
SUOMEN TOIMINTATERAPEUTTILIITTO ry:n 
puheenjohtaja Kristina Holmberg on tyy-
tyväinen: ”Olen uskonut Kuntoutusalan 
Asiantuntijoiden syntyyn ja missioon koko 
tämän ajan. Tämä on meidän jäsenillem-
me nykyisessä toimintaympäristössä paras 
mahdollinen ratkaisu.”

Kun Suomen Fysioterapeutit ry:n pu-
heenjohtaja Tiina Mäkiseltä kysyy, tuliko 
missään vaiheessa epätoivoinen olo – sel-
lainen, ettei tästä yhteisestä projektista tulisi 
mitään – hän purskahtaa nauruun. ”Jatku-
vasti”, hän vitsailee, mutta vakavoituu sitten.  
”Ei kertaakaan. Ulkopuoliset ovat kyllä ih-
metelleet, mutta meistä tämä on ollut koko 
ajan hyvä asia.” 

Marraskuun viimeisenä viikonloppuna 
sekä Suomen Fysioterapeuttien että Suomen 
Toimintaterapeuttiliiton jäsenet äänestivät 
uuden kattoliiton, Kuntoutusalan Asiantun-
tijoiden perustamisen puolesta. Uusi katto-
liitto sijoittuu Akavan alle, eikä syntyessään 
vie järjestöjen itsenäisyyttä. Molemmat liitot 
säilyvät itsenäisinä toimijoina, mutta Kun-
toutusalan Asiantuntijat luovat niille yhteis-
työvälineen, jota hyödyntää kuntoutusalan 
edunvalvonnassa.

Prosessi ei ole ollut täysin kivuton. Jä-
senistöltä on tullut paljon palautetta. ”Jou-
kossa on ollut paljon hyvää palautetta. Sel-
laista, että näkee jäsenistön aktivoituneen 
ja innostuneen aivan uudella tavalla”, sanoo 
Mäkinen. Mutta on joukossa ollut epäilijöi-
täkin. ”Kriittisetkin jäsenet ovat kuitenkin 
olleet avoimia perusteluille ja keskusteluil-
le. Olemme käyneet paljon hyviä vuoropu-
heluita”, jatkaa Holmberg.

Toimintaterapeuttien osalta on noussut 
esiin kysymys siitä, onko fysioterapeuttien 
kanssa tehtävä yhteistyö riittävän laajaa, jot-
ta Kuntoutusalan Asiantuntijat voivat käyt-
tää kuntoutusalan ääntä. ”Kuntoutusalasta 
meitä on fysioterapeuttien kanssa puhumas-
sa jo moninkertainen joukko verrattuna sii-
hen, jos seisoisimme yksin puhumassa näis-
tä asioista. Jatkossa suunnitelmissa on myös 
se, että Kuntoutusalan Asiantuntijoiden sa-
teenvarjo houkuttelisi vahvalla toiminnalla 

alleen myös muita kuntouttajien edunvalvo-
jia ja toimijoita, kuten kuntoutustieteilijöitä”, 
visioi Kristina Holmberg ja lisää: ”Organi-
saatiorakenteen muutos vie sekä toimintate-
rapeutit että fysioterapeutit lähemmäs mui-
takin yhteistyökumppaneita, kuten Akavan 
TerVe-verkostoa.”

Fysioterapeuttien huolet ovat liitty-
neet paljolti siirtymiseen hoitoalan massasta 
osaksi pienempää kuntoutusalan toimijaa. 
Mäkinen pohdiskelee, että uudistuksessa ja 
entiseen jäämisessä ovat vastakkain olleet 
toisaalta joukkovoima ja toisaalta ammatil-
linen identiteetti ja mielekäs ammatillinen 
yhteisö. ”Niiden jäsenten, jotka ovat kuu-
luneet meidän lisäksemme myös Tehyyn, 
näkökulmasta joukkovoima ja suuri massa 
on tuonut turvaa, joka kuitenkin on fysio-
terapeuttien kannalta ollut ehkä näennäistä. 
Mehän emme ole voineet vaikuttaa siihen, 
millaista vaikkapa taloudellista edunvalvon-
taa Tehy on fysioterapeuttien puolesta teh-
nyt”, hän sanoo.

Monet yrittäjäjäsenet molemmista lii-
toista ovat kyselleet, keskittyykö edunval-
vontatyö nyt palkansaajiin. Kuntoutusalan 
Asiantuntijoiden perustaminen ei kuiten-
kaan tule vähentämään yrittäjille nyt olleita 
palveluita – päinvastoin. Uuden kattoliiton 
rekrytointilistalla ensimmäisten joukossa on 
juuri asiamies, joka olisi perehtynyt kuntou-

tusalan yrittäjien edunvalvontahaasteisiin.
”Ylipäätään uuden kattoliiton palve-

luista tullaan kysymään jäsenistöltä. Em-
me lähde arvailemaan, millaisia palveluita 
ja toiveita heillä toimintaa kohtaan on, vaan 
kysymme suoraan ja annamme siten jäsenil-
le tilaa toimintamme ohjaamisessa”, sanoo 
Tiina Mäkinen.

”Nyt tiedämme huolet, joita kentällä on 
– tiedämme, mihin ansoihin jäsenistö ei ha-
lua meidän astuvan. Se on valtavan arvokas-
ta”, kiittävät molemmat puheenjohtajat.

Kuntoutusalan Asiantuntijat ry on nyt 
päätetty perustaa, mutta työlista ei ole tyh-
jä. ”Nyt aikaa on mennyt aivan valtavasti 
käytännönjärjestelyiden sopimiseen ja jär-
jestörakenteen pohtimiseen. Odotan suun-
nattomasti sitä, että pääsemme kiinni sen jä-
sentemme kannalta kaikkein keskeisimmän 
– eli edunvalvontatyön – suunnitteluun ja 
tekemiseen. Lisäksi organisaatiomuutos on 
avain jäsenpalveluidemme kehittämiseen”, 
toteaa Kristina Holmberg. 

Suomen Fysioterapeuttien ja Suomen 
Toimintaterapeuttiliiton yhteistyöprojek-
ti on herättänyt mediankin huomion, kun 
käytännössä muutos tarkoittaa Suomen Fy-
sioterapeuttien irtautumista Tehyn yhteis-
työjäsenjärjestöistä. Uuden keskusliiton 
syntyminen on kiristänyt erityisesti STTK:n 
ja Akavan välejä, ja se on lisännyt mielen-
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”KUNTOUTUSALAN Asiantuntijat on lois-
tava juttu”, tiivistää Akavan puheenjohta-
ja Sture Fjäder näkemyksensä toiminta-
terapeuttien ja fysioterapeuttien uudesta 
kattojärjestöstä. Fjäderin mukaan on jär-
kevää yhdistää kahden melko pienen ryh-
män voimat. Uudella järjestöllä on myös 
selkeä profiili ja mahdollisuus brändätä it-
sensä. ”Molemmat toimivat kuntouttavassa 
ja ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Sillä on 

suuri merkitys suomalaisen yhteiskunnan ja 
sen resurssien käytön kannalta. Kuntoutus-
alan Asiantuntijat voi olla aluksi tuntema-
ton, mutta nimi viittaa selvästi järjestön teh-
tävään ja se on hyvä asia.”

Uudet toimijat ja loikat keskusjärjes-
töstä toiseen aiheuttavat aina tärinää kentäl-
lä– niin Akavan sisällä kuin myös STTK:ssa. 
Fjäder muistuttaa, että Akava ei ole harjoit-
tanut mitään aggressiivista jäsenhankintaa, 
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Maaliskuu 2015:
Suomen Fysioterapeutit ja 

Suomen Toimintaterapeuttiliitto 
sopivat tiiviimmästä käytännön 
tason yhteistyöstä. ”Lähdimme 

hakemaan yhteistyöllä 
synergiaetuja.”

Lokakuu 2015:
Jäsenistölle tiedotettiin 

uudistuksesta. ”Olemme 
käyneet paljon keskustelua 

kentän kanssa. On ollut hyvä 
huomata, että kriitikotkin ovat 
olleet valmiita keskusteluun, ja 

tukea on tullut runsaasti.”

Marraskuu 2015:
Molempien liittojen jäsenet  

päättivät Kuntoutusalan 
Asiantuntijoiden perustamisesta. 
”Silloin tuntui, että vihdoin! Nyt 
pääsemme tekemään töitä sen 

kaikkein tärkeimmän asian – 
edunvalvonnan parissa”

Kesäkuu 2015:
Keskustelut syvemmän tason, strategisen  
tason yhteistyöstä, yhteisestä kattoliitosta 

alkoivat. ”Mitä pidemmälle keskustelut etenivät, 
sitä enemmän huomasimme toiminnassamme ja 
edunvalvonnan puutteissa olevan yhtäläisyyksiä. 

Pian yhteinen kattoliitto alkoi tuntua 
erinomaiselta idealta.”

Elokuu 2015:
Uuden kattoliiton 

tunnusteleminen alkoi 
täysillä. Teimme taustatyötä 

siitä, onko suunnitelma 
mahdollista toteuttaa 

käytännössä. 

Tammikuu 2016:
Kuntoutusalan Asiantuntijat  

aloittaa toimintansa.

TIMELINE UUDISTUKSESTA

Akavan puheenjohtaja:  
Kuntoutusalan Asiantuntijat toimii 
järjestökentän jäänmurtajana 

kiintoa Kuntoutusalan Asiantuntijoiden pe-
rustamista kohtaan. Lisäksi ay-kentän muut 
toimijat ovat olleet kiinnostuneita ja hie-
man epäuskoisiakin muutoksen aikataulua 
ja missiota kohtaan.

”Minulta kysyttiin kerran, mitä kuvit-
telemme tällä muutoksella saavamme. Vas-

tasin, että emme kuvittele saavamme mi-
tään. Meidän fokuksemme on aktiivisessa, 
omassa toiminnassa – kuntoutusalan äänen 
saamisessa kuuluvaksi. Edunvalvonta on 
meille tärkeintä, emmekä aio antautua jär-
jestöpolitiikan vietäväksi”, sanoo Kristina 
Holmberg lujasti.

”Olemme uuden edessä. Käännäm-
me historiankirjan sivua uudelle aukea-
malle. Se, millainen tekijä Kuntoutusalan 
Asiantuntijoista tulee, riippuu nyt kaikista 
meistä. Se tekee tästä uudistuksesta mie-
lenkiintoisen ja antoisan”, hymyilee Tiina 
Mäkinen. •
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vaan toimintaterapeuttien ja fysioterapeutti-
nen sijoittuminen lähti molempien ryhmien 
omasta aloitteesta. ”Toki uuden keskusjär-
jestöhankkeen myötä olemme olleet yhte-
ydessä, että tervetuloa selvittämään Akava-
yhteistyötä.”

Kuntoutusalan Asiantuntijat syntyy 
keskellä työmarkkinakentän suurta murros-
ta. Akava haluaa olla tässä muutoksessa kes-
keinen toimija, se tähtää myös terveyspoli-
tiikan keskusjärjestöksi. 

”Meillä on tavoitteena luoda Aka-
vaan ja neuvottelujärjestö JUKO:n sisälle 
vahva terveydenhoitoalan ryhmä. Lääkä-
rit pitävät oman profiilinsa. Muut tervey-
denhuoltoalan ammattilaiset, joilla on 
ammattikorkeakoulutaustainen tutkinto, 
muodostavat toisen blokin. Se on vahva 
toimija työmarkkinoilla, mutta myös yh-
teiskunnassa.”

Haastattelussa ei voida ohittaa Akavaa 
ja Uutta keskusjärjestöä ja sitä hoitaako ta-

loudellista edunvalvontaa Tehy vai JUKO.  
Liittojen, ryhmien ja jäsenten täytyy vali-
ta ovatko he SAK-vetoisessa miesvaltaisten 
alojen Uudessa keskusjärjestössä vai kor-
keastikoulutettujen Akavassa. Fjäder uskoo 
vahvasti, että enemmistö tehyläisistä valitsee 
joko ensi keväänä tai kahden vuoden sisällä 
Akavan. Sama ajatusmalli koskee myös kun-
toutuksen asiantuntijoita eli miksi he valit-
sivat Akavan. 

”He kokevat, että koulutusidentiteetti, 
ammattikuntaidentiteetti ja asiantuntijuus 
on niin vahva, että he valitsevat Akavan.  
Silloin Akavaan muodostuu terveydenhoi-
toalan ammattilaisten enemmistö, jonkin-
lainen kiinteä yhteistyöverkosto. Siinä ovat 
mukana myös sairaanhoitajaliitto, rönt-
genhoitajaliitto ja kätilöt eli kaikki ne am-
mattilaiset vaihtavat keskusjärjestöä. Tä-
mä ryhmä muodostaa tiiviimmän ryhmän 
JUKO:oon  ja he saavat silloin suoraan vas-
tuun tästä neuvottelutoiminnasta.”

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudis-
tukseen Fjäderillä on selkeän kanta: siihen 
prosessiin aiotaan sotkeutua ja kunnolla.  
Akavalaiset liitot ovat vahva toimija uudis-
tuksessa, koska enemmistö henkilöstöstä 
on Akavan jäseniä. Puheenjohtaja kiireh-
tii miettimään malleja, joilla ammatinhar-
joittajat ja yksinyrittäjät pääsevät mukaan 
tarjoamaan palvelujaan suurten yksityisten 
yritysten rinnalla. Akava kasaa myös liit-
toja miettimään, miten poliittisten raken-
nepäätösten jälkeen sote alkaa näkyä työn 
arjessa. 

Kuntoutusalan Asiantuntijoiden täy-
tyy ratkaista, miten se palvelee yrittäjäjäse-
niään. Yksi vaihtoehto on tarjota lakiapua 
ja neuvontaa oman kattojärjestön kautta. 
Puheenjohtaja Fjäder kuitenkin toivoo, et-
tä eri liitot istuisivat miettimään, voitaisiin-
ko yhdessä luoda laajempia palvelumalleja 
yrittäjien, ammatinharjoittajien ja freelan-
cereiden avuksi. •

UUSI ORGANISAATIO 2016
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Suomeen syntyy uusi kattoliitto ja työmarkkinatoimi-
ja Kuntoutusalan Asiantuntijat. Suomen Fysioterapeu-
tit ja Suomen Toimintaterapeuttiliitto päättivät asiasta 
yhdistyksen perustamiskokouksessa 29.11.2015. Kuntou-
tusalan Asiantuntijat aloittaa toimintansa ensi vuoden 
alusta. 

Molempien järjestöjen jäsenistö antoi tukensa hank-
keelle kokouksissaan viikonloppuna. 

Holmbergin mukaan yhteistyö on ollut koko muutospro-
sessin aikana erittäin toimivaa. 

”Olemme pystyneet toimimaan nopeasti. Haluamme 
näyttää muille esimerkkiä, että muuttuvassa työmark-
kinakentässä täytyy olla ketterä, jos jäsenistön edunval-
vonnan tarpeet edellyttävät erilaista ja uudenlaista ta-
paa toimia”, toteaa Holmberg.

Suomen Fysioterapeuttien puheenjohtaja Tiina Mäki-
nen on tyytyväinen ratkaisuun. Yhteistyö toimintate-
rapeuttien kanssa on Mäkisen mukaan osoittanut jär-
jestöjen pystyvän toimimaan yhteisten tavoitteiden 
edistämiseksi. 

”Kuntoutusalan Asiantuntijoissa voimme aloittaa todel-
lisen työn edunvalvonnan tehostamiseksi. Uusi katto-
liitto jatkaa hyväksi todettua linjaa, jota tukee kevyt ja 
muutoksiin nopeasti reagoiva organisaatio. Uskomme 
että näin kattojärjestö pystyy reagoimaan nopeasti toi-
mintaympäristön muutoksiin”, sanoo Mäkinen.

JULKISALAN koulutettujen neuvottelujärjes-
tön JUKO:n puheenjohtaja Olli Luukkainen 
pitää selvänä, että terveysalan edunvalvon-
ta, myös akavalainen, tarvitsee uudistamis-
ta. Luukkainen on tyytyväinen, että toimin-
taterapeutit ja fysioterapeutit muodostavat 
Kuntoutusalan Asiantuntijat ry:n.  ”Uskon, 
että tätä kautta toimintaterapeuttien ää-
ni yhdessä fysioterapeuttien kanssa kuuluu 
kirkkaammin”. 

JUKO hoitaa julkisen sektorin ja näi-
hin verrattavissa olevien alojen akavalaisten 

virka- ja työehtosopimukset. Kuntoutus-
alan Asiantuntijat kuuluu JUKO:n talou-
dellisen edunvalvonnan piiriin. JUKO on 
työmarkkinakentän jättiläinen, sillä sen so-
pimusten piirissä on 588 000 suomalaista 
palkansaajaa.

Luukkaisen mukaan Akava ja JUKO 
haluavat vahvistaa rooliaan terveysalalla, 
jossa kuntoutus on keskeinen osa hyvin-
vointia ja työssäjaksamista. ”On viisasta, et-
tä kuntoutusalan yhteistyö tiivistyy ja pääl-
lekkäisyyttä saadaan pois ja näin energiaa 

JUKO:n voimavarat Kuntoutus-
alan Asiantuntijoiden käyttöön

Kuva: Leena Louhivaara

Kuntoutusalan Asiantuntijat hakee korkeakoulutettujen 
keskusjärjestön Akavan jäsenyyttä. Taloudellinen edun-
valvonta hoituu JUKO:n eli Julkisalan koulutettujen neu-
vottelujärjestön kautta. 

”Kuntoutusalan Asiantuntijoiden perustaminen ja 
Suomen Fysioterapeuttien liittyminen uuteen katto-
järjestöön tarkoittaa Tehyn yhteistyöjäsenroolista ir-
taantumista. Näen, että tämä on fysioterapeuttien 
edunvalvonnan kannalta merkittävä uudistus koko am-
mattikunnalle. Näin saamme paremmat mahdollisuu-
det vaikuttaa kuntoutusalan edunvalvontaan”, Tiina 
Mäkinen Suomen Fysioterapeuteista tiivistää. 

Uusi kattoliitto mahdollistaa fysioterapeuttien yhteis-
työn muiden akavalaisten korkeasti koulutettujen terve-
ydenhuollon asiantuntijoiden kanssa.

Perustamiskokouksessa Kuntoutusalan Asiantuntijoi-
den puheenjohtajaksi valittiin Suomen Fysioterapeut-
tien puheenjohtaja Tiina Mäkinen ja varapuheenjohta-
jaksi Suomen Toimintaterapeuttiliiton puheenjohtaja 
Kristina Holmberg. Puheenjohtaja vastaa yhdistyksen 
sisäisestä toiminnasta ja Akava-yhteistyöstä, varapu-
heenjohtaja taloudellisesta edunvalvonnasta ja JUKO-
yhteistyöstä.

Lisätietoja: 
Kuntoutusalan Asiantuntijat ry
Puheenjohtaja Tiina Mäkinen, 040-507 7382
Varapuheenjohtaja Kristina Holmberg, 040-759 55 88
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TÄRKEÄNÄ PIDÄN sitä, että uudella organi-
saatiolla on sellainen organisaatiorakenne, 
että se pystyy reagoimaan ja vastaamaan te-
hokkaasti ja monialanasiantuntevasti esil-
le nouseviin kysymyksiin. Lisäksi oleellinen 
asia on se, että taustalla on nyt painoarvol-
taan suurempi jäsenmäärä, joka vaikuttaa 
tietysti neuvotteluihin pääsyyn sekä näkö-

kulmien esille tuomisen mahdollisuuksiin 
positiivisesti. Odotan mielenkiinnolla myös 
muiden kuntoutusalan järjestöjen reagoin-
tia, sillä uudella kattoliitolla on selkeä tule-
vaisuuden visio  ja yhteistyömahdollisuudet 
ovat huomattavat. Viittaan terveydenhuol-
tolakiin vuodelta 2010, joka edellyttää kun-
toutuksessa monialaista ja hallintokunti-

saadaan suunnattua enemmän edunval-
vontaan. Tähän JUKO tarjoaa hyvän fooru-
min”, Luukkainen sanoo. 

Luukkainen muistuttaa, että esi-
merkiksi fysioterapeuttien taloudellista 
edunvalvontaa hoitava Tehy on ollut pois 
kunta-alan pääneuvottelupöydästä työtais-
telunsa jälkeen vuodesta 2007 ja se palasi 
sinne vasta 2014,  kun SuPer, Tehy ja SPAL 
(Suomen palomiesliitto) perustivat Koulu-
tetun hoitohenkilökunnan KoHon:n hel-
mikuussa 2014.

”Tehy on ollut sivuraiteella. Nyt tämä 
alkaa kirkastua fysioterapeuteille ja mo-
nille muille. JUKO on ollut keskeinen toi-
mija yhtenä isona osapuolena pääneuvot-

telupöydässä sopimassa terveydenhuollon 
asioista.”

Luukkaisen mukaan on päivän selvää, 
että Kuntoutusalan Asiantuntijoiden paikka 
on Akavassa ja JUKO:n neuvotteluvoiman 
piirissä. STTK:lainen Tehy kuuluu poruk-
kaan, joka valmistelee Uutta keskusjärjes-
töä. ”Uudessa keskusjärjestössä pyritään 
vahvistamaan SAK:laisten, miesvaltaisten ja 
ammattikoulupohjaisten vientialojen edun-
valvontaa. Julkisen puolen ja terveysalan ta-
voitteet eivät näy uudessa järjestössä. Siihen 
maailmaanko haluttaisiin mennä?”, Luuk-
kainen sanoo. 

Terveysalan asiantuntijat  
saman katon alle
Asiamies Minna Holm vastaa terveysalan 
edunvalvonnasta JUKO:ssa. Holmilla on 
pitkä työkokemus myös työterveyshoitaji-
en järjestöpäällikön hommista. Holmin mu-
kaan pienikin liitto saa hyvin alansa erityis-
kysymykset esille JUKO:ssa. 

”Työajat ja palkkaus ovat se yleisin syy 
ottaa yhteyttä luottamusmieheen. Jukolai-
silla on aivan erilaisia tarpeita kuin jakso-

työssä olevilla. Meidän luottamusmiehet 
hoitaa esimerkiksi sitä, miten myös viikko-
työaikaan saadaan joustoja. Täällä paino-
piste halutaan pitää asiantuntijuudessa sekä 
palkkauksen ja arvostuksen kohottamises-
sa”, Holm kertoo. 

Holm uskoo, että terveysalan jäsen-
ten määrän kasvu Akavassa ja JUKO:ssa li-
sää tämän ryhmän painoarvoa. ”Akavassa ja 
JUKO:ssa on ollut jo pitkään Terve-verkos-
to, jossa nimenomaan eri terveysalan liitot 
tekevät yhteistyötä. Kun se yhteistyö vahvis-
tuu, sen myötä myös alan painoarvo nou-
see täällä.”

Holmin mukaan on luontevaa, että 
Kuntoutusalan Asiantuntijat eli fysiotera-
peutit ja toimintaterapeutit kotiutuvat Aka-
vaan muiden korkeastikoulutettujen ryh-
mään. ”Porukka saa paremmin äänensä 
kuuluviin ympäristössä, jossa muutkin te-
kevät asiantuntijatyötä”.  Työyhteisöjen arki 
kannattaa sinetöidä myös järjestöyhteistyöl-
lä. ”Monilla työpaikoilla tehdään jo moni- 
ammatillista yhteistyötä. Eikö ole luontevaa, 
että nämä ryhmät ovat samassa keskus- ja 
neuvottelujärjestössä.” •

Moniammatillisuus kunniaan
en yli menevää yhteistyötä, mukaan lukien 
myös yksityisen sektorin. Tämä on merkit-
tävä avaus myös yrittäjäjäsenille.

Jäsenyys Suomen Toimintaterapeut-
tiliitossa tällaisena mikrotason yrittäjä-
nä on oikeastaan itsestäänselvyys. Taustal-
la on organisaatio, joka toimii oman alan 
edun mukaisesti. Painopistettä on nyt vii-
meisten vuosien aikana siirretty myös yrit-
täjäpuolelle, mikä näkyy mm. koulutuksissa.  
Ajankohtaista muuttuvassa toimintaken-
tässä on mm. yrittäjän jaksaminen. Toivon, 
että Toimintaterapeuttiliitto tukee yrittä-
jiä ajantasaisella ja luotettavalla tiedolla ja 
koulutuksella. Suositusten ja hyvien käy-
täntöjen jakaminen on oman ammattiyh-
distyksen keskeinen tehtävä. Yhteiskunnal-
linen edunvalvonta, kuten toimintaterapian 
mahdollisuuksien avaaminen ja tunnetuksi 
tekeminen, on myös yrittäjille kohdistuvaa 
edunvalvontaa. •

Työyhteisöjen arki  
kannattaa sinetöidä myös 
järjestöyhteistyöllä.

Yrittäjäjäsen Eija Vehviläinen:
”Uusi kattoliitto on mielestäni 
suora vastaus nykypäivän 
haasteeseen toimia tehokkaasti, 
monialaisesti, kehittäen ja tehden 
yhteistyötä meidän kaikkien 
toimijoiden eduksi.”
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