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Move! ja fysioterapia –

koulufysioterapiasuositus ja 
toimintamalli Saarikassa
Suomen Fysioterapeutit ry, varapuheenjohtaja 

Perusturvaliikelaitos Saarikka, Kuntoutuspalvelut 
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Viiden kunnan omistama liikelaitos, joka järjestää kuntien alueen 
sosiaali- ja terveyspalvelut.
Kunnat Saarijärvi, Karstula, Kannonkoski, Kyyjärvi ja Kivijärvi
Asukkaita n. 19 500.
Työskentelen avofysioterapiassa vastaavana fysioterapeuttina.
Suomen Fysioterapeutit ry:n vpj



Miksi fysioterapeuttien vastaanotot kouluille?
• Koululaisten vähäinen liikkuminen, 

fyysisen toimintakyvyn haasteet ja 
tuki- ja liikuntaelinoireet luovat 
tarpeen 

• Fysioterapia lähelle koululaisia

• Varhainen ja oikea-aikainen 
fysioterapiaan ohjaus

• Yhteistyö terveydenhoitajien, muiden 
kouluterveydenhuollon 
ammattilaisten ja fysioterapeuttien 
kanssa tiivistyy



Fysioterapeuttien vastaanotot 
kouluterveydenhuollossa 
• Riihimäen terveyskeskuksen 

kuntayhtymän fysioterapeutti on 
työskennellyt kouluilla n. 15 vuotta

• Yksittäisiä muitakin kuntia kuten 
Saarikan alue, Kemi

• Ammattikorkeakoulut, joissa 
koulutetaan fysioterapeutteja ovat 
kehittäneet toimintamalleja, jossa 
fysioterapeuttiopiskelijat 
jalkautuvat kouluille (Karelia, 
Saimia, Turku, Savonia)



Mitä fysioterapia on? 

• Fysioterapeutti on fyysisen toimintakyvyn ja liikkumisen asiantuntija

• Fysioterapeutin ohjaama harjoittelu on tutkittuun tietoon, näyttöön 
perustuvaa aktiivisten ja toiminnallisten harjoitusten käyttöä

• Tarkoituksena on kohottaa toimintakyky terveyttä edistävälle tasolle, 
palauttaa toimintakyky normaaliksi sairauden tai vamman jälkeen tai 
ylläpitää toimintakyky riittävällä tasolla. 



Mitä fysioterapia on?

• Fysioterapeutin ohjaaman 
harjoittelun vaikutukset ja 
tuloksellisuus ovat yksilöllisiä. 

• Jokaiselle kuntoutujalle 
laaditaan henkilökohtaiset 
tavoitteet ja harjoitusohjelma

• Huolehditaan seurannasta



Milloin oppilas ohjataan fysioterapeutin 
vastaanotolle Saarikassa?
• Opettajat tekevät 5- ja 8- luokkalaisille Move-mittaukset

• Kouluterveydenhoitajat käyvät Move-mittaustulokset läpi Laajassa 
terveystarkastuksessa

• Mikäli havaitaan fyysisessä toimintakyvyssä, hyvinvoinnissa tai 
jaksamisessa puutteita, ohjaus fysioterapeutin vastaanotolle

→ kokeilemme Saarikassa Move!-mittaustulosten pisterajaa alle 9

• https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/lomake_5lk_viit
earvot_2017_0.pdf

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/lomake_5lk_viitearvot_2017_0.pdf


Mittaustulos on terveyttä ja hyvinvointia edistävällä tasolla eli oppilaan 
fyysinen toimintakyky edistää hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista 
hyvinvointiaan.

Mittaustulos on terveyttä ja hyvinvointia ylläpitävällä tasolla eli oppilaan 
fyysinen toimintakyky ylläpitää hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista 
hyvinvointiaan.

Mittaustulos on mahdollisesti terveyttä ja hyvinvointia kuluttavalla tai 
haittaavalla tasolla eli oppilaalla voi olla vaikeuksia selviytyä väsymättä 
arkipäivän toiminnoista.

Move-mittaustulokset 2019
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/koko-maa-hela-landet.pdf

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/koko-maa-hela-landet.pdf


Move-mittaustulokset 2019

• 20 metrin viivajuoksu, testaa kestävyyttä

→5-luokkalaisista:

39 % tytöistä ja 42 % pojista saavat alimman tason tuloksen

→8-luokkalaisista 

26 % tytöistä ja 34 % pojista saavat alimman tason tuloksen



Move-mittaustulokset 2019
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/koko-maa-hela-landet.pdf

• Ylävartalon kohotustesti

→5-luokkalaisista:

41 % tytöistä ja 43 % pojista saavat alimman tason tuloksen

→8-luokkalaisista 

26 % tytöistä ja 32 % pojista saavat alimman tason tuloksen



Move-mittaustulokset 2019
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/koko-maa-hela-landet.pdf

• Vauhditon 5-loikka

→5-luokkalaisista:

31 % tytöistä ja 44 % pojista saavat alimman tason tuloksen

→8-luokkalaisista 

20 % tytöistä ja 37 % pojista saavat alimman tason tuloksen

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/koko-maa-hela-landet.pdf


Move-mittaustulokset 2019
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/koko-maa-hela-landet.pdf

• Etunojapunnerrus

→5-luokkalaisista:

23 % tytöistä ja 20 % pojista saavat alimman tason tuloksen

→8-luokkalaisista 

25 % tytöistä ja 26 % pojista saavat alimman tason tuloksen

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/koko-maa-hela-landet.pdf


Move-mittaustulokset 2019
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/koko-maa-hela-landet.pdf

• Heittokiinniottoyhdistelmä

→5-luokkalaisista:

37 % tytöistä ja 40 % pojista saavat alimman tason tuloksen

→8-luokkalaisista 

31 % tytöistä ja 30 % pojista saavat alimman tason tuloksen

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/koko-maa-hela-landet.pdf


Move-mittaustulokset 2019
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/koko-maa-hela-landet.pdf

• Kyykistys

→5- ja 8-luokkalaisista:

9 % tytöistä ja 16 % pojista eivät pääse kyykkyyn

Kuva testikyykistyksestä https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/kyykistys.pdf

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/koko-maa-hela-landet.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/kyykistys.pdf


Move-mittaustulokset 2019
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/koko-maa-hela-landet.pdf

• Alaselän ojennus täysistunnassa

→ 5- ja 8-luokkalaisista tytöistä:

6 % tytöistä eivät pysty ojentamaan alaselkää täysistunnassa

• → 5-luokkalaisista pojista 19 % ja 8-luokkalaisista pojista 26 % ei pysty 
ojentamaan alaselkää täysistunnassa

• Kuva testiliikkeestä 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/alaselan-liikkuvuus.pdf

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/koko-maa-hela-landet.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/alaselan-liikkuvuus.pdf


Move-mittaustulokset 2019
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/koko-maa-hela-landet.pdf

• Olkapään liikkuvuus

→5-luokkalaisista tytöistä 6 % ja pojista 15 % ei saa käsiä yhteen selän takana, kun 
oikea käsi on ylhäällä 

→ 5-luokkalaisista tytöistä 17 % ja pojista 31 % ei saa käsiä yhteen selän takana, 
kun vasen käsi on ylhäällä 

→8-luokkalaisista tytöistä 4 % ja pojista 10 % ei käsiä yhteen selän takana, kun 
oikea käsi on ylhäällä

→8-luokkalaisista tytöistä 11 % ja pojista 22 % ei käsiä yhteen selän takana, kun 
vasen käsi on ylhäällä

→Kuva testiliikkeestä https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/olkapaan-
liikkuvuus_1.pdf

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/koko-maa-hela-landet.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/olkapaan-liikkuvuus_1.pdf


Miten fysioterapeutti voi tukea oppilasta?
• Fysioterapeuttien vastaanotto on koululla, 

jolloin vastaanotolle on helppo tulla (tule-
oireet, psykofyysiset oireet, Move!-tulokset)

• Fysioterapeutin ohjaama harjoittelu toteutuisi 
koulupäivän aikana

• (välitunnit, pienryhmät, koulun omat ryhmät, 
luokkakohtaiset tempaukset)

→ koululaisten fyysinen kunto, liikkuvuus ja 
lihasvoima paranevat

→ Fysioterapeutti huolehtii seurannasta



Move!-mittaaminen mukavaksi

• Move!- toimintapäivä 5- ja 8-luokkalaisille

• Tee Move!-päivästä mukava

• Opettajat, kouluterveydenhoitajat, fysioterapeutit, 
koulunkäynninohjaajat yhdessä mittaamassa, jotta jokainen Move!-
osio saadaan tehtyä yksilöllisemmin

• Palautteen antaminen ilon kautta! Näihin tuloksiin sä voit itse 
vaikuttaa!

• Palkinto oppilaille! 



Suositus koululaisten ja opiskelijoiden 
fysioterapiasta kouluympäristössä 
https://www.suomenfysioterapeutit.fi/wp-content/uploads/2019/06/Fysioterapeutit-kouluilla.pdf

• Vain kolmasosa peruskoululaisista liikkuu suositusten mukaan tunnin 
päivässä reippaasti.

• Liikkuva koulu -ohjelman myötä kouluympäristöä on kehitetty liikkumista 
tukevaksi, mutta edelleen tarvitaan yksilöllisesti kohdennettuja tukitoimia 
erityisesti vähiten liikkuville ja toimintarajoitteisille lapsille ja nuorille.

• Esimerkiksi koulupäivän aikana tapahtuvaa ohjattua harjoittelua, joka 
kohdistuu siihen 20-30 %:iin ikäryhmästä, jotka tarvitsevat erityistä tukea 
fyysisen toimintakyvyn kohottamiseksi.

https://www.suomenfysioterapeutit.fi/wp-content/uploads/2019/06/Fysioterapeutit-kouluilla.pdf


* Koululaisten ja opiskelijoiden fyysisen toimintakyvyn parantuminen on 
välttämätöntä heidän tulevan työkykyisyytensä turvaamiseksi.

* Painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisevään toimintaan ja varhaiseen 
puuttumiseen on koululaisten ja opiskelijoiden kannalta keskeistä. Se on myös 
yhteiskunnan näkökulmasta kustannustehokasta.

* Fysioterapialla voidaan ratkaista nykyisiä haasteita. Sen vuoksi Suomen 
Fysioterapeutit ry ja Lasten Fysioterapia ry ovat yhteistyössä laatineet suosituksen 
koululaisten ja opiskelijoiden fysioterapiasta kouluympäristössä. Julkaistu 6/2019.



* Lainsäädännön mukaan fysioterapeutti voi toimia tiiviinä osana koulu- ja 
opiskeluterveydenhuoltoa, mutta Suomen Fysioterapeutit ry:n tekemän kyselyn (2019) 
perusteella fysioterapeutin vastaanotto toteutuu pääsääntöisesti terveysasemilla. 

* 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 toimet koululaisten ja opiskelijoiden fyysisen toimintakyvyn 
lisäämiseksi että varhainen puuttuminen mm. tuki- ja liikuntaelinoireisiin.

* Kouluilla ja oppilaitoksissa toteutuva fysioterapeutin vastaanotto nopeuttaa ja 
sujuvoittaa koulu- ja opiskeluterveydenhuollon moniammatillista yhteistyötä.



Paljon mahdollisuuksia 
vaikuttaa -
Hyödynnämmekö 
Move!-mittaustuloksia 
tarpeeksi?
Oppilaat taitavat olla jo 
valmiina?


