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Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, jonka tehtävänä
on terveyden, liikkumisen, toiminta- ja työkyvyn edistäminen ja ylläpitäminen.
Fysioterapeutti tuntee terveydenhuollon yhteisen arvopohjan sekä yhteiset tavoitteet ja periaatteet. Hän tukee asiakasta erilaisissa elämäntilanteissa auttaen
löytämään voimavarat ja parantamaan elämänlaatua. Fysioterapeutti toimii yhdessä asiakkaan ja muiden asianosaisten kanssa tukien näiden osallistumista asiakkaan kuntoutumiseen.
Ammattietiikka perustuu ammatilliseen tietoon ja osaamiseen sekä arvojen ja
elämänkokemuksen sisäistämiseen. Niiden avulla fysioterapeutti pystyy eettiseen pohdintaan, päätöksentekoon ja oman toimintansa seurausten kriittiseen
arviointiin. Suomen Fysioterapeuttien Eettiset ohjeet perustuvat fysioterapeuttien maailmanjärjestön WCPT:n eettisiin ohjeisiin ja ne on laadittu kansallisiin
tarpeisiin. [1, 2]
Tässä asiakirjassa käsitteellä asiakas tarkoitetaan myös fysioterapian potilasta ja
kuntoutujaa.

[1]

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE,
www.etene.fi

[2]

Fysioterapeuttien maailmanjärjestön WCPT:n eettiset periaatteet,
www.wcpt.org/policy/ps-ethical-responsibilities

1. FYSIOTERAPEUTTI JA ASIAKAS
Fysioterapeutti
•

kunnioittaa elämää, asiakkaan ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta

•

toimii tehtävässään luottamuksellisesti

•

kohtaa jokaisen asiakkaan tasavertaisena ikään, sukupuoleen, rotuun,
kansallisuuteen, uskontoon, etniseen taustaan, ihonväriin, seksuaaliseen
suuntautuneisuuteen, toimintakykyyn, terveydentilaan tai poliittiseen
kantaan katsomatta

•

kertoo, että asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle ehdotetuista hoidoista,
tai mikäli asiakas ei itse kykene tekemään päätöksiä, tekee yhteistyötä
asiakkaan läheisten kanssa

•

on velvollinen kertomaan asiakkaalle toiminnan odotetut vaikutukset ja
mahdolliset riskit

•

toimii vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa.

2. SÄÄDÖSTEN
NOUDATTAMINEN
Fysioterapeutti
•

tuntee työtään määrittävät lait ja muut säädökset ja sitoutuu
noudattamaan niitä [3, 4, 5]

•

toimii asiakkaan eduksi ammattitoimintaansa liittyvissä asioissa.

[3] Valvira: Terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattioikeudet | www.valvira.fi/luvat/ammattioikeudet
[4] Aluehallintovirasto: Yksityiset terveyspalvelut, luvat ja ilmoitukset | www.avi.fi/web/avi/yksityiset-terveyspalvelut#.VCKVpBb6UpY
[5] Suomen Fysioterapeutit: Ammatillinen lainsäädäntö | www.suomenfysioterapeutit.fi/index.php/ammatillinen-lainsaadanto

3. FYSIOTERAPEUTIN
ASIANTUNTIJUUS
Fysioterapeutti

E

•

perehtyy asiakkaansa taustaan, nykytilaan ja saamaansa toimeksiantoon

•

tutkii asiakkaan asianmukaisesti fysioterapiadiagnoosin määrittämiseksi

•

asettaa yhdessä asiakkaan kanssa terapian tavoitteet, laatii suunnitelman
ja toimii sen mukaisesti sekä arvioi toimintaa ja sen tuloksia

•

dokumentoi toteutetun toiminnan

•

kunnioittaa oman ammattiryhmänsä ja muiden ammattiryhmien edustajien asiantuntemusta ja konsultoi tarvittaessa asiantuntijoita sekä antaa
asiantuntija-apua muille tai suosittelee asiakkaalleen toisen asiantuntijan
palveluja

•

vastaa työstään henkilökohtaisesti

•

ottaa osaa yhteiskunnalliseen terveyspoliittiseen keskusteluun oman
alansa asiantuntijana.
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4. FYSIOTERAPEUTIN
AMMATILLISUUS
Fysioterapeutti
•

toimii oikeudenmukaisesti, rehellisesti, asiantuntevasti ja vastuuntuntoisesti

•

varmistaa, että asiakas ja hänen lähiyhteisönsä ymmärtävät terapian
tavoitteet ja sisällön, ajankäytön ja kustannukset

•

ylläpitää asiakasrekisteriä

•

ei paljasta mitään asiakastaan koskevia tietoja kolmannelle osapuolelle
ilman tämän suostumusta tai lain antamaa edellytystä

•

sitoutuu itsensä, ammattitaitonsa ja ammattialansa kehittämiseen

•

toimii kollegiaalisesti

•

tunnistaa oman ammatillisen osaamisensa rajat

•

toimii laillistetun ammattihenkilön oikeuksin ja hankitun erikoisosaamisensa rajoissa

•

huolehtii työhyvinvoinnistaan.
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5. TOIMINNAN LAATU
Fysioterapeutti
•

sitoutuu laadukkaaseen toimintaan

•

noudattaa hyvää fysioterapiakäytäntöä, joka korostaa näyttöön perustuvaa
toimintaa [6, 7, 8]

•

sitoutuu tutkijana noudattamaan tutkimuseettisiä periaatteita ja hyvää
tieteellistä käytäntöä [9]

•

mahdollistaa esimiehenä työntekijän ammatillisen kehittymisen ja
varmistaa työntekijän riittävän pätevyyden niihin tehtäviin, joissa
työtekijä toimii.

6. TALOUS JA YHTEISKUNTA
Fysioterapeutti
•

toimii hyvän liiketavan mukaisesti

•

toimii yhteiskuntavastuun periaatteiden mukaisesti ottaen huomioon
taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön vaikuttavat tekijät.

[6] Suomen Fysioterapeutit: Hyvä fysioterapiakäytäntö | www.suomenfysioterapeutit.fi/index.php/mita-on-hyva-fysioterapiakaytanto
[7] Suomen Fysioterapeutit: Fysioterapiasuositukset | www.suomenfysioterapeutit.fi/index.php/fysioterapiasuositukset
[8] Duodecim: Käypä Hoito-suositukset | www.kaypahoito.fi/web/kh/etusivu
[9] Tutkimuseettinen neuvottelukunta | www.tenk.fi/fi/ohjeet-ja-julkaisut

7. FYSIOTERAPIASTA
TIEDOTTAMINEN
Fysioterapeutti
•

antaa tietoja täsmällisesti ja kattavasti

•

toteuttaa markkinointia selkeästi, ymmärrettävästi ja
totuudenmukaisesti [10]

•

kunnioittaa tekijänoikeuksia [11]

•

tuntee tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät riskit.
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[10] Mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevat periaatteet |
kauppakamari.fi/lautakunnat/men/sovellettavat-saannot/
[11] Tietoa tekijänoikeudesta | www.tekijanoikeus.fi/
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