
Fysi-liite
Tietoa siitä, miten ja milloin fysioterapeutti 
voi edistää sinun ja läheistesi terveyttä. 

Fysioterapeutti Terhi Uusi-Luomalahti (vas.) opastaa koripalloa harrastavaa Sanni Visakkoa, 
jonka polvet alkoivat kipeytyä treeneissä.  Kasvuspurtteja ottava, urheilua harrastava nuori hyötyy 
usein jo kertakäynnistä fysioterapeutin vastaanotolla.

Fysioterapeutti kuntouttaa ja ohjaa lasta, nuorta, työikäistä ja iäkästä  
turvallisesti kohti parempaa liikunta- ja toimintakykyä. Pitkä vastaan-
ottoaika ja tarvittava määrä fysioterapiakertoja antavat mahdolli-
suuden aitoon vuorovaikutukseen ja ihmisen ja hänen elämäntilan-
teensa kokonaisvaltaiseen huomioimiseen. Fysioterapeutti aktivoi ja 
antaa kuntoutujalle avaimet omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen.

www.fysi.fi
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Missä fysioterapiaa saa?
Suomessa 80 % fysioterapiapalveluista tuotetaan yksityissektorilla eri puolilla maata toimivissa fy-
sioterapia- ja kuntoutusalan yrityksissä. Alalla toimii myös paljon fysioterapeutteja itsenäisinä am-
matinharjoittajina. Lisäksi fysioterapeutteja työskentelee mm. sairaaloissa, terveyskeskuksissa, 
kuntoutuslaitoksissa ja liikuntakeskuksissa.

Lähes jokaisesta Suomen kunnasta löytyy fysioterapiayritys – fysikaalinen hoitolaitos. Suurem-
milla paikkakunnilla fysioterapiayrityksiä on useita. 

Yritysten henkilökunta koostuu pääosin fysioterapeuteista, mutta monissa yrityksissä työsken-
telee myös mm. hierojia, toimintaterapeutteja ja lääkäreitä.

Kuntoutuspaikkaa valitessaan asiakkaan kannattaa varmistaa, että kyseessä on joko aluehallin-
toviraston luvalla toimiva terveydenhoito- ja tutkimuslaitos, jollaisia fysioterapiayritykset ovat, tai 
itsenäinen ammatinharjoittajafysioterapeutti. 

Fysioterapiayrityksillä on potilasasiamiespalvelu asiakkaita varten. Potilasasiamiehen tehtävänä 
on ensisijaisesti neuvoa potilaita asioissa, jotka liittyvät potilaan asemasta ja oikeuksista annetun 
lain soveltamiseen tai potilasvahinkolakiin.

Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry:n jäsenistöön kuuluu hoitolaitoksia ja itse-
näisiä ammatinharjoittajia. Fysin jäseyritysten kaikki yhteystiedot löytyvät internetistä osoitteesta  
www.fysi.fi/jaesenyritykset. Klikkaamalla jäsenyritysten omia kotisivulinkkejä löydät paljon tietoa 
erilaisista fysioterapiahoidoista.

Eri yritysten palveluvalikoimat vaihtelevat jonkin verran. Tutustu yritysten erikoisosaamisaluei-
siin internetissä, soita yritykseen tai poikkea kysymään!

Ota yhteyttä haluamaasi 
fysioterapiayritykseen,  
kysy millaisia hoitoja voit 
saada, mitä hoidot maksavat
ja varaa aika!
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Terveyttä ja toimintakykyä 
fysioterapiasta

Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu, rekisteröity 
ammattihenkilö ja liikkumisen asiantuntija, jonka keskeisenä 
tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisen liikkumis- ja toi-
mintakykyä. 

Fysioterapeutti hoitaa turvallisesti kaikenikäisiä ihmisiä - 
kirjaimellisesti ”vauvasta vaariin” - ja on tarvittaessa tukena 
elämän kaikissa vaiheissa, kun esimerkiksi kehon toiminta on 
häiriintynyt tuki- ja liikuntaelimistön rasittumisen, vaurioitu-
misen tai käyttämättömyyden vuoksi. Muita syitä fysiotera-
peutin vastaanotolle hakeutumiseen voivat olla esimerkiksi 
neurologinen sairaus, huimaus, turvotus tai vaikkapa lantion-
pohjan lihasten kuntoutustarve.

Fysioterapia on kaikkea tässä FYSI-liitteessä kerrottua – ja 
vielä paljon muuta! 

Kehtaanko minä?
Fysioterapeutille tullessa ei tarvitse miettiä omaa ulkonäkö-
ään. Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammatti-
henkilö, joka on tottunut ihmisten erilaisiin vartaloihin. Olitpa 
pitkä tai lyhyt, lihava tai laiha, vanha tai nuori, vammainen tai 
vammaton fysioterapeutin tavoitteena on löytää ratkaisu juuri 
sinun tilanteeseesi, hoitaa kipua ja toiminnanhäiriöitä ja antaa 
neuvoja ja ohjausta, jotta pärjäisit paremmin arjessasi – työs-
sä ja kotona. 

Tervetuloa 
fysioterapiaan!

Kärsitkö
•	 selkäkivuista
•	 nivelrikosta
•	 rasitusvammasta

Oireileeko
•	 niskasi
•	 polvesi
•	 olkapääsi

Onko ongelmanasi
•	 virtsankarkailu
•	 huimaus
•	 turvotus

Todettiinko sinulla
•	 keuhkoahtauma
•	 fibromyalgia
•	 muistisairaus

Sairastatko
•	 MS-tautia
•	 Parkinsonin	tautia
•	 muuta	neurologista	

sairautta

Toivutko
•	 leikkauksesta
•	 onnettomuudesta	
•	 urheiluvammasta

Haluatko parantaa
•	 kuntoasi
•	 liikkumistasi
•	 toimintakykyäsi

Tule hakemaan 
terveyttä ja 

toimintakykyä 
fysioterapiasta!
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Fysioterapiaan on helppo tulla
Asiakas voi tulla yksityiseen fysio-
terapiaan joko lääkärin lähetteellä tai 
ilman lähetettä. Molemmissa tapauk-
sissa hänellä on oikeus varata aika ha-
luamastaan fysioterapiayrityksestä.

Silloin kun potilaalla on lääkärin lä-
hete, hän voi hakea hoidon hinnas-
ta sairausvakuutuspalautusta Kelasta. 
Useat fysioterapiayritykset voivat hoi-
taa Kela-korvauksen hakemisen asi-
akkaan puolesta, jolloin korvauksen 
määrä voidaan vähentää suoraan hin-
nasta.

Kaikki FYSI ry:n jäsenyritykset ovat sellaisia fysioterapiayrityksiä/itsenäisiä ammatinharjoittajia, 
joiden antamasta hoidosta lääkärin lähetteellä hoitoon tulevalla asiakkaalla on oikeus saada Ke-
lan sairausvakuutuskorvausta. 

Fysioterapian maksutapoja:
•	 Asiakas maksaa hoidon kokonaan itse.

•	 Asiakkaalla on lääkärin lähete fysioterapiaan, ja hän voi hakea sairausvakuutuspalautusta Ke-
lasta. 

•	 Asiakas on työterveyshuollon asiakas ja saa hoidon joko kokonaan tai osittain työnantajan 
maksamana. Työnantaja voi hakea työterveyshuollon korvauksia Kelasta.

•	 Asiakas on saanut julkisen terveydenhuollon tai muun tahon antaman maksusitoumuksen.

•	 Asiakas on vaikeavammainen ja saa maksusitoumuksen Kelasta.

•	 Asiakas on sotaveteraani tai –invalidi ja saa kuntoutuksen valtion kustantamana.

•	 Asiakkaan kunnassa on otettu käyttöön palveluseteli, jolla asiakas voi hankkia fysioterapiapal-
veluita kuntansa hyväksymistä palveluseteliyrityksistä.  

Fysioterapiaa voi tilata kotiin, palvelutaloon tai hoitolaitokseen
Monet fysioterapiayritykset ja itsenäiset ammatinharjoittajat tekevät myös 
kotikäyntejä. Fysioterapiaa ja kuntoutusta voi tilata itselleen tai omaiselleen kotiin, 
palvelutaloon tai vaikka sairaalaan. Fysioterapeutit käyvät tarvittaessa antamassa 
fysioterapiaa myös päiväkodeissa ja kouluissa. 
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Mitä fysioterapiassa tapahtuu?
Fysioterapeutti kuntouttaa kaikenikäisiä ihmisiä. Hän on 
ihmisen liikkumisen asiantuntija, jonka tehtävänä on yllä-
pitää ja parantaa asiakkaansa liikkumis- ja toimintakykyä 
ja ohjata asiakasta huolehtimaan omasta kunnostaan ja 
terveydestään.  

Fysioterapia alkaa anamneesilla, tärkeiden esitieto-
jen hankkimisella. Fysioterapeutti kyselee ja kuuntelee 
saadakseen mahdollisimman tarkan kuvan asiakkaan oi-
reista, sairauksista, liikkumisrajoitteista ja niiden vaiku-
tuksesta toimintakykyyn ja arjessa selviämiseen. Lisäksi 
käydään läpi päivittäiset toiminnot, työ ja harrastukset.

Tutkimisvaiheessa fysioterapeutti selvittää havainnoi-
den ja testaten asiakkaan toimintakykyä ja toimintarajoit-
teita. Hän havainnoi asiakkaan perusliikkumista ja kar-
toittaa lihasten, nivelien ja hermoston toimintaa myös 
erilaisin testein. Arvioinnin perusteella laaditaan fysiote-
rapiasuunnitelma ja asetetaan terapialle tavoitteet yh-
dessä asiakkaan kanssa. Fysioterapiajakson aikana ja sen jälkeen arvioidaan fysioterapian tuloksel-
lisuutta. Fysioterapeutti tarkistaa myös apuvälinetarpeen ja neuvoo mahdollisten apuvälineiden 
käytössä, selvittää kodin muutostöiden tarpeen ja työergonomiaan liittyvät asiat. 

Fysioterapiassa voidaan käydä kerran tai useita kertoja. Terapian sisältö määräytyy yksilöllisesti 
kunkin asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan. Fysioterapeutti kuntouttaa lääkkeettömästi aktiivi-
sella yksilöllisellä harjoittelulla, erilaisilla käsittelyillä, laitehoidoilla ja hoitomenetelmillä. 

Hän aktivoi ja ohjaa asiakasta ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään ja toimintakyvys-
tään. Myös ergonomiaan ja ympäristöön liittyvät asiat otetaan huomioon.

Fysioterapia voidaan toteuttaa myös ryhmämuotoisena. Silloinkin kun fysioterapeutti ohjaa 
ryhmää, hän ottaa huomioon jokaisen osallistujan yksilöllisen tilanteen.   

Fysioterapeutilla on aikaa
Fysioterapeutilla on hoidon luonteesta johtuen usein enemmän aikaa asiakkaalleen kuin muil-
la terveydenhuollon ammattilaisilla. Tyypillisiä hoitoaikoja ovat 30, 45 ja 60 minuuttia. Joskus asia-
kas hyötyy jo kertakäynnistä fysioterapeutin vastaanotolla, joskus tarvitaan useampia hoitokertoja 
tai hoitosarja. Monille vaikeavammaisille, esimerkiksi etenevää neurologista sairautta sairastaville 
säännöllinen fysioterapia on välttämättömyys.

Fysioterapeutilla on aikaa asiakkaalle. Terapiassa 
noudatetaan asiakkaalle yksilöllisesti rakennettua 
fysioterapiasuunnitelmaa.

Oireiden ennaltaehkäisy

•	 esim.	lihashuolto	tai	

ergonominen ohjaus

Jatkuva tarve fysioterapiaan

•	 esim.	synnynnäinen	sairaus	tai	

onnettomuuden jälkitila

Tilapäinen fysioterapian tarve

•	 esim.	urheiluvamma	tai	

selkäkipu
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Fysioterapeutti hoitaa ihmistä kokonaisuutena
Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, joka on suorittanut fysiotera-
peutin tutkinnon. Fysioterapeutin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tut-
kinnon suorittanut fysioterapeutti. Aiemmat käytetyt nimikkeet ovat lääkintävoimistelija ja eri-
koislääkintävoimistelija.

Fysioterapeutit ovat erittäin ahkeria lisäkouluttautujia. He kehittävät ammattitaitoaan ja täy-
dentävät ammattilaisen ”työkalupakkiaan” opiskelemalla innostuneina uusia tutkimis- ja terapia-
menetelmiä. 

Tämä on erityisen tärkeää siksi, että fysioterapeutti hoitaa ihmistä kokonaisuutena. Tervey-
denhuollon ammattilaisena fysioterapeutti voi ihmistä hoitaessaan, esimerkiksi manuaalisia  
hoitoja tehdessään, havaita muitakin kuin fysioterapiaan liittyviä hoidon tarpeita ja ohjata  
asiakkaansa tarvittaessa tarkempiin tutkimuksiin.

Fysioterapiassa on useita erilaisia lähestymistapoja, erikoisaloja ja erikoisosaamisalueita. Fysio-
terapeutti-nimikkeen yhteydessä käytettävät kirjainlyhenteet (esim. OMT, NDT) kertovat suuntau-
tumisesta. Yhteistä kaikille lähestymistavoille on asiakkaan tilanteen huolelliseen arvioon perus-
tuva yksilöllisesti rakennettu terapia ja asiakkaan ohjaaminen aktiiviseen, vaivojen uusiutumista 
ehkäisevään elämäntapaan.

Moniammatillinen yhteistyö on oleellinen osa fysioterapeutin työtä mm. lastenfysioterapiassa, 
neurologisessa kuntoutuksessa ja iäkkäiden ihmisten geriatrisessa kuntoutuksessa. Fysioterapeut-
ti tekee yhteistyötä useiden eri ammattiryhmien, esim. lääkäreiden, toimintaterapeuttien ja puhe-
terapeuttien kanssa.

Fysioterapeutit ovat ahkeria lisäkouluttautujia, jotka 
täydentävät jatkuvasti ammattiosaamistaan.
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Fysioterapeutin monipuolinen työkalupakki
Fysioterapeutti ohjaa kuntoutusprosessia ja auttaa asiakasta suuntaamaan voimavaransa yhdes-
sä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tätä tehdessään fysioterapeutti käyttää monipuolista 
työkaluvalikoimaansa. 

Fysioterapeuttinen ohjaus ja neuvonta
Fysioterapeutti	ohjaa	ja	neuvoo	asiakasta/omaista	sanoin	(verbaalisesti),	käsin	(manuaalisesti)	tai	
visuaalisesti esimerkiksi videoinnin avulla. Ohjausta ja neuvontaa voidaan antaa myös puhelimit-
se tai tietotekniikkaa hyödyntäen. Ohjaus voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai erisuuruisissa ryhmis-
sä. Ohjauksen pohjana on fysioterapeutin ja asiakkaan yhteistyössä laatima yksilöllinen fysiotera-
piaohjelma.

Terapeuttinen harjoittelu 
Fysioterapeutti ohjaa harjoittelua yksilöllisesti tai ryhmissä. Harjoittelussa voidaan käyttää apuna 
erilaisia laitteita ja välineitä. Harjoittelun tavoitteena on asiakkaan fyysisen suorituskyvyn, liikku-
misen ja toimintakyvyn ylläpitäminen tai parantaminen. Esimerkkejä harjoittelusta ovat mm. tasa-
paino- ja kävelyharjoitukset sekä lihasvoima- ja nivelten liikkuvuusharjoitteet.

Manuaalinen terapia
Manuaalisessa, käsin suoritettavassa terapiassa fysioterapeutti tutkii ja käsittelee asiakkaan her-
mo-, lihas- ja niveltoimintoja. Manuaalinen terapia käsittää mm. seuraavia osa-alueita:

•	 Pehmytosakäsittely: lihasten ja niihin liittyvien rakenteiden käsittely; esim. hieronta, nestekier-
toa	edistävä	käsittely,	hermokudoksen	mobilisointi

•	 Nivelen	mobilisointi:	nivelen	käsittely	rauhallisin	liikkein	kivun	sallimissa	rajoissa	tavoitteena	lii-
kelaajuuksien lisääminen koko liikeradalla tai sen osalla

•	 Nivelen	stabilointi:	esimerkiksi	yliliikkuvan	nivelen	ja	sitä	ympäröivien	kudosten	optimaalisen	
toiminnan palauttaminen

•	 Nivelen manipulointi: nivelen liikkeen normalisointi ja kivun lievitys liikuttamalla niveltä nope-
asti lyhyellä liikeradalla

Fysikaalinen terapia 
Fysioterapiaan kuuluu olennaisena osana suuri määrä erilaisia, jatkuvasti kehittyviä fysikaalisia hoi-
toja. Niissä hyödynnetään esimerkiksi pinta- ja syvälämpöä, kylmää, valoa, sähköä jne. kivun lievit-
tämiseksi, aineenvaihdunnan parantamiseksi sekä pehmytkudoksen venyvyyden ja rentouden li-
säämiseksi ja ylläpitämiseksi. Yksi osa-alueista on fysioterapeutin antama akupunktiohoito.

Elinympäristössä ja työssä selviytymistä tukeva fysioterapia 
Fysioterapeutti edistää asiakkaan selviytymistä kotona ja työssä arvioimalla apuvälinetarvetta ja 
auttamalla apuvälineen valinnassa, hankinnassa ja käyttöönotossa. Hän arvioi asuin- ja elinympä-
ristössä mahdollisesti tarvittavia muutostöitä ja auttaa tarvittavien ympäristönhallintalaitteiden 
hankinnassa ja käytössä. Fysioterapeutti arvioi ja edistää asiakkaan työssä selviytymistä ennalta-
ehkäisevin ja korjaavin toimenpitein yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 

Lähteenä käytetty mukaellen: Fysioterapianimikkeistö 2007; Suomen Kuntaliitto, Suomen fysioterapeutit ry ja Suomen Fysio- 

terapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry 
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Liikkuva ja liikkumaton nuori  
– molemmat hyötyvät fysioterapiasta
Kasvuspurtteja ottava, urheilua harrastava nuori hyötyy jo kertakäynnistä fysioterapeutin vastaan-
otolla. 

Fysioterapeutti analysoi vastaanotollaan nuoren lihastasapainoa. Usein syyksi toistuvaan, ko-
vaankin kipuun paljastuvat vain väärä suoritustekniikka ja lihaskireydet. Kun kireydet tarkistetaan, 
tekniikka katsotaan kuntoon, ja nuorelle neuvotaan tietyt yksinkertaiset kotiharjoitteet ja veny-
tykset, tilanne korjaantuu, ja voimaa voi lisätä myöhemmin turvallisesti ilman pelkoa rasitusvam-
moista. 

Fysioterapeuttien ammattitaitoa kannattaa hyödyntää eri lajeissa. Valmentaja voi kutsua fysio-
terapeutin esimerkiksi vetämään yhdet treenit ja antamaan vinkkejä siitä, millaisiin seikkoihin tek-
niikassa kannattaa kiinnittää huomiota ja millaisia 
korvaavat harjoitteet voivat olla.

Myös vähän liikkuva, tietokoneruutua liikaa tuijot-
tava nuori kannattaa viedä fysioterapeutin vastaan-
otolle. Fysioterapeutti kertoo, mistä löytyy apua niska- 
ja selkäoireisiin tai toistuviin päänsärkyihin.   

Jos nuoresi valittaa toistuvasti esimerkiksi 
kipeitä polviaan, varaa aika fysioterapeutille. 

Fysioterapeutti tutkii liikkuvuudet ja 
lihastasapainon ja ohjaa tarvittaessa 

jatkotutkimuksiin.

Fysioterapiaa ennen leikkausta ja sen jälkeen
Tutkimukset ovat osoittaneet, että erilaisiin tuki- ja liikuntaelimistön operaatioihin valmistautuvat 
ja niistä toipuvat potilaat hyötyvät fysioterapeutin hoidosta ja ohjauksesta sekä ennen toimenpi-
dettä että sen jälkeen. Lähetettä fysioterapiaan kannattaa pyytää itse, jos lääkäri ei huomaa kirjoit-
taa sitä automaattisesti. Kuntoutuskäytännöissä on vielä vaihtelua. 

Lymfaterapia poistaa turvotusta
Lymfaterapialla hoidetaan eri syistä syntyneitä turvotuksia ja niiden seurauksia sekä vaivoja tai sai-
rauksia, joiden yhtenä oireena on turvotus. Hoito koostuu manuaalisesta, käsin suoritettavasta te-
rapiasta ja siihen voidaan yhdistää laitehoitoa ja kompressiosidoksia. Lymfaterapiaa käytetään 
vammojen ja leikkausten jälkihoitona, mm. rintasyöpäleikkauksesta ja muista kirurgisista toimen-
piteistä toivuttaessa, raskausaikaan tai suonikohjuihin liittyvissä turvotuksissa jne. Turvotusta vä-
hentävät hoidot nopeuttavat lähes aina paranemista.

Esimerkkejä fysioterapiasta 
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Akupuntuuri on yksi 
fysioterapeutin kiputyökaluista
Akupunktuuri on yleistynyt fysioterapeut-
tien käyttämänä hoitomuotona tuki- ja liikun-
taelimistön vaivoissa. Akupunktiolla voidaan 
vaikuttaa mm. kipuun ja liikkuvuuteen. Hoi-
don vaikutus on myös rentouttava, potilaat ra-
portoivat mm. parantuneesta yöunesta. Aku-
punktuurin hallitsevia fysioterapeutteja on 
Suomessa jo satoja, sillä Lääketieteellistä aku-
punktuurikoulutusta fysioterapeuteille on to-
teutettu vuosittain vuodesta 1995 lähtien 
kolmen järjestön yhteistyönä. Järjestöt ovat 
Suomen Lääkäreiden Akupunktioyhdistys ry, Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry ja 
Suomen Fysioterapeutit ry. Kouluttajat ovat maamme parhaita akupunktuurilääkäreitä.

Toimivaa huimauskuntoutusta
Monilla fysioterapiaan hakeutuvilla asiakkailla 
on yhtenä oireena huimaus. Jo lukuisista fysio-
terapiayrityksistä löytyy fysioterapeutteja, jotka 
ovat kouluttautuneet hyvänlaatuisen asento-
huimauksen, maailman yleisimmän huimaus-
häiriön, hoitoon. Fysi on järjestänyt koulutus-
ta jo vuosien ajan yhteistyössä korva-, nenä- ja 
kurkkutautien erikoislääkäri, dosentti Tapani 
Rahkon kanssa. 

Dosentti Tapani Rahko on kehittänyt toimivan menetelmän 
hyvänlaatuisen asentohuimauksen testaukseen ja hoitoon ja 

kouluttaa fysioterapeutteja menetelmän käyttöön. Kotiohjeet 
auttavat huimausasiakasta omahoidossa.

Lantionpohjan toiminta 
kuntoon  
Lantionpohjan toimintahäiriöt, mm. virtsankarkailu ja erilaiset krampit, ovat ajankohtainen ja 
kaikkia ikäryhmiä koskettava aihe. Fysioterapeutit ovat avainasemassa näiden ongelmien tunnis-
tamisessa ja aktiivisessa hoidossa. Lantionpohjan toimintahäiriöihin erikoistuneet fysioterapeutit 
osaavat	auttaa	vaivoista	kärsiviä.	Lantionpohjan	lihasten	ohjatulla,	biopalautteeseen	perustuvalla	
harjoittelulla on saatu hyviä tuloksia. 

Fysioterapeuttien akupunktuurikoulutuksen johtaja Seppo 
YT Junnila ohjaamassa käytännön harjoittelua.

Esimerkkejä fysioterapiasta 
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Kinesioteippaus lievittää 
liikekipua
Teippaukset ja tuet ovat tärkeä osa fysioterapi-
aa. Kinesioteippaus on tullut viime vuosien ai-
kana täydentämään perinteisiä teippauksia. 
Menetelmästä on usein apua varsinkin liikeki-
vun lievityksessä. Vaikutus tulee saada aikaan 
hoitotilanteessa välittömästi. Apua saadaan 
myös harjoitteluun ja päivittäisiin toimintoihin. 
Teippausta voidaan käyttää mm. lihasta ren-
touttavana tai aktivoivana, nivelen asentoa oh-
jaavana, ligamentti- ja jännealueiden kuormi-
tusta muuttavana tai lymfakiertoa edistävänä 
poistamaan turvotusta. Teippaus perustuu fy-
sioterapeutin tekemään alkututkimukseen ja sen perusteella valittavaan teippaustekniikkaan. Fy-
sioterapeutin	tieto	anatomiasta	ja	biomekaniikasta	antaa	parhaan	pohjan	teippauksen	hyödyntä-
miseen optimaalisella tavalla.

Ikääntyneet hyötyvät monin tavoin fysioterapiasta
Ikääntymisen mukanaan tuomat fysiologiset muutokset vaikuttavat ihmisen itsenäiseen pärjää-
miseen. Liikkumisen ongelmat ja sairaudet vähentävät tärkeää arkipäivän fyysistä aktiivisuutta. 
Fysioterapian avulla voidaan hidastaa ikääntymisen aiheuttamaa toimintakyvyn heikkenemistä. 
Tuore suomalainen tutkimustulos kertoo, että ikääntyvien ihmisten fysioterapiaan perehtyneen 
fysioterapeutin antama muistisairaan liikunnallinen kotikuntoutus on vaikuttavaa hoitoa, joka pa-
rantaa sekä muistitoimintoja että toimintakykyä. Fysi on kouluttanut jo kymmeniä geriatrisen fy-
sioterapian erikoisosaajia yhdessä palkitun fysioterapeutti Maija Käyhtyn kanssa. 

Esimerkkejä fysioterapiasta 

Fysioterapeutti OMT, Tule-fysioterapian erikoisasiantuntija Keijo 
Pitkämäki kertoo, että kinesioteippaus on tuonut fysioterapiaan 
aivan uusia mahdollisuuksia. Hän toimii kouluttajana Fysin 
fysioterapeuteille järjestämissä kinesioteippauskoulutuksissa. 

Ikääntynyt voi osallistua 
ryhmämuotoiseen 
kuntoutukseen – tai vetää 
sellaista itse, niin kuin  
40 vuotta sitten perustetun 
FYSI ry:n perustajajäsen ja 
ensimmäinen puheenjohtaja, 
fysioterapeutti Karin Krogell 
(keskellä), joka  
84 vuotta nuorena liikuttaa 
viikoittain kokoontuvaa 
jumpparyhmäänsä. Tällä 
joukolla on lantionpohjat 
kunnossa!  
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Tehokkaat laitehoidot
Tehokkaat laitehoidot ovat tärkeä osa tämän päivän fysioterapiaa. Löydät Fysi-lehden ilmoituk-
sista ajantasaista tietoa siitä, millaisia välineitä ja mahdollisuuksia tämän päivän kehittynyt tekno-
logia tarjoaa. Kirjoa löytyy pienvälineistä sellaisiin monipuolisiin laitteisiin, jotka samanaikaisesti 
sekä analysoivat että hoitavat ja mittaavat vielä hoitotuloksenkin. Käy tutustumassa yhteistyöyri-
tystemme kotisivuihin. Jos luet tätä lehteä nettiversiona, voit klikata linkeistä suoraan yritysten 
kotisivuille. 

Räätälöidyt terveysliikuntaryhmät
Fysioterapiayritykset räätälöivät terveysliikuntaa erilaisille kohderyhmille: työssä käyville, ikäihmi-
sille, urheiluseuroille ja yhdistyksille, mm. potilasjärjestöille. Ota yhteyttä paikkakuntasi fysiotera-
piayrityksiin ja kysy lisää! www.fysi.fi/jaesenyritykset 

Fysioterapiayritykset myyvät tuotteita ja 
opastavat

Monissa fysioterapiayrityksissä on myynnissä laadukkaita terveydenhuollon pienapuvälineitä ja 
hoitotarvikkeita.  Henkilöstö auttaa asiakasta sopivien tuotteiden valinnassa ja opastaa niiden 
käytössä. 

Lahjakortti fysioterapiaan
Anna fysioterapiaa lahjaksi läheisillesi. Lahjakortti 
fysioterapiaan auttaa ylläpitämään terveyttä ja toi-
mintakykyä, sen vaikutukset ovat pitkäaikaisia ja 
kertautuvia.

Omaiset ja läheiset voivat kannustaa iäkästä 
käyttämään terveyttään ja toimintakykyään ylläpitäviä palvelu-
ja ja/tai ostaa niitä hänelle lahjaksi. 

Jos olet havainnut omaisellasi liikkumisen tai toimintakyvyn heikkenemistä, voit kysyä lääkä-
rikäynnillä hänelle lähetettä fysioterapiaan. Asia ei aina muuten tule huomioiduksi vastaanotolla, 
kun käsiteltävänä on monia asioita. Lääkärin lähetteellä annetusta hoidosta voi hakea sairausva-
kuutuskorvausta Kelasta. Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, jonka 
vastaanotolle voi aina tulla myös ilman lääkärin lähetettä.

Voit hankkia omaisellesi fysioterapiaa kotiin, palvelutaloon, hoivakotiin tai sairaalaan. Jos omai-
sesi on niin hyvässä kunnossa, että hän jaksaa lähteä fysioterapialaitokseen, fysioterapiakäynti on 
monelle mieluinen viikoittainen ohjelmanumero. Liikkeelle lähteminen on jo sinänsä virkistävää 
ja kuntouttavaa. 

Fysioterapeutin voi tilata myös katsomaan, millaisia apuvälineitä kotiin olisi hyvä hankkia. Mo-
nia apuvälineitä voi saada ilmaiseksi kotikäyttöön esimerkiksi oman kunnan apuvälinelainaamos-
ta tai niitä voi ostaa.
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Löydä oman paikkakuntasi asiantuntijat
Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry on suomalaisten fysioterapiaa ja kuntoutusta 
tarjoavien yritysten oma järjestö. Tutustu fysioterapiaan sivuillamme www.fysi.fi Löydät sieltä 
Jäsenyritykset-sivulta kaikki jäsenyritystemme toimipisteet paikkakunnittain yhteystietoineen 
ja kotisivulinkkeineen. Klikkaa jäsenyritystemme kotisivuille – niiltä löytyy paljon tietoa 
fysioterapiasta ja sen eri hoitomuodoista. 

Voit lukea myös fysioterapiasta ja kuntoutuksesta kertovaa Fysi-lehteä digilehtenä verkossa. 
Osoitteesta www.fysi.fi/fysi-lehti löydät useita lehtemme numeroita. Voit halutessasi ladata ne 
myös pdf-muodossa omaan käyttöösi.

Fysioterapia on kaikkea tässä Fysi-liitteessä kerrottua – ja vielä paljon muuta.  
Ota omaksesi lääkkeetön, ihmisen omia voimavaroja tukeva hoitomuoto!

Pidä huolta itsestäsi ja läheisistäsi.
Tervetuloa fysioterapiaan!

Kiitos kuvamateriaalista: Fysio-Mese Oy; Salpakankaan Lääkintävoimistelu Oy; Turun Ortopedinen Kuntotalo Apex Oy.


