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Psykofyysisessä fysioterapiassa ihminen huomioidaan kokonaisvaltaisesti ja sen 
taustalla on ajatus kehon sekä mielen vuorovaikutussuhteesta. Se soveltuu käytet-
täväksi jokaisella fysioterapian osa-alueella niin yksilö- kuin ryhmäterapiana. Fyysi-
nen toiminta vaikuttaa mieleen ja mieli kehoon. Tutkimusten mukaan joogalla, mind-
fulnessilla ja hengitysharjoittelulla voidaan vaikuttaa positiivisesti ihmisen kokonais-
valtaiseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin. Näiden menetelmien avulla voidaan en-
naltaehkäistä ja lievittää muun muassa kipua ja stressiä, jotka ovat liitännäisinä lä-
hes jokaiseen vaivaan ja sairauteen jollakin tavalla. 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa tietoa fysioterapeuteille ja alan opiskelijoille 
erilaisista psykofyysisen fysioterapian menetelmistä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin 
ja toimintakyvyn ylläpitoon sekä edistämiseen. Tarkoituksena on myös tuottaa tietoa 
tekijöistä, jotka heikentävät kokonaisvaltaista toimintakykyä ja hyvinvointia sekä mi-
ten ennaltaehkäistä heikentävien tekijöiden vaikutuksia. Tavoitteena oli koostaa joo-
gasta, mindfulnessista ja hengitysharjoittelusta monipuolinen opas fysioterapeuttien 
käyttöön asiakastyön tueksi. 

Miltä tuntuu?: Opas psykofyysiseen fysioterapiaan joogan, mindfulnessin ja hengi-
tysharjoittelun kautta sisältää teoriaa jokaisesta aiheesta ja useita harjoitteita. Jo-
kainen aihealue on värikoodattu selkeyden vuoksi. Joogaosiossa on kerrottu har-
joitteen vaikutus ja kontraindikaatiot. Harjoitteisiin on kuvalliset sekä sanalliset oh-
jeet. Joogamuodoista mukaan valikoitui kehoa ja mieltä samanaikaisesti harjoittava 
lempeä yin-jooga, palauttava eli restoratiivinen jooga sekä voimaa, itsekuria ja ta-
sapainoa kehittävä hathajooga. Oppaaseen valittiin mahdollisimman monipuolisia 
harjoitteita. Mindfulness- ja hengitysharjoitteluosissa on kerrottu harjoitteen vaikutus 
ennen varsinaista harjoitetta. 

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilta saadun palautteen perusteella opas on hyö-
dyllinen, selkeä ja helppokäyttöinen. Opas on nähtävillä tämän opinnäytetyön liit-
teenä ja ladattavissa käyttöön erillisenä PDF-tiedostona.

Avainsanat: psykofyysinen fysioterapia, hyvinvointi, toimintakyky, jooga, mindful-
ness, hengitysharjoittelu 
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Psychophysical physiotherapy considers the person holistically and is based on the 
idea of the interaction between the body and the mind. It can be used in every aspect 
of physiotherapy as part of both individual and group therapy. Physical activity and 
the mind are closely interlinked and affect each other. Indeed, studies have shown 
that yoga, mindfulness and breathing training can have a positive effect on a per-
son’s overall functioning and well-being. These methods can be used to prevent and 
alleviate, for example, pain and stress which are associated with almost every ail-
ment and disease in some way. 

The purpose of this thesis is to provide knowledge to physiotherapists and students 
in the field about various methods of psychophysical physiotherapy for the mainte-
nance and promotion of overall well-being and functional capacity. The aim is also 
to provide information about the factors that impair overall functioning ability and 
well-being, and how to prevent the effects of these factors. The goal was to compile 
a comprehensive guidebook to yoga, mindfulness and breathing training for the use 
of physiotherapists to support client work. 

How do you feel?: A guidebook to psychophysical physiotherapy through yoga, 
mindfulness and breathing training includes theory on each topic, as well as several 
exercises. Each topic is color coded for clarity. The yoga section describes the effect 
and contraindications of the exercise, and there are pictorial and verbal instructions 
for the exercises. Different yoga forms, such as gentle yin yoga, restorative yoga, 
and hatha yoga, which develop strength, self-discipline and balance, were selected. 
The mindfulness and breathing training sections describe the effect of exercise be-
fore the actual exercise. They were chosen in order to include a variety of diverse 
exercises. 

Based on the feedback from social and health care professionals, the guidebook is 
useful, clear and easy to use. You can see the guidebook as an appendix to this 
thesis and it can be downloaded as a separate PDF file for use. 

Keywords: psychophysical physiotherapy, well-being, functioning ability, yoga, 
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1 JOHDANTO 

Ilman kipua, ei ole elämää ja ilman stressiä, ei ole kipua. Kipu herättää tunteita ja 

stressiä synnyttävät tunteet aiheuttavat kipua. Merkityksellistä on, miten kipuun ja 

stressiin suhtautuu. (Siira & Palomäki 2016, 27.) Fysioterapia yksilön kokonaisval-

taisen toimintakyvyn edistäjänä tähtää ihmisenä voimaantumiseen kehotietoisuu-

den, toiminnallisuuden ja fyysisen aktiivisuuden kautta, yhdistäen psyykkiset ja fyy-

siset näkökulmat (Probst 2017). 

Valitsimme aiheeksemme psykofyysisen fysioterapian, koska sen avulla on mah-

dollista vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin ja toimintakykyyn kokonaisvaltaisesti. 

Työmme aihe on erittäin ajankohtainen nyky-yhteiskunnan hektisyyden ja kuormit-

tavuuden vuoksi. Viimeisimmässä Kansallisessa FinTerveys 2017 -tutkimuksessa 

18–64-vuotiaista miehistä 15,1 prosenttia ja naisista 20,1 prosenttia ilmoitti käy-

neensä fysioterapiassa edeltävien 12 kuukauden aikana. Samassa ikäryhmässä 

jostain pitkäaikaissairaudesta tai terveysongelmasta kärsivien määrä oli miehistä 

37,8 prosenttia ja naisista 43,7 prosenttia sekä toimintarajoituksia terveysongelman 

vuoksi koki miehistä 25,4 prosenttia ja naisista 30,7 prosenttia. (THL 2019.) 

Olemme pyrkineet nostamaan opinnäytetyössämme esille mahdollisimman moni-

puolisesti tutkimuksia, jotta näiden psykofyysisten menetelmien laajat käyttömah-

dollisuudet aukeaisivat paremmin eikä käyttö painottuisi enää vain mielentervey-

denhäiriöiden yhteyteen. Stressi ja kipu ovat läsnä monissa sairauksissa ja erilai-

sissa elämäntilanteissa, jonka vuoksi olemme nostaneet ne työssämme esille. Toi-

vomme, että oppaamme avulla fysioterapeutit saavat lisää työkaluja päivittäiseen 

asiakastyöhönsä. Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa tietoa fysioterapeuteille ja 

alan opiskelijoille erilaisista psykofyysisen fysioterapian menetelmistä kokonaisval-

taisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitoon sekä edistämiseen. Tarkoituksena 

on myös tuottaa tietoa tekijöistä, jotka heikentävät kokonaisvaltaista toimintakykyä 

ja hyvinvointia sekä miten ennaltaehkäistä heikentävien tekijöiden vaikutuksia. Ta-

voitteena on koostaa joogasta, mindfulnessista ja hengitysharjoittelusta monipuoli-

nen opas fysioterapeuttien käyttöön asiakastyön tueksi. 

Valitsimme oppaaseen menetelmiksi joogan, mindfulnessin ja hengitysharjoittelun, 

koska niillä voidaan hoitaa stressiä ja kipua, jotka liittyvät lähes kaikkiin vaivoihin, 
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vammoihin, häiriöihin ja sairauksiin jollakin tavalla, alentaen toimintakykyä ja täten 

heikentäen hyvinvointia. Stressin ja kivun lääkkeetön hoito on mahdollista ja suosi-

teltavaa sekä mielestämme kokeilemisen arvoista. Joogan monista muodoista valit-

simme hatha- ja yin-joogan sekä restoratiivisen joogan niiden monipuolisten ja sel-

keiden käyttömahdollisuuksien vuoksi. Riippuen lähteestä, mindfulnessista käyte-

tään usein myös nimityksiä meditaatio, tietoinen läsnäolo ja mielikuvaharjoit-

telu. Harjoitteet ovat kuitenkin hyvin samankaltaisia nimityksistä huolimatta. Hengi-

tysharjoittelusta pyrimme tuomaan esille erilaiset tavat niiden toteuttamiseen. Har-

joitteet voivat keskittyä joko vapaaseen tai tarkasti ohjattuun hengittämiseen, mutta 

molemmissa muodoissa itsensä sekä omien tuntemusten havainnointi on keski-

össä. 

Usein näistä menetelmistä puhutaan stressinlievitys- tai stressinhallintakeinoina. 

Tutkimusten mukaan nämä menetelmät ovat monipuolisia ja toimivat positiivisesti 

muun muassa henkilöillä, joilla on tuki- ja liikuntaelinongelmia, mielenterveyshäiri-

öitä, neurologisia sairauksia, sydän- ja verisuonisairauksia ja syöpää sairastavilla 

tukihoitona sekä sen jälkihoidossa. Probst (2017) nostaa esille monia pitkäaikais-

sairauksia, joihin liittyy tunteiden laaja kirjo. Tunteet ja niistä johtuvat haasteet nä-

kyvät fysioterapeutin työssä, jonka vuoksi biopsykososiaalinen lähestymistapa on 

otettava huomioon. 

Opas on tarkoitettu päivittäisen asiakastyön tueksi fysioterapian ammattilaisille. 

Olemme pyrkineet kokoamaan oppaan selkeäksi kokonaisuudeksi sekä valitut har-

joitteet perustuvat teoriaan ja tutkittuun tietoon. Harjoitteita voi hyödyntää tapaamis-

käynnin aikana sekä antaa niitä asiakkaalle kotona itsenäisesti tehtäväksi, niiltä osin 

kuin se on mahdollista. Jokaisen harjoitteen kohdalla on kerrottu sen käyttötarkoi-

tukset ja vaikutuskohteet kehossa, jolloin on selkeämpi valita asiakkaalle niistä so-

pivimmat. On kuitenkin huomioitava, että oppaamme on vain pieni osa laajoja koko-

naisuuksia ja se sisältää vain jonkin verran harjoitteita jokaisesta menetelmästä. 

Joogaa, mindfulnessia ja hengitysharjoituksia ohjaavat muutkin kuin fysioterapeutit, 

sillä niitä harrastetaan vapaa-ajalla. Näihin menetelmiin on olemassa omat koulu-

tuksensa, mutta niitä on mahdollista ohjata jonkin verran ilman sitäkin. Asiakkaiden 

tarpeiden ja oman kiinnostuksen pohjalta suosittelemme kuitenkin varsinaisen kou-

lutuksen hankkimista. 
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2 HYVINVOINTI JA TOIMINTAKYKY 

Hyvinvointi jaetaan kolmeen osa-alueeseen: koettuun hyvinvointiin/elämänlaatuun, 

terveyteen ja materiaaliseen hyvinvointiin (Keskeisiä käsitteitä 2020). Koetulla hy-

vinvoinnilla tarkoitetaan psykofyysistä tilaa, jossa keho koetaan toimintakykyiseksi 

ja elinvoimaiseksi sekä mieliala on suhteellisen positiivinen. Kehossa ei ole haittaa-

via vaivoja eivätkä negatiiviset asiat paina mieltä. (Nupponen 2005, 48.) Hyvinvointi 

voidaan jakaa myös yksilölliseen ja yhteisötasoiseen hyvinvointiin. Yksilölliseen hy-

vinvointiin vaikuttavat sosiaalinen pääoma, onnellisuus, itsensä toteuttaminen ja so-

siaaliset suhteet. Yhteisötasoiseen hyvinvointiin vaikuttaa muun muassa työllisyys, 

elinolot, toimeentulo ja työolot. (Keskeisiä käsitteitä 2020.) 

Jos henkilöllä ilmenee psyykkistä oireilua, esimerkiksi masentuneisuutta, ärtynei-

syyttä tai ahdistuneisuutta, voidaan sitä pitää yleisesti hyvinvoinnin puutteena. Hy-

vinvointi kärsii, jos turvallisuuden, fyysisen toimintakyvyn ja somaattisen terveyden 

edellytykset eivät täyty. (Nupponen 2005, 49.) Hyvinvointia voidaan edistää toimin-

nalla, joka tukee henkilön mahdollisuuksia työ- ja toimintakyvyn, terveyden, osalli-

suuden sekä hyvinvoinnin parantamiseen ja ylläpitoon (Keskeisiä käsitteitä 2020). 

Toimintakyky tarkoittaa ihmisen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia edellytyksiä sel-

viytyä hänelle itselleen merkityksellisistä ja välttämättömistä jokapäiväisen elämän 

toiminnoista – työstä, opiskelusta, vapaa-ajasta ja harrastuksista, itsestä ja toisista 

huolehtimista – siinä ympäristössä, jossa hän elää (Kähäri-Wiik, Niemi & Rantanen 

2007, 13). Lehto (2004, 18–20) määrittää toimintakyvyn elämänlaatuna, joka koos-

tuu läheisten ihmissuhteiden vaalimisen mahdollisuutena, itseilmaisusta ja itsenäi-

sestä elämisestä. Hänen mukaansa toimintakyvyllä voidaan myös tarkoittaa ”ihmi-

sen fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten ominaisuuksien suhdetta häneen kohdis-

tuviin odotuksiin”. Hän kuitenkin myös toteaa toimintakyvyn olevan suhteellista ja 

subjektiivinen kokemus. 

Toimintakyky on kuin ihmisen omien tavoitteiden, kykyjen sekä elin- ja toimintaym-

päristön välinen tasapainotila. Siihen vaikuttavat sekä positiiviset että negatiiviset 

asiat, jotka liittyvät ympäristöön. Toimintakykyä ja arjessa pärjäämistä on mahdol-

lista parantaa kohentamalla asuin- ja elinympäristöön liittyviä tekijöitä, erilaisilla pal-
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veluilla ja muiden ihmisten tuella. Ihmisen toimintakykyä voidaan kuvata kansainvä-

lisellä ICF-luokituksella (International Classification of Functioning, Disability and 

Health) sekä jakamalla toimintakyky fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen ja kogni-

tiiviseen toimintakykyyn. (Mitä toimintakyky on? 2019.) 

2.1 Toimintakyvyn osa-alueet 

Fyysinen toimintakyky. Fyysisellä toimintakyvyllä tarkoitetaan ihmisen fyysisiä 

edellytyksiä selviytyä hänelle tärkeistä arjen toiminnoista. Käytännössä tämä tarkoit-

taa sitä, että hänellä on kyky liikkua. (Tarnanen 2020, 263.) Kun fyysinen toiminta-

kyky on riittävä, kykenee ihminen asumaan kotonaan omatoimisesti ja osallistu-

maan yhteisöön sekä yhteiskuntaan (Sainio ym. 2018, 107). Nevala-Purasen (2001, 

46–47) mukaan fyysinen toimintakyky voidaan jaotella lihaskuntoon (notkeus, voima 

ja kestävyys), yleiskestävyyteen (aerobinen ja anaerobinen) ja liikehallintakykyyn 

(reaktio-, tasapaino- ja koordinaatiokyky sekä kinesteettinen erottelukyky). Myös ni-

velten liikkuvuus sekä aisteista näkö ja kuulo luokitellaan usein fyysisen toimintaky-

vyn alle (Mitä toimintakyky on? 2019). Kansallisen FinTerveys 2017 -tutkimuksen 

mukaan 55–64-vuotiaista miehistä 11,3 prosentilla ja naisista 22,7 prosentilla kyy-

kistyminen tuotti vaikeuksia tai ei onnistunut ollenkaan. Yli 65-vuotiailla miesten tu-

los oli 27,5 prosenttia ja naisten 59 prosenttia. (THL 2019.) 

Psyykkinen toimintakyky. Psyykkinen toimintakyky tarkoittaa, että ihminen selviy-

tyy voimavarojensa avulla arjen haasteista sekä mahdollisista muutos- ja kriisitilan-

teista (Nevala-Puranen 2001, 47). Psyykkisen toimintakyvyn osa-alueita ovat ihmi-

sen käsitys omasta itsestään ja kehitysmahdollisuuksistaan, psyykkiset voimavarat, 

persoonallisuus, elämänhallinta sekä sosiaalisista tilanteista selviytyminen. Positii-

vinen mielenterveys on hyvän psyykkisen toimintakyvyn tuotos ja se on voimavara, 

jota tulee kehittää ja hyödyntää. (Solin ym. 2018, 128.) Kansallisessa FinTerveys 

2017 -tutkimuksessa kartoitettiin psyykkistä kuormittuneisuutta kahdella eri kysely-

lomakkeella. General Health Questionnaire-12 kyselyn mukaan 18–64-vuotiaista 

miehistä 17,6 prosentilla ja naisista 26,8 prosentilla oli merkittävää psyykkistä kuor-

mittuneisuutta. Samassa ikäryhmässä Mental Health Index-5 kyselyn perusteella 

luvut olivat miehillä 7,9 prosenttia ja naisilla 8,5 prosenttia. (THL 2019.) 
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Sosiaalinen toimintakyky. Sosiaalisella toimintakyvyllä tarkoitetaan ihmisen kykyä 

toimia yhteisöissä ja yksilöiden välisissä suhteissa (Martelin ym. 2018, 122). Ne-

vala-Puranen (2001, 48) lisää määritelmään yksilön kyvyn toimia aktiivisesti yhteis-

kunnassa. Sosiaaliseen toimintakykyyn liittyvät ihmisen yksilölliset piirteet, mutta sii-

hen vaikuttaa myös ihmisestä itsestään riippumattomat ulkopuoliset asiat, kuten 

ympäristö ja sosiaaliset verkostot. Sosiaalisen toimintakyvyn heikkeneminen näkyy 

muun muassa vaikeutena olla vuorovaikutuksessa yhteisöissä ja toisten ihmisten 

kanssa, sosiaalisen osallistumisen vaikeutena sekä vaikeutena selviytyä arkielä-

män edellyttämistä tehtävistä. (Martelin ym. 2018, 122.) 

Kognitiivinen toimintakyky. Kognitiivista toimintaa on tiedon vastaanottaminen, 

käsittely, säilyttäminen ja käyttö (Koskinen ym. 2018, 117). Kähäri-Wiik ym. (2007, 

13) nostavat esille myös kyvyn muodostaa käsityksiä ympäröivästä maailmasta. 

Näiden osa-alueiden yhteistoiminta on kognitiivista toimintakykyä ja se mahdollistaa 

arjessa selviytymisen. Kognitiivisen toimintakyvyn ongelmia ovat muun muassa 

muistisairaudet, jotka yleistyvät ikääntyessä. (Koskinen ym. 2018, 117.) 

2.2 Stressi ja kipu toimintakykyä sekä hyvinvointia heikentävinä tekijöinä 

Toimintakyvyn osa-alueita ei voida varsinaisesti erottaa toisistaan, koska ihminen 

on kokonaisuus, jossa jokainen osa-alue vaikuttaa toisiinsa (Nevala-Puranen 2001, 

46; Kähäri-Wiik ym. 2007, 14). On tutkitusti todistettu, että lapsuudessa koettu va-

kava stressi vaikuttaa laaja-alaisesti terveyteen ja toimintakykyyn vielä aikuisiälläkin 

(Herrala, Kahrola & Sandström 2008, 157–158). Siira ja Palomäki (2016, 31) tuovat 

esille myös lapsuusajan stressikokemusten liitännäisyyden aikuisiän sairastavuu-

teen, erityisesti kroonisiin sairauksiin ja krooniseen kipuun, jotka voivat alentaa toi-

mintakykyä. He kertovat, että asiakkaita on mahdollista auttaa laajemmin ja ottaa 

kokonaisvaltaisemmin huomioon, kun selvittää asiakkaan niin sanotut ACE-pisteet 

(adversed childhood experiences, lapsuuden stressikokemukset). Felitti ym. (1998) 

ovat tehneet alkuperäisen tutkimuksen lapsuusajan stressikokemuksiin liittyen 

1990-luvulla. Tutkimukseen osallistui yli 15 000 ihmistä ja siinä käytettiin tiedonke-

ruuseen kahta eri kyselylomaketta. Toinen liittyi suvun terveyshistoriaan ja toinen 
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oli itsearvio omasta terveydestä. Kymmenen ACE-kysymystä muodostettiin tunne-

tuista eri lomakkeista sisältäen kaltoinkohtelun (fyysinen, psyykkinen, seksuaalinen 

väkivalta), laiminlyönnin (perustarpeet, yksin jättäminen) ja kodin haastavat olosuh-

teet (päihteiden väärinkäyttö, avioero, vanhempien mielenterveysongelmat, rikolli-

nen toiminta, äitiin kohdistuva väkivalta). Kysymyksiin vastataan kyllä tai ei eli onko 

henkilö kokenut elämänsä ensimmäisen 18 vuoden aikana kyseisiä asioita. Mitä 

korkeammat pisteet testistä saa, sitä suuremmat terveysriskit henkilöllä on tulevai-

suudessa. (Felitti ym. 1998.) 

Howard Schubiner on kehittänyt käsitteen mind-body syndrome (mielen ja kehon 

oireyhtymä) tutkiessaan stressaavien elämänkokemusten ja pitkittyneen kivun yh-

teyttä toisiinsa. Hän on tullut siihen tulokseen, että psykofyysinen oirekokonaisuus 

on yhteydessä krooniseen kipuun. (Siira & Palomäki 2016, 31.) Akuutti kipu aiheut-

taa aina elimistössä fysiologisen stressireaktion (Herrala ym. 2008, 161) ja tunteet, 

jotka aiheuttavat stressiä, saavat aikaan kipukokemuksen (Siira & Palomäki 2016, 

27). Alentunut toimintakyky liittyy usein kipuun (Granström 2010, 81). Selkärangan 

hermojuuren puristustilat, selkeästi määriteltävät nivelsairaudet ja liikuntaelinvam-

mat voivat heikentää toimintakykyä. Näistä iso osa on kroonisia epäspesifejä niskan 

ja alaselän kiputiloja. (Malmivaara 2001, 206.) Kansallisessa FinTerveys 2017 -tut-

kimuksessa kartoitettiin muun muassa 18–64-vuotiaiden kokemaa olkapää-, niska- 

ja selkäkipua edeltävien 30 päivän aikana. Olkapääkipua oli miehistä 34,7 prosen-

tilla ja naisista 33,5 prosentilla. Niskakipua oli miehistä 39,3 prosentilla ja naisista 

53,8 prosentilla. Selkäkipua oli miehistä 46,8 prosentilla ja naisista 48,5 prosentilla. 

(THL 2019.) Granström (2010, 32) tuo esille kivun vaikutuksen kognitiiviseen toimin-

takykyyn heikentäen muun muassa huomiokykyä ja muistia. Psykofyysisellä fysiote-

rapialla voidaan vaikuttaa ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin kokonaisvaltaisesti 

edistäen, vahvistaen ja tukien toimintakykyä sekä voimavaroja muun muassa lievit-

tämällä kipua ja vähentämällä stressiä (Kauranen 2018, 522). 
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3 KIPU 

Ojalan (2020, 35) mukaan päivitetty kivun määritelmä on tarkennettu seuraavaan 

muotoon: ”Kipu on ahdistava kokemus, johon voi liittyä kudosvaurio. Kipukokemus 

sisältää epämiellyttävän tuntemuksen ohella erilaisia tunteita, uskomuksia, käsityk-

siä ja asenteita sekä erilaisia sosiaalisia tekijöitä.” Kansainvälinen kivuntutkimusyh-

distys (International Association for study of pain, IASP) kertoo kivun olevan subjek-

tiivinen kokemus ja sitä voidaan kuvata kudosvaurioihin liittyvillä käsitteillä (Herrala 

ym. 2008, 162). 

Martin ym. (2014, 97) tuovat esille, että ruumiissa koettu kipu voi aiheuttaa mielen 

kipua, esimerkiksi masennusta, ja päinvastoin. Kivun tehtävänä on varoittaa elimis-

töä kudosvauriosta tai luoda optimaaliset olosuhteet paranemiselle. Kudosvaurion 

syynä voi olla vamma, leikkaus, sairaus, tulehdus, iskemia tai sensorisen hermoston 

häiriö. Kivun kokemukseen vaikuttaa kudosvaurion laajuus, mutta myös henkilön 

persoonallisuus, uskomukset, asenteet, mieliala, uskonto ja kulttuuri, toisten ihmis-

ten reaktiot sekä elämäntilanne. (Kauranen 2018, 546.) Koska kipu on subjektiivista, 

sitä ei voida aina havaita objektiivisesti useista mittareista huolimatta (Herrala ym. 

2008, 165). 

Kroonisen kivun riskitekijöitä ovat muun muassa naissukupuoli, masennus, ahdis-

tuneisuus, alempi sosioekonominen luokka, kulttuuriset ja maantieteelliset taustate-

kijät, katastrofointitaipumus, ikä, passiiviset selviytymisstrategiat sekä työtilanne. 

Työhön liittyviä riskitekijöitä ovat esimerkiksi vähäiset vaikutusmahdollisuudet, fyy-

sisesti raskas työ, toistuvat työliikkeet ja työn yksitoikkoisuus. Muita kroonistumi-

seen liittyviä tekijöitä ovat aikaisempi kipu, perheen kipuhistoria, huono terveys, ki-

pualueiden määrä ja kivun voimakkuus. (Haanpää & Vainio 2018, 125.) 

Granströmin (2010, 10) mukaan Suomessa on niin paljon kroonista kipua sairasta-

via henkilöitä, että sitä voidaan pitää kansantautina. Kroonisen kivun merkittävin syy 

on tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja muun muassa jostain kroonisesta selkäsairau-

desta kärsii joka kymmenes suomalainen aikuinen (Ojala 2020, 27). Kipuun liittyvät 

terveydenhuollon kustannukset ovat mittavia (Haanpää & Vainio 2018, 126–127). 

Menetetty työpanos ja sairauspoissaolot aiheuttavat kustannuksia työnantajille ja 

yhteiskunnalle, mutta myös henkilölle itselleen, vaikeuttaen taloudellista tilannetta. 
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Kipu itsessään voi heikentää mielenterveyttä, jota työstä poisjäänti tuskin helpottaa. 

Kivusta kärsivä voi kokea olevansa taakka lähipiirille, jos se aiheuttaa merkittävää 

toimintakyvyn alenemista. Jos hoitovaste on heikkoa ja oireilu erittäin haastavaa, 

henkilölle voi tulla jopa itsetuhoisia ajatuksia. Koska kipu ja mieli vaikuttavat toi-

siinsa, pitäisi henkilöä hoitaa kokonaisvaltaisesti ja ottaa huomioon sen moniulottei-

set vaikutukset. (Granström 2010, 10–12.) 

3.1 Kivun jaottelu 

Kivun välittyminen voidaan jakaa hermojärjestelmässä neljään vaiheeseen: trans-

duktioon, transmissioon, modulaatioon ja perseptioon (Kalso & Kontinen 2018, 56). 

Kipua voidaan jaotella eri tavoilla, esimerkiksi sen keston, sen aiheuttaman toimin-

nallisen haitan, ajallisen luonteen, aiheuttajan, sijainnin, elinjärjestelmän, patofysio-

logisen mekanismin ja voimakkuuden mukaan (Hamunen, Karlsson & Vainio 2018, 

129). Kipu jaetaan kestoltaan kolmeen osaan: akuuttiin, joka kestää alle kuukau-

den, subakuuttiin 1–3 kuukautta kestävään ja krooniseen eli yli 3 kuukautta kestä-

vään kipuun. Krooniseksi kivuksi voidaan luokitella myös sellainen kipu, joka kestää 

normaalia kauemmin tai kudosvaurio ei parane oletetussa ajassa. (Kipu 2017; Kau-

ranen 2018, 546.) Voidaan myös puhua edellä mainittujen lisäksi niin sanotusta lä-

pilyöntikivusta, kun pitkäkestoinen kipu pahenee hetkellisesti, esimerkiksi syövän 

vuoksi (Hamunen ym. 2018, 129). Luomajoen (2020, 53–60) mukaan kipu luokitel-

laan nosiseptiiviseen (mekaaninen, tulehduksellinen, iskeeminen ja heijastekipu), 

neurogeeniseen, neuropaattiseen, sekundääriseen hyperalgesiaan ja nosiplasti-

seen kipuun sekä output-mekanismeihin. 

Nosiseptiivinen mekaaninen kipu. Nosiseptiivinen mekaaninen kipu johtuu me-

kaanisesta ärsytyksestä, muun muassa kudoksen venymisestä tai kompressiosta 

tai tietystä liikkeestä. Kipu on useimmiten tarkkarajainen, pienellä alueella ja piste-

mäistä eikä siihen liity lepokipua. Mekaanista kipua aiheuttavat esimerkiksi lukkiu-

tuvat fasettinivelet ja SI-nivel (sacroiliac joint). (Luomajoki 2020, 53–54.) 

Tulehduksellinen kipu. Tulehduksellinen kipu johtuu yleensä jostakin vammasta, 

kun kudos vaurioituu. Kipu on paikallista, selkeästi määritettävällä alueella ja se tun-

tuu pulsoivana tai jomotuksena sekä siihen liittyy paineen ja turvotuksen tunne. Kipu 
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provosoituu tietystä liikkeestä ja siihen liittyy yö- ja lepokipua sekä aamujäykkyyttä. 

Tyypillisiä esimerkkejä tulehduksellisesta kivusta ovat akuutit vammat, leikkausten 

jälkitilat, jänteiden kiinnityskohtien vaivat ja reumaattisiin sairauksiin liittyvät kivut. 

Pääasiassa kaikkiin -itis-päätteisiin liittyy tulehduksellinen kipu eli esimerkiksi bursi-

tis ja tendonitis. (Luomajoki 2020, 53–54.) 

Iskeeminen kipu. Iskeeminen kipu on tulehduksellisen kivun seuraava vaihe, jolloin 

tapahtuu kudoksen happamoituminen eli asidoosi. Syynä on useimmiten ergonomi-

set ja asentoperäiset vaivat, mutta myös hypermobiliteetti, liikekontrollin häiriöt, klii-

ninen instabiliteetti ja lihasheikkous. Kipua kuvataan usein puuduttavana, väsyttä-

vänä, tylsänä, kehon osa tai lihakset tuntuvat jännittyneiltä ja tunteena ettei jaksa 

pitää tai jokin paikka katkeaa. (Luomajoki 2020, 53, 55.) 

Heijastekivut. Heijastekivuissa nosiseptiiviset ärsykkeet voivat säteillä distaalisesti 

ja ne johtuvat mahdollisesti selkäydintason konvergenssista. Keskushermosto me-

nee sekaisin saamastaan sekalaisesta informaatiosta, kun samaan segmenttiin tu-

lee useita viestejä eri paikoista (iho, lihakset, sisäelimet ja nivelet). Esimerkiksi 

fasettinivelet, triggerpisteet, sydäninfarkti ja sisäelinongelmat aiheuttavat heijasteki-

pua. Tutkiessa on tärkeää erottaa heijastekivut ja hermoperäiset kivut toisistaan, 

esimerkiksi neurologisilla testeillä ja provokaatiotesteillä. (Luomajoki 2020, 53, 56.) 

Neurogeeninen kipu. Hamusen ym. (2018, 130–131) mukaan neurogeeninen kipu 

on välimuoto neuropaattiselle ja nosiseptiiviselle kivulle. Se on hermokipu, jonka 

aiheuttaa hermorungon hetkellinen mekaaninen ärsyke. Pysyvää vauriota her-

mossa ei synny ja kipu poistuu aiheuttajan poistuessa sekä tuntopuutokset palau-

tuvat. Esimerkiksi kasvaimien aiheuttaman hermokompressio ja välilevyn esiinluis-

kahdus voivat aiheuttaa tämänkaltaista hermokipua. (Hamunen ym. 2018, 130–

131.) 

Perifeerinen neuropaattinen kipu. Perifeerinen neuropaattinen kipu johtuu her-

mon vammasta ja siihen liittyvästä neuroinflammaatiosta sekä immunologisesta re-

aktiosta. Se aiheuttaa kokijalleen suurta tuskaa. Se tuntuu pistelynä, puutumisena, 

säteilykipuna, poraavana, epämiellyttävän ja polttavana. Tyyppiesimerkkinä on ran-

nekanavaoireyhtymä. (Luomajoki 2020, 56–57.) 
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Sekundääri hyperalgesia. Sekundääri hyperalgesia eli lisääntynyt kipuherkkyys 

liittyy neuropaattiseen kipuun, jolloin hermosolu reagoi kivulla aiemmin kivuttomaan 

ärsykkeeseen. Voidaan testata Pin prick-testillä, jossa saatu positiivinen tulos viittaa 

sekundääriseen hyperalgesiaan. Tässä kivun ilmentymismuodossa kontraindisoi-

tuja ovat kaikki passiiviset toimenpiteet. Tyyppiesimerkki on monimuotoinen paikal-

linen kipuoireyhtymä (CRPS, complex regional pain syndrome). (Luomajoki 2020, 

58.) 

Nosiplastinen kipu. Nosiplastinen kipu eli sentraalinen kipu ei selity neuropaatti-

sella eikä nosiseptiivisella kivulla. Tähän kivun muotoon liittyy vahvasti aivojen toi-

minta ja tunneperäiset sekä kognitiiviset kipureaktiot. Kipua on usein laajalla alu-

eella, esimerkiksi koko selässä. Nosiplastinen kipu voi aiheuttaa suurtakin kärsi-

mystä. Asiakas ei välttämättä osaa kertoa syytä kivulle ja saattaa kokea, ettei voi 

vaikuttaa kipuun. Kipu voi ilmetä voimakkuudeltaan vaihtelevasti eri päivinä ja siihen 

voi vaikuttaa monet asiat. Tyypillisiä esimerkkejä ovat fibromyalgia ja krooninen sel-

käkipu sekä monet muut krooniset kiputapaukset. (Luomajoki 2020, 58–59.) 

Output-mekanismit. Output-mekanismit eli stressireaktiot aiheuttavat kipua, jotka 

liittyvät usein kaikkiin kroonisiin kipuihin. Tähän mekanismiin liittyvä stressireaktio 

aiheuttaa muutoksia kortisolin ja adrenaliinin erittymisessä sekä immunologisia ja 

muita hormonaalisia reaktioita, jotka omalta osaltaan aiheuttavat muutoksia. Tähän 

ilmiöön liittyviä kipumekanismeja on vaikea havaita, tutkia ja hoitaa. Oirekuva on 

usein laaja, esimerkiksi outoa tunnetta, kylmän tai lämmön tunnetta, voimatto-

muutta, turvotuksen tunnetta, jokin kehonosa ei tunnu omalta, uniongelmat, hikoilu 

ja heikko vastustuskyky. (Luomajoki 2020, 59–60.) 

Idiopaattinen kipu. Idiopaattisen kivun mekanismi on tuntematon, se on osa laa-

jempaa kokonaisuutta eikä sen syy johdu hermo- tai kudosvauriossa. Tämänkaltai-

seen kipuun liittyy usein myös oireita, esimerkiksi neuroendokriinisen toiminnan ja 

autonomisen hermoston häiriöitä sekä motorisen funktion poikkeamia. (Hamunen 

ym. 2018, 130–131.) 

Ojalan (2020, 36) mukaan Kansainvälinen kivuntutkimisyhdistys on julkaissut uuden 

ICD-11-luokituksen (International Classification of Diseases), jonka mukaan krooni-

nen kipu tullaan jaottelemaan primaariin ja sekundaariseen kipuun. Siinä primaari 
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krooninen kipu määritellään yli 3 kuukautta kestäväksi eikä sille löydy aiheuttajaa. 

Sekundaarisen kroonisen kivun aiheuttaja tiedetään. Luokitus otetaan käyttöön vuo-

den 2022 aikana. (Ojala 2020, 36.) 

3.2 Kivun hoito 

Kivun (2017) Käypä hoito -suosituksen mukaan kivun hoidon perustana on lääkkee-

tön hoito, johon kuuluu suunnitelmallinen terapeuttinen harjoittelu, transkutaaninen 

hermostimulaatio eli TNS, kylmä- ja lämpöhoidot, liikunta sekä kognitiivis-beha-

vioraalinen terapia. Martin ym. (2014, 96) tuovat esille, että kivun säätelyyn voidaan 

myös vaikuttaa erilaisilla hengitys-, tietoisuustaito-, rentoutus- ja mielikuvaharjoit-

teilla. 

Pitkittynyt kipu voi aiheuttaa elimistöön niin sanotun kipumuistin, jonka vuoksi hen-

kilö kokee kipua vielä silloinkin, kun varsinainen kivun aiheuttaja on jo poistunut. 

Hermoradat, joiden on tarkoitus vaimentaa kipua, eivät enää toimi normaalisti silloin, 

kun kipumuisti on syntynyt. (Martin ym. 2014, 97.) Psykoedukaatio on erittäin tär-

keää kipuasiakkaan hoidossa, esimerkiksi kehon kipumuistiin liittyen. Psykoedukaa-

tio on ymmärryksen ja tiedon lisäämistä. (Röning 2020, 326.) Useat kivusta kärsivät 

kertovatkin, että kivun kanssa selviää paremmin ja siihen liittyvä pelko sekä ahdistus 

vähenee, kun saa ymmärrystä ja tietoa (Granström 2010, 13). 

Kivun kroonistumista ja muuttumista toimintakykyä haittaavaksi, voidaan pyrkiä eh-

käisemään tarvittaessa moniammatillisesti tehdyillä varhaisilla kuntoutustoimilla, 

jotka kohdistetaan sellaisiin asiakkaisiin, joilla on seuraavia psykososiaalisia riskite-

kijöitä: kivun pelko, ahdistuneisuus tai taipumus tulkita oireet liian vakaviksi tilantee-

seen nähden (Haanpää & Vainio 2018, 127). Asiakkaan on osallistuttava aktiivisesti 

hoitoonsa ja kuntoutukseensa. Yhteistyössä asiakkaan kanssa tehdään yksilöllinen 

hoitosuunnitelma, jonka tavoitteena on parantaa hänen toimintakykyään ja elämän-

laatuaan sekä lievittää kipua. Moniammatillinen lähestymistapa on tarpeellista pit-

käkestoisen kivun hoidossa. (Kipu 2017.) 
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4 STRESSI 

Peltomaa (2015, 50) määrittelee stressin olevan kokemuksellinen psyykkinen ja fyy-

sinen tila. Stressi syntyy ihmiselle, kun häneen kohdistuvien haasteiden ja vaati-

muksien määrä on niin suuri, ettei hänen käytettävissä olevat voimavarat riitä niistä 

selviytymiseen. Stressireaktio riippuu ihmisen asenteesta ja sietokyvystä, se ei ole 

suoranaisesti ärsyke, mikä stressaa. Stressiä eivät aiheuta vain kielteiset asiat vaan 

myös positiiviset muutokset voivat olla stressin aiheuttajia. (Mattila 2018.) 

Stressiä ei useinkaan nähdä positiivisena asiana vaan enemmän korostuu sen ne-

gatiiviset vaikutukset (Herrala ym. 2008, 157). Hyvänlaatuinen stressi on lyhytai-

kaista, joka auttaa meitä suoriutumaan paineen alla ja selviytymään arjen haasteista 

(Peltomaa 2015, 49). Lyhytaikainen stressi saa ihmisen tekemään parhaansa, kun 

taas pitkään jatkunut stressi voi olla jopa vaarallista (Mattila 2018). 

Toivio ja Nordling (2009, 191) kertovat, että tutkimustulosten mukaan immuunijär-

jestelmä, sydän- ja verisuonijärjestelmä, gastrointestinaalinen toiminta ja umpieri-

tysjärjestelmä ovat herkkiä stressille. Heidän mukaansa muun muassa nivelreuma, 

astma, kilpirauhassairaudet, ihosairaudet, mahahaava, eräät syövän muodot, dia-

betes, migreeni, liikalihavuus, keuhkoputkentulehdus, skitsofrenia ja sydänsairau-

det ovat stressiin liitettyjä sairauksia. 

Vakava stressi vaikuttaa aivojen rakenteisiin jo lapsuudessa (Herrala ym. 2008, 

157–158), mutta myös aikuisiällä koettu krooninen ammatillinen stressi aiheuttaa 

muutoksia aivokuoren rakenteeseen (Blix ym. 2013). Blixin ym. (2013) tutkimuk-

sessa selvisi, että stressaantuneilla henkilöillä oli merkittävää vähenemistä har-

maan aineen määrässä sekä häntätumakkeen ja aivokuorukan tilavuus pieneni 

stressiasteen kasvaessa. 

Stressi voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan: eustressiin, neustressiin ja distres-

siin (Vartiovaara 2008, 16). Eustressi on hyvänlaatuista stressiä. Hyvinä esimerk-

keinä eustressistä ovat kiinnostava harrastus tai mukava työpäivän haaste. Rakas-

tuminen on myös hyvä ja tarkka esimerkki eustressistä. Eustressi koetaan siis posi-

tiivisena ja nautittavana tilana eikä millään tavalla uhkaavana tai rasittavana. (Var-

tiovaara 2008, 16; Sovijärvi, Arina & Halmetoja 2018, 27.) Neustressi ei ole erityisen 
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hyvää eikä pahaa mielialaa aiheuttavaa. Neustressi ei aiheuta meille stressiä sanan 

perinteisessä merkityksessä, mutta voimme kokea ikävyyden tunnetta, kun esimer-

kiksi ihmisille, jotka asuvat kaukana maapallon toisella puolella, on käynyt jokin va-

kava onnettomuus. Distressi on negatiivista stressiä. Distressiä voi ilmentyä, kun 

henkilölle tapahtuu jotain ikävää ilman, että hän on pystynyt ennakoimaan asiaa, 

esimerkiksi työpaikan menetys, läheisen sairastuminen tai onnetto-

muus. Distressi voidaan jakaa akuuttiin ja krooniseen. Akuutti on voimakasta stres-

siä, mutta häviää myös nopeasti. Krooninen muoto voi kestää päivistä jopa vuosiin 

eli sietämättömänkin kauan. (Vartiovaara 2008, 16–17.) 

4.1 Stressin oireet ja aiheuttajat 

Stressiä aiheuttavia tekijöitä ovat kiire, melu, liiallinen vastuu, äkilliset elämänmuu-

tokset tai perheongelmat. Traumaattiset tapahtumat, kuten onnettomuudet tai lähei-

sen kuolema, ovat akuutin stressihäiriön ja traumaperäisen stressin aiheuttajia. Työ-

elämään liittyvä stressi aiheutuu työn kohtuuttomista vaatimuksista, tuen ja arvos-

tuksen puutteesta, kiusaamisesta, epämääräisestä työnjaosta ja tekemättömien töi-

den aiheuttamasta syyllisyydestä. (Mattila 2018.) 

Peltomaa (2015, 49) jakaa stressin fyysiseen ja pyykkiseen stressiin. Psyykkinen 

stressi oireilee mielentilassa ja käyttäytymisessä. Psyykkinen uupumus, esimerkiksi 

työuupumus tai burnout, on liian pitkään jatkuneen psyykkisen stressin aiheutta-

maa. (Peltomaa 2015, 49.) Psyykkisiä oireita ovat Mattilan (2018) mukaan esimer-

kiksi ärtymys, levottomuus, ahdistuneisuus, muistiongelmat, masentuneisuus, vai-

keus tehdä päätöksiä, unettomuus ja uneliaisuus. Toivio ja Nordling (2009, 188) 

mainitsevat samoja oireita, mutta lisäävät vielä ilottomuuden. 

Fyysinen stressi on olosuhteiden kuormittavasta vaikutuksesta ja liikunnan harras-

tamisesta seuraava hetkellinen fyysinen kuormitustila. Ylikuntotilaan johtaa liian 

kuormittava ja pitkään kestänyt liikunnan harrastaminen. (Peltomaa 2015, 49.) Mat-

tila (2018) luettelee fyysisiksi oireiksi muun muassa päänsäryn, pahoinvoinnin, sy-

dämentykytyksen, hikoilun, tiheän virtsaamisen tarpeen, selkävaivat ja flunssakier-

teen. Toivio ja Nordling (2009, 188) lisäävät vielä huimauksen, niska-hartiaseudun 

kivut, kohonneen verenpaineen ja vatsavaivat. 
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Pitkään jatkunut stressi voi aiheuttaa masennusta, työuupumusta ja jopa itsetuhoi-

sia ajatuksia. Sosiaalisessa elämässä stressi heijastuu perhe- ja parisuhdeongel-

mina tai eristäytymisenä. (Mattila 2018.) 

4.2 Stressin hoito ja hallinta 

Kun stressiä halutaan vähentää, otetaan käyttöön erilaisia hallintamenetelmiä, joita 

nimitetään coping-mekanismeiksi. Ne voidaan jakaa tunne- ja ongelmakeskeisiin 

keinoihin. Tunnekeskeisillä hallintakeinoilla tavoitellaan sellaisten tuntemusten 

muuttamista, jotka koetaan haitallisiksi. Näitä keinoja ovat esimerkiksi huumorin 

käyttö, vähättely ja stressaavien tilanteiden välttely. Ongelmakeskeisillä hallintakei-

noilla vaikutetaan stressitekijään, esimerkiksi opettelemalla rentoutusmenetelmiä, 

muiden apuun turvautumalla sekä vähentämällä ja poistamalla häiriötekijöitä. (Toi-

vio & Nordling 2009, 191–192.) Mattilan (2018) mukaan stressiä voidaan hoitaa esi-

merkiksi työoloihin puuttumalla, levolla, liikunnalla, huolista puhumalla, vähentä-

mällä ja välttämällä alkoholinkäyttöä sekä hoitamalla ihmissuhteita. Joskus lääke-

hoito on tarpeellista (Toivio & Nordling 2009, 197). 

Peltomaa (2015, 82) määrittää stressitilasta elpymistä palautumiseksi, jolloin elimis-

tön vireystila palautuu kuormitusta edeltävälle tasolle. Palautumisen tarve johtuu 

voimavarojen vähenemisestä ja väsymisestä. Psyykkinen palautuminen on tapah-

tunut, kun henkilö kokee kuormittuneisuuden ja väsymyksen vähentyneen, kokee 

itsensä valmiiksi jatkamaan arkeaan ja kohtaamaan uusia haasteita. (Peltomaa 

2015, 82.) 

Psykofyysisessä fysioterapiassa stressiä hoidetaan erityisesti rentoutumiseen täh-

täävillä menetelmillä ja harjoitteilla (Kauranen 2018, 523). Stressiin ja sen oireisiin 

voidaan vaikuttaa positiivisesti muun muassa joogalla (Lazaridou ym. 2019), mind-

fulnessilla (Kabat-Zinn 2017, 175) ja hengitysharjoittelulla (Naik, Gaur & Pal 2018). 
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5 PSYKOFYYSINEN FYSIOTERAPIA 

Kaurasen (2018, 522) mukaan psykofyysinen tarkoittaa henkis-ruumiillista ja se ku-

vaa mielen sekä ruumiin suhdetta toisiinsa eli se on ihmisen kokonaisvaltaisuutta 

korostava ihmiskäsitys. Hän muistuttaa, että fyysinen ja psyykkinen puoli eivät ole 

vain vastakohtia toisilleen, vaan ne ovat myös vuorovaikutuksessa keskenään. Ke-

hon fyysiset tuntemukset vaikuttavat mieleen ja vastaavasti psyykkiset tuntemukset 

heijastuvat liikkumiseen ja oman kehon kokemiseen. (Kauranen 2018, 522.) Psyko-

fyysistä fysioterapiaa voidaan toteuttaa joko yksilö- tai ryhmäterapian muodossa 

(Kauranen 2018, 523; PSYFY ry b [viitattu 22.1.2020]). 

Psykofyysinen fysioterapia on lähtöisin Norjasta ja Ruotsista, jossa fysioterapeutit, 

psykiatrit ja psykologit kehittivät sitä yhdessä. Suomeen se alkoi levitä 1980-luvulla, 

kun koulutus alalla lisääntyi. Suomessa sitä on kehitetty edelleen nykymuotoonsa, 

pohjautuen vahvasti suomalaiseen fysioterapiaperinteeseen, mutta vaikutteita on 

otettu sekä Norjasta että Ruotsista. (Kauranen 2018, 522; PSYFY ry c [viitattu 

22.5.2020].) Härkönen ym. (2016) tuovat esille, että psykofyysisen fysioterapian kä-

sitettä käytetään lähinnä vain Suomessa, kun taas kansainvälisesti puhutaan en-

nemminkin biopsykososiaalisesta fysioterapiasta tai lähestymistavasta. Biopsyko-

sosiaalinen lähestymistapa korostaa asiakaskeskeisyyttä sekä ammattilaisen ja asi-

akkaan välistä vuorovaikutusta ihmisen kokonaisvaltaisuuden lisäksi. Asiakas näh-

dään itsensä ja tilanteensa asiantuntijana, joka osallistetaan hoidon suunnitteluun 

ja sen toteutukseen aktiiviseksi toimijaksi. (Holopainen 2020, 63–65.) 

Luovia terapioita on käytetty Suomessa jo vuosikymmeniä monien kohderyhmien 

hoidossa, vaikka Valvira ei tunnista kyseisen alan terapeuttinimikkeitä. Kohderyh-

mien henkilöillä voi olla esimerkiksi kommunikaatiohäiriöitä, neurologisia ja neuro-

psykologisia ongelmia, masennusta ja ahdistuneisuutta sekä muita mielenterveys-

häiriöitä, stressiä, kipua ja kehityksellisiä häiriöitä. Luoviin terapioihin kuuluvat muun 

muassa tanssi-liike-, musiikki-, kirjallisuus- ja kuvataideterapia sekä psykodraama. 

Luovia terapioita yhdistää näkemys ihmisen kokonaisvaltaisuudesta, johon sisältyy 

emotionaalinen, spirituaalinen, sensorinen, sosiaalinen ja kognitiivinen näkökulma. 

Erityisesti tanssi-liiketerapia pohjautuu kehotietoisuuteen, jossa mieli ja keho toimi-

vat vastavuoroisesti. Tanssia ja liikettä käytetään psykoterapeuttisesti edistämään 
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sekä ylläpitämään asiakkaan toimintakykyä, elämänlaatua ja vuorovaikutustaitoja. 

(Punkanen ym. 2016, 306–308, 313–314.) 

Psykofyysinen fysioterapia sopii käytettäväksi kaikissa fysioterapian osa-alueissa ja 

se sopii monenlaisten ongelmien hoitoon, muun muassa mielenterveyshäiriöisille, 

syömishäiriöisille, uupumuksesta kärsiville, neurologista sairautta sairastaville, tuki- 

ja liikuntaelimistön kiputiloihin, kehon hahmottamisongelmiin sekä stressioireisiin 

(Kauranen 2018, 523; PSYFY ry a [viitattu 21.1.2020]). 

Psykofyysisessä fysioterapiassa tavoitteena on edistää ihmisen kokonaisvaltaista 

toimintakykyä ja ne määräytyvät asiakkaan lähtötilanteen, voimavarojen ja elämän-

tilanteen perusteella (PSYFY ry a [viitattu 21.1.2020]). Asiakassuhteessa fysiotera-

peutin tehtävänä on kuunnella asiakastaan tarkasti ja etsiä yhdessä asiakkaan 

kanssa hänelle sopivat selviytymiskeinot (Kauranen 2018, 522). Kuntoutuksen ta-

voitteena on, että asiakas oppii oman kehon aistimista ja arvostamista sekä huomaa 

kehossaan tapahtuvat reaktiot. Fysioterapian avulla pyritään löytämään erilaisia ta-

poja liikkua ja miten kokea liikkuminen osana itseilmaisua. Tavoitteena on myös op-

pia rentoutumista ja stressinhallintaa, kykyä säädellä kuormitusta, pystyä havainto-

jensa avulla vaikuttamaan oireiden ja kipujen syihin, pystyä vahvistamaan itsetun-

temusta sekä oppia vuorovaikutustaitoja ja yhdessä toimimista. (PSYFY ry b [viitattu 

22.1.2020].) 

5.1 Liikunnan merkitys hyvinvoinnille ja psykofyysisen fysioterapian 

menetelmät 

Tutkitusti on osoitettu, että liikunnalla on lukuisia positiivisia vaikutuksia fyysiseen ja 

psyykkiseen terveyteen (UKK-Instituutti 2019). Liikunta parantaa kokonaisvaltai-

sesti kehon toimintaa, vähentäen muun muassa ahdistuneisuutta ja fyysistä oireilua, 

lisää itseluottamusta ja itsetuntoa sekä parantaa kykyä selviytyä haastavista tehtä-

vistä esimerkiksi työelämässä (Probst 2017; Kauranen 2018, 527–529). Liikunta-

harjoittelulla pyritään vähentämään vammojen ja sairauksien oireita sekä paranta-

maan elämänlaatua ja toimintakykyä (Kukkonen-Harjula, Tikkanen & Hupli 2016, 

320). Merkittävimmät hyödyt on saatu pitkäkestoisesta aerobisesta liikunnasta, 
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mutta hyötyä saa myös lyhyestä anaerobisesta harjoittelusta. Säännöllisellä liikun-

nalla on positiivisia vaikutuksia psyykkiseen hyvinvointiin ja se ennaltaehkäisee mie-

lenterveyshäiriöiden syntymistä, mutta sillä voidaan myös hoitaa jo olemassa olevia 

sairauksia, esimerkiksi depressiota. (Kauranen 2018, 527–528.) Depression (2020) 

Käypä hoito -suosituksen mukaan liikuntaa voidaan käyttää hoitomuotona osana 

muuta hoitoa, jos vasta-aiheita sille ei ole. Paljon liikuntaa harrastavilla on vähem-

män depressio-oireita kuin vähän liikkuvilla (Liikunta 2016). 

Liikunnan välittömiä vaikutuksia on mielialan kohentuminen, stressitunteen keven-

tyminen, ajatuksien terävöityminen ja unenlaadun paraneminen (UKK-instituutti 

2019). Pitkällä aikavälillä liikunta parantaa maksimaalista hapenottokykyä sekä sy-

dän- ja verisuoniterveyttä, vähentää triglyseriditasoa ja LDL-kolesterolia (Low Den-

sity Lipoprotein) sekä lisää HDL-kolesterolia (High Density Lipoprotein), ehkäisee 

tyypin 2 diabetesta ja joitakin syöpiä, esimerkiksi paksusuolen syöpää. Lihavuuden, 

nivelrikon, fibromyalgian ja migreenin hoidossa on saatu positiivisia vaikutuksia lii-

kunnalla. (Mälkiä & Wasenius 2019, 150–151.) 

Yleisten liikuntasuosituksien mukaan aikuisen tulisi harrastaa kohtuullisesti kuormit-

tavaa, reipasta kestävyysliikuntaa 2 tuntia ja 30 minuuttia viikossa tai rasittavaa lii-

kuntaa 1 tunti ja 15 minuuttia viikossa. Vähintään kaksi kertaa viikossa tulisi tehdä 

liike- ja lihaskuntoharjoittelua. (Liikunta 2016; UKK-Instituutti 2020.) UKK-Instituutin 

(2020) mukaan vaatimus harrastaa liikuntaa vähintään 10 minuuttia kerrallaan on 

poistunut uusimmasta liikuntasuosituksesta. Jo muutaman minuutin pätkät liikuntaa 

kerrallaan riittää. Kansallisessa FinTerveys 2017 -tutkimuksessa 18–64-vuotiaista 

miehistä 75,7 prosenttia ja naisista 75 prosenttia ilmoitti harrastavansa vapaa-ajan 

liikuntaa (THL 2019). 

Psykofyysisessä fysioterapiassa käytettäviä terapiamenetelmiä ovat muun muassa 

rentoutus-, kehotietoisuus- ja hengitysharjoitukset, tanssiterapia, syvävenyttely, 

kosketusharjoitukset, pehmytkudoskäsittelyt, ergonomia- ja peiliharjoitukset, tai chi, 

pilates, vuorovaikutusta lisäävät harjoitukset sekä mielikuvaharjoittelu (Kauranen 

2018, 523). Myös Probst (2017) nostaa esille joogan, mindfulnessin, pilateksen ja 

tai chin hyödyllisyyden psykofyysisen fysioterapian menetelminä. 
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Terapeuttinen harjoittelu on tutkittuun tietoon ja näyttöön perustuvaa harjoittelua, 

joka on toiminnallista ja aktiivista sekä se tapahtuu ammattilaisen tekemän yksilölli-

sen suunnitelman mukaan ja ohjatusti. Sen vaikuttavuudesta on vahvaa tutkimus-

näyttöä. Terapeuttinen harjoittelu edistää ja ylläpitää työ- ja toimintakykyä, ennalta-

ehkäisee vammoja ja sairauksia sekä vamman tai sairauden jälkeen palauttaa elin-

järjestelmien toiminnan normaaliksi. Se on progressiivista ja sen vaikutuksia arvioi-

daan säännöllisesti. Terapeuttinen harjoittelu terminä viittaa liike- ja liikuntaharjoit-

teluun, esimerkiksi lihasvoimaharjoitteluun. (Häkkinen, Sjögren & Heinonen 2016, 

275–277; Pohjolainen 2018, 242–244.) Kaurasen (2018, 580) mukaan terapeutti-

seen harjoitteluun kuuluu myös rentoutusharjoitukset, joihin kuuluu erilaiset rentou-

tumismenetelmät, hengitysharjoitukset ja ergonomiaohjaus. 

Psykofyysisessä fysioterapiassa terapeuttisen harjoittelun avulla harjoitellaan muun 

muassa oman kehon arvostusta, liiketapoja ja kiinnitetään huomiota liikkeen laa-

tuun. Toiminnallisissa harjoituksissa keskitytään kehon suhteeseen kuormitukseen, 

alustaan ja painovoimaan nähden. Liikeharjoittelussa keskitytään rauhallisiin har-

monisoiviin liikkeisiin, joissa kehoa aistitaan erilaisissa liikkeissä ja asennoissa ke-

hon tietoisuutta lisäävillä harjoitteilla. Liikunnan avulla saadaan havaintoja kehon 

toimivuudesta ja tuntemuksista. Erityisesti psykofyysisessä fysioterapiassa käytet-

tävät harjoitteet, esimerkiksi peilin avulla, tuottavat sekä visuaalista että sensorista 

tietoa kehosta (liikkeet ja mittasuhteet), jotka parantavat tietoisuutta omasta kehosta 

sekä tuovat sen tietoisuuteen. Yleensä terapeuttisessa harjoittelussa keskitytään 

liikkeen tai taidon optimaaliseen suorittamiseen ja progression vaikutusten fyysisyy-

teen, kun taas psykofyysisessä fysioterapiassa keskitytään havainnoimaan oman 

kehon tuntemuksia. (Kauranen 2018, 523, 529, 579–580.) 

5.2 Rentoutusmenetelmien monimuotoisuus 

Rentoutusterapia on yläkäsite erilaisille menetelmille, joiden tarkoitus on lievittää 

kehon jännitystilaa, parantaa elämänlaatua ja lisätä mielenrauhaa sekä sillä pyri-

tään vähentämään stressiin ja ahdistukseen liittyviä oireita. Taustalla on ajatus mie-

len ja kehon suhteesta toisiinsa. (Probst 2017; Van Damme 2018, 80.) Rentoutu-
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mista käytetään ennaltaehkäisynä, hoitona ja selviytymiskeinona (Probst 2017). Va-

litun menetelmän käyttö pitäisi kohdistaa asiakkaan tarpeisiin, haasteisiin ja vah-

vuuksiin. Rentoutusmenetelmien käyttö on turvallista ja kustannustehokasta. (Van 

Damme 2018, 81.) 

Rentoutusmenetelmiin luokitellaan kuuluvaksi muun muassa mindfulness/meditaa-

tio, hengitys- ja kehotietoisuusharjoitukset sekä progressiivinen rentoutus eli Jacob-

sonin menetelmä (Röning 2020, 337). Myös Van Damme (2018, 81–82) nostaa 

esille hengitysharjoitukset, mindfulnessin, progressiivisen rentoutuksen, mutta lisää 

vielä autogeenisen rentoutuksen eli Schultzin menetelmän. Kaurasen (2018, 533) 

mukaan joogaa käytetään depression hoidossa. Joogassa yhdistetään keho, mieli 

ja hengitys. Joogaharjoittelu vaikuttaa kokonaisvaltaisesti kehoon, toisin kuin esi-

merkiksi venyttely tai painoilla suoritettava harjoittelu, jotka vaikuttavat vain tiettyihin 

lihaksiin. Joogan avulla voi hengittää helpommin, liikkua tehokkaammin ja ajatella 

selkeämmin. (Kaminoff 2007, ix, 29.) 

Rentoutusmenetelmien avulla asiakkaat saavat muun muassa keinoja hallita ahdis-

tukseen liittyviä stressireaktioitaan ja fyysisiä oireitaan sekä lievittää stressin ja ki-

vun aiheuttamaa lihasjännitystä. Asiakas pitäisi saada motivoitua harjoittelemaan 

myös itsenäisesti ohjatun harjoittelun ohella kehotietoisuutta ja rentoutumista, jotta 

harjoittelun vaikuttavuus lisääntyy. Näihin menetelmiin on syytä yhdistää psy-

koedukaatiota psykosomaattisista reaktioista. (Röning 2020, 337–338.) 

5.2.1 Jooga 

Suomen Joogaliitto ry:n (2017) mukaan jooga on vuosituhansia vanha harjoitusme-

netelmä, joka sopii kaiken ikäisille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita omasta hy-

vinvoinnistaan, terveydestään ja henkisestä kasvusta. Joogasta saa kokonaisval-

taista hyvinvointia niin fyysisesti kuin psyykkisestikin sekä se tasapainottaa kehoa 

ja mieltä. Joogan avulla muun muassa keskittymiskyky paranee, oppii rentoutu-

maan ja oppii tietoista läsnäoloa, voi syventää itsetuntemustaan sekä saada kehoon 

lisää liikkuvuutta ja notkeutta. (Suomen Joogaliitto ry 2017.) Yhdysvaltain terveysvi-

rasto (National Institutes of Health, NIH) määrittää joogan täydentäväksi ja vaihto-

ehtoiseksi lääketieteelliseksi hoidoksi (Thakur ym. 2019). 
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Ilaskari (2010, 14–15) kertoo, että joogasta saavat hyötyä sellaiset henkilöt, joilla on 

psykosomaattisia vaivoja ja sairauksia, tuki- ja liikuntaelinten sairauksia, hengitys-

elinten sairauksia, neurologisia sairauksia ja stressiin liittyviä vaivoja. Tällaisia ovat 

esimerkiksi reuma, astma, MS-tauti (multippeliskleroosi), kohonnut verenpaine ja 

selkäongelmat. Joogan avulla fibromyalgiaan liittyviä oireita, kuten stressiä ja ki-

pua voidaan vähentää sekä saada positiivisia vaikutuksia mielialaan, unenlaatuun 

ja itsevarmuuteen (Lazaridou ym. 2019). Cramerin ym. (2017) tekemän katsauksen 

mukaan joogaa voidaan suositella rintasyöpää sairastaville tukihoidoksi vähentä-

mään masennusta, uupumusta, ahdistusta ja parantamaan elämänlaatua. Prathi-

kantin ym. (2017) tekemässä tutkimuksessa todettiin lievän ja keskivaikean masen-

nuksen oireiden lievittyvän aikuisilla kahdeksan viikon hathajoogaintervention seu-

rauksena. Thakur ym. (2019) kertovat, että useat katsaukset ja meta-analyysit viit-

taavat joogalla olevan positiivisia vaikutuksia MS-potilaisiin, kuten esimerkiksi hei-

dän kokemaan kipuun, uupumukseen, elämänlaadun ja voimatason kohentumi-

seen, neurogeeniseen virtsarakon toimintahäiriöön sekä masennuksen lieventymi-

seen. Heidän katsauksessaan läpikäydyt tutkimukset viittaavat, että tietyntyyppiset 

joogat, kuten hathajooga, vähentävät MS-tautiin liittyviä oireita, kuten uupumusta, 

ahdistusta ja kipua. Lääkäriä on kuitenkin hyvä konsultoida mahdollisista rajoituk-

sista (Ilaskari 2010, 15). 

Jooga rantautui Intiasta Suomeen 1940–1960 luvuilla ja vuonna 1967 perustettiin 

Suomen Joogaliitto ry (SJL). Erityisesti SJL on kehittänyt vuosikymmenten ajan joo-

gaa suomalaisille sopivaksi. Heidän joogasuuntauksensa on kokonaisvaltaista joo-

gaa ja siinä yhdistyy alkuperäinen hatha- ja rajajooga. (Ilaskari 2010, 7–9.) Joo-

gassa on useita eri suuntauksia, joiden juuret ovat kuitenkin klassisessa intialai-

sessa joogassa. Tärkeimmät ja tunnetuimmat muodot, joita kutsutaan myös perus-

haaroiksi, ovat hatha-, bhakti-, raja-, jnana- ja karmajooga. (Harjunpää & Rönkä 

2014, 16–17.) Norberg (2008, 17) nostaa esille edeltävien muotojen lisäksi 

myös tantrajoogan, joka on joogan perushaaroista vanhin. Muun muassa näihin 

pohjautuen on kehittynyt useita uusia suuntauksia, joissa on paljon samankaltai-

suuksia. Kuka tahansa voi määritellä uuden suuntauksen, sillä joogata voi juuri it-

selleen sopivalla tavalla. Toisaalta ei siis ole oikeaa ja väärää joogaa, on vain eri 

painotuksiin pohjautuvaa joogaa. Joogassa voidaan esimerkiksi painottaa henkisiä 



26 

 

harjoituksia, meditaatiota, fyysisiä harjoituksia tai toimintaa. (Harjunpää & Rönkä 

2014, 15–18.) 

Vaikka jooga on yleensä harjoitusten kokonaisuus, jokaisella harjoitteella on myös 

omat positiiviset vaikutuksensa. Harjoitus alkaa yleensä virittäytymisellä, josta siir-

rytään lämmittelyn jälkeen varsinaisiin liikkeisiin. Palauttavat liikkeet tehdään vielä 

ennen loppurentoutusta. Hengitys on merkittävässä roolissa joogassa ja sen yhdis-

täminen liikkeeseen voimistaa harjoitusta sekä sen vaikutuksia. Joogatessa usein 

keskitytään hengitykseen liikkeen ohessa, jonka ajatellaan lisäävän elinvoimaa ja 

vastustuskykyä sekä samalla se puhdistaa, energisoi ja uusii kehoa. Myös mieli rau-

hoittuu, kun keskittyy hengitykseen. (Harjunpää & Rönkä 2014, 27–28, 37.) Jooga-

asentojen harjoittamista voidaan pitää eräänlaisena isometrisen harjoituksen muo-

tona, kun taas dynaamiset joogasarjat, esimerkiksi tunnettu aurinkotervehdys, li-

säävät elementtejä aerobisesta harjoittelusta. Sekä isometrinen että aerobi-

nen harjoittelu voi alentaa verenpainetta. Nämä voivat siten olla mekanis-

mit, jotka vastaavat jooga-asentoja sisältävän intervention pitkäaikaisesta vaiku-

tuksesta. (Cramer ym. 2018.) 

Yin-jooga. Yin-jooga on lempeä kehon ja mielen yhtäaikainen harjoitusmuoto, joka 

parantaa elämänlaatua kokonaisvaltaisesti. Erityisesti yin-jooga vaikuttaa parasym-

paattiseen hermostoon, jota kautta se alentaa stressitasoa ja verenpainetta, hidas-

taa sykettä ja hengitystaajuutta sekä vilkastuttaa ruuansulatuselimistön toimintaa. 

Myös elimistön nestekierto paranee, liikkuvuus lisääntyy ja mieli rentoutuu. Tämä 

joogamuoto sopii kaikille ja riippuen omasta tarpeesta, saa siitä monenlaista hyötyä. 

Esimerkiksi ikääntyvä saa helpotusta kehon kankeuteen, urheilija täydennystä voi-

maharjoitteluun ja kiireinen, stressaantunut henkilö apua rentoutumiseen niin fyysi-

sesti kuin psyykkisestikin. Jooga-asennoissa ollaan noin 3–5 minuuttia kerrallaan, 

kun muissa tyylilajeissa ollaan noin 5–30 sekuntia. Asennoilla ei niinkään pyritä ve-

nyttämään ainoastaan lihaksia vaan kehon sitkeitä sidekudosrakenteita. Yleisesti 

ottaen tärkeimpinä eroina muihin perinteisiin tyyleihin, esimerkiksi hathajoogaan, on 

rentouden hakeminen aktivoinnin sijaan, kehon avaaminen voimistamisen sijaan, 

pääpaino kehon plastisissa osissa elastisten sijaan, harjoituksessa vain ollaan eikä 

varsinaisesti tehdä tai suoriteta sekä juuret ovat kiinalaisessa lääketieteessä ja tao-



27 

 

laisuuden filosofiassa hindulaisuuden ja Intian sijaan. Yin-joogassa asanoita on pal-

jon vähemmän kuin muissa suuntauksissa, noin 20–30 usean sadan sijaan. Yin-

joogassa ei ole tärkeää, miltä asana näyttää vaan miltä se tuntuu, koska jokaisen 

anatomia sekä keho on erilainen. (Hallikainen 2019, 14–15, 18–19.) 

Ei-tartuntataudit (Non-communicable diseases eli NCD, esimerkiksi sydän- ja veri-

suonisairaudet) ovat vastuussa korkeasta sairastuvuudesta ja suurimmasta osasta 

ennenaikaisia kuolemia maailmanlaajuisesti. On havaittu, että biomarkkeri adreno-

medulliini (ADM) kohoaa jo vuosia ennen NCD:n puhkeamista ja sillä saattaa olla 

tärkeä rooli niiden kehityksessä. ADM on liitetty myös psykologisiin ongelmiin, kuten 

stressiin, ahdistukseen ja masennukseen, jotka ovat tunnettuja riskitekijöitä tarttu-

mattomille taudeille. (Daukantaitė ym. 2018.) Daukantaitėn ym. (2018) mukaan har-

rastaessa yin-joogaa viiden viikon ajan, kaksi kertaa viikossa ja 60 minuuttia kerral-

laan, näyttäisi vähentävän sekä fysiologisia että psykologisia riskitekijöitä, joiden 

tiedetään liittyvän NCD-tauteihin. Heidän mielestään yin-joogan sisällyttäminen 

voisi olla helppo ja edullinen menetelmä rajoittaa korkean stressitason aiheuttamia 

kielteisiä terveysvaikutuksia. 

Restoratiivinen jooga. Restoratiivinen jooga on palauttavaa ja asennot ovat 

muunnelmia klassisista jooga-asennoista. Tämä joogamuoto sopii käytettä-

väksi esimerkiksi silloin, kun on parantumassa sairaudesta tai voimat ovat ehty-

neet. (Farhi 2015, 246.) Restoratiivisen joogan suurimpana erona on asentojen 

passiivisuus. Asennoissa keho tuetaan apuvälineillä tiettyyn asentoon, jossa mah-

dollistuu täydellinen rentoutuminen. Apuvälineinä voi käyttää esimerkiksi tyynyjä, 

tuolia, huopia tai pyyhkeitä. (Farhi 2015, 246; Miyoshi 2019.) Farhi (2015, 246) ker-

too, että kun asento on oikein tuettu, olo tuntuu mukavalta eikä missään osassa 

tunnu kiristystä tai varsinaista venytystä. Hän tuo esille, että restoratiivinen jooga 

vaikuttaa elimistön hermojärjestelmään ja sillä voidaan poistaa kehon jännitystiloja, 

parantaa verenkiertoa ja puolustusjärjestelmää sekä tasapainottaa kehoa ja 

mieltä. Miyoshi (2019) tutki restoratiivisen joogan vaikutusta työperäiseen stressiin 

ja huomasi sillä olevan positiivisia vaikutuksia lyhyelläkin aikavälillä. 

Hathajooga. Hathajooga on perushaaroista nuorin ja se pohjautuu tantrajoo-

gaan sekä intialaiseen filosofiaan. Hathajoogan muodostuessa alettiin meditaation 

lisäksi korostaa kehoa. Vallalla oli ajatus, että ihminen ei voi hallita mieltään ennen 
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kuin voi hallita myös kehoaan. Kehoa vahvistamaan mukaan otettiin fyysisiä harjoi-

tuksia ja hengitysharjoituksia. Kehon hallintaa ja itsekuria korostetaan hathajoo-

gassa. Tämän joogamuodon harjoitukset jaetaan neljään: asentoharjoituksiin 

(asana), hengitysharjoituksiin (pranayama), meditaatioharjoituksiin (raj asana) ja 

puhdistaviin asentoihin (naulit, mudrit ja bandhat). Asennot suoritetaan hengityksen 

rytmiin samalla, kun luodaan tarkoituksenmukaisesti lihassupistuksia ja kohdiste-

taan katse tiettyyn paikkaan. Jos asento tuntuu vaikealta, sitä täytyy joko helpottaa 

tai jatkaa sinnikkäästi harjoittelua, sillä tavoitteena on, että asento tuntuu helpolta 

suorittaa, kun keho on vahva. Tärkeää on löytää tasapaino eikä pyrkiä horjuttamaan 

sitä. Voidaan ajatella, että tarkoituksena on luoda tasapainoa niin ihmisen sisälle 

kuin ulkopuolellekin. Hathajoogan avulla voi kehittää samaan aikaan voimaa ja kes-

tävyyttä sekä päästää irti stressistä ja psyykkisistä esteistä. (Norberg 2008, 17–

18.) Hewettin ym. (2018) mukaan elämänlaatua ja minäpystyvyyttä voidaan myös 

parantaa inaktiivisilla henkilöillä. Myös Grensman ym. (2018) nostivat esille elä-

mänlaadun kohentumisen joogan avulla erityisesti burnoutista kärsivillä henki-

löillä. Keho ja mieli toimivat yhdessä, toinen toistaan vahvistaen. Hathajooga paran-

taa myös muun muassa liikkuvuutta ja keskittymiskykyä, vahvistaa kehoa ja rau-

hoittaa mieltä. Hathajoogaa on olemassa arviolta noin 200–300 eri muotoa, joista 

tunnetuimmat ovat kundaliini-, bikram-, sivananda-, kripali-, vini-, vinyasa- eli voi-

majooga, iyengar-, astanga ja Ananda Marga-jooga. (Norberg 2008, 17–18, 65.) 

Tripathi, Kumar ja Ganpat (2018) tutkivat astangajoogan sekä Lemay ym. (2019) 

vinyasa flow joogan ja meditaation yhdistelmän vaikutusta korkeakouluopiskelijoilla 

ilmenevään stressiin. Molemmissa tutkimuksissa tultiin siihen tulokseen, että hatha-

joogan muotoon pohjautuvalla joogalla voidaan alentaa stressiä ja ahdistusta sekä 

parantaa suorituskykyä korkeakouluopiskelijoilla. Yeung ym. (2014) selvittivät 

hathajoogan vaikutuksia masennukseen, ahdistukseen ja stressiin riskitekijöinä sy-

dän- ja verisuonitaudeissa, sydäntapahtumasta kuntoutuvilla sekä kognitiiviseen 

toimintaan toipilasvaiheessa. Heidän mukaansa nämä negatiivisesti vaikuttavat tilat 

ovat merkittäviä riskitekijöitä. Tutkimuksen lopputuloksena oli, että hathajoogan 

avulla voidaan vähentää näitä riskitekijöitä, parantaa elämäntapoja sekä minäpysty-

vyyttä kuntoutusvaiheessa. Heidän mukaansa hathajoogan sisällyttäminen standar-
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disoituihin sydänkuntoutusohjelmiin voi parantaa sydän- ja verisuonitapahtumiin liit-

tyvien psykososiaalisten oireiden hallintaa, potilaiden kognitiivista toimintaa sekä 

sydän- ja verisuonitoimintaa. 

5.2.2 Mindfulness 

Tietoisen läsnäolon meditaatiota eli mindfulnessia, on tehty jo yli 2500 vuotta ja sen 

juuret ulottuvat itämaiseen filosofiaan. Tietoisen läsnäolon periaatteet ovat peräisin 

Buddhalta, ja ne ovat sulautuneet länsimaisiin tietoisen läsnäolon menetelmiin. (Sil-

verton, Gold & Hope 2013, 12–13.) Meditaatiossa yhdistyy rentoutuminen ja keskit-

tyminen. Tarkoituksena on tyhjentää mieli ja kohdistaa tietoisuus sisäänpäin, omaan 

itseen. (Norberg 2005, 23.) 

Meditaatio voidaan jakaa eritasoisiin muotoihin, joita ovat mietiskely, aktiivinen me-

ditaatio, perusmeditaatio ja syvämeditaatio. Mietiskely on kuin keskustelua itsensä 

kanssa, jolloin henkilö pohdiskelee/syvällisesti harkitsee, jotakin tiettyä asiaa tai on-

gelmaa. Mietiskelyn avulla pyritään luopumaan kielteisistä ajatuksista ja luuloista, 

näkemään asiassa tai ongelmassa useita eri näkökulmia tai löytämään ratkaisu. Ak-

tiivisessa meditaatiossa keskitytään siihen, mitä ja/tai miten tekee sekä yhdistetään 

siihen hengitys. Esimerkiksi uidessa pitäisi keskittyä siihen, miten tekee uintiliik-

keitä. Tällöin tavallinen uiminen muuttuu aktiiviseksi meditaatioksi. Saman voi tehdä 

esimerkiksi juostessa, joogatessa tai kävellessä. Perusmeditaation tarkoituksena on 

rauhoittaa ja rentouttaa sekä keho että mieli, esimerkiksi keskittymällä hengittämi-

seen. Syvämeditaation avulla siirrytään määrätietoisesti meditatiiviseen tilaan esi-

merkiksi toistamalla tiettyä mantraa ääneen. Onnistuakseen syvämeditaatio vaatii 

harjoittelua. (Norberg 2005, 25–28.) Raevuoren (2016) mukaan meditaation avulla 

havainnoidaan asioiden tilaa, kun taas mindfulnessin avulla pyritään muuttamaan 

suhtautumista asioihin. 

Mindfulnessin avulla voi huomata oman luontaisen taipumuksensa reagoida koke-

muksiin automaattisesti ja se myös antaa mahdollisuuden tarkastella asiaa siitä nä-

kökulmasta, että ei reagoisi tilanteissa välittömästi tai mahdollisesti eri tavalla. Ihmi-

nen etsii luontaisesti negatiivisia puolia itsestään ja elämästä sekä reagoi näiden 
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ajatusten pohjalta. Tämä tapa saattaa olla enemmän haittaa aiheuttavaa kuin alku-

peräinen asia. Mindfulness-harjoitusten avulla tähän tapaan voi kiinnittää huomiota 

ja oppia suhtautumaan asioihin toisin. Menetelmä kehittää taitoja, joiden avulla voi 

valita tietoisesti oman reaktionsa, myös tilanteissa, jotka tuntuvat haastavilta. (Sil-

verton ym. 2013, 12–13.) Duraimani (2019) toi esille tutkiessaan stressiä ja ahdis-

tusta, että hoidon tukena voidaan käyttää myös mindfulness-mobiilisovellusta oirei-

den lievittämiseksi. Mikolasek ym. (2018) tarkastelivat tutkimuksia vuosien 1990–

2015 ajalta ja tulivat systemaattisen katsauksensa yhteenvedossa siihen lopputu-

lokseen, että mindfulnessilla ja/tai muilla rentoutusmenetelmillä voi olla myönteisiä 

vaikutuksia kokonaisvaltaiseen terveyteen sekä ne voivat olla hyödyllinen lisä ta-

vanomaisen lääketieteen hoidolle. 

Raevuoren (2016) mukaan vahvin tieteellinen näyttö mindfulness-interventioiden 

vaikuttavuudesta on saatu aikuisten ahdistuksen, masennuksen ja toistuvan ma-

sennuksen sekä kroonisen kivun lievittymisestä. Samat hyödyt ovat tuoneet esiin 

myös Burch, Penman ja Williams (2016, 18–19), mutta heidän mukaansa hyötyä on 

myös saatu esimerkiksi ärtyvän suolen oireyhtymässä, MS-taudissa, syöpään liitty-

vissä kivuissa, fibromyalgiassa, alaselän kivuissa, uupumuksessa, riippuvuuksia 

hoidettaessa, itsetuhoisen käyttäytymisen vähentämisessä sekä sydän- ja verisuo-

nitautien lievittymisessä. Zeidanin ja Vagon (2017) tekemän katsauksen mu-

kaan mindfulness toimii useissa sairauksissa kivun lievittäjänä, esimerkiksi fibromy-

algiassa, kuten Adler-Neal ja Zeidan (2017) katsauksessaan toteavat. 

Burch ym. (2016, 18–19) tuovat esiin, että säännöllisillä tietoisen läsnäolon harjoi-

tuksilla voidaan parantaa keskittymiskykyä, muistia, luovuutta ja reaktionopeutta 

sekä sen avulla sinnikkyys ja kestävyys lisääntyvät niin fyysisesti kuin psyykkisesti-

kin. Kabat-Zinn (2017, 34–35) mainitsee myös suurimman osan edellä mainituista 

sairauksista ja niihin liittyen saaduista hyödyistä. Schützen ym. (2014) mu-

kaan mindfulness pohjainen toiminnallinen terapia on toteutettavissa perustervey-

denhuollossa, erityisesti pitkäaikaisesta alaselkäkivusta kärsivillä potilailla. Banth ja 

Ardebil (2015) sekä Cherkin ym. (2016) tutkivat MBSR-menetelmän (Mindfulness-

Based Stress Reduction) tehokkuutta kroonisen alaselkäkivun hoidossa ja tulivat 

siihen lopputulokseen, että menetelmän avulla voidaan lievittää kipua ja parantaa 

elämänlaatua. 
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Amerikkalainen Jon Kabat-Zinn on merkittävä henkilö länsimaissa mindfulnes-

sin kehittämisessä ja siihen liittyvässä tutkimustyössä. Hän on Massachusettsin yli-

opiston lääketieteellisen tiedekunnan emeritusprofessori, molekyylibiologian tohtori, 

joka on erikoistunut tietoisen läsnäolon harjoitusten käyttämiseen stressiperäisissä 

sairauksissa ja kroonisista kivuista kärsivien hoidossa sekä kehon ja mielen vuoro-

vaikutuksen paranemisessa. Kabat-Zinn on tutkinut yhdessä Richard J. Davidsonin 

ja Wisconsinin yliopiston työryhmän kanssa mindfulnessiin perustuvan stressinhal-

lintamenetelmien vaikutusta aivoihin ja niiden tunteiden käsittelyyn sekä immuu-

nijärjestelmään, eritysesti stressaavissa tilanteissa. Kabat-Zinn on muun muassa 

perustanut maailmankuulut tietoisuustaitojen keskuksen Center For Mindful-

ness in Medicine Health Care, and Society ja stressinhallintaklinikan Mindfulness-

Based Stress Reduction, MBSR, Clinic. (Kabat-Zinn 2017, 175.) Vuonna 1979 Ka-

bat-Zinn kehitti kahdeksan viikkoa kestävän ohjelman, Mindfulness-Ba-

sed Stress Reduction eli MBSR, joka on tietoiseen läsnäoloon perustuva rentoutus-

stressinhallintamenetelmä. Ohjelmaan kuuluu kahden tunnin harjoitus kerran vii-

kossa, mutta suositeltavaa on sen lisäksi harjoittaa tietoista läsnäoloa päivittäin. Me-

netelmässä henkilö itse toimii aktiivisessa roolissa, tarkastelee vaikean tilanteensa 

yksityiskohtia ja etsii uudenlaisia tapoja suhtautua siihen. (Silverton ym. 2013, 13–

14.) Zhang ym. (2019) osoittivat tutkimuksessaan MBSR-harjoittelun vähentävän 

merkittävästi masennusoireita ja edistävän tietoisuuden tasoa. 

MBSR:n pohjalta on kehitetty esimerkiksi hyväksymis- ja omistautumisterapia eli 

ACT (Acceptance and Commitment Therapy), tietoiseen läsnäoloon perustuva uu-

siutumisen ehkäisy eli MBRP (Mindfulness Based Relapse Prevention) ja dialekti-

nen käyttäytymisterapia DBT (Dialectical Behavioural Therapy). DBT:stä käytetään 

myös DKT lyhennystä. (Silverton ym. 2013, 16–17.) 

Mark Williams, John Teasdale ja Zindel Segal kehittivät 1990-luvun alussa tietoi-

seen läsnäoloon perustuvan kognitiivisen käyttäytymisterapian eli MBCT:n (Mind-

fulness-Based Cognitive Therapy). He ovat johtavia asiantuntijoita kognitiivisessa 

käyttäytymisterapiassa Kanadassa ja Isossa-Britanniassa. MBCT on suora muun-

nelma MBSR:sta, johon on otettu mukaan kognitiivisen käyttäytymisterapian käy-

täntöjä ja ideoita. Menetelmä on suunnattu erityisesti uusiutuvasta masennuksesta 



32 

 

kärsiville, mutta sitä on käytetty soveltaen myös kroonista uupumusta ja syöpää sai-

rastaville henkilöille. (Silverton ym. 2013, 14, 17.) Johanssenin ym. (2016) tutkimuk-

sen mukaan MBCT-menetelmällä pystyttiin vähentämään merkittävästi rintasyövän 

sairastaneiden naisten kivun voimakkuutta ja neuropaattista kipua. Ison-Britannian 

terveyden ja hyvinvoinninlaitos (National Institute for Health and Clinical Excellence, 

NICE) suositteli vuonna 2010, että tietoiseen läsnäoloon perustuvaa kognitiivista 

käyttäytymisterapiaa voi käyttää uusiutuvan masennuksen hoitomuotona (Silverton 

ym. 2013, 17). 

5.2.3 Hengitysharjoittelu 

Psykofyysisten hengitysharjoitusten tavoitteena on luonnollinen ja tarkoituksenmu-

kainen hengitys. Niiden avulla lisätään tietoisuutta siitä, miten herkästi hengityksellä 

reagoidaan vuorovaikutustilanteissa ja harjoitellaan hellittämisen taitoa. Hengityk-

seen vaikuttaminen on helpompaa, jos ihminen tiedostaa mielen tapahtumia ja ha-

vainnoi ruumiillisia tuntemuksiaan sekä osaa rauhoittaa ja palauttaa hengityksen 

omaan rytmiinsä. (Martin ym. 2014, 208–209.) 

Hengitykseen vaikuttaa karkeasti ottaen koko elimistömme, koska jokainen kudos, 

lihas ja luu on yhteydessä toisiinsa tavalla tai toisella (Martin ym. 2014, 44–

45). Marzoukin ja Emarahin (2019) mukaan hengitysharjoittelu on yksi tutkitusti te-

hokkaimmista lääkkeettömistä keinoista hoitaa esimerkiksi kipua, koska se muun 

muassa vapauttaa endorfiineja. Hengityksen kanssa työskentelevän terapeutin on 

otettava huomioon henkilön fyysinen tilanne ja pyrittävä selvittämään syy-seuraus-

suhteet. Lähtötilanteessa pitäisi ainakin ottaa huomioon, miten henkilö käyttää ke-

hoaan liikkuessaan, selkärangan ja ympäröivien kudosten joustavuus, kehon ja eri-

tyisesti selän asento sekä pystylinjaus. Myös apuhengityslihasten lyhyys, jännitty-

neisyys, heikkous tai poikkeava kireys on huomioitava tutkittaessa, miten henkilö 

hengittää. (Martin ym. 2014, 44–45.) 

Hengitys voi häiriintyä ruumiillisen sairauden vuoksi, mutta myös tunne-elämän vai-

keuksien takia. Hengityksen avulla voidaan säädellä tunteita ja reagointimme tun-

teisiin näkyy fyysisesti hengityksessä – hengitys voi olla nopeaa ja pinnallista, rau-

hallista ja syvää tai voimme jopa pidättää hengitystä ärsykkeen ilmetessä. Jokaisella 
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on yksilöllinen hengitystekniikka ja yleensä ihminen käyttää noin 20–30 tapaa. Osa 

tavoista on parempia ajatellen psykofyysistä hyvinvointia. Psykofyysisessä fysiote-

rapiassa asiakasta autetaan tunnistamaan nämä tavat itsehavainnoinnin avulla. 

Kun ihminen tiedostaa hengityksensä, kykenee hän kontrolloimaan elimistössä ta-

pahtuvia fyysisiä reaktioita psyykkisen hyvinvointinsa eduksi. (Martin ym. 2014, 35–

38.) 

Rautaparran (2019, 65) mukaan hengityskirjallisuudessa hengitys jaetaan useimmi-

ten kolmeen tai neljään tapaan: kokonaisvaltainen hengitys, pallea-, solisluu- ja rin-

takehähengitys. Vaikka kaikissa näissä tavoissa hengitys tapahtuu jollain tasolla 

koko keuhkoissa, jaottelu perustuu siihen, missä keuhkojen osissa se näyttää ta-

pahtuvan. Kokonaishengityksellä hänen mukaansa tarkoitetaan pallea-, solisluu- ja 

rintakehähengityksen tapahtumista yhdellä sisäänhengityksellä. (Rautaparta 2019, 

65.) Naik ym. (2018) tutkivat terveillä nuorilla miehillä modifioidun yhden sierai-

men hitaan hengitysharjoituksen vaikutusta koettuun stressiin, sydämen sykkee-

seen ja verenpaineeseen. Heidän käyttämä harjoitus pohjautuu joogan anuloma vi-

nyasa pranayama harjoitukseen. Tutkimuksessa todettiin tämänkaltaisen hitaan 

hengitysharjoittelun vähentävän koettua stressiä ja alentavan sydämen sykettä 

sekä verenpainetta. 

Rautaparta (2019, 60) kertoo hengitysharjoittelun aktivoivan parasympaattista her-

mostoa ja vaimentavan sympaattista hermostoa. Jo lyhytkin säännöllinen harjoittelu 

saa aikaan tämän, mutta pitkäaikaisesta harjoittelusta saa suuremman hyödyn au-

tonomisen hermoston tasapainottamisessa. Kaikkia hengitysharjoittelun vaikutus-

mekanismeja, varsinkaan hienovaraisimpia muutoksia elimistössä, ei vielä tunneta, 

vaikka tutkimusmittarit ovat kehittyneet. Hengitysharjoittelulla on todettu olevan po-

sitiivisia vaikutuksia erityisesti stressiin, astmaan sekä sydän- ja verisuonitauteihin. 

(Rautaparta 2019, 60.) Esimerkiksi keuhkoahtaumataudissa hoidossa käytetään 

laajasti palleahengitystä harjoitteena, koska siitä on todettu olevan positiivista hyö-

tyä (Cancelliero-Gaiad ym. 2014). Chen ym. (2017) totesivat tutkimuksessaan, että 

palleahengityksellä voidaan merkittävästi vähentää ahdistusta ja saada sydämen 

syke sekä hengitystiheys laskemaan. Ma ym. (2017) tulivat samaan lopputulok-
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seen, mutta lisäävät vaikutukseksi vielä kortisolitasojen laskun. Liikunnan aiheutta-

maa oksidatiivista stressiä ja sen pitkäaikaisvaikutuksia voidaan vähentää pal-

leahengitysharjoittelulla (Martarelli ym. 2011). 

Malla Rautaparta on harrastanut joogaa yli 40 vuotta ja siksi hänen opettamat hen-

gitysharjoitukset perustuvat osittain jooganidra-harjoituksiin, jolloin voi tutkia oman 

kehon sisätilaa. Jooganidrassa keho käydään läpi systemaattisessa järjestyksessä, 

jolloin aistitaan kehonosat ihon sisäpuolelta yksi kerrallaan. Tarkoituksenmukaisesti 

hidastettu hengitys ja sen rytmittäminen rauhallisemmaksi ovat keinoja opettaa ih-

minen hengittämään normaalisti sekä aktivoimaan palleaa ja muita hengityslihaksia 

paremmin. Tarkoitus ei ole hengittää epätavallisen hitaasti ja syvään koko aikaa 

vaan levollisesti. (Rautaparta 2019, 65, 77.) 

Sanatonta tietoa henkilön sen hetkisestä tunnetilasta, ilmaisutavoista ja jopa per-

soonallisuudesta voi saada tarkkailemalla hengitystapaa. Tällöin seurataan hengi-

tysrytmiä, syvyyttä ja apulihasten käyttöä. Kaikkia hengityksessä käytettäviä lihak-

sia ei pysty kontrolloimaan erikseen eikä siihen ole tarvettakaan. Jos henkilöllä on 

vaikeuksia hahmottaa omaa kehoaan tai hän alkaa suorittaa hengittämistä, voi har-

joituksia tehdessä käyttää “olla vain” –menetelmää eli ei suunnata hengitystä mille-

kään tietylle alueelle, esimerkiksi palleaan. Menetelmässä opetellaan itse kokien ja 

mielikuvia käyttämällä huomaamaan, miltä erilaiset hengitystavat tuntuvat niin fyy-

sisesti kuin psyykkisesti. (Martin ym. 2014, 35–38.) Myös Busch ym. (2012) totesi-

vat tutkimuksessaan hitaan ja syvän hengitystekniikan olevan merkityksellisempää 

silloin, kun harjoituksen aikana rentoudutaan eikä keskitytä hengitykseen tai sen ryt-

mittämiseen. 

Tietyt tunnetilat, esimerkiksi ahdistuneisuus, voivat aiheuttaa kroonista jännitystilaa 

lihaksissa, joka vaikuttaa henkilön asentoon ja hengitykseen. Erityisesti negatiiviset 

tunteet aiheuttavat niin sanotusti sulkeutumista, kehon suojaamista. Näihin fyysisiin 

reaktioihin liittyy myös hengitys, joka muuttuessaan voi pahentaa entisestään hen-

kilön psyykkistä tilaa. Ihmiset usein kokevat vaikeudet hengittämisessä epämiellyt-

täviksi ja pelottaviksi, koska siihen saattaa olla liitännäisenä tunne kontrollin puut-

teesta suhteessa omaan kehoon. Kun mieli ei pysty käsittelemään henkisiä asioita, 

näkyvät ne fyysisinä oireina ja myös hengitystapojen muuttumisena. Psykofyysi-

sessä fysioterapiassa ei aina pyritä korjaamaan asioita ulkoapäin vaan esimerkiksi 
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hengityksen avulla laukaistaan kehon problematiikkaa. Rauhallisella hengityksellä 

voi rauhoittaa mieltä ja kehoa sekä laukaista lihasjännityksiä. (Martin ym. 2014, 

118–182.) 

Ohjaajan on opeteltava erilaiset hengitysharjoitukset omalla tavallaan ja kyetä ha-

vainnoimaan myös itseään. Aloittelevan ohjaajan on hyvä aloittaa miellyttäviltä tun-

tuvista harjoituksista, jotta ne vahvistavat ja elvyttävät omia sisäisiä resursseja. On 

kuitenkin kyettävä ohjaamaan sellaisia harjoituksia, jotka saattavat itsessä herättää 

ahdistusta ja pelkoa, mutta silloin on huomattava tilaisuus oppia itsestäänkin. Oh-

jaajalla on tarpeellista olla riittävästi tietoa elimistön toiminnasta, jotta ei tule anta-

neeksi hengitystä hankaloittavia ohjeita tai väärää tietoa. Yksikään harjoitus ei ole 

varsinaisesti valmis sellaisenaan ja useita harjoituksia voi yhdistellä siten, että ne 

olisivat mahdollisimman hyviä yksilölle/ryhmälle. Harjoituksissa edetään hitaasti 

eikä varsinaisesti ohjata hengitystä eli ei käsketä hengittämään tietyn verran tiettyyn 

aikamäärään tai tietyllä rytmillä. Harjoitusten aikana annetaan mahdollisuus it-

sehavainnointiin hyväksyvästi ja myötätuntoisesti. Harjoitushetket eivät ole koko-

naan ennalta suunniteltuja vaan ne ovat luovia hetkiä, joissa vuorovaikutus ja tera-

peutin kokemus itsesäätelystä ovat tukemassa henkilön omaa harjoitusta. (Martin 

ym. 2014, 38, 209–211.) 
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6 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa tietoa fysioterapeuteille ja alan opiskelijoille 

erilaisista psykofyysisen fysioterapian menetelmistä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin 

ja toimintakyvyn ylläpitoon sekä edistämiseen. Tarkoituksena on myös tuottaa tietoa 

tekijöistä, jotka heikentävät kokonaisvaltaista toimintakykyä ja hyvinvointia sekä mi-

ten ennaltaehkäistä heikentävien tekijöiden vaikutuksia. 

Tavoitteena on koostaa joogasta, mindfulnessista ja hengitysharjoittelusta monipuo-

linen opas fysioterapeuttien käyttöön asiakastyön tueksi. 
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7 TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ 

Toiminnallinen opinnäytetyö on vaihtoehtoinen toteutus tutkimukselliselle opinnäy-

tetyölle. Näiden kahden tärkeä ero on, että toiminnallisessa opinnäytetyössä tuote-

taan konkreettinen tuotos, kun tutkimuksellisessa opinnäytetyössä opiskelija luo 

uutta tietoa tutkimusraportin muodossa. (Salonen 2013.) Toiminnallisen opinnäyte-

työn tulee olla työelämälähtöinen, käytännönläheinen ja teoriaan perustuva. Sen 

tuotos voi olla esimerkiksi ammatilliseen käyttöön suunnattu turvallisuusohje tai pe-

rehdyttämisopas, joka on aina suunnattu jollekin kohderyhmälle. Tavoitteena on, 

että kyseinen kohderyhmä pystyy hyödyntämään sitä jollain tapaa. Tuotos voi olla 

kirjan, kansion, portfolion tai esimerkiksi kotisivujen muodossa. Toiminnallisessa 

opinnäytetyössä käytännön toimintaa opastetaan, ohjeistetaan, järjestetään tai jär-

keistetään. Käytännön toteutus ja tutkimusmenetelmien raportointi yhdistyvät toi-

minnallisessa opinnäytetyössä. (Vilkka & Airaksinen 2004, 9–10, 38.) 

Toiminnallisen opinnäytetyöprosessin alussa on hyvä tehdä toimintasuunnitelma, 

jossa vastataan kysymyksiin, mitä, miten ja miksi tehdään mitäkin. Suunnitelman 

tarkoituksena on auttaa tekijää etenemään opinnäytetyön prosessissa sekä hah-

mottaa, mitä hän on tekemässä. (Vilkka & Airaksinen 2004, 26; Salonen 

2013.) Työn tekeminen aloitetaan tutkimalla, onko aiempaa vastaavanlaista tuo-

tosta tehty. Tarkoitus on luoda uutta eikä toistaa jo aikaisemmin tehtyä. Toiminta-

suunnitelmassa suunnitellaan aikataulu ja kartoitetaan resurssit. Realistinen aika-

taulu auttaa opinnäytetyön etenemisessä. Joustovara pitää ottaa kuitenkin huomi-

oon, sillä mitä useampi henkilö osallistuu opinnäytetyön tekemiseen, sitä enemmän 

aikaa siihen saattaa kulua. Toimintasuunnitelmassa avataan myös sitä, kuinka työ 

on toteutunut ja edennyt. (Vilkka & Airaksinen 2004, 26–28, 31.) 

Opinnäytetyötä tehdessä eniten aikaa kuluu tiedonhankintaan, muistiinpanojen te-

kemiseen ja itse raportin kirjoittamiseen (Hakala 2004, 76). Toiminnallisessa opin-

näytetyössä ei tehdä interventiota eikä tutkimuskysymyksiä tai tutkimusongelmaa 

esitetä. Toiminnallinen opinnäytetyö rakennetaan tietoon perustuen ja se kaipaa 

teoreettista viitekehystä. (Vilkka & Airaksinen 2004, 30.) Tiedonhakuun tulee keskit-

tyä ja käyttää monipuolisia painettuja lähteitä sekä verkkolähteitä. Internet ei riitä 

lähteiden hakuun vaan on käytettävä myös kirjaston tietokantoja. (Hakala 2004, 
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87.) Toiminnallisessa opinnäytetyössä lähteiden laatu ja soveltuvuus korvaa mää-

rän. Ei ole järkevää haalia yhdentekeviä lähteitä vain lisäämään opinnäytetyön läh-

deluettelon pituutta, vaan jokaisen lähteen tulee tukea opinnäytetyötä. (Vilkka & Ai-

raksinen 2004, 76.) Toiminnallisen opinnäytetyön on täytettävä myös ammattikor-

keakoulun asettamat vaatimukset opinnäytetyölle. Työn hyödyllisyys tulee perus-

tella koulutusalan näkökulmasta ja viitekehyksen tulee tukea opinnäytetyötä, joten 

pelkkä käytännön opas ei riitä opinnäytetyöksi. (Vilkka & Airaksinen 2004, 82.) 

7.1 Opinnäytetyön ja oppaan toteutus 

Opinnäytetyön suunnittelu alkoi jo keväällä 2019, kun päätimme työskennellä parina 

ja pohdimme molempia kiinnostavaa osa-aluetta fysioterapiassa. Hyvin nopeasti tu-

limme siihen tulokseen, että molempia kiinnostaa tuki- ja liikuntaelinfysioterapia 

sekä psykofyysinen fysioterapia. Päätimme, että aiheen olisi mielekästä olla jotain 

sellaista, joka yhdistäisi nämä kaksi osa-aluetta. Jätimme ideat hautumaan kesän 

2019 ajaksi ja päätimme lyödä aiheen lukkoon syksyllä koulun jatkuessa. Syksyllä 

2019 päätimme, että haluamme tehdä oppaan ja aiheiksi valikoituivat psykofyysisen 

fysioterapian rentoutusmenetelmät. Listasimme eri menetelmiä ja alkuun niitä oli 

noin kymmenen, mutta kiinnostavimmiksi nousivat jooga, mindfulness ja hengitys-

harjoittelu. Nämä kolme aihetta erosivat riittävästi toisistaan, mutta samalla ne liit-

tyivät toisiinsa. 

Ennen varsinaisen tiedonhaun aloittamista selvitimme, onko vastaavanlaista opin-

näytetyötä aikaisemmin tehty. Huomatessamme ettei ole, lähdimme tekemään 

mahdollisimman laajaa tiedonhakua näistä kolmesta aiheesta ja yllätyimme positii-

visesti, kuinka paljon löytyi tutkimuksia eri sairauksiin ja vaivoihin liittyen. Tiedon-

haun edetessä lähdemateriaalista nousi jatkuvasti esille stressi, kipu, toimintakyky 

ja hyvinvointi. Sen vuoksi päätimme, että teoreettisen viitekehyksen tulee sisältää 

luvut toimintakyvystä, kivusta ja stressistä. Ajatus oppaan sisällöstä jonkinlaisena 

harjoitepankkina kehittyi samalla, kun teimme tiedonhakua. Syksyn 2019 aikana 

teimme suunnitelman opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen sisällöstä sekä sel-

keän työnjaon, mistä aiheista kumpikin etsisi tietoa ja kirjoittaisi. Tiedonhaussa kes-

kityimme käyttämään mahdollisimman monipuolisesti erilaisia ja luotettavia lähteitä. 
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Kirjamateriaalin etsintä ja rajaus oli paljon helpompaa kuin tutkimusten. Opas jäi 

tässä vaiheessa vielä osittain taka-alalle, mutta päätimme, että opas tulee sisältä-

mään mindfulnessin ja hengitysharjoittelun sekä joogasta yin-joogan, restoratiivisen 

joogan ja hathajoogan. Harjoitteisiin tulisi sekä kuvalliset että sanalliset ohjeet. Tällä 

tavoin saisimme nivottua yhteen kaikki fysioterapian osa-alueet. Näin ollen myös 

ajatus oppaan kohdentamisesta fysioterapeuteille päivittäisen asiakastyön tueksi 

varmentui. 

Kevät 2020 oli suurimman kirjoitusprosessin aikaa teoreettisen viitekehyksen 

osalta. Saimme kaikki teoriaosuudet valmiiksi kesäkuun 2020 ensimmäiseen viik-

koon mennessä, jolloin myös otimme valokuvat oppaaseen. Alkuperäisen suunni-

telman mukaan joogaosioon piti tulla malliksi henkilö, jolla on joogataustaa. Tämä 

kyseinen henkilö kuitenkin estyi osallistumaan malliksemme henkilökohtaisista syis-

tään. Nopealla aikataululla löysimme toisen henkilön malliksi. Vaikka uudella mallil-

lamme ei ollut joogan harjoittamisesta kokemusta, emme pitäneet asiaa negatiivi-

sena. Koimme, että valokuvista tuli helpommin lähestyttäviä, kun valokuvatut liik-

keet eivät olleet suoritettu täydellisesti liikkuvuuden puolesta. Järjestimme kuvaus-

tilan Ilmajoella sijaitsevaan halliin. Toimimme itse valokuvaajina ja muokkasimme 

valokuvat lopulliseen muotoonsa. Opas (Liite 1) muodostettiin kesän 2020 aikana. 

Tekstien teko oli haastavaa, mutta palkitsevaa. Oppaan tekoa varten täytyi opetella 

uuden sovelluksen käyttö ja pikkuhiljaa se alkoi sujua. Mielekkäintä oppaan teossa 

oli suunnitella ja testata sen värimaailmaa sekä kuvien ja muiden osien asettelua. 

Värit olivat alkuun eri sinisen sävyjä, mutta tulostusteknisistä syistä ne oli vaihdet-

tava toisistaan riittävän poikkeaviksi. Lopullisessa versiossa olevat värit ovat pdf-

muodossa hyvin kirkkaat, kun taas tulostaessa ne ovat suhteellisen tummat. Op-

paan tekeminen ei ollut aivan niin yksinkertaista kuin olisi voinut luulla ja siihen ku-

luikin paljon enemmän aikaa kuin oli oletettu. 

Miltä tuntuu? Opas psykofyysiseen fysioterapiaan joogan, mindfulnessin ja hengi-

tysharjoittelun kautta (Liite 1) sisältää lyhyet teoriaosuudet jokaisesta aihealueesta. 

Jokainen aihe on värikoodattu toisistaan poikkeavilla väreillä, joka helpottaa oppaan 

käyttöä. Osat alkavat teoriaosuudella, jonka jälkeen ovat varsinaiset harjoitteet. Joo-

gaosiossa on kerrottu harjoitteen vaikutus, ohje asentoon ja kontraindikaatiot sekä 

siinä on valokuva asennosta, joka helpottaa asennon hahmottamista. Mindfulness- 
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ja hengitysharjoitteluosissa on kerrottu harjoitteen vaikutus ennen varsinaista har-

joitetta. 

Koko prosessiin käytettyjä kustannuksia kertyi kirjaston kirjavarauksista, yhden kir-

jan hankinnasta, kuvankäsittelyohjelman ostamisesta ja oppaan testitulostuksista. 

Suurimmat kustannukset tulivat kirjaston kirjojen varausmaksuista, koska suurin 

osa kirjoista jouduttiin kuljettamaan käyttöömme kauempaa. Valokuvaamiseen, va-

lokuvien muokkaamiseen, kuvaustilaan ja malliin ei kulunut varsinaisesti rahaa, 

mutta meidän jokaisen aikaa yhden kokonaisen päivän verran. Koko prosessin kus-

tannukset olivat suunnilleen sen verran kuin alkuun ajattelimme. 

7.2 Ammattilaisten palaute oppaasta 

Heinäkuussa 2020 lähetimme oppaan palautekierrokselle ammattilaisille. Ammatti-

laisilta saatu palaute oli tärkeää, jotta saataisiin tietoa muun muassa oppaan hyö-

dyllisyydestä ja tarpeellisuudesta, käyttöystävällisyydestä sekä kiinnostuksesta 

käyttää sitä. Loimme palautetta varten Webropoliin sähköisen kyselylomakkeen 

(Liite 2) oppaan teon päätteeksi heinäkuussa 2020. Sähköisen kyselylomakkeen 

laatimisessa oli myös uuden opettelua, koska aiemmin sellaista ei ole tarvinnut 

tehdä. Palautteiden keruu ja käsittely tapahtui anonyymisti, jotta saataisiin mahdol-

lisimman objektiivista palautetta. Opas lähetettiin arvioitavaksi yhteensä 11 fysiote-

rapeutille, kahdelle psykiatriselle sairaanhoitajalle, kahdelle sosionomille, yhdelle 

koulupsykologille, yhdelle liikunnanohjaajalle, yhdelle toimintaterapeutille ja yhdelle 

erityisopettajalle. Yksi vastanneista fysioterapeuteista on RYT200 joogaopettaja ja 

vastannut liikunnanohjaaja on RYT500 joogaopettaja. Ainakin kaksi muista vastaa-

jista on harrastanut useamman vuoden joogaa. Jokainen vastaajista valittiin sen pe-

rusteella, että he olisivat työssään todennäköisesti potentiaalisia oppaan käyttäjiä. 

Vaikka opas on kohdennettu fysioterapeuteille, on selvää, että siitä hyötyvät myös 

muut sosiaali- ja terveysalalla työskentelevät henkilöt. Tästä syystä palautetta pyy-

dettiin muiltakin kuin fysioterapeuteilta. 

Palautteita saimme yhteensä 15 vastaajalta. Määrä oli todella hyvä, sillä palautetta 

pyydettiin yhteensä 19 henkilöltä. Palautteen perusteella opasta pidettiin erittäin hy-



41 

 

vänä, helppolukuisena ja -käyttöisenä sekä tarpeellisena. Oppaan visuaalista il-

mettä pidettiin siistinä, johdonmukaisena ja mukaansatempaavana. Värikoodauk-

sen koettiin tekevän oppaasta selkeämmän käyttää. Teorian osuutta pidettiin katta-

vana ja määrältään sopivana, ohjetekstejä selkeinä ja kuvien tukevan tekstejä. Muu-

tama vastaaja koki oppaan melko pitkäksi. Joihinkin kontraindikaatioihin kaivattiin 

perusteluita, esimerkiksi kuukautisten vaikutus harjoitteen suorittamisessa. Ne kont-

raindikaatiot, jotka perustuvat joogaan ja ikiaikaiseen perinteeseen, saattavat ym-

märrettävästi aiheuttaa hämmennystä sellaisille henkilöille, jotka eivät ole perehty-

neet joogan filosofiaan ja vaikutusmekanismeihin syvällisemmin. Oppaaseen on 

nostettu esille myös vaikutukset ja kontraindikaatiot joogan filosofiaan pohjautuen, 

vaikka pääpaino on fysioterapeuttisessa näkökulmassa. 

Palautelomakkeessa pyydettiin fysioterapeutteja sekä muita sosiaali- ja terveysalan 

ammattilaisia arvioimaan asteikolla 0–10, kuinka todennäköisesti he suosittelisivat 

opasta kollegoillensa. Vastaajista kaksi antoi arvosanaksi 7, neljä antoi 8, kaksi an-

toi 9 ja kuusi antoi 10. Oppaan keskiarvoksi muodostui 8,9. Ammattilaisilta saadun 

palautteen perusteella teimme oppaaseen pieniä muutoksia elokuussa 2020. Muu-

tokset olivat vain pientä hienosäätöä ja ne koskivat kontraindikaatioita sekä teorian 

lisäystä ja tarkennusta joogaosiossa. Opettajilta saadun palautteen perusteella 

teimme syyskuussa muutoksia oppaaseen. Muutokset koskivat oppaan nimeä, joh-

dantoa ja saimme ehdotukseksi kirjoittaa loppusanat. Seuraavassa otteita palaut-

teista, joita saimme oppaasta: 

Valtavan laajan ja erinomaisen tuotoksen olette kyllä saaneet tehtyä ja 
kerättyä tietoa. Erittäin mielenkiintoinen työ. (V7.) 

Erittäin tarpeellinen ja helppo käyttöinen opas. Mukava yhdistelmä fyy-
sisiä ja henkisiä harjoitteita. Taustatietoa eri suuntauksista ei ollut liikaa 
vaan sopivasti. Tykkäsin että eri harjoitteita oli laaja kirjo. (V6.) 

Pidin ulkonäöstä ja rakenne oli myös selkeä. Opas oli kuitenkin aika 
pitkä, ehkä jopa liian pitkä. Jooga harjoitteita voisi olla ehkä vähän vä-
hemmän. Oppaasta löytää helposti ja nopeasti etsimänsä harjoitteen 
sisällysluettelon avulla. Pidin eri osioiden eri väreistä. (V1.) 

Opas oli kokonaisuudessaan selkeä. Heti alussa tulee ilmi, kelle opas 
on suunnattu. Teksti oli kompaktia, jossa asia/ohjeistus oli kerrottu kat-
tavasti, mutta sopivan pituisena. Teksti oli myös kirjoitettu maallikolle 
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sopivalla tavalla. Liikkeissä oli otettu hyvin huomioon asiakkaan mah-
dolliset rajoitteet. Kuvat tukivat hyvin tekstin sisältöä. Opas eteni myös 
loogisesti ja oli helposti seurattavissa. Psykiatrisessa osastohoidossa 
on käytössä rentoutus- ja hengitysharjoituksia masentuneilla sekä ah-
distuneilla potilailla. Koen oppaan tukevan sekä helpottavan hoitohen-
kilökunnan ohjeistusta potilaan kohdalla. Potilaille hänen halutessaan 
voisi antaa osastohoidon aikana kyseisen oppaan, jonka avulla potilas 
pystyisi omatoimisesti tehdä harjoitteita sekä jatkamaan harjoittelua ko-
tona. Koen myös oppaan olevan hyvä apuväline psykiatrisen avohoi-
don työvälineenä, jossa potilaiden psyykkinen vointi on pääasiassa va-
kaampi. (V3.) 

Harjoitteiden tekstit olivat hyviä. Pidin, että oli kerrottu, mihin harjoit-
teella pyritään. Tähän muistutuksena vielä asiateksti. Oppaaseen tu-
tustuessani pohdin, ovatko kontraindikaatiot -kohdassa luetellut asiat 
enemmän huomioitavia asioita kuin asioita, jotka kieltävät harjoittelun 
(ainakin osa). Esimerkiksi univaikeudet, korkea verenpaine. Myös mm. 
polven nivelrikkoa on montaa eri astetta. (V9.) 

Teoriaosuudet ovat selkeitä ja helposti ymmärrettävissä. Informaatiota 
on juuri oikea määrä tarpeeksi tiiviissä muodossa. (V13.) 

Opas oli selkeä ja rakenteeltaan selkeä. Visuaalinen ilme oli hieno. 
Opasta voi käyttää hyväksi millä vain fysioterapian osa-alueella työs-
kenneltäessä. Opas oli melko pitkä. (V4.) 

Koin, että opas toimisi laajemmallekin kentälle hyvänä menetelmäop-
paana (esim. mielenterveystyön ammattilaiset tai jopa asiakkaiden itse-
hoito-oppaana). Se oli rakenteeltaan selkeä ja kuvat auttoivat havain-
nollistamaan harjoitteita. Koen, että opas nivoi monet tutut harjoitukset 
kätevästi yksiin kansiin, jolloin sopiva harjoitus on nopeasti löydettä-
vissä. (V14.) 

Mielestäni on hyvä, että kaikki tämä tieto on kerätty samaan oppaa-
seen. Rakenne hyvä ja helpohko käyttää. (V15.) 
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8 POHDINTA 

Työmme pohjautuu käytännön tarpeeseen ja saamamme palautteen perusteella se 

vastaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tarpeeseen. Meidän molempien kiin-

nostuksen kohteet kohtasivat tässä opinnäytetyössä monipuolisesti ja laajemmin 

kuin osasimme suunnitelmavaiheessa ajatellakaan. Opinnäytetyön aihevalinta ja lo-

pullinen rajaus olivat kuitenkin onnistuneita. Työstä tuli laaja, mutta jokainen käsi-

telty aihe liittyy toisiinsa ja ne täydensivät toisiaan. Opimme paljon uutta molempia 

kiinnostavista asioista ja erityisesti siitä, miten hyödyntää näitä menetelmiä fysiote-

rapiassa. Tärkeää oli oppia kivun laajempi jaottelu Luomajoen (2020, 53–60) mu-

kaan ja että uudessa ICD-11-luokituksessa, joka otetaan käyttöön vuonna 2022, 

krooninen kipu luokitellaan primaariin ja sekundaariseen kipuun (Ojala 2020, 36). 

Siiran ja Palomäen (2016, 27) avulla ymmärryksemme kivun ja stressin liitännäisyy-

destä toisiinsa syventyi merkittävästi. Tämä tietämys ja ymmärrys oli erittäin tärkeää 

ammatillisen kehittymisen kannalta, koska fysioterapiassa ollaan tekemisissä ta-

valla tai toisella niin kivun kuin stressin kanssa. 

Osaamisemme psykofyysisen fysioterapian eri menetelmistä kasvoi ja erityisesti 

joogan, mindfulnessin sekä hengitysharjoittelun osalta syventyi. Opinnäytetyön 

avulla ja tietämyksen lisääntyessä, osaisimme itsekin hyödyntää valitsemiamme 

menetelmiä paremmin erilaisten asiakasryhmien kohdalla ja perustella niiden käyt-

töä asiakkaalle. Käyttämämme kirjallisuus tuki tutkimustietoa menetelmien hyö-

dyistä. Meille itsellemme tuli osittain yllätyksenä, kuinka laajasti valitsemiamme me-

netelmiä voikaan käyttää tutkimustiedon perusteella fysioterapiassa. 

Tiedonhakuun kului yllättävän paljon aikaa. Lähteiksi pyrittiin valitsemaan mahdolli-

simman laadukkaita lähteitä niin tutkimuksia, artikkeleita, kirjallisuutta kuin verkko-

lähteitäkin. Tutkimuksia etsiessä käytimme ensisijaisesti PubMed-tietokantaa, 

koska se oli meille tutuin ja löysimme sieltä riittävästi sopivia tutkimuksia. Hyödyn-

simme tutkimuksien haussa tarvittaessa Google Scholaria. Tutkimuksia valitessa 

kriteereinä oli muun muassa teko- ja julkaisuaika, joka sai olla korkeintaan kymme-

nen vuotta sekä miten tutkimus oli avattu auki eli esimerkiksi sisälsikö se riittävän 

tarkasti tietoa tutkimusasetelmasta ja -menetelmistä. Pyrimme etsimään mahdolli-

simman monipuolisesti tutkimuksia, jotta niissä ilmenevissä hyödyissä katettaisiin 



44 

 

ihminen kokonaisvaltaisesti eikä vain tiettyä osa-aluetta tai sairautta. Kirjallisuutta 

rajasimme pääasiassa tekijän koulutuksen, osaamisen ja asiantuntijuuden mukaan, 

mutta myös julkaisuajankohdan. 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tietoa fysioterapeuteille ja alan opiskelijoille 

erilaisista psykofyysisen fysioterapian menetelmistä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin 

ja toimintakyvyn ylläpitoon sekä edistämiseen. Tarkoituksena oli myös tuottaa tietoa 

tekijöistä, jotka heikentävät kokonaisvaltaista toimintakykyä ja hyvinvointia sekä mi-

ten ennaltaehkäistä heikentävien tekijöiden vaikutuksia. Tavoitteena oli koostaa joo-

gasta, mindfulnessista ja hengitysharjoittelusta monipuolinen opas fysioterapeuttien 

käyttöön asiakastyön tueksi. Tarkoitus ja tavoite saavutettiin onnistuneesti. Palaut-

teen perusteella varmistui muidenkin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kiinnos-

tus opasta kohtaan ja halu käyttää sitä työssään monenlaisten asiakkaiden hyväksi. 

Opastamme on mahdollista hyödyntää kaikilla fysioterapian osa-alueilla sekä myös 

muilla sosiaali- ja terveysaloilla. Erityisesti psykiatrian puolella kiinnostus oppaan 

käyttöön oli merkittävää ja opasta pyydettiin käyttöön niin työntekijöiden tueksi kuin 

asiakkaille jaettavaksi. Opetusalalla on mahdollista hyödyntää koko opasta niin rau-

hoittumiseen kuin rentoutumiseen ja kokonaisvaltaisesti paremman olotilan saavut-

tamiseen. 

Opinnäytetyötämme olisi mahdollista kehittää useammallakin tapaa. Tutkimustietoa 

voisi etsiä laajemmin useammasta tietokannasta ja ottaa mukaan enemmän tois-

tensa kaltaisia tutkimuksia tukemaan toisiaan. Viitekehyksen teorian painotuksen 

voisi siirtää vahvemmin tutkimustietoon. Oppaan joogaosio voisi sisältää enemmän 

myös ylävartalon harjoitteita ja harjoitteet voisi jaotella vielä maaten, istuen ja seis-

ten tehtäviin harjoitteisiin. Mindfulness- sekä hengitysharjoitteluosio voisivat sisältää 

ylipäänsä enemmän harjoitteita. Hengitysharjoitteluun voisi etsiä ja valita monipuo-

lisempia harjoitteita. Koko työn voisi jakaa jopa kolmeen osaan ja syventää tietä-

mystä eri aihealueista. Työn voisi myös kohdistaa vain tietylle ikäryhmälle tai tiettyyn 

sairauteen joko pelkän teorian pohjalta tai tehdä intervention käyttäen jotakin näistä 

menetelmistä. Mahdollisten äänitteiden teko mindfulness- ja hengitysharjoitteisiin 

voisi olla yksi vaihtoehto, jolloin asiakkaan itsenäinen harjoittelu muuttuisi niiltä osin. 

Tosin emme koe äänitteitä välttämättömiksi, koska harjoitteita on mahdollista tehdä 
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osittain ulkomuistista, koska tärkeintä harjoitteissa on sisältö eikä jokainen yksittäi-

nen sana. Joogaosioon voisi videoida harjoitteet, joka voisi selkiyttää sekä ohjaa-

jalle että asiakkaalle niiden suoritustekniikkaa. Erityisesti aurinkotervehdys, joka on 

liikesarja, voisi olla helpompi suorittaa kokonaisuudessaan videon avulla. 

Olemme tyytyväisiä saavuttamaamme lopputulokseen ja toivomme, että työstämme 

on mahdollisimman paljon hyötyä fysioterapian kehityksen kannalta. Toivomme 

myös, että muutkin sosiaali- ja terveysalan sekä mahdollisesti opetusalan ammatti-

laiset löytävät työmme ääreen ja voisivat soveltaa sen sisältöä omassa työssään 

parhaaksi katsomallaan tavalla. 
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Liite 2. Palautelomake 

 

Palaute Miltä tuntuu? -oppaasta 

Hei! 

Pyydämme sinua antamaan palautetta: 

Miltä tuntuu? Psykofyysinen opas joogasta, mindfulnessista ja hengitysharjoitte-

lusta -materiaalista. 

Palautteesi on meille tärkeä ja aikaa vastaamiseen kuluu vain muutama minuutti. 

Vastausaikaa on 2.8.2020 asti. Vastaaminen tapahtuu anonyymisti. 

1. Kerro vapaamuotoisesti, mitä mieltä olit oppaasta yleisesti (tarpeellisuus, ra-

kenne, helppokäyttöisyys, muut kommentit)? 

 

 

2. Kerro vapaamuotoisesti, mitä mieltä olit oppaan teoriaosuuksista (informaation 

määrä, uutta/vanhaa, muut kommentit)? 

 

 

3. Kerro vapaamuotoisesti, mitä mieltä olit oppaan harjoitteiden ohjeteksteistä? 

 

 

4. Kerro vapaamuotoisesti, mitä mieltä olit oppaan visuaalisesta ilmeestä? 

 



  2(2) 

 

 
5. Sana vapaa, muita kommentteja? 

 

 

 

6. Tämä koskee vain fysioterapeutteja ja muita sosiaali- ja terveysalan ammatti-

henkilöitä. Kuinka todennäköisesti suosittelisit opasta kollegoillesi? 

En lainkaan todennäköisesti       0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10       Erittäin todennäköisesti 

 

 

Kiitos palautteestasi! Arvostamme sitä todella paljon! 

Pyydämme, että ette jakele opasta vielä tässä vaiheessa! 

Jos olet kiinnostunut saamaan valmiin oppaan ja opinnäytetyömateriaalin käyt-

töösi, pyydämme ilmoittamaan halukkuudestasi sähköpostitse sonja.joen-

suu@seamk.fi 

Jos mieltäsi jäi askarruttamaan jokin asia, ota rohkeasti yhteyttä. 

Voit olla yhteydessä sähköpostitse sonja.joensuu@seamk.fi 
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