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Lukijalle

Vain kolmasosa peruskoululaisista liikkuu suositusten mukaan tunnin päivässä reippaasti. Liikkuva koulu -ohjel-
man myötä kouluympäristöä on kehitetty liikkumista tukevaksi, mutta edelleen tarvitaan yksilöllisesti kohdennettuja 
tukitoimia erityisesti vähiten liikkuville ja toimintarajoitteisille lapsille ja nuorille. Esimerkiksi koulupäivän aikana ta-
pahtuvaa ohjattua harjoittelua, joka kohdistuu siihen 20-30 %:iin ikäryhmästä, jotka tarvitsevat erityistä tukea fyysisen 
toimintakyvyn kohottamiseksi. 

Koululaisten ja opiskelijoiden fyysisen toimintakyvyn parantuminen on välttämätöntä heidän tulevan työkykyisyy-
tensä turvaamiseksi. Painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisevään toimintaan ja varhaiseen puuttumiseen on kou-
lulaisten ja opiskelijoiden kannalta keskeistä. Se on myös yhteiskunnan näkökulmasta kustannustehokasta. Fysio-
terapialla voidaan ratkaista nykyisiä haasteita. Sen vuoksi Suomen Fysioterapeutit ry ja Lasten Fysioterapia ry ovat 
yhteistyössä laatineet suosituksen koululaisten ja opiskelijoiden fysioterapiasta kouluympäristössä.

Lainsäädännön mukaan fysioterapeutti voi toimia tiiviinä osana koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa, mutta Suomen 
Fysioterapeutit ry:n tekemän kyselyn (2019) perusteella fysioterapeutin vastaanotto toteutuu pääsääntöisesti terveys-
asemilla. Tarvitaan toimenpiteitä, jotta lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky paranee ja kaikki koululaiset sekä 
opiskelijat pääsevät vaivatta fysioterapeutin vastaanotolle.   

Kouluilla ja oppilaitoksissa työskentelevän fysioterapeutin tehtävänkuvaan kuuluvat sekä ennaltaehkäisevät toi-
met koululaisten ja opiskelijoiden fyysisen toimintakyvyn lisäämiseksi että varhainen puuttuminen mm. tuki- ja liikun-
taelinoireisiin. Kouluilla ja oppilaitoksissa toteutuva fysioterapeutin vastaanotto nopeuttaa ja sujuvoittaa koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollon moniammatillista yhteistyötä.

Tämän suosituksen tarkoituksena on lisätä tietämystä fysioterapian mahdollisuuksista koululaisten ja opiskelijoi-
den kasvun ja kehityksen tukemiseksi kouluympäristössä. Lisäksi suosituksen tehtävänä on selkeyttää ja yhdenmu-
kaistaa peruskoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille suunnatun fysioterapian sisältöä. 

Suosituksessa on määritelty ne keskeiset tehtävät, jotka kuuluvat kouluilla ja oppilaitoksissa työskentelevien fysio-
terapeuttien työnkuvaan. Suositusta päivitetään tarpeen mukaan toimintaympäristön muutokset huomioiden, kuiten-
kin vähintään kolmen vuoden välein. 

Suositus on tarkoitettu ensisijaisesti koululaisten ja opiskelijoiden fysioterapiasta vastaaville esimiehille, opetustoi-
men johtajille, kuntapäättäjille ja kouluissa toimiville fysioterapeuteille. Se antaa tietoa myös muille terveydenhuol-
lon ammattilaisille ja kansalaisille sekä muille tahoille, jotka tarvitsevat tietoa koululaisten ja opiskelijoiden fysiote-
rapiasta ja sen mahdollisuuksista fyysisen toimintakyvyn tukemisessa. 

Suosituksen tekemisestä on vastannut Fysioterapeutit kouluille -työryhmä, jonka puheenjohtajana on toiminut Suo-
men Fysioterapeutit ry:n varapuheenjohtaja Anu Pollari. Muina edustajina työryhmässä ovat toimineet Suomen Fy-
sioterapeutit ry:n puheenjohtaja Tiina Mäkinen, Suomen Fysioterapeutit ry:n kehittämisasiantuntija Katri Partanen, 
Lasten Fysioterapia ry:n puheenjohtaja Reetta Tuomisto, fysioterapeutti ja lasten fysioterapian erikoisasiantuntija 
Nita Tolvanen, terveystieteiden maisteri Anu Granberg (Turun ammattikorkeakoulu), fysioterapeutti Elina Herttuainen 
(Lappeenrannan kaupunki, Liikuntatoimi), työfysioterapeutti Katja Hovi (Raahen kaupunki), terveystieteiden maisteri 
Katariina Pirnes (FYSIOS Akatemia), fysioterapeutti YAMK Heta Pollarinen (JIK peruspalveluliikelaitos kuntayhtymä), 
fysioterapeutti Sirkka Ruokonen (Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä), terveystieteiden maisteri Kirsti 
Siekkinen (LIKES) ja fysioterapeutti Elisa Vesterinen (Kangasalan kaupunki, sosiaali- ja terveyskeskus). 
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Kouluterveyskyselyn, Move!-mittausten ja LIITU-tutkimuksen 

mukaan lapset liikkuvat vähän. Heillä on tuki- ja liikuntaelinoi-

reita ja heidän fyysinen toimintakykynsä on alentunut. Tilan-

teen korjaamiseksi vuosien 2016-2018 hallitusohjelmassa nos-

tettiin yhdeksi kärkihankkeeksi Liikkuva koulu -ohjelma, jonka 

tavoitteena oli lisätä koulupäivän aikaista liikettä ja vähentää 

istumista. Nyt suurin osa peruskouluista on Liikkuvia kouluja. 

Lisäksi toiminta on laajentunut toisen asteen oppilaitoksiin Liik-

kuva opiskelu -ohjelmana sekä varhaiskasvatukseen Ilo kasvaa 

liikkuen -ohjelmana.

Toisen asteen opiskelijoiden fyysinen aktiivisuus erityises-

ti ammattiin opiskelevilla on kaikkein vähäisintä. Kuitenkin 

myönteistä kehitystä on havaittu myös toisella asteella. Vä-

hän liikkuvien osuus on hieman vähentynyt (Tuloskortti 2018).

Urheiluharrastusten ulkopuolella oleville nuorille on tarjolla 

niukasti ohjattuja liikuntamahdollisuuksia, ja osa nuorista liik-

kuu arjessaan erittäin vähän. Toisen asteen opinnot ovat perus-

kouluun nähden vaativia ja istumisen määrä sekä koulussa että 

vapaa-ajalla on suuri. Aikuistuessa nuorten kokemukset omasta 

kehosta muuttuvat ja ympäristötekijöiden vaikutus kehokoke-

mukseen on suuri. Tällä on yhteys myös psykofyysisiin oireisiin.

Liikkuva koulu -ohjelman ulkoinen arviointi suosittaa jatka-

maan ja vahvistamaan liikunta- ja koulutussektoreiden poik-

kihallinnollista yhteistyötä lasten ja nuorten liikkumisen edis-

tämiseksi sekä valtionhallinnon että kuntien tasolla. Erityistä 

huomiota tulisi kiinnittää vähän liikkuvien, toimintarajoitteisten 

lasten sekä yläkoululaisten koulupäivän aikaisen liikkumisen 

edistämiseen. 

Lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn kohottamiseksi 

tarvitaan yksilöllisiä, progressiivisia liikunta-, lihasvoima- ja 

liikkuvuusharjoitteita. Fyysisen aktiivisuuden lisäämisellä vaiku-

tetaan lasten motorisiin taitoihin ja hyvinvointiin. Fysioterapiaa 

tulee hyödyntää muun muassa vähän liikkuvien, toimintarajoit-

teisten tai huonossa fyysisessä kunnossa olevien lasten ja nuor-

ten terveyden lisäämiseksi. Fysioterapialla voidaan tukea myös 

keskittymisvaikeuksista kärsiviä sekä psykofyysisesti oireilevia 

lapsia ja nuoria.  

Toisen asteen opiskelijoiden tukena toimiva fysioterapeutti 

kannustaa liikkuvaan elämäntapaan sekä edistää terveellisen 

kehonkuvan tunnistamista. Fysioterapeutin vastaanotolle ha-

keutumiseen tulee olla matala kynnys, jotta tuki- ja liikunta-

elinoireet eivät pitkity ja opiskelijat hakeutuvat mahdollisim-

man varhain fysioterapiaan. 

Lappeenrannassa, Riihimäellä ja Raahessa on kokeiltu mal-

lia, jossa fysioterapeutti työskentelee päätoimisesti koululla. 

Tällä toimintamallilla pystytään lisäämään erityisesti ennalta-

ehkäiseviä toimia ja varhaista puuttumista. Koululaisten ja opis-

kelijoiden parissa työskentelevät fysioterapeutit voivat toimia 

perusterveydenhuollon lisäksi esimerkiksi opetus- tai liikunta-

toimen alaisuudessa. 

Terveyden kannalta liian vähän liikkuvia koululaisia ja opis-

kelijoita on kyselytutkimuksen mukaan 6-41 % (Tuloskortti 

2018). Move!-mittaustulosten (2018) mukaan toimintakyvyltään 

heikompaan kolmannekseen sijoittuu noin 30 % 5.- ja 8.-luok-

kalaisista. Tuki- ja liikuntaelinoireita (tule) niska-hartiaseudussa 

ja alaselässä on kouluterveyskyselyn (2017) mukaan 8-25 % 

koululaisista iästä riippuen. Oireilevien, vähän liikkuvien lasten 

ja nuorten lisäksi fysioterapiaa suunnataan myös ennaltaehkäi-

sevään toimintaan. Suomen Fysioterapeutit ry:n mitoitussuosi-

tus kouluilla ja oppilaitoksissa toimiville fysioterapeuteille on 

800 oppilasta. Kouluterveydenhoitajien mitoitussuositus on 600 

oppilasta ja koululääkärin 2100 oppilasta (Terveyden ja hyvin-

voinnin laitos 2018).     

1
Johdanto

Lapset liikkuvat liian 
vähän. Heillä on tuki- ja 

liikuntaelinoireita ja 
heidän fyysinen toiminta-

kykynsä on alentunut.

,,
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Oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (1287/2013) säädetään 

esiopetuksesta, perusopetuksesta, nuorten ammatillisesta 

koulutuksesta ja lukiokoulutuksesta. Sen tehtävänä on edistää 

oppilaiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä lisäksi ym-

päristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Tavoitteena on turvata 

yhdenvertaiset oppilashuollon palvelut kaikille oppilaille ja tu-

kea heitä.   

Terveydenhuoltolaissa (1326/2010) säädetään kunnan jär-

jestämisvastuusta kouluterveydenhuollosta. Laissa säädetään 

koulu- ja opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä, palvelui-

den saatavuudesta ja hoitoon pääsystä sekä perus- ja erikoissai-

raanhoidon yhteistyöstä.    

Kouluterveydenhuollon palvelut ovat saatavilla pääsään-

töisesti koulupäivien aikana kouluilla tai sen välittömässä lä-

heisyydessä ja ne ovat kaikille koululaisille maksuttomia. Ter-

veystarkastus tehdään peruskoulun aikana vuosittain ja laajat 

terveystarkastukset ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksan-

nella luokalla. Vuosittaiset tarkastukset tekee terveydenhoita-

ja, laajoissa tarkastuksissa ovat mukana koululääkäri ja koulu-

laisen huoltajat.  

Koulu-/opiskeluterveydenhuollon moniammatillisessa tiimis-

sä työskentelevät koulu-/opiskeluterveydenhoitaja, koululää-

käri, koulupsykologi ja kuraattori. Suomen Fysioterapeutit ry:n 

tekemän kyselyn (2019) mukaan fysioterapeutin vastaanotto 

toteutuu pääsääntöisesti terveysasemilla, vaikka se olisi mah-

dollista toteuttaa koulu-/opiskeluterveydenhuollon tiloissa 

kouluilla. Tuolloin moniammatillisuus ja varhainen puuttumi-

nen mahdollistuisivat paremmin.   

Koulu-/opiskeluterveydenhuollon nykyiset resurssit ja toi-

mintamallit eivät mahdollista lasten ja nuorten fyysisen toimin-

takyvyn tukemista ja siihen liittyvää ennaltaehkäisevää työtä 

tarpeeksi vaikuttavalla tavalla. Nykyistä moniammatillisempi 

koulu-/opiskeluterveydenhuollon tiimi mahdollistaa lasten ja 

nuorten paremman ja laaja-alaisemman tukemisen.  

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (1994/559) sää-

tää fysioterapeuttien oikeudesta tehdä tehtäviä, joihin hän on 

saanut valmiudet koulutuksensa, kokemuksensa ja ammatti-

taitonsa perusteella. Laki antaa fysioterapeutille mahdollisuu-

den toimia tiiviinä osana koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoa, 

jolloin koululaiset ja opiskelijat voivat hakeutua suoraan fy-

sioterapeutin vastaanotolle ilman lähetettä. Kouluilla ja oppi-

laitoksissa toteutuva fysioterapeutin vastaanotto nopeuttaa ja 

sujuvoittaa koulu-/opiskeluterveydenhuollon moniammatillista 

yhteistyötä.

Perusterveydenhuollon ohella koululaisten ja opiskelijoiden 

parissa työskentelevät fysioterapeutit voivat toimia esimerkiksi 

opetus- tai liikuntatoimen alaisuudessa. Organisatorinen sijoit-

tuminen vaikuttaa fysioterapeuttien työvelvollisuuksiin. Työn-

antaja huomioi potilasturvallisuuteen ja potilaan oikeuksien 

toteutumiseen liittyvät seikat siinä laajuudessa kuin potilaan 

asemasta ja oikeuksista annettu laki (785/1992) edellyttää. 

2.1.  Fyysisen aktiivisuuden 
 vaikutukset

Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia 

edistävään liikuntaan perustuvat uusimpaan tutkimustietoon 

väestön terveyden ja fyysisen aktiivisuuden tilasta. Suomen vä-

estö tarvitsee läpäisyperiaatteella kaikissa ikävaiheissa sekä 

kaikkien hallinnonalojen myötävaikutuksella ja kumppanuu-

della fyysisen aktiivisuuden edistämistä ja liikkumattomuuden 

vähentämistä terveytensä ja hyvinvointinsa parantamiseksi. 

(Opetus- ja kulttuuriministeriö & Sosiaali- ja terveysministeriö 

2013.)   

Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille on yleissuositus, 

joka on laadittu terveysliikunnan näkökulmasta soveltumaan 

kaikille 7–18-vuotiaille lapsille ja nuorille – sekä urheileville 

että erityistuen tarpeessa oleville. Kaikkien 7–18-vuotiaiden tu-

lee liikkua vähintään 1–2 tuntia päivässä monipuolisesti ja ikään 

sopivalla tavalla. (Opetusministeriö & Nuori Suomi ry 2008.) 

Yli 18-vuotiaiden liikuntasuositus sisältää kohtuukuormit-

teista kestävyysliikuntaa, kuten reipasta kävelyä, ainakin 150 

minuuttia viikossa tai raskasta liikuntaa, kuten juoksua, 75 mi-

nuuttia viikossa sekä lihasvoimaa ja -kestävyyttä ylläpitävää tai 

lisäävää liikuntaa vähintään kahtena päivänä viikossa (Suoma-

lainen Lääkäriseura Duodecim 2016).

Kuntien vastuulla on kuntalaisten liikkumisen edistäminen. 

Liikunnan Käypä hoito -suosituksen (2016) mukaan lääkärin ja 

muiden terveydenhuollon ammattilaisten tehtävänä on kysyä 

liikuntatottumuksista ja liikkumisesta, kirjata tiedot ja kannus-

taa liikkumaan sekä laatia yksilölliset liikuntaohjeet ja seurata 

liikuntaohjelmien toteutumista. Fysioterapeutti on liikkeen, liik-

kumisen ja toimintakyvyn asiantuntija, jonka ydinosaamista on 

mm. yksilöllisten harjoitusohjelmien laatiminen, ohjaaminen ja 

seuranta. 

2
Fysioterapeutit
kouluilla ja
oppilaitoksissa
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Koulupäivän aikainen liikunta vaikuttaa monin tavoin lasten 

oppimiseen ja oppimistuloksiin. Tutkijat suosittelevat monipuo-

lisen, ikä- ja kehitystasolle sopivan liikunnan sisällyttämistä 

osaksi pedagogisia ratkaisuja oppimisessa ja opettamisessa. 

Koulupäivän aikainen liikunta näyttäisi edistävän esimerkiksi 

luokkahuonekäyttäytymistä, tehtäviin keskittymistä ja oppitun-

teihin osallistumista sekä sitä kautta itse oppimista. Erityisesti 

hyödyllisiä ovat oppituntien aikana pidetyt liikunnalliset tauot 

ja opetukseen integroitu liikunta. (Opetushallitus 2018a.)  

Motoriset perustaidot ja lihasvoima eivät ole erillisiä koko-

naisuuksia, vaan niiden keskinäinen yhteys on selkeä jo lap-

suudessa. Riittävä lihasvoima luo perustan motorisille taidoille. 

(Laukkanen ym. 2018.) Syväojan ym. (2019) tutkimuksen mu-

kaan fyysisen kunnon paraneminen näkyi myös koulumenes-

tyksenä ja motoristen taitojen (kirjoittaminen, pallon käsittely, 

hyppääminen ja kuperkeikan tekeminen) hallitseminen oli yh-

teydessä lukuaineiden osaamiseen. 

Kestävyyskunnon ja terveyden välinen yhteys on voimakas. 

Hyvä kestävyyskunto on yhdistetty lasten ja nuorten alhai-

sempaan sydän- ja verisuonitautien sekä tyypin 2 diabeteksen 

riskitekijöiden tasoon, vähäisempiin kiputiloihin, parempaan 

psykososiaaliseen hyvinvointiin ja koulumenestykseen (Lintu 

ym. 2018). Hyvän kestävyyskunnon on todettu sekä alentavan 

ennenaikaisen kuoleman riskiä että suojaavan mm. seuraavilta 

sairauksilta: sepelvaltimotauti, kohonnut verenpaine, tyypin 2 

diabetes, metabolinen oireyhtymä, astma ja allergiat, krooni-

set keuhkosairaudet, syöpäsairaudet, muistisairaudet, tuki- ja 

liikuntaelimistön sairaudet ja mielenterveysongelmat (Pullinen 

ym. 2017).  Luusto tarvitsee kuormitusta lapsuudessa ja nuoruu-

dessa kasvaakseen ja vahvistuakseen, ja sen jälkeen säilyttääk-

seen lujuutensa. Tutkimusten mukaan on vahvaa näyttöä siitä, 

että lapsuuden aikainen liikkuminen vaikuttaa luun vahvistumi-

seen. (Suomen Osteoporoosiliitto ry & UKK-Instituutti 2006.)

2.2.  Liikkuva koulu -ohjelma

Liikkuva koulu -ohjelma oli osa Suomen vuosien 2016-2018 

hallitusohjelman osaamisen ja koulutuksen kärkihanketta. Suo-

men peruskoululaisista 92 % käy koulua Liikkuvassa koulussa. 

Liikkuva opiskelu -ohjelma on puolestaan suunnattu toisen as-

teen oppilaitoksiin. Tällä hetkellä Liikkuva opiskelu -oppilaitok-

sia on toisen asteen oppilaitoksista reilu kolmannes.  

Yleisimpinä toimenpiteinä ohjelmissa mukana olevat koulut 

ja oppilaitokset ovat kehittäneet liikkumista tukevia ja paikal-

laan oloa vähentäviä olosuhteita, mahdollistaneet koululaisille 

liikuntatilojen opetuksen ulkopuolisen käytön ja lisänneet sekä 

oppituntien taukoliikuntaa että ohjattua välituntitoimintaa. 

Lisäksi koululaisia on osallistettu toiminnan suunnittelussa ja 

toteuttamisessa. Henkilöstöä on kannustettu kehittämään kei-

noja koululaisten ja opiskelijoiden liikkeen lisäämiseen sekä 

paikallaan olon vähentämiseen. Jatkossa olisi tärkeää vielä 
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pontevammin huomioida erityisesti vähän liikkuvat koululaiset 

ja vahvistaa yhteistyötä koulu-/opiskeluterveydenhuollon sekä 

oppilashuollon kanssa.  

Liikkuva koulu -ohjelmassa yksi tärkeä toiminnan kohde-

ryhmä ovat terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat lapset 

ja nuoret. Liikemittausten perusteella alakoulusta yläkouluun 

siirryttäessä vähän liikkuvien osuus moninkertaistuu. Yläkou-

lulaisista heitä on jo viidennes. Kaikissa ikäryhmissä on vähän 

liikkuvia tyttöjä enemmän kuin poikia. (Tuloskortti 2018.) Kou-

lulaiset istuvat tai ovat makuulla yli puolet hereilläoloajastaan. 

Lukiolaisilla paikallaanoloa on noin tunti enemmän yläkoulu-

laisiin verrattuna. (Siekkinen ym. 2018.) 

Kouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa koulu-/opiskelupäi-

vän aikana tehdyt toimenpiteet liikunnan lisäämiseksi ja pai-

kallaanolon vähentämiseksi hyödyttävät eniten vähän liikkuvia 

lapsia ja nuoria. Lisää hyviä ja vaikuttavia toimenpiteitä sekä 

resursseja niiden toteuttamiseen tarvitaan. Liikkuvan koulun 

nykytilan arvioinnin mukaan noin viidenneksellä kouluista on 

kohdennettuja toimenpiteitä vähän liikkuvien oppilaiden liikku-

misen edistämiseen. Kouluterveydenhoitajista neljännes on mu-

kana oppilaiden liikkumisen edistämisessä. Joissakin kouluissa 

ja toisen asteen oppilaitoksissa on järjestetty vähän liikkuville 

henkilökohtaista liikuntaneuvontaa ja -ohjausta. Havainnot yk-

silöllisestä tai pienryhmässä tapahtuvasta ohjauksesta ovat ol-

leet rohkaisevia. Varhainen puuttuminen ja kohdennetun tuen 

tarjoaminen vähän liikkuvalle on merkityksellistä nuoren tule-

vaisuuden opiskelu- ja työkyvylle. (Siekkinen ym. 2019.)    

Koulupäivän aikainen 
liikunta vaikuttaa 
monin tavoin lasten 

oppimiseen ja 
oppimistuloksiin!

,,
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Fysioterapeutin työn tavoitteena kouluilla on ennaltaehkäis-

tä liikunta- ja toimintakyvyn ongelmia mahdollisimman varhai-

sessa vaiheessa sekä järjestää hyvinvointia edistävää ohjausta, 

neuvontaa ja toimintaa koululaisille. Ydinosaamisalueisiin kuu-

luu erityisesti terveyden, liikkeen, liikkumisen ja toimintakyvyn 

edistäminen, palauttaminen ja ylläpitäminen. (Suomen Fysiote-

rapeutit ry 2017.)  

Fysioterapeuttien toimiessa kouluympäristössä lasten ja 

nuorten fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä voi-

daan tukea monin eri tavoin (Taulukko 1). Vähän liikkuville ja 

ylipainoisille koululaisille mahdollistetaan fysioterapeutin oh-

jaama yksilöllinen harjoittelu. Move!-mittauksia hyödynnetään 

koululaisten fyysisen toimintakyvyn kehittämiseksi. Lasten ja 

nuorten psykofyysistä kehitystä tuetaan fysioterapian keinoin. 

Tuki- ja liikuntaelinoireiset koululaiset saavat avun varhaisessa 

vaiheessa ja fysioterapeutti arvioi tarvittaessa kehon rakenteita 

sekä toimintoja suhteessa ikätasoon. Fysioterapeutin osaamista 

hyödynnetään lisäksi oppitunneilla, muussa koulun toiminnassa 

sekä tehostetun ja erityisen tuen piirissä oleville koululaisille.

3
Fysioterapeutit
peruskoululaisten
tukena kouluilla

Taulukko 1
Esimerkkejä peruskoulussa työskentelevän fysioterapeutin tehtävistä

Fysioterapeutin vastaanotto tuki- ja liikuntaelinoireisille koululaisille

Koululaisten fyysisen toimintakyvyn testaus (esimerkiksi Move!-mittaukset) yhteistyössä opettajan kanssa

Vähän liikkuvien koululaisten yksilöllisen liikuntaharjoittelun suunnittelu, ohjaus ja seuranta

Ylipainoisten koululaisten liikuntaneuvonta ja harjoittelun ohjaus

Fysioterapeutin ohjaamat pienryhmät (esim. lihasvoimaharjoittelu, kehon- ja mielenhallinta) koululaisten 
tarpeiden mukaan

Opetustiloissa tapahtuva ergonomiaohjaus

Yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten sekä opetushenkilöstön kanssa

Fysioterapeutin osaamisen hyödyntäminen erilaisten tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa

Kouluympäristön suunnittelu liikkumista tukevaksi yhteistyössä koululaisten kanssa
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3.1.  Fysioterapeutin vastaanotto
 tuki- ja liikuntaelinoireisille
 koululaisille

Koululaisten tuki- ja liikuntaelinoireet ovat lisääntyneet 

fyysisen aktiivisuuden vähentymisen ja paikallaanolon lisään-

tymisen myötä. Kouluterveyskyselyn (2017) mukaan alakou-

lun 4.–5.-luokkalaisista 8,3 % ilmoittaa, että heillä on usein 

niskahartiakipuja ja yli puolella niskahartiakipuja on joskus, 

tytöillä enemmän kuin pojilla. Yläkoulun 8.–9.-luokkalaisista, 

lukion 1.–2.-luokkalaisista ja ammatillisen oppilaitoksen oppi-

laista noin joka kymmenes ilmoittaa, että heillä on lähes päi-

vittäin niska-hartiakipuja ja hieman harvemmalla päivittäisiä 

selän alaosan kipuja. Viikoittain niska-hartiakipuja on jo joka 

neljännellä 8.–9.-luokkalaisista sekä joka kolmannella lukion 

1.–2.-luokkalaisista ja ammatillisten oppilaitosten oppilaista. 

Toisaalta LIITU-tutkimuksen (2019) mukaan liikuntaa harrasta-

vien loukkaantumiset ovat lisääntyneet ja yli puolet nuorista 

ilmoitti loukkaantuneensa vähintään kerran viimeisen vuoden 

aikana (Kokko & Martin 2019). 

Varhainen puuttuminen oireiden syyn selvittämiseksi toteu-

tuu koulun tiloissa fysioterapeutin vastaanotolla. Koululaiset 

voivat varata ajan suoraan fysioterapeutille joko itseohjautuen, 

vanhemman toimesta tai opettajan, kouluterveydenhoitajan, 

kuraattorin tai lääkärin suosituksesta. Fysioterapeutti tekee 

moniammatillista yhteistyötä koululaisen tarpeiden mukaan. 

Fysioterapeutin vastaanotolla koululainen huomioidaan 

kokonaisvaltaisesti ja fysioterapialle määritellään tavoitteet. 

Fysioterapeutti tekee kliinisen arvioinnin tuki- ja liikuntaelinoi-

reen syystä, arvioi koululaisen motorisia taitoja sekä ohjaa 

omatoimisia harjoitteita ja opastaa tarvittaessa sopivan liikun-

nan pariin. (Suomen Fysioterapeutit ry 2017.) Tuki- ja liikunta-

elinoireisten terapeuttisesta harjoittelusta, eli fysioterapeutin 

ohjaamasta harjoittelusta, on vahvaa näyttöä (Häkkinen ym. 

2014).

Fysioterapia toteutetaan pääasiassa kouluaikana. Ohjauk-

sen kesto on keskimäärin 15–45 minuuttia. Koulupäivän aikana 

ohjattuja harjoitteita voidaan tehdä yksilöohjauksessa, kave-

rin kanssa tai ryhmissä. Ohjaus voi tapahtua myös koululaisen 

oman liikuntatunnin tai välitunnin ohessa. Tämän jälkeen on 

mahdollista jatkaa erilaisissa pienryhmissä, joiden jälkeen kou-

lulainen voi jatkaa liikunnan harrastamista esimerkiksi koulun 

liikuntakerhossa tai kunnan koululaisille suuntaamissa harras-

teryhmissä.

Fysioterapeuttisessa ohjauksessa koululaista tuetaan suun-

taamaan voimavaransa yhdessä asetettujen tavoitteiden saa-

vuttamiseksi. Fysioterapiassa tavoitellaan koululaisen pysyvää 

toimintakyvyn muutosta, eli oppimistulosta, joka edellyttää hä-

neltä harjoittelu- ja työskentelymotivaatiota. Oleellisena tekijä-

nä motivoitumisen tukemisessa on koululaisen merkitysmaail-

man ymmärtäminen sekä terapian tavoitteiden ja toteutuksen 

rakentaminen realistiseksi ja mielekkääksi yhdessä koululaisen 

kanssa. (Suomen Fysioterapeutit ry 2017.)

Taulukko 1
Esimerkkejä peruskoulussa työskentelevän fysioterapeutin tehtävistä

Fysioterapeutin vastaanotto tuki- ja liikuntaelinoireisille koululaisille

Koululaisten fyysisen toimintakyvyn testaus (esimerkiksi Move!-mittaukset) yhteistyössä opettajan kanssa

Vähän liikkuvien koululaisten yksilöllisen liikuntaharjoittelun suunnittelu, ohjaus ja seuranta

Ylipainoisten koululaisten liikuntaneuvonta ja harjoittelun ohjaus

Fysioterapeutin ohjaamat pienryhmät (esim. lihasvoimaharjoittelu, kehon- ja mielenhallinta) koululaisten 
tarpeiden mukaan

Opetustiloissa tapahtuva ergonomiaohjaus

Yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten sekä opetushenkilöstön kanssa

Fysioterapeutin osaamisen hyödyntäminen erilaisten tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa

Kouluympäristön suunnittelu liikkumista tukevaksi yhteistyössä koululaisten kanssa
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3.2.  Fysioterapeutin ohjaama   
 yksilöllinen harjoittelu
 vähän liikkuville ja
 ylipainoisille koululaisille

Tutkimuksissa liikkuminen tulkitaan vähäiseksi silloin, kun 

tunnin liikuntasuositus täyttyy enintään kahtena päivänä viikos-

sa (Kokko & Martin 2019) tai kun vapaa-ajan hengästyttävää lii-

kuntaa on korkeintaan tunti viikossa (Terveyden- ja hyvinvoin-

nin laitos 2017).   

Perinteiset liikunnanedistämistoimet innostavat harvoin vä-

hän liikkuvia ja ylipainoisia lapsia ja nuoria. Tämä kohderyhmä 

vaatii erityistä huomiointia, esimerkiksi yksilöllistä liikunta- ja 

hyvinvointineuvontaa (Siekkinen 2016). Fysioterapeutin toimi-

minen koululla mahdollistaa fyysisen harjoittelun monipuo-

lisen ja tarvittaessa yksilöllisen toteuttamisen. Näin erityistä 

huomiota tarvitsevat lapset ja nuoret saadaan innostumaan 

harjoittelusta. Fysioterapeutti voi suunnitella ja ohjata esimer-

kiksi kunnonkohennusprojektin sekä seurata lasten ja nuorten 

tavoitteiden toteutumista.   

Vähän liikkuvia on 9-vuotiaista joka kymmenes, 15-vuotiais-

ta noin joka viides, lukiolaisista lähes joka neljäs ja ammattiin 

opiskelevista jopa 40 % (Tuloskortti 2018).  Terveyden ja hyvin-

voinnin laitoksen Lasten ja nuorten ylipaino ja lihavuus -rapor-

tin (2019) mukaan vuonna 2018 lähes joka neljäs lapsi ja nuori 

oli ylipainoinen. Kaikista 2–16-vuotiaista pojista 27 % ja tytöistä 

18 % oli ylipainoisia. Lihavia oli 8 % pojista ja 4 % tytöistä. (Lund-

qvist & Jääskeläinen 2019.)

Fysioterapiassa jokaiselle koululaiselle laaditaan henkilö-

kohtaiset tavoitteet ja ohjelma, jossa huomioidaan sekä tera-

peuttisen harjoittelun annos suhteessa henkilön maksimaa-

liseen suorituskykyyn että terapeuttisen harjoittelun suhde 

koulutyössä kuormittumiseen tai muuhun vapaa-ajan kuormit-

tumiseen. Harjoittelu on aktiivista ja progressiivista, joka perus-

tuu tutkittuun tietoon ja näyttöön. (Suomen Fysioterapeutit ry 

2017.)  

Fysioterapeutin tavoitteena on opastaa ja kannustaa koulu-

laisia vahvistamaan liikunta- ja liikkumistaitoja sekä lisäämään 

liikunta-aktiivisuutta ja kannustaa terveellisiin elintapoihin.  

Fysioterapeutin ohjauksen tavoitteena on ennaltaehkäistä lii-

kunta- ja toimintakykyä haittaavia ongelmia mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa. Kouluikäisenä opitut hyvät kehonhah-

motustaidot ja esimerkiksi asentotunto kantavat läpi elämän ja 

ehkäisevät mm. tuki- ja liikuntaelinten vammojen ja sairauksien 

syntyä.

3.3.   Move!-mittaukset ja niiden 
 hyödyntäminen koululaisten
 fyysisen toimintakyvyn
 kehittämiseksi

Valtionhallinnon Move!-projektin lähtökohtana oli määrittää 

fyysinen toimintakyky ja ne arkielämän haasteet, joissa koulu-

laiset tarvitsevat fyysistä toimintakykyä. Projektissa on luotu 

nykyoppilaan tarpeisiin perustuva seurantajärjestelmä, joka 

tuottaa tietoa koululaisen toimintakyvystä ja kannustaa sen ke-

hittämiseen. (Opetushallitus 2018b.)   

Fysioterapeutin 
tavoitteena on opastaa ja 
kannustaa koululaisia 
vahvistamaan liikunta-

 ja liikkumistaitoja.

,,
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Oppilaiden fyysisen toimintakyvyn mittaamiseksi Move!-

järjestelmään on kehitetty kahdeksan osiota sisältävä mittaris-

to, jonka avulla kerätään tietoa fyysisen toimintakyvyn tilasta. 

Move!-mittausten tuloksia ei käytetä koululaisen arvioinnin 

perusteina. Mittaristo on kehitetty ja luotettavuus varmistettu 

monien eri kokeilujen sekä esitutkimusten kautta. Osiot mit-

taavat kestävyyttä, voimaa, nopeutta, liikkuvuutta, tasapainoa 

ja motorisia perustaitoja. Palautejärjestelmän avulla koululai-

nen, hänen huoltajansa, koulussa toimivat terveydenhuollon 

ammattilaiset ja opettajat saavat tietoa koululaisen fyysisestä 

toimintakyvystä, sen yhteydestä hyvinvointiin sekä siitä, miten 

fyysistä toimintakykyä voi edistää. (Opetushallitus 2018b.)   

Move!-järjestelmän tavoitteena on auttaa ensisijaisesti kou-

lulaista ja hänen perhettään ymmärtämään fyysisen toimin-

takyvyn yhteydet terveyteen, päivittäiseen hyvinvointiin, jak-

samiseen ja opiskeluun. Move!-mittaukset tehdään vuosittain 

5.- ja 8.-luokkalaisille. Mittaustuloksia hyödynnetään kouluter-

veydenhuollon laajoissa terveystarkastuksissa. (Opetushallitus 

2018b.)  

Move!-mittaustulokset jaetaan kolmeen eri tasoon, joita ku-

vataan erilaisilla kasvokuvilla. Alin taso tarkoittaa, että fyysinen 

toimintakyky on mahdollisesti terveyttä ja hyvinvointia kulutta-

valla tai haittaavalla tasolla, eli oppilaalla voi olla vaikeuksia 

selviytyä väsymättä arkipäivän toiminnoista. (Opetushallitus 

2018b.)

Fyysiseen toimintakykyyn voidaan vaikuttaa. Kaikki 5.- ja 

8.-luokkalaiset, joiden fyysinen toimintakyky on terveyttä ja 

hyvinvointia kuluttavalla tasolla, tulee ohjata fysioterapeutin 

vastaanotolle. Fysioterapeutti laatii koululaiselle harjoitusoh-

jelman, jolla Move!-mittauksissa puutteelliseksi havaittu fyysi-

sen kunnon osa-alue kehitetään paremmalle tasolle. Harjoit-

telua toteutetaan yksilöllisesti ja/tai pari- ja ryhmämuotoisena 

vertaistukea hyödyntäen. Koululaisen fyysisen toimintakyvyn 

lisääntyessä, se edistää myös hänen psyykkistä ja sosiaalista 

toimintakykyä ja tukee hänen selviytymistään arkipäivän toi-

minnoista.

Koululaisiin kohdistuvien toimenpiteiden lisäksi Move!-

mittaustuloksia voidaan hyödyntää laajemmin toimintakyvyn 

haasteiden tunnistamisessa ja koulun liikunnallisen kulttuurin 

kehittämisen työkaluna. Fysioterapeutti voi suunnitella ja ohja-

ta erilaisia liikuntakerhoja, jotka tukevat koululaisten monipuo-

listen liikuntataitojen kehittymistä.
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3.4.  Fysioterapeutti koululaisten
 psykofyysisen kehityksen
 tukena

Kouluterveyskyselyn (2017) mukaan yläkoulun 8.–9.-luokka-

laisista lähes 15 % kokee koulu-uupumusta ja joka neljäs kokee 

koulutyöstä johtuvaa uupumusasteista väsymystä. Fysiotera-

peutin yhteistyö kouluterveydenhoitajan, kuraattorin ja koulu-

psykologin kanssa on ensiarvoisen tärkeää. He tapaavat kou-

lulaisia ja keskustelevat heidän kanssaan kokonaisvaltaisesti 

hyvinvoinnista ja toimintakyvystä. Keskustelun aiheena ovat 

huolet ja yleinen jaksaminen, koulunkäyntivaikeudet, kaveri- ja 

seurustelusuhteet, kiusaaminen, stressi, päihteet ja seksuaali-

suus.  

Kuraattori ja/tai kouluterveydenhoitaja ohjaa koululaisen fy-

sioterapeutin vastaanotolle mm. univaikeuksiin, ahdistukseen, 

stressiin tai jännitykseen liittyvissä asioissa. Psykofyysisen fysio-

terapian menetelmin tuetaan koululaisen minäpystyvyyttä, ope-

tetaan erilaisia itsesäätelykeinoja ja opetellaan tunnistamaan 

tunteita kehollisesti. Lisäksi harjoitellaan tunnistamaan, kuinka 

väsymys, ahdistus tai stressi tuntuvat kehossa, ja miten oireisiin 

voidaan vaikuttaa kehollisten harjoitteiden kautta. Koululaisten 

kehosuhteen muuttuminen myönteisemmäksi itsemyötätuntoa 

ja itsearvostusta lisäävien harjoitusten avulla on tärkeää oppia 

jo lapsena. Fysioterapeutin ohjaamat yksilö- ja ryhmäharjoituk-

set lisäävät koululaisten mahdollisuuksia saada onnistumisen 

kokemuksia ahdistuksen ja jännityksen hallinnassa. Fysioterapi-

an avulla lisätään heidän ymmärrystään omista vahvuuksista ja 

mahdollisuuksista erilaisten taitojen oppimiseksi. 

Keskeistä koululaisten kanssa työskentelyssä on ymmärrys 

siitä, että keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden ja ovat 

jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Kehon tuntemukset 

vaikuttavat mieleen. Toisaalta tunteet ja ajatukset heijastuvat 

liikkumiseen ja kokemukseen omasta kehosta. (Suomen Psyko-

fyysisen Fysioterapian yhdistys ry 2019.) 

3.5.   Kehon rakenteet ja 
 toiminnat suhteessa 
 ikätasoon

Säännöllisten terveystarkastusten yhteydessä koulutervey-

denhoitaja tekee ryhdin arvioimisen. Terveydenhoitaja mittaa 

skoliometrillä selkärangan kylki- ja lannekohouman. Kouluter-

veydenhoitajien kanssa sovitaan paikallisesti kriteerit, milloin 

koululainen ohjataan fysioterapeutin vastaanotolle ryhdin tar-

kempaan tutkimiseen. 

Myös koululääkäri arvioi oppilaan ryhdin 1.-, 5.- ja 8.-luokan 

laajassa terveystarkastuksessa. Tarvittaessa koululainen ohja-

taan erikoissairaanhoitoon esimerkiksi kylki- ja lannekohou-

man tarkempaa arviointia varten.  

Koululaisen ohjautuessa fysioterapeutin vastaanotolle fy-

sioterapeutti arvioi nivelten ja selkärangan liikkuvuutta ja li-

hasvoimatasoa sekä mittaa aerobista kuntoa. Vastaanotolla 

kartoitetaan koululaisen koulumatkaliikunta, ruutuaika, paikal-

laanolo, tuki- ja liikuntaelinoireet, vapaa-ajan liikuntatottumuk-

set sekä nukkuminen. Fysioterapeutti ohjaa koululaista liikun-

nan lisäämiseen ja fyysisen kestävyyskunnon sekä lihasvoiman 

ja/tai liikkuvuuden parantamiseen.  

3.6.   Fysioterapeutin tuki 
 oppitunneilla ja muussa
 koulun toiminnassa

Ennaltaehkäisevän toiminnan tulee kohdentua kaikkiin 

koululaisiin. Toimintaa voidaan toteuttaa eri kokoisille oppi-

lasryhmille tai luokille yhteistyössä opetushenkilöstön kanssa. 

Fysioterapeutti voi toimia oppitunneilla apuna opettajan ja  op-

pilaiden tarpeiden mukaan. 

Fysioterapeutti voi olla opettajan apuna esimerkiksi terveys-

tiedon, liikunnan, biologian ja musiikin tunneilla. Fysioterapeut-

ti tuo opetustilanteisiin toiminnallisuutta erilaisten kehollisten 

harjoitusten myötä. Sen kautta voidaan konkretisoida opittavaa 

asiaa. Tuki- ja liikuntaelimistön sekä verenkiertoelimistön sai-

rauksia käsiteltäessä fysioterapeutti korostaa ennaltaehkäise-

vää näkökulmaa, kuten painonhallintaa ja terveellistä ravintoa 

sekä liikunta-, lihasvoima ja liikkuvuusharjoittelua. Psykofyysi-

siä oireita käsiteltäessä opetukseen voi sisältyä stressinhallin-

taa, mielenhyvinvointia, kivunhallintaa ja rentoutumista tuke-

via harjoitteita. Liikuntatunnilla fysioterapeutti havainnoi ja 

ohjaa koululaisten motorisia taitoja ja kehonhahmotusta.  Fy-

sioterapeutti kertoo eri ikäryhmille esimerkiksi liikunta- ja li-

hasvoimaharjoittelusta sekä liikunnan vaikutuksista terveyteen 

ja oppimiseen.  Lisäksi fysioterapeutit voivat olla opettajan tu-

kena toteuttamassa rinnakkaista toimintaa, jotta jokainen kou-

lulainen löytää itselleen sopivan haasteellista tehtävää.  

Useissa raskaissa ja keskiraskaissa ammateissa tarvitaan riit-

tävää kestävyys- ja lihaskuntoa työtehtävistä selviytymiseen. 

Fysioterapeutin ammattitaitoa voidaan hyödyntää yläkoululais-

ten ammatinvalinnan yhteydessä esimerkiksi erilaisten ammat-

tien fyysiseen kuormitukseen ja niihin tarvittavaan kestävyys-

kuntotasoon liittyen.

Koululaisten lisääntyvien kipujen vuoksi on perusteltua hyö-

dyntää fysioterapeutin ammattitaitoa esimerkiksi kartoitta-

maan koululaisten toistuvia kipuja, joihin nykyään lukeutuvat 

erityisesti niskakivut. Ne ovat tutkimusten perusteella laadul-

taan melko pysyviä. Kipukyselyn toteuttaminen esimerkiksi 
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terveystiedon tunnin yhteydessä on helposti toteutettavissa ja 

toistettavissa. (Pirnes ym. 2019.) Fysioterapeutin osaamista kan-

nattaa hyödyntää erilaisia kyselyitä tehtäessä muissakin ter-

veyskasvatustilanteissa. 

Fysioterapeutit järjestävät koululaisille ryhmätoimintaa hei-

dän tarpeidensa mukaan. Näitä voivat olla esimerkiksi rentous-, 

uni- tai lihaskuntoryhmä ja matalan kynnyksen liikuntaryhmä. 

Sovelletun liikunnan ryhmissä ja liikunnan pienryhmissä tavoit-

teena on löytää liikunnan ilo sekä oppia paremmin liikunnalli-

sia taitoja kuin liikuntatunnilla isossa ryhmässä. 

Fysioterapeutti on osa Liikkuva koulu -työryhmää. Hän kuu-

luu terveyttä edistävään oppilashuoltoryhmään ja tekee yhteis-

työtä oppilastoimikuntien kanssa. Fysioterapeutin osaamista 

hyödynnetään koulun kalustehankinnoissa, niiden käyttöön-

otossa ja sijoittelussa sekä istumisen keskeyttämisen lisäämi-

seksi, ergonomian edistämiseksi ja koulupäivien liikunnallisuu-

den kehittämiseksi.

Fysioterapeutin osaamisen hyödyntäminen yhteisten toi-

mintojen suunnittelussa tuo lisäarvoa koulu- ja kuntatasolla 

toteutettaviin toimintamalleihin. Moniammatillinen (opettajat, 

terveydenhoitaja, fysioterapeutti, psykologi) ja horisontaalinen 

(liikuntatoimi, hyvinvointi- ja terveyspalvelut, sivistystoimi ym.) 

yhteistyö johtaisi siihen, että toimenpiteet saavuttaisivat eri 

näkökulmista, fysioterapeutin asiantuntijuus mukaan lukien, yk-

silön tueksi laajemman yhteisön tuen (mm. opettajat, vanhem-

mat, harrastetoiminnan ohjaajat).  

3.7.   Tehostetun ja erityisen tuen
 piirissä olevat koululaiset

Peruskoululaisista 17,5 % sai tehostettua tai erityistä tukea 

syksyllä 2017 (Tilastokeskus 2018).  Erityistä tukea tarvitsevilla 

koululaisilla on hyvin moninaiset syyt tuen tarpeeseen. Tarve 

voi liittyä puhtaasti oppimisen pulmiin, mutta se voi liittyä myös 

motorisiin taitoihin, vammaan tai sairauteen, hahmottamiseen, 

vuorovaikutukseen tai keskittymiseen. Näiden koululaisten 

tuen tarve näkyy usein myös liikuntatunneilla. Tällöin fysiotera-

peutit voivat olla opettajien apuna toteuttamassa uuden liikun-

nan opetussuunnitelman mukaista tavoitetta edistää liikunnal-

lisen elämäntavan omaksumista.    

Tukea tarvitsevien koululaisten osallistuminen Move!-mitta-

uksiin on ollut vähäistä. Mittausten soveltamisen ongelmat liit-

tyvät puutteisiin ohjeistuksessa, tiedotuksessa, koulutuksessa ja 

tietojärjestelmässä. (Leppä ym. 2018.)   

Uudessa liikunnan opetussuunnitelmassa painotetaan ter-

veysliikunnan merkitystä, myönteistä suhtautumista sekä 

omaan kehoon että fyysiseen aktiivisuuteen, yhteisöllisyyttä, 

tasavertaisuutta ja turvallisuutta. Fysioterapeutilla on kaik-

kiin näihin opetussuunnitelman sisältöpainotuksiin liittyvää 

osaamista, jonka jakaminen liikunnanopettajan kanssa antaisi 

koululaisille uusia tapoja toimia. Soveltavan liikunnan puolel-

ta löytyy paljon tapoja soveltaa liikkumistapoja, välineitä tai 

sääntöjä. Näin päästään toiminnassa kaikille avoimeen ja tasa-

vertaiseen liikkumiseen sekä mahdollistamaan se koululaisille, 

joilla on haasteita esimerkiksi liikkumisessa, hahmottamisessa 

tai sääntöjen seuraamisessa.   

Osalla tehostetun ja erityisen tuen koululaisista on käytös-

sään joko liikkumisen, päivittäisten toimintojen tai oppimi-

sen apuvälineitä. Näiden apuvälineiden käytön oppiminen, 

hyödyntäminen arjessa osallistumisen helpottamiseksi ja 

koululaisen sijoittuminen luokassa apuvälineet huomioiden 

edellyttää opettajalta asiaan perehtymistä. Koulussa toimiva 

fysioterapeutti avustaa opettajaa näiden koululaisten oppimi-

sen ja toimintakyvyn tukemisessa. Lisäksi hän voi toimia yhteis-

työssä koululaisen kuntoutusta toteuttavan terapeutin kanssa. 

Tällainen verkosto edesauttaa koululaisen osallistumisen, itse-

näisyyden, oppimisen ja toimintakyvyn tukemista. 

Koululla työskentelevä fysioterapeutti vastaa koulun hankin-

tavastuulla olevien erityspulpettien, tuolien ja muiden välinei-

den hankinnasta, käyttöönotosta, säädöstä sekä kierrätyksestä 

koulusta toiseen. Nykyisessä opetustoimen vastuulle kuuluvien 

apuvälineiden hankinnassa ei ole järjestelmää, joka ylläpitäisi 

rekisteriä apuvälineistä ja mahdollistaisi niiden tehokkaan kier-

rättäminen.  

Keho ja mieli 
muodostavat kokonaisuuden 

ja ovat jatkuvassa vuoro-
vaikutuksessa keskenään.

,,
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Toisen asteen oppilaitoksissa fysioterapiassa painottuvat 

erityisesti nuorten fyysisen kunnon parantuminen, fyysisen ak-

tiivisuuden lisääntyminen sekä nuorten tukeminen elämäntapa-

muutoksissa. Ammatillisen oppilaitoksen ja lukion opiskelijois-

sa on paljon liikuntasuosituksiin nähden liian vähän liikkuvia. 

Liikkumistottumuksilla on vaikutuksia heidän työkykyynsä ja 

terveyteensä tulevaisuudessa. 

Fysioterapeuttien toimiessa oppilaitoksissa opiskelijoiden 

fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä voidaan tukea 

monin eri tavoin (Taulukko 2). Ammatillisen oppilaitoksen opis-

kelijoille on tärkeää ohjata fyysisen kunnon kehittämisen ja 

ylläpitämisen lisäksi oikeanlaisia työskentelyasentoja tuki- ja 

liikuntaelinongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Lukion opiske-

lijoilla ohjauksen tarpeen painopiste vaikuttaa tällä hetkellä 

olevan liikuntaan motivoimisen lisäksi paikallaan olon vähene-

minen ja koulu-uupumuksen lieventyminen.  

4
Fysioterapeutit
toisen asteen opiskelijoiden
tukena oppilaitoksissa

Taulukko 2
Esimerkkejä toisen asteen oppilaitoksissa työskentelevän fysioterapeutin tehtävistä

Fysioterapeutin vastaanotto tuki- ja liikuntaelinoireisille opiskelijoille

Opiskelijoiden fyysisen kunnon testaus yhteistyössä liikunnanopettajien kanssa

Vähän liikkuvien opiskelijoiden yksilöllisen liikuntaharjoittelun suunnittelu, ohjaus ja seuranta

Ylipainoisten opiskelijoiden liikuntaneuvonta ja harjoittelun ohjaus

Fysioterapeutin ohjaamat pienryhmät (esim. lihasvoimaharjoittelu, kehon- ja mielenhallinta) opiskelijoiden tarpei-
den mukaan

Opetustiloissa ja työssäoppimisjaksoilla tapahtuva ergonomiaohjaus

Yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten sekä opetushenkilöstön kanssa

Fysioterapeutin osaamisen hyödyntäminen erilaisten tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa

Fysioterapeutin ohjaus erilaisten ammattien ergonomisista haasteista yhteistyössä alan ammattilaisten kanssa

Oppilaitosympäristön suunnittelu liikkumista tukevaksi yhteistyössä opiskelijoiden kanssa
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4.1.  Fysioterapeutit ammatillisten
 oppilaitosten opiskelijoiden
 tukena

Verrattaessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (2019) kou-

luterveyskyselyn tutkimustuloksia vuosilta 2015 ja 2017 käy 

ilmi, että ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoiden keskuudes-

sa on laskua sekä hengästyttävän vapaa-ajan liikunnan mää-

rässä että omatoimisesti liikuntaa harrastavien opiskelijoiden 

määrässä. Opiskelijoiden ylipaino on lisääntynyt ja useampi 

kokee terveydentilansa huonoksi tai keskinkertaiseksi. Tervey-

dentilalla tarkoitetaan vastaajan kokemusta omasta fyysisestä, 

psyykkisestä ja sosiaalisesta terveydestä. Tytöistä viidennes ko-

kee niska-hartiaseudun kipuja päivittäin, pojilla niitä on huo-

mattavasti vähemmän. Lähes kolmannes tytöistä ja viidennes 

pojista kokee selän alaosan kipuja vähintään kerran viikossa. 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019.) Opiskelijan fyysinen 

aktiivisuus, toimintakyky ja hyvinvointi -tutkimuksen (Siekkinen 

ym. 2018b) alustavien tulosten mukaan 21 % ammattiin opiske-

levista nuorista liikkuu erittäin vähän, korkeintaan tunnin ajan 

yhtenä päivänä viikossa. Kouluterveyskyselyn (2017) tuloksista 

käy ilmi, että lähes 40% ammatillisen oppilaitoksen opiskeli-

joista harrastaa hengästyttävää liikuntaa korkeintaan tunnin 

viikossa. 

Ammatillisen oppilaitoksen opiskelijat valmistuvat usein kes-

kiraskaisiin tai raskaisiin ammatteihin, joiden työnkuvassa on 

paljon toistuvaa ja yksipuolista liikettä. Toistotyö voi aiheuttaa 

rasitusvammoja. Työterveyslaitoksen (2019a) mukaan yleisim-

piä rasitussairaudet ovat elintarvike- ja rakennusalalla. Tavalli-

simpia työn fyysisiä kuormitustekijöitä ovat ruumiillisesti raskas 

työ, taakkojen käsittely, staattiset tai hankalat työasennot, jat-

kuva paikallaan istuminen, käsien voimankäyttö sekä toistotyö. 

Tuki- ja liikuntaelimistön ongelmat ovat työikäisten sairauspois-

saolojen syynä mielenterveydenhäiriöiden ohella. Työntekijä-

ammateissa tuki- ja liikuntaelimistön vaivat ovat tavallisempia 

kuin asiantuntija-ammateissa ja ne heikentävät työn sujumista 

ja elämänlaatua (Työterveyslaitos 2019b). Ennaltaehkäisemällä 

tuki- ja liikuntaelimistön ongelmia voidaan pitkällä aikavälillä 

vähentää työntekijöiden sairauspoissaoloja. Fyysisellä aktiivi-

suudella voidaan tukea fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvin-

vointia työkyvyn ylläpitämiseksi. Työn keskimääräisen fyysisen 

kuormituksen tulisi Pullisen ym. (2017) mukaan pysyä reilusti 

alle oman kestävyyskunnon maksimitason. Esimerkiksi keski-

raskaassa siivousalan työssä työn fyysinen kuormittavuus on 

päivän aikana 3 MET (10,5 ml/kg/min) ja tähän tarvitaan naisel-

la kestävyyskuntotaso, jonka maksimi on vähintään 10 MET (35 

ml/kg/min) (Pullinen ym. 2017).   

Pullisen ym. (2017) Kestävyyskunto, terveys ja työkyky -rapor-

tissa on laadittu ennusteita tämän hetkisen kestävyyskunnon 

riittävyydestä terveyden ja työkyvyn kannalta nuoren ikäänty-

essä. Raportista käy ilmi, että mikäli 20-vuotiaan miehen liikun-

ta-aktiivisuus on matala (0–1 h viikossa), hän tulee selviämään 

keskiraskaista töistä kohtuullisesti noin 40-vuotiaaksi asti. 

60-vuotiaana hänen kuntonsa on terveyden kannalta huolestut-

tava. Matalan liikunta-aktiivisuuden omaava 20-vuotias nainen 

selviää keskiraskaasta työstä kohtuullisesti 30-vuotiaaksi asti. 

Mikäli 20-vuotias matalan liikunta-aktiivisuuden omaava nuori 

mies muuttaa elintapojaan ja alkaa liikkua enemmän (tavoite-

taso viiden vuoden sisällä liikuntaa > 3 h/viikko läpi elämän), 

hänen kuntotasonsa töissä selviämiseen ja terveyteen nähden 

säilyy keskiraskaissa töissä riittävällä tasolla eläkeikään asti. 

Nuorella naisella samanlainen liikunta-aktiivisuuden lisäämi-

nen auttaa säilyttämään fyysisen kunnon terveyden kannal-

ta riittävänä eläkeikään asti ja keskiraskasta työtä ajatellen 

45-vuotiaaksi asti. (Pullinen ym. 2017.) Siekkisen ym. (2018b) 

mukaan vähän liikkuvan nuoren ennuste säilyttää työkykynsä 

fyysisesti keskiraskaassa työssä 50-vuotiaaksi asti paranee sel-

keästi, mikäli hän lisää liikuntaa kahteen tuntiin viikossa.

On tärkeää, että opiskelijat oppivat tunnistamaan oman 

alansa kuormittavia tekijöitä ja huolehtimaan kunnostaan niin, 

että he voivat toimia ammatissaan työkykyisenä ja ylläpitää 

terveyttään. Fysioterapeutti tukee ja ohjaa opiskelijaa tässä 

oppimisessa ja elämäntapamuutoksessa esimerkiksi liikunnan 

lisäämiseksi vähän liikkuvien osalta. Fysioterapeuttien koke-

muksen mukaan suurin osa ajoista jää käyttämättä, kun amma-

tillisen oppilaitoksen opiskelijoita kutsutaan terveysasemille 

yksilövastaanotoille. Fysioterapeutin työskennellessä oppilaito-

sympäristössä opiskelijat ovat helpommin tavoitettavissa ja fy-

sioterapeutin tapaamiseen on matalampi kynnys. Siekkisen ym. 

(2018a) mukaan Opiskelijan fyysinen aktiivisuus, toimintakyky 

ja hyvinvointi -tutkimukseen vastanneista opiskelijoista hieman 

alle puolet kokee yksilöllisen liikuntaneuvonnan ja kannusta-

misen erittäin hyvänä tai hyvänä asiana. Vastanneista noin 70 

% haluaisi liikkua enemmän, kokee liikunnan tukevan opiskelua 

ja olevan välttämätöntä kunnon ylläpidon kannalta. Lisäksi suu-

rin osa kokee hyvänä asiana sen, että oppilaitoksen olosuhteita 

kehitetään liikkumista lisääviksi ja tarjotaan vaihtoehtoisia ta-

poja istumiseen. (Siekkinen ym. 2018a.)

Liikkuva opiskelu -kyselyn mukaan (Kämppi ym. 2018) toisen 

asteen oppilaitosten (lukio ja ammatillinen oppilaitos) henki-

löstöstä 73 % on huolissaan opiskelijoiden tulevasta työkyvystä. 

Työskennellessään oppilaitoksissa fysioterapeutti voi vaikuttaa 

ammatillisen oppilaitoksen toimintakulttuuriin sekä henkilös-

tön asenteisiin opiskelijoiden liikkumisen, fyysisen toiminta- ja 

työkyvyn ja elämäntapamuutosten edistämiseksi.  
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4.2.  Fysioterapeutti
 lukiolaisten tukena

Tarkasteltaessa Opiskelijan fyysinen aktiivisuus, toimintakyky 

ja hyvinvointi -tutkimuksen tuloksia (Siekkinen ym. 2018a) käy 

ilmi, että lukion opiskelijoista joka viides liikkuu erittäin vähän, 

alle puoli tuntia päivässä. Lukiolaisista 22 % liikkuu minimisuo-

situksen mukaisesti, eli vähintään tunnin päivässä. Lukiolaisille 

kertyy paikallaan oloa keskimäärin 9 tuntia päivässä (Siekkinen 

ym. 2018a). Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (2019) koulu-

terveyskyselyn mukaan vähän yli viidennes lukiolaisista (1. ja 

2. vuoden opiskelijat) on liikkunut vuoden 2017 kyselytulosten 

perusteella hengästyttävästi korkeintaan tunnin viikossa. Noin 

viidennes lukiolaisista kokee terveydentilansa keskinkertaisek-

si tai huonoksi. Lukiolaiset kokevat selkeästi enemmän koulu-

uupumusta, uupumusasteista väsymystä ja riittämättömyyden 

tunnetta kuin ammatillisten oppilaitosten opiskelijat. Erityisesti 

lukioikäiset tytöt kokevat uupumusta; lähes joka viides vastan-

neista. Lukion pojilla uupumusasteista väsymystä ja riittämät-

tömyyden tunnetta on vähemmän kuin tytöillä, ja he kokevat 

itsensä usein rentoutuneemmaksi kuin tytöt. Lähes päivittäisiä 

niska-hartiaseudun kipuja kokee lukion tytöistä vajaa viidennes. 

Pojilla ne ovat huomattavasti vähäisempiä.  Tytöistä neljännes 

ja pojista selkeästi harvempi kokee selän alaosan kipuja vähin-

tään kerran viikossa. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019.)

Siekkisen ym. (2018a) mukaan valtaosa lukiolaisista haluai-

si liikkua enemmän, kokee liikunnan sekä opiskelua tukevaksi 

että kunnon ylläpitämisen kannalta välttämättömäksi ja kokee 

hyvänä asiana sen, että oppilaitosten olosuhteita kehitetään 

liikkumista lisääviksi ja tarjotaan vaihtoehtoisia tapoja istu-

miseen. Liikkuva opiskelu -kyselyn mukaan (Kämppi ym. 2018) 

lukion henkilöstöstä noin puolet vastanneista on saanut koulu-

tusta opiskelijoiden liikkumisen edistämiseksi ja kokee Liikkuva 

opiskelu -toiminnan lisäävän myös henkilöstön hyvinvointia. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen lukioissa -tilastora-

portista (Wiss ym. 2017) käy ilmi, että lukiokohtaisissa monia-

laisissa opiskeluhuoltoryhmissä yleisimpiä vakituisia jäseniä 

olivat opinto-ohjaajat, terveydenhoitajat, kuraattorit, rehtorit ja 

psykologit. 

Fysioterapeutin toimiessa opiskeluhuoltoryhmässä tiiviimpi 

yhteistyö esimerkiksi terveydenhoitajan, kuraattorin tai psyko-

login työparina mahdollistuu. Fysioterapeutti tukee ja ohjaa 

opiskelijaa elämäntapamuutoksissa liikunnan lisäämiseksi, 

tuki- ja liikuntaelimistön kipujen vähenemiseksi ja psykofyysistä 

kasvua ja kehitystä tukevien keinojen oppimiseksi. Näillä toi-

milla voidaan kehittää elämänlaatua ja tulevaisuutta ajatellen 

vähentää sairauspoissaoloja työelämässä sekä edistää työky-

kyä.
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Fysioterapeutti on kuntoutusalan ammattilainen ja tervey-

denhuollon laillistettu ammattihenkilö, joka on suorittanut fy-

sioterapeutin, lääkintävoimistelijan tai erikoislääkintävoimiste-

lijan tutkinnon. Fysioterapeutin ammattinimikettä saa käyttää 

ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut fysioterapeut-

ti. Toimintaa valvovat aluehallintovirastot sekä Sosiaali- ja ter-

veysalan lupa- ja valvontavirasto VALVIRA.  (Suomen Fysiotera-

peutit ry 2017.)  

Koululaisten ja opiskelijoiden parissa työskentelevän fysio-

terapeutin osaamisessa painottuvat tutkimis- ja arviointiosaa-

minen, ohjaus- ja neuvontaosaaminen sekä terapiaosaaminen. 

Näistä osaamisalueista painottuvat erityisesti progressiivisen 

liikuntaharjoittelun periaatteet, terapeuttinen harjoittelu, lap-

sen kasvun ja kehityksen ymmärtäminen sekä vuorovaikutus- ja 

yhteistyötaidot.  

Fysioterapeutti tuntee terveydenhuollon yhteisen arvopoh-

jan sekä yhteiset tavoitteet ja periaatteet. Hän tukee asiakasta 

erilaisissa elämäntilanteissa auttaen löytämään voimavarat ja 

parantamaan elämänlaatua. Fysioterapeutti toimii yhdessä asi-

akkaan ja muiden asianosaisten kanssa tukien heidän osallistu-

mistaan asiakkaan kuntoutumiseen.  

Fysioterapeutti noudattaa työssään sekä lainsäädäntöä että 

eettisiä periaatteita. Tämä tarkoittaa esimerkiksi vastuuta työn 

laadusta ja asiakkaan kunnioittamisesta sekä kyvystä tehdä 

moniammatillista yhteistyötä. Eettinen osaaminen on keskeis-

tä fysioterapeutin ammatillisessa osaamisessa. Sen perusperi-

aatteita ovat esimerkiksi empatia, rehellisyys ja luottamuksel-

lisuus. Olennaista on myös kyky tunnistaa eettisiä ongelmia ja 

tiedostaa oman toiminnan vaikutukset toisiin ihmisiin. Fysiote-

rapeutilla on oltava riittävät eettisen päätöksenteon taidot ja 

vahva halu toimia eettisten periaatteiden mukaisesti.   

Fysioterapeutin ammattietiikka perustuu ammatilliseen 

tietoon ja osaamiseen sekä arvojen että elämänkokemuksen 

sisäistämiseen. Niiden avulla fysioterapeutti pystyy eettiseen 

pohdintaan, päätöksentekoon ja oman toimintansa seurausten 

kriittiseen arviointiin. Suomen Fysioterapeuttien Eettiset ohjeet 

on laadittu kansallisiin tarpeisiin. Ohjeet perustuvat Fysiotera-

peuttien maailmanjärjestön (WCPT) eettisiin ohjeisiin. (Suomen 

Fysioterapeutit ry 2014.)  

5
Fysioterapeutin
pätevyys

6
Fysioterapeutin
eettiset periaatteet

Fysioterapeutti tukee 
asiakasta erilaisissa 
elämäntilanteissa ja 

auttaa löytämään 
voimavarat.
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Terveydenhuollon ammattilaisen velvollisuus on tehdä jo-

kaisesta asiakkaan palvelutapahtumasta merkintä potilasker-

tomukseen (298/2009 asetus potilasasiakirjoista). Huolellisesti 

ja oikein laaditut potilasasiakirjat varmistavat asiakkaan tie-

donsaantioikeuden ja oikeusturvan sekä myös fysioterapeuttien 

oikeusturvan toteutumisen. (Suomen Fysioterapeutit ry 2015.) 

Fysioterapeutit tekevät kirjaukset omalle ammatilliselle nä-

kymälle käyttäen hoitoprosessin vaiheita: tulotilanne, hoidon 

suunnittelu, hoidon toteutus ja hoidon arviointi. Kirjaukset jä-

sennetään käyttäen kansallisesti määriteltyjä otsikoita ja Fysio-

terapianimikkeistön nimikkeitä. (Savolainen & Partia 2018.)  

Fysioterapeutti kirjaa potilaskertomukseen asiakkaan toi-

mintakyvyn, voimavarojen ja toimintarajoitteiden kannalta 

merkitykselliset havainnot systemaattisesti, kansallisia määri-

tyksiä ja organisaation omia ohjeita noudattaen (Suomen Fysio-

terapeutit ry 2017). Koululaisen/opiskelijan fysioterapiakäynti 

7
Fysioterapeutin
kirjaaminen

kirjataan koulu-/opiskeluterveydenhuollossa potilastietojärjes-

telmän terveyskertomuksen fysioterapia-näkymään. Sähköiset 

potilastiedot tallennetaan potilastiedon sähköiseen arkistoon 

(Kanta). Kanta-arkisto on terveydenhuollon tietojärjestelmä, 

jota käytetään sähköisen potilastietojärjestelmän kautta. Se 

mahdollistaa keskitetyn potilastietojen arkistoinnin ja tietojen 

pitkäaikaisen säilyttämisen. 

Asetuksen (298/2009) edellyttämien merkintöjen tekemi-

seksi myös muualla kuin terveydenhuollon organisaatioissa 

työskenteleville fysioterapeuteille tulee mahdollistaa pääsy 

potilastietoihin tarvittavin osin. Koulun henkilökunnan, lasten 

ja huoltajien välisiä koulun sisäisiä viestintäkanavia ei käytetä 

potilastiedon kirjaamiseen tietosuojalainsäädännön vuoksi. 

  

Koululaisten tuki- ja
liikuntaelinoireet ovat
lisääntyneet fyysisen 

aktiivisuuden vähenemisen 
ja paikallaanolon 

lisääntymisen myötä

,,
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