
Työfysioterapeutit ry



MUUTOKSET, KANNUSTEET JA HAASTEET 
TYÖFYSIOTERAPEUTIN TYÖSSÄ

JÄSENKYSELYN 2015 TULOKSIA

TYÖFYSIOTERAPEUTIT RY KEVÄTOPINTOPÄIVÄ
HÄMEENLINNA 12.5.2016

Sirpa Rauas-Huuhtanen
kehittämiskonsultti, työfysioterapeutti

Rauas-Huuhtanen Consulting



KYSELYN TAUSTATIEDOT

▪ Kysely lähetettiin 580 jäsenelle toukokuussa 2015 (sähköinen webropol-kysely)

▪ 233 jäsentä vastasi => vastaus -% 40 (v. 2009 vastaus -% 80)

▪ Ei työelämässä tai muu syy, 9 jäsentä

▪ Eläkkeellä, 5 jäsentä

▪ Vastaajista työskenteli

▪ Työfysioterapeutin tehtävissä 81 % 

▪ Ei työterveyshuoltoon liittyvissä tehtävissä 16 % 

▪ Kouluttajana/opettajana tai tutkijana 3 %
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IKÄJAKAUMA (N 226) JA ASUINPAIKKA (N 228)

Ikä %

alle 30 v < 1

30 – 39 v 9

40 – 49 v 29

50 – 59 v 48

yli 60 v 13

Asuinpaikka %

Etelä-Suomi 

(Uusimaa, Kanta-Häme, Etelä-Häme, 

Kymenlaakso, Etelä-Saimaa)

43

Länsi- ja Sisä-Suomi 

(Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa, Keski-Suomi)
22

Lounais-Suomi 

(Varsinais-Suomi, Satakunta) ja Ahvenanmaa
15

Pohjois-Suomi 

(ent. Oulunlääni)
9

Itä-Suomi 

(Etelä- ja Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala)
8

Lappi 3
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TYÖFYSIOTERAPEUTIN TYÖTÄ TEKEVÄT TFT TYÖNANTAJITTAIN (N 181)

Työnantaja N

Yksityinen lääkärikeskus, hoito- tai tutkimuslaitos 48

Kunnallinen työterveysyksikkö, liikelaitos tai 

osakeyhtiö
46

Oma yritys tai toiminimi 

(myös ammatinharjoittaja)
44

Terveyskeskus 18

Yritysten yhteinen työterveysasema ja 

yrityksen oma työterveysyksikkö
17

Kuntoutusorganisaatio 8
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Avokysymyksiin oli vastattu runsaslukuisesti ja monisanaisesti. 
Vastaukset on analysoitu laadullisin menetelmin aineistolähtöisesti. 



YKSITYINEN LÄÄKÄRIKESKUS, HOITO- TAI TUTKIMUSLAITOS (N 48)

Työssä kiinnostavaa ja työn iloa tuottavaa (N 43)

▪ Työn sisällön monipuolisuus

▪ Asiakastyö ja hyvä palaute

▪ Toiminnan vaikuttavuus (sairauspoissaolojen )

▪ Moniammatillinen toimintatapa, sen ja oman toiminnan kehittäminen

”Moniammatillinen työskentely. Mahdollisuus kehittää toimintaa 
laajastikin. Tulokset mm. TULE peräinen sairauspoissaolojen hallinta -
poissaolot vähenevät.” 
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YKSITYINEN LÄÄKÄRIKESKUS, HOITO- TAI TUTKIMUSLAITOS (N 48)

Haasteellisinta työssä (N 42)

▪ Työajan hallinta – kiire, töiden suuri määrä

▪ Työfysioterapiapalvelujen myyminen haasteellisempaa kuin aikaisemmin

▪ Moniammatillisen tiimityön toteuttaminen (mm. henkilöiden vaihtuvuus)

”Firmojen työterveyshuollon kustannusten vähennystarve laskusuhdanteiden 
aikana heijastuu liian usein juuri asiantuntijapalveluiden 
vähentämiseen.”
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YKSITYINEN LÄÄKÄRIKESKUS, HOITO- TAI TUTKIMUSLAITOS (N 48)

Työn sisältöön keskeisesti vaikuttaneet muutokset viim. 3 v aikana (N 30)

+ Työpaikan vaihtaminen yksityissektorille

+ Kouluttautuminen  toimenkuvan laajentuminen, statuksen nousu

- Muutokset omassa organisaatiossa  resurssien , työnkuvan kaventuminen

- Työn tuottavuus fokuksessa, kilpailutus lääkärikeskusten välillä kovaa

”Sopimuksen kilpailutus toi haastetta, kelle menee sopimus, ketkä jatkavat, 
millä tuntimäärillä jne., loppupelissä kokopäivätyö jatkui, rajoja supistettiin, 
perustft- työ jatkuu.”
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KUNNALLINEN TYÖTERVEYSYKSIKKÖ (N 46)

Työn iloa tuotti (N 42)

▪ Työn sisällön monipuolisuus, vaihtelevuus, itsenäinen työ

▪ Asiakastyö ja hyvä palaute

▪ Toiminnan vaikuttavuus (sairauspoissaolojen )

Työnkuvan kiinnostavuus (N 42)

▪ Mahdollisuus tp-käyntien ja tp-selvitysten tekemiseen työpaikoilla

▪ Moniammatillinen toimintatapa; sen ja oman toiminnan kehittäminen

”Moniammatillinen yhteistyö, tiimityön kehittyminen ja osatyökykyisten 

työntekijöiden työhyvinvoinnin ja työssä selviytymisen mahdollisuus hyvää 

työterveysyhteistyötä hyödyntäen.”
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Haasteellisinta työssä (N 44)

▪ Työn suuri määrä

▪ Oman organisaation muutokset (tietojärjestelmät, osaamishaasteet)

▪ Aikaisempaa moniongelmaisemmat asiakkaat

▪ Oman panoksen riittävyys?

▪ Moniammatillisen yhteistyön toteutuminen (tiimityön vähäisyys, 
henkilöstövaihdokset)
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KUNNALLINEN TYÖTERVEYSYKSIKKÖ (N 46) 2/5



Haasteita työssä:

▪ ”Aika ei riitä. Raportit kasaantuvat ja asiakkaita olisi tulossa 
neuvontakäynnille enemmän kuin on resursseja ottaa. Työtä pitäisi 
kehittää, mutta siihen ei ole varattu aikaa. Yhteydenpito muihin 
ammattihenkilöihin tapahtuu pääasiassa tietojärjestelmän kautta…”

▪ ”Työni painottuminen ja näkökulma on mielestäni liiaksi yksilökeskeistä, 
vaikka vastuualueellani on yli 8.000 asiakasta. Ennaltaehkäisevän työn 
osuus on sivuroolissa työkokonaisuudessani…/..”

▪ ”Työn muutos yksilöpainotteiseksi. Koen osaamisvajetta 
yksilövastaanotolla. Asiakkaat entistä moniongelmaisempia, eivät enää 
"hoidu" itsehoidon keinoilla. Ostopalvelu-fysioterapian hankintaa rajoitettu. 
Mitä apua voit antaa?”

▪ ”../…haastavaa on motivoitua työhön, koska meillä toimii puutteellisesti 
tth-yhteistyö tiimissä.” 
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Työn sisältöön keskeisesti vaikuttaneet muutokset viim. 3 v aikana (N 37)

Osalla vastaajista:

▪ Henkilökuntaa vähennetty

▪ Työpaikkatoimintaa vähennetty (muutos KELA I  KELA II)

▪ Työmäärä kasvanut

▪ Työnkuvan laajeneminen positiivinen, kaventuminen negatiivinen muutos

▪ Työ byrokraattista ja kankeaa

▪ Laatukäsikirjan laatimiseen osallistuminen laajentanut näkemystä omasta työstä
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KUNNALLINEN TYÖTERVEYSYKSIKKÖ (N 46) 4/5



▪ ”Täysin uutena työmuotona 20 v. jälkeen tuli yksilöiden vastaanotto-
toiminta, joka samalla kavensi työpaikkatyön luonnetta 
merkittävästi. Uuden työmuodon haltuunotto on ollut iso haaste ja 
henkinen kuormitustekijä…”

▪ ”Ennaltaehkäisevä työ kutistui merkittävästi ja keskusteluyhteyden 
katkaisu yhteistyötahoihin myös kavensi toimenkuvaamme vähentäen siten 
työni mielekkyyttä.”

▪ ”Yksikkömme johto on vaihtunut useamman kerran viimeisten 5. v. aikana 
ja toimintamme suunta sen myötä. Työn itsenäisyys ja suuri osa 
mielekkyydestä on sitä myöden viety.” 

▪ ”Ihanat asiakkaat ja työkaverit auttavat jaksamaan.”
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OMA YRITYS TAI TMI (AMMATINHARJOITTAJA) (N 44)

Työssä kiinnostavaa ja työn iloa tuottavaa (N 41)

▪ Asiakastyö, positiivinen palaute, yhteistyö asiakasyritysten kanssa

▪ Moniammatillinen toiminta, tiimityö

▪ Monipuolinen, haasteellinen, itsenäinen työ - laaja-alainen toimenkuva

”Yhteistyö asiakasyritysten kanssa - kun voi tuoda käytännön asioita 
esille, miten voidaan parantaa työergonomiaa pienillä asioilla ja edesauttaa 
työntekijöiden jaksamista työssään.”

”Yhteistyö työterveyshoitajien kanssa on aktiivista ja yhdessä suunnittelu 
ja osittain tekeminenkin on antoisaa.”
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Haasteellisinta työssä (N 39)

▪ Ajan hallinta

▪ Osaamisen riittävyys, kehityksessä mukana pysyminen

▪ Esim. yrittäjänä toimiminen

”Pienen yrityksen johtamisen ja hoitotyön sekä työfysioterapeutin roolin 
yhdistäminen on haastavaa.” 

▪ Yhteistyö eri tahojen kanssa, erityisesti yritysyhteistyö ja työterveyshuolto

▪ ”Työfysioterapeutti pääsee todella harvoin toimintasuunnitelman teko- tai 
päivitysvaiheeseen mukaan.”
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▪ Yritysten yt-neuvottelut heijastuneet monen yrittäjänä toimivan 
työfysioterapeuttien työhön

▪ ”Lomautuksella/irtisanotut työntekijät ovat haasteellisia heidän 
oman tilanteensa vuoksi, henkisen vireystilan ylläpitäminen hankalassa 
tilanteessa olevilla työntekijöillä, välillä tuntuu, ettei ole enää keinoja ja 
resursseja auttaa heitä.”

▪ ”Jatkuvien yt-neuvottelujen paineessa olevien asiakkaiden tukeminen, 
aktivoiminen yms.”

▪ ”Yritykset säästävät, mikä vähentää tilauksia.”
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Työn sisältöön keskeisesti vaikuttaneet muutokset viim. 3 v aikana (N 37)

▪ Palkansaajasta yrittäjäksi ilmoitti siirtyneensä n. ¼ viim. 3 vuoden aikana 
(positiivinen, työn kuvaa laajentava muutos suurimmalle osalle)

▪ Palvelujen kysyntä ja työmäärä vähentynyt (asiakasyritysten heikko talous)

▪ Mm. työterveyshuollon toimintaan osallistuminen vähentynyt

▪ Työnkuva kaventunut

▪ Jatkuva muutos yritysten sopimuksissa

▪ Muutokset tietojärjestelmissä

”Työn määrän keveneminen on auttanut paremmin keskittymään ja 
toteuttamaan laadukkaampaa lopputulosta sekä aikaa kehittämään työtä.”

12.5.2016Työfysioterapeutit ry         Jäsenkysely 2015         Sirpa Rauas-Huuhtanen 17

OMA YRITYS TAI TMI (AMMATINHARJOITTAJA) (N 44) 4/4



Työssä kiinnostavaa ja työn iloa tuottavaa (N 15)

▪ Asiakastyö (motivointi, positiivinen palaute, onnistumiset)

▪ Yhteistyö (mona, tiimityö)

▪ Ergonomiatoiminnan edistyminen työpaikoilla (ergonomiakäynnit tp:lla)

▪ Työn monipuolisuus ja vaihtelevuus

”Iloa tuottaa, kun saa ohjeilla asiakkaan harjoittelemaan ja tule-vaivan 
poistumaan. Tai jos joku työpaikka oikeasti muuttaa työolosuhteita 
parempaan suuntaan (tämä vaan on niin harvinaista herkkua edelleen)”
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Haasteellisinta työssä (N 15)

▪ Asiakkaat huonokuntoisempia, ikääntyneitä (haasteita motivoinnissa ja 
sitoutumisessa hoitoon)

▪ Miten onnistua kuntouttamaan asiakas takaisin työelämään?

”Koko ajan lisääntyvät vajaakuntoiset työntekijät, heidän työkykynsä 
arvioiminen ja keinojen löytäminen että pystyisi olemaan työssään. 
Esimiesten haluttomuus juuri em. henkilöiden osalta esim. 
ergonomiaratkaisut, joiden turvin pystyisi olemaan töissä.”

▪ Töiden suuri määrä

▪ Mitkä ovat kunnallisen työterveyshuollon tulevaisuuden näkymät? 
Miten sote-uudistus tulee vaikuttamaan työfysioterapeuttien työhön?
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Työn sisältöön keskeisesti vaikuttaneet muutokset viim. 3 v aikana (N 12)

▪ Moniammatillisen yhteistyön kehittyminen

▪ Osalla tpk lisääntyneet, työn kuva laajentunut, työn määrä kasvanut

▪ Osalla yritysten säästötoimet vähentäneet tft:n palvelujen määrää

▪ Yhteistyötä haittaavana tekijänä mm. lääkäreiden vaihtuvuus terveyskeskuksissa

”Jatkuva muutos yhteiskunnassa sekä taloudelliset tilanteet työelämässä, lama ja 
irtosanomiset, muutokset omassa työyhteisössä.”
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Työssä kiinnostavaa ja työn iloa tuottavaa (N 15)

▪ Monipuolinen ja vaihteleva työnkuva

▪ Asiakaskontaktit, uusien solmiminen, positiivien asiakaspalaute

▪ Moniammatillisen toimintatavan ja yritysyhteistyön lisääntyminen

”Porautuminen yhä selkeämmin useissa jo pidempään huollossa olevissa 
firmoissa tules-ongelmien ratkaisemiseen sekä ennaltaehkäisemiseen yhdessä 
työsuojelun ja tehtaiden johtotiimin kanssa.” 
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YRITYSTEN YHTEINEN TT-ASEMA, TYÖTERVEYS OY ja
YRITYKSEN OMA TT-YKSIKKÖ (N 17) 1/4



Haasteellisinta työssä (N 15)

Yritysten yhteinen tt-asema

▪ Asiakasyrityksissä tapahtuneet muutokset heijastuneet tt-huollon toimintaan

▪ Yritysyhteistyö

▪ Yhteistyö oman tth-tiimin kanssa – tft mahdollisuus osallistua tth:n toimintaan

▪ Palvelujen kilpailuttaminen

”Se kun yritykset kilpailuttavat koko ajan ja tiheästi työterveyshuoltoa tarjoavia tahoja.”

Yrityksen oma tt-yksikkö

▪ Tt-huollon kilpailuttaminen, ulkoistamisen uhka

▪ Työnantajayrityksen sisäiset muutokset

”Yrityksen muutos- säästöohjelmat ja niiden vaikutus työterveyshuoltoon.”
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Työn sisältöön keskeisesti vaikuttaneet muutokset viim. 3 v aikana (N 12)

Yritysten yhteinen tt-asema

▪ Asiakasyritysten heikentynyt talous

▪ Tft:n palvelujen kysynnän vähentyminen, osalla yksilöohjauksen lisääntyminen

▪ Tth:n vaikuttavuuden osoittaminen - aikaisempaa useammin esillä keskusteluissa

▪ Tth-tiimin jäsenten vaihtuvuus

▪ Uusien jäsenten jatkuva perehdytys – vaikutus sujuvaan työntekoon 

”Tft ammattihenkilöstä asiantuntijaksi. Tämä vaatii lähes jatkuvaa vakuuttelua 
tft:n tarpeellisuudesta tietyissä työterveyshuollon prosesseissa; esim. työntekijän 
varhaisen tuen mallissa sekä työhön paluun tukemisessa.”
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Työn sisältöön keskeisesti vaikuttaneet muutokset viim. 3 v aikana (N 12)

Yrityksen oma tt-yksikkö

▪ Työfysioterapiatoiminnan sisällön laajentuminen

▪ Tth:n laatujärjestelmän kehittäminen koettu myönteisesti

”Mallien ja toimintatapojen rakentaminen on ollut suuri urakka, mutta tuonut 
selkeän työnjaon ja yhteistyörakenteet yrityksen käyttöön”
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Kuntoutustyössä kiinnostavaa ja työniloa tuottavaa 

▪ Työn monipuolisuus ja haasteellisuus

▪ Vaikuttamismahdollisuus omaan työhön ja sen kehittämiseen

▪ Asiakastyö ja onnistumisen kokemukset

▪ Hyvä työyhteisö ja oma työtiimi

▪ Moniammatillinen tiimityö toimiessaan

”Ehdottomasti oma työtiimi, työkaverit, asiakkaat, hyvä yhteistyö yritysten ja 
työterveyshuoltojen kanssa, vaihtelevat päivät, monipuolinen ja osin 
haasteellinen työ.”
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KUNTOUTUSORGANISAATIO (N 8)
1/4



Kuntoutustyössä haasteellisinta

▪ Kollegiaalisen tuen puute

▪ Moniammatillinen tiimityö - silloin kun se ei toimi

▪ Muuttuva kuntoutuskenttä 
(esim. Aslak- ja Tyk-kuntoutuksen epävarma tulevaisuus)

▪ Työelämän jatkuvien muutosten vaikutus kuntoutukseen

”Jatkuva kiire, työn tehostaminen, kuntoutujien moninaiset ongelmat ja miten 
kuntoutuslaitosten käy tässä myllerryksessä.”
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Työn sisältöön keskeisesti vaikuttaneet muutokset viim. 3 v aikana 

▪ Palvelukysynnän vähentyminen 
(asiakasyritysten toiminnan supistuminen tai lakkauttaminen)

▪ Työpaikkakohtaiset Aslak-kurssit vähentyneet

▪ Oman työpaikan yt-neuvottelu sekä henkisesti että fyysisesti kuormittavia

▪ Valtion leikkaukset koskevat myös kuntoutuslaitoksia ja sitä kautta vaikuttavat 
myös niissä työskentelevien työfysioterapeuttien työhön

▪ Kuntoutujien problematiikka siirtynyt aikaisempaa enemmän psykososiaalisiin
tekijöihin 

▪ Työn painopiste muuttunut yksilöpainotteisempaan suuntaan

▪ Osatyökykyisille suunnatut palvelut haastavia, sillä heille on vaikea löytää 
sopivaa tai korvaava työtä tiukassa taloudellisessa tilanteessa
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KUNTOUTUSORGANISAATIO (N 8)
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Työfysioterapeutin rooli kuntoutusorganisaatiossa tulevaisuudessa?

▪ Vahvistuu, pysyy hyvin samankaltaisena, on täysin epäselvä

▪ Työfysioterapeutin työn merkityksen tth:n asiantuntijana arveltiin kasvavan

▪ Yhteistyö työpaikkojen, esimiesten ja tt-huotojen kanssa arveltiin lisääntyvän
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▪ Kuntoutuskurssitoimintaa työssään teki 54 tft

▪ n. 1/3 mukana kuntoutuskurssien seurantakäynneillä tth:ssa ja niiden 
organisoinnissa

▪ n. 1/3 osallistui kuntoutujien valintaprosessiin ja yhteistoimintapäiviin k-laitoksissa

▪ työpaikoilla tehtiin työn kuvauksia, videointia ja ergonomiaohjausta

▪ osallistuttiin kuntoutuskurssien suunnitteluun

▪ jokunen toimi kuntoutustyöryhmässä tai yhdyshenkilönä eri toimijoiden välillä

▪ Yleisempää oli osallistuminen joihinkin kuntoutustoiminnan osaprosesseista 
kuin koko kuntoutusprosessiin

Rooleja: ”työfysioterapeutti, työelämäasiantuntija, ryhmäohjaaja, 
työkokeilun- ja työhön valmennuksen omaohjaaja/työelämäasiantuntija”
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TYÖTERVEYSHUOLLOSSA TOIMIVIEN TYÖFYSIO-
TERAPEUTTIEN YHTEISTYÖ KUNTOUTUKSEN KENTÄSSÄ



YHTEENVETO

TYÖN ILOA TUOTTI

▪ Monipuolinen, vaihteleva ja itsenäinen työ

▪ Asiakastyö ja siitä saatu positiivinen palaute

▪ Yhteistyön eri muodot (moniammatillinen, yritysyhteistyö ja toiminta työpaikoilla)

HAASTEITA

▪ Töiden suuri määrä => ajan hallinta

▪ Asiakkaat moniongelmaisempia ja vaativampia kuin aikaisemmmin

▪ Yhteistyö, erityisesti yritysyhteistyö (tft vaikea päästä mukaan)

MUUTOKSET viimeisen 3 vuoden aikana

▪ 2/3 vastaajista toi esille muutoksia, jotka olivat vaikuttaneet omaan työhön, joista 
osa koettiin positiivisina osa negatiivisina muutoksina

▪ Asiakasyritysten muutokset heijastuneet pääasiassa negatiivisesti tft:n työhön
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