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•Suomen suurin koulutettujen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten 
ammattiliitto 

•Jäsenet työskentelevät  
• eri sektoreilla (kunta, valtio ja yksityinen)  
• eri sopimusaloilla (työehtosopimukset) 

•Jäseniä yli 160 000, joista noin 25 000 opiskelijaa 

•Tehyläisten ammatit ovat lailla säädeltyjä 

•Tehyläiset ovat joko laillistettuja tai nimikesuojattuja sosiaali- ja/tai 
terveydenhuollon ammattihenkilöitä 
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Tehy on myös kuntoutusalan ammattilaisten 
edunvalvontajärjestö 



Erillinen esitys tästä 
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Kuntoutus sote-uudistuksessa ja 
kuntoutuksen uudistamiskomitean työ 
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Kuntoutusalan koulutus 
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Kuntoutusalan koulutuksen uudistaminen 
• Tehy mukana ammattikorkeakoulujen (JAMK ja Metropolia) 

muodostaman kuntoutusalan osaamiskeskittymän järjestöille 
tarkoitetussa taustaryhmässä 

• Yhteydet OKM:ään 

Kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotukset 
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Kuntoutusalan koulutuksen kehittäminen 
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Tehyn muu vaikuttaminen ja toiminta 
kuntoutusalalla 
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Selvityksen tarkoitus ja tavoitteet 

Saada selville minkälaista fysioterapeuttien suoravastaanottotoimintaa 
julkisissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa on tällä hetkellä.  

Miten toiminta käynnistettiin ja organisoitiin sekä minkälaisia 
fysioterapeuttien lisäkoulutus- ja palkkaratkaisuja on tehty.  

Tehy hyödyntää saatuja tuloksia edunvalvontatoiminnassaan sekä sote-
uudistuksen tukena.  

Tehyn jäsenet voivat hyödyntää selvitystä fysioterapeuttien 
suoravastaanottotoiminnan käynnistämisen ja toteuttamisen tukena. 

Raportti julkaistaan vuoden loppuun mennessä. 
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Tehyn selvitys fysioterapeuttien 
suoravastaanotoista 
 



Kelan kuntoutusalan neuvottelukunta 
• Tehyllä yhteys STTK:n jäsenen kautta ja sijaisena kokouksiin osallistuminen 

Kelan ja STM:n työterveyshuollon neuvottelukunnat 
• Tehyltä jäsen 

Keskustason työelämän kehittämisen työryhmät 
• Tehyltä jäsen 

Kuntoutusalan Kuve-verkosto (Soste ja Kuntoutussäätiö) ja 
Avokuntoutusverkosto 

• Tehyn asiantuntijan osallistuminen verkostotyöhön  
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Työryhmiä ja verkostoja 
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Tehy ja kuntoutusohjaajat 

Suomen kuntoutusohjaajien yhdistyksestä 
tuli Tehyn ammatillinen jaosto 23.10.2017 

 pj Jaana Ylitalo 

 varapj Virpi Hurula 

 

• Eduskunnan sosiaali- ja 
terveysvaliokunnassa oli käsittelyssä 
kuntoutuksen ohjaajien laillistaminen 
sosiaalihuollon ammattihenkilöiksi 

 Tehy kuultavana 15.11.2017 
 Tehy pyydettynä mukana STM:n 

valmistelutyössä 
 Päätösesitys eduskunnalle valmistui 

23.11.2017 
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• Meneillään Tehyn sisäinen kuntoutusalan pilotti, jonka tarkoituksena 
on kuvata ja kehittää ammattialakohtaista toimintaa Tehyssä 

• Tehyn kuntoutusalan verkosto kokoaa yhteen koulutetut kuntoutusalan 
ammattihenkilöt, myös opiskelijat 
– Uutiskirje muutama kerta vuodessa 

– Facebook –ryhmä, yli 700 jäsentä, 
https://www.facebook.com/groups/kuntoutusalanverkosto/?fref=ts 

– Ei erillistä liittymismaksua 

– Verkostolaisista koottu ydinryhmä on perustettu toiminnan tueksi, 
toiminnan suunnittelupäivä 25.11.2017 

• Kuntoutusalan opiskelijatyö 
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Tehyn muu toiminta kuntoutusalalla 
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Maksuttomia alueellisia jäseniltoja sekä valtakunnallisia opintopäiviä ja tapahtumia / 
järjestöasiantuntija Arja Tunturi, Tampereen aluetoimisto 

 

• Kuntoutusalan koulutuspäivät pääkaupunkiseudulla 19.-20.4.2018 
• Yhdessä Suomen kuntoutusohjaajien yhdistyksen kanssa 

• Toinen kuntoutusalan seminaari syksyllä 2018 

• Jäseniltoja ammatillisista aiheista, kuten faskian käsittely ja edunvalvonta-
asioita 
• Helsinki 23.11.2017, Tampere 28.11.2017, Seinäjoki 29.11.2017, Rovaniemi 7.12.2017, 

Lappeenranta 11.12.2017, Jyväskylä 10.1.2018, Kouvola 29.1.2018, Lahti 30.1.2018  
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Tulevia tapahtumia 



Apuvälineet ja muu teknologia 
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Apuvälineiden valtakunnalliset luovutusperusteet 
valmisteilla 

Tehy antanut lausunnon keväällä 2017 
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Ajankohtaista apuvälinealalta 
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Tehyn asiantuntija alan hankkeiden ohjausryhmien jäsen:  

 

• Teknologian tutkimuskeskus (VTT) Metese-hanke:  

 Suomalais-japanilaista teknologiaa ikäihmisten arjen tueksi  
 http://www.vtt.fi/medialle/uutiset/suomalais-japanilaista-teknologiaa-
 ik%C3%A4ihmisten-arjen-tueksi  

 

• Vanhustyön keskusliiton Kotiturva-hanke: Arkiteknologiaa ikäihmisten         
arjen tueksi  
http://www.vtkl.fi/fin/kehittaminen_kit/kotiturva_hanke/ 
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Teknologian ja robotiikan kehittämishankkeet 
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Mitä muuta Tehy tekee 
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• Neuvottelee jäsenilleen työehtosopimukset ja valvoo sovittujen 
etujen toteutumista 

• Palkka, työaika, vuosilomat, luottamusmiestoiminta 

• Auttaa ja neuvoo jäseniään työsuhteeseen liittyvissä asioissa 

• Edu-päivystys 

• Myös yrittäjille ja ammatinharjoittajille 
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Tehyn muu edunvalvonta 
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Tietoa, tukea ja turvaa 
Työpaikoilla: luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, ammattiosaston toimijat – monialainen 
yhteistoiminta 

Tehyllä 13 aluetoimistoa  

Tehyn keskustoimisto; palvelunumerot 

Verkkosivut ja Tehy-lehti 

Some: www.tehy.fi/some 

 
Vakuutukset 
Oikeusturva- ja vastuuvakuutus  

Potilasvakuutus 

Järjestövakuutus 

Opiskelijoiden vapaa-ajan tapaturmavakuutus 
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Tietoa, tukea ja vakuutuksia 
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http://www.tehy.fi/some


Kiitos! 
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Kysymyksiä ja kommentteja 


