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FYSI ry:n jäsenet tuottavat kansalaisille 
lähipalveluja

o FYSI ry on toimialan yritysten edunvalvontajärjestö, joka 
järjestää myös täydennyskoulutusta.

o Yhteensä 830 eri puolilla Suomea sijaitsevaa jäsenyritystä, 
suurin osa 1 – 3 hengen yrityksiä – verot maksetaan aina 
Suomeen. Monissa yrityksissä on myös ammatinharjoittajia. 
FYSIssä on myös opiskelijajäseniä ja seniorijäseniä. 

o Yrityksissä tarjolla merkittävää alan erikoisosaamista 
kaikenikäisten ihmisten työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen.

o Jo vuosikymmenien ajan tuotettu lähipalveluna mm. 
vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja. 

o Nyt pohdituttaa: miten käy mikro- ja pk-yritysten sote-
uudistuksessa?



Sotea odotellessa epävarmuus lisääntynyt 
pienissä kuntoutusyrityksissä!

oMikä on mikro- ja pk-yrityksen rooli tulevassa sote-mallissa?
oUskallanko palkata lisää työntekijöitä?
oOnko nykyisilläkään työntekijöilläni töitä tulevassa sote-

mallissa?
o Investoinko henkilökunnan kouluttamiseen?
o Investoinko uusiin laitteisiin tai parempiin tiloihin?
o Liitynkö sähköiseen potilastietojärjestelmään Kantaan?
o Yritänkö myydä yritykseni vai lopetanko homman tähän? 



Soteuudistus saatava jo valmiiksi!

o Järjestäjä ja tuottaja eriytettävä: maakunta järjestää ja 
palveluntuottajat tuottavat

oPalvelutuotannon kustannukset avoimiksi – verovarat 
käytettävä kustannustehokkaasti -> kustannus-
tehokkaita palveluja - > veronmaksajan piikki kiinni

oPalvelutuotannon keskittyminen estettävä
o Ei suuria sote-keskuksia, ei täyden palvelun sote-

tavarataloja
oMyös mikroyrityksillä oltava mahdollisuus tuottaa 

palveluja kansalaisille
oNeutraali palveluohjaus!!! Asiakkaalle oikeus valita!!!



Yrityksissä valmistaudutaan soteen pitämällä 
osaaminen jatkuvasti ajan tasalla!

o Liitytään sähköiseen potilastietojärjestelmään Kantaan 
o Hankitaan Kanta-sertifioitu potilastietojärjestelmä
o Koulutetaan henkilökunta käyttämään Kantaa
o Perehdytään uuteen tietosuoja-asetukseen

o Hankitaan uudenlaista ammatillista täydennyskoulutusta
o Fysioterapeutin suoravastaanottotoiminta – nopeuttaa hoitopolkua
o Etäkuntoutuspalvelut – digityökalut käyttöön asiakastyössä

o Hankitaan yrittäjyysosaamista
o Palvelukuvaus, tuotteistaminen: oma osaaminen rohkeasti esiin!
o Hinnoittelu- ja kustannuslaskentaosaaminen varmistettava
o Markkinointiosaaminen – kuka on ostaja uudessa sotessa?
o Digiosaaminen varmistettava
o Tulevat sote-lait (40 lakia!): mm. palveluntuottajalaki, 

yrityskauppasäännökset, pienten yritysten suojaaminen kilpailulailla…
o Verkotutaan muiden sote-palveluntuottajien kanssa



FYSIn näkemys fysioterapiapalveluista 9.5.2017 
julkistetussa valinnanvapauslakiesityksessä



…Jatkuu: FYSIn näkemys…



Terveiset sote-päättäjille

• Tehkääpä nyt sote jo valmiiksi - epävarmuus tuhoaa yrityksiä!
• Järjestäjä ja tuottaja eriytettävä!
• Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluntuottajat samalle 

viivalle; samoilla pelisäännöillä tuottamaan kustannustehokkaita 
palveluja kansalaisille!

• Kaikenkokoisille yrityksille mahdollisuus olla mukana uudessa 
sotessa – kaikkia tarvitaan, asiakas valitkoon ja laatu ratkaiskoon! 
Keskittymiskehitys katkaistava!

• HUOM! Pienet, ketterät yritykset tuottavat kansalaisten tarvitsemia 
lähipalveluja, esim. kuntoutuspalveluja ikääntyvien ihmisten tuki- ja 
liikuntaelinongelmiin! 

• Suomessa 18.661 sote-yritystä, joista 95 % mikroyrityksiä
• Hyödynnetään paremmin jo nyt voimassa olevaa palveluseteli-

järjestelmää – yksi valinnanvapauden väline on siis jo olemassa!
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