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Artikkelin ydinviestit/nostot: 

1) ”Fysioterapiaa tulee hyödyntää enemmän kriisiaikana.” 

2) ” Digiloikka on tapahtunut!” 

3) ”Meitä tarvittaisiin hoivakodeissa pitämässä ihmisiä jaloillaan.” 

 

KORONAVIRUS-PANDEMIAN VAIKUTUKSET FYSIOTERAPEUTIN TYÖHÖN 

SUOMESSA 

  

INGRESSI: 

Koronavirus levisi nopeasti Suomeen keväällä 2020. Fysioterapeuteille suunnatulla 

kyselyllä selvitettiin pandemian vaikutuksia heidän työhönsä. Kyselyyn vastanneet 

fysioterapeutit raportoivat tilanteen vaikuttaneen heidän työhönsä laaja-alaisesti. 

  

JOHDANTO  
  

Uusi tuntematon koronavirus SARS-CoV-2 todettiin Kiinan Wuhanissa joulukuussa 2019, 

joka lähti leviämään nopeasti maailmalla (1). Uuden koronaviruksen aiheuttamaa tautia 

kutsutaan nimellä COVID-19, joka tulee sanoista corona, virus, disease. Virusta kutsutaan 

vakavaksi akuutiksi hengitysteiden oireyhtymäksi (1) ja se on erittäin tarttuva (2). 

Koronavirustartunnan oireita ovat muun muassa kuiva yskä, kuume, hengenahdistus, ripuli, 

oksentaminen ja lihassärky (2,3). Keskimääräinen itämisaika taudissa on viisi vuorokautta 

(4). 

  

Ensimmäiset koronavirustartunnat Euroopassa raportoitiin tammikuussa 2020 ja Suomessa 

ensimmäinen tartunta varmistui 29.1.2020. Helmikuussa varmistettuja tartuntoja oli todettu 

jo yhdeksässä Euroopan maassa; Ranskassa, Saksassa, Belgiassa, Espanjassa, 

mailto:eve.vaara@gmail.com
mailto:heidi.ruotsalainen@oamk.fi
mailto:kaisa-mari.saarela@oulu.fi


Suomessa, Italiassa, Venäjällä, Ruotsissa ja Englannissa (5). Maailman terveysjärjestö 

WHO julisti koronaviruksen aiheuttaman epidemian pandemiaksi 11.3.2020. Ensimmäinen 

suomalainen kuoli virukseen 20. maaliskuuta Uudellamaalla. (3) Koronavirus tartuntoja on 

tällä hetkellä (10.5.2020) todettu maailmalla yhteensä yli 3,9 miljoonaa ja luku kasvaa 

jatkuvasti. Virukseen liittyviä kuolemia on raportoitu jo yli 274 488. (1) 

 
Tilanne etenee eri tahdissa eri puolilla Suomea. Suomessa vahvistettujen tartuntojen määrä 

on tällä hetkellä 5962, joista tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 267 (3).  Koronaviruksen 

etenemisen myötä Suomen hallitus linjasi poikkeusoloihin liittyvät toimet 16.3.2020 alkaen 

(6). Niiden tarkoituksena on suojata väestöä, hidastaa taudin etenemistä ja turvata 

yhteiskunnan toimintakykyisyys sekä terveydenhuollon kantokyky. Linjauksessa yli 70-

vuotiaita velvoitettiin karanteeninomaisiin olosuhteisiin eli välttämään kontakteja muiden 

ihmisten kanssa (7). Ulkopuolisten vierailut vanhus- ja muiden riskiryhmien 

asumispalveluyksiköihin kiellettiin, samoin sairaaloissa, hoitolaitoksissa ja terveydenhuollon 

yksiköissä. (6) Poikkeusoloihin liittyvät toimet vaikuttivat monin tavoin ihmisten arkeen, 

mutta myös kuntoutuspalvelujen tuottamiseen. Muun muassa fysioterapeutit katsottiin 

kuuluvan ulkopuolisiin vierailijoihin laitoksissa ja palveluasumisen yksiköissä, joten 

kuntoutukset niissä keskeytettiin. Aluehallintovirasto suositteli rajoittamaan 

asiakaskohtaamisia tilapäisesti. Jos kuitenkin terveydentilan kannalta välttämätön 

tapaaminen järjestetään, on noudatettava erityistä varovaisuutta ja asianmukaista 

suojautumista. (7) Hallitus lievensi rajoituksia 4. toukokuuta. (8)  

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata koronaviruspandemian vaikutuksia 

fysioterapeuttien työhön Suomessa. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa fysioterapeuttien 

työtilanteesta ja työhön liittyvistä tekijöistä koronaviruspandemian aikana. Tuloksia voidaan 

hyödyntää kehittäessä valmiuksia toimia vastaavissa haasteissa tulevaisuudessa. 

Tutkimuskysymyksenä oli, miten koronaviruspandemia on vaikuttanut fysioterapeuttien 

työhön Suomessa? 

  

TUTKIMUKSEN AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

Tutkimusaineisto (n=650) kerättiin Google Forms -nettikyselyllä ajalla 15.4. - 19.4.2020. 

Kysely oli suunnattu fysioterapeuteille ja se sisälsi kymmenen strukturoitua sekä kaksi 

avointa kysymystä. Strukturoiduilla kysymyksillä selvitettiin kyselyyn osallistuvien taustaa ja 

työnkuvaa, sekä sitä, onko tilanne vaikuttanut heidän työhönsä ja saanut miettimään 



alanvaihtoa. Avoimilla kysymyksillä puolestaan selvitettiin, miten koronavirustilanne on 

vaikuttanut työhön. Kyselyä jaettiin fysioterapeuteille ja lääkäreille tarkoitetussa suljetussa 

ja Facebook-ryhmässä “fyssarit ja lekurit”, jossa on yli 8000 jäsentä. Lisäksi kyselyn linkkiä 

jaettiin tutkijan omille kontakteille WhatsAppissa, jotka jakoivat sitä edelleen eteenpäin 

lumipalloefektin omaisesti.  

  

Tuloksien analysoinnissa käytettiin sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä. Kyselyn 

avoimet kysymykset analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä, jonka avulla voidaan 

kuvata ihmisten kokemuksia tai näkemyksiä halutusta ilmiöstä tai asiasta (9). Strukturoituja 

kysymyksiä tarkasteltiin määrällisin menetelmin frekvensseinä ja prosentteina sekä 

ristiintaulukointia käyttäen, joka mahdollistaa muuttujien välisen riippuvuuden tarkastelun 

(10). 

  

TULOKSET 

Kyselyyn vastasi yhteensä 650 fysioterapeuttia. Vastanneista suuri osa (n=555, 85%) oli 

naisia. Hieman yli puolet (n=328, 51%) olivat alle 40-vuotiaita, kun taas yli 60-vuotiaita oli 

7% (n=44) kyselyyn osallistuneista. Vastaajista yli puolet (n=362, 56%) oli työskennellyt 

fysioterapia-alalla 10 vuotta tai enemmän. Noin joka viides (n=135, 21%) oli työskennellyt 

fysioterapeuttina 0-3 vuotta.  

 

Taustatiedot n % 

Sukupuoli 
Nainen 
Mies 

 
555 
95 

 
85 
15 

Ikä 
20-29v 
30-39v 
40-49v 
50-59v 
yli 60 

 
135 
193 
148 
130 
44 

 
21 
30 
23 
20 
7 

Työskennellyt alalla 
0-3 vuotta 
4-6 vuotta 
7-9 vuotta 
10 vuotta tai yli 

 
135 
77 
76 

362 

 
21 
12 
12 
56 

Taulukko 1. Kyselyyn osallistuneiden taustatiedot. 
  

Eniten kyselyyn vastauksia tuli Etelä-Suomesta (n=292, 45%). Kyselyyn vastanneista 

esimiestehtävissä toimi 6% (n=37) ja työntekijänä 61% (n=399). Muut vastaajat ilmoittivat 



toimivansa ammatinharjoittajina (n=179, 28%) yrittäjinä tai osakkaina (n=35, 5%) tai muissa 

tehtävissä (n=2, 0,2%). Nykyisessä työpaikassa kaksi vuotta tai alle oli työskennellyt 212 

(33%) henkilöä ja yli 9 vuotta nykyisessä työpaikassa toimineita oli 239 (37%) vastanneista. 

Suurin osa (n=399, 61%) työskenteli yksityisellä sektorilla, kun taas vain 2% (n=14) ilmoitti 

työskentelevänsä kolmannen sektorin palveluissa. 

  

 
 Kuvio 1. Onko koronavirus (COVID-19) vaikuttanut työhösi? 
 

 

Koronatilanne sai vastaajat siirtymään etätöihin ja miettimään 
alanvaihtoa 

Vastaajista 94% (n=612) vastasi koronaviruksen vaikuttaneen omaan fysioterapeutin 

työhönsä. Vastaajista 107 (16%) oli lomautettuna tai osittain lomautettuna. Tuloksista tuli 

esille, että asiakasmäärät olivat laskeneet huomattavasti 75%:lla (n=485) vastanneista 

fysioterapeuteista. Etävastaanottoon ja -kuntoutukseen siirtymisestä mainitsi 177 (27%) 

vastaajista. Alanvaihtoa mietti 15% (n=96) kyselyyn vastanneista fysioterapeuteista. 

Useimmin alanvaihtoa miettivät vastaajat, jotka olivat työskennelleet nykyisessä 

työpaikassaan 0-2 vuotta (n=42, 20%) tai 5-6 vuotta (n=15, 28%). 

 

   
Kauan olet työskennellyt nykyisessä työpaikassasi? 

 

Saako tilanne 

miettimään 

alanvaihtoa? 

  
0-2 vuotta 3-4 vuotta 5-6 vuotta 7-8 vuotta yli 9 vuotta Yhteensä 

Ei n(%) 170 (80) 77 (86) 39 (72) 51 (93) 217 (91) 554 (85) 
Kyllä n(%) 42 (20) 13 (14) 15 (28) 4 (7) 22 (9) 96 (15)   

212 (100) 90 (100) 54 (100) 55 (100) 239 (100) 650 (100) 

Taulukko 2. Nykyisessä työpaikassa työskentelyn (vuosina) yhteys alanvaihdon 

miettimiseen. 



Joka viides vastaaja, joka raportoi ikääntyneet pääsääntöiseksi asiakaskunnakseen, ilmoitti 

tilanteen saaneen miettimään alanvaihtoa. Vähiten alanvaihtoa miettivät lasten- ja nuorten 

kanssa työskentelevät fysioterapeutit (n=39, 93%). 

  
Fysioterapeutin pääsääntöinen asiakaskunta 

 

Saako tilanne miettimään 

alanvaihtoa? 

 
Ikääntyneet Työikäiset Lapset ja nuoret (alle 

18v.) 
Yhteensä 

Ei n(%) 169 (80) 346 (87) 39 (93) 554 (85) 

Kyllä n(%) 43 (20) 50 (13) 3 (7) 96 (15)  
212 (100) 396 (100) 42 (100) 650 (100) 

Taulukko 3. Alanvaihdon miettiminen pääsääntöisen asiakaskunnan mukaisesti 

 

Fysioterapeuttien kokemus työhön vaikuttavista tekijöistä koronaviruspandemian 

aikana 

  

Aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla aineistosta nousi seitsemän yläkategoriaa 

fysioterapeuttien kokemuksista pandemian aiheuttamista vaikutuksista fysioterapeutin 

työhön. Pääkategoriat olivat 1) työaikamuutokset, 2) muutos työn sisällössä ja työtavoissa, 

3) taloudellinen tilanne, 4) huoli asiakkaista ja omasta terveydestä, 5) vastaajien tunteet, 6) 

asenteet ja suhtautuminen tilanteeseen sekä 7) viranomaisten linjaukset. 

  

Koronaviruspandemian vaikutukset ovat olleet isoja fysioterapeuttien työaikamuutoksiin. 

Työt olivat vähentyneet ja asiakkaat olivat peruneet sovitut aikansa. Osalla vastaajista työt 

ovat loppuneet kokonaan ja osa kertoi olevansa lomautettuna. Toisaalta työaikamuutos 

koettiin niin, että on aikaa kehittämistyöhön ja opiskella verkko-opintoja. 

  

“Käytännössä 90-95% asiakkaistani ovat peruuttaneet aikansa viimeisien sekä seuraavien 

viikkojen ajalta.” 

  

Muutos työn sisällössä ja työtavoissa nousi esiin kyselyn vastauksissa. Pandemian vuoksi 

fysioterapeutteja oli siirretty muihin työtehtäviin, kuten esimerkiksi hoitotyöhön. 

Etäkuntoutus oli otettu käyttöön, mutta samalla myös todettiin, ettei se sovi kaikille 

asiakkaille eikä ei ole verrattavissa vastaanotolla tapahtuvaan kuntoutukseen. Vastaajat 

olivat myös sitä mieltä, että digitalisoituminen ja etäkuntoutus tulevat näkymään 

varmasti jatkossakin koronapandemian jälkeisessä työkulttuurissa lisääntyneenä 

etäteknologian käyttönä. Fysioterapeutit kokivat suojavarusteiden käytön hankaloittavan 



jonkin verran terapiatyöskentelyä. Tutkimustuloksissa myös ajatukset alanvaihdosta 

nousivat pintaan. Lisäksi fysioterapeutit miettivät alan arvostusta ja palkkaan liittyviä asioita. 

  

Koronaviruspandemia on vaikuttanut myös fysioterapeuttien henkilökohtaiseen 

taloustilanteeseen. Vastaajat kertoivat tulojen tippuneet ja taloudellisen huolen olevan suuri. 

Monelle yrittäjälle tilanne on erittäin vaikea, sillä kulut juokseva, mutta tuloja ei ole. Yrityksen 

tilanne ja tulevaisuus huolettaa. Työttömyys on monelle fysioterapeutille uusi tilanne. 

Samalla fysioterapeutit kantoivat huolta niin asiakkaistaan ja kuin omasta terveydestään. 

Vastaajat olivat huolissaan asiakkaiden tilanteesta, kunnosta ja toimintakyvyn 

ylläpitämisestä korona-aikana. Tilanne toi heille eettisiä haasteita. Vastauksista nousi myös 

huoli omasta jaksamisesta ja turvallisuudesta työkentällä. 

  

“Oireettomana tartunnan levittäminen potilaisiin pelottaa, kun suojaimia ei saa käyttää. 

Myös oma terveys mietityttää ja pelottaa, että vaikka itse noudattaa rajoituksia vapaa-

ajalla, niin jotkut työkaverit ja heidän perheenjäsenensä eivät noudata ja voivat tartuttaa 

minut.”  

  

Koronaviruspandemia on herättänyt vastaajissa monenlaisia tunteita. Fysioterapeutit 

kokivat tilanteesta ristiriitaisia ajatuksia, pelkoa sekä ahdistusta. Harmia aiheutti, että 

päättäjät eivät ymmärtäneet pandemia-aikana kuntoutuksen tärkeyttä ja 

kustannustehokkuutta. Tilanne aiheutti monille stressiä ja epävarmuutta työtilanteesta, ja 

lisäksi epätietoisuus viruksen kestosta varjosti työntekoa. Myös suojavarusteiden 

riittämättömyys ja niiden saantivaikeudet aiheuttivat pelkoa. 

 

”Koronatilanne vahvisti sen, että fysioterapia ei ole yhteiskunnallisesti arvostettua työtä. Arvostus 

tulee kyllä asiakkailta perheineen, mutta ei palkkana, kelan tai muun kuntoutusjärjestäjän 

toimintana. Rahaa ei fysioterapian järjestämiseen tule olemaan koronatilanteen jälkeen, joten alan 

satsata uuden ammatin opiskeluun.” 

 
Toisaalta tilanteeseen suhtauduttiin positiivisella asenteelle, jopa huumorilla. Tilanteeseen 

asennoiduttiin myös luottavaisin mielin todeten, “kannan korteni kekoon”, “tilanteesta 

selvitään vielä” ja “juon coronan, kun tilanne ohi”. Tilanteen vaatimissa ohjeistuksissa 

kuitenkin oli toivomisen varaa. Fysioterapeutit eivät olleet tyytyväisiä viranomaisilta 

saamiinsa ohjeisiin ja linjauksiin. Vastaajat kokivat, että tiedottamisessa oli viiveitä sekä 



ohjeita pidettiin epäselvinä ja eriävinä, eikä yhtä selkeää toimintaohjetta ollut kaikille 

ammattilaisille.   

 

“Asiakkaat epävarmoja siitä voivatko tulla hoitoon. Ohje "turhia fysioterapiakäyntejä on 

syytä välttää" askarruttaa. Kysymyksenä mikä on turha fysioterapiakäynti?” 

 

 POHDINTA 

Tämän kyselytutkimuksen tulokset osoittivat, että koronaviruspandemialla oli suuria 

vaikutuksia fysioterapeuttien työhön Suomessa. Vastaavia kyselyitä jäsenilleen ovat tehneet 

sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan ammattiliitot (esimerkiksi Tehy ja Suomen 

Fysioterapeutit) ja saadut tulokset ovat olleet samansuuntaisia kuin tässä selvityksessä. 

Keskeiseksi asiaksi pandemian aikana on noussut työn sisällön muutokset ja 

työaikamuutokset, joita ovat muun muassa etäkuntoutus ja lomautus. Etäkuntoutuksesta on 

saatu tutkimustuloksia, jotka tukevat etäteknologian käyttöä kuntoutuksessa tai 

etäkuntoutusta (11,12), ja tällaisessa tilanteessa, jossa kasvokkain tapahtuvaa fysioterapiaa 

ja kuntoutusta tulee välttää, voidaan näitä menetelmiä pitää hyvänä vaihtoehtona, jotta riski 

tartunnalle ja viruksen leviämiselle minimoitaisiin (12).On mahdollista, että fysioterapiaa ei 

osata hyödyntää kriisiaikana ja sen vaikuttavuus unohdetaan asiakkaiden ja potilaiden 

hoidossa sekä toimintakyvyn ylläpidossa. Tutkimusten mukaan esimerkiksi 

hengitysfysioterapiaa voidaan hyödyntää korona-aikana (13,14) ja parantaa tartunnan 

saaneiden ikäihmisten hengitystoimintaa, elämänlaatua sekä ahdistuneisuutta (14).  

  

Tutkimustulokset tuovat esille pohdittavaksi kuntoutuksen ja fysioterapian merkityksen 

ymmärtämisen ja arvostuksen osana sosiaali- ja terveyspalveluita. On oletettavissa, että 

kuntoutuksen tarve jopa lisääntyy poikkeusolojen jälkeen sillä, karanteeni passivoi ihmisiä, 

lisää tuki- ja liikuntaelimistön ongelmia sekä heikentää toimintakykyä. Lisäksi yksinäisyys 

lisääntyy ja mielenterveysongelmat kasvavat. Näin ollen olisi kansantaloudellisesti 

merkittävää, että fysioterapiaa ja kuntoutusta hyödynnettäisiin kriisiaikana ylläpitämään 

väestön ja fysioterapiaa ja kuntoutusta tarvitsevien henkilöiden toimintakykyä 

sekä   ennaltaehkäisemään mahdollisia karanteeniin liittyviä haittavaikutuksia.  

 

Tulevaisuudessa tulisi poikkileikkaustutkimuksen lisäksi tehdä tutkimukseen perustuvia 

seurantatutkimuksia, jotta saadaan tarkempaa tietoa siitä, millaisia ja miten pitkäkestoisia 

pandemian vaikutukset ovat fysioterapiaan, kuntoutukseen sekä kuntoutujien ja väestön 



toimintakykyyn. Kuitenkin jo tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä 

valmiuksia toimia tulevaisuudessa vastaavissa haasteissa fysioterapiassa ja 

kuntoutuksessa. Lisäksi olisi tärkeä selvittää myös asiakkaiden kokemuksia ja arvioita 

fysioterapiapalveluista ja kuntoutuksen toteutumisesta koronakriisin aikana. 

 

  

JOHTOPÄÄTÖKSET 

Vallitseva koronaviruspandemia on vaikuttanut Suomessa laajasti. Tämän tutkimuksen 

tulosten mukaan tilanne on vaikuttanut suurelta osin myös fysioterapeuttien työtilanteeseen 

ja työn sisältöön. Tilanne on yllättävä ja jatkossa tulisi kehittää toimintoja, joilla voidaan 

vastata ja jatkaa fysioterapian toteuttamista, mikäli vastaavanlaisia tilanteita tulee. 

  

Tämä asiantuntija-artikkeli on kirjoitettu osana ProKuntoutus-hankkeen monialaisen ja 

asiakaslähtöisen kuntoutuksen palvelukokonaisuus- opintojen tutkimus- ja 

kehittämistehtävää. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa ProKuntoutus-hankessa 

pilotoidaan opinnot, joiden tarkoituksena on tuottaa kuntoutuksen alojen tieteellistä, 

näyttöön perustuvaa asiantuntijaosaamista. Opinnot on suunniteltu yhteistyössä Jyväskylän 

yliopiston, Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston kanssa (15). 
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TIIVISTELMÄ   
 

Koronavirus on nopeasti levinnyt myös Suomeen, jossa poikkeustila otettiin käyttöön 

maaliskuussa 2020. Koronavirus voi olla kohtalokas erityisesti riskiryhmiin kuuluville. 

Riskiryhmiin kuuluvat ikääntyneet ja henkilöt, joilla on perussairaus, kuten vaikea-asteinen 

sydänsairaus. Siinä missä sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteettia lisättiin julkisella ja 

yksityisellä sektorilla, vähenivät kuntoutuksen asiakastapahtumat useissa eri 

asiakasryhmissä valtioneuvoston suosituksen mukaisesti. Tämän tutkimuksen 

tarkoituksena oli kuvata koronaviruspandemian vaikutuksia fysioterapeuttien työhön 

Suomessa. Aineisto kerättiin Google Forms -nettikyselyllä 15.4. - 19.4.2020 ja analysoitiin 

määrällisin sekä laadullisin menetelmin. Vastanneista 94% (n=612) raportoi koronaviruksen 

vaikuttaneen omaan työhönsä monin eri tavoin. 
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