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Fysioterapeuttien asiantuntemus käyttöön: sote-euroja säästyy 
 

Fysioterapian ja kuntoutuksen vaikuttavuudesta on saatu vakuuttavaa tutkimustietoa: oikeaan aikaan 
ennen vaivan pitkittymistä saatu fysioterapeutin arvio, ohjaus ja tarvittaessa kuntoutus nopeuttavat 
työikäisten työhön paluuta ja edesauttavat iäkkäiden – myös muistisairaiden - toimintakykyä, kotona 
selviytymistä ja hoidettavuutta.  

Oikea-aikainen, korkeaan ammattiosaamiseen perustuva kuntoutus säästää oleellisesti kustannuksia 
vähentämällä mm. turhia leikkauksia ja sairauslomia. 

Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry pitää tärkeänä, että asiasta saatu tutkimusnäyttö 
otetaan huomioon sote-uudistuksen käytännön toteutuksessa mm. laajentamalla fysioterapeuttien 
suoravastaanottotoimintaa. Toimintamallista on saatu erinomaisia kokemuksia. 

FYSI ry katsoo, että uuden sote-järjestelmän tulee mahdollistaa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla 
toimivien fysioterapeuttien suoravastaanotot. Kyseessä on toimintamalli, jossa terveydenhuoltoon tuki- ja 
liikuntaelinongelman – esimerkiksi selkäkivun – vuoksi hakeutuneet, tarkasti sovituilla kriteereillä valitut 
potilaat ohjataan suoraan fysioterapeutin vastaanotolle. Toimintamalli vapauttaa lääkäriresursseja muuhun 
vastaanottotoimintaan.  

Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, jonka ydinosaamista on ihmisen 
liikkumisen ja toimintakyvyn säilyttäminen ja parantaminen. Fysioterapeutilla on myös tietämys 
kustannusvaikuttavista hoitokäytännöistä sekä siitä, milloin potilas ohjataan lääkärin tutkimukseen.  

Fysioterapeuttien suoravastaanottoihin on johtanut tarve antaa kansalaisille entistä tehokkaampaa ja 
nopeampaa palvelua sekä tarve vähentää tuki- ja liikuntaelinvaivojen kroonistumista ja niihin liittyviä 
kustannuksia sekä ennenaikaista eläköitymistä. Kustannukset aiheutuvat mm. töistä poissaoloista sekä 
turhista kuvantamisista ja leikkaushoidoista. 

FYSI ry katsoo, että fysioterapeuttien ja muun kuntoutushenkilöstön ammattiosaamisen täysi 
hyödyntäminen terveydenhuollossa on asiakkaan valinnanvapauden ohella yksi keino sote-uudistuksen 
tärkeiden tavoitteiden saavuttamisessa.  Oikea työnjako sekä viivytyksetön hoitoon pääsy ja 
terveysongelmiin puuttuminen säästävät resursseja samalla kun asiakas saa oikea-aikaisen avun.  

Asiakkaan tietojen tallentuminen kansalliseen Potilastiedon arkistoon (Kanta) mahdollistaa osaltaan sujuvat 
palveluketjut ja tietojen kulun yli sektorirajojen. Fysioterapiayrittäjä Susanna Antikaisen Jyväskylässä 
toimiva Fysio Center Oy liittyi syyskuussa ensimmäisenä fysioterapiayrityksenä Potilastiedon arkistoon. – 
Yhä useamman kuntoutusyrityksen potilastiedot alkavat jatkossa tallentua yhteiseen arkistoon.  

Susanna Antikainen pitää terveydenhuoltohenkilöstön työnjakoa sote-ratkaisun onnistumisen 
perusedellytyksenä. Hänen kirjoittamansa blogi otsikolla Onko fysioterapeutilla lupa hoitaa syytä – eikä 
pelkkää oiretta? on herättänyt laajan keskustelun Fyssarit ja lekurit –facebook-ryhmässä. Blogi on julkaistu 
myös FYSI ry:n sivustolla osoitteessa www.fysi.fi  
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Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry on valtakunnallinen, vuonna 1972 perustettu edunvalvontajärjestö, 
yhteistyöverkosto ja kouluttajaorganisaatio. Järjestöön kuuluu 770 eri puolilla Suomea sijaitsevaa yritystä. Valtaosa 
yrityksistä on pieniä, 1 – 3 hengen yrityksiä, jotka tarjoavat lähipalveluja kotikuntansa asukkaille, työllistävät ja 
maksavat veronsa Suomeen. Toimialan yritykset ovat jo vuosikymmenien ajan täydentäneet julkista terveydenhuoltoa 
tuottamalla lähipalveluna mm. vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja. Suurin osa kaikesta fysioterapiasta 
tuotetaan näissä yksityisissä fysioterapiakeskuksissa, joissa on tarjolla merkittävää alan erikoisosaamista kansalaisten 
työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen.  
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