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Tehy edistää kuntoutusalan ammattilaisten 
työn tekemistä sekä kuntoutusalaa

• Vaikuttaa yhteiskunnallisiin 
päätöksiin, kuten lait, asetukset, 
suositukset, ohjeet

• Edistää ja valvoo kuntoutusalan 
ammattilaisten ammatillisia ja 
taloudellisia etuja 

• Edistää kuntoutusalan 
ammattilaisten asemaa, etuja ja työn 
tekemisen mahdollisuuksia. 
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• Painotus peruspalveluihin ja ennalta ehkäisevään työhön

• Pääsy kiireettömään hoitoon 7 vrk sisällä hoidon tarpeen arviosta

• Ei koske vain lääkäreitä

• Perustuu laillistetun terveydenhuollon ammattilaisen tekemään 
hoidontarpeen arvioon (esim. fysioterapeuttien suoravastaanotot)

• Koskisi ensikäyntejä (ei suunnitellut käynnit)

• Vaikuttaa myös terv. huoltolain 54 § , velvollisuus hankkia palveluja 
tarvittaessa muilta palveluntuottajilta
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Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus-ohjelma



• Kehittämis- ja käyttöönottohankkeita tuetaan valtionavustuksilla

• Ensimmäinen haku vuoden vaihteessa

• 70 milj.  peruspalvelujen toiminnalliseen kehittämiseen, täydentäviä 
hakuja seuraavina vuosina

• Voidaan tukea myös alueellisia kehittämistoimia tai yhden kunnan 
hankkeita
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Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus-
ohjelma - hankehaku



- Työjaon kehittämisen, tulee näkyä asetuksessa paremmin. 

Osasatavoitteisiin 4. kohtaan  lisäys työnjako: 4) palveluiden 

monialaisuuden, työnjaon ja yhteentoimivuuden varmistaminen

- Hankkeilla tuetaan moniammattilista yhteistyötä sekä ammattihenkilöiden 

välistä työnjaon kehittämistä

- Kaikkien ammattiryhmien osaamisen kehittäminen

- Peruspalveluiden vetovoimaa ja henkilöstön hyvinvointia voidaan parantaa 

lisäämällä työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia omaan työhönsä ja 

kehittämällä työnprosesseja

- Fysioterapeuttien ja työfysioterapeuttien suoravastaanottotoimintaa on 

laajennettava15.11.201
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Tehyn näkemyksiä tulevaisuuden sote-keskus 
ohjelmaan



KUTI-hanke –
Tehy mukana
Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen 
Kuntoutuksen tietopohja –hanke 2019

• Valmisteilla suositukset: 
• Aikuisten toimintakyvyn itsearviointi 

sosiaali- ja terveyspalveluissa
• AVH-sairastuneen toimintakyvyn 

arviointi

• Kaksi asiantuntijatyöryhmää: 
• Yleinen työ- ja toimintakyky / Outi Töytäri
• AVH-sairastuneen toimintakyvyn arviointi/ 

Palveluesimies, terapiatoiminta Satu-Mari 
Kokko-Aro, Vetrea ja Tehy ry

15.11.2019 7



Työfysioterapeutin suoravastaanotot 2020 –
Tehy vaikuttanut pitkäjänteisesti
Vuoden 2020 alusta työntekijä voi päästä työfysioterapeutin 
vastaanotolle tule-ongelmissa ilman lähetettä tai 
työterveyshuollon ammattihenkilön tekemää arviota.

Työterveyshuollon suoravastaanoton tarkoituksena on erityisesti 
tukea työntekijän työkykyä ja työhön paluuta.

Työfysioterapeutin tulee kuulua työterveyshuoltotiimiin ja 
suorittaa erillinen lisäkoulutus. 

Sosiaali- ja terveysministeriö, Työterveyslaitos ja Kela ovat 
laatineet ohjeen toiminnan käynnistämiseksi. 

Ohje kuvaa velvollisuudet ja vastuut, joita uusi toimintatapa tuo 
mukanaan. 

https://www.tehylehti.fi/fi/uutiset/nopea-apu-tyosta-johtuviin-tuki-ja-
liikuntaelinten-ongelmiin

Ohje työfysioterapeutin suoravastaanoton toteuttamisesta

https://www.tehy.fi/fi/ajankohtaista/fysioterapeuttien-
suoravastaanotot-lisaantyvat
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Työ ikäihmisten kuntoutuksen eteen
Tehy: Suomen hoitokulttuuri tarvitsee kuntoutuksen 
vallankumouksen

• Vanhusten palveluissa tulee olla riittävästi fysio-
ja toimintaterapeutteja sekä kuntoutusohjaajia

• Heidän tulee saada tehdä koulutukseensa 
perustuvaa  ydinosaamisensa mukaista työtä

• Hoitokulttuuria on muutettava. Toimintakykyä 
tukevat hoitokäytännöt pitää olla aina osana 
hyvää hoitoa. Muistisairaiden makuuttamisesta 
on luovuttava.

https://www.tehylehti.fi/fi/uutiset/suomen-
hoitokulttuuri-tarvitsee-kuntoutuksen-
vallankumouksen

15.11.2019 9

https://www.tehylehti.fi/fi/uutiset/suomen-hoitokulttuuri-tarvitsee-kuntoutuksen-vallankumouksen


Tehy: Kotikuntoutus on taattava kaikille sitä 
tarvitseville 
THL:n Vanhuspalveluiden tila –
tutkimus:
• Kotihoidon toimiyksiköistä yli 70 

prosenttia on ilman fysioterapeuttia. 
• Yhtä fysioterapeuttia kohden on 

keskimäärin noin 100 asiakasta. 
• Toimintaterapeutteja kotihoidossa 

työskentelee vain kuudessa 
prosentissa kotihoidon 
toimiyksiköitä. 

• Kuntoutusohjaajien määrää ei edes 
seurata.
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Iäkkäiden henkilöiden laatusuositus 
päivitetään – Tehy mukana
• STM päivittää

• Kuntoutusaiheinen työpaja 
8.10.2019 STM:ssä

• Kuntoutuksen hyvät käytännöt ja 
toimintamallit

• Asiantuntijoiden näkemykset 
laatusuositukseen

• Tehyn toimihenkilö mukana 
henkilöstömitoitus -työryhmässä
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Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapioiden kilpailutus
– Tehy mukana markkinavuoropuhelussa

• Vuoden 2018 kilpailutuksen epäonnistuminen – painotettiin
hintaa 80% ja laatua 20% 

• Markkinaoikeus kumosi syksyllä 2019 Eteläisen vakuutuspiirin 
allas- ja fysio- ja toimintaterapian ja Itäisen vakuutuspiirin fysio-
ja toimintaterapian hankintapäätökset. 

• Uusi kilpailutus lokakuu 2019: hinnan painoarvo 50 % ja laadun 
50 %. 

• Tehy mukana valmisteluun liittyvässä markkinavuoropuhelussa; 
mm. tarjouspyyntö- ja sopimusluonnoksen kommentointi. 
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Kelan kuntoutuspalvelujen hankintojen
rekisteröitymiskäytännön kehittäminen –
Tehy mukana

• Kela kokeilee rekisteröitymismenettelyä 2020-
2022 Oma väylä –kuntoutuksessa ja aikuisten 
sydänkursseilla

• Kokeilua voidaan laajentaa myöhemmin muihin 
palveluihin kuten

• Tehy mukana vaativan lääkinnällisen 
kuntoutuksenterapioiden 
rekisteröitymiskäytäntöä kehittävässä 
järjestöjen työryhmässä
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Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan 
ergonomiaverkosto – Sotergo – Tehy mukana

Kokoaa ja välittää tietoa henkilöstön ja potilaiden 
turvallisuutta edistävistä ergonomisista 
menetelmistä ja kehittää toimintaa

Verkoston jäseneksi voi liittyä www.sotergo.fi

Työturvallisuuskeskus hallinnoi

Asiantuntijaryhmän puheenjohtajana toimii 
työympäristöasiantuntija Anna Kukka, Tehy ry
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Suomen kuntoutusohjaajien yhdistys ry (SKOY) on 
Tehyn ammatillinen jaosto

• Edistetään kuntoutusohjauksen
valtakunnallista näkyvyyttä ja 
yhtenäistetään jäsenten edunvalvontaa

• Esim. oppilaitosyhteistyö: koulutuspäivät
JAMKissa ja SAMKissa syksyllä 2019

• Tehyltä jäsenmaksupalaute SKOYlle

http://www.suomenkuntoutusohjaajienyhdistys.fi/
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Suomen Jalkahoitaja- ja 
jalkaterapeuttiliitto ry (SJJL)

• Toimii Tehyn ammatillisena jaostona

• Tehy toimii SJJL yhteistyökumppanina ja 
vastaa jäsenten taloudellisesta
edunvalvonnasta

• Tehyn jäsenenä SJJL:n jäsenmaksu on 
pienempi

• www.sjjl.fi
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Tehy mukana tukemassa Suomen 
fysioterapeuttiopiskelijoiden 

SFOT-tapahtumaa Tampereella

1.-2.2.2020
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Kiitos!
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