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Fysioterapia- ja kuntoutusalan väki on kokoontunut valtakunnallisille Fysioterapia- ja kuntoutuspäiville 16.-17.5.2014 
Jyväskylään. Alan yrittäjäjärjestön, Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry:n hallitus antaa FYSI-päivillä 
sote-uudistukseen liittyvän julkilausuman. FYSI ry:hyn kuuluu 700 eri puolilla Suomea toimivaa jäsenyritystä, joista 
valtaosa on asiakkailleen lähipalveluja tarjoavia alle kolmen hengen yrityksiä. 

 

JULKILAUSUMA             
Valtakunnalliset FYSI-päivät 16.5.2014 Jyväskylä 
 

 Oikea-aikaisen kuntoutuksen takaaminen tarvitsijoille tasapuolisesti asuinkunnasta riippumatta on 
asetettu yhdeksi valmisteilla olevan sote-uudistuksen tavoitteeksi.  Nykyjärjestelmässä on todettu 
monenlaisia tiedonkulun ja palveluketjujen katkeamisia.  

 Kuntoutus halutaan nyt nivoa kiinteäksi osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää ja 
luoda toimivat palveluketjut, joissa asiakasta ei pompotella ja joissa painopistettä siirretään 
ennaltaehkäiseviin palveluihin reagoimalla jo varhaisvaiheen kuntoutustarpeeseen. 

 Uudistus on välttämätön, sillä kuntoutukseen kohdistuu suuria odotuksia niin työurien pidentämisessä, 
työstä poissaolojen vähentämisessä, syrjäytymisen ehkäisyssä kuin iäkkäiden toimintakyvyn 
ylläpitämisessä ja mahdollisimman pitkään kotona asumisen mahdollistamisessa.  

 

Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry pitää tärkeänä, että niin julkisella, yksityisellä kuin 3. 
sektorilla olemassa oleva osaaminen ja resurssit hyödynnetään kansantaloudellisesti järkevästi uudessa 
palvelurakenteessa. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että uudistuksella tavoitellaan myös 
kustannustehokkuutta ja päällekkäisten palveluiden purkamista. 
 

Eri puolilla maata, lähellä kuntoutujia toimivat fysioterapia- ja kuntoutusalan yritykset täydentävät omalla 
osaamisellaan palvelutarjontaa. Alan yrityksissä tuotetaan 80 prosenttia suomalaisesta fysioterapiasta. Ne 
ovat jo vuosikymmenien ajan huolehtineet mm. erittäin vaativasta vaikeavammaisten lääkinnällisestä 
kuntoutuksesta ja sotaveteraanien ja -invalidien kuntoutuksesta. Kasvuikäisten tuki- ja liikuntaelinoireilu, 
työikäisten työkyky ja ikääntyvien toimintakyvyn ylläpitäminen ja kotona asumisen mahdollistaminen ovat 
yrityksissä työskentelevän fysioterapia- ja kuntoutushenkilöstön jokapäiväisiä haasteita ja 
erikoisosaamisaluetta. 
 

Kansantaloutemme tarvitsee kuntoutusta tänä päivänä enemmän kuin koskaan ennen. Sote-uudistus antaa 
mahdollisuuden löytää ne konkreettiset yhteistyön muodot, joiden avulla kaikki tarvitsevat saadaan 
vaikuttavan kuntoutuksen piiriin. Kuntoutus aktivoi ihmisen omat resurssit. Tavoitteena on kuntoutujan 
elämänlaadun ja sosiaalisen osallisuuden parantuminen. Hyötyjiä ovat sekä kansalaiset että koko 
kansantalous.  
 

Maamme fysioterapia- ja kuntoutusyritykset muodostavat valmiin infrastruktuurin ja koko maan 
kattavan korkealaatuisen ammattiosaajien verkoston. Toimipisteitä löytyy jokaisesta kunnasta. Alan 
työllistävät pk-yritykset tuottavat vaikuttavaa kuntoutusta joustavasti ja kustannustehokkaasti 
lähipalveluina alueensa ihmisille.  
 

Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry pitää tärkeänä, että yksityisten palveluntuottajien 
osaaminen ja merkitys otetaan aidosti huomioon, kun sote-uudistuksessa rakennetaan asiakaslähtöistä, 
kustannustehokasta, vaikuttavaa kuntoutuspalveluiden järjestelmää, ja että myös pienet, paikalliset 
palveluntuottajat huomioidaan palveluiden hankinnassa ja kilpailutuksissa. 
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