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terapiaa toteuttavat lasten kanssa niin julkisella kuin yksityiselläkin puolella. 
  
Opinnäytetyön teoriaosuus toteutettiin kirjallisuuskatsauksen tavoin, käyttäen PubMed tieto-
kantaa. Kyselylomake tehtiin Google Forms:lla ja se lähetettiin Terapiatalo Tonukselle pa-
lautteen saamista varten. Kyselyn muokkaamisen jälkeen lopullinen versio lähetettiin Las-
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The purpose of this thesis was to examine the types of environments that pediatric physio-
therapists working with 0-15-year-old children use to implement therapy and how they find 
the environment. The inquiry was carried out by an online questionnaire. The objective of the 
thesis was to collect research data associated with four environments included in our exam-
ination: playground, forest, swimming pool/water and school. Another objective of the thesis 
was to investigate where pediatric physiotherapists put the therapy in practice at the moment, 
both in public sector and in private sector.  
 
The theory part was executed in as a literature review, by using PubMed-database. The 
questionnaire was made with Google Forms and then sent to Therapyhouse Tonus to get 
feedback. After modifying the questionnaire, the final form was sent via Children’s physio-
therapy organization to all pediatric physiotherapists who are members of the association 
(approximately 230 people in all). We got 56 answers, the majority of which was from physi-
otherapists working in private sector (67.9%). 
 
Reception room and kindergarten or school were the most used environments according to 
the answers. The respondents reported the reception to be diverse for its appropriate and 
encompassing equipment. The advantage of kindergarten or school was considered espe-
cially the opportunity to counsel the people functioning with the child. Furthermore, it was 
possible to integrate the new things that the child had learned into their daily life. The instruc-
tions of the organization had the biggest impact on choosing the environment. The payment 
and rehabilitation programs and the resources of the workplace had a big influence on exe-
cuting the therapy as well.  
 
The popularity of the reception room in executing the physiotherapy was expected, because 
the room is often designed for the specific purpose. Limiting the clients into children, the 
amount of using kindergarten or school seemed obvious as well. In the future, it would be 
beneficial to research the effect of different environments in pediatric physiotherapy more 
closely by defining the age or diagnosis more accurately. In addition, it would be also bene-
ficial to get current information and knowledge more specifically from the pediatric physio-
therapists who use the different environments diversely in their therapy. 
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1 Johdanto 

Mitä jos fysioterapeutti ehdottaisi, että lapsen terapia toteutuisi sisätilojen sijaan met-

sässä? Tai entä jos fysioterapian varustus olisikin t-paidan sijaan uimapuku? Kuulostai-

siko vanhemman korvaan leikkipuistossa tapahtuva kuntoutus enää fysioterapialta? Tai 

tulisiko perheeltä kiitosta, kun lasta ei koulupäivän jälkeen enää tarvitsisi viedä vastaan-

otolle? Kasvuympäristöllä on suuri merkitys lapsen kehitykseen. Siihen lasketaan kuulu-

vaksi esimerkiksi päivähoito ja koulu, asuinympäristö ja kaverit. Tämä lapsen ja ympä-

ristön välinen suhde ei kuitenkaan ole yksisuuntainen tie, vaan siinä missä ympäristö 

vaikuttaa lapseen, myös lapsi vaikuttaa ympäristöönsä. (Lasten mielenterveystalo n.d.) 

Miksei ympäristöä siis ottaisi huomioon myös lapsen fysioterapiaa toteuttaessa?  

Tämän opinnäytetyön aiheena on tarkastella erilaisten ympäristöjen vaikutuksia lapsiin 

ja heidän käyttäytymiseensä. Lisäksi kiinnostuksen kohteena on se, että hyödyntävätkö 

fysioterapeutit erilaisia ympäristöjä kuntoutuksessa ja kuinka paljon. Lisäksi työssä sel-

vitetään millaisia hyötyjä fysioterapeutit kokevat erilaisista ympäristöistä olevan lapsen 

kuntoutukselle, vai kokevatko he niitä olevan ollenkaan. Toivon mukaan opinnäytetyön 

lukemisen jälkeen alan ammattilainen - miksei myös esimerkiksi toimintaterapeutti ikäih-

misten kanssa - ei enää kysy itseltään, miksi lähteä leikkipuistoon tai uimahalliin. Sen 

sijaan hän kysyisi itseltään, miksi ei.  

Suomessa ei vielä ole selvitetty minkälaisia ympäristöjä fysioterapeutit työssään käyttä-

vät ja missä määrin, joten tämä opinnäytetyö tuo varmasti uutta ja ajankohtaista tietoa. 

Tulokset koskevatkin kaikkia lasten parissa työskenteleviä fysioterapeutteja – ja miksei 

myös muita hyvinvointialan ammattilaisia. Opinnäytetyö antaa vinkkejä erilaisista ympä-

ristöistä sekä toivon mukaan myös rohkaisee lukijaa kokeilemaan niitä.  

Opinnäytetyössä kuvataan aluksi tutkimustiedon pohjalta neljää ympäristöä: metsää, 

vettä tai uima-allasta, leikkipuistoa ja koulua. Kyseiset ympäristöt valikoituivat pääasial-

lisiksi tarkastelukohdiksi, koska näistä löytyi aiheeseen liittyvää tutkimustietoa. Uima-al-

las, koulu ja päiväkoti ovat myös ympäristöjä, joissa voisi olettaa lasten fysioterapiaa 

tapahtuvan. Tutkimustiedon kuvaamisen jälkeen opinnäytetyössä analysoidaan kysely-

tutkimuksen tuloksia ympäristö kerrallaan. Lopuksi pohditaan tutkimuksen tulosten sekä 

tieteellisen näytön välistä yhteyttä. 
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Työelämän yhteistyökumppaneina opinnäytetyössä toimivat Terapiatalo Tonus Oy ja 

Lasten Fysioterapia ry. Terapiatalo Tonus Oy on yksityinen terapiatalo, joka tarjoaa lap-

sille, nuorille ja aikuisille fysio-, toiminta-, ja puheterapiaa neurologisena kuntoutuksena. 

Näiden lisäksi Tonuksesta on mahdollista saada lasten psykiatrista toimintaterapiaa ja 

voimavarasuuntautunutta psykoterapiaa. Terapiatalo Tonus sijaitsee Espoossa. (Tera-

piatalo Tonus Oy n.d.) Lasten Fysioterapia ry on Suomen fysioterapeutit ry:n yhteisöjä-

sen ja sen tavoitteena on edistää toiminnallaan jäsentensä ammattiosaamista ja verkos-

toitumista. Yhdistys aloitti toimintansa 2011. Yhteistyökumppaneidemme rooli opinnäy-

tetyössä oli kyselyn sisältöön vaikuttaminen sekä sen välittäminen lasten parissa työs-

kenteleville fysioterapeuteille. (Lasten fysioterapia ry 2015.) 

2 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää sähköisen kyselylomakkeen avulla mil-

laisissa ympäristöissä ja kuinka usein fysioterapeutit toteuttavat fysioterapiaa lasten (0-

15 -vuotiaiden) kanssa. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää fysioterapeuttien kokemia hyö-

tyjä eri ympäristöissä toteutetusta fysioterapiasta. Opinnäytetyön tavoitteena oli koota 

tämän hetkistä tutkimustietoa liittyen neljään eri ympäristöön: leikkipuistoon, metsään, 

uima-altaaseen/veteen ja kouluun. Toisena tavoitteena oli tuoda esiin missä lasten fy-

sioterapeutit tällä hetkellä terapiaa toteuttavat lasten kanssa niin julkisella kuin yksityi-

selläkin puolella. Työllä pyritään kannustamaan fysioterapeutteja käyttämään mielikuvi-

tustaan ja toteuttamaan terapiaa rohkeasti uusissa ja monipuolisissa paikoissa. 

3 Ympäristöjen hyötyjä ja haittoja 

3.1 Jos metsään haluat mennä nyt, niin takuulla yllätyt 

Monessa tutkimuksessa hyödynnettiin metsän/luonnon määrittelyssä NDVI:tä eli norma-

lisoitua kasvillisuusindeksiä. Indeksi perustuu siihen, että vihreä kasvillisuus absorboi 

näkyvän valon (visible light) mutta heijastaa lähi-infrapunavalon (near-infrared), ja tämä 

on havaittavissa erilaisina sävyinä satelliittikuvassa. (Weier & Herring 2000.) Lapsilla, 

joiden kodin ympäristön kasvillisuusindeksi oli korkea, huomattiin olevan vähemmän yli-

painoa ja sen riskiä (Petraviciene & Grazuleviciene & Andrusaityte & Dedele & Nieuwen-

huijsen 2018, Dadvand ym. 2014). Asuinalueen vihreydellä ja lyhemmällä matkalla lä-

himpään metsään oli tutkimusten mukaan myös liikkumattomuutta vähentävä vaikutus 
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(Dadvand ym. 2014). Ympäristön vaikutusta lasten fyysiseen aktiivisuuteen tutkittiin yh-

dessä tutkimuksessa myös kouluympäristössä. Englannissa toteutettu 25 lapsen tutki-

muksen mukaan lapset olivat tilastollisesti merkittävästi aktiivisempia luonnon ympä-

röimällä peltoalueella, kuin asfaltoidulla koulun pihalla (Wood & Gladwell & Barton 2014).  

Amoly ym. (2014) totesivat kodin ympäristön vihreyden olevan myös yhteydessä vähäi-

sempään ADHD käyttäytymiseen. Tätä tukee myös ADHD lasten käyttäytymistä kylä ja 

metsä olosuhteissa tutkinut tutkimus, jossa kaksi kuuden lapsen (keski-ikä 12,8 vuotta) 

ryhmää suoritti erilaisia tehtäviä kyseisissä ympäristöissä. Molemmat ryhmät pärjäsivät 

keskittymistä mittaavassa Opposite Worlds -testissä (the Test of Everyday Attention for 

Children) paremmin metsässä vierailun jälkeen verrattuna kylässä vierailuun. Käyttäyty-

mistä ja tunteita tutkittaessa toinen ryhmistä piti metsää parempana ja toisen ryhmän 

mielestä kylä ja metsä olivat yhtä hyviä. (Van den Berg & Van den Berg 2010.) Kana-

dassa tehdyssä kyselytutkimuksessa koulun ympäristön vihreydellä ei kuitenkaan to-

dettu olevan vaikutusta 11-16 vuotiaiden lasten henkiseen hyvinvointiin (Huynh & Craig 

& Janssen & Pickett 2013). 

Psyykkisistä ominaisuuksista itsetuntoon luonnolla ei löydetty olevan merkittävää vaiku-

tusta, mitä tukee useampi tutkimus (Reed ym. 2013, Wood & Gladwell & Barton 2014, 

Hinds 2011). Yhdessä näistä tutkimuksista 10-12-vuotiaat oppilaat suorittivat juoksulen-

kin sekä puistossa että asfaltoidulla koulun alueella ja täyttivät suoristusta ennen ja sen 

jälkeen itsetuntoon liittyvän kyselyn. Tutkijat eivät löytäneet merkittävää eroa lasten vas-

tauksissa näiden eri ympäristöissä tapahtuneiden lenkkien välillä. (Reed ym. 2013.) 

Hinds (2011) taas tutki metsässä tapahtuvan 2-5 yötä kestävän “Circle of life redisco-

very” -leirin vaikutuksia itsetunnon lisäksi myös 12-15-vuotiaiden tyttöjen sosiaalisuu-

teen, kompetenssiin, ympäristöasenteisiin ja ympäristöidentiteettiin. Vaikka itsetuntoon 

leirillä ei ollutkaan vaikutusta, niin tulokset kertoivat positiivisesta ja merkittävästä muu-

toksesta identiteetin, ympäristöasenteiden ja kompetenssin osalta. (Hinds 2011.)  

Luonnossa tapahtuvilla leireillä todettiin parissa tutkimuksessa olevan myös positiivisia 

vaikutuksia mm. sinnikkyyteen ja masennukseen (Whittington & Aspelmeier & Budbill 

2016, Bowena & Neilla & Crisp 2016). Vuoristopyöräily -teemaisilla viisi päivää kestävillä 

leireillä saatiin merkittävä positiivinen muutos RSCA -kyselyyn, joten tutkijat totesivat lei-

rin vahvistaneen tyttöjen sinnikkyyttä ja sietokykyä. (Whittington ym. 2016.) Positiivisia 

tuloksia sinnikkyyden osalta sai myös Bowena, Neilla ja Crisp (2016) omassa tutkimuk-

sessaan. Lisäksi heidän tutkimallaan 10 viikon terapiajaksolla luonnossa saatiin pieni, 
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mutta tilastollisesti merkittävä positiivinen tulos 12-18-vuotiaiden nuorten psykososiaali-

seen ja psykologiseen toimintaan sekä käyttäytymiseen kaiken kaikkiaan. Kolme kuu-

kautta jakson loppumisen jälkeen oli havaittavissa myös itsetuhoisuudessa kohtalainen 

ja tilastollisesti merkittävä väheneminen. (Bowena ym. 2016.) 

3.2 Tsuida duida, osaatko uida 

Vedessä harjoittelu eroaa monella tavalla maanpäällisestä, sen erityisominaisuuksien 

vuoksi. Yksi merkittävimmistä on veden suoma lähes painovoimaton ympäristö, sillä ih-

minen painaa vedessä ainoastaan syrjäyttämänsä vesimäärän verran. Tämä ominaisuus 

yhdessä nosteen kanssa helpottaa vedessä harjoittelua, erityisesti ylöspäin suuntautu-

vissa liikkeissä. Lisäksi noste auttaa kellumaan sekä pehmentää ja hidastaa liikkeitä, 

joten vedessä ei voi esimerkiksi kaatua äkillisesti. Vesi toimii myös hyvänä vastuksena 

ja antaa palautetta uimarille tämän asennosta ja liikkeistä. (Toivonen ym. 2014: 20-22.)  

Vedessä harjoittelulla onkin saatu hyviä tuloksia mm. ADHD lasten silmä-käsi koordinaa-

tion kehittymisessä (Chang & Hung & Huang & Hatfield & Hung 2014), kehitysvammais-

ten lasten toiminnallisen liikkuvuuden paranemisessa (McManus & Kotelchuck 2007) ja 

ASD diagnoosin saaneiden lasten motorisissa taidoissa (Ennis 2011). Pientä kehitystä 

havaittiin myös Hillerin ja kumppaneiden (2010) tutkimuksessa, jossa motoristen toimin-

tojen koordinaatiohäiriötä sairastavien lasten motoriset taidot kehittyivät M-ABC -mitta-

rilla mitattuna, mutta tulokset jäivät hieman tilastollisen merkittävyyden alapuolelle. Lub-

koswska (2018) sen sijaan tutki kaksi kertaa viikossa tapahtuvan vesiterapian vaikutusta 

26 nuoren naisen huonoihin ryhteihin ja interventioryhmä paransikin ryhtiään merkittä-

västi verrattuna kontrolliryhmään (n=27).  

Eräässä tutkimuksessa todettiin maalla tapahtuvan terapian kuitenkin olevan yhtä teho-

kasta kuin vedessä tapahtuvan. Tutkimukseen osallistui 32 lasta, joilla oli diagnosoitu 

spastinen CP ja heidät jaettiin kontrolli- ja interventioryhmiin. Interventioryhmä sai vesi-

terapiaa viisi kertaa viikossa kuuden viikon ajan, kun taas kontrolliryhmä saman verran 

maalla tapahtuvaa terapiaa. Molemmat ryhmät paransivat Timed Up and Go (TUG) tes-

tissä, spastisuutta mittaavassa MAS testissä, karkeamotorisissa taidoissa (GMFM-88) 

sekä CP:n vakavuutta mittaavassa WeeFIM testissä prosentuaalisesti yhtä paljon. (Adar 

ym. 2017.) 
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Vasteen ja nosteen lisäksi yksi veden merkittävistä ominaisuuksista harjoittelunkin kan-

nalta on hydrostaattinen paine, mikä suurenee syvemmälle mentäessä. Paine vaikuttaa 

kehoon kiihdyttämällä imunestekiertoa ja täten vähentämällä turvotusta. Se myös painaa 

alaraajojen pintakudoksia ja lisää näin veren paluuta rintakehään. Sydämen kammioiden 

täyttyminen verellä venyttää sitä, jolloin myös sydämen supistusvoima kasvaa. Lopputu-

loksena sydän pumppaa yhdellä lyönnillä enemmän verta eteenpäin kuin maalla, vaikka 

määrä minuutissa pysyy samana. (Toivonen ym. 2014: 22-24.)  

Sykkeet olivatkin usean tutkimuksen mukaan vedessä harjoiteltaessa matalammat kuin 

maalla (Toivonen ym. 2014: 22-24, Kruel ym. 2014, Costa & Barbosa & Ramos & Ma-

rinho 2016), minkä ansiosta tutkijat päättelivät vedessä harjoittelun olevan vähemmän 

fyysisesti kuormittavaa ja stressaavaa verrattuna maalla harjoitteluun (Costa ym. 2016). 

Vauvojen kohdalla tämä voi vaatia kuitenkin veteen totuttelun ja pidemmän säännöllisen 

harjoittelujakson, jotta vaikutus on havaittavissa (Costa ym. 2016). Lisäksi hydrostaatti-

nen paine avustaa uloshengityksessä ja vastustaa sisäänhengityksessä tehostaen täten 

hengitystoimintaa. (Toivonen ym. 2014: 22-24). Fragala-Pinkhamin, Haleyn ja O’Neilin 

(2008) tutkimuksessa tutkittiin 16 lasta, joilla oli todettu jokin kehityksellinen vamma 

(esim. CP tai autismi) ja joiden fyysinen kunto oli alentunut. 14 viikkoa kestäneen allas-

terapia intervention jälkeen heidän sydän- ja hengityselimistönsä kestävyys oli parantu-

nut merkittävästi verrattuna aikaisempaan (Fragala-Pinkham ym. 2008). Uimahallissa 

uimisen ei myöskään todettu lisäävän kouluikäisten lasten hengitys-, allergia tai iho-oi-

reiden riskiä (Font-Ribera ym. 2014). 

3.3 Keinujen ja kiipeilytelineiden viidakossa 

Leikkipuistot ovat luonnollisesti puistoja, jotka on suunniteltu nimenomaan leikkimistä 

varten. Nuorille lapsille on tärkeää osallistua kohtuullisesta hyvin kuormittavaan määrään 

fyysistä aktiivisuutta, jotta he voivat kehittyä ja kasvaa. Leikkipuisto-ympäristönä voi aut-

taa tässä kehityksessä. (Berg 2014.) Leikkipuisto tarjoaa lapsille mahdollisuuksia olla 

toiminnallisia ja kehittää keskeisiä motorisia taitoja (Adams & Veitch & Barnett 2018). 

Lapset, joilla on heikompi motorinen kontrolli, ovat usein vähemmän motivoituneita fyy-

sisiin aktiviteetteihin. Tämä altistaa heidät olemaan liikkumattomia myös tulevaisuu-

dessa, mikä taas aiheuttaa heille suuremman riskin ylipainoon. (Tortella & Fumagalli & 

Lorås & Haga & Sigmundsson 2014.)  
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Adamsin, Veitchin ja Barnettin (2018) tutkimuksen mukaan leikkipuistoleikit voivat edes-

auttaa 5-10-vuotiaiden lasten päivittäisen fyysisen toiminnallisuuden tarpeiden täytty-

mistä jo lyhyessä ajassa. Tutkimus osoitti, että leikkipuistoilla on potentiaalia vaikuttaa 

lasten toiminnallisuuden määrään, sillä 38 % ajasta kuului suhteellisen rasittavan, rasit-

tavan ja hyvin rasittavan fyysisen aktiivisuuden piiriin. Vaikka leikkipuistot voivatkin edes-

auttaa lasten liikunnallista osallistumista, leikeissä havaittiin olevan vain rajallisesti kes-

keisiä motorisia taitoja kehittävää toimintaa. (Adams ym. 2018). Toisaalta Tortella ym. 

(2014) totesivat leikkikentällä toteutuneen ohjauksen yhdessä vapaan leikin kanssa pa-

rantaneen viisivuotiaiden lasten karkeaa motoriikkaa ja erityisesti lasten tasapainoa 10 

viikon intervention aikana. On kuitenkin huomioitava, että kaikkiin fyysisen aktiivisuuden 

muotoihin liittyy kohonnut riski loukkaantumisiin. Riskit ja hyödyt tulisi tämän vuoksi ta-

sapainottaa huolellisesti. Emme voi myöskään unohtaa moraalista kysymystä siitä, 

missä iässä tai kehityksen vaiheessa lapsi on itse kykenevä tekemään omaan turvalli-

suuteensa liittyviä tärkeitä päätöksiä. (Boreham & Riddoch 2011.) 

Leikkipuistot tarjoavat turvallisen ympäristön, joka on nimenomaisesti suunniteltu mah-

dollistamaan lapselle tilanteita, jolloin leikkiä yksin, hoitajan tai muiden lasten kanssa 

(Berg 2014). Ongelmien ratkaisukyky, jota leikkiessä tarvitsee, voi edistää myös lapsen 

omaa toiminnanohjausta. Kyseinen taito auttaa sisäistämään monia huomiota ja kogni-

tiota vaativia kykyjä, kuten suunnitelmallisuutta, järjestelmällisyyttä ja päätöksentekoky-

kyä. Toiminnanohjausta tarvitaan myöhemmän akateemisen menestymisen lisäksi päi-

vittäisistä toimista selviytymiseen, jotka lapsen tulee hallita itsenäisyytensä kartutta-

miseksi, huolehtiakseen omasta omaisuudestaan sekä matkustaakseen hänelle vierai-

siin paikkoihin. Samaan tähtää sosiaalisten ongelmien ratkaisukyky, joita leikki myös 

opettaa. (Burdette & Whittaker 2005.) Olemassa olevat mahdollisuudet toiminnallisuu-

den toteuttamiseksi ovat tärkeä enne lapsen tulevan monipuolisen fyysisen aktiivisuuden 

tasosta tulevaisuudessa (Tortella 2014). 

Kneeshaw-Pricen ym. (2013) tutkimuksessa todetaan, että olisi järkevää nykytutkimuk-

sen valossa kannustaa vanhempia löytämään erilaisia keinoja, jotta heidän lapsensa 

viettäisivät enemmän aikaa ulkona naapurustossa sekä julkisissa puistoissa. Corderin, 

Sallisin, Crespon ja Elderin (2011) tutkimuksen mukaan 5-8-vuotiaat ovat fyysisesti ak-

tiivisia useimmiten pihalla, asuinhuoneistossa, puistossa ja leikkipuistossa, koulun alu-

eella koulun jälkeisenä aikana ja ystävän tai sukulaisen kotona.  Vaikka naapurustossa 

käytetty aika onkin rajoitettua, tämä aika oli Kneeshaw-Pricen ym. (2013) tutkimuksen 

mukaan suhteellisesti aktiivisempaa, kuin muissa sijainneissa (esimerkiksi aktiivisuus 
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42,1 % naapuruston ajasta vs. 18,1 % kotiajasta). Lapsilla, joilla oli minkäänlaista naa-

purustoon pohjautuvaa toiminnallisuutta, oli korkeampi keskimääräinen fyysinen aktiivi-

suus (Kneeshaw-Price ym. 2013).  Kuitenkin Audreyn ja Batista-Ferrerin (2015) mukaan 

julkisilla alueilla sijaitsevat leikkipuistot tai puistot ovat saaneet aikaan korkeintaankin 

minimaalisia positiivisia muutoksia lasten ja nuorten liikunnallisuuden lisäämisessä. 

Kneeshaw-Price ym. (2013) kertovat, että säädökset ja ympäristöt, jotka kannustaisivat 

lapsia viettämään aikaa ulkona naapurustoissaan, voisivat johtaa kokonaisvaltaisesti 

korkeampaan fyysisen aktiivisuuden tasoon. 

Vähintään kerran viikossa vierailtujen paikkojen määrä yhdistettiin myös ponnekkaam-

paan liikkumiseen Corderin ym. (2011) tutkimuksessa. Sen perusteella oletetaan, että 

vaaditaan säännöllistä vierailua leikkipaikoissa, jotta lapsen tulee harrastettua fyysisesti 

rankempaa liikuntaa (Corder ym. 2011). Lapsen kehitykselle on erittäin tärkeää tarjota 

millaisia paikkoja tahansa, joissa lapsi saa vapauden leikkiä. Leikkikenttien välineiden ja 

tilan on määritelty kohtaavan lapsen kehitykselliset tarpeet osallistamalla häntä asian-

mukaisiin leikkeihin. Leikkipuistot on tarkoitettu ylläpitämään lasten mielenkiintoa ja ole-

maan heille nautinnollisia, jolloin seurauksena olisi pysyviä positiivisia vaikutuksia heidän 

kehitykseensä. (Berg 2014.) Pediatrics –lehdessä julkaistussa tutkimuksessa tutkittiin 

vaikuttaako riskien ja haasteiden lisääminen koulun leikkikentälle lasten välisiin vuoro-

vaikutustilanteisiin. Tuloksista voitiin huomata, että interventioryhmän kouluissa, joissa 

leikkikentille oli tehty riskejä lisääviä muutoksia, lapset leikkivät enemmän muiden lasten 

kanssa ja kokivat olevansa onnellisempia. (Farmer & Williams & Mann & Schofield & 

McPhee 2017.) Corderin ym. (2011) tutkimuksesta voitaisiin kuitenkin päätellä, että lap-

selle voi jopa olla tärkeämpää päästä kokemaan eri sijainteja, kuin itse käyntien määrä. 

Näin kannustetaan lasta spontaaniin leikkiin, joka kannustaa tätä ikäryhmää fyysiseen 

aktiivisuuteen (Corder ym. 2011). 

3.4 Välituntikellojen kilinää ja lasten kiherrystä 

Koulu on paikka, joka tarjoaa lapsille mahdollisuuksia luoda perustaa sosiaalisille yh-

teyksille. Joskin monet koulut kamppailevat erilaisten haasteiden kanssa, jotka saattavat 

vaikeuttaa näiden suhteiden luomista. (Colley & Franklin & McNamara 2015.) Hjernin 

ym. (2007) tekemässä tutkimuksessa kävi ilmi, että koulutöistä aiheutunut stressi ja opet-

tajien epäreilu kohtelu olivat useimmin raportoituja stressitekijöitä 13-18-vuotiaiden kes-

kuudessa, kun taas kiusaamiseen painostaminen oli yleisempää nuoremmilla lapsilla. 
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Myös nuorempien lasten keskuudessa koettiin turvattomuutta koulussa. Vaikuttaa kovin-

kin mahdolliselta, että esimerkiksi lapset, joilla on herkkyyttä kehittää psykologisia ja ki-

vuliaita oireita, kokevat koulun usein ongelmallisempana ympäristönä. Nämä lapset ovat 

yleensä myös alttiimpia joutua kiusaamisen uhreiksi. (Hjern & Alfven & Östberg 2007.) 

Kun lasten sosiaaliset tarpeet jäävät tyydyttämättä, seurauksena voi olla yksinäisyyttä, 

eristäytymistä ja epävarmuutta itsestä, joka voi kumuloitua fyysisiksi tai psyykkisiksi sai-

rauksiksi. (Colley & Franklin & McNamara 2015.) Koulun stressitekijöillä onkin todettu 

olevan yhteys koululaisten kipuihin ja psykologisiin vaivoihin. Psyykkiset- ja kipuoireet 

ilmenevät usein samassa lapsessa. Kouluympäristön tärkeys näkyy tässä tilanteessa 

niin, että oireilevat oppilaat tulisi ohjata lääkäreille, jotka kohtaavat näitä lapsia potilaina. 

Koulussa tapahtuvilla interventioilla voitaisiin vahvasti vaikuttaa siihen, että lapset pää-

sisivät eroon kyseisistä oireista. (Hjern & Alfven & Östberg 2007.) Hallituksen investoinnit 

koulujen ja liikuntaseurojen yhteistyöhön voisivat olla hyödyllisiä edistämään niin lasten 

mielenterveyttä, kuin koulutuksellisia hyötyjä. (Käll & Malmgren & Olsson & Lindén & 

Nilsson 2015.) 

Eräässä tutkimuksessa tutkittiin koulun piha-alueen pohjapiirustuksen vaikutusta lasten 

fyysisen aktiivisuuden tasoihin. Erityisesti tutkijoita kiinnosti vihreiden alueiden vaikutus. 

Molemmissa tutkittavana olleista kouluista, vihreät alueet kannustivat prosentuaalisesti 

eniten lapsia kohtuullisen rasittavaan liikkeeseen. Molemmissa kouluissa vihreillä alu-

eilla saavutettiin suurimmat prosenttilukemat suhteellisen rasittavan aktiivisuuden osalta, 

niin tytöillä kuin pojilla. Suurimmat kohtuullisesti rasittavan ja rasittavan liikunnan prosen-

tit taas havaittiin rakennetuilla leikkialueilla ja vihreillä alueilla. (Dyment & Bell & Lucas 

2009.) Ridgersin ym. tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia lasten kouluvälituntiaktiivisuu-

den täydennysmahdollisuuksien ja istuma-ajan, kohtuullisesti rasittavan ja rasittavan fyy-

sisen aktiivisuuden yhteyttä keskenään tässä kontekstissa. Tulokset paljastavat, että ty-

töt osallistuvat 13,8 % enemmän istuen tapahtuvaan aktiivisuuteen ja 8,2 % vähemmän 

rasittavaan fyysiseen aktiivisuuteen kuin pojat välituntien aikana. (Ridgers & Fairclough 

& Stratton 2010.) Myös Abbot ym. (2012) havaitsivat tutkimuksessaan, että lapset vietti-

vät huomattavan osan päivästään istuen. Lapset viettivät joka päivä yli kaksi tuntia istuen 

jaksoissa, jolloin heillä olleet anturit eivät havainneet merkittävää lonkan liikettä vähin-

tään puoleen tuntiin. Kouluaika yhdistettiin erityisesti aikaan, jolloin häiriöttömästi istuttiin 

enemmän ja jolloin istumista tauotettiin vähemmän. Kuitenkin, koulupäivien kaava oli 

melko samanlainen verrattaessa viikonloppupäiviin. (Abbot & Straker & Mathiassen 

2012).  
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Dymentin ym. (2009) tutkimuksessakin havainnoitiin oppilaita viettämässä koulupäivi-

ään. Välitunteja ja lounastaukoja vietettiin tutkien alueita, jotka olivat puiden ja pensaiden 

peitossa, kiipeillen kivenlohkareiden päällä, leikkien hiekkalaatikoilla ja ryömien korke-

aksi kasvaneella nurmella mielikuvitusleikkien lomassa, joista kaikki aktiviteetit laskettiin 

olevan suhteellisen rasittavaa aktiivisuutta. Nämä kaikki löydökset haastavat pohtimaan 

uskomusta, jonka mukaan tasainen tekonurmi tai asfaltti tarjoavat ideaalin ja usein myös 

ainoan pinnan purkaa ylimääräistä energiaa ja osallistumaan joukkueliikuntaan, joka par-

haiten kannustaa fyysiseen aktiivisuuteen. (Dyment & Bell & Lucas 2009.)  Koulujen vih-

reillä alueilla olevat puut, kivet ja tukit tarjoavat laajan valikoiman paikkoja, joissa voi 

sosiaalisen kontaktin lisäksi hyppiä, kiipeillä, juosta ja piileskellä. Vihreät alueet ovat ot-

taneet paikkansa tukien yhä enemmän lapsia liikkumaan erilaisin keinoin, jotka palvele-

vat heidän hyvinvointinsa ja kehityksensä kaikkia osa-alueita. (Dyment & Bell & Lucas 

2009.) 

Myös Ridgers ym. (2010) arvelevat tutkimuksessaan, että erilaiset välineet antavat lap-

sille mahdollisuuden olla aktiivisia. Tietyt tarvikkeet kannustavat lapsia olemaan vieläkin 

aktiivisempia, kuten jalkapallot yllyttävät lapsia pitkäkestoisempaan liikuntaan, kun taas 

naruhyppely johtaa usein vain jaksoittaiseen toimintaan. (Ridgers & Fairclough & Strat-

ton 2010.) Jotta koulujen pihoja voitaisiin hyödyntää niiden potentiaalin mukaan, tulisi 

pihojen tarjota erilaisia aktiivisen leikin välineitä, jotka viehättävät lapsia eri kiinnostuksen 

kohteista ja kyvyistä huolimatta (Dyment & Bell & Lucas 2009). Joka tapauksessa Rid-

gersin ym. (2010) tutkimuksen löydöksistä voidaan päätellä, että erilaisten välineiden ja 

virikkeiden avulla lapsia voidaan kannustaa välituntiaktiivisuuteen, vaikkakin lisätutki-

muksia kaivataan edelleen eri välineiden vaikutuksista.  

Koulu tarjoaa hyvän mahdollisuuden puuttua lasten istumisajan suuruuteen, sillä sen li-

säksi, että lapsi viettää koulussa huomattavan osan hereillä oloajastaan, koulun tulisi 

myös voida tarjota ympäristö, jossa terveet elämäntavat muodostuvat. Jos oppimistilan-

teista saisi tehtyä liikkuvaisempia, siitä voisi tulla vakiintunut tapa varttuvalle lapselle. 

(Abbot & Straker & Mathiassen 2012). Myös Käll ym. (2015) korostavat lasten viettävän 

koulussa paljon aikaa, jonka vuoksi koulu on ympäristönä tärkeä terveiden elämäntapo-

jen kannattaja. Ei saisi unohtaa, että fyysinen aktiivisuus on ihmisten evolutiivinen peri-

mätieto. Olemme suunniteltuja liikkumaan ja silti elämme nykypäivänä ympäristössä, 

jossa mahdollisuudet toiminnallisuuteen ovat nopeasti häviämässä. Fyysinen aktiivisuus 

on oleellinen vaikute luun rakenteeseen ja sillä potentiaalisesti voidaan vaikuttaa huip-
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puluumassaan lapsilla ja nuorilla geenien, hormonaalisten tekijöiden ja ravitsemuksellis-

ten vaikutteiden antamissa rajoissa. Kyseinen vahvistunut luumassa mahdollisesti vai-

kuttaa osteoporoosin syntyyn ja siihen liittyvien murtumien riskiin tulevaisuudessa, eri-

tyisesti, mikäli luumassaa parantava liikunnallinen aktiivisuus jatkuu läpi elämän. (Bore-

ham & Riddoch 2001.) 

Vain valaisemalla julkisia toimintalinjoja, jotka koskevat koulujen opintosuunnitelmia, 

koulujen kuljetustoimia, leikkimahdollisuuksia ja nuorten urheiluseuroja voidaan vaikut-

taa tulevaisuuden aikuisiin. (Boreham & Riddoch 2001.) Myös Källin ym. (2015) tutki-

muksen löydösten perusteella päättäjille ja koulun henkilökunnalle tulisi korostaa, että 

suunnitelmallinen fyysinen aktiivisuus saattaa edistää myös lasten akateemista menes-

tystä. Tutkijat toteavat, että poliitikkojen tulisi huomata, että koululiikunnoista vähentämi-

nen akateemisten aineiden keskittymisen nimissä, voi olla haitallista, sillä on välttämä-

töntä myöntää lasten fyysisen aktiivisuuden positiivinen vaikutus myös akateemiseen 

pätevyyteen. (Käll & Malmgren & Olsson & Lindén & Nilsson 2015.) 

4 Kyselytutkimuksen toteuttaminen 

Kysely toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella (Google Forms). Kysely sisälsi muuta-

man kysymyksen liittyen vastaajan perustietoihin (Toimiiko yrityksesi julkisella vai yksi-

tyisellä sektorilla, millä alueella työpaikkasi sijaitsee sekä minkä ikäisiä asiakkaasi ovat 

pääosin). Tämän jälkeen kyselyssä kysyttiin monivalintana, kuinka usein vastaaja on ku-

takin ympäristöä käyttänyt ja minkä ikäisten lasten kanssa sekä avoimena kysymyksenä, 

miten vastaaja kokee asiakkaidensa hyötyvän kyseisestä ympäristöstä. Kyselyn lopussa 

oli vielä kaksi vapaavalintaista kysymystä: ”Tuleeko mieleesi jokin muu ympäristö?” sekä 

”Vaikuttaako jokin ympäristöjen valintoihin?”. 

Ensimmäinen versio lähetettiin Terapiatalo Tonukselle, jonka jälkeen muokkasimme sitä 

hieman saadun palautteen pohjalta. Lopullinen versio lähetettiin linkkinä Lasten Fysiote-

rapeutit ry:lle, joka puolestaan lähetti sen n. 230 jäsenelleen. Vastausaikaa oli n. kuu-

kauden verran, joka sisälsi yhteensä kolme muistutusviestiä. Vastaukset käsiteltiin ano-

nyymisti molempien opinnäytetyötä tekevien opiskelijoiden toimesta ja kysely löytyy 

opinnäytetyön liitteistä (liite 1). 
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5 Kyselytutkimuksen tulokset 

Seuraavassa käydään kyselytutkimuksen tulokset läpi ympäristö kerrallaan. Ympäristö-

jen käyttömäärät kerrotaan ensin kaikkien vastaajien osalta ja tämän jälkeen erotellaan 

yksityisen ja julkisen puolen vastaukset. Lisäksi käydään läpi fysioterapeuttien avointen 

kysymysten vastauksia, mitkä sisältävät kommentteja ja mielipiteitä liittyen kunkin ympä-

ristön hyötyihin. Opinnäytetyömme kyselyn vastausprosentti oli noin 24,3 prosenttia. 

Vastauksia tuli kaikista maakunnista paitsi Ahvenanmaalta ja Etelä-Savosta. Uuden-

maan vastausprosentti oli suurin (29,6 %). 56 vastaajasta 38 (67,9 %) kertoi työskente-

levänsä yksityisellä ja 18 (32,1 %) julkisella sektorilla. 

5.1 Ympäristöjen käyttömäärät ja fysioterapeuttien kommentteja 

Vastaajista 50 prosenttia kertoi, ettei ole käyttänyt metsää/luontoa hyödyksi fysioterapian 

toteutuksessa viimeisen kahden viikon aikana kertaakaan. 1-5 kertaa kyseistä ympäris-

töä oli käyttänyt 46 prosenttia fysioterapeuteista ja 6-10 kertaa neljä prosenttia. Vastauk-

sista on nähtävissä, että metsää käyttävät selvästi vähemmän julkisen puolen työnteki-

jät, sillä 89 prosenttia julkisella puolella työskentelevistä vastaajista ei ollut käyttänyt ky-

seistä ympäristöä kertaakaan, kun taas vastaava luku yksityisen puolen vastauksista oli 

32 prosenttia. Metsän käyttö ei ollut erityisen suosittua kuitenkaan yksityisen puolen vas-

taajien keskuudessakaan, sillä heistä 63 prosenttia oli käyttänyt kyseistä ympäristöä 1-

5 kertaa ja vain viisi prosenttia 6-10 kertaa.   

Metsää on kuvailtu monessa vastauksessa epätasaiseksi ja/tai haastavaksi maastoksi. 

Tähän liittyen metsä todettiin myös erittäin hyväksi ympäristöksi harjoittaa tasapainoa. 

Eräs vastaaja kuvailikin ympäristöä luonnon omaksi tasapainoradaksi. Lisäksi oman ke-

hon hahmottaminen suhteessa ympäristöön ja kehonhallinta mainittiin ominaisuuksiksi, 

joita metsä kehittää. Itsensä hahmottamisen lisäksi myös ympäristön hahmotus- ja ha-

vainnointikyky sekä erilaiset aistikokemukset koettiin metsän hyviksi puoliksi. Psyykki-

sistä ominaisuuksista mainittiin lapsen rauhallisuus ja keskittyminen terapiatilanteessa. 

Toisaalta ympäristö koettiin myös hyvin motivoivaksi ja aktivoivaksi sekä positiivisia ko-

kemuksia aikaansaavaksi. Vastaajat kertoivat muun muassa lasten innostuneisuudesta 

ja metsän inspiroivasta ja elämyksellisestä olemuksesta.    
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Myöskään uima-allas tai vesi elementtinä ei ole ollut suurella käytöllä vastausten perus-

teella. Kaikista vastaajista 52 prosenttia ei ollut hyödyntänyt kyseistä ympäristöä kertaa-

kaan viimeisten kahden viikon aikana. 30 prosenttia oli käyttänyt 1-5 kertaa, 10 prosent-

tia 6-10 kertaa ja 5 prosenttia 11-15 kertaa. Yksi julkisen puolen vastaajista kertoi kui-

tenkin hyödyntäneensä fysioterapiassa vettä jopa 16-20 kertaa viimeisten kahden viikon 

aikana, mikä tarkoittaa noin kahta kertaa päivässä. Tätä yhtä terapeuttia lukuunottamatta 

julkisella puolella työskentelevät fysioterapeutit eivät kuitenkaan olleet käyttäneet vettä 

kertaakaan terapiassa. Yksityisellä puolella hajontaa oli enemmän, sillä 31 prosenttia 

terapeuteista vastasi, ettei ollut käyttänyt vettä kertaakaan, 45 prosenttia oli käyttänyt 1-

5 kertaa, 16 prosenttia 6-10 kertaa ja 8 prosenttia 11-15 kertaa. 

Moni kyselyyn vastaajista mainitsi merkittäväksi veden ominaisuudeksi nosteen ja veden 

vastuksen. Nosteeseen liittyen vastauksissa todettiin veden mahdollistavan erilaisten tai-

tojen suorittamisen pienemmällä voimantuotolla ja näin ollen vedessä on helpompi liik-

kua. Vesi mainittiin myös nivelystävälliseksi ja mahdollistavan harjoitteita, jotka eivät lap-

selta maalla onnistuisi. Muina veden hyödynnettävinä ominaisuuksina tuotiin ilmi muun 

muassa virtaus, lämpö ja paine. Vastaajat ovat kokeneet vedessä harjoittelun kehittävän 

kehon ominaisuuksia monipuolisesti, kuten voimaa, kestävyyttä ja kehotietoisuutta, sekä 

laskevan lihasjänteyttä. Erityisesti vesi miellettiin hengitystä stimuloivana ja harjoittavana 

ympäristönä. Psyykkisistä ominaisuuksista moni mainitsi veden rentouttavan ja rauhoit-

tavan vaikutuksen, sekä sen tuottaman ilon lapselle. Veden mainittiin olevan motivoiva 

ja mieluinen ympäristö terapialle. Myös mielenterveyttä kohentavat seikat, kuten onnis-

tumisen tunne ja itsetunnon kohentuminen tuotiin vastauksissa esiin.  

Leikkipuistoa oli hyödyntänyt vastaajista 46 prosenttia 1-5 kertaa ja loput 54 prosenttia 

ei kertaakaan. Yksityinen puoli oli ollut tämänkin ympäristön kohdalla hieman aktiivi-

sempi, sillä heistä 61 prosenttia oli toteuttanut fysioterapiaa leikkipuistossa. Julkisen 

puolen työntekijöistä taas vain 7 prosenttia oli hyödyntänyt kyseistä ympäristöä.  

Leikkipuiston kohdalla monissa vastauksissa oli mainittu niiden sisältämät erilaiset väli-

neet, kuten liukumäet ja kiipeilytelineet, jotka tarjoavat vastaajien mukaan monipuolisen, 

vaihtelevan ja motivoivan ympäristön terapialle. Lapset rohkaistuvat myös kokeilemaan 

omia taitojaan ja uskaltavat kokeilla haastavampia tehtäviä vastausten perusteella. Fyy-

sistä ominaisuuksista muun muassa motoriset taidot ja voima kehittyvät kyseisessä ym-

päristössä ja opitut taidot integroituvat arkeen ja käyttöön muissa ympäristöissä. Kaikin 
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puolin leikkipuisto koettiin erityisesti ikätasolle sopivaksi toimintaympäristöksi, vaikka yh-

dessä vastauksessa olikin pohdittu, onko leikkipuistossa toimiminen fysioterapiaa ollen-

kaan.  

Vastaanottohuoneessa tapahtuvan fysioterapian kohdalla oli selvästi enemmän hajon-

taa. Kaikista vastaajista 18 prosenttia ei ole toteuttanut fysioterapiaa vastaanottohuo-

neessa kertaakaan, 23 prosenttia on käyttänyt kyseistä ympäristöä 1-5 kertaa, 18 pro-

senttia 6-10 kertaa, 11 prosenttia 11-15 kertaa ja 5 prosenttia 16-20 kertaa. Suurimman 

vastausprosentin sai kuitenkin yli 20 kertaa eli 25 prosenttia. Julkisella puolella suosittiin 

vastaanottohuoneessa tapahtuvaa fysioterapiaa, sillä heistä 55 prosenttia käytti kyseistä 

ympäristöä yli 20 kertaa viimeisen kahden viikon aikana, kun taas yksityisellä puolella 

työskentelevistä fysioterapeuteista vain 11 prosenttia. Yksityisellä puolella sen sijaan 21 

prosenttia kertoi, ettei käyttänyt vastaanottohuonetta ollenkaan ja 34 prosenttia 1-5 ker-

taa.  

Vastaanottohuone koettiin rauhallisena ympäristönä, jossa on vähän häiriötekijöitä niin 

lapselle kuin heidän vanhemmilleenkin. Monen vastaajan mielestä lapsi keskittyy ja 

orientoituu paremmin kyseisessä tilassa. Toisena positiivisena piirteenä mainittiin turval-

lisuus. Vastaanottohuoneen koettiin turvaavan asiakkaan yksityisyys esimerkiksi vai-

keista asioista puhuttaessa. Lisäksi vastaanottohuone miellettiin myös monipuoliseksi 

sen tarkoituksenmukaisen ja kattavan välineistön vuoksi.  
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 Yksityisellä ja julkisella sektorilla työskentelevien fysioterapeuttien vastausten ja-
kautuminen ympäristöittäin ja niiden käyttökertojen mukaan (%) 
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Sairaalahuoneen kohdalla tulokset ovat hyvin selvät. Jopa 85 prosenttia kaikista vastaa-

jista kertoi, ettei ole toteuttanut fysioterapiaa sairaalahuoneessa ollenkaan. 9 prosenttia 

kertoi käyttäneensä kyseistä ympäristöä 1-5 kertaa, 2 prosenttia (yksi henkilö) 11-15 

kertaa ja 4 prosenttia yli 20 kertaa edellisen kahden viikon aikana. Kaikki yksityisellä 

puolella työskentelevät kertoivat, etteivät olleet toteuttaneet fysioterapiaa sairaalahuo-

neessa, ja julkisella puolella työskentelevistäkin jopa 55 prosenttia vastasi näin.  

Moni vastaajista ei käytä sairaalahuonetta lainkaan fysioterapiassa ja muutaman vas-

taajan mielestä kyseisestä ympäristöstä ei ole erityisemmin hyötyä fysioterapian toteu-

tuksessa. Suurin syy kyseisen ympäristön käyttöön on tilanne, jossa harjoittelu muualla 

ei ole mahdollista, esimerkiksi keskosten ja vuodepotilaiden kohdalla. Eräs vastaaja mai-

nitsi sairaalahuoneen hyvänä puolena sen, ettei lasta tarvitse akuutissa vaiheessa siirtää 

muualle kuntoutuksen aloitusta varten.  

Päiväkodin/koulun kohdalla vastaukset jakaantuivat taas tasaisemmin. 21 prosenttia kai-

kista vastaajista kertoi, ettei ole toteuttanut fysioterapiaa lainkaan kyseisissä ympäris-

töissä. 32 prosenttia vastasi 1-5 kertaa, 20 prosenttia 6-10 kertaa, 7 prosenttia 11-15 

kertaa, 11 prosenttia 16-20 kertaa ja 9 prosenttia yli 20 kertaa. Tässäkin on kuitenkin 

nähtävissä ero julkisen- ja yksityisen puolen vastausten välillä. 67 prosenttia julkisella 

puolella työskentelevistä kertoi, ettei ole käynyt päiväkodilla tai koululla toteuttamassa 

fysioterapiaa, kun taas kaikki yksityisen puolen fysioterapeutit kertoivat käyneensä aina-

kin kerran.  

Kyseisen ympäristön hyvänä puolena mainittiin sen oleva lapselle tuttu arkiympäristö ja 

että terapia on mahdollista toteuttaa lapsen päiväkoti- tai koulupäivän aikana. Tämän 

koettiin vähentävän myös perheiden kuormitusta, eikä lasta tarvitse kuljettaa lasta pai-

kasta toiseen. Yli puolet kyselyyn vastanneista fysioterapeuteista koki hyödylliseksi mah-

dollisuuden ohjata henkilökuntaa tai muita lapsen kanssa tekemisissä olevia ihmisiä, 

joita terapeutti ei välttämättä muualla tapaa. Lisäksi vastaajien mukaan päiväkodissa tai 

koulussa tapahtuvassa terapiassa opitut asiat saa yhdistettyä suoraan lapsen arkeen. 

Vastaavasti terapian tavoitteet voivat tulla lapsen päivittäisestä elämästä. Kyseisen ym-

päristön haittoina on mainittu muun muassa tilojen puute ja se, ettei henkilökunta pysty 

aina osallistumaan terapiaan.  
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Kuntosalia tai liikuntasalia vastaajista 50 prosenttia ei ollut käyttänyt ollenkaan viimeisen 

kahden viikon aikana ja 41 prosenttia 1-5 kertaa. 5 prosenttia kertoi toteuttaneensa te-

rapiaa kyseisessä ympäristössä 6-10 kertaa, 2 prosenttia 11-15 kertaa ja 2 prosenttia yli 

20 kertaa. Julkisen ja yksityisen puolen vastaajien välillä ei ollut suuria eroja: 55 prosent-

tia julkisella puolella työskentelevistä vastaajista ei ollut käyttänyt kertaakaan ja yksityi-

sellä työskentelevistä 47 prosenttia. 1-5 kertaa kuntosalia tai liikuntasalia oli hyödyntänyt 

julkisella puolella työskentelevistä fysioterapeuteista 39 prosenttia ja yksityisellä toimi-

vista 42 prosenttia. Yli 20 kertaa kyseistä ympäristöä oli hyödyntänyt vastaajista yksi 

yksityisellä puolella työskentelevä henkilö.  

Kuntosalia ja liikuntasalia kuvailevissa vastauksissa korostui ympäristön motivoiva vai-

kutus mm. tehokkaaseen ja omatoimiseen harjoitteluun. Ympäristöissä on myös moni-

puolisia välineitä ja laitteita, mitkä taas mahdollistavat monipuolisen harjoittelun. Erityi-

sesti vastaajat kokivat kyseiset ympäristöt voimaharjoittelun kannalta hyviksi. Lisäksi 

vastauksista nousi esiin, kuinka kuntosali voi olla tai siitä voi muodostua nuorelle harras-

tus.  

Asiakkaan kotona fysioterapiaa ei ollut toteuttanut lainkaan 34 prosenttia kaikista vas-

taajista. 37 prosenttia oli käynyt asiakkaan kotona 1-5 kertaa edellisen kahden viikon 

aikana, 19 prosenttia 6-10 kertaa, 4 prosenttia 11-15 kertaa, 4 prosenttia 16-20 kertaa ja 

2 prosenttia yli 20 kertaa. Julkisella puolella työskentelevistä 83 prosenttia ei ollut toteut-

tanut fysioterapiaa asiakkaan kotona kertaakaan ja yksityisellä puolella työskentelevistä 

vastaava määrä oli 10 prosenttia. Sen sijaan yksityisen puolen terapeuteista 50 prosent-

tia oli käynyt 1-5 kertaa ja 26 prosenttia 6-10 kertaa asiakkaan kotona.  

Asiakkaan koti koettiin lapselle tutuksi ja turvalliseksi terapian toteutusympäristöksi. Vas-

taajien mukaan kyseisessä ympäristössä tapahtuvassa terapiassa lapsen perheen ti-

lanne ja ympäristö konkretisoituvat terapeutille. Lisäksi vastauksista nousi esiin kommu-

nikaation helppous esimerkiksi perheen jäsenten sekä mahdollisen avustajan kanssa 

sekä lähipiirin tuki terapiassa. Suurin osa fysioterapeuteista koki kuitenkin erityisenä hyö-

tynä asioiden luontevan integroitumisen arkeen terapian toteutuessa lapsen kotona.  
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5.2 Vastaajien mainitsemia muita ympäristöjä 

Kyselyn sisältämien ympäristöjen lisäksi kysyimme fysioterapeuteilta, tuleeko heille mie-

leen joitakin muita ympäristöjä, joissa he terapiaa toteuttavat tai voisivat toteuttaa. Mo-

nelle vastaajalle oli tullut mieleen erilaiset harrastuspaikat, joissa lapsi voi kokeilla erilai-

sia harrastuksia tai harjoitella niihin vaadittavia taitoja. Tällaisiksi ympäristöiksi mainittiin 

mm. luistinradat ja jäähallit, ladut, pulkkamäet, laskettelukeskukset, ratsastustallit ja kei-

lahallit. Muutama vastaaja koki melonnan hyväksi harjoitukseksi esimerkiksi yläraajoille 

ja vartalon hallinnan harjoittelulle. Monessa vastauksessa mainittiin myös erilaiset sisä-

leikkipuistot, kuten Hoplop.  

Yksi vastaajista mainitsi hyväksi ympäristöksi fysioterapialle erityisesti vauvoja ajatellen 

neuvolan. Hän mainitsi sen hyödyiksi erityisesti yhteistyön terveydenhoitajien kanssa. 

Fysioterapeutti pystyy ohjaamaan esimerkiksi vauvan tutkimisessa ja motoristen taitojen 

viivästymisiin on helpompi reagoida. Perheillä on myös matalampi kynnys tulla ennes-

tään tuttuun paikkaan. Myös arjen taitoja harjoittavia paikkoja tuli vastauksissa esille 

muutamia. Esimerkiksi mummola ja kaupassa asiointi olivat tällaisia ympäristöjä, joita 

vastauksissa mainittiin. Kaupungilla voidaan harjoitella esimerkiksi pyörätuolilla kelaa-

mista. 

5.3 Ympäristön valintaan vaikuttavia asioita 

Kyselymme viimeisenä kysymyksenä tiedustelimme vastaajilta ympäristön valintaan vai-

kuttavia tekijöitä. Vain muutama vastaajista totesi olevansa siinä mielessä onnellisessa 

tilanteessa, ettei ympäristön valintaan vaikuttavia tekijöitä ole, ainakaan negatiivisessa 

mielessä. Yhdessä vastauksessa resurssien koettiin juuri päinvastoin mahdollistavan fy-

sioterapian toteuttamisen monipuolisesti erilaisissa ympäristöissä. Toteuttaminen vaatii 

kuitenkin suunnittelua ja asiakkaan toiveiden kuuntelua.  

Ympäristön valintaa rajoittaviksi tekijöiksi moni vastaajista mainitsi organisaation ohjeis-

tukset ja maksusitoumusten ja kuntoutussuunnitelmien sisällöt. Niissä on usein valmiiksi 

määriteltynä terapian toteutuspaikka, mikä kaventaa valinnan mahdollisuuksia. Yksi iso 

vaikuttava tekijä on työpaikan resurssit. Myös terapeuttien kiire ja työnkuva saattavat 

asettaa rajoitteita paikan valinnalle.  
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Erilaisten ympäristöjen sijainti suhteessa terapeutin työpaikkaan tai perheiden omiin ko-

teihin nähtiin vastaajien mielestä joko kannustavana tai rajaavana tekijänä. Tämä myös 

siksi, että terapeutti ei saisi kuljettaa lasta paikasta toiseen, jolloin kuljetus on vanhem-

pien/läheisten vastuulla. Aikataulujen yhteensovittaminen on myös ajoittain haastavaa 

tällaisissa tilanteissa. Välimatkojen lisäksi tilojen saatavuus ja ulkona vallitseva säätila 

vaikuttavat ympäristön valintaan. Muutama fysioterapeutti teki myös sellaisen huomion, 

että ympäristö olisi hyvä valita sen mukaan, missä lapsi toimii parhaiten. 

6 Yhteenveto ja pohdinta 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli koota tämänhetkistä tutkimustietoa liittyen neljään 

eri ympäristöön: metsään, uima-altaaseen/veteen, leikkipuistoon ja kouluun. Toisena ta-

voitteena oli tuoda esiin, missä julkisella ja yksityisellä puolella työskentelevät fysiotera-

peutit toteuttavat terapiaa lasten kanssa. Teoriaosuus toteutettiin kirjallisuuskatsauksen 

tavoin, käyttäen PubMed -tietokantaa. Fysioterapeuttien työelämässä käyttämien ympä-

ristöjen selvittämiseksi toteutettiin sähköinen kysely, joka jaettiin Lasten Fysioterapia ry:n 

kautta n. 230 lasten parissa työskentelevälle fysioterapeutille. Sähköinen kysely mahdol-

listi suuren otannan, antaen fysioterapeuteille ympäri Suomen mahdollisuuden tuoda 

oman tilanteensa anonyymisti esille.  

Kyselyn tulosten mukaan vastaanottohuone ja päiväkoti tai koulu olivat kaikkien vastaa-

jien keskuudessa suosituimmat fysioterapian toteutusympäristöt, mikä oli odotettavissa. 

Fysioterapeuttien käyttämät vastaanottohuoneet on yleensä suunniteltu juuri fysiotera-

pian tarpeita ajatellen, eikä huoneen käyttö todennäköisesti vaadi esimerkiksi matkusta-

mista tai etukäteen varaamista fysioterapeutin puolelta. Koska opinnäytetyöhön valikoi-

tunut asiakasryhmä rajautui lapsiin, myöskään päiväkodin tai koulun suuret käyttömäärät 

fysioterapian toteutuksessa eivät yllättäneet. Lapsen ei tarvitse siirtyä fysioterapian 

vuoksi toiseen paikkaan, ja terapia on mahdollista toteuttaa lapsen ollessa virkeimmil-

lään. 

Kyselyyn vastanneista fysioterapeuteista 54 % kertoi, ettei ollut käyttänyt leikkipuistoa 

terapian toteutusympäristönä kertaakaan. Leikkipuiston on kuitenkin todettu tarjoavan 

lapsille mahdollisuuksia olla toiminnallisia ja kehittää keskeisiä motorisia taitoja (Adams 

& Veitch & Barnett 2018). Myös Tortellan ym. (2014) mukaan leikkipuistossa tapahtuva 

ohjattu toiminta yhdistettynä vapaaseen leikkiin kehitti viisivuotiaiden karkeaa motoriik-
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kaa. Fysioterapeutit ovat itsekin todenneet opinnäytetyön kyselyssä leikkipuiston kehit-

tävän lasten motorisia taitoja ja voimaa, vaikka kyseisen ympäristön käyttö on työelä-

mässä vähäistä. Vastauksiin voi toki vaikuttaa se että kysely toteutettiin talvella, jolloin 

kynnys lähteä lapsen kanssa ulos voi olla korkeampi. Toisaalta eräässä tutkimuksessa 

on todettu, että leikkipuistossa tapahtuvissa leikeissä on vain rajallisesti keskeisiä moto-

risia taitoja kehittävää toimintaa (Adams ym. 2018).  

Adamsin, Veitchin ja Barnettin (2018) tutkimus osoitti että 38 prosenttia lasten leikkipuis-

tossa käytetystä ajasta oli fyysisesti suhteellisen rasittavaa, rasittavaa ja hyvin rasitta-

vaa. Vaikka erään tutkimuksen mukaan julkisilla alueilla sijaitsevat leikkipuistot tai puistot 

ovat saaneet aikaan vain minimaalisia positiivisia muutoksia lasten ja nuorten toiminnal-

lisuuden lisäämisessä (Audreyn ja Batista-Ferrer 2015), niin Kneeshaw-Pricen ym. 

(2013) tutkimuksen mukaan naapurustossa käytetty aika oli suhteellisesti aktiivisempaa, 

kuin muissa sijainneissa. Lasten suhteellisen rasittavan tai rasittavan fyysisen aktiivisuu-

den olisi voinut kuvitella olevan ajallisesti runsaampaa. Leikkipuistot on kuitenkin suun-

niteltu lasten liikkumista ja touhuamista varten, mikä tuli esiin myös kyselyn vastauk-

sissa.  

Lapsi tarvitsee leikkiessään fyysisten ominaisuuksien lisäksi erilaisia ongelmien ratkai-

sukykyjä mm. sosiaalisissa tilanteissa ja leikki opettaa myös näitä (Burdette & Whittaker 

2005). Leikkipuisto rohkaisee myös lapsia kyselyyn vastanneiden fysioterapeuttien mu-

kaan kokeilemaan omia taitojaan ja haastavampia tehtäviä. Kyseisen ympäristön on tar-

koitus olla lapselle nautinnollinen ja ylläpitää lasten mielenkiintoa, jolloin sillä olisi pysyviä 

positiivisia vaikutuksia heidän kehitykseensä. (Berg 2014.) Kyselyssä vastaajat kokivat-

kin leikkipuistossa opittujen taitojen integroituvan arkeen ja käyttöön muissa ympäris-

töissä. 

Opinnäytetyöhön valikoituneiden metsään ja luontoon liittyvien tutkimusten pääpaino oli 

luonnon vaikuttavuus lasten psyykkisiin ominaisuuksiin. Kyselyn vastauksissa tuotiin kui-

tenkin esiin erityisesti luonnon potentiaali lasten fyysisten ominaisuuksien kehittämi-

sessä. Usea vastaaja mainitsi esimerkiksi epätasaisen maaston kehittävän lapsen tasa-

painoa ja kehonhallintaa. Vaikka fyysisten ominaisuuksien kehittymistä ei ole kovin pal-

joa tutkittu, niin eräässä tutkimuksessa todettiin lasten olleen aktiivisempia luonnon ym-

päröimällä peltoalueella, kuin asfaltoidulla koulun pihalla (Wood & Gladwell & Barton 

2014). Näistä positiivisista ja positiivisiksi koetusta vaikutuksista huolimatta 50 prosenttia 

kyselyyn vastaajista ei ollut käyttänyt kyseistä ympäristöä fysioterapian toteutuksessa 
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lainkaan. Julkisella puolella työskentelevistä fysioterapeuteista jopa 89 prosenttia ei ollut 

käyttänyt kyseistä ympäristöä lainkaan, kun vastaava luku yksityisellä puolella työsken-

televien fysioterapeuttien keskuudessa oli 32 prosenttia. Tämä yksityisen ja julkisen puo-

len ero ei ollut yllättävä. 

Vastaajat kokivat metsän myös rauhoittavaksi ja keskittymiskykyä lisääväksi ympäris-

töksi. Tätä tukee Amolyn ym. (2014) tutkimus, jossa todettiin kodin ympäristön vihreyden 

olevan myös yhteydessä vähäisempään ADHD käyttäytymiseen. Myös toisessa tutki-

muksessa ADHD lasten keskittymisen todettiin olleen parempaa metsässä kuin kylä-ym-

päristössä (Van den Berg & Van den Berg 2010). Olisi voinut olettaa, että metsän rau-

hoittavat ja rentouttavat terveysvaikutukset ovat suhteellisen yleisessä tiedossa, jonka 

vuoksi sen käytön vähäisyys erityislasten kanssa yllätti. Tätä rauhoittavaa vaikutusta on 

kuitenkin myös tutkittu paljon aikuisilla ja iäkkäillä ihmisillä. Rauhoittavan vaikutuksen 

lisäksi 10 viikon terapiajaksolla on saatu positiivisia tuloksia nuorten psykososiaaliseen 

ja psykologiseen toimintaan sekä käyttäytymiseen kaiken kaikkiaan (Bowena ym. 2016).  

Kyselyyn vastanneet fysioterapautit hyödynsivät yllättävän vähän veden ominaisuuksia 

terapian toteutuksessa, sillä jopa 52 prosenttia ei ollut käyttänyt kyseistä ympäristöä ol-

lenkaan. Julkisella puolella työskentelevistä fysioterapeuteista ainoastaan yksi henkilö 

oli toteuttanut terapiaa altaassa. Vedessä harjoittelulla on kuitenkin saatu positiivisia tu-

loksia mm. ADHD lasten silmä-käsi koordinaation kehittymisessä (Chang & Hung & 

Huang & Hatfield & Hung 2014), kehitysvammaisten lasten toiminnallisen liikkuvuuden 

paranemisessa (McManus & Kotelchuck 2007) ja ASD diagnoosin saaneiden lasten mo-

torisissa taidoissa (Ennis 2011). Usean tutkimuksen mukaan myös sykkeet ovat vedessä 

harjoitellessa matalammat kuin maalla harjoitellessa (Toivonen ym. 2014: 22-24, Kruel 

ym. 2014, Costa & Barbosa & Ramos & Marinho 2016) ja sen ansiosta harjoittelu on 

vähemmän rasittavaa fyysisesti (Costa ym. 2016). Näiden tulosten perusteella voisikin 

kuvitella, että vettä hyödynnettäisiin fysioterapiassa enemmän.  

Fragala-Pinkhamin, Haleyn ja O’Neilin (2008) tutkimuksessa saatiin positiivisia tuloksia 

myös sydän- ja hengityselimistön kestävyyden paranemisessa 14 viikon intervention 

seurauksena. Myös kyselyyn vastanneet fysioterapeutit kokivat veden stimuloivan ja har-

joittavan lapsen hengitystä. Lisäksi he toivat esiin veden rauhoittavan ja rentouttavan 

vaikutuksen, joilla voisi kuvitella olevan positiivisia vaikutuksia esimerkiksi ADHD lasten 

terapian toteutuksessa. Myös veden aikaansaama ilo lapselle koettiin merkittäväksi po-

sitiiviseksi asiaksi. Toki altaan vähäiseen käyttöön voivat vaikuttaa esimerkiksi lapsen 
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ihon kunto ja mahdollinen vesipelko. Kaikilla fysioterapeuteilla ei myöskään välttämättä 

ole pääsyä altaaseen, sen sijainnin, hinnan tai saatavuuden vuoksi, mikä rajoittaa ym-

päristön hyödyntämistä.  

Koska kouluikäiset lapset viettävät huomattavan suuren osan hereilläoloajastaan kou-

lussa, koulun tulisi voida tarjota ympäristö, jossa terveet elämäntavat muodostuvat (Ab-

bot & Straker & Mathiassen 2012). Erään tutkimuksen mukaan lapset viettivät joka päivä 

koulussa yhteensä yli kaksi tuntia istuen jaksoissa (Abbot & Straker & Mathiassen 2012), 

joka lapsen koulupäivän pituudesta riippuen ei kuulosta liialliselta ajalta. Kuitenkin, Abbot 

ym. (2012) pohtivat voisiko oppimistilanteista saada aktiivisempia, jolloin liikunnallisempi 

elämäntapa voisi vakiintua varttuvalle lapselle. Kyselyyn vastanneet fysioterapeutit koki-

vat hyödylliseksi mahdollisuuden ohjata lapsen kanssa tekemisissä olevia ihmisiä kou-

lussa ja päiväkodissa. Sen lisäksi, että fysioterapeutti ohjaa henkilökuntaa erityislapsen 

tarpeiden tukemiseksi, hän voisi samalla antaa vinkkejä aktiivisempiin oppimistapoihin, 

mitkä hyödyttävät koko luokkaa/ryhmää. Esimerkiksi jos erityislapsen tulisi käyttää sei-

somatelinettä jonkin tunnin aikana, voisi yhden lapsen aktivoinnin sijasta aktivoida koko 

luokkaa seisomaan.  

Kaikista kyselyyn vastanneista fysioterapeuteista 21 prosenttia ei ollut toteuttanut tera-

piaa lainkaan koulussa tai päiväkodissa. Vastaava luku ainoastaan julkisella puolella 

työskentelevien vastauksia tarkastellessa oli 67 prosenttia, kun taas yksityisellä sektorilla 

työskentelevistä fysioterapeuteista kaikki olivat käyttäneet kyseistä ympäristöä vähin-

tään kerran terapian toteutuksessa. Ympäristö nähtiin kyselyssä lapselle tuttuna arkiym-

päristönä, jossa opitut asiat sai yhdistettyä lapsen päivittäiseen elämään. Koulu on myös 

paikka, jossa luodaan perustaa sosiaalisille yhteyksille (Colley & Franklin & McNamara 

2015.), joten ympäristön merkitys lapselle myös tulevaisuuden kannalta on huomattava. 

Kaikista vastaajista jopa neljäsosa käytti vastaanottohuonetta yli 20 kertaa ja julkinen 

puoli selvästi yksityistä enemmän, mikä ei ollut yllättävä tulos. Kyselyn vastausten pe-

rusteella vastaanottohuoneesta löytyy fysioterapialle tarkoituksenmukainen ja monipuo-

linen välineistö ja se koettiin rauhalliseksi paikaksi. Kyseinen ympäristö lienee tera-

peuteille helppo ja lähes aina saatavilla oleva ympäristö, jossa toteuttaa fysioterapiaa, 

mikä osaltaan selittänee sen suosiota. Etenkin lapsiasiakkaiden kanssa se saattaa kui-

tenkin olla tylsä ja jopa jännittävä paikka terapian toteutukselle. Fysioterapeutilla on kui-

tenkin todennäköisesti mahdollisuus vaikuttaa huoneen viihtyvyyteen erilaisten virikkei-

den ja sisustuksen avulla.  
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Sairaalahuoneen kohdalla käyttömäärien tulokset olivat hyvin selvät, sillä jopa 85 pro-

senttia vastaajista kertoi, ettei ollut käyttänyt kyseistä ympäristöä ollenkaan. Yksityisellä 

puolella työskentelevistä fysioterapeuteista kukaan ei ollut käyttänyt kyseistä ympäristöä 

ollenkaan, mikä oli odotettavissa. Sairaalat toimivat suurimmaksi osaksi julkisella sekto-

rilla, joten sairaalahuoneissa tapahtuva fysioterapia on myös todennäköisesti julkisella 

puolella työskentelevän fysioterapeutin toteuttamaa. Sairaalahuoneesta ei koettu kyse-

lyn vastausten perusteella olevan erityisemmin hyötyä fysioterapiassa, vaan kyseistä 

ympäristöä käytettiin vain tilanteissa, joissa muita mahdollisuuksia ei ollut.  

Kyselyyn vastanneiden julkisen- ja yksityisen puolen fysioterapeuttien välillä ei ollut suu-

ria eroja kuntosalin/ liikuntasalin käyttömäärien suhteen. Julkisella puolella työskentele-

vistä fysioterapeuteista 39 prosenttia ja yksityisellä puolella 42 prosenttia oli toteuttanut 

terapiaa 1-5 kertaa kuntosalilla/liikuntasalissa. Se että myös julkinen puoli hyödynsi ky-

seistä ympäristöä näinkin paljon, oli yllättävä tulos. Vastauksiin toki vaikuttanee merkit-

tävästi se, että nämä kaksi toisistaan poikkeavaa ympäristöä oli yhdistetty kyselyssä yh-

deksi ympäristöksi. Tilanne saattaa olla se, että esimerkiksi kuntosalia on hyödynnetty 

vastaajien toimesta paljon, mutta liikuntasalia ei lainkaan. Tämä tavallaan vääristää tu-

loksia, sillä nyt vastaukset koskevat yhtä paljon molempia ympäristöjä.  

Asiakkaan kotona tapahtuvan fysioterapian etuna kyselyyn vastanneet näkivät mahdol-

lisuuden kommunikoida esimerkiksi lapsen perheenjäsenten sekä mahdollisen avusta-

jan kanssa. Lisäksi terapiassa harjoitellut taidot koettiin helpommin integroituvaksi lap-

sen päivittäiseen elämään. Voisi kuvitella, että kotona on luonnollisesti helpompi harjoi-

tella arjessa tarvittavia taitoja, kuin esimerkiksi vastaanotolla. 66 prosenttia kaikista ky-

selyyn vastanneista fysioterapeuteista olikin toteuttanut fysioterapiaa asiakkaan kotona 

vähintään kerran. Ero julkisen ja yksityisen puolen työntekijöiden välillä oli kuitenkin 

suuri. 83 prosenttia julkisen puolen työntekijöistä ei ollut käyttänyt kyseistä ympäristöä 

kertaakaan, kun vastaava luku yksityisen puolen vastauksissa oli 10 prosenttia.  

Kyselyn tuloksiin vaikuttavia tekijöitä on paljon, joista yksi oleellinen ovat kyselyn vas-

tausohjeet. Moni vastaaja jätti vastaamatta avoimiin kysymyksiin, mikäli ei ollut kyseistä 

ympäristöä itse käyttänyt, vaikka ympäristön käyttö ei ollut vastaamisen edellytys. Myös 

tulkinta virheet puolin ja toisin ovat hyvin mahdollisia. Vastaaja ei välttämättä ole ymmär-

tänyt kysymystä oikein tai vastauksen tulkinta on väärä. Lisäksi vuodenajalla ja säällä on 

vaikutusta opinnäytetyön kyselyn vastauksiin. Kynnys lähteä lapsen kanssa ulos talvella 
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tai vesisateessa voi olla suuri, jolloin ulkoympäristöjen käyttö on todennäköisesti ollut 

vähäisempää kyselyn ajankohtana kuin esimerkiksi kesällä.  

Julkisella sektorilla työskentelevien fysioterapeuttien vastausprosentti oli hieman pie-

nempi kuin yksityisellä työskentelevien, millä voi olla pieni vaikutus tuloksiin. Toisaalta 

koko Suomi oli kohtuullisen hyvin edustettuna, sillä vastauksia tuli kaikista maakunnista 

paitsi Ahvenanmaalta ja Etelä-Savosta. Usealta alueelta saatiin kuitenkin vain yksi tai 

kaksi vastausta, joten tuloksia ei voida yleistää koskemaan kokonaisia maakuntia. Tästä 

syystä vastauksia ei myöskään ole opinnäytetyössä käsitelty alueittain vaan tulosten 

analysoinnissa keskityttiin julkisen ja yksityisen sektorin eroihin.  

Vastaavanlaista opinnäytetyötä ei ole vielä tehty, joten sen tuottama tieto on uutta, eikä 

sitä voida verrata vanhaan. Kyselyn tulosten mukaan fysioterapeutit suosivat erityisesti 

vastaanottohuonetta terapian toteutuksessa, mutta positiivista oli, että kaikkia opinnäy-

tetyössä mainittuja ympäristöjä oli hyödynnetty edes jonkin verran. Fysioterapeutit toivat 

myös jokaisesta ympäristöstä esiin positiivisia asioita, joten voi olettaa, että ne myös 

koettiin fysioterapian toteutukselle mahdollisiksi. Opinnäytetyö kannustaa lasten parissa 

työskenteleviä fysioterapeutteja kokeilemaan erilaisia ympäristöjä terapian toteutuk-

sessa ja antaa ideoita mitä nämä ympäristöt voisivat lasten kanssa olla.  

Tulevaisuudessa olisi hyvä tutkia vielä tarkemmin erilaisissa ympäristöissä tapahtuvan 

fysioterapian vaikutuksia lapsen fyysisiin ja psyykkisiin ominaisuuksiin. Fysioterapian tu-

loksia tulisi verrata tällä hetkellä suosittuihin ympäristöihin eli vastaanottohuoneeseen ja 

päiväkotiin tai kouluun, jotta saadaan luotettavaa tietoa siitä, onko ympäristöllä vaiku-

tusta fysioterapian tuloksiin. Myös kohderyhmän rajaaminen esimerkiksi iän tai diagnoo-

sin mukaan, antaisi yksityiskohtaisempaa tietoa. Koska tutkimustietoa fysioterapiasta eri 

ympäristöistä on tällä hetkellä vähän, olisi tärkeää kuunnella aitoja kokemuksia ja mieli-

piteitä fysioterapeuteilta, jotka aktiivisesti käyttävät jotakin opinnäytetyössä mainittua 

ympäristöä. Fysioterapeuttien lisäksi lasten omat mielipiteet ja kokemukset erilaisista 

ympäristöistä ovat tärkeitä, sillä kaikki eivät välttämättä koe vedessä tapahtuvaa terapiaa 

mieleiseksi, vaikka valtaosa näin ajattelisikin.   



24 

 

Lähteet 

Abbot, Rebecca A. & Straker, Leon M. & Mathiassen, Svend Erik 2012. Patterning of 
children's sedentary time at and away from school. Obesity: A research journal 21 (1). 
Saatavana osoitteessa: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/oby.20127>. 
Luettu 18.2.2019. 

Adams, Jessie & Veitch, Jenny & Barnett, Lisa 2018. Physical Activity and Fundamen-
tal Motor Skill Performance of 5–10 Year Old Children in Three Different Playgrounds. 
International Journal of Environmental Research and Public Health 15 (9). Saatavana 
osoitteessa: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6165260/>. Luettu 
16.1.2019. 
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