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ARTIKKELI

Luonnon virkistyskäytön lisäksi luonnolla on vielä 
hyödyntämätöntä potentiaalia terveydenhuollossa. 

Luonnon 
hyvinvointivaikutukset  
kuntoutumisen tukena
Opinnäytetyössä kehitettiin luonnossa toteutuva fysioterapiainterventio 
mielenterveyden tueksi. Kasvava näyttö luonnon terveysvaikutuksista 
kannustaa luontoympäristöjen käyttöönottoon kuntoutuksessa.
Kuvat: EMIL VIKSTRÖM
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E
linympäristöjen vaikutuksesta ihmisten hyvin-
vointiin ja terveyteen ollaan enenevissä määrin 
kiinnostuneita. Luonnon tarjoamat mahdolli-
suudet ovat herättäneet kiinnostusta virkistys-

käytön lisäksi nyt myös terveydenhuollossa. 
Tutkimuksellinen tieto luonnon hyvinvointivaiku-

tuksista ja terveyshyödyistä on lisääntynyt runsaasti 
viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana (1,2). Tutki-
musnäyttöä on saatu muun muassa luontoympäristöjen 
yhteydestä sairastavuuteen, itse raportoituun tervey-
teen, koettuun stressiin ja sen fysiologisiin indikaatto-
reihin sekä väestön liikuntatottumuksiin. Luontoym-
päristöt motivoivat ihmisiä liikkumaan ja palauttavat 
tehokkaasti kuormituksesta (1).

Suomessa luontoon tukeutuvia menetelmiä hoidon ja 
kuntoutuksen tukena kutsutaan nimellä Green Care (3). 
Erilaisia luontoperustaisia menetelmiä on jo käytössä 
kuntouttavassa toiminnassa. Hankkeista saadut koke-
mukset ovat olleet positiivisia erityisesti mielialaa kohen-
tavien vaikutustensa vuoksi (4). 

Luontoperustaisten menetelmien käyttö voi tukea 
erilaisissa terapiainterventioissa asetettujen tavoitteiden 
saavuttamista (5), ja niiden avulla voidaan tarjota yksi-
löllisempiä ratkaisuja kuntoutuksen kentällä. Luonnon 
terveyshyödyt tulisi ottaa nykyistä vahvemmin osaksi 
terveydenhuoltoa ja suomalaisten terveyden edistä-
mistä (4).

Luonnosta keinoja terveyden  
edistämiseen ja kuntoutukseen
Luonnon hyvinvointi- ja terveyshyötyjen vaikutusmeka-
nismit muodostuvat monesta osatekijästä. Kuviossa 1 on 
esitelty tutkimuksissa esiintyvät keskeisimmät vaikut-
tavat tekijät sekä niistä saadut hyödyt. 

Tutkimuksissa on todettu metsäkäynneillä olevan 
rentouttavia ja stressiä alentavia fysiologisia vaikutuksia 
(6). Luontokäyntien on koettu elvyttävän stressistä (7) 
ja kohentavan mielialaa (8). Luonnon terveysvaikutukset 
perustuvat osaltaan luontoympäristöjen liikuntaa lisää-
vään vaikutukseen. Asuinympäristöjen viher- ja luonto-
alueiden määrällä on todettu olevan positiivinen yhteys 
liikunnan määrään (9).

Elpymisen kokemuksen lisäksi luonnossa voidaan 
kokea myös tervehtymistä. Tervehtymisellä tarkoite-

taan kokemusta paranemisesta ja kokonaisvaltaisesta 
hyvinvoinnista (10). Luontoympäristöjen käytön on 
havaittu vaikuttavan positiivisesti esimerkiksi aivoin-
farktipotilaiden kuntoutumisprosessissa (11). 

Viimeisten vuosikymmenten aikana eri puolelle 
Suomea on syntynyt uusia palveluja ja hankkeita, 
jotka hyödyntävät luontoavusteista toimintaa sosiaali- 
ja terveysalalla. Luontoavusteisesta kuntouttavasta 
toiminnasta on suomalaisia esimerkkejä muun muassa 
päihdekuntoutuksessa ja mielenterveyskuntoutuksessa 
(12). Suomessa on kehitetty ja testattu hyvin tuloksin 
terveysmetsän mallia osana mielenterveyskuntoutujien 
ja 2-tyypin diabetesasiakkaiden hoitoa (4).

Terveillä henkilöillä saadut tulokset metsän myöntei-
sistä vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin viittaavat 
siihen, että metsäluontoa voitaisiin jatkossa hyödyntää 
yhä enemmän myös sairauksien hoidossa, kuntoutuk-
sessa sekä sekundaarisessa sairauden ehkäisyssä (2).

Mielenterveyden tukeminen  
fysioterapiassa
Kokonaisvaltainen, biopsykososiaalinen, terveyden, 
toimintakyvyn ja toiminnanrajoitteiden malli (ICF) ottaa 
huomioon yksilötekijöiden lisäksi myös yksilön toimin-
taympäristön (13). Fysioterapian alalla koko ajan lisään-
tyvä tieto psykososiaalisten tekijöiden merkityksestä, 
esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinvaivojen 
ja kivun kokemuksen taustalla, tukee 
kokonaisvaltaisen huomioimisen tärke-
yttä käytännön työssä (14).

Fysioterapialla on tärkeä rooli osana 
mielenterveyden häiriöiden hoitoa ja 
kuntoutusta. Lisäksi kaikessa fysiotera-
piassa voidaan huomioida mielentervey- 
den edistäminen ja mielenterveyden haas-
teiden ennaltaehkäisy (15).

Mielenterveys on olennainen osa 
terveyttä ja tärkeää yksilön hyvinvoinnin 
sekä toimintakyvyn kannalta. Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen määritelmän mukaan hyvään mielentervey-
teen kuuluu hyvä itsetunto, elämänhallinnan tunne, 
optimismi, mahdollisuus mielekkääseen toimintaan ja 
tyydyttäviin sosiaalisiin suhteisiin sekä taito kohdata 
vastoinkäymisiä. 

Luonnolla 
on tutkitusti 
terveyttä 
edistäviä 
vaikutuksia.
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Mielenterveyttä edistäviä tekijöitä voidaan vahvistaa 
tukemalla yksilön joustavuutta, itsetuntoa, hyvinvoinnin 
tunnetta ja parantamalla elämänlaatua. Mielenterveyttä 
edistävän toiminnan tavoitteena on lisätä vahvistavia 
ja suojaavia tekijöitä (16).

Mielenterveyttä tukeva  
fysioterapeuttinen luontoryhmä
Toiminnallisen opinnäytetyön yhteistyökumppanina 
toimi Mielenvireys ry:n hanke TOLPPA – toimintakyvyn 
ja osallisuuden parantaminen luonnon parissa (2018–
2020). Sen tavoitteena oli luoda uusia psykososiaalisen 
kuntoutumisen polkuja syrjäytymisvaarassa oleville 
henkilöille. Hankkeessa höydynnettiin luontoavusteisia 

menetelmiä sekä ryhmätoimintaa, 
ja sen tavoitteena oli kehittää työi-
käisten mielenterveyskuntoutujien 
elämänhallintataitoja. 

Oulun ammattikorkeakoulun 
opiskelijoiden yhteistyö hankkeen 
kanssa alkoi jo aiemmin projek-
tityön merkeissä. Tällöin toimin-
taan osallistuneet ilmaisivat kiin-
nostustaan lempeää luontoliikuntaa 
kohtaan, jonka pohjalta opiskelijat 

toteuttivat Lempeää liikettä ja läsnäoloa luonnossa 
-ryhmäkokonaisuuden. 

Ryhmä kokoontui kolme kertaa kesäkuussa 2020 
Oulun Hietasaaren virkistysmetsässä. Yhden tapaamis-
kerran pituus oli kaksi tuntia. Osallistujat koostuivat 
pääosin TOLPPA -hankkeen asiakkaista, joilla oli taus-
talla muun muassa mielenterveyden haasteita, pitkä-
aikaistyöttömyyttä sekä syrjäytymisvaaraa. Yhteensä 
ryhmään osallistui 6 henkilöä. Ryhmän sisältö suunni-

teltiin eteneväksi kokonaisuudeksi siten, että opittuja 
asioita syvennettiin ryhmän edetessä. 

Ryhmän sisällön tarkoituksena oli tukea osallistu-
jien hyvinvointia ja toimintakykyä lisäämällä kehotietoi-
suutta ja läsnäolotaitoja (17). Terapeuttisen harjoittelun 
menetelmistä hyödynnettiin kehotietoisuus- ja hengi-
tysharjoituksia, rentoutusmenetelmiä sekä tietoista 
läsnäoloa. 

Tavoitteena oli vahvistaa osallistujien keho-mieliyh-
teyttä. Luonnon hyvinvointivaikutuksia vahvistettiin 
kuljettamalla luontoelementtejä tavoitteellisesti osana 
kaikkia harjoituksia. Ryhmäkerran rakenne koostui 
viidestä osiosta: siirtymäharjoitus, alkuorientaatio, 
liikeharjoitteet, loppurentoutus sekä reflektio.

Siirtymäharjoituksella tavoiteltiin irtioton kokemusta 
ja irtaantumista arkihuolista. Alkuorientaatiossa herätel-
tiin läsnäolon kokemusta aistiharjoitusten avulla, harjoi-
teltiin hengityksen havainnointia ja tunnusteltiin kehon 
liikkeitä alustasuhdeharjoittein.

Liikeharjoitteiksi valittiin selkeitä, koko kehoa huomi-
oivia liikkeitä, esimerkiksi joogasta tuttuja harjoitteita. 
Liikkeiden toteutuksessa hyödynnettiin ympäröivää 
luontoa kuten puita. Loppurentoutuksessa osallistujat 
etsivät itselleen mukavan asennon istuen tai seisten 
puunrunkoa vasten. Rentoutusharjoitteena käytettiin 
jännitys-rentousmenetelmää. 

Jokainen ryhmäkerta sisälsi yhteisen reflek-
tio-osuuden, jossa ohjaajien tuella harjoiteltiin itseha-
vainnointia. Reflektiossa pysähdyttiin tunnustelemaan 
harjoitusten sekä luontoympäristön vaikutuksia kehossa 
ja mielessä. Reflektiossa hyödynnettiin luontoelement-
tien symboliikkaa osallistujien ajatusten, tunteiden ja 
kehontuntemusten ilmentäjinä. Osallistujat etsivät 
ympäristöstä tuntemuksiaan kuvaavia asioita ja niistä 
keskusteltiin yhdessä. 

Osallistujien kokemukset ryhmästä olivat samankal-
taisia kuin tutkimuksissa havaitut luonnon hyvinvoin-
tivaikutukset (7–10). Harjoitteet ja ympäröivä luonto 
koettiin rauhoittavaksi ja rentouttavaksi. Luonnon koet-
tiin lisäävän läsnäolon tunnetta sekä tuntuvan harjoi-
tusympäristönä omalta. 

Osallistujat kokivat ryhmän kannustavan omatoimi-
seen luonnossa liikkumiseen sekä tuoneen lähiluontoa 
tutuksi. Ryhmän jäsenet pitivät ryhmäkertojen päät-
teeksi pidettyjä reflektioita tärkeänä osana kokoon-
tumisia, sillä niiden koettiin tuovan esiin ryhmästä ja 
ympäristöstä saadut vaikutukset. 

Pohdinta
Luonnon virkistyskäytön lisäksi luonnolla on vielä 
hyödyntämätöntä potentiaalia terveydenhuollossa. 
Useissa tutkimuksissa todetut luonnon positiiviset 
terveysvaikutukset olisi mahdollista ottaa nykyistä 
vahvemmin osaksi myös kuntouttavaa toimintaa. 

Luonnon hyvinvointivaikutusten käyttöönottoa 
tukee jo olemassa oleva näyttö terveillä henkilöillä 

Luonto-
ympäristöistä 

saadaan 
mahdollisuuksia 

kokonaisvaltaiseen 
fysioterapiaan.

Jokainen ryhmäkerta sisälsi yhteisen reflektio-osuuden, jossa ohjaajien tuella harjoiteltiin 
itsehavainnointia hyödyntämällä muun muassa luontoelementtien symboliikkaa. 
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tehdyistä tutkimuksista. Lisäksi niiden käyttöä tukevat 
alustavat mutta lupaavat tutkimukset luonnon hyödyistä 
sairauden hoidossa ja kuntoutuksessa sekä positiiviset 
kokemukset luontoperustaisuutta hyödyntävistä hank-
keista ja projekteista. 

Psykososiaalisilla tekijöillä tiedetään olevan suuri 
merkitys kuntoutumisessa (13,14). Kuntoutusympä-
ristöjen monipuolistaminen voisi tukea osaltaan koko-
naisvaltaisuuden ja yksilöllisyyden huomioimista myös 
fysioterapiassa. Motivoivien (9) ja mielialaa kohentavien 
(7,8) vaikutusten ansiosta luonto voisi toimia tehok-
kaana kuntoutumisen ympäristönä. Luonnossa toimi-
minen vie kuntoutujan lähemmäs luonnollista toimin-
taympäristöä. Tämä tukee osaltaan kuntoutujan osalli-
suutta ja voisi mahdollistaa pysyvämpiä muutoksia oman 
terveyden edistämiseksi. 

Luonnon hyvinvointivaikutukset ymmärtää parhaiten 
itse kokemalla. Luonto voi antaa ammattilaiselle itselleen 
voimavaroja ja toimia palautumisen ympäristönä. Omaa 
luontosuhdetta kannattaakin pysähtyä pohtimaan, sillä 
omakohtainen kokemus helpottaa luonnon käyttöön-
ottoa myös asiakastyössä. ¡

Artikkeli perustuu Elina Kaisanlahden ja Meri Kallioisen Oulun am-
mattikorkeakouluun tekemään opinnäytetyöhön Lempeää liikettä ja 
läsnäoloa luonnossa: Mielenterveyttä tukeva luontoryhmä. Työ on 
luettavissa Theseuksessa.
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Luonnon hyvinvointi- ja terveyshyödyt koostuvat useista osatekijöistä. 
(Mukaillen Hartig ym. 2014 ja Tyrväinen ym. 2018.) 

Luontoympäristö
 § Tyyppi, laatu
 § Koko
 § Määrä esim. puuston 
määrä kodin lähellä

Terveys ja hyvinvointi
 § Toimintakyky (esim. 
ammatillinen)

 § Subjektiivinen 
hyvinvointi (esim. 
onnellisuus)

 § Sairastuvuus (esim. 
sydän- ja verisuoni-
taudit, masennus)

 § Kuolleisuus

Kuvio 1.

Luontokontakti
 § Käyntien useus
 § Käyntien pituus
 § Aktiviteetti

Vaikuttavia tekijöitä:
 § Luontoympäristön sijainti ja muut saavutettavuustekijät
 § Yksilölliset erot: ikä, sukupuoli, sosioekonomiset tekijät, 
terveydentila, luontosuhde, ympäristöpreferenssit

Ympäristöaltisteet
 § Vähemmän melua
 § Parempi ilmanlaatu

Fyysinen aktiivisuus
 § Lisääntynyt liikunta
 § Lisääntynyt kävely
 § Ulkoleikit

Stressin hallinta 
ja elpyminen

 § Kognitiivinen ja 
fysiologinen elpyminen

Sosiaaliset kontaktit
 § Vuorovaikutus
 § Yhteisöllisyys
 § Oma aika

Immuunipuolustuksen 
vahvistuminen
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SUMMARY

Wellbeing effects of nature support 
rehabilitation
Growing evidence on the health effects of nature 
encourages the use of natural environments in reha-
bilitation. Nature serves as the environment for phys-
iotherapy in the group action plan developed in an 
academic thesis.

The physiotherapeutic group’s goal was to promote 
the participants’ wellbeing and functional abilities and 
to encourage them to engage in independent physical 
activity in nature. Therapeutic training consisted of body 
awareness exercises. The wellbeing effects of nature were 
strengthened by using goal-oriented exercises.

The group’s exercises and the surrounding nature 
were found to be calming and relaxing. The feeling was 
that the group had gained increased familiarity with 
the nearby nature. 

From the perspective of rehabilitation, it was note-
worthy that nature had a motivating and supporting 
impact on mental health. Methods based on nature create 
opportunities for more individual and customer-ori-
ented activities and contribute to a holistic approach 
in physiotherapy. ¡

For more information 
Meri Kallioinen 
PT, haavetti@gmail.com 
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Ihmisen fysiologia on hyvin mutkikas aihe. 
Ihmiselimistössä on 40 000 miljardia itse-
näistä solua, jotka muodostavat yhdessä 
elimistön. Elimistön eri prosessien säätelype-
riaatteet ovat kuitenkin suhteellisen saman-
laiset, ja ihmisen anatomian ja fysiologian 
pääpiirteet on helppo ymmärtää. Ihminen-
kirjassa kerrotaan näistä elimistön proses-
seista ja rakenteista ja havainnollistetaan niitä 
tekstiä tukevin kuvin.

Runsaat ristiviittaukset yhdistävät eri luvut ja 
aiheet toisiinsa. Tietoruuduissa kerrotaan 
elimistön normaaleista toiminnoista ja siitä, 
mitä tapahtuu, kun säätelymekanismien 
toiminta häiriintyy. Kysymykset ja marginaali-
tekstit nostavat esiin kunkin aiheen pääkoh-
dat ja helpottavat tekstin kertaamista.

Ihminen
Fysiologia ja anatomia

Olav Sand
Øystein V. Sjaastad

Egil Haug
Jan G. Bjålie

Kari C. Toverud 

Ihminen
Fysiologia ja anatomia •  2. laitos

Ih
m
in
en

Fysiologia ja anatom
ia

SA
N

D
   •

SJA
A

STA
D

  •  H
A

U
G

  •
BJÅ

LIE  •
TO

V
ERU

D
 

Ihminen tarjoaa tarpeellista, ajantasaista tietoa terveysalan opiskelijoille. Se on tarkoitettu 
sekä oppikirjaksi että kätevästi käytettäväksi hakuteokseksi.  Kirjan kirjoittajat ovat kansainvä-
lisesti aktiivisia norjalaisia tutkijoita, joilla on laaja kokemus anatomian ja fysiologian opetuk-
sesta yliopistoissa ja korkeakouluissa.

Ihmisen fysiologia on hyvin mutkikas aihe. 
Ihmiselimistössä on 40 000 miljardia itse-
näistä solua, jotka muodostavat yhdessä 
elimistön. Elimistön eri prosessien säätelype-
riaatteet ovat kuitenkin suhteellisen saman-
laiset, ja ihmisen anatomian ja fysiologian 
pääpiirteet on helppo ymmärtää. Ihminen-
kirjassa kerrotaan näistä elimistön proses-
seista ja rakenteista ja havainnollistetaan niitä 
tekstiä tukevin kuvin.

Runsaat ristiviittaukset yhdistävät eri luvut ja 
aiheet toisiinsa. Tietoruuduissa kerrotaan 
elimistön normaaleista toiminnoista ja siitä, 
mitä tapahtuu, kun säätelymekanismien 
toiminta häiriintyy. Kysymykset ja marginaali-
tekstit nostavat esiin kunkin aiheen pääkoh-
dat ja helpottavat tekstin kertaamista.

Ihminen
Fysiologia ja anatomia •  2. laitos

Ih
m
in
en

Fysiologia ja anatom
ia

SA
N

D
   •

SJA
A

STA
D

  •  H
A

U
G

  •
BJÅ

LIE  •
TO

V
ERU

D
 

Ihminen tarjoaa tarpeellista, ajantasaista tietoa terveysalan opiskelijoille. Se on tarkoitettu 
sekä oppikirjaksi että kätevästi käytettäväksi hakuteokseksi.  Kirjan kirjoittajat ovat kansainvä-
lisesti aktiivisia norjalaisia tutkijoita, joilla on laaja kokemus anatomian ja fysiologian opetuk-
sesta yliopistoissa ja korkeakouluissa.

Ihmisen fysiologia on hyvin mutkikas aihe. 
Ihmiselimistössä on 40 000 miljardia itse-
näistä solua, jotka muodostavat yhdessä 
elimistön. Elimistön eri prosessien säätelype-
riaatteet ovat kuitenkin suhteellisen saman-
laiset, ja ihmisen anatomian ja fysiologian 
pääpiirteet on helppo ymmärtää. Ihminen-
kirjassa kerrotaan näistä elimistön proses-
seista ja rakenteista ja havainnollistetaan niitä 
tekstiä tukevin kuvin.

Runsaat ristiviittaukset yhdistävät eri luvut ja 
aiheet toisiinsa. Tietoruuduissa kerrotaan 
elimistön normaaleista toiminnoista ja siitä, 
mitä tapahtuu, kun säätelymekanismien 
toiminta häiriintyy. Kysymykset ja marginaali-
tekstit nostavat esiin kunkin aiheen pääkoh-
dat ja helpottavat tekstin kertaamista.

Ihminen
Fysiologia ja anatomia

Olav Sand
Øystein V. Sjaastad

Egil Haug
Jan G. Bjålie

Kari C. Toverud 

Ihminen
Fysiologia ja anatomia •  2. laitos

Ih
m
in
en

Fysiologia ja anatom
ia

SA
N

D
   •

SJA
A

STA
D

  •  H
A

U
G

  •
BJÅ

LIE  •
TO

V
ERU

D
 

Ihminen tarjoaa tarpeellista, ajantasaista tietoa terveysalan opiskelijoille. Se on tarkoitettu 
sekä oppikirjaksi että kätevästi käytettäväksi hakuteokseksi.  Kirjan kirjoittajat ovat kansainvä-
lisesti aktiivisia norjalaisia tutkijoita, joilla on laaja kokemus anatomian ja fysiologian opetuk-
sesta yliopistoissa ja korkeakouluissa.

www.sanomapro.fi

ISBN 978-952-63-0898-2
K59.1

63_0898_2_kansi_13p.indd   1 3.6.2016   10.41

www.sanomapro.fi

ISBN 978-952-63-2980-2
K59.21

HOITOTYÖN TAIDOT JA TOIMINNOT -kirja kattaa sairaanhoitajan

ammatillisen osaamisen perusteet. Se käsittelee muun muassa

hoitotyötä säätelevää lainsäädäntöä, monikulttuurisen hoitotyön

haasteita, hoitotyön prosessia ja kirjaamista sekä aseptista

työskentelyä. Hoito työn toiminnot on jäsennelty rakenteisen

kirjaamisen komponent teihin, joten kirja auttaa myös tehdyn

työn dokumentoinnissa.

KIRJASSA ON KÄYTÄNNÖNLÄHEISIÄ

• vinkkejä tiedonhakuun ja ajankohtaisiin hoitotieteen
tutkimuksiin

• toimintaohjeita hoitotoimiin

• esimerkkejä hoitotyön prosessin eri vaiheista ja
hoitosuunnitelman tekemisestä.

Teos on suunnattu sairaanhoitajaopiskelijoille, mutta se toimii

myös hoitotyön ammattilaisten käsikirjana.

A
n

ato
m

ia ja fysio
lo

g
ia

R
A

K
EN

T
EESTA

 TO
IM

IN
TA

A
N

Fysioterapia 03/202134

FYSTER321_20-55_2.indd   34FYSTER321_20-55_2.indd   34 3.5.2021   10.123.5.2021   10.12


