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1 Johdanto 

 

 

Erilaisista psykiatrisista häiriöistä käytetään yleisnimikettä mielenterveyden häiriö 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015a). Mielenterveyden häiriöitä on paljon eri-

laisia, ja ne ilmenevät eri tavoin. Ominaista mielenterveyden häiriöille ovat muun 

muassa häiriöt tunne-elämässä, psyykessä ja ajatustoiminnoissa. Häiriöihin vai-

kuttavat pelko, ahdistus, viha tai avuttomuus kohdistuvat mielenterveyspoti laan 

elimistöön, jolloin elimistö reagoi erilaisilla somaattisilla oireilla. Oireita ovat esi-

merkiksi vapina, väsyminen, verenpaineen nousu, jäykistyminen ja selkävaivat. 

(Huttunen 2015.) Vakavissa mielenterveyden häiriöissä toimintakyky ja elämän-

laatu heikkenevät (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015a). Suomessa vuoden 

sisällä noin 1,5 prosenttia kansalaisista saa jonkin mielenterveyden häiriön ja 

joka viidennellä suomalaisella on jokin mielenterveyden häiriö (Huttunen 2015). 

 

Savon Sanomissa uutisoitiin kesäkuussa 2017 nuorten mielenterveysongelmiin 

liittyvien yhteydenottojen sekä lähetteiden kasvusta Kuopiossa. Vuonna 2016 

kaupungin mielenterveysyksikköön saapui 13–19-vuotiaiden lähetteitä vuoden 

aikana 165 kappaletta. Vuoden 2017 toukokuun loppuun mennessä lähetteitä oli 

tullut jo 120. Lähetteiden lisääntynyt määrä on huomattu myös Helsingissä ja 

Tampereella. (Tiihonen 2017.) Vuonna 2017 työkyvyttömyyseläkettä sai 144 600 

henkilöä. Sairauden takia työkyvyttömyyseläkkeellä olevista 42 prosentilla oli jo-

kin mielenterveyden häiriö ja 26 prosentilla työkyvyttömyys johtui tuki- ja liikunta-

elinsairaudesta. (Tilastokeskus 2018.) Mielenterveyden häiriöiden vuoksi työky-

vyttömyyseläkkeellä olevat tulevat yhteiskunnalle kalliiksi ja kokonaiskulut voivat 

yltää jopa 2 miljardiin euroon (Auranen 2014). Lasten ja nuorten mielenterveys-

palveluihin panostamalla saadaan pienennettyä yhteiskunnalle myöhemmin syn-

tyviä kustannuksia. Tarjottavien palveluiden tulee olla asiakaslähtöisiä, kustan-

nustehokkaita ja ryhmien tarpeisiin kohdistuneita. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2016.)  

 

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden osalta sote- ja maakuntauudistus tarjoaa 

palveluille mahdollisuuksien lisäksi uhkia. Kuntaliiton tekemän lastensuojeluky-

selyn mukaan lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuus on uskottua 
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heikompaa. (Lehto 2018.) Vuonna 2015 päättyi edellinen kansallinen mielenter-

veys- ja päihdesuunnitelma. Mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta on ottanut 

asiaan kantaa käynnistääkseen uuden kansallisen mielenterveys- ja päihdeoh-

jelman, Mieli 2.0:n (Suomen mielenterveysseura 2018.) Sosiaali- ja terveyspal-

veluiden uudistumisen johdosta myös fysioterapeuttien toimintatavat vaativat uu-

sia lähestymistapoja. Taloustilanteen kiristyessä fysioterapiapalveluiden tulee 

kiinnittää huomiota laatuun, vaikuttavuuteen ja kustannustehokkuuteen. (Suo-

men fysioterapeutit 2018a.)  

 

Luonnon hyödyntäminen sairauksien hoidossa ja ehkäisyssä lisääntyy koko ajan 

uusien tutkimuksien valossa. Yle uutisoi huhtikuussa 2017 metsässä oleskelun 

laskevan verenpainetta ja sydämen sykettä sekä vaikuttavan mielialaan positiivi-

sella tavalla jo 15 minuutissa. (Kallunki 2017.) Luontoa on hyödynnetty osana 

mielenterveyskuntoutusta lievittämään esimerkiksi ahdistuneisuuden, masen-

nuksen ja levottomuuden oireita (Ojala & Tyrväinen 2015). Karjalaisessa esiteltiin 

maaliskuussa 2018 laaja norjalainen HUNT-tutkimus, jossa tutkittiin liikunnan vai-

kutuksia mielenterveyteen. Tutkimuksessa todettiin tunnin liikuntaa viikossa riit-

tävän masennusoireiden ehkäisyyn. (Nevalainen 2018, 2.) 

 

Toiminnallisen opinnäytetyön idea saatiin Green Care GREEN KARELIA -hank-

keen projektiasiantuntija Katri Palpatzikselta maaliskuussa 2017. Opinnäytetyön 

toimeksiantajana toimii Green Care GREEN KARELIA -hanke ja yhteistyökump-

panina nuorisokoti Messi Oy. Tavoitteena on kehittää mielenterveysnuorten toi-

mintakykyä ja kehontuntemusta tukeva ulkoilureitin suunnitelma.   Opinnäytetyön 

tarkoituksena on tukea mielenterveysnuorten toimintakykyä ja kehontuntemusta 

osana kuntouttavaa toimintaa hyödyntämällä Green Care -periaatteita sekä luon-

toa erilaisissa kuntoutumista tukevissa harjoitteissa. Opinnäytetyön tuotoksena 

syntyy yhteistyökumppanille Kontiaisen kuntopolku -suunnitelma sekä toimeksi-

antajalle oma Kontiaisen vinkit luontotoimintaan -paketti. Tuotos jää Green Care 

GREEN KARELIA -hankkeen ja yhteistyökumppani Messi Oy:n käyttöön.  
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2 Opinnäytetyön tavoite, tarkoitus ja lähtökohdat 

 

 

Opinnäytetyö lähti kehittymään Green Care GREEN KARELIA -hankkeen yhteis-

työkumppanin toiveesta hyödyntää lähimetsäänsä mielenterveysnuorten kuntou-

tumisen tukemisessa. Tavoitteena on kehittää mielenterveysnuorten toimintaky-

kyä ja kehontuntemusta tukeva ulkoilureitin suunnitelma.   Opinnäytetyön tarkoi-

tuksena on tukea mielenterveysnuorten toimintakykyä ja kehontuntemusta osana 

kuntouttavaa toimintaa hyödyntämällä Green Care -periaatteita sekä luontoa eri-

laisissa kuntoutumista tukevissa harjoitteissa. Kohderyhmä rajattiin 14–18-vuo-

tiaisiin nuoriin ja harjoitteita lähestyttiin oirelähtöisesti nuorten tyypillisten oireiden 

mukaan. Ulkoilureitin suunnitelma tulee sekä yhteistyökumppanin että Green 

Care GREEN KARELIA -hankkeen käyttöön. 

 

Toiminnallisen opinnäytetyön toimeksiantaja on Green Care GREEN KARELIA -

hanke, jota toteuttavat Karelia-ammattikorkeakoulu, Maa- ja kotitalousnaiset 

sekä ProAgria Pohjois-Karjala. Hanketta rahoittavat Itä-Suomen ESR-oh-

jelma, ELY-keskus, Joensuun seudun kehittämisyhtiö, Keski-Karjalan maaseutu-

toimi sekä eri yritykset. Hankkeen toiminnalle keskeistä on tuoda Green Care -

pohjainen liiketoiminta tutuksi paikallisille yksityisellä ja julkisella sektorilla toimi-

ville hyvinvointipalveluttuottajille, hyvinvointipalveluidenmaksajatahoille sekä 

muulle väestölle. Hankkeen toinen tavoite on saada paikalliset hyvinvointipalve-

lualan yritykset käyttämään valtakunnallista Green Care -laatujärjestelmää. Yri-

tykset voivat saada oikeuden käyttää valtakunnallista laatumerkkiä osoittaakseen 

asiakkaille palveluiden laatua. (Green Care Itä-Suomi 2018.) 

 

Yhteistyökumppanina toimiva Messi Oy on seitsemänpaikkainen nuorisokoti 13–

21-vuotiaille. Nuorisokoti keskittyy psyykkisesti oireileviin ja vaativaa hoitoa tar-

vitseviin nuoriin, joilla ilmenee esimerkiksi masennusta, syömishäiriöitä ja erilai-

sia ahdistuneisuushäiriöitä. Nuoret voivat olla nuorisokodissa kolmesta kuukau-

desta kolmeen vuoteen, ja he käyvät siellä sairaalakoulua. (Kärkkäinen 2017.) 

Messi aloitti toimintansa vuonna 2008 vanhan maatilan saneeratuissa tiloissa 

(Messi Oy 2018a). Moniammatillisessa työyhteisössä ja toiminnassa hyödynne-

tään Green Care -periaatteita (Messi Oy 2018b).   
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3 Nuorten mielenterveyden häiriöt 

 

 

3.1 Nuoruusikä 

 

Ihmisen elämänkaaressa nuoruusiällä (12–22 vuotta) tarkoitetaan lapsuudesta 

aikuisuuteen siirtymistä. Nuoruusikään sisältyvät keskushermoston kehitys, bio-

loginen kasvu ja sukukypsyys sekä aikuisuuteen johtavat kognitiiviset, psykologi-

set ja sosiaaliset kehitystapahtumat. Aivotoiminnot järjestäytyvät osittain uudel-

leen nuoruusiässä. Aivotoiminnot, jotka osallistuvat tunteiden tunnistamiseen, 

käyttäytymisen säätelyyn sekä oman toiminnan suunnitelmalliseen ohjaukseen, 

kehittyvät nuoruusiästä aina aikuisikään asti. (Marttunen & Karlsson 2013, 7; 

Marttunen & Kaltiala-Heino 2014, 646.) Nämä muutokset ovat yhteydessä kogni-

tiiviseen kehitykseen, jolloin nuoren impulssikontrolli paranee sekä suunnittelu, 

tavoitteellinen toiminta ja päätöksenteko nopeutuvat ja kehittyvät (Marttunen & 

Kaltiala-Heino 2014, 646).  

 

Nuoruusiän kehitys alkaa yksilöllisesti biologisista muutoksista murrosiässä. 

Nuoruusikä voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen, joista jokaisella vaiheella on 

oma kehityksellinen ominaispiirre. Varhaisnuoruuden (12–14 vuotta) kehitysteh-

tävä on sopeutuminen muuttuvaan kehoon. Tässä vaiheessa tunne-elämän hal-

linta heikkenee ja fyysiset muutokset ilmenevät erittäin voimakkaina. Kes-

kinuoruuden (15–17 vuotta) kehitystehtävänä on itsenäistyminen ja irrottautumi-

nen vanhemmista. Itsenäistyminen on lähinnä psykologista eriytymistä, sillä nuori 

tarvitsee tosiasiassa vielä paljon tukea ja ohjausta. Myöhäisnuoruuden (18–22 

vuotta) kehitystehtävänä on itsenäistyminen kohti aikuisuutta psykologisesti, so-

siaalisesti ja taloudellisesti. (Kaltiala-Heino 2010, 107–108; Marttunen & Karlsson 

2013, 8-9.)  

 

 

3.2 Mielenterveyden häiriöt 

 

Mielenterveyden häiriö on yleisnimitys psykiatrisille häiriöille, jotka pitävät sisäl-

lään useita eri häiriöitä eli oireyhtymiä ja joille on tyypillistä oireiden muodostama 
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kokonaisuus (Lönnqvist 2014, 58; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015a; Hara-

vuori, Muinonen, Kanste & Marttunen 2017, 13). Mielenterveyden häiriöt voidaan 

jakaa karkeasti pääluokkiin: mielialahäiriöt, ahdistuneisuushäiriöt, psykoosit, syö-

mishäiriöt sekä päihderiippuvuus. Häiriöt kuvastavat mielenterveyden taustalla 

olevia psykologisia, biologisia tai kehityksellisiä toimintoja. Tyypillisesti mielenter-

veyden häiriöihin liittyy kärsimystä sekä toimintakyvyn haittaa, joilla on vaikutusta 

sosiaalisiin ja ammatillisiin tilanteisiin. Mielenterveyden häiriöksi ei luokitella ta-

vanomaisia stressitekijöitä ja -reaktioita, kuten läheisen kuolemasta tullutta su-

rureaktiota. Mielenterveyden häiriön diagnosoinnille ei ole myöskään peruste 

henkilön sosiaalisesti poikkeava käyttäytyminen esimerkiksi poliittisesti tai uskon-

nollisesti. Oireiden tulee aiheuttaa henkilölle merkittäviä häiriöitä tiedollisissa toi-

minnoissa sekä tunteiden säätelyssä, ja käyttäytymisessä. (Lönnqvist 2014, 58; 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015a.) 

 

Taudinmäärityksessä tarkoituksena on hoidon suunnittelu, hoito sekä kertominen 

mielenterveyden häiriöstä, sen etenemisestä ja ennusteesta. Mielenterveyden 

häiriöt ovat yksilöllisiä. Parhaan kuvan häiriöstä antaa tarkka ja yksityiskohtainen 

kuvaus, joka huomioi oireiden lisäksi henkilön historian, ympäristön sekä sairas-

tumista ehkäisevät ja lisäävät riskitekijät. (Lönnqvist 2014, 58.) Diagnosoinnissa 

käytetään kahta psykiatrista tautiluokitusjärjestelmää, jotka ovat Maailman ter-

veysjärjestön kehittämä ICD-järjestelmä sekä Yhdysvaltojen psykiatriyhdistyksen 

kehittämä DSM-järjestelmä (Lönnqvist 2014, 59; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2015a).  

 

Nuorten aivot ovat herkempiä ulkoisten ärsykkeiden haitallisille vaikutuksille, ku-

ten stressille ja psyykkisille traumoille, verrattuna aikuisten aivoihin (Aalto-Setälä 

& Marttunen 2007, 208; Marttunen & Karlsson 2013, 7). Erilaiset riskitekijät altis-

tavat mielenterveyden häiriöiden syntymiseen nuoruusiässä (Kaltiala-Heimo, 

Marttunen & Fröjd 2015, 1911). Huonot sosiaaliset suhteet tai niiden puuttumi-

nen, päihteiden käyttö, ongelmat perheessä, oppimisvaikeudet, kiusaaminen, vä-

kivalta ja hyväksikäyttö sekä syrjäytyminen ovat yleisiä syitä mielenterveyden 

häiriöiden syntymiseen. Häiriöitä ehkäisemällä pyritään poistamaan tai vähentä-

mään mielenterveyttä haittaavia tai vaarantavia tekijöitä. (Terveyden ja hyvin-
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voinnin laitos 2014a.) Mielenterveyden häiriöiden ehkäisyä voidaan edistää yk-

silö-, yhteisö- sekä rakenteellisella tasolla. Yksilötasolla tämä tarkoittaa itsetun-

non ja elämänhallinnan vahvistamista. Yhteisötasolla pyritään vahvistamaan 

osallisuutta ja antamaan sosiaalista tukea. Rakenteisella tasolla tehdään yhteis-

kunnallisia päätöksiä, joiden avulla pyritään vaikuttamaan esimerkiksi syrjintään 

ja epätasa-arvoon. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014b; Wahlbeck, Hannuk-

kala, Parkkonen, Valkonen & Solantaus 2017.) 

 

Mielenterveyden häiriöt ovat yleisimpiä nuoruudessa kuin lapsuudessa ja niitä 

ilmenee enemmän tytöillä kuin pojilla (Aalto-Setälä & Marttunen 2007, 209; Ha-

ravuori ym. 2017, 13). Ensimmäiset viitteet mielenterveyden häiriöistä esiintyvät 

yleensä nuoruusiällä (Marttunen & Karlsson 2013, 10). Tuolloin mielen ja ruumiin 

yhteys on hyvin voimakas ja omien tunteiden tarkastelu- ja erittelykyky on vielä 

heikkoa. Tämän vuoksi nuoren psyykkinen kuormittuneisuus saattaa tulla esiin 

psykosomaattisina oireina. (Aalto-Setälä & Marttunen 2007, 208.)  Maailmanlaa-

juisesti mielenterveyden häiriöt aiheuttavat kaksi kolmasosaa nuorten terveyson-

gelmista haitaten kehitystehtäviä sekä nuoruusiässä tehtäviä valintoja. Nuoruus-

iässä diagnosoidut mielenterveyden häiriöt uusiutuvat herkästi, ja noin 75 pro-

senttia aikuisiän mielenterveyden häiriöistä on saanut alkunsa ennen 24 vuoden 

ikää. (Kaltiala-Heino ym. 2015, 1908.)  

 

Nuorten mielenterveyden häiriöt jaetaan nuorten ahdistus- ja ahdistuneisuus-

häiriöön, masennusoireilu- ja masennustiloihin, syömishäiriöihin, aktiivisuuden ja 

tarkkaavaisuuden häiriöön, käytöshäiriöihin, päihteiden käyttö- ja päihdehäiriöi-

hin sekä psykooseihin (Marttunen & Karlsson 2013, 10–11). Yleisimpiä ovat kui-

tenkin mieliala-, ahdistuneisuus-, käytös- ja päihdehäiriöt (Aalto-Setälä & Marttu-

nen 2007, 208; Marttunen & Karlsson 2013, 10–11; Haravuori ym. 2017, 13). 

Nuorella voi olla samanaikaisesti useampi mielenterveyden häiriö, joiden tunnis-

taminen on ensisijaisen tärkeää, koska niiden hoitaminen on hankalampaa (Mart-

tunen & Karlsson 2013, 10–11; Kaltiala-Heino ym. 2015, 1908). Nuorten mielen-

terveyden häiriöt ovat alihoidettuja, vaikka ne ovat merkittävästi toimintakykyä 

heikentävä sairausryhmä (Kaltiala-Heino ym. 2015, 1912). Mielenterveyspalve-
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luiden käyttöön kohdistetussa tutkimuksessa todettiin vain 20–40 prosenttia mie-

lenterveyden häiriöitä sairastavista nuorista saavan apua (Marttunen & Kaltiala-

Heino 2014, 650). 

 

 

4 Mielenterveyden yhteys toimintakykyyn  

 

 

4.1 Toimintakyky 

 

Toimintakyvyllä tarkoitetaan ihmisen valmiuksia suoriutua päivittäisistä toimin-

noista omassa elinympäristössään, kuten työstä, opiskelusta, vapaa-ajan toi-

mista sekä itsestä ja toisista huolehtimisesta (Talvitie, Karppi & Mansikkamäki 

2006, 39; Järvikoski & Härkäpää 2011, 92; Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 

2016a). Toimintakyky jaetaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintaky-

kyyn (Talvitie ym. 2006, 39). Psyykkisen toimintakyvyn osa-alueeseen sisällyte-

tään yleensä myös kognitiivinen toimintakyky (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 

2015b). Toimintakyvyn osa-alueiden sekä ympäristötekijöiden ollessa kunnossa 

ihminen voi paremmin, jaksaa työelämässä sekä kykenee vanhana selviytymään 

arjen toimista itsenäisesti (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016a). Biolääketie-

teellinen lähestymistapa käsittelee toimintakykyä sairauksien näkökulmasta. Täl-

löin toimintarajoitteen taustalla on hoidettava sairaus tai vamma. Biopsykososi-

aalinen malli lähestyy toimintakykyä laajemmin huomioiden terveydentilaan vai-

kuttavien tekijöiden lisäksi myös ympäristö- sekä yksilötekijöiden vaikutuksen. 

(Järvikoski & Härkäpää 2011, 92; Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2016b.)  

 

Fyysisellä toimintakyvyllä tarkoitetaan fyysisiä edellytyksiä, joita ihminen tarvitsee 

arjessa selviytymiseen. Tärkeitä ominaisuuksia ovat muun muassa lihasvoima, 

nivelten liikkuvuus, kehon hallinta eri asennoissa ja liikkeessä, kestävyyskunto 

sekä keskushermoston toiminta, joka ohjaa kaikkia edellä mainittuja toimintoja. 

(Järvikoski & Härkäpää 2011, 92; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015b.) Fyy-

siseen toimintakykyyn yhdistetään myös usein näkö- ja kuuloaisti, jotka vaikutta-

vat muun muassa tasapainoon (Talvitie ym. 2006, 41; Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos 2015b).   
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Psyykkinen toimintakyky käsittelee ihmisen voimavaroja, ja se liitetään yleensä 

mielenterveyteen. Voimavarojen avulla ihminen pystyy selviytymään päivittäisistä 

toimista ja sen tuomista haasteista. Toimintoihin kuuluvat muun muassa tiedon 

vastaanottamisen ja käsittelyn kyky, tunteiden ymmärtämisen ja kokemisen kyky, 

taito ymmärtää ja kokea oma itse ja ympäröivä maailma sekä kyky suunnitella 

elämää ja tehdä elämää koskevia päätöksiä tai valintoja. Psyykkinen toiminta-

kyky pitää sisällään myös persoonallisuuden ja sosiaalisten haasteiden selviyty-

miskyvyn. Psyykkinen toimintakyky vaikuttaa paljon terveyden ylläpitämiseen, 

sairauksiin sopeutumiseen ja niistä toipumiseen. Psyykkisen toimintakyvyn ol-

lessa hyvä ihminen tuntee olonsa hyväksi, kykenee arvostamaan ja luottamaan 

itseensä sekä tekemään realistisia päätöksiä. Suhtautuminen tulevaisuuteen ja 

ympäristöön on luottavainen. (Aalto 2011.)  

 

Psyykkiseen toimintakykyyn yhdistetty kognitiivinen toimintakyky sisältää tiedon-

käsittelyn osa-alueita, kuten oppimista, muistia, tarkkaavuutta, keskittymistä, on-

gelman ratkaisua ja kielellisiä toimintoja. Kognitiivisessa toimintakyvyssä tiedon-

käsittelyn osa-alueet toimivat yhdessä mahdollistaen päivittäisistä toimista sel-

viytymisen. Kognitiivisiin toimintoihin vaikuttavat usein psyykkiset ja somaattiset  

sairaudet sekä vireystila, uni-valverytmi, mieliala, aistitoiminnot, elämäntilanne ja 

stressi. (Tuulio-Henriksson 2011.) Kognitiivisia toimintoja harjoittamalla pystytään 

vaikuttamaan positiivisesti myös psyykkiseen toimintakykyyn (Talvitie ym. 2006, 

41). 

 

Sosiaalinen toimintakyky jaetaan kahteen osaan. Toinen osa käsittelee ihmisen 

olemista vuorovaikutussuhteissa ja toinen ihmistä yhteisön ja yhteiskunnan aktii-

visena ja osallistuvana jäsenenä. Sosiaalinen toimintakyky muodostuu kokonai-

suudesta, jossa yksilö, sosiaalinen verkosto, ympäristö ja yhteiskunta muodosta-

vat vuorovaikutussuhteen toisiinsa. Ongelmat sosiaalisessa toimintakyvyssä il-

menevät vaikeuksina selviytyä erilaisista arjen vuorovaikutusta tai sosiaalisia 

suhteita vaativista toimista. (Tiikkainen & Heikkinen 2011.) Sosiaalista toiminta-

kykyä tukevat esimerkiksi mieluisat harrastukset, tyydyttävä asema perhe- ja ys-

täväpiirissä sekä positiivinen näkemys elämästä (Talvitie ym. 2006, 42).  
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Toimintakyvyn arviointi on lähtökohtana kuntoutuksen suunnittelulle sekä kuntou-

tuksen vaikuttavuuden arvioinnille. Arvioinnissa huomioidaan henkilön itsearvi-

ointi ja asiantuntijan näkemys. (Järvikoski & Härkäpää 2011, 92.) Toimintakyky 

voi kertoa ihmisen terveydentilasta sekä koetusta terveydentilasta. Henkilön 

oman toimintakyvyn määrittämisen helpottamiseksi saattaakin olla helpompi lä-

hestyä asiaa terveydentilan näkökulmasta. Toimintakyky voi heiketä esimerkiksi 

äkillisen sairastumisen tai vamman seurauksena. Vaikka terveydentila olisikin 

hyvä, voi henkilöllä omasta mielestään olla huono toimintakyky ja toisinaan ter-

veydentilan ollessa huono henkilö kokee toimintakykynsä hyväksi. Heikentynyt 

toimintakyky voi näkyä muuttuneina toimintatapoina tai toimintaympäristöinä, vai-

keiden asioiden välttämisenä ja apuvälineen tai avustajan tarpeena. Toimintaky-

kyä parantavissa toimenpiteissä tulisikin kiinnittää huomiota kuntoutujan toiminta- 

ja elinympäristöön. (Talvitie ym. 2006, 38–40.)  

 

 

4.2 Mielenterveyden häiriöiden vaikutus toimintakykyyn  

 

Mielenterveyden häiriöt heikentävät toimintakykyä ja elämänlaatua suoraan sekä 

oireiden kautta välillisesti. Sairauden takia voi ilmetä ongelmia elämänhallin-

nassa, ja sairastuminen voi edistää syrjäytymistä. Toimintaympäristöllä on suuri 

merkitys mielenterveyden häiriötä sairastavan toimintakykyyn. Toimintaympäris-

töllä voi nimittäin olla joko toimintakykyä tukeva tai heikentävä vaikutus. Ristiriita 

subjektiivisen ja objektiivisen toimintakyvyn kokemisen välillä on hyvin tyypillistä 

mielenterveyden häiriöissä. (Tuisku, Melartin & Vuokko 2011.) 

 

Masentuneella henkilöllä voi ilmetä masentuneen ja surullisen mielialan lisäksi 

unettomuutta ja väsymystä sekä painonvaihtelua laihtumisesta painonnousuun. 

Lisäksi oireita voivat olla keskittymiskyvyn ongelmat ja muistivaikeudet. Kehon 

liikkeet voivat hidastua tai olla levottomia. (Huttunen 2017a.) Ahdistuneisuushäi-

riöissä nuori voi tuntea olonsa levottomaksi tai jännittyneeksi (Huttunen 2017b). 

Ahdistuneelle henkilölle keskittyminen on haastavaa sekä olo on ärtyisä. Tyypi l-

lisiä oireita ovat väsymys sekä univaikeudet. (Huttunen 2017b; National Institute 

of Mental Health 2018.) Hengitys sekä pulssi voivat tihentyä ahdistavassa tilan-

teessa (Huttunen 2017b; Harvard University 2018). Kroonisilla keuhkosairauksilla 
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on myös todettu olevan yhteys ahdistuneisuushäiriöiden kanssa (Harvard Uni-

versity 2018). Ahdistuneisuus voi näkyä lisäksi ruoansulatuselimistössä. Oireita 

voivat olla pahoinvointi, vatsakivut, ummetus tai ripuli. (Boydston, Chi-Jui Hsiao 

& Varley 2012; National Institute of Mental Health 2018; Harvard University 2018, 

38.) Kehossa ahdistus voi ilmetä lihasjännityksenä, hikoiluna sekä vapinana (Hut-

tunen 2017b; National Institute of Mental Health 2018). Lasten ahdistuneisuus-

häiriöihin on myös yhdistetty pääkipuja sekä huimausta (Boydston ym. 2012, 38). 

 

Canales, Cordás, Fiquer, Cavalcante ja Moreno (2010) tutkivat kehon asentoa ja 

kehonkuvaa vakavasti masentuneiden ihmisten joukossa. Tutkimuksessa todet-

tiin, että masentuneilla henkilöillä ilmeni muun muassa korostunutta pään flek-

siota ja rintarangan kyfoosia. Masennuksen pahenemisvaiheessa henkilöt koki-

vat muutoksia kehon asennossa ja pientä tyytymättömyyttä kehonkuvaan, mutta 

paranemisvaiheessa samanlaisia löydöksiä ei ollut. Tämä osoittaa, että masen-

nuksen negatiivinen vaikutus ilmenee niin emotionaalisella kuin fyysisellä tasolla.  

 

Ryhtiä, fyysistä aktiivisuutta, niskan asentoa ja niiden vaikutuksia biopsykososi-

aalisiin tekijöihin sekä kipuun on tutkittu myös australialaisilla 17-vuotiailla nuo-

rilla. Tutkimuksen mukaan masennukseen sairastuminen oli todennäköisempää 

henkilöillä, joilla oli huono ryhti, lysähtänyt rintaranka ja pää työntynyt eteenpäin. 

Naisilla niskakivut olivat yleisempiä ja niihin oli yhdistetty usein biopsykososiaali-

sia tekijöitä, kuten masennusta, stressiä tai muita mielenterveyden ongelmia. 

Fyysisesti aktiivisilla nuorilla oli myös parempi ryhti ja pienempi riski saada mie-

lenterveyden ongelmia. Yhteys asennon ja masennuksen välillä tukeekin ajatusta 

mielen ja kehon suhteesta toisiinsa. (Richards, Beales, Smith, O’Sullivan & Stra-

ker 2016.) 

 

Mielenterveyden häiriötä sairastavalla ylipaino voi johtua vähäisestä liikkumi-

sesta, ruokavaliosta tai lääkityksestä. Useat mielenterveyden häiriöiden hoitoon 

käytetyt lääkkeet lisäävät painonnousua sekä väsymystä. Väsymys ja sairauteen 

liittyvät oireet vähentävät liikunnan harrastamisen määrää, jolloin motivointi liik-

kumiseen on tärkeää. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2017.) On myös tutkittu, 

että henkilöillä, joilla on jokin vakava mielenterveyden häiriö, on suurempi riski 

sairastua sekä kuolla sydän- ja verisuonitautiin. Tutkimuksen mukaan vakavaa 
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mielenterveyden häiriötä sairastavilla keski-ikäisillä noin kymmenellä prosentilla 

on ollut jokin sydän tai verisuonitauti. (Correll, Solmi, Veronese, Bortolato, Ros-

son, Santonastaso, Thapa‐Chhetri,Fornaro, Gallicchio, Collantoni, Pigato, Fa-

varo, Monaco, Kohler , Vancampfort, Ward, Gaughran, Carvalho & Stubbs   

2017.) 

 

 

5 Luontoliikunta  

  

 

Suomalaisista nuorista kolme neljäsosaa liikkuu huomattavasti vähemmän kuin 

suositukset suosittelevat. Myönteiset luontokokemukset lapsuudessa voimistavat 

luontosuhdetta ja edistävät aktiivisen elämäntavan omaksumista aikuisena. 

Luonnon hyvinvointivaikutukset edistävät luontosuhdetta, mutta luontosuhteen 

muodostuminen edellyttää, että luonnosta tulee nauttia. Tämän vuoksi on tär-

keää, että nuori saa luonnossa liikkumisesta osaamisen ja pystymisen tunteita.  

(Metsähallitus 2017.) Luontoliikunnan ja luonnon hyvinvointivaikutusten on huo-

mattu vaikuttavan ihmisiin usealla positiivisella tavalla (Pretty, Peacock, Sellens 

& Griffin 2005, 334; Park, Tsunetsugu, Kasetani, Kagawa & Miyazaki 2009; Kor-

pela & Paronen 2010, 80). Laukkasen (2010, 2, 8) tekemä kooste luonnon ja 

luontoliikunnan terveysvaikutuksista perustuu 36 kansainväliseen tieteelliseen 

tutkimukseen, jossa hän yhteenvetona toteaa, että luonnossa ja luontoliikun-

nassa on paljon hyviä asioita, jotka vaikuttavat positiivisesti terveyteen ja hyvin-

vointiin.  

 

Luontoympäristö tarjoaa elvyttäviä kokemuksia, kuten psykologisten ja fysiologis-

ten oireiden helpottumista (Pasanen & Korpela 2015, 5–6). Yksinkertaisimmillaan 

elpyminen voi olla rauhoittumista, rentoutumista ja keskittymiskyvyn paranemista 

(Korpela & Paronen 2012, 44). Kymmenen tutkimuksen meta-analyysissä kävi 

ilmi, että mieliala ja itsetunto kohoavat välittömästi luontoliikunnan harrastamisen 

jälkeen ja voimakkaimmat muutokset tapahtuivat viiden minuutin pituisten liikun-

tasuoritusten jälkeen (Barton & Pretty 2010, 3949). Tutkimuksien mukaan 10–15 

minuutin luonnossa oleminen alentaa sydämensykettä, verenpainetta ja veren 

sokeritasoa. 20 minuutin jälkeen stressihormonien tuotanto vähenee ja yleinen 
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hyvänolon tunne lisääntyy. 60 minuutin luonnossa oleskelu lisää tarkkaavai-

suutta. Elimistön puolustusmekanismit alkavat vahvistua kahden tunnin luon-

nossa olemisen jälkeen. (Lee, Tsunetsugu, Takayama, Park, Li, Song, Komatsu, 

Ikei, Tyrväinen, Kagawa & Miyazaki 2014.)  Mikäli luontoympäristössä vietetään 

viisi tuntia kuukaudessa, voimistuvat luonnon terveysvaikutukset entisestään li-

säten samalla positiivisten tunteiden kokemista (Tyrväinen, Ojala, Korpela, Lanki, 

Tsunetsugu & Kagawa 2013, 2; Lee ym. 2014; Williams 2017, 175).  

 

Luonnon tarjoamien aistimusten ja kokemuksien kautta saadaan uusia keinoja 

tutkia mieltä ja kehollisia kokemuksia (Arvonen 2015, 24). Luonnon vaikutuksia 

terveyteen voidaan tarkastella kolmella eri tasolla: näkemisen ja havainnoinnin, 

luonnon läheisyyden sekä aktiivisen osallistumisen ja toimijuuden kautta (Lauk-

kanen 2010, 2; Korpela & Paronen 2010, 80). Luonnosta saadaan yleistä hyvin-

vointia lisääviä tekijöitä sekä elämyksiä, joiden avulla mielihyvän kokeminen kas-

vaa. Luonto toimii liikkumisen innoittajana auttaen ylläpitämään terveyttä, jaksa-

mista ja kuntoa tarjoten myös paikan yksin olemiseen tai sosiaalisten suhteiden 

luomiseen ja ylläpitämiseen. (Korpela & Paronen 2010, 80; Marttila 2016, 29.)  

 

Tutkimuksien mukaan vihreät ympäristöt ovat elvyttävämpiä paikkoja kuin kau-

punkiympäristöt (Pretty ym. 2005, 334; Korpela & Paronen 2012, 44). Vertailta-

essa erilaisten kaupunkiympäristöjen (vilkasliikenteinen katu, hoidettu kaupunki 

puisto, vähemmän hoidettu metsäpuisto) vaikutuksia huomattiin, että puistossa 

ja metsässä oleskelu lisäsi palautumisen, vireystilan, luovuuden ja mielialan tun-

teita kaupunkiympäristöä enemmän. 15–45 minuutin mittainen käynti kaupungin 

viheralueille kohentaa mielialaa, elinvoimaisuutta ja virkistymisen tunteita. (Tyr-

väinen ym. 2013, 1–8.) Tourulan ja Raution (2014, 20) kirjallisuuskatsauksessa 

esitellään kokeellinen tutkimus, jossa tutkittavat katselivat joko luontomaisema-

kuvia tai epämiellyttäviä maisemakuvia liikuntaharjoitetta tehdessään. Tutkimuk-

sessa selvisi, että luontomaisemakuvia katselevilla verenpaine oli alhaisempi ja 

mieliala korkeampi.  

  

Tutkimukset ovat osoittaneet luontoliikunnasta olevan hyötyä mielenterveyden 

häiriöitä sairastavan kuntoutuksessa (Barton & Pretty 2010, 3951; Tourula & 
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Rautio 2014, 59). Pasasen ja Korpelan (2015, 7) kirjoituksessa mainitaan skot-

lantilainen tutkimus, jossa mielenterveyden häiriöihin sairastumisen riski oli 40 

prosenttia pienempi niillä henkilöillä, jotka liikkuivat metsässä tai puistossa enem-

män kuin kerran viikossa. Luontoliikunnan on todettu kohentavan itsetuntoa niillä 

henkilöillä, joilla on diagnosoitu mielenterveyden häiriö, minkä vuoksi heitä tulisi  

rohkaista aktiivisesti luontoliikuntaan.  

 

Tutkimukset ovat nostaneet esille luonnon hyödyn ja sen positiiviset vaikutukset 

mielenterveyshäiriöiden kuntoutuksessa. Aihetta tulisi tutkia vielä lisää ja tarkem-

min esimerkiksi vertaillen eri liikuntamuotoja ja niiden kestoja ja intensiteettiä 

luontoympäristössä. (Barton & Pretty 2010, 3951.) Tutkimuksien ongelmana voi 

kuitenkin olla, ettei aina voida todistaa syyseuraussuhteita, kuten sitä, että ha-

keutuvatko jotkut ihmiset luontoon muita herkemmin ja tuottaako luonto liikun-

taympäristönä sittenkään ylimääräisiä hyvinvointivaikutuksia. Edellä mainitun 

kaltaisia asioita on haastavaa todistaa muuten kuin järjestetyissä koeolosuh-

teissa tai pitkittäistutkimuksissa. (Tourula & Rautio 2014, 59; Pasanen & Korpela 

2015, 7.) 

 

 

6 Green Care 

 

 

6.1 Mitä Green Care on? 

 

Green Care -toiminta on luontoläheinen hyvinvointitoimintamalli, jossa pyritään 

edistämään ja vahvistamaan ihmisen hyvinvointia ja elämänlaatua tavoitteelli -

sesti luontoa hyödyntämällä (Suomi, Juusola & Anundi 2017, 9; Green Care Fin-

land 2018a). Green Care on sateenvarjokäsite useille tavoille toteuttaa ja tuottaa 

luontolähtöistä toimintaa ja palveluita (Soini & Vehmasto 2014, 11; Luonnonva-

rakeskus 2018). Green Carea hyödynnetään sosiaali- ja terveys-, hoiva-, hoito- 

ja kasvatuspalveluissa, valmennuksessa, terapiatyöskentelyssä ja kuntoutuk-

sessa (Salonen 2010, 78; Suomi ym. 2017, 9; Green Care Finland 2018a). 
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Green Care -luontolähtöisen toiminnan peruselementeiksi on määritelty luonto, 

toiminta ja yhteisö (Vehmasto 2014, 32; Tolvanen & Jääskeläinen 2016, 25). Toi-

mintaa hyödynnetään erilaisissa ympäristöissä, kuten metsässä, maatilalla, puu-

tarhassa, kaupungissa tai sisätiloissa (Suomi ym. 2017, 9; Green Care Finland 

2018a). Green Care ja sen menetelmät kuuluvat luontointerventioihin, joiden tar-

koitus on edistää hyvinvointia ja elämänlaatua (Salonen 2012, 241). Menetelmien 

tunnetuimpiin ja vakiintuneisiin menetelmiin kuuluvat eläinavusteiset toiminnat , 

kuten sosiaalipedagoginen eläintoiminta ja ratsastusterapia, terapeuttinen puu-

tarhanhoito, ekoterapia ja maatila- ja luontoympäristöjen kuntouttava käyttö 

(Soini, Ilmarinen, Yli-Viikari & Kirveennummi 2011, 321; Salovuori 2014, 22; 

Green Care Finland 2018b).  

 

Green Care -toiminnan hyvinvointivaikutukset syntyvät luonnon elvyttävyyden, 

osallisuuden ja kokemuksellisuuden kautta. Green Care -toiminta on aina tavoit-

teellista, ammatillista ja vastuullista toimintaa. (Green Care Finland 2018a; Ter-

veyden ja hyvinvoinnin laitos 2018.) Tavoitteellisuudella tarkoitetaan toiminnan 

pitkäjänteistä osallistujalähtöistä tavoitetta. Ammatillisuus sisältää vaaditun tai 

riittävän ammattitaidon sekä osaamisen luontotoimintaan. Vastuullisuuteen liittyy 

kestävän kehityksen periaatteiden mukainen toimiminen sekä toisen ihmisen ar-

vostava kohtaaminen. (Tolvanen & Jääskeläinen 2016, 17.) Ekopsykologia on 

Green Care -toiminnan pohjana eli ihminen nähdään osana muuta luontoa tutki-

malla samalla ihmisen ja luonnon välistä kokonaisvaltaista suhdetta (Tolvanen & 

Jääskeläinen 2016, 23; Green Care Finland 2018b). Samaistuminen luontoon 

tarjoaa perustan luonnosta huolehtimiselle, ekologiselle vastuullisuudelle sekä 

luontoon kuulumisen kokemukselle (Tolvanen & Jääskeläinen 2016, 23).  

 

 

6.2 Luontohoiva ja -voima 

 

Green Care pitää sisällään erilaisia palveluita, riippuen asiakasryhmästä, palve-

luiden ostajasta ja järjestäjästä sekä tavoitteista. Tämän vuoksi Green Care -toi-

minta jaetaan luontohoivan ja luontovoiman toimintamuotoihin. (Green Care Fin-

land 2018c; Luonnonvarakeskus 2018.) Luontohoivalla tarkoitetaan julkisen sek-
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torin järjestämisvastuulla olevia luontolähtöisyyttä hyödyntäviä hoiva- ja kuntou-

tus -palveluita, jotka pitävät sisällään ammatillisen ja tavoitteellisen terapia- ja 

kuntoutustyöskentelyn. Palveluiden tuottamista ohjaavat monet säädökset, joten 

edellytyksenä monien luontohoivan palveluiden tuottamiselle on sosiaali -, ter-

veys- tai kasvatusalan koulutus. Näin ollen kuka tahansa ei voi ryhtyä tarjoamaan 

ja tuottamaan Green Care -palveluita. (Suomi ym. 2017, 9; VoiMaa! 2018; Luon-

nonvarakeskus 2018.) 

 

Luontovoima sisältää tavoitteelliset luontolähtöiset hyvinvointi-, harrastus-, kas-

vatus- ja opetuspalvelut. Näiden palveluiden tuottaminen kuuluu harvemmin jul-

kisen sektorin vastuulle. Luontovoiman palveluita ei ole määritelty tarkasti lain-

säädännöllä eikä palveluiden tuottajilla tarvitse välttämättä olla sosiaali - tai ter-

veysalan koulutusta. Tämä mahdollistaa monien erilaisten tahojen palveluiden 

tuottamisen. (Suomi ym. 2017, 9; VoiMaa! 2018; Luonnonvarakeskus 2018.)  

 

 

6.3 Green Care osana fysioterapiaa 

 

Luonnon rooli ja interventiot Green Care -toiminnassa voidaan nähdä joko tapah-

tumapaikkana, välineenä tai kohteena. Näiden tietoinen ja tavoitteellinen tuomi-

nen osaksi valittavissa olevia kuntoutusmuotoja, kuten fysioterapiaa, helpottaa 

terapeuttisten tavoitteiden saavuttamista. Tämän vuoksi luontolähtöisyys toimii 

kuntoutuksen toimintamuotona tai lähtökohtana esimerkiksi fysioterapiassa mui-

den työkäytäntöjen rinnalla lisäten toiminnan vaikuttavuutta. (Vehmasto 2014, 

32–33.) Green Caren tarkoitus ei ole olla passiivinen luontokokemus vaan aktii-

vinen interventio, joka parantaa ja edistää terveyttä sekä hyvinvointia (Soini ym. 

2011, 321). 

 

Luontoa hyödyntävä kuntoutus kuuluu osaksi kokonaiskuntoutusta, jolla autetaan 

saavuttamaan kuntoutukseen sekä elämäntilanteeseen asetettuja tavoitteita 

luontotoiminnan avulla (Tolvanen 2017, 14). Kuntoutujan toimintakyky muuttuu 

kuntoutumisen edetessä, joten kuntoutusympäristön tulisi olla toimintakykyä tu-

keva (Green Care Finland 2018d).  On havaittu, että luonto kuntoutumisen tukena 
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esimerkiksi tapahtumapaikkana, välineenä tai kohteena Green Care -toimin-

nassa sopii sellaisiin tilanteisiin, joissa kommunikaatio ja luottamuksellinen vuo-

rovaikutus ovat haasteellisia. Sosiaalisen ja psyykkisen hyvinvoinnin ongelmissa 

luontoa voidaan hyödyntää toiminnallisuuden ja yhteisöllisyyden keinona. (Veh-

masto 2014, 32–33; Green Care Finland 2018e.) Green Care -toiminnan merki-

tyksellisellä ja fyysisellä toiminnalla, uusien taitojen oppimisella sekä luontoym-

päristön elvyttävien vaikutuksien avulla on havaittu olevan positiivisia vaikutuksia 

mielenterveyden häiriöiden kuntoutuksessa. (Tolvanen & Jääskeläinen 2016, 

27.) Edellytyksenä luontotoiminnan toteuttamiselle on tietää, miten ja millaisten 

asioiden kautta luonnon hyvinvointi- ja kuntoutusvaikutukset syntyvät (Tolvanen 

2017, 14). 

 

Fysioterapia kuntoutuspalvelut kuuluvat tällä hetkellä osaksi Suomen laajaa so-

siaali- ja terveydenhuollon muutosprosessia. Tulevaisuudessa muutokset väes-

tön ikääntymisessä, sosioekonomisten erojen kasvaessa ja valinnanvapauden li-

sääntyessä, haastavat miettimään uudenlaisia toimintamalleja fysioterapian to-

teuttamiseen. (Suomen fysioterapeutit 2018a.) Green Care on mahdollista integ-

roida eri toimialoilla tuotettuihin palveluihin, joten sillä voidaan tuoda lisäarvoa 

fysioterapiaan (Soini ym. 2011, 322; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018). 

Green Care -innovaation tarjoamista mahdollisuuksista, toiminnan toimivuu-

desta, tehokkuudesta sekä vaikuttavuudesta tarvitaan lisää tietoa, jotta sen us-

kottavuus sosiaali-, terveys- ja kasvatuspalvelujen alalla lisääntyisi. Green Care 

-toiminnan kehittäminen vaatii uudentyyppistä ajattelua, toimintatapoja sekä ra-

jojen rikkomista. (Soini ym. 2011, 329.) 

 

Fysioterapiassa liike- ja liikuntaharjoittelua kutsutaan terapeuttiseksi harjoitte-

luksi, jonka tarkoituksena on lisätä toimintakykyä, kestävyyttä, lihasvoimaa, nivel-

ten liikkuvuutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tyypillisimpiä interventioita terapeutti-

selle harjoittelulle ovat kestävyys-, lihasvoima-, liikkuvuus-, kävely-, tasapaino-, 

koordinaatio-, ketteryys- ja rentoutusharjoitteet. (Kauranen 2017, 579–580.) Te-

rapeuttisten tavoitteiden saavuttamisen apuvälineinä voidaan hyödyntää Green 

Care -menetelmiä (Soini ym. 2011, 323; Tulkki 2012, 15). Tällöin Green Care -

toiminnalla voidaan tarjota vaihtoehtoisia toimintatapoja terapeuttiseen harjoitte-

luun.  
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7 Fysioterapia mielenterveyskuntoutuksessa 

 

 

7.1 Kuntoutus 

 

Kuntoutuksen avulla pyritään parantamaan ja ylläpitämään ihmisen toiminta- ja 

työkykyä sekä hyvinvointia fyysisellä, psyykkisellä ja sosiaalisella tasolla. Kun-

toutuksella edistetään myös yksilön osallistumista, opiskelu- ja työkykyä sekä yh-

teiskunnallista vaikuttavuutta. Kuntoutusmuodot voivat jäsentyä kuntoutujan iän 

tai sairauden mukaan ja sisältöön vaikuttavat kuntoutujan elämänkaaren ja iän 

eri vaiheet. Kuntoutuksessa hyödynnetään paljon erilaisia kuntoutusmuotoja, ku-

ten fysioterapiaa, psykoterapiaa, neuropsykologista kuntoutusta ja taideterapiaa. 

(Kuntoutusportti 2016.) Kuntoutus on monialaista ja moniammatillista sekä pro-

sessinomaista (Järvikoski & Härkäpää 2011, 33 – 34).  Moniammatillisella kun-

toutuksella saavutetaan yleensä paras vaikutus kuntoutusprosessissa (Kuntou-

tusportti 2016). Kuntoutus alkaa yleensä lääkärin tekemällä lääketieteellisellä ar-

violla sairauden tai vamman aiheuttamasta kuntoutustarpeesta, jonka jälkeen jo-

kaiselle kuntoutujalle tehdään yksilöllinen ja tavoitteellinen kuntoutussuunni-

telma. Sairauksien tai vammojen aiheuttamien haittojen lisäksi kuntoutuksella on 

myös ennaltaehkäisevä puoli, jossa huomioidaan yksilön suhde ympäristöön. 

(Järvikoski & Härkäpää 2011, 33.) 

 

Kuntoutuksessa on neljä osa-aluetta: lääkinnällinen, sosiaalinen, ammatillinen ja 

kasvatuksellinen. Lääkinnällinen kuntoutus pyrkii parantamaan ja ylläpitämään 

kuntoutujan toimintakykyä fyysisellä, psyykkisellä ja sosiaalisella tasolla. Kuntou-

tuksen avulla annetaan tukea itsenäisten päivittäisten toimintojen suoriutumiseen 

ja elämäntilanteen hallintaan. Lääkinnällisen kuntoutuksen toimenpiteet perustu-

vat tutkittuun tietoon. (Järvikoski & Härkäpää 2011, 21; Juvonen-Posti, Lammin-

pää, Rajavaara, Suoyrjö & Tötterman 2016, 162 – 163.) Lääkinnällisen kuntou-

tuksen järjestämisen päävastuu on kunnalla, mutta joissakin tilanteissa kuntoutus 

voi olla myös Kansaneläkelaitoksen tai tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksen 

vastuulla (Kuntoutusportti 2016). 
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Fysioterapia on osa lääkinnällistä kuntoutusta, jossa hyödynnetään ohjausta ja 

neuvontaa, terapeuttista harjoittelua, manuaalista ja fysikaalista terapiaa sekä 

apuvälinepalveluita. Fysioterapia perustuu fysioterapiatieteeseen ja toiminta on 

moniammatillista sekä näyttöön perustuvaa. (Suomen fysioterapeutit 2016, 6-7, 

12; Salminen 2016, 384.) Fysioterapia voi olla ennaltaehkäisevää, terveyttä edis-

tävää tai kuntouttavaa toimintaa ja terapiassa tulisi huomioida fyysisten tekijöiden 

lisäksi myös psyykkiset ja sosiaaliset tekijät. Fysioterapeutin ydinosaamiseen 

kuuluvat tutkimis- ja arviointiosaaminen, joka sisältää haastattelun, havainnoin-

nin, manuaalisen tutkimisen ja mittaamisen. Näiden avulla tapahtuu kliininen 

päättely sekä fysioterapeuttisen diagnoosin luominen. Toinen ydinosaamisen 

alue on ohjaus- ja neuvontaosaaminen, joka sisältää fysioterapeuttisen ohjauk-

sen. Kolmanteen alueeseen eli terapiaosaamiseen kuuluu terapeuttinen harjoit-

telu sekä manuaalinen ja fysikaalinen terapia. Lisäksi ydinosaamiseen kuuluvat 

teknologiaosaaminen, eettinen osaaminen, esteettömyys- ja saavutettavuus-

osaaminen sekä yhteiskuntaosaaminen, jotka nousevat esille moniammatillisuu-

dessa. (Suomen fysioterapeutit 2016, 6-7, 13.)  

 

Sosiaalinen kuntoutus keskittyy sosiaaliseen toimintakykyyn, jossa pyritään pa-

rantamaan selviytymiskykyä arkipäivän välttämättömien toimintojen, vuorovaiku-

tussuhteiden ja toimintaympäristön roolien kanssa (Järvikoski & Härkäpää 2011, 

22; Juvonen-Posti ym. 2016, 162-163). Sosiaalisen kuntoutuksen avulla pyritään 

estämään syrjäytymistä rohkaisemalla kuntoutujaa ylläpitämään ihmissuhteita 

aktiivisesti (Heikkinen-Peltonen ym. 2008, 225). Nuorten sosiaalinen kuntoutus 

voi sisältää työ- tai opiskelupaikkaan sijoittumisen tukemista ja keskeyttämisen 

ehkäisyä. Kuntoutus voi olla ryhmätoimintaa ja sosiaalisten vuorovaikutustilantei-

den tukemista sekä valmentamista elämänhallintaan. (Kuntoutusportti 2016.) 

 

Ammatillisessa kuntoutuksessa pyritään parantamaan kuntoutujan ammatillisia 

valmiuksia, parannetaan työkykyä ja edistetään työmahdollisuuksia. Kuntoutuk-

sessa huomioidaan työssäjaksaminen ja mahdollinen työpaikkasyrjintä. (Järvi-

koski & Härkäpää 2011, 21; Juvonen-Posti ym. 2016, 162-163.) Ammatilliseen 

kuntoutukseen sisältyy esimerkiksi työ- ja koulutuskokeilut, työvoimaneuvonta 
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sekä ammatinvalinnan selkeyttäminen (Heikkinen-Peltonen ym. 2008, 225). Am-

matillinen kuntoutus kestää muutamasta päivästä useaan vuoteen ja sisältää esi-

merkiksi kuntoutuskursseja (Kuntoutusportti 2016). 

 

Kasvatuksellisella kuntoutuksella tarkoitetaan vammaisen/vajaakuntoisen lapsen 

tai aikuisen kasvatusta ja koulutusta erityisjärjestelyin (Järvikoski & Härkäpää 

2011, 21-22; Juvonen-Posti ym. 2016, 162-163). Kuntoutus voi tapahtua lapsen 

omassa kouluympäristössä yhdistettynä muuhun opetukseen tai erillisessä kun-

toutustarkoitukseen tehdyssä yksikössä (Heikkinen-Peltonen ym. 2008, 225). 

Kuntoutuksessa keskeistä on perhekeskeinen toiminta, jolla saadaan tuettua lap-

sen kehitystä, kasvua ja oppimista arjessa (Kuntoutusportti 2016). 

 

 

7.2 Fysioterapian rooli mielenterveyskuntoutuksessa  

 

Mielenterveyskuntoutusta on kutsuttu aiemmin psykiatriseksi tai psykososiaa-

liseksi kuntoutukseksi sekä kuntouttavaksi mielenterveystyöksi. Mielenterveys-

kuntoutus auttaa kuntoutujaa elämänhallinnan sekä sosiaalisiin tilanteisiin osal-

listumisen ylläpitämisessä. Kuntoutuksessa huomioidaan yksilön voimavarat ja 

kuntoutustoimenpiteet, jotka kohdistuvat toimintakykyyn, hallinnan tunteisiin sekä 

ympäristöön. (Heikkinen-Peltonen, Innanmaa & Virtanen 2014, 297.) Mielenter-

veyskuntoutus tulee aiheelliseksi toimintakyvyn heiketessä psyykkisten oireiden 

vuoksi. Voimavaroja huomioivat erilaiset aktiiviset ja monipuoliset kuntoutusmuo-

dot ovat kuntoutuksessa lääkehoidon ohella oleellisia. Mielenterveyskuntoutus 

sisältää keskustelua, erilaisia harjoitteita tai liikuntaa sekä arjen taitojen opette-

lua. Lääkäri arvioi mielenterveyspotilaan kuntoutustarvetta ja voi konsultoida ar-

viossaan esimerkiksi fysioterapeutin havaintoja. Kuntoutusta tarjoavat muun mu-

assa psykiatriset sairaalat, kuntoutuslaitokset sekä yksityiset järjestöt ja palve-

luntuottajat. (Mielenterveystalo 2017.) Mielenterveyskuntoutus tapahtuu mo-

niammatillisesti ja fysioterapeutti on yksi moniammatillisen tiimin jäsen yhdessä 

psykiatrin, psykologin, sairaanhoitajan tai sosiaalityöntekijän kanssa (Talvitie ym. 

2006, 435). 
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Fysioterapeutin rooli mielenterveyskuntoutuksessa on alussa aktiivinen ja joh-

tava, mutta voimavarojen lisääntyessä, kuntoutujan rooli fysioterapian suunnitte-

lussa kasvaa. Mielenterveyden häiriöissä keskittymiskyky voi olla heikompi, jonka 

vuoksi kuntoutujan kanssa laaditut tavoitteet kannattaa asettaa lyhyelle aikavä-

lille ja niiden saavuttaminen tulee olla helposti havaittavissa. (Kauranen 2017, 

533.) Mielenterveyskuntoutuksessa fysioterapeutti keskittyy auttamaan kuntou-

tujaa jokapäiväisen liikkumisen kanssa esimerkiksi hengityksen ja lihasten jänni-

tysrentoutuksen kautta. Mielenterveyskuntoutujilla voi ilmetä ongelmia esimer-

kiksi kehonkuvan hahmottamisen tai motorisen käyttäytymisen kanssa. Fysiote-

rapeuttisilla menetelmillä pystytään ohjaamaan kuntoutujaa kohti parempaa ke-

hon tiedostamista. Fysioterapeutti voi ohjata esimerkiksi masentuneen henkilön 

asentoa kumarasta ja kapeasta tukipinnasta ojennettuun asentoon, jossa hyö-

dynnetään laajaa tukipintaa. Fysioterapiassa myös liikunta on merkittävässä roo-

lissa antaen kuntoutujalle mielihyvän tunteita ja mahdollisuuden tutustua omaan 

kehoonsa. (Talvitie ym. 2006, 435-436.)   Liikunnalla voidaan myös ehkäistä mie-

lenterveyden aiheuttamia liitännäisongelmia, kuten diabetesta tai sydän- ja ve-

renkiertoelimistön tauteja sekä parantaa unenlaatua (Kauranen 2017, 536). Fy-

sioterapeutin työhön kuuluu lisäksi hoitohenkilökunnan tai kuntoutujan omaisten 

ohjaus kuntoutujan auttamiseksi (Talvitie ym. 2006, 435).   

 

Fysioterapiassa harjoittelu on hyvä aloittaa kevyillä harjoituksilla, joiden ohjeet 

ovat yksinkertaisia ja selkeitä. Tällöin prosessointi ei vie harjoittelun vaatimaa 

energiaa, vaan jäljellä olevat energiavarat voidaan hyödyntää harjoitteluun. (Kau-

ranen 2017, 533.) Terapeuttisessa harjoittelussa käytetään erilaisia aktiivisia ja 

toiminallisia harjoitteita, jotka perustuvat tutkittuun tietoon sekä näyttöön. Tera-

peuttinen harjoittelu voi olla ennaltaehkäisevää, ylläpitävää tai sillä voidaan pyr-

kiä palauttamaan toimintakyky normaalille tasolle. Harjoitteet etenevät progres-

siivisesti ja ne vaikuttavat muun muassa toimintakykyyn, tuki- ja liikuntaelimis-

töön, sydän- ja verenkiertoelimistöön sekä hermostoon. (Suomen fysioterapeuti t 

2016, 17; Häkkinen, Sjögren & Heinonen 2016, 275.) 
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7.3 Psykofyysinen fysioterapia 

 

Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus ja fysioterapiassa terapeutin tulisi huomi-

oida niin fyysiset, psyykkiset kuin sosiaalisetkin tekijät. Mieli ja keho muodostava t 

vuorovaikutussuhteessa olevan kokonaisuuden. Fysiologiset tekijät voivat vaikut-

taa ihmisen mieleen ja vastavuoroisesti tunteet ja ajatukset voivat näkyä esimer-

kiksi liikkumisessa. (Immonen-Orpana 1995, 134; Herrala, Kahrola & Sandström 

2011, 5.) Suomessa psykofyysinen fysioterapia huomioi ihmistä kokonaisvaltai-

sesti. Psykofyysinen fysioterapia käsitettä käytetään pääosin Suomessa, mutta 

vastaavana alaa kuvaavana terminä voidaan käyttää bio-psykososiaalinen fy-

sioterapia. Molemmissa lähestymistavoissa huomioidaan kokonaisvalaisesti ih-

misen keho ja mieli sekä niiden yhteyttä korostava kuntoutus ja harjoittelu. (Här-

könen, Muhonen, Matinheikki-Kokko & Sipari 2016, 8-9.) 

 

Ruotsalaisen kehotietoisuusterapian ja norjalaisen psykomotorisen fysioterapian 

menetelmien sanotaan olevan pohjana suomalaiselle psykofyysiselle fysiotera-

pialle (Härkönen ym. 2016, 7). Psykofyysinen fysioterapia on yksi fysioterapian 

erikoisalue, joka erikoistuu ihmisen kokonaisvaltaiseen liikunta- ja toimintakyvyn 

edistämiseen sekä voimavarojen tukemiseen ja vahvistamiseen. Psykofyysistä 

fysioterapiaa voidaan soveltaa kaikissa fysioterapian osa-alueissa huolimatta 

siitä, että se on määritelty yhdeksi fysioterapian erikoisalueeksi. (Talvitie ym. 

2006, 265-266; Härkönen ym. 2016, 7-8; Kauranen 2017, 522.) 

 

Psykofyysistä fysioterapiaa suositellaan etenkin mielenterveyden häiriöiden kun-

toutukseen, kuten masennukseen, paniikkioireisiin tai syömishäiriöihin. Siitä on 

hyötyä stressiin, jännittyneisyyteen, unettomuuteen, ahdistuneisuuteen sekä uu-

pumukseen. Mielenterveyden häiriöiden lisäksi psykofyysinen fysioterapia on 

hyvä työväline esimerkiksi neurologisten tai tuki- ja liikuntaelinsairaiden asiakkai-

den kuntoutuksessa, pitkittyneiden kiputilojen hoidossa tai mikäli perusliikkumi-

sessa tai kehon hahmottamisessa ilmenee ongelmia. Psykofyysisen fysiotera-

pian avulla ja fysioterapeutin tuella asiakas pystyy kokemaan, tunnistamaan ja 

hyväksymään erilaisia kehollisia tuntemuksia. Näiden avulla asiakas oppii koke-

muksellisesti ja pystyy hyödyntämään oppimaansa arjessa. (Talvitie ym. 2006, 

265-266; Härkönen ym. 2016, 7-8; Kauranen 2017, 522.) Tavoitteena on, että 
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kuntoutuja tiedostaa ja tunnistaa elämäntapahtumien vaikutukset muodostunei-

siin liike- ja asentotottumuksiin, hengittämiseen tai lihastenjännitysti laan. Fysiote-

rapeutin ohjaamana löydetään voimavaroja sekä toimintatapoja kuntoutumiseen, 

joita kuntoutuja pystyy hyödyntämään myös ennaltaehkäisevästi. Kuntoutuk-

sessa pyritään myös hallitsemaan omia tunteita ja ajatuksia, jotka saattavat vai-

kuttaa esimerkiksi kehon jännittyneisyyteen. (Kauranen 2017, 523.) 

 

Psykofyysisessä fysioterapiassa tavoitellaan rentoutumista, stressin hallintaa, 

eheytymistä sekä kivun lievittymistä. Tavoitteena on, että kuntoutujan kehonhal-

linta sekä itsetuntemus lisääntyvät. (Kauranen 2017, 522.) Psykofyysisessä fy-

sioterapiassa käytetään työvälineinä erilaisia liikeharjoitteita, hengitys- ja keho-

tietoisuusharjoitteita sekä rentoutusharjoitteita. Kuntoutukseen voidaan yhdistää 

myös pehmytkudoskäsittelyä sekä vuorovaikutusta kehittäviä harjoitteita. (Suo-

men Psykofyysisen Fysioterapian Yhdistys ry 2018a.) Muita psykofyysisessä fy-

sioterapiassa hyödynnettyjä terapiamenetelmiä ovat psykodynaaminen fysiote-

rapia, Alexander-tekniikka, Feldenkrais-menetelmä sekä erilaiset rentoutushar-

joitukset.  Tyypillisesti fysioterapia alkaa erilaisilla rentoutusharjoituksilla, joiden 

jälkeen siirrytään terapeuttiseen harjoitteluun. (Kauranen 2017, 522-523.) Har-

joitteiden avulla kuntoutuja oppii huomioimaan ja arvostamaan kehossa syntyviä 

reaktioita. Harjoitteet ohjaavat tunnistamaan kehon tuntemuksia sekä auttavat 

löytämään mahdollisia vaihtoehtoisia liikkumistapoja. Kuntoutujan suhde itseen 

muuttuu turvallisemmaksi ja varmemmaksi. Lisäksi mahdollisuus rentoutua sekä 

hallita stressiä kasvaa. (Suomen Psykofyysisen Fysioterapian Yhdistys ry 

2018a.)  

 

Psykofyysistä fysioterapiaa on mahdollista toteuttaa niin ryhmä- kuin yksilötera-

piana. On tärkeää, että asiakkaan ja terapeutin välillä on hyvä vuorovaikutus, joka 

kannustaa kuntoutujaa ottamaan vastuuta kuntoutumisesta. Kuntoutuksessa 

keskeistä on käsitellä merkityksellisiä ajatuksia, tunteita sekä kokemuksia, jotka 

voivat syntyä hengityksen, asennon tai liikkumisen kautta. (Suomen Psykofyysi-

sen Fysioterapian Yhdistys ry 2018a.) Tavoitteiden asettelussa tulee huomioida 

asiakkaan sen hetkiset voimavarat sekä elämäntilanne (Immonen-Orpana 

1995,134; Kauranen 2017, 522). Kuntoutumista arvioitaessa voidaan käsitellä ki-
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pua, hengitystä, jännittyneisyyttä asennon ylläpitämisen tai liikkeen aikana, ren-

toutumiskykyä, kehon tunnistamista, kokemista ja hyväksymistä sekä kehonku-

vaa ja liikehallintaa. Toimivan fysioterapian tuloksia voivat olla parantunut unen 

määrä ja laatu, tunne lisääntyneestä kehonhallinnasta, kehontuntemuksen li-

sääntyminen sekä jännityksen väheneminen. (Kauranen 2017, 522.) 

 

Härkösen ym. (2016, 14-15, 17-19) tekemässä haastattelussa kartoitettiin asiak-

kaiden sekä fysioterapeuttien kokemuksia psykofyysisestä fysioterapiasta. Mo-

lemmat korostivat asiakkaan ja fysioterapeutin välistä tasavertaista vuorovaiku-

tusta, jonka avulla saatiin luotua kiireetön ja asiakkaan kokemukset ja elämänti-

lanteen huomioiva ilmapiiri. Tämä lisäsi haastattelun mukaan turvallisuuden tun-

netta sekä korosti asiakkaan voimavaroja. Harjoitteet saattoivat olla asiakkaille 

aluksi outoja sekä haastavia. Rauhoittuminen ja keskittyminen vaativat asiak-

kaalta syventymistä omassa kehossa tapahtuviin aistimuksiin sekä niistä tulevi in 

kokemuksiin. Tuntemusten muuttaminen sanalliseen muotoon saattoi myös olla 

oma haasteensa. Psykofyysisen fysioterapian harjoitteiden avulla asiakkaiden 

ymmärrys omasta kehosta, kehonkuvasta sekä kehon ja oman toiminnan väli-

sestä yhteydestä kasvoi ja selkeytyi. Kehotietietoisuusharjoitteet kirkastivat liik-

kumisen ja asentojen tiedostamista, jolloin asiakas pystyi yhdistämään tuntemuk-

sia myös arkeen, stressaaviin elämäntilanteisiin tai työ- ja opiskelutilanteisiin. 

Fyysisessä toimintakyvyssä oli asiakkaiden mukaan tapahtunut kehittymistä var-

talon ja tasapainon hallinnassa sekä kävelyssä.  Lisäksi suhtautuminen kipuun ja 

ahdistukseen muuttui harjoitteiden avulla, mikä lisäsi turvallisuuden tunnetta.  

 

 

7.4 Basic body awareness therapy (BBAT)  

 

Ruotsalainen Gertrud Roxendal alkoi soveltaa Jacques Dropsyn ihmisen olemas-

saoloon ja liikkumisen ulottuvuuksiin liittyvää teoriaa fysioterapiaan 1970 -luvulla. 

Tällöin syntyi kehotietoisuusterapia (basic body awareness therapy, BBAT), joka 

on näyttöön perustuva fysioterapeuttinen lähestymistapa. (Suomen Psykofyysi-

sen Fysioterapian Yhdistys ry 2018b.) Roxendal lähestyy kehotietoisuutta liike- 

ja kokemusaspektin kautta. Liikeaspekti käsittelee kehon hallintaa, kontrollia 
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sekä liikemalleja. Kokemusaspekti koostuu oman kehon käsityksestä, elämyk-

sestä ja kokemuksesta sekä sen tiedostamisesta ja ruumiin rajoista. (Immonen-

Orpana 1995, 137; Herrala ym. 2011, 32-33.)  

 

Kehotietoisuusterapiassa pyritään lisäämään ihmisen terveyttä edistäviä voima-

varoja kehotietoisuutta korostamalla (Härkönen ym. 2016, 8). Kehotuntemuksen 

ja -tietoisuuden avulla tavoitellaan kehonhallinnan ja itsetuntemuksen lisäänty-

mistä. Kehonhallinnan avulla ihminen pystyy ohjaamaan lihasten jännitystä sekä 

kehon ryhtiä ja liikkeitä. Kehotietoisuus ja -tuntemus koostuvat kehonelämyksistä 

ja liikkeen sekä asennon hallinnasta ja ohjauksesta. Kehoelämyksillä tarkoitetaan 

esimerkiksi ihmisen itsensä kokemaa suhdetta ympäristöön sekä millaiseksi hän 

kokee oman kehonkuvansa. (Talvitie ym. 2006, 270.) 

 

Harjoitteet ovat yksinkertaisia liikeharjoituksia ja niiden on tarkoitus helpottaa 

kuntoutujan arkea (Härkönen ym. 2016, 8; Kauranen 2017, 523). Makuu-, istuma-

, seisoma-asennossa tai kävelyn aikana tehtävissä liikeharjoitteissa yhdistyvät 

tasapaino, vapaa hengitys sekä tietoinen läsnäolo. Harjoitteista syntyvät tunte-

mukset, havainnot ja kokemukset ovat tärkeitä huomionkohteita. (Talvitie ym. 

2006, 270-272; Härkönen ym. 2016, 8; Kauranen 2017, 523.) Harjoittelussa kes-

keisiä asioita ovat kehon keskilinjan ja liikekeskuksen hahmottaminen sekä ke-

hon ja alustan suhde (Talvitie ym. 2006, 270; Kauranen 2017, 523). Harjoituksilla 

pyritään lisäämään kehotietoisuutta, itsetuntemusta sekä kehon hallintaa. Näitä 

saadaan korostettua hyödyntämällä tietoista läsnäoloa esimerkiksi liikkeessä ja 

asennon ylläpidossa. (Kauranen 2017, 523.) Alustasuhteeseen ja keskilinjaan 

sekä liikekeskukseen ja hengitykseen keskittyvät harjoitteet lisäävät kehon rajo-

jen hahmottamista. Rajojen aistimista lisäävät tukipinnan muutokset, erilaiset al-

kuasennot ja kuormituksen vaihtelut. Aistiminen vaatii keskittymistä ja huomion 

siirtämistä muutoksiin ja vaihteluihin. Kehon lihasjännitykset rentoutuvat yleensä 

kehominän ulottuvuuksien toimiessa. Tämän vuoksi lihasjännitykseen sekä ren-

toutumiseen ei Roxendalin kehoterapiassa kiinnitetä huomiota. (Talvitie ym. 

2006, 272.)  
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BBAT-lähestymistapaa pystytään hyödyntämään fysioterapiassa monipuolisesti  

erilaisien vaivojen sekä oireiden hoidossa. Lähestymistapa on toimiva esimer-

kiksi ennaltaehkäisevänä hoitona, tukemaan kuntoutumista sekä auttamaan 

stressin ja kivun hallinnassa. (Härkönen ym. 2016, 8; Kauranen 2017, 524.) 

BBAT:lla on tutkittu olevan positiivisia vaikutuksia muun muassa masennukseen, 

syömishäiriöihin, persoonallisuushäiriöihin ja skitsofreniaan sekä traumatisoitu-

neiden hoitoon (Kauranen 2017, 524; Suomen Psykofyysisen Fysioterapian Yh-

distys ry 2018b). Vakavasti masentuneet henkilöt kokivat BBAT-harjoitteiden va-

pauttavan hengitystä. Harjoitteiden avulla he saivat vahvempia aistimuksia ke-

hosta sekä keho pystyi liikkumaan vapaammin. Kehon ja alustan suhdetta koros-

tavien harjoitteiden avulla henkilöt tunsivat olonsa tukevaksi ja varmaksi. Harjoit-

teet ohjasivat myös ymmärtämään ja yhdistämään kehossa tuntuvia asioita tun-

teisiin. (Danielsson & Rosberg 2015.)  

 

 

7.5  Terapeuttinen harjoittelu mielenterveyshäiriöissä  

 

 

7.5.1 Kestävyysharjoittelu  

 

Liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden merkitys mielenterveyden edistäjänä perustuu 

keskushermoston välittäjäainepitoisuuksien muutoksiin, jolloin masennuksen ja 

ahdistuneisuuden tunne vähenee, unen määrä ja laatu sekä stressinsietokyky 

paranevat (Deslandes, Moraes, Ferreira, Veiga, Silveira, Mouta, Pompeu, Cou-

tinho & Laks 2009, 196; Kauranen 2017, 528). Tutkimukset ovat todenneet fyysi-

sen aktiivisuuden vähentävän muun muassa masennuksen oireita henkilöillä, 

joilla on mielenterveyden häiriö (Eime ym. 2013; Rosenbaum, Tiedemann, Sher-

rington, Curtis & Ward 2014, 971). Laajassa norjalaisessa tutkimuksessa selvi-

tettiin liikunnan vaikutuksia mielenterveyteen. Tutkimuksessa selvisi, että yksi 

tunti liikuntaa viikossa millä intensiteetillä tahansa, auttaa ehkäisemään masen-

nusta. Tutkimustuloksista käy ilmi, että tulevaisuudessa 12 % uusista masennus-

tapauksista voidaan ehkäistä yhdellä tunnilla liikuntaa viikossa. Tulokset osoitta-
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vat, että pienellä määrällä liikuntaa voidaan saavuttaa merkittävä suoja masen-

nuksen ehkäisyssä. (Harvey, Øverland, Hatch, Wessely, Mykletun, Hotopf 2017, 

1, 5-7.)  

 

Fyysisellä kestävyydellä tarkoitetaan pitkäkestoista työtä tai liikkumista väsy-

mättä sekä palautumiskykyä rasituksesta. Kestävyysharjoittelu voidaan jakaa 

karkeasti aerobiseen (hapellinen) ja anaerobiseen (hapeton) harjoitteluun. Aero-

bisesta harjoittelusta on kyse silloin, kun rasituksessa lihasten hapensaanti on 

tasapainossa kulutuksen kanssa eikä elimistöön pääse kertymään maitohappoa. 

Se on turvallinen kestävyyskunnon harjoittelumuoto ja esimerkkejä aerobisesta 

harjoittelusta ovat kävely, pyöräily ja kevyt juoksu. Anaerobisessa harjoittelussa 

energia muodostuu hiilihydraateista hapettomassa tilassa. Lihakset tarvitsevat 

enemmän happea, mitä niillä on käytettävänä, joten elimistöön ja lihaksiin alkaa 

kertyä happamia aineenvaihduntatuotteita. Esimerkki anaerobisesta harjoitte-

lusta on kova juoksulenkki. Kestävyysharjoittelu voidaan jakaa tarkemmin perus-

, vauhti-, maksimi- ja nopeuskestävyyteen. (Kauranen 2017, 591-592.) Tässä 

opinnäytetyössä keskitytään vain peruskestävyyden harjoittamiseen. 

 

Peruskestävyysharjoittelussa sykkeen tulee pysyä aerobisen kynnyksen alapuo-

lella, koska kaikki energia muodostetaan hapellisessa tilassa. Aerobisella kyn-

nyksellä tarkoitetaan syketasoa, jossa lihaksiin alkaa muodostumaan aineenvaih-

duntatuotteita, mutta ne voidaan käyttää elimistöstä. Terapeuttisessa harjoitte-

lussa peruskestävyyden harjoittelun osalta pyritään 1-4 kertaan viikossa, 30–240 

minuuttia kerrallaan. (Kauranen 2017, 528, 592.) Peruskestävyyden harjoittelun 

tehoalue on 40–70 % maksimisykkeestä ja sykealue on ˂ 150 (Nummela, Keski-

nen & Vuorimaa 2007, 336). Mielenterveyskuntoutujien osalta liikunnan annoste-

lussa voidaan käyttää yleisiä terveysliikuntasuosituksia (Kauranen 2017, 528). 

Nuorilla peruskestävyyden harjoittaminen on tärkein kestävyydenharjoittelun 

muoto. Harjoittelukertoja tulisi kertyä viikossa 3-5 ja kestoltaan niiden tulisi olla 

30-90 minuuttia. Peruskestävyysharjoittelussa on tyypillistä, että tulee hiki ja hen-

gästyy hieman, mutta pystyy kuitenkin puhumaan. (Terve koululainen 2018a.) 

 

Perratonin, Kumarin ja MacHotkan (2010) systemaattisessa kirjallisuuskatsauk-

sessa tavoitteena oli selvittää ohjeistusta liikunnan annosteluun masennuksen 
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hoidossa. Tutkimustuloksessa suositellaan kolme kertaa viikossa 30 minuutin 

kestävää kestävyystyppistä harjoittelua 60-80 % maksimisykkeestä. Tutkijat to-

teavat, että kahdeksan viikon harjoittelulla voidaan saavuttaa myönteisiä vaiku-

tuksia masennuksen hoidossa.  

 

Pedersenin ja Saltin (2015) esittämässä tutkimuksessa tutkittiin kolmen verrokki-

ryhmän avulla, millaisia vaikutuksia saadaan hoidettaessa vaikea-asteista ma-

sennusta kolmella eri tavalla neljän kuukauden ajan. Ensimmäisen ryhmän hoi-

tomuotona oli aerobinen harjoittelu, toisella ryhmällä oli käytössä masennuslääk-

keet ja kolmannen ryhmän hoitona oli yhdistetty masennuslääkkeet sekä aerobi-

nen harjoittelu. Aerobista harjoittelua tekevät ryhmät treenasivat kovalla intensi-

teetillä kolmesti viikkoon, joista jokaiseen kertaan kuului 10 minuutin lämmittely, 

30 minuutin pyöräily tai hölkkääminen ja 5 minuutin loppuverryttely. Tutkimuk-

sessa saatiin selville, että lääkkeellinen hoito saavutti nopeinten masennuksen 

oireita helpottavia muutoksia, mutta neljän kuukauden jälkeen ryhmien välillä ei 

ollut enää eroa. Ryhmät testattiin uudelleen 10 kuukauden jälkeen, jolloin todet-

tiin, että masennuksen oireet olivat merkittävästi alhaisemmat harjoittelevan ryh-

män osalta.  

 

Liikunnalla ja fyysisellä aktiivisuudella on todettu olevan fyysisiä, psyykkisiä ja 

sosiaalisia hyvinvointivaikutuksia (Eime, Young, Harvey, Charity & Payne 2013).  

Käveleminen on ihmiselle luonnollinen aktiviteetti, johon ei tarvita erityistaitoja tai 

välineitä. Käveleminen kehittää aerobista perus- ja lihaskestävyyttä sekä lisää 

liikkuvuutta ja nivelten stabiliteettia. (Barton, Hine & Pretty 2009, 262; Esteve-

Lanao ym. 2016, 121.) Kävellessä suuret lihasryhmät tarvitsevat happea, jolloin 

sydämen syke nousee ja keuhkot joutuvat töihin. Hikoilemisen ja hengästymisen 

kautta aineenvaihdunta vilkastuu, stressihormonit vähenevät ja tilalle nousee 

mielihyvähormoneita. (Arvonen 2014, 26-27.) Ihmiset kokevat yleensä luontoym-

päristössä tapahtuvan harjoittelun helpommaksi ja kevyemmäksi kuin sisätiloissa 

tapahtuvan. Tutkimuksissa on todettu, että ihmisten saadessa itse valita käve-

lynopeutensa, he kävelevät nopeammin ulkona kuin sisällä. (Gladwell, Brown, 

Wood, Sandercock & Barton 2013, 2.) 
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Luonnossa kulkeminen tarjoaa monipuolisen maaston fyysiselle harjoittelulle. Se 

kehittää kestävyyttä, sydämen, hengityksen- ja verenkiertoelimistön kuntoa, vah-

vistaa syviä vartalon asentoa ylläpitäviä lihaksia sekä alaraajojen suuria lihasryh-

miä. Luonnossa joutuu myös tekemään huomaamattaan erilaisia tasapaino ja 

koordinaatio harjoituksia. (Arvonen 2014, 26-27; Leppänen & Pajunen 2017, 39.) 

Tutkimuksissa on todettu, että ulkona käveleminen voi vähentää merkittävästi vi-

han, masennuksen, jännityksen ja uupumuksen tunteita sekä saada tuntemaan 

olo aktiivisemmaksi ja energisemmäksi kuin sisällä käveleminen. (Barton ym. 

2009, 274.) 

  

 

7.5.2 Lihasvoimaharjoittelu  

 

Lihasvoimaharjoittelusta on hyötyä mielenterveyden häiriöiden hoidossa, sillä 

sen on todettu lievittävän oireita masennuksen, ahdistuneisuuden, uupumuksen 

ja väsymyksen osalta parantaen samalla kognitiota ja itsetuntoa (O’Connor ym. 

2010, 379; Strickland & Smith 2014, 1). Tutkittaessa pelkästään lihasvoimahar-

joittelun vaikutuksia masentuneisiin potilaisiin, tutkimuksista saatiin positiivisia tu-

loksia ja keskimääräinen parantuminen masennuksen oireista oli suuri. Nämä tu-

lokset tukevat lopputulemaa siitä, että lihasvoimaharjoittelu yksin vaikuttaa vä-

hentävästi masennuksen oireisiin. (O’Connor ym. 2010, 386.)  

 

Lihasvoiman tuottaminen perustuu hermolihasjärjestelmän toimintaan. Lihas-

voima on osa fyysistä suorituskykyä ja sen harjoittaminen on tärkeää elimistön 

toimintakyvyn ja lihaskunnon kannalta. (Naclerio & Moody 2016, 85.) Lihasvoi-

maharjoittelu voidaan jakaa harjoitettavan voimamuodon (maksimi-, kesto- ja no-

peusvoima), lihastyömuodon (isometrinen, konsentrinen, eksentrinen), harjoitte-

luvälineistön tai vastustyypin mukaan (Kauranen 2017, 581). Säännöllinen lihas-

voimaharjoittelu lisää lihasmassaa, parantaa luuntiheyttä ja kestävyyttä sekä aut-

taa kehittämään tasapainoa (O’Connor, Herring & Caravalho 2010, 379; Strick-

land & Smith 2014, 1). Harjoittelun avulla pystytään myös kehittämään verenkier-

toelimistöä, joka auttaa ylläpitämään hyvää aivotoimintaa kehittäen samalla kes-

kushermostoa (O’Connor ym. 2010, 389). 
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Murrosiässä pituuskasvun aikana ja hormonitoiminnan lisääntyessä nuoren voi-

matasot kehittyvät nopeasti, jolloin korostuu koordinatiivisten ja suoritustekniikoi-

hin liittyvien harjoitteiden merkitys (Kauranen 2014, 504; Seppänen, Aalto & Ta-

pio 2010, 95). Voimaharjoittelua voidaan painottaa eri tavoin ikäkausista riippuen. 

12-16 vuotiailla kehitettävä voimaominaisuus on enemmän nopeus- ja kestovoi-

matyyppistä, jolloin toteutustapa voi olla esimerkiksi kuntopiiri. Yli 16 vuotiailla 

kehitettävä voimaominaisuus on perus-, maksimi- ja nopeusvoimaa sekä lihas-

kestävyyttä esimerkiksi kuntosalilla toteutettuna. (Seppänen ym. 2010, 95-96.) 

Nuorille suositellaan lihasvoimaharjoittelua 20-60 minuuttia kerrallaan 2-3 kertaa 

viikossa (Kauranen 2014, 504).  Taulukossa 1 on esitelty eri lihasvoima osa-alu-

eiden harjoittamisen periaatteita. Lihasvoimaharjoittelussa on tärkeä huomioida 

yksilöllisesti henkilön harjoittelutausta, tavoitteet ja sen hetkinen terveys ja kunto 

(O’Connor ym. 2010, 377; Strickland & Smith 2014, 1). Harjoittelun volyymi ja 

intensiteetti määritellään jokaiselle yksilöllisesti osaamisen ja tavoitteiden mu-

kaan (Lloyd, Faigenbaum, Stone, Oliver, Jeffreys, Moody, Brewer, Pierce, 

McCambridge, Howard, Herrington, Hainline, Micheli, Jaques, Kraemer, 

McBride, Best, Chu, Alvar, Myer 2014, 6-7). 

 

Taulukko 1. Lihasvoiman osa-alueiden harjoittamisen periaatteita (mukaillen 

Kauranen 2017, 589). 
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Yleensä lihasvoimaharjoittelua tehdään oman kehon painolla tai erilaisten vas-

tusten, kuten laitteiden, vapaiden painojen tai kuminauhojen avulla (O’Connor 

ym. 2010, 377; Strickland & Smith 2014, 1). Luontoa voidaan pitää ihmisen en-

simmäisenä kuntosalina. Se tarjoaa monipuolisen harjoitteluympäristön, jossa 

yhdistyvät luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutukset sekä kokonaisvaltainen liik-

kuminen. Luonnossa kuntoilulaitteiden keksimisellä vain mielikuvitus on rajana. 

Erinomaisia kuntoiluvälineitä ovat esimerkiksi puupöllit, kannot, paksut risut ja 

erikokoiset kivet. Näiden välineiden avulla pystytään harjoittamaan tehokkaasti  

suuria lihasryhmiä ja lihaskuntoa. (Arvonen 2015, 53, 131.) 

 

Pedersen ja Saltin (2015) toteavat kokoamassaan meta-analyysissä, että tutkit-

taessa liikunnan vaikutuksia mielenterveyteen, valtaosassa tutkimuksia on kes-

kitytty vain kestävyysharjoitteluun. Osassa tutkimuksista on kuitenkin selvitetty 

myös lihaslihasvoimaharjoittelun tai yhdistetyn lihasvoima- ja kestävyysharjoitte-

lun vaikutuksia.  Useissa tutkimuksissa on saatu näyttöä fyysisen aktiivisuuden 

parantavasta vaikutuksesta ahdistuneisuuden ja jännittyneisyyden lieventymi-

sessä sekä masennuksen oireiden hoidossa. Lihasvoimaharjoittelulla tai yhdiste-

tyllä lihasvoima- ja kestävyysharjoittelulla voidaan saavuttaa fyysisen aktiivisuu-

den lisääntyminen ja sitä kautta mielenlaadun paraneminen pelkkää kestä-

vyysharjoittelua paremmin. Harjoittelun avulla mielenterveyden häiriötä sairas-

tava voi saada myös merkittäviä positiivisia kokemuksia kehon vaarattomista nor-

maaleista reaktioista, kuten hikoilusta ja sydämen sykkeen kasvamisesta. 

 

Yleisesti ottaen lihasvoimaharjoittelun vaikutuksia mielenterveyteen on tutkittu 

vähän. Lisäksi monet tutkimukset ovat olleet pieniä eivätkä vastaa tarkasti mie-

lenterveyteen liittyviin kysymyksiin. Vaikka tutkimuksia on vähän ja niistä saatu 

tieto on vähäistä, ovat tutkimustulokset lihasvoimaharjoittelun vaikutuksista mie-

lenterveyteen suurelta osin positiivisia. Lihasvoimaharjoittelun vaikutuksia tulisi  

tutkia kuitenkin vielä enemmän ja esimerkiksi verrata sitä muihin hoitoihin. 

(O’Connor ym.  2010, 384-390.)  

 

 



36 

 

7.5.3 Liikkuvuusharjoittelu 

 

Psyykkiset häiriöt voidaan kokea kehossa lihasjännityksenä, rajoittuneena hen-

gityksenä sekä liikkumisen vaikeutena (Thornquist 2018, 21). Esimerkiksi masen-

nus voi ilmetä väsymyksenä, liikkeiden hitautena tai energianpuutteena, kun taas 

ahdistuneisuus voi ilmetä kiputiloina, hengitysvaikeuksina ja unettomuutena (Tal-

vitie ym. 2006, 436, 443). Näiden oireiden seurauksena passiivisuus voi lisään-

tyä, notkeus vähentyä, fyysinen kunto huonontua ja jännitykset niskassa, harti-

oissa ja selässä lisääntyä (Talvitie ym. 2006, 216–217, 436–437). Hengityshar-

joitteiden yhdistäminen liikkuvuusharjoitteluun auttaa rentouttamaan lihaksia, 

mobilisoimaan niveliä sekä edistämään lihasten verenkiertoa, jolloin jännitykset 

voivat helpottua. Liikkuvuusharjoittelun avulla voidaan siis vaikuttaa toimintaky-

kyyn edistävästi ja parantaa liikkumiskykyä. (Talvitie ym. 2006, 216–217, 436–

437; Ylinen 2010, 40.) 

 

Liikkuvuus eli notkeus määritellään nivelen ja sitä ympäröivien kudosten sekä 

hermojen rakenteesta ja toiminnasta johtuviksi vapaiksi liikeradoiksi (Ylinen 

2010, 11). Se voidaan myös määritellä yksilölliseksi kyvyksi suorittaa, kontrol-

loida tai ylläpitää kehon liikettä (Kisner & Colby 2012, 72). Liikkuvuus on jokaisen 

nivelen spesifi ominaisuus ja se määräytyy nivelen rakenteen, nivelkapselin, si-

dekudoksen, jänteiden, ligamenttien, lihaskalvojen, hermojen ja verisuonien pe-

rusteella (Kisner & Colby 2012, 51). Muita nivelen liikelaajuuteen vaikuttavia te-

kijöitä ovat perintötekijät, ikä, sukupuoli, voimatasot, liikkumattomuus, ryhti ja kipu 

(Ylinen 2010, 8-9). 

  

Liikkuvuutta rajoittavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi pitkittynyt liikkumattomuus, 

paikoillaan oleva elämäntapa, lihasepätasapaino, sairaudet tai tapaturmat. Nive-

len käyttämättömyys koko sen liikeradalla vaikuttaa ympäröivien sidekudosten 

venyvyyden vähenemiseen, jolloin se vähentää entisestään nivelen liikelaajuutta. 

(Ylinen 2010, 8-9; Kisner & Colby 2012, 51, 73.) Heikentyneen liikkuvuuden seu-

rauksena voi aiheutua biomekaanisia ongelmia tuki- ja liikuntaelimistöön. Lyhen-

tynyt lihas rajoittaa liikettä, josta seuraa virheellisiä liikeratoja aiheuttaen tuleh-

duksia ja rasituskipua. (Ylinen 2010, 8). Tämä puolestaan saattaa vaikuttaa hen-

kilön liikkumiseen ja selviytymiseen arjessa (Talvitie ym. 2006, 216).  
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Liikkuvuuden harjoittaminen vaikuttaa positiivisesti terveyskuntoon, suoritusky-

kyyn ja tuki- ja liikuntaelimistön toimintaan yllä pitäen toiminnallista liikelaajuutta, 

jolloin fyysinen tehokkuus ja suorituskyky lisääntyvät (Matharoo 2016, 146). Liik-

kuvuusharjoittelun avulla pystytään parantamaan ja ylläpitämään lihasten, kalvo-

jen, jänteiden, nivelsiteiden ja nivelkapselien elastisuutta. Sen avulla voidaan vai-

kuttaa myös ryhtiin ja lihasten symmetriaan sekä ehkäistä vammoja ja vähentää 

lihaskipuja. (Ylinen 2010, 10; Kisner & Colby 2012, 77; Matharoo 2016, 146.) 

Liikkuvuusharjoittelu rentouttaa myös lihaksia, jolloin se vähentää stressiä ja jän-

nitystä kehossa (Ylinen 2010, 10; Matharoo 2016, 146). Harjoittelun lisäksi elä-

mäntavat vaikuttavat nivelten liikkuvuuteen, joten fyysisesti aktiivinen elämä on 

tärkeä osa liikkuvuuden säilyttämisen kannalta (Talvitie ym. 2006, 216). Liikku-

vuuden lisäämisen keinoja ovat esimerkiksi erilaiset venyttelymenetelmät, kuten 

aktiivinen ja passiivinen venyttely, dynaaminen venyttely, toiminnallinen liikku-

vuusharjoittelu sekä plyometriset harjoitukset (Kauranen 2017, 595). 

 

Venyttelyn avulla on mahdollista lisätä ja palauttaa nivelen liikelaajuutta (Kisner 

& Colby 2012, 76-77; Kauranen 2017, 594). On todettu, että 3-12 harjoitteluviikon 

aikana 2-3 kertaa viikossa toistettu venyttelyharjoitus lisää nivelen liikelaajuutta.  

Tuolloin yksittäinen venytysharjoitus tulisi toistaa 2-4 kertaa ja ajallisesti sen tulisi  

kestää 60 sekuntia. Ajallisesti venytyksen voi kuitenkin jakaa halutessaan myös 

2x30 sekuntia tai 4x15 sekuntia. (Garber, Blissner, Deschenes, Franklin, La-

monte, Lee, Nieman & Swain 2011.) Nivelen liikelaajuutta lisäävissä tekniikoissa 

kuten dynaamisessa liikeharjoittelussa liikettä tehdään pehmeästi ja rytmisesti  

koko nivelen liikeradalla 5-10 toistoa. Toistojen määrä riippuu kuitenkin suoritet-

tavan henkilön terveydentilasta sekä hänen vasteesta harjoitteluun. (Kisner & 

Colby 2012, 54.) Ennen liikuntasuoritusta voi tehdä lyhyt kestoisia staattisia ve-

nytyksiä tai toiminnallisia liikkuvuusharjoitteita lihaksen aktiivisuuden ja veren-

kierron parantamiseksi, jolloin suositeltu aika on 1-10 sekuntia ja 3-6 toistoa. Lii-

kuntasuorituksen jälkeisellä liikkuvuusharjoittelulla pyritään vähentämään auto-

nomisen hermoston sympaattisen osan aktiivisuutta ja lisäämään taas parasym-

paattisen osan aktiivisuutta. Tekniikoina voidaan käyttää toiminnallista liikku-
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vuusharjoittelua sekä staattisia lyhyt- tai keskipitkiä venytyksiä. Ajallisesti veny-

tykset kestävät 5-30 sekuntia ja sisältävät 1-3 toistoa. (Saari, Lumio, Asmussen 

& Montag 2009, 40, 62.)  

 

 

7.5.4 Liikehallintaharjoittelu 

 

Liikehallintakyvyllä eli toiselta nimeltään motorisella kunnolla tarkoitetaan ke-

hossa tapahtuvien asentojen sekä liikkeiden hallintaa. Liikkeiden sujuvuuden, no-

peuden ja tarkoituksenmukaisuuden edellytyksenä on aistitoimintojen, hermos-

ton ja lihaksiston liikehallintakyky. Liikehallintakyvyn voi jakaa viiteen osatekijään: 

tasapaino, reaktiokyky, koordinaatio, suuntautumiskyky ja liikeaistikyky. (Väyry-

nen & Saarikoski 2016; UKK-instituutti 2018a.) Osatekijöiden avulla ihminen pys-

tyy reagoimaan eri ärsykkeisiin, yhdistämään ja rytmittämään liikkeitä sujuviksi, 

hallitsemaan kehoa eri asennoissa sekä tilanteissa ja aistimaan liikkeiden eroa-

vaisuuksia (Terve koululainen 2018b). Eri liikehallintakyvyt auttavat liikkumista ja 

ovat edellytys sujuvalle sekä turvalliselle liikkumiselle. Hyvän kehon hallinnan 

avulla päivittäisistä toiminnoista selviytyminen on helpompaa ja suorituskyky pa-

ranee. Liikehallinnan ollessa puutteellinen kasvaa riski saada rasitusvammoja tai 

loukkaantua esimerkiksi urheilun aikana. Ylipaino, vähäinen liikunnallisuus sekä 

useat sairaudet voivat heikentää liikehallintaa. (Väyrynen & Saarikoski 2016.) 

Terveysliikuntasuositusten mukaan liikehallintakykyä tulisi harjoittaa minimis-

sään kahdesti viikossa (UKK-instituutti 2018b). Yhden harjoituskerran tulisi kes-

tää 20-30 minuuttia, jolloin viikon kokonaisharjoitusaika olisi 60 minuuttia (Riebe, 

Ehrman, Liguori & Magal 2017, 171–172). Nuorella iällä aloitetun harjoittelun tu-

lokset ovat vaikuttavampia. Yli 12-vuotiaiden tulisikin harjoittaa viikoittain moni-

puolisesti ja vaihtelevasti ketteryyttä, tasapainoa sekä koordinaatiota sekä pysäh-

tymis- ja suunnanmuutostekniikoita. (Pasanen 2014, 7, 9.)   

 

Liikkuminen vaatii tasapainon hallintaa. Tasapainon hallinta ylläpitää erilaisia 

asentoja sekä sopeuttaa ne tahdonalaisiin liikkeisiin. Sen avulla ihminen pystyy 

reagoimaan ulkoisiin tasapainoon vaikuttaviin ärsykkeisiin. Ikääntyminen sekä 

sairaudet heikentävät tasapainokykyä, mutta sitä voidaan myös harjoittaa. Koor-
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dinaatiokyvyllä tarkoitetaan kykyä hallita oikea aikaisesti sopivalla voimakkuu-

della kehon liikkeitä sekä liikeyhdistelmiä. Tämä on edellytys vaivattomalle ja tur-

valliselle liikkumiselle myös yllättävissä tilanteissa. Liikeaistikyvyssä ihminen 

kykenee tulkitsemaan aistielimien informaatiota ja pystyy siten muuttamaan lihas-

ten jännitystä ja rentoutta, sekä liikesujuvuutta. Liikeaistikyvyn avulla ihminen 

pystyy huomaamaan liikkeiden välisiä eroja.  Kuulo-, näkö- ja tuntoastin kautta 

tulevien ärsykkeiden nopeaa reagointia varten tarvitaan reaktiokykyä. Lisäksi 

reaktiokykyä tarvitaan säätelemään liikenopeuksia. Suuntautumiskyky ja ket-

teryys auttavat määrittämään asentoa ja liikettä suhteessa tilaan sekä aikaan. 

Tämän avulla liike on nopeaa, sujuvaa sekä koordinoitua. Tällöin pystytään myös 

nopeaan ja tarkkaan suunnan muuttamiseen.  (Väyrynen & Saarikoski 2016.) 

 

Tasapainoharjoittelussa hyödynnetään tasapainonhallintaa vaikeuttavia tehtäviä. 

Tasapainoa voidaan harjoittaa esimerkiksi pienentämällä tukipintaa tai siirtämällä 

kehon painopistettä. Harjoitteet voidaan tehdä paikallaan, liikkeen aikana tai yh-

distettynä muuhun toimintaan. Harjoittelun tavoitteena on parantaa muun mu-

assa dynaamista sekä staattista tasapainoa ja kehittää reaktiivista tasapainoa. 

Staattisessa tasapainossa kehon painopiste on lähellä tukipinnan keskustaa. Mi-

käli staattinen tasapaino on heikentynyt, näkyy se esimerkiksi seisoma-asen-

nossa huojuntana. Staattiseen tasapainoon voi vaikuttaa esimerkiksi heikentynyt 

lihasvoima, motorinen yliaktiivisuus tai psyykkinen levottomuus. Dynaaminen ta-

sapaino tulee esille liikkeiden aikana. Liikesuoritukset saattavat olla hitaita ja epä-

varmoja ja horjahtaessa korjausreaktiot ovat suuria. Dynaamisen tasapainon vai-

keudet voivat johtua esimerkiksi lihasten hallinnan heikkoudesta tai nivelten liike-

rajoituksista. Reaktiivisen tasapainon avulla ihminen pystyy ylläpitämään asento-

aan yllättävissä tilanteissa, kuten horjahtaessa. Harjoittelussa hyödynnetään yl-

lättäviä tasapainoa horjuttavia tehtäviä. (Kauranen 2017, 327–328.)  Metsässä 

liikkuminen on hyvää tasapainoharjoittelua, koska epätasainen maasto haastaa 

tasapainoa joka askeleella. Muutokset alustassa, juuret, kivet, oksat ja risut akti-

voivat koko kehon lisäksi aistijärjestelmää. Luonnossa liikkuessa voi myös py-

sähtyä tekemään yksittäisiä tasapainoharjoitteita, kiipeämällä esimerkiksi mata-

lan kannon päälle tai seisomalla yhdellä jalalla. (Arvonen 2015, 137.) 
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8 Mielenterveyskuntoutujan fysioterapia ICF-viitekehykseen si-

joitettuna 

 

 

WHO on laatinut toimintakyvylle, toimintarajoitteille ja terveydelle oman kansain-

välisen luokitusjärjestelmän ICF-luokituksen (International Classification of Func-

tioning, Disability and Health), joka tukee WHO:n kanainvälistä tautiluokitusta 

(World Health Organization 2004, 3; Kauranen 2017, 27).  ICF on biopsykososi-

aalinen malli, joka korostaa fyysisten, psyykkisten sekä sosiaalisten tekijöiden 

muodostamaa kokonaisuutta sekä vuorovaikutusta. Tekijöiden välisen vuorovai-

kutuksen johdosta muutos yhdessä tekijässä näkyy myös muissa tekijöissä. (Sal-

minen, Järvikoski & Härkäpää 2016, 25.) Luokituksen avulla pystytään erittele-

mään yksilön sairauksien ja vammojen vaikutuksia arjessa. Yksilön toimintakyky 

sekä toimintarajoitteet ovat ICF-viitekehyksessä moniulotteinen, dynaaminen ja 

vuorovaikutuksellinen tila, joihin vaikuttavat sekä yksilö- että ympäristötekijät. 

(Kauranen 2017, 27.) 

 

Luokitus pyrkii yhteiseen käytettävyyteen eri toiminta- ja tieteenalojen välillä. Luo-

kituksen avulla löytyy myös yhteinen kieli eri käyttäjäryhmien välillä, kuten eri 

maiden tai ammattihenkilöiden välillä.  (Kauranen 2017, 29.) Tavoitteena on, että 

luokituksen avulla pystytään tieteellisesti tutkimaan ja ymmärtämään toiminnalli -

sen terveydentilan ja terveyteen yhdistyvän toiminnallisten tilan vaikutuksia ja te-

kijöitä. ICF-luokituksen tavoitteena on tarjota yhtenäinen linja kuvaamaan edellä 

mainittua terveydentilaa ja toiminnallista tilaa, jolloin niitä pystytään tulkitsemaan 

helpommin esimerkiksi eri terveydenhuollon työntekijöiden, tutkijoiden tai päättä-

jien välillä. Lisäksi ICF-luokituksen tavoitteena on mahdollistaa yhtenäinen koo-

dausmenetelmä terveydenhuollossa käytettäviin tietojärjestelmiin. (World Health 

Organization 2004, 3-5.) 

 

ICF jaetaan kahteen osaan, jossa toisessa osassa käsitellään toimintakykyä sekä 

toimintarajoitteita ja toinen osa sisältää kontekstuaalisia tekijöitä. Toimintakyvyn 

ja toimintarajoitteiden osa jaetaan ruumiin/kehon toimintoihin ja rakenteeseen 

sekä suorituksiin ja osallistumiseen. Kontekstuaalisiin tekijöihin kuuluvat yksilö- 

ja ympäristötekijät. (World Health Organization 2004, 7-8, 18; Kauranen 2017, 
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29.) Kuten kuviosta 1 selviää, ICF-mallissa vuorovaikutus eri tekijöiden välillä nä-

kyy selvästi. Terveydentilalla on suora vaikutus ihmisen osallistumiseen sekä 

suorituksiin, mutta osallistuminen ja suoritukset vaikuttavat myös vastavuoroi-

sesti terveydentilaan. Lisäksi ympäristötekijät ja yksilötekijät vaikuttavat toimin-

taamme sekä toisinpäin. Tämä tarkoittaa, että dynaamisessa vuorovaikutuk-

sessa olevat osatekijät vaikuttavat muuttumalla myös toisiinsa. (Järvikoski & Kar-

jalainen 2008, 80.)  

 

 

Kuvio 1. ICF-luokituksen osa-alueet.  

 

Reed, Spaulding ja Bufka (2009, 340, 346) tutkivat ICF-viitekehyksen merkityk-

sellisyyttä mielenterveyskuntoutuksessa ja vertailivat saman diagnoosin saanei-

den toimintakykyä ICF:n näkökulmasta. Artikkelissaan he mainitsivat, että diag-

noosilähtöinen lähestymistapa keskittyy enemmänkin lääkkeelliseen hoitoon, 

kuin muihin psykologisiin hoitoihin. Mielenterveyshäiriöissä toimintakyky on kui-

tenkin diagnoosia merkittävämmässä roolissa ja ICF:n avulla voidaan lähestyä 

mielenterveyskuntoutujan kuntoutuksen suunnittelua, tavoitteiden laatimista ja 

tulosten arviointia kokonaisvaltaisesta näkökulmasta. Saman diagnoosin saanei-

den toimintakyky voi poiketa toisistaan hyvin eri tavoin. ICF:n avulla päästään 

tarpeiden arvioinnissa diagnoosia syvemmälle. ICF antaa tarkemman kuvauksen 

asiakkaan tilanteesta ja tarpeesta sekä ohjaa kohti oikeita hoitoja ja tavoitteita.   

 

Terveydentila

Suoritukset 
Kehon rakenteet ja nii-

den toiminnot  
Osallistuminen 

Ympäristötekijät Yksilötekijät 
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Ulkoilureittiä suunniteltaessa keskityimme diagnoosien sijaan toimintakykyyn vai-

kuttaviin oireisiin ja liitännäisongelmiin. Nuorisokodin työntekijöiden kanssa kes-

kusteltaessa esille nousi tyypillisiä oireita, kuten väsymys, passiivisuus, masen-

tuneisuus, kasaan painunut asento ja kehonkieli. Tietoperustan ja keskusteluiden 

pohjalta kuviossa 2 oleva ICF-viitekehys kokoaa yhteen toimintakyvyn osa-alu-

eet, jotka on huomioitu Kontiaisen Kuntopolussa yksilötekijät huomioiden.  

 

 

Kuvio 2. Kontiaisen Kuntopolun suunnittelussa huomioidut tekijät ja polun toivotut 

vaikutukset toimintakykyyn ICF-viitekehykseen sijoitettuna. 

 

 

9 Hyvän ulkoilureitin kriteerit 

 

  

Ulkoilureitti on ulkoiluun tarkoitettu kartalle ja/tai maastoon merkitty väylä. Erilais-

ten vetovoimaisten ulkoilureittien avulla pystytään syventämään ihmisen luonto-

Mielenterveyden häiriö 
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Välineiden käsittely 
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Vireystila 
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Kehonkuva 
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Osallistuminen 
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suhdetta. Metsän ja luonnon monikäyttöisyys lisääntyy ja ihmisten luonnontunte-

mus ja vuorovaikutus luonnon kanssa syvenee ulkoilureittien ansiosta. Jotta ul-

koilureitti on vetovoimainen, sen tulee kiinnostaa ja miellyttää maisemallisesti ih-

misiä. Ihminen havainnoi luontoa eri aistien kautta luoden yhteyden luontoon. Ul-

koilureiteiltä haetaan yleensä kokemuksia, elämyksiä sekä rauhaa vastapainoksi 

arkeen. (Karjalainen & Verhe 1995, 21, 45.) 

 

Reitin suunnittelu alkaa keräämällä alueesta taustatietoja, kuten käytettävät re-

surssit, luonnonolosuhteet, aluetta koskevat maanomistukselliset tekijät, palvelut 

ja muut suunnitelmat. Ulkoilureitin suunnitteluun vaikuttaa myös reitin käyttäjä-

ryhmä ja kulkutapa reitillä. Poluksi riittää usein luonnontilainen ja osittain paran-

neltu polunpohja. Reitillä voi olla esimerkiksi puiden juuria tai kiviä, mutta reittiä 

tulee raivata tarpeen tullen. Reitin tulee olla koko pituudeltaan esteetön eikä siellä 

saa olla selvästi huonompia reittiosuuksia. Mitoitukseen ja reittityyppiin vaikuttaa 

reitin käyttöaste. Yleisimpiä päivittäiseen ulkoiluun ja kuntoiluun yhdistettäviä reit-

tipituuksia kävellen ovat 2-5 kilometriä sekä 5-10 kilometriä. (Karjalainen & Verhe 

1995, 25, 75, 89, 91, 101.) 

 

Ulkoilureittien suunnittelussa on otettava huomioon turvallisuus. Turvallisuutta li-

sää muun muassa opasteiden ja reittimerkkien käyttö, joiden tehtävä on ehkäistä 

eksymistä. Reitillä tulee välttää vaarallisia paikkoja ja näkyvyyden tulee olla es-

teetön. Reitin yleisestä henkilöturvallisuudesta tulee huolehtia reitin ylläpitäjän, 

mutta reitin käyttö on ulkoilijan omalla vastuulla. Mikäli ulkoilureitin läheisyydessä 

tapahtuu esimerkiksi metsänhoidollisia toimenpiteitä, tulee niistä tiedottaa. (Kar-

jalainen & Verhe 1995, 180–181.) 

 

Reitin kulku ympäristössä osoitetaan reittimerkkien avulla. Yksinkertaisten ja sel-

keiden merkkien tulee erottua maastosta. Reitin voi merkitä sitomalla puuhun 

nauhan tai maalaamalla puuhun tai pylvääseen merkin. Reittimerkkien tulee olla 

noin 1,8 metrin korkeudella. Suositeltu etäisyys merkiltä toiselle on noin 40 met-

riä. Mikäli ympäristö on epäselvä, tulee merkkejä sijoittaa tiheämmin. Liiallista 

merkkien käyttöä kannattaa kuitenkin välttää, sillä se rumentaa luontoa. Mikäli 

reitin kulkuväylä näkyy selkeämmin käyttöasteen lisääntyessä, voidaan merkin-

tää vähentää. Merkinnän tulee olla yhdenmukainen koko reitin ajan. Reitin alussa 
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tulee olla opastetaulu, jossa näkyy yleis- tai yksityiskohtainen kartta, joka kuvaa 

koko ulkoilureittiä. Opastetaulussa tulee kertoa lisäksi reitin tarkoitus, pituus ja 

reitin kunnossapidosta vastuussa oleva henkilö. On tärkeää, että opasteet ovat 

kestäviä sekä tukevia. Reitin varrella olevat opasteet tulee sijoittaa reitillä olevien 

pisteiden välittömään läheisyyteen ja niissä olevan tekstin tulisi olla selkeää ja 

erottua hyvin taustasta. (Karjalainen & Verhe 1995, 119–123, 125.) Suomen ku-

luttajavirasto ohjeistaa, että esimerkiksi leikkikentillä tulisi olla opaskyltti, josta 

selviää leikkikenttää ylläpitävän organisaation yhteystiedot, leikkikentän nimi ja 

osoite, huollosta vastaavan henkilön puhelinnumero sekä yleinen hätänumero 

(Junttila 2009, 74). 

 

Välineiden ja alueen turvallisuuden huomioimisessa tärkeä osa on riskinarviointi . 

Välineiden ja alueen tulee olla käyttäjilleen turvallisia ja tätä ohjaa kuluttajaturva l-

lisuuslaki 920/2011. (Junttila 2009, 12.) Lain tarkoituksena on varmistaa kulutus-

tavaroiden ja kulutuspalveluiden turvallisuus, ennaltaehkäistä kulutustavaroista 

ja kuluttajapalvelusta aiheutuvia terveys- ja omaisuusvaaroja. Edellisessä koh-

dassa tarkoitetun vaaran ilmetessä tulee varmistaa, että vaara saadaan riittävän 

tehokkaalla tavalla poistettua. Lain tarkoituksena on turvata korkealaatuinen ku-

luttajaturvallisuusvalvonta ja osaltaan parantaa toiminnanharjoittajien toiminta-

edellytyksiä (920/2011). Suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ennakoida riskit 

sekä miettiä riskin välttämismahdollisuudet. Seurausten minimointi riskin sattu-

essa tulee myös huomioida suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Riskiarvioinnissa 

oleellista on huomioida käyttäjien ikä sekä käyttöaste. (Junttila 2009, 12–13.)  

 

Turvallisten välineiden valinta on ylläpitäjän ja omistajan vastuulla. On olemassa 

erilaisia turvastandardeja riippuen kohteen käyttötarkoituksista. Standardit käsit-

televät välineisiin kohdistuvia yleisiä turvallisuusvaatimuksia sekä lisäturvalli -

suusvaatimuksia. Turvastandardin soveltamisalan mukaan turvallisuusvaatimus-

ten raja kulkee välineen käyttötarkoituksen mukaan. Leikkikentän välittömässä 

läheisyydessä sijaitsevat liikuntavälineet vaativat erilaisia turva-alueita verrattuna 

esimerkiksi pururadan varressa sijaitseviin liikuntavälineisiin. Välineitä voi raken-

taa itse, mutta niiden täytyy olla turvallisuudessa verrattavissa tehdasvalmistei-

seen. Välineiden säännöllinen tarkastus ja huolto ovat tärkeitä asioita turvallisuu-

den ylläpitämiseksi. (Junttila 2009, 22, 34–35, 40.)  
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10 Opinnäytetyön toteutus 

 

 

10.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 

 

Opinnäytetyöprosessi alkaa aiheen valinnalla. Toimeksianto voi tulla esimerkiksi 

työelämästä tai ammattikorkeakoululta ja siitä tulee olla kirjallinen toimeksianto-

sopimus. Opinnäytetyö voi olla tutkimus- tai kehittämistoimintaa, jota voidaan esi-

merkiksi hyödyntää työelämässä tai opetuksessa. Korkeakoulujen opinnäyte-

työssä vaaditaan teoreettinen tietoperusta. Asiantuntijaroolissa olevat opinnäyte-

työntekijät vastaavat opinnäytetyön suunnittelusta ja toteutuksesta aktiivisesti uu-

delleen arvioiden ja kehittäen työskentelyä. (Karelia-ammattikorkeakoulu 2018, 

7.)  

 

Ammattikorkeakoulun toiminnallinen opinnäytetyö on ammatilliseen ympäristöön 

suunnattu toiminta, ohjeistaminen tai opastaminen, jossa yhdistyvät korkeakou-

lun ohjeiden mukaisesti tehty kirjallinen raportti sekä tuotos. Sanallisessa opin-

näytetyöraportissa selviävät prosessi, prosessin syyt, tekotapa, tulokset sekä joh-

topäätökset. Raportissa tulee näkyä myös koko prosessin, tuotoksen sekä oppi-

misen arviointi.  (Vilkka & Airaksinen 2003, 9, 65.) Opinnäytetyöprosessi kannat-

taa dokumentoida esimerkiksi työskentelypäiväkirjaan, joka helpottaa prosessin 

vaiheiden avaamista raportissa (Karelia-ammattikorkeakoulu 2018, 7). Raportin 

lisäksi toiminallisessa opinnäytetyössä syntyy tuotos, joka voi olla esimerkiksi 

opas, kirja, näyttely tai tapahtuma (Vilkka & Airaksinen 2003, 9, 65). Salosen kon-

struktivistisessa mallissa yhdistyvät lineaari- ja spiraalimalli. Konstruktivistinen 

malli sisältää huolellisen suunnittelun, vaiheistamisen, osallisuuden, kehittämis-

toiminnan riittävän ymmärtämisen ja hallinnan. Lisäksi toiminnasta oppiminen liit-

tyy olennaisesti konstruktivistiseen malliin. (Salonen 2013, 16.) Tässä toiminnal-

lisessa opinnäytetyössä on käytetty Salosen konstruktivistista mallia ohjamaan 

kehittämistoimintaa.  
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10.2 Aloitusvaihe 

 

Kehittämishanke lähtee liikkeelle aloitusvaiheella. Hankkeen suunta linjautuu 

esille tulleen kehittämistarpeen, -tehtävän, toimintaympäristön ja mukana ole-

vien toimijoiden sekä heidän sitoutumisensa ja osallistumisensa mukaan. Aloi-

tusvaiheessa on tärkeää löytää selkeä yhteinen linja muun muassa aiheen ra-

jauksesta. (Salonen 2013, 17.) 

 

Saimme opinnäytetyön idean keväällä 2017 toimeksiantaja Green Care GREEN 

KARELIA -hankkeen projektiasiantuntija Katri Palpatzikselta. Toimeksiantajan 

edustaja kertoi mahdollisuudesta hyödyntää Pohjois-Karjalan alueella sijaitsevan 

nuorisokodin lähimetsää heidän toiminnassaan. Tapasimme toukokuun 2017 

alussa toimeksiantajan edustajan keskustellaksemme tarkemmin opinnäytetyön 

aiheesta sekä toimeksiantajan ja yhteistyökumppanin rooleista. Tapaamisker-

ralla varmistui, että Green Care GREEN KARELIA -hanke on opinnäytetyön toi-

meksiantaja ja nuorisokoti Messi Oy yhteistyökumppani. Toimeksiantajan edus-

taja kertoi meille tarkemmin Green Care -toiminnasta sekä alustavia taustoja nuo-

risokodista. Saamiemme tietojen pohjalta lähdimme työstämään ideapaperia, 

joka hyväksyttiin toukokuun 2017 puolivälissä. 

 

Opinnäytetyöprosessi käynnistyi toukokuun 2017 lopussa yhteisellä tapaamisella 

yhteistyökumppanin luona Kivipoijussa. Tapaamiseen osallistui meidän lisäk-

semme Messi Oy:n toimitusjohtaja, liikuntavastaava ja toimeksiantajan edustaja. 

Tapaamisen tarkoituksena oli jakaa ajatuksia, ideoita ja toiveita sekä ohjata opin-

näytetyöprosessi alkuun. Saimme tarkempia tietoja nuorisokodin arjesta sekä 

nuorten diagnooseista ja mielenkiinnonkohteista. Yhteistyökumppanin suunnitel-

missa oli toteuttaa lyhyt reitti pihapiiriin ja pidempi lähimetsään, jotta nuoret lähti-

sivät talon sisältä luontoon. Toiveena reitin sisällölle oli erilaiset aktiviteetit ja toi-

mintapisteet, joista nuoret saisivat onnistumisen kokemuksia ja elämyksiä. Kier-

rettyämme alustavasti suunnitellun metsäreitin nousi vaihtelevan maaston vuoksi 

esille reitin opasteiden merkitys. Otimme valokuvia reitin varrella sijaitsevista 

mahdollisista toimintapistepaikoista helpottaaksemme välineiden ja harjoitteiden 

mietintää.  
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Elokuun 2017 puolessa välissä laadimme toimeksiantosopimuksen sekä luvan-

siirtosopimuksen. Toimeksiantosopimuksessa tulee näkyä osapuolten vastuualu-

eet, odotettu tuotos, alustava aikataulu, tuotoksen käyttö sekä toimeksiantajan 

osallistuminen opinnäytetyön aikana syntyviin mahdollisin kustannuksiin (Kare-

lia-ammattikorkeakoulu 2018, 10).  

 

 

10.3 Suunnittelu- ja esivaihe 

 

Aloitusvaihetta seuraa kehittämishankkeen tärkein vaihe eli suunnitteluvai he, 

jossa laaditaan kirjallinen kehittämissuunnitelma, joka tässä tapauksessa on 

opinnäytetyösuunnitelma. Suunnitelmasta tulee löytyä tavoitteet, ympäristö, vai-

heet ja TKI-menetelmät. Suunnitelmaan tulee eritellä toimijat ydin- ja avainhenki-

löihin. Toimijoiden tehtävät ja vastuut on hyvä selvittää tässä vaiheessa. Tiedon-

hankintamenetelmät, materiaalit ja aineistot, dokumentointitavat ja dokumenttien 

käsittely ilmenevät myös suunnitelmasta. On hyvä muistaa, että suunnitteluvai-

heessa ei pystytä suunnittelemaan kaikkia työskentelyyn liittyviä asioita tarkasti 

ja yksityiskohtaisesti. Huolellinen suunnittelu on kuitenkin merkittävää työn kan-

nalta. (Salonen 2013, 17.) 

 

Suunnitteluvaihe alkoi elokuun 2017 puolivälissä aikataulun suunnittelulla, opin-

näytetyösuunnitelman sisältöön tutustumisella sekä tiedonhankinnalla. Elokuun 

2017 lopussa tapasimme opinnäytetyön ohjaavan opettajan keskustellaksemme 

opinnäytetyön tavoitteesta ja tarkoituksesta, aiheenrajauksesta sekä keskeisistä 

käsitteistä. Ohjaavan opettajan kanssa käydyn keskustelun jälkeen opinnäytetyö-

hön tuli mukaan ICF-viitekehys. Viitekehyksen tarkoituksena on selkeyttää Kon-

tiaisen Kuntopolun vaikutuksia mielenterveysnuorten toimintakykyyn sekä nostaa 

esille yksilötekijöitä kuten ikä ja sukupuoli. Salosen konstruktivistinen malli var-

mistui kehittämistoiminnan lähtökohdaksi. Elokuussa tapasimme toimeksiantajan 

edustajan tarkentaaksemme vastuualueita sekä keskustellaksemme Green Ca-

ren näkyvyydestä koko opinnäytetyössä. Toimeksiantajan edustaja ehdotti ai-

heenrajauksen helpottamiseksi diagnoosilähtöisen lähestymistavan muuttamista 

oirekeskeiseksi lähestymistavaksi. Oirekeskeistä lähestymistapaa perusteltiin 

erilaisten diagnoosien yhteisillä oireilla.  
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Syyskuun 2017 alussa kävimme toisella vierailulla Kivipoijussa, jolloin tapaami-

seen osallistuivat Messi Oy:n liikuntavastaava, johtava ohjaaja ja toimitusjohtaja. 

Tarkensimme yhteistyökumppanin toiveita tuotoksesta ja sovimme vastuualu-

eista. Sovimme yhteistyökumppanin kanssa, että opinnäytetyön tuotoksena ke-

hitämme mielenterveysnuorten toimintakykyä ja kehontuntemusta tukevan ulkoi-

lureitin suunnitelman, jonka käytännön toteutuksesta vastaa yhteistyökumppani. 

Yhteistyökumppanin toiveissa tuotoksesta oli tulostettavissa oleva sähköinen 

versio, josta löytyvät visuaalisesti selkeät ja helposti tulkittavat toimintapisteiden 

ohjeet sekä kartta. Tuotokseen toivottiin värikoodeja, jotka yhdistävät kartalla ole-

van pisteen sekä paikan päällä olevan ohjeen. Toimintapisteille oli toiveena nuo-

risokodin muun toiminnan mukaisesti rauhoittumiseen ja hengittämiseen liittyviä 

teemoja sekä fyysisiä, kokemuksellisia ja aistillisia teemoja. Nuorten kehon asen-

toon ja jäykkyyteen sekä puutteelliseen kehonhallintaan ja koordinaatioon toivot-

tiin kehittäviä harjoitteita. Harjoitteiden toivottiin lisäävän luottamusta esimerkiksi 

fyysisen kosketuksen tai aistien kautta. Toiveissa oli harjoitteiden muokattavuus 

tilanteiden mukaan sekä käytettävyys yksin, ryhmässä tai yhdessä ohjaajan 

kanssa. Turvallisuuden huomioiminen ja Green Care -menetelmien käyttö nousi 

tärkeäksi asiaksi suunnittelussa, välineiden valinnassa sekä harjoitteiden suun-

nittelussa.  

 

Alustavan ajatuksen mukaan suunnitelma ulkoilureitistä olisi tehty yhteistyö-

kumppanin pihapiiriin sekä lähimetsään. Opinnäytetyön laajuuden rajaamiseksi 

keskityimme vain lähimetsässä sijaitsevaan reittiin, jota käytetään keväästä syk-

syyn lumettomana aikana. Nuorisokotiin otetaan 13-21-vuotiaita nuoria, mutta 

Messissä ollessaan nuoret ovat tyypillisesti 14-18-vuotiaita (Kärkkäinen 2017). 

Rajasimme opinnäytetyössä nuorten iän 14-18-vuotiaisiin. Keskustelimme oire-

lähtöisestä lähestymistavasta ja päädyimme tekemään rajauksen tyypillisimpiin 

oireisiin. Oirelähtöinen lähestymistapa tukee myös Messin ideologiaa hakea tie-

tynlaiseen olotilaan ja tunteeseen hoitoa, kuten ahdistukseen, masennukseen, 

väsymykseen ja passiivisuuteen (Kärkkäinen 2017).   

 

Opinnäytetyösuunnitelmaa kirjoittaessa perehdyimme opinnäytetyöaiheeseen 

etsimällä tietoa muun muassa luonnon terveysvaikutuksista, mielenterveysongel-
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mista, luonnon ja mielenterveyden yhteyksistä sekä fysioterapian roolista mielen-

terveyskuntoutuksessa. Tiedonhankintaa teimme syksyn aikana kirjoista, tieto-

kannoista (Pedro, CINAHL, Elsevier, PubMed) sekä Google-hakukoneesta. Ha-

kusanoina käytimme muun muassa luonto, nuorten psyyke, mielenterveys, out-

doors, mental health, physiotherapy, youth, green exercise ja Green Care. Et-

simme myös vastaavanlaisia opinnäytetöitä Theseuksesta.  

 

Syyskuussa 2017 palautimme ensimmäisen version opinnäytetyösuunnite l-

masta. Ohjaavan opettajan huomioissa tuli esille fysioterapian roolin korostami-

nen sekä suullisten sopimusten luotettavuus. Palautteen jälkeen etsimme lisää 

tietoa korostaaksemme fysioterapian roolia. Teimme marraskuussa päivitetyn toi-

meksiantosopimuksen (liite 1) sekä erillisen sopimuksen yhteistyökumppanin 

kanssa (liite 2), jotka allekirjoitettiin marras- ja joulukuussa 2017. Opinnäytetyö-

suunnitelma hyväksyttiin joulukuussa 2017. 

 

Hyväksytyn suunnitelman jälkeen siirrytään esivaiheeseen. Esivaihe tarkoittaa 

kehittämisympäristöön siirtymistä, joka tyypillisesti on nopeaa. Esivaiheen toi-

menpiteet ovat yleensä suunnitelman läpilukua eikä esivaihe kestä ajallisesti pit-

kään. (Salonen 2013, 17.) Esivaiheessa lähetimme valmiin opinnäytetyösuunni-

telman toimeksiantajalle. 

 

 

10.4 Työstö- ja tarkistusvaihe 

 

Toiseksi tärkein vaihe kehittämishankkeessa on työstövaihe, jossa työskennel-

lään intensiivisesti kohti päämäärää. Työstövaiheessa varmentuvat kehittämis-

hankkeen elementit eli ketkä ovat siinä mukana sekä heidän tehtävänsä, roo-

linsa, vastuunsa ja sitoutumisensa. Elementteihin kuuluu lisäksi TKI-menetelmät 

ja tiedon kartuttaminen kehittämistyön avuksi eli erilaiset materiaalit ja aineistot 

sekä dokumentointitavat kerätyistä materiaaleista ja aineistoista. Vaihe on tärkeä 

ammatillisen kasvun kannalta. Työstövaiheessa opinnäytetyöntekijät kohtaavat 

muun muassa epävarmuuden tunteita. Opinnäytetyönteki jät joutuvat tekemään 

valintoja, ottamaan vastuuta, olemaan suunnitelmallisia ja itsenäisiä, jolloin it-

sensä kehittäminen aktivoituu. Ohjauksella ja vertaistuella sekä palautteella on 
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tärkeä rooli ammatillisen kasvun ja kehittämishankkeen puolesta. Tarkistusvai-

heessa arvioidaan tuotosta yhdessä toimijoiden kanssa ja sitä voidaan kuljettaa 

mukana jokaisessa vaiheessa. Tuotos voi siirtyä tarkasteluvaiheesta takaisin 

työstövaiheeseen tai jatkaa viimeistelyvaiheeseen. (Salonen 2013, 18.) 

 

Työstövaihe alkoi tammikuussa 2018 pohtimalla kuntopolun mahdollisia teemoja 

syyskuussa 2017 käydyn yhteistyötapaamisen pohjalta hyödyntäen opinnäyte-

työsuunnitelman tietoperustaa. Syvensimme samalla tietoa opinnäytetyöraportin 

tietoperustaan. Yhteistyökumppanilta ja toimeksiantajalta kerättyjen toiveiden 

sekä monipuolisen kuntopolun saavuttamiseksi toimintapisteiden teemoiksi vali-

koituivat kehotietoisuus, tasapaino ja kehonhallinta, lihasvoima, kestävyys ja yh-

teisöllisyys. Kuvioon 2. on sijoitettu ICF-viitekehykseen toimintakyvyn osa-alueet, 

joihin kuntopolun on toivottu vaikuttavan. ICF-viitekehykseen on myös huomioitu 

tietoperustan pohjalta mainitut luonnon terveysvaikutukset, jotka syntyvät luon-

nossa liikkumisen ja olemisen ansiosta.  

 

Toimintapisteiden teemat nimettiin värikoodien sijaan toimintapisteiden sisältöön 

sopivien eläinten mukaan pöllöksi, oravaksi, karhuksi ja muurahaiseksi. Saduissa 

pöllö kuvataan yleensä viisaana ja pohtivana hahmona, jonka yhdistimme kuvas-

tamaan kehotietoisuusharjoitteita. Harjoitteiden lähtökohdissa hyödynsimme 

Roxendalin basic body awareness -terapiaa sekä Mielenterveysseuran kehotie-

toisuusharjoitteita. Harjoitteet koostuivat henkilön ja alustan suhteesta, lihasren-

toutuksesta, tietoisesta kävelystä sekä kehon ja tilan välisestä suhteesta. Väli-

neissä huomioimme yhteistyökumppanin toiveen keinusta tai tuolista, jossa voi 

rauhoittua. Välinesidonnaiset tasapaino- ja kehonhallintaharjoitteet sopivat hyvin 

ketteräliikkeisen ”orava” -nimen alle. Välineiden avulla pyrimme saamaan nuorta 

käyttämään kehoa poikkeavissa asennoissa ja tilanteissa aktivoiden ja kehittäen 

kehonhallintaa, koordinaatiota ja tasapainoa. Karhu sopi kuvastamaan lihasvoi-

mapistettä fyysisyyden ja voimakkuutensa ansiosta. Harjoite-esimerkeissä py-

rimme toiminnallisiin sekä yhdistelmäliikkeisiin lihaskunnon ylläpitämiseksi ja 

vahvistamiseksi. Hyödynsimme karhu- ja oravapiste ehdotelmissa Lappset 

Group Oy:n tasapaino-, kiipeily- ja liikuntavälineitä (liite 3). Neljänneksi toiminta-
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pisteeksi suunnittelimme yhteisöllisen muurahaispisteen tai vaihtoehtoisesti pöl-

löpisteen uudelleen hyödyntämisen. Visuaalisen ilmeen toteuttamiseksi otimme 

yhteyttä Karelia-ammattikorkeakoulun graafiseen suunnittelijaan Salla Anttilaan. 

 

Helmikuun 2018 lopussa lähetimme ensimmäisen version ulkoilureitin suunnitel-

masta toimeksiantajalle ja yhteistyökumppanille. Suunnitelma sisälsi neljä eri-

laista toimintapiste-ehdotelmaa. Maaliskuun 2018 lopussa tapasimme yhteistyö-

kumppanin sekä toimeksiantajan kerätäksemme suullista palautetta ensimmäi-

sestä versiosta. Palautetta antoi toimeksiantaja sekä neljä yhteistyökumppanin 

edustajaa. Pöllöpisteen harjoitteiden palautteessa korostui harjoitteiden selkeä 

ohjeistus, alkuasento, yksinkertaisuus ja realistisuus. Ympäristön hyödyntämistä 

haluttiin lisätä materiaalien ja aistien kautta. Oravapisteeseen valittujen välinei-

den koettiin olevan toteutettavissa osittain itse rakentamalla. Karhupisteen pa-

lautteessa nousivat esille välineiden toteutettavuus ja liikkeiden yksinkertaisuu-

den tärkeys. Neljännelle pisteelle valittiin pöllöpiste muurahaispisteen sijaan ke-

hotietoisuusharjoitteiden merkityksellisyyden vuoksi. 

 

Yhteistyökumppani kertoi halusta hyödyntää kuntopolkua koko kyläyhteisön kes-

kuudessa. Käyttöasteen kasvamisesta huolimatta opinnäytetyön kohderyhmä 

pysyi kuitenkin samana. Ohjekortit on suunniteltu sijoitettavaksi luontopolun var-

relle, jolloin niihin tuli mukaan QR-koodit helpottamaan harjoitteiden suoritusta ja 

vähentämään paikkasidonnaisuutta. Käytännönjärjestelyissä nousi esille ulkoilu-

reitin raivaaminen ja huolellinen merkitseminen sekä välineiden turvallisuus. Tur-

vallisuutta lisäävää karttaa varten sovimme, että yhteistyökumppani miettii pis-

teille sopivat paikat maanomistuksellisista syistä.  

 

Saadun palautteen perusteella aloimme työstämään harjoitteita tarkemmiksi. Pöl-

löpisteen kehotietoisuusharjoitteiden tarkentamisessa hyödynsimme Mielenter-

veysseuran internetsivuja, Metsämieli kirjoja ja psykofyysisen fysioterapian läh-

teitä. Harjoitteissa yhdistyivät lähteistä kerättyjen harjoitteiden elementit, saatu 

palaute ja toiveet. Oravapisteen tasapaino- ja kehonhallintaharjoitteita kirkastet-

tiin teoriaperustan sekä mielikuvituksen kautta. Harjoitteiden muotoutumiseen 

vaikutti myös välineiden itserakentamisen mahdollisuus. Karhupisteeseen läh-

dimme tarkentamaan sekä yksinkertaistamaan lihasvoimaharjoitteita sanalliseen 
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muotoon huomioiden kokonaisvaltainen kehon kuormittaminen teoriatiedon poh-

jalta. Toimipisteiden harjoitteiden toimivuutta testattiin suorittamalla harjoitteita 

itse. 

 

Maaliskuun 2018 lopussa lähetimme toimeksiantajalle sekä yhteistyökumppanille 

päivitetyn suunnitelman, jonka suullinen palautteenanto tapahtui huhtikuussa 

2018. Toimeksiantaja oli esitellyt tuotosta hankkeen yhteistyökumppaneille, jol-

loin nousi esille ohjeiden yleinen hyödyntämismahdollisuus yhteistyökumppanille 

suunniteltujen yksilöllisten ohjeiden sijaan. Yhteistyökumppanin puolelta pa-

lautetta antoi neljä henkilöä, jolloin korjausehdotuksia tuli pelkästään sanamuo-

toihin ja visuaalisiin asioihin. Karhupisteen sanalliset ohjeet haluttiin vaihtaa ku-

vallisiksi ohjeiksi. Kuntopolun käyttöasteen kasvamisen vuoksi reittiin sisällytetti in 

myös läheinen ranta-alue, jonka myötä karttaan tulevat toimintapisteiden sijainnit 

tarkentuivat. Ulkoilureitin nimeämisessä hyödynsimme nuorisokodin nuorien ni-

miehdotuksia: kuntopolku, voimapolku ja luontopolku. Ensimmäisellä vierailul-

lamme yhteistyökumppanin luona nuorisokodin pihalla oli maamyyrien tekemiä 

multakasoja, jonka innoittamana sekä nuorten ideoiden avulla ulkoilureitin ni-

meksi tuli Kontiaisen Kuntopolku. 

 

Huhtikuun 2018 puolivälissä lähetimme yhteistyökumppanille ja toimeksiantajalle  

kolmannen version suunnitelmasta sähköpostitse tapahtuvaa palautteen antoa 

varten. Tarkensimme graafisen suunnittelijan osuutta suunnitella harjoiteohjei-

den ulkoasu, kartta sekä erilaiset kuvat ja symbolit. Suunnitelman korjauksissa 

huomioitiin harjoitteiden aloituksen ja lopetuksen selkeys sekä harjoitteiden ylei-

nen muoto yhteistyökumppanille suunnitellun yksilöllisen ohjeistuksen sijaan. 

Opinnäytetyön päätuotoksesta eli Kontiaisen Kuntopolusta muovautui tässä vai-

heessa hankkeelle oma Kontiaisen vinkit luontotoimintaan -paketti. Kirjoitimme 

erilliset infokortit hankkeelle ja yhteistyökumppanille sekä otimme karhupisteen 

harjoitteista esimerkkikuvat. 
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10.5 Viimeistelyvaihe 

 

Viimeistelyvaiheessa viimeistellään tuotos sekä kirjoitetaan kehittämishanke-ra-

portti eli opinnäytetyöraportti. Tuotos ja raportti ovat kokonaisuudessaan toimin-

nallinen opinnäytetyö. Ajallisesti vaihe saattaa olla pitkäkestoinen. Kehittämis-

hankkeen valmis tuotos on yleensä jotakin konkreettista, esimerkiksi opas, esite 

tai malli. (Salonen 2013, 18–19.) 

 

Viimeistelyvaiheessa teimme viimeiset korjaukset tuotoksen tekstisisältöön toi-

meksiantajan ehdotukset huomioiden. Huhtikuun 2018 loppupuolella lähetimme 

neljännen version kuntopolun suunnitelmasta toimeksiantajalle ja yhteistyökump-

panille sekä graafiselle suunnittelijalle työstettäväksi ja keskustelimme visuaali-

sista toiveista. QR-koodien luomista varten tarvitsimme hankkeen internetsivuja 

ylläpitävältä henkilöltä toimivat internetlinkit, jotka saatuamme saimme luotua 

QR-koodit graafiselle suunnittelijalle. Saimme graafiselta suunnittelijalta ulko-

asun malliehdotelmia, joiden pohjalta annoimme palautetta. Ulkoasun suunnitte-

lun loppupuolella pyysimme graafista suunnittelijaa suunnittelemaan vielä tuotok-

selle kansilehden. Tuotoksen oli määrä tulla graafiselta suunnittelijalta toukokuun 

puoleen väliin mennessä, mutta työn laajuuden ja suunnittelijan muiden töiden 

vuoksi tuotoksen ulkoasu valmistui heinäkuun 2018 lopussa. 

 

Kirjoitimme opinnäytetyöraporttia kevään ja kesän 2018 ajan. Toukokuussa 2018 

opinnäytetyö kävi ohjaavalla opettajalla väliluennassa, ja kesän aikana teimme 

opinnäytetyöraporttiin tarvittavat korjaukset. Elokuun alussa lähetimme opinnäy-

tetyön äidinkielenopettajalle väliluentaan ja korjausehdotukset teimme elokuun 

puolessa välissä. Englanninkielinen tiivistelmä kävi englanninopettajan tarkistet-

tavana elokuussa. Elokuun lopussa raportti siirtyi ohjaavalle opettajalle arvioita-

vaksi ja lupa seminaariin saatiin 7.9.2018. Opinnäytetyö esitettiin opinnäytetyö-

seminaarissa Karelia-ammattikorkeakoulussa 9.11.2018.    
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11 Kontiaisen Kuntopolku 

 

 

Kontiaisen Kuntopolku on Nuorisokoti Messi Oy:n mielenterveysnuorten toimin-

takykyä ja kehontuntemusta tukeva ulkoilureitin suunnitelma, joka on toteutettu 

Karelia-ammattikorkeakoulun fysioterapeuttikoulutuksen opinnäytetyönä. Lisäksi 

Kontiaisen Kuntopolusta on kehitetty Kontiaisen vinkit luontotoimintaan -paketti 

Green Care GREEN KARELIA -hankeen hyödynnettäväksi. Kuntopolku on jaettu 

eläinteemojen mukaan kehontuntemusta harjoittavaan pöllöön, tasapainoa ja ke-

honhallintaa harjoittavaan oravaan sekä lihaskuntoa harjoittavaan karhuun.  

 

Kuntopolun harjoitteet perustuvat opinnäytetyön tietoperustaan sekä ICF-viiteke-

hyksen toimintakyvyn osa-alueisiin mielenterveyden häiriöissä sekä yhteistyö-

kumppanin ja toimeksiantajan toiveisiin. Harjoitteiden välineissä on hyödynnetty 

Lappset Group Oy:n tasapaino-, kiipeily- ja liikuntavälineitä (liite 3). Yhteistyö-

kumppanin toiminta perustuu Green Care -periaatteisiin, mikä näkyy kuntopolun 

ja siinä käytettävien välineiden toteutuksessa huomioimalla turvallisuus, kestävä 

kehitys, kierrätys sekä itse rakentaminen. 

 

Valmiista tuotoksesta yhteistyökumppanille tuleva pdf-tiedosto ”Kontiaisen Kun-

topolku” sisältää kansilehden, infon, kartan sekä harjoiteohjeet (liite 4). Nuoriso-

koti Messi Oy vastaa suunnitelman toteuttamisesta. Kuntopolun info ja kartta si-

jaitsevat kuntopolun alussa ennen ensimäistä pöllöpistettä ulkoilureitin käänty-

essä metsään. Kuntopolku merkitään opasteviitoin ja harjoiteohjeet ovat sijoitel-

tuna kartan osoittamille paikoille. Tiedostot ovat hyödynnettävissä A4- ja A3-

koossa käytön mukaan. Välineet yhteistyökumppani toteuttaa näkemällään ta-

valla rakentamalla itse tai ostamalla valmiina.  

 

Toimeksiantajalle tuleva Kontiaisen vinkit luontotoimintaan -pdf-tiedosto sisältää 

samat harjoiteohjeet sekä hankkeelle kohdistetun kansilehden ja infon (liite 5). 

Harjoitteet ja opinnäytetyö tulevat myös näkyville Green Care Itä-Suomen kotisi-

vuille. Tuotoksen visuaalisessa ilmeessä on huomioitu Green Care GREEN KA-

RELIA -hankkeen ja Karelia-ammattikorkeakoulun vihreä värimaailma. Luontoa 

on tuotu esille erilaisilla graafisilla luontoteemaisilla kuvilla. Infokorteissa näkyvät 
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vaadittavat Karelia-ammattikorkeakoulun, Green Care GREEN KARELIA -hank-

keen sekä hankkeen rahoittajien logot. Valmiit tuotokset on lähetetty toimeksian-

tajalle sekä yhteistyökumppanille sähköpostitse, jolloin he pääsevät hyödyntä-

mään tuotosta näkemällään tavalla. 

 

 

12 Pohdinta 

 

 

12.1 Opinnäytetyön tuotoksen tarkastelu  

 

Mediassa on kiinnitetty viime vuosina huomioita nuorten kasvavaan mielenter-

veyden häiriöiden määrään (Tiihonen 2017). Lisäksi mediassa ovat nousseet 

esille liikunnasta sekä luonnosta tulevat terveysvaikutukset (Kallunki 2017; Ne-

valainen 2018). Näiden esille nousseiden asioiden viitekehyksessä opinnäyte-

työmme aihe oli hyvin ajankohtainen. Suomessa on käynnissä laaja sosiaali- ja 

terveydenhuollon muutosprosessi, jonka vuoksi uusien toimintatapojen löytämi-

nen fysioterapiassa on ajankohtaista (Suomen fysioterapeutit 2018a). Fysiotera-

pian vaikuttavuutta kuntoutuksessa voidaan lisätä hyödyntämällä luontolähtöisiä 

menetelmiä yhdessä muiden työkäytäntöjen kanssa (Vehmasto 2014, 32 - 33). 

Haluamme opinnäytetyömme avulla antaa uusia ideoita, kuinka monipuolisesti  

luontoa voi hyödyntää fysioterapiassa sekä mielenterveyskuntoutuksessa.   

 

Tavoitteena oli kehittää mielenterveysnuorten toimintakykyä ja kehontuntemusta 

tukeva ulkoilureitin suunnitelma. Tuotoksena syntyivät sähköinen Kontiaisen 

Kuntopolku -suunnitelma sekä Kontiaisen vinkit luontotoimintaan -paketti. Tuotos 

on mielestämme monipuolinen, kiinnostava ja houkutteleva. Suunnitelmaan toi 

lisäarvoa Karelia-ammattikorkeakoulun graafisen suunnittelijan tekemä ulkoasu, 

jossa huomioitiin Karelia-ammattikorkeakoulun värit sekä luontoelementit erilai-

sin kuvin ja väriteemoin.  

 

Huolellinen suunnittelu ja ulkoilureitin merkkaus, taustatietojen kerääminen sekä 

asianmukainen opasteiden ulkoasu ovat merkittävässä roolissa turvallisen ulkoi-

lureitin suunnittelussa. Vetovoimaisen ulkoilureitin avulla pystytään syventämään 
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ihmisen luontosuhdetta.  (Karjalainen & Verhe 1995, 21, 25, 75, 119–123). Suun-

nittelun alkuvaiheessa keräsimme taustatietoja alueesta ja resursseista sekä 

kohderyhmästä.  Turvallisuus huomioitiin tekemällä ulkoilureitistä kartta, jossa 

näkyy selkeästi pisteiden sijainti maastossa. Ulkoilureitin alkuun suunnitellussa 

opastetaulussa näkyvät reitin tarkoitus, sisältö ja reitin arvioitu pituus hyvän ul-

koilureitin kriteereiden mukaisesti. Harjoitteiden suoritusohjetaulut on suunniteltu 

tulostettavaksi erikokoisina käyttäjän käyttötarkoituksen mukaan. Opaste- ja har-

joitteiden suoritusohjetauluissa on huomioitu selkeys sekä helppolukuisuus. Tuo-

tos on tulostettavissa sekä A3- että A4-koossa, jolloin tarvittaessa suoritusohjeet 

saa tulostettua suuremmassa koossa. Väline-ehdotelmissa olemme hyödyntä-

neet Lappset Group Oy:n ja Bilteman välineitä, jotka on suunniteltu käyttäjilleen 

turvallisiksi. Ulkoilureitin ylläpitäjän ja omistajan vastuulla on välineiden turvalli -

suus, ja vaikka välineen rakentaisi itse, niiden tulee olla turvallisuudessa verrat-

tavissa tehdasvalmisteisiin (Junttila 2009, 22, 35). 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tukea mielenterveysnuorten toimintakykyä ja ke-

hontuntemusta osana kuntouttavaa toimintaa hyödyntämällä Green Care -peri-

aatteita sekä luontoa erilaisissa kuntoutumista tukevissa harjoitteissa.  Luontotoi-

minnan suunnittelun edellytyksenä on tutustua luonnon hyvinvointi- ja kuntoutus-

vaikutusten syntyyn (Tolvanen 2017, 14). Onnistuimme luomaan näyttöön perus-

tuvia eri osa-alueita kuormittavia harjoitteita, joilla pysytään harjoittamaan esi-

merkiksi sydän- ja verenkiertoelimistöä tai parantamaan unenlaatua. Mielenter-

veyskuntoutuksessa liitännäisongelmien ehkäisy on tärkeässä roolissa ja asetet-

tujen tavoitteiden tulisi olla lyhyen aikavälin tavoitteita (Kauranen 2017, 533, 536). 

Harjoitteet onkin luotu niin, että niihin on helppo asettaa yksinkertaisia ja saavu-

tettavia tavoitteita. Raportin kirjoitusvaiheessa harjoitteet eivät ole vielä käytössä, 

joten emme pysty huomioimaan käyttäjäkokemuksia. Lisäksi Messi Oy hyödyn-

tää suunnitelmaa raportin valmistumisen jälkeen, joten varsinaisesta tuotteen 

käytöstä ja ulkoilureitin rakentamisesta emme pysty kertomaan.  

 

Suunnitelmaan valitut harjoitteet perustuvat terveysliikunnan ja terapeuttisen har-

joittelun osa-alueisiin, toimeksiantajan ja yhteistyökumppanin toiveisiin sekä 

opinnäytetyön näyttöön perustuvaan tietoperustaan. Fysioterapiassa hyödynne-

tään terapeuttista harjoittelua, joka perustuu fysioterapiatieteeseen ja on aina 
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näyttöön perustuvaa (Suomen fysioterapeutit 2016, 6-7; Salminen 2016, 384). 

Green Care -menetelmien avulla voidaan terapeuttinen harjoittelu siirtää luonto-

ympäristöön tai harjoittelussa voidaan käyttää hyödyksi luontoelementtejä (Soini 

ym. 2011, 323; Tulkki 2012, 15).  

 

Konstruktivistisessa mallissa tuotosta arvioidaan yhdessä toimijoiden kanssa 

(Salonen 2013, 18). Tuotos sai palautetta toimeksiantajalta ja yhteistyökumppa-

nilta kolme kertaa. Saatu palaute oli merkittävässä roolissa antamalla selkeän 

suunnan harjoitteiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Onnistuimme tekemään 

saamamme palautteen perusteella kattavan sekä monipuolisen toimeksiantajan 

ja yhteistyökumppanin toiveet huomioon ottavan suunnitelman, jota pystyy hyö-

dyntämään helposti kokonaisuutena tai pienissä osissa. 

 

Kehotietoisuusharjoitteet ovat yksinkertaisia liikeharjoituksia, joilla pyritään lisää-

mään kehotietoisuutta, itsetuntemusta sekä kehonhallintaa. Liikeharjoitteissa yh-

distyvät tasapaino, vapaa hengitys sekä tietoinen läsnäolo, joista syntyvät tunte-

mukset, havainnoit ja kokemukset ovat tärkeitä huomionkohteita. (Kauranen 

2017, 523). Tuotoksen harjoitteiden osalta olimme erittäin tyytyväisiä kehontun-

temusharjoitteisiin niiden monipuolisuuden ja yksinkertaisuuden vuoksi. Lisäksi 

pöllöpisteen toistaminen reitin alussa ja lopussa auttaa reitin kiertänyttä havain-

noimaan muutoksia kehossa sekä tuntemuksissa radan kiertämisen jälkeen. Vii-

meiseltä pöllöpisteeltä jäi pois kaksi harjoitetta, koska kyseiset harjoitteet olivat 

suunniteltu kuntopolun alkuun sekä matkan varrelle.   

 

Karhupisteelle valitsimme kehoa kokonaisvaltaisesti kuormittavia liikkeitä. Luon-

nossa vain mielikuvitus on rajana kuntoilulaitteita keksiessä (Arvonen 2015, 53). 

Harjoitteissa olisi voinut hyödyntää luontomateriaaleja mahdollisesti enemmän-

kin, mutta käyttöä rajoittivat kysymykset yleisestä turvallisuudesta. Tasapaino-

harjoitteita voi esimerkiksi olla kannon päälle kiipeäminen ja yhden jalan seisonta 

(Arvonen 2015, 137). Tasapaino- ja kehonhallintaharjoitteet olivat enemmänkin 

yleisellä tasolla ja pohdimme jälkeenpäin, olisiko konkreettisia harjoitteita pitänyt 

antaa enemmän.  Välineet antavat kuitenkin paljon mahdollisuuksia ohjaten mie-

likuvituksen käyttöön.  
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Liikkuvuuden lisäämisen keinoja venyttelyn ohella ovat esimerkiksi erilaiset toi-

minnalliset liikkuvuusharjoittelut (Kauranen 2017, 595). Koimme riittäväksi toimin-

nalliset liikkuvuusharjoitteet orava- ja karhupisteillä, jolloin varsinainen venyttely 

karsittiin pois kuntopolun sisällöstä työn laajenemisen rajoittamiseksi. Kävelemi-

nen kehittää luonnollisesti aerobista perus- ja lihaskestävyyttä, lisäten liikku-

vuutta ja nivelten stabiliteettia vaatimatta mitään erityistaitoja (Barton ym. 2009, 

262; Esteve-Lanao ym. 2016, 121). Pelkästään luontoreitille lähteminen ja sen 

kiertäminen tekemättä annettuja harjoitteita kehittää kestävyyskuntoa, liikku-

vuutta ja nivelten stabiliteettia ilman erityistaitoja tai välineitä.  

 

Halusimme työstä visuaalisesti mielenkiintoisen sekä houkuttelevan ja tiesimme, 

ettei oma osaaminen riitä siihen. Karelia-ammattikorkeakoulun graafinen suun-

nittelija Salla Anttila toteutti tuotoksen visuaalisen ulkoasun onnistuen tässä erin-

omaisesti. Tällöin pystyimme toteuttamaan myös toimeksiantajan maininnan tuo-

toksessa näkyviin tulevista hankkeen sekä rahoittajien logoista ja Karelia-ammat-

tikorkeakoulun sekä Green Care -hankkeen väreistä. 

 

Luontoa on hyödynnetty fysioterapiassa melko vähän. Fysioterapia on muutos-

prosessia, jonka vuoksi fysioterapian toteuttamiseen mietitään uudenlaisia toi-

mintamalleja (Suomen fysioterapeutit 2018a). Halusimme luoda ja kokeilla osal-

lamme uudenlaisia ja vaihtoehtoisia menetelmiä toteuttaa fysioterapiaa. Luonto 

yhdistettynä kuntoutukseen toimii apuvälineenä saavuttamaan asetettuja tavoit-

teita (Tolvanen 2017, 14). Lisäksi Green Care -toiminnalla sekä luontoympäristön 

elvyttävillä vaikutuksilla on havaittu olevan positiivisia vaikutuksia mielentervey-

den häiriöiden kuntoutuksessa (Tolvanen & Jääskeläinen 2016, 27). Tutkittujen 

tietojen valossa syntyi Kontiaisen Kuntopolku, mielenterveysnuorten kuntoutu-

mista tukeva ulkoilureitti.   

 

 

12.2 Opinnäytetyön prosessin tarkastelu 

  

Opinnäytetyöprosessin alussa oli vaarana työn laajeneminen liian suureksi.  Mo-

lemmille vielä hieman tuntematon aihe, antoi alkuvaiheessa tietoja ja vinkkejä 
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moniin eri suuntiin esimerkiksi pelkästään diagnoosien kautta. Alkuvaiheen tie-

donhankinta osoittikin meille, että tietoa täytyy rajata jollakin tavalla. Opinnäyte-

työn aiheen rajaaminen tuotti opinnäytetyöprosessin alussa haasteita. Suunnitte-

luvaiheessa tapahtunut aiheen rajaaminen, tarkentaminen sekä siirtyminen diag-

noosilähtöisestä lähestymistavasta oirelähtöiseen lähestymistapaan, helpottivat  

opinnäytetyösuunnitelman sisällön hahmottelua ja tiedonhankintaa.  

 

ICF-viitekehyksen valinta ulkoilureitin sisältöjen suunnitteluun toimi opinnäyte-

työssämme hyvin. Kokosimme ICF-viitekehykseen toimintakyvyn osa-alueita, mi-

hin halusimme kuntopolulla vaikuttaa. Koimme ICF-viitekehyksen mukaan oton 

ja käytön aluksi haastavana, koska emme osanneet oikein hyödyntää sitä yh-

dessä ulkoilureitin suunnitelman kanssa. Meillä olisi ollut mahdollisuus jättää se 

pois opinnäytetyöstä, mutta koimme sen tärkeäksi osaksi fysioterapiaa. Halu-

simme hyödyntää sitä myös ammatillisen kasvun ja kehityksen kannalta. ICF toi-

mii esimerkiksi yhteisenä kielenä eri ammattihenkilöiden välillä (Kauranen 2017, 

29). Ohjaavan opettajan avulla aloimme hahmottamaan ICF-viitekehyksen hyö-

dyntämismahdollisuuksia opinnäytetyössä. Mielenterveyshäiriöissä toimintaky-

kydiagnoosi on merkittävässä roolissa ja ICF:n avulla voidaan lähestyä mielen-

terveyskuntoutujan kuntoutuksen suunnittelua kokonaisvaltaisesta näkökulmasta 

(Reed, Spaulding & Bufka 2009, 340, 346). Työstövaiheessa ICF-viitekehykseen 

sijoitetut toimintakyvyn osa-alueet alkoivat tarkentua samaan aikaan harjoitteiden 

suunnittelun kanssa, mikä auttoi perustelemaan valikoituja harjoitteita.  ICF-viite-

kehyksen hyödyntäminen jäsentelemään osa-alueita helpotti hahmottamaan 

kuntopolun harjoitteiden, mielenterveyden ja fysioterapian yhteyttä (kuvio 2).  

 

Tuotoksen suunnitteluun antoi lisähaastetta tuotteen jääminen hankkeen käyt-

töön. Olimme aluksi suunnitelleet tuotoksen kohdistettuna Nuorisokoti Messille, 

mutta jouduimme myöhemmin muovaamaan Kontiaisen Kuntopolusta erillisen 

Kontiaisen vinkit luontotoimintaan -paketin Green Care GREEN KARELIA -hank-

keen käyttöön. Jouduimme esimerkiksi pohtimaan sanamuodot tarkkaan, etteivät 

ne ole liian paikka- tai harjoitesidonnaisia. Toimeksiantajan ja yhteistyökumppa-

nin toiveiden yhdistäminen sekä sen vuoksi yhden suunnitelman jakaminen kah-

deksi, tuotti välillä omat haasteensa. Mietimme usein harjoitteet suoraan yhteis-

työkumppanin ympäristöön, mutta harjoitteet piti suunnitella hyödynnettäväksi 
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myös erilaisiin ympäristöihin ja tilanteisiin. Tiedostimme osaamattomuutemme 

luoda visuaalisesti houkutteleva ulkoasu tuotoksellemme, jolloin graafiseen suun-

nittelijaan yhteyden ottaminen oli työn kannalta merkittävä ratkaisu. 

 

Hyödynsimme opinnäytetyössä Salosen konstruktivistista mallia, joka oli sopiva 

vaihtoehto sen työskentelytapojen kautta. Mallissa suunnittelu, palautteen kerää-

minen ja työstäminen palautteiden perusteella sekä yhteisöllinen osallistuminen 

ovat tärkeässä roolissa (Salonen 2013, 18). Salosen mallin mukaisesti teimme 

tiivistä yhteistyötä toimeksiantajan ja yhteistyökumppanin kanssa. Yhteiset ta-

paamiset ja palautteet olivat merkittäviä harjoitteiden sisällön ja kokonaisuuden 

kannalta. Harjoitteisiin saatiin näkökulmia sekä Green Care GREEN KARELIA -

hankkeen edustajalta, että mielenterveysnuorten kanssa työskenteleviltä henki-

löiltä, jolloin korostui moniammatillinen yhteistyö. Yleensä moniammatillisella 

kuntoutuksella saavutetaan paras vaikutus kuntoutusprosessissa (Kuntou-

tusportti 2016). Palautteet ja kommentit saivat meidät prosessoimaan ja ajattele-

maan työtä monesta eri näkökulmasta, minkä ansioista tuotoksesta tuli monipuo-

linen Green Care -periaatteita ja luontoa hyödyntävä ulkoilureitin suunnitelma. 

Palautteissa nousi esille myös yhteistyökumppanin halu avata kuntopolku kyläyh-

teisölle avoimeksi, mikä tarkoitti meille, että suunnitelman suunta houkuttelevaksi 

ja kiinnostavaksi ulkoilureitiksi oli oikea. 

 

Graafisen suunnittelijan kanssa toteutettu yhteinen tapaaminen helpotti meitä il-

maisemaan toiveemme tuotoksen ulkoasusta, kuin jos olisimme käyneet keskus-

telua sähköpostitse. Työn laajuuden vuoksi tuotoksen valmistuminen graafiselta 

suunnittelijalta viivästyi jonkin verran alkuperäisestä suunnitelmasta, mikä ai-

heutti meille ylimääräistä huolta. Huolellisen yhteydenpidon avulla pysyimme kui-

tenkin ajan tasalla työn etenemisessä. Huolellinen yhteydenpito korostui myös 

Green Care GREEN KARELIA -hankkeen ja toimeksiantajan kanssa. Hyvä infor-

maation kulku toimeksiantajan, yhteistyökumppanin ja meidän välillä edisti jou-

hevaa työskentelyä.  

 

Opinnäytetyöprosessi eteni koko ajan loogisesti ja suunnitellusti eteenpäin. Pro-

sessin aikana tuli välillä taukoja muun opiskelun ja koulun harjoittelun vuoksi, jol-
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loin opinnäytetyö jäi hieman syrjemmälle. Taukojen ansiosta meidän oli mahdol-

lista katsoa työtä uudesta näkökulmasta ja kehittää paremmaksi. Muu opiskelu ja 

töissä käyminen antoi myös haastetta aikatauluttaa omaa työskentelyä huomioi-

den myös toimeksiantajan ja yhteistyökumppanin aikataulut. Opinnäytetyöhön 

saatavan tiedon määrä ja sen puute osoittautuivat myös välillä vaikeiksi tilan-

teiksi. Onnistuimme kuitenkin kokoamaan löydetyistä lähteistä kattavan ja luotet-

tavan tietoperustan, joka tukee tuotosta sekä tuotokseen tehtyjä valintoja. Opin-

näytetyön raportti etenee mielestämme johdonmukaisesti ja kappaleet tukevat 

toisiaan. Työnjako sekä keskinäinen ymmärrys opinnäytetyön tekijöiden välillä 

sujui hyvin läpi opinnäytetyöprosessin. 

 

 

12.3 Luotettavuus ja eettisyys 

 

Työssä noudatettiin fysioterapeuttien eettisiä ohjeita toimien luottamuksellisesti  

sekä vuorovaikutuksessa toimeksiantajan ja yhteistyökumppanin kanssa. Opin-

näytetyötä tehdessä ja sen valmistumisen jälkeen sitoudumme noudattamaan fy-

sioterapeuttien eettisiä ohjeita, emmekä esimerkiksi paljasta kolmannelle osa-

puolelle kohderyhmää koskevia tietoja. Toimimme opinnäytetyön toimeksian-

nossa asiantuntijoina ja olimme perehtyneet saamaamme toimeksiantoon sekä 

kohderyhmän taustoihin. Olimme laatineet toimeksiantajan ja yhteistyökumppa-

nin kanssa tavoitteita, joita pyrimme noudattamaan. Toimimme asiantuntevasti , 

rehellisesti ja oikeudenmukaisesti. Työtä tehdessä tiedostimme oman ammatilli-

sen osaamisen rajat. Sitouduimme tekemään laadukasta toimintaa noudattaen 

hyvää fysioterapiakäytäntöä. Hyvissä fysioterapiakäytännöissä korostuu näyt-

töön perustuva toiminta (Suomen fysioterapeutit 2018b). Työssä noudatimme 

myös Green Caren eettisiä ohjeita. Kaikkia Green Care –palveluntarjoajia koske-

vat eettiset periaatteet (Green Care Finland 2018g). 

 

Opinnäytetyötä tehdessä noudatimme hyvää tieteellistä käytäntöä. Hyvässä tie-

teellisessä käytännössä tiedonhankinta tulee tehdä eettisesti kestävin menetel-

min ja siinä tulee noudattaa rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta tietoja kirja-

tessa ja esitettäessä (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6). Muiden teke-
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mistä töistä ja tutkimuksista tulee viitata asianmukaisesti Karelia-ammattikorkea-

koulun opinnäytetyön viittausohjein (Karelia-ammattikorkeakoulu 2018, 24).  Käy-

timme ulkoilureitin suunnitelman välineiden valinnassa apuna internetistä otettuja 

kuvia, joihin kysyimme oikeudenhaltijoiden luvat, jotka löytyvät liitteestä 6. Inter-

netistä otettujen kuvien käyttöön tulee olla oikeudenhaltijoiden lupa (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö 2018, 7). Teimme kirjalliset toimeksiantosopimukset toimeksi-

antajan (kolme kappaletta) sekä yhteistyösopimukset yhteistyökumppanin 

kanssa (kaksi kappaletta). Sopimukset löytyvät liitteistä 1 ja 2. Sopimuksessa tu-

lee ilmetä tarkempi vastuunjako (Karelia-ammattikorkeakoulu 2018, 10).  

 

Arvioimme lähdeaineistoa kriittisesti jo ennen aineistoon perehtymistä. Aineiston 

luotettavuutta lisää tekijän nimen toistuvuus julkaisujen lähdeviittauksissa, luotet-

tavat tietokannat sekä aineiston ikä, kuka sen on tuottanut ja missä se on tuotettu 

(Vilkka & Airaksinen 2003, 72-73). Lähdeaineistoa läpi käydessä kohtasimme 

usein ongelmia lähteiden maksullisuuden kanssa. Aihealueeseen liittyviä tutki-

muksia löytyi paljon, mutta niiden maksullisuuden takia emme päässeet niihin 

käsiksi. Mikäli olisimme saaneet maksulliset aineistot käyttöömme, olisi raportin 

sisältö ollut mahdollisesti vielä kattavampaa. Vastaan tuli paljon kirjallisuuskat-

sauksia ja muita sekundäärilähteitä, joita päädyimme käyttämään varsinaisten 

tutkimusten saatavuuden puutteessa. Pyrimme lähtökohtaisesti käyttämään kor-

keintaan kymmenen vuotta vanhoja lähteitä onnistuen tässä muutamaa poik-

keusta lukuun ottamatta.  

 

Varsinainen tieto näissä yli kymmenen vuotta vanhoissa lähteissä oli mieles-

tämme ajantasaista. Tietoa ja tutkimuksia aihealueeseen löytyi enemmän ikään-

tyneisiin ja aikuisiin kohdistuen kuin nuoriin. Toisinaan hyödynsimme näitä tutki-

muksia yleisellä tasolla. Nuorella voi olla samanaikaisesti useampi mielentervey-

den häiriö (Marttunen & Karlsson 2013, 10-11; Kaltiala-Heino ym. 2015, 1908). 

Masentuneella voi ilmetä unettomuutta, väsymystä, painon vaihtelua ja laihtu-

mista (Huttunen 2017a). Ahdistuneella olo voi taas olla levoton tai jännittynyt 

(Huttunen 2017b).  Useissa mielenterveyttä käsittelevissä tutkimuksissa ja teks-

teissä puhuttiin masennuksesta, joten moni tietoperustan kappale pohjautuu mie-
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lenterveyden häiriöihin masennuksen kautta. Hyödynsimme tuotoksen suunnitte-

lussa mielenterveysongelmille yhtenäisiä oireita sekä liitännäisongelmia, koska 

huomasimme niissä paljon yhtäläisyyksiä.  

 

Aihe on uusi ja kehittyvä sekä siihen kiinnitetään koko ajan enemmän huomiota, 

mikä osallaan vaikuttaa työn luotettavuuteen. Vastaavaan aihealueeseen pereh-

tyviä opinnäytetöitä on tehty melko vähän. Kuitenkin eri kohderyhmille kohdistet-

tuja fysioterapian opinnäytetöitä, joissa on huomioitu luonnon terveysvaikutuksia, 

on tehty muutamia. Koko prosessin ajan pidimme oppimispäiväkirjaa, jonka 

avulla pystyimme helposti palaamaan työn eri vaiheisiin. Prosessin kuvauksen 

luotettavuutta lisää hyvän oppimispäiväkirjan ylläpitäminen (Karelia-ammattikor-

keakoulu 2018, 8). 

 

 

12.4 Ammatillinen kasvu ja oma oppiminen 

 

Opinnäytetyömme ei ole tyypillinen fysioterapeuttikoulutusohjelman työ. Vastaa-

vanlaisia opinnäytetöitä ei ole tehty montaa, ja kyseinen aihealue on vielä melko 

uusi. Opinnäytetyössä saimme yhdistää fysioterapiaan meitä kiinnostavan ele-

mentin, eli luonnon Green Care -menetelmien kautta. Mielenterveyden häiriöiden 

fysioterapia oli molemmille täysin uusi, mutta mielenkiintoa herättävä aihealue. 

Luonto on ollut molemmille läpi elämän tärkeä voimavara, joten fysioterapian vie-

minen luontoon opinnäytetyössämme oli meille hyvin mieluisa ratkaisu. Opinnäy-

tetyöprosessin aikana saatu tieto on lisännyt myös omaa halua hyödyntää luon-

toa työelämässä. Tieto luonnon terveysvaikutuksista lisääntyy koko ajan, ja tule-

vaisuudessa uskommekin fysioterapian hyödyntävän yhä enemmän luontoa 

osana muita työmenetelmiä. 

 

Opinnäytetyö oli meille ensimmäinen iso kehittämistyö, jonka todellinen laajuus 

selvisi työskentelyn aikana. Pääsimme työskentelemään moniammatillisesti yh-

teistyökumppanin, hankkeen sekä koulun työntekijöiden kanssa. Opinnäytetyö 

opetti meitä lähestymään työtä usean eri henkilön näkökulmasta. Kontiaisen Kun-

topolun suunnittelu vaati meiltä aktiivista yhteydenpitoa yhteistyökumppanista toi-

meksiantajaan ja graafiseen suunnittelijaan. Opimme ottamaan vastuuta työstä 
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sekä huolehtimaan, että kaikki tapahtuu ajallaan. Työ vaati aikataulutusta sekä 

useita palavereja eri toimijoiden kanssa. Järjestelmällisyyden, aikataulutuksen 

sekä napakan otteen avulla pääsimme melko kivuttomasti tuotteen valmistuspro-

sessin läpi. Opinnäytetyön tuotoksen viimeistelyvaiheen aikana meillä oli muun 

muassa harjoittelu sekä muita koulutehtäviä ja henkilökohtaisia menoja, joiden 

organisoiminen vaati huolellista aikataulutusta, aikatauluista kiinnipitämistä sekä 

joustamista henkilökohtaisista menoista, kuten töistä. 

 

Roolimme fysioterapian asiantuntijana kasvoi. Olimme valmistautuneet yhteisiin 

tapaamiskertoihin huolellisesti, jolloin pystyimme perustelemaan valintoja fysiote-

rapian näkökulmasta. Opinnäytetyöprosessin aikana lähteiden hakeminen vah-

vistui ja lähdekriittisyys kasvoi. Fysioterapia on näyttöön perustuvaa, joten luotet-

tavan tiedon hakeminen ja hyödyntäminen ovat merkittävässä roolissa tulevai-

suuden ammatissamme. Opinnäytetyön alkuvaiheessa meitä varoitettiin työn 

muuttumisesta liikunnan tai sosiaalialan opinnäytetyöksi. Kysyessämme ideoita 

ja toiveita ulkoilureitin sisältöön korostimme myös yhteistyökumppanille työmme 

olevan fysioterapian opinnäytetyö. Fysioterapian korostaminen työssä oli välillä 

haastavaa, mutta tietoperustaa tehdessä ja perustelujen kasvaessa yhteys fy-

sioterapiaan löytyi helpommin. ICF-viitekehyksen hyödyntäminen osana fysiote-

rapeutin työtä selkeytyi myös. Viitekehyksen käyttömahdollisuuksien laajuus hie-

man yllätti esimerkiksi pohtiessa, mihin kaikkeen kuntopolulla pystytään kaiken 

kaikkiaan vaikuttamaan.  

 

 

12.5 Jatkokehittämisideat 

 

Opinnäytetyön jatkokehitysideana pohdimme fysioterapian luontoon viemisen 

vaikuttavuuden tutkimista case-tutkimuksena. Valitulle kohderyhmälle voisi tehdä 

alkukartoituksen sekä ohjata kohderyhmä käyttämään suunniteltua ulkoilureittiä. 

Ulkoilureitin vaikutuksia psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn 

olisi mahdollista arvioida esimerkiksi kyselyiden tai mittausten avulla.  
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Työtämme pystyy soveltamaan ja kehittämään eri kohderyhmille, kuten ikäänty-

neille, kehitysvammaisille, maahanmuuttaji lle tai pakolaisille. Suunnitelman siir-

täminen eri ympäristöön antaa monia jatkokehitys -mahdollisuuksia. Suunnitelma 

antaa mahdollisuuden muokata harjoitteita ja toimintapisteitä hyödyntämällä eri-

laisia välineitä. Jatkokehitys-ideana työn voisi toteuttaa myös niin, että valitsee 

spesifejä diagnooseja ja niihin sopivia harjoitteita tutkien niiden vaikuttavuutta.  
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Oravapisteen välineet 

 

 Jumper   http://www.lappset.fi/Tuotteet/Tuotehaku/JUMPER/081250M  
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kaisen-rata/175535  
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CM/907984  

o 50cm  http://www.lappset.fi/Tuotteet/Tuotehaku/ASKELMA,-50-

CM/907985  

 Peikon kiipeilyreitti   http://www.lappset.fi/Tuotteet/Tuotehaku/Peikon-

kiipeilyreitti/175590  
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 BOX 30CM  http://www.lappset.fi/Tuotteet/Tuotehaku/BOX-S/081200M  

 BOX 45CM  http://www.lappset.fi/Tuotteet/Tuotehaku/BOX-M/081201M  

 FLYING RINGS  http://www.lappset.fi/Tuotteet/Tuotehaku/FLYING-

RINGS/081245M  
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Kontiaisen vinkit luontotoimintaan kansilehti ja info    
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Lupa Bilteman ja  Lappset Group Oy:n kuvien käyttöön   
  

 
24.4. - 25.4.2018  

 
 
 

Hei 
  

Kuvaa saa käyttää opinnäytetyössä, kun se ei tule kaupalliseen tarkoitukseen ja 
lähdeviite on asianmukaisella tavalla merkitty. 
 
Parhain terveisin/ Best regards,  
Esa 

Customer service                                         Biltema Suomi Oy 
                                                                             Kaarina                             
Tel:+358 9 427 05 830                                 

asiakaspalvelu@biltema.fi  www.biltema.fi  

  

Hei, 
  
Kysyisin lupaa käyttää sivuillanne olevan puukeinun kuvaa (http://www.bi l-

tema.fi/fi/Vapaa-aika/Leikki-ja-harrastus/Ulkona/Leikit-ja-pelit/Puukeinu-
2000019638/) opinnäytetyössämme. Opinnäytetyössämme olemme suunnitel-

leet mielenterveysnuorten kuntoutumista tukevaa luontopolkua, johon välineis-
töön tarvitsisimme puukeinun kuvan. Sivuillanne oleva kuva olisi juuri sopiva! Tu-
lisimme viittaamaan asianmukaisesti, mistä kyseinen kuva on otettu. Olisiko tämä 

siis mahdollista?  
  

Ystävällisin terveisin, 
Minna Kuittinen ja Maria Mäkitalo 
STFNS15 

1401115 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

tel:+358
mailto:asiakaspalvelu@biltema.fi
https://webmail.biltema.com/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.biltema.com/
http://www.biltema.fi/fi/Vapaa-aika/Leikki-ja-harrastus/Ulkona/Leikit-ja-pelit/Puukeinu-2000019638/
http://www.biltema.fi/fi/Vapaa-aika/Leikki-ja-harrastus/Ulkona/Leikit-ja-pelit/Puukeinu-2000019638/
http://www.biltema.fi/fi/Vapaa-aika/Leikki-ja-harrastus/Ulkona/Leikit-ja-pelit/Puukeinu-2000019638/
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Hei Minna, 
  

Kiitos viestistäsi. 
Voitte käyttää kuvia opinnäytetyössänne, mainitsemalla kuvien lähteenä Lappset 
Group Oy. 

  
Haluaisitteko jakaa meille linkin työhönne, kun saatte sen valmiiksi. Se kuulostaa 

erittäin mielenkiintoiselta ja hienoa nähdä, minkälaisen kokonaisuuden olette teh-
neet. 
  

  
Ystävällisin terveisin, 
Eveliina Salmivuori 

  
Kotimaan markkinointipäällikkö 

Lappset Group Oy 
Puh. +358 40 648 5580 

eveliina.salmivuori@lappset.com 
  
 

  
Hei, 

  
Olemme Karelia ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijoita ja kysyisimme 
lupaa käyttää sivuillanne olevien välineiden kuvia opinnäytetyössämme. 

  
Opinnäytetyössämme olemme suunnitelleet mielenterveysnuorten kuntoutu-

mista tukevaa luontopolkua, johon väline-ehdotuksiin haluaisimme hyödyntää 
Lappset Group Oy:n välineiden kuvia. Tulisimme viittaamaan asianmukaisesti, 
mistä kyseiset kuvat on otettu. Olisiko tämä siis mahdollista?  

  
Ystävällisin terveisin, 

Minna Kuittinen ja Maria Mäkitalo 
STFNS15 
1401115 

 

mailto:eveliina.salmivuori@lappset.com

