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Kansanterveyslain mukaan kuntien on huolehdittava perusterveydenhuollosta. 
Perusterveydenhuollon päätavoitteena on palveluiden saatavuus sekä kansantau-
tien ehkäisy. Uudistuneen terveydenhuoltolain tarkoituksena on vahvistaa perus-
terveydenhuoltoa ja edistää terveyspalvelujen tehokasta tuottamista ja saatavuut-
ta.  

Perusterveydenhuoltoa kehitetään myös Kaste eli sosiaali- ja terveydenhuollon 
kansallisella kehittämisohjelmalla. Kaste- ohjelman päätavoitteet perustuvat sosi-
aali- ja terveydenhuollon keskeisiin pitkän aikavälin strategisiin tavoitteisiin. Suo-
men terveyskeskusten toimintaa kehitetään Toimiva terveyskeskus- toimenpideoh-
jelman avulla. Toimenpideohjelman tarkoituksena on kehittää terveyskeskusten 
käytäntöjä, hallintoa ja johtamista, sekä terveydenhuollon koulutusta ja tutkimusta.  

Ryhmätoiminnan yksi voimavara on vertaistuki. Ryhmiä voidaan ohjata moniam-
matillisesti. Fysioterapeutit toimivat moniammatillisissa työryhmissä, joissa on mu-
kana muita terveydenalan ammattikunnan edustajia.  

Opinnäytetyömme tarkoituksena on kerätä tietoa Suomen Fysioterapeutit ry: lle.  
terveyskeskuksien fysioterapiaryhmien toiminnasta. Suomen Fysioterapeutit ry. 
tulee käyttämään opinnäytetyöstä saatuja tietoja fysioterapia toiminnan kehittämi-
sessä. Opinnäytetyön tavoitteena on saada kyselytutkimuksen avulla tietoa terve-
yskeskuksissa toimivista fysioterapiaryhmistä. Toteutimme opinnäytetyömme ky-
selytutkimuksena.  

Kyselystä saatujen tulosten perusteella terveyskeskusten fysioterapiaryhmiä 
suunnitellaan ja toteutetaan osittain moniammatillisissa työryhmissä.  Ryhmätoi-
minnan perustamisessa vaikuttavin tekijä on tarve ja kysyntä. Tulevaisuudessa 
terveyskeskusten fysioterapiaryhmien määrä tulee kasvamaan. 

Avainsanat: perusterveydenhuolto, terveyskeskus, ryhmätoiminta, moniammatil-
lisuus 
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According to the Public Health Act, municipalities must provide primary care. The 
main objective of primary health care services is the availability of services and 
prevention of prevalent diseases. In the current social and health care reform, the 
new Health Care Act is the first step in the overall reform. The Act aims to 
strengthen primary health care and to promote efficient production and availability 
of health services. 

Primary health care is being developed through a national development pro-
gramme called Kaste. The main objectives of the programme are based on the 
long term strategic aims in social and health care. Finnish health centres are  be-
ing developed by means of another development programme, designed to develop 
the practices, administration and management in health centres as well as health 
education and research. 

Peer support is an important resource in groups. Groups can be supervised in 
multi-professional collaboration. Physioterapists work in multiprofessional teams 
involving representatives of other health professions. 

The purpose of our thesis was to collect knowledge of physiotherapy groups’ ac-
tion in health centres for the Finnish Association of Physiotherapists, which will  
use the knowledge to develop physiotherapy action. The aim of the thesis was to 
conduct a survey to gain knowledge of physiotherapy groups in health centres.  

The results show that physiotherapy groups in health centres are partly planned 
and implemented by multiprofessional teams. The most significant factors leading 
to group activity are need and demand. In future the number of physiotherapy 
groups in health centres will increase. 
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1 JOHDANTO 

Suomalaista perusterveydenhuoltoa kutsutaan kansanterveystyöksi, jossa pääpai-

no on perustason sairauksien toteamisessa, hoidossa ja kuntoutuksessa. Perus-

terveydenhuolto on kaikkien saatavilla. Perusterveydenhuollon palvelut tuotetaan 

terveyskeskusten kautta. Perusterveydenhuollon toiminnalliset tavoitteet ovat ter-

veyskeskusten ennaltaehkäisevät palvelut, kuntoutus, suunterveydenhuolto ja työ-

terveyshuolto. (Kokko & Telaranta 2006, 25.) 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa terveydenhuoltolaki on ensimmäinen 

askel kokonaisuudistusta. Uusi terveydenhuoltolaki tuli voimaan 1.5.2011. Lain 

lähtökohtana on asiakkaiden aseman, palvelujen ja hoidon parantaminen. Tervey-

denhuoltolain tarkoituksena on ylläpitää ja edistää kansan hyvinvointia, sosiaalista 

turvallisuutta, terveyttä ja työ- ja toimintakykyä. Uudistetulla lailla halutaan varmis-

taa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon asiakaslähtöisyys ja tiivis yh-

teistyö. Tämä koskisi myös lääkinnällisen kuntoutuksen palvelujen järjestämistä. 

(Mansikkamäki 2009, 34.)  

Perusterveydenhuoltoa pyritään kehittämään myös erilaisten hankkeiden ja toi-

menpideohjelmien avulla. Kaste-ohjelman, eli sosiaali- ja terveydenhuollon kansal-

lisen kehittämisohjelman päätavoitteena on ehkäistä ja vähentää syrjäytymistä, 

lisätä terveyttä ja hyvinvointia sekä luoda sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluille 

ehyet palvelukokonaisuudet. (Kaste -hanke 17.2.2009.) Tällä hetkellä myös terve-

yskeskustoimintaa kehitetään muun muassa Toimiva terveyskeskus- toimenpide-

ohjelman avulla. Ohjelman tarkoituksena on vahvistaa perusterveydenhuoltoa ke-

hittämällä terveyskeskusten käytäntöjä, hallintoa ja johtamista. Lisäksi peruster-

veydenhuoltoa vahvistetaan kehittämällä terveydenhuollon koulutusta ja tutkimista 

kehittämällä. (Toimiva terveyskeskus 23.6.2010.) 

Terveyttä tai sairautta koskevaa neuvontaa nimitetään terveysneuvonnaksi. Ter-

veysneuvonta voi kohdistua ihmisen terveydentilan ylläpitämiseen ja edistämiseen 

tai sairauksien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Kyseessä on vuorovaikutustilanne 

asiakkaan ja terveydenhuollon asiantuntijan välillä ja terveysneuvonta toteutetaan 

kummankin osapuolen ehdoilla. Terveysneuvontaryhmissä on toteutettu muun 
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muassa liikuntaa ja kuntoutusta, ravitsemusneuvontaa ja itsehoidon tehostamista. 

(Vertio 19.1.2009.) 

Ryhmätoiminnalla, jossa yhdistyy terveysneuvonta ja käytännöllinen ohjaus, voi-

daan usein parantaa toiminnan hyötysuhdetta. Ryhmämuotoisessa toiminnassa 

jäsenet voivat vaihtaa kokemuksia ja näkemyksiä, oppia muilta ja saada monin 

tavoin tukea liikunta- ja muillekin pyrkimyksilleen sekä sisältöä elämäänsä. Jotta 

ihminen hyötyisi ryhmätoiminnasta parhaalla mahdollisella tavalla, on ohjaajien 

oltava päteviä. (Vuori 2010, 659.) 

Moniammatillisella yhteistyöllä tarkoitetaan toimintaa, jossa eri ammattikuntien 

edustajilla on yhteinen ongelma ja ongelman ratkaisemiseksi heidän tulee yhdistää 

tietonsa ja taitonsa (Isoherranen 2005, 13 - 14). Fysioterapeutit voivat toimia työs-

sään moniammatillisissa työryhmissä. Yhteistyötä tehdään muun muassa lääkä-

reiden, sairaanhoitajien, kotihoidon henkilökunnan sekä ravitsemusterapeutin 

kanssa. Moniammatillisen työryhmän jäsenet saavat tukea ja apua toisiltaan tarvit-

taessa. (Kallio 2009, 38 – 39.) 

Opinnäytetyömme tarkoituksena on kerätä tietoa terveyskeskusten fysiotera-

piaryhmien toiminnasta. Teemme tutkimusta yhteistyössä Suomen Fysioterapeutit 

ry:n kanssa. Suomen Fysioterapeutit ry. tulee käyttämään opinnäytetyöstä saatuja 

tietoja fysioterapia toiminnan kehittämisessä.  Opinnäytetyön tavoitteena on saada 

kyselytutkimuksen avulla tietoa terveyskeskuksissa toimivista fysioterapiaryhmistä. 
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2 PERUSTERVEYDENHUOLTO KUNNISSA 

Terveydenhuollon toteuttaminen on säädetty kuntien tehtäväksi. Kansanterveys-

lain (66/1972) 5§:n mukaan kuntien on huolehdittava kansanterveystyöstä, jota 

kutsutaan myös perusterveydenhuolloksi. Yhdessä kunnat voivat huolehtia perus-

terveydenhuollosta perustamalla tätä tehtävää varten kuntayhtymän. Kunta voi 

myös sopia toisen kunnan kanssa siitä, että tämä hoitaa osan perusterveyden-

huollon toiminnoista. Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuu-

desta annetun lain 4§:n mukaan kunnat voivat järjestää terveydenhuoltoalaan kuu-

luvat tehtävät hoitamalla ne itse. Kunnat voivat myös järjestää terveydenhuolto-

alan tehtävät olemalla jäsenenä kuntayhtymässä, hankkimalla palveluja toiselta 

kunnalta, valtiolta, yksityiseltä tai julkiselta palvelujen tuottajalta. (L 28.1.1972/66; 

Lohiniva - Kerkelä 2007, 35.) 

Kunnan perusterveydenhuollolla tarkoitetaan kansanterveyslain 1 § mukaan yksi-

löön ja hänen elinympäristöön kohdistuvaa terveydenhoitoa ja sairaanhoitoa. Pe-

rusterveydenhuollon tavoitteena on perusterveydenhuollon palveluiden saatavuus 

sekä kansantautien ehkäiseminen. Kansanterveyslain perusteella perustervey-

denhuollon toiminnallisena tavoitteena ovat ehkäisevän terveydenhuollon, kuntou-

tuksen, hammashuollon sekä terveysneuvonnan ja niiden tukipalveluiden yhdistä-

minen terveyskeskustoiminnaksi. Terveyskeskuksissa, työterveyshuollossa sekä 

yksityisillä lääkäriasemilla annetaan perusterveydenhuollon palveluita. (Mattila 

18.7.2005; Rimpelä 2005, 55 – 56; Kokko & Telaranta 2006, 25.) 

2.1 Terveydenhuollon rakentuminen 

Verrattaessa Suomen nykyistä terveydenhuoltojärjestelmää muihin maihin voidaan 

sitä pitää modernina ja hyvin toimivana. Terveydenhuoltojärjestelmän perustana 

on kunnallinen terveydenhuolto, jossa tuotetaan valtion tuella terveydenhoitopalve-

luja ja erikoissairaanhoitoa. Kunnat vastaavat myös perhepäivähoidon, sosiaali-

palvelujen ja vanhustenhuollon järjestämisestä. (Saarivirta, Consoli & Dhondt 

2010, 34.) 
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Suomen terveydenhuollon peruselementit olivat olemassa jo 1970- luvulla. 1950- 

ja 70- luvuilla terveydenhuoltoa uudistettiin asteittain sairaalaverkostoa rakenta-

malla, kehittämällä kansanterveystyötä, työterveydenhuoltoa sekä lääkärin koulu-

tusta.  Sairaalalaki säädettiin vuonna 1956 ja se toi kaikki kunnalliset sairaalat sai-

raanhoitopiirin alaisuuteen. 1960- luvulla otettiin käyttöön sairausvakuutus. Saira-

usvakuutuksen käyttöönotolla oli suuri merkitys, koska siihen asti terveydenhuol-

lon rahoitus oli tapahtunut valtion ja kuntien verorahoista asiakkaiden omavastuu-

osuuksien täydentäessä näitä kahta rahoitusmuotoa. Sairasvakuutuksen myötä 

kansalaisille alettiin maksaa muun muassa äitiys- ja päivärahaa korvaukseksi an-

sionmenetyksistä sekä korvausta lääkärien palkkioista ja lääkemenoista. (Mattila 

2006, 39; Historiikki, [viitattu 12.9.2011].)  

Vuonna 1972 säädetty kansanterveyslaki on ollut merkittävä kehitysaskel kattavan 

perusterveydenhuollon syntyyn. Sen perustavoitteena on ollut luoda hallinnolliset 

ja taloudelliset edellytykset kunnallisen perusterveydenhuollon kehittämiselle siir-

tämällä terveydenhuollon painopistettä ehkäisevään terveydenhoitoon ja avosai-

raanhoitoon. Jokainen kunta on määrätty kunnanlääkärijärjestelmän purkamisen 

jälkeen perustamaan terveyskeskus yksin tai yhdessä naapurikuntien kanssa. 

1980-luvulta lähtien on alettu toteuttamaan erilaisia terveyskeskusten kehittämis-

hankkeita, jotka ovat kehittäneet perusterveydenhuollon palveluita terveyskeskuk-

sissa. (Teperi & Vuorenkoski, 2005, 28 - 29.) 

2.2 Lääkinnällinen kuntoutus kunnissa 

Kuntoutustehtävä kunnallisessa terveydenhuollossa määritellään kansanterveys-

laissa, erikoissairaanhoitolaissa ja mielenterveyslaissa. Kuntoutus voidaan jaotella 

erilaisiin kuntoutuslajeihin, jotka ovat lääkinnällinen, ammatillinen, sosiaalinen ja 

kasvatuksellinen kuntoutus. Lääkinnällistä kuntoutusta toteutetaan sekä peruster-

veydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Perusterveydenhuollossa toteutetta-

va kuntoutustoiminta painottuu lääkinnälliseen kuntoutukseen. Opinnäytetyös-

sämme käsittelemme lääkinnällistä kuntoutusta.  (Paatero, Lehmijoki, Kivekäs & 

Ståhl 2008, 33.) 
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Kunnan tehtävänä on järjestää kansanterveyslain 14§:n mukaan kunnan asukkai-

den sairaanhoito, johon luetaan lääkärin tekemä tutkimus ja hänen antamansa tai 

valvomansa hoito sekä lääkinnällinen kuntoutus. (Lohiniva – Kerkelä 2007, 40 – 

41.) Lääkinnällisellä kuntoutuksella pyritään ylläpitämään ja parantamaan fyysistä, 

psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvat 

kuntouttavat hoitotoimenpiteet esimerkiksi fysioterapia, toimintaterapia, puhetera-

pia ja psykoterapia. Lisäksi lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvat neuvonta, kun-

toutusmahdollisuuksia ja – tarvetta selvittävä tutkimus, sopeutumisvalmennus- ja 

ohjaustoiminta, apuvälinehuolto sekä muut näihin rinnastettavat toiminnat siten 

kuin asetuksella tarkemmin määrätään. (A 28.6.1991/1015; Paatero ym. 2008, 

33.) 

Asetus lääkinnällisestä kuntoutuksesta (1015/1991) 5 § velvoittaa terveyskeskuk-

sia ja sairaaloita laatimaan kuntoutujalle kuntoutussuunnitelman. Kuntoutussuunni-

telma laaditaan yhteistyössä kuntoutujan, kuntoutujan omaisten ja kuntoutukseen 

kuuluvien ammattihenkilöiden kanssa. (Elonheimo & Mattila 2004, 266 – 267.) 

Kuntoutussuunnitelmassa määritellään kuntoutujalle tarpeelliset kuntoutustoimen-

piteet ottaen huomioon kansaneläkelaitoksen, työvoima- ja opetusviranomaisten, 

sosiaalihuollon sekä muiden lääkinnällistä kuntoutusta järjestävien tahojen palve-

lut. Näiden tahojen järjestämän kuntoutuksen kanssa yhteen sovitetaan tervey-

denhuollon järjestämä lääkinnällinen kuntoutus. Kuntoutussuunnitelman toteutu-

mista seurataan ja arvioidaan tietyin väliajoin. (A 28.6.1991/1015; Rissanen 2008, 

625.) 

2.3 Terveydenhuollon uudistukset 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa terveydenhuoltolaki oli ensimmäinen 

askel kohti kokonaisuudistusta. Uudistus suoritettiin vaiheittain yhdistämällä kan-

santerveyslain (66/1972) ja erikoissairaanhoitolain (1062/1989) toimintaa ja palve-

luja koskevat säädökset yhteiseksi terveydenhuoltolaiksi. Hallitus antoi eduskun-

nalle esityksen 11.6.2010 terveydenhuoltolain uudistamisesta ja uudistettu laki tuli 

voimaan 1.5.2011. Uudistetun lain lähtökohtana on asiakkaiden aseman, palvelu-

jen ja hoidon parantaminen. (Terveydenhuoltolaki 10.6.2005; L 30.12.2010/1326.) 
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Uudessa terveydenhuoltolaissa säädetään terveyspalvelujen sisällöistä, tervey-

denhuollon toiminnoista ja tehtävistä. Terveydenhuollon rakenteisiin liittyvät sään-

nökset jäivät ennalleen erikoissairaanhoitolakiin ja kansanterveyslakiin. Tervey-

denhuoltolain tarkoituksena on ylläpitää ja edistää kansan hyvinvointia, sosiaalista 

turvallisuutta, terveyttä ja työ- ja toimintakykyä. Uuden terveydenhuoltolain tarkoi-

tuksena on vahvistaa perusterveydenhuoltoa ja edistää terveyspalvelujen tehokas-

ta tuottamista ja saatavuutta. Terveydenhuoltolailla halutaan myös varmistaa eri-

koissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon asiakaslähtöisyys ja tiivis yhteistyö. 

Tämä koskisi myös lääkinnällisen kuntoutuksen palvelujen järjestämistä. (L 

30.12.2010/1326; Mansikkamäki 2009, 34.) 

Maassamme on vireillä jatkuvasti monia hankkeita ja toimenpideohjelmia. Kaste eli 

sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma on sosiaali- ja terve-

ysministeriön lakisääteinen ja strateginen keino ohjata valtakunnallista sosiaali- ja 

terveyspolitiikkaa. Valtioneuvosto vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon suunnit-

telusta ja valtion osuudesta annetun lain (733/1992) mukaan tämän kehittämisoh-

jelman joka neljäs vuosi. Vuosia 2008 – 2011 koskeva ohjelma vahvistettiin 

31.1.2008. (Kaste- ohjelma, [Viitattu 12.6.2011]; Kaste- hanke 17.2.2009.) 

Kaste- ohjelman tavoitteet on asetettu valtioneuvoston päätöksessä ja samalla on 

määritelty 39 toimenpidettä, joiden avulla ohjelma toteutetaan. 19 tilastollisen 

osoittimen avulla seurataan ohjelman tavoitteiden toteutumista. Näitä tilastollisia 

osoittimia ovat esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden lisääntymisen seuranta erilai-

sin tutkimuksin. Valtioneuvoston päätös edellyttää toimeenpanosuunnitelman laa-

timisen ohjelman tavoitteista ja toimenpiteistä vuoden 2008 aikana. Yhteistyö val-

takunnallisesta kehittämistyöstä vastaavien toimijoiden, kuntien ja kuntayhtymien 

välillä vahvistaa tavoitteiden saavuttamista. (Kaste- ohjelma, [Viitattu 12.6.2011]; 

Kaste- hanke 17.2.2009.) 

Päätavoitteet Kaste- ohjelmassa perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon keskei-

siin pitkän aikavälin strategisiin tavoitteisiin. Ohjelman toimeenpanossa tähdätään 

tavoitteiden saavuttamiseen koko maassa. Kaste- ohjelman päätavoitteina ovat 

seuraavat: Ihmisten osallisuuden lisääntyminen ja syrjäytymisen väheneminen, 

ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden lisääntyminen sekä hyvinvoinnin- ja terveysero-

jen kaventuminen, palveluiden laadun, vaikuttavuuden ja saatavuuden parantumi-



11 

 

nen ja alueellisten erojen vähentyminen. (Kaste- ohjelma, [Viitattu 12.6.2011]; 

Kaste- hanke 17.2.2009.) 

Kaste- ohjelman yhtenä toimenpiteenä tällä ohjelmakaudella on luoda nykyistä 

paremmat mahdollisuudet kehittää niin perusterveydenhuoltoa kuin sosiaalihuoltoa 

siellä, missä asiakastyökin tapahtuu. Toimenpiteen tavoitteena on kunnallinen ke-

hittämistoiminnan rakenne, joka perustuu muun muassa yksityisen, julkisen, kol-

mannen sektorin sekä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kumppanuuteen. (Kaste- 

ohjelma, [Viitattu 12.6.2011]; Kaste- hanke 17.2.2009.) 

Maamme terveyskeskusten toimintaa kehitetään Toimiva terveyskeskus- toimen-

pideohjelmalla. Tarkoituksena Toimiva terveyskeskus- toimenpideohjelmalla on 

vahvistaa perusterveydenhuoltoa kehittämällä terveyskeskusten käytäntöjä, hallin-

toa ja johtamista sekä terveydenhuollon koulutusta ja tutkimusta. Erityisesti toi-

menpideohjelmassa paneudutaan terveydenhuoltohenkilöstön saatavuuteen ja 

riittävyyteen, jotka ovat terveyskeskusten toimivuuden avaintekijöitä. Asiakkaiden 

hoitoon pääsyä helpotetaan uudistamalla muun muassa terveyskeskusten työn- ja 

vastuunjakoa. Tämä tarkoittaa fysioterapeuttien osalta esimerkiksi itsenäisen vas-

taanottotoiminnan lisäämistä. (Mansikkamäki 2009, 34; Toimiva terveyskeskus 

23.6.2010.) 

Terveyskeskuksissa ohjelman sisältämät uudistukset otettiin käyttöön vaiheittain 

vuosina 2009 – 2011. Myös eri ammattijärjestöt ovat päässeet mukaan Toimiva 

terveyskeskus- ohjelman suunnitteluun. Suomen Fysioterapeutit ry. on mukana 

toteuttamassa ohjelmaa, jonka tarkoituksena on lisätä terveyskeskusten ja liikunta-

toimen yhteistyötä käytännössä sekä kuntoutuksen ja kunnan muiden sektorien 

yhteistyötä. Suomen Fysioterapeutit ry:n keskeisimmät kannanotot koskevat pe-

rusterveydenhuollon työnjaon kehittämistä, fysioterapian asiantuntemuksen moni-

puolisempaa hyödyntämistä eri – ikäisten asiakkaiden terveyspalveluissa, huomi-

on kiinnittämistä sosiaali- ja terveydenhuollossa käytettäviin käsitteisiin sekä työ-

terveyshuollon, kuntoutuksen, ennaltaehkäisevän ja terveyden edistämistyön jär-

jestämisvastuun tarkempaa kuvaamista uudistuvaan lainsäädäntöön. (Kukka 

2008, 53; Toimiva terveyskeskus- esittely 16.3.2009; Mansikkamäki 2009, 34.) 
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Terveyskeskus 2015 on kansanterveyshankkeena toteutettu selvitystyö, joka kes-

kittyy terveyskeskustyöhön. Terveyskeskus 2015- perusterveydenhuollon kehittä-

misstrategian mukaan terveyskeskus on vuonna 2015 koko väestön korkealaatui-

nen peruspalvelu. Tällä peruspalvelulla on koordinaatiorooli väestön hyvinvoinnin 

edistämisessä ja terveyden edistämisen tulisi nykyistä vahvemmin sisältyä terve-

yskeskusten toimintaan. (Rimpelä, Saaristo, Wiss & Ståhl 2009, 61.) Hankkeen 

ensimmäiseksi toimintakokonaisuudeksi valtioneuvoston periaatepäätöksessä 

nostettiin toimiva perusterveydenhuolto ja ennaltaehkäisevä työ (Sosiaali- ja terve-

ysministeriö 2006, 11). 

Vuonna 2006 järjestettiin hankkeeseen liittyvä seminaari, jonka tarkoituksena oli 

analysoida terveyskeskusten keskeisimpiä haasteita. Tavoitteena oli tuottaa rat-

kaisuja terveyskeskusten haasteisiin paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella 

tasolla. Seminaarin tarkoituksena oli tuottaa toimintaohjelma ja toimenpide - ehdo-

tuksia perusterveydenhuollon turvaamiseksi kansallisen terveyshankkeen viimei-

selle toimintavuodelle. Toimenpide – ehdotuksia tehtiin seminaarissa yhteensä 16, 

ja ne tiivistettiin kuuteen eri teemaan. Teemat ovat: terveyskeskuksien perustehtä-

vien määrittely, potilaslähtöisyyden vahvistaminen, laadun ja osaamisen kehittä-

minen, kansallinen verkosto terveyskeskuksista, informaatioteknologiasta tukea 

tutkimukseen ja kehittämiseen sekä organisaation ja toiminnan kehittäminen. (So-

siaali- ja terveysministeriö 2006, 11.) 
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3 FYSIOTERAPIA AMMATTINA 

Sellaisella henkilöllä on oikeus käyttää fysioterapeutin ammattinimikettä ja harjoit-

taa fysioterapeutin ammattia, joka on terveyshuollon laillistettu ammattihenkilö (L 

559/1994.) Fysioterapeutti on suorittanut fysioterapeutin ammattitutkinnon ja hänet 

on merkitty Valviran, eli sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen lupaviran-

omaisen rekisteriin. (Valvira. [viitattu 10.7.2011]). Välitön terapiatyö on fysiotera-

peutin keskeinen työalue. Onnistunut terapiatyö edellyttää vuorovaikutusta kuntou-

tujan kanssa, yhteistyötä muiden ammattiryhmien kanssa, tiedonhankintaa ja klii-

nistä päättelykykyä. Fysioterapeutti vastaa itse työnsä arvioinnista, kehittämisestä, 

suunnittelusta ja toteutuksesta. (Holma, Partia, Noronen & Hautamäki, 2007, 11 – 

12.) 

Terveyden, liikkumisen ja toimintakyvyn edellytysten tunteminen ja niistä saatu 

näyttöön perustuva tieto on fysioterapian perusta. Fysioterapiatieteen keskeisenä 

kiinnostuksen kohteena on ihmisen toimintakyky ja liikkuminen, ja näiden suhde 

yksilön toimintaan, sekä erityisesti toiminnan heikkeneminen ja häiriöt. Fysiotera-

pia kuuluu osana julkista ja yksityistä sosiaali-, terveys-, ja kuntoutusjärjestelmää. 

(Suomen Fysioterapeutit ry. [viitattu 10.7.2011].) 

Terveyskeskuksen kuntoutustoiminnassa on tavoitteena toimintakyvyn säilyttämi-

nen, työkyvyn ylläpitäminen tai palauttaminen sekä hoidettavuuden parantaminen. 

Fysioterapia on asiakasyhteistyötä. Onnistuakseen se vaatii terveyskeskuksen 

sisäistä yhteistyötä eri henkilöstöryhmien välillä sekä laajempaa yhteistyötä eri 

kunnallisten viranomaisten kanssa. (Viitanen 1997, 28.)  

Fysioterapian asiakaskunta koostuu terveyskeskuksissa kaikenikäisistä ihmisistä 

ja fysioterapiaa on mahdollisuus saada yksilöhoitona tai osallistumalla ryhmätoi-

mintaan. Apuvälineiden huolto ja hankinta kuuluvat myös fysioterapeuteille. Työ-

hön sisältyy runsaasti organisointia, suunnittelua ja tiivistä yhteistyötä muun ter-

veydenhuollon kanssa. (Viitanen 1997, 28.) 

Elina Viitanen on tutkinut lisensiaattityössään (1994), miten fysioterapiapalvelut on 

järjestetty perusterveydenhuollossa ja miten fysioterapiayksiköissä suunniteltiin 

toimintaa. Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että terveyskeskusten fysioterapiapal-
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veluiden suunnittelusta, tarpeesta, tuottamisesta ja toiminnan seurannasta ei ollut 

selkeää kuvaa millään hallinnon portaalla. Toiminnan suunnittelua vaikeutti terve-

yskeskusten vähäinen tieto fysioterapian käyttäjistä ja palveluiden kokonaistar-

peesta kunnissa. (Viitanen 1997, 28.) 
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4 ENNALTAEHKÄISY PERUSTERVEYDENHUOLLON 

TEHTÄVÄNÄ 

Kaikkeen kansanterveystyöhön sisältyy terveysneuvonta ja terveydenhuoltolaissa 

(1326/2010) perusterveydenhuollon yksi tehtävä on terveysneuvonnan järjestämi-

nen. Asukkaiden terveyden edistämiseksi kunnan tulee järjestää kaikille, niin työ-

terveyshuollon ulkopuolella oleville, kuin vanhuksillekin tarpeellinen terveysneu-

vonta ja terveystarkastukset. Terveysneuvonta edistää työ- ja toimintakykyä, mie-

lenterveyttä sekä tukee terveyttä edistäviä ja sairauksia ehkäiseviä valintoja. (L 

30.12.2010/1326.) Kunnat voivat järjestää terveysneuvontaa neuvontatilaisuuksil-

la, palveluilla ja järjestämällä erilaisia ryhmiä, kuten sydän- ja verisuonitauteja sai-

rastaville, diabeetikoille, liikapainoisille ja tupakoinnin lopettajille (Terveysneuvonta 

27.2.2009). 

Perusterveydenhuollolla on merkittäviä mahdollisuuksia vaikuttaa asiakkaan ter-

veyskäyttäytymiseen. Terveyskäyttäytymiseen voidaan vaikuttaa käyttämällä kirjal-

lisia neuvonta- ja tiedotusaineistoja, suullista neuvontaa, terveydentilaa ja fyysistä 

kuntoa koskevia selvityksiä sekä käytäntöä sisältävää opastusta. Aloittaakseen 

liikunnan harrastamisen suuri osa terveydenhuollon asiakkaista tarvitsee perus-

teellista ja perehtyneisyyttä vaativaa neuvontaa ja ohjausta. On pyrittävä varmis-

tamaan neuvonnan ja ohjauksen riittävä vaikuttavuus valitsemalla potilaat siten, 

että he todennäköisesti hyötyvät merkittävästi liikunnasta ja toteuttavat tarvittavan 

ohjelman. (Vuori 2010, 658- 659.) 

4.1 Terveysliikuntaneuvonta 

Terveyttä tai sairautta koskevaa neuvontaa sanotaan terveysneuvonnaksi, vaikka 

kansanterveyslaissa sana määritetäänkin hieman toisella tavalla (Vertio 

19.1.2009). Terveysliikuntaneuvonta on ammattihenkilön ja asiakkaan keskinäistä 

neuvottelua. Se voi saada alkunsa asiakkaan tai potilaan esittämästä kysymykses-

tä tai terveydenhuollon työntekijän huomattua neuvonnan tarpeen terveystarkas-

tuksessa, kontrollikäynnillä tai sairausvastaanotolla. Hoitava lääkäri tai fysiotera-

peutti voi asiakkaan omatoimisen kuntoutumisen varmistamiseksi käyttää liikunta-
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neuvontaa. Työterveyshoitaja tai terveydenhoitaja voi tarttua aiheeseen keskustel-

lessaan asiakkaan kanssa jaksamisesta, stressistä tai yleisestä terveydentilasta. 

(Nupponen & Suni 2010, 213.) 

Perusterveydenhuollon toimipaikoissa tulee olla valmiiksi kartoitettu erilaisten asi-

akkaiden neuvontapolkuja. Jokaisen työntekijän tulisi tietää, millaisista tarpeista ja 

millaisista asiakkaista kukin työntekijä huolehtii, miten asiakkaat saavat ajanvara-

uksen, miten ennakkotietojen vaihto ja palaute hoidetaan työntekijältä toiselle ja 

mitä kirjataan asiakastietojärjestelmään. Olennaista on siis, että saman asiakkaan 

tai potilaan kanssa työskentelevät toimivat yhteisten sääntöjen mukaisesti. Riip-

pumatta omasta työtehtävästä asiakas on ohjattava neuvontaan valmentaen ja 

rohkaisten. Sama koskee testauksia ja ohjattuihin liikuntaryhmiin siirtymisiä. (Nup-

ponen & Suni 2010, 225.) 

Taloudellinen tilanne edellyttää kaikelta perusterveydenhuollon toiminnalta tehok-

kuutta. Tämän vuoksi on mietitty ryhmissä tapahtuvaa terveysneuvontaa yhtenä 

keinona vähentää kustannuksia (Vertio 19.1.2009). Ryhmätoiminnalla, jossa yh-

distyy terveysneuvonta ja käytännöllinen ohjaus, voidaan usein parantaa toimin-

nan hyötysuhdetta. Ryhmämuotoisessa toiminnassa jäsenet voivat vaihtaa koke-

muksia ja näkemyksiä. Ryhmän jäsenet voivat oppia muilta ja saada monin tavoin 

tukea liikunnallisen elämäntavan ylläpitämiseen. Jotta ihminen hyötyisi ryhmätoi-

minnasta parhaalla mahdollisella tavalla, on ohjaajien oltava ammattitaitoisia. Täl-

löin he kykenevät ottamaan huomioon jäsenten tavoitteet, odotukset, taidot, kun-

non ja valmiuden muutoksiin. (Vuori 2010, 659.) 

4.2 Ennaltaehkäisy fysioterapiassa 

Ehkäisevässä perusterveydenhuollossa fysioterapiaa hyödynnetään puutteellises-

ti. Tällä hetkellä yksi fysioterapian haasteista on ihmisten vähentynyt arkiliikunta ja 

fyysisesti passiivinen elämäntyyli. Tämä on ristiriidassa siihen, että tavallisimpien 

kansantautien ehkäisyssä ja hoidossa on selkeästi osoitettu liikkeen ja liikkumisen 

hyödyt. Fysioterapiaan yksi osa-alue on ennaltaehkäisevä ja erityisesti riskiryhmiin 

kohdistuvien liikunta ja liikuntaneuvonta. Näitä osa-alueita tulisikin hyödyntää en-

tistä enemmän kaikkien ikäluokkien ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa. 
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Elämäntyylin muutokseen tarvitaan koko yhteiskunnan osallistumista ja vastuuta. 

Tässä ennaltaehkäisevässä työssä fysioterapeuteilla tulee olla keskeinen asian-

tuntijarooli. (Tyni – Lenné 2003,13 – 14.) 

Nykyaikana lapset ottavat mallia aikuisten passiivisesta elämäntavasta ja tämän 

seurauksena lisääntyvät kansantautien ja ylipainon riskit. Ruotsalaiset ja suoma-

laiset tutkimukset osoittavat, että jo kouluikäisten yleiskunto on heikentynyt, ja op-

pilaat kärsivät niska- hartiaoireista. Näiden asioiden vuoksi fysioterapeuttien asian-

tuntemuksen tarve on ilmeinen esikoulujen ja koulujen henkilökunnan työn täyden-

täjänä. Suomen tämänhetkisen terveydenhuollon ongelmana on myös lisääntyneet 

sairauspoissaolot työstä. Sairauspoissaolot johtavat työvoimapulaan ja taloudelli-

siin ongelmiin. Tämän vuoksi tarvitaan fysioterapeutin asiantuntemusta työikäisten 

terveyden ja työkyvyn edistämiseksi. (Tyni – Lenné 2003, 14 – 15.) 

4.3 Kuntouttava työote 

Kuntouttava työote määritellään asiakas- tai potilaslähtöiseksi työorientaatioksi ja 

sen tulisi näkyä kaikissa asiakassuhteissa sosiaali- ja terveysalalla. Kuntouttavaa 

työotetta pidetään työtapana tai asenteena, jonka pyrkimyksenä on edistää ja tu-

kea ihmisen itsenäisyyttä, omatoimisuutta, osallistumista, elämänhallinnan edelly-

tyksiä sekä ehkäistä syrjäytymistä. Kuntouttava työote on aktiivista ja ennaltaeh-

käisevää toimintaa, jossa korostuvat tavoitteellisuus, moniammatillinen yhteistyö, 

terveyslähtöisyys ja kuntoutumista edistävä työote. Keskeisenä ajatuksena on, 

että ei tehdä puolesta vaan annetaan jokaisen tehdä itse niin paljon kuin kykenee 

ja mihin on voimavaroja. (Puranen & Mäkisalo – Ropponen 2009, 59; Turja, Rou-

tasalo & Arve 2006, 4 - 5.) 

Kuntouttava työote on tavoitteellista yhteistä toimintaa, jonka tavoitteiden asetta-

minen perustuu monipuoliseen tietoon sairastuneen jäljellä olevasta toimintakyvys-

tä ja voimavaroista. Konkreettisten tavoitteiden asettaminen tehdään yhdessä asi-

akkaan, omaisten ja moniammatillisen työryhmän kanssa. Yhdessä sovittujen ta-

voitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti. (Holma, Heimonen & Voutilainen 

2002, 44 – 45; Routasalo 2004, 87 – 88.) 
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Kuntouttavassa työotteessa täytyy osata hyödyntää kykyä tehdä yhteistyötä eri-

laisten ihmisten kanssa ja luottaa heidän osaamiseensa. Yhteistyötä tehdään asi-

akkaan, muiden ammattiryhmiin kuuluvien henkilöiden, työyhteisön ja omaisten 

kanssa. Kuntouttavan työotteen ammattilainen osaa arvostaa omaa ammattitaito-

aan ja myös muiden. Tällaisella työntekijällä on kykyä ratkaista ongelmia yhdessä 

muiden kanssa ja hän ei pelkää tarttua haasteisiin. (Puranen & Mäkisalo - Roppo-

nen 2009, 59; Turja, Routasalo & Arve, 2006, 4 - 5.) 
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5 MONIAMMATILLISUUS PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA 

Moniammatillisella yhteistyöllä tarkoitetaan toimintaa, jossa eri ammattikuntien 

asiantuntijoilla on yhteinen ongelma tai tehtävä suoritettavanaan ja ongelman rat-

kaisemiseksi heidän tulee yhdistää tietonsa ja taitonsa. Maailmalla moniammatilli-

sen yhteistyön käsitettä ryhdyttiin käyttämään eri ammattiryhmien yhteistyön ku-

vauksessa jo 1980- luvun lopulla. Suomessa käsitettä ryhdyttiin käyttämään vaki-

tuisesti 1990- luvulla. Moniammatillisen yhteistyön käsite on epämääräinen ja var-

sin monimerkityksinen. Käsitettä voidaan pitää sateenvarjokäsitteenä, joka pitää 

sisällään monenlaisia yhteistyömuotoja. Moniammatillisessa yhteistyössä keskei-

seksi nousee se, miten voidaan koota yhteen ja käsitellä kaikki osaaminen ja tieto, 

joka on tarpeellista mahdollisimman kokonaisvaltaisen käsityksen saamiseksi. 

(Isoherranen 2005, 13 - 14.) 

5.1 Fysioterapeutti moniammatillisessa työryhmässä 

Vuonna 2002 fysioterapeutti Eija Tyyskä teki haastattelututkimuksen moniammatil-

lisesta työryhmätyöstä. Tutkimukseen osallistui kahdeksan moniammatillisissa 

asiantuntijatyöryhmissä työskentelevää fysioterapeuttia, ja nämä työryhmät toimi-

vat sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja kuntoutuskeskuksissa. Tutkimuksessa sel-

vitettiin fysioterapeuttien kokemuksia asiantuntijuudestaan näissä moniammatilli-

sissa työryhmissä. (Tyyskä 2002, 18 - 19; Tyyskä 2003, 12.) 

Tutkimuksessa haastatellut fysioterapeutit kokivat moniammatillisen työryhmätyön 

positiivisena asiana, kunhan ensin oppivat työryhmätyö toiminnan. Haastatellut 

fysioterapeutit olivat tietoisia työryhmän muiden jäsenien työn sisällöstä, ja tämä 

synnytti uusia ideoita, jotka lisäsivät yhdessä toimimisen mahdollisuuksia. Mo-

niammatillinen työryhmätyö koettiin myös haavoittuvaksi, koska perusterveyden-

huollossa henkilöstön sitoutumattomuus ja vaihtuvuus on yleistä, ja tämän vuoksi 

pitkän ajan suunnitelmia on vaikea tehdä. Tutkimukseen osallistuneet fysiotera-

peutit kokivat olleensa työryhmän täysvaltaisia jäseniä. Haastatellut fysioterapeutit 

kokivat lääkärit ja toimintaterapeutit läheisimmiksi lääketieteellisen näkemyksen 

vuoksi. (Tyyskä 2002, 25 – 26; Tyyskä 2003, 14.) 
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Fysioterapia – alan nykysuuntauksen mukaan fysioterapeutit toimivat moniamma-

tillisissa työryhmissä. Yhteistyötä tehdään lääkäreiden, neuvolan ja koulutervey-

denhoitajien sekä kotihoidon ja liikuntapalvelujen henkilöstön kanssa. Moniamma-

tillisen työryhmän jäsenet saavat tukea ja apua toisiltaan tarvittaessa. Muun mu-

assa neurologisia potilaita voidaan hoitaa moniammatillisessa työryhmässä, jossa 

voivat toimia fysioterapeutin lisäksi lääkäri, toimintaterapeutti, puheterapeutti ja 

neuropsykologi. Painonhallintaryhmien suunnittelussa ja ohjauksessa voivat olla 

mukana fysioterapeutti, terveydenhoitaja, lääkäri ja ravitsemusterapeutti. (Kallio 

2009, 38 – 39.) 

Ryhmä ylipainoisia työikäisiä Porvoon sosiaali- ja terveystoimessa osallistui tutki-

mukseen, jonka tarkoituksena oli ottaa selville elintapojen muutosten vaikutuksia 

erilaisiin terveydellisiin tekijöihin. Tutkimuksen lähtökohtana oli kaksi erilaista elin-

taparyhmää: intensiiviryhmä, jolla oli 20 tapaamista ja kontrolliryhmä, jolla oli yh-

deksän tapaamista. Tutkimuksen aineisto kerättiin terveysasemilla kontrolleissa 

käyneistä ylipainoisista työikäisistä potilaista. Elintaparyhmään osallistuminen 

edellytti potilaalta halukkuutta elintapojen muutokseen ja motivaatiota painonpudo-

tukseen.  (Suhonen 2005, 30.) 

Ryhmien ohjauksesta vastasi moniammatillinen työryhmä, jossa toimi lääkäri, fy-

sioterapeutti, kaksi terveydenhoitajaa sekä ravitsemusterapeutti. Kaikilla työryh-

män jäsenillä oli oma vastuualueensa. Fysioterapeutti vastasi elintaparyhmien lii-

kuntaosuudesta ja liikunta oli keskeisessä osassa jokaisella tapaamiskerralla. Lii-

kuntaosuuksien tavoitteena oli innostaa ryhmäläisiä lisäämään askeleita päivittäi-

sissä toiminnoissa. Elintaparyhmien jäsenten fyysistä aktiivisuutta ja sen mahdolli-

sia muutoksia kartoitettiin alku- ja loppukyselyillä, liikuntapäiväkirjoilla sekä suori-

tuskykytesteillä. Molemmissa elintaparyhmissä tapahtui terveyden kannalta positii-

visia muutoksia. Kun hoito perustuu liikunnan lisäämiseen, ruokavalion korjaami-

seen ja käyttäytymisterapeuttisiin menetelmiin, on ryhmähoito ensisijaista.  (Suho-

nen 2005, 31 - 32.) 
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5.2 Ryhmätoiminta 

Ryhmässä ihmiset ovat sitoutuneet toisiinsa. Ryhmän jäsenet rohkaisevat ja aut-

tavat toinen toisiaan, sekä jakavat ja hyödyntävät tietoa keskenään. Ryhmäläiset 

saavat toisiltaan tietoa muutoksista ja ovat motivoituneita tehtävän loppuun suorit-

tamisessa. Hyvin toimiva ryhmä on tehokas ja siinä viihdytään. Ryhmätoiminta 

vaatii kuitenkin harjoittelua, sillä yhteisöllisyys kehittyy kokemuksen myötä. Ryh-

män jäsenenä olemisesta on hyötyä, sillä ryhmässä tehdään päätöksiä ja ratkais-

taan ongelmia tehokkaammin kuin yksin. Ryhmässä opitaan ystävällisyyttä, empa-

tiaa ja vastuullisuutta. (Kagan & Kagan 2002, 42 - 44.) 

Ensimmäiset ryhmäkokemuksemme saamme jo syntyessämme perheeseen, eli 

ryhmään. On tärkeää kokea kuuluvansa ryhmään, jossa tuntee itsensä hyväksy-

tyksi ja arvostetuksi. Ryhmässä voi jakaa tunteensa ja osallistua ryhmän tavoitteen 

mukaiseen toimintaan. Ryhmistä saatava vertaistuki, kokemuksien jakaminen ja 

vuorovaikutus muiden ryhmään osallistuvien kanssa sekä tiedon karttuminen ovat 

ryhmistä saatavia voimavaroja. (Ahokas & Karvinen 2011, 33 - 35.) 

Vertaisryhmä tarkoittaa yhdenvertaisten ihmisten vapaaehtoista, demokraattista ja 

tasavertaista ryhmää. Sen tavoitteena on edistää jäsentensä hyvinvointia, jaksa-

mista ja tarvittaessa tukea paranemista. Ryhmästä tulee vertaisryhmä, kun sen 

jäsenillä on jokin yhdistävä tekijä, jonka puitteissa ryhmään hakeudutaan. On ha-

vaittu, että esimerkiksi pienten lasten vanhemmat tai samaa sairautta potevat ih-

miset kokevat toistensa tuen ja kanssakulkemisen merkittävänä voimavarana. 

Samassa veneessä olemisen kokemus ilahduttaa ja tarvittaessa lohduttaa – en ole 

ongelmissani tai mieltä askarruttavissa kysymyksissä yksin ja ainoa. (Heiskanen & 

Hiisijärvi, [viitattu 16.9.2011].) 

Ryhmiin hakeudutaan siksi, että kohdataan muita ihmisiä, koetaan yhteyttä muihin, 

sekä annetaan ja saadaan tukea. Taustalla on epäilemättä halu lisätä hyvää oloa 

ja päätös siitä, että haluaa elämäänsä jotakin parannusta tai kehitystä. Vertais-

ryhmään mukaan lähteminen on monelle merkittävä päätös parantaa elämäntilan-

nettaan. Parhaimmillaan vertaisryhmä voi auttaa jäseniään lisäämään hyvää olo-

aan. (Heiskanen & Hiisijärvi, [viitattu 16.9.2011].) 
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Henkilöt, jotka kuuluvat erityisryhmiin hyötyvät kukin omalla tavallaan säännölli-

sestä liikunnan harrastamisesta. Jokainen sairaus tai vamma vaikuttaa erilaisella, 

merkittävällä tavalla ihmisen kehoon ja mieleen. Liikunnan merkitys fyysisen kehi-

tyksen tukena ja toimintakyvyn ylläpitäjänä ymmärretään ja tunnustetaan laajasti. 

Riittävän hyvä fyysinen toimintakyky on tärkeä tekijä elämänlaadun ylläpidossa. 

Hyvä toimintakyky poistaa vamman tai sairauden aiheuttamia rajoituksia ja luo 

edellytyksiä mahdollisimman täysipainoiselle osallistumiselle arkielämässä. Onnis-

tuneet liikuntakokemukset ja niistä koettu hyöty kohottaa itsetuntoa ja auttaa sel-

viytymään erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. (Rintala & Huovinen, 2007, 186 - 

187.) 
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6 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TAVOITE JA 

TUTKIMUSONGELMAT 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kerätä tietoa Suomen Fysioterapeutit ry:lle. terve-

yskeskuksien fysioterapiaryhmien toiminnasta. Suomen Fysioterapeutit ry. tulee 

käyttämään opinnäytetyöstä saatuja tietoja fysioterapiatoiminnan kehittämisessä.   

Opinnäytetyön tavoitteena on saada kyselytutkimuksen avulla tietoa terveyskes-

kuksissa toimivista fysioterapiaryhmistä. 

Tutkimusongelmat: 

1. Minkälaisia fysioterapiaryhmiä terveyskeskuksissa on? 

2. Miten fysioterapiaryhmät suunnitellaan? 

3. Mitkä tekijät rajoittavat fysioterapiaryhmien toimintaan? 

4. Miten asiakkaat ohjautuvat fysioterapiaryhmiin? 

5. Miten fysioterapiaryhmiä arvioidaan? 
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7 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

Opinnäytetyömme on määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus sekä laadullinen eli 

kvalitatiivinen tutkimus. Määrällisessä tutkimuksessa käsitellään mittaukseen, pro-

senttiosuuksiin tai lukumääriin liittyviä kysymyksiä. Tutkimuksen tuloksia voidaan 

havainnollistaa erilaisin kuvioin ja taulukoin. (Heikkilä 2008, 16; Kananen 2008, 

10.) Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää ja kuvata tarkasti tutkittava 

ilmiö ja tulokset vastaavat kysymyksiin miksi, miten tai millainen.  Lääketieteessä 

yleisimmin käytetään analyysitapaa, joka on aineistolähtöistä. Tällöin tutustutaan 

aineistoon yksityiskohtaisesti ja hyvin perusteellisesti. (Aira 2005, 1073 – 1075.) 

7.1 Kohderyhmä 

Opinnäytetyön kohderyhmänä olivat terveyskeskukset ja niiden fysioterapiaosasto-

jen henkilökunta. 

7.2 Menetelmä 

Toteutimme opinnäytetyömme kyselytutkimuksena. Lähetimme tutkimuslupa- 

anomuksia (Liite 1) 80 kappaletta postitse terveyskeskuksiin, ja ne osoitettiin fy-

sioterapiaosastojen osastonhoitajille. Tutkimusluvan saimme 43 terveyskeskuksel-

ta tai kuntayhtymältä. Tutkimuslupa-anomuksen mukana oli saatekirje (Liite 2), 

jossa esittelimme opinnäytetyön aiheen ja kerroimme tulevasta kyselystä. Lisäksi 

tutkimuslupa-anomuksen mukana oli palautuskuori tutkimuslupaa varten.  

Saimme fysioterapiaosastojen osastonhoitajien sähköpostiosoitteet tutkimuslupa- 

anomuksen mukana. Joitakin sähköpostiosoitteita etsimme myös internetin avul-

la. Esitestasimme kyselylomakkeen viidellä eri terveyskeskuksissa työskentelevillä 

fysioterapeuteilla ennen kyselylomakkeen lähettämistä. Esitestauksen suoritimme 

sähköpostin välityksellä, jossa esittelimme opinnäytetyön aiheen (Liite 3) ja kyse-

lyn. Esitestauksen jälkeen lähetimme kyselyn 48 fysioterapiaosastonhoitajalle 

sähköpostin välityksellä. Sähköpostissa oli saatekirje (Liite 4), jossa esittelimme 
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opinnäytetyömme sekä ohjeistimme kyselyyn vastaamisessa. Lisäksi sähköpostis-

sa oli internet- linkki, josta pääsi vastaamaan kyselyyn.  

Laadimme kyselylomakkeen (Liite 5) yhteistyössä Suomen Fysioterapeutit ry:n 

kanssa Webropol- ohjelman avulla toukokuussa 2011. Webropol on suomalainen 

yritys, joka toimii myös Ruotsissa, Saksassa, Iso- Britanniassa, Singaporessa ja 

Indonesiassa. Webropol- ohjelman erilaisilla internet sovelluksilla voi luoda helpos-

ti erilaisia kyselylomakkeita, kerätä tietoa tutkimuksiin ja analysoida sekä tarkastel-

la tuloksia reaaliaikaisesti. (Webropol, [Viitattu 1.8.2011]). 

Kyselylomake sisälsi monivalinta- sekä avoimia kysymyksiä. Kysymyksiä oli yh-

teensä 17, joista 8 oli avoimia kysymyksiä ja 9 monivalintakysymyksiä. Vastaajilla 

oli mahdollisuus valita joissakin monivalintakysymyksissä useampi vaihtoehto. Ky-

symykset koskivat muun muassa ryhmätoiminnan aloittamista, ryhmien sisältöä 

sekä ryhmätoiminnan arviointia. Kysymykset jaoteltiin kyselylomakkeen selkeyttä-

miseksi neljään eri aihealueeseen, jotka olivat: Taustatiedot, ohjattujen ryhmien 

toiminnan suunnittelu, ohjattu ryhmätoiminta sekä ohjattujen ryhmätoimintojen ar-

viointi.  

7.3 Aineiston käsittely ja analysointi 

Aineiston käsittelyä varten tulostimme vastaukset Webropol- ohjelmasta. Laskim-

me monivalintakysymysten vastaukset manuaalisesti ja todensimme ne tuloksiin 

kirjallisesti sekä kuvainnollisesti pylväs- ja ympyrädiagrammeilla. Lajittelimme 

avointen kysymysten vastaukset niiden asiasisällön mukaan. Tulosten ymmärtä-

mistä helpottaaksemme, teimme niistä pylväs- ja ympyrädiagrammeja.  
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8 TULOKSET 

Kyselyyn vastasi 40 (n= 40) terveyskeskusten tai kuntayhtymien fysioterapiaosas-

ton henkilökuntaa. Läänijakojen mukaan tarkasteltuna Etelä – Suomen läänistä 

vastasi 10, Länsi – Suomen läänistä 17, Itä – Suomen läänistä 7, Oulun läänistä 3 

ja Lapin läänistä 3. Terveyskeskusten tai kuntayhtymien fysioterapiaosastoilla 

henkilökunnan määrä vaihtelee 1-97 työntekijän välillä ja henkilökuntaa työskente-

lee yhteensä 507. Yleisin työntekijämäärä fysioterapiaosastoilla on 1-10 työnteki-

jää. Toiseksi yleisin työntekijämäärä on 11 - 20 työntekijää. (kuvio 1.) Kaikissa 

vastanneissa terveyskeskuksissa fysioterapian ammattikorkeakoulututkinnon 

omaavia työntekijöitä on yhteensä 119 ja fysioterapian opistoasteentutkinnon suo-

rittaneita työntekijöitä on 237. Kuntohoitajia fysioterapiaosastoilla työskentelee 95 

ja terveydenhuollon maistereita 4. Toimintaterapeutteja fysioterapiaosastoilla työs-

kentelee 30 ja muuta henkilökuntaa 22.(Kuvio 2.) 
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11-20 työntekijää

21-30 työntekijää

30-> työntekijää

 

Kuvio 1. Fysioterapiaosastojen henkilökunnan määrät. 
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Kuvio 2. Fysioterapiaosastojen henkilökunnan tutkinnot.  
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Fysioterapiaryhmät terveyskeskuksissa 

Useimmissa terveyskeskuksissa toimii neurologisia ryhmiä, tasapainoryhmiä iäk-

käille, selkäryhmiä sekä niska-hartiaryhmiä. Harvinaisempia ryhmiä ovat mielen-

terveysryhmä ja erilaiset lastenryhmät. (Kuvio 3.) Ryhmät kokoontuvat yleensä 

kerran viikossa.  
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Kuvio 3. Terveyskeskuksissa toimivat ryhmät. 

Ohjatun ryhmätoiminnan suunnittelu 

Vaikuttavin asia ryhmätoiminnan perustamiseen on tarve ja kysyntä, jotka tulevat 

joko asiakkaiden tai ammattihenkilöiden puolelta. Ryhmätoimintaa suunnittelevat 

fysioterapiaosaston henkilökunta ja lisäksi keskustellaan yhdessä lääkärin ja ter-

veydenhoitajan kanssa ryhmätoiminnan tarpeesta. Yhteistyötä tehdään myös kun-

nan tai kaupungin liikuntatoimen sekä kolmannen sektorin kanssa. Ryhmien sisäl-

töä suunnittelevat pääasiassa ryhmän ohjaajat tai pieni työryhmä, joka voi olla 

myös moniammatillinen suunnitellusta ryhmästä riippuen.  
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Ryhmätoimintaan rajoittavat tekijät 

Eniten ryhmien perustamista rajoittavat tilojen puute (65,7 %) ja henkilökunnan 

vähäinen määrä (60 %). Muita rajoittavia tekijöitä (37,1 %) ovat ajan puute, jo ole-

massa olevat liikuntatoimen järjestämät ryhmät sekä osallistujien vähyys. (Kuvio 

4.) 
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Kuvio 4. Ryhmien perustamista rajoittavat tekijät. 

Fysioterapiaryhmien määriä rajoittavat myös ryhmäliikuntatilat. Suurimmassa 

osassa terveyskeskuksista on oma liikunta- ja kuntosali. Vastanneista noin puolet 

vuokraa uima-allastilaa terveyskeskuksen ulkopuolelta. (Kuvio 5.) 
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Kuvio 5. Ryhmäliikuntatilat.  
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Ryhmänohjaustaitoja pidetään yllä eniten lukemalla kotimaisia artikkeleita ja tutki-

muksia sekä lehtiä ja kirjallisuutta. Ryhmänohjaustaitojen ylläpitämisen lähteinä 

käytetään vähiten erilaisia alaan liittyviä messuja ja ulkomaisia artikkeleita ja tut-

kimuksia. (Kuvio 6)   
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Kuvio 6. Ryhmänohjaustaitojen ylläpitämisen keinoja. 
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Ryhmiin ohjautuminen 

Ensisijaisesti terveyskeskusten fysioterapiaryhmiin ohjaudutaan lääkärin lähetteel-

lä ja fysioterapeutin suosituksella. Asiakas ohjautuu ryhmiin myös oman ilmoittau-

tumisen sekä terveydenhoitajan tai muun ammattikunnan edustajan suosituksesta. 

Muita tapoja ovat esimerkiksi lehti- ilmoituksen kautta, kaverin tai perheen jäsenen 

houkuttelemana, kansalaisopiston tiedotteen avulla tai ohjauskäynnin perusteella. 

Kysymyksessä oli mahdollista valita useamman vaihtoehdon, joten tämän vuoksi 

vastausprosentti ylittää 100 %. (Kuvio 7) 
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Kuvio 7. Ryhmiin ohjautuminen. 

Asiakas ohjataan liikuntatoimen tai kansalaisopiston ryhmiin, jos hänelle ei löydy 

terveyskeskuksesta sopivaa ryhmää. Asiakas voidaan ohjata myös yksityisten lii-

kuntakeskusten ryhmiin tai erilaisten seurojen ja yhdistysten ryhmiin. (Kuvio 8)  
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Kuvio 8. Asiakkaiden ohjautuminen terveyskeskuksen ulkopuolisiin ryhmiin. 
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Terveyskeskusten fysioterapiaryhmien toteutus 

Pääosin terveyskeskusten ryhmiä ohjaavat fysioterapeutit. Terveyskeskuksissa 

toimii myös moniammatillisesti ohjattuja ryhmiä, joissa ohjaajina toimivat fysiotera-

peuttien lisäksi sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, kuntohoitajat, lääkärit, erityislii-

kunnanohjaajat, diabeteshoitajat, toimintaterapeutit, jalkahoitajat, ravitsemusneu-

vojat, kätilöt sekä mielenterveyshoitajat. Yleisimmät moniammatillisesti ohjatut 

ryhmät ovat perhevalmennus, sydänryhmä, diabetesryhmä, lastenryhmä sekä pai-

nonhallintaryhmä. (Kuvio 9) 
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Kuvio 9. Moniammatillisesti ohjattujen ryhmien määrä terveyskeskuksissa.  

 

Fysioterapiaryhmien ohjaajilla on lisäkoulutusta allasterapiaan/ vesiliikuntaan, nis-

ka- ja selkäpotilaan ryhmäharjoitteluun, senioriliikuntaa sekä TULPPA (avokuntou-

tusohjelma valtimopotilaille) ja PPP (Pieni päätös päivässä) -ohjaajakoulutus. Li-

säksi koulutuksia on myös painonhallintaan, Pilates- liikunnanohjaukseen, terve-

yskuntotestaukseen sekä ryhmädynamiikkaan. Muutamissa terveyskeskuksissa 

hyödynnetään myös työpaikan sisällä olevia kokemuksia, taitoja sekä tietoja, ja 

ryhmien ohjaajat kouluttautuvat niiden avulla.    
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Ryhmätoimintojen arviointi 

Ryhmätoimintoja arvioidaan yleisimmin suullisen palautteen ja ryhmäläisten kun-

non testaamisen tai alku- ja lopputestien avulla. Muita arviointikeinoja ovat esimer-

kiksi palautelaatikko ja asiakaspalaute.  (Kuvio 10) 
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Kuvio 10. Ryhmätoimintojen arviointi. 

 

Arviointituloksia hyödynnetään fysioterapiaryhmien suunnittelussa muun muassa 

ryhmäkokojen, ryhmän keston ja sisällön sekä ryhmän kokoontumisajan valinnas-

sa. Fysioterapiaryhmien vaikuttavuutta arvioitaessa ryhmäläisille tehdään alku- 

sekä lopputestit siten, että esimerkiksi lopputestien tuloksia hyödynnetään asiak-

kaan jatkosuunnitelmaa tehtäessä. Osassa vastauksista käy ilmi, että asiakaspa-

laute on usein vain positiivista, ja tämä vuoksi ryhmätoimintoja voi kehittää vain 

ohjaajan oman pohdinnan ja päättelyn avulla.  
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Tulevaisuuden suunnitelmat 

Tulevaisuudessa ryhmätoiminnan määrää terveyskeskuksissa tullaan lisäämään, 

mikäli resurssit riittävät. Ryhmätoiminnan lisääntymiseen vaikuttavat myös uusien 

tilojen saaminen ja ryhmätoiminnan tarpeen lisääntyminen. Fysioterapeuttien 

ajankäytön tehostamiseksi terapeuttista harjoittelua pyritään keskittämään ryhmä-

toiminnaksi, jolloin saman diagnoosin omaavia asiakkaita voidaan ohjata yhtäai-

kaisesti. 

”Ryhmätoimintaa tullaan lisäämään syksystä alkaen siten, että tules-
vaivoissa fysioterapiasarjan terapeuttinen harjoittelu voi tapahtua 
myös ryhmässä. Tähän on vaikuttanut fysioterapian kasvanut asiakas-
jono, asiakkailta ja fysioterapeuteilta tullut palaute sekä organisaation 
suunnitelmat olla lisäämättä henkilöstön määrää lähitulevaisuudessa. 
Ryhmätoimintaa on suunnattu viime aikoina pitkäaikaissairaille, tätä 
linjaa tullaan jatkamaan.”  

Muutamissa terveyskeskuksissa osa ryhmätoiminnasta tulee muuttumaan niin sa-

notuiksi elämäntaparyhmiksi, jotka eivät ole sidottuina tiettyyn sairauteen vaan 

joissa tullaan kiinnittämään huomiota kansantautien ennaltaehkäisyyn. Osa terve-

yskeskuksista siirtyy enemmän diagnoosikeskeiseen ryhmätoimintaan. Väestön 

ikääntyessä ikäihmisille suunnattua ryhmätoimintaa tullaan lisäämään.  

”Ikäihmisten toiminnallisia- ja kuntosaliryhmiä tulee lisää. Tasapaino-
ryhmä on myös kasvamassa jatkuvasti. Seniorikuntosalia on kaivattu - 
kehittelyasteella.”. 

Joissain terveyskeskuksissa kyselyyn vastaaminen sai fysioterapiaosastojen hen-

kilökunnat pohtimaan ryhmäliikunnan tilaa.  

”Virkistävää vastata tällaiseen kyselyyn. Tulee mietittyä toimintoja it-
sekin kriittisemmin.” 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Moniammatillisesti ohjattua ryhmätoimintaa on yli puolessa terveyskeskuksista. 

Suurin osa fysioterapiaosastojen henkilökunnasta ovat koulutukseltaan opistoas-

teen fysioterapeutteja ja toiseksi eniten ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita 

fysioterapeutteja.  Ryhmätoiminnan perustamisessa vaikuttavin tekijä on tarve ja 

kysyntä. Yleisimpiä terveyskeskuksissa olevia fysioterapiaryhmiä ovat neurologi-

nen ja tasapainoryhmä iäkkäille sekä erilaiset tuki- ja liikuntaelinryhmät. Tulevai-

suudessa terveyskeskuksien fysioterapiaryhmien määrä tulee kasvamaan. Väes-

tön ikääntyessä varsinkin ikääntyville suunnattua ryhmätoimintaa tullaan lisää-

mään.  
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10 POHDINTA 

Opinnäytetyömme aihe on mielenkiintoinen ja tämän kaltaiselle kyselytutkimuksel-

le oli tarvetta. Teoreettisen viitekehyksen punaisen langan löytämisessä oli hanka-

luuksia, koska meillä oli vaikeuksia löytää kyselyä tukevaa linjaa. Ohjaavien opet-

tajiemme avulla pääsimme kuitenkin jonkinlaiseen lopputulokseen teoriatiedon 

sisällöstä. Lähdemateriaalia oli vaikea löytää, koska suomalaista terveyskeskusten 

fysioterapiatoimintaa on tutkittu vähän. Ulkomaisia tutkimuksia ja kirjallisuutta em-

me voineet hyödyntää, koska Suomen ja ulkomaiden perusterveydenhuolto ja ter-

veyskeskus ovat erilaisia. Näistä ja osittain myös motivaation puutteesta johtuen 

käsittelimme työssämme lähdemateriaalia pintapuolisesti. Motivaatiotasoa laski 

kevään lopulla aikataulujen muutokset ja erilaiset vastoinkäymiset. Mietimme jo 

aiheen vaihtoa, mutta kun kyselytutkimukseen alkoi tulla vastauksia riittävä määrä, 

päätimme jatkaa työtä.  

Kysely 

Kyselylomaketta laatiessa tutustuimme useisiin muissa opinnäytetöissä käytettyi-

hin kyselylomakkeisiin. Aiheeseemme liittyen on tehty muutamia opinnäytetöitä ja 

niistä saimme vinkkejä kyselyn laatimiseen.  Alustavasti lomakkeen laatiminen 

tuntui helpolta, mutta se osoittautuikin odotettua haasteellisemmaksi ja aikaa vie-

väksi. Kysymysten muokkaaminen siihen muotoon, että ne olisivat selkeitä ja ym-

märrettäviä vaati paljon aikaa ja pohtimista. Kysymysten muodon tuli myös olla 

sellainen, että saimme vastauksia haluamiimme asioihin. Onneksi Webropol- oh-

jelmaa oli yllättävän helppo käyttää, mutta tietysti ohjaus ohjelman käyttöön olisi 

säästänyt aikaa ja harmaita hiuksia. 

Tulosten pohdinta 

Kyselyä analysoidessa vastauksista nousi esiin monia kiinnostavia asioita; Useis-

sa terveyskeskuksissa suurin osa fysioterapiaosastoilla työskentelevistä fysiotera-

peuteista on opistoasteen koulutuksen käyneitä. Ammattikorkeakoulutasoisia fy-

sioterapeutteja on koulutettu kuitenkin jo parin kymmenen vuoden ajan, joten poh-

dimme, että tulevaisuudessa terveyskeskuksissa tulee mahdollisesti avautumaan 

paikkoja uusille fysioterapeuteille. Myös kuntohoitajien osuus henkilökunnan mää-
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rästä yllätti. Väestön muuttuva ikärakenne, kansansairaudet ja pitkäaikaissairaudet 

tulevat lisäämään terveyskeskusten fysioterapiaryhmiä. Ryhmien lisääntymiseen 

vaikuttavat resurssit sekä tilojen ja käytettävissä oleva aika.  Neljästäkymmenestä 

terveyskeskuksesta 13:ssa ei ollut lainkaan moniammatillista ryhmätoimintaa. Mo-

niammatillisuus tulee olemaan tärkeässä roolissa tulevaisuudessa, jotta asiakas 

tai potilas saisi mahdollisimman laajasti neuvontaa ja ohjausta oman terveytensä 

edistämiseksi.  

Tutkimuslupa 

Opinnäytetyömme kyselyn oli tarkoitus kohdistua koko Suomen terveyskeskuksien 

fysioterapiaosastoihin, mutta muuttunut tutkimuslupakäytäntö pienensi kohderyh-

män 40 terveyskeskukseen. Muuttunut tutkimuslupakäytäntö vaikeutti tutkimuslu-

pien saamista. Aikaisemmin tutkimuslupa voitiin myöntää terveyskeskuksen sisäl-

lä, mutta nykyään joissain kunnissa luvat myöntävät eri lautakunnat. Osoitimme 

tutkimuslupakirjeet fysioterapiaosastoille, jolloin ne eivät välttämättä kohdistuneet 

oikeaan paikkaan ja lupahakemusta ei sen vuoksi käsitelty. Tutkimuslupien saa-

minen kesti ja se muutti työn aikataulua.  

Yhteistyö 

Yhteistyö Suomen Fysioterapeutit ry:n kanssa sujui vaihtelevasti. Opinnäytetyön 

suunnitelmavaiheessa yhteyshenkilö vaihtui aiheuttaen tietokatkoksia. Ottaes-

samme heihin yhteyttä saimme ajoittain tiukan sävyisiä vastauksia heidän kiireelli-

sestä aikataulusta johtuen. Tämän vuoksi yhteistyö meidän opiskelijoiden kannalta 

ei ajoittain tuntunut mielekkäältä. Suunniteltu aikataulu viivästyi heti alkutekijöissä, 

koska emme meinanneet saada yhdyshenkilön vaihdoksen vuoksi mielipidettä ja 

kommentteja opinnäytetyösuunnitelmaan. Emme voineet lähettää tutkimuslupaha-

kemuksia ennen kuin saimme suunnitelman hyväksytyksi. Tutkimuslupien ja opin-

näytetyösuunnitelman kopiointi viivästyi, koska lähettämämme materiaali oli jostain 

syystä kadonnut bittiavaruuteen, eikä ollut löytänyt tietään yhdyshenkilömme säh-

köpostilaatikkoon.  
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Jatkotutkimus mahdollisuus 

Suomessa on tehty vain yksi tutkimus terveyskeskusten fysioterapiatoiminnasta 

vuonna 1994. Vuoden 1994 jälkeen fysioterapia – ala on muuttunut, ja tämän 

vuoksi tulisi terveyskeskusten fysioterapiatoimintaa tutkia enemmän. Myös terve-

yskeskusten ryhmätoiminnasta löysimme hyvin vähän tietoa, joten sitäkin olisi tar-

peellista tutkia. 

Oma oppiminen 

Opimme opinnäytetyöprosessin aikana lähdekriittisyyttä ja ymmärrämme, että läh-

demateriaalin tulee olla tuoretta tutkittua tietoa. Prosessin aikana opimme myös 

uuden tutkimuslupakäytännön ja tiedostamme, että siihen täytyy varata paljon ai-

kaa varsinkin, jos tutkimuskohteena on laaja joukko. Tutkimuksen onnistumiseksi 

kyselyn laatimiseen kannattaa panostaa. Jotta kyselystä saataisiin haluttu tieto, 

kyselyn sisällön ja kysymysten muodon merkitys korostuu. Opinnäytetyön sisällön 

laatua olisi voinut parantaa panostamalla etenkin teoreettiseen viitekehykseen. 

Vastoinkäymiset opinnäytetyöprosessin aikana kasvattivat ja yhdistivät meitä. 

Keskinäinen yhteistyö opinnäytetyöprosessissa sujui vaikeuksista huolimatta hy-

vin. 
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LIITTEET
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LIITE 1 Lupa opinnäytetyön aineiston keruuta varten 
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LIITE 2 Saatekirje tutkimuslupa – anomukseen 

Hei! 

Opiskelemme Seinäjoen ammattikorkeakoulussa kolmatta vuotta fysioterapeuteik-

si. Teemme opinnäytetyötä Suomen Fysioterapeutit ry: n toimeksiannosta. Opin-

näytetyön aiheena on kartoittaa Suomen terveyskeskusten fysioterapiayksiköissä 

toteutettavia ryhmätoimintoja. Kartoituksen suoritamme kyselytutkimuksena, johon 

tarvitsemme tutkimusluvan kaikilta opinnäytetyöhön osallistuvilta terveyskeskuksil-

ta. Saatuamme myöntämänne tutkimusluvan, lähetämme Teille sähköpostitse lin-

kin, jonka kautta toivomme Teidän vastaavan kyselyymme.  

Pyydämme, että palautatte tutkimusluvan allekirjoitettuna meille 1.4.2011 men-

nessä. Kirjeen liitteenä on opinnäytetyön suunnitelma, josta selviää tarkemmin 

opinnäytetyömme tarkoitus ja tavoitteet. Mukana seuraa myös vastauskirjekuori, 

jonka postimaksu on maksettu.  

 

Lisätietoja aiheesta ja yhteistyöterveisin, 

Jenni Heikinmäki 0408215705 jenni.heikinmaki@seamk.fi 

Elina Mäki  0407721371 elina.maki@seamk.fi 
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LIITE 3 Saatekirje kyselyn esitestaukseen 

Hei! 

Opiskelemme Seinäjoen ammattikorkeakoulussa kolmatta vuotta fysioterapeuteik-

si.  Opinnäytetyömme aiheena on Suomen Fysioterapeutit ry:n toimeksiannosta 

kartoittaa terveyskeskusten fysioterapiayksiköissä toteutettavia ryhmätoimintoja. 

Kartoituksen teemme internet kyselynä.  

Tämän sähköpostiviestin liitteenä on kysely, johon toivoisimme Teidän vastaavan. 

Kyselyyn vastaaminen toimisi kyselyn esitestauksena, josta saamme tärkeää tie-

toa kyselyn sopivuudesta kartoitukseemme. Esitestauksen vastaukset tuhotaan 

heti läpikäymisen jälkeen. Vastaaminen kestää noin 15 minuuttia. Toivoisimme 

teidän tallentavan kyselyn vastauksineen ja lähettävän sen takaisin meille, mah-

dollisimman pian.  

Suuret kiitokset vastauksesta! 

  

Jenni Heikinmäki ja Elina Mäki  

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu 

Sosiaali- ja terveydenalan yksikkö 

Fysioterapian ko. 
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LIITE 4 Kyselyn saatekirje 

Hyvä vastaanottaja! 

Opiskelemme Seinäjoen ammattikorkeakoulussa kolmatta vuotta fysioterapeuteik-

si. Olemme saaneet teiltä hyväksytyn lupahakemuksen koskien opinnäytetyö-

hömme liittyvää kyselytutkimusta. Aiheena opinnäytetyöllämme on Suomen Fy-

sioterapeutit ry:n toimeksiannosta kartoittaa terveyskeskusten fysioterapiayksi-

köissä toteutettavia ryhmätoimintoja. Ohessa on linkki, jonka kautta pääsette täyt-

tämään kyselyn. Kyselyn vastaamiseen kuluu aikaa noin 15 minuuttia. 

Pyydämme, että vastaatte kyselyyn viimeistään 23.6.2011. 

Suuret kiitokset osallistumisesta! 

Yhteistyöterveisin, 

 

Jenni Heikinmäki ja Elina Mäki  

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu 

Sosiaali- ja terveydenalan yksikkö 

Fysioterapian ko.  
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LIITE 5 Kysely 

 



6(7) 

 

 



7(7) 

 

 


