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SISÄLTÖ:
▪ Tietoa yhdistyksestä

▪ Yhdistyksen tarkoitus

▪ Toimintamuodot ja yhteistyö

▪ Yhdistyksen jäsenyys

▪ Yhdistyksen hallinto

▪ Asiantuntijuus työterveyshuollossa

▪ Haasteet tulevaisuudelle



TYÖFYSIOTERAPEUTIT RY ON SUOMEN 
FYSIOTERAPEUTIT RY:N YHTEISÖJÄSEN
▪ Toiminta-alueena on koko Suomi

▪ Työfysioterapeutit ry:ssä on 600 jäsentä, joista 30 on kannatusjäsentä

▪ Yhdistyksellä on liiton edustajistossa 1 edustaja

▪ Yhdistyksemme jäsenmaksut:

▪ varsinainen jäsen 40 €

▪ kannatusjäsen 120 €

▪ Jäsenemme työskentelevät työterveyshuollon palveluita, tutkimusta, 
koulutusta tai työikäisten kuntoutusta tuottavissa organisaatioissa



YHDISTYKSEN TARKOITUS

▪ Toimii työfysioterapeuttien ammattitiedon ja –taidon kehittämiseksi

▪ Edistää työfysioterapeuttien asemaa ja työfysioterapian tunnettavuutta

▪ Järjestää jäsenilleen opinto- ja koulutustoimintaa



YHDISTYKSEN TOIMINTAMUODOT
▪ Tekee esityksiä ja antaa lausuntoja 

työfysioterapeuttien ammattia ja 
koulutusta koskevissa kysymyksissä

▪ Seuraa ja kehittää jäsentensä 
ammattieettistä toimintaa

▪ Perustaa ja ylläpitää tarpeellisia 
rahastoja
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YHTEISTYÖ
▪ Tukee muulla tavoin jäsentensä ammattitaidon kehittämistä ja edistää heidän 

yhteistyötään

▪ Tekee yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa



YHDISTYKSEN JÄSENYYS

YHDISTYKSEN VARSINAISIKSI JÄSENIKSI VOIDAAN HYVÄKSYÄ:

▪ Suomessa laillistettuja tai ammatinharjoittamisluvan saaneita, 
terveydenhuollon ammattihenkilöistä pidettyyn rekisteriin merkittyjä 
fysioterapeutteja, jotka ovat Suomen Fysioterapeutit ry:n jäseniä ja 
toimivat työterveyshuollossa

▪ Varsinaisella jäsenellä tulee olla työterveyshuoltolain vaatima pätevyys

Jäseneksi pyrkivän on lähetettävä kirjallinen anomus yhdistyksen 
hallitukselle, joka päättää jäsenyydestä



YHDISTYKSEN HALLINTO
▪ Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen vuosikokoukset ja 

toimeenpanovaltaa yhdistyksen hallitus

▪ Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, viisi varsinaista jäsentä ja 
henkilökohtaiset varajäsenet

▪ Yhdistyksen vuosikokoukset: kevätkokous, huhti-toukokuussa ja syyskokous 
marras-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä



ASIANTUNTIJUUS
TYÖTERVEYSHUOLLOSSA
▪ Edistävät, mittaavat ja arvioivat työntekijän fyysistä työ- ja toimintakykyä 

työntekijän työympäristössä

▪ Osallistuvat uusien työskentelytilojen ja –välineiden suunnitteluun

▪ Antavat ohjausta tuki- ja liikuntaelinoireiden ennaltaehkäisyssä ja 
ratkaisemisessa

▪ Osallistuvat työntekijöiden kuntoutusprosesseihin

▪ Toimivat yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa
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HAASTEET TULEVAISUUDELLE
Työfysioterapeutin asiantuntijuuden hyödyntäminen ja markkinointi:

▪ Työterveyshuollossa

▪ Eri yrityksissä

▪ Organisaatioissa

▪ Yhteiskunnassa

Työn ja yhteiskunnan muutokset

▪ Työfysioterapeutin osaamisen on vastattava muutoksiin



www.tyofysioterapeutit.fi

LIITY JÄSENEKSI!


