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Sisältö
LIIKKUVUUS JA KEHONHALLINTA
• Työtehtävän ja ympäristön vaatimukset turvallisuusaloilla
• Miksi ja miten mukaan palomiesten fyysisen toimintakyvyn arviointiin,
harjoitteluun ja seurantaan (FireFit)?
• FMS ja muut testit
• Merenkulkijoiden pelastautumistehtävissä kuormittumisen yhteydet
kehonhallintaan
• Tuloksia ja kokemuksia muilta aloilta
• FMS demo: Tomi Kosonen, työfysioterapeutti, Diacor
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Työn vaatimukset ja toimintakyky
Kuormitustekijät
• fyysiset vaatimukset
• ulkoiset olosuhteet
• varusteet ja välineet

=

Yksilön
ominaisuudet

>>

Kuormittuminen
sopivaa

• terveys

≠

• aerobinen kunto
• lihaskunto

>>

Yli / alikuormitutaan

• motoriikka

Palaudutaan

Ei palauduta

• työ ylläpitävää / kehittävää

• työ kuluttavaa
• väsymys
• tuntemukset, oireet, vaivat
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Pelastajan työstä
selviytymiseen ja
palautumiseen
vaikuttavat tekijät
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Työtehtävän- ja ympäristön vaatimukset
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Tapaturmat hallintaan!
• yli puolet (55 %) pelastajien työtapaturmista tapahtuu liikkuvissa
tehtävissä
• 15-17 % sattuu pelastettavia kannettaessa
• liukastumis-, kaatumis- ja kompastumistapaturmia on 26 %
kaikista työtapaturmista
(Bell ym. 2008, Poplin ym. 2011, TVL 2003-2014)

• työtapaturmista 16-33 % tapahtuu liikuntaharjoittelussa
(Poplin ym. 2011, TVL 2003-2014)

• nuorille pelastajille tapaturmia sattuu eniten liikuntatilanteissa
vapaa-aikana
• liikuntatilanteissa työssä eniten 40-49 v > 20-39 v > 50-59
• työtapaturmia/pienempiä loukkaantumisia eniten ≥49 v
(FireFit 3 kyselyn tuloksia; Punakallio ym. 2015)

Palomiesten* uusien työkyvyttömyyseläkkeiden yleisimmät aiheuttajat 2010-2013
(KEVAn tilastot 2010-13, Lybeck K)
Diagnoosi

lkm 2000-2013

Polven nivelrikko
Lannerangan välilevysairaus
Masennustila
Pitkäaikainen iskeeminen sydänsairaus
Hartiaseudun pehmytkudossairaudet
Selkärankanivelrikko
Lonkan nivelrikko
Muut epämuotoisuutta aiheuttavat selkäsairaudet
Angina pectoris
Hartianseudun ja olkavarren lihas- ja/tai jännevammat
Muut nikamasairaudet
Toistuva masennus
Selkäsärky
Kaularangan välilevysairaudet
Muut nivelrikot
Aikuistyypin diabetes
Muu kr.obstrukt.keuhkosairaus

TULE 10/17

48
42
33
27
25
27
21
17
16
15
14
11
11
11
11
10
10
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Palomiesten* ikä keskimäärin
2000-2013 KEVAn tilastot 2010-13, Lybeck K)
(

*) Vakinainen, pelastustoimintaan osallistuva henkilöstö.
9

Miksi mukaan palomiesten fyysisen
toimintakyvyn seurantaan?
• Pelastustyön vaatimukset ovat kehon- ja liikkeidenhallinnalle
korkeat

• Alentunut kehonhallinta on yksi TULE -tapaturmien ja -oireiden
sekä työkyvyn heikkenemisen riskitekijä
• Ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen, harjoittelu >>
• Luotettavilla motorisen toimintakyvyn ja liikkuvuuden testeillä
tunnistetaan harjoittelusta eniten hyötyvät mahdollisimman
varhain
• Ketteryyden, tasapainon, keskivartalon lihasten hallinnan sekä
liikkuvuuden kehittäminen vähentää tapaturmariskiä
• Ja tukee kehon ergonomista käyttöä työssä
• Tulosten palaute ja seuranta motivoi jatkamaan harjoittelua
• Hyvä motoriikka ja liikkuvuus tukee pelastajan terveyttä, toimintaja työkykyä työuran kaikissa vaiheissa
23.3.2016
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FireFit 3 kyselyn tuloksia
• 97 pelastajaa ryhmistä 20-29, 30-39, 40-49, 50-59 v
• valtaosa (78%) harrasti liikuntaa säännöllisesti
• enemmistö joka ikäryhmästä ilmoitti liikkuvansa ≥3 krt/vk
• suosituimpia lihaskuntoharjoittelu, juoksu/hölkkä, pyöräily, kävely/sauvakävely ja
sähly, talvilajeista hiihto
• 40-50% harjoitti ketteryyttä, liikkuvuutta ja palloilulajeja ≤1 krt/vk

Minkälaiseksi arvioit
tasapainosi ja
ketteryytesi työsi
vaatimusten kannalta ?
•
•
•
•
•

tasapaino ketteryys
erittäin hyvä ............ 13% ........... 10%
melko hyvä ............ 46% ........... 46%
kohtalainen ............. 39% .......... 40%
melko huono ......... 2% ............. 4%
erittäin huono ....... 1% .............. 0%

23.3.2016
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FireFit-pelastajien fyysisen toimintakyvyn arviointi,
palautteenanto ja seurantamenetelmä
Tiedonvälitys
työnantajalle

FireFit-koulutuksen käynyt testaaja:

Työhön tultaessa
tiedot:
•

•

Suorasta
VO2max testistä
TAI
Spiroergotestistä

- Mitattu HR max ja
VO2 max
- Tiedot mukaan jo
pelastusopistolta
TAI
- Testi suoritetaan
heti työsuhteen
alussa

• Omalta pelastuslaitokselta

Pelastajan
kuntotestit

Henkilökohtainen
FireFit-palaute ja
tulosten seuranta

Työkalu liikuntaaktiivisuuden
seurantaan

Henkilökohtaiset
FireFitliikuntaohjeet ja
”Harjoitesalaatti”

(esim. web- tai
mobiilipohjainen
liikuntapäiväkirja)

Tiedonvälitys
työterveyshuoltoon
•

Ennakoivat
toimenpiteet ja
hoito

•

FMS-testaus ja
harjoitusohjeet

• Aerobinen kunto
• Lihaskunto

Liikuntaohjeiden
päivitys

23.3.2016

• Henkilöstösuunnittelu

• Ulkopuolisena palveluna ostettuna

• Liikkuvuus
• Motorinen kunto
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Palomiesten (FireFit) –lihaskuntotestit
Palomiesten työkyvyn
seurantaan kehitetyt
lihasvoima- ja –kestävyystestit

krt/60 s

45 kg; krt/60 s

Pelastussukellusohje,
Sisäasiainministeriön
julkaisuja 48/2007

Motorisen toimintakyvyn
ja liikkuvuuden osaalueet lisätään FireFit –
järjestelmään 2016
krt

23.3.2016

45 kg; krt/60
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Kehonhallinta, tasapaino, ketteryys,
koordinaatio
nivelten liikkuvuus ja lihasten joustavuus

http://urn.fi/URN:978-952-261-552-7

23.3.2016

1. Kirjallisuusanalyysiin, pilotointiin ja
asiantuntijatyöskentelyyn perustuen valittiin
pelastajien motorisen toimintakyvyn arviointiin
suositeltavat testit: pelastuslaitoksiin ja
työterveyshuoltoon
2. Testit pilotoitiin kahdessa pelastuslaitoksessa
3. Testien käytettävyys, luotettavuus ja toistettavuus
pelastusalalla määritettiin ja niitä kehitettiin em.
pohjalta
4. Kehitettiin palautteenantamisen perusta (palaute
testistä ja harjoitteluohjeet; kirjallisuusanalyysi 2)
5. Testi –ja toimintamalliehdotus
6. Soveltuvin osin FireFit-ohjelmaan
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Testien valinnan kriteerit
• testin luotettavuus ja käytettävyys mittaamaan pelastajien motorista
toimintakykyä ja liikkuvuutta
• riittävän haastava testi, jonka kohderyhmänä on työikäiset tai urheilijat
• on perusteltavissa pelastajan työn kannalta, "lajinomainen"
• eduksi jos jo aikaisemmin sovellettu pelastusalalla
• yksinkertainen ja turvallinen kenttätesti pelastuslaitoksella toteutettavaksi
• ei vaadi kalliita välineitä testin toteuttamiseksi

• testi on toistettava
• +++ testin yhteys ja ennustearvo työkykyyn nähden,
+++ testin yhteys ja ennustearvo tapaturmiin nähden
+++ testin toimivuus interventiossa ja seurannassa,
testin herkkyys osoittaa muutoksia
23.3.2016
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Kirjallisuushaku
• Aikaväliltä 2006‒2014 PubMed ja Google SCHOLAR tietokannoista – testaaminen 1, harjoittelu 2
• Turvallisuusalat, fyysisesti kuormittavat alat, urheilijat
• Tiukasti rajattuna testikirjallisuushaun tulos noin 1000 artikkelia
• Tarkasteltaviksi valittiin 30 motorisen toimintakyvyn testiä: 7 tasapaino-, 11 ketteryys- ja 12
liikkuvuustestiä.
• Perusteellisemmin analysoitavaksi valittiin 9 testiä:
Ø toiminnallinen liikekartoitus; Functional movement screen = FMS
Ø kolme tasapainotestiä: Star excursion testi, Y-tasapainotesti, Dynaaminen tasapainotesti
Ø kaksi ketteryystestiä: Ketteryys T-testi; Modifioitu ketteryys T-testi
Ø lisäksi kolme yksittäistä liikkuvuustestiä: niska-hartiaseudun liikkuvuus, selän sivutaivutus, eteenkurotus istuen
Ø 7 testiä pilotoitiin
23.3.2016
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Teyhen D., Bergeron M., Deuster P., Baumgartner N., Beutler A., de la Motte S., Jones B., Lisman
P., Padua D., Pendergrass T., Pyne S., Schoomaker E., Sell T., O’Connor F.
Current Sports Medicine Reports. American College of Sports Medicine 2014a:13(1):52-63.
Testit
Ø SEBT ja YBT (Star excursion balance test ja Y balance test)
Ø FMS (Functional movement screen)
Ø LESS (Landing error scoring system); hypyistä alastulon biomekaniikka, 2 videokameraa ja videoanalyysi

Anne Punakallio
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Toiminnallinen liikekartoitus Functional
Movement Screen (FMS)
- palomiesten työterveyshuoltoon

Syväkyykky

Askel aidan yli

Hartian liikkuvuuskurotus

Askelkyykky linjassa

Vartalon hallinta kiertoliikkeessä

Aktiivinen suoran jalan nosto

§
§
§

Gray Cook (2001), USA
(M-F Athletic / Perform
Better)

Keskivartalon hallintaa
arvioiva punnerrus

FMS profiillin
perustuva
harjoitteluohjeistus

Arvioi koko kehon toiminnallista hallintaa ja liikkuvuutta
Alunperin kehitetty palloilulajien urheilijoiden vammautumisten
ennaltaehkäisyyn
Käyttö laajentunut myös mm. turvallisuusammattiryhmiin ja
kuntoliikkujiin

23.3.2016
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7 osasuoritusta, jotka
arvioivat keskikehon
voimaa ja hallintaa,
koko kehon liikkeiden
symmetrisyyttä ja
koordinaatiota /
lihastasapainoa,
liikkuvuutta ja
tasapainonhallintaa
Laadullinen pisteytys
0-3 / testiliike
summapistemäärä 0-21
oma testivälineistö
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Star excursion balance test, Y tasapainotesti,
Toiminnallinen dynaaminen tasapainotesti

23.3.2016
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• Juokse mahdollisimman nopeasti
eteenpäin väli A-B ja kosketa oikealla
kädellä B-merkin alaosaa.
• Etene vasen kylki edellä sivuttaisilla
laukka-askelilla välin B-C ja kosketa
vasemmalla kädelläsi C-merkin alaosaa.
• Etene oikea kylki edellä sivuttaisilla
laukka-askelilla välin C-D ja kosketa
oikealla kädelläsi D muovimerkin
alaosaa.

Tulos korreloi
FMS
Dyn tasapaino
Eteenkurotus
Jalkakyykky
Sit-up
PP-ergo
BMI

• Etene vasen kylki edellä sivuttaisilla
laukka-askelilla välin D-B ja kosketa
vasemmalla kädellä B muovimerkin
alaosaa.
• Etene juoksemalla takaperin välin B-A
aloituspisteeseen.

23.3.2016
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Yksittäiset liikkuvuustestit
vEteenkurotus istuen
vNiska-hartiaseudun liikkuvuus
vSelän sivutaivutus

23.3.2016

23

Anne Punakallio

Yhteenveto testien ominaisuuksista
(K) kirjallisuuskatsauksen ja (P) pilotoinnin tulosten perusteella
Testi

Luo-

Tois-

Käy-

Yhteys

Ennus-

Yhteys

Ennus-

Yhteys

Ennus-

Toimii

tet-

tetta-

tettä-

työky-

taa

TULE-

taa

tapa-

taa

interv./

tavuus

vuus

vyys

kyyn

työky-

oirei-

TULE-

turmiin

tapa-

seuranta

kyä

siin

oireita

turmia

K/P

K

K/P

K/P

K

K/P

K

K/P

K

K

NHS
liikkuvuus

+/+

+

+/+1

ei tut/-4

ei tut

+/+

-

ei tut/+

-

+

Eteenkurotus

+/+

+

+/+

+/-4

+

+/-

-

+/+

+

+

Sivutaivutus

+/+

+

+/+

+/-4

+

+/-

+

ei tut/+

-

+

FMS

+/+

+

+/+2

ei tut/+

ei tut

+/+

ei tut

+/-

+

+

tut/+3

ei tut/+

ei tut

ei tut/-

ei tut

tut/+6

ei tut

(+)

+/+

+5/(+)

+5

-/(+)

-

-

+

T-testi

+/+

+

Tasapaino
savusuk.v

+/+

+
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FMS ja tapaturmariski
• Eniten käytetty FMS pisteraja selkeästi suurentuneelle vammautumisriskille on ≤14,
mutta myös 15–16 pisteen saavuttaneilla riski on jo suurempi verrattuna >16
pistettä saavuttaneisiin.
• Riski vammautumisiin noin 3-kertainen verrattuna yli 14 pistettä saaneisiin.
• Kyseenomaiset pisterajat ennustavat vammariskiä useissa pitkittäistutkimuksissa
(palomiehillä, palomies- ja upseerioppilailla; Butler ym. 2013, Lisman ym. 2013,
O´Connor ym. 2011, Peate ym. 2007, (palloilulajien harrastajilla ja ammattilaisilla;
Brown 2011, yliopisto-urheilijoilla; Chorba ym. 2010, Garrison ym. 2015,
rannikkovartija kokelailla; Knapik ym. 2015, sekä eliittitason jalkapalloammattilaisilla
Zalai ym. 2015).
• Näiden ominaisuuksien harjoittaminen vähensi tapaturmia 42 % ja lyhensi
sairauslomien pituutta 62 % verrattuna aikaisempaan 21-60-vuotiailla
ammattipalomiehillä (Peate ym. 2007)
23.3.2016
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FMS oireet ja fyysinen työkyky, yhteydet
muihin ominaisuuksiin (FireFit 3)
• Riski TULE-oireisiin yhdessä tai useammassa (2-7) kehon osassa
oli kolminkertainen (3,1) testatuilla pelastajilla, joiden FMS:n
kokonaispistemäärä oli ≤ 14 verrattuna testattuihin, joiden
tulos oli yli 14
• Riski heikentyneeseen itsearvioituun fyysiseen työkykyyn oli
kolminkertainen (2,9) testatuilla pelastajilla, joiden FMS:n
kokonaispistemäärä oli ≤ 14 verrattuna testattuihin, joiden
tulos oli yli 14
• Hyvä tulos FMS:ssä oli yhteydessä hyvään testisuoritukseen (ja
päinvastoin) yksittäisissä liikkuvuustesteissä, ketteryystestissä ja
lähes merkitsevästi dynaamisen tasapainon testeissä.

23.3.2016
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Pelastajien tulokset ikäryhmittäin (FireFit 3)
20-29

30-39

40-49

50-59

(n=23)

(n=25)

(n=24)

(n=25)

Dynaaminen
tasapaino, s+virh.

16,6
17,2
18,2
25,2
(10,6-27,5) (11,6-25,3) (8,2-34,8) (11,3-38,1)

Ketteryys T-testi, s

7,2
(5,9-9,5)

7,9
8,5
9,8
(6,0-10,8) (6,3-17,3) (7,3-13,4)

Toiminnallinen
Liikekartoitus, 0-21

17,1
(11-19)

15,2
(9-21)

14,3
(7-20)

10,6
(7-15)

Punakallio ym. 2015. Pelastajien motorinen toimintakyky ja liikkuvuus: FireFit – Fyysisen toimintakyvyn
arviointi-, palautteenanto- ja seurantajärjestelmän kehittämisen 3. vaihe
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:978-952-261-552-7
23.3.2016
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TULE-oireet ikäluokittain; kipualueiden lukumäärä, %
Ikäryhmä
Kipualue (lkm)

20–29

30–39

40–49

50–59

(n=23)

(n=25)

(n=24)

(n=25)

0

65

24

17

8

1

13

32

33

16

2–7

22

44

50

76

14
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Yhteenveto FMS soveltuvuudesta pelastusalalle
- monipuolinen, tulos yhteydessä kaikkiin muihin testeihin
(dyn tasapaino, ketteryys, yksittäiset liikkuvuustestit)
- erottelee hyvin eri ikäryhmissä
- raja-arvo olemassa tapaturmatutkimuksista
- raja-arvo toimii myös TULE-oireiden ja koetun työkyvyn
suhteen pelastajilla
- erityisesti ennaltaehkäisevä näkökulma
- ei testata dynaamista kehonhallintaa / tasapainoa
tutkittavan liikkuessa > testiliikkeet sinänsä dynaamisia (+
tulosten merkitsevä yhteys dynaamisiin testeihin ja
koettuihin vaatimuksiin)
- muodostuu seitsemästä liikkeestä, aikaa varattava noin 30
min palautteineen
- testausvälineistö ym. tilattavissa
http://www.functionalmovement.com/fms
Fysioline aloittaa maahantuonnin 2016
23.3.2016

29

Anne Punakallio

15

23.3.2016

FireFit 3 Testi- ja toimintamalliehdotus
Motorisen toimintakyvyn ja liikkuvuuden testi- ja
toimintamallisuositus koostuu kolmesta osasta:
a) työterveyshuollon toteuttama FMS-testaus,
harjoitteluohjeistus ja seuranta (FMS:ää ei FireFit
ohjelmaan)

b) motorisen toimintakyvyn ja liikkuvuuden
harjoittamisen lisääminen / liittäminen pelastajien
olemassa olevaan harjoitteluun (FireFit ohjelmaan)
c) harjoittelun tueksi motorisen toimintakyvyn ja
liikkuvuuden testejä pelastuslaitoksiin (dynaaminen
tasapaino, selän sivutaivutus, eteenkurotus istuen, niskahartiaseudun liikkuvuus) (FireFit ohjelmaan)

•

Laivalla jokaisen työntekijän tulee pystyä
pelastautumaan ja toimimaan
poikkeustilanteissa esim. karilleajossa,
tulipalossa tai törmäyksessä.
Poikkeustilavalmius ja -tehtävät edellyttävät,
että jokaisella työntekijällä on sellainen
terveydentila ja toimintakyky, että hän
kykenee suoriutumaan
hätätilannetehtävistään.
http://www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/Documents/SeaFit_
Merenkulku.pdf
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• Tutkimuksen tavoitteena oli parantaa merenkulkijoiden ja heidän
työterveyshuoltohenkilöstönsä tietämystä poikkeustilanteisiin liittyvien
pelastustehtävien laadusta ja niiden vaatimasta fyysisestä
suorituskyvystä.
• Tutkimuksessa selvitettiin merenkulun poikkeustilannetehtävien fyysistä
kuormittavuutta, tuotettiin tietoa merenkulkijoille tehtävien vaatimasta
fyysisestä kunnosta sekä merimies- ja työterveyslääkäreille
tehtäväkohtaisen soveltuvuus- ja kuntoutustarpeen arviointiin.
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Pelastuslautalle nouseminen ja lautan kääntäminen
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Aallokossa uinti ja narutikkaita kiipeäminen
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Merenkulkijat, joilla oli hyvä vartalonvoima, käden puristusvoima,
kehonhallinta ja liikkuvuus sekä dynaaminen tasapaino
kuormittuivat vähiten
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Hyvä tulos FMS:ssä – merenkulkija kuormittuu
vähemmän
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