työllistymistä edistäviä 
säädösmuutoksia ja palveluja pohtineen työryhmän työ (STM raportteja ja 
muistioita 2013:37). Työryhmä ehdotti aikuisten kuntoutuspsykoterapian 
korvaustason nostamista samalle tasolle nuorten korvaustason kanssa. 
Työryhmän ehdotus otettiin osaksi vuoden 2017 työeläkeuudistusta koske-
nutta työmarkkinakeskusjärjestöjen 26.9.2014 tekemää sopimusta.  

Jälkimmäinen korvausjärjestelmän yksinkertaistamista (nykyään kaksi eri-
tasoista korvausta psykoterapeuttien koulutustason mukaan) koskeva muu-
tos perustuu vuorostaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun ase-
tuksen 31.12.2011 voimaan tulleeseen muutokseen psykoterapeuttinimik-
keen käyttöoikeuteen johtavasta koulutuksesta. Ensimmäisten uuden kou-
lutuksen saaneiden psykoterapeuttien on arvioitu valmistuvan vuosina 
2016–2017.  

Aikuisten ja nuorten korvaustason yhtenäistäminen toteutettaisiin siten, että 
ryhmäterapiassa ja perhe- tai paripsykoterapiassa uusi korvaustaso niin 
nuorilla kuin aikuisillakin olisi nykyisen vaativan erityistason koulutuksen 
suorittaneen psykoterapeutin antaman kuntoutuspsykoterapian mukainen 
korvaustaso. Ratkaisulla aikuisten kuntoutuspsykoterapian korvaukset nou-
sisivat näissä terapiamuodoissa enimmillään yli kaksikymmentä eu-
roa/terapia-kerta (korvauksen yli kaksinkertaistuminen) ja vähimmillään py-
syisivät ennallaan. Nuorten osalta korvaukset nousisivat näissä terapia-
muodoissa enimmillään kymmenkunta euroa ja vähimmillään pysyisivät 
ennallaan.  
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Yksilöpsykoterapian korvausten yhtenäistäminen ehdotuksen mukaan puo-
lestaan toteutettaisiin siten, että 1.1.2016 alkaen nuorten ja aikuisten tera-
piakäynnin korvaus olisi aina 57;60€ aiemman 37;00-60;55€ korvauksen si-
jasta. Ratkaisua voi kritisoida siitä, että vaikka erityistason koulutuksen suo-
rittaneen psykoterapeutin antaman kuntoutuspsykoterapian korvaus nuoril-
lakin nousisi kymmenkunta prosenttia, samalla vaativan erityistason koulu-
tuksen suorittaneen psykoterapeutin antaman psykoterapian korvaus laski-
si vajaa kolme euroa, vajaa viisi prosenttia. Aiemmin mainitussa työmarkki-
nakeskusjärjestöjen tekemässä eläkesopimuksessa kun on todettu, että 
”aikuisten korvaustaso nostetaan nuorten tasolle”. Todettakoon, että aikuis-
ten yksilöpsykoterapiakäynnin korvaus nousisi ehdotettavalla muutoksella 
samalla 12;19–21;60€, prosentteina 27–58 %.  

Vaikka siis ehdottavalla ratkaisulla nuorten kuntoutuspsykoterapian korvaus 
laskee hivenen siten, että ratkaisusta voi koitua nuorelle kuntoutuspsykote-
rapian saajalle lisäkustannuksia enimmillään vajaa 20€ kuukaudessa, pitää 
Lääkäriliitto ehdotettavaa kuntoutuspsykoterapian korvausten muutosta ko-
konaisuutena kannatettavana ratkaisuna. Huomautamme myös, että saira-
usvakuutuskorvausten leikkauksesta johtuen lääkärinpalkkiotaksan psyko-
terapiatoimenpiteiden taksoja ehdotetaan vuoden 2016 alusta alennetta-
vaksi 12–20%.  
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