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TEEMA

Tasapaino tai asennonhallinta 
moniulotteisena ilmiönä 
tarjoaa hyvin monia 
mahdollisuuksia käyttää 
teknologiaa tunnistamaan ja 
mittaamaan tapahtumia, joihin 
silmämääräinen arviointi ei 
ole riittävä.
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S
ensoriteknologia kehittyy, pienenee ja halpenee 
vuosi vuodelta. Kun mobiiliaika siirtyy 5G-tek-
nologiaan, syntyy niin sanottu esineiden 
internet (Internet of Things, IOT). Siinä esineet 

kykenevät olemaan yhteydessä toisiinsa. Kun tekoäly 
(Artificial Intelligence, AI) yhdistää laitteet käyttäjään ja 
hänen toimintaansa, syntyy kaiken muun ohella mittava 
määrä tietoa, Big dataa. 

Tulevaisuuden fysioterapiassa teknologia on merkit-
tävässä roolissa.

Teknologia yleistyy fysioterapiassa
Fysioterapeutin ammatti on perinteisesti ammatti, jossa 
käden taito, henkilökohtainen ohjaaminen ja neuvonta 
ovat alan ydinosaamista. Teknologiaa on toki hyödyn-
netty vaikkapa fysikaalisen hoidon laitteistossa tai 
erilaisten apuvälineiden parissa jo pitkään, mutta uusi 
teknologia iskee myös työn ytimeen. Kirjalliset työt ja 
dokumentit ovat lähes kaikki digitaalisessa muodossa. 
Sairaalat ovat täynnä mitä kehittyneimpiä teknologisia 
laitteita. Älypuhelimet ovat kannettavia tietokoneita, 
jotka kykenevät jo melko vaativiinkin tehtäviin kuten 
terveyden seurantaan. Ja niin edelleen. 

Mikä on fysioterapeuttien valmius hyödyntää uusinta 
teknologiaa työssään?

Fysioterapiaopiskelijat ja hiljattain valmistuneet 
fysioterapeutit näyttäisivät näkevän teknologian hyödyt 
työpaikoilla paremmin kuin jo pitkään työssä olleet fysio-

terapeutit. Ei pidä kuitenkaan olettaa, että opiskelijat, 
niin sanotut ”diginatiivit”, käyttäisivät uutta teknologiaa 
turvallisin mielin tai luottavaisesti työpaikoillaan. (1)

Luottamus teknologiaan tai sen etuihin fysioterapia- 
työssä on vielä vajavaista ja hidastaa siksi teknologian 
käyttöönottoa. Aihepiirin koulutusta ja ohjausta tulisikin 
lisätä, jotta fysioterapeutit rohkaistuisivat hyödyntä-
mään teknologiaa paremmin työssään. (1)

Tulevaisuudessa digitaalisen teknologian asema on 
merkittävä, kun asiakkaita motivoidaan kuntoutuspro-
sessiin ja ehkäistään sairauksia. Luotettavan teknolo-
gian kuten sovellusten löytäminen on monesti fysiote-
rapeuteille hankalaa, mikä rajoittaa luottamusta tekno-
logian käytännön hyötyihin. Niinpä tietoa luotettavista 
lähteistä sekä päivitettyä informaatiota uusista tekno-
logisista innovaatioista pitäisi olla fysioterapeuttien 
tukena työpaikoilla. (2) Tuotteiden ja palveluiden mark-
kinointipuheet ja -materiaalit eivät pelkästään voi riittää 
luotettavan tiedon lähteeksi ja työn tueksi.

Teknologian käyttöönotto fysioterapiatyössä tulee 
olemaan hidasta. Standardoitujen tulosmittareiden 
käyttöä fysioterapiassa on yritetty edistää jo vuosikausia. 
Tästä huolimatta näyttäisi siltä, että niiden rutiinikäyttö 
arjen fysioterapiatyössä on vielä melko vaatimattomalla 
tasolla. 

Syitä käyttämättömyydelle on monia, mutta 
suurimpia esteitä tulosmittareiden käytölle ovat asiak-
kaan vaatima pitkä aika lomakkeiden täyttämiseen, fyysi-
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Uusi teknologia iskee työn ytimeen

Tasapainoa teknologian avulla
Tasapainon tai asennonhallinnan mittaaminen on haastavaa ja 
moniulotteista, johon teknologian mukaan ottaminen sopii mainiosti. Yksi 
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esineiden internetin ensimmäistä aaltoa. 
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sessä mittauksessa kuluva aika sekä fysioterapeuteilta 
kuluva aika tulosten tulkintaan. Työtapojen ja -mene-
telmien kehittäminen olisi välttämätöntä, jotta mittarit 
tulisivat paremmin arjen käyttöön. (3)

Tasapainoa mittaamassa
Tasapaino-sanaa käytetään paljon terveysalan ammat-
tilaisten, myös fysioterapeuttien keskuudessa. Tasapai-
nosta on usein intuitiivinen ymmärrys terapiahenki-
löiden parissa, mutta mitään tiivistä, yhteistä, univer-
saalia määritelmää ei ole olemassa sille, mitä ihmisen 
tasapaino on. Arvioinnin, dokumentoinnin ja tulkinnan 
takia olisi kuitenkin tärkeää, että kaikilla olisi yhteinen 
hyväksytty termistö tasapainolle. (4)

Asennonhallinta (postural control) terminä saat-
taisi monesti olla tasapainoa parempi arjen fysiotera-
piatyössä. Asennonhallinnalla tarkoitetaan toimia tasa-
painotilan ylläpitämiseksi, saavuttamiseksi tai palautta-
miseksi minkä tahansa asennon tai aktiviteetin aikana. 
Ihmisen tasapainolla viitataan henkilön synnynnäiseen 
kykyyn ylläpitää, saavuttaa tai palauttaa tietty tasapai-
notila niin, että hän ei kaadu. (4)

Henkilön kaatuminen on yksilöllistä. Eri henkilöt 
kaatuvat eri paikoissa ja eri tilanteissa. Kaatumiseen, 
tai kääntäen asennonhallintaan, vaikuttavat monen eri 
systeemien yhteydet. Posturaaliseen suorituskykyyn 
vaikuttavat muun muassa tehtävän biomekaaniset vaati-
mukset, liikestrategiat, aistiympäristö, asennon havain-
nointi, dynamiikan kontrollointi, kognitiiviset resurssit, 

kokemus ja harjoittelu sekä henkilön käsitys päämää-
rästä ja sen sisällöstä. Vaurio missä tahansa asennon-
hallinnan perustana olevassa systeemissä johtaa erilai-
siin kontekstispesifisiin tasapainotilan häiriöihin. (5)

Tasapainoa arvioidaan usein erilaisten validien testien 
avulla. Nämä testit testaavat erilaisia asennonhallinta-
kyvyn osa-alueita. Olisikin tärkeää, että ymmärrämme 
asennonhallinnan mekanismeja, tunnistamme arvioi-
tavan osa-alueen ja valitsemme sopivat mittarit tämän 
perusteella. Näin asennonhallintaa ei testattaisi sattu-
manvaraisella testillä, vaan testaaminen olisi yksilön 
näkökulmasta merkityksellistä. (4) Bergin tasapainotesti, 
erilaiset muut suorituskykytestit (esim. SPPB), toimin-
nalliset testit (esim. Timed up-and-go) ja huojuntaa 
mittaavat tasapainolevytestaukset lienevät kaikkein 
yleisimpiä tasapainon arviointitestejä.

Teknologia hiipii tasapainomittauksiin
Tasapainon tai asennonhallinnan mittaaminen on siis 
haastavaa ja moniulotteista, johon teknologian mukaan 
ottaminen sopii mainiosti. Tasapainomittauksissa tekno-
logiaa ovat edustaneet jo pitkään erilaiset voimalevyt. Ne 
ovat usein kuitenkin kalliita investointeja ja hankalasti 
liikuteltavia laitteita. Kehittynyt teknologia on tuomassa 
rinnalle monia nopeita ja edullisia tapoja arvioida asen-
nonhallinnan eri ulottuvuuksia.

Suomalainen Standout-tasapainolauta edustaa 
esineiden internetin ensimmäistä aaltoa. Standout on 
tuiki tavallinen tasapainolauta ulkoasultaan ja käytöl-
tään. Se on seitsemän senttimetriä korkea ja halkai-
sijaltaan 40 senttimetriä. Pohjan sisälle on kuitenkin 
kätketty sensoriteknologiaa. Sieltä löytyvät 3D-kiih-
tyvyysanturi, magnetometri ja gyroskooppi. Sensorit 
lähettävät tietoa laudan liikkeistä bluetoothin välityk-
sellä joko puhelimeen tai tablettiin. Laudalla voidaan 

tehdä mittauksia, harjoitella ohjatusti, pelata pelejä tai 
käyttää lautaa normaalisti ilman sensoreita. (6) Terapeu-
tilla on siis mahdollisuus saada tietoa asiakkaan harjoit-
telusta laudan kautta ja seurata hänen kehittymistään 
mittausten avulla.

Myös suomalainen Ainone Balance® -mittaussovellus 
perustuu samanlaiseen tekniikkaan kuin Standout-ta-
sapainolauta. Ainone-mittarissa asennetaan Suunnon 
Movesense-anturi rinnan päälle aivan kuten sykemittari, 
mutta se voidaan jättää vaatteiden päälle. Movesense 

Kolme ikääntyvien tasapainotestiä

Kaikki (n = 192) Miehet (n = 69) Naiset (n = 123)

Ikä 70 (±4,4) 71 (±4,8) 70 (±4,2)

Tasapainolauta 
(0–100)

17,6 (±10,6)
CI95  % (16,1–19,1)

16,3 (±9,1) 
CI95  % (14,1–18,5)

18,2 (±11,3)
CI95  % (16,2–20,3)

TUG (s) 4,4 (±0,6)
CI95 % (4,3–4,5)

4,2 (±0,67)
CI95 % (4,1–4,4)

4,5 (±0,62)
CI95 % (4,4–4,6)

Yhden jalan 
seisonta (s)

21,4 (±9,6)
CI95 % (20,1–22,8)

23,2 (±9,4)
CI95 % (20,9–25,4)

20,5 (±9,6)
CI95 % (20,9–21,3)

Taulukko 1. Kolmen testin tulokset: Standout-tasapainolauta, yhdellä jalalla seisominen 
30s silmät auki ja Timed up-and-go (TUG). Kaikki arvot on ilmoitettu keskiarvoina ja keski-
hajontoina. Myös 95 % luottamusväli (CI95 %) on laskettu jokaiselle mittarille. (11)

Tasapainotestien välinen yhteys

Kaikki (n = 192) Miehet (n = 69) Naiset (n = 123)

TUG (s) 
vs tasapainolauta

-,086 -,191 -,073

Yhden jalan seisonta (s)
vs tasapainolauta

,107 ,249* (sig. ,039) ,043

Taulukko 2. Tasapainolaudan sekä TUG-testin että tasapainolaudan ja yhden jalan 
seisomistestin (30s) väliset korrelaatiokertoimet. Kaikki kertoimet ovat Pearsonin 
korrelaatiokertoimia (r). (11)

Teknologia sopii 
erinomaisesti 

ennaltaehkäisevän 
toiminnan tueksi.
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yhdistetään Ainone Balance® -ohjelmaan, joka antaa 
arvion tasapainosta valittua testiä hyödyntäen. Tasa-
painoa voidaan mitata monin erilaisin tavallisin testein, 
mutta tyypillinen testaus on tasajaloin seisominen sekä 
silmät auki että kiinni – Rombergin testi. Tästä tuloksena 
voidaan laskea mittausten välinen suhde, Rombergin 
indeksi. Ainone-sovellus antaa tarkan arvion kahden 
testiasennon välisistä asennonhallinnan eroista. (7)

Älypuhelin soveltuu myös tasapainon arviointiin, 
koska nykyajan puhelimesta löytyvät samat sensorit, 
joita käytetään tasapainon mittauksiin kehitetyissä väli-

neissä. Puhelimen paikkaa on testattu eri kohdin kehoa 
tasapainon mittauksissa, mutta polven kohdalle kiin-
nitetty puhelin näyttäisi toimivan parhaiten. MyAnk-
le-sovellus on vielä kehittelyvaiheessa, mutta osaa jo 
nyt erotella henkilöitä, joilla on tasapaino-ongelmia. (8)

Seniorit liikkeelle -testit
Espoon kaupungin liikuntatoimi on jo monien vuosien 
ajan järjestänyt yli 68-vuotiaille senioreille ilmaiset 
Seniorit liikkeelle! -toimintakykytestaukset yhdessä 
Laurea-ammattikorkeakoulun fysioterapiaopiskeli-
joiden kanssa. Kerran vuodessa järjestettävät mittaus-
tilaisuudet ovat keränneet vuosittain 200 – 400 hyväkun-
toista espoolaista osallistujaa. Mittauksissa tasapainoa 
tai asennonhallintaa on arvioitu 30 sekunnin yhden jalan 
seisontatestillä silmät auki, Standout-tasapainolaudalla 
30 sekuntia tasajaloin seisten (Rombergin testi) niin 
ikään silmät auki ja Timed up-and-go -testillä. (11)

Vuoden 2016 toimintakykymittauksissa 196 osallis-
tujaa suoritti kaikki kolme testiä. Osallistujien keski-ikä 
oli 70 vuotta. Miehiä osallistujista oli 69 ja naisia 123. 
Standout-tasapainolaudalla käytettiin laudan omaa 
arvoasteikkoa 0-100. Nolla tarkoittaa tilannetta, jossa 
lauta on kallistunut siten, että sen reuna on maata 
vasten. Vastaavasti 100 on arvo, kun lauta on liikku-
mattomassa tasapainotilassa. (11)

Yhden jalan seisontatesti (30s max) tehtiin silmät 
auki siten, että ilmassa olevan jalan jalkapohja oli vasten 
suorana olevan jalan polvea (9). Timed up-and-go -testi 
suoritettiin Riklin ja Jonesin (10) ohjeistuksen mukaan. 
Tässä kierrettävä kartio asetettiin 2,5 metrin päähän 
istuimesta. (11)

Taulukossa 1. on keskeiset tulokset tiivistettynä. 
Miehet olivat keskimäärin vuoden vanhempia kuin 
naiset ja saivat sekä tasapainolauta- että TUG-testissä 
hieman naisia alempia tuloksia. Sen sijaan yhdellä jalalla 
seisominen sujui miehiltä aavistuksen verran paremmin. 
Maksimiajan, 30 sekuntia yhdellä jalalla seisten, miehistä 
sai 57 prosenttia (39 mitattua), kun taas naisista 46 
prosenttia (89 mitattua). (11)

Korrelaatiokertoimia (Pearson) tarkasteltaessa korre-
laatiota ei löytynyt tasapainolaudan ja TUG-testin tai 
tasapainolaudan ja yhden jalan seisontatestin välillä. 

Tuotteiden ja palveluiden 
markkinointipuheet ja 
-materiaalit eivät riitä

luotettavan tiedon
lähteeksi ja työn tueksi.

Luottamus teknologiaan tai sen etuihin fysioterapiatyössä on vielä vajavaista ja hidastaa 
siksi teknologian käyttöönottoa. 
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Ainoan poikkeuksen teki tasapainolaudan ja yhden jalan 
seisontatestin välinen heikko korrelaatio (r = .249*) 
miehillä. Taulukossa 2. on tasapainolaudan ja muiden 
testien väliset korrelaatioarvot. (11)

Vaikka miesten osalta yhden jalan seisontatesti 
korreloi heikosti tasapainolaudan tuloksiin, niin näyt-
täisi siltä, että Standout-tasa-
painolauta voi toimia omana 
dynaamisena asennonhal-
linnan mittarina. (11) Testi 
on helppo, turvallinen ja 
nopea suorittaa. Laudan voi 
ottaa minne vain matkaansa. 
Lisäksi lauta antaa myös 
paljon muuta mittaustietoa, 
jota näissä tuloksissa ei 
laskettu mukaan. Tulostie-
doista näkyy suoraan paino-
pisteen muutokset testin aikana (10 näytettä/s), painon 
prosentuaalinen jakautuminen laudan eri sektoreihin 
testin aikana sekä painopisteen puolierot tai eteen-taak-
sesuunnassa jakautuva painopiste. Kaikki sensoreista 
saatava data on myös mahdollista saada ulos niin sanot-
tuna raakadatana.

Fysioterapeutit teknologian käyttäjinä
Fysioterapeutit eivät ole eturintamassa uuden tekno-
logian käyttöönotossa ja sen soveltamisessa työssään. 
Myöskään työn tuloksellisuuden systemaattinen mittaa-
minen ja tiedon hyväksikäyttö arjen fysioterapiatyössä ei 
vielä ole sillä tasolla kuin sen pitäisi olla (3). Tähän pysty-
tään vaikuttamaan koulutuksella ja tukemalla toiminta-
kulttuurin muutosta. Avoin tiede, jossa tutkittua tietoa 
on mahdollista jakaa ja hakea avoimesti omaan käyttöön, 
on nopeasti yleistymässä. Tämä sopisi sovellettuna hyvin 
myös fysioterapiatyön taustalle. Viitearvot, erilaiset taso-

arvot, luotettavuustutkimukset ja muut vastaavat asiat 
olisivat näin jaettuna yhteisessä käytössä ja avoimen 
oppimisen lähteinä.

Teknologia sopii erinomaisesti ennaltaehkäisevän 
toiminnan tueksi. Esimerkiksi tasapainoharjoittelulla 
voidaan vaikuttaa kaatumisen ehkäisyyn, mutta kaiken 

harjoittelun ei tarvitsisi olla 
fysioterapeutin valvovan 
silmän alla. Teknologisilla 
sovelluksilla on mahdollista 
seurata, arvioida ja kommuni-
koida asiakkaan omatoimisen 
harjoittelun edistymistä. 
Harmillisesti yhteiskunta ei 
vielä kovinkaan innokkaasti 
tue tällaista kohdennettua 
ennaltaehkäisyä. Tulevai-
suuden terveys on ennalta-

ehkäisyä, ja on toivottavaa, että rahoitusinstrumentit 
pystyvät tukemaan ennaltaehkäisevää toimintaa tule-
vaisuudessa sen edellyttämällä tasolla.

Fysioterapeuttien kannattaa lähteä rohkeasti mukaan 
kokeilemaan teknologian uusia mahdollisuuksia omassa 
työssään. Jo nyt asiakkailla on arjessaan monia omia 
mittareita, sykemittareista lähtien, joita pystyy hyvin 
hyödyntämään fysioterapiatyössä. Älypuhelimet ovat 
lähes kaikilla ja niihin löytyy koko lailla iso määrä erilaisia 
fysioterapiaa tukevia luotettavia sovelluksia. 

Tasapaino tai asennonhallinta moniulotteisena 
ilmiönä tarjoaa hyvin monia mahdollisuuksia käyttää 
teknologiaa tunnistamaan ja mittaamaan tapahtumia, 
joihin silmämääräinen arviointi ei ole riittävä. Teknologia 
ei ole viemässä pois perinteistä fysioterapian ydinosaa-
mista ja käsin tehtävää työtä, vaan antaa lisämahdolli-
suuksia kehittää fysioterapiaa ja ennen kaikkea osoittaa 
kaikille sen vaikuttavuutta. ¡

On tärkeää ymmärtää 
asennonhallinnan 

mekanismeja, tunnistaa 
arvioitava osa-alue ja valita 

sopivat mittarit.

Terapeutilla on mahdollisuus saada tietoa asiakkaan harjoittelusta laudan kautta ja seurata 
hänen kehittymistään mittausten avulla.

Teknologia sopii erinomaisesti ennaltaehkäisevän toiminnan tueksi 
esimerkiksi sinne, missä ihmiset itse liikkuvat, Mikko Julin pohtii. 
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SUMMARY

Balance through technology
As a profession, physiotherapists have traditionally relied 
on manual skills, personal instruction, and advice. In the 
future, technology will play a major role in both health 
promotion and rehabilitation processes. The preparedness 
of physiotherapists to utilize technology in their daily 
work should therefore be intensified.

Balance assessment is one of the most common activities 
in physiotherapy. Technology has been present in balance 
measurements through various force plates. These, however, 
are expensive and difficult to move. The development of 
sensors has brought quick and inexpensive alternatives for 
assessing posture control. 

Along with technology, all training and even measurement 
need not take place under the supervision of a physiothera-
pist. Practicing and measuring balance are excellent exam-
ples. Evaluation of the efficacy of physiotherapy work will 
become more effective parallel with technology advances. ¡
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