


Terveystieteiden opettajan andragoginen käsikirja 2015 
Arja Piirainen & Tuulikki Sjögren (toim.) 

, 2015

© Kirjoittajat ja Jyväskylän yliopiston terveystieteiden laitos 
Kannen kuva: Esa Nykänen 

ISBN 978-951-39-6691-1(verkkoj.) 











2. IKÄÄNTYVIEN LIIKUNNAN VERTAISOHJAAJAKOULUTUKSEN 
SUUNNITTELU

Kukka-Maaria Sipilä 





















osallistujalähtöisyys, käytännönläheisyys  jatkuvuuden varmista-

minen













3. SUUNNITTELUTYÖKALU LIIKUNTANEUVONTAAN - Kokemuk-
sellisuuden ja erilaisuuden huomioiminen liikuntaneuvonnan kurssikoko-
naisuudessa

Päivi Raittila 



Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja 

terveystieto 

Työkyvyn ylläpitäminen, 

liikunta ja terveystieto 



lifelong learning



ymmärtää



























itsenäiset, 

yhteisölliset ja kriittiset oppijat



























4. KUNTOUTUKSEN YHTEINEN OSAAMINEN

Mirja Ström 













































5. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TERVEYSTIETEIDEN LAITOKSEN 
TIETEELLISTEN METODIOPINTOJEN PERUSTEET 

Matti Munukka  
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”Ajoitus kurssille voisi olla mielestämme eri; voisiko sen sijoittaa ennen LTKY010 kurs-
sia”

”Kurssin ajoitus voisi olla aikaisempi suhteessa muihin kursseihin” 

”Mielestämme ne  tulisi jatkossa sijoittaa jo heti lukukau-
den alkuun, jolloin niitä voisi hyödyntää paremmin muissakin kursseissa. Demoissa op-
pimiamme taitoja olisi tarvittu jo aikaisemmin, jolloin olisi säästytty alkuvaiheen tuskai-
luilta” 





”Opeteltavaa asiaa oli kuitenkin aikaan nähden hieman liikaa, minkä takia moni asia jää 
oman opiskelun varaan. Demoissa opetettava asia oli siitä huolimatta mielenkiintoista ja 
hyödyllistä” 

”Opimme tärkeitä ryhmätyötaitoja, lähteiden kriittistä arviointia sekä noudattamaan hy-
vää tieteellistä käytäntöä ja tieteellisen tekstin kirjoittamisen ohjeita” 

Aiheet olivat seminaaritöiden ja myöhemmin myös kandityön ja gradun kirjoittamista 
ajatellen erittäin hyödyllisiä ja opitut asiat tulivat heti käyttöön” 

”Toisaalta taas huomasimme, kuinka pintaraapaisuksi ammattikorkeakoulussa tiedonha-
ku ja raportoinnin ohjaus olivat jääneet” 

”Yo-pohjaiset ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet olisi hyvä sijoittaa eri kurs-
seille” 





















6. OPETUSSUUNNITELMAN TAVOITTEET TUKEMASSA OPPI-
MISTA KLIINISESSÄ HARJOITTELUSSA 

Linnéa von Hedenberg & Kati Hellsten 













mitä miten











”Jag visste vad som förväntades av mig och vad jag borde kunna efter praktiken. 
Utifrån detta fick man en bättre bild över vad man skulle fokusera på under prakti-
ken och kunde ställa upp realistiska mål” 



”Den hjälpte mig att se vad som krävs av mig under praktiken men eftersom alla 
praktikplatser inte nödvändigtvis kan erbjuda det som strävas efter så måste målen 
anpassas till det ställe man praktiserar på.” 

”Till en viss del hjälpte den mig men många av målsättningarna i läroplanen är 
så ”flummiga” så det ibland är svårt att förstå vad som menas med dem.” 

”Den gav riktlinjer hur jag skulle tänka när jag ställde målen till praktiken och så 

är det enklare då man vet vad det är meningen att man skall lära sig på just den 

praktiken” 



”Eftersom första praktiken kommer först under andra året skulle det ha varit bra 
att konkret få se hur och med vad en fysioterapeut jobbar med. För att lättare kun-
na fundera på hurdana mål som är realistiska”. 
”Man skulle ha fått en liten inblick i hur det är att jobba som fysioterapeut. Blev på 
min första praktik rakt inslängd med klienter vilket INTE var roligt eftersom jag in-
te hade kunskapen för det” 

”En introduktion hjälper mycket då det praktikska och teoretiska kunnandet skiljer 
sig massor från varandra. Det känns som man inte kan vara frdig för nånting man 
inte tränat för i förväg. Med en introduktion kan man effektivera bandet mellan det 
teoretiska och praktiska kunnandet” 

”Även då jag inte anser att en veckas introduktionsfält nödvändigtvis skulle ha 
hjälp mig att ställa upp mål, anser jag att det skulle vara nyttigt med en kort prak-
tik i ett tidigt skede under studierna. Genom att se vad fysioterapi är i praktiken så 
uppehåller man bättre motivationen.” 



























7. VALMENNUS- JA TESTAUSOPIN OPINNOT JA TYÖELÄMÄÄN 
VALMISTAUTUMINEN

Perttu Noponen 



































8. OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA TIIMIOPETTAJUUDESTA

Petri Hella ja Johanna Salkosalo  





















“Minusta se (kysyttäessä miten koit kahden opettajan opettamisen) oli hyvä, koska sitten jakautui 

pienempiin ryhmiin” 

“Tiimiopettajuutta voisi käyttää jos olisi sellaiset tilat, missä voisi jakautua kahtia” 



“Perinteistä opetusta voisi sotkea tiimiopetus, tarvitsisi kahtia jakautumisen tilat, samassa pai-

kassa kaksi opettajaa voisi sotkea” 

“Ensin ryhmissä ja sitten voisi koota ja silloin voi olla kaksi opettajaa” 

“Kun tehtii tehtäviä, aina on parempi kun on kaksi, kun pystyy jakamaan tehtäviä” 

“Toinen tekee toista ja toinen toista” 

“Innostuneita aiheesta molemmat, saivat oppilaatkin innostumaan”

“Koulutustaustat oli tiedossa, oma opettaja oli tuttu ja sinä (ft) vieras, tiesimme taustat etukä-

teen”

“Salissa huomattiin ero, teillä oli ohjaukset jaettu sen mukaan, mikä koulutustausta teillä oli”

“Molemmilla omat osaamisalat, jotka täydentävät toisiaan”



“Tykkäsin, että tausta on erilainen ja se toimi niin, että molemmat opettajat voivat tuoda omia 

näkemyksiään koulutustaustansa pohjalta”

“erilaisuus (tausta) on hyvä”

“Kun on ohjaaja, pystyi peilata omaankin työhön” 

“Työelämän kokemusta pitää tuoda, aika monessa mietimme omaa työskentelyä ja pitää miettiä 

mitä tästä koulutuksesta saa sinne vietyä mahdollisimman paljon” 

“Toivotaan vinkkejä täältä, miten omaa työtä voi kehittää” 



”Molemmilla omat eri osaamisalat, jotka täydentävät toisiaan”

”Kun kaksi on pitämässä tuntia, te täydennätte toisianne. Toinen voi jatkaa siitä, mistä toinen on 

puhunut. ”

“Antaa enemmän kuin että olisi vain yksi tai jos olisi saman työhistoria, ei olisi niin täydentävä”

“Kun ryhmässä on työntekijöitä eri työpaikoista, me koko ajan kerrottiin, aina lähti laajenemaan”

“kokemusten vaihto eri opiskelijoiden välillä oli parasta”

“pystyi kertomaan, miten meillä sovelletaan jokin asia käytäntöön”

”monipuolista tehdä ryhmissä koska on eri asia ja eri näkökulmia kuin yksin”

”ryhmäopetus on hyvä, tuli monipuolisuutta”

”ryhmä loi sellaisen hyvin luovan sopan, oli antoisaa vaihtaa mielipiteitä eri työpaikkojen välil-

lä”





”Työasennot muistaa ehkä paremmin, kun ne tehdään käytännön töissä yhdessä sähköasennus 

hommien kanssa”

”Työasennoista oppi ja myös pistorasioiden paikoista.”

”Terveystiedosta oppii paremmin jos sen yhistää sähkötöihin”

”Jos työasentoja käydään läpi vain luokassa ei opi, mutta kun mennään työmaalle ja tehdään 

samalla sähkötöitä, niin oppii paremmin”



”Saa vaan paremmat ohjeet, kun toinen opettaja kertoo mitä sähkötöitä pitää tehdä ja toinen 

kertoo työasennoista ja kuormituksista”

”Mieleen sulta jäi ainakin työasennot ja palautuminen, sähköstä opettajalta jäi mieleen pisto-

rasioiden asennus”

”Ei eroa oikeastaan paljoa aiemmasta, kun on oltu työmaalla”

”Jos työasentoja käydään läpi vain luokassa ei opi, mutta  kun mennään työmaalle ja tehdään 

samalla sähkötöitä, niin oppii paremmin”

”Ei häirinnyt vaikka oli kaksi opettajaa, ei tullut liikaa asiaa”



”Käytännön työssä oppii paremmin kuin luokassa ja terveystiedon jutut muistaa paremmin”

”Opin työmaalla paremmin koska saa tehdä, tekemällä oppii paremmin kuin luokassa kuunte-

lemalla”

”Luokassa oli huonompi opiskella kuin työmaalla terveystietoa ja asennustöitä”

”Yhdessä tekemällä työmaalla oppii paremmin kuin luokassa”



”Emmää tiiä, enemmän tyyppejä opettamassa on ehdottomasti parempi” 

”Yhdessä kun tehään ja on kaks opee niin tulee enemmän tietoa kuin yhdeltä opettajalta” 

” Tehtävät tuli tehtyä paremmin, kun oli kaksi opettajaa ja tehtiin yhdessä hommia” 

”Enemmän tietoa tulee kuin yhdeltä opettajalta” 

”Välikatossa on paska työskennellä, ei saa hyvää asentoa. Selkä voi tulla kipeäksi ja pitäis kehi-

tellä miten siellä vois työskennellä paremmin” 

”Kun kaks opettajaa niin tulee pientä lisäoppimista, enemmän vinkkejä työn tekemiseen oikein” 

”Kannattaa jatkaa kahden opettajan opetusta, jos sitä olis enemmän vois jäädä paremmin asioi-

ta mieleen” 

”Kahden opettajan opetus oli hyvä juttu, sai enemmän apua kun normaalisti.” 















9. OPETTAJUUDEN JA ASIANTUNTIJUUDEN KEHITTÄMINEN - 
Opettajuus monikulttuurisessa ympäristössä – opettajien kokemuksia 
maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opettamisesta 

 Niina Calleeuw & Katariina Lankinen 



























kulttuurinen herkkyys, kansainvälinen avoimuus, vertaiset voimavara-

na ja kielitaito haasteena.

Kulttuurisessa sensitiivisyydessä

Kansainvälistä avoimuutta 

vertaiset toi-

mivat voimavarana

Kieli haasteena 



kult-

tuurinen ymmärrys, kielellinen tukeminen, kehittyvä monikulttuurinen 

opettajuus ja inhimillinen kohtaaminen kulttuurinen ymmärrys 

Kie-

lellinen tukeminen

monikulttuurisen opettajuuden kehittämisen

Inhi-

millinen kohtaaminen 



laaja-alainen huomi-

ointi, selkokielisyys tavoitteena ja työympäristön moninaisuus

laaja-alaista huomioon ottamista

Selkokielisyys tavoitteena

Työympäristön moninaisuuden 

ensitiivinen kulttuurinen kohtaaminen, monikulttuurisen kompetenssin kehittä-

minen yhteinen kieli vuorovaikutuksen välineenä vertaiset voimavarana . 



“Mut että paljon enemmän jännitin ja pelkäsin niitä tilanteita… mut täällä on kai-

kenvärisiä ja -taustaisia ihmisiä, joka tapauksessa kyseessä on vain se aito kohtaaminen, ihmi-

nen tapaa ihmisen.” 

“Kulttuuri-

sensitiivisyys on sellanen tärkee osa, että sä ymmärrät ja oot tavallaan niinku herkistynyt kuule-

maan ja kohtaamaan sitä, että ne opiskelijat voi oikeesti olla niin kuin avun ja tuen tarpeessa ja 

että ehkä pitäis olla sellasta tietoa ja osaamista, että niitä osaisi ohjata…”.

“Se osaaminen on mun mielestä sellasta ehkä, että 

osaa tavallaan ottaa huomioon ne kaikkien kulttuuriset taustat tietyllä tavalla, mut sit kuitenkin 

suhtautua niihin aika neutraalisti, tasa-arvoisesti.” 

”Monikulttuurinen osaaminen on 

ehkä sitä, että osaa ottaa huomioon ne kaikki eri maista tulevat opiskelijat eri aineissa ja sitä, 

miten opetuksen rakentaa…”

”Kyllä mä uskon ihan oikeesti, et tavallaan 

sellasia monikulttuurisia päiviä ja keskusteluja synnyttämällä ja harjoittamalla ja tekemällä voi-



tais kulttuurista tietämystä lisätä. - - Varmasti itsekin tarttis lisää sellasia työkaluja ja keinoja, 

että jotenkin tää maailma monikulttuuristuu ja ihmiset liikkuu ja tulee myös näihin oppilaitoksiin 

enemmän kv-opiskelijoita…” 

”Et en kyllä koe, et monikulttuurinen osaaminen on riittävää 

tällä hetkellä. - - Musta pitäis vaan enemmän keskustella ja sit jos tulee jotain tilanteita, ni sit 

yhdessä pitää yrittää keskustella opettajien kanssa. - - Mut et jotenkin vois olla sitä keskustelua 

ja yhteistyötä opettajien kanssa enemmän.” 

”Koen, et se on sellanen asia, et sitä ei voi kirjoista oppii, se on sellanen asia, 

joka tulee siellä käytännön kautta ja sit siellä tilanteissa. - - ni se varmasti auttaa, et osaa varau-

tua niihin tilanteisiin ja ylipäätään osaa varautua, et voi olla erilaisia tilanteita eikä niitä tarvit-

se pelätä, et niistä kyllä selviää ja kannattaa kysyä, et mitä muut on tehnyt ja saa siitä sit vähän 

apuja.”

 ”Et kiertele maailmaa, käy eri maissa, useammas-

sa, et mä näen sen arvona. Myös Euroopan ulkopuolella. ”



”Se, miten äidinkieli tai suomen kieli näkyy opettamisessa, miten puhua sillä 

tasolla, että kaikki oppijat ymmärtää. Toisille peruskäsitteiden määrittely on vaativaa ja suo-

menkieliset opiskelijat voivat taas turhautua siitä, jos on liian perusasioita. Joskus jos näyttää 

siltä, et opiskelijat eivät ymmärrä, niin sitten oon yrittänyt vaan selkeyttää käsitteitä entisestään 

ja jäänyt syventämään opetusta tunnin jälkeen.” 

” Et terveystiedossa oli semmo-

nen tilanne, että mä luulin, että tällanen yks…ööö…opiskelija, joka oli tullut kaukomailta Aasi-

asta, ei ollutkaan ymmärtänyt, vaikka mä luulin, että hän ymmärtää, koska hän oli niin taitavas-

ti, hymyili ja nyökkäili tunnilla ja vaikutti, että hän ymmärtää ihan hyvin, mutta sitten jonkun 

ajan päästä tuli sanomaan, että voisinko puhua vähän hitaammin, kun hän ei ymmärrä. Tän jäl-

keen sitten välitunnilla ja tuntien jälkeen jonkun verran sit kyselin, et onko tullut ymmärretyksi ja 

käytiin sit joitain asioita sit vielä läpi hänen kanssaan. Kurssi arvioitiin sit oppimistehtävän 

kautta, ni oppimistehtävä oli sit vähän helpotettu tälle henkilölle.” 

“Mut kyllä se kieli tuottaa, et kyllä mä koen itsekin koko ajan sen, et emmä pysty ammatilli-



sesti keskustelemaan samalla tasolla kuin miten mä pystyisin omalla äidinkielellä, mutta mä kes-

tän se mielestäni hyvin, et so what.” 

Et kyllä se 

on niin, et me jotka ollaan tultu muualta, niin välillä tuntuu, et me ymmärretään toisiamme pa-

remmin kuin nää paikalliset. Ja osataan olla silleen niiku empaattisempia ja osataan ymmärtää 

se, millaisia haasteita täällä voi olla  ja kyllä niiku esimerkiksi tää intialainen työkaveri on hir-

veesti auttanut ja tukenut. Ja omalla asenteellaan, et aina vaan kun tarvitse apua niin hän on 

aina valmis auttamaan. Ja kertoo sellaisia asioita joita nää ei osaa täällä tietenkään itse kertoa 

tai huomata ja et voi tietää kun tulet muualta…” 

”Mä oon ainakin ite 

helposti kysymässä ja puhumassa niistä ongelmallisista oppilaista muiden kanssa. Mä koen, et 

en mä ainakaan muuten selviytyis niistä ongelmista yksinään ja aika helposti otan ryhmänoh-

jaajaan yhteyttä, muutenkin ku et jos on näitä kulttuurisia ongelmia.” 

”Mut kuitenkin ton ikäiset nuoreton teinejä vielä, ni ne on aika kyllä sellasia vielä, et ha-

luaa olla keskenään samanlaisia, et erilaisuutta vähän joissain porukoissa kyllä vieroksutaan, 

mutta tota aika usein kyllä huomaa, että samoista kulttuureista tulevat on keskenään ja suoma-

laiset on keskenään, että jollakin tavalla tietty sekottuu, mutta vois kyllä enemmän sekottua edel-

leen kulttuurit keskenään.” 



”Meillä on yksi mus-

limiopettaja. Hän osaltaan tuo monikulttuurisuutta näkyvimmin esille työyhteisössä. Hän on ollut 

talossa pidemmän aikaa ja on siinä missä kaikki muutkin opettajat, ei oo nostettu jalustalle tai 

jätetty pimentoon, huomiointi on sillee tasa-arvoista. Vaikee sanoa, miten monikulttuurisuus on 

muuttanut kouluarkea, koska tällä hetkellä, kun mä oon ollut opettajana, ni maahanmuuttaja-

taustaisia on tosi paljon ja vielä enemmän lähihoitajaopiskelijoissa ku varmaa monella muulla 

alalla.” 

























10. OPETTAJAOPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA JA NÄKEMYKSIÄ 
HARJOITTELUN OHJAUKSESTA JA SEN TARPEESTA

Milja Moberg 





inhimillinen 

ohjaus episteeminen ohjaus

järjestelmäohjaus



















(täysin samaa mieltä)







opis-

kelija ymmärtää opettajan roolin kehittäjänä asiantuntijayhteisössä, osaa kehittää opettajan ja 

aikuiskouluttajan työtä ja oppimisympäristöä, osaa suunnitella ohjauksen rakenteita ja kokonai-

suuksia, syventää ymmärrystään harjoitteluorganisaationsa toimintamalleista ja -strategioista, 

osaa arvioida ja kehittää opettajan kansainvälistä toimintaa, sekä osaa arvioida kirjallisuuden 

avulla asiantuntijuuttaan opettajantyön kehittäjänä suhteessa harjoittelusta saamiinsa kokemuk-

siin ja esittää omia kehittymistarpeitaan











11. KUNTOUTTAVAN LÄHIHOITAJAN KOULUTUKSEN JA KÄY-
TÄNNÖN TYÖN KOHTAAMINEN

Essi Rantala & Kristiina Saarimaa 

















Opiskelijoiden käsityksen

Opettajan käsityksen



Työelämän osaajien

”Tämän lisäksi mielestäni tärkein (ja mikä monelta muulta kuntoutusalan ammattilaiselta 
puuttuu) on ihmisen elämään vaikuttavien tekijöiden kokonaisvaltainen tunteminen. Pi-
demmälle koulutetut ovat syventyneet omaan erikoisalaansa, mutta lähihoitaja tietää vä-
hän kaikesta. Osaa siis vetää fyysisen kuntoutuksen puoltakin ottaen huomioon sairauksien 
ja lääkkeiden vaikutukset ja rajoitteet.” 

Opiskelijoiden

“Kuntoutuksen koulutusohjelma on käytännönläheinen, paljon toiminnallista opiskelua ja-
työharjoittelut monipuolisia.” 
“Aina ei tunnu siltä, että kaikki olisi tärkeää, mutta käytännön työssä huomaa, että kaikilla 
opinnoilla on tarkoitus, miksi niitä opiskellaan.” 



Opettajan

“Peruskoulusta tullut nuori tarvitsee enemmän tukea ja ohjausta ammatillisessa kasvussa 
kuin opiskelija, jolla on enemmän työharjoittelukokemusta ja joka on siirtymässä esimer-
kiksi kuntoutuksen koulutusohjemaan.” 
“Opintojen loppupuolella opiskelijoilla hyvät valmiudet käytännön työelämään.” 

”Toki työelämässä on syytä syventää ja kerrata koulussa opittuja taitoja, sillä paljon 
koulussa opittua pääsee unohtumaan, vaikka olisi kuinka hiku.” 

Opiskelijoilta



Opettajan

Työelämän osaajien

”Voin vain sanoa ja todeta, ettei työelämä anna aikaa riittävästi toteuttaa kuntouttavaa 
"työtapaa". Asiakkaat, asukkaat todella monisairaita ja huonokuntoisia monessa paikassa. 
Liian vähän hoitajia, työ käsittää ruokahuoltoa, pyykin käsittelyä ym. johon menee paljon 
aikaa. Itse olen yrittänyt perushoitotilanteisiin ottaa kuntouttavat työtavat mahdollisuuk-
sien mukaan, olen myös hyödyntänyt erilaisia psyykkisen hyvinvoinnin ohjaustehtäviä eri 
muodoissa. Ne ovat tärkeitä ja tarpeellisia.” 

Opiskelijat



Opettajan 

Työelämän osaajien



Ammatillisuus

Päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen

Moniammatillinen yhteistyö



Hoitotoimenpiteet ja lääkehoidosta huolehtiminen

Työn kehittäminen







Perushoitotaidot



Kuntouttavan työprosessin hallinta

Työmenetelmien, materiaalien ja välineiden hallinta



Työn perustana olevan tiedon hallinta

Elinikäisen oppimisen taidot























_





12. KOULUTUSTARVEKYSELY HELSINGIN KAUPUNGIN FY-
SIOTERAPEUTILLE KEUHKOAHTAUM TAUTIA SAIRASTAVIEN
ASIAKKAIDEN FYSIOTERAPIASTA

Piritta Rantanen 



















”...väestön terveystarpeisiin ja muuttuviin 

hoitokäytäntöihin pohjautuvaa sekä terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutustarpeen



arviointiin perustuvaa suunnitelmallista koulutusta. Sen tarkoituksena on lisätä ja ylläpitää 

työntekijän ammattitaitoa ja osaamista sekä tukea terveydenhuollon toimintayksiköiden 

toimintaa ja sen kehittämistä terveyden edistämisessä sekä sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa”





Osaamisen

varmistaminen voi kohdistua yksittäisen fysioterapeutin tietotaidon kehittämiseen hänen 

erikoisalallaan tai organisaatiossa tarvittavan yhteisen osaamisen ja toiminnan kehittämiseen.”

















oppiva yhteisö







Täydennyskoulutuksen tulisi lähteä yksilöllisistä kehittymis- ja kehittämistarpeista. 

Opittavat asiat tulisivat omakohtaistaa. 

Subjektiuden ja toimijuuden kokemusta tulisi vahvistaa työelämässä. 



Oman toimintansa tunnistaminen ja ammatillisen identiteetin vahvistaminen reflektion avulla. 



Yhteisössä tulisi reflektoida yhteisön käytännön toimintaa ja miten se vastaa yhteisön arvoja. 

Jaetun asiantuntijuuden hyödyntäminen työyhteisössä. 

Hyvä luottamuksellinen ilmapiiri ja vuorovaikutus yhteisten tavoitteiden perustana.  



Oppimisen ja kehittymisen mahdollistaminen organisaatioissa. 

Organisaation strategian ja täydennyskoulutuksen tulee olla samassa linjassa. 



Verkostomainen yhteistyö eri tahojen toimijoiden kanssa on tärkeää. 

Hyvä vuorovaikutus ja tiedon kulku organisaatioissa sekä hiljaisen tiedon näkyväksi tekeminen. 









tietää ja osata fysioterapeutin työssä













































Jos olet tavannut keuhkoahtaumatautia sairastavia asiakkaita: 



tietää ja osata fysioterapeutin työssä



tärkeää

riittävää

tärkeää

riittävää



13. TEKNOLOGIA KUNTOUTUKSEN YMPÄRISTÖNÄ 

Sanna Hakala 







”asiakaspalvelu on parempaa kun tommonen etäpalvelu” 

”Ei siihen (tavoitteiden seurantaan) tarvita mitään päiväkirjoja, ainakaan sähköisiä” 

”Musta se oli aika boring täyttää.” 



”Tarvishan sulla olla joku väline siihen, siellä kysyttiin keskisykettä, montako kilometriä sä kä-

velit ja montako minuuttia sulla siihen meni” 

”Movendoksella vaan tuli aktiivisuuspisteitä, eihän se välttämättä jos sun tavoittees on viis ker-

taa viikossa ja movendos antaa aktiivisuuspisteen kahdesta tai kolmesta ni sehän voi olla risti-

riidassa omiin tavoitteisiin” 

”Mulla oli ehkä syy että se oli niin säännöllistä se käyttö (liikunta), niin ei ehkä jaksanu täyttää”

”Mä en kyl ainakaan henkilökohtaisesti seurannu niitä mitä sinne tuli, mä merkkasin sinne ja 

tallensin ja se oli siinä” 

”Mä en seurannu niitä (tavoitteita) Movendoksesta, mutta mä seurasin niitä mitä mä olin itse 

asettanu, mut en sen Movendoksen takia vaan itseni” 



”Tulee kuitenkin määrätynlainen stressi siitä (sovelluksesta)” 

” Huomaaks että vanhemmat tässä eivät oo lähteneet (facebookkiin), mä ymmärrän että nuoret 
on siellä, mä ymmärrän sen.” 

”Tosiasia on se, että meitä kiinnostaa enempi se että ollaan kaverin kanssa lenkillä eikä olla 

siinä älymaailmassa” 

”Lyhyesti sanottuna mä lähden mieluummin kaverin kanssa kävelylle kuin tietokoneen kanssa” 





”En mä tiedä oliko siitä itselle mitään hyötyä, mutta että tällä näkee mitä tän kurssin väliaikana 

niinku porukka tekee” 



”Kaikesta tämmösestä pitäis päästä eroon, jos meille puhutaan stressistä niin tämmönen järjes-

telmä johon pitää kirjata koko ajan” 

”Aktivoivampaa pitäis olla, Movendos on niinku jälkiseurantaa oman mielipiteen mukaan” 

he ovat siis niitä, jotka eivät välttä-

mättä osallistu keskusteluun.







14.AIKUISTEN LÄHIHOITAJAOPISKELIJOIDEN KÄSITYKSIÄ 
OMASTA ERGONOMIAOSAAMISESTAAN

Marika Kiviluoma-Ylitalo 















vuorovaikutustaidoissa ympäristön hyödyntämisessä .

hoitajan työasento ja -liikkeet potilaan liikkuminen 





osaaminen turvallisuus

työkyky kuntouttava työote

”Oppii työotteet, mikä säästää omaa terveyttä, sekä on mielekkäämpi asiakkaalle.”

yksittäisissä työtavoissa työtapojen kokonaisuuksissa

ei koskettanut heitä (Liite 7)

” En. Johtui työharjoittelupaikasta (kotihoito), jossa ergonomia puutteellinen

hoito ja huolenpito

Jokaisessa oma opetus, jossa käytäisiin läpi sen suuntautumisen riskipaikat ja 

käytännön opetusta.” (1) 

”Ei ole. Käytännön harjoituksia tulisi olla ainakin tuplamäärä.” 


































