
Jäsenedut 2020
Me pidämme huolta sinusta,

jotta sinä voisit pitää huolta muista.





Suomen Fysioterapeutit on kaikkia Suomessa laillistettuja fysioterapeutteja 
ja fysioterapeuttiopiskelijoita yhdistävä edunvalvontajärjestö. Liitto on alan 
vahva asiantuntija ja valtakunnallinen vaikuttaja sosiaali- ja terveydenhuollon 
päätöksenteossa. Se toimii yhdyssiteenä työelämän, koulutuksen ja tutkimuksen 
välillä. Liitto kehittää monipuolisesti fysioterapiapalveluja ja fysioterapeuttien 
asemaa.

Muodostamme yhdessä Suomen Toimintaterapeuttiliiton kanssa akavalaisen 
Kuntoutusalan Asiantuntijat ry:n, jonka kautta liitto vastaa kuntoutusalan  
edunvalvonnasta. Meillä on neuvottelujärjestöjen kautta suora vaikuttamisen 
väylä fysioterapeuttien työehto- ja palkkaneuvotteluihin.

Liiton jäsenenä tuet ja kehität omia ammatillisia ja taloudellisia 
mahdollisuuksiasi. Me pidämme huolta sinusta, jotta sinä voisit pitää huolta 
muista!

19 631
fysioterapeuttia

(31.12.2019)

17 % 
miehiä

83 % 
naisia

Fysioterapeutit
edustavat

7,6 %
kaikista
terveydenhuollon
laillistetuista
ammattihenkilöistä

Suomen Fysioterapeuttien 
jäsenistössä keski-ikä on

44 v.

16 287
työikäistä (alle 63 v.)
fysioterapeuttia

25 %
työikäisistä alle 
33-vuotiaita

Suomen Fysioterapeuttien 
jäsenistä 31.12.2019



Ammattiliiton jäsenyys on kannattava sijoitus. Se 
on paras tapa turvata oma selusta muuttuvassa 
työelämässä. Me tunnemme fysioterapian ja 
kuntoutuksen. Teemme työtä ainoana ammatti-
liittona Suomessa pelkästään fysioterapian edis-
tämiseksi ja fysioterapeuttien etujen ajamiseksi. 
Haluamme, että työsi ja sen tekemisen puitteet 
kehittyvät oikealla tavalla.

Laillistettuna fysioterapeuttina tai fysioterapian 
opiskelijana Suomen Fysioterapeutit on aina 
oma ammattiliittosi. Riippumatta siitä, teetkö 
työsi palkansaajana vai yrittäjänä. Jäsenenä saat 
juuri sinulle räätälöidyt, kattavat edut ja palve-
lut käyttöösi heti liittymishetkestä alkaen.

Jäseneksi kannattaa liittyä jo opiskeluaikana. 
Tämän jälkeen jäsenpalvelut kantavat läpi koko 
työuran – riippumatta työn muodosta, työpaikas-
ta tai tehtävästä. Aktiivisen työuran päättyessä 
voit jatkaa eläkeläisjäsenenä. 

Jäsenyyteen liittyviä vaihtoehtoja on runsaasti. 
Voit räätälöidä jäsenyytesi juuri itsellesi sopivak-
si valitsemalla esimerkiksi jäsenlajisi ja liittoon 
kuulumisen väylän aina sen mukaan, miten 
ammatillinen urasi etenee.

Tutustu tarkemmin palvelutarjontaamme tämän 
oppaan avulla!

Jäsenpalvelut 
aina tukenasi!

Me pidämme huolta sinusta,
jotta sinä voisit pitää huolta muista.



Suomen Fysioterapeutteihin kuuluu 14 jäsen-
yhdistystä. Yhdistykset tarjoavat monipuolista 
koulutusta ja tapahtumia sekä edistävät oman 
alueen/erikoisalan fysioterapian tunnettuutta 
ja asemaa. Yhdistykset tarjoavat jäsenilleen 
tärkeitä kontakteja ja verkostoja. Liittoon voi 
kuulua joko suoraan henkilöjäsenenä tai jonkin 
yhdistyksen kautta. Halutessasi voit kuulua 
useampaankin yhdistykseen!

Keski-Suomen Fysioterapeutit ry  
► www.keskisuomenfysioterapeutit.fi

Kymenlaakson Fysioterapeutit ry  
► sites.google.com/site/kymenlaakson-
fysioterapeutitry

Lapin Fysioterapeutit ry 
► lapinfysioterapeutit@gmail.com

Lasten Fysioterapia ry   
► www.lastenfysioterapia.net

Lounais-Suomen Fysioterapeutit ry  
► www.lsft.fi

Pohjanmaan Fysioterapeutit ry 
► www.pohjanmaanfysioterapeutit.fi

Pohjois-Savon Fysioterapeutit ry  
► www.psft.fi

Suomen Aikuisneurologinen Fysiotera-
piayhdistys Sanfy ry  ► www.sanfy.net

Suomen Gerontologis-Geriatrinen Fysio-
terapiayhdistys ry  ► www.gerger.fi

Suomen Ortopedisen Manuaalisen Tera-
pian Yhdistys SOMTY ry  ► www.somty.fi

Suomen Psykofyysisen Fysioterapian 
Yhdistys ry  ► www.psyfy.net

Tampereen Seudun Fysioterapeutit ry  
► trefysioterapeutit.yhdistysavain.fi

Työfysioterapeutit ry 
► www.tyofysioterapeutit.fi 

Uudenmaan Fysioterapeutit ry
► www.uffi.fi

Jäsenyhdistykset

Liiton jäsenet voivat kuulua myös erikoisalayh-
distyksiin. Yhdistykset tarjoavat hyviä koulu-
tuksia ja verkostoja, sekä edistävät erikoisalan 
tunnettuutta ja asemaa. Valitse itsellesi 
sopivimmat!

Suomen Eläinfysioterapeutit ry 
► www.suomenelainfysioterapeutit.fi

Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry 
► www.pelvicus.fi 

Suomen Lymfahoito ry
► www.lymfahoito.net 

Suomen Urheilufysioterapeutit SUFT ry
► www.suft.fi

Erikoisalayhdistykset



Varsinainen jäsenyys

Palkansaajalle tai tilapäisesti poissa työelämäs-
tä olevalle paras järjestäytymisen vaihtoehto 
on liiton varsinainen jäsenyys. Saat silloin kaikki 
liiton edut ja palvelut käyttöösi. Henkilökohtais-
ten etujen lisäksi edistämme fysioterapeuttien 
palkkakehitystä ja muita työsuhteen ehtoja. 
Mikäli olet tilapäisesti poissa työstä, olet oikeu-
tettu jäsenmaksun alennuksiin.

Yrittäjänä tai ammatinharjoittajana toimiville 
paras järjestäytymisen vaihtoehto on yrittäjä-
jäsenyys. Liiton yrittäjäjäsenenä käytettävissäsi 
ovat fysioterapia-alan yrittäjyyteen erikois-
tuneen kehittämisasiantuntijan palvelut ja 
juristipalvelut, kohdennetut vakuutusedut sekä 
potilasasiamiehen palvelut. Henkilökohtaisten 
etujen lisäksi kehitämme ja valvomme yrittäjien 
toimintaedellytyksiä fysioterapeuttiyrittäjän 
näkökulmasta kansallisesti ja kansainvälisesti.  

Fysioterapia-alan opiskelijoille paras järjestäy-
tymisen vaihtoehto on liiton opiskelijajäsenyys. 

Pääset heti alusta alkaen mukaan oman am-
mattikuntasi toimintaan ja käytettävissäsi ovat 
kaikki liiton edut ja palvelut. Henkilökohtaisten 
etujen lisäksi sinulla on mahdollisuus vaikuttaa 
yhteiskunnallisesti tärkeisiin asioihin sekä Suo-
men Fysioterapeuttien että Akavan opiskelijatoi-
minnan kautta. 

Työurasi päättymisen jälkeen eläkeläisjäsene-
nä saat jäsenyyden edulliseen hintaan, mutta 
pääset yhä nauttimaan liiton tarjoamista eduista 
ja palveluista. 

Rinnakkaisjäsenyys

Mikäli olet koulutukseltasi fysioterapeutti, 
mutta työskentelet esimerkiksi opettajana ja 
varsinainen edunvalvontasi on toisessa ammatti-
liitossa, voit kuulua Suomen Fysioterapeutteihin 
rinnakkaisjäsenenä. Tällöin Suomen Fysiotera-
peuteista saamasi jäsenedut ovat varsinaista jä-
senyyttä rajatummat. Esimerkiksi taloudellinen 
edunvalvonta, työsuhdeneuvonta, ammatilliset 
vakuutukset ja työttömyysturva eivät sisälly 
jäsenyyteesi. 

Eri elämäntilanteisiin
räätälöidyt jäsenpalvelut

Ammattiliiton

jäsenmaksun

voi vähentää

verotuksessa!

Muistathan pitää jäsentietosi ajantasalla. 
Näin saat esimerkiksi jäsenmaksulaskut 
aina oikean suuruisina.

Osoitteessa https://easiointi.yap.fi/fysioterapeutit 
voit itse tarkastella ja ylläpitää sekä henkilötietojasi 
että jäsenmaksutietojasi. Erityisesti sähköpostiosoite 
ja työpaikkatieto kannattaa pitää ajantasalla, jotta 
voimme tarjota täyden vastineen jäsenmaksullesi.

Kirjautumiseen tarvitset vain jäsennumerosi, 
joka löytyy mm. Fysioterapia-lehden takakannen 
osoitetietokentästä.





Arvo muualta 
hankittuna

Henkilökohtainen neuvonta työelämään,  
yrittäjyyteen ja alan opiskeluun liittyvissä asioissa

 −  − ei saa muualta

Työttömyysturva (*  −   n. 42 - 92 €

Juristien palvelut  −  − väh. 248 €/h

Potilasvakuutus  − − − n. 100 € / v.

Vastuu- ja oikeusturvavakuutus (**  −  − n. 120 € / v.

Potilasasiamiehen palvelut  −  − väh. 80 € / v.

Henkilökohtainen palkkaneuvonta  −  − ei saa muualta

Urapalvelut ja verkostot    − ei saa muualta

Fysioterapia-lehti    − 100 € / v.

Liiton apurahat ja stipendit    − ei saa muualta

Ammatillinen materiaali    − ei saa muualta

Luottamusmiesverkosto  −  − ei saa muualta

Vaikuttaminen fysioterapiaa koskevaan  
lainsäädäntöön

   − ei saa muualta

Vaikuttaminen alan työehtosopimuksiin ja  
palkkatasoon

 −  − ei saa muualta

Fysioterapeuteille kohdennetut koulutukset ja 
tapahtumat

   − jäsenenä aina
edullisemmin

Member+ -jäsenetupalvelu    − jäsenenä aina 
edullisemmin

Yhteistyökumppaneiden tarjoamat edut    − jäsenenä aina 
edullisemmin

*)  Palkansaajat sekä opiskelijat, joilla palkkatuloa. Muistathan, että kassan jäsenyys ei synny automaattisesti, 
 vaan se tulee itse aktivoida. Yrittäjien tulee aina itse huolehtia jäsenyydestään yrittäjien työttömyyskassassa.
**) Oikeusturvavakuutus on voimassa, kun jäsenyys liitossa on ollut voimassa 6 kuukautta. Opiskelijajäsenillä 
 vakuutukset ovat voimassa opiskeluun ja työharjoitteluun liittyvissä asioissa (myös ulkomailla). Muista aina ’
	 tarkistaa	vakuutusehdot:	www.turva.fi/suomenfysioterapeutit.
***) Myös eläkeläiset voivat hyödyntää työelämässä oleville suunnattuja etuja. 
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Jäsenmaksuluokka Jäsenmaksun peruste Maksu

Työssäkäyvät (varsinainen jäsen) Prosenttiosuus palkkatulosta 1,2 % (*

Yrittäjät Vuosimaksu 170 €

Fysioterapian perusopiskelijat Vuosimaksu 45 €
Syksyllä opintonsa aloittavat, jotka liittyvät 
jäseneksi 1.7. jälkeen:  
Vapautettuja jäsenmaksusta

0 €

Rinnakkaisjäsenet 
(rajoitetut edut, edunvalvonta toisessa liitossa)

Vuosimaksu 101 € (**

Eläkeläiset 1.1.2010 jälkeen eläkkeelle jääneet: 
vuosimaksu 49 €

Ennen 1.1.2010 eläkkeelle jääneet: Vapau-
tettuja jäsenmaksusta 0 €

Alennetut jäsenmaksuluokat

Osa-aikaeläkeläiset Prosenttiosuus palkkatulosta 1,2 %

Perhevapaalla tai hoitovapaalla olevat Jos palkkatuloja:  
Prosenttiosuus palkkatulosta 1,2 %

Jos vain Kelan päiväraha: 
Kiinteä kuukausimaksu 7 €

Ase- tai siviilipalveluksessa olevat Jos palkkatuloja:  
Prosenttiosuus palkkatulosta 1,2 %

Jos vain Kelan päiväraha: 
Kiinteä kuukausimaksu 7 €

Työttömät Jos palkkatuloja tai ansiosidonnainen 
päiväraha: Prosenttiosuus palkkatulosta 1,2 %

Jos vain Kelan päiväraha: 
Kiinteä kuukausimaksu 7 €

Sairauslomalla olevat Jos palkkatuloja:  
Prosenttiosuus palkkatulosta 1,2 %

Jos vain Kelan päiväraha: 
Kiinteä kuukausimaksu 7 €

Lomautettuna, vuorotteluvapaalla, aikuiskoulutus-
tuella ja apurahalla olevat tai muusta syystä pois 
työelämästä olevat

Kiinteä kuukausimaksu 7 €

Ulkomailla työskentelevät Vuosimaksu 84 €

*)  Päätoimen ennakonpidätyksen alainen bruttopalkka, joka sisältää myös lomakorvaukset, lomarahat, mahdolliset 
 tukipaketit ja luontoisedut yms.
**) Rinnakkaisjäsenyyteen ei kuulu taloudellista edunvalvontaa, työttömyysturvaa eikä oikeutta alennettuihin 
 jäsenmaksuluokkiin.

Jäsenmaksut 2020

Jäsenlajin muuttuessa kesken vuoden, jäsenmaksu määräytyy uuden jäsenlajin mukaan. Mikäli kyseessä on vuosijäsenmaksu, 
maksetaan siitä jäljellä olevien kuukausien suhteellinen osuus. Kuukausittaista maksua maksavan jäsenen jäsenmaksun 
minimimäärä on 7 €/kk ja maksimimäärä 50 €/kk. Mikäli kuulut liittoon jonkin jäsenyhdistyksen kautta, liittomaksuun lisätään 
jäsenyhdistyksen oma vuosimaksu.



Palveluihin 
kirjautuminen

eAsiointi: 
Mene osoitteeseen https://easiointi.yap.fi/fysiote-
rapeutit/ ja luo itsellesi tunnukset. Tarvitset tähän 
jäsennumerosi, jonka löydät esimerkiksi Fysiotera-
pia-lehden osoitepainatuksesta.

Verkkosivut (Jäsen+): 
Verkkosivuille kirjaudutaan sivuston vasemmas-
ta yläkulmasta eAsioinnin tunnuksilla (ks. yllä). 
Kirjautumalla saat käyttöösi vain jäsenille rajatun 
materiaalin.

Member+: Saat luotua tunnukset itse osoitteessa 
www.memberplus.fi. Valitse liitoksesi Kuntoutusalan 
Asiantuntijat ry.

Sähköinen lehti: Fysioterapia-lehden sähköinen 
versio ja arkisto löytyvät osoitteesta www.lukusali.fi. 
Käyttäjätunnus on oma sukunimesi isoin kirjaimin ja 
salasana jäsennumerosi. Kirjautumisen jälkeen lehti 
löytyy valikosta ”Terveys”. 

ps.
Mikäli työskentelet palkansaajana, maksut kannat-
taa ohjata työnantajaperintään! Toimita valtakirja 
palkanlaskijallesi ja jatkossa maksut tilittyvät 
palkastasi automaattisesti, eikä sinun tarvitse itse 
huolehtia niistä.

► www.suomenfysioterapeutit.fi/valtakirja



Edunvalvonta on kaikkien fysioterapeuttien 
yhteinen asia. Se on liiton keskeisin tehtävä 
ja merkittävin aineeton jäsenetu. Suomen 
Fysioterapeuttien edunvalvonnan näkökulma on 
yksinomaan fysioterapeuttien ja fysioterapian 
aseman edistäminen ainoana tahona Suomes-
sa. Vahvistamme fysioterapian tunnettuutta ja 
arvostusta yhteiskunnassa sekä tuomme esille 
fysioterapian vaikuttavuutta väestön terveyteen 
ja hyvinvointiin.

Huolehdimme henkilökohtaisesta edunvalvon-
nastasi tekemäsi työn muodosta riippumatta. 
Liitto vastaa myös koko alaan kohdistuvasta 
yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Edistämme 
ammattiasi kansallisesti ja kansainvälisesti.

Opiskelijaneuvonta
Suomen Fysioterapeuttien opiskelijajäsenenä 
saat neuvontaa ja ohjeita kaikissa opiskeluun ja 
työelämään liittyvissä asioissa. Vaikka et vielä 
tekisikään fysioterapeutin työtä. Kehittämis-
asiantuntijamme ja tarvittaessa juristit neuvovat 
sinua esimerkiksi työsopimuksiin liittyvissä 
asioissa jo opiskeluaikana.

Palvelut palkansaajille
Palkansaajana saat neuvontaa ja ohjeita kaikis-
sa työelämään liittyvissä asioissasi. Kehittämis-
asiantuntijamme ja juristimme neuvovat sinua 
työelämän eri tilanteissa.

Suomen Fysioterapeuttien tavoitteena on fysio-
terapeuttien työehtojen ja niiden kehityksen 
turvaaminen pitkällä aikavälillä. 

Suomen Fysioterapeutit kuuluu Kuntoutusalan 
Asiantuntijoihin, joka on järjestäytynyt Akavaan, 
JUKOon sekä Terveyspalvelualan Unioniin edis-
tääkseen jäsentensä työelämän ehtoja. 

Edunvalvonta

Edunvalvonta on

merkittävä 

jäsenetu!









Suomen Fysioterapeuttien yrittäjäjäsenenä 
(myös sivutoimisena) kehittämisasiantuntijam-
me ja juristimme neuvovat sopimusasioissa ja 
muissa yritystoiminnan kysymyksissä yksilöllises-
ti. Saat ohjeita mm. yritystoiminnan perustami-
seen, kehittämiseen tai sen lopettamiseen. Liitto 
järjestää myös yrittäjille suunnattuja koulutuk-
sia ja tilaisuuksia. 
 
Liitto ylläpitää Facebookissa yrittäjäjäsenten 
suljettua ryhmää, jossa voi vapaasti käydä 
keskustelua yrittäjyyteen liittyvistä asioista. 
Yrittäjyyteen perehtynyt kehittämisasiantunti-
jamme osallistuu Facebook-ryhmässä käytyyn 
keskusteluun ja vastaa myös kysymyksiin. 

► facebook.com/groups/fysioterapiayrittajat

Kuntoutusalan yrittäjien aseman edistämiseksi 
tehdään tiivistä yhteistyötä Akavan ja sen jäsen-
liittojen kanssa. 

AKY - Akavalaiset  
Yrittäjät ry
Suomen Fysioterapeutit on Kuntoutusalan 
Asiantuntijoiden kautta mukana AKY - Akava-
laiset Yrittäjät ry:ssä, joka täydentää yrittäjien 
edunvalvontaa ja yrittäjille suunnattuja palvelui-
ta. AKY osallistuu yrittäjiä ja itsensätyöllistäjiä 
koskevien säädösten valmisteluun sekä edistää 
yrittäjien ja itsensätyöllistäjien neuvottelu-
aseman parantamista. AKYn tavoitteena on 
esimerkiksi parantaa yrittäjäksi ryhtyvän etuja ja 
sosiaaliturvaa. 

AKY edistää korkeakoulutettujen yrittäjien toi-
mintaedellytyksiä ja järjestää jäsenjärjestöjensä 
jäsenille tapahtumia ja koulutuksia. 

► www.akateemisetyrittajat.fi

Suomen Yrittäjien
laaja palvelupaketti
Saat Suomen Yrittäjien laajan palvelupaketin 
normaalia jäsenmaksua edullisemmin, 95 eu-
rolla/vuosi. Palvelupaketti avaa pääsyn Suomen 
Yrittäjien jäsenetuihin, mutta se ei sisällä jäse-
nyyttä sen paikallisyhdistyksissä. Voit hankkia 
palvelupaketin suoraan Suomen Yrittäjien 
kotisivuilta.

Suomen Yrittäjien laaja palvelupaketti sisältää:

• Yrittäjäsanomat – jäsenlehti 6 numeroa 
vuodessa

• Asiakirjapankki
• neuvontapalvelut
• jäsenkortti ja muut jäsenedut
• seminaarit ja koulutukset jäsenhintaan
• näkyvyys uudistetussa Synergiassa jäsenen 

niin halutessa
• kirjautuminen jäsensivuille omalla jäsen-

numerolla
• Suomen Yrittäjien uutiskirje kaksi kertaa 

kuukaudessa, niin halutessa

Tilatessasi paketin, valitse järjestölistalta Kun-
toutusalan Asiantuntijat.

Kattavat palvelut
yrittäjille

Potilasasiamiehen  
palvelut sisältyvät  
jäsenmaksuusi!
Liiton tarjoamaa potilasasiamiespalvelua 
voivat hyödyntää maksutta kaikki Suomen 
Fysioterapeuttien yrittäjät. 

Liiton potilasasiamiehenä toimivat 
Marita Ottela ja Reetta Tuomisto. 

Mikäli haluat tehdä sopimuksen jomman 
kumman potilasasiamiehen kanssa, ota 
yhteyttä:

Jarmo Mäkelä p. 0207 199 597
► jarmo.makela@suomenfysioterapeutit.fi









Suomen Fysioterapeuttien jäseneksi kannattaa 
liittyä jo opiskeluaikana. Pääset heti alusta al-
kaen mukaan oman ammattikuntasi toimintaan 
ja käytettävissäsi ovat vain fysioterapeuteille 
suunnatut palvelut, joita et saa muualta.

Opiskelijatyössä kohdennetaan toimintaa 
nimenomaan fysioterapeuttiopiskelijoihin ja 
heidän tarpeisiinsa. Esimerkiksi Mauri was here 
-kiertue on jo useampana vuonna jalkautunut 
oppilaitoksiin. Olemme järjestäneet työelä-
mäopintoja lähellä valmistumista oleville, 
teemme aktiivista yhteistyötä koulujen kanssa, 
osallistumme tutortoimintaan ja tarjoamme 
opiskelijoille väylän vaikuttaa valtakunnallisesti 
ja kansainvälisesti. 

Mauri on opiskelijoiden
oma yhdyshenkilö
Mauri was here -kiertueelta tuttu Mauri Katajisto 
toimii jatkossakin liiton opiskelijayhdyshenki-
lönä. Hän on opiskelijoiden suora väylä omaan 
ammattiliittoon. Mauriin voi olla yhteydessä 
kaikissa jäsenyyteen ja opintoihin liittyvissä 
asioissa.

Päätyökseen Mauri tekee ihan oikeita fysiote-
rapeutin töitä, joten häntä kannattaa tavoitella 
ensisijaisesti sähköpostilla mauri.katajisto@
suomenfysioterapeutit.fi tai viestillä numeroon 
040 755 6270.

Tutoreiden tapaamiset ja 
opiskelijoiden verkosto
Liitto tukee opiskelijoiden keskinäistä verkos-
toitumista. Järjestämme esimerkiksi vuosittain 
tutor-opiskelijoiden tapaamisia liiton toimistol-
la. Viime vuonna järjestettiin myös yhdessä insi-
nööriopiskelijoiden kanssa ”ensimmäistä kertaa 
jo perinteinen” Fysionööri-opiskelijaristeily.

Suomen Fysioterapeuttiopiskelijoiden verkosto 
ja sen Facebook-ryhmä puolestaan kokoavat 
yhteen kaikki alaa opiskelevat ilman rajoituksia. 

Opiskelijat valitsevat keskuudestaan edusta-
jan, jolla on oikeus olla läsnä liiton hallituksen 
kokouksissa.

Tärkein etu – ammatillinen 
tuki ja toiminta
Suomen Fysioterapeutit on ainoa taho Suomes-
sa, joka huolehtii vain fysioterapeuttien ja fysio-
terapeuttiopiskelijoiden asioista sekä edistää 
ammatin arvostusta ja -asemaa. Fysioterapia on 
aina liiton edunvalvonnan näkökulma.

Liiton kehittämisasiantuntijat ovat kaikki itse 
fysioterapeutteja, joten he tuntevat myös koke-
muksen kautta fysioterapeutin ja fysioterapeut-
tiopiskelijan työn sekä alan ydinosaamisen.

Opiskelijajäsenille kehittämisasiantuntijoiden 
palvelut ovat käytössä mm. työelämää, yrittä-
jyyttä ja koulutusta koskevissa kysymyksissä. 
Kannattaa olla rohkeasti yhteydessä opiskeli-
jayhteyshenkilön kautta tai suoraan asiantun-
tijoihin. 

Tuotamme jatkuvasti myös ammatillista aineis-
toa arjen työnteon ja vaikuttamistyön tueksi. 
Aineisto koostuu erilaisista oppaista, ohjeista ja 
suosituksista. Esimerkiksi fysioterapiasuositukset 
ovat merkittävä osa tätä materiaalia.

Neuvonta ja 
juridiset palvelut
Suomen Fysioterapeuttien opiskelijajäsenenä 
saat tukea ja neuvontaa kaikissa opiskeluun ja 
työelämään liittyvissä kysymyksissä, vaikka ne 
eivät edes vielä koskettaisi fysioterapia-alan 
töitä. Liiton kehittämisasiantuntijat auttavat 
kaikissa ammattiin ja työsuhteisiin liittyvissä 
asioissa. Yrittäjyyttä koskevissa kysymyksissä on 
tarjolla henkilökohtaista jäsenpalvelua mm. eri-
laisissa sopimuskysymyksissä ja yritystoiminnan 

Opiskelijajäsenyys
kannattaa!







► facebook.com/groups/fysioterapeuttiopiskelijat/





aloittamiseen sekä sen kehittämiseen liittyvis-
sä asioissa. Opiskelijajäsenenä käytettävissäsi 
ovat myös juridiset palvelut. Yhteydenotot 
juristeihin tapahtuvat aina kehittämisasiantun-
tijoiden kautta.

Opinnäytetyöstipendit 
Liitto jakaa vuosittain opinnäytetyöstipendin 
kahdessa sarjassa. Kriteerien mukaan palkitta-
van opinnäytetyön aiheen tulee olla yleisesti 
merkittävä fysioterapian ammatin kehittämi-
sen kannalta. Opinnäytetyötä voi ehdottaa 
palkittavaksi opinnäytetyön ohjaava opettaja, 
joka myös lähettää hakemuksen allekirjoitet-
tuna liiton toimistolle. Ammattikorkeakoulu 
tai yliopisto voi lähettää yhden ehdotettavan 
työn/sarja. Opinnäytetyön tulee olla valmis ja 
kokonaan hyväksytty hakuajan päättymiseen 
mennessä.
 
Alemman korkeakoulututkinnon sarjassa Suo-
men Fysioterapeuttien jäsenyyden on täytynyt 

jatkua vähintään vuoden ajan hakuajan päät-
tymiseen mennessä ja ylemmän korkeakoulu-
tutkinnon sarjassa kaksi vuotta.
 
Opettajia kannattaa muistuttaa tästä mahdol-
lisuudesta opinnäytetyöprosessin aikana!

Danske Bankin lisäedut 
vastavalmistuneille
Suomen Fysioterapeuttien jäsenenä saat 
vastavalmistuneelle kuuluvat, jopa yli 700 
euron vuosittaiset lisäedut. Etu on tarkoitettu 
kaikille jäsenillemme, joiden valmistumises-
ta on kulunut 0-2 vuotta. Etu koskee myös 
ylemmän AMK-tutkinnon tai yliopistotutkinnon 
suorittaneita jäseniä.







Akava
Suomen Fysioterapeutit kuuluu Kuntoutusalan 
Asiantuntijoiden kautta Akavaan huolehtiakseen 
siitä, että jäsenet menestyvät ja voisivat hyvin 
työurallaan. Yhdessä Akavan kanssa liitto ottaa 
kantaa mm. työelämän lainsäädäntöön, sosiaali-
turvaan sekä eläkejärjestelmään. 

Ahvenanmaalla asuvia fysioterapeutteja palvelee 
Akava Åland, jonka toimisto on Maarianhaminassa. 
Lue lisää: www.akavaaland.ax.

JUKO
 
Liitto kuuluu Kuntoutusalan Asiantuntijoiden 
kautta Julkisalan koulutettujen neuvottelujär-
jestö JUKOon, joka valvoo jäsentensä oikeudelli-
sia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia 
etuja. JUKOn kautta liitto pääsee vaikuttamaan 
kunnan, valtion ja yliopiston palveluksessa 

Vahva yhteinen
edunvalvonta

työskentelevien fysioterapeuttien työehtosopi-
muksiin. Jukolaiset luottamusmiehet auttavat 
jäseniä työpaikoilla ja tekevät tiivistä yhteistyö-
tä Suomen Fysioterapeuttien kanssa. 

Terveyspalvelualan Unioni
 
Yksityisellä terveyspalvelualla työskentelevien 
työehdoista neuvottelee Terveyspalvelualan 
Unioni, johon liitto on järjestäytynyt Kuntoutus-
alan Asiantuntijoiden kautta. Terveyspalvelu-
alan Unioniin kuuluu seitsemän jäsenjärjestöä, 
joiden luottamusmiehet auttavat jäseniä 
paikallisesti. 

 

 



Palkkaneuvonta ja uraohjaus
Suomen Fysioterapeuttien kehittämisasian-
tuntijat ovat käytettävissäsi urasuunnitteluun 
liittyvissä asioissa. Tarvittaessa saat aina henki-
lökohtaista, asiantuntevaa neuvontaa esimer-
kiksi palkkaukseen tai ammatilliseen täydennys-
koulutukseen liittyvissä asioissa.

Fysioterapian johtaminen 
-verkosto
Suomen Fysioterapeutit tukee fysioterapeutti-
esimiehiä heidän työssään järjestämällä koulu-
tusta ja verkostotapaamisia. Verkosto vahvistaa 
fysioterapian esimiesten asemaa, asiantunti-
juutta ja johtamistaitoja sekä alan johtamiseen 
liittyvien erityiskysymysten käsittelyä. Verkosto 
tarjoaa mahdollisuuden yhteisten kokemusten 
jakamiseen.

Kuntoutuskurssit
Suomen Fysioterapeutit hakee vuosittain 
sekä palkansaajina että yrittäjinä toimiville 
jäsenilleen kohdennettuja, valtakunnallisia Kiila-
kuntoutuksia.

Proffa –  
sähköinen portfolio
Sähköisellä portfoliolla teet helposti osaamisesi 
näkyväksi! Proffaan voit tallentaa oman työ- ja 
koulutushistoriasi, cv:n sekä tietoja itsestäsi. 
Proffassa pidät kätevästi yllä tiedot ammatilli-
sesta osaamisestasi ja löydät samalla alan työ-
paikat. Proffan kautta voit myös tulostaa itsellesi 
liiton jäsenkortin.

Ammatillinen aineisto
Tuotamme jatkuvasti ammatillista aineistoa ar-
jen työnteon tueksi. Aineisto koostuu erilaisista 
oppaista, ohjeista ja suosituksista. Esimerkiksi 
fysioterapiasuositukset ovat merkittävä osa tätä 
materiaalia.

Osa ammatillisista aineistoista on julkisia, osaan 
pääset tutustumaan liiton jäsenenä kirjautumal-
la liiton verkkosivuille omilla tunnuksillasi.

Liiton jäsenenä käytettävissäsi ovat esimerkiksi:

• Fysioterapiasuositukset
• Suositus fysioterapeutin tule-suoravastaan-

ottokoulutuksesta
• Raportti fysioterapeuttien suoravastaan-

oton nykytilasta Suomessa
• Suositus koululaisten ja opiskelijoiden 

fysioterapiasta kouluympäristössä
• Osaaminen näkyväksi -opas
• Rakenteisen kirjaamisen ohjeistus
• Fysioterapeutin ydinosaamisen raportti
• Erikoisasiantuntijakriteeristö
• Eettiset ohjeet
• Asiantuntija- ja luentopalkkiosuositukset

Työsuhdeneuvonta ja
juridiset palvelut
Jäsenenä saat neuvontaa ja ohjeita kaikis-
sa työelämään sekä työ- tai virkasuhteisiin 
liittyvissä kysymyksissä. Kokeneiden kehittä-
misasiantuntijoidemme ja juristimme palvelut 
ovat myös opiskelijoiden käytettävissä. Liiton 
lakimiespalveluiden piiriin hakeudutaan aina 
kehittämisasiantuntijoiden välityksellä.
 
Muista kuin jäsenetuihin kuuluvista lakiasioista, 
esim. yksityiselämän oikeudellisesta neuvonnas-
ta, saat jäsenenä 10 % alennuksen Asianajotoi-
misto Aika Oy:n normaalista laskutuksesta. 

Asianajotoimisto Aika Oy
Topeliuksenkatu 7 A
00250 HELSINKI
p. 010 8411 000, info@aikalaki.fi
www.aikalaki.fi

Työelämän tuki

Myös yksityiselämän

lakipalvelut

jäsenetuhintaan!

 

  

  

  

  

 





Palkkatyössä olevilla Suomen Fysioterapeuttien 
varsinaisilla jäsenillä ja opiskelijajäsenillä on 
mahdollisuus Terveydenhuoltoalan työttö-
myyskassan jäsenyyteen ilman lisäkuluja. Liitto 
maksaa vuosittaisen kassamaksun puolestasi jä-
senmaksuusi sisältyvänä. Muista kuitenkin, että 
työttömyyskassaan liittyminen pitää ilmoittaa 
toimistolle erikseen tai valita se jo jäsenhake-
muksessa liittyessäsi liittoon.

Työttömyyskassa on itsenäinen yhteisö, jonka 
ainoana tarkoituksena on maksaa jäsenilleen 
lainmukaista ansiosidonnaista työttömyyspäivä-
rahaa tai vuorottelukorvausta. Ansiosidonnainen 
päiväraha on yleensä merkittävästi peruspäivä-
rahaa parempi.

Palkansaajakassan työttömyysetuuteen ovat 
oikeutettuja vain palkkatyöntekijänä työsken-
televät. Myös TyEL-vakuutettu henkilö voidaan 
tietyissä tilanteissa katsoa työttömyysturvassa 
yrittäjäksi. Jos sinulla, puolisollasi tai perheelläsi 
on omistuksia yrityksessä, jossa työskentelet, 
varmista asia työttömyyskassasta.

Terveydenhuoltoalan
työttömyyskassa:

puhelinpäivystys maanantaisin, 
tiistaisin ja torstaisin klo 9 – 15 
p. (09) 5422 7300 
► www.tehytk.fi

Työttömyyskassan jäsenyys
turvaa talouden

Päätoimisesti yrittäjinä tai ammatinharjoittajina 
toimivien on haettava itse jäsenyyttä yrittäjä-
kassasta. Yrittäjien työttömyyskassan maksut 
perustuvat yrittäjätuloon, eivätkä ne sisälly liiton 
jäsenmaksuun.

Mikäli siirryt palkansaajasta yrittäjäksi, on tär-
keää muistaa tehdä kassanvaihdos. Työttömyys-
turvasi säilyy katkotta, mikäli hoidat vaihdon 
palkansaajakassasta yrittäjäkassaan kolmen 
kuukauden kuluessa yrittäjätoiminnan alkami-
sesta (kuitenkin kuukauden sisällä palkansaaja-
kassasta eroamisen jälkeen).

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä suoraan 
Suomen Yrittäjien Työttömyyskassaan.

Suomen Yrittäjien Työttömyyskassa 

p. (09) 622 4830, neuvonta@syt.fi
► www.syt.fi

Ansiosidonnainen

päiväraha on yleensä

merkittävästi

peruspäivärahaa

parempi!

*)  Palkansaajat sekä opiskelijat, joilla  
 palkkatuloa. Muistathan, että kassan  
 jäsenyys ei synny automaattisesti, vaan  
 se tulee itse aktivoida.

(*

 



Ammattilaisten
oma lehti!
Fysioterapia-lehti on Suomen Fysioterapeuttien 
julkaisema, ainoa Suomessa ilmestyvä fysiotera-
pia-alan ammattilehti. Se on siis räätälöity juuri 
sinulle. Lehti tarjoaa eri tehtävissä toimiville 
ammattilaisille ajankohtaista ja luotettavaa 
ammatillista tietoa. Saat sen automaattisesti, 
jäsenmaksuusi sisältyen, 7 kertaa vuodessa.

Fysioterapia-lehti paitsi tukee fysioterapeuttien 
ammattitaitoa, myös vahvistaa moniammatilli-
sessa työssä tarvittavaa omaa ammatti-identi-
teettiä. Keskeisiä aiheita ovat alan uusin tutki-
mustieto, kuntoutus, liikunta, terveydenhuolto ja 
sairauksien ennaltaehkäisy. Myös ammattilaisen 
oma ääni kuuluu lehdessä monin eri tavoin.

Voit lukea lehteä sekä paperisena että sähköi-
senä. Jäsenenä saat käyttöösi myös sähköisen 
arkiston, jossa voit selata lehden numeroita 
kaksi vuotta taaksepäin.

Liiton jäsenet voivat 
tilata Liikunta & Tiede 
-lehden vuosikerran 
jäsenetuhintaan 25 
€ / kuusi numeroa 
(vuosikertatilaus). 
Liikunta & Tiede on 
Liikuntatieteellisen 
Seuran julkaisema 
aikakauslehti liikun-
tatieteiden tuloksista, 
liikuntakulttuurista ja 
-politiikasta.
 

Liiton jäsenet voivat 
tilata Niveltieto-lehden 
vuosikerran jäsenetu-
hintaan 19,80 € / neljä 
52-sivuista lehteä (-40 
% alennus normaalihin-
noista).

Niveltieto on Suomen 
ainoa nivelsairauksiin, 
etenkin nivelrikkoon, 
keskittynyt julkai-
su. Lehti käsittelee 
nivelsairauksien koko 
kirjon niiden ennalta-
ehkäisystä tekoniveliin. Artikkeleiden kirjoitta-
jina toimivat alan kotimaiset huiput tutkijoista 
professoreihin, joten Niveltiedon lukemisesta 
hyötyvät sekä potilaat että alan ammattilaiset.

Tilaukset:
► www.niveltieto.net/

Liikunta & tiede Niveltieto

  

  

Tilaukset: 
► toimisto@suomenfysioterapeutit.fi

  



Kannustusta
ansioituneille

Tehdään

osaamisesta

näkyvää!

Liitto jakaa vuosittain erilaisia apurahoja ja stipen-
dejä. Fysioterapian kehittämisrahastosta jaetaan  
apurahoja ensisijaisesti liiton varsinaisille jäsenille ja 
varsinaisista jäsenistä koostuville tutkimus- tai hanke-
työryhmille fysioterapian tutkimukseen ja kehittämis-
hankkeisiin. 

Opinnäytetyöstipendit

Liitto jakaa vuosittain opinnäytetyöstipendin sekä 
alempi- että ylempi korkeakoulututkinto -sarjoissa. 
Stipendien arvo on 500 €.

Jäsenyhdistysten kannustusraha

Liiton jäsenyhdistyksillä on kannustusrahasto, josta 
myönnetään vuosittain palkinto fysioterapian ke-
hittämisestä tai tunnetuksi tekemisestä. Yhdistykset 
tekevät esitykset palkinnonsaajaehdokkaiksi ja myös 
valitsevat kannustusrahan saajan. 

Vuoden Fysioterapeutti

Vuoden Fysioterapeutti on fysioterapia-alan esikuva, 
innovatiivinen toimija ja tunnustettu vaikuttaja. 
Vuoden Fysioterapeutiksi on valittu vuodesta 2008 
alkaen Suomen Fysioterapeuttien jäsen, joka toimii 
esimerkillisesti fysioterapian hyväksi alueellisesti tai 
valtakunnallisesti. Suomen Fysioterapeuttien hallitus 
tekee valinnan yhteistyössä Tempur Sealy Suomi 
Oy:n kanssa. Valituksi tullut saa mm. 2000 € arvoisen 
Tempur-stipendin.

Erikoisasiantuntijanimike

Suomen Fysioterapeutit myöntää ammatillisesti ansi-
oituneille jäsenilleen erikoisasiantuntijanimikkeitä.

Fysioterapian erikoisasiantuntijuuden tavoitteena on 
osaamisen kehittäminen ja urakehityksen tukeminen. 
Fysioterapian erikoisasiantuntijalta edellytetään sekä 
vahvaa kliinistä osaamista että fysioterapia-alan teo-
reettista hallintaa. Haettavat fysioterapian erikoisalu-
eet ovat lasten fysioterapia, tuki- ja liikuntaelimistön 
fysioterapia, aikuisten neurologinen fysioterapia, 
perusterveydenhuollon fysioterapia, työfysioterapia ja 
kipufysioterapia. 









  

 

 



Vakuutusturva
Suomen Fysioterapeutit on vakuuttanut jä-
senensä Turvassa. Liitto on ottanut varsinaisille 
jäsenilleen ammatillisen vastuu- ja oikeusturva-
vakuutuksen (*, potilasvakuutuksen (** ja järjes-
tötehtävissä voimassa olevan järjestövakuutuk-
sen. Järjestövakuutus on voimassa liiton ja sen 
jäsenyhdistysten virallisissa tapahtumissa koko 
jäsenistöllä. Jos sinulla on epäselvyyttä, onko 
vakuutuksesi voimassa jossain tilaisuudessa, ota 
yhteyttä liiton toimistoon p. 0207 199 590,  
toimisto@suomenfysioterapeutit.fi.

Lisätietoja:
Turvan asiakaspalvelu p. 010 19 5110
asiakaspalvelu@turva.fi
► www.turva.fi/suomenfysioterapeutit

Henkilökohtaiset
vakuutusedut
Suomen Fysioterapeuttien jäsenet saavat Turvas-
ta lukuisia muita etuja, sillä Turvassa ammattilii-
ton jäsenkortti on paras etukortti. Turva tarjoaa 
esimerkiksi seuraavat edut:

Maksualennukset ja räätälöidyt 
vakuutukset

Suomen Fysioterapeuttien jäsenenä saat Turvan 
jatkuviin vapaaehtoisiin koti-, auto- ja henkilöva-
kuutuksiin 10 %:n alennuksen.

Lisäksi saat asiakkuutesi keston perusteella 5–10 
%:n omistaja-asiakasalennuksen.

Liittokasko on liittojen jäsenille räätälöity auto-
vakuutus, jossa on enemmän ominaisuuksia kuin 
missään Turvan kaskotuotteessa, erikoisuutena 
ainutlaatuinen bonusetu. Vakuutus on tarkoitet-
tu yksityiskäyttöisille henkilö- ja pakettiautoille.

Henkikulta on henkivakuutus, jonka saavat vain 
ammattiliittojen jäsenet perheineen. Vakuutus 
tarjoaa turvaa kuoleman varalle. Henkikulta-
vakuutus voidaan ottaa sekä lapselle että 
aikuiselle.

Lue lisää:  
► www.henkikulta.fi

Muita etuja liiton jäsenille

Kodinhoitoetu: Turva tarjoaa Suomen Fysiotera-
peuttien jäsenille etuna mahdollisuuden saada 
korvausta tapaturman jälkeisenä toipilasai-
kana käytetyistä kodinhoitopalveluista. Edun 
tarkoituksena on helpottaa arjen sujumista 
toipumisen aikana. Ammattiliittosi jäsenenä olet 
oikeutettu etuun, jos sinulla on Turvasta 1.6.2008 
jälkeen otettu henkilökohtainen tapaturmava-
kuutus. Kodinhoitoedun saaminen edellyttää 
lisäksi voimassa olevaa kotivakuutusta Turvassa.

Lue lisää: 
► www.turva.fi/kodinhoitoetu

Etuja työttömille

Mikäli työttömyys kohtaa, Turva joustaa va-
kuutusmaksuissa ja auttaa vahingon sattuessa. 
Ammattiliittoon kuuluva työtön asiakas saa 
Turvasta pyynnöstä kuuden viikon korottoman 
lisämaksuajan.

*) Yrittäjäjäsenten osalta vakuutettuja ovat itsenäiset ammatinharjoittajat (myös sivutoimiset), joiden 
 palveluksessa ei ole työntekijöitä. Tämä toiminta voi tapahtua myös yritysmuodossa silloin, kun jäsen yksin 
 omistaa kyseisen yrityksen. Oikeusturvavakuutus on voimassa, kun jäsenyys liitossa on ollut voimassa 6 kk.
**)  Vakuutus kattaa liiton jäsenten (pois lukien opiskelijajäsenet) itsenäisinä yrittäjinä harjoittaman terveyden- 
 ja sairaanhoitotoiminnan. Vakuutus ei kata avustajaa eikä työntekijää.

 

  



Jos työttömyyden aikana sattuu vahinko raken-
nukselle tai irtaimistolle, ammattiliiton jäsen saa 
kotivakuutuksesta korvauksen ilman perusoma-
vastuuta. Omavastuuedun voi käyttää kerran 
asiakkuuden/jäsenyyden aikana per kotitalous 
ja silloin, kun ilmoitus työttömyydestä on tehty 
liittoon.

Vakuutusturva aina mukanasi

Turva on julkaissut uuden mobiilisovelluksen, 
TaskuTurvan. Sen kautta näet kaikki Turvassa 
olevat vakuutuksesi, niin liiton ottamat kuin 
omat henkilökohtaiset vakuutuksesi. 

Sovelluksessa on erityisiä etuja lapsivakuutuk-
sen Junioriturva Plussan hankkineille ja Turvan 
autoileville asiakkaille.

TaskuTurvan suorakorvauskortin avulla junnun 
lääkärikäynnit hoituvat jopa rahaa käyttämättä, 
jolloin korvauksia ei tarvitse erikseen hakea. Kun 
kaskossasi on lasivakuutus, särö auton lasissa ei 
tee lovea lompakkoon, sillä TaskuTurvan avulla 
lasin korjaus onnistuu rahaa käyttämättä ja 
vaihtokin vain omavastuun hinnalla. Sovellus on 
ladattivissa sekä iOS- että Android-puhelimiin.

Lue lisää: 
► www.turva.fi/taskuturva.

Ammattiliiton

jäsenyys 

on paras

etukortti!

Suomen edullisin Primus-henkivakuutus sinulle 
ja puolisollesi, jäsenalennus jopa 50 % *.

Kattavat Primus-tapaturmavakuutukset itsellesi 
ja puolisollesi jopa 50 % edullisemmin. Valitse 
tarpeesi mukaan turvat tapaturman aiheutta-
man lyhytaikaisen työkyvyttömyyden, kuole-
man, pysyvän haitan tai hoitokulujen varalle.

Lapsen tapaturmavakuutus ilman omavastuuta 
noin 2-3 euroa kuukaudessa – voimassa aina 

ja kaikkialla. Vakuutus on voimassa myös 
kilpaurheilussa.

Lisäksi saat kaikkiin uusiin Primus-vakuutuksiin 
veloituksettomana lisäetuna 2 000 euron Selviy-
tymisturvan.

Laske jäsenhinta osoitteessa:
► henkivakuutuskuntoon.fi

* Primus-vakuutukset myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva. 

Henkilökohtaiset vakuutukset
jäsenetuhintaan myös If:stä



Akavalaiset edut
kootusti
Member+ on akavalaisten liittojen yhteinen  
jäsenetupalvelu, joka tarjoaa pysyviä ja kausit-
tain vaihtuvia jäsenetuja.

Member+ -palvelussa on muun muassa lo-
mailuun, matkailuun ja majoitukseen liittyviä 
etuja, terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoon 
tarkoitettuja palveluita sekä vakuutuksiin että 
pankkipalveluihin liittyviä etuja – satoja etuja ja 
alennuksia, joita et saa mistään muualta!

M+ Storesta löytyy edullisin hinnoin mm. Aba-
cusin, Salomonin, Helly Hansenin ja Wilsonin 
urheiluvaatteita ja tarvikkeita, sekä kotimaisia 
Suunto-urheilukelloja lisätarvikkeineen.

Member+ -verkkopalvelun kautta käytettävis-
säsi on tällä hetkellä 15 lomahuoneistoa, 33 
hotellia ja lähes 4000 hostellia Suomessa sekä 
ulkomailla. Ja nämä kaikki jäsenhinnoin!

A-lomien lomahuoneistojen lisäksi edullista 
majoitusta tarjoavat hotelliketjuista Omena-
hotellit, Finlandia Hotels sekä Prime Hotels. 

Yksittäisinä erittäin kiinnostavina vierailukoh-
teina löydät Hotelli Pariisin Villen Porvoosta, 
Hotelli Lasaretin Oulusta sekä Tahko Spa 
Hotel:n hulppeat apartment-huoneistot Nilsiän 
Tahkolta. Eksotiikkaa hakeville löytyy Helsingin 
keskustasta Kauppatorin rannasta hotellilaiva 
Nikolai II. 

Näiden lisäksi palvelussa on kampanjaluontei-
sesti myös muita kiinnostavia majoitustarjoajia.
Mikäli hostellit ovat enemmän sinun juttusi, 
suosittelemme hyödyntämään hostellijärjestön 
korttiedun.

A-lomat toimii myös kansainvälisen Intervac-
kodinvaihdon asiamiehenä Suomessa. Intervac-
lomapalvelussa kodinvaihtajat vaihtavat 
asuntojaan keskenään lomien ajaksi. Suomalais-
ten kokemukset kodinvaihdosta ovat hyviä, siksi  
Intervac on turvallinen ja kätevä tapa lomailla. 

Tutustu:  
► www.intervac-homeexchange.com

  

Tutustu kaikkeen Member+ -jäsenetutarjontaan 
osoitteessa www.memberplus.fi. Suosittelemme 
rekisteröitymään palveluun, koska vain siten 
näet kaikki sinulle kuuluvat edut ja palvelut. 
Rekisteröityminen ei sido sinua mihinkään, ja 
kaikki tarjolla olevat edut ovat osa liittomme 
jäsenetutarjontaa.

Rekisteröidy ja tutustu:
► www.memberplus.fi
► www.facebook.com/memberplus.fi/
► www.instagram.com/memberplus.fi/

Satoja etuja ja

alennuksia, joita

et saa mistään

muualta!



Lääkinnällinen
hoitolaite
LymphaTouch
LymphaTouch Oy on nopeasti kasvava suoma-
lainen terveysteknologiayritys, joka valmis-
taa LymphaTouch® -nimistä lääkinnällistä 
hoitolaitetta. Laitetta käytetään monipuolisesti 
kuntoutuksen eri osa-alueilla. LymphaTouch® 
-laitteita on laajamittaisesti käytössä terveyden-
huollon ammattilaisilla Suomessa ja ulkomailla. 
LymphaTouch® -laite on suunniteltu nopeutta-
maan ja helpottamaan kuntoutusta.

Laitteen toiminta perustuu alipaineen ja korkea-
taajuusvärinän vaikutuksiin kudoksissa. Alipai-
nehoito on monipuolinen hoitotapa ja se auttaa 
kudosta palautumaan esimerkiksi lymfakierron 
häiriöissä, leikkauksen jälkeisessä turvotuksessa 
ja urheiluvammoissa. Hoidolla voidaan myös lie-
vittää kipua, edistää nivelten liikkuvuutta sekä 
hoitaa arpikudosta. Tämän lisäksi alipainehoitoa 
voidaan yhdistää muihin hoitomuotoihin eri 
potilasryhmissä.

Suomen Fysioterapeuttien jäsenet saavat 
5% alennuksen LymphaTouch-laitteen 
ostohinnasta. 

Alennuskoodi: FT5

►   www.lymphatouch.com

Jäsenenä saat

alennuksia

arjen hankinnoista!

  



Akavan jäsenliiton jäsenenä ja opiskelijajäse-
nenä nautit tuntuvista eduista. Danske Bankin 
asuntolaina joustaa elämäsi mukana, ja autam-
me löytämään juuri sinulle oikean tavan säästää 
ja sijoittaa. Saat meiltä laina-arvion nopeasti, 
asiakkaaksemme tulet helposti verkossa. Hoi-
damme myös pankin vaihdon puolestasi, eikä 
sinun tarvitse nähdä turhaa vaivaa. 

Verkkotapaamiset asiantuntijoidemme kanssa, 
sähköinen allekirjoitus ja jatkuvasti kehittyvät 
mobiilipalvelumme mahdollistavat sen, että voit 
hoitaa pankkiasioitasi vaikkapa kotisohvaltasi. 
Danske Bankissa voit hoitaa pankkiasiasi juuri 
niin kuin sinulle sopii. 

►  Sijoittamisen edut akavalaisille

Sijoittaminen kuuluu jokaiselle, ja jokaiselle 
löytyy helppo tapa sijoittaa. Liiton jäsenenä saat 
pankistasi riippumatta etuja sijoittamiseen ja 
vapauden valita juuri sinulle sopivat palvelut 
– olitpa sitten omatoiminen sijoittaja, haet vai-
vatonta valmista ratkaisua tai toivot henkilökoh-
taista neuvontaa. Sijoittamiseen pääset kiinni jo 
kympillä kuussa.

►  Aina edullinen asuntolaina

Akavan jäsenliiton jäsenenä saat asuntolai-
nan aina edullisemmin. Hae uutta lainaa tai 
kilpailuta helposti nykyinen lainasi – hoidamme 
pankinvaihdon puolestasi. Hyödynnä edut myös 
nykyiseen lainaasi Danske Bankissa.

Lisätietoja: www.danskebank.fi/akava

Suomen Fysioterapeuttien jäsenenä voit ma-
joittua erikoishinnalla Holiday Clubin lomakoh-
teisiin Suomessa. Tarjolla on kuuden kylpylä-
kohteen lisäksi 16 muuta loma-asuntokohdetta. 
Tasokkaista ja erittäin hyvin varustelluista loma-
huoneistoista löytyy tilaa isollekin perheelle.

Liiton jäsenenä saat keskimäärin 50 % alennuk-
sen loma-asuntojen päivän hinnoista ja vähin-
tään 15 % alennuksen Holiday Club -kylpyläho-
tellien hinnoista.

Vuokrahintoihin sisältyy siivous, liinavaatteiden 
vaihto ja alv. Lisäksi voit lomahuoneistossa ma-
joittuessasi ostaa kylpylälippuja 50 % alennuk-
sella Holiday Clubin verkkokaupasta tai hotellin 
vastaanotosta.

► Mökkivaraukset: www.holidayclub.fi > 
    Yrityksille > Sopimusasiakkaat (tunnus:       
    Kuntoutusalanasiantuntijat, salasana: kuntou-
     tus2601)

► Hotellivaraukset suoraan verkkokaupasta  
     www.holidayclub.fi (koodi: FYSIO15)

Loma-asumista jopa
puoleen hintaan!   

  



Yöunet kuntoon!
Suomen Fysioterapeuttien jäsenenä saat Tempu-
rin suositushintaisista tuotteista 30 % alennuk-
sen ja rahtivapaan toimituksen verkkokaupasta 
sekä Tempurin omista Sleepcenter-myymälöistä 
(Espoo, Hyvinkää, Joensuu, Turku ja Vantaa). 

Alennuksen saat tunnuksella ”FT2020”, jonka 
lisäät ostoskorin alennuskoodikenttään tai kerro 
se asioidessasi myymälässä. 

Verkkokauppa:
► fi.tempur.com 

Lisätietoja:
► janika.kiuru@tempur.fi

  



Kirjaukset Kantaan

Diarium on terapeuteille suunniteltu Kanta-arkis-
ton sisältävä potilaskortisto- ja laskutusohjelma. 
Selainkäyttöistä ohjelmaa on helppo käyttää ja 
monipuoliset ominaisuudet vapauttavat aikaa 
varsinaiseen työhön. Ohjelmaan voi tutustua mak-
suttoman esittelyn tai kokeilujakson avulla. 

Suomen Fysioterapeuttien jäsenenä saat Diarium-
ohjelman ja lisäpalveluiden aloitusmaksuista 25% 
alennuksen. Edun saat käyttämällä tilauksella 
koodia: DSF20

Tutustu ja tilaa: 
► www.diarium.fi

  



Hoitokirjaukset
mobiilisti
Terveydenhuollon ammattilaisten kehittämä 
stemGO on Suomen ensimmäinen toimialoit-
tain räätälöity ja täysin mobiililaitteissa toimi-
va, Kanta-liitoksessa oleva hoitokirjaustyökalu.

stemGO-mobiilisovelluksen avulla voit lukea 
sovelluksella tehtyjä hoitokirjauksia ja tehdä 
uusia kirjauksia suoraan Kanta-eArkistoon.

Navisec Health
Navisec Health on sähköinen asiointipalvelu, 
joka sopii hyvin ammatinharjoittajan tai isomman 
yrityksen tarpeisiin. Palvelun avulla terapeutti voi 
kommunikoida asiakkaan kanssa tietoturvallisesti. 
Keskeisiä ominaisuuksia ovat mm. viestit, sähköi-
set lomakkeet ja harjoitusohjelmat.

Suomen Fysioterapeuttien jäsenenä saat palvelun 
aloitusmaksun etuhintaan 50 € (norm. 250 €). 

Etukoodi: NHSF20

Tutustu ja tilaa: 
► https://health.navisec.fi

Suomen Fysioterapeuttien jäsenille:

Aloitusmaksu 150 € + alv 
(normaalihinta 200 €, sis. verkkokoulutuksen ja 
Bluetooth-lukijalaitteen)

Kuukausiveloitus 25,90 € + alv 
(normaalihinta 29,90 €)

Tutustu ja tilaa:
►   www.stemgo.fi

  

  



Täydennyskoulutus
Suomen Fysioterapeutit ja liiton jäsen- sekä 
erikoisalayhdistykset järjestävät jäsenilleen 
osaamista syventävää täydennyskoulutusta. 
Liiton täydennyskoulutus on opintopistey-
tettyä, jotta se olisi vertailukelpoista muiden 
koulutusten kanssa. Jäsenille koulutukset 
ovat edullisempia. Osaan koulutuksista 
voivat osallistua vain liiton ja yhdistysten 
jäsenet.

► www.suomenfysioterapeutit.fi/koulutus-
    kalenteri

Osaaminen näkyväksi – opas 
urasuunnitteluun ja 
täydennyskoulutukseen

Tee osaamisestasi näkyvää! Oppimisen ja 
työskentelyn mallit muuttuvat jatkuvasti. Se 
edellyttää sopeutumista ja uusiutumista. Ter-
veydenhuollon ammattilaisen ja asiantunti-
jan toimiminen sosiaali- ja terveydenhuollon 
kentässä – kuntoutuksessa – edellyttää oman 
osaamisen näkyväksi tekemistä ja tiedon 
päivittämistä.

Liiton jäsenille tarkoitettu opas kannustaa 
oppimaan uutta ja tunnistamaan aiemmin 
opittu sekä hyödyntämään sitä omassa työs-
sä, urasuunnitelman laatimisessa ja jatko-
koulutusten valinnassa. Tavoitteena on tukea 
jäsenten ammatillista kehittymistä ja kannus-
taa oman työuran suunnitteluun. Julkaisun 
tarkoituksena on edistää oman osaamisen 
näkyväksi tekemistä ja antaa suuntaviivoja 
uran eri vaiheisiin. Opas on laadittu Suomen 
Fysioterapeuttien ja Suomen Kuntoutusyrittä-
jien yhteistyönä.

Ota tavaksi

oppia uutta!

TJS-opintokeskus on Akavan ja STTK:n yhteinen kou-
lutus- ja palveluorganisaatio, joka tukee toimihenki-
löiden osaamisen kehittämistä. TJS tarjoaa liitoille, 
yhdistyksille ja niiden jäsenistölle koulutus-, kulttuuri- 
ja kehittämispalveluita. Koulutustarjonnasta löydät 
seminaareja ja kursseja yhdistystoimintaan, amma-
tilliseen kehittymiseen ja työssäjaksamiseen liittyen. 
Lisäksi tarjolla on useita maksuttomia seminaareja 
liittyen työelämän kehittämiseen. 

Tutustu koulutustarjontaan osoitteessa:
► www.tjs-opintokeskus.fi

 

  



Merkki jäsenyydestä
Suomen Fysioterapeuttien jäsenmerkin suunnitteli 
arkkitehti Jouko Heikkinen ollessaan 50-luvulla polio-
potilaana kuntoutumassa Invalidisäätiöllä. Hän antoi 
merkkiluonnokselleen nimen ”Elämän puu”. Merkin 
pintana on puun läpileikkaus ja sen sydämessä tervey-
denhuollon risti, joka sekin symboloi elämää.

Johtokunnan ohjeet vuonna 1957 uudesta jäsenmerkis-
tä kuuluivat:

”Merkin hinta on 700 mk. Ainoastaan Suomen Lää-
kintävoimistelijain Yhdistyksen jäsen on oikeutettu 
kantamaan ko. merkkiä vasemmassa rintapieles-
sään työpuvussaan - sekä muun asun yhteydessä 
yhdistyksen virallisissa edustustehtävissä tai alan 
kokouksissa tai kongresseissa. Erotessaan yhdistyk-
sestä jäsenmerkin haltija on velvollinen luovutta-
maan sen takaisin siitä maksamastaan hinnasta. 
Kadottaessaan merkin on haltijan tehtävä siitä 
kirjallinen ilmoitus johtokunnalle.” 

Näin vielä nykyäänkin noudatettava perinne luotiin.

Merkin voi tilata 10 € hintaan liiton toimistosta  
p. 0207 199 590, toimisto@suomenfysioterapeutit.fi.

Tilaa omasi

liiton toimistolta!

 



Ota yhteyttä!
Me pidämme huolta sinusta,

jotta sinä voisit pitää huolta muista.

Jäsenpalvelu
Merja Kulju
p. 0207 199 590
► merja.kulju@suomenfysioterapeutit.fi

Anne Lindberg
p. 0207 199 594
► anne.lindberg@suomenfysioterapeutit.fi

Opiskelijayhdyshenkilö
Mauri Katajisto
p. 040 755 6270 (ensisijaisesti viestein)
► mauri.katajisto@suomenfysioterapeutit.fi

Viestintä ja lehti
Krista Alm
p. 0207 199 591
► krista.alm@suomenfysioterapeutit.fi

Työsuhdeasiat
Katri Partanen
p. 0207 199 596
► katri.partanen@suomenfysioterapeutit.fi

Yrittäjyysneuvonta
Jarmo Mäkelä
p. 0207 199 597
► jarmo.makela@suomenfysioterapeutit.fi

Koulutus ja tutkimus
Hanna Häkkinen
p. 0207 199 593
► hanna.hakkinen@suomenfysioterapeutit.fi

Suomen Fysioterapeutit -
Finlands Fysioterapeuter ry
Rautatieläisenkatu 6 B, 00520 Helsinki (käyntiosoite: Kellosilta 7), p. 0207 199 590
► toimisto@suomenfysioterapeutit.fi  |  ► www.suomenfysioterapeutit.fi

Puheenjohtaja Tiina Mäkinen p. 0207 199 592  |  ► puheenjohtaja@suomenfysioterapeutit.fi


