
Back to Move! -hankkeen loppuraportti



Back to Move! -hanke

Toisen asteen oppilaitoksille suunnattu Back to Move! -hanke toimi 

Selkäliitossa vuosina 2019–2021. Hanketta tuki opetus- ja kulttuuriministeriö 

ja se oli osa Liikkuva opiskelu -ohjelmaa. 

Back to Move! -hankkeen tavoitteena oli 
edistää toisen asteen opiskelijoiden selän ja 
niskan hyvinvointia tauottamisen ja liikkeen 
keinoin sekä lisätä selän hyvinvointia 
huomioivaa opiskelukulttuuria oppilaitoksissa.

Opettajia ja opiskelijoita koulutettiin 
lisäämään liikettä ja tauotusta oppilaitoksessa 
ja etätyöskentelyssä osana opiskelupäivää. 
Opiskeluhuollon henkilöstöä vastaavasti 
koulutettiin niska- ja selkäoireiden 
ennaltaehkäisystä ja hoidosta.

Kohderyhmänä olivat 
toisen asteen eli 
lukioiden ja 
ammattioppilaitosten:
• opiskelijat
• opettajat
• opiskeluhuollon 

henkilöstö.



Back to Move! -kyselyt

Koulutuksen tilanneille oppilaitoksille lähetettiin etukäteen kyselyt erikseen 

opiskelijoille ja opettajille, jotta koulutusten sisällöissä voitiin huomioida 

oppilaitoskohtaiset tarpeet. Opiskeluhuollon käsityksiä nuorten selän terveydestä 

kartoitettiin teemakyselyllä. 

Keskeisimmät havainnot 
opiskelijoiden vastauksista:
• Kyselyyn vastasi 122 ammatillisen 

oppilaitoksen opiskelijaa ja 750 
lukiolaista (N=872). 

• Lukiossa opiskelupäivän aikainen 
istumisen määrä koettiin liian 
suureksi. Lukiolaiset myös kokivat 
istuvansa yhtäjaksoisesti liikaa 
oppitunneilla. 

• Lukiolaiset toivoivat, että opettajat 
muistuttavat heitä taukoliikunnasta, 
liikkeestä ja asentojen vaihtelusta. 

• Amislaiset kokivat voivansa vapaasti 
muuttaa asentoaan oppituntien 
aikana ja liikkua luokkatilassa 
vapaasti. He eivät kuitenkaan olleet 
niin kiinnostuneita ohjatusta 
taukojumpasta kuin lukiolaiset. 

Keskeisimmät havainnot opettajien 
vastauksista: 
• Kyselyyn vastasi yhteensä 87 opettajaa 

(lukioista 27, ammattioppilaitoksista 60). 
• Sekä lukio- että amisopettajat kokivat, 

että opiskelijat istuvat liikaa määrällisesti 
ja yhtäjaksoisesti opiskelupäivän aikana.

• Opettajat olivat sitä mieltä, että 
oppitunteja, joilla ei istuta, pitäisi olla 
enemmän.

• Opettajien mielestä opiskelijat voivat 
vapaasti muuttaa asentoaan 
oppitunneilla. 

• Opettajat kokivat, että heidän tulisi 
muistuttaa oppitunnin aikaisesta 
liikkumisesta tai asennon vaihtelusta.

Opiskeluterveydenhoitajien käsityksiä nuorten selän terveydestä kartoitettiin 

teemakyselyllä (N=8). 

Vastauksista selvisi, että opiskeluhuollossa tunnistettiin tauottamisen ja liikkeen 

merkitys opiskellessa, ja terveydenhoitajat käyttivät aikaa liikunnan ohjaukseen 

vastaanotolla. Vastaajien käsityksen mukaan keskeisiä tekijöitä selkä- ja niskakivulle ovat 

liikkumattomuus, puutteellinen ergonomia sekä lisääntynyt ruutuaika.



Back to Move! -verkkokoulutukset opettajille 

Koulutukset suunniteltiin eri kohderyhmille tehtyjen kyselyiden pohjalta ja 

ne toteutettiin verkkokoulutuksina oppilaitoksille toisen ja kolmannen 

hankevuoden aikana. 

Koulutusten tavoitteena oli lisätä opettajien tietoisuutta nuorten selän ja 
niskan hyvinvoinnista. Lisäksi opettajia haluttiin kannustaa lisäämään 
tauotusta, asentojen vaihtelua ja liikettä oppitunneilla sekä vahvistaa 
myönteistä asennetta aktiivisempaan oppilaitoskulttuuriin. 

Koulutus sisälsi kolme moduulia: nuori selkä ja niska, opiskeluympäristö sekä 
asenteet ja motivaatio. Moduulit sisälsivät niin teoriaa kuin käytännön 
harjoituksia tauottamisesta ja liikkeen lisäämisestä. Opettajien koulutusten 
haasteena oli palautteen kerääminen: Koulutuksen jälkeen lähetettyyn 
sähköiseen kyselyyn vastasi vain 29/360 opettajasta. 

Opettajat

10 verkkokoulutusta 
Liikkuva opiskelu -

ohjelman oppilaitoksissa. 

Koulutuksiin osallistui noin 
360 opettajaa.

Eniten opettajia 
koulutettiin Pohjois-

Savossa, Kainuussa ja 
Pirkanmaalla. 

Palautteen perusteella opettajista 

69 % oli täysin tai lähes samaa 

mieltä siitä, että koulutus vastasi 

odotuksia/tavoitteita. Opettajista 

55 % oli sitä mieltä, että nuori selkä 

ja niska -koulutusmoduuli oli 

kaikkein hyödyllisin. Opettajat 

toivoivat myös enemmän 

käytännön vinkkejä ja erilaisia 

taukojumppia. Selkäliiton 

täydennyskoulutuksista oli 

kiinnostunut 52 % opettajista.



Back to Move! -verkkokoulutukset 
opiskeluhuollon henkilöstölle 

Teemakyselyn vastausten pohjalta opiskeluhuollon henkilöstölle luotiin 

koulutus, joka koostui kolmesta moduulista: nuoren selkä ja niska, nuoren 

selkä- ja niskakipu sekä itsehoidon ohjaus. 

Opiskeluhuollon pilottikoulutus toteutettiin Kajaanissa toisen hankevuoden 
lopussa. Pilottikoulutuksen markkinointivaiheessa huomattiin haaste 
kohderyhmän tavoittamisessa. Suomen Terveydenhoitajaliiton ja Kajaanin 
ammattikorkeakoulun avulla onnistuttiin tavoittamaan koulutuksesta 
kiinnostuneita opiskeluhuollon henkilöitä Kajaanissa, ja koulutus pystyttiin 
toteuttamaan Zoomin välityksellä. Pilottikoulutuksessa osallistujia oli 24. 

Pilotin pohjalta muokattiin koulutuksen toteutustapaa. Lähtökohtana oli, että 
opiskeluhuollon koulutuksista tulisi valtakunnallisia koulutuksia, joita 
Selkäliitto säännöllisesti järjestäisi. Koska tässäkin toimintamallissa haasteena 
oli saada riittävästi osallistujia koulutuksiin, muokattiin toimintatapaa vielä 
kerran ja koulutukset vietiin itsenäisesti suoritettaviksi kokonaisuuksiksi 
itsLearning-verkko-oppimisympäristöön. 

Opiskeluhuollon koulutusten saaminen toimivaksi kokonaisuudeksi ja 
kohderyhmän tavoittaminen olivat hankkeen suurimmat haasteet ja näiden 
vuoksi koulutusten tuloksia ja vaikuttavuutta ei voida hankkeen päättyessä 
arvioida. Hanke kuitenkin antoi hyvät lähtökohdat jatkaa ja kehittää 
koulutuksia myös jatkossa osana Selkäliiton perustoimintaa.

26.11.2020 
Pilottikoulutus

Kevät 2021: 
Koulutussisältöjen 
muokkaus pilotin 

pohjalta

Syksy 2021: 
Koulutukset 

itseopiskelukokonai-
suuksiksi verkko-

oppimisympäristöön

Koulutukset jatkuvat 
osana Selkäliiton 
perustoimintaa

hankkeen 
päättyessä.

Kuvio 1. Opiskeluhuollon henkilöstön koulutuksen kehittyminen.



Back to Move! -verkkokoulutukset 
opiskelijoille

Hankkeessa koulutettiin myös opiskelijoita tauottamisen, liikkeen lisäämisen 
ja asennon vaihtelun tärkeydestä. Koulutuksiin osallistui 144 opiskelijaa 
kolmesta oppilaitoksesta.

Eniten opiskelijoita tavoitettiin opettajien koulutusten kautta. Osa opettajista 
otti koulutuksiin mukaan opiskelijaryhmiä. Tämä lisäsi keskustelua opettajien 
ja opiskelijoiden välillä liikettä lisäävästä oppilaitoskulttuurista.  

Jatkossa opiskelijoille 
järjestetään työpajoja 

tauotuksesta ja 
liikkeen lisäämisestä 

Discord-alustalla.



Back to Move! -verkkokoulutukset 
muille toimijoille

Koulutukset olivat esillä myös eri tahojen järjestämissä alue- ja paikallis-
seminaareissa. Näiden seminaarien kohderyhminä olivat pääosin liikunta-, 
terveys- ja kasvatusalan toimijoita. 

Back to Move! -koulutukset tavoittivat 225 liikunnan, hyvinvoinnin ja 
kasvatustyön parissa työskentelevää henkilöä neljässä seminaarissa sekä 
yhdessä kaupungin liikuntatoimelle järjestetyssä koulutuksessa. 



Back to Move! -viestintä

Hanketoiminnasta ja hankkeessa tuotetuista materiaaleista viestittiin 
kohderyhmille pääasiassa verkkosivujen ja sosiaalisen median avulla. 

Verkkosivu: 

• selkakanava.fi/back-to-move
• Verkkosivuille tuotettiin nuorten selkäterveyteen 

ja koulutuksiin liittyviä sisältöjä. 
• 18 783 kävijää verkkosivuilla (2019-2021)
• Vuonna 2021 suosituimmat sisältösivut olivat:

• Päätösseminaari (197 käyntiä)
• Tietoa selkäsi hyvinvointiin -opas nuorille 

(140)
• Verkkokoulutukset opiskelijoille (118)

Instagram:

• @back.to.move
• Instagramissa viestittiin taukoliikunnasta ja muista 

selän hyvinvointia edistävistä sisällöistä. 
• Hankkeen päättyessä Instagramissa oli 212 

seuraajaa. 

Sähköinen opas: 

• Tietoa selkäsi hyvinvointiin -opas nuorille. 
• Oppaassa käsitellään selkä- ja niskakipua sekä 

annetaan keinoja edistää selän hyvinvointia. 
• Oppaan verkkosivuilla on vieraillut 422 kävijää ja 

opas (pdf) on ladattu 78 kertaa vuoden 2021 
aikana.

Discord:

• Hankkeen loppuvaiheessa avattiin nuorille oma 
viestintäkanava Discordiin, jossa heille voidaan pitää 
työpajoja ja nuoret voivat keskustella selän 
hyvinvointiin liittyvistä asioista toisten nuorten tai 
Selkäliiton fysioterapeutin kanssa. 

• Hankkeen päättyessä ei voida vielä arvioida alustan 
toimivuutta nuorten selkäneuvonnan edistämisessä.



Back to Move! -tulokset

Hanketuloksia peilataan hankehakemukseen asetettuihin tavoitteisiin. Toiminta 
jakautui kahteen toimintatapaan, koulutuksiin ja viestintään. 

Tavoite Tulos

Edistetään oppituntien tauottamista ja liikettä 
tukevaa oppilaitoskulttuuria.

Opettajat toivat esiin omia käsityksiään, mitkä 
olivat heistä esteitä liikkumiselle ja tauottamiselle 
(mm. kiire, asian unohtaminen ja asenne). 
Koulutuksissa pohdittiin keinoja näiden esteiden 
ylittämiseksi ja mietittiin tapoja lisätä liikettä 
oppitunneille.

Tuetaan 2. asteen opiskelijoiden opiskelu- ja 

tulevaisuuden työkykyä selän ja niskan terveyden 

näkökulmasta. 

Opettajat toivat esiin omia käsityksiään tekijöistä, 
joiden kokivat aiheuttavan niska- ja selkäkipuja 
oppilaitosympäristössä (mm. huono 
työskentelyasento, liika istuminen ja 
epäergonomiset kalusteet). Näitä teemoja 
käsiteltiin koulutuksissa ja opettajia kannustettiin 
lisäämään opiskelijoiden mahdollisuuksia edistää 
opiskeluhyvinvointiaan liikkeen ja tauotuksen 
keinoin.  

Lisätään opiskelijoiden tietoisuutta selkä- ja 
niskakivun ennaltaehkäisystä ja itsehoidosta 
kiinnittämällä huomiota asentojen vaihteluun, 
liikkeeseen ja tauottamiseen oppituntien aikana. 

Opiskelijoiden tietoisuutta lisättiin kouluttamalla 
opettajia ja opiskeluhuollon henkilöstöä. Ko. 
kohderyhmät voivat edistää selän terveyttä tukevaa 
ja aktiivista opiskelupäivää. Myös opiskelijoita 
osallistui koulutuksiin. Koulutuksissa, joihin 
osallistui sekä opettajia, että opiskelijoita, saatiin 
hyvää vuoropuhelua kohderyhmien välille 
aktiivisesta opiskelupäivästä. 

Lisätään opettajien tietoisuutta tauottamisesta, 

taukoliikunnasta ja työasentojen vaihtelun 

merkityksestä selän ja niskan terveyttä edistävänä 

tekijänä.

Tauottamisen, asentojen vaihtelun ja 
taukoliikunnan merkitystä käsiteltiin koulutuksissa 
niin teoriassa kuin myös käytännön harjoituksina. 
Lisäksi oppilaitoksille suunnatuissa materiaaleissa 
tietoa tuotiin esiin tiiviissä muodossa.

Lisätään opiskelijaterveydenhuollon tietoisuutta 
selkä- ja niskasairauksien ennaltaehkäisystä ja 
terveyden edistämisestä.

Opiskeluhuollon henkilöstön koulutusten 
jalostaminen vei arvioitua pidemmän ajan. 
Kohderyhmän tavoittaminen muodostui myös 
haasteeksi. Haasteiden vuoksi opiskeluhuollon 
henkilöstön koulutuksista muodostui lopulta 
itsenäisesti verkossa suoritettava 
opintokokonaisuus.

Tuotetaan Liikkuva opiskelu -ohjelmaan selän ja 
niskan terveyttä edistävä näkökulma.  

Hankkeen järjestämissä koulutuksissa käsiteltiin 
tauottamista, liikettä ja liikkumista selän ja niskan 
hyvinvoinnin näkökulmasta. 



Back to Move! -itsearviointi

Hankkeen lopuksi arvioitiin onnistumisia ja haasteita. Onnistumiset on 
esitetty oheisen listauksen plussarakkeessa ja haasteet miinussarakkeessa.

• Suunniteltiin ja laadittiin 
opettajille ja opiskelijoille 
suunnatut kyselyt, joiden
tulokset antoivat uutta tietoa 
kohderyhmistä ja 
oppilaitoskulttuurista.

• Tuotettiin verkkokoulutus-
kokonaisuudet opettajille ja 
opiskeluhuollolle. 

• Tuotettiin nuorille suunnattua, 
selkäterveyttä edistävää 
materiaalia. 

• Saatiin uusia, yllättäviäkin 
yhteistyökumppaneita ja 
verkostoja. 

• Otettiin käyttöön uusia kanavia 
selkätiedon välittämiseen.

• Koottiin hankkeelle asiantunteva 
ja moniammatillinen 
ohjausryhmä.

• Nuorten tavoittaminen suoraan 
verkkosivujen tai somen kautta 
ja osallistaminen hankkeeseen.

• Opiskeluhuollon henkilöstön 
tavoittaminen ja koulutusten 
markkinointi.

• Vastausten saaminen 
koulutuspalautekyselyyn, 
mikä vaikutti myös hankkeen 
tulosten todentamiseen.  

• Koronan myötä alkuperäisten 
suunnitelmien muokkaaminen 
ja toiminnan mukauttaminen 
kokonaan verkkoon. 

• Nuorten selkäterveyteen 
vaikuttaminen oppilaitoksissa. 
Koulutusvierailut 
oppilaitoksissa eivät 
toteutuneet ja näin ollen 
oppilaitosten rutiinit ja kulttuuri 
jäivät vähemmälle huomiolle, 
koska koulutukset olivat vain 
verkossa. 



Back to Move! -kiitokset

Kiitos yhteistyökumppaneille ja -oppilaitoksille nuorten selän 
hyvinvoinnin edistämisestä!

selkäliitto.fi
selkaliitto@selkaliitto.fi


