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Tiivistelmä 

      

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää alaselkäkipuisten asiakkaiden kokemuksia käynnistään 

terveyskeskuksessa fysioterapeutin suoravastaanotolla.  

 

Tutkimus on retrospektiivinen, kuvaileva kyselytutkimus, joka toteutettiin strukturoidulla 

kyselylomakkeella kolme kuukautta fysioterapeutin vastaanotolla käynnin jälkeen. Lomakkeella 

selvitettiin selkäkivun lievittymisestä, ohjattujen harjoitteiden toteutumisesta, kivun uusiutumisesta, 

asiakkaan käsityksistä uusiutumisen syistä, kipuun liittyvästä pelosta, uudelleen hakeutumisesta 

lääkärin tai fysioterapeutin vastaanotolle ja työssäkäyvien sairauspoissaoloista. Lähetettyyn 150 

kyselyyn vastasi 80 henkilöä (53 %), jotka jakaantuivat kolmeen ryhmään: 1. eläkeläiset (n = 26), 2. 

työttömät (n = 15) ja 3. työssä olevat/opiskelijat (n = 39). Aineisto analysoitiin SPSS-tilasto-

ohjelmalla ja avointen kysymysten vastaukset litteroitiin ja luokiteltiin yhtäläisyyksien mukaan. 

 

Tulokset osoittivat, että 80–82 prosenttia asiakkaista kaikissa ryhmissä koki hyötyvänsä 

fysioterapeutilla käynnistään paljon tai kohtalaisesti. Kolmen kuukauden aikana selkäkivun 

uusiutuminen oli vähäisintä työssä olevat/opiskelijat -ryhmässä (5 %) ja suurinta eläkeläisten 

ryhmässä (30 %). Saman selkäongelman vuoksi vain 10 prosenttia vastanneista hakeutui uudelleen 

fysioterapeutille tai lääkärille. Työssä olevien ja opiskelijoiden ryhmässä ainoastaan yksi henkilö 

ilmoitti olevansa kyselyhetkellä sairauslomalla. 

 

Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että fysioterapeutin suoravastaanotolla käyneet asiakkaat 

ovat tyytyväisiä toimintaan ja ovat kokeneet saaneensa apua selkäkipuunsa. Yhteiskunnallisen 

kustannus-hyöty ajattelun mukaan vähäiset uusintakäynnit fysioterapeutin tai lääkärin vastaanotolla, 

sekä alhaiset sairauspoissaolot vaikuttavat merkittäviltä. Jatkossa tarvitaan korkeatasoisia, 

pidemmällä seuranta-ajalla toteutettuja satunnaistettuja tutkimuksia kustannusanalyyseineen 

fysioterapian varhaisesta toteuttamisesta. 
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Laatikko kiinni 

 

Laatikkoon: 

Abstract 

 

Patients’ experiences of their visit to direct access physiotherapists in the early phase of low back 

pain: A retrospective descriptive survey 

 

The purpose of the study was to investigate the experiences of low back pain patients regarding 

their visit to direct access physiotherapists at a health center.  

 

The study is a retrospective descriptive survey conducted in a structured questionnaire three months 

after a visit to a physiotherapist. The questionnaire included questions, in particular, information on 

the relief of back pain, the management of the instructed exercises, the recurrence of back pain, 

patients’ perceptions of the causes of pain, the fear of pain, reasons for a repeat visit to a doctor or 

physiotherapist, and eventual absences due to sickness. The questionnaire was sent to 150 people 

who were picked up from the health care centers. Eighty (53%) low back pain patients responded. 

They were divided into three groups: retired people (n=26); unemployed people (n=15); and 

students and employed people (n=39). The data were analyzed using SPSS statistical software. The 

open answers were transcribed and the similarities of the answers were combined. 

 

The results showed that 80-82% of patients in all groups experienced the benefits from their visit to 

a physiotherapist as being great or moderate. During the three months after their visit, the 

recurrence of back pain was at its lowest among students and employed people (5%) and the highest 

among retired people (30%). Only 10% of the respondents made a repeat visit to a physiotherapist 

or doctor for the same back problem. Only one person in the students and employed people group 

was on sick leave. 

 

The results show that the patients viewed the early visit to a physiotherapist as useful in the 

treatment of back pain and in the prevention of new episodes. From a social cost–benefit point of 

view the results; the low need for repeat visits to the physiotherapist or to the doctor, and the low 

rates of absence due to sickness let us assume those to be notable. Additional high-quality research 

involving longer prospective randomized designs and economic impact analyses is required to 



further investigate the outcomes associated with early initiation of physiotherapy. 
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