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Lausunto laista työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamiseksi
Työterveyshuoltolakia esitetään muutettavaksi niin, että työterveyshuollon työfysioterapeuteista
tulisi työterveyshuollon ammattihenkilöitä nykyisen työterveyshuollon asiantuntija-aseman sijaan.
Muutoksen tavoitteena on parantaa työterveyshuollon toimintaa ja kehittää käytäntöjä sekä lisätä
moniammatillista ja monitieteistä yhteistyötä.
Tehy kannattaa ehdotettua lakimuutosta.
Tehy pitää tärkeänä ehdotettua työfysioterapeutin aseman muutosta, jonka avulla pystytään
vahvistamaan työfysioterapeutin roolia ja parantamaan työntekijöiden työ- ja toimintakykyä.
Nykyinen työfysioterapeutin asema asiantuntijana ei ole mahdollistanut fysioterapeutin itsenäistä
osallistumista oikea-aikaisesti ennaltaehkäisevään ja työpaikkaan kohdistuvaan toimintaan. On ollut
epätarkoituksenmukaista, että oman osaamisensa pohjalta lääkäri ja terveydenhoitaja ovat
joutuneet arvioimaan työfysioterapeutin osallistumisen tarpeellisuutta esimerkiksi
työpaikkaselvityksissä.
On hyvä, että työfysioterapeutin itsenäinen rooli työntekijän työ- ja toimintakyvyn ja
kuntoutustarpeen oikea-aikaisessa arvioinnissa sekä osallistuminen monialaisen
palvelusuunnitelman laadintaan ja sen toteuttamiseen työpaikalla mahdollistuvat muutoksen
myötä. Monialainen työote tukee työntekijän työterveyttä, työturvallisuutta ja työhyvinvointia ja
pidemmällä aikajaksolla sillä on vaikutusta myös työn tuottavuuteen ja työurien pituuteen.
Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat yksi yleisimmistä syistä jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle.
Ehdotettu muutos parantaisi työfysioterapeuttien mahdollisuuksia ehkäistä varhaisessa vaiheessa
tule-sairauksia, kun fysioterapeutit voisivat itsenäisesti tehdä tarvearvioita oman asiantuntijuutensa
alueella. Samoin työfysioterapeuttien avulla työergonomia sekä työperäisten tuki- ja
liikuntaelinsairauksien riskit tulisivat paremmin huomioiduiksi työterveyshuollon ryhmätason
toiminnassa, kuten työpaikkaselvitysten tekemisessä. Onnistumalla näiden sairauksien
vähentämisessä, pystyttäisiin saamaan myös säästöjä. Työfysioterapeutin osuus on tärkeä myös
työkyvyn ja työhön paluun tukemisessa työtapaturmista ja ammattitaudeista johtuvissa
kuntoutumisprosesseissa.
Moniammatillisen yhteistyön onnistuminen edellyttää, että työtapoja kehitetään yhteistyössä eri
ammattihenkilöiden kanssa. Työterveyshuollon järjestäjillä on oltava palveluksessaan riittävästi
työfysioterapeutteja, jotta heidän resurssejansa on tarpeeksi käytettävissä muutoksen tuomiin sekä
nykyisiin tehtäviin, työfysioterapeuttien suoravastaanotot mukaan lukien.

Tehyn mielestä myös toimintaterapeutit tulisi lisätä uutena ammattiryhmänä työterveyshuollon
asiantuntijoiksi. Toimintaterapeuttien osaamisalueita ovat muun muassa toiminnan ja ympäristön
havainnointi ja analysointi, jotka täydentäisivät fysioterapeutin ja psykologin näkemyksiä
esimerkiksi työkyvyn arvioinnissa ja edistämisessä.
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