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taudit. Liikunnalla on kiistattomasti suuri merkitys somaattisten sairauksien ehkäisyssä, 
mutta tutkimuksien mukaan yli 90% skitsofreniaa sairastavista ei täytä kansallisia terveyslii-
kuntasuosituksia.  
 
Tämän katsauksen tarkoitus oli kartoittaa psykoosikuntoutujien fyysisen terveyden edistä-
misen keinoja liikunnan näkökulmasta ja niiden pohjalta tehdä ytimekäs liikuntaopas. Kat-
sauksen aihe tuli HUS Myyrmäen Psykoosipoliklinikalta. Menetelmänä käytettiin kuvailevaa 
kirjallisuuskatsausta, joka mahdollisti monipuolisen ja kattavan näkökulman aiheeseen ja 
materiaalin keräämiseen.  
 
Hyödynnetystä tutkimuskirjallisuudesta kävi ilmi, että kokonaisvaltaiset elämäntapainterven-
tiot ovat tehokkaita keinoja psykoosikuntoutujan elämäntapamuutoksessa. Ne sisälsivät lii-
kuntaharjoittelun lisäksi neuvontaa ja ohjausta ravitsemuksesta ja terveellisistä elämänta-
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Liikunta tulisi saada osaksi psykoosikuntoutujien kokonaisvaltaista kuntoutusta, sillä sen 
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Psychosis is a condition where the sense of reality is impaired. Diseases with psychotic 
symptoms and experiences include schizophrenia, delusional disorder, depression and ma-
nia. Schizophrenia is the most common form of psychosis. Approximately 1 % of population 
has schizophrenia in Finland which means about 50 000 people. Their life expectancy is on 
average 13 – 15 years shorter compared to the rest of the population. The main reasons for 
shorter life expectancy are somatic diseases such as type two diabetes, metabolic syndrome 
and cardiovascular diseases, which are all typical for people with schizophrenia. More than 
90 % of people with schizophrenia do not measure up to national exercise recommendations 
although exercise has significant impact on preventing somatic diseases.  
 
The purpose of this review was to map out ways of promoting physical health for rehabilitees 
with psychosis from the point of view of exercise and to make a concise exercise guide. The 
subject of the review came from HUS (Helsinki University Hospital) Myyrmäki Psychosis 
Clinic. As a method, a descriptive literature review was used that allowed a comprehensive 
view of the subject and material collection.  
 
Studies have shown that complete lifestyle interventions are effective means of changing 
the lifestyle of a rehabilitees with psychosis. In addition to exercise, interventions included 
counseling and guidance on nutrition and healthy lifestyles. Interventions were carried out 
in a group form, and group-based exercise was found to be the most effective way in many 
sources. In addition to physical interests, the importance of social contacts and peer support 
was emphasized in group mobility. Particularly suitable forms of exercise for rehabilitees 
with psychosis were walking, running, cycling, muscle strength training, yoga and natural 
movement such as hiking and riding. Exercise positively influenced physical fitness, lower 
blood pressure, and waist circumference. In addition, exercise had a significant effect on 
alleviating the negative symptoms of schizophrenia and improving the sense of self-efficacy 
and self-esteem. 
 
Exercise should be part of a comprehensive rehabilitation of rehabilitees with psychosis, as 
it plays an important role in the prevention of somatic illnesses and in the relief of the nega-
tive symptoms of schizophrenia. However, more research is still needed, especially about 
the effects of immobility on the exacerbation of negative symptoms, which in turn restricts 
exercise. 
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1 Johdanto 

Psykoosiksi kutsutaan tilaa, jossa todellisuudentaju on heikentynyt ja henkilön on vaikea 

erottaa, mikä on totta ja mikä ei. Psykoosit luokitellaan oireiden, hoidettavuuden ja en-

nusteen perusteella vakaviin mielenterveyden häiriöihin (Lönnqvist – Henriksson – Mart-

tunen – Partonen 2017: 69). Sairauksissa, joissa ilmenee psykoottisia oireita ja koke-

muksia ovat muun muassa skitsofrenia, harhaluuloisuushäiriö, vakava depressio ja ma-

nia sekä traumasta johtuvat traumaperäiset psykoosioireet (Terveyskirjasto 2018a). 

Tässä opinnäytetyössä keskitytään pääasiassa skitsofreniaan, joka on psykoottisista 

sairauksista yleisin. Työssä käytetään kuitenkin psykoosikuntoutuja -termiä, sillä työstä 

ei haluta sulkea pois muita psykoosisairauksia. 

Skitsofreniaa sairastaa Suomessa 1 % väestöstä, joka on yli kaksinkertainen määrä koko 

maailman esiintyvyyteen verrattuna. Suomessa 1 % väestöstä tarkoittaa noin 50 000 

henkilöä. Sairaus kestää usein vuosia ja joidenkin henkilöiden kohdalla vuosikymmeniä 

ja se alkaa yleensä nuorella aikuisiällä. Skitsofrenia on monimuotoinen sairaus, jonka 

ennusteeseen voidaan vaikuttaa parantavasti varhaisella tunnistamisella ja varhaisesti 

aloitetulla hoidolla. Monimuotoisuudella tarkoitetaan oirekuvan vaihtelua, joka vaihtelee 

suuresti eri henkilöillä sekä samalla henkilöillä eri vaiheissa ja eri aikoina. (Skitsofrenia, 

Käypä hoito -suositus 2015; Duodecim terveyskirjasto 2018b.) 

Skitsofreniassa oireet jaotellaan perinteisesti positiivisiksi ja negatiivisiksi oireiksi. Posi-

tiivisilla oireilla tarkoitetaan normaalien psyykkisten toimintojen häiriintymistä. Näitä oi-

reita ovat aistiharhat ja harhaluulot. Negatiivisilla oireilla tarkoitetaan normaalien psyyk-

kisten toimintojen heikentymistä tai puuttumista. Näitä oireita ovat tunneilmaisun latistu-

minen, tahdottomuus, kyvyttömyys tuntea nautintoa ja puheen köyhtyminen. (Lönnqvist 

ym. 2017: 144.) 

Skitsofreniaa, skitsoaffektiivista häiriötä ja bipolaarihäiriötä sairastavilla on tutkitusti huo-

mattavasti heikompi fyysinen terveys muuhun väestöön verrattuna (Gaughran ym. 

2017). Metabolinen oireyhtymä, kakkostyypin diabetes ja sydän- ja verisuonitaudit ovat 

suurimpia syitä, jotka lyhentävät skitsofreniaa sairastavien elinikää keskimäärin 13—15 

vuotta muuhun väestöön verrattuna (Hjorthøj – McGrath – Nordentoft – Stürup 2017). 

Tutkimusten mukaan yli 90% skitsofreniaa sairastavista ei täytä kansallisia terveysliikun-

tasuosituksia. Liikunnalla ei ole havaittu vaikutusta sairauden kulkuun, mutta edellä mai- 
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nittujen sairauksien riskiä voidaan vähentää liikunnalla. Skitsofreniaa sairastavan tulisi-

kin harrastaa liikuntaa ennaltaehkästäkseen elintapasairauksia sekä mahdollisesti hel-

pottaakseen sairauden negatiivisia oireita. (Kauranen 2018: 540.) 
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2 Opinnäytetyön tarkoitus, taustat ja tavoite 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa kuvailevan kirjallisuuskatsauksen kei-

noin psykoosikuntoutujien fyysisen terveyden edistämisen keinoja erityisesti liikunnan 

näkökulmasta ja katsauksen pohjalta toteuttaa liikuntaopas psykoosikuntoutujille. Sa-

masta aiheesta on aiemmin tehty katsaus ravitsemuksen näkökulmasta, jonka vuoksi 

tässä työssä keskitytään juuri liikunnan tuomiin terveyttä edistäviin etuihin. Kuntoutujille 

tutkitusti sopivien liikuntamuotojen lisäksi työssä tuodaan esiin myös keinoja kohderyh-

män fyysisen aktiivisuuden ja erityisesti liikunnan harrastamisen tukemiseksi. Liikunnalla 

saavutetaan fyysisten etujen lisäksi merkittäviä positiivisia psyykkisiä vaikutuksia, jonka 

vuoksi niitä ei ole järkevää rajata pois tästä työstä. Skitsofrenian negatiivisten oireiden ja 

fyysisen aktiivisuuden välillä on yhteys, jonka vuoksi psyykkisten oireiden esiintuonti on 

myös oleellista. Tarkoituksena on myös yrittää avata tätä skitsofreniaa sairastavien ne-

gatiivisten oireiden ja liikkumattomuuden suhdetta. 

 

Kirjallisuuskatsaus on suunnattu pääasiassa alan ammattilaisten käyttöön. Opinnäyte-

työn aihe tuli HUS Myyrmäen Psykoosipoliklinikalta, jossa on tarvetta tutkittuun näyttöön 

perustuvaan liikuntaoppaaseen psykoosikuntoutujille. Opas tehdään tämän kirjallisuus-

katsauksen pohjalta ja se on suunnattu suoraan psykoosikuntoutujille ja heidän omaisil-

leen. Tuotettu opas sisältää ytimekkäästi tietoa liikunnan hyödyistä erityisesti psykoosia 

sairastaville, sovelletut terveysliikuntasuositukset ja esimerkkejä juuri heille sopivista lii-

kuntalajeista.   

 

Työssä käytetään pääasiassa yhteistyökumppanin kanssa sovittua psykoosikuntoutuja- 

termiä. Osa tutkimuksista on kuitenkin keskittynyt vain skitsofreniaan, joten näihin tutki-

muksiin viitatessa käytetään termiä skitsofreniaa sairastava henkilö. Kuten johdannossa 

on mainittu, työtä ei haluttu rajata skitsofreniaan, jotta katsausta voisi soveltaa kaikille 

psykoosikuntoutujille.  

 

Työssä käsitellään sekä fyysistä aktiivisuutta että liikuntaa. Fyysisellä aktiivisuudella tar-

koitetaan päivittäisten toimien yhteydessä tapahtuvaa toimintaa ja liikunnalla tarkoituk-

senmukaista fyysistä kuormitusta. Työn monipuolisuuden kannalta ei ole järkevää rajata 

kumpaakaan pois, sillä molempien käytölle on järkevät perustelut. Kokonaisvaltaisen 

fyysisen aktiivisuuden ja siihen liittyvien haasteiden esiintuonti on tärkeää psykoosikun-
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toutujien jokapäiväistä arkea ajatellen. Liikunta ja sen tuomat positiiviset terveysvaiku-

tukset ovat kuitenkin tämän työn pääasiallinen sanoma, sekä yhteistyökumppanin 

kanssa sovittu aihe. 

 

Tässä työssä käytetään menetelmänä kuvailevaa kirjallisuuskatsausta, sillä se palvelee 

parhaiten työn tarkoitusta ja mahdollistaa aiheen syvällistä käsittelyä. Kuvaileva kirjalli-

suuskatsaus ei rajoita tiukasti hakusanojen ja aineiston hakuprosessia. Tarkkaa tutki-

muskysymystä ei ole rajattu, joka mahdollistaa monipuolisen aineiston keruun. Lähdeai-

neistona työssä käytetään pääasiassa meta-analyysejä ja systemaattisia kirjallisuuskat-

sauksia. Tutkimukset ovat löytyneet PubMed- ja Cinahl- tietokannoista. 
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3 Psykoosikuntoutujien somaattiset sairaudet 

Erityisesti vaikeaa mielenterveyden sairautta sairastaviin henkilöihin liittyy usein monia 

terveydelle epäedullisia elintapoja. Tupakointi, alkoholin runsas käyttö, vähäinen fyysi-

nen aktiivisuus ja huonot ruokailutottumukset ovat yleisiä vaikeaa mielenterveyden sai-

rautta sairastavilla. Varsinkin skitsofreniaa sairastavien runsaan tupakoinnin on katsottu 

usein selittyvän nikotiinin sentraalisilla vaikutuksilla. Nikotiinin on tutkittu lievittävän skit-

sofrenian negatiivisia oireita, parantavan aisti-informaation käsittelyä ja vähentää neuro-

leptien aiheuttamia neurologisia haittoja. Vähäisen fyysisen aktiivisuuden ja huonojen 

ruokailutottumuksien lisäksi ylipainoa aiheuttaa osin antipsykoottilääkityksen epäedulli-

nen metabolinen vaikutus. (Korkeila – Korkeila 2008; Hjorthøj ym 2017). 

Skitsofreniaa sairastavilla on neljä kertaa yleisempää sairastua metaboliseen oireyhty-

mään kuin muulla väestöllä ja jopa kahden kolmesta on tutkittu menehtyvän sepelvalti-

motautiin. Metabolisella oireyhtymällä tarkoitetaan tilaa, jossa keskivartalolihavuus ai-

heuttaa useita terveyttä uhkaavia tekijöitä samanaikaisesti. Liian suuren vyötärönympä-

ryksen (miehet yli 100 cm ja naiset 90 cm) lisäksi metaboliseen oireyhtymään kuuluu 

suurentunut veren rasvojen eli triglyseridien määrä (yli 1,7 mmol/l), veren hyvän HDL-

kolesterolin pienentynyt määrä (alle 1,0 mmol/l miehellä ja alle 1,3 mmol/l naisella), ko-

honnut verenpaine (130/85 tai enemmän) ja kohonnut paastosokeri (yli 5,7 mmol/l). (Kor-

keila – Korkeila 2008; Mustajoki 2017.) 

Tutkimuksissa on todettu, että suuri osa psykoosia sairastavista menehtyy sydän- ja ve-

risuonitauteihin, erityisesti sepelvaltimotautiin. Syyt sepelvaltimotaudin syntyyn ovat mo-

ninaiset, geeniperimän ja patofysiologisten mekanismien lisäksi suurena vaikuttajana 

ovat edelleen epäterveelliset elämäntavat. Sydän- ja verisuonitautien on tutkittu vähen-

tyneen muun väestön keskuudessa, mutta lisääntyneen psykoosia sairastavilla. Syyksi 

on esitetty muun muassa sitä, että elämäntapainterventiot eivät ole tavoittaneet heitä 

samalla tavalla kuin muuta väestöä. (Gaughran ym. 2017; Correl – Detraux – De Lepeire 

– De Hert 2015.) 

Skitsofreniaa sairastavilla on keskimäärin 2,5 kertainen riski sairastua kakkostyypin dia-

betekseen muuhun väestöön verrattuna. Sitä sairastaa keskimäärin 10 prosenttia skit-

sofreniaa sairastavista. Kakkostyypin diabeteksen on tutkittu olevan erityisen vaarallinen 

skitsofreniaa sairastavilla. 15 prosenttia alle 50-vuotiaana kakkostyypin diagnoosin saa-

neista skitsofreniapotilaista kuoli seitsemän vuoden sisällä. Skitsofrenian ja kakkostyypin 
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diabeteksen yhdistelmä on siis paljon vaarallisempi, kuin diagnoosit yksinään. (DeHert 

– Mitchell – Stubbs – Vancampfort 2015.) 

Useat tutkimukset toteavat, että skitsofreniaa sairastavilla on lyhentynyt elinajanodote 

muuhun väestöön verrattuna. Miesten keskimääräinen elinikä on 60 vuotta ja naisten 68 

vuotta. Menetettyjen elinvuosien määrä on 13-15 vuotta muuhun väestöön verrattuna ja 

osa tutkimuksista kertoo jopa 20 vuotta matalammasta elinajanodotteesta verrattuna 

muuhun väestöön. (Hjorthøj ym. 2017; Gaughran ym. 2017; Correl ym. 2015.) 
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4 Fyysinen aktiivisuus ja sen haasteet 

Vaikeaa mielenterveyden häiriötä sairastavista noin 4-6 prosenttia täyttää yleiset liikun-

tasuositukset ja 1/3 luokitellaan passiiviseksi (Hearon ym. 2018). Kuntoutujille on ylei-

sesti käytetty soveltavia terveysliikuntasuosituksia. Soveltavalla liikunnalla tarkoitetaan 

sellaisten henkilöiden liikuntaa, joiden on vaikea vamman, sairauden tai muun toiminta-

kyvyn heikentymisen vuoksi osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden lii-

kunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista. Soveltavalla liikunnalla on samoja tavoit-

teita kuin terveysliikunnalla, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, joiden avulla voi-

daan edesauttaa henkilön itsenäistä selviytymistä arjessa. Soveltavan liikunnan ydintä 

on löytää mahdollisuudet liikuntaan rajoitteista riippumatta. (Korkiala 2015.) 

Terveelliset elämäntavat ja liikunta ovat ensisijaiset keinot välttää metabolista oireyhty-

mää, jonka vuoksi elämäntapainterventiot skitsofreniaa sairastaville ovat olleet viime 

vuosina keskiössä. Interventiot sisältävät monipuolisesti liikuntaa, neuvontaa ja oh-

jausta. Interventioiden tarpeellisuudesta huolimatta ongelmina ovat olleet useiden osal-

listujien keskeyttäminen ja uusien elämäntapojen käyttöönottamattomuus. Monet kun-

toutujat priorisoivat psyykkisen terveytensä ja fyysisestä terveydestä huolehtiminen jää 

taka-alalle. (Wärdig – Bachrach-Lindström – Foldemo – Hultsjö – Lindström 2015.) 

4.1 Fyysiset haasteet 

Skitsofrenia aiheuttaa sairastavalle moninaisia motorisia ongelmia. Skitsofreniaa sairas-

tava voi saada kehostaan vääristynyttä tai puutteellista sensorista palautetta, joka näkyy 

liikkumisessa koordinoimattomana motorisena toimintana. Sensorisen palautteen ol-

lessa puutteellista sairastava voi hakea liikkumisesta lisää näitä tuntemuksia, jolloin hen-

kilö voi tehdä ylimääräisiä ja nopeita liikkeitä, toistuvia liikesuunnanvaihdoksia, askelkon-

taktin voimistamista tai vartalon korostunutta sivuttaisliikettä. Skitsofreniaa sairastavilla 

on haasteita kehon rajojen hahmottamisessa, joka ilmenee esimerkiksi esineisiin törmäi-

lynä, koordinaatiohäiriönä ja kehon ja raajojen kolhimisena. (Vancampfort ym. 2012; 

Kauranen 2018: 538—539.) 

Skitsofrenian itsessään aiheuttamien motoristen haasteiden lisäksi myös siihen käytet-

tävillä neuroleptilääkkeillä on motoriikkaa häiritseviä sivuvaikutuksia. Neuroleptit vaikut-

tavat häiritsevästi ekstrapyramidaalijärjestelmään. Ne aiheuttavat järjestelmän salpautu-

misen (vartalon ja raajojen jäykkyys), akuutteja paikallisia reaktioita (kierokaulamaisuus, 
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leukalukko, kurkunpääspasmi ja kirjoittajan kramppi), akinesiaa, rigiditeettiä, ataksiaa ja 

suun seudun pakkoliikkeitä. Neuroleptit voivat myös aiheuttaa verensokerin heittelyä, 

rytmihäiriöitä, laskimotukoksia, painon nousua ja epileptisiä kohtauksia. (Vancampfort 

ym. 2012; Kauranen 2018: 539.) 

Kuntoutujien omasta näkökulmasta fyysisiin haasteisiin on myös tehty tutkimusta. Laa-

jassa systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa ja meta-analyysissa vaikeaa mielenter-

veyden sairautta sairastavista 45 prosenttia raportoi harjoittelun fyysisiksi haasteiksi vä-

symyksen ja matalan energiatason. 25 prosenttia ilmoitti suurimmaksi haasteekseen fyy-

sisen sairauden tai huonon terveydentilan. Tutkimuksessa oli mukana 6431 vaikeaa mie-

lenterveyden sairautta sairastavaa, joista 85,5 prosentilla skitsofrenia. (Firth – Cotter – 

Elliott – French – Yung 2016.) 

Wärdig ym. (2015) toteuttamassa laadullisessa fenomenografisessa tutkimuksessa oli 

tarkoituksena selvittää, millaisena psykoosia sairastavat kokivat elämäntapainterventi-

oon osallistumisen. Interventioon kuului ryhmässä liikuntaa, neuvontaa ja ohjausta. Sii-

hen osallistui 40 psykoosia sairastavaa 25—60-vuotiasta henkilöä, joilla todettu metabo-

linen oireyhtymä/riski sairastua metaboliseen oireyhtymään. Osallistujat kertoivat haas-

teeksi väsymisen ja keskittymisen herpaantumisen tapaamiskertojen ollessa liian pitkiä 

tai raskaita yhdellä kerralla. (Wärdig ym. 2015.) 

4.2 Psyykkiset ja sosiaaliset haasteet 

Psykoosia sairastavilla voi olla laajoja haasteita kognitiivisten toimintojen kanssa. Tällä 

on suuri vaikutus heidän vaikeuksiinsa sitoutua esimerkiksi harrastuksiin pitkäaikaisesti 

(Firth ym. 2016). Aloitekyvyttömyys, toiminnanohjauksen vaikeudet ja tunteiden latistu-

minen luovat haasteita ja vaikeuttavat liikunnan harrastamista. Nämä syyt asettavat eri-

tyisiä haasteita psykoosia sairastavien liikuntaan motivoimiseen. (Firth ym. 2017.) 

Liikuntaharrastuksen aloittaminen ja ylläpitäminen ovat osittain haastavia sen vuoksi, 

että aloittamisen jälkeen kuluu määrittelemätön määrä aikaa fyysisten muutosten tapah-

tumiseen. Voi kestää kuukausia, ennen kuin fyysisessä kunnossa ulkomuodossa tapah-

tuu muutoksia. (Hearon ym. 2018.) Psykoosia sairastavilla aloitekyky ja toiminnanohjaus 

voivat olla valmiiksi jo erittäin matalia, joten liikunnan aloittamiseen tulisi olla muitakin 

motivaatiotekijöitä, kuin fyysisen kunnon muutokset (Firth ym. 2017). 
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Firth ym. (2016) tekemässä tutkimuksessa suurimmiksi psyykkisiksi haasteiksi 61 pro-

senttia nimesi stressin ja masennuksen. 32 prosenttia kertoi syyksi vähäisen kiinnostuk-

sen harjoitteluun ja 12 prosenttia kertoi syyksi loukkaantumisen pelon ja turvattomuuden 

tunteen. Merkittävimmäksi sosiaaliseksi haasteeksi harjoittelun aloittamiseen ja ylläpi-

toon osallistujat kertoivat tuen puutteen. Tarpeeksi riittävällä tuen määrällä osallistujat 

kokivat olevan psyykkisiä haasteita kumoava ja positiivinen vaikutus liikunnan harrasta-

miseen. (Firth ym. 2016.) 

Wärdigin ym. (2015) toteuttamassa elämäntapainterventiossa olleista osallistujista pieni 

osa koki paineita ryhmässä toteutuneista liikuntahetkistä. He kertoivat haastatteluissa, 

että muiden ryhmässä olo aiheutti itsensä negatiivisesti vertailua muihin. Osa kertoi 

haasteeksi myös pelon liikunnan aiheuttamasta loukkaantumisesta tai tapaturmasta. 

(Wärdig ym. 2015.) 
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5 Liikunnan vaikutuksia 

Fyysinen aktiivisuus arjessa ja päivittäisissä toiminnoissa on psykoosikuntoutujalla etu-

sijalla, mutta liikunta on myös tärkeää. Kuten jo edellä on mainittu, liikunta on suuressa 

osassa elintapasairauksien ehkäisyä ja hoitoa. Pelkkien päivittäisten toimien yhteydessä 

tapahtuvalla fyysisellä aktiivisuudella ei saavuteta fyysistä terveyttä parantavia etuja, 

vaikka jo niiden toteutuminen voi olla haastavaa. (Firth ym. 2015.) Seuraavissa alalu-

vuissa esitellään psykoosikuntoutujille tutkitusti sopivia liikuntamuotoja ja määriä, liikun-

nan vaikutuksia sekä keinoja liikkumisen tukemiseen. 

5.1 Tutkitut liikuntamuodot ja suositukset 

Kokonaisvaltaiset elämäntapainterventiot ovat kasvattaneet suosiotaan hoitomuotona 

psykoosia sairastaville henkilöille. Interventiot sisältävät tyypillisesti erilaista liikuntaa, ra-

vitsemusneuvontaa ja ohjausta. Tutkimuksissa ja interventioissa tärkeäksi teemaksi 

nousi “kaikkea kohtuudella”-periaate, samalla kuitenkaan aliarvioimatta osallistujien pys-

tyvyyttä. Kohtuullisesti tapaamisia, erilaista liikuntaa, kohtuullinen ryhmäkoko ja ohjaa-

jien määrä. Ryhmäkoon tulisi olla juuri sopiva, jotta osallistujat saavat tarpeeksi henkilö-

kohtaista kannustusta ja ohjausta ohjaajilta ja vertaistukea muulta ryhmältä. (Wärdig 

2015.) Interventioiden onnistumisen kannalta oleellista on ammattilaisten pätevyys. Lii-

kunnan ja ravitsemusten ammattilaisten suunnittelemina interventioissa toteutuu var-

memmin liikunnan ja kunnon kasvattamisen perusperiaatteet ja turvallisuus. Näin mah-

dolliset elämäntapamuutokset ovat mahdollisimman laaja-alaiset ja pitkäkestoiset. (Firth 

ym. 2016.) 

Firth ym. (2015) julkaisivat systemaattisen katsauksen ja meta-analyysin liikuntainter-

ventioista skitsofreniaa sairastaville henkilöille. Tutkimuksissa käytettyjä kohtalaisen ra-

sittavia tai rasittavia liikuntamuotoja ovat juoksu, pyöräily, kilpailulajit ja voimalajit. Mata-

latehoisiksi liikuntamuodoiksi luokiteltiin omaan tahtiin kävely, lämmittelyt ja venyttely. 

Suurin osa tutkimuksista oli käyttänyt kohtalaisen rasittavia aerobisia liikuntamuotoja, ja 

keskimääräinen harjoittelumäärä oli 75 minuuttia. Pelkästään voimaharjoittelua ei ollut 

käytetty. Ryhmämuotoiseen liikuntaharjoitteluun osallistuneista 22% lopetti kesken inter-

vention ja yksin tehtävän liikuntaharjoittelun lopetti 43%. Tästä voidaan päätellä, että 

ryhmämuotoinen liikuntaharjoittelu on skitsofreniaa sairastaville parempi, kuin yksin teh-

tävä harjoittelu. (Firth ym. 2015.) 
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Luonnossa liikkuminen ja luontoon liittyvät liikkumismuodot, kuten ratsastus ja vaellus 

ovat tutkitusti parantaneet mielenterveyspotilaiden kokonaisvaltaista terveyttä. Luon-

nossa tapahtuvalla liikunnalla on fyysisten terveyshyötyjen lisäksi myös positiivisia vai-

kutuksia psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. (Maier – Jette 2016.) 

Bangalore ja Varambally (2012) tekivät kattavan kirjallisuuskatsauksen joogan hyödyistä 

skitsofreniaa sairastaville. Joogan on todettu parantavan kognitiota, vähentävän ylipai-

noa ja metabolista oireyhtymää ja kuukautisiin liittyviä toimintahäiriöitä. Joogan hyö-

dyistä skitsofreniaa sairastavilla on kuitenkin tutkittu aiemmin vain vähän, sillä on ajateltu 

joogan psyykkisten ominaisuuksien (meditointi, keskittyminen) pahentavan skitsofrenian 

oireita. Joogan ei ole myöskään ajateltu ennen käyvän terapiamuodoksi, vaan ennem-

minkin elämäntyyliksi. Katsaus ja sen sisältämät tutkimukset kuitenkin osoittavat, että 

jooga on mahdollinen ja tehokas terapiamuoto skitsofreniaa sairastaville. Yleisimmät tut-

kimuksissa käytetyt joogamuodot ovat asana ja pranayama, ilman meditointia. Hyötyinä 

ovat olleet psykoottisten oireiden ja masennuksen helpottaminen, kognition parantumi-

nen, oksitosiinin erittyminen ja elämänlaadun paraneminen. Lisää tutkimuksia joogan 

hyödyistä skitsofrenian hoitomuotona kaivataan kuitenkin lisää. (Bangalore ja Varam-

bally 2012.) 

Skitsofrenian ja siihen käytettävien neuroleptilääkkeiden aiheuttamien motoristen haas-

teiden vuoksi kaikenlainen tasapaino- ja kävelyharjoittelu on tärkeää. Samat harjoitteet 

toimivat myös kehotietoisuutta lisäävinä harjoituksia. Kehotietoisuusterapiassa (Basic 

Body Awareness Therapy) keskitytään motoristen ja hahmottamisen haasteiden lisäksi 

myös ahdistuksen, kivun ja vireystilan helpotukseen. Siihen kuuluu oleellisena erilaisia 

hengitys- ja asentoharjoituksia, joissa keskitytään tasapainoon, vapaaseen hengityk-

seen ja sensorisen palautteen kokemiseen. Asentoharjoittelusta voidaan edetä liikehar-

joitteluun, joka voi tapahtua maaten, istuen ja seisten. Liikeharjoittelussa muutetaan ja 

aistitaan kehon suhdetta alustaan, havainnoidaan kehon keskilinjaa ja liikkeiden tehok-

kuutta. Kehon alustaan kontaktissa olevaa pinta-alaa ja siihen kohdistuvaa painetta vaih-

dellaan harjoituksen aikana. Tavoitteena on auttaa kuntoutujaa hahmottamaan ja raken-

tamaan kehonkuvaansa uudelleen sekä hahmottamaan kehonsa suhdetta ympäristöön. 

(Hedlund 2014; Kauranen 2018: 538-540.) 

UKK-instituutti on laatinut soveltavasta terveysliikunnasta suositukset aikuisille, joilla sai-

raus tai toimintakyvyn aleneminen vaikeuttaa liikkumista jonkin verran. Suosituksiin si-

sältyy vähintään 10 minuutin reipas kestävyystyyppinen liikkuminen, jota kertyy viikossa 



12 

 

yhteensä ainakin 2 tuntia 30 minuuttia tai rasittavampi kestävyysliikunta, jota kertyy vii-

kossa yhteensä ainakin 1 tunti 15 minuuttia. Myös näiden yhdistelmä on mahdollinen. 

(UKK-instituutti 2018.) Nämä soveltavan terveysliikunnan suositukset eivät kuitenkaan 

sellaisenaan ole aina kuntoutujille mahdollisia. Suosituksissa muistutetaan kuitenkin 

myös, että vähäinenkin liikunta on terveyden kannalta parempi kuin liikkumattomuus. 

Tärkeintä liikunnan harrastamisessa on kuitenkin se, että se on mieluisaa. Eri lajien ko-

keilu on suositeltavaa, jotta löytää itselleen sopivan tavan liikkua. Harjoitusohjelmat, 

jotka keskittyvät tehokkuuden sijaan positiiviseen kokemukseen, ovat tutkitusti helpom-

min ylläpidettäviä ja niihin sitoutuminen on pitkäaikaisempaa. Liikunnan aiheuttama nau-

tinto on suoraan yhteydessä liikuntaharrastuksen pitkäaikaisuuteen. (Hearon ym. 2017.) 

5.2 Liikunnan merkitys psykoosikuntoutujille 

Liikunnalla on ehkäisevä merkitys kardiometabolisia sairauksia vastaan ja siten merkitys 

ennenaikaisen kuoleman ehkäisyyn. Firth ym. (2015) meta-analyysissä tutkittiin liikun-

taintervention vaikutusta skitsofreniaa sairastaville potilaille. Tutkimuksessa potilailla ei 

havaittu merkittäviä tuloksia BMI:n putoamisessa 14 viikon aikana, mutta liikunnalla oli 

vaikutus vyötärön ympärysmitan pienentymiseen. Fyysisellä kunnolla on kuitenkin ha-

vaittu olevan suurempi merkitys kardiometabolisia sairauksia vastaan kuin BMI:n tulok-

sella. (Firth ym. 2015.) 

Deenik ym. (2018) tekivät kohorttitutkimuksen, jossa vakavaa mielenterveyttä sairasta-

vat potilaat osallistuivat 18 kuukauden sairaalajaksolle. Jakson ohjelmaan kuului terveel-

linen ja säännöllinen ruokavalio, liikuntaa, (kävelyä, juoksua, pyöräilyä, joogaa ja jouk-

kuelajeja) työhön liittyviä aktiviteetteja, psykiatrista koulutusta ja päivittäisten taitojen har-

joittelua. Jaksolla havaittiin olevan positiivinen vaikutus vakavaa mielenterveyden häi-

riötä sairastavien painonpudotukseen, vatsan ympärysmitan pienentymiseen, systolisen 

verenpaineen laskuun sekä hyvän HDL-kolesterolin määrän kasvuun. Myös sairauden 

negatiivisissa oireissa, kuten passiivisuudessa, apaattisuudessa ja sosiaalisessa vetäy-

tymisessä havaittiin helpotusta. (Deenik ym 2018.) 

Stanton ja Happell (2014) toivat esiin systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessaan tutki-

muksen, jossa mitattiin skitsofreniaa sairastavien maksimaalista hapenottokykyä. Tutki-

mukseen osallistui 63 skitsofreniaa sairastavaa henkilöä, jotka harjoittelivat kestävyyslii-
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kuntaa puolen vuoden ajan 1-2 kertaa viikossa. Tuloksena heidän maksimaalinen ha-

penottokykynsä parani huomattavasti verrattuna verrokkiryhmään, joka ei ollut osallistu-

nut kestävyysharjoitteluun. Lisäksi verrokkiryhmän hapenottokyky oli jopa laskenut kuu-

den kuukauden aikana aloitusmittauksesta. (Stanton ja Happell 2014.)  

Liikunnalla on todettu olevan itsetuntoa ja- luottamusta lisäävä vaikutus. Kestävyyden ja 

lihasvoiman lisääntyessä pystyvyyden tunne lisääntyy, sekä kyky selviytyä päivittäisistä 

toiminnoista ja työtehtävistä vahvistuu. Kehon toiminnan edistämisen lisäksi liikunta ja 

fyysinen harjoittelu tuottavat havaintoja ja lisäävät tuntemuksia kehosta ja sen toimivuu-

desta. Oman kehon tiedostaminen ja realistisen käsityksen muodostaminen kehittyvät 

lihasvoimaharjoittelun sensoristen havaintojen kautta. Tietoisuus omasta kehosta ja ke-

hon liikkeiden siirtyminen tietoisuuden tasolle lisääntyvät sensoristen tuntemuksien ja 

peiliharjoittelun tuottaman visuaalisen tiedon kautta. (Kauranen 2018: 528-529; Hedlund 

2014.) 

Skitsofreniaa sairastavien kognitiossa on havaittu positiivisia vaikutuksia liikunnan har-

rastamisen jälkeen. Etenkin aerobisen liikunnan on todettu vaikuttavan sosiaalisen kog-

nition parantumiseen, sekä vaikuttavan työmuistiin ja havainnointiin. (Firth ym. 2017.) 

Liikunnan avulla voidaan myös vaikuttaa psykoottisissa häiriöissä ilmaantuviin neurolo-

gisiin haittavaikutuksiin. Neurologiset haittavaikutukset ilmaantuvat skitsofreniassa lä-

hinnä sairauden ensimmäisen vuosien aikana sairauden puhkeamisesta. Toteutetulla lii-

kunnalla voidaan vaikuttaa tähän kriittiseen jaksoon. (Firth ym. 2015.) 

Liikunnalla on tutkittu olevan helpottava vaikutus myös skitsofrenian negatiivisiin oirei-

siin. Sillä on todettu positiivista vaikutusta erityisesti puheen köyhtymiseen, tahdottomuu-

teen ja tunne-elämän latistumiseen. (Firth ym 2016.) Harjoittelun pituudella on havaittu 

olevan merkitys psyykkisten oireiden helpottamiseen. Kerran viikossa kohtalaisen rasit-

tavasti toteutetulla 90 minuuttia kestävällä liikunnalla on havaittu olevan psyykkisiä oi-

reita parantava vaikutus. Eniten vaikutukset korostuivat psyykkisessä toimintakyvyssä ja 

kognitiossa. Etenkin aerobisella harjoittelulla, vastustetulla kuntosaliharjoittelulla, jalka-

pallolla tai pyöräilyllä on havaittu olevan vaikutusta skitsofreniaa sairastavien psyykkisiin 

oireisiin. (Firth ym. 2015.) 

Fyysisellä aktiivisuudella ja liikunnan harrastamisella on havaittu olevan vaikutus masen-

nus- ja ahdistusalttiuksen vähenemiseen, parantuneeseen stressinsietokykyyn ja unen 

määrän ja laadun paranemiseen. Nämä vaikutukset perustuvat välittäjäainepitoisuuksien 
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muutoksiin. Myös lievittyneen masennuksen ja ahdistuneisuuden tunteen oletetaan joh-

tuvan aivojen verenkierron lisääntymisen ja lämpötilan nousun myötä. (Kauranen 2018: 

528.) Tutkimuksien perusteella liikunnan jälkeen negatiivinen mieliala ja ahdistus helpot-

tavat melkein välittömästi. Vaikutus on erityisen vahva ihmisillä, joilla on ennen liikuntaa 

ollut mielialaoireita. Kun keskittyy mielialan välittömään kohentumiseen pitkäjänteisen 

fyysisen kunnon parantamisen sijaan, tulee liikunnan harrastamisesta nautinnollisempaa 

ja palkitsevampaa. (Hearon ym. 2018.) 

Kehotietoisuusterapialla on tutkittu olevan positiivinen vaikutus ryhtiin, tasapainoon, liik-

kuvuuteen ja tietoisuuteen omasta kehosta. Tasapainon ja ryhdin paranemisella on yh-

teys itsetunnon kasvamiseen ja oman toiminnan tietoiseen käsittelyyn. Kehotietoisuuden 

kehittyessä kuntoutujat ovat kokeneet ajatustensa olevan rauhallisempia ja selkeämpiä 

ja omaavansa paremmat selviytymismekanismit. Myös kokonaisvaltainen fyysinen ja so-

siaalinen aktiivisuus kasvavat kehotietoisuuden parantuessa. (Hedlund 2014.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

6 Liikunnan tukeminen ja motivaatiotekijät 

Vakavaa mielenterveyden häiriötä sairastavien liikuntaa motivoivien tekijöiden ja liikun-

nan harrastamisen esteiden ymmärtäminen auttaisi lisäämään sairastuneiden liikuntaan 

osallistumista. Firth ym. julkaisivat vuonna 2016 kirjallisuuskatsauksen ja meta-analyysin 

vakavaa mielenterveyden häiriötä sairastavien motivoivista tekijöistä ja liikunnan es-

teistä. Katsauksen tuloksissa suurimmaksi kannusteeksi harrastaa liikuntaa koettiin fyy-

sisen terveyden parantuminen ja erityisesti painonpudotus. Myös mielialan paranemi-

nen, stressin väheneminen, parantunut unenlaatu ja kohonnut itseluottamus koettiin lii-

kuntaa motivoivina tekijöinä. Liikunnasta nauttimisen koettiin myös olevan tärkeä syy 

harrastaa liikuntaa. (Firth ym. 2016.) 

Ammatillinen tuki koetaan tärkeäksi ja motivoivaksi tekijäksi liikunnan lisäämisessä ar-

keen (Firth ym 2016). Tuen ja neuvonnan tarjoaminen on tärkeää pitkäaikaisen ja pysyvä 

elämäntapamuutoksen saavuttamisessa. Annettujen ohjeiden tulisi olla selkeitä, lyhyitä 

ja ytimekkäitä lääkkeiden aiheuttamien kognitiivisten oireiden vuoksi. (Firth ym. 2016; 

Kauranen 2017: 540.) Yksilön saavuttaessa tavoitteen tai tulostason hänen itseluotta-

muksensa kasvaa ja itsetunto muuttuu positiiviseen suuntaan. Tavoitteet tulee asettaa 

realistisiksi ja saavutettaviksi, sillä epärealistiset ja liian korkeat tavoitteet heikentävät 

itseluottamusta ja harjoittelumotivaatiota. (Kauranen 2018: 528.) Tavoitteiden tulisikin 

olla asetettuja yhdessä kuntoutujan kanssa, sekä liikunnan olla motivoivaa ja mieleistä, 

jotta liikuntaa olisi helppo lisätä arkeen. 

Motivoivan haastattelun on havaittu olevan tehokas työväline motivaatioambivalenssin 

ja tavoiteristiriidan käsittelyssä. Asiakkaan omaa motivaatiota elämäntapamuutokseen 

pyritään vahvistamaan ja herättämään motivoivan haastattelun avulla. Haastattelun me-

netelmissä käytetään avoimia kysymyksiä, reflektoivaa kuuntelua ja yhteenvetoja. Asi-

akkaan itsetunnon vahvistaminen, nyky- ja tavoitetilan ristiriidan vahvistaminen, empa-

tian osoittaminen, väittelyn välttäminen ja vastarinnan osittainen myötäily ovat motivoi-

van haastattelun tavoitteina. (Autti-Rämö – Salminen – Rajavaara – Ylinen 2016: 82; 

Kauranen 2018: 25.) Motivoivaa haastattelua käytetään skitsofreniaa sairastavien elä-

mäntapainterventioissa (Lönnqvist – Henriksson – Marttunen – Partonen 2017: 193). 

Yksilön pystyvyyden tunteen vahvistaminen lisää motivaatiota. Jotta yksilö jaksaisi toi-

mia aktiivisesti tavoitteisiin päästäkseen, on hänen uskottava pystyvyyteensä. Pystyvyy-

den käsityksen ollessa voimakas helpottaa se arvokkaiden tavoitteiden asettamisessa 
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sekä motivoitumisessa ja ponnistelussa tavoitteita kohti. Pystyvyyden tunteella on vai-

kutus toiminnan aloittamiseen ja sitoutumiseen ja myös toiminnan jatkamiseen, kun vas-

toinkäymisiä kohdataan. Tavoitteiden saavuttamisella ja onnistumisen kokemuksilla voi-

daan muuttaa myönteisemmäksi ja tukea pystyvyyskäsitystä. (Autti-Rämö ym. 2016: 77.) 
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7 Liikuntaoppaan toteutus 

Katsauksen pohjalta toteutettiin liikuntaopas psykoosikuntoutujille. Opas tulee käyttöön 

pääasiassa HUS Myyrmäen Psykoosipoliklinikalle ja mahdollisesti myös muualle pää-

kaupunkiseudulle. Tarkoituksena oli tuottaa informatiivinen ja liikuntaan innostava ytime-

käs opas, joka on suunnattu suoraan psykoosikuntoutujille itselleen ja heidän omaisil-

leen. Tulostettuna oppaasta tulee yhden A4-kokoinen ja keskeltä taitettu.  

Oppaan sisältö muodostui kirjallisuuteen pohjautuen ja siitä sovittiin yhteistyökumppanin 

kanssa. Siihen valikoitui kolme osiota: liikunnan kokonaisvaltaiset vaikutukset, psykoo-

sikuntoutujille sopivat liikuntamuodot ja UKK-instituutin sovelletut terveysliikuntasuosi-

tukset. Lisäksi takasivulla on taulukko, johon kuntoutuja voi itse täyttää suoritettuja lii-

kuntahetkiä.  

Liikunnan vaikutukset -osioon valittiin kirjallisuuskatsauksesta löytyneitä tuloksia sekä 

yhdessä yhteistyökumppanin kanssa koettuja tärkeitä asioita psykoosikuntoutujille, ku-

ten ennaltaehkäisevä vaikutus somaattisin sairauksiin ja kipuihin. Liikunnan painonhal-

lintaa tukeva vaikutus, oireiden parempi hallinta ja itsetuntoa parantava vaikutus olivat 

myös liikunnan tuomia merkittäviä etuja, jotka haluttiin sisällyttää oppaaseen. (Firth ym. 

2015; Firth ym. 2016.; Kauranen 2018.)  

Psykoosikuntoutujille sopivat liikuntamuodot -osion eri lajit valikoituivat myöskin kirjalli-

suuskatsauksessa käytettyjen tutkimusten perusteella. Liikuntamuodoiksi oppaaseen 

valittiin kestävyysliikunta (kävely, juoksu, pyöräily), lihasvoimaharjoittelu (kuntosali ja ko-

tijumppa), luonnossa liikkuminen, jooga, kehotietoisuusharjoittelu ja rentoutumisharjoit-

telu. (Firth ym. 2015; Maier – Jette 2016; Hedlund 2014; Kauranen 2018: 538-540; Ban-

galore – Varambally 2012.) Tärkeänä korostettiin myös liikunnan ilon löytämistä, ryhmä-

muotoisen liikunnan tuomaa vertaistukea ja rohkeutta kokeilla eri lajeja. 

Oppaan kielestä pyrittiin tekemään yksinkertaista, napakkaa ja helppolukuista. Visuaali-

nen ilme oli tärkeä elementti oppaan houkuttelevuutta ajatellen, jonka vuoksi oppaassa 

on käytetty värejä, erilaisia kuvioita ja kuvitusta. Opas on tämän työn liitteessä. (Liite 1)  
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8 Pohdinta 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa keinoja psykoosikuntoutujien fyysisen 

terveyden edistämiseen liikunnan näkökulmasta. Jotta näitä keinoja pystyi selvittämään, 

oli ensin tarkasteltava juurisyitä niiden tarpeeseen. Tutkimukset ovat yhtä mieltä siitä, 

että psykoosia sairastavien henkilöiden elinajanodote on 13-20 vuotta pienempi muuhun 

väestöön verrattuna (Hjorthøj ym. 2017; Gaughran ym. 2017; Correl ym. 2015). Mene-

tettyjen elinvuosien taustalla ei valtaosassa tapauksista ole kyse psykoosisairauksista 

vaan sen liitännäisenä esiintyvistä fyysisistä sairauksista. Suurin osa menehtyy sepel-

valtimotautiin (Correl ym. 2015). Metaboliseen oireyhtymään sairastuminen on neljä ker-

taa todennäköisempää ja kakkostyypin diabetekseen sairastuminen yli kaksi kertaa to-

dennäköisempää psykoosia sairastavilla muuhun väestöön verrattuna (Korkeila – Kor-

keila 2008; De Hert ym. 2015). Näiden tekijöiden valossa psykoosikuntotujien fyysisen 

aktiivisuuden lisääminen ja mielekkään liikuntaharrastuksen löytyminen ovat ensiarvoi-

sen tärkeitä. 

Fyysisen aktiivisuuden lisääminen ja liikunnan harrastaminen eivät kuitenkaan ole itses-

täänselviä tai helppoja asioita. Psykoosikuntoutujat kokevat sairautensa myötä monia 

psyykkisiä haasteita, jonka vuoksi moni priorisoi psyykkisen terveytensä fyysisen tervey-

den edelle (Wärdig ym. 2015). Aloitekyvyttömyys, tunne-elämän latistuminen, tahdotto-

muus ja masentuneisuus eli niin kutsutut negatiiviset oireet ovat usein päällimmäisenä 

taustalla vähäiseen liikkumiseen. Tässä työssä käytetyissä tutkimuksissa on yksiselittei-

sesti tuotu ilmi liikunnan helpottavan merkittävästi näihin oireisiin (Deenik ym 2018; Firth 

ym 2016). Johtopäätöksenä voisi pohtia näiden yhteyttä, jos liikunta helpottaa negatiivi-

sia oireita, vaikuttaako myös liikkumattomuus oireiden voimakkuuteen?  Aiheesta ei kui-

tenkaan ole vielä tehty tarpeeksi tutkimuksia, jotta varmoja johtopäätöksiä voisi tehdä. 

Liikunnalla tiedetään olevan kiistaton vaikutus sydän- ja verisuonitautien, kakkostyypin 

diabeteksen ja metabolisen oireyhtymän ehkäisyssä. Psykoosikuntoutujien kohdalla on 

erityisen tärkeää löytää heille sopivia liikkumistapoja, jotta liikunnasta tulisi pysyvä osa 

heidän arkeaan. Viime vuosina erityisesti ryhmissä tapahtuvat kokonaisvaltaiset elämän-

tapainterventiot ovat todettu tehokkaiksi keinoiksi liikunnan harrastamisen aloittamiseen 

ja pysyvään elämäntapamuutokseen. Interventioit ovat yleensä sisältäneet monimuotoi-

sen liikuntaharjoittelun lisäksi ohjausta ja neuvontaa ravinnosta ja terveellisistä elämän-

tavoista. (Wärdig 2015). Ryhmässä tapahtuvan liikunnan on tutkittu olevan mielekkäin 

tapa liikkua, sillä fyysisten etujen lisäksi ryhmässä saa tärkeitä sosiaalisia kontakteja ja 
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vertaistukea (Firth ym. 2015). Vertaistuen tärkeyttä ei voi olla korostamatta, sillä sa-

massa tilanteessa olevien kuntoutujien kanssa ei tarvitse vähätellä tai olla tuomatta esiin 

erilaisia tuntemuksia ja ajatuksia. 

Tämän hetkinen tutkimustieto keskittyy pitkälti siihen, minkä verran aerobista liikuntaa ja 

lihasvoimaharjoittelua tarvitaan, jotta fyysisiä tai psyykkisiä etuja saavutetaan. Jonkin 

verran on tutkittu psykoosikuntoutujille sopivia lajeja, jotka on tässä katsauksessa esi-

telty. Kävely, pyöräily, lihasvoimaharjoittelu, jooga, vaellus, ratsastus ja kehotietoisuus-

harjoittelu ovat kaikki todettu olevan tehokkaita harjoittelumuotoja (Maier – Jette 2016; 

Bangalore – Varambally 2012; Kauranen 2018; Firth ym. 2015). UKK-instituutti on myös 

laatinut yllä olevat soveltavat terveysliikuntasuositukset, joita voidaan käyttää psykoo-

sikuntoutujille. Nämä suositukset ovat kuitenkin suurelle osalle epärealistiset, eikä niistä 

tulisi ottaa paineita. Optimaalisinta olisi löytää itselle mielekäs tapa liikkua, jolloin liikku-

misesta tulee todennäköisemmin pysyvä osa arkea. Vähäinenkin liikunta ja fyysinen ak-

tiivisuus on parempi fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle, kuin täysi liikkumattomuus. 

Ohjauksen, neuvonnan ja ammatillisen tuen on tutkittu olevan psykoosikuntoutujille itsel-

leen tärkeitä elementtejä etenkin liikuntaharrastuksen aloitusvaiheessa, mutta myös har-

rastuksen jatkuvuuden näkökulmasta (Firth ym 2016). Katsauksen perusteella voi tehdä 

johtopäätöksen siitä, että interventiojaksojen jälkeen olisi tärkeää, että kuntoutujia ei jä-

tettäisi täysin yksin uuden liikuntaharrastuksen kanssa. Edes satunnainen, mutta kuiten-

kin säännöllinen ammattilaisen tuki olisi avainasemassa liikuntaharrastuksen ylläpysymi-

seen. Vertaistukiryhmässä tapahtuvaa liikuntaa ei myöskään tulisi kokonaan lopettaa in-

terventiojakson jälkeen, jos vain mahdollista. 

Suurin osa tämän katsauksen tutkimuksista on tehty vuosien 2015-2018 välillä, eikä 

aiempaa tutkimustietoa aiheesta ole paljon. Tutkimukset ovat siis todella tuoreita, joka 

osoittaa aiheen olevan tällä hetkellä ajankohtainen. Tämä katsaus tehtiin pääasiassa 

ammattilaisia ajatellen ja siihen koottiin tämän hetkinen tutkimustieto psykoosikuntoutu-

jien liikunnasta, sen haasteista ja sen tukemisesta. Käytetyissä tutkimuksissa tuotiin jon-

kin verran ilmi myös kuntoutujien omia näkökulmia, toiveita ja tarpeita liikuntaa ja elä-

mäntapamuutosta koskien. Heidän näkökulmansa tuovat reilusti lisäarvoa katsauksen 

konkreettiseen käytettävyyteen, sillä vaikka katsaus on suunnattu ammattilaisille, ovat 

kuntoutujat kuitenkin aina keskiössä. Tutkimuksia tarvitaan kuitenkin vielä lisää erityi-

sesti siitä, miten ammattilaiset voivat tukea ja kannustaa psykoosikuntoutujia liikuntahar-

rastuksen aloittamisessa ja ylläpitämisessä.  
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Lisätutkimusta tarvitaan myös negatiivisten oireiden ja liikkumattomuuden suhteesta. 

Kuten jo aiemmin työssä on mainittu, negatiiviset oireet ja psyykkisen terveyden priori-

sointi ovat usein suurin este liikunnan harrastamiselle, mutta liikunnan on kuitenkin tut-

kittu helpottavan niitä (Deenik ym 2018; Firth ym 2016). Olisikin tärkeää saada aiheesta 

lisää pätevää tutkimusta, jotta liikunta saataisiin merkittäväksi osaksi psykoosia sairas-

tavien kokonaisvaltaista kuntoutusta ja elämää. Uusien tutkimusten perusteella pystyt-

täisiin räätälöimään juuri tälle kohderyhmälle parhaita keinoja terveyden edistämiseen 

liikunnan näkökulmasta nykyisten hoitomuotojen rinnalle. Katsauksen pohjalta toteutet-

tiin napakka liikuntaopas suoraan psykoosikuntoutujille. Liikuntaoppaan pääasiallisena 

tarkoituksena on motivoida liikunnan harrastamiseen ja toimia kannustimena liikuntahar-

rastuksen aloittamiseen ja mielekkääseen jatkumiseen. 
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