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Esipuhe 
 
 
Kädessäsi oleva kirjasarjan Psykofyysinen fysioterapia osa 3 Kokemus kehossa on jo nimensä mu-

kaan kolmas Pirkanmaan ammattikorkeakoulun psykofyysisen fysioterapian erikoistumisopintojen 

opiskelijoiden kehittämistehtävistä koottu artikkelijulkaisu. Edelliset julkaisut nimiltään Kohti oman 

kehon tuntemista, omassa ruumiissa asumista ja Kehon tuntemisesta kehon ymmärtämiseen ovat 

palvelleet fysioterapeutteja psykofyysisen fysioterapian käytännön toteutuksen kuvaajina. Kymme-

net artikkelit ovat kannustaneet fysioterapeutteja psykofyysisen fysioterapian soveltamisessa. 

 

                                 

 

Myös tämänkertaiset artikkelit ovat kirjoittajiensa näköisiä puheenvuoroja. Haluamme kirjallamme 

välittää psykofyysisen fysioterapian näkökulmaa emmekä ole vaatineet kirjoittajilta tekstien pikku-

tarkkaa viimeistelyä. Toivomme niiden palvelevan käyttäjiään arjessa. Artikkeleissa käsitellään 

psykofyysistä fysioterapiaa lasten, aikuisten ja ikääntyvien ihmisten näkökulmista. Joissakin artik-

kelissa käsitellään yhteistyötä psykologien, opettajien ja vanhempien kanssa.  

 

Nyt, kirjan valmistumisvaiheessa haluamme osoittaa kiitokset ohjaustyössä mukana olleille opetta-

jille. Erityisesti lehtorit Pirjo Riitta Leppänen, Anja Pohjavirta-Hietanen ja Annukka Häkämies an-

toivat asiantuntemuksensa kehittämistehtävien työstämiseen. Psykofyysisen fysioterapian kehittä-

misen kannalta ansaitsevat opiskelijat suurimman kiitoksen. Toimittajien kirjoittamista artikkeleista 

Raija Jaakkolan teksti kokoaa yhteen psykofyysisen fysioterapian tämänhetkistä määrittelyä. Marja-

Leena Lähteenmäen teksti avaa lukijoille ja kehittämistehtävien ohjaajille työprosessia, jonka ta-

voitteena oli artikkelin kirjoittaminen.  

 

Tampereella 9.6.2009 

Raija Jaakkola   Marja-Leena Lähteenmäki  
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Psykofyysisestä fysioterapiasta ja erikoistumisopinnoista vuonna 2008 
 

Raija Jaakkola 
  
 

Psykofyysisen fysioterapian määrittely ja kuvailu on moninäkökulmainen. Sitä voi 
määritellä lähestymistapana ihmiskäsityksen kautta tai ihmisen olemassaolon tasojen 
kautta. Määrittelyssä voi esitellä sille tyypillisiä tutkimis- ja työtapoja tai ”teoriamal-
leja”. Määrittelyssä voi kertoa psykofyysiseen fysioterapiaan kuuluvia oleellisia piir-
teitä ja tekijöitä, kuten mitä voimavaroja se ihmisessä herättelee ja miten, tai millai-
siin ongelmiin se pyrkii vastaamaan. On mahdollista myös kuvata sen keskeisiä lähtö-
kohtia kuten voimavarakeskeisyys, asiakaslähtöisyys tai terveyslähtöisyys. Tässä ar-
tikkelissa poimin tämän hetkisiä näkökulmia psykofyysisen fysioterapian määrittelyyn 
ja kuvailuun sekä viittaan erikoistumisopintojen kehittämistehtävistä kirjoitettuihin ar-
tikkeleihin.  

 
 
 
Psykofyysisen fysioterapian määrittelyä ja kuvailua 
 
Psykofyysinen fysioterapia on lähestymistapa, jossa pyritään vahvistamaan ja tukemaan ihmisen 
liikkumis- ja toimintakykyä ja voimavaroja kokonaisvaltaisesti. Kokonaisvaltaisuus ja näkemys 
ihmisestä ilmenevät fysioterapian tutkimis- ja työtapojen valinnassa ja niiden toteutustavassa. Pe-
rusajatuksena on kehon, mielen ja ympäristön yhteys toisiinsa. ”Lähestymistie” on ruumiillinen 
ulottaen silti vaikutuksensa koko ihmiseen, myös hänen mieleensä ja edelleen hänen toimintaansa 
omassa ympäristössään ja arjessaan. Ihmisen psykologinen todellisuus ilmenee ulkoisesti käyttäy-
tymisessä sekä sisäisesti ihmiselle itselleen koettuina tajunnallisuuden ilmiöinä kuten aistimuksina, 
tunteina sekä tietoisuutena itsestä ja ympäristöstä (Revonsuo, 2006). Niinpä muutosta ihmisessä 
tapahtuu sisältä päin ja hänen kokemiseensa kytkeytyen. Muutosta tapahtuu kehollisesti, kehon tun-
nistamisessa, hyväksymisessä ja käyttötavoissa. Muutosta tapahtuu tunteissa, ajattelussa, asenteissa 
ja tahtotilassa sekä olemassaolon ilon kokemisessa. Muutoksessa korostuu ihmisen oma kokeminen, 
elämys, oppiminen ja oivallus. Fysioterapian vaikuttavuuden arvioinnissa pelkän objektiivisen arvi-
oinnin rinnalle nousee tärkeäksi potilaan oma kokemus ja palaute. Ihminen itse voi sanoa mitä hä-
nessä tapahtuu, miten hän kokee, miltä hänessä tuntuu tai mikä on muuttunut hänen toiminnassaan. 
Vain hän itse voi sanoa tai muuten ilmaista, mihin hän on motivoitunut. Toinen ihminen ei voi mo-
tivoitua, tehdä eikä oppia toisen puolesta.  
 
Lähtökohtana ovat kuntoutujan omat voimavarat ja tarpeet. Potilaan kanssa yhdessä tutkitaan hänen 
ongelmaansa, voimavarojaan ja ratkaisujen löytymistä tai arjessa selviytymisen tapoja. Huomiota 
kiinnitetään erityisesti olemassa oleviin voimavaroihin, terveisiin voimavaroihin ja hallinnan tun-
teeseen. Terveyslähtöisyyteen kuuluvaa elämänhallinnan tunnetta potilaalla edistää tiedollinen ym-
märrys, taidolliset keinot sekä mielekkyyden tunne, joka motivoi potilasta (Feldt 2009). Esimerkki-
nä voisi olla ”pienen kivuttoman liikkeen etsiminen” yhdessä kipuasiakkaan kanssa tai ”pehmeän 
venytysliikkeen kokeminen kehon tuntemusta kuunnellen” silloin, kun kuntoutuja on tottunut käyt-
tämään tai kohtelemaan kehoaan epäedullisesti. Fysioterapiassa yleensä ja varsinkin psykofyysises-
sä fysioterapiassa pitää korostaa, että terapeutti kuuntelee, katsoo ja tutustuu ihmiseen eikä kiirehdi 
neuvomaan; etsi yhdessä ihmisen kanssa ratkaisuja tai myönteisiä merkityksiä ja salli hänelle itsel-
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leen oivaltamisen ilo. Potilas on osallisena omassa asiassaan ja saa tuekseen läsnä olevan vuorovai-
kutuksen sekä fysioterapeutin taidon ja tiedon. Potilaan voimavarojen löytämisessä tärkeä tekijä on 
läsnä oleva kohtaaminen, jonka elementtejä ovat ainakin kiinnostus, empatia, kunnioitus, herkkyys. 
Voi sanoa, että ”vuorovaikutuksessa on taianomaista voimaa”. (Ekerholt ym. 2006, Feldt ym. 2009, 
Jaakkola 1999, Roxendal 1987, Vilén ym.  2002.) 
 
Tunteiden huomioon ottaminen kuuluu oleellisesti psykofyysiseen fysioterapiaan. Emotionaalinen 
aspekti on tärkeä fysioterapeutin ja potilaan välisessä hyvässä vuorovaikutuksessa. Erityisesti fy-
sioterapeutin tulee kehittyä omien sekä potilaan tunteiden tunnistamisessa. Näin hän pystyy kuule-
maan potilaan emotionaalista ilmaisua, kykenee reagoimaan potilaan tunteiden ilmaisuun – verbaa-
liin sekä nonverbaaliin – ja osaa kannustaa ja rohkaista potilasta. Hän myös osaa erottaa omat tun-
teensa potilaan tunteista. Tunteiden tiedostaminen auttaa fysioterapeuttia kehittymään läsnä olevas-
sa vuorovaikutuksessa. Fysioterapeutin tulee harjaantua potilaansa sekä sanallisten että sanattomasti 
ilmaistujen tunteiden havaitsemisessa ja niihin reagoimisessa. Kosketus tai liike voi olla tunnetta 
laukaiseva tekijä odottamatta ja ennalta arvaamatta. (Gard 2004, Ekerholt 2006.)  
 
Fysioterapeutti voi edistää tunteiden tiedostamisen kehittymistä ohjaamalla potilasta parempaan 
kontaktiin kehoonsa – tiedostamaan kehonsa erilaisia tuntemuksia, kehonsa suhdetta painovoimaan 
sekä tuntemaan kehonsa liikettä ja tasapainoa. Ruumiillisten tuntemusten sanallistaminen voi toimia 
askelina kohti tunteiden sanallistamista ja tiedostamista (Ekerholt ym. 2006). Tunnetta voidaan tun-
tea kehossa erilaisina tuntemuksina kehollisesti, jolloin kehotietoisuus yhdistyy emotionaaliseen 
kokemiseen. Emotionaalinen vaste kuten kuormittuneisuuden kokeminen stressaavassa ja pelotta-
vassa tilanteessa voi ilmetä kehossa esimerkiksi autonomisen hermoston tasolla ja motorisessa toi-
minnassa liikkeen ja asennon muutoksina aiheuttaen esimerkiksi kipuja. Pelko tai uhkana koettu 
stressi virittää fysiologisen tason toimintaa autonomisen hermoston, hormonierityksen jne. kautta. 
Tunteiden säätelykyky taas voi neutralisoida tunteiden virittämiä fysiologisia vasteita edistäen siten 
terveyttä. Tunteita kokiessa tapahtuu myös tunteiden säätelyä ja sen oppimisessa fysioterapian kei-
not voivat olla potilaan avuksi. Fysioterapian keinot voivat olla hyvin monenlaisia, passiivisia tai 
aktiivisia kuten kehoa eheyttävästi rajaava kosketus tai rauhoittava kosketus, keskittynyt rauhallinen 
ja harmonisoiva liike, liikunta samalla potilaan tiedostamista ja omaa oivallusta edistäen. (Bunkan 
2003, Gard 2004, Kokkonen 2009, Skatteboe 2005, Skjaerven 2008.)  
 
Psykofyysinen fysioterapia määrittyy itselleni myös erilaisten ”teoriamallien” avulla.  Liikkeen 
maailman hahmottaminen olemisen tasojen kautta tuo kokonaisvaltaisuuden hyvin ymmärrettäväk-
si. Anatomis-biomekaaninen taso käsittää esimerkiksi luiden ja lihasten tilan, suhteen alustaan ja 
painovoimaan. Fysiologinen taso tuo liikkeeseen elävyyden rytmeinä ja tapahtumisena hengityksen, 
aineenvaihdunnan ja autonomisen hermoston kautta. Näiden kahden tason yhteyteen sijoittuu liik-
keen laatu ja sujuvuus (vrt. motorinen kontrolli) mutta samalla se on erottamattomassa yhteydessä 
psykologiseen tasoon. Psykologinen taso antaa liikkeelle ilmeen, elon ja persoonallisen vivahteen. 
Liike on aina yhteydessä psykologiseen tasoon sisältäen tai ilmaisten tunnetta, ajattelua ja tahtotilaa. 
Eksistentiaalinen taso liittyy olemassaolon tarkoitukseen, liikkeen iloon ja tietoisuuteen itsestä sekä 
vahvaan läsnäoloon omassa liikkeessä. Kokeminen ja kokemuksellisuus läpäisevät kaikkia olemas-
saolon tasoja. (Dropsy 1988, Herrala 2008, Roxendal 2002, Skatteboe 2005, Skjaerven 2008.)  Ko-
kemuksellisuus tarkoittaa tajunnallisuutta ja tietoisuutta itsestä sisältäen myös joltakin tuntumisen 
(Revonsuo 2008). 
 
Olemassaolon eri tasoista esimerkkinä voi käyttää masentuneen ihmisen kokemuksia. Masentunut 
ihminen voi kokea kehonsa ja liikkeensä raskaina (Kanstrén – Pind 2002). Hermosto voi olla sisäi-
sesti levoton vaikka hitaus olisi vallannut koko olemuksen ja liikkeet, tunnetila voi olla synkän hil-
jainen, elämäilo kadonnut ja kaiken kattava toivottomuus voi olla vallannut mielen. Fysioterapeutil-
ta vaaditaan tällöin omien ja toisen tunteiden erottamisen taitoa ja voimia hyväksyä potilaan toivot-
tomuuden tunne ja silti jaksaa kantaa toivoa. Fysioterapeutti pyrkii löytämään potilaan kanssa jon-
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kin asian, johon tämä olisi valmis ryhtymään. Se voi olla vaikka kuinka pieni liike tai kosketus tai 
esimerkiksi venytys, joka tuo elävyyttä kehoon. Alkuna voi olla myös jokin toiminta kuten ulkona 
kävely seuraten koivunlehtien puhkeamista tai sallia potilaalle hetki vain olla ilman mitään vaati-
muksia ja olla hänelle läsnä. Jostain potilaan pitäisi löytää voimavarojen siemeniä. Fysioterapiassa 
on tärkeätä hiljalleen auttaa potilasta kontaktiin omaan kehoonsa ja liikkeeseen. Kohtaava läsnäolo 
tuo tarjolle vuorovaikutuksen parantavia elementtejä. (Jaakkola 1999.)  
 
Suomen Psykofyysisen Fysioterapian yhdistyksen sivuilla on psykofyysisen fysioterapian määri-
telmä. Kirjoitan PsyFy ry:n määritelmän psykofyysisestä fysioterapiasta vinotekstillä osina, ja viit-
taan tämän kirjan artikkeleihin, joissa kyseinen määritelmän kohta nousee käsittelyyn jostakin nä-
kökulmasta. 
 
”Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jonka tavoitteena on ihmisen kokonaisval-
taisen toimintakyvyn edistäminen. Sen pääasiallisina tavoitteina ovat kivun lievittyminen, rentoutu-
minen, stressin hallinta sekä ruumiillinen eheytyminen, ruumiinhallinnan, vuorovaikutuksen ja itse-
tuntemuksen lisääntyminen. Psykofyysistä oireilua saattaa esiintyä useissa sairauksissa ja toiminta-
kyvyn ongelmissa sekä niiden toipumisvaiheessa. Varsinaista asiantuntijuutta tarvitaan erityisesti 
pitkittyneissä tuki- ja liikuntaelimistön ongelmissa, syömishäiriöissä, post-traumaattisissa stressire-
aktioissa, neurologisissa toimintahäiriöissä, masennuksessa sekä erilaisissa  
psykiatrisissa sairauksissa…” (PsyFy ry 2009.) 
 
Liisa Oittinen tarkastelee artikkelissaan masennusta ja masentuneen ihmisen fysioterapiaa lähinnä 
kirjallisuuteen perehtyen ja Tuula Storhammar taas rakentaa psykofyysisen fysioterapian tuotteen 
masennusasiakkaita ajatellen. Tarja Mustonen ja Teija Moilanen arvioivat mittareiden käyttökelpoi-
suutta masentuneen asiakkaan toimintakyvyn arvioinnissa. Jaana Uusi-Kokko vahvistaa omaa tie-
tämystään ruumiillista eheytymistä ja koko ihmisen eheytymistä edistävistä keinoista syömishäiriöi-
sillä. Anna Jussila on havainnut tärkeäksi oppia tunnistamaan työuupumuksen merkkejä asiakkailla 
ja etsii tietoa aiheesta. 
 
Psykofyysisen fysioterapian määritelmä jatkuu: 
 …”Kuntoutuksen tavoitteet määräytyvät aina kuntoutujan valmiuksien, voimavarojen ja elämänti-
lanteen mukaan…” (PsyFy ry 2009.)  
  
Arja Puttonen ja Irmeli Viippola sovelsivat kehotietoisuuden edistämistä vaikeavammaisille kun-
toutujille suunnitellen harjoittelun heidän voimavarojensa pohjalta. Lapsen tai nuoren tarpeet ja 
voimavarat nousevat erityisen merkittäviksi kolmessa artikkelissa. Jaana Saarinen ohjasi ryhmä-
muotoisessa kuntoutuksessa jännitys- ja ahdistuneisuusoireisia nuoria. Tarkoituksena oli löytää 
voimavaroja jännitysoireiden hallitsemiseen ja siten lisätä heidän uskallustaan arjen sosiaalisissa 
tilanteissa. Katariina Latvala kirjoittaa siitä, miten fysioterapeutti voi fysioterapiassa tukea erityis-
lasten itsetuntoa ja voimavaroja. Sanna Blair käsittelee psykomotorisen harjaannuttamisen käyttöä 
kokonaisvaltaisen oppimisen tukena erityisammattiopiston opiskelijoilla. Sanna-Kaisa Salminen 
kirjoittaa seksuaalisen hyväksikäyttäjänuoren fysioterapiasta. 

Psykofyysisen fysioterapian määritelmä jatkuu kertoen psykofyysisen fysioterapian juurista ja am-
mattiryhmien välisestä yhteistyöstä jo erikoisalan kehittymisen alkuvaiheissa. 

…” Psykofyysisen fysioterapian juuret ovat norjalaisessa ja ruotsalaisessa fysioterapian perintees-
sä. Lähestymistapa on kehittynyt fysioterapeuttien, psykologien ja psykiatrien yhteistyön tulokse-
na…” (PsyFy ry 2009.) 

Tiina Salo tarkastelee artikkelissaan parityöskentelyn hyötyjä ohjattaessa mielenterveyskuntoutujien 
kehon ja mielen yhteyden kokemista. Psykofyysisen fysioterapian kokonaisvaltaisuutta tukee ja 
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kehittää se, että fysioterapeutti tekee yhteistyötä potilas/asiakasohjauksessa esimerkiksi psykologin 
kanssa. Psykofyysisen fysioterapian työtavoissa ilmenee yhtymäkohtia moniin kehonterapioihin tai 
liikkeen ja tanssin muotoihin. Esimerkkeinä voi mainita aleksander-tekniikan, feldenkrais-
menetelmän, labanin liikeanalyysin, taijin jne. (Skatteboe 2005, Bunkan 2003, Sjaerven 2008). Ar-
tikkelin kirjoittajista Tarja Tonteri on saanut rosen-menetelmän kokemuksistaan vahvan sysäyksen 
yhdistää läsnä olevuus liikkeeseen ja hän nimeää työtapansa Läsnäolo liikunnaksi. Mielestäni rosen-
menetelmällä ja norjalaisella psykomotorisella fysioterapialla on yhteisiä taustajuuria juuri reichi-
laisuudessa, jossa kehon lihasjännitykset ja hengityksen muutokset voidaan nähdä ruumiillisena 
puolustusmekanismina – stressaavat tilanteet vaikuttavat tiedostamattomalla tasolla myös keholli-
sesti (Bunkan 1983). Nykyään tiedetään, että emootiot säätelevät fysiologisia, psykologisia ja käyt-
täytymisen reaktioita ja ihminen reagoi uhkaaviin tilanteisiin jo ennen uhan tietoista arviointia 
(Hämäläinen 2008.)  Skjaerven (2008) kirjoittaa liikkeen laadusta ja harmoniasta, miten ihminen on 
läsnä liikkeessään sekä sisäänpäin että ulospäin, ”lepää liikkeessä”. Sjaerven käyttää ilmaisua ”yksi 
silmä sisään ja yksi silmä ulos”. Myös Tarja Tonteri kuvaa artikkelissaan, miten hän läsnäololiikun-
nassa painottaa ihmisen olemista liikkeessään. 
 
…”Suomessa kehitys alkoi voimakkaammin 1980-luvulla lisääntyneen koulutuksen kautta ”… 
(PsyFy ry 2009.) Psykofyysisen fysioterapian kehitys vauhdittui voimakkaasti Suomessa 1980-
luvulla, vaikka fysioterapiaa on käytetty mielenterveyspotilaiden hoidon osana aiempinakin vuosi-
kymmeninä (Jaakkola, 1999.)  

… ”Psykofyysisen fysioterapian menetelmiä ovat terapeuttinen harjoittelu, ohjaus ja neuvonta. Te-
rapeuttista harjoittelua ovat mm. manuaaliset käsittelyt, hengitysharjoitukset ja rentoutustekniikat 
sekä ruumiinhahmotusharjoitukset, vuorovaikutusta vahvistavat harjoitteet ja toiminnalliset harjoi-
tukset. Lähtökohta terapian onnistumiselle on potilaan/kuntoutujan oma oivallus ja oppiminen. Te-
rapiaa toteutetaan yksilöllisesti ja/tai ryhmissä. Psykofyysisen fysioterapian arviointi- ja tutkimis-
menetelmiä ovat haastattelu, havainnointi ja mittaaminen. Arvioita tehdään mm. hengityksestä, 
kivusta, jännittyneisyydestä, asennoista, liikkuvuudesta, liikkeen hallinnasta, rentoutumiskyvystä, 
ruumiinkuvasta ja vuorovaikutuksesta. Saavutettujen tulosten arvioinnissa on merkittävää myös 
potilaan/kuntoutujan itse kokema muutos…” (PsyFy ry 2009.) 

Kahdessa artikkelissa kerrotaan ruumiinkuvapiirroksen käytöstä kipukokemuksen tutkimisessa. 
Marika Järvenpää ja Minna Martimo kirjoittavat psykologin ja fysioterapeutin yhteistyönä toteute-
tusta ryhmästä, jossa kuntoutujat maalasivat kehonkuvan. Heli Turkki käytti ruumiinkuvan piirtä-
mistä kipukuntoutujan subjektiivisen kokemuksen esiin saamiseksi. Samalla kuntoutujan tietoisuus 
kehostaan lisääntyi.   
 
Psykofyysisen fysioterapian tavoitteissa (PsyFy ry 2009) on kirjattuna myös ”oppia arvostamaan 
omaa ruumistaan ja sen reaktioita, jolloin itsetuntemus kohentuu… ja edelleen vuorovaikutus mui-
den kanssa voi edistyä”. Erja Kyllönen kirjoittaa Liikkumisen ilosta ikääntyneillä kehitysvammai-
silla ja Marja Laitinen kehon kokemisen edistämisestä iäkkäillä mielenterveyspotilailla. Molemmis-
sa artikkeleissa välittyy myös vuorovaikutuskykyjen paraneminen. 
 
Psykofyysinen fysioterapia vaatii fysioterapeutilta monipuolista osaamista ja itsensä kehittämistä. 
Fysioterapeutin tulee huolehtia myös omista voimavaroistaan. Voimavarat ovat runsaat silloin, kun 
rauha, työ ja lepo, hyvät kokemukset ja sopiva hallinnan tunne myös työssä ravitsevat ihmistä. Tuu-
la Haapanen kartoittaa fysioterapeutin hiljaista osaamista ja Tarja Kokkonen ja Kirsi Toivonen 
miettivät fysioterapeuttien omia jaksamisen resursseja tarjoten huumorin mahdollisuuksia voimien 
kartuttamisessa. 
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Lopuksi 

Psykofyysisen fysioterapian erikoistumisopinnot pyrkivät antamaan mahdollisuuden ammattitaidon 
ja osaamisen laajentamiseen, syventämiseen ja opiskelijoiden väliseen keskinäiseen kokemusten 
jakamiseen. Erikoistumisopinnot pyrkivät vastaamaan yhteiskunnan, työelämän ja yksilöiden muut-
tuviin tarpeisiin tarjoamalla pitkäkestoista, suunnitelmallista koulutusta ja innostavaa nykyaikaista 
opiskelua aikuisopiskelijoille. Käytämme erilaisia opiskelu- ja työtapoja toiminnallisista menetel-
mistä tietoteknisiin vaihtoehtoihin, jotka osaltaan lisäävät opiskelijoiden mahdollisuuksia soveltaa 
monipuolisia työtapoja omilla työalueillaan. Ohessa on kuva edellisen kurssin opiskelijan työstä 
toiminnallisin menetelmin aiheenaan oma itsetuntemuksen kehittyminen (kuva 1). 

Kuva 1. ”Aikuisen ja sisäisen lapsen vuoropuhelu”  

 

Psykofyysisen fysioterapian erikoistumisopinnoissa integroidaan teoriatietoa ja käytännössä hyväk-
si havaittua kokemusta. Psykofyysinen fysioterapia saa tuekseen sisältöä psykologiasta sekä liikun-
ta- ja luonnontieteistä. Kehollista harjoitusta toteutetaan kokemuksellisesti. Mielenterveystietouden 
opetuksessa käytetään myös draamallisia työtapoja, joista löytyy sovellusmahdollisuuksia omaan 
asiakastyöhön. Itsetuntemuksen kehittyminen kulkee mukana jatkuen tietysti opintojen jälkeenkin 

Psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistuneet fysioterapeutit voivat toimia erikoissairaanhoidossa, 
perusterveydenhuollossa, erilaisissa organisaatioissa ja kolmannen sektorin alueella sekä itsenäisinä 
yrittäjinä. Erikoistumiseen sopivaa koulutusta ovat varsinaiset erikoistumisopinnot, joiden pituus on 
vaihtelevasti 30–60 opintopistettä. Lisäksi on tarjolla muuta koulutusta eri osaamisalueilta kuten 
rentoutuminen, ruumiinhahmotus, lyhytterapeuttinen hengityskoulu, liike-, draama-, musiikki- tai 
tanssiterapia, psykoedukaatio jne. Suomen Psykofyysisen Fysioterapian Yhdistys ry edistää psyko-
fyysisen fysioterapian osaamista Suomessa. (PsyFy ry 2009.)  

Jo peruskoulutuksessa olevista fysioterapeuttiopiskelijoista osa kiinnostuu psykofyysisen fysiotera-
pian aiheista opinnäytetöissään, jotka ovat lainattavissa Pirkanmaan ammattikorkeakoulun kirjastos-
ta. Anna Hasan ja Heidi Sompa (2008) toteuttivat ahdistuneille nuorille ryhmän, josta he kirjoittivat 
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opinnäyteraportin ”Matka kehotietoisuuteen – ryhmämuotoisella kehotietoisuusharjoittelulla voi-
mavaroja ahdistuneisuushäiriön kanssa eläville”. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kehotie-
toisuusharjoittelun herättämiä kokemuksia ja vaikutuksia ahdistuneisuushäiriön kanssa elävien 
nuorten aikuisten voimavaroihin. Viitekehyksenä he käyttivät Bunkanin psykosomaattista mallia ja 
hyödynsivät tietoisuustaitoja korostavaa lähestymistapaa. Ryhmässä oli viisi nuorta aikuista, joilla 
oli ahdistuneisuushäiriö. Tutkimuksen tulokset osoittivat nuorten hyötyneen kehotietoisuusharjoitte-
lusta ja keskeisiä muutoksia havaittiin kehon asennossa, hengityksessä ja rentoutumiskyvyssä. (Ha-
san & Sompa, 2008.) 

Liisa Crowley ja Kristiina Kylliäinen (2008) perehtyivät kroonisen kipupotilaan fysioterapiaan vii-
meisimmän teoriatiedon valossa sekä haastattelemalla viittä psykofyysisen fysioterapian toteuttajaa. 
He kirjoittavat kivulle herkistymisestä, miten ”kroonisen kivun herkistämät aivot soittavat kipuvies-
tiä”. Haastateltavat kertoivat esimerkiksi siitä, miten ihmisen on vaikea kuunnella itseään ja keho-
aan, ja miten kivusta voi tulla ilmaisun väline, tai että potilaat kokevat kehonsa pettäneen heidät. 
Kivuttomuus ei ole aina mahdollista ja silloin on ensiarvoista vahvistaa voimavaroja paremman 
toimintakyvyn, arjessa selviytymisen ja paremman hyvinvoinnin edistämiseksi. (Crowley & Kyl-
liäinen, 2008.) 

Tammikuussa 2010 alkavissa erikoistumisopinnoissa painotetaan entisestään tutkitun tiedon ja hy-
väksi havaittujen käytänteiden käsittelyä sekä fysioterapian vaikuttavuustietoutta. Kehitämme opis-
kelijoiden oman käytännön kokemuksen esille tuomista ja jakamista, koska se on osoittautunut erit-
täin antoisaksi osaksi opiskelua. Verkko-opiskelu mahdollistaa entistä monipuolisempia opiskeluta-
poja. Erikoistumisopinnoissa pyrimme myös siihen, että ryhmän tarpeet ja voimavarat suuntaavat 
toteutuvaa sisältöä; tärkeätä ja innostavaa on yhteinen tiedon, ymmärryksen ja kokemuksen jakami-
nen sekä luominen.  
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Kehittämistehtävä artikkeliksi  
 

Marja-Leena Lähteenmäki 
 
 

Nykypäivän yhtenä ongelmana on kiireinen työtahti ja tiimityön lisääntymisestä huo-
limatta yksinäiseksi jäävä puurtaminen. Tarvitsemme välineitä keskustella työstämme 
ja sen kehittämisestä. Artikkelin tavoitteena on tuoda julki se prosessi, jonka mukai-
sesti PIRAMKin psykofyysisen fysioterapian erikoitumiskoulutuksen opiskelijat raken-
sivat ja toivat julkiseksi omat kehittämistehtävänsä. Prosessi oli jaettavissa kolmeen 
vaiheeseen, orientoitumiseen, toteutukseen ja viimeistelemiseen. Yhteisessä aikatau-
lussa pysyminen edellytti tarkkaa työsuunnittelua ja se mahdollistui opettajaohjauksen 
rinnalla toteutetun vertaisohjauksen avulla.  
 
Suosittelen artikkelissa esiteltyä vuosiympyrää sovellettavaksi kehittämistehtävä- ja 
opinnäytetyöohjausprosesseja jäsentäväksi työvälineeksi. Lisäksi toivon, että artikkeli 
kannustaa ja aktivoi opettajia ja opiskelijoita julkaisutoimintaan. Uskon, että emme 
koskaan jaa työtovereidemme kanssa liikaa työhömme ja sen tuloksiin liittyviä koke-
muksia. 

 
 
 
Johdanto 
 
Koulutus mahdollistaa uuden tiedon ja uusien kokemusten yhdistämistä omaan aikaisempaan tie-
toon. Se tuottaa osaamista keskusteluissa kokemuksista ja näkemyksistä toisten osallistujien, opetta-
jien ja asiantuntijoiden kanssa. Se edistää aktiivista tiedon käsittelyä ja siten uuden henkilökohtai-
sen tiedon muodostamista. Koulutus antaa valitun koulutussisällön kautta uusia näkökulmia ja uusia 
työvälineitä. Lopputuloksena koulutus kehittää työntekijän asiantuntijuutta samoin kuin kykyä asi-
antuntijuuden jatkuvaan kehittämiseen.  
 
Ammattilaisten osaaminen ja asiantuntijuus jää liian usein henkilön itsensä yksityiseksi omaisuu-
deksi. Asiantuntijuutta on mahdollista jakaa järjestetyn koulutuksen puitteissa toisten osallistujien 
kanssa, mutta silloinkin osaaminen on vain hyvin pienen henkilöjoukon tarkasteltavissa. Tiedon ja 
kokemusten levittämisen ongelmaan vastattiin psykofyysisen fysioterapian osalta vuosina 2005 ja 
2007 kokoamalla Pirkanmaan Ammattikorkeakoulun psykofyysisen fysioterapian erikoistumiskou-
lutuksessa opiskelleiden fysioterapeuttien kehittämistehtävät artikkelijulkaisuiksi.  
 
Kehittämistehtävän laatiminen on pitkäjänteinen prosessi. Jo kolmannen kerran tarjosimme vuoden 
2008 alussa aloittaneille opiskelijoille mahdollisuus artikkelimuotoiseen kehittämistehtävän rapor-
tointiin. Artikkelien julkaiseminen antaa mahdollisuuden välittää lukijoille kunkin kirjoittajan oma 
ammatillinen puheenvuoro. Yhden kalenterivuoden ajalle asetetun yhteisen tavoitteen saavuttami-
nen edellytti sitoutumista prosessiin. Sitoutumisen mahdollistamiseksi työskentelyn vaiheet ja vaa-
timukset selvennettiin opiskelijoille heti erikoistumisopintojen alussa.  
 
Aikaisempina vuosina toimittamamme kehittämistehtäväjulkaisut ovat herättäneet kiinnostusta. 
Kehittämistehtäväprosesseja ohjaavat opettajat ovat kuitenkin suhtautuneet arvellen prosessin on-
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nistumiseen. He ovat kysyneet muun muassa, miten koko prosessia ja artikkelien kirjoittamista tuli-
si ohjata, jotta tavoite olisi saavutettavissa. Lopputulos nähdään palkitsevana, mutta prosessi koe-
taan raskaaksi ja uhkana on epäonnistumisen pelko. Tämän artikkelin tarkoituksena on kuvata pro-
sessin etenemistä ja niitä konkreettisia vaiheita ja välineitä, joiden avulla tavoitteeseen on päästy jo 
kolme kertaa. Toivon, että pystyn rohkaisemaan muita vastaavassa ja samalla erittäin hedelmällises-
sä mutta myös haastavassa tilaisuudessa olevia opiskelijoita ja opettajia.  
 
 
Kehittämistehtäväprosessi – ideasta artikkeliksi 
 
Nyt tarkasteltavana olevat psykofyysisen fysioterapian erikoistumisopinnot toteutuivat kalenteri-
vuoden 2008 aikana. Yhteensä 22 fysioterapeuttia kokoontuivat Tampereelle 12 kertaa. Tapaamiset 
sisälsivät orientoivia opintoja, ammatillisia opintoja ja psykofyysisen fysioterapian kehittämiseen 
tähtääviä opintoja. Viimeksi mainitun kokonaisuuden tavoitteina oli ”Vahvistaa valmiuksia toteut-
taa tutkimustyötä, kehittämistyötä ja/tai projektityötä.” Lisäksi opiskelijalle oli asetettu tavoitteeksi 
suunnitella ja toteuttaa sekä raportoida oma kehittämistehtävä/tutkimustyö tai olla aktiivisena osalli-
sena projektityössä fysioterapian kehittämiseksi. Kehittämistehtäväprosessi oli oman näkemykseni 
mukaan jaettavissa kolmeen vaiheeseen: orientoitumiseen, toteutusvaiheeseen ja kehittämistehtävän 
viimeistelyyn.  
 
Orientoituminen työskentelyyn sisälsi prosessin kuvaamisen opiskelijoille, aiheen valinnan ja 
ideapaperin laadinnan. Se ajoittui tammi- ja helmikuulle. Toteutusvaiheen aikana opiskelijat tutus-
tuivat valittuun aiheeseen muun muassa olemassa olevan kirjallisuuden ja asiantuntijahaastattelujen 
avulla. Kyseinen vaihe sisälsi keskeisenä osana oman kehittämistehtävän rajaamista, toteutustavan 
täsmentämistä ja kirjoittamista. Se ajoittui pääsääntöisesti helmi-maaliskuusta syys- lokakuulle. 
Tekstin tiivistäminen artikkelitekstiksi, kehittämistehtävän esittäminen ja tekstin lopullinen hiomi-
nen kuuluvat viimeistelyvaiheeseen ja ne ajoittuivat vuoden viimeisille kuukausille.  
 
Kirjoittaminen mahdollistaa oman ammatillisen puheenvuoron välittämisen laajalle lukijakunnalle. 
Ihminen selventää itseään ja omia ajatuksiaan kirjoittaessaan. Omien ajatusrakennelmien kirjoitta-
minen ja tarkastuttaminen toisella mahdollistaa esitettyjen ajatusten ymmärrettävyyden testaamista. 
Kirjoittaminen ja erityisesti esitettävän asian tiivis, kiinnostusta herättävä ja ymmärrettävä kirjaa-
minen ei kuitenkaan ole helppoa. Siitä syystä sitä tulee harjoitella ja se tarvitsee ohjausta. 
 
Kehittämistehtäväprosessi ja siihen liittynyt ohjaus eteni ryhmän yhteisten tapaamisten toimiessa 
yksilöllistä toimintaa ja pari- tai ryhmän työskentelyä koossa pitävänä ja täydentävänä rakenteena. 
Opiskelijoiden sitoutuminen oli vuoden aikana erinomaista. Oli havaittavissa palavaa innostusta 
oman työn ja asiantuntijuuden kehittämiseen. Innostus helpotti ohjaajana toimimista. Ohjaajina 
emme Raija Jaakkolan kanssa olisi pystyneet ilman ryhmäläisten aktiivista panosta niin tehokkaa-
seen ohjaukseen, motivointiin ja palautteen antamiseen, mitä nyt toteutui. Maire Ketola (2007, 65, 
73) on kirjoittanut vertaisohjauksen merkityksestä opinnäyteprosessissa. Hänen mukaansa ver-
taisohjaus on yhdessä tekemistä, innovaatioiden vaihtamista ja osaamisen sekä vaihtoehtojen esille 
tuomista. Vertaisten kanssa toimiessa rohkaistutaan ja saadaan onnistumisen kokemuksia. Ketola 
sanoo, että vertaisohjaus kehittää kohti asiantuntijuutta ja että sen kautta opiskelija saavuttaa tietoi-
suutta itsestään ja oppimisestaan. Vertaisohjauksen voi siis sanoa voimaannuttavan opiskelijaa. Ko-
kemukseni mukaan vertaisohjaajat kysyivät, kyseenalaistivat, ideoivat ja loivat uskoa epäuskon 
hetkillä.  
 
Kehittämistehtävän tekemisen eri vaiheisiin sisältyi paljon kirjoittamista. Kirjoittaminen auttaa sel-
ventämään itseä ja omia ajatuksia (Nummenmaa & Lautamatti 2004, 84).  Sen voidaan sanoa ole-
van luovan ajattelun ja ilmaisun väline, jolloin kirjoittaminen jäsentää ajatuksia ja synnyttää uusia 
ideoita samalla kun ajattelun kehittyminen kehittää vastavuoroisesti kirjoittamisen taitoa (Kniivilä, 
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Lindholm-Ylänne & Mäntynen 2007, 12). Lähteenmäen tutkimuksen mukaan fysioterapeuttiopiske-
lijat havaitsivat kirjaamisen helpottavan ja kehittävän omaa päättelyään (Lähteenmäki 2001, 70). 
Muissakin terveysalan opiskelijoiden kirjallisia tuotoksia tarkastelevissa tutkimuksissa on kirjaami-
sen todettu auttavan opiskelijoita omien kokemusten tarkastelemisessa, ajatusten selkiyttämisessä ja 
kehittämisessä sekä yhteyksien rakentamisessa kokemusten ja teoreettisen tiedon välille (ks. esim. 
Ashbury, Fletcher & Birtwhistle 1993; Richardson & Maltby 1995; Routledge, Willson, McArthur, 
Richardson & Stephenson 1997). Kirjoitetulla tekstillä on myös toisenlainen merkitys. Kun se anne-
taan luettavaksi toiselle henkilölle, on mahdollista testata esitettyjen ajatusten ymmärrettävyyttä 
(Nummenmaa & Lautamatti 2004, 85). 
 
Prosessi toteutti paljolti Nummenmaan ja Lautamatin (2004, 60–62) esittelemää Peavyn (1997) aja-
tuksiin pohjautuvaa ohjatun osallistumisen toimintatapaa. Heidän mukaansa ”ohjattuun osallistumi-
seen kuuluu välitön vuorovaikutus ja konkreettinen yhteistyö sekä sopiminen toiminnan rakenteista 
ym. ehdoista”. Prosessi sisältää muun muassa erilaisia tehtäviä, aktiviteetteja, harjoituksia, merki-
tysten jakamista ja yhteistoimintaa. Keskeisiä periaatteita ovat: 
1. Ohjaus on oppimisprosessi, jossa sekä ohjaaja että opiskelijat oppivat. 
2. Opiskelijat oppivat parhaiten silloin, kun ovat itse aktiivisia osallistujia ja kun oppiminen on heil-
le merkityksellistä. 
3. Ohjaus tähtää tulevaisuuteen siten, että opiskelija pohtii omia tavoitteitaan, omaa tapaansa rat-
kaista ongelmia ja omia voimavarojaan tavoitteiden saavuttamiseksi. 
4. Erilaiset kieleen ja kommunikaatioon liittyvät työvälineet (keskustelut, kysymykset, tarinat, me-
taforat ja symbolit) ovat keskeisiä työmenetelmiä. 
5. Ohjaus tähtää opiskelijoiden voimavarojen vahvistamiseen. 
Seuraavaksi kerron yksityiskohtaisemmin ohjauksen toteutumisesta prosessin eri vaiheissa. 
 
 
Orientoitumista 
 
Orientoituminen kehittämistehtäväprosessiin alkoi tammikuussa erikoistumisopintojen opinto-
ohjelman esittelyn yhteydessä. Opiskelijan ensimmäiseksi itsenäiseksi tehtäväksi tuli aiheen valinta. 
Opiskelijat kirjasivat aihe-ehdotuksensa sähköiseen oppimisympäristöön (Moodle). Tällä tavoin 
koko ryhmä pystyi tutustumaan itselleen sopivana ajankohtana toisten aihe-ehdotuksiin. Moodlen 
hyväksikäyttö mahdollisti opiskelijoiden keskinäisen yhteistyön käynnistämistä ja osa kehittämis-
tehtävistä tehtiinkin parityönä. Heti vuoden alussa valittiin kullekin kehittämistehtävälle myös op-
ponentit. 
 
Kehittämistehtävän laadinta edellyttää aihevalinnan jälkeen mahdollisimman tarkkaa ajankäytön 
suunnittelua. Se on erityisen tärkeää silloin, kun opiskelu toteutuu työn ohessa ja hyvässä yhteis-
ymmärryksessä perhe-elämän, työn ja muiden elämän aktiviteettien rinnalla. Kehittämistehtäväpro-
sessin vaiheiden selventämiseksi ja suhteuttamiseksi elämän kulkuun ohjasin opiskelijoita niin sa-
notun vuosiympyrän rakentamiseen. Vuosiympyrä pohjautuu professori Anna Raija Nummenmaan 
työprosessin ohjauksessa käyttämään akateemisen juoksuradan ajatukseen. Opiskelijat saivat ohei-
sen kuvion (kuvio 1) pohjaksi oman työskentelyaikataulunsa laadinnalle. Ohjasin heitä sijoittamaan 
ympyrään ryhmän yhteiset tapaamiset (kuvioon 1 merkityt päivämäärät), joiden aikana kehittämis-
tehtäväprosessia ja sitä tukevia asioita tultaisiin käsittelemään yhdessä. Ympyrään sijoitettiin myös 
alustava aikataulu kehittämistehtävän eri vaiheisiin kuuluvien tuotosten (ideapaperi, teoreettinen 
tausta, mahdolliset empiiriset tiedonhankinnat, tuotos tai tulokset, artikkelin esiversio jne.) valmis-
tumiselle huomioiden kunkin oma yksityiselämän aikataulutus. Eräällä opiskelijalla synnytyksen 
laskettu ajankohta tiivisti aikataulua vuosiympyrän alkupäähän. Toisella perheen yhteinen kesäloma 
sai ansaitusti useita viikkoja aikaa kesän aikana. Kolmas sai tehtävänsä valmiiksi etuajassa ja hänen 
loppuvuotensa vapautui tämän tehtävän osalta muihin tarkoituksiin.  
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Kuvio 1. Vuosiympyrä kehittämistehtävän ajankäytön suunnittelun selkiyttämiseksi 
 
 
Toisessa yhteisessä tapaamisessa tutustuttiin aihevalinnan ja vuosiympyrän alustavan täyttämisen 
jälkeen valittuihin kehittämistehtäväaiheisiin. Aiheen esittelyn pohjaksi jokaisesta aiheesta laadittiin 
miellekartta (vrt. Hakala 1998, 58–62). Opponenttien nimeämisen jälkeen toteutettiin ensimmäinen 
parityö. Opponenttien tehtävänä oli esittää kaksi miellekarttaan pohjautuvaa mielenkiintoista asiaa 
ja tehdä kaksi keskustelua herättävää kysymystä. 
 
Opiskelijat saivat tässä vaiheessa ohjausta tiedonhankinnan toteuttamiseen informaatikon opastuk-
sella. Oman opettajan kanssa perehdyttiin sekä lukemisen että kirjoittamisen tekniikkaan. Niin tie-
donhakuun kuin lukemiseen ja kirjoittamiseenkin liittyen saa sekä opiskelija että ohjaaja hyviä neu-
voja esimerkiksi Olli Mäkisen kirjasta Tieteellisen kirjoittamisen ABC (2005). Murray ja Moore 
(2006) keskittyvät omassa kirjassaan The Handbook of Academic Writing kirjoittamisen prosessiin 
ja tuon prosessin erilaisiin tukemisen tapoihin. Suosittelen jälkimmäistä kirjaa lämpimästi opinnäy-
tetyöprosessin ohjaajien käyttöön. Opiskelijoiden seuraavaksi tehtäväksi tulikin kirjoittaa olemassa 
olevaan materiaaliin pohjautuva lyhyt kooste tulevasta kehittämistehtävästä. Tässä niin sanotussa 
ideapaperissa oli tärkeä selvittää mitä käsiteltävä aihepiiri sisältää ja mitä siihen liittyen on tarpeen 
selvittää, tuottaa tai kehittää. Jokaisen tuli myös pohtia alustavasti sitä, mitä aikoi saada kehittämis-
tehtävällään aikaiseksi. 
 
Kolmannessa yhteisessä tapaamisessa kunkin kehittämistehtävän tekijät työskentelivät opponentti-
pariensa kanssa. Käytettävissä oleva aika jaettiin siten, että kaikki parit ehtivät keskustella kum-
mankin ideapaperin ydinkohdista. Aluksi työn tekijä esitteli noin viiden minuutin ajan omaa kehit-
tämistehtäväänsä. Sen jälkeen opponentit kertoivat kaksi tai kolme keskeistä esittelyn aikana teke-
määnsä huomiota. Seuraavaksi he esittivät kaksi tai kolme kysymystä, joiden avulla he herättivät 
keskustelua esimerkiksi kehittämistehtävän rajauksesta, tavoitteenasettelusta, tarpeellisuudesta ja 
niin edelleen. Keskustelun tavoitteena oli auttaa työnsä idean esitellyttä opiskelijaa prosessissa ete-
nemisessä.   
 

Välitehtävät
Yhteiset  
tapaamiset 

11.1.2008 

31.1.2008 

13.3.2008 

18.4.2008 

8.5.2008 

23.–24.10. 
2008 

13.–14.11. 
2008 

11.–12.12. 
2008 

22.2.2008 

18.9.2008 

21.8.2008 

5.– 6.6.2008, ohjausmahdollisuus 
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Parityöskentelyn päätteeksi opiskelijoille varattiin aikaa reflektiolle. Heidän tehtävänä oli vastata 
seuraaviin kysymyksiin: Mistä ilmiöstä kehittämistehtävässäni on kysymys? Mitä olen selvittänyt 
valitsemastani aiheesta tähän mennessä? Mitä asioita minun tulee selvittää seuraavaksi? Lopuksi 
opiskelijat kirjasivat vastauksensa muistiin. Ohjaajat osallistuivat työkohtaisiin keskusteluihin ajan 
sallimissa rajoissa pyydettäessä. He antoivat omat palautteensa pääsääntöisesti Moodlen tai sähkö-
postin välityksellä.  
 
 
Toteutusta 
 
Neljäs tapaaminen aloitettiin keskustelemalla kunkin opiskelijan omista senhetkisistä tuntemuksista 
kehittämistehtävän tekemiseen liittyen. Heitä pyydettiin kuvaamaan tuntemuksiaan vertauskuvina 
(kielikuva, metafora) ja kuvaamaan sekä perustelemaan valitsemaansa vertauskuvaa. Metaforatyös-
kentelyn ajatellaan auttavan opiskelijaa ymmärtämään omaa ajatteluaan opiskelusta, itsestään oppi-
jana ja myös kehittämistehtävän tekemisestä (vrt. Nummenmaa & Lautamatti 2004, 188). Menettely 
auttoi opiskelijoita tuomaan julki ajatuksiaan, odotuksiaan samoin kuin mahdollisia uhkia ja pelkoja 
käynnistyneeseen työprosessiin liittyen. Käydyn keskustelun avulla he tukivat toisiaan prosessiensa 
jatkamisessa. 
 
Orientoitumisvaiheen jälkeen opiskelijat olivat jatkaneet valitsemaansa aihepiiriin tutustumista 
muun muassa kirjallisuuden ja asiantuntijahaastattelujen avulla. Tavoitteena oli rakentaa perusteltu 
toimintasuunnitelma kehittämistehtävän toteuttamiselle. Osa opiskelijoista tarvitsi ohjausta empiiri-
sen tiedonhankinnan, esimerkiksi kysely ja haastattelu toteuttamiseen. Opettajan kanssa käytettävis-
sä olevasta yhteisestä ajasta varattiin muutama tunti tähän tarkoitukseen lähinnä orientoivassa mer-
kityksessä. Tarkempi perehtyminen tapahtui kirjallisuuden ja työkohtaisen ohjauksen merkeissä. 
 
Kehittämistehtävien toteutusvaiheet etenivät työkohtaisesti aikaisemman teorian ja konkreettisten 
toteutusvaiheiden vuorotellessa tarpeiden mukaisesti. Yhteisissä tapaamisissa käsiteltiin vielä muun 
muassa lähdekritiikkiin ja tutkimusetiikkaan liittyviä seikkoja. Ennen kesää toteutettiin yhteisessä 
tapaamisessa opponenttien kanssa uusi vertaispalautekierros. Ohjaavat opettajat olivat käytettävissä 
vastatakseen kysymyksiin ja pohtiakseen yhdessä opiskelijoiden kanssa ratkaisuja toteutusvaiheen 
ongelmiin. Opiskelijat oli lisäksi mahdollisuus olla yhteydessä sekä opponenttiensa että ohjaavien 
opettajiensa kanssa yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Kehittämistehtävät etenivät yksilöllisten ja 
hyvinkin erilaisten vaiheiden kautta. Osa toteutuksista sisälsi terapian toteuttamista yksilöiden tai 
ryhmien kanssa, osa opiskelijoista rakensi suunnitelmia muun muassa uudenlaisen ryhmätoiminnan 
aloittamiseksi tai yritystoiminnan tarpeisiin. 
 
Ennen kesätaukoa opiskelijat saivat ohjausta artikkelin rakentamiseen. Tähän saakka kirjoittaminen 
oli ollut käyttökelpoisen tiedon kokoamista kirjalliseen muotoon. Nyt oli tarpeen muokata tekstiä 
tiivistettyyn ja strukturoituun muotoon tulevaa yhtenäistä artikkelijulkaisua varten. Ohjeena oli 
noudattaa perusrakennetta, joka sisälsi tiivistelmän, johdannon, toteutuksen kuvauksen, tulokset ja 
pohdinnan. Kokonaisuuden tuli mahtua noin 15–18 tekstisivuun. 
 
 
Viimeistelyä 
 
Kehittämistehtävien ja niistä kirjoitettujen artikkeleiden viimeistely ajoittui syyslukukaudelle. Elo-
kuun tapaamisessa tarkasteltiin artikkelin rakentamista uudelleen. Kaikilla oli kirjoittamisen taustal-
la sama perusrakenne, jonka osuuksia olivat tiivistelmä, johdanto, toteutus, tulokset tai tuotos ja 
pohdinta.  
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Opponenttiperien kanssa tehtiin yhteinen artikkelin tarkastaminen. Opiskelijat saivat avukseen lis-
tan kysymyksiä, joita he käyttivät keskustelunsa tukena. Kysymykset olivat seuraava:  
Mikä on kehittämistehtävän nimi? 
Mitä kehittämistehtävässä tarkasteltavasta asiasta tiedetään? 
Mikä on tarkasteltavaan asiaan liittyvä uuden tiedon tarve? 
Mikä on kehittämistehtävän tavoite? 
Miten tavoitteeseen pääsemiseksi on toimittu? 
Mitä on se uusi tieto, ymmärrys tai osaaminen, joka on kehittämistehtävän avulla saavutettu? 
 
Osa tehtävistä valmistui niin, että ne voitiin esittää jo lokakuussa. Viimeiset esitykset toteutettiin 
valmistumispäivänä 12.12.2008. Lopulliset artikkelitekstit muotoutuivat yksilöllisesti kirjoittajansa 
tai kirjoittajiensa näköisiksi. Opiskelijoita rohkaistiin persoonalliseen esittämistapaan tiukan yh-
denmukaisuuden asemasta. Artikkelijulkaisua varten tekstien hienosäätöä tapahtui vielä valmistu-
misen jälkeen vuoden 2009 puolella. Ohjaavat opettajat kantoivat vastuun tekstien viimeistelystä ja 
julkaisun toimittamisesta. 
 
 
Pohdintaa 
 
Artikkelini yhtenä tavoitteena on kannustaa työtovereita ja opettajakollegoja eri koulutusorganisaa-
tioissa artikkeleiden kirjoittamiseen ja artikkeleiden kirjoittamisen ohjaamiseen. Haluan kuitenkin 
olla rehellinen edellä kuvaamani kaltaisen prosessin sisältämän työmäärän suhteen. En ole laskenut 
artikkelijulkaisun viimeistelemiseen käyttämiäni työtunteja. Aikaa kuluu enkä usko ainakaan ke-
nenkään ammattikorkeakouluopettajan saavan mahdollisuutta sijoittaa käyttämäänsä aikaa kokonai-
suudessaan työvelvollisuuteensa. Siitä huolimatta koen, että tekemämme työn kannatti tehdä. 
 
Kahdesta ensimmäisestä julkaisusta saatu palaute kannusti jatkamaan vielä kolmanteen kertaa. Jul-
kaisujen käyttäjät ovat kertoneet artikkeleiden kannustaneen ja motivoineen heitä työssään. He ovat 
pitäneet tärkeänä kokemuksellisen tiedon välittämistä ja sanoneet, että julkituodut käytänteet ovat 
olleet avuksi ammatillisessa kehittymisessä. Lisäksi psykofyysisen fysioterapian sisältöön keskitty-
neet artikkelit ovat auttaneet lukijoiden kokemuksen mukaan orientoitumaan psykofyysiseen fy-
sioterapiaan ja sen soveltamiseen. 
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Lapsi tuntee itsensä rakastetuksi, arvostetuksi ja hyväksytyksi ainutkertaisena 
yksilönä 
 
Erityislapsen ja -nuoren itsetunto ja sen tukeminen fysioterapiassa 
 

Katariina Latvala 
 

 
Kehittämistehtäväni käsittelee lasten ja nuorten itsetuntoa ja itsetunnon tukemista fy-
sioterapiassa. Työni tarkoituksena on selvittää fysioterapeuttien mahdollisuuksia ja kei-
noja tukea erityislapsen itsetuntoa.  
 
Kehittämistehtäväni on kyselytutkimus. Kyselyyn vastasi seitsemästä lasten ja nuorten 
fysioterapeutista kuusi fysioterapeuttia. 
 
Lasten ja nuorten fysioterapeuttien mukaan erityslasten itsetunto on herkästi haavoittu-
va ja heikko. Fysioterapiassa on tärkeä tukea vanhempia ja muita sukulaisia hyväksy-
mään lapsen vamma tai sairaus, sillä vanhemmilla on ratkaiseva merkitys lapsen ja 
nuoren itsetunnon tukemisessa. Fysioterapia tukee erityislapsen itsetuntoa, kun terapia 
on tavoitteellista ja lapselle mielekästä toimintaa.  
 
Fysioterapeuttien on tärkeä sisäistää heikon ja vahvan itsetunnon piirteet. Tällöin me 
voimme tunnistaa varhain ne erityislapset, jotka kaipaavat erityisesti itsetunnon tuke-
mista. Tärkeää on myös pohtia omaa itsetuntoaan.  

 
 
 

Johdanto 

 
Toimiessani lasten- ja nuorten fysioterapeuttina olen huomannut, kuinka haavoittuva erityislasten 
itsetunto voi olla. Erityislapsilla ja -nuorilla on erilaisia vammoja. Vammat voivat aiheuttaa lasten 
ja nuorten kokonaiskehitykselle ongelmia, jotka vaikuttavat heidän fyysiseen ja psyykkiseen kehi-
tykseensä sekä mm. heidän itsetuntoonsa. Lapsen itsetuntoa voi kuvailla esim. seuraavin Sirkku 
Ahon sanoin: ”Hän on epävarma, varovainen ihminen, joka haluaa onnistua, mutta pelkää epäonnis-
tumista – ja pelko yleensä voittaa halun”.  
 
Hyvänä esimerkkinä muistan talven, kun menimme liikuntavammaisen seitsemän vuotiaan tytön ja 
hänen äitinsä kanssa laskettelemaan. Tyttö suhtautui lasketteluun kuten lähes kaikkeen uuteen eli 
pelokkaasti ja innostumatta. Nytkin hän aluksi kieltäytyi. Hän huusi ja syytti meitä kaikesta. Hissis-
sä huuto loppui ja ylhäällä hänen kasvon ilmeensä kertoivat enemmän kuin tuhat sanaa. Tämä oli 
käännekohta yhteistyömme luottavaiselle tielle. Erityisesti vaikutus oli nähtävissä tytön positiivi-
suudessa sekä yritteliäisyydessä. Hän alkoi uskoa mahdollisuuksiinsa toimia oman vammansa kans-
sa itseensä luottaen. Nyt 12-vuotiaana hän muistelee tilannetta nauraen hyvin positiivisesti. Erityi-
sesti hän muistaa kokemukset koulukavereiden kanssa yhdessä toimimisesta samassa ympäristössä, 
jolloin hän saattoi kokea samanvertaisuutta. Erityislapsilla itsetuntoa voidaan vahvistaa jos heidän 
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kasvuaan ja kehitystään tuetaan varhaislapsuudesta lähtien. Mielestäni tärkeintä on hyväksyä eri-
tyislapsi heikkouksineen ja korostaa hänen vahvuuksiaan.  
 
Kehittämistehtäväni tarkoituksena on vahvistaa teoreettista tietoa itsetunnosta. Olen hankkinut tera-
piatyöhön erityislasten sekä erityisnuorten itsetunnon huomioimiseen liittyvää tietoa lasten fysiote-
rapeuteilta. Tavoitteenani on kehittyä fysioterapeuttina erityislasten ja -nuorten itsetunnon tukemi-
sessa.  

 

Erityislapsi 

 
Erityislapsella tarkoitan lasta, jolla on liikuntavamma ja tai kehitysvamma. Vammaisuus on pysyvä 
tila, joten vain vamman ilmiasu ja vaikeusaste voi muuttua. Vammaisuudessa on kyse aina yksilöl-
lisestä haitasta, erilaisuuden sietämisestä ja arkielämän voimavaroista. Määritelmien sijaan voitai-
siin ajatella siten, että vammaisuudesta huolimatta yksilö kokisi olevansa ihmisenä ainutkertainen ja 
arvokas yksilö. (Lampinen 2007, 27.) 
 
Käytännössä vammaisuus on enimmäkseen yksilön ja ympäristön välisten ristiriitojen tila. Siten 
olosuhteiden muutokset vaikuttavat ihmisen elämään. Kehitysvammaisuus aiheuttaa määrällisesti 
eniten vammaisuutta lapsille. Monimuotoinen CP-oireyhtymä on yleisin yksittäinen synnynnäinen 
tai varhaislapsuudessa saatu fyysinen liikunta- ja toimintavamma. (Lampinen 2007, 30–31.) 

 

Minäkäsityksen kehitys  

 
Minäkäsityksellä tarkoitetaan yksilön kokonaisnäkemystä itsestään. Minäkäsitystä pidetään ihmisen 
tärkeimpänä ominaisuutena, sillä se määrää ihmisen käyttäytymistä ja pitää hänet psyykkisesti tasa-
painossa. Realistisen positiivinen minäkäsitys koostuu itsetietoisuudesta, itsetuntemuksesta ja it-
searvostuksesta. (Aho 1996, 9–12.) Ihmisen minäkäsitys jaetaan kolmeen ulottuvuuteen: reaali-, 
ihanne- ja normatiivinen minäkäsitys. Kasvattajien on hyvä tutustua lasten minäkäsitysulottuvuuk-
siin, sillä ne kertovat paljon lapsen psyykestä. (Aho 1996, 15–16.) 
 
Minän kehitys alkaa vastasyntyneellä heti syntymän jälkeen vuorovaikutuksessa vanhempiin. Kol-
men ensimmäisen vuoden aikana kehittyy lapsen psykologinen minä. Eriytynyt minä savutetaan 
varhaisaikuisuudessa. Tietoisuus omasta kehosta on minän syntymisen ensimmäinen vaihe, jolloin 
lapsi havaitsee olevansa fyysisesti erillinen muista ihmisistä ja ulkomaailmasta. Avainasemassa on 
omien kehon liikkeiden seuraaminen. Ensimmäisenä kehollisen minän kokemuksena pidetään sitä, 
kun vauva huomaa, että hän voi tehdä jotain ja voi tarkkailla siitä syntynyttä liikettä. Ensin lapsi 
löytää rajansa ja sitten vähitellen kehon eri osat ja toiminnot. Minän kehitys etenee edelleen kielen 
kehittymisen myötä ja leikin kautta. (Keltikangas-Järvinen 2003, 100–105.) 
 
Lapsi opettelee leikin avulla todellisuuden ja mielikuvituksen välistä eroa toisen ja neljän ikävuoden 
välillä. Roolileikkien avulla hän tutustuu siihen, miltä tuntuisi olla joku muu. Hän tunnistelee erilai-
sia kokemuksia ja erilaisia tunteita. Näin lapsi saa tärkeitä kokemuksia siitä, mitä hän itse on. (Kel-
tikangas-Järvinen 2003, 105–106.) 
 
Leikin avulla lapsi opettelee elämää ja sen avulla hän kehittää elämäntaitoja, tunne-elämää, älyk-
kyyttä ja sosiaalisia taitoja. Lapsella tulee olla mahdollisuus kehittyä rauhassa oman kehitystasonsa 
mukaisesti, jolloin psyykkinen kehitys on läpikäyty oikeaan aikaan. Viiden ja seitsemän vuoden 
iässä muut ihmiset vanhempien lisäksi vaikuttavat lapsen minän kehitykseen ja vasta kahdeksan ja 
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yhdeksän vuoden ikäisenä lapsi kykenee paremmin kuvailemaan ja ymmärtämään itseään ja ympä-
ristöään. (Keltikangas-Järvinen 2003, 107–108.) 
 

Itsetunto 

 
Hyvä itsetunto kuvaa totuudenmukaista minäkuvaa. Tällöin ihminen tietää heikkoutensa ja korostaa 
hyviä ominaisuuksia. ”Hyvä itsetunto tarkoittaa ihmisen rehellisyyttä huonojenkin puoliensa suh-
teen ilman että niiden toteaminen vie hänen itsekunnioitustaan.” (Keltikangas-Järvinen 2003, 17.) 
Jari Sinkkonen käyttää kirjassaan terveestä kehityksestä sanaa itsetunto. Itsetunto on määritelmänä 
epämääräinen tai vähintäänkin vaihteleva. Hyvän itsetunnon piirre onkin vaihtelevuus. (Sinkkonen 
2008, 172–174.) Itsetunto vaihtelee kehitysmyrskyjen myötä erityisesti uhmaiässä ja murrosiässä. 
Nuoren itsetunto voi vaihdella täydellisyyden tunteesta aina itseinhoon asti. Temperamentti vaikut-
taa merkittävästi lapsen itsetuntoon, mikä osoittaa, että itsetunto on vaihteleva ominaisuus. (Sink-
konen 2008, 182–191.)  
 
Hyvä itsetunto on yksinkertaisesti sitä, että lapsi tuntee kelpaavansa vanhemmilleen myös surkeana, 
epäonnistuneena, vihaisena ja tietämättömänä (Sinkkonen 2008, 201). Itsetunnon kehityksen katso-
taan alkavan peilisuhteesta vanhempiin. Silloin lapsi huomaa oman käyttäytymisensä aiheuttavan 
vanhemmissa reaktioita ja hän toimii niiden mukaan. Lapsi innostuu muun muassa vanhempiensa 
positiivisista reaktioista ja heidän ihastelustaan ja toistaa siten omaa käyttäytymistään saadakseen 
lisään ihastelua. (Keltikangas-Järvinen 2003, 103.) 
 
Hyvän itsetunnon omaava henkilö kykenee näkemään oman elämänsä ainutkertaisuuden ja ymmär-
tää olevansa tärkeä omana yksilöllisenä itsenään. Tämä ajatus perustuu ihmisen sisäiseen itsearvos-
tukseen ja siihen tunteeseen, että hän elää omaa elämäänsä ja on sen takia tärkeä. (Keltikangas-
Järvinen 2003, 17–19.) Hyvään itsetuntoon kuuluu lisäksi kyky arvostaa muita ihmisiä. Siten ihmi-
nen näkee toisen ihmisen osaamisen ja kykenee ihailemaan toista ihmistä. Itsenäisyyden ja itsetun-
non välillä on yhteys ja siten itsetunto on itsenäisyyttä oman elämän ratkaisuissa sekä riippumatto-
muutta muiden mielipiteistä. Kyky kestää pettymyksiä ja epäonnistumisia on hyvän itsetunnon 
merkki. Tällöin epäonnistuminen ei johda itsesyytöksiin, vaan se auttaa pohtimaan, miten uusi epä-
onnistuminen voidaan välttää. (Keltikangas-Järvinen 2003, 19–23.) 

 
Kehittämistehtäväni tarkoituksena on saada kyselyn perusteella tietoa lasten fysioterapeuteilta eri-
tyislasten- ja nuorten itsetunnosta ja itsetunnon huomioimisesta terapiatyössä. Lähetin kyselykaa-
vakkeen seitsemälle lasten ja nuorten fysioterapeutille. Vastauksia saapui kuusi. Kyselyyn vastan-
neet fysioterapeutit toimivat joko yksityissektorilla tai sairaalassa. Lasten ja nuorten fysioterapeutit 
määrittelivät itsetunnon moninaisesti seuraavin lausein.  
 

”Osaa arvostaa itseään. Luottaa omiin kykyihinsä ja uskoo toisten silmissä, että on 
arvostettu.” ”Itsetunto on oma arvio omista kyvyistä ja mahdollisuuksista sekä pai-
kasta tässä yhteisössä”. ”Uskallusta olla oma itsensä ja kokonaisvaltaista itsensä hy-
väksymistä. Osaa arvostaa itseänsä sellaisena kuin on ja osaa arvostaa muita.” ”Us-
koo omiin kykyihinsä ja kokee olevansa arvokas.” ”Itsetunnolla tarkoitetaan henkilön 
omaa itsestään muotoillutta kuvaa omasta persoonallisuudesta.” ”Itseluottamusta ja 
itsensä arvostamista. Tunne, että osaa ja on hyvä tekemässään asiassa. Sietää epäon-
nistumista ja selviää pettymyksistä. Pystyy itsenäisiin ratkaisuihin ja muista riippu-
mattomiin mielipiteisiin. Arvostaa omaa elämää ja myös muita.” 
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Erityislapsen ja -nuoren itsetunto ja heikon itsetunnon tunnusmerkit 

 
Lasten ja nuorten fysioterapeutit kirjoittivat erityislasten hyvän itsetunnon kehittymisen vaikeuksis-
ta. Heidän mukaansa erityislasten itsetuntoa on yleensä heikko ja herkästi haavoittuva. Lapsen itse-
tuntoon vaikuttavat lapsen vamma, ikä ja perheen tapa suhtautua lapsen vammaisuuteen. Lapsi ei 
välttämättä luota omiin taitoihinsa, jos hän ei ole saanut mahdollisuutta testata omia taitojaan riittä-
västi. Lapsi on täten alisuoriutuja. Oman erilaisuuden tiedostaminen vaikeuttaa oman itsensä hyväk-
symistä. Sen seurauksena luottamus omiin taitoihin horjuu ja vaikeuttaa itsetunnon kehittymistä. 
Erityslasten itsetunnon heikkoudet näkyvät lapsen aloitteisuuden puutteena, koska heiltä ei sitä ole 
odotettukaan. Muut tekevät lasten puolesta liian helposti ja oma ajattelu jää harjaannuttamatta. He 
eivät myöskään saa rohkeutta omien mielipiteiden ilmaisemiseen. Lapset voivat olla hiljaisia ja ve-
täytyviä tai levottomia tai jopa toiminnassa arkoja ja pelokkaista. Erityislapsen itsetunnon puute voi 
ilmetä sosiaalisen kanssakäymisen puutteena ja siten he voivat jäädä ilman kavereita. Joidenkin 
lasten käyttäytymisessä ilmenee laidasta laitaan tunnepurkauksia, vaikenemista, vetäytymistä tai 
passiivisuutta. He voivat olla arkoja, pelokkaita ja pelätä epäonnistumista. He eivät uskalla toimia 
omalla tavallaan luovasti, vaan ainoastaan annettujen ohjeiden mukaan.  
 

”Tuntee ja kokee itsensä erilaiseksi, se aiheuttaa epävarmuutta ja huonommuuden 
tunnetta.” ”Erityislapsilla saattaa monesti olla itsetunnon kanssa ongelmia, koska he 
saattavat joutua ylisuoriutumaan koko ajan. Tämä taas voi mahdollisesti vaikuttaa 
lapsen omaan käsitykseen itsestään. Erityislapsen minäkuvassa voi olla puutteita, jos 
hän kokee olevansa erilainen kuin muut lapset. Tätä kautta lapsella saattaa muodos-
tua heikko itsetunto.” ”Arka ja pelokas kokeilemaan uusia juttuja ja rajojaan, syttyvät 
hitaasti. Pelkää epäonnistumista niin paljon ettei uskalla kokeilla. Toimintamallit ja 
vaihtoehdot puutteellisia ja jää helposti sivustaseuraajaksi.” ”Sosiaaliset suhteet ja 
vuorovaikutus ikäisten kanssa puutteellista ja vaikeaa, leimautuu aikuisiin. Saattaa ot-
taa pellen roolin ja sitä kautta hakea hyväksyntää. Vaikea ilmaista mistä itse pitää tai 
haluaa.” 

  
Arka ja pelokas yksilö on heikko itsetunnoltaan. Tyypillisesti hän pelkää sosiaalisia tilanteita ja 
välttää riskejä. Hän jäljittelee mielellään muita, välttelee myös olla huomion kohteena ja häneltä 
puuttuu uskallus olla erilainen. Hän uskoo saavansa ryhmän hyväksynnän mukautumalla ympäris-
töön. Heikko itsetunto voi näkyä myös tyrannisoivana, rehentelevänä ja häiritsevänä käyttäytymise-
nä. Käyttäytymismalli voi muotoutua lapsuudesta, jos häntä on moitittu tai pilkattu. Ihminen joka 
reagoi suorituksiin kieltäytymällä ”en osaa” tai ”tämä on liian vaikeaa” ei ole saanut riittävästi 
huomiota osakseen. Yksilö siis odottaa epäonnistumista. Heikon itsetunnon omaava yksilö välttää 
ilmaisemasta mielipiteitään. Hän voi käyttäytyä välinpitämättömästi tai hänen mielipiteensä ja mie-
lialansa vaihtelevat nopeasti. Itsetunnoltaan heikko yksilö on herkkä ulkoiselle palautteelle ja hänen 
minäkäsityksensä on jäsentymätön. Hänen arviointinsa itsestään ja ystävistään ovat heikosti jäsen-
tyneitä eivätkä eri aikoina ja eri tilanteissa tehdyt arvioinnit vastaa toisiaan. Arvioinneissa on myös 
paljon muistivirheitä. Heikko itsetunto aiheuttaa jatkuvaa sisäistä ristiriitaa. Itsetunnoltaan heikko 
yksilö on joustamaton eikä hän luota toisiin ihmisiin. Hän takertuu epäolennaisiin seikkoihin ja kil-
pailutilanteet ovat hänelle suuri pelon aihe. (Aho 1996, 21–25.) 

 
Ihmisillä heikko itsetunto näkyy monilla toiminnan alueilla. Itsetunnoltaan heikko ja itsetunnoltaan 
vahva ihminen käyttäytyy monessa tilanteessa erilailla. Itsetunnoltaan heikon ihmisen tavoitteena 
on suojella minäänsä ja itsetunnoltaan vahvan ihmisen tavoitteena on vahvistaa ja nostaa itsetunto-
aan. Itsetunnoltaan vahva lapsi on koulussa ylisuoriutuja, kun taas itsetunnoltaan heikko lapsi on 
alisuoriutuja. Ylisuoriutuja toimii koko ajan toimintakapasiteetin äärirajoilla ja alisuoriutuja ei ky-
kene käyttämään koko kapasiteettiaan. Molemmat ovat epäedullisia tilanteita lapsille. Hyvän itse-
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tunnon omaava ihminen hyväksyy muut, sietää erilaisuutta ja ristiriitatilanteita. Heikon itsetunnon 
omaava taas vahvistaa omaa minäänsä turvautuen stereotyyppeihin, ennakkoluuloihin ja negatiivi-
siin kommentteihin muista. Hän suhtautuu myös erittäin negatiivisesti suoritustilanteisiin, muun 
muassa kouluun ja opettajiin. Huono itsetunto vaikuttaa myös suoritusmotivaatioon, mikä näkyy 
suoritusten välttelemisenä, epäonnistumisen pelkoina ja alisuoriutumisena. Itsetunnoltaan vahva 
kehittää taitojaan ja vahvuuksia ja taas päinvastoin itsetunnoltaan heikko suoriutuu ”hyvin” vain 
epäonnistumisen pelossa. (Aho 1996, 42–44.) 

 
Itsetunnon heikkous näkyy ihmisellä epärealistisessa tavoitteiden asettelussa. Hän valitsee liian vai-
keita tehtäviä, koska tietää epäonnistumisen vaativasta tehtävästä olevan hyväksyttyä. Hän jatkaa 
yrittämistä, koska hänelle on tärkeää välttää epäonnistuminen. Vaihtoehtoisesti hän valitsee liian 
helpon tehtävän, koska hän tietää suoriutuvansa siitä. Itsetunnoltaan heikko ihminen vertaa itseään 
yleensä häntä heikompiin suoriutujiin. Itsetunnon heikkous johtaa usein sosiaalisiin ongelmiin. Täl-
löin lapsi on usein luokassa kiusattu, syrjäänvetäytyvä, torjuttu, ujo tai voi jopa olla itse kiusaaja. 
Minäkuvaltaan heikot lapset voivat olla luokan häiriköitä, jännittäjiä, pelkääjiä ja he ovat masentu-
neita. Itsetunnoltaan heikon lapsen uusien taitojen oppiminen voi estyä, jos hän käpertyy itseensä ja 
rajoittaa osallistumistaan. Tällöin hän voi epäonnistumisten myötä käpertyä entisestään ja se voi 
saada aikaan epäonnistumisien noidankehän. Itsetunnoltaan heikot lapset ovat moraalikehityksessä 
alemmalla tasolla, kuin muut saman ikäiset lapset. Itsetunto-ongelmissa lapselta puutuu terve itse-
rakkaus ja positiivinen käsitys itsestään. (Aho 1996, 44–46.) 

 
Tuija Siitarin opinnäytetutkielmassa sairaanhoitajat kokivat heikon itsetunnon tunnistamisen haas-
tavana, koska lapsen itsetunto voi näkyä käyttäytymisessä ja asenteissa eri tavoin. Merkittävinä hei-
kon itsetunnon ominaispiirteinä korostui lapsen arvottomuuden- ja alemmuudentunne. Tämä näkyi 
huonommuuden esille tuomisena, itsensä ja tekemistensä nimittelynä ja vähättelynä sekä vaikeutena 
hyväksyä itseään. Tutkimus osoitti myös sen, että itsetunnoltaan heikko lapsi asennoituu negatiivi-
sesti suoriutumistilanteisiin, lapsi suuttuu herkästi pienenkin pettymyksen takia sekä lapsi välttää 
kilpailutilanteita ja tappioita. Heikko itsetunto näkyy sosiaalisissa suhteissa kahdella tavalla. Syr-
jään vetäytyvä tai ylikiltti lapsi on ryhmässä sivusta seuraaja tai jatkuvasti huomiota vaativa. Hänen 
käyttäytymisensä voi olla myös häiritsevää ja kärsivällisyyttä koetteleva. (Sihtari 1999, 67–68.) 

 
Shields ym. ovat tutkimuksessaan verranneet minäkuvaa CP-vammaisilla lapsilla ja sekä lapsilla, 
joilla ei ole vammaa. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että CP-lasten itsearvostus ei ole heikentynyt 
laaja-alaisesti tarkasteltuna. CP-lapset tunsivat kuitenkin heikompaa minäkuvaa joissakin osissa, 
kuten urheilussa ja koulupätevyydessä sekä sosiaalisessa hyväksymisessä. Nuoret CP-vammaiset 
tytöt kuuluvat kuitenkin riskiryhmään, joilla on herkästi haavoittuva minäkuva. (Shields, Loy, Mur-
doch, Taylor, Dodd 2006, 151–157; 2007, 350–354.) Russo ym. ovat tutkineet hemiplegialasten 
itsetuntoa, minäkuvaa ja elämänlaatua. Tutkimuksen mukaan hemiplegialasten minäkuva ja elämän-
laatu olivat alentuneet, erityisesti lapsilla fyysisessä pätevyydessä ja nuorilla urheilussa ja sosiaali-
sessa pätevyydessä. (Russo, Goodwin, Miller, Haan, Connel, Crotty 2008, 473–477.) Rickardsin 
ym. tutkimuksessa verrattiin lapsia, joilla oli hyvin alhainen syntymäpaino (VLBW) ja niitä, joilla 
oli normaali syntymäpaino (NBW). Lasten kognitiivisia taitoja, koulukypsyyttä, käytöstä ja minä-
kuvaa verrattiin heidän ollessa 14-vuoden ikäisiä. VLBW-lapsilla oli enemmän kognitiivisia, oppi-
mis- ja käyttäytymisen ongelmia sekä heikompi itsetunto kuin NBW-lapsilla. (Rickards, Kelly, Do-
yle, Callanan 2001, 11–18.) 

 
 

Varhainen vuorovaikutus ja sen merkitys vammaisen lapsen elämään 

 
Vanhemmaksi kasvetaan ja äiti valmistautuu tulevaan vanhemmuuteen tultuaan raskaaksi. (Kalland 
2003, 191; Mäkelä 1998, 84–85.) Sikiöaika on tärkeä vaihe vuorovaikutukselle, sillä jo sikiöajalta 
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vauva tunnistaa äidin äänen ja tuoksun perusteella. Odotusaikana äidin ajatukset kulkevat vauvassa 
ja vauvan tulevaisuudessa, muun muassa siinä, onko tuleva vauva terve. (Kalland 2003, 191–192.) 

 
Vauvan syntymä on merkittävä hetki. Tällöin äiti ja vauva kohtaavat toisensa ja tunnistavat toisen-
sa, tapahtuu tunnistaminen. Vauvan ollessa vammainen tai sairas voi tunnistaminen pitkittyä ja siten 
estää vuorovaikutuksen. (Kalland 2003, 192–193.) Tunnistamisessa on tärkeää pitkittynyt katsekon-
takti. Katseen kautta rakkaus syttyy ja välittyy äidin ja vauvan välillä. ”Kun äiti katsoo vauvaansa 
rakkauden värittämällä katseella, hän näkee lapsensa yksilöllisen kauneuden.” (Kalland 2003, 193.) 
Äidin ja lapsen välinen vuorovaikutus katseen kautta vahvistaa lapsen turvaa ja tukevuutta. Lapsi 
löytää elämän kipinän äidin silmistä. (Siltala 1998, 12.) ”Rakkauden katseen kautta vauva on van-
hemman silmissä kaunis eikä häntä haluta muuttaa.” Vauva vaikuttaa vanhempien kuvitelmiin ja 
siten lapsi onkin se odotettu ja toivottu. (Kalland 2003, 194.) 

 
Vanhempien ja vauvan vuorovaikutusta tuetaan parhaiten kuuntelemalla perhettä ja heidän toivei-
taan. Vammaisen tai sairaan lapsen syntymä saattaa romuttaa vanhempien ennakointia lapsen kehi-
tyksestä ja siten he ovat epävarmoja kuinka heidän pitäisi tukea lapsen kehitystä. Kun tuki on riittä-
vä, vahvistaa se vanhempien jaksamista ja myös vauvan sekä koko perheen hyvinvointia. (Kalland 
2003, 198–202.) Vuorovaikutuksella luodaan pohja sille, millaisen arvon lapsi antaa itselleen. Riit-
tävän turvallinen suhde tukee lapsen positiivista kuvaa itsestä ja hänelle muodostuu kuva itsestään. 
”Lapsi, jota on tänään rakastettu, oppii luottamaan tulevaisuuteen.” (Hänninen 1998, 186–188.) 
Erityisen tärkeää vauvalle on, että vanhemmat ja hoitajat ovat läsnä paljon ja havaitsevat vauvan 
viestejä vastaamalla vauvan tarpeisiin (Gerhard 2007, 34). 

 
Vammaisen lapsen vanhemmat tarvitsevat hätäänsä aikaa henkilökunnalta. He tarvitsevat aikaa 
kasvamiseen uudessa tilanteessa vammaisen lapsen kanssa. Vanhemmille luodaan usko, että asiat 
selviävät ajallaan ja aina ei tarvitse tietää, kuinka eri tilanteissa menetellään. (Hänninen 1998, 192.) 
Tukemalla vammaisen lapsen vanhempia edistetään vanhempien kuvaa lapsesta sekä vanhemmuu-
desta (Mäkelä 1998, 87). Lasta tulisi rakastaa sellaisena kun hän on, sillä lasta voidaan jopa ”yli-
kuntouttaa” ja siten viestittää hänelle ettei häntä hyväksytä sellaisena kuin hän on. Sairauden ja 
vamman hyväksyminen ja kuntoutustavoitteiden realistinen tasapainottaminen ei ole helppoa. Tä-
män päivän suurimpia haasteita on perheiden selviytymistaitojen kehittyminen. Tavoitteena on, että 
lapsi saa myös olla iloinen ja luova lapsi eikä vain suorittaja. (Hänninen 1998, 195–196.)  

 
Ympäristöltä saatu tuki ja kannattelu vaikuttavat vanhempien kykyyn huolehtia sairaasta lapsesta. 
Tällöin tuetaan sairaan tai vammaisen lapsen hyvää mielikuvaa itsestä, minäkokemusta ja minuuden 
eheyttä sekä niiden kehittymistä. Lapsuuden minän kehityksen perusta on varhaisen ruumisminän 
kokemukset. Vammaisella tai sairaalla lapsella on hyvät mahdollisuudet käsitellä sairauden tuomia 
kokemuksia, jos hän saa kasvaa vastavuoroisessa kasvuympäristössä. (Siltala 1998, 9–11.) ”Ruu-
miillisesti sairaalla lapsella mielikuva itsestä, minäkokemus, minuuden tunne ja näiden kehitys ovat 
alituiseen uhattuina” (Siltala 1998, 14). 

 
Vammaistietoisuuden rakentuminen ja sopeutuminen vammaan alkaa lapsella vanhempien ja lä-
hiympäristön sopeutumisprosessista ja sen etenemisestä. Vanhempien on hyvä saada tukea ja tietoa 
lapsen vammaisuudesta, sillä synnynnäisesti vammaiselle lapselle se on normaali tila. Vanhempien 
on siis tärkeä hyväksyä mahdollisemman nopeasti lapsensa erilaisuus. Vasta vanhempien hyväksy-
misen myötä vammainen lapsi hyväksyy itsensä. Realistinen tieto omasta vammasta ja ilmenemis-
muodoista sekä se, että ihminen myöntää omaavansa pysyvän vamman, on hyvän vammatietoisuu-
den edellytys. Tällöin lapsi hyväksyy tarvitsemansa avun ja tuen sekä tiedostaa vamman aiheutta-
van erilaisuutta ja heikkoutta. Varhainen vamman tunnistaminen ja oikea nimeäminen on tärkeää, 
sillä ympäristön negatiivisuus voi vaikeuttaa lapsen kehon tunnistamista ja sen hyväksymistä. ”Lap-
sen minäkuvan kannalta on tärkeä, että lapsi voisi aidosti tuntea olevansa sosiaalisesti hyväksytty 
vammasta huolimatta.” (Lampinen 2007, 34.)  
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Lapsen vanhemmilla ja kuntouttajilla on keskeinen merkitys lapsen käsitykseen vamman merkityk-
sestä tulevaan elämään, sillä lapsi yhdistää minäkuvaansa helposti kaiken kuulemansa ja kokeman-
sa. Terve vammainen lapsi, joka on vammaistietoisuudeltaan vahva, on vahva myös kohtaamaan 
elämän varjopuolia. Vanhempien epävarma ja sulkeutunut suhtautuminen lapsen vammaan vaikeut-
taa lapsen luontaista ihmettelyä ja kysymyksiä vammastaan leikki-iässä. Vanhempien tulisi tukea 
vammaisen lapsen erityisominaisuuksien tiedostamista ja niiden sopeuttamista osaksi lapsen omaa 
persoonaa. Lapsen vammaistietoisuus selkiytyy, kun vanhemmat vastaavat rehellisesti lapsen ky-
symyksiin hänen vammastaan. (Lampinen 2007, 34–36.) 

 
Lasten ja nuorten fysioterapeutit kertovat vanhempien tukemisesta fysioterapiassa: Lasten ja nuor-
ten fysioterapeuttien mukaan vanhempien tukeminen ja ohjaus fysioterapiassa on erittäin tärkeää. 
Perheiden kuunteleminen ja fysioterapeutin tasavertainen suhtautuminen perheeseen ovat fysiotera-
piassa avainasemassa. Fysioterapeutin ja vanhempien avoimen keskustelun pohjalta luodaan luotta-
vainen lapsen kasvua tukeva pohja muun muassa siihen, mitkä ovat perheen voimavarat? Fysiotera-
peutin tulee kiinnittää paljon huomiota vanhempien tukemiseen esimerkiksi kannustamalla perheitä 
osallistumaan sopeutumisvalmennuskursseille. Omalla kannustavalla ja positiivisella asenteella 
luomme vanhemmille lasta kehittävän kasvatusmallin. Näin voimme auttaa vanhempia näkemään 
lapsen edistymisen ja kokea yhdessä lapsen sekä vanhempien kanssa iloa ja riemua. Fysioterapiassa 
tuetaan vanhempia ja muita sukulaisia hyväksymään lapsen vamma tai sairaus. Vanhempia tuetaan 
myös vahvistamaan lapsen sosiaalisia suhteita. Päiväkodissa ja koulussa fysioterapeutin ohjaus-
käynnit tukevat lapsen mahdollisuuksia osallistua omien kykyjen mukaan toimintaan ja siten tue-
taan heidän itsetuntoaan.  
 

”Perheiden ja läheisten suhtautumisella on mielestäni ratkaiseva merkitys lapsen itse-
tunnon kehittymiselle.” ”Tärkeä on tukea, että he jaksavat sitten vammaisen lapsen 
kanssa.” ”Tuo esille lapsen ja perheen vahvuuksia ja kannustaa uusiin asioihin.” 
”Myönteisen palautteen antaminen perheelle ja sen kautta kannustaa heitä ymmärtä-
mään lapsen yksilöllisyys ja arvo.” ”Vanhemmat eivät aina tule ajatelleeksi, että on 
tärkeää pitää vammaisellekin lapselle kaverisynttärit ja kutsua rohkeasti kavereita ko-
tiin.”  

 
 

Erityislapsen ja -nuoren itsetunnon vahvistaminen fysioterapiassa 

 
Kasvattajilla ja kuntouttajilla on suuri merkitys erityislapsen ja -nuoren itsetunnon tukemisessa. 
Erityisen tärkeä ominaisuus on luottavaisuus, kuten Keltikangas-Järvinen kirjoittaa kirjassaan Hyvä 
itsetunto. Lapsen varhaisen itsetunnon kehityksen kannalta on tärkeintä varhainen hyvä hoitosuhde. 
Lapsen kyky luottaa muihin ihmisiin vahvistaa samalla kykyä luottaa itseensä. Kun lapsi kokee, että 
häntä on hoidettu ja hänestä huolehditaan, täytyy hänen olla tärkeä. Lapsen hyvänolontunne 
edesauttaa tunnetta elämänhallinnasta ja edelleen edistää varhaisen itsetunnon kehittymistä. (Kelti-
kangas-Järvinen 2003, 125–131.) Aikuisten tehtävä on opettaa lasta näkemään mahdollisuuksia 
rajoitusten sijaan. Sitä enemmän meillä on mahdollisuus onnistua, mitä enemmän uskomme omiin 
onnistumisen mahdollisuuksiimme. Näin lapsen on mahdollista ottaa vastaan uusia haasteita, kuten 
uusia harrastuksia. Kova yrittäminen palkitaan jossakin vaiheessa ja siten onnistumiset vahvistavat 
itseluottamusta. Epäonnistumisiin löytyy lannistuneelta lapselta helposti syitä omasta itsestään. 
Avuttomaksi oppinut lapsi sanoo usein ”aina” tai ”koskaan” ja ei kykene yhdistämään yrittämisen ja 
onnistumisen yhteyttä. Siten pientenkin onnistumisien huomioiminen on tärkeää ja onnistunut ko-
kemus kannattaa toistaa samalla kaavalla. (Viljamaa 2008, 26–29.)  
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Erittäin tärkeätä on huomioida kasvattajana ja terapeuttina annetun palautteen laatu. Erityisesti seu-
raavat ohjeet Viljamaalta ja Sinkkoselta ovat tärkeitä. Palaute on parhaimmillaan myönteistä ja väli-
töntä, sillä lasta innostavat käyttäytymään mallikkaasti aikuisen kannustava ja rohkaiseva palaute. 
On kuitenkin muistettava, että myönteisen palautteen on perustuttava todellisuuteen. Aikuisten kan-
nustus tukee lasta epäonnistumisen hetkellä. Erityisesti lapsen kehuminen muiden kuullen on teho-
kas kannustin. Onnistumisten myötä lapsen itsetunto vahvistuu ja siten se luo pohjan myös muita 
elämän haasteita varten. Kieltämisen ja ongelmaan puuttumisen positiivinen ilmaiseminen lisää 
lapsen ymmärrystä: Käytä sanaa ”rauhoitu”, mieluummin kuin ”älä riehu”. (Viljamaa 2008, 57–61.)  

 
Lapsen kehityksen ohjaamiseen kuuluu kannustaminen ja kritiikki. Kannustaminen ei saa olla au-
tomaattista ja niiden pohjana on oltava oikeat asiat. On muistettava kannustaa yrittämisestä ja muis-
ta hyvistä piirteistä eikä ainoastaan lopputuloksesta. (Sinkkonen 2008, 180–181.) Itsetunto voidaan 
tukahduttaa alistamalla, nöyryyttämällä, ivaamalla ja mitätöimällä. Toisin kuin olettaisi, ylenpaltti-
nen kehuminen ja kannustaminen eivät liioin tue itsetunnon kehittymistä. (Sinkkonen 2008, 198–
199.) 

 
Ei-kielellisellä vuorovaikutuksella, kuten kosketuksella ja katseella, on vaikutuksia lapsen itsetun-
non kehittymiseen. Lapsen pitäminen sylissä kehittää ruumisminän rajoja ja siten edistää vahvaa 
itsetuntoa. Myös katse eli millaisin silmin katsomme lasta vahvistaa lapsen itsetuntoa. Sanoilla 
voimme valehdella, mutta katsella ”puhumme” totta. (Sinkkonen 2008, 174–176.)  

 
Siitarin opinnäytetutkielman mukaan sairaanhoitajat pitävä tärkeänä, että lapsi tuntee olevansa hy-
väksytty, rakastettu ja arvokas. Myös sopivien haasteiden ja onnistuneiden kokemusten kautta tue-
taan lapsen itsetuntoa. On tärkeä ottaa huomioon lapsen toiveet ja tukea lasta uskomaan omiin ky-
kyihinsä sekä yhdessä lapsen kanssa hahmottaa tulevaisuutta ja pitää yllä toivoa tulevaisuudesta. 
Myös lapsen sosiaalisen selviytymisen ja sosiaalisten suhteiden tukeminen on tärkeää. Tärkeää on 
myös perheen tukeminen ja huomioiminen. (Siitari 1999, 68–72.) 

 
Päivi Koiviston väitöskirjassa pohditaan lapsen itsetunnon vahvistamista kattavasti. Lapsen itsetun-
non kehittyminen on moninainen prosessi, kuten myös lapsen itsetunnon tukeminen. Lapsen itse-
tunnon tukeminen alkaa kasvattajan tutustumisella omaan itseensä ja tutkimalla omia ajatuksiaan. 
Toinen tärkeä aloitus on perehtyä itsetunnon kehitysteoriaan ja itsetunnon kehityksen kannalta tär-
keisiin seikkoihin. (Koivisto 2007, 148–150.) Erityisen tärkeä on tietää vahvan ja heikon itsetunnon 
piirteitä, jotta kasvattajana kykenee havaitsemaan ne lapset, jotka tarvitsevat enemmän tukea itse-
tunnon vahvistumisessa. Vahvan ja heikon itsetunnon tunnistaminen auttaa myös lapsen itsetunnon 
kehittymisen seuraamisessa. (Koivisto 2007, 129–130.) 

 
Lapset itse arvostavat aikuisten läheisyyttä, huolenpitoa ja välittämistä. He kokevat olonsa turvalli-
seksi, kun aikuinen on aidosti läsnä, kuuntelee ja antaa yksilöllistä huomiota. Tärkeää on kiireetön 
yhdessäolo ja lämminhenkinen vuorovaikutus. Lasten itsetuntoa vahvistetaan kannustamalla, tuke-
malla ja positiivisella palautteella. Onnistumisen kokemukset tukevat lapsen pätevyyden tunnetta ja 
siten tukevat itsetuntoa. (Koivisto 2007, 139–143.) 

 
Lapsen itsetunnon tukemisen perustaksi sopivat seuraavat arvot: olemassaolon oikeus, vuorovaiku-
tuksen arvostaminen, kiireettömyys sekä yksilölliset tarpeet ja toiveet. Perusarvo on, että lapsi ko-
kee olevansa hyväksytty sellaisena kuin hän on ja hänen yksilölliset tarpeensa otettaan mahdolli-
suuksien rajoissa huomioon. Onnistuneen vuorovaikutuksen tunnistaa molemminpuolisesta hy-
vänolontunteesta. Vuorovaikutus on myönteistä ja siinä kohtaa aidosti toisen ihmisen. Itsetunnon 
vahvistamisen kannalta on erittäin tärkeää ajan antaminen toiselle ja lapsen yksilöllisten tarpeiden 
huomioon ottaminen. Lämminhenkinen ja hyväksyvä lapsilähtöinen kasvatusilmapiiri luo lapselle 
turvallisuutta ja ottaa huomioon lapsen tarpeet. (Koivisto 2007, 118–124.) 
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Terveen ja vahvan itsetunnon kehittymiselle on tärkeää kiireetön, lämminhenkinen, avoin, hyväk-
syvä ja toista ihmistä arvostava ilmapiiri. Positiivinen ilmapiiri luo lapsille ja aikuisille perusturval-
lisuuden tunteen. Myös perustellut rajat ja säännöt luovat lapsille perusturvallisuutta. Lapsen huo-
mioiminen positiivisesti omana yksilönään on tärkeää lapsen itsetunnon vahvistamisessa. Lapsen on 
tärkeä tuntea itsensä rakastetuksi, arvostetuksi ja hyväksytyksi sellaisena kuin on ilman, että hänen 
tarvitsee ansaita hyväksyntää suorittamisella. Yleisen itsetunnon vahvistamiseksi lapsen on saatava 
aikuisilta jakamatonta, henkilökohtaista huomiota” (Koivisto 2007, 132.) Lapsen itsetuntoa tuetaan, 
kun hänestä välitetään aidosti ja ollaan kiinnostuneita hänen asioistaan. Tällöin lapsi tuntee itsensä 
tärkeäksi ja arvokkaaksi. (Salonen 2006, 9) 

 
Lasten ja nuorten fysioterapeutit kertoivat lasten itsetunnon tukemisesta fysioterapiassa: Lasten fy-
sioterapeuttien mukaan erityislapsen ja -nuoren itsetunnon tukeminen pitäisi huomioida jo kuntou-
tustavoitteiden asettelussa ja siten myös menetelmien valinnassa. Fysioterapian tavoitteet asetetaan 
lapsen kehitystason mukaan ja harjoitukset on hyvä aloittaa tutuista ja turvallisista asioista. ”Muista 
realistiset tavoitteet!” Fysioterapia on parhaimmillaan tavoitteellista ja lapselle mielekästä. Tavoit-
teena on tukea lapsen fyysisiä taitoja, jotta lapsi kokee selviytyvänsä arjessa mahdollisimman itse-
näisenä. Fysioterapiassa luodaan lapselle onnistumisen kokemuksia ja nimenomaan positiivisia ko-
kemuksia. Terapian tulee olla vaihtelevaa, monipuolista, hauskaa ja omien rajojen kokemista, mutta 
se ei saa olla liian vaativaa. Kuntoutuskertoja tulee olla sopivasti, jotta lapsella on aikaa olla kave-
reiden kanssa ja muodostaa sosiaalisia suhteita. Hyväksymällä lapsi sellaisena kuin hän on ja kuun-
telemalla hänen ajatuksiaan sekä olemalla hänelle avoin, tuemme hänen itsetuntoaan fysioterapias-
sa. Usein fysioterapiassa painotetaan liiaksi fyysisten taitojen tukemista ja siksi lapsen sosiaalinen 
ja psyykkinen tukeminen jää liian vähäiseksi. Fysioterapian toteutuminen lähiympäristössä tuo hy-
vin esiin sen, mihin lapsi taidoillaan pystyy. Lähiympäristössä toteutettu terapia tukee myös opittu-
jen taitojen sulautumista arjen taitoihin ja tukee lapsen selviytymistä kotona.  
 

”Tavoitteet pitäisi asettaa niin, että lapsi tuntee onnistumisen kokemuksia ja uskaltaa 
luottaa omiin taitoihinsa.” ”Fysioterapiassa tulee miettiä ikä ja mitkä asiat missäkin 
iässä ovat tärkeitä, vaatii viitseliäisyyttä.” ”Fysioterapiassa löytää onnistumisia ja 
tuoda esiin positiivisia asioita.” ”Käyttäen terapiassa leikkejä, jutustelua, laulamista 
ja musiikkia josta lapsi pitää.” ”Omalla käytöksellä pyrin luomaan turvallisen tilan-
teen lapselle.” ”Hyväksyminen, arvostaminen, kannustaminen, tarjota uusia mahdol-
lisuuksia ja haasteita. Iloita yhdessä lapsen kanssa tekemästämme.”  

 
 

Liikunnan vaikutus erityislapsen ja -nuoren itsetuntoon 

 
Liikuntaleikit ovat tärkeitä lapsen kehitykselle. Ne tukevat lapsen kehontuntemusta, kehittävät hä-
nen luonteenpiirteitään ja onnistumisen kokemukset vahvistavat hänen itsetuntoaan. Liikuntaleikit 
tuovat lapsille iloa ja innostumista sekä vapauttavat ja rentouttavat. (Karvonen 2003, 137–139.) 
Liikunta luo lapsille ja nuorille mielihyvää ja yhdessäolon tunnetta. Vamma tai sairaus voi aiheuttaa 
rajoituksia liikuntaan ja siten estää mielihyvän tunteita. Tärkeää onkin asettaa vaatimustaso lapsen 
kykyjen mukaan. (Moilanen 2000, 316–319.) 

 
Toiminta on sisäisesti motivoitunutta, kun se lähtee lapsen omista tarpeista ja haluista sekä silloin 
kun lapsi kokee onnistumista ja mielihyvää. Lapsen sisäinen motivaatio lisääntyy, kun hänen kans-
saan keskitytään itse toimintaan eikä lapsen minään. Lasta motivoi liikkumaan voimakas liikkumi-
sen tarve. Sisäisesti motivoitunut lapsi unohtaa kaiken ympärillä olevan ja kokee huippukokemuksia 
sekä toimii itseohjautuvasti. Alle kouluikäisten lasten liikunnassa on tärkeintä korostaa itse toimin-
taa ja siitä seuraavia positiivisia kokemuksia ja elämyksiä. Iän lisääntyessä korostuvat ystävien 
kanssa koetut kokemukset, jotka yhdistävät lapsia. Liikuntasuoritusten positiiviset kokemukset voi-
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vat heijastua myös suoritusmotivaation lisääntymiseen muilla elämän alueilla. Toiminta tulisi muo-
toutua lasten ehdoilla ja siten sen tulisi olla hauskaa ja kiinnostavaa lapselle. Näin lapsen suoritus-
motivaatio säilyy vahvana. Pääperiaate on lapsen halu kehittyä paremmaksi ja itsenäiseksi. (Num-
minen 1997, 91–92.) 

 
Esa Liimataisen väitöksessä tutkittiin 11- ja 17-vuotiaiden nuorten prososiaalista käyttäytymistä ja 
minäkäsitystekijöitä, eli itsearvostusta, koettua fyysistä pätevyyttä ja fyysisten ominaisuuksien tär-
keyttä sekä liikuntaharrastusta (Liimatainen 2000, 12). Tutkimuksen mukaan oli havaittavissa, että 
mitä enemmän nuori harrastaa liikuntaa, sitä tarkemmaksi ja realistisempi käsitys hänelle kehittyy 
omista kyvyistä. Taitojen kehittymisen myötä myös oman suorituskyvyn arviointi muihin saman-
ikäisiin verrattuna paranee. Paljon liikuntaa harrastavilla oli itsearvostus merkittävästi korkeampi 
kuin vähemmän tai ei lainkaan liikuntaa harrastavilla. Tämä oli nähtävissä erityisesti poikien ryh-
mässä. Pojilla liikuntaharrastus on koko nuoruusiän ajan tärkeä tekijä itsearvostuksen parantamisen 
kannalta. Lasten ja nuorten käsitystä omista taidoista ja kunnosta voidaan parantaa liikuntataitojen 
kehittämisellä ja siten vaikuttaa heidän itsearvostukseensa. (Liimatainen 2000, 88–99.) 

 
Lasten ja nuorten fysioterapeuttien mukaan: 

”Tavoitteena fysioterapiassa tietenkin on saada niin hyvä fyysinen tilanne kuin mah-
dollista, jotta lapsi tuntee pärjäävänsä.” ”Liikkumisella on jo sinänsä positiivinen 
vaikutus; oman itsensä ja kehonsa tunnistaminen ja löytäminen, ympäristön tutkimi-
nen ja löytäminen, vuorovaikutus, uuden oppiminen, mahdollisuus itsensä ilmaisemi-
seen ja luovuuteen, rajojen kokeiluun ja pettymysten ja epäonnistumisten sieto. Tera-
piaa voi toteuttaa muuallakin kuin neljän seinän sisällä.” ”Monipuolisen liikunnan 
avulla voidaan tuottaa lapelle hyvän olon tunne.” Hän saa uusia kokemuksia ja onnis-
tumisen tunteita liikunnan parista.” ”Harrastusmahdollisuudet ja vaihtelevuus tera-
piassa. Monipuolisuus, hauskuus ja omien rajojen kokeminen liikunnan kautta.” 
”Kannustaa ja tukea perheitä lapsen kanssa yhteisiin harrastuksiin.” ”Kun lapsi ja 
hänen perheensä löytävät terapeutin tukemana oman harrastuksen, tukee se hänen 
kasvua ja kehitystä sekä sosiaalista elämää valtavasti. Lapsi saa siten onnistumisen 
kokemuksia ja tunnetta että hän oppii ja osaa!” 

 
 

Pohdinta 

 
Olin tiennyt kehittämistehtävän aiheen jo kauan sitten, sillä koin usein omat mahdollisuuteni riittä-
mättömiksi erityislasten itsetunnon tukemisessa. Kehittämistehtäväni tavoitteena oli kehittyä fy-
sioterapeuttina erityislasten ja -nuorten itsetunnon tukemisessa tutustumalla itsetunnon kehitykseen, 
itsetunnon heikkoihin ominaisuuksiin ja itsetunnon tukemisen mahdollisuuksiin. Viitekehyksen 
työvaiheen edetessä oli helpottavaa lukea asioita, jotka ovat kasvattajan tärkeimpiä ominaisuuksia 
lasten ja nuorten itsetunnon tukemisessa ja siten koin toimineeni monessa suhteessa oikein. Sain 
monille muillekin ajatuksilleni tukea, kuten esimerkiksi kuinka tärkeää on tiedostaa heikon ja vah-
van itsetunnon ominaispiirteet. Näiden tietojen avulla meidän fysioterapeuttien on mahdollisuus 
työssämme tunnistaa lapset, jotka kaipaavat erityisesti itsetunnon vahvistamista. Voin sanoa, että 
useat erityislapset, ainakin jossain elämän vaiheessa, kaipaavat itsetunnon pönkittämistä. 
 
Kehittämistehtäväprosessin myötä nousi tärkeäksi oman kasvatustyylin ja oman itsetunnon tarkaste-
lu. Syvimmässä tarkasteluvaiheessa tunteet olivat aika lohduttomiakin, mutta mielestäni erittäin 
kasvattavia. Erityisen tarkastelun kohteena mietin omaa kasvattajan rooliani suhteessa omiin lapsii-
ni ja terapialapsiini. Löytyi monia seikkoja, joihin tulen varmasti kiinnittämään enemmän huomiota. 
Niitä ovat esimerkiksi positiivisella ilmaisulla kieltäminen ja ohjaaminen. Toinen tärkeä seikka oh-
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jauksen kannalta on se, ettei lapsen ja nuoren kannustaminen kaavamaistu ja siten menetä tarkoitus-
taan.  
 
Olen tiedostanut vielä vahvemmin varhaisen vuorovaikutuksen tärkeyden erityisesti vammaisen 
lapsen ja hänen vanhempien välillä. Jos vanhemmat eivät hyväksy vammaista lastaan, eivät he voi 
antaa hänelle riittävästi itsetunnon kehitykselle tärkeitä eväitä, esimerkiksi rakastavaa koskettelua ja 
hyväksyvää katsetta. Lapsen varhaisessa fysioterapiassa pääpaino tulee olla lapsen ja hänen per-
heensä tukemisessa ja siten varhaisen vuorovaikutuksen tukemisessa. Siten luomme yhdessä van-
hempien kanssa erityislapselle luottavaisen kasvualustan, jolloin hän uskoo myös itsetuntomyller-
rysten seassa omiin mahdollisuuksiinsa. 
 
Kyselystä tuli kattavat vastaukset. Sain siten tukea omille ajatuksilleni ja toimintatavoilleni. Fy-
sioterapian tuloksellisuus on tärkeä myös lasten ja nuorten fysioterapiassa, mutta helposti se jättää 
sivummalle lapsen sosiaaliseen ja psyykkiseen kehitykseen paneutumisen. Sosiaalisen ja psyykki-
sen kehityksen tukemiselle tulisi antaa enemmän aikaa ja mahdollisuuksia lasten fysioterapiassa. Se 
vaatii meiltä lasten ja nuorten fysioterapeuteilta enemmän perehtymistä ja kouluttautumista asiaan. 
Perheen kanssa työskentely on oletettua moninaisempaa ja vaatii myös enemmän suunnitelmalli-
suutta. Varsinkin pienen erityislapsen fysioterapian alkutaipaleella korostaisin perhekeskeistä työs-
kentelyä. Lämpimän ja rakastavan suhteen luominen vanhempien ja erityislapsen välille on niin 
merkittävä asia, että ilman vahvistunutta kasvattaja-lapsi-suhdetta on vaikea saavuttaa lapsen koko-
naiskehitykseen kuuluvia fyysisiä, sosiaalisia ja psyykkisiä tavoitteita. Ennen kaikkea on muistetta-
va, että lasten ja nuorten fysioterapian tulisi olla sisällöltään tavoitteellista, mutta silti mielekästä, 
vaihtelevaa ja hauskaa! 
 
Lapsen tukeminen hänen vaikeina hetkinään on erittäin merkittävää juuri silloin kun hän eniten tar-
vitsee tukea ja huolenpitoa. Kasvattajana koen tärkeimmäksi sekä koti- että työympäristössä lapsen 
hyväksymisen omana itsenään. Siitä syystä työni pääotsikoksi muodostui: Lapsi tuntee itsensä ra-
kastetuksi, arvostetuksi ja hyväksytyksi ainutkertaisena yksilönä.  
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Psykofyysisen fysioterapiaryhmän vaikutus nuoren jännitys- ja ahdistusoireisiin 
sekä sosiaalisuuden kokemukseen 

Jaana Saarinen 

 
 

Kehittämistyöni tavoitteena oli tutkia psykofyysisen fysioterapiaryhmän vaikutusta 
nuoren jännitys- ja ahdistusoireisiin ja sosiaalisuuden kokemukseen. 
  
Psykofyysinen fysioterapiaryhmä ahdistuneille ja jännittyneille nuorille toteutettiin 
yhteistyössä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän psykiatrian tulosalu-
een, Uudenkaupungin nuorten psykiatrisen poliklinikan kanssa syksyn 2008 aikana. 
Poliklinikan kautta ryhmään valikoitui yhteensä kuusi iältään 13–18vuotista tyttöä. 
Ryhmä kokoontui yhteensä kahdeksan kertaa ja ryhmän tavoitteena oli psykofyysisen 
fysioterapian keinoin pyrkiä lievittämään nuoren jännitysoireita ja antaa oireiden hal-
linnan tunnetta, jotta nuori voisi tuntea olonsa kotoisaksi yhdessä muiden kanssa. It-
senäisistä harjoitteista edettiin hiljalleen parin kanssa työskentelyyn ja vuorovaikutus-
ta harjoiteltiin rauhoittavassa, turvallisessa ja sallivassa ilmapiirissä. Yhtenä tavoit-
teena oli myös tukea ja rohkaista nuoria sosiaalisuuteen ja oman harrastuksen löyty-
miseen. Tämän vuoksi ryhmän jatkoksi suunniteltiin jatkoryhmä erään kunnan nuori-
sotyöntekijän kanssa. 
  
Ryhmän aikana nuorten jännitys- ja ahdistusoireet vähenivät ja sosiaalisuuden koke-
mus kasvoi. Kaikki nuoret kokivat saaneensa ryhmästä rohkeutta sosiaalisuuteen ja 
viisi nuorta kertoi käyttäneensä oppimiaan jännityksen hallintakeinoja menestyksek-
käästi myös arjessaan. Kaikki kuusi nuorta löysivät uuden harrastuksen nuorisotyön-
tekijän kanssa suunnitellusta jatkoryhmästä. 
  
Ryhmä koettiin erinomaisena keinona aktivoida ja rohkaista jännitys- ja ahdis-
tusoireista kärsiviä nuoria sosiaalisuuteen. Jatkossa ryhmä toteutetaan vuosittain tai 
tarpeen mukaan aina kun ryhmä tuntuisi muodostuvan. 

  
 
  
 Johdanto 

 
Kehittämistyön aihe syntyi alun perin omasta tarpeestani kehittää työtäni fysioterapeuttina 
ryhmämuotoisen terapian ohjaajana psykofyysisen fysioterapian erikoistumisopintojen kautta. 
Kehittämistyön yhteistyökumppanina toimi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatrian 
tulosalueen nuorisopsykiatrian poliklinikka Uudessakaupungissa. Yksilöterapioita poliklini-
kalla tehneenä tiesin jännitys- ja ahdistusoireisten ryhmälle olevan suuri tarve. Nuorena ja 
innokkaana psykofyysisen fysioterapian uraa aloittelevana tunsin myös kiinnostusta tuoda 
psykofyysistä fysioterapiaa esiin ja tutkia sen tehokkuutta. Niinpä syntyi idea toteuttaa psyko-
fyysisen fysioterapian ryhmä jännittyneille ja ahdistuneille nuorille sekä tutkia ryhmän vaikut-
tavuutta heidän kokemiinsa jännitys ja ahdistusoireisiin ja sosiaalisuuden kokemukseen. Ar-
tikkelissani käsittelen jännitys ja ahdistusoireita ja sosiaalisuuden kokemusta yleisellä tasolla 
ja kirjallisuuden pohjalta, jotta ryhmässä olleet nuoret eivät voisi henkilöityä.   
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Jännitys- ja ahdistusoireet psykofyysisenä ilmiönä  
 
Bournen (2000, 3) mukaan ahdistuneisuushäiriöt erottuvat tavallisesta arkisesta ahdistuksesta 
siten, että niihin liittyvä ahdistus on voimakkaampaa, kestää pidempään tai johtaa elämää häi-
ritseviin pelkotiloihin (Bourne 2000,3). Ahdistuneisuushäiriöstä kärsivä henkilö ei yleensä 
pysty määrittelemään täsmällistä syytä ahdistukselleen. Ahdistus on tällöin enemmänkin si-
säinen kuin ulkoinen ilmiö. Se näyttää olevan reaktio johonkin epämääräiseen, etäiseen tai 
jopa tunnistamattomaan vaaraan. Ahdistus vaikuttaa koko olemiseen. Se on sekä fysiologinen, 
että psykologinen reaktio ja ilmenee myös käyttäytymisenä. Fysiologisella tasolla ahdistuk-
seen liittyy ruumiillisia reaktioita kuten sydämen tykytystä, hengityksen salpaantumisen tun-
netta, vapinaa, hikoilua, tukehtumisen tunnetta, pahoinvointia, vatsakipuja, puutumisen tun-
netta, huimausta, kuumia aaltoja, viluväreitä, suun kuivumista, hallinnan menettämisen pelkoa 
ja lihasjännitystä. (Bourne 2000, 2.) Tuskainen jännitys vaikuttaa ihmiseen monella tavalla. 
Tunneyhteys kehoon katoaa vähitellen, nivelten notkeus ja tasapaino huononevat, samoin 
lihasten voima, kestävyys ja lihastasapaino. (Levoska 2001, 27.) Käyttäytymisen tasolla nämä 
oireet voivat haitata toimintakykyä, itseilmaisua tai arjesta selviytymistä (Bourne 2000, 2). 
Monilla ihmisillä psyykkinen jännitys on syynä omatoimisuuden ja aloitekyvyn tukahtumi-
seen ja alemmuuden tunteeseen. Usein nämä ihmiset alistuvat tai vetäytyvät puolus-
tusasemiin. (Levoska 2001, 27.) Psykologisella tasolla ahdistus on subjektiivinen tila, jota 
leimaa huolestuneisuus ja levottomuus. Äärimmäisessä muodossa se voi aiheuttaa erillisyyden 
tunnetta ja jopa kuoleman tai ”hulluksi” tulemisen pelkoa. Ahdistuneisuushäiriöitä hoidettaes-
sa tulee puuttua näihin kaikkiin tasoihin. Fysiologisella tasolla tulee vähentää reaktioherk-
kyyttä, toiminnan tasolla tulee poistaa välttämiskäyttäytymistä ja psykologisella tasolla tulee 
muuttaa subjektiivisia tulkintoja, jotka ylläpitävät pelokkuutta ja huolestuneisuutta. (Bourne 
2000, 2.)    
   
 
Psykofyysinen fysioterapia ja ryhmä terapiaelementtinä 
 
Psykofyysinen fysioterapia 
 
Psykofyysinen fysioterapia on mielenterveyttä ja ihmistä kokonaisuutena omassa elämäntilan-
teessaan tukevaa fysioterapiaa, jota Suomen psykofyysinen fysioterapia yhdistys määrittelee 
fysioterapian erikoisalaksi, jonka tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn 
edistäminen. Sen pääasiallisina tavoitteina ovat kivun lievittyminen, rentoutuminen, stressin-
hallinta sekä ruumiinkuvan eheytyminen, ruumiinhallinnan, vuorovaikutuksen ja itsetunte-
muksen lisääntyminen. (Psykofyysinen fysioterapia 2008.) 
 
 
Ryhmä 
 
Ryhmällä tarkoitetaan järjestäytynyttä joukkoa, jolla on tietty tehtävä ja jonka jäsenillä on 
tietyt roolit. Ryhmän ominaisuuksiin kuuluu, että jäsenet tietävät kuuluvansa siihen ja heitä 
yhdistää jokin aate tai toiminta. (Karjalainen & Kukkonen 2005, 123.) 
 
Talvitie, Karppi ja Mansikkamäki pohtivat fysioterapia kirjassaan (1999, 291) yksilöterapian 
ohella toteutettavaa mielenterveyttä tukevaa fysioterapiaa ryhmämuotoisena, jolloin mm. yh-
teistyötaitojen harjaannuttaminen on tärkeässä roolissa. Ryhmässä kuntoutuja saa kosketuksen 
vertaisiinsa. Hän saattaa huomata, ettei ole yksin sairautensa kanssa ja että ryhmässä toimimi-
nen voi helpottaa pelkotiloja. Ryhmähoitoon kuuluu olennaisesti ryhmäläisten reagointi tois-
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tensa esittämiin ajatuksiin. Turvallisessa, suljetussa ryhmässä puhumisella on terapeuttista 
merkitystä. (Talvitie, Karppi & Mansikkamäki, 1999, 291.) 
 
 
Ryhmän vaikutus sosiaalisuuden kokemukseen 
 
Sosiaalisuus tarkoittaa yksilön taitoa saavuttaa itselleen tärkeitä sosiaalisia tavoitteita, kuten 
ystävyyssuhteita. Sosiaalinen yksilö osaa arvostaa toisia ja ymmärtää kuinka heidän kanssaan 
ollaan. hän osaa havainnoida ja tunnistaa omia ja toisten tunteita. (Karjalainen & Kukkonen, 
2005, 44.) Sosiaalisten ryhmien merkitys elämässä selviytymiselle on oleellista, sillä ne tuke-
vat yksilön selviytymistä ja jokaisella on tarve tulla hyväksytyksi (Karjalainen & Kukkonen, 
2005, 47). Sosiaalisen ryhmän taustatuki on merkittävä tekijä erityisesti murrosikäisten itse-
tunnon kehitykselle. Ryhmään kuuluminen vaikuttaa siihen, miten murrosikäinen kokee itsen-
sä. Jos hän kokee olevansa tärkeän ryhmän merkittävä jäsen, on hänen itsetuntonsakin parem-
pi kuin silloin kun hän tuntee olevansa ryhmän ulkopuolella. Nuorelle ryhmään kuuluminen 
voi merkitä aivan muuta kuin ystävyyssuhteiden etsimistä. Se on voiman hakemista hänen 
omassa tähän kehitysikään kuuluvassa epävarmuudessaan. (Keltikangas- Järvinen 2003, 60.) 
Tunne sosiaalisesta selviytymisestä tai tunne sosiaalisesta suosiosta ovat yksi osa nuoren itse-
tunnon alueita (Keltikangas- Järvinen 2003, 26). 
 
Ryhmään kuuluminen vaatii sosiaalista toimintakykyä. ”Sosiaalista toimintakykyä voidaan 
kuvata henkilön mahdollisuuksina ja voimavaroina sekä kykyinä ja taitoina toimia erilaisissa 
sosiaalisissa ympäristöissä. Se kattaa erilaiset ja eritasoiset sosiaaliset suhteet niin yhteisöissä, 
kotona, koulussa, työssä kuin harrastuksissa sekä osallistumisen kulttuuri- ja harrastustoimin-
taan”. (Talvitie ym. 1999, 59.) 
 
Sosiaalinen toimintakyky edellyttää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä ja niiden vähenty-
minen saattaa aiheuttaa rajoittumista henkilön sosiaalisessa toimintakyvyssä, jolloin henkilön 
on suhteutettava toimintansa ja mahdollisuutensa ympäristön vaatimuksiin ja edellytyksiin 
uudelleen. Sosiaalinen asema, koulutus, työn laatu, sosiaalinen aktiivisuus ja elintavat samoin 
kuin henkilön kokema hyvä terveys vaikuttavat sosiaaliseen toimintakykyyn sekä hänen toi-
mintaansa erilaisissa sosiaalisissa ympäristöissä ja rooleissa. Hyvää sosiaalista toimintakykyä 
tukevat mm. kiinnostava työ, tyydyttävä rooli perheessä sekä ystäväpiiri ja myönteinen näke-
mys elämästä. Yhteiskunnan sosiaaliset rakenteet ja henkilön sosiaaliset verkot tukevat tai 
rajoittavat henkilön toimintaa samoin kuin henkilön omat taitonsa, tietonsa ja taloudelliset 
edellytyksensä. (Talvitie ym. 1999, 60.)   
 
Ryhmään kuuluminen on ihmiselle tärkeää ja sen voidaan ajatella olevan synnynnäinen tarve. 
Ryhmän päämäärät ja toiminta aiheuttavat sosiaalista riippuvuutta, joka voi olla positiivista 
tai negatiivista. Positiivinen riippuvuus rohkaisee ja auttaa ryhmää toimimaan ja ryhmäläiset 
voivat hyötyä siitä muissakin sosiaalisissa suhteissaan. (Karjalainen & Kukkonen 2005, 123.) 
Ryhmäläisten avoin, ystävällinen ja yhteishenkinen käyttäytyminen luo hyvän vuorovaikutuk-
sen ja vahvistaa samalla yksilöiden sosiaalisia taitoja ja itsearvostusta.  Heikon itsetunnon 
omaava ryhmäläinen suhtautuu puolestaan usein ristiriitaisesti itseensä ja muihin. Hän saattaa 
olla epäluuloinen muita kohtaan ja pelätä muiden taholta kielteistä suhtautumista, jolloin 
ryhmään kuulumisen tarve voi hautautua esimerkiksi pelon ja epävarmuuden tunteiden alle. 
(Häkkä, Kukkonen & Virolainen 2006, 76–83.)  
 
Huono itsetunto vaikeuttaa sosiaalista kanssakäymistä ja ihmisten kanssa oleminen ei ole sil-
loin nautinto, vaan se kasvattaa omaa huonommuudentunnetta. Kaikki muut tuntuvat osaavan 
kaikkea ja menestyvän paremmin. Muiden oletetun menestymisen seuraaminen on jatkuva 
kateudenaihe. (Keltikangas-Järvinen 2003, 37) Tällöin on tärkeää myönteisen vuorovaikutuk-
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sen kehän löytyminen. Myönteisen vuorovaikutuksen kehässä ryhmäläinen saa muiden ryh-
mäläisten myönteisen reaktion ja hyväksynnän osakseen, jolloin myönteinen vuorovaikutus 
saa alkunsa, sosiaaliset taidot vahvistuvat, itsearvostus kohoaa, käsitys itsestä ja muista tulee 
myönteisemmäksi ja ryhmäläinen toimii suotuisasti muita ryhmäläisiä kohtaan. (Häkkä, Kuk-
konen & Virolainen 2006, 76–83.) 
 
 
Ryhmän tutkimuksellinen toteutus 
 
Ryhmä ja sen sisältö esiteltiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatrian tulosalueen 
nuorten psykiatrianpoliklinikan työntekijöille Uudessakaupugissa kesän 2008 aikana. Yhdessä 
työntekijöiden kanssa ryhmään valikoitiin kuusi tyttöä. Ryhmä kokoontui yhteensä kahdeksan 
kertaa syksyn 2008 aikana. Haastattelin nuoret henkilökohtaisesti ennen ja jälkeen ryhmän 
toteutusta. Haastattelu tehtiin puolistrukturoidulla haastattelulla ja sen pohjalta jokaisen nuo-
ren kanssa laadittiin ryhmän toteutusta varten henkilökohtaiset tavoitteet. Tavoitteiden toteu-
tumista arvioitiin merkityseroasteikon avulla ja haastattelulla. Sosiaalisuuden kokemusta ar-
vioitiin merkityseroasteikon lomakkeella, joka kehitettiin kirjallisuuden pohjalta (liite 1). 
Nuoret täyttivät sosiaalisuuden kokemusta kartoittavan lomakkeen ensimmäisellä ja toiseksi 
viimeisellä ryhmäkerralla. Muutosta mitattiin janalla millimetrein. Jännitys- ja ahdistusoireita 
ja jännityksen kokemusta seurattiin jännitysmittarilla (liite 2) asteikolla 0–10 (0 = jännitystä ei 
lainkaan ja 10 = sietämätön joka hetkinen jännitys ja ahdistus). Nuoret täyttivät mittarin aina 
jokaisen ryhmän päätteeksi ja merkitsivät janalle jännityksen määrän ennen ja jälkeen ryh-
män. 
 
Ryhmä kokoontui kerran viikossa kahdeksan viikon ajan puolitoista tuntia kerrallaan. Ryh-
män sisältö rakentui Maila Sepän hengityskouluryhmäohjaajan koulutuksen pohjalta. Liikun-
taterapeutti Maila Seppä on psykofyysisen psykoterapian uranuurtajia. Hän on kouluttanut 
lukuisia terveydenhuoltoalan ammattilaisia hengityskouluohjaajiksi. Maila Sepän mukaan 
ryhmäterapian parantavina elementteinä toimivat: 

- tunne siitä, että on muitakin samalla tavalla kärsiviä 
- erilaisuuden ja samanlaisuuden tunne 
- läheisyyden, etäisyyden ja erillisyyden tunne 
- tilan kokemisen tunne 
- lupa olla vaan sellaisena kun on, yhdessä muiden kanssa 
- aika, terapia prosessi, jossa on alku ja loppu. (Seppä 2007.) 

 
Ryhmässä koettuun sisäiseen turvallisuuteen vaikuttavat se miten sisäisesti turvalliseksi ryh-
män ohjaaja kokee oman olonsa ryhmässä, sekä hänen ohjaajuustaitonsa. Ohjaajasta viestittyy 
ryhmäläisille, saako ryhmään liittyä omalla tavallaan, onko ryhmässä tilaa ja millä ehdoilla 
tilaa saa. Ohjaajan toiminnan kautta on tärkeä viestittyä, että ryhmässä saa omistaa, hallita ja 
määrätä omaa ruumistaan. Olennaista on kestääkö terapeutti pelkoa ja jännitystä itsessään ja 
siitä huolimatta voi toimia työtehtävän mukaisesti. Terapeutin on kestettävä myös itsessään 
avuttomuutta ja sitä, että ei ole valmiita vastauksia. 
 
Maila Sepän koulutuksessa oppimani toimintatapa tuntui rohkaisevan erinomaisesti nuoria 
jännittäjiä tulemaan ryhmään. Ensimmäisellä kerralla ryhmässä ei otettu kontaktia muihin 
ryhmäläisiin, vaan ryhmään tultaessa rauhoituttiin kuuntelemaan omaa kehoa patjojen päälle 
ja peiton alle. Suunnittelin ryhmäkertojen teemat seuraavanlaisiksi: 
1. ryhmäkerta: Rauhoitutaan tilaan ja itsensä kuunteluun. Selvitetään ryhmän rajat ja luodaan 

lupa olla vaan sellaisena kun on. Painotetaan oman kehon kuuntelemisen tärkeyttä. 
2. ryhmäkerta: Pohditaan ja koetaan tunteiden ja hengityksen välistä yhteyttä. Tutustutaan 

toisiin ryhmäläisiin kuvien avulla. 
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3. ryhmäkerta: Rentoudutaan aktiivisten menetelmien avulla, harjoitellaan itselle nauramisen 
taitoa ja ”mokaamisen mieltä”. ”Mokaamisen” harjoittelun kautta pyritään myös verbaali-
sesti tutustumaan toisiin ryhmäläisiin. 

4. ryhmäkerta: Harjoitellaan oman reviirin tiedostamista ja oman reviirin/rajojen puolusta-
mista. Käsitellään ryhmän puolessavälissä olemisen herättämiä tunteita. 

5. ryhmäkerta: Jatketaan kehonrajaharjoitteita ja tehdään käytännön harjoitteita, joista opitaan 
mitä ryhmä tarvitsee toimiakseen ja mitkä ovat ryhmäläisten roolit. Luodaan tilaisuus 
myös positiivisen palautteen saamiseen itsestä ryhmältä. 

6. ryhmäkerta: Tehdään luottamusharjoitteita pareittain, rauhoitutaan yhdessä parin kanssa ja 
ryhmän toiveesta käsitellään tekemisen kautta parinvalinta ja joukkueen valintatilanteita, 
joissa usein jää yksin. 

7. ryhmäkerta: Teemana ”erilaisuus on rikkautta ja jokainen löytää paikkansa juuri sellaisena 
kuin on”. Ryhmässä vierailee nuorisotyöntekijä, joka kertoo suunnitellusta harrastejatko-
ryhmästä. Jaetaan jännitysajatukset uuden harrastuksen aloittamisesta. 

8. ryhmäkerta: Teemana ”loppu on uuden alku”. Käsitellään ryhmän lopun herättämät tunteet 
ja saavutetut tavoitteet. Kerrataan opittua ja päätetään ryhmä. 

Ryhmän päätyttyä haastattelin nuoret henkilökohtaisesti, minkä jälkeen aineisto kerättiin yh-
teen. 
 
 
Tulokset 
 
Jokainen ryhmäläinen koki saavuttaneensa ryhmässä henkilökohtaisesti asetetut tavoitteensa 
ainakin joltain osin. Merkityseroasteikolla muutos saattoi olla suuri tai rasti pysyi samassa 
kohdassa, mutta tavoitteesta keskusteltaessa ajatukset olivat positiivisesti suuntautuneet. Nuo-
rista viisi kertoi kokeilleensa ryhmästä saamiaan jännityksenhallintakeinoja arkielämässään ja 
koki niiden auttaneen. Nuorten usko kasvoi siihen, että he itse pystyvät vaikuttamaan omaan 
tilanteeseensa. Alkuhaastattelussa nuoren käsitystä itsestä kartoitettiin pyytämällä heitä ku-
vaamaan itseään kolmella sanalla, joita he kuvittelisivat luokkakaverin käyttävän kuvatessaan 
häntä. Nuori kuvaili itseään useimmiten negatiivisesti tai he eivät keksineet kolmea kuvaavaa 
sanaa itsestään. Ryhmän jälkeen jokainen nuori kykeni helposti kuvaamaan kolmella sanalla 
miten ryhmäläiset heitä kuvaisivat ja kuvaukset olivat erittäin positiivisia. Kaikki ryhmäläiset 
kokivat saaneensa ennen kaikkea rohkeutta ryhmän avulla. Muutamia yksittäisiä haastattelus-
sa esiin tulleita kommentteja olivat: ”en ole yksin”, ”olen saanut rohkeutta kohdata pelotta-
via asioita, en jännitä enää niin paljon”, ”mä sain olla kerrankin oma itteni”, ”opin naura-
maan itselle”, ”hyväksyn itseni sellaisena kuin olen, koska pakko se on elää ittensä kanssa” 
”en mä halua jäädä kotiin yksin suremaan”, ”tajusin kuuluvani joukkoon ja uskallan olla 
oma itseni” ja” tajusi, että kaikki me ollaan erilaisia.” 
 
Jännitysmittarilla mitattuna jännitys laski huomattavasti aina ryhmän aikana. Muutamia poik-
keuksia toki löytyi muun muassa, kun jatkoryhmän ohjaaja saapui paikalle. Jännitysmittareis-
ta laskettiin ensimmäisen ja toiseksi viimeisen ryhmäkerran kaikkien nuorten keskimääräinen 
jännittämisen arvo. Toiseksi viimeisellä kerralla nuoret jännittivät huomattavasti vähemmän 
kuin ensimmäisellä kerralla. Ryhmän edetessä alkujännityksen määrä selkeästi laski ja kom-
menteissa nousi useasti esiin se, että tekeminen laski ja puhuminen nosti jännittämistä.  
 
Sosiaalisuuden kokemusta kartoittavasta lomakkeesta voidaan yhteenvetona todeta, että valta-
osa ryhmäläisistä koki mielipiteenilmaisun ryhmässä helpottuneen, toisten kuuntelemiseen 
keskittymisen helpottuneen, toisten tunteiden tunnistamisen helpottuneen, ryhmäläisten kiel-
teisen suhtautumisen pelon itseen pienentyneen, huonommuuden tunteen pienentyneen, itsen-
sä tärkeäksi tuntemisen kasvaneen, ryhmään kulumisen tarpeen kasvaneen, epävarmuuden 
ryhmässä pienentyneen, ryhmäläisten myönteisen suhtautumisen tunteen itseen kasvaneen ja 
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olostaan nauttimisen ryhmässä kasvaneen. Puolet nuorista koki epäluulon muita ryhmäläisiä 
kohtaan pysyneen samassa tai vähän kasvaneen, kun puolet heistä koki sen hieman pienenty-
neen. Haastattelussa nuoret toivat esiin epäröivänsä yhä edelleen asioita kuten ”mitäköhän 
toikin minusta ajattelee?”. Viisi nuorta tunsi, ettei koe olevansa enää niin yksin sairautensa 
kanssa. Kuudes nuori kertoi, ettei tunne olevansa yksin ryhmässä. Lomakkeelle hän kuitenkin 
arvioi yksinäisyyden tunteen lisääntyneen. Koulussa hän tuntee olevansa ”niin yksin nyt”, kun 
hän ryhmässä oli saanut kokea samankaltaisuutta. Jokainen nuori rohkeni aloittaa ryhmän 
tukemana uuden harrastuksen nuorisotyöntekijän järjestämässä ryhmässä. Fysioterapeutti oli 
mukana saattelemassa nuoria uuteen jatkoryhmään. 
 
 
Johtopäätökset ja pohdinta 
 
Kaikilta osin tarkasteltuna ryhmän tulos oli positiivinen ja konkreettinen apu nuorille, jotka 
jännityksen ja ahdistuksen tai jonkun muun pelon vuoksi estyvät sosiaalisista tilanteista. Kun 
ensimmäisen kynnyksen yli pystyy astumaan ja uskaltautuu yhteiseen tilaan muiden kanssa 
peiton alle piilosille, niin kasvulle aukeaa uusi mahdollisuus. Keskusteluissa ja haastatteluissa 
nuoret toivat itselleni yllätykseksi yllättävän vähän esiin harjoitteita ja psykofyysisen fysiote-
rapian keinoja, joita he muistivat tai hyödynsivät arjessa. Jokainen oli poiminut yhden tai kak-
si toimivaa harjoitetta (yhtä nuorta lukuun ottamatta), joita he olivat oppineet käyttämään ar-
jessa jännitysoireiden lieventämiseksi. Muut harjoitteet kuvastuivat heille ”leikkeinä” ja ”ma-
kaamisena patjalla”. Kun nuorilta kysyttiin, mikä ryhmässä auttoi, he kuvailivat auttaviksi 
tekijöiksi ryhmän ilmapiirin ja toisten ryhmäläisten suhtautumisen. Se ettei ryhmän ohjaajaa 
tai harjoitteita nostettu esiin vahvistaa jo aiemmin saamaani uskomusta siitä, että ryhmä itses-
sään on terapeuttinen. Epäröimättä voin yhtyä Talvitien ajatukseen, että fysioterapeutti on 
oleellisessa asemassa luomassa rohkaisevaa ilmapiiriä, jotta ryhmäläiset voisivat tukea toinen 
toistaan. Toisaalta, mitä vähemmän fysioterapeutti on esillä silloin, kun ryhmä toimii hyvin, 
sitä paremmin hän on onnistunut. (vrt. Talvitie ym. 1999, 291.) 
 
Tutkimuksessa ei ollut verrokkiryhmää, jonka avulla olisi pystynyt vertailemaan psykofyysi-
sen fysioterapian vaikutusta nuoren jännitys ja ahdistusoireisiin ja sosiaalisuuden kokemuk-
seen. Fysioterapiassa keskitytään erityisesti keholliseen lähestymistapaan ja itselläni on ole-
tus, että nuorten on helpompi työstää asiaa fyysisyyden kuin psyykkisyyden kautta. Toimin-
nallisille ryhmille tuntuu olevan tilausta nuorten psykiatrian poliklinikalla. 
 
Ryhmän toteutus oli ensimmäinen laatuaan omassa työssäni ja työpaikallani, mutta ryhmälle 
tulee olemaan tarvetta jatkossakin. Tulevaisuudessa ryhmä pyritään järjestämään kerran vuo-
dessa tai aina kun ryhmälle tuntuu tarvetta olevan. Ryhmäläisten palautteen ja ohjaajan koke-
muksen pohjalta ryhmä tullaan jatkossa toteuttamaan pidempänä noin 15 kertaa, jotta ryh-
mään voidaan sisällyttää mahdollisuuksien mukaan mm. psykologin kanssa keskusteluja ai-
heista kuten koulukiusaaminen. Ohjaajana minulle syntyi voimakas tunne ryhmänohjaajaparin 
tarpeesta. Ajoittain ohjaajana saattaa syntyä tarve irrottautua ryhmän ohjauksesta vastaamaan 
ryhmäläisen yksilötarpeita. Lisäksi nuoret saattavat uskaltautua kertomaan hyvin arkaluon-
toisiakin asioita ryhmässä, jotka saattavat aiheuttaa hämmennystä muissa ryhmäläisissä ja 
tällöin keskustelun ohjaajana olisi hyvä olla keskusteluterapian hallitseva ammattilainen, jotta 
ryhmän hedelmällisyys tulisi kaikin puolin optimoitua. 
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LIITE1 

 
 
 
    Nimi___________________ 
    Pvm___________________ 
 
Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa ryhmän vaikutusta sosiaalisuuden kokemukseen. Kysely 
toistetaan ryhmän viimeisellä kerralla. Laita rasti janalle mielestäsi ajatuksiasi kuvaavaan kohtaan. 
Kysymyksissä ryhmällä tarkoitetaan juuri meidän ryhmää, eikä ryhmiä yleisesti koulussa ja ystävä-
piirissä. 
 
1) Tunnen olevani yksin sairauteni kanssa 
 
Hyvin ___________________________________________________________ Erittäin 
vähän      paljon 
 
 
2) Koen, että uskallan ilmaista mielipiteeni ryhmässämme 
 
Hyvin____________________________________________________________ Erittäin 
vähän      paljon 
 
 
3) Tunnen itseni tärkeäksi ryhmässämme 
 
Hyvin____________________________________________________________ Erittäin 
vähän      paljon 
 
 
4) Koen kykeneväni keskittymään toisten ryhmäläisten kuuntelemiseen  
 
Hyvin____________________________________________________________ Erittäin 
vähän      paljon 
 
5) Koen pystyväni tunnistamaan toisten ryhmäläisten tunteita 
 
Hyvin____________________________________________________________ Erittäin 
vähän      paljon 
 
6) Tunnen epäluuloa muita ryhmäläisiä kohtaan  
 
Hyvin____________________________________________________________ Erittäin  
vähän       paljon 
 
7) Pelkään muiden ryhmäläisten suhtautuvan kielteisesti minuun 
 
Hyvin____________________________________________________________ Erittäin  
vähän       paljon 
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8) Tunnen tarvetta kuulua tähän ryhmään 
 
Hyvin____________________________________________________________Erittäin 
vähän      paljon 
 
 
9) Tunnen oloni epävarmaksi ryhmässä 
 
Hyvin____________________________________________________________Erittäin 
vähän      paljon 
 
 
10) Koen ryhmäläisten suhtautuvan myönteisesti minuun 
 
Hyvin___________________________________________________________ Erittäin 
vähän      paljon 
 
11) Nautin olostani ryhmässä 
 
Hyvin___________________________________________________________ Erittäin 
vähän      paljon 
 
12) Tunnen huonommuuden tunnetta suhteessa muihin ryhmäläisiin 
 
Hyvin___________________________________________________________ Erittäin 
vähän      paljon 
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LIITE 2 
 

 

 
 Nimi: _____________________ 
 
 
Sijoita seuraavat merkit janalle: 
 
X = Tämän verran tunsin jännitystä ryhmään tullessani 
 
O = Tämän verran tunsin jännitystä ryhmästä lähtiessäni 
 
 
 
 
0-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 
 
Mikä auttoi rentoutumaan tai mikä aiheutti lisää jännitystä? 
 
 
 
 
Terveiset ohjaajalle/toivomukset seuraavaan kertaan? 
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Psykofyysisen fysioterapiaryhmän kehittäminen vaikeavammaisille 
Palvelutuote Invalidiliiton Lahden Kuntoutuskeskukselle ja Järvenpään Kuntoinvalle 

 
Arja Puttonen ja Irmeli Viippola 

 
 

Työmme tarkoituksena oli kehittää vaikeavammaisille soveltuvaa psykofyysistä, ryh-
mämuotoista terapiaa. Kokosimme ryhmän vaikeavammaisia, joita ohjattiin psykofyy-
sisen fysioterapian periaatteiden mukaisesti. Ryhmässä oli mukana kolme varsinaista 
osallistujaa ja heidän avustajansa. 
 
Havaitsimme, että psykofyysinen fysioterapia soveltuu hyvin vaikeavammaisille kun-
toutujille. Ryhmäläisiltä saadun suullisen palautteen ja omien havaintojen pohjalta 
voitiin päätellä, että heidän kehotietoisuutensa lisääntyi.  Ryhmäläiset kokivat, että he 
oppivat kuuntelemaan ja tuntemaan omaa kehoaan sekä myös vaikuttamaan siihen. 
Saimme luotua hyvän alun palvelutuotteelle, jota voimme jatkossa käyttää ja kehittää. 

 
 
 
Johdanto 
 
Invalidiliitto ry on perustettu vuonna 1938. Sodan jälkeen sen toiminta keskittyi sotainvalidien aut-
tamiseen, mutta laajentui nopeasti kohdentumaan muihinkin vammaryhmiin. Invalidiliitto pyrkii 
toiminnallaan mahdollistamaan ”hyvän elämän” ja toimivan arjen eri tavoin vammautuneille ihmi-
sille vaikuttamalla yhteiskunnan rakenteisiin sekä luomalla ja tarjoamalla erilaisia palveluita.   
 
Työskentelemme molemmat Invalidiliiton toimipisteissä. Fysioterapeutti Arja Puttonen on työsken-
nellyt Järvenpään Kuntoinvassa 20 vuotta ja fysioterapeutti Irmeli Viippola Lahden Kuntoutuskes-
kuksessa viisi vuotta.  
 
Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus on toiminut vuodesta 1989 lähtien. Sen toiminta alkoi sopeu-
tumisvalmennuksena, mutta myöhemmin palveluvalikoima on laajentunut käsittämään myös yksi-
löllisen kuntoutuksen ja kuntoutuskurssit. Lahden Kuntoutuskeskus tuottaa ja kehittää kuntoutus-
palveluja, jotka tukevat vammaisia ihmisiä ja heidän läheisiään elämään tasa-arvoisina ja itsenäisinä 
yhteiskunnan jäseninä. Sopeutumisvalmennus- ja erilaiset muut kuntoutuskurssit sekä yksilölliset 
kuntoutusjaksot järjestetään yhteistyössä Kelan, sosiaali- ja terveydenhuollon, vakuutusyhtiöiden ja 
Raha-automaattiyhdistyksen kanssa. Rahoituksesta vastaa se taho, joka on tehnyt kuntoutuspäätök-
sen. 
 
Invalidiliiton Järvenpään Kuntoinva on vuonna 1972 perustettu vaikeasti liikuntavammaisten henki-
löiden yksilölliseen fyysiseen kuntoutukseen perehtynyt yksikkö. Kuntoinva antaa fysioterapiapal-
veluja tuki- ja liikuntaelinvammaisille henkilöille. Lisäksi Kuntoinva toimii jatkokuntoutumispaik-
kana vaikeavammaisille ja ikääntyville asiakkaille. Palveluja tarjotaan resurssien mukaan myös 
muille niitä tarvitseville henkilöille. Pääasiallisina asiakkaina ovat kuitenkin Invalidiliiton Järven-
pään koulutuskeskuksen vaikeavammaiset opiskelijat. Järvenpäässä palvelut ovat avokuntoutus-
muotoisia ja yleensä Kelan rahoittamia.  
 
Järvenpään Kuntoinvassa, kuten Lahden kuntoutuskeskuksessakin noudatetaan Hyvä kuntoutuskäy-
täntö- sitoumusta, joka on Invalidiliiton toimintayksiköiden yhteinen sitoumus erityisesti vaikea-
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vammaisten asiakkaiden kuntoutuspalvelujen laadun jatkuvaksi parantamiseksi. Sen tarkoituksena 
on varmistaa vammaisten asiakkaiden kuntoutuspalvelujen saatavuus ja laatu. Peruslähtökohtana on 
palvelun käyttäjän näkökulma eli asiakaslähtöisyys. 
   
Tieto psykofyysinen fysioterapian menetelmien vaikuttavuudesta on lisääntynyt Suomessa 1990-
luvulta lähtien. Lähestymistavan omaavien terapeuttien määrän lisääntyminen on mahdollistanut 
sen, että moni vaikeavammainen ihminen on kohdannut kuntoutuksessaan tähän lähestymistapaan 
perehtyneen terapeutin. 
 
Invalidiliitossa on tehty pitkään tuotteistamista ja me halusimme tehdä psykofyysisestä fysiotera-
piaryhmästä palvelutuotteen työantajallemme. Kehittämistehtävämme tarkoituksena oli monipuolis-
taa työpaikkojemme fysioterapiamenetelmien tarjontaa. Tarkoituksenamme oli myös selventää 
muille fysioterapeuteille ja talossa työskenteleville eri ammattiryhmien edustajille, miten psykofyy-
sistä lähestymistapaa voi soveltaa vaikeavammaisten kuntoutuksessa.  
 
 
Keskeisiä käsitteitä 
 
Vammaisuus ja vaikeavammaisuus ovat vaikeasti määriteltävissä olevia käsitteitä. Ympäristö, jossa 
vammainen henkilö elää voi parantaa tai alentaa hänen toimintakykyään. Vammaisuus määritel-
läänkin yksilön ja hänen toimintaympäristönsä vuorovaikutuksena. Vaikeavammaisuus on määritel-
ty myös tilana, jossa ihminen ei selviydy omin avuin, vaan hänelle syntyy pakollisia ihmissuhteita, 
joita hän ei voi itse valita tai joihin hän ei voi vaikuttaa. Vaikeasti vammaisen henkilön päivittäistä 
toimintaa voivat vaikeuttaa monimutkaiset sosiaaliset ja psyykkiset haitat, jotka rajoittavat hänen 
itsenäistä liikkumistaan, ihmissuhteitaan, harrastustoimintaa tai työtä ja opiskelua. (Hyvä Kuntou-
tuskäytäntö, Invalidiliitto ry.) 
 
Psykofyysinen fysioterapia on ihmisen liikkumisen ja toimintakyvyn sekä voimavarojen vahvista-
mista ja tukemista. Se on koko ihmistä eheyttävää terapiaa, jossa ihmisellä on mahdollisuus kokea, 
tunnistaa ja hyväksyä omaa ruumiillisuuttaan. Siinä huomioidaan ihminen kokonaisvaltaisesti ja 
tutustutaan ihmisen ruumisminään hengityksen, asentojen ja liikkumisen nostamien tunteiden, aja-
tusten ja kokemusten avulla. Yksilön toimintakyky ja selviytyminen arkielämässä parantuvat ruu-
miillisuuden vahvistumisen myötä. (PsyFy ry) 
 
Kehotietoisuuden lisääntymisellä pyritään parantamaan kehon hallintaa ja hengitystä sekä syventä-
mään kehon elämyksiä (Roxendal 1988, 18). Keholla on sekä liike- että kokemustaso. Keho antaa 
ihmiselle mahdollisuuden toimia ja samalla se on paikka, jossa hän elää tunteitansa. Kehontunte-
muksessa huomio viedään liike- ja kokemustason yhteistoimintaan. Keskeistä on tasapainoinen 
asento, hengityksen ja liikkumisen vapaus sekä henkinen läsnäolo toiminnassa. Harjoitukset pyrki-
vät lisäämään ihmisen tietoisuutta kehon suhteesta alustaan, kehon keskilinjasta ja kehon liikekes-
kuksista. Tärkeä osa on oikean hengitystavan omaksuminen ja oppiminen sekä oppia liikkeiden 
sujuvuutta ja pehmeää suoritustapaa eli virtausta. Lisäksi kehotuntemuksessa opitaan huomioimaan 
kehoa eri asennoissa ja liikkumisessa, jotta ei kuormitettaisi niveliä ja lihaksia väärin. Suorituksissa 
pyritään huomioimaan, miten harjoitukset vaikuttavat kehoon. Näin harjoitetaan myös henkistä läs-
näoloa. (Roxendal & Winberg 2002; 52–56.) 
 
 
Psykofyysisen fysioterapiaryhmän sisällön osa-alueet vaikeavammaisten ryhmässä 
 
Hengitysharjoituksissa annetaan hengityksen tapahtua niin kuin se vapaasti tapahtuu. Samalla kun-
toutuja tulee henkisellä tasolla tietoisemmaksi hengityksestään ja keskittyy tiedostamaan hengityk-
sensä kulkua ja sijaintia (Dropsy 2004, 23) Hengitysharjoituksissa vapaudutaan suorittamisesta ja 
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annetaan hengityksen opastaa. Terapeutti voi kosketuksella ja verbaalisella ohjauksella opastaa ja 
auttaa kuntoutujaa tunnistamaan hengitystään. (Jaakkola R., 2008 ) 
 
Harjoituksessa oman hengityksen tunnistaminen aloitetaan rentoutuneessa alkuasennossa. Kuunnel-
laan miltä hengitys tuntuu, miten se etenee ja paljonko hengityksellä on tilaa kehossa. Sanallisella 
ohjaamisella pyritään auttamaan hengityksen havainnoinnissa. Hengityksen tunnistamisessa voi 
käyttää apuna käsiä tai painopusseja. 
 
Ryhmäläisiä ohjataan havainnoimaan oman kehon suhdetta alustaan, sen symmetriaa, keskilinjaa ja 
rajoja. Kehotuntemusharjoitteissa pyritään antamaan hengitykselle vapaa kulku kehossa. Samalla 
pyritään pitämään yllä yhteyttä omaan hengitykseen ja kuuntelemaan miltä vapaa hengitys kehossa 
tuntuu. (Dropsy 2004, 23.) Terapiassa hengitys toimii kanavana kehon ja mielen välillä, jolloin 
myös fysioterapeutti voi tunnistaa asiakkaan lukkiutuneita tunteita ja käsitellä niitä kehollisten har-
joitteiden kautta. Hengitys näkyy esimerkiksi asiakkaan asennossa, ryhdissä ja kuuluu puheen ryt-
missä sekä äänessä. (Hakanpää & Peltonen 2004, 32.) 
 
Harjoituksessa tunnistetaan kehon osien suhdetta alustaan käymällä niitä nimeämällä läpi. Kehon 
rajoja vahvistetaan painelemalla, sivelemällä tai pallolla rajaten kehon osia. Tunnistamisen apuna 
voidaan käyttää myös peitteitä tai painoja. 
 
Rentoutuminen on elimistön toiminnan rauhoittamista kohdistuen sekä mieleen että fyysisiin toi-
mintoihin erikseen tai samanaikaisesti. Rentoutuessa pyritään tietyn tekniikan avulla muuttamaan 
tajunnan tilaa. Rentoutuminen on kehon ja mielen yhteistyötä ja niiden keskinäistä harmoniaa. (Py-
käläinen 2005, 165.) Rentoutuminen on tajunnan tilojen vaihtelua ja se vaikuttaa ihmiseen soluta-
solta alkaen. Lindhin (1998) mukaan aivojen vireystason laskiessa sen järjestelmät alkavat tulkita 
kokemuksia tunteiden ehdoilla, jolloin älyllinen tulkinta vähenee. Rentoutuessa miellyttävässä ym-
päristössä toiminta leviää nopeasti koko ihmiseen; autonomiseen hermostoon, ääreishermostoon 
sisäeritysjärjestelmiin ja immuunijärjestelmään. Rentoutumisen aikana kehoon erittyy kehon omaa 
hyvänolonhormonia endorfiiniä. Rentoutumisella voidaan poistaa lihasjännitystä joko osittain tai 
kokonaan. (Kataja 2003, 172.) 
 
Harjoituksessa käytettiin jokaisella ryhmäkerralla samaa värimielikuvarentous-ohjelmaa, joka kesti 
12 minuuttia. Ohjaaja luki rauhallisella äänellä rentoutusharjoituksen. Ohjelmaan kuului myös mu-
siikkia ennen herättelyvaihetta. Rentoutusharjoitus oli ryhmätunnin viimeinen harjoite. Ryhmäläiset 
saivat itse valita rentoutusasennon. Ryhmäläisille kerrottiin ensimmäisellä kerralla harjoituksen 
kesto ja vähän sisällöstä. Rentoutumisharjoituksen valintaperusteena oli yksinkertaisuus ja selkeys, 
koska ryhmäläisillä ei ollut aikaisempaa kokemusta rentoutumisesta. 
 

Ryhmätoiminnassa käyttämämme harjoitteet ovat peräisin erikoistumisopintojemme aikana oppi-
mistamme kehotuntemus-, hengitys ja rentoutumisharjoitteista sekä Jacgues Dropsyn kirjasta Den 
harmoniska kroppen, Gertrud Roxendalin & Agneta Winbergin kirjasta Levande människa – Basal 
Kroppskännedom för rörelse och vila. Tavoitteinamme oli valita harjoitteet, jotka soveltuivat vai-
keavammaisille ryhmäläisille. Huomiota kiinnitettiin hyvän hengitystavan omaksumiseen sekä hen-
gityksen huomioimiseen ja havainnointiin.  Ryhmäläisiä ohjattiin oman kehon kuuntelemiseen, sekä 
sen keskilinjan ja alustasuhteen aistimiseen. Harjoitteiden tavoitteena oli lisätä ihmisten kehotietoi-
suutta ja antaa heille harjoitteita, joita he myös tulevaisuudessa voisivat käyttää. 
 
 
Psykofyysisen ryhmän kuvaus 
 
Kehittämistehtävän tavoitteena oli ryhmästä saatujen kokemusten pohjalta hahmotella vaikeasti 
vammaisille soveltuva psykofyysisen fysioterapian tuote. Oletuksena oli, että kehontuntemuksen, 
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rentoutumisen ja hengityksen tiedostamisen lisääntyminen antavat myönteisiä kokemuksia vaikea-
vammaisille ihmisille. Oletuksena oli myös, että vaikeavammaisten psykofyysisen fysioterapia 
ryhmän aikana ryhmäläinen saa kokemuksia ja toimintatapoja, joilla hän myöhemmin pystyy huo-
maamaan kehostaan tulevia viestejä ja tulkitsemaan niitä. 
 
Kehittämistehtävää varten kokosimme Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksessa kolmen (3) 
hengen vaikeavammaisen opiskelijan ryhmän, jolle suunnittelimme ohjelman. Ryhmän tavoitteena 
oli testata käytännössä valitsemiamme harjoitteita. Tarkoituksena oli selvittää miten vaikeavammai-
set opiskelijat kokevat psykofyysisen fysioterapiaryhmän.   
 
Psykofyysisen fysioterapiaryhmän tuotteistamisen perustana käytimme Invalidiliiton Hyvä kuntou-
tuskäytäntö- sitoumusta. Invalidiliitossa on luotu Hyvä Kuntoutuskäytäntö -sitoumus vaikeasti 
vammaisten asiakkaiden kuntoutuksen laadun parantamiseksi ja ylläpitämiseksi. Hyvä kuntoutus-
käytäntö pitää sisällään yhteiset eettiset periaatteet, palveluiden asiakaslähtöisyyden, kuntoutusjak-
sojen systemaattisen suunnittelun, moniammatillisen kuntoutusyhteistyön sekä jatkuvan arvioinnin 
ja laadun varmistamisen. (Invalidiliitto, 1998.)  
 
Kuntoutujat hakeutuvat itse Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskukseen yksilölliselle tai kurssimuo-
toiselle kuntoutusjaksolle. Kurssit kestävät yleensä noin kaksi viikkoa. Vuosittain julkaistavassa 
kurssiesitteessä esitellään kurssien sisältö. Lisäksi Kela tiedottaa omille asiakkailleen sopivista 
kursseista. Lahden kuntoutuskeskuksessa on vuonna 2009 kurssien ohjelmiin suunniteltu käytettä-
väksi psykofyysistä fysioterapiaryhmää eräänä menetelmänä. Kuntoutujien tarpeet psykofyysiseen 
fysioterapiaan tulisi selvittää kuntoutusjaksoa edeltävällä esitietolomakkeella.   
 
Fysioterapeutin toteuttamassa alkutapaamisessa kartoitetaan kuntoutujan toimintakykyä ja voimava-
roja. Kuntoutukselle asetetaan yhdessä asiakkaan kanssa realistiset tavoitteet ja suunnitellaan mene-
telmät, joilla tavoitteisiin pyritään. Fysioterapeutti sopii yhdessä kuntoutujan kanssa hänen osallis-
tumisestaan psykofyysisen fysioterapian ryhmään. Ryhmätilanteessa annetaan riittävästi aikaa ha-
vaintojen tekemiseen ja oman kehon kuuntelemiseen. Jokainen ryhmäkerta aloitetaan ja päätetään 
kertomalla senhetkiset keholliset tuntemukset. Ryhmään osallistuminen ja sen vaikutukset doku-
mentoidaan kuntoutujan fysioterapialehdelle jokaisen ryhmäkerran jälkeen. Fysioterapeutti pyrkii 
olemaan avoimessa vuorovaikutuksessa ryhmäläisten kanssa kuunnellen herkästi heidän toiveitaan 
ja tarpeitaan. 
 
Psykofyysisen fysioterapiaryhmän toteutumista arvioidaan yhdessä kuntoutujan kanssa tai kurssi-
kohtaisesti kuntoutujien ja ryhmän ohjaajana toimivan fysioterapeutin kanssa. Saadun palautteen 
perusteella parannetaan ja kehitetään psykofyysisen fysioterapiaryhmän toteutusta. Kuntoutusjakson 
päättyessä kuntoutujan osallistuminen psykofyysisen fysioterapian ryhmään arvioidaan ja dokumen-
toidaan kuntoutuspalautteeseen. Jatkoterapiatarve arvioidaan yhdessä kuntoutujan kanssa. Kuntou-
tujalle annetaan tarvittaessa ohjeet omatoimiseen harjoitteluun. Ryhmän ohjaajana fysioterapeutti 
huolehtii mahdollisuuksien mukaan myös sen, voiko kotipaikkakunnassa jatkaa psykofyysistä tera-
piaa yksilöllisesti tai ryhmässä. 

 

Ryhmäläisten kokemuksia 

 
Tapaamiskertoja oli yksi viikossa. Ryhmäläisten mielestä kertoja olisi voinut olla kaksi viikossa, 
jotta harjoitukset olisivat tulleet tutuiksi. Hyvä ja luottamuksellinen vuorovaikutus mahdollistaa 
onnistuneen ryhmäytymisen. Pyrimme valitsemaan selkeät yksinkertaiset ja helposti toteutettavat 
harjoitukset. Joitain harjoituksia jouduttiin hieman muuttamaan ohjaustilanteessa, koska ne osoit-
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tautuivat liian hankaliksi toteuttaa. Niinä kertoina kun avustajia ei ollut saatavilla, harjoituksia hel-
potettiin ja niiden määrää supistettiin. 
 
Jokaisen ryhmäkerran jälkeen ryhmäläisiä pyydettiin kertomaan omista ryhmän aikana tapahtuvista 
kehollisista tuntemuksista ja siitä millaisia ajatuksia harjoitukset heissä herättivät. Ryhmäläisille 
kerrottiin, että omien kokemusten ja niiden herättämien ajatusten kertominen on vapaaehtoista. 
Ryhmäläisiltä saatua tietoa ja palautetta käytettiin suunniteltaessa vaikeavammaisten psykofyysisen 
ryhmän sisältöä. Harjoitteiden vaikuttavuutta arvioitiin ryhmäläisiltä loppuhaastattelussa saatujen 
palautteiden sekä ohjaajan havaintojen perusteella. Haastattelujen mukaan ryhmäläisten kehotietoi-
suus lisääntyi ja eheytyi: 

”Kehoni tuntuu enemmän kokonaiselta.”  
”Ryhmässä tehdyt harjoitteet olivat vaikeita ja haastavia, mutta mukavia.” 
”Haluaisin tehdä harjoituksia peilin edessä.” 
”Nukahdin harjoituksiin.” 
”Harjoitukset ovat tuntuneet hyvältä.” 
”Minulla on nyt parempi tuntemus.” 
”Ryhmä oli jännä kokemus.” 
”Koen, että tällaisesta ryhmästä on hyötyä, koska oppii tuntemaan omaa kehoaan.” 
”Mä olen yrittänyt tehdä hengitysharjoituksia ja ne on auttanut mua rentoutumaan.” 
”Mä olen kokenut aika paljon kaikkea ja tulokset ei oo heti näkynyt, mutta tässä ne näky heti.” 
”Ennen ryhmää epäilin ja yllätyin harjoitusten tehokkuudesta, kannattaa kokeilla.” 
”Suosittelen kaikille vaikeavammaisille tällaista ryhmää.” 
 
 

Saatujen kokemusten perusteella pidämme ryhmän sopivana kokona 3–5 henkilöä. Ryhmän kokoon 
vaikuttaa ryhmäläisten vammaisuuden aste ja avustajien saatavuus. Pelkkä ohjaaminen onnistuu 
kolmen hengen ryhmässä, mutta siirtymisiin tarvitaan avustamista. Ryhmän kestoksi yksi tunti oli 
riittävä, koska harjoitteet tehtiin pääsääntöisesti kehoa ja hengitystä tarkkailemalla. Tunnin harjoit-
teluaika tuntui näille osallistujille sopivalta ja he jaksoivat keskittyä harjoituksiin. Lisäksi siirtymi-
siin oli varattava aikaa. 
 
 
Tuote – Psykofyysinen fysioterapiaryhmä 
 
Harjoitteiden tavoitteena on lisätä kehotietoisuutta, keskittymistä ja läsnäoloa. Harjoitukset pyritään 
suorittamaan mahdollisimman rauhallisesti, keskeistä on henkinen läsnäolo ja keskittyminen. Har-
joitusten aikana kiinnitetään huomiota alustatuntemukseen, kehon asentoon ja symmetriaan. Omaa 
hengitystä tarkkailemalla pyritään syventämään ja vahvistamaan kehotuntemusta.  
 
Suunnittelimme ryhmäkerralle viisi eri harjoitusta: 
 
1. Hyvän alkuasennon löytäminen: 
Ryhmäläisille etsitään mahdollisimman rentoutunut asento (kuva 1). Apuna voi käyttää erilaisia 
tyynyjä, painopusseja ja peittoja. 
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2. Kehotietoisuusharjoitus 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ryhmäläisiä pyydetään sulkemaan silmänsä (kuva 2), ja heitä ohjataan hengittämään mahdollisim-
man vapaasti. Ryhmäläisiä opastetaan kuuntelemaan omaa hengitystään ikään kuin sisältäpäin ja 
hyväksymään se sellaisenaan. Heitä ohjataan kuuntelemaan hengityksen virtausta ja rytmiä. Heitä 
pyydetään tunnistamaan, miten hengitys etenee kehossa ja heille annetaan aikaa havainnoida sitä. 
Heitä ohjataan antamaan tilaa hengitykselleen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Kehontunnistamisharjoitus 
 
 
 
 
Harjoitus aloitetaan kohdistamalla huomio kantapäihin (kuva 3), ja tunnistamaan miten ja missä 
asennossa ne ovat alustalla. Harjoitusta jatketaan edeten pohkeisiin, polviin ja reisiin. Sen jälkeen 
havainnoidaan lantion asentoa ja sen painautumista alustaan. Alavartalosta edetään ylävartaloon ja 
yläraajoihin. Viimeisenä käydään läpi niskan ja pään asento alustalla. 
 
 
 

Kuva 1.  

Hyvän alkuasennon löy-
tyminen 

Kuva 2. Kehotietoi-
suus-harjoitus 
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4. Kehon rajojen vahvistamisharjoitus 
 
 
 
 
 
 
 
Rajoja vahvistetaan painelemalla kehon osia (kuva 4) niitä nimeten. Edetään rauhallisesti päästä 
jalkapohjiin. Harjoitus voidaan tehdä kaikille samanaikaisesti jos ryhmässä on käytössä avustajia. 
Ryhmäläiset ovat kapaloituna peitteisiin harjoitusten ajan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Loppurentoutuminen 
 
 
 
Loppurentoutumisessa ryhmäläiset ovat kiedottuina peittoihin, tarvittaessa voi käyttää myös painoja 
(kuva 5). Valitsimme värimielikuvarentoutuksen sen selkeyden vuoksi.  Väri yhdistettynä musiik-
kiin antaa vapautta mielikuvan käsittelyyn. Kannattaa kokeilla erilaisia rentoutumismalleja ryhmän 
koostumus huomioiden myös eri aistikanavia hyödyntäen.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 3. 
Kehontunnistamisharjoitus 

Kuva 4.  
Kehon rajojen vahvista-
minen 
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Ryhmän sisällöstä ja toteutuksesta vastaa psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistunut fy-
sioterapeutti. Suositeltava ryhmän koko on kolmesta viiteen henkilöä. Ryhmän kokoon vai-
kuttaa vammaisuuden aste ja saatavilla oleva avustus. Ryhmä kestää 60 min. ja sen lisäksi 
siirtymisiin on varattava aikaa. Tapaamiskertoja on yksi tai kaksi kertaa viikossa kuntoutus-
jakson ajan. Ryhmän kokoontumistilan tulisi olla rauhallinen ja esteettinen. Kehotietoisuus-
harjoituksiin tarvittavia terapiavälineitä kuten tyynyjä, peittoja, palloja ja painopusseja tulee 
olla saatavilla.  
 

Pohdinta  

 
Työskentelymme vaikeavammaisten kuntoutujien kanssa herätti meissä halun kehittää kokonaisval-
taisempaa lähestymistapaa terapiassamme. Oma psykofyysisen fysioterapian opiskelumme ja saa-
mamme myönteinen asiakaspalaute lisäsivät innostustamme käyttää tätä lähestymistapaa. Huo-
masimme, että psykofyysiset perusharjoitteet olivat hyviä vaikeavammaisten kehontuntemusten 
lisäämisessä. Saimme hyvää kokemusta harjoitteiden ohjaamisesta. Uskomme harjoitteiden hyödyl-
lisyydestä osana vaikeavammaisten kuntoutusta varmistui. Ryhmän ohjaaminen lisäsi valmiuksia 
psykofyysisen fysioterapian toteuttamisessa. Harjoitusten suunnittelu ja ohjaaminen oli haasteellista 
ja mielenkiintoista. Jouduimme muokkaamaan harjoituksia erityisryhmällemme sopiviksi. Pystyäk-
seen huomioimaan ryhmäläisten reaktioita ohjaaminen vaatii keskittymistä ja jatkuvaa läsnäoloa. 
Parityöskentely toisen fysio-, toiminta- tai psykoterapeutin kanssa helpottaisi ryhmän havainnointia 
ja tuntemusten reflektointia. 
 
Ryhmäläisten oli aluksi vaikea kuvata ja havainnoida kehonsa tuntemuksia, mutta taidot kehittyivät 
ryhmän toteutuksen edetessä. Pohdimme voisiko alkututkimuksessa käyttää vaikeavammaiselle 
suunniteltua ruumiinkuvapiirrosta ja olisiko oman tutkimuslomakkeen luominen tarpeellista. 
 
Kehittämistehtävämme tavoitteena oli luoda tuote, jolla pystytään lisäämään vaikeavammaisen ke-
hotietoisuutta niin, että keho tulisi osallistujille tutuksi ja että he oppisivat tuntemaan kehoaan pa-
remmin. Samalla he oppisivat kuuntelemaan kehon lähettämiä viestejä ja huomioimaan kehonsa 
asentoja eri tilanteissa. Saamiemme kokemusten perusteella onnistuimme saavuttamaan asetta-
mamme tavoitteet. Ryhmät ovat voimavaroiltaan ja motivaatiotasoiltaan erilaisia, mikä pitäisi ottaa 
huomioon suunnittelussa ja toteutuksessa. Monille vaikeavammaisille kommunikointi puheella ei 

Kuva 5. Loppurentou-
tuminen 
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onnistu, jolloin käytetään korvaavia menetelmiä. Kuulluksi tuleminen on tärkeää, se kehittää itseil-
maisua ja kokemuksia omista reaktioista.  
 
Teorian ymmärtämisen tärkeys vahvistui kehittämistehtävämme edetessä. Psykofyysisen fysiotera-
pia teoriataustaan tutustuminen toi lisää syvyyttä ja ymmärrystä harjoituksiin. Kehittämistehtäväm-
me antamien kokemusten rohkaisemina aiomme edelleen kehittää vaikeavammaisille suunnattua 
psykofyysistä fysioterapiaa. Se monipuolistaa laitostemme fysioterapiatarjontaa.  
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 Fysioterapia nuoren seksuaalisen hyväksikäyttäjän hoidon osana 

 
Sanna-Kaisa Salminen 

 
Kehittämistehtäväni tavoitteena oli selvittää nuorten seksuaalista hyväksikäyttöä ilmiö-
nä sekä pohtia psykofyysisen fysioterapian mahdollisuuksia hyväksikäyttäjänuoren hoi-
don osana. Nuorten seksuaalinen hyväksikäyttö on Suomessa viime aikoina esiin nous-
sut ilmiö johon fysioterapian saralla on mielestäni pystyttävä vastaamaan myös hyväk-
sikäyttäjän näkökulmasta. Kehittämistehtäväni lähti omista tarpeistani saada lisätietoa 
tästä tuntemattomasta ja vaietusta aiheesta. 
  
Etsin aihealueeseen liittyvää tietoa niin Suomesta kuin kansainvälisten fysioterapeutti-
kontaktieni kautta. Tiedon hankinta tapahtui sekä henkilökohtaisesti että sähköpostitse. 
Lisäksi luin aihealueeseen liittyvää kirjallisuutta. Pohdin ja visioin nuoruusiän kehityk-
sen kulkua sekä fysioterapian keinoja nuoruusiän normaalin psykoseksuaalisen kehityk-
sen tukemiseen tilanteessa, jossa nuoren kehitys on pysähtynyt tai on jollakin tavalla 
poikkeavaa. 
 
Kehittämistehtäväprosessin aikana uskoni fysioterapian vaikutusmahdollisuuksiin osa-
na hyväksikäyttäjänuoren hoitoa on vahvistunut. Kehittämistyöni on päänavaus tuoda 
esille arka ja tunteita herättävä ilmiö, jonka kohtaaminen ei ole yksiselitteistä kenelle-
kään. Valmiudet kohdata fysioterapiatyössä myös vaikeita ja arkoja asioita helpottuu 
saamalla asioista tietoa ja jakamalla sitä kollegiaalisesti ja moniammatillisesti saman-
kaltaisia haasteita kohtaavien alan ammattilaisten kanssa. 

 
 
 
Johdanto 
 
Seksuaalinen riisto on niin maailmalla kuin Suomessa yhä enemmän esiin nouseva ilmiö. Nuoren 
tekemän lapseen kohdistuvan seksuaalisen hyväksikäytön on Suomessakin arveltu olevan lisäänty-
mässä. Onko sitten kyse tapausten määrällisestä lisääntymisestä vai lasten parissa työskentelevien 
eri tahojen kyvystä tunnistaa mahdollisia hyväksikäyttötapauksia – siihen ei vastausta ole tiedossa. 
Seksuaalista riistoa tehneen nuoren taustalla on tutkimusten mukaan yleisesti tekijään itseensä koh-
distunutta seksuaalista hyväksikäyttöä tai vakavaa pitkään jatkunutta fyysisen väkivallan kohteeksi 
joutumista. Asetelmasta löytyy siis yleisesti nuoren omaa vaikeaakin traumatisoitumista. 
 
Nuoren seksuaalisen hyväksikäyttäjän keskeisenä hoidon tavoitteina on ollut suojella yhteisöä ja 
estää hyväksikäytön uusiminen. Nuoren kohdalla muita tavoitteita ovat olleet mm. auttaa nuorta 
kontrolloimaan käyttäytymistään, kehittää empatiakykyä, edistää sosiaalisten taitojen kehittymistä 
sekä selkeyttää nuoren arvomaailmaa ja oikaista kognitiivisia vääristymiä. Fysioterapian keinoja on 
käytetty lähinnä seksuaalisen riiston kohteeksi joutuneiden nuorten hoidon osana. Nousemassa on 
myös tarve kehittää hyväksikäyttäjänuorille hoitokokonaisuuksia, joihin fysioterapia voi liittyä 
olennaisena osana. Kehittämistehtäväni tarkoituksena on tarkastella nuoren seksuaalista hyväksi-
käyttöä ajankohtaisena ilmiönä sekä nostaa esiin fysioterapian mahdollisuuksia toimia hyväksikäyt-
täjänuoren hoidon osana. Kehittämistehtäväni aihe nousee omista ammatillisista tarpeistani syven-
tää tietämystäni. Psykofyysisen fysioterapian keinoin voisi olla mahdollista pyrkiä vaikuttamaan 
muun muassa nuoren hyväksikäyttäjän oman ja toisen ihmisen kehon kunnioittamiseen, rajoihin ja 
kehontuntemuksen lisäämiseen sekä impulssikontrollin hallintaan. 
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Tässä artikkelissa käytän termiä "keho" sanan "ruumis" sijasta. Koen kehon, kehollisuuden ja ke-
honkuvan kuvaavan elävää toiminnallista kokonaisuutta jonka ihmisen sielu ja ruumis yhdessä 
muodostavat. Työtäni ohjaa Rauhalan (2005) esiintuoma ihmiskäsityksen malli. Ihmisen olemassa-
olon perusmuotoina ovat sen mukaan tajunnallisuus, kehollisuus sekä situationaalisuus. Fysiotera-
pian keinoin on mahdollisuus tukea ihmisen kokonaisvaltaista itsetuntemuksen lisäämistä kehon ja 
tajunnan kautta. Tajunnallisuudella käsitetään ihmisen psyykkis-henkistä olemassaoloa ja keholli-
suudella puolestaan olemassaoloa orgaanisena tapahtumisena. Situationaalisuus puolestaan on ole-
massaolo suhteina todellisuuteen. 
 
 
Seksuaalinen hyväksikäyttö 
 
Termejä "seksuaalinen hyväksikäyttö" sekä "seksuaalinen riisto" (SERI) käytetään yleisesti puhut-
taessa toisen henkilön intimiteetin ja koskemattomuuden rajojen rikkomisesta. Seksuaalinen kehit-
tyminen on monitahoinen ja pitkällinen prosessi. Pikkulapsi elää vailla tarvetta omaan intimiteettiin 
vapaana kehonsa suhteen. Leikki-ikäinen puolestaan alkaa havainnoida aikuisten keskinäistä toi-
mintaa ja kodin ilmapiiriä. Nuoruusikäinen joutuu läpikäymään biologisia muutoksia ja kenties ris-
tiriitaisiakin paineita kohdatessaan muuttuvan kehonsa ja joutuessaan harjoittelemaan vuorovaiku-
tuksellisuutta normaalin seksuaalisen kehityksen edellyttämällä tavalla suhteessa muihin ihmisiin ja 
läheisiin. (Työläjärvi, 2006, 125.) Nuoruusiän onnistunut kehitys mahdollistaa seksuaalisuuden hy-
väksymisen, jotta ihmiselle kehittyisi kyky toimia vastavuoroisessa ja molemmin puolin tyydyttä-
vässä seksuaalisuhteessa. (Kaltiala-Heino 2004.) 
 
Mikä sitten on hyväksikäyttävää tai normaalia seksuaalisuutta? Tuleeko arvioida sitä, tuoko nuoren 
käytös esiin sopimattomia asioita tai tekoja? Seksualisoituneesti käyttäytyvä lapsi tai nuori herättää 
käytöksellään hämmennystä lähiympäristössään. Työläjärven (2006) esittämien kriteerien mukaan 
lapsen tai nuoren käyttäytymisen normaaliuden ja hyväksikäytön arvioinnissa voi tarkastella tiettyjä 
seikkoja. Onko lapsi tai nuori vähintään kaksi vuotta toista vanhempi, tai selvästi isompi tai aggres-
siivisempi iästä riippumatta? Hyväksikäytössä hyväksikäyttäjällä on enemmän valtaa ja tietoa kuin 
uhrilla. Useimmiten vanhemmalla on enemmän valtaa ja hyväksikäytössä valtaa halutaan käyttää 
toisen pakottamiseen. Onko tilanteessa ollut oraalista, vaginaalista tai anaalista penetraatiota penik-
sellä, tai jollakin välineellä? Onko lapsi/nuori suostutellut toista käyttämällä voimaa, lahjuksia tai 
uhkaa? Onko lapsi tai nuori ahdistellut toisia aikaisemmin ja onko se jatkunut vaikka siihen on puu-
tuttu? Matkiiko lapsi aikuisten seksuaalista käyttäytymistä? 
 
Aikuisen voi olla vaikea havaita seksuaalista alistamista lasten tai nuorten välillä. Valtaa käyttävä 
osapuoli voi olla varsin taitava peittelemään toimintaansa. Ahdisteltu puolestaan voi olla helposti 
lahjottavissa, peloteltavissa tai kiintynyt ahdistelijaansa. Ahdisteluun liittyy myös voimakas häpeän 
tunne joka voi estää kertomisen ja avun hakemisen. 
 
Lapsen tai nuoren hyväksikäyttäjän taustoissa voi olla omaa traumatisoitumista; kokemus hyväksi-
käytöstä, joutumisesta väkivallan tai aikuisten seksuaalisen kanssakäymisen näkijäksi joko kotona 
tai tiedotusvälineiden kautta. Lapsen ylikorostuneen seksuaalisen käytöksen kautta saattaa van-
hemmilla nousta pelon, häpeän, vihan ja hämmennyksen tunteita. Perhe voi tarvita tällöin ammatti-
maista apua ja tukea. (Työläjärvi 2006, 126.) 
 
Alaikäisiä hyväksikäyttäjiä Työläjärvi ryhmittelee kolmeen ryhmään. Suurin ryhmä on nuoruusikäi-
set 12–18-vuotiaat pojat. Toiseksi suurin ryhmä on alle nuoruusikäiset pojat joiden taustoissa yli 90 
%:lla on kokemusta seksuaalisesti hyväksikäytetyksi joutumisesta. Pienin ryhmä on nuoret tytöt 
joiden osuudeksi arvioidaan noin 10 %. Tyttöjen taustoista on tullut esiin omakohtaista seksuaalisen 
hyväksikäytön kokemusta. 
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Hyväksikäytön uhrit on ryhmitelty ominaisuuksien mukaan. Tämä ryhmittely on perusteltua koska 
seksuaalinen hyväksikäyttäjä valikoi samantyyppisiä uhreja, mikäli hyväksikäyttö toistuu. Hyväksi-
käyttäjän uhreina ovat samanikäiset tai aikuiset naiset. Tähän ryhmään liittyy usein väkivallan käyt-
töä sekä muuta rikollista taustaa. Antisosiaalinen käyttäytyminen ja käytöshäiriöongelmat ovat ta-
vallisia. Toisena uhrien ryhmänä ovat itseä nuoremmat lapset, tytöt tai pojat. Hyväksikäyttäjä 
useimmiten tuntee uhrinsa. Teot tapahtuvat usein uhrin kotona. Voimakasta väkivaltaa ei yleensä 
ole käytetty. Yli 90 %:ssa uhri ja hyväksikäyttäjä tuntevat toisensa. Monilla tekijöistä on viitteitä 
masennuksesta, heikosta itsetunnosta ja sosiaalisista vaikeuksista. (Työläjärvi 2006, 127.) 
 
Hyväksikäyttäjien taustoista on noussut esiin joko tekijän oma uhriksi joutumisen kokemus tai ko-
dissa lapsuudessa ja nuoruudessa esiintynyt perheen sisäisen pitkäkestoinen tai vakava väkivalta. 
On myös osoitettu että äidit ovat usein masentuneita ja olleet kaltoinkohtelun uhreja lapsuudessaan. 
Tällöin myös kyky toteuttaa vahvaa vanhemmuutta suhteessa lapseen jää vaillinaiseksi. Poissaoleva 
vanhemmuus on lapsen kehitykselle riskitekijä. Isäsuhdetta ei aina ole muodostunut lainkaan isä-
hahmon puuttuessa tyystin tai isän malli saattaa olla väkivaltainen ja etäinen, jolloin poika ei voi 
identifioitua isään. Nuoren huono itsetunto on altistava riskitekijä seksuaaliseen hyväksikäyttöön. 
Huonon itsetunnon taustalla taas on monia tekijöitä, joita Työläjärvi on eritellyt kuvion yksi mukai-
sesti. 
 
Väkivalta altistaa lasta pitkäaikaiselle pelolle ja stressille. Tämä vaikuttaa negatiivisesti persoonalli-
suuden kehittymiseen lapsuudessa, nuoruudessa ja aikuisuudessa. Traumaattiset vaikutukset väki-
vallan uhriksi joutumisesta johtavat avuttomuuden tunteeseen. Aggressiivisten fantasioiden seksu-
alisoituminen voi johtaa aggression erotisoitumiseen. Tämä lisää riskiä tulla hyväksikäyttäjäksi. 
(Työläjärvi 2006, 129, luento 14.11.2007.) 
 
Lasta traumaattisilta tekijöiltä suojaavia seikkoja on jokin turvallinen ja luotettava aikuissuhde. 
Lapsen luovuus ja lahjakkuus ovat myös eduksi selviytymisessä traumaattisista kokemuksista. Lap-
sen persoonallisuuden piirteet ja oma hauraus tai vastaavasti sitkeys vaikuttavat myös siihen mitä 
kokemuksista seuraa. (Sinkkonen 2002, 77–82.) 
 
Nuoren hyväksikäyttäjän persoonasta tutkimusten mukaan on havaittu yhteisiä piirteitä nuorisori-
kollisiin. Hyväksikäyttäjä nuoria esiintyy kaikissa sosiaaliluokissa, kun puolestaan nuorisorikollisia 
lähinnä alemmissa sosiaaliluokissa. 
 
Varsinaista psykiatrista sairautta ei hyväksikäyttävillä nuorilla aina todeta. Suomessa tavoitteena on 
Työläjärven mukaan kuitenkin tutkia seksuaaliset hyväksikäyttäjä nuoret erikoissairaanhoidon pii-
rissä. Nuoren ja hänen perheensä tilanne tulee arvioida ja saattaa tukitoimet alkuun. Psykiatrisen 
hoidon tulisi kohdentua nuoriin jotka siitä todennäköisesti hyötyvät ja myös ennaltaehkäistä hyväk-
sikäytön uusimista ja siitä aiheutuvaa laajempaa inhimillistä kärsimystä. (Työläjärvi 2006, 133, lu-
ento 14.11.2007) 
 
 
Seksuaalisen hyväksikäyttäjänuoren hoito 
 
Kokemuksia ja tutkimustietoa seksuaalisen hyväksikäyttäjänuoren hoidosta ja kuntoutuksesta on 
maailmalla lähinnä n. 20 viime vuoden ajalta. Tutkimusaineistot ovat olleet varsin pieniä. Vertai-
luissa Suomeen, ulkomaisia käytäntöjä leimaa erilainen kulttuurillinen suhtautuminen ilmiöön sekä 
erilaiset valtioiden säätämät rikoslait. Ongelmaksi vertailussa muodostuu myös se miten hyväksi-
käyttö eri maissa määritellään ja tulkitaan. On maita, joissa hyväksikäytön katsotaan kuuluvan nuo-
ruusiän kokeiluihin. Lisäksi eri maiden lastensuojelullisten ja rikosoikeudellisten seuraamusten 
kohdentuminen vaihtelee. Tämä vaikuttanee myös siihen, miten suhtaudutaan nuoren kuntouttami-
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sen tai rangaistuksen tarpeeseen. Suomessa rikosoikeudellinen vastuuikäraja on 15 vuotta. Esimer-
kiksi USA:ssa alaikäiset ovat syyllistyneet tutkimusten mukaan noin 20 % raiskauksista. Suomessa 
hyväksikäytöstä epäillyistä alle 20-vuotiaita on noin 10 %. 
 

 
Kuvio 1. Tärkeitä itsetuntoon vaikuttavia tekijöitä (Työläjärvi 2006, 132) 
 
 
Ulkomaiset sekä kotimaiset kokemukset ovat tukeneet ryhmämuotoisen kuntoutuksen käyttämistä 
hyväksikäytettyjen terapioissa. Etsiessäni tietoa ja kokemuksia hyväksikäyttäjänuorten parissa fy-
sioterapiaa toteuttaneista fysioterapeuteista en löytänyt ketään asiaan perehtynyttä. Kansainvälisessä 
mielenterveys- ja psykiatrisen hoidon parissa työskentelevien fysioterapeuttien konferenssissa Norja 
Bergenissä helmikuussa 2008 loin verkostoja pohjoismaihin sekä Saksaan ja Hollantiin. Näiden 
kontaktienkaan perusteella ei esiin tullut yhtäkään fysioterapeuttia, jolla olisi kokemusta hyväksi-
käyttäjien fysioterapiasta. Kenties edellä mainitut erilaiset kansalliset ja kulttuuriset käytännöt vai-
kuttavat hoito- ja terapiamuotojen valintaan sekä rangaistuskäytäntöihin. Aikuiset hyväksikäyttäjät 
Suomessa päätyvät vankilaan. Saamani erään kotimaisen kontaktin mukaan ryhmämuotoinen kun-
toutus psykologin ja sosiaalityöntekijän toteuttamana on kokeilussa eräässä vankilassa. Tavoitteena 
vertaisryhmässä on terapeuttisissa tapaamisissa jakaa kokemuksia ja tukea tunnistamaan ja muutta-
maan omaa ei-hyväksyttävää käyttäytymistä. 
 
Hyväksikäyttäjän hoitomallia on kehitetty Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Nuorisopsykiatrian erityi-
sen vaikeahoitoisten alaikäisten osastolla. Hoitomalli sisältää neljän kuukauden mittaisen osastohoi-
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tojakson, jossa paneudutaan psykiatrisen häiriön edellyttämään riittävään ja tarpeenmukaiseen hoi-
toon. Hoitomallin sisällöksi on kaavailtu mm. terapeuttisen miljöön hyödyntäminen, aggression 
hallinta- eli ART-ryhmä (aggression replacement treatment) sovellettuna, seksuaaliterveyskasvatus 
kymmenen kertaa, fysioterapia kymmenen kertaa, työskentely kohti myönteistä seksuaalisuutta 
kaksitoista kertaa, perhetapaamiset neljä kertaa ja verkostoneuvottelut jatkohoitopaikan kanssa. 
(Työläjärvi, luento 14.11.2007.) 
 
 
Psykofyysinen fysioterapia ja nuoren kehittyvä minä 

Itsetunto muodostuu useista eri tekijöistä. Yhden alueen heikkoutta voi tasapainottaa toisen alueen 
vahvuus. Ei ole olemassa määrettä, jolla osoittaa missä suhteessa osatekijöiden tulisi olla. Lapsella 
ja nuorella terve itsetunto ilmenee kokemuksena että vanhemmat rakastavat häntä ja hän on tärkeä. 
Itsetunnon osa-alueista mainittakoon suoritusitsetunto, tunne sosiaalisesta selviytymisestä ja sosiaa-
lisesta suosiosta. Sosiaalinen selviytyminen on taitoa tulla muiden ihmisten kanssa toimeen. Nuoril-
la saattaa korostua sosiaalisen suosion osuus eli itseluottamus siitä että on hyviä ystäviä ja on yhtä 
pidetty kuin muut. Aikuisella itsetunnon vahvuus näyttäytyy yleisenä tyytyväisyytenä elämään. 
(Keltinkangas-Järvinen 2003, 26–29.) 

Itsetunto on rohkeutta olla oma itsensä. Itsetunto on yhteydessä minäkuvaan. Itsetuntoon vaikutta-
vat myös niin kutsutut mahdolliset minät eli käsitykset siitä, millaisiksi saatamme tulla. Nämä kuvat 
voivat olla myönteisiä, esimerkiksi tärkeän tavoitteen saavuttaminen tulevaisuudessa, tai kielteisiä, 
esimerkiksi pelko kaveripiiristä hylätyksi joutumisesta. Huono itsetunto ei aiheudu vain itseen liite-
tyistä kielteisistä määreistä, vaan minäkäsityksen ja ihanteiden välisestä erosta. Minäkuva on psyko-
logian termi kuvaamaan ihmisen pysyvää käsitystä itsestään, persoonastaan ja kyvyistään. Miten 
ihminen näkee ja tuntee itsensä vaikuttaa siihen miten hän suhtautuu muihin ihmisiin. 

Terveen minäkuva koostuu kolmesta osatekijästä. Ensimmäiseksi yhteenkuuluvuuden tunne siitä, 
että on rakastettu. Tunne syntyy kun on seurassa missä on hyväksytty ja toivottu. Ihminen on tietoi-
nen siitä, että kelpaa sellaisena kuin on. Toiseksi tunne siitä, että on tarpeellinen ja arvokas. Kol-
mantena riittävyyden tunne siitä, että pystyy suoriutumaan annetuista tehtävistä. Minäkuva muodos-
tuu ensimmäisen kerran lapsena ja toisen kerran murrosiässä. Se on ikään kuin peilisuhde vanhem-
piin. Murrosiässä tulevat mukaan kuvioihin myös ystävät. Voidakseen muodostaa terveen kuvan 
itsestään, tarvitsee nuori terveen turvallisen ihmissuhteen josta sitä voi heijastaa. Minäkuva muo-
vautuu omista ja toisten asenteista. Jos koko lapsuuden ajan on saanut negatiivista palautetta tai 
torjuntaa, minäkuvasta ei muodostu tasapainoista. Myös ainaisella vertailulla ja ehtojen asettamisel-
la on tuhoisa vaikutus. Minäkuvasta tulee huono tai minäkuva vaurioituu. Minäkuva muodostuu 
ympäröivästä sekä sisäisestä maailmasta. Ympäröivästä maailmasta peilaamme itseämme. Sisäinen 
maailma puolestaan on fyysinen, henkinen ja emotionaalinen kokonaisuutemme. Minäkuvavaurioi-
nen ihminen, jolla on narsistisia piirteitä, omaa yleensä puutteellisen empatiakyvyn sekä on kyke-
nemätön asettumaan toisen asemaan.(Keltikangas-Järvinen 2003, 62–69, 82–89.) 

Fysioterapian keinoin on mahdollista tukea niin itsetuntoa kuin minäkuvaa. Voi saada näkyväksi ja 
osoittaa asioita, jotka kenties jäävät yksipuolisesti negatiivisen ajattelun ja huomion alle. Jokaisen 
ihmisen on hyvä saada positiivisia kokemuksia omasta kehostaan ja itsestään sekä tiedostaa omat 
rajansa suhteessa itseensä, muihin ja ympäristöön. Fysioterapian reviiri- ja rajaharjoituksista esi-
merkiksi etäisyys suhteessa toiseen ihmiseen on mahdollista havainnollistaa pyytämällä nuorta py-
säyttämään häntä kohti kulkeva fysioterapeutti sille etäisyydelle joka hänestä tuntuu sopivalta. Har-
joitusta voi varioida eri tavoin kuten millainen etäisyys tuntuu sopivalta pitää läheisen ystävän 
kanssa tai vieraan ihmisen kanssa matkustettaessa linja-autossa. Stakesin 2007 toimittamassa kirjas-
sa Turvataitoja lapsille havainnollistetaan myös uima-asua apuna käyttäen, mitkä alueet vartalosta 
ovat omia alueita, joihin muut eivät saa koskea ilman lupaa tai joihin ei toista saa koskea luvatta. 
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Psykofyysisen fysioterapian eräänä kulmakivenä on vahvistaa potilaan tai asiakkaan kehontunte-
musta. Kehontuntemus pitää sisällään kehotietoisuuden, kehonhallinnan ja liikemallit. Kehontunte-
musta on mahdollista tarkastella sekä kokemus- että liikenäkökulmasta. Kehontuntemuksen mah-
dollisia häiriöitä voidaan määritellä kartoittamalla ongelmia fyysisessä toiminnassa. Kyseessä saat-
taa olla vain pieni ja epämääräinen lihasjännitys, joka vaikeuttaa hengitystä ja estää muita liikkeitä. 
Esimerkiksi henkilön sulkeutunut perusasento voi olla yhteydessä henkilön huonoon itsetuntoon ja 
heikkoon minäkuvaan tai viestiä kivusta. 
 
Kehotietoisuus (kroppsmedvetande) on ruumiillinen näkökulma henkilön tietoisuuteen itsestään. 
Käsite sisältää henkisiä elementtejä kehon tuntemisesta, asennosta ja liikkeiden tiedostamisesta ki-
nesteettisellä aistilla, sekä tietämystä kehon liikkeiden edellytyksistä, esimerkiksi perustietoja kehon 
fysiologisista prosesseista. Kehotietoisuudella on myös tunneperäinen sisältö, joka ilmenee ruumiil-
listen reaktioiden oivaltamisena tunteellisissa kokemuksissa, esimerkiksi lihasjännitys tai hengityk-
sen vaikeutuminen. Kehotietoisuuden käsitteeseen kuuluu henkilön käsitys omista fyysisistä ky-
vyistään. Lisäksi siihen kuuluvat liikkeen ja toiminnan säätely, tarkennus ja kohdistus. Kehotietoi-
suus on karttuva käsitys kehosta. Se on yksilön kokemuksien ja varhaislapsuuden jälkeisen kehityk-
sen tulosta. (Roxendal 1987, 28–30.) 
 
Kehokokemus (kroppsupplevelse) on sidottu nykyhetkeen, mutta se on myös suhteessa aiempiin 
yksittäisiin muistoihin. Kehokokemus voi tuntua koko kehossa tai jossakin sen osassa. Käsite on 
tunnepitoinen: se voi ilmetä sensorisena tai autonomisena tuntemuksena tai reaktiona, esimerkiksi 
sydämen tykytyksenä tai punastumisena. Henkilön käsitys omasta ulkoisesta olemuksestaan on osa 
kehokokemusta. Kehokokemus voi tukahtua tai jäädä muulla tavalla tiedostamattomaksi. Kokemus 
voi olla todellinen tai mielikuvituksen aikaansaama. Kehokokemusta voidaan vahvistaa harjoittelun 
avulla. Syventynyt kehokokemus on esimerkiksi syvän huolen tai sisältä kumpuavan ilon kokemi-
nen kehon jännittyneisyytenä tai liikkeenä. (Roxendal 1987, 28–30.) 
 
Kehominä (kroppsjaget) sisältää sekä henkilön kokemuksen omasta kehostaan, että hänen suhtau-
tumisensa kehon toimintakykyyn. Lisäksi se sisältää henkilön todelliset liikkumistaidot ja liikemal-
lit. Kehominä sisältää tiedostamattomat, nonverbaalit sekä tietoiset elementit. Kehominä on koke-
musta omasta kehosta kokonaisuutena kykyineen, esteineen ja vaivoineen. Siihen kuuluvat myös 
keholliset valmiudet ja taidot kuten asento, hengitys ja tahdonalaiset liikkeet sekä keholliset ilmai-
sumuodot ja käyttäytymismallit kuten nonverbaali kommunikaatio. (Roxendal 1993, 9.) 
 
Kehon rajat eli ääriviivat (kroppskontorer, kroppsgränser). Tätä käsitettä käytetään sekä kehokoke-
muksen synonyymina että alakäsitteenä. Kehon rajat ovat henkilön käsitys ja kokemus oman kehon 
rajautumisesta muihin ihmisiin ja ympäristöön nähden. Ihmisen rakenteista muun muassa iho, li-
hakset ja nivelet lukeutuvat kehon rajoihin. (Roxendal 1987, 28–30.) 
 
Kehokokeneisuus (kroppserfarenhet) on koko elämän ajan karttuva kerroksittainen kehokokemus, ja 
se käsittää erityisesti kehon reaktiot erilaisissa tapahtumissa. Body experience vastaa kehokokemus- 
sekä kehokokeneisuus-käsitteitä englannin kielessä. (Roxendal 1987, 28–30.) Kehokäsitys (kropp-
suppfattning) on laajempi käsite kuin kehokokemus. Se pitää sisällään yksilön käsityksen ja näke-
myksen omasta kehostaan, sisältäen sen ääriviivat, ulottuvuudet, painovoiman ja mittasuhteet. Ke-
hokäsityksessä on kognitiivisia elementtejä aistihavaintojen ja kehosta tulevan tiedon muodossa. 
Body image on englanniksi vastaava termi kuvaamaan kehokokemusta, kehokokeneisuutta tai ke-
hokäsitystä. (Roxendal 1987, 28–30.) 
 
Kehonkuva (kroppsbildet) voidaan jakaa kolmeen tasoon: sisäinen peilikuva omasta kehosta, sisäi-
nen malli omasta kehosta kokonaisuutena sekä sen osista ja osien välisestä vuorovaikutuksesta. 
Kolmantena tasona on kehon psyykkinen kokeminen. Kehittynyt kehonkuva on edellytys kontaktil-
le omaan itseen, ympäröivään maailmaan sekä todellisuuteen. Näiden avulla on mahdollista kokea 
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itsensä realistisesti, kokea turvallisuutta, itseluottamusta, saada kontakteja muihin sekä päästä osal-
liseksi sosiaaliseen toimintaan. Kehonkuvan perustana oleva tieto tulee ihosta (kipu, lämpötila, kos-
ketus), proprioseptoreista (lihakset, nivelet, nivelsiteet), enteroreseptoreista (sisäelimet ja elinjärjes-
telmät) sekä kaukoaistien välittämänä (näkö, haju, kuulo). (Bunkan 1996, 143–144.) 
 
 
Hyväksikäyttäjän fysioterapian sisältö ja tavoitteet 
 
Hyväksikäyttäjänuoren fysioterapian perusteet löytyvät mielestäni psykofyysisen fysioterapian pe-
rusteista. Näen fysioterapian painopisteinä seuraavat neljä pääkohtaa: nuoren kehontuntemuksen 
lisäämisen, joka johtaa kehon hallinnan parantumiseen, impulssikontrollin harjoitteluun, positiivi-
seen minäkuvaan ja itsetunnon tukemiseen. 
 
Kehontuntemus pitää sisällään kehotietoisuuden, kehonhallinnan ja liikemallit. Kehontuntemusta on 
mahdollista tarkastella sekä kokemus- että liikenäkökulmasta. Kehontuntemuksen lisääminen on 
tärkeää oman kehon ymmärtämiseksi toiminnallisena kokonaisuutena, jonka mieli ja keho yhdessä 
luovat. Kehon fyysiset rajat ovat henkilön käsitys ja kokemus oman kehon rajautumisesta muihin 
ihmisiin ja ympäristöön nähden. Usein nuoren rajoja on rikottu tai niitä on loukattu. Tällöin lapsuu-
dessa ei kenties ole tullutkaan tervettä kokemusta omien rajojen koskemattomuudesta. Henkilön 
käsitys omasta ulkoisesta olemuksestaan on osa kehokokemusta. Kehokokemus voi tukahtua tai 
jäädä muulla tavalla tiedostamattomaksi.  Kokemus voi olla todellinen tai mielikuvituksen aikaan-
saama. Kehokokemusta voidaan vahvistaa harjoittelun avulla. 
 
Kehotietoisuuden käsitteeseen kuuluu henkilön käsitys omista fyysisistä kyvyistään. Lisäksi siihen 
kuuluvat liikkeen ja toiminnan säätely, tarkennus ja kohdistus. Kehotietoisuus on iän ja kokemusten 
myötä karttuva käsitys kehosta. On perusteltua myös tukea nuoren fyysisen kontaktin normaalisuut-
ta ikä huomioiden. Ihmisen perustarpeisiin kuuluvaa läheisyyden kokemusta ei voi ohittaa. Kunni-
oittava, ammatillinen kosketus fysioterapiatilanteessa on normaalia ja luontevaa fysioterapeuttisen 
tutkimuksen ja harjoitusten aikana tapahtuvaa ohjausta. Rajoitukset kosketukselle asettaa nuoren 
aiemmat kokemukset, mahdollinen traumatausta sekä nuoren ja terapeutin sopimat yhteiset toimin-
tatavat, esim. "en tee mitään äkillistä, kysyn aina sinulta onko ok tutkia käsin selän lihasten jänni-
tyksiä". Selkeät toimintamallit ja sovitut säännöt mahdollistavat yhteistyöhön pääsemisen. 
 
Impulssikontrollin säätelylle luo pohjaa oma kehotuntemus ja oppiminen, mitä kehossa tapahtuu 
impulssin tulessa. On hyvä oppia lukemaan kehon "varomerkkejä" jotta voi tunnistaa heti ensi tun-
temuksista ei-toivotun tunnetilan kehittymisen. Haastavaa on löytää ja osata ottaa käyttöön itselle 
sopivat keinot katkaista tilanne ennen kuin impulssi vie mennessään ja tilanne riistäytyy hallitse-
mattomaksi. Fysioterapiassa tunteiden tunnistaminen ja tuntemusten kehollinen tiedostaminen mah-
dollistuu. Ohjauksessa on turvallista löytää omimpia keinoja päästä eteenpäin tunteiden säätelyssä. 
 
Itsetunto ja sen tukeminen fysioterapian avulla on mahdollista nuoren saaman ulkoisen ja sisäisen 
palautteen muodossa. Ulkoisella palautteella voi olla tärkeä merkitys muun muassa nuoren käytök-
seen, keskittymiseen ja motoristen taitojen oppimiseen. Sisäistä palautetta eli omien näkö, kuulo- ja 
tuntoaistimusten kautta saatavat aistimukset saattavat kantaa pitkälle ja jättää muistijäljen onnistu-
misen ja hyvänolon tunteesta kehossa. Nuorella voi olla kokemuksia jotka aiheuttavat varaukselli-
suutta tai vihamielisyyttä hoitohenkilökuntaa kohtaan. Tämä on hyvä muistaa jokaisessa kohtaami-
sessa nuoren kanssa työskenneltäessä. Nuoren ongelmista suurimpia saattaa olla juuri heikko itse-
tunto joka vaikeuttaa normaali nuoren arkipäivän toimintaa ja sosiaalista kanssakäymistä. Välitön 
palaute on hyvä saada toisinaan suorituksen aikana. Jopa vain nuoren paikalle tuleminen fysiotera-
piaan ajallaan voi olla positiivisen maininnan arvoinen. Palautteen antaminen menneestä fysiotera-
piakerrasta sekä vastavuoroisesti nuoren oman mielipiteen kuuleminen on hyväksi yhteistyölle sekä 
estää väärinkäsityksiä ja tukee nuorta avoimeen sanalliseen vuorovaikutukseen. 
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Minäkuvan tukeminen fysioterapian keinoin on mahdollista pystyttäessä antamaan nuorelle riittä-
västi myönteisiä kokemuksia hänestä itsestään sekä onnistumisen kokemuksia toimijana. Fysiotera-
piassa riittävän turvallisen ilmapiirin luominen edesauttaa työskentelyä. Tunne siitä, että on tarpeel-
linen ja arvokas. Vastavuoroinen toiminta fysioterapiassa voi osaltaan tukea ja samoin harjoitukset 
joihin vastavuoroinen toiminta liittyy. Riittävyyden tunnetta tukee se, että pystyy suoriutumaan an-
netuista tehtävistä. Valitut harjoitukset ovat sopivan haastavia, joskus yksinkertaiselta tuntuva voi 
olla pelottavin jos siihen liittyy kosketus tai omien kasvojen menettämisen pelko. Etenemisen on 
syytä tapahtua fysioterapeutin herkän intuition varassa. Fysioterapiassa huomioitavaa on myös 
mahdollisuus ryhmissä tukea yhteen kuuluvuuden tunnetta, joka nuorelle syntyy kun on seurassa 
missä on hyväksytty. On tärkeää olla tietoinen siitä, että kelpaa sellaisena kuin on. Fysioterapeutin 
avoin ja luonteva suhtautuminen nuoreen ihmisenä, yksilönä ja persoonana, ei vain diagnoosina. 
 
Työntekijän suojaaminen seksuaalisen riiston parissa työskenneltäessä sijaistraumatisoitumiselta on 
tärkeää työssä jaksamisen kannalta. Hyväksikäyttäjä, joka voi itsekin olla hyväksikäytetty saattaa 
herättää terapeutissa halun liialliseen ymmärtämiseen tai suojelemiseen. Terapeutin tulee hyväksyä 
että lapsen kokemaa traumaa tai tekemää tekoa ei saa tekemättömäksi. Voi vain tehdä voitavansa 
vahinkojen minimoimiseksi ja hyväksikäytön uusimisen ehkäisemiseksi. (Pennanen, 2006, 51.) 
Tämän kaltaisten asioiden parissa työskentely on työntekijälle erityisen kuormittavaa ja vaatii eh-
dottomasti tuekseen vankan osaavan työnohjauksen ja ammatillisen roolin tukemisen. Työnantajan 
tulee järjestää työnohjausta työntekijälle tai koko työyhteisölle jossa tällaista nuorta hoidetaan. 
 
 
Pohdinta 
 
Tiedossani ei ole erityisiä tekijöitä jotka vääjäämättä johtaisivat siihen että nuoresta tulee hyväksi-
käyttäjä. Tunnustettu riskitekijä on tosin olemassa, mikäli nuori itse on joutunut hyväksikäytetyksi 
tai vakavan väkivallan uhriksi. Huono itsetunto on osoittautunut yhdeksi merkittäväksi osaksi hy-
väksikäyttäjäksi ajautumiselle. Itsetunnon muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä on useita. Vaiku-
tusta itsetuntoon on kasvatuksella, ympäristöllä, perheen ja koulun antamilla malleilla sekä yksilön 
persoonallisuuden piirteillä. 
 
Riskitekijöinä tunnetaan vanhemman, erityisesti äidin lapsuudessa kokema väkivalta ja seksuaali-
nen hyväksikäyttö, jotka lisäävät nuoren riskiä päätyä hyväksikäytetyksi tai hyväksikäyttäjäksi. 
Vanhemman kautta lapsi oppii omat rajansa ja toisten rajojen kunnioittamisen. Mikäli oma van-
hempi on traumatisoitunut ja kykenemätön siirtämään rajojen kunnioituksen tärkeyttä lapselleen, 
vaikeudet saattavat siirtyä sukupolvesta toiselle. 
 
Näen fysioterapian haasteena antaa nuorelle mahdollisuus saada kenties puutteelliseksi jääneitä ter-
veitä ja myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, rajoista sekä impulssikontrollin säätelystä. Fysiote-
rapiassa työskentely on kohti kehon ja mielen tuntemusten tunnistamista ja yhdistämistä. Itsetunnon 
vahvistamiselle fysioterapiassa saadut onnistumisen kokemukset ja kehotietoisuuden lisääminen 
ovat olennaisia asioita. Fysioterapiaan tulemisen kynnys koetaan yleensä matalana. Tämä on jo hy-
vä alku nuoren fysioterapialle. 
 
Fysioterapian osalta nuoren terveen psykoseksuaalisen kehityksen tukeminen on yleisesti osana 
nuoren fysioterapian sisältöä. Nuori on kehittyvä yksilö johon seksuaalisuus kuuluu osana kokonai-
suutta ja ihmisyyttä. Fysioterapeutin tuleekin olla tietoinen nuoruuden kehityksestä ja sen erityis-
piirteistä. Hyväksikäyttäjänuoren hoidossa fysioterapeutti voisi nähdäkseni osaltaan toimia tärkeänä 
osana nuoren kehityksen tukena siinä missä sanoja on vaikea käyttää tai asioita ja kokemuksia sa-
noittaa. Fysioterapiassa kokemuksellisuus ja vuorovaikutuksellisuus eivät aina vaadi sanoja jos niitä 
ei siihen hetkeen tai asiaan ole nuorella käytössä.  Hyväksikäyttäjänuoria kohtaava fysioterapeutti 
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tarvitseekin mahdollisuutta kehittää ammattitaitoaan ja erityisesti vahvaa työyhteisön tukea kyetäk-
seen kohtaamaan erilaisia, joskus jopa hämmentäviä ja pelottavia asioita 
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”Annabella - peilin takana ja edessä”  
 

Syömishäiriötä sairastavan aikuiskuntoutujan                  
psykofyysinen fysioterapia  

                                    
Jaana C. Uusi-Kokko 

 
 
Kehittämistehtäväni tavoitteena oli saada tietoa syömishäiriöistä, syömishäiriötä sairas-
tavien aikuisten hoitokäytännöistä ja kuntoutuksesta. Tavoitteena oli koota tietoa syö-
mishäiriökuntoutuksessa käytetyistä psykofyysisen fysioterapian menetelmistä ja siten 
syventää omia valmiuksiani syömishäiriökuntoutuksen psykofyysisen fysioterapian asi-
antuntijana.  
 
Syömishäiriöt ovat ajankohtaisia ja vaativat paljon terveydenhuollon resursseja. Suo-
messa ja muualla Euroopassa on pitkät perinteet syömishäiriöiden hoidossa ja kuntou-
tuksessa.  Kehittämistehtävässäni olen koonnut yhteen psykofyysisen fysioterapian näkö-
kulmasta fysioterapiaa toteuttavien kollegoiden kokemuksellisen oppimisen ja teorian 
kautta soveltuvia menetelmiä. Halusin mukaan myös syömishäiriötä sairastaneiden ko-
kemuksia psykofyysisestä fysioterapiasta.  

 
 

 
Tietoa syömishäiriöistä 
 
Syömishäiriöt ovat erityisesti nuoruusiässä alkavia vakavia häiriöitä, joihin edelleen liittyy kohon-
nut pitkäaikaisten psykofyysisten vaikeuksien ja jopa kuoleman riski. (Ruuska 2006) Syömishäiri-
öissä on keskeistä ihmisen poikkeava suhde ravintoon ja syömiseen sekä niiden vaikutus omaan 
ruumiiseen. Syömishäiriöitä on ollut jo useiden vuosisatojen ajan, ja erityisen voimakkaasti syö-
mishäiriöt alkoivat lisääntyä 60-luvulla, jolloin länsimaissa alkoi levitä sairaalloisen laiha kauneus-
ihanne. Nykyään noin 2 % väestöstä kärsii vakavista syömishäiriöistä.  Syömishäiriöt ovat pitkäkes-
toisia ja keskimääräinen kesto on 6–7 vuotta (Rantanen 2000). Laihuushäiriön osuus syömishäiri-
öissä on vähenemässä, mutta ahmimishäiriö tulee lisääntymään (Ruuska 2008). Syömishäiriöt eivät 
ole sidottuja ikään eivätkä sukupuoleen, vaikka valtaosa sairastuneista onkin tyttöjä ja naisia. Tut-
kittua tietoa aikuisten syömishäiriöiden esiintyvyydestä Suomessa ei ole. 
(http://www.syomishairioliitto.fi) 
 
Länsimaisessa kulttuurissamme ihannoidaan laihuuden kauneutta, mikä todennäköisesti altistaa 
luomaan vääristyneitä ihanteita ja vaatimuksia ja edesauttaa syömishäiriöiden syntymistä. Kiusatuk-
si tuleminen voi myös vaikuttaa siten, että altistuu syömishäiriöön. Terveyden arvostus on noussut 
ja liikunta osana terveyden vaalimista on tärkeällä sijalla. Syömishäiriöisillä liikunnan harrastus on 
usein ryöstäytynyt ylenpalttiseksi. Syynä syömishäiriöiden lisääntymiseen voivat olla myös ruoka-
kulttuurissamme tapahtuneet muutokset; perheillä on harvoin enää yhteisiä aterioita ja kiinnostus 
ruuanlaittoon on vähentynyt valmisruokien myötä. Perheeseen liittyviä tekijöitä voivat olla itsenäis-
tymisen estyminen tai estäminen, vanhemmilta saatu malli syömiskäyttäytymisessä, itsensä arvos-
tamisessa ja tunteiden käsittelyssä. (Ruuska 2008)  

 

Kaikille syömishäiriöille yhteisiä oireita ovat eristäytyminen, masentuneisuus, itseinhontunteet ja 
ahdistuneisuus. Syömishäiriöiden psykologisia tunnusmerkkejä ovat: emotionaalinen yliherkkyys, 
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subjektiivisuus, taipumus ylitulkita ja vääristellä ympäristön tapahtumia ja kommentteja, voimakas 
itsekritiikki ja huonommuuden tunteet, epävarmuus, vaikeus tehdä päätöksiä, identiteetin kypsymät-
tömyys, tunteiden ja tarpeiden kieltäminen tai välttäminen, vaikeus sietää epävarmuuden ja epäon-
nistumisen tunteita. Syömishäiriötä sairastava takertuu ulkoisiin ihanteisiin ja sääntöihin, tuntee 
syyllisyyttä ja häpeää, tuntee arvottomuutta ja hänellä voi olla voimakkaita pelkoja. (Buckroyd & 
Drews, 1997.)  
  
Syömishäiriöt jaetaan ICD-10 -tautiluokituksessa laihuus- ja ahmimishäiriöön sekä näiden epätyy-
pillisiin muotoihin ja muihin syömishäiriömuotoihin. Laihuushäiriö eli anoreksia nervosa on saira-
us, jossa energian saanti on riittämätön painon säilyttämiseksi ja johon liittyy vääristynyt ruumiin-
kuva liiallisesta lihavuudesta ja pakkomielle olla laihempi. Henkilö on kykenemätön ymmärtämään 
alipainoisuuttaan vakavana häiriönä. Henkilön paino on vähintään 15 % alle pituuden mukaisen 
keskipainon, tai BMI on korkeintaan 17,5 kg/m2. Painon lasku on henkilön itsensä aiheuttama vält-
tämällä syömistä ja lihottavia ruokia. Lisäksi henkilö voi oksennella, käyttää ulostus-, nesteenpois-
to- tai ruokahalua hillitseviä lääkkeitä. Henkilö voi myös harrastaa liikuntaa liiallisesti.            
(http://www.kaypahoito.fi, Lönnqvist 2007)  

 
Ahmimishäiriö eli bulimia nervosaa sairastavalla henkilöllä on hallinnasta karkaavia toistuvia ylen-
syömisjaksoja, jolloin hän nauttii suuria ruokamääriä lyhyessä ajassa. Ahmimista seuraa usein ok-
sentaminen, koska henkilö haluaa välttää ruuan lihottavaa vaikutusta. Henkilöllä voi olla myös 
ajoittain syömättömyyttä tai esimerkiksi ruokahalua hillitsevien tai ulostuslääkkeiden väärinkäyttöä. 
Ahmimishäiriöinen henkilö voi olla ali-, yli- tai normaalipainoinen ja usein henkilö on aikaisemmin 
sairastanut laihuushäiriötä. (http://www.kaypahoito.fi, Lönnqvist 2007.) 

 
Syömishäiriöiden kohdalla eivät laihuus- tai ahmimishäiriöiden kriteerit aina täyty, vaan tilassa on 
piirteitä näistä häiriöistä. On arveltu että noin puolella erikoissairaanhoitoon lähetetyistä on epätyy-
pillinen syömishäiriö, esimerkiksi ahmintahäiriö. Ahmintahäiriötä sairastavalla henkilöllä on toistu-
via ahmintakohtauksia keskimäärin vähintään kaksi viikossa ja oire on kestänyt ainakin 6 kuukau-
den ajan, ja ahmintaoire aiheuttaa voimakasta ahdistuneisuutta. Henkilö syö suuria määriä lyhyessä 
ajassa jatkuen pahoinvointiin saakka. Ahminnan jälkeen henkilö kokee itsehalveksuntaa ja syylli-
syyttä, mistä seuraa masennus. (http://www.kaypahoito.fi, Lönnqvist 2007.)  

 
Syömishäiriöiden toteamisen suhteen avainasemassa ovat terveydenhuollon ammattihenkilöt, opet-
tajat, työterveyshoitajat sekä syömishäiriötä sairastavan läheiset. Tilanteeseen kannattaa puuttua 
heti, kun syömishäiriöön sairastumista epäillään. Tärkeää on tarjota sairastuneelle tukea ja ohjata 
tätä hoidon piiriin. Yhteistyön, rohkeuden ja läheisten positiivisen asenteen avulla sairauden voit-
taminen on mahdollista. (Ruuska 2008.) On tärkeää ymmärtää, mikä on syömishäiriöstä kärsivän 
henkilön syömishäiriölleen, sen hoidolle ja parantumiselle antama merkitys. Puurosen (2004) tut-
kimukseen osallistuneet laihuushäiriötä sairastavat henkilöt kokivat syömishäiriön tärkeäksi osaksi 
minuuttaan, ja parantuminen merkitsi heille omasta minuudestaan luopumista. Syömishäiriöiden 
merkityksen näkökulmasta voidaan ymmärtää, miksi syömishäiriöistä on vaikea luopua ja miksi 
syömishäiriöt uusiutuvat helposti elämän kriisitilanteissa. Tärkeää on syömishäiriön hoidon suun-
nittelussa ottaa huomioon, että syömishäiriön tilalle löydetään vaihtoehto, joka palvelee samoja 
funktioita. (Puuronen 2004; Christianssen & Pessi, 2004) 
 
 
Syömishäiriökuntoutuksen hoitokäytäntöjä        
 
Lapinlahden sairaalan (toiminta muuttanut psykiatriakeskukseen joulukuussa 2008) vaiheittainen 
syömishäiriötä sairastavan hoitomallin (taulukko 1) teoreettisena viitekehyksenä on yksilövastuisen 
hoitotyön teoria. Potilaalla ja hoitajalla on yhdenvertainen yhteistyösuhde, jossa molemmat työs-
kentelevät potilaan terveyden edistämiseksi: hoitaja tuo potilaan käyttöön oman ammatillisen osaa-
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misensa ja potilas voi lisätä tietoisuutta itsestään. Yhteistyösuhteen päämääränä on, että potilas op-
pii hallitsemaan elämäänsä ja näkemään omat mahdollisuutensa ja hänen tietoisuuteensa omasta 
itsestään vahvistuu, jolloin hän voi edistää omaa terveyttään. Kognitiivis-behavioraalisiin menetel-
miin kuuluu: syömisen normalisoiminen, syömishäiriön kehään liittyvien laukaisevien tekijöiden 
käsittely, yksilön hallintakeinojen parantaminen, häiriöön liittyvien laukaisevien ja ylläpitävien hai-
tallisten ajatusten tutkiminen, ja psykoedukaatio (kerrotaan potilaalle ja hänen lähiomaisilleen sai-
raudesta, hoitomuodoista, selviytymiskeinoista ja voimavaroista). Lapinlahden vaiheittaiseen hoi-
tomalliin kuuluu myös fysioterapian tarkasteleminen vaiheittain, joka sisältää ruumiinkuvan ehey-
tymisen, rentoutumiskyvyn vahvistamisen ja liikuntakäyttäytymisen normalisoitumisen. (Jaakkola 
2006, 2008.) 
 
 
Taulukko 1. Lapinlahden vaiheittainen syömishäiriötä sairastavan hoitomalli  
 

Esikeskustelu 
Yhteistyövaiheen 
alku 

Arvioidaan terveyden 
nykytilanne 
 

Turvautuminen 
Läheisyys  

I   Vaihe  Hoitosopimus 
Hoitosuunnitelma, tavoitteet 

Tiivis yhteistyö 

II  Vaihe  
 
 

Paranemispäiväkirja Itsetietoisuuden lisäänty-
minen 

III Vaihe  Sosiaalisten suhteiden akti-
voiminen   

Elämänhallinnan lisään-
tyminen 

IV Vaihe  Jatkohoidon järjestäminen Kohti itsenäisyyttä, 
Tulevaisuuden mahdolli-
suudet 

V  Vaihe  Päiväosasto Tuetaan elämänhallintaa 

VI Vaihe Syömishäiriöpoliklinikka Rohkaistaan muutoksiin 

 
 
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Tampereen Yliopistollisen sairaalan yleissairaalapsykiatrian vastuu-
yksikköön kuuluu yleissairaalapsykiatrian poliklinikka ja osasto. Syömishäiriötä sairastava käy 1–5 
kertaa tutkimusjakson aikana poliklinikalla, jolloin häntä haastatellaan, tehdään tilannearvio ja 
suunnitelma jatkohoidosta. Polikliiniselle tutkimusjaksolle otetaan vaikeat, somaattisesti komplisoi-
dut potilaat. Työryhmässä on lääkäri, sairaanhoitaja, psykologi, sosiaalityöntekijä. Tutkimusjakson 
aikana arvioidaan syömiskäyttäytymistä, painoa ja luuntiheyttä, hoitomotivaatiota, lääkitys- ja kon-
sultaatiotarpeita ja ajankohtaisia haasteita elämässä sekä liikunnan määrää. Sisätautilääkäriä ja ra-
vitsemusterapeuttia konsultoidaan, fysioterapeuttia konsultoidaan tarvittaessa. Fysioterapian tavoit-
teena on kehonkuvan eheytyminen ja rentoutuskeinojen löytyminen sekä liikuntaedukaatio. (Toikka 
2008, Uusi-Mäkelä 2008.) Osastohoidossa toimii yhdessä läheisesti potilas, psykiatrinen omahoitaja 
ja fysioterapeutti. Toikan (2008) mukaan osastohoitojakso on vuorovaikutteinen, jossa potilas saa 
tukea ja turvallisuutta, mutta toisaalta jaksolla oleminen on kuntoutujalle rankkaa, koska potilas 
kohtaa tosiasiat sairaudestaan. Tärkeintä kuntoutujalle on saada toivoa tulevaisuudesta ja paranemi-
sesta ja saada olla oma itsensä. Psykofyysinen fysioterapia koskettaa kuntoutujaa psyykkisesti ja 
fyysisesti, kun kuntoutuja saa kokemuksiensa kautta turvallisia tuntemuksia ja selkeitä rajoja, minkä 
kautta voi lisätä omavastuuta kuntoutumisessaan. (Toikka 2008.)   
 
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Moision sairaalassa on aikuisten, yli 18-vuotiaiden, 
syömishäiriöiden hoitomalli, jossa on määritelty syömishäiriöpotilaan hoitolinjat sairaalan osastolla. 
Osastohoidon tavoitteena on syömiskäyttäytymisen normalisoituminen, kuten myös lihasmassan 
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säilyminen/kasvaminen, luuston mineraalitiheyden lisääntyminen, lihasjoustavuuden ja nivelliikku-
vuuksien ylläpitäminen/edistyminen. Fysioterapia toteutuu lääkärin tekemän fysioterapialähetteen 
perusteella ja perustuu potilaan yksilölliseen hoitosuunnitelmaan. Fysioterapiamenetelmät valitaan 
potilaan voimavarojen ja painoindeksin mukaisesti. Fysioterapian tavoitteet ovat: luottamuksellinen 
vuorovaikutussuhteen syntyminen, myönteiset ruumiintuntemukset, ruumiinkuvan eheytyminen, 
rentoutumiskyvyn edistyminen, vuorovaikutuksen ja itsetuntemuksen lisääntyminen ja liikuntakäyt-
täytymisen normalisoituminen. Fysioterapiamenetelminä ovat fysioterapeuttisen tutkimisen, ruu-
miintuntemus-, hengitys- ja rentousharjoituksia, aineenvaihduntaa, verenkiertoa ja luustoa kuormit-
tavaa sekä lihasmassaa lisääviä harjoituksia, sekä koordinaatioharjoituksia ja venyttelyjä, kuten 
myös liikunta- ja terveysneuvontaa sekä tarvittaessa kuntotestausta. Fysioterapiassa edetään poti-
laan voimavarojen ja painoindeksin mukaisesti. Fyysisen tilan korjaantumisen myötä terapian fyy-
sistä kuormittavuutta yleensä lisätään. Terapia toteutuu yleensä yksilöterapiana 1–2 kertaa viikossa, 
lisäksi potilas voi vointinsa ja hoitosuunnitelmansa mukaisesti osallistua myös fysioterapiaryhmiin, 
esimerkiksi rentous- ja kehonhahmotusryhmiin. (http://www.esshp.fi.)  
 
Englannissa International Eating Disorder Centre (IEDC), joka kuuluu the Royal Buckinghamshire 
Hospital -sairaalaan, on kehittänyt syömishäiriökuntoutusta vuodesta 1996 lähtien. Kuntoutustoi-
minnassa on käytössä viisitasoinen (5 level) ohjelma, jossa kuntoutuksen tavoitteena on mahdollis-
taa se, että kuntoutuja toipuisi täysin normaaliin elämään. Kuntoutusohjelma, joka voi kestää vuo-
den pituisen jakson, laaditaan kuntoutujalle yksilöllisesti ja yhteistyössä moniammatillisen tiimin 
asiantuntemuksella. Fysioterapia on osa syömishäiriökuntoutusta. Fysioterapian keinoina käytetään 
muun muussa Pilates-menetelmää ja vesiterapiaa. (http://www.eatingdisorderscentre.co.uk) 
 
Sain tilaisuuden käydä tutustumassa Eating Disorder Unitin toimintaan Irlannissa St Patrickin sai-
raalassa, jossa on kehitetty syömishäiriökuntoutusta 15 vuoden ajan. Sairaalassa on syömis-
häiriöisten oma osasto, jossa on käytössä kaksitasoinen (2 level) ohjelma: ensimmäinen vaihe kes-
tää 4–6 viikkoa sairaalassa, jonka jälkeen hoito jatkuu avokäynteinä noin vuoden ajan. Kuntoutus 
pitää sisällään kognitiivista psykoterapiaa, taideryhmiä, ravinto- ja toimintaterapiaryhmiä. Fysiote-
rapeutti ei ole syömishäiriökuntoutujan hoidossa mukana. (http://www.stpatrickshosp.ie) 
 
 
Psykofyysinen fysioterapia syömishäiriökuntoutuksessa 

  
Fysioterapian kehystä osana syömishäiriöpotilaan hoitoa on määritelty Lääkäriseura Duodecimin 
ylläpitämällä http://www.terveysportti.fi-sivuilla, tosin käypähoitosuositus on tehty lasten ja nuor-
ten syömishäiriöistä. Asiantuntijoiden mukaan on hyvä, jos laihuushäiriöpotilaan hoitoon kuuluu 
fysioterapia ja potilasta hoitavaan työryhmään fysioterapeutti. Syömishäiriöpotilaalla voi olla asen-
non muutoksia, jännitystä, kipua lihaksissa sekä luusto- ja lihaskatoa. Syömishäiriöpotilaan fysiote-
rapia sisältää vähän energiaa kuluttavaa venyttelyä, lihasten joustavuutta lisääviä harjoituksia, oh-
jaamista rentoutusharjoitteluun ja kohtuulliseen liikuntaan. (Ebeling ym. 2005) Fysioterapia voi 
jatkua kuntoutujan kotiutuessa sairaalasta avofysioterapiakäynteinä psykoterapian ohessa.  Kuntou-
tujalle laaditaan terveelliset rajat sisältävä harjoitteluohjelma ja häntä kannustetaan osallistumaan 
sosiaaliseen liikuntaan yksin liikkumisen sijaan. Ohjauksessa korostetaan liikunnan ja riittävän ra-
vinnon saannin yhteyttä sekä liikunnasta välittyviä myönteisiä tuntemuksia. (Toikka 2008, Linno-
vaara 2008, Beaumont ym. 1994.) 
 
Syömishäiriökuntoutuksen fysioterapian perusta on psykofyysinen työote ja fysioterapeutin oma 
kokemuksellisuus psykofyysisen fysioterapian menetelmistä. Sen pääasiallisena tavoitteena on ki-
vun lievittyminen, rentoutuminen, stressinhallinta sekä ruumiinkuvan eheytyminen, ruumiinhallin-
nan, vuorovaikutuksen ja itsetuntemuksen lisääntyminen. Kuntoutuksessa tavoitteet määräytyvät 
kuntoutujan valmiuksien, voimavarojen ja elämäntilanteen mukaan. Arviointi- ja tutkimusmenetel-
miä ovat haastattelu, havainnointi ja mittaaminen. Arvioita tehdään mm. hengityksestä, kivusta, 
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jännittyneisyydestä, asennoista, liikkuvuudesta, liikkeen hallinnasta, rentoutumiskyvystä, ruumiin-
kuvasta ja vuorovaikutuksesta. Psykofyysisen fysioterapian menetelmiä ovat terapeuttinen harjoitte-
lu, ohjaus ja neuvonta. Fysioterapia antaa kuntoutujalle mahdollisuuden kokea, tunnistaa ja hyväk-
syä omaa ruumiillisuuttaan. Asentotottumukset, lihasten jännitystaso ja ruumiin reaktiot antavat 
sisäisiä viestejä kuntoutujalle hänen toimintakyvystään. Psykofyysisessä fysioterapiassa huomioi-
daan hengitys, asentojen ja liikkumisen nostaminen tunteiden, ajatusten ja kokemusten merkitys 
kuntoutujalle itselleen.  Saavutettujen tulosten arvioinnissa on merkittävää myös kuntoutujan itse 
kokema muutos. (Ebeling ym. 2005; Jaakkola 2007, 8; Patovirta 2008; Toikka 2008; 
www.psyfy.net) 
 
Syömishäiriökuntoutujan fysioterapeuttinen tutkiminen sisältää haastattelun, havainnoinnin ja yksi-
lökohtaisesti arvioituja mittauksia, passiivisia liikkeitä ja tunnustelua/palpointia. Fysioterapiatilan-
teissa potilaan painoa ei mitata eikä hänen BMI:ään lasketa mutta painosta voidaan keskustella psy-
koedukatiivisesti. Fysioterapeuttisessa tutkimisessa havainnoidaan ja arvioidaan seuraavia asioita: 
vuorovaikutus, läsnäolo, asento (levossa eri alkuasennoissa, liikkeessä ja eri toiminnoissa), hengitys 
(hengitystapa, hengityslihasten käyttö), suhde alustaan eri alkuasennoissa, suhde keskilinjaan, suhde 
liikekeskukseen, liikkeen virtaus, lihastonus, ruumiintuntemukset, ruumiinkuva (kehonkuva), lepo- 
ja rasitussyke, kivut ja mahdolliset muut ruumiilliset tuntemukset. Perusliikkumisesta havainnoi-
daan kehon käyttöä, joustavuutta, jännittyneisyyttä, rentoutta, liikkeen rytmiä, myötäliikkeitä, pai-
kallaan olemisen sietämistä, liikkumattomuutta ja levottomuutta. Perusliikkumista havainnoidessa 
kuntoutujaa pyydetään kertomaan omia tuntemuksiaan liikkumisesta.  Kuntoutujan perusliikkumi-
sen havainnointia ohjaavana välineenä voidaan käyttää BAS (Body Awareness Scale) -liiketestin 
osioita. Henkilön perusliikkumista voidaan havainnoida myös videoimalla hänen perusliikkumis-
taan. Videointia käytettäessä tulee kuntoutujalta pyytää lupa ja tehdä kirjallinen sopimus. Video 
katsotaan yhdessä kuvattavan kanssa. Fysioterapeuttisia mittareita tutkimiseen ja vaikuttavuuden 
arviointiin ovat: Body Awareness Scale BAS (Roxendal 1993), ruumiinkuvan tutkimuslomake, 
ruumiinkuvapiirros (1:1-kokoinen, A4-kokoinen), havainnointi, haastattelu, VAS-kipujana (Visual 
Analogical Scale) ja sykemittaus. Tarvittaessa voi tehdä myös muita toimintakykymittauksia esi-
merkiksi tasapainotestejä. (Jaakkola 2008, Linnovaara 2008, Patovirta 2008, Toikka 2008) 

  
Ohjauksessa ja neuvonnassa toteutetaan psykoedukaatiota eli kuntoutujalle kerrotaan tietoa syömis-
häiriön vaikutuksista elimistöön ja liikunnan terveellisistä rajoista, ja korjataan väärää tietoa tervey-
teen ja fyysiseen harjoitteluun liittyen sekä kannustetaan sallimaan muutosten tapahtumista kehossa. 
Tavoitteena on vähentää lihomisen pelkoa ja syömiseen liittyviä epämiellyttäviä tuntemuksia, edis-
tää positiivista ruumiinkuvaa ja itsetunnon myönteistymistä, jolloin kuntoutuja oppii hyväksymään 
itsensä sekä painon lisääntymisen ja ryhdin kohenemisen tuomat muutokset kehossa. Tärkeää on, 
ettei syömishäiriötä sairastavalta kuntoutujalta riistetä hänen ajatusmallejaan ja pakonomaisia toi-
mintatapojaan ja näin uhata hänen heikkoa minuuttaan, vaan häntä ohjataan lempeän määrätietoi-
sesti tavoitteiden suuntaiseen ajatteluun ja toimintaan. (Beumont ym. 1994, Jaakkola 2008, Linno-
vaara 2008, Patovirta 2008, Toikka 2008)  

 
Fysioterapiassa kommunikaatio tapahtuu verbaalisen ja nonverbaalisena vuorovaikutuksena. Vuo-
rovaikutuksessa korostuvat ruumiinkielen lukeminen, kuntoutujan viestien ymmärtäminen sekä 
omien ja henkilön tunteiden tunnistaminen ja salliminen. Se voi olla myös hiljaisuuden aistimista. 
Fysioterapeutin tulee luoda läsnä oleva ilmapiiri, jossa henkilö kykenee lähestymään omaa ruumis-
taan. Positiivisen itsetunnon perusta luodaan tilanteissa, joissa henkilö uskaltaa ruumiillisessa työs-
kentelyssä ottaa vastaan ruumiillisia viestejä ja ilmaista tunteitaan. Ruumis nähdään ikään kuin sel-
laisten muistojen ja kokemusten kantajana, jotka eivät ole aiemmin muodostuneet sanoiksi. Muistot 
ja kokemukset voivat nousta tietoisuuteen fysioterapeuttisessa, ruumiillisessa työskentelyssä, jolloin 
hän voi oppia hyväksymään niitä. (Berg ym. 2005.)  
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Ruumiinkuvan eheytyminen on välttämätöntä tuloksellisessa syömishäiriöiden hoidossa. Vääristy-
nyt ruumiinkuva aiheuttaa ongelmia hoidossa ja kyseisen oireen itsepintaisuus on relapsin (repsah-
duksen) riski muutoin tuloksellisessa terapiassa. (Cash ym. 1996; Riihonen 1998) Syömishäiriöisen 
ruumiinkuva on häiriintynyt siten, että hän näkee ruumiinsa usein vain osina, ei kokonaisuutena 
eikä hän kykene nimeämään ruumiiseensa liittyviä tuntemuksia. Syömishäiriöinen kokee ruumiik-
seen pömpöttävän mahan, liian isot reidet ja ison takapuolen. Hän kokee naisellisen rasvakudoksen 
pyöreyden ja pehmeyden inhottavaksi ja yököttäväksi läskiksi, josta täytyy päästä eroon. (Engblom 
1998, Vesaoja 2005, Cash 1997, Riihonen 1998) Ruumiinkuvan hahmottamisen tavoitteena on 
ruumiintuntemusten aistiminen, ruumiinrajojen konkretisoituminen, ruumiin viestien tunnistaminen 
ja hallinta ja sitä kautta ruumiinkuvan eheytyminen. Ruumiintuntemusharjoittelun, esimerkiksi Ba-
sic Body Awareness Therapy -harjoittelun (B-BAT) tavoitteena on ruumiinkuvan myönteistyminen, 
oman ruumiin arvostaminen ja identiteetin vahvistuminen sekä myös ahdistuksen ja masennuksen 
lievittyminen. (Roxendal & Winberg 2002) Ruumiintuntemusharjoittelussa huomiota kiinnitetään 
tietoiseen läsnäoloon, pysähtymiseen ja kehon laskeutumiseen alustaa vasten. Ruumiintuntemushar-
joittelussa selinmakuulla lattialla tai hoitopöydällä kuntoutuja saa aistimuksia kehon suhteesta alus-
taan ja keskilinjaan, miltä keho tuntuu alustaa vasten, miltä tuntuu lihasten jännitysaste ja kuinka 
keho laskeutuu alustaa vasten. Samoja harjoituksia toistetaan yleensä pitkään, tavoitteena edetä har-
joittelussa liikkeiden motorisesta toteuttamisesta niiden aistimisen tasolle. Ruumiintuntemusharjoit-
telussa korostuu luottamuksellisen terapiasuhteen, keskittymisen ja tietoisuuden merkitys. Kyseisiä 
harjoituksia toteutettaessa terapeutin oma kokemuksellisuus menetelmästä on tärkeä, jotta hän pys-
tyy tunnistamaan harjoittelun nostamia tunteita ja reaktioita. (Jaakkola 2008, Linnovaara 2008, Pa-
tovirta 2008.) 

 
Ruumiinraja voidaan konkretisoida piirtäen ja koskettaen kehon rajoja pallolla tai kädellä. Kehon 
ääriviivat voidaan rajata selinmakuuasennossa narulla lattiaa vasten, jonka jälkeen rajauksia ha-
vainnoidaan. Narulla voidaan mitata reiden tai olkavarren ympärysmittaa, jota arvioidaan ruumiin-
tuntemuksen hahmottamiseksi. Ruumiinkuvaa voidaan hahmottaa piirtämällä kehokuva siten, että 
fysioterapeutti piirtää kuntoutujan rajat kehon linjojen mukaan 1:1 kokoon paperille rikkomatta 
hänen rajojaan ja kuntoutuja viimeistelee kuvansa, missä yhteydessä hän voi kertoa näkemyksensä 
kuvasta. Ruumiinkuvan havainnoimiseksi kuntoutuja voi myös piirtää oman kuvansa A4-kokoiselle 
paperille. Fysioterapeutti ei tulkitse kuvaa, vaan käyttää sitä keskustelussa apuna huomioiden koko 
piirtämisprosessin. (Probst 2008, Jaakkola 2008, Linnovaara 2008, Patovirta 2008.) 

 
Peiliharjoittelussa voidaan havainnoida, miten kuntoutuja suhtautuu omaan peilikuvaansa mennes-
sään peilin eteen tai miten hän katsoo peilikuvaansa, onko hän välinpitämätön vai nouseeko itsein-
hoa. Kuntoutujan kanssa pohditaan, mikä olisi normaalin kokoinen ihminen. Peilin edessä käydään 
keho läpi kohta kohdalta eli pää, käsivarret, keskivartalo ja jalat. Fysioterapeutti tekee huomioita, 
nostaako henkilö esille samoja asioita kuin kehonkuvapiirroksessa, joista keskustellaan hänen kans-
saan. (Probst 2008, Jaakkola 2008.) Peiliharjoittelussa, jossa kuntoutuja katsoo itseään kokovartalo-
peilistä vaatteet päällä vähitellen pidentyvin ajoin viikoittain, tavoitteena on tukea syömishäiriöstä 
kuntoutuvan ruumiinkuvan hyväksymistä ja sallimista. St George´s HNS Trust -sairaalassa tehdyn 
tutkimuksen mukaan kahdeksan viikon ajan viikoittain peiliharjoittelua saaneiden anoreksiaa sairas-
tavien ruumiinkuva oli kohentunut kuudessa kuukaudessa verrattuna verrokkiryhmään, jolla ei pei-
liharjoittelua ollut osana kuntoutusohjelmaa. Tutkimuksen mukaan peiliharjoitteluryhmän henkilöt 
saavuttivat tavoitepainonsa (BMI 20.5–21.5). Peiliin katsominen nostatti monella naisella vahvoja 
tunnelatauksia ja keskustelivat terapeutin kanssa mitä he näkivät ja miltä heistä tuntui, he puhuivat 
ja kirjoittivat ruumiinkuvastaan, kehontuntemuksistaan ja seksuaalisuudestaan. (Waller 2002.)  

 
Rentoutumisen harjoittelu kuuluu keskeisesti syömishäiriötä sairastavan kuntoutujan fysioterapiaan. 
Syömishäiriötä sairastavalla on usein levossakin laaja-alaista, lisääntynyttä jännitystä ruumiissaan 
tai tietyissä ruumiinosissaan.  Kuntoutujalla on lupa jännittää ja olla jännittynyt, mutta fysiotera-
peutti ohjaa tunnistamaan jännittyneisyyden kehossa ja tiedostamaan sen, mihin sitä tarvitsee 
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(Toikka 2008, Linnovaara 2008).  Kuntoutujan ollessa osastolla vuodepotilaana, fysioterapian to-
teutus aloitetaan passiivisilla rentoutusharjoituksilla, kun voimavarat ovat vähäiset. Rentoutuminen 
on hyvän olon tuntemus harjoittelua. Fysioterapeutin on tärkeää antaa positiivista palautetta kuntou-
tujalle siitä, kuinka hyvin hän osaa rentoutua. Tärkeää on myös kannustaa oman kehon hyväksymi-
seen ja siinä tapahtuvien muutosten sallimiseen. Kuntoutujalla voi olla voimakas kielto kehon 
muuttumiseen, esimerkiksi jännitys voi olla ainoa suoja, mikä pitää anoreksiaa sairastavan koossa 
eikä sitä voi noin vain ottaa pois.  (Linnovaara 2008, Patovirta 2008.) 

 
Venyttely voi olla rentoutumisen lisäksi menetelmä fysioterapiassa silloin, kun kuntoutujalla ei ole 
liikuntalupaa. Venyttelyn keinoin kuntoutujan kehontuntemus lisääntyy ja hän tiedostaa vähitellen 
eron lihasten jännitystilan ja rentouden välillä. Kaikkia rentoutusmenetelmiä yhdistää luonnollinen, 
syvä, rauhallinen ja rytminen hengitys, mikä auttaa keskittymään ja rauhoittumaan sekä lisäämään 
voimavaroja. Hyvän hengityksen etuja ovat: aivot ja lihakset saavat riittävästi happea, parasympaat-
tinen hermosto aktivoituu, aineenvaihdunnan säätely kanavoituu, suuntaa ja rauhoittaa tunteita sekä 
estää hyperventilaatiota. (Jaakkola 2008, Kataja 2003, 54–55; Linnovaara 2008, Patovirta 2008, 
Toikka 2008.) 
 
Kosketus on fysioterapiaterapiasuhteessa luottamuksellinen ja vuorovaikutuksellinen hoitomene-
telmä, kehollinen dialogi, joka vaatii tasavertaisen hyväksymisen.  Fysioterapeutilla on lupa kosket-
taa, mutta koskettamiseen tulee aina olla kuntoutujan hyväksyminen ja fysioterapeutin tulee olla 
herkkä aistimaan kehonkielen viestintää. Kosketus on nonverbaalinen hoitomenetelmä, joka voi 
edistää verbaalista tunneilmaisua ja vähentää potilaan psykofyysistä oireilua. Ihmisen tulee pitää 
omasta ruumiistaan, jotta hän pystyy kokemaan kosketuksen miellyttäväksi. Antaessaan toisen hen-
kilön koskettaa itseään, tulee henkilöllä olla kyky koskettaa myös itse omaa ruumistaan (Majewski 
2000). Kosketushoitoja voidaan toteuttaa joko välittömänä tai välillisenä kosketuksena. Välitön 
kosketus toteutuu esimerkiksi silloin, kun terapeutti hieroo tai hoitaa kuntoutujaa paine-
lu/sivelymenetelmillä. Hieronnan on satunnaistetussa tutkimuksessa todettu vähentävän ahdistunei-
suutta ja masentuneisuutta sekä voivan lisätä tietoisuutta omasta ruumiista ahmimishäiriöpotilailla. 
(Ebeling 2005.)  

 
Välitön kosketus voi olla konkreettisesti ruumiinrajoja tukeva fysioterapiakeino. Välillinen kosketus 
on kyseessä silloin, kun terapeutti hoitaa kuntoutujaa fysioterapiahoitovälineen avulla. Kosketusren-
toutus voidaan tehdä käsin koskettamalla tai välineen välityksellä. Välineinä voidaan käyttää peh-
mo- tai nystypalloja, hernepusseja, peittoja, patjoja, painopusseja tai -peittoja. Kosketushoidot ovat 
ruumiinkuvaharjoittelua. (Jaakkola 2008, Patovirta 2008, Toikka 2008) Kosketushoitojen tavoittee-
na voi olla esimerkiksi: kehon laskeutuminen, vapautuminen ja rentoutuminen; ruumiinoireiden, 
esimerkiksi kivun ja jännityksen lievittyminen/helpottuminen sekä psyykkisten oireiden, kuten ah-
distuksen ja stressin lievittyminen. Tavoitteena voi olla myös ruumiinrajojen tunnistaminen ja 
konkretisoituminen, ruumiinkuvan ja ruumiintuntemusten myönteistyminen sekä oman ruumiin 
hyväksyminen ja identiteetin vahvistuminen. Kosketushoitoja toteuttaessaan fysioterapeutin tulee 
olla äärimmäisen herkkä aistimaan potilaan reaktioita ja tunneilmaisua. Fyysisten menetelmien 
psyykkiset vasteet saattavat tulla viiveellä, jonka vuoksi moniammatillinen potilaan hoito ja seuran-
ta ovat tärkeitä fysioterapian aikana. (Jaakkola 2008, Toikka 2008) 
 
Liikuntaharjoittelulla vaikutetaan luuston ja lihaksiston hyvinvointiin sekä luodaan hoitomyönty-
vyyttä ja tyytyväisyyttä omaa kehoa kohtaan. Tavoitteena on mieltää kohtuullinen liikunta itsensä 
hoidon välineenä. (Ebeling ym. 2005). Liikuntaharjoittelu vaikuttaa lihastasapainon kohentumiseen, 
realistisen minäkuvan ja itsetunnon sekä sosiaalisten taitojen kehittymiseen, pelon vähenemiseen 
suhteessa painon nousuun sekä stressin lievittymiseen. Liikunnan tiedetään myös kohottavan mieli-
alaa ja vähentävän ahdistuneisuutta. (Mandy ym. 1998.)  

 



 71

Liikuntaohjelman tavoitteena voi olla ruumiinkuvan myönteistyminen ja ruumiintietoisuuden li-
sääntyminen sekä ahdistuksen, masennuksen ja stressin lievittyminen. Tavoitteena voi olla myös 
kuntoutujan kokemus energisyydestä ja hyvinvoinnista sekä hoitomyöntyvyyden tukeminen ja elä-
mänhallinnan tunteen vahvistuminen. Tavoitteena voi olla elämänlaadun paraneminen ja terveelli-
sen liikkumisen ja fyysisen kunnon edistyminen: luuston vahvistuminen, lihasmassan kasvaminen, 
sydän- ja verenkiertoelimistön kunnon parantuminen.  Liikuntaohjelman tavoitteena voi olla yliak-
tiivisen liikkumisen vähentyminen ja lihavuuteen liittyvien irrationaalisten tunteiden vähentyminen 
sekä relapsin riskin väheneminen. (Jaakkola 2008, Linnovaara 2008, Patovirta 2008, Toikka 2008) 

 
Laihuushäiriötä sairastava voi osallistua ohjattuun ja valvottuun liikuntaharjoitteluun saavuttaessaan 
sellaisen ravitsemuksellisen tasapainon (minimi BMI 14), joka mahdollistaa riittävän fyysisen ja 
psyykkisen toiminnan. Kuntoutujalla ei saa olla merkittäviä lääketieteellisiä vaaratekijöitä, kuten 
kardiovaskulaarisia oireita. Liikuntaohjelmaan osallistuminen on riippuvainen myös riittävästä ra-
vitsemuksellisten sääntöjen noudattamisesta. Selvästi ohjeistettu harjoitusohjelma edistää kuntoutu-
jan liikkumista terveysliikunnan tasolla, joka saattaa myös vähentää fyysisiä ongelmia, kuten luu-
massan vähenemistä ja ateroskleroosin riskin kohoamista. Liikunta voi vähentää myös emotionaali-
sia ongelmia, tukea sosiaalista osallistumista ja lisätä kuntoutujan kokemusta energisyydestään ja 
hyvinvoinnistaan. Michielli ym. (1994) ovat todenneet, että laihuushäiriötä sairastavan sairauden 
uusiminen vähenee hänen hyväksyessään palautuvan painonsa tulevan suurimmaksi osaksi lihas-
kudoksesta eikä rasvakudoksesta. Tutkimuksissa on todettu, että laihuushäiriötä sairastavat liikku-
vat salaa, mikäli heiltä kielletään liikunta hoidon aikana. Monet potilaista toteuttavat myös salassa 
itsenäisiä isometrisiä harjoituksia energiankulutus- ja kiinteytysmetodeinaan. (Buchowski ym. 
2004). Liikunnassa kiinnitetään huomiota tietoisuuteen siitä, millaisia hyviä tuntemuksia liikunnasta 
saa. Harjoittelussa korostetaan kivun ja uupumuksen sijaan kinesteettisiä, miellyttäviä tuntemuksia 
– liikunta on mielihyväliikuntaa. (Beumont ym. 1994, Thien ym. 1999, Toikka 2008, Linnovaara 
2008.)  

 
Immonen-Orpana (1999) on kuvannut laihuushäiriötä sairastavan nousujohteisen liikuntaohjelman 
tasot, jotka luovat selkeät perusteet ja rajat fyysisen aktiivisuuden lisäämiselle potilaan voinnin 
edistyessä. Fysioterapiassa edetään rentoutus- ja ruumiintuntemusharjoittelusta fyysisesti kuormit-
tavampiin harjoituksiin BMI-luvun mukaan. BMI:n ollessa alle 15, fysioterapia on rentoutus- ja 
ruumiintuntemusharjoittelua. Kun BMI:ksi on saavutettu 19–20, fysioterapia on rentoutus- ja ruu-
miintuntemusharjoittelua, aineenvaihduntaa ja verenkiertoa lisääviä harjoituksia sekä lihasmassaa 
lisääviä ja luustoa kuormittavampia harjoituksia. 

     
Linnovaaran (2008) mukaan syömishäiriötä sairastavan kuntoutujan saavutettua hoitojaksolla lisä-
liikuntalupia, terapiaan voidaan ottaa mukaan fyysisiä harjoituksia kuten allasterapiaa, joka on aluk-
si rentouttavaa vesiliikuntaa ja kuntoutumisen jatkuessa nousujohteista. Vesi raajaa kuntoutujan 
ruumiin ja selkiinnyttää hänen ruumiinkuvaansa. Lisäksi vesi neutraloi toisen aikuisen läheisyyden. 
Vesiterapiaan noin 30–33 C lämpöisessä vedessä kuuluu rentouttavaa kelluttamista ja ruumiinkuvaa 
vahvistavia kokonaisvaltaisia liikkeitä. (Hänninen & Ketola 1992.)  

  
Psykoterapeuttisesta ratsastusterapiasta on hyviä kokemuksia syömishäiriökuntoutujille. Palonie-
men sairaalassa Lohjalla tehdään hevosen psykoterapeuttista käyttöä koskevaa tutkimusta (Pitkänen 
2008). Kirjassa ”Tapa minut, äiti!” kirjoittaja Marianne Käcko kertoo tyttärensä vaikeasta lai-
huushäiriöstä. Tytär saa sairastuttuaan hevosen, jolloin sairaus on hallinnassa. Jouduttuaan luopu-
maan hevosestaan tytär luisuu toivottomaan elämäntilanteeseen ilman hevosen terapeuttista vaiku-
tusta elämässä, ja hänen sairautensa syvenee kuoleman portille.  Syömishäiriötä sairastaville voivat 
sopia myös muut lempeät, kehontuntemusta kohentavat lajit kuten taiji, aleksander tekniikka ja joo-
ga tai pilates, esimerkiksi PhysioPilates, huomioiden syömishäiriökuntoutujan fyysisen harjoittelun 
tason ja voimavarat yksilöllisesti.   
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Syömishäiriökuntoutujien kokemuksia psykofyysisestä fysioterapiasta 
 
Aikuisena laihuushäiriöön sairastunut henkilö kertoi sairaudestaan ja kuntoutuskokemuksiaan. 
Henkilö kertoi löytäneensä psykofyysisen fysioterapian kautta motiivin takaisin elämäänsä. Henkilö 
kertoi aiemmin olleen suorittaja (työasiat, kotiasiat, kuntolenkit), mutta kosketusrentoutuksen aika-
na hän oppi tiedostamaan, miltä hänessä tuntui sillä hetkellä. Hän oppi tiedostamaan omaa kehoaan 
ja pysähtyi miettimään, miten voi tehdä toisin – ajatusmaailma muuttui pienissä asioissa. Fysiotera-
piassa sai olla vapaana vahtimisesta ja painon tarkkailusta.  Henkilö kertoi, ettei enää suorita koti- ja 
työtehtäviään tai liikuntaa ja tiedostaa nyt, että lihakset eivät edes palautuneet rasituksesta. Psyko-
fyysisestä fysioterapiasta löytyi myös keinoja pariterapiaan kuten rentoutumiseen (kotona miehen 
tekemä kosketusrentoutus), keskusteluun ja kotiharjoituksiin (miltä tuntuu, oman kropan tiedosta-
minen). Henkilö painotti tärkeänä sitä, että kuntoutujalla tulee olla hyvä luottamus fysioterapeutin 
kanssa, koska tunteita nousee esiin kuntoutumisjakson aikana.  

 
Suomen Syömishäiriöliitto SYLI ry:n (http://syomishäirioliitto.fi) internetsivujen kautta etsin tietoa 
siitä, miten syömishäiriökuntoutujat ovat mahdollisesti kokeneet ja hyötyneet psykofyysisestä fy-
sioterapiasta. Syömishäiriötä sairastavien Fysioterapiapalstalla nimimerkkeinä esiintyneet henkilöt 
kuvasivat kokemuksiaan seuraavasti:  
 

”Tuli sellainen olo, että joskus voin vielä olla onnellinen vartalostani. Eikä siellä niin ih-
meitä tehty. Jumppapallolla jotain juttuja ja muuta sellaista pientä. Mutta oli kivaa, kun 
oma keho tuntui vahvalta, hyvin toimivalta ja hoikalta!” (Inkan kokemus fysioterapiasta) 

 
”Se oli jotain oman kehon ääriviivojen hahmotusterapiaa, body-jotain… mulla se ainakin 
toimi, oli helpottavaa huomata keho ääriviivat. Kuitenkin tarkoituksena oli oppia hahmot-
tamaan oman kehon ääriviivoja hieronnoilla ja kosketuksella...ihmekyllä, vaikka aluks en 
voinu sietää kosketusta, aloin pitää siitä kuitenkin myöhemmin.”  (Nimimerkki Taapen 
kokemuksia fysioterapiasta osastohoidon aikana) 

 
”Olin fysioterapiassa osastolla kolmesti viikossa ja sen jälkeen vielä osaston ulkopuolella 
kahdesti viikossa yhteensä reilun vuoden päivät. Koin hoidon tosihyödylliseksi. aluksi ope-
tettiin vain rentoutumaan mm. hieronnan ja rentoutusharjoitusten avulla ja vähitellen li-
sättiin rinnalle oman kehon hahmotusharjoituksia (peilin edessä ja uikkareissa) ja lopulta 
siirryttiin oman kehon hahmottamiseen liikkeen avulla eli tasapainoharjoituksia ym. Mo-
nimuotoinen hoito (fysioterapia, kuvataideterapia, ravitsemusterapeutti ja omahoitajakes-
kustelut) toimi hyvin … ja olenkin vilpittömän kiitollinen siitä että sain osakseni tämän 
kaltaista hoitoa.” (Nimimerkki Emilian kokemuksia) 

 
”Minulla on syömishäiriöisen ihmisen historia. Olen ollut syömishäiriöinen lähes 18 vuo-
den ajan. Syömishäiriöni alkoi rajusta laihduttamisesta, jonka aloitin 10-vuotiaana. Sen 
jälkeen olen kärsinyt erilaisista syömishäiriöiden muodoista (anoreksia, bulimia, ortorek-
sia, BED jne.)eri vaiheissa elämääni. Itse koen, että joogan harjoittaminen on pelastanut 
minut syömishäiriöiltä, sillä olen oppinut arvostamaan itseäni sekä fyysisesti että psyykki-
sesti aivan eri tavalla ja tasolla kuin ennen. Suhtautumiseni ruokaan ja liikuntaan on 
muuttunut terveemmäksi joogan myötä.” (Jooga ja keskustelufoorumissa nimimerkki Mi-
mer kirjoitti) 
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Pohdinta 

 

Kehittämistehtäväprosessin kautta sain tietoa syömishäiriöistä, syömishäiriötä sairastavien aikuisten 
hoitokäytännöistä ja kuntoutuksesta sekä psykofyysisestä fysioterapiasta. Syömishäiriötä sairasta-
van hoitomalli on asiakaslähtöinen (kuntoutujalähtöinen), vaiheittainen hoitomalli, jonka tavoittee-
na on yhteistyösuhde ja siinä pyritään vastaamaan syömishäiriötä sairastavan kuntoutujan erityistar-
peisiin. Kuntoutuja saa tietoa sairaudestaan ja hoitomuodoista, ohjausta selviytymiskeinoista ja 
voimavarojensa tietoisuudesta. Terveydenhuoltohenkilöltä vaaditaan vahvaa ammatillista osaamista 
siitä, kuinka hän läheisesti ja turvallisesti lisää kuntoutujan tietoisuutta itsestään, jotta kuntoutuja 
voi vahvistua ja edistää omaa terveyttään. Hoito ja kuntoutus tulee toteutua yhteistyösuhteessa, jon-
ka päämääränä on, että syömishäiriötä sairastava tulee ajallaan autetuksi, kun hän oppii hallitse-
maan omaa elämäänsä ja näkemään omat mahdollisuutensa.  
 

Minua kiinnosti selvittää oman sairaanhoitopiirini alueen ja muun Suomen syömishäiriöiden kun-
toutuskäytäntöjä, mutta myös saada tietoa muualta Euroopasta. Opintomatka Irlannin St Patrick's 
Hospital -sairaalaan toteutui, mikä oli ainutkertainen kokemus, ja psykiatrisen sairaanhoitajan haas-
tattelu sairaalan Eating Disorder Unit -syömishäiriö osastolla oli mielenkiintoinen. Toivon, että mi-
nulla on mahdollisuus tulevaisuudessa päästä tutustumaan International Eating Disorder Centre -
keskukseen, jossa fysioterapia on osa kuntoutusta.  
 

Kehittämistehtäväni edetessä olen syventänyt osaamistani syömishäiriö-kuntoutuksessa käytettävis-
tä psykofyysisen fysioterapian menetelmistä haastateltuani kollegoitani opintojeni käytännönhar-
joittelukäynneillä ja opiskelijaryhmässäni mukana olleilta fysioterapeuteilta sekä ohjaavalta opetta-
jaltani. Sain arvokasta kokemuksellista tietoa syömishäiriökuntoutujien kanssa eri vaiheessa työs-
kenteleviltä fysioterapeuteilta.  

 

Psykofyysisen fysioterapian keinoin kuntoutuja ”saa ottaa vastaan” miellyttäviä kokemuksia. Keho-
työskentelyn kautta kuntoutuja voi oppia tuntemaan itseään ja kuunnella kokemuksiaan ja siten va-
pauttaa voimavarojaan tervehtymisprosessissa edetessään. Ruumiintuntemuksen vahvistumisen 
myötä negatiiviset ajatukset vähenevät ja kuntoutuja hyväksyy itsensä sellaisena kuin on, mikä lisää 
hänen elämänlaatuaan. Kuntoutujalla on mahdollisuus luovuttaa jännittyneisyys ja ahdistuneisuus, 
hänellä on lupa rentoutua ”olla vaan, ei mitään hätää”. Fysioterapeutti myös ohjaa ja neuvoo kun-
toutujaa liikuntakäyttäytymisen normalisoitumiseen. Fysioterapeutin tulee olla yhtä aikaa turvalli-
nen, lempeä ja läsnä oleva, ammatillisesti osaava, yhdenvertainen ihminen, joka aistii kuntoutujan 
nonverbaalista viestintää kehollisen dialogin kautta. Kuntoutujan voimavarojen lisääntymisen ede-
tessä, hän voi löytää itsehoitokeinoja psykofyysisen fysioterapian menetelmistä, esimerkiksi kehon-
tuntemusharjoittelu. 
 

Minulle oli tärkeää saada tietoa syömishäiriötä sairastavien psykofyysisen fysioterapian kokemuk-
sista. Syömishäiriöseminaarin kuntoutujan puheenvuoro avasi minulle laihuushäiriötä sairastavan 
kokemuksia hänen sairaudestaan ja psykofyysisestä fysioterapiasta. Halusin saada lisää kokemuk-
sellista tietoa asiakasnäkökulmasta. Koska minulla ei ollut mahdollisuutta haastatella syömishäiriötä 
sairastavia henkilöitä, etsin tietoa internetsivuilta ja keskustelupalstoilta. Suomen Syömishäiriöliitto 
SYLI ry:n internetsivujen keskustelufoorumin kautta löysin Fysioterapiapalstan, jossa nimimerkein 
kerrottiin hyvistä fysioterapiakokemuksista sähköisessä vertaistukiverkostossa.  

 
Psykofyysinen fysioterapia perustuu kokemukselliseen oppimiseen. Opintovuoden aikana minulla 
on ollut mahdollisuus kokea, tunnistaa ja hyväksyä omaa ruumiillisuuttani psykofyysisen fysiotera-
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pian menetelmiä käyttäen: läsnäolopäivinä olen saanut hyviä kokemuksia psykofyysisen fysiotera-
pian menetelmistä. Olen harjoitellut ruumiin/kehontuntemusharjoituksia, rentoutumismenetelmiä ja 
tietoisuustaitoja. Olen tietoinen omasta ruumiinkuvastani, ja niistä tunteista, mitä tunneasenteita 
tietoisuuteni nousee. Ruumiintuntemukseni on tullut enemmän tietoisuuteeni – harjoittelu on eheyt-
tänyt kehoani ja mieltäni. Olen saanut ainutkertaisia havaintokokemuksia omasta ruumiistani ja olen 
oppinut ymmärtämään omaa kehomielikokonaisuutta. Olen pitänyt kokemuksistani ja tietoisuustai-
tojeni kehittymisestä reflektiopäiväkirjaa Oma kokemuksellinen oppiminen on välttämätön ohjates-
sa kehollisia harjoituksia psykofyysisessä fysioterapiassa. Fysioterapeutin täytyy tietää, millaisia 
tunteita harjoitukset voivat tuoda tietoisuuteen. Syömishäiriökuntoutuksessa kuntoutujalle nousseita 
tunteita käsitellään psykoterapiassa. Fysioterapeutin tunteiden käsittelyä voidaan ohjata työnohjauk-
sessa. Työnohjaajalla olisi hyvä olla omakohtaisia kokemuksia psykofyysisen fysioterapian mene-
telmistä. 
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Psykomotoriikka ja oppiminen 
 

Sanna Blair 
 

Tarkastelin kehittämistehtävässäni psykomotoriikan vaikutusmahdollisuuksia oppimi-
seen. Tarkoituksenani on tulevaisuudessa hyödyntää kehittämistehtävästä saatua tietoa 
tekemällä tiivis kooste erityisammattiopiston opetushenkilöstölle psykomotoristen har-
joitteiden mahdollisuudesta tukea ja edistää opiskelijoiden kokonaisvaltaista oppimista.  
 
Psykomotoriikka on saanut vaikutteita monista eri tieteenaloista, kuten psykologiasta, 
kasvatustieteestä, erityispedagogiikasta ja liikuntatieteestä. Psykomotorisen harjaan-
nuttamisen tavoitteena on yksilön kokonaisvaltaisen kehityksen tukeminen. Harjaannut-
tamisessa keskitytään motoristen taitojen lisäksi kasvattamaan itsetuntoa ja itseluotta-
musta, harjoittelemaan sosiaalista vuorovaikutusta, ryhmätyötaitoja sekä suuntien, 
etäisyyksien, määrien hahmottamista jne. Psykomotorinen harjaannuttaminen sisältää 
vahvasti oppimista tukevia elementtejä. Oppimisen tavoitteena on myös kokonaisvaltai-
nen taitojen tukeminen ja kehittäminen fyysisellä, psyykkisellä, sosiaalisella ja kognitii-
visella tasolla. Oppimiseen vaikuttavat yksilön taidot, motivaatio ja aikaisemmat oppi-
miskokemukset, myös oppimisympäristöllä on suuri merkitys oppimiselle.  
 
Motorisilla ja kognitiivisilla taidoilla on havaittu olevan monia yhteisiä aivomekanis-
meja. Motoriset harjoitteet on todettu tärkeiksi lapsen ja nuoren kehittymiselle. Toimi-
essaan ympäristössään aktiivisesti yksilön motoriset taidot, minäkäsitys, itsetunto, vuo-
rovaikutustaidot ja ympäristön hahmottaminen kehittyvät. Tämän lisäksi liikunnallinen 
aktiivisuus vaikuttaa positiivisesti suuntien, määrien, koon ja etäisyyksien hahmottami-
selle. Psykomotorisen harjaannuttamisen vaikuttavuustutkimuksia on toistaiseksi tehty 
vähän. Erityisesti esi- ja päiväkoti-ikäisillä on huomattu motoriikan paranemista ja po-
sitiivisia vaikutuksia on havaittu myös myöhemmällä iällä. Näyttöä löytyy psykomoto-
riikan myönteisestä vaikutuksesta sosiaalis-emotionaaliselle alueelle, itsearvostukseen, 
itseluottamukseen sekä kognitiiviselle alueelle. Lisää tutkimusta kuitenkin vielä tarvi-
taan motoriikan suorista vaikutusmahdollisuuksista kognitiivisten taitojen rakentumisel-
le.  
 
 
 

Johdanto 
 

”Liikunta nähdään tietoisena ja tavoitteellisena laaja-alaisena kehityksen ja toiminnan sekä ter-
veyden edistämisen ja tekemisen välineenä. Liikunnan avulla saadaan tietoa ulkopuolisesta maail-
masta sekä informaatiota omasta itsestä. Siksi monet ammattiryhmät sekä kasvatuksen että terapian 
alueella voisivat nykyistä enemmän hyödyntää työssään liikunnan tarjoamia monipuolisia mahdol-
lisuuksia tukea ja edistää lapsen ja nuoren monipuolista kehitystä ja toimintakykyä”. (Koljonen 
2005, 73.) 
 
Jo lapsuudesta asti olemme oppineet itsestämme ja ympäristöstämme liikkumalla ja toimimalla. 
Oppiminen jatkuu läpi elämän ja opimme jokainen omalla tavallamme. Oppimisvaikeuksien yleis-
tyttyä on entistä tärkeämpää, että opetuksessa huomioidaan yksilön lähtökohdat ja yksilöllinen tapa 
oppia. Havaintomotoriset taidot ovat perustana kokonaisvaltaiselle kehitykselle (Pulli 2001, 21). 
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Kognitiivisia ja motorisia taitoja säätelevien aivoalueiden välillä on löydetty yhteyksiä (Diamond 
2000, 44–56).  Motoristen taitojen harjoittamisella voidaan vahvistaa monia elementtejä, jotka ovat 
tärkeitä muissa kouluaineissa ja elämänhallinnan tukemisessa. Motorisia harjoitteita ja liikuntaa 
harrastamalla opimme luontevalla tavalla hahmottamaan ja tuntemaan kehoamme ja ymmärtämään 
ulkomaailmaa.  
   
Psykomotorisessa harjaannuttamisessa keskitytään motoristen taitojen lisäksi kasvattamaan itsetun-
toa ja -luottamusta, harjoittelemaan sosiaalista vuorovaikutusta, ryhmätyötaitoja, suuntia, etäisyyk-
siä, määriä, jne. Psykomotorisella harjaannuttamisella voidaan tukea yksilön kokonaisvaltaista op-
pimista. Psykomotoriikka on saanut vaikutteita monista eri tieteenaloista ja vielä 1950- ja 1960- 
luvuilla se oli terapeuttista ja kliinisesti painottunutta. Myöhemmässä vaiheessa siitä kehittyi kasva-
tuksellinen suuntaus, joka on näkynyt etenkin Keski-Euroopassa päiväkodeissa ja esiopetuksessa. 
Vähitellen psykomotorinen kasvatus yleistyi myös koululiikunnassa. Psykomotorisesti suuntautuvi-
en liikuntatuntien on huomattu lisäävän oppimisintoa, parantavan oppimisvaikeuksista kärsivien ja 
hitaiden oppimista sekä lisäävän luokan yhteishenkeä. Psykomotoriset harjoitteet ovat hyödyllisiä 
kaikille ikään katsomatta. Niistä hyötyvät erityisesti tukea tarvitsevat opiskelijat, joilla on oppimis-
vaikeuksia, ylivilkkautta, motorista kömpelyyttä, sosiaalisia tai psyykkisiä ongelmia. (Koljonen 
2005, 75.)  
 
Kehittämistehtäväni tavoitteena oli koota teoriaa psykomotoriikan harjaannuttamisesta, psykomoto-
risista harjoitteista ja oppimisesta. Myöhemmässä vaiheessa tätä tietoa on tarkoitus hyödyntää te-
kemällä tiivis kooste erityisammattiopiston opetushenkilöstölle psykomotoristen harjoitteiden mah-
dollisuudesta tukea ja edistää opiskelijoiden kokonaisvaltaista oppimista. Uskon, että psykomotori-
silla harjoitteilla ja monipuolista oppimisympäristöä hyödyntämällä voidaan tukea ja vahvistaa ko-
konaisvaltaista oppimista. Kehittämistehtäväni tarkoituksena on kartoittaa ajan tasalla olevan kirjal-
lisuuden näkökulmaa asiaan. Tarkoitukseni on myöhemmin laajentaa opetushenkilöstölle tulevaa 
materiaalia sisällyttämällä siihen valmiita psykomotorisia harjoitteita ja sovellutusehdotuksia. 
 
Oppimisvaikeuksista puhuessani tarkoitan oppimisvaikeuksien laajaa kirjoa (Ahonen, Viholainen, 
Cantell & Rintala 2005. s. 9–10), johon sisältyvät myös henkilöt, joilla on muun muassa koordinaa-
tiohäiriöitä, tarkkaavaisuushäiriöitä, kehitysvammaisuutta ja autisminkirjoa. Oppiminen on hyvin 
laaja aihe ja tietyt näkökulmat, kuten eri oppimistyylien tarkemman käsittelyn olen jättänyt pois. 
Samoin liikunnan yleiset terveysvaikutukset olen jättänyt käsittelemättä tarkemmin.   
 
 
Työni erityisammattiopistossa 
 
Työskentelen erityisammattiopistossa opiskelijahuollon fysioterapeuttina. Työnkuvaani kuuluu ope-
tushenkilöstön ja opiskelijoiden konsultoiminen motoriikkaan ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa, 
oppimisympäristön kehittäminen ja valmiin teoria- tai harjoitusmateriaalin tuottaminen opetushen-
kilöstön käyttöön. Kaikilla ammattiopistossamme opiskelevilla opiskelijoilla on jokin erityisopetuk-
sen peruste. Opiskelijoiden kirjo on laaja lievästä oppimisvaikeudesta tai käyttäytymishäiriöistä 
mielenterveyskuntoutujiin ja vaikeaan oppimisvaikeuteen, kehitysvammaisuuteen tai autismiin. 
Opiskelijoiden erilaisuudesta huolimatta monia yhdistävät ongelmat motoriikassa, hahmottamisessa 
sekä kognitiivisissa ja sosiaalisissa taidoissa.  
 
Erityisammattiopistossa oppimisympäristöllä ja mielekkäiden oppimistilanteiden luomisella on tär-
keä merkitys opiskelijoiden oppimiselle. Jos opiskelija ei koe toimintaa mielekkääksi ja tarkoituk-
senmukaiseksi hänen huomionsa kiinnittyy herkästi muuhun. Erityisammattiopistossamme opiskel-
laan paljon käytännön asioita, joten toiminnalliset menetelmät sopivat sinne erityisen hyvin ja tuke-
vat opiskelijoiden elämänhallinnan kasvua.  
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Erityisammattiopiston opetushenkilöstöön kuuluu koulunkäyntiavustajia, ohjaajia ja opettajia. Ope-
tushenkilöstöllä on tärkeä rooli motivoida opiskelijoita, huomata yksilölliset tarpeet ja tarjota onnis-
tumisen kokemuksia. Fysioterapeuttina minulla on mahdollisuus tukea opetushenkilöstöä oman 
osaamisalueeni puolesta. Liikunnan hyödyntämistä kokonaisvaltaisen kehityksen tukena voidaan 
vielä kehittää ja lisätä.  
 
 
Psykomotoriikka  
 
”Motoriikka ja liikunta ovat ihmisen koko persoonallisuuden kehittymiselle välttämättömiä. Psyko-
motorisesti suuntautuneen liikunnan tavoitteet eivät ole vain fyysismotorisia, vaan psyykkisen, sosi-
aalisen ja kognitiivisen alueen tavoitteet ovat yhtä merkittäviä.” (Koljonen 2005, 73.)  
 
Psykomotoriikan on kuvailtu olevan tienä ihmiseen itseensä ja siltana toisiin ihmisiin. ”Psykomoto-
riikka on monitieteinen ala, jonka teoriaan ja käytäntöön integroituvat ja vaikuttavat eri oppialojen 
tieteelliset teoriat, kuten psykologia, sosiologia, lääketiede, kasvatustiede, erityispedagogiikka ja 
liikuntatiede”.  (Koljonen 2005, 74.) Ihminen on kokonaisuus, jossa keho, mieli, järki ja tunne ovat 
jatkuvassa vuorovaikutuksessa ja kiinteästi yhteydessä toinen toisiinsa. Persoonallisuuden kehitty-
miseen vaikuttavat psyykkisten, motoristen, sosiaalisten ja kognitiivisten tekijöiden kokonaisuus. 
Yhteen osa-alueeseen vaikuttaminen vaikuttaa myös muihin osa-alueisiin. ”Myöskään kehityshäiri-
öt tai kehityspoikkeavuudet esimerkiksi puheessa, motoriikassa tai älykkyydessä eivät esiinny irral-
lisina, vaan ne koskevat koko persoonallisuutta ja vaikuttavat usein myös tunne-elämään ja sosiaali-
seen käyttäytymiseen.” Kasvaakseen, kehittyäkseen ja oppiakseen lapsi ja nuori tarvitsee kokonais-
valtaista tukea. (Zimmer 2001, 148–149.)  
 
Renate Zimmerin mukaan psykomotoriikka on näkemys ihmisen kehityksestä ja sen edistämisestä. 
Liikunnan avulla voidaan aloittaa ja tukea kehittymisprosessia. Hän määrittelee psykomotoriikan 
psyykkisten ja motoristen tapahtumien toiminnallisena kokonaisuutena, fyysismotorisen ja henkis-
psyykkisen välisenä tiiviinä yhteytenä. (Zimmer, Cicurs 1997.) Fyysisen toiminnan kautta on usein 
mahdollista nähdä lapsen tai nuoren sosiaalista tai psyykkistä vointia, jota voi olla vaikea ilmaista 
suullisesti. ”Psykomotoriikan ensisijaisena tavoitteena on siis edistää ja tukea liikunnallisten elä-
mysten avulla ihmisen koko persoonallisuuden kehittymistä” (Koljonen 2005, 77).  
 
 
Psykomotorinen harjaannuttaminen 
 
Psykomotorisessa harjaannuttamisessa liikuntaa käytetään toimintakyvyn kaikkien osa-alueiden 
edistämisessä ja tukemisessa. Psykomotorisessa harjaannuttamisessa painotetaan positiivisten lii-
kuntakokemusten ja elämysten merkitystä ja ne mahdollistetaan kaikille, liikuntarajoitteesta tai op-
pimisvaikeudesta huolimatta. Harjaannuttamisen tarkoituksena ei ole suorituskeskeisyys, tulosta-
voitteellisuus tai liikuntalajien väline- tai lajitietouden oppiminen. Harjoituksissa voidaan kuitenkin 
myös opettaa välinetietoutta, jos tarve nousee opetettavasta itsestään. Tärkeää psykomotorisessa 
harjaannuttamisessa on luovuus, mielekkyys, merkityksellisyys ja onnistumisen kokemukset.  
(Zimmer 2001, 150–151; Koljonen 2005, 81.)  
 
Psykomotorinen harjaannuttaminen on erinomainen kasvatuksen ja kuntoutuksen menetelmä, koska 
sen avulla voidaan silottaa toimintakyvyn heikkouksia ja ongelmia, ja keskittyä tukemaan jo ole-
massa olevia ja orastavia taitoja. Opiskelijalle annetaan mahdollisuus itse vaikuttaa harjoitusten 
kulkuun. Opetettavan henkilön ehdotukset ovat tärkeitä, koska ne ovat usein yhteydessä hänen sen-
hetkisiin kokemuksiinsa ja ajatusmaailmaansa. Psykomotorisen harjaannuttamisen vaikutusmahdol-
lisuudet ovat paremmat, jos harjaannuttaminen voidaan aloittaa aikaisessa vaiheessa. (Koljonen 
2005, 75; Monsen 1992, 51.) 
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Oppiminen ja oppimisympäristö 
 
”Oppiminen koostuu aina kahdesta osasta. Ensiksikin on oltava avoin uudelle tiedolle tai uusille 
kokemuksille. Toiseksi on löydettävä asioille oma ja yksilöllinen merkitys.” A. W. Combs. (Ikonen, 
Juvonen & Ojala 2002 s. 22) 
 
Oppimisen määritelmää on vaikea kuvata muutamalla lauseella. Oppiminen on aktiivista ja sosiaa-
lista toimintaa, jonka aikana yksilön taidot kehittyvät ja entuudestaan tutut asiat voivat saada uusia 
merkityksiä, jotka myöhemmin vaikuttavat ihmisen toimintaan ja ymmärtämiseen. (Takala 1992, 
65.) ”Oppiminen on luonteeltaan kokonaisvaltaista maailmankuvan rakentamista” (Ikonen, Juvonen 
& Ojala 2002, 22). Oppimista tapahtuu monella eri tavalla ja tyylillä, ja sen tavoitteet voivat olla 
erilaisia riippuen minkälaisesta oppimisesta on kyse. Koulumaailmassa tapahtuvan oppimisen ta-
voitteet ovat erilaisia kuin esimerkiksi aikuisen osallistuessa tietokonekurssille. Eri oppimismuo-
doilla on kuitenkin myös yhtäläisiä tavoitteita, kuten auttaa yksilöä ratkaisemaan ongelmia ja haas-
teita, sekä sopeutumaan ja kehittymään muuttuvassa maailmassa. Oppiminen on läheisesti tekemi-
sissä yksilön jokapäiväisen elämän kanssa ja sille on olennaista tilanne- ja kontekstisidonnaisuus. 
Yleisellä tasolla oppimisen tavoitteiksi voidaan ajatella yksilön taitojen kehittyminen ja tukeminen 
sekä fyysisellä, psyykkisellä, sosiaalisella että kognitiivisella tasolla. Tällöin yksilö voi toimia edel-
lytystensä mukaisesti osana yhteiskuntaa ja aktiivisena osapuolena sosiaalisissa verkostoissaan. 
(Ikonen 2001, 12–13.)  
 
Oppimiseen vaikuttavat yksilön taidot, aikaisemmat oppimiskokemukset ja motivaatio. Tärkeä teki-
jä on myös yksilön kyky arvioida ja seurata omaa toimintaansa oppimistilanteissa. Onnistumisen- 
tai epäonnistumisen kokemukset aikaisemmissa oppimistilanteissa vaikuttavat yksilön minäkäsityk-
seen ja käsitykseen itsestään oppijana. Nämä vaikutukset voidaan nähdä yksilön motivaatiossa. Op-
pimisen tuleekin olla mielekästä ja oppimistilanteet suunniteltu huomioiden osallistujien taidot. 
Oppimistilanteiden tulisi tarjota onnistumisen kokemuksia. (Ahonen, Viholainen, Cantell & Rintala 
2005, 7–8; Everett, Donaghy & Feaver 2003, 69,71.) 
 
Oppimisympäristöllä voi olla suuri vaikutus oppimiselle. Oppimisympäristöön kuuluu fyysinen op-
pimisympäristö (mm. opetustilat, opetusvälineet ja esteettömyys), kognitiivinen oppimisympäristö 
(mm. eriyttäminen ja henkilön yksilöllisten taitojen ja tason huomioiminen opetuksessa), sosiaali-
nen oppimisympäristö (mm. vuorovaikutuksen laatu opiskelijoiden välillä) ja psyykkinen oppi-
misympäristö (mm. luo hyvinvointia, turvallinen ilmapiiri, arvostus, luottamus, välittäminen). (Iko-
nen, O. & Virtanen, P. 2007, 241–243.)  Oppimisympäristön huomioiminen ja sen muuntautumis-
kyky on erityisen tärkeää silloin, kun opiskelijoilla on erilaisia oppimisvaikeuksia. Toinen opiskeli-
ja saattaa kaivata enemmän virikkeitä ja ärsykkeitä ollakseen vastaanottavainen, ja toiselle liiallinen 
ärsykkeiden määrä voi luoda kaoottisen tilan ja aiheuttaa syrjäänvetäytymistä ja turvattomuutta. 
Muunneltavissa olevalla ja monipuolisella oppimisympäristöllä voidaan huomioida opiskelijan eri-
tyistarpeita ja oppimistyylejä ja näin saavuttaa parempia oppimistuloksia. (Kranowitz 2004, 202–
203). 
 
 
Oppimisvaikeudet 
 
Oppimisvaikeudet johtuvat nykykäsityksen mukaan keskushermoston toiminnan häiriöstä ja ne kes-
tävät usein koko elämän ajan. Ongelmia voi olla usealla alueella esimerkiksi puheentuoton, lukemi-
sen, kirjoittamisen, matematiikan tai päättelyn alueella. Oppimisvaikeuksien laajaan kirjoon sisälly-
tetään myös kehitykselliset koordinaatiohäiriöt, kehitysvammaisuus, autisminkirjo ja tarkkavai-
suushäiriöt. Oppimisvaikeudet voivat esiintyä yhdessä aistivamman, emotionaalisen tai sosiaalisen 
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häiriön kanssa. Ne voivat liittyä myös heikkoihin psykososiaalisiin olosuhteisiin tai oppimistilai-
suuksien puutteisiin.  
 
Monet oppimisvaikeuksien kanssa painivat opiskelijat ovat lahjakkaita jollakin osa-alueella. Lah-
jakkuus voi näkyä osa-alueella, jota koulujen opetussuunnitelma ei arvosta. Koulujen tulisi tarjota 
jokaiselle opiskelijalle mahdollisuus optimaaliseen kasvuun ja oppimiseen, joiden lähtökohtana ovat 
opiskelijan taidot ja edellytykset. (Huisman & Nissinen 2005, 26–27; Sherborne 1997, 75–76.) 
 
 
Kognitiiviset taidot ja motoriikka  
 
Kehityspsykologiassa lapsi rakentaa Piaget’n mukaan maailmaa toimiessaan siinä, eli lapsen sen-
somotorinen toiminta on perustana hänen myöhemmin kehittyville kognitiivisille taidoilleen. Tätä 
tukee myös tutkimus (Campos yms. 2000, 149–219) pikkulasten toiminnan ja liikkumisen merki-
tyksestä kognitiiviselle ja sosiaaliselle kehitykselle. Esimerkiksi lapsen alkaessa ryömiä tai kontata 
myös hänen spatiaaliset taitonsa näyttävät kehittyvän nopeasti. Lapsen lähtiessä liikkeelle lisäänty-
vät hänen esikielelliset eleensä, joilla hän osoittaa toiveitaan ja tarpeitaan. (Ahonen, Viholainen, 
Cantell & Rintala 2005, 22.)  
 
Motorisilla ja kognitiivisilla taidoilla on havaittu olevan monia yhteisiä aivomekanismeja (Diamond 
2000, 44–56). ”Pikkuaivoja on perinteisesti pidetty motoriseen säätelyyn ja motoristen taitojen op-
pimiseen liittyvänä aivorakenteena ja aivojen etuosia taas kognitiivisen säätelyn ja erilaisten kogni-
tiivisten toimintojen integroinnin kannalta merkityksellisinä rakenteina. Erilaiset aivojen kuvanta-
mistutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että nämä anatomisesti eri puolilla aivoja sijaitsevat ra-
kenteet toimivat voimakkaassa yhteistyössä erilaisten kognitiivisten tehtävien suorittamisessa. Tä-
mä yhteistoiminta korostuu, kun suoritettava tehtävä on uusi tai vaativa. Kun tehtävä tulee tutuksi ja 
sen suorittaminen automatisoituu, molempien rakenteiden toiminta vähenee.” (Ahonen, Viholainen, 
Cantell & Rintala 2005, 22–23). Pikkuaivoilla on myös yhteyksiä visuaalisten havaintotoimintojen, 
toiminnan suunnittelun, kielellisten toimintojen ja spatiaalisen hahmottamisen käsittelyyn ja muis-
tamiseen.   
 
Motoristen taitojen harjoittamisella voidaan vahvistaa monia elementtejä, jotka ovat tärkeitä muissa 
kouluaineissa. Liikunnan avulla voidaan vahvistaa ja tukea kehontuntemusta ja kehosta tulevien 
viestien ymmärtämistä, silmä-käsikoordinaatiota sekä vasemman ja oikean kehonpuoliskon yhteis-
työtä. Lisäksi voidaan oppia etäisyyksistä, suunnista, muodoista, väreistä, koosta ja määristä. Näitä 
elementtejä tarvitaan mm. lukemisessa, kirjoittamisessa ja laskemisessa. Tämän vuoksi liikunta on 
loistava toiminnallinen menetelmä, jota voidaan hyödyntää eri kouluaineissa kuten matematiikassa, 
maantiedossa, biologiassa, äidinkielessä, ja niin edelleen. Liikuntaa harrastettaessa ollaan sosiaali-
sessa kanssakäymisessä muiden kanssa, jolloin myös vuorovaikutustaidot, yhteistyö- ja ongelman-
ratkaisutaidot vahvistuvat. Lisäksi liikunta tukee tarkkaavaisuutta ja keskittymistä. (Huisman & 
Nissinen 2005, 25.) Näin ollen motorisella harjoittelulla voidaan tukea oppimista ja oppimiseen 
tarvittavia taitoja.  
 
 
Psykomotoriset harjoitteet 
 
”Kun katsot miten ihminen liikkuu, ymmärrät paljon myös hänen sielustaan” Leonardo Da Vinci 
(Koljonen 2005,75). 
 
Psykomotoristen harjoitteiden sisältö lähtee opiskelijan tarpeista ja kehitysvaiheen tunnistamisesta. 
Harjoitteet rakennetaan niin, että ne sisältävät kolme keskenään vuorovaikutuksessa olevaa keskeis-
tä osa-aluetta. Nämä osa-alueet ovat kehokokemus, materiaalikokemus ja sosiaalinen kokemus. 
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Kehollamme voimme ilmaista tunteita ja tarpeita, joten kehokokemuksessa huomio kiinnittyy oman 
kehon tuntemiseen ja kokemiseen. Materiaalikokemuksessa huomioidaan tila, välineet ja ympäristö. 
Käytettävät materiaalit ja välineet tuottavat yksilöllisiä aistikokemuksia. Kommunikoidessaan ja 
ollessaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa sovitaan ja opitaan yhteisistä pelisäännöistä ja niiden 
noudattamisesta. Näistä asioista muodostuu sosiaalinen kokemus.  (Koljonen 2005, 82–83.) 
 
Psykomotorisia harjoitteita voidaan suorittaa monipuolisesti erilaisessa ympäristössä sisätiloissa, 
maastossa ja vedessä huomioiden eri vuodenajat ja niiden tuomat mahdollisuudet mm. aistien vä-
rikkääseen käyttöön. Harjoitukset voivat koostua monenlaisista harjoitteista, joita ovat esimerkiksi 
liikuntapelit, tanssi-, rytmi- ja musiikkiharjoitukset, kehontuntemusta harjoittavat motoriset radat, 
aistisuunnistus ja muut aistiharjoitteet, rentoutumistuokiot, havaintoharjoitteet, pantomiimi tai teat-
teri. Välineinä voidaan käyttää vatsalautaa, laskuvarjoa, keinuja, trampoliinia, kanoottia ja erilaisia 
perusliikuntavälineitä. Vain mielikuvitus asettaa rajoja harjoitusten valinnalle ja toteutukselle.  
(Koljonen 2005, 82–84.)  
 
 
Esimerkkiharjoituksena aistiharjoitus  
 
Aistisuunnistus toteutetaan ulkona luonnossa vaihtelevassa maastossa. Aistisuunnistukseen osallis-
tuu 5 opiskelijaa ja 2 ohjaajaa. Aistisuunnistusta varten ohjaaja on käynyt laittamassa kuvalliset 
rastikyltit ja muut tarvittavat materiaalit paikoilleen aiemmin.  Aistisuunnistusta varten voidaan 
valmistautua käymällä ennakkoon läpi ihmisen aisteja ja aistisuunnistuksessa käytettävää karttaa. 
Rasteja on yhteensä 6 kappaletta:  

1. RASTI 1 TUNTOAISTI: ”Voin tunnustella erilaisia materiaaleja käsilläni.” ”Tunnustele 
käsilläsi luonnosta löytyviä materiaaleja.” ”Miltä puun kuori tuntuu?” 

2. RASTI 2 TASAPAINO- JA LIIKEAISTI: ”Pystyn liikkumaan ja liikuttamaan kehoni osia.” 
”Missä asennossa hiihdän ja luistelen?” ”Keksi myös itse asentoja.” 

3. RASTI 3 NÄKÖAISTI: ”Voin nähdä esineitä ja värejä silmilläni.” ”Katso ympärillesi mitä 
näet?” ”Löydätkö myös eri värejä?” 

4. RASTI 4 HAJU- JA MAKUAISTI: ”Voin haistaa nenälläni ja maistaa suullani.” ”Haista 
mitä hajuja purkeissa on… esim. sitruuna, kaakao, kahvi?” ”Miltä maistuu … esim. omena, 
manteli, vaahtokarkki?” ”Kävitkö jo syömässä, miltä ruoka maistui?”   

5. RASTI 5 KUULOAISTI: ”Voin kuulla erilaisia ääniä korvillani.” ”Kuuntele hetki hiljaa, 
mitä kuulet?” ”Kuuluuko ihmisten, eläinten tai autojen ääniä?” 

6. RASTI 6 TASAPAINOAISTI: ”Voin istua, seistä ja kävellä kaatumatta.” ”Kävele hetki 
rastin läheisyydessä, onko maastossa helppo liikkua?” ”Leikkikää seuraa johtajaa niin, että 
jokainen saa vuorollaan olla johtaja. Miltä liikkuminen tuntuu?” 

 
Opiskelijoille annetaan kartta, johon on merkitty valmiiksi reitti ja rastit. Kartan sivusta löytyy li-
säksi kuvallinen rastimäärite helpottamaan rastien löytymistä, esimerkiksi puu, talon kulma tai lai-
turi. Maasto on valittu helpottamaan hahmottamista niin, että tutut karttamerkit rajaavat reittiä, esi-
merkiksi alalaidassa autotie ja yläreunassa järvi. Opiskelijoiden tasosta riippuen heillä voi olla käy-
tössä kompassi. Ohjaajat tukevat opiskelijoita tarpeen mukaan suuntien hahmottamisessa ja rastien 
löytämisessä. Opiskelijoiden annetaan kuitenkin tehdä mahdollisimman paljon itse ja reitin vaati-
vuus on suunniteltu huomioiden opiskelijoiden taidot. Opiskelijoiden erityistarpeista riippuen oh-
jaajalla voi olla mukana rastikohtaiset kuvakortit. Rastilta toiselle siirryttäessä voidaan käyttää eri 
tapoja liikkua. Suunnistuksen tavoitteena on vahvistaa kehontuntemusta oppimalla eri aisteista, ke-
honosista ja niiden liikkeestä, vahvistaa suuntien, tilan ja etäisyyksien hahmottamista, kehittää vuo-
rovaikutustaitoja ja saada onnistumisen kokemuksia. Aistisuunnistusta voidaan toteuttaa useamman 
kerran, kun se on tutumpi, opiskelijoille voidaan antaa enemmän ideointivastuuta rasteilla tehtävistä 
harjoituksista. Opiskelijoiden kanssa voidaan myös suunnitella uusi aistisuunnistusrata ja rastien 
paikat.       
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Työni tarkastelua 
 
Aluksi kehittämistehtävän aiheen ja asiasisällön rajaaminen tuntui haastavalta. Oppiminen ja liikun-
ta ovat niin laajoja osa-alueita, että kehittämistehtävän laajentaminen huomattavasti laajemmaksi 
työksi olisi onnistunut helposti. Lähteitä löytyi runsaasti oppimisesta ja liikunnasta, psykomotorii-
kastakin riittävästi.  Psykomotoriikan osalta oli vaikeata päättää mitä kaikkea sisällyttää kehittämis-
tehtävään ja mitä rajata pois. Päädyin jättämään psykomotoriikan historian käsittelemisen hyvin 
lyhyeen, halusin päästä suoraan kuvailemaan mitä psykomotoriikalla tarkoitetaan ja keille se sovel-
tuu. Oppimista käsitellessäni tarkoituksena oli kuvata oppimisen merkitystä yleisesti ja tuoda esille 
niitä piirteitä, jotka mielestäni ovat tärkeitä erityisesti opiskelijoille, joilla on oppimisvaikeuksia. 
Näihin sisältyy yksilön erityispiirteiden huomioonottaminen, kokonaisvaltainen oppiminen ja op-
pimisympäristö.   
 
Kehittämistehtävässä kartoittamani tiedon pohjalta tavoitteenani on tulevaisuudessa luoda opetus-
materiaalia erityisammattiopiston opetushenkilöstölle. Materiaali koostuisi tiiviistä teoriaosuudesta 
aiheeseen sekä valmiista psykomotorisista harjoitteista ja niiden soveltamisehdotuksista. Kehittä-
mistehtävän puitteissa materiaalin valmistaminen olisi ollut liian pitkä prosessi. Kehittämistehtävää 
tein kuitenkin pitäen tuotoksen mielessäni.  
 
Kehittämistehtäväni tavoitteena oli etsiä ajan tasalla olevasta kirjallisuudesta tietoa siitä tukevatko 
psykomotoriset harjoitteet ja liikunta kokonaisvaltaista oppimista. Aivotasolla on löydetty yhteyksiä 
kognitiivisia ja motorisia taitoja säätelevien aivoalueiden välillä. Tällä hetkellä on ”kuitenkin 
enemmän tietoa motorisen harjoittelun epäsuorista oppimista tukevista vaikutuksista” (Ahonen, 
Viholainen, Cantell & Rintala. 2005, 24).  
 
Psykomotorisen harjaannuttamisen pidempiaikaisia vaikuttavuus- ja seurantatutkimuksia on toistai-
seksi tehty vähän. ”Vaikuttavuuden arviointi on vaikeaa, koska odotetut vaikutukset ja muutokset 
ilmenevät hyvin monella taholla ja vaikutus on yhteydessä moniin eri tekijöihin. Eniten vaikutta-
vuutta on tutkittu psykomotoriikassa liikunnan ja motoriikan alueella. Erityisesti esi- ja päiväkoti-
ikäisillä on huomattu motoriikan paranemista mutta on myös näyttöä positiivisesta vaikutuksesta 
myöhemmällä iällä. Näyttöä löytyy psykomotoriikan myönteisestä vaikutuksesta sosiaalis-
emotionaaliselle alueelle, itsearvostukseen, itseluottamukseen sekä kognitiiviselle alueelle.” (Koljo-
nen 2002, 33–34.) Lisää tutkimusta kuitenkin tarvitaan, ennen kuin voitaisiin sanoa, että motoriikan 
harjoituksilla voidaan suoraan tukea kognitiivisten toimintojen rakentumista ja vastavuoroisesti 
kognitiivisia toimintoja harjoittamalla voidaan tukea motoriikan rakentumista (Ahonen, Viholainen, 
Cantell & Rintala 2005, 24). 
 
Monesta lähteestä löytyi tietoa motoristen harjoitteiden tärkeydestä lapsen ja nuoren kehittymiselle. 
Toimiessaan ympäristössään aktiivisesti yksilön motoriset taidot, minäkäsitys, itsetunto, vuorovai-
kutustaidot ja ympäristön hahmottaminen kehittyvät. Tämän lisäksi liikunnallinen aktiivisuus vai-
kuttaa positiivisesti suuntien, määrien, kokojen ja etäisyyksien hahmottamiseen. Motorisiin harjoit-
teisiin voidaan lisätä näitä elementtejä vahvistavia harjoitteita ja motorisilla harjoitteilla voidaan 
tukea näiden asioiden kehittymistä.  
 
Onnistumisen kokemukset ovat tärkeitä. Onnistumisen kokemukset vahvistavat yksilön itsetuntoa ja 
luovat positiivisia oppimiskokemuksia, jolloin on huomattavasti todennäköisempää, että henkilö on 
vastaanottavainen ja avoin oppimiselle. Opettajan ja ohjaajan tulee varmistaa, että liikkuminen on 
positiivinen ja iloinen tapahtuma, jossa jokainen voi onnistua. Oppimisympäristöllä on suuri vaiku-
tus motivaatioon ja oppimisympäristön oikealla valinnalla voidaan myös mahdollistaa monipuoli-
nen aistien käyttö ja erilaisten opiskelijoiden oppiminen.  (Hakala 1999, 98, 107.)      
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Psykomotorinen harjaannuttaminen sisältää vahvasti oppimista tukevia elementtejä ja siinä keskity-
tään tukemaan yksilöä kokonaisvaltaisesti. Psykomotorisissa harjoitteissa huomioidaan kehokoke-
mus, materiaalit, ympäristö ja sosiaaliset taidot. Harjoitteita suoritetaan monipuolisessa ympäristös-
sä ja monenlaisin menetelmin. Tämän vuoksi psykomotorista harjaannuttamista voidaan soveltaa 
erinomaisesti erityisammattiopistossa.  (vrt. Eisala 2003.)  
 
Kehittämistehtävän avulla sain lisää tietoa psykomotorisesta harjaannuttamisesta. Tulevaisuudessa 
pystyn aiempaa paremmin laatimaan opetushenkilöstölle materiaalia, jossa kuvaan, mihin asioihin 
psykomotorisilla harjoitteilla voidaan vaikuttaa ja miten liikunnan avulla voidaan luoda mielekäs 
oppimisympäristö. Psykomotorista harjaannuttamista voidaan käyttää muiden oppiaineiden opetuk-
sen yhteydessä oppimista edistävästi. Kehittämistehtävän tekeminen oli antoisaa ja oma ymmärryk-
seni psykomotoriikasta ja oppimisesta laajeni.   
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Läsnäolo liikunta® - Keho on mielen koti 

 
Tarja Tonteri 

 
 

Tässä kehittämistehtävässä tarkastelen vuosien saatossa kokemukseni kautta kehitte-
lemääni Läsnäolo liikuntaa, jonka olen nimikesuojannut patentti- ja rekisterihallituk-
sessa. Läsnäolo liikunnan keskeiset sisällön elementit ovat läsnäolo, sisältäpäin avaa-
va liike, vapaa hengitys, musiikin tukeva vaikutus ja oma persoona työvälineenä. Läs-
näolo liikunnassa lähestytään ihmistä kehollisuuden kautta siten että on mahdollista 
kohdata itsensä psyyken tasolta. Kehoa lähestytään irti päästämisen ja hellittämisen 
kautta, jolloin tunteiden tiedostaminen voi nousta esiin. 
 
Kehittämistehtävän kautta Läsnäolo liikuntaan tuli selkeä sisältö ja perusrunko. Tule-
vaisuudessa voin hyödyntää sitä toimintaa kehittäessäni. 

 
 
 
Johdanto 
 
Olen ohjannut yli 20 vuotta erilaisia liikuntaryhmiä. Halusin oman persoonallisen liikuntatuotemer-
kin. Suojasin tuotemerkin, koska läsnäolo sanana on tällä hetkellä niin ajankohtainen. 
 
Sain ensimmäisen kosketuksen kehoa kuuntelevaan ja sisältäpäin avaavaan liikkeeseen v. 2001 kir-
joittamisviikonloppuna Kotkassa. Ennen syventymistä luovaan kirjoittamiseen, toinen ohjaajista 
ohjasi ryhmälle avaavaa liikuntaa. Hengityksen vapaa virtaaminen oli olennaista liikkeissä, veny-
tyksissä ja loppurentoutuksissa. Tehdessäni ensi kertaa liikkeitä helposti, vapaasti, yksinkertaisesti, 
vaatimatta keholta yhtään enempää kuin mitä siinä sillä hetkellä jo oli, tulivat kyyneleet silmiini. 
Olin yksinkertaisen oman kehon kuuntelun kautta tullut kosketetuksi ja liikutetuksi hyvin syvältä. 
 
Olen käynyt Rosen-menetelmän® kehohoidoissa ja opiskellut Rosen-menetelmää ja -liikuntaa kurs-
seilla. Tutustuin Avaavaan liikuntaan® ja aloitin tuntien ohjaamisen. Luin Jon Kabat-Zinnin kirjan 
”Olet jo perillä”. Läsnäolomeditaatioharjoitukset tulivat elämääni. Huomasin läsnäolon ajatuksen 
siirtyvän ohjaukseeni. Ohjasin ryhmää olemaan tietoinen kehostaan ja hengityksestään niin pysäh-
tymis- ja rentoutumisharjoituksissa kuin liikkeissä. Oman suojatun tuotemerkin siemen alkoi kasvaa 
ja keväällä 2007 lähetin hakemuksen patentti- ja rekisterihallitukseen. Kolmen kuukauden odottelun 
jälkeen sain postitse tiedon, että hakemukseni on hyväksytty. Syksyllä 2007 aloitin kolme ensim-
mäistä Läsnäolo liikunta® -ryhmää Kouvolan ja Valkealan kansalaisopistoissa. 
 
Tämän kehittämistehtävän tarkoitus on saattaa kirjalliseen muotoon rekisteröimäni Läsnäolo liikun-
ta®. Tässä työssä määrittelen kirjallisuuteen pohjautuen läsnäoloa, sisältä päin avaavaa liikettä ja 
musiikin terapeuttisia vaikutuksia ja omaa persoonaa työvälineenä. Kerron myös lyhyesti tavara- tai 
tuotemerkin suojaamisesta. 
 
 
Läsnäolo liikunta® syksyllä 2008  
 
Kotikyläni eläkkeellä oleva opettaja kertoi tarinan Kaikkosen vanhasta isännästä ja hänen hevoses-
taan. Isäntä ja hevonen tekivät taivalta tietä pitkin omaa tahtiaan tai oikeastaan hevosen tahtiin. He 
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olivat sen verran tuttuja vuosien varrelta, että kummallakaan ei ollut kiirettä. Kun hevonen halusi 
levätä, se pysähtyi omia aikojaan. Antti pani tupakaksi ja sitten kun hevonen katsoi hyväksi, matkaa 
jatkettiin. Liekö yhtäkään reissua jäänyt tekemättä? 
 
Läsnäolo liikunta® on minun persoonallinen tapani ohjata pehmeää, virtaavaa ja kehon sisältä käsin 
avaavaa kiireetöntä liikuntaa, johon vapaa hengitys mahtuu. Läsnäolo liikunnassa voi sallia kehon 
hellittää olemaan sellainen kuin se tällä hetkellä on ja olla vuorovaikutuksessa sen hetkisen olemi-
sen kanssa. Läsnäolo liikunta on kehon ja mielen hallinnasta luopumista tavoittelematta muuta, ar-
vostelematta itseä kokonaisuutena ja hyväksyen itsensä sellaisena kuin on. Läsnäolo liikunta muut-
tuu ja muotoutuu koko ajan, koska minä muutun ja muotoudun koko ajan. Muutos tapahtuu oman 
itseksi kasvamisen ja itsessäni vaikuttavaksi kokemieni itsehoidollisten kehollisten menetelmien 
kautta. Imeytän nämä itseeni ja tuon ne persoonani kautta Läsnäolo liikuntaan. Merkittävä sysäys 
kehotuntemuksen viisauksiin tutustumiseen tuli oman uupumuksen kautta. Hoidin persoonani ehey-
tymistä liikunnan, hiljaisuuden, tietoisuustaitojen ja psykoterapian avulla. 
 
Läsnäolo liikuntakerta kestää puolitoista tuntia, jotta kokoontumisesta välittyisi kiireettömyys. Ke-
hon muutosprosessi on hidas. Riittävä ajankäyttö antaa mahdollisuuden kokemuksien ”imeytymi-
seen luihin ja ytimiin” saakka. Koko kokoontumisen johtoajatuksena on olla tietoisena sisäisistä 
persoonan (sielu, psyyke ja keho) tuntemuksista. Läsnäolo liikuntakerta sisältää: 
- alkuvirittäytymisen omaan kehoinstrumenttiin (läsnäolo itsessään) 
- tukirankaa hahmottavia pehmeitä liikkeitä lattialla alustan tukemana (alustasuhde) 
- käsien ja rintakehän liikkeitä ja lihasten pehmeitä venytyksiä, joiden kautta hengitykseen ja sydä-
men toimintaan saadaan sisäistä tilaa (kehon huoltojärjestelmä)  
- jalkojen ja lantion liikkeitä ja pehmeitä venytyksiä, joiden avulla liikkumisen vapautuminen tulee 
mahdolliseksi (alustasuhde, lantio liikkumisen ydin) 
- koko kehon käyttöä liikkumisessa (tanssi ja ilo) 
- välipalana ja tuntien elävöittämiseksi erilaisiin itsehoidollisiin menetelmiin 
tutustumista 
- alustaan tukeutuen tehtäviä käsien ja jalkojen liikkeitä, joilla edistetään selän liikkuvuutta 
- ”loppuhaudutus” eli liikekokemusten tunnisteleminen ja jättäminen kehoon ”olemaan”  
 
Silloin tällöin kerään osallistujien kommentteja siitä, mitä liikunta on merkinnyt osallistujille. Osal-
listujan kommentti syksyltä -08: ”Olen osallistunut ryhmään jo 4 vuotta. Olen oppinut rentoutu-
maan ja nauttimaan. Todella arvostamaan itseäni. Se on niin iso ilo, että sitä on vaikea sanoin ker-
toa. Säryt ovat kadonneet.”  
 
 
Tietoisuustaidot ja läsnäolo 
 
Erään hoitohuoneen taululla luki: ”ei mutkun, ei sitkun vaan nytkun”. Se herätti minut tajuamaan 
kuinka tiiviisti elin silloin sitkun elämää. No, se muuttui mutkun-elämäksi ja harjoittelen pikku hil-
jaa elämään nytkun-elämää. Nytkun-elämä on elämistä tässä hetkessä. Läsnäolon voin tuntea niin 
sisäisten kuin ulkoisten aistieni kautta. Helpommin se tapahtuu ulkoisten aistien kautta: Näen, kuu-
len, haistan ja maistan sekä tunnen erilaisia ihotuntemuksia. Näiden aistien avulla voin missä vaan 
tuoda itseni ruumiillisesti tähän hetkeen. Sisäisten aistien avulla läsnäolon voi kokea ruumiillisesti 
propioseptisten aistien kautta; tuntea nivelten asento, tasapaino, liike sisältä käsin. Hengityksen tie-
dostamisen kautta voin tuoda itseni aina yhä uudelleen itseeni ja tähän hetkeen. Läsnäolo liikunnan 
aluksi virittäydytään oman ruumiin tuntemiseen fyysisesti aistimuksien kautta ja psyykkisesti tun-
temusten ja tunteiden kautta. ”Loppuhaudutuksessa” annetaan kaiken kokoontumiskerran aikana 
koetun painua kehon muistiin. Liikunta alkaa hiljaisuudella ja loppuu hiljaisuuteen. 
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Kirjailija ja mietiskelyretriittien ohjaaja Gatherine Ingramin (2003) mukaan havahtuneessa tietoi-
suudessa on seitsemän ominaisuutta. Ne ovat hiljaisuus, herkkyys, ruumiillisuus, aitous, huomioky-
ky, ilo ja ihmetys. Hiljaisesti tiedostavassa läsnäolossa todella tunnemme oman ruumiillisuuden. 
Olemme erottamattomasti yhteydessä ilmakehään hengityksen kautta. Aistimukset voimistuvat ja 
hienostuvat, kun vapaasti koemme ruumiilliset ja tunneperäiset ärsykkeet. Kun on hyvä olla ja 
olemme hiljaa, kykymme kokea aistinautintoa lisääntyy. Vaikutelmaan vaadittu ärsykkeiden määrä 
laskee. Pieni määrä riittää pitkälle. Jokainen elämän ilmaus kuiskataan vai kerran. Meidän tehtäväk-
semme jää elää se täydesti. (Ingram 2003, 92–113.) 
 
Tutkija Eckhart Tollen (1999) mukaan kehon kautta voi päästä olemiseen. Keho rakastaa huomiota, 
joka ylläpitää läsnäoloa. Tarkkaavaisuus on tietoisuuteesi keskitetty voima. Se muuttaa kaiken it-
sekseen. Olet kuin puu, jonka juuret ovat kaivautuneet syvälle maahan tai kuin syvälle ulottuvan ja 
vankan perustan päällä oleva rakennus. Koko kehosi kuuntelee tai lukee tässä hetkessä, olemisessa. 
Läsnäolossa elämä virtaa olemisesta. (Tolle 1999,101–128.)  
 
Olemisen kyky on syvää vakuuttuneisuutta siitä, että on rakastettu. Oleminen on ponnistelematto-
muutta. Rauhallista tietoisuutta siitä, että elämässä on paikka minulle sellaisena kuin olen. Saan olla 
sovussa ja levossa oman olemukseni kanssa. Olemisen kyky nousee rakkaudellisesta asenteesta it-
seä kohtaan. Siihen perustuu lepo. (Hellsten 2000, 146–147.) ”Lintu ei ponnistele ollakseen jotain 
muuta kuin se on. Lintu on levollisesti lintu, perhonen on perhonen. Ruoho maassa julistaa tyyty-
väisyyttään ruohona olemiseen” (Helsten 2000, 160). Ihmisessä on myös tämä aitous ja vilpittö-
myys. Kohdatessamme tämän aidon toden olemisen löydämme levollisuutemme. (Hellsten 2000, 
160.) 
 
Lääketieteen apulaisprofessori Jon Kabat-Zinnin mukaan kirjassa ”Olet jo perillä” tietoiseen, hy-
väksyvään läsnäoloon kuluu arvostelemattomuus, kärsivällisyys, aloittelijan mielentila, luottamus, 
yrittämisestä luopuminen, hyväksyminen ja irti päästäminen. Fyysiset oireet ovat kehon tapa kertoa 
meille jonkin olevan epätasapainossa. Ne ovat seurausta elimistön toiminnan häiriintymisestä. 
Huomiotta jääneet oireet voivat pahentua ja aiheuttaa myöhemmin vakavampia ongelmia. Jos jä-
tämme huomaamatta ilmenevät oireet, emme myöskään opi kuuntelemaan kehoamme emmekä luot-
tamaan siihen. (Kabat-Zinn 2004, 353.) Ihmisen on hyvä keskittyä siihen, mikä on myönteistä eikä 
siihen mikä on kielteistä. Kielteistä ei kuitenkaan pidä torjua. Näin ihminen voi tiedostaa omaa 
eheyttään sellaisena kuin hän on juuri sillä hetkellä. (Kabat-Zinn 2004, 335.)  
 
Tietoinen läsnäolo – kyky olla valppaana nykyhetkessä – auttaa meitä ymmärtämään, kuinka 
otamme ympäristöstä vastaan informaatiota, kuinka tulkitsemme sitä ja kuinka reagoimme siihen. 
Kun olemme tietoisesti läsnä nykyhetkessä, tulemme tietoiseksi siitä, miten koemme ympäristön ja 
miten se vaikuttaa meihin. Perustana on havainnoiminen ja kuvaileminen tuomitsematta ja arvotta-
matta. Osallistumme, tarkkaavaisesti ja täysillä, siihen mitä ympärillämme tapahtuu. (Nillsonne 
2004,16.)  
 
Kyky olla todella läsnä toisten kanssa, olla aidosti suhteessa toisiin, niin perheenjäseniin ja ystäviin 
kuin asiakkaisiin, pohjautuu kykyymme olla ”tässä ja nyt” itsemme kanssa. ”Läsnäolo” kuvataan 
usein siten, että henkilö tuntee olevansa itsessään lujemmin ”maadoitettu” ja kokee elämänsä ”hetki 
kerrallaan”.  Läsnä oleminen on itsestä huolehtimisen prosessin tärkein osa. Läsnäolo edistää ehey-
den ja kokonaisuuden tunnetta, parantaa tarkkaavaisuutta, lisää keskittymiskykyä ja lisää ”kirkkau-
den” (valppauden, tietoisuuden) tunnetta älyllisissä toiminnoissa. Ollessamme läsnä kohtaamme 
elämän usein täydemmin ja syvemmin. (Baker 2003, 60.) 
 
Läsnäolo liikunnassa tietoisuus itsestä ja tästä hetkestä nousee esiin anatomisen rakenteen, fysiolo-
gisten toimintojen, psyykkisten havaintojen ja reaktioiden sekä olemassa olon kautta. Anatomiseen 
rakenteeseen kuuluvat luut, lihakset, kudokset eli kaikki se mistä koostumme. Fysiologiseen aisti-
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miseen kuuluvat kaikki elintoiminnot, liikkeet, kehon rytmit kuten verenkierto ja hengitys. Psyykki-
seen havainnointiin kuuluvat tunteet, asenteet ja ajatukset. Kaiken tämän aistiminen mahdollistaa 
oman olemassaolon sellaisena kuin se on. 
 
 
 
Kehoa sisältäpäin avaava liike  
 
Kehoa sisältä päin avaava liike perustuu amerikkalaisen fysioterapeutin Marion Rosenin kehittä-
mään Rosen-menetelmään ja -liikuntaan. Ennen toista maailmansotaa Else Gindler oli tutkija, joka 
työskenteli fyysisen ja persoonallisen kehityksen alueella. Häntä pidetään nykyisten hengitys- ja 
rentoustekniikoiden edeltäkävijänä. Lucy Heyer oli hänen oppilaansa. Lucy Heyer ja hänen miehen-
sä Gustav Heyer (G. Jungin oppilas ja kollega) käyttivät hierontaa, hengitystyöskentelyä ja rentou-
tusta yhdessä psykoanalyysin kanssa. Marion Rosen aloitti ammatillisen kouluttautumisen Lucy 
Heyerin oppilaana ennen kouluttautumista fysioterapeutiksi. (Mayland 1992 20.) 
 
Rosen-menetelmä perustuu teoriaan, jonka mukaan ne kokemukset ja reaktiot, joita ei ole voinut 
käsitellä silloin kun ne ilmenivät, varastoituvat kehoon. Vaimentava reagointitapa on perusta jännit-
tyneille lihaksille. Siitä tulee automaatio. Syy tutuille tavoille käyttää kehoa ja olla kehossa on tie-
dostamaton. Se on ollut tapa selvitä. Rosen-menetelmä ja -liikunta auttavat ihmistä tiedostamaan, 
miltä heidän elämänsä näyttäisi, jos ”eloonjäämisstrategia” ei olisi enää tarpeen. Hellittämällä ihmi-
nen voi muuttaa tapaa kohdata maailma. Sekä kehoterapiassa että liikunnassa lihasjännityksen tie-
dostamisen kautta ihmisen on mahdollista vapautua lihasjännityksestä. Ihminen voi tuoda kehon 
sisälle tavan, joka mahdollistaa sisäisen tilan tunteen laajenemisen ja liikkuvuuden. Ihmisellä on 
tilaisuus maistella sitä kuka hän todella on ja mikä hänelle on mahdollista. Seurauksena on itsensä 
hyväksyminen sellaisena kuin on. (Rosen & Brenner 1991, 1–5.) 
 
Rosen-liikunta on kokonaisvaltaista liikkumista kuten varhaislapsuudessa. Meillä on mahdollisuus 
käyttää kehon vapautta tekemään jokapäiväisestä elämästä ikään kuin tanssia (Rosen & Brenner 
1991, 4–5). Tanssi on elimistöä ja immuunipuolustusta vahvistavaa liikuntaa. Tanssissa rytmiset 
liikkeet höllentävät ruumiin panssaria. (Ehdin 1999, 171.) 
 
Hengitys on ydin. Kehon alkulämmittelyssä vapautetaan lihaksia ja lisätään lihasten liikeratoja rin-
takehän alueella. Liikkeet vapauttavat palleaa ja lisäävät rintakehän sisäistä hengityksen tilavuutta. 
Hengitystä seuratessa keho ikään kuin aavistaa seuraavan liikkeen. Liikunnassa otetaan huomioon 
sydämen, keuhkojen ja pallean fyysinen ja fysiologinen yhteys. Hengityksen salliminen kehon tar-
peiden mukaan tuo riittävästi happea sydämelle pumpattavaksi elimistöön. Vapaan hengityksen 
salliminen liikkeiden aikana viestii keholle, ettei siltä haluta mitään muuta kuin mitä se tällä hetkel-
lä jo on. Rintakehää avaavat ja pehmentävät liikkeet tehdään käsivarsien ja olkapäiden liikkeiden 
kautta. 
 
Sisään- ja uloshengitysvaiheiden väliset tauot ovat yhtä tärkeitä kuin itse hengitys. Se vastaa klassi-
sen musiikin taukoja, jotka ovat yhtä merkityksellisiä kuin niiden välissä olevat sävelet. Kun pallea 
supistuu, keuhkojen käytettävissä oleva tila kasvaa ja vatsaontelo laajenee. ”Litteä vatsa” ja oikea-
oppinen hengitys eivät siis kuulu yhteen. Vapauttava hengitys on rytmistä palleahengitystä, joka 
vapauttaa kapseloituneet tunteet. Sillä pyritään avaamaan elimistön luonnolliset virtaukset ja lisää-
mään kiertoa, jotta energia pääsisi liikkumaan esteettömästi. Vapauttava hengitys kiihottaa solujen 
uusiutumista ja antaa elinvoimaa. (Ehdin 1999, 164.) 
 
Toiminta, joka vapauttaa hengityskontrollin johtaa tunteiden vapautumiseen. Se osoittaa yhteyden 
hengityksen ja tunteiden välillä. Tunteet, hengitys ja lihasten jännitysmalli ovat alueita, jotka vai-
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kuttavat toisiinsa. Lihasjännitys vaikuttaa rintakehän muotoon ja liikemalliin. Tämä vaikuttaa hen-
gitystapaan. (Bunkan 1983, 29–30.) 
 
Keho ei voi säilyä avoimena ilman lantion tukea. Siksi lantion oikea asento on tärkeä. Vapaa lantio 
voi liikkua jalkojen kautta ja samanaikaisesti tukea kehon yläosia. (Rosen & Brenner 1991,12.). 
Liikunnassa kiinnitetään huomiota pallean ja iliopsoaksen yhteyteen, nehän kiinnittyvät osittain 
samaan kohtaa lannenikamien etupuolella. Suojautuessaan ihminen jännittää sekä pallean että lon-
kan koukistajat vetäessään kehon suppuun. Lantion liikkeitä tehdään jalkojen liikkeiden kautta. Jal-
kojen ja lantion liikkeet ovat aina myös alaselkään vaikuttavia liikkeitä. Pystyasennossa kehon 
asento haetaan ja rakennetaan jalkapohjien alustasta tulevan tukiyhteyden kautta.  
 
Rosen-liikunta perustuu myös tietämykseen nivelten toiminnasta. Liike saa aikaan nivelnesteen 
erittymisen niveleen, joka voitelee nivelpintoja. Jokaisella kokoontumiskerralla kaikki nivelet va-
pautetaan hellittämällä lihaksia, jotka ympäröivät niveliä. Liikunnassa työskennellään täyttä liike-
laajuutta kohti jokaisessa nivelessä. (Rosen & Brenner 1991, 6.)  
 
Rosen-liikunta sisältää yksinkertaisia liikkeitä, selkeää ohjausta ja hyvää musiikkia. Liikuntatunnin 
aikana liikkeitä tehdään keinuttaen, hyppyyttäen, venyttäen ja kiertäen (Rosen & Brenner 1991, 6). 
Rosen-liikunta on oppimis- ja tietoisuusprosessi, joka sallii ihmisten tuntea liikkeet sisällä ja joka 
sitten näyttäytyy ulospäin (Rosen & Brenner 1991, 15). 
 
Läsnäolo liikunnassa liikkeet ovat hyvin yksinkertaisia, jotta huomion voi helposti kääntää sisäisiin 
tuntemuksiin. Vaihtelua kokoontumiskertoihin tuovat erilaiset välineet kuten pallot, voimistelusau-
vat tai tietoisuustaitojakkara. Lisäksi käytän erilaisia itsehoidollisia menetelmiä, joita itse olen ko-
kenut omassa kehossa hyvältä kuten continuum movement, shindon meridiaanivenyttelyt, jooga, 
pilates, aivojumppa yms. Ryhmiä ohjatessani käytän välineitä ja menetelmiä niin yksinkertaisessa 
muodossa että jokainen osallistuja saa tuntemuksen osaamisestaan. 
 
Olin ohjannut vuosia liikuntaa, jonka tavoitteena oli fyysisesti muokata ja muuttaa kehoa. Tavoit-
teena oli tehdä keho erilaiseksi kuin se oli. Saadessani Rosen-terapiaa tiedostin hyväksyvän koske-
tuksen kautta kroonisia lihasjännityksiäni. Rosen-liikunnassa tulin tietoiseksi itsestäni hyväksyvän, 
sallivan ja lempeän liikkeen avulla. Itseeni kohdistuva armollinen kehollinen huomio alkoi sulattaa 
minua. Kyyneleet valuivat usein poskiani pitkin. Läsnäolo liikuntaan olen saanut vaikutteita Ro-
senista ja se on antanut suuntaa lempeää, hellittävää ja pakotonta liikkumista kohti. Fyysinen muu-
tos ja vahvistuminen tapahtuvat hellittämisen kautta. Lähestymistavan mukainen kehon fyysinen 
hoivaaminen on sisältä päin avaavien liikkeiden ydinajatus. 
 
Kirjassaan ”Levande Människa” Roxental ja Winberg lähestyvät kehollisuutta erilaisten ruumiin-
tuntemusten osatekijöiden kautta. Niitä ovat mm. hengitys, keskusta, rajat, alustasuhde, keskilinja ja 
painovoima sekä liikkeen laatu ja suunnat. Vapaa hengitys lähtee kehon keskuksesta eli keski-
vyöhykkeestä, jossa kohtaavat ylempi liikekeskus (pää, kädet ja rintakehä pallean ollessa lattiana) ja 
alempi liikekeskus (jalat, lantio ja sisäelimet pallea ollessa kattona). Tunteet ja tiedostamaton ovat 
yhteydessä hengityksen vapauteen tai pidättämiseen. Ruumiin rajat voi tunnistaa alustasuhteessa 
kontaktin kautta. Sisäisesti ne voi kokea liikkeen suunnan kautta omassa kehossa kokemuksena ja 
elämyksenä. Ulkoisesti havaittu liike, liikkuminen ja käyttäytyminen luovat ihmiselle kosketuspin-
nan omiin ja muiden rajoihin. Keskilinjan kautta voi aistia sitä, miten tasapainottaa itsensä vertikaa-
liakselin suhteen sekä painonsiiroissa sivuttain ja eteen – taakse suunnassa. Liikkeen virtausta ja 
mahdollista lihasjännitystä voi aistia kierrossa keskilinjan ympäri, kierto – vastakierto ylemmän ja 
alemman liikekeskuksen välillä (esim. kävelyssä) sekä koukistus – ojennuskoordinaatiossa, joka 
avaa ja sulkee kehon keskustaa. (Roxendal & Winberg 2006, 59–83.) 
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Ruumiintuntemusten eri osatekijät ovat syventäneet Läsnäolo liikunnassa sisäisen kehon tuntemus-
ta. Ne ovat selventäneet liikuntatuotteeni suhdetta psykofyysiseen fysioterapiaan.   
 
 
Musiikin terapeuttinen vaikutus  
 
”Musiikkiterapian perusajatus on, että kenelle tahansa, jos siihen vain annetaan tilaisuus, musiikki 
voi olla kieli ilman sanoja” (Ahonen 2000 12). Myös liike on kehon sanatonta viestintää. 
 
Musiikin käyttötavat ovat reseptiivinen, reproduktiivinen ja produktiivinen. Reseptiivinen eli vas-
taanottava tilanne sallii osallistujan olla passiivisena. Musiikki tuodaan hänen luokseen, se aktivoi 
tahdosta riippumattomia ruumiintoimintoja ja niiden vaikutus leviää keskushermostoon. Reproduk-
tiivisessa tilanteessa on tarkoitus tuottaa ääni uudestaan samassa muodossa. Asiakas toimii tera-
peutin mallin mukaan. Produktiivisessa tilanteessa asiakas tuottaa itselleen joitain ainutlaatuista. 
(Ahonen 2000, 36.) 
 
Musiikilla on akustisfysikaalisia vaikutuksia. Ääni tarkoittaa ihmiselle ilmanpainevaihtelua, jonka 
hän aistii korvalla ja keholla värähtelynä. Mitä yksinkertaisempi ääni on, sitä helpommin se etenee 
hermosysteemissä. Huilun ääntä pidetään kaikkein rauhoittavimpana ja rentouttavimpana, koska se 
on kaikkein lähinnä sinivärähtelyä. Se on yksinkertaisinta ääntä, ääni-informaatiota ja akustista tie-
toa, jota on olemassa. Ihmisen pulssi, verenpaine ja ihon lämpötila seuraavat jossain määrin musii-
kin vaihteluita. (Ahonen 2000, 37–40.) 
 
Musiikin elementit (rytmi, harmonia ja melodia) vaikuttavat ihmiseen psykofysiologisesti. Rytmillä 
voi olla sekä stimuloiva että depressoiva vaikutus kehon rytmisiin systeemeihin: verenkiertoon, 
hengitykseen ja sydämen sykkeeseen. Nopeutuva ja kiihtyvä rytmi koetaan hallinnan menetyksenä 
tai paniikkina. Hidastuva rytmi saa aikaan rauhoittumista ja rentoutumista. Rytmillä on rauhoittava, 
rohkeutta lisäävä, rentouttava ja vapauttava vaikutus. Harmonia on musiikin sydän, joka vaikuttaa 
suoraan tunteisiin. Duurisoinnut luovat rohkeuden ja voiman ilmapiirin. Mollisoinnut helpottavat 
surussa ja murheessa. Melodia vaikuttaa ajatuksiin. Melodiat ovat syntyneet säveltäjien elämänko-
kemuksesta ja niillä on syvä sisäinen tarkoitus. Melodia, rytmi ja harmonia saavat aikaan ikään kuin 
uuden merkityksen omassa itsessämme. (Ahonen 2000, 41–43.) 
 
Musiikki vaikuttaa ihmiseen fysiologisesti keskushermostosysteemin prosessoinnin, vegetatiivisen 
hermoston, hengityksen, pulssin ja lihasjännityksen kautta. Musiikissa oikea aivopuolisko reagoi 
melodiaan, harmoniaan, muotoihin, orientaatioon, tilaan ja aikaan. Vasen aivopuolisko havaitsee 
rytmin, sanojen tuoton ja vastaanoton sekä aksentin. Musiikki vaikuttaa aivojen limbiseen järjes-
telmään heijastaen ja herättäen tunnekokemuksen tai muuttaen sitä. Musiikin synnyttämä mielihyvä 
vapauttaa aivoissamme endorfiineja. Vastaanottava musiikillinen toiminta vähentää kivun tunte-
musta epäsuorasti auttamalla ihmistä keskittymään musiikkiin kivun sijasta. (Ahonen 2000, 47–54.) 
 
Musiikkia hyödynnetään Läsnäolo liikunnassa kaikilla kolmella tavalla. Tietoisuusharjoituksissa ja 
rentoutumisessa musiikki vain vastaanotetaan. Ohjatussa liikkeissä asiakas toisaalta tuottaa saman 
liikkeen omassa kehossaan ja samanaikaisesti tuottaa jotain ainutlaatuista, oman tavan käyttää ke-
hoaan. 
 
 
Oma persoona työvälineenä 
 
Itsestä huolehtimisen osatekijät ovat tietoisuus itsestä, itsesäätely ja tasapaino. Vastuullisen, kypsän 
itsensä hallinnan ja säätelyn ydinelementti on tietoisuus itsestä. Se sisältää oman fyysisen ja psyyk-
kisen kokemuksen lempeää havainnointia. Itsesäätelyllä tarkoitetaan fyysisten ja emotionaalisten 
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yllykkeiden, viettien ja ahdistusten tietoista ja vähemmän tietoista hallintaa. Itsensä tasapainottami-
nen on tärkeää ihmisen huolehtiessa tarpeistaan. Ihmisen olemiseen liittyvien ahdistusten vastalääk-
keenä toimii myönteinen yhteys ja suhde itseen, toisiin ja maailmankaikkeuteen. (Baker 2005, 21– 
25.) Kirjoitan seuraavaksi itselleni tärkeiksi nousseita ajatuksia, jotka liittyvät persoonaan työväli-
neenä.  
 
Rakkaus synnyttää persoonan. Persoona voi syntyä vain rakkaudessa, sillä se merkitsee haavoittu-
vaksi suostumista sekä syvällistä riippuvuuden hyväksymistä. Persoonana oleminen tarkoittaa sitä, 
että on yhteydessä omaan syvyyteensä. Uupumus on syvimmiltään oman persoonan hylkäämistä. Se 
on oman autenttisuuden menettämistä, sitä ettei saa olla totta. Oleminen alkaa itsensä kohtaamises-
ta. Se tarkoittaa sitä, että ihminen ankkuroi tekemisensä omaan syvyyteensä. Olemisesta tulee paik-
ka jossa tekeminen tapahtuu. (Hellsten 2000, 148–159.) 
 
Syvyytensä voi kohdata vain se, joka on rakkauden ympäröimä. Rakkaus on se suoja, jonka turvin 
ihminen astuu sisällään olevaan turvattomuuteen. Rakkaus tarkoittaa konkreettista ulkoista turvaa. 
Usein se on ihminen, jolla on rakkaudellinen asenne minuun. Turvattomuuden kohtaamiseen tarvi-
taan toinen ihminen. Sen lisäksi turvaa voi löytää ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Turvaan 
saa tukea toisten jakamista kokemuksista kuten esimerkiksi omaelämäkertakirjoista (Hellsten 2000, 
161–162.)  
 
Ihminen, joka on saanut osakseen rakkautta alkaa vähitellen rakastamaan itseään. Hän sisäistää ra-
kastavan, hoivaavan ja välittävän asenteen itseään kohtaan. Hänen arvonsa syvenevät ja niistä tulee 
inhimillisiä. Arvojen syveneminen tarkoittaa juuri sitä, että ihminen alkaa vakavasti suojata oman 
persoonansa sisintä. Tämä on edellytyksenä sille, että voi alkaa syntyä siksi aidoksi ja ainutlaatui-
seksi persoonaksi, mikä sisimmässään on. Ei voi syntyä persoonaksi ellei samalla synny kykyä ja 
halua suojata omaa sisintä ja omaa syvyyttä. Syvä elämä ei tapahdu ihmiselle, hän valitsee sen. 
(Hellsten 2000, 165–167.) 
 
Kun arvot syvenevät, ihminen alkaa tahtoa jotain sen sijaan että hän vain ajautuisi asioihin. Tahdon 
syntyminen on tärkeä merkki persoonan syntymisestä. Aikaa on varattava sille, mikä persoonaksi 
syntymisen ja syvän elämän ylläpitämisen kannalta on tärkeätä. Ihmisen varatessa säännöllisesti 
aikaa oman syvyytensä tutkimiseen hän antaa näille sisäisille asioille signaalin, että hän pitää niitä 
tärkeänä ja hän kohdistaa niihin huomionsa. Silloin nämä sisäiset asiat heräävät eloon, ne alkavat 
liikkua. (Hellsten 2000, 166–171.) 
 
Rakkaus kutsuu luovuttamiseen, rakkaus kutsuu luottamiseen ja sen tähden se johtaa muutokseen, 
siis syvään persoonaksi syntymiseen. Levosta tulee tehokkuuden paikka. Hiljaisuudessa ja luotta-
muksessa eläminen tarkoittaa, että ihminen on oppinut kuuntelemaan itseään hyvin syvältä. Mitä 
enemmän hän asettuu kuuntelemaan tätä syvyyttä, sitä enemmän kuuntelu alkaa saada dialogin piir-
teitä. Saadessaan yhteyden syvyyteensä, oman olemuksensa keskukseen, ihminen alkaa tekemisis-
sään ohjautua tästä keskuksesta. Kaikkeen työhön ja tekemiseen tulee syvyyden väri. (Hellsten 
2000,176–178.) 
 
Liikunnassa sekä ohjaaja että osallistujat ovat kehonsa kautta yhteydessä kokonaispersoonaansa: 
anatomiaansa, fysiologiaansa, mieleensä ja sieluunsa. Vain kaiken sen, mikä ohjaaja on kokenut 
omassa ruumiissaan hän voi jakaa ohjattaviensa kanssa. Ohjaan ryhmää usein silmät kiinni, jotta 
voin kehoni kautta ikään kuin opastaa osallistujia omaan kehoonsa. Usein pyydän osallistujia sul-
kemaan silmänsä, koska siten huomion kääntäminen sisäisiin tuntemuksiin on helpompaa. Voima-
kas ulkoinen aisti, näkö, ei silloin häiritse hienovaraisia sisäisiä kehotuntemuksia. Kokoontuminen 
tapahtuu hämärästi valaistussa tilassa, koska se pehmentää tunneilmapiiriä. On hyvin tärkeä, että 
itselläni on kokemuksia liikunnan, rentouden ja läsnäolon tunteita tietoisuuteen nostavasta mahdol-
lisuudesta. Silloin voin sallia sen myös osallistujille. 
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Liikuntaryhmän ohjaajana käytän työssäni omaa persoonaani ja etenkin kehoani. Kuitenkin ryhmä-
läisten kohtaaminen kokonaisina inhimillisinä ihmisinä tarkoittaa sitä, että oman persoonani kaikki 
puolet ovat ohjatessani tietoisia. Omat fyysiset ja fysiologiset kehotuntemukset, tunteet, psyykkiset 
tuntemukset ja sielu ovat läsnä. Kun ohjaan ulkoisesti näkyvää liikettä, olen tietoinen sisäisestä 
maailmastani.  Elän sekä–että-elämää, sisäinen ja ulkoinen maailmani voivat olla samanaikaisesti 
läsnä ja vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Tämä on se asia, jota toivon välittäväni osallistujille. 
 
 
Pohdinta 
 
Olen ohjannut viitisen vuotta liikuntaa, jossa on mahdollista aistia läsnä olevaa, sisältä päin avaavaa 
liikettä ja liikkumattomuutta. Oma keho ja kokonaispersoonani on ollut opastamassa tätä tapaa teh-
dä ruumiillisten kokemusten kautta Läsnäolo liikuntaa. Tuotemerkin saattaminen kirjalliseen muo-
toon on selkeyttänyt sisällön kokonaisuutta ja tuonut työhön merkityksellisyyttä (liite 1). Erikois-
tumisopintojen aikana minulle on vahvistunut, että toteutan läsnäolo liikunnassa psykofyysistä fy-
sioterapiaa.  

 
Elämäni matkan varrelta olen poiminut itseeni siemeniä. Siemenet ovat ajallaan itäneet minussa. 
Läsnäolo liikunta on sisältänyt paljon erilaisia siemeniä. Jotkut menetelmät ovat olleet mukana het-
ken ja toiset monivuotisena alusta saakka. Nyt hauduttelen ajatuksia pienistä suljetuista ryhmistä, 
joissa voi jakaa kokemuksia. Äänen käyttö yhtenä kehollisen ilmaisun tapana kiinnostaa minua 
myös. Matkani on ollut rikas, antoisa ja raskaskin. Tässä matkani vaiheessa voin katsoa hyväksyen 
ja armollisesti taaksepäin. Luotan elämääni ja siihen että se tuo tullessaan sen mitä se tuo tullessaan. 
Elämäni ja kehoni eivät ole hallittavissani vaan elettävissä. Elämäni ja kehoni ovat sama asia. Läs-
näolo liikunta® elää minussa muuttuen ja muotoutuen elämäni matkan varrella. Kun pysähdyn ke-
hon viestejä kuuntelemaan, näkemään, haistamaan ja tuntemaan ulkoisesti ja sisäisesti voin heittäy-
tyä elämän virtaan hukkumatta siihen.  
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Liite 1 
 
Tavara- ja tuotemerkin suojaaminen 
 
Tavara- tai tuotemerkin voi suojata rekisteröimällä Patentti- ja rekisterihallituksessa. Tällöin saa 
yksinoikeuden merkin käyttämiseen tavaran tai palvelun tunnuksena Suomessa. Tavaramerkin tulee 
olla erottamiskykyinen ja se ei saa olla sekoitettavissa muiden aikaisempien tavaramerkkeihin tai 
toiminimiin. Rekisteröintiä haetaan Patentti- ja rekisterihallitukselta kirjallisesti lomakkeella. Ha-
kemusmaksu on tällä hetkellä 165 euroa ja sisältää 3 tavara- tai palveluluokkaa. Hakemusmaksuja 
ei palauteta, vaikka hakemus hylätään tai jätetään silleen. Kun hakemus johtaa rekisteröintiin, tava-
ramerkki on voimassa 10 vuotta rekisteröintipäivästä jo maksetulla hakemusmaksulla. 
(www.prh.fi/tavaramerkkilyhyesti)  
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Liikkumisen iloa, sujuvuutta ja varmuutta ikääntyvien kehitysvammaisten 
Kroppapoppoo-ryhmässä  - Tasapaino- ja kehontuntemusharjoittelua sisältävän ryhmätoi-
minnan kehittäminen Nääsville ry:ssä 

 
Erja Kyllönen 

 
 

Kehittämistehtäväni ensisijaisena tavoitteena oli kehittää tasapaino- ja kehontunte-
musharjoittelua sisältävää ryhmätoimintaa ikääntyville kehitysvammaisille Nääsville 
ry:n kehittämishankkeena. Ryhmätoiminta sai nimekseen Kroppapoppoo.  

 
Kehittämistehtävän toisena tavoitteena oli selvittää yhdistetyn tasapaino- ja kehontun-
temusharjoittelun vaikutuksia ikääntyvien kehitysvammaisten henkilöiden liikkumisen 
iloon, sujuvuuteen ja varmuuteen. Arviointimenetelminä käytettiin toimintakyky- ja ta-
sapainotestejä sekä havainnointia. Tuloksia analysoitiin sekä yksilöllisestä näkökul-
masta että yleisten havaintojen perusteella. 
 
Kroppapoppooseen osallistui viisi iältään 46–68-vuotiasta kehitysvammaista henki-
löä. Kroppapoppoo kokoontui syksyn 2008 aikana yhteensä 10 kertaa. Jakson aikana 
osallistujien koetussa, mitatussa ja havaitussa liikkumisen ilossa, sujuvuudessa ja 
varmuudessa tapahtui merkittäviä positiivisia muutoksia. Tämä oli nähtävissä muun 
muassa haasteellisten harjoitusten ja toimintojen helpottumisena, kehon painopisteen 
alentumisena sekä aitona innostumisena ja keskittymisenä harjoituksiin. Tasapaino-
testien tulokset paranivat lähes kaikilla osallistujilla, mikä tuki havaintoihin perustu-
vaa arviointia. 
 
Johtopäätöksinä voidaan todeta, että positiivisten kehollisten kokemusten kautta on 
mahdollista vaikuttaa liikkumisen iloon, sujuvuuteen ja varmuuteen ja näin vahvistaa 
hallinnan tunnetta. Kroppapoppoo olikin erittäin onnistunut toimintakokeilu ja tulee 
varmasti olemaan käyttökelpoinen myös muilla ikääntyneiden erityisryhmillä.   

 
 

Johdanto 

 
Työskentelen tamperelaisessa Nääsville ry:ssä fysioterapeuttina. Nääsville ry on Raha-auto-
maattiyhdistyksen ja Tampereen kaupungin avustama järjestöjen välinen verkosto, jonka tarkoituk-
sena on yhteistyössä mm. jäsenjärjestöjen sekä Tampereen kaupungin kanssa kokeilla ja kehittää 
kotona selviytymistä edistäviä toimintoja ikäihmisten, lapsiperheiden ja kehitysvammaisten itsenäi-
sen selviytymisen tukemiseksi. Yhteisessä suunnittelutapaamisessa vuoden 2007 loppupuolella 
Nääsville ry:n työntekijät ja hallituksen jäsenet ideoivat uusia kehittämistarpeita ja yhdeksi tavoit-
teeksi nousi Nääsvillen eri toimintaosa-alueiden välisen yhteistyön tiivistäminen. Ikääntyvien ja 
ikääntyneiden kehitysvammaisten toimintakyvyn ylläpitäminen nousi käytännön kokemusten pe-
rusteella yhdeksi kehittämisalueeksi. Psykofyysisen fysioterapian erikoistumisopintoja aloittaessani 
palasin tähän haasteeseen ja sain mahdollisuuden alkaa työstämään opintoihin sisältyvää kehittä-
mistehtävää näistä tarpeista käsin tavoitteenani kehittää toimintaa ikääntyville kehitysvammaisille. 
 
Vuosituhannen vaihteessa Suomessa oli n. 7000 yli 55-vuotiasta kehitysvammaista ihmistä (Järve-
läinen ym. 2005). Yhä useammat kehitysvammaiset elävät yli 65-vuotiaiksi, joten tulevina vuosi-
kymmeninä ikääntyneiden kehitysvammaisten lukumäärän odotetaan edelleen kasvavan. Suurin 
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osa ikääntyvistä kehitysvammaisista henkilöistä on lievästi kehitysvammaisia. (Numminen 2004, 
242.) Ikääntyvistä lievästi kehitysvammaisista huolehtivat usein hyvinkin iäkkäät vanhemmat. 
Vanhemmat selviytyvät hoidosta ja huolenpidosta hyvin, kunnes joko kehitysvammaisen toiminta-
kyvyssä tapahtuu muutoksia tai vanhempien itsensä voimavarat uhkaavat ehtyä. Tällöin ikääntyvä 
kehitysvammainen usein joutuu laitoshoitoon, jossa yksilöllisiin tarpeisiin, muun muassa säännölli-
seen ulkoiluun, liikuntaan ja virkistäytymiseen, on vaikeampaa vastata. Tampereen kehitysvam-
maisten tuki ry:n toiminnanjohtaja Päivi Kaltion (2008) mukaan näiden henkilöiden toimintakyky 
heikkenee huolestuttavan nopeasti ja valitettavan usein tämä näkyy myös erilaisina psyykkisinä 
oireiluina.   
 
Olen havainnut työssäni, että usein ikääntymiseen liittyvien sairauksien, kipujen ja vähäisen liik-
kumisen vuoksi kehon jäykistyessä kehonkuva muuttuu ja kehontuntemus heikkenee. Kehontunte-
muksen heikentyminen saattaakin usein olla syynä lisääntyviin tasapaino-ongelmiin ja liikkumisen 
epävarmuuteen. Epävarmuudesta tai fyysisistä rajoituksista johtuen asiakkaalle saattaa muodostua 
negatiivinen kehollinen kokemus, joka heikentää kehontuntemusta entisestään.  Katkaistakseni tätä 
negatiivista kierrettä olen pyrkinyt työssäni etsimään keinoja, joilla voisi löytää positiivisempia 
kehollisia kokemuksia. Psykofyysisen fysioterapian opintojen edetessä olen saanut paljon vahvis-
tusta omille käytännön kokemuksilleni ja kehittämistehtävän kautta olen päässyt käytännössä so-
veltamaan ideoitani ja ajatuksiani ikääntyvien kehitysvammaisten erityisryhmälle.  
 
Nääsville ry:n kehittämishankkeena toteutunut ryhmämuotoinen toiminta sai nimekseen Kroppa-
poppoo. Kroppapoppoon kohderyhmänä olivat ikääntyvät lievästi kehitysvammaiset (yli 45-
vuotiaat) henkilöt. Kroppapoppoo nimi sai alkunsa siitä, että kroppa puhekielen sanana on kehitys-
vammaisille ymmärrettävämpi ja konkreettisempi kuin esimerkiksi keho tai ruumis. Poppoo taas 
saa aikaan mielikuvan iloisesta porukasta. Ryhmään kuulumisen merkitys on kehitysvammaisille 
henkilöille suuri. Kehittämistehtävän tavoitteena oli ensisijaisesti ikääntyville kehitysvammaisille 
suunnatun ryhmätoiminnan kehittäminen. Lisäksi kehittämistehtävän tavoitteena on selvittää yhdis-
tetyn tasapaino- ja kehontuntemusharjoittelun vaikutuksia ikääntyvien lievästi kehitysvammaisten 
ryhmässä. Arvioinnin osa-alueina painottuivat liikkumisen ilo, varmuus ja sujuvuus.  

 

Kehitysvamma ja ikääntyminen 

 
Kehitysvammaisuutta on vuosien varrella diagnosoitu ja tasoluokiteltu monilla eri tavoilla. Viime 
vuosina on pyritty pois pelkkään älykkyysosamäärään perustuvasta vaikeusasteen luokittelusta ja 
alettu korostaa yksilön tarpeiden suhteuttamista oikein suunnattujen tukitoimien laajuuteen. Kehi-
tysvammaisen kokonaisvaltaisen arvioinnin ensisijainen tarkoitus on siis saada selville henkilön 
tyypillinen älyllinen taso älyllisen toimintakyvyn ja adaptiivisten taitojen alueella suhteessa nor-
maaliväestöön, jotta voidaan määritellä henkilön oikeudet erityispalveluihin. Adaptiivisilla taidoilla 
tarkoitetaan arkielämästä selviytymiseen liittyviä sekä itsestä huolehtimiseen tai ympäristössä toi-
mimiseen liittyviä taitoja. Toimintakyvyn arvioinnit on toistettava säännöllisin väliajoin, koska 
oikein suunnattujen tukitoimien avulla henkilön toimintakyky yleensä paranee. Toisaalta esimer-
kiksi ikääntymisen aiheuttamien muutosten vaikutukset ja muutokset terveydentilassa näkyvät 
melko nopeasti kehitysvammaisen henkilön toimintakyvyssä. (Vahtera 2002, 10–12.)  
 
Ikääntyneiden kehitysvammaisten henkilöiden määrä on kasvanut tasaisesti viime vuosikymmenten 
aikana heidän eliniän ennusteensa kasvaessa valtaväestön ennusteen mukaisesti. Kirjallisuudessa 
kehitysvammaisten henkilöiden ikääntymisen määrittelyn raja vaihtelee 35–75-vuotiaaseen. Ylei-
simmin käytetyissä määrittelyissä yli 55-vuotias kehitysvammainen määritellään ikääntyneeksi, 
mutta esim. Downin syndroomassa henkilö määritellään ikääntyneeksi monesti jo alle 40-
vuotiaana. (Numminen 2004, 242–244.) Kehittämistehtäväni kohderyhmänä ovat ikääntyvät kehi-
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tysvammaiset henkilöt, joiden iän alarajaksi olen asettanut 45 vuotta.   
 
Kehitysvammaisten henkilöiden elinajan ennuste on yhteydessä kehitysvammaisuuden vaikeusas-
teeseen. Se on lievästi kehitysvammaisilla sama kuin väestössä yleensä ja syvästi kehitysvammai-
silla kolmasosa siitä. Pitkän iän saavuttavat kehitysvammaiset ovatkin usein muita kehitysvam-
maikäryhmiä terveempiä ja toimintakykyisempiä. Heillä on tämän lisäksi vähemmän käytösongel-
mia ja paremmat adaptiiviset taidot kuin muilla ikäryhmillä. Valtaväestöön verrattuna tämä on 
poikkeuksellista, koska valtaväestön sairaudet ja toimintakykypuutokset painottuvat vanhimpiin 
ikäryhmiin. Tämänhetkisten käsitysten mukaan lievästi kehitysvammaiset henkilöt elävät lähes 
yhtä pitkään kuin valtaväestö, vanhenevat samojen lainalaisuuksien ja aikataulujen puitteissa, mutta 
ovat valikoituneempi joukko kuin valtaväestön ikätoverinsa.  (Numminen 2004, 242–243.)  
 
Normaaliin ikääntymiseen liittyy aistitoimintojen, tasapaino- ja hermo-lihasjärjestelmän, hengitys- 
ja verenkiertoelimistön toiminnan ja luisten rakenteiden heikkenemistä. Kehitysvammaisten henki-
löiden ikääntymisessä on kyse monimutkaisesta ilmiöstä, johon toisaalta vaikuttavat nämä yleiset 
ikääntymiseen ja toisaalta erityiset kehitysvammaisuuteen liittyvät tekijät (Numminen 2004, 242–
244). Kehitysvammaisten luonnollisten ja epäluonnollisten ikääntymismuutosten erottaminen on 
valtaväestöä vaikeampaa, koska kehitysvammaisuus vaikeuttaa erilaisten sairauksien ja oireiden 
tulkintaa ja tunnistamista. Toimintakykyyn vaikuttavat iän lisäksi kehitysvammaisuuden aste ja 
muut jo nuoruusiästä jatkuneet lisäsairaudet ja -vammat. Tämän lisäksi erottamista vaikeuttaa se, 
että meillä ei ole riittävästi tietoa kehitysvammaisten henkilöiden normaalista ikääntymisestä. Jos-
kus epäluonnollisia muutoksia pidetään luonnollisina ja luonnollisia muutoksia merkkeinä sairauk-
sista. (Järveläinen ym. 2005, 3.)  
 
Aistiongelmat, erityisesti näkö- ja kuuloaistin heikentyminen, ovat yleisimpiä kehitysvammaisten 
henkilöiden ikääntymisen haasteita. Ikääntyvien kehitysvammaisten aistiongelmat ovat usein lisäk-
si alidiagnosoituja, sillä niitä on vaikea huomata, ellei kehitysvammaisella ole keinoja ilmaista hei-
kentynyttä näköä tai kuuloa. Lisäksi monet aistiongelmat saatetaan mieltää osin kognitiivisten toi-
mintojen ongelmiksi. Yhdessä tuntoaistin heikentymisen kanssa näkö- ja kuuloaistin heikentymi-
nen vaikuttavat olennaisesti tasapainokyvyn heikkenemiseen. Kehitysvammaiset tarvitsevat usein 
voimakasta taktiilista tuntopalautetta liikkumisen tueksi. Täten tuntoaistin heikentyminen johtaa 
helposti liikkumisen vähentymiseen tai jopa lopettamiseen. Proprioseptisen aistijärjestelmän toi-
minnan heikentyminen erityisesti alemmissa kehon osissa saattaa johtaa toiminnallisten liikemalli-
en häviämiseen. (Connolly 2005, 510–514.) 
 
Kehitysvammaisilla ikääntymiseen liittyvät sydäntaudit ovat yleisiä kohonneen verenpaineen ja 
korkean kolesterolitason vuoksi. Hengityselinsairaudet ovat kehitysvammaisten yleisin kuolinsyy. 
Toisaalta sydän- ja verisuonisairauksilta suojaavia tekijöitä ovat joidenkin kehitysvammaisten hen-
kilöiden elämäntyyliin liittyvät tupakoimattomuus ja raittius. (Connolly 2005, 521–523.) 
 
Ikääntyvät kehitysvammaiset liikkuvat usein kykyihinsä nähden liian vähän (Järveläinen 2005, 3). 
Liikkumattomuus jäykistää ja aiheuttaa lihaskireyksiä, jotka tekevät kehosta jäykemmän. Tämän 
vuoksi sekä passiivinen että aktiivinen liikkuvuus vähenee. Ikääntyessä erityisesti seisoma-asento 
muuttuu, kun polvien ja lonkkien asento koukistuu ja lanneranka oikenee. Tämä johtuu ennen 
kaikkea lisääntyneestä istuma-asennosta sekä välilevyjen rappeutumisesta. Kehitysvammaisilla 
henkilöillä läpi elämän jatkunut vähäinen liikkuminen heikentää luita. Luuston haurastuminen joh-
taa selkänikamien kulumiseen ja sitä kautta selkärangan asennon muutoksiin ja jäykistymiseen. 
Myös ravitsemuksella ja lääkityksellä on vaikutus luiden heikentymiseen. Osteoporoosi kehittyykin 
kehitysvammaisilla keskimäärin aikaisemmin kuin valtaväestöllä. Ravitsemuksen heikko taso on 
kehitysvammaisilla ihmisillä usein syynä myös kollageenikudoksen elastisuuden vähenemiseen. 
Lihaksissa, ihossa ja jänteissä esiin tulevien muutosten lisäksi jäykkyyttä aiheuttaa myös selkäran-
gan jäykistyminen. Välilevyjen aineenvaihdunta ja sitä myöten elastinen kyky heikkenee. Aktiivi-
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sen toiminnan vähentyessä sekä lihassyiden rappeutumisen ja hermotoiminnan heikentymisen joh-
dosta myös lihasten voimantuotto heikkenee ikääntyessä. Kehitysvammaisilla henkilöillä lihasvoi-
man heikentymiseen liittyy lisäksi koko eliniän ajan esiintyneet ongelmat tuki- ja liikuntaelimistös-
sä, kuten luksaatiot, epämuodostumat, skolioosi sekä virheasennot. Näiden ongelmien johdosta 
lihasvoiman heikentymisen merkit näkyvät kehitysvammaisilla keskimäärin aikaisemmin kuin 
normaaliväestöllä. Motoristen taitojen heikentyminen on huomattavissa monesti jo lähellä 50 vuo-
den ikää. (Connolly 2005, 514–521.)  
 
Kehitysvammaisen aikuisen kognitiiviset ja emotionaaliset kyvyt eivät yllä terveen aikuisen tasolle. 
Kehitysvammaisuuteen liittyy kuitenkin nykytietämyksen mukaan harvoin puutteita kaikilla kogni-
tion osa-alueilla. Useimmilla kehitysvammaisilla on kuitenkin tarkkaavuuden ongelmia, lyhytkes-
toisen muistin ongelmia, sarjallisen prosessoinnin vaikeuksia sekä heikkoa suoriutumista mate-
maattisissa taidoissa. (Vahtera 2002, 13.) Kehitysvammaisten mielenterveysongelmien ja käy-
töshäiriöiden syitä on usein vaikea selvittää, koska kehitysvammaisilla henkilöillä voi olla ilmaisu-
kyvyssä vaikeuksia. Usein kehitysvammaisten oireita ja reaktioita kuitenkin ylitulkitaan. Kognitii-
visen ja emotionaalisen kehityksen sekä elämäntilanteen ja sosiaalisten suhteiden erityispiirteet 
saattavat vaikuttaa niin, että psyykkiset häiriöt ilmenevät toisenlaisina kuin muulla väestöllä. Nä-
kyvä käyttäytyminen on suhteutettava henkilön elämäntilanteiden vaativuuteen, hänen taitoihinsa ja 
voimiinsa kohdata nämä vaatimukset. Myös ikääntymiseen liittyviä psyykkisten ja kognitiivisten 
toimintojen heikkenemistä, esimerkiksi dementiaa tai masennusta, voi olla kehitysvammaisilla vai-
kea tunnistaa. (Vahtera 2002, 17–20.)  
 
Kehitysvammaisen henkilön toimintakyvyn edellytykset eivät siis ole samanlaiset kuin vammatto-
man ihmisen. Kehitysvammaisella henkilöllä on läpi elämän jatkuneita erilaisia fyysisiä, psyykkisiä 
ja sosiaalisia rajoituksia. Mikäli terveyttä, hyvinvointia ja voimavaroja määritellään kokonaisvaltai-
sesti ja voimavaralähtöisesti ihmisen kykynä toteuttaa omia tavoitteitaan, kuuluu mielestäni tervey-
den ja hyvinvoinnin edistämiseen paljon muutakin kuin sairauksia vastaan taistelemista tai sairauk-
sien vaikutusten ennaltaehkäisemistä. Mielestäni olisikin syytä tukea erityisesti vammaisen ihmisen 
mahdollisuuksia havainnoida, tunnistaa ja kehittää omaa yksilöllistä tapaansa käyttää kehoaan.  
 
 

Kehitysvammaisen henkilön ruumiinkuva ja kehontuntemus 

 
Ihmisen olemassaoloa voidaan tarkastella Jacques Dropsyn mukaan sekä fyysisen, fysiologisen, 
psykologisen että eksistentiaalisen ulottuvuuden näkökulmasta. Fyysisestä ja fysiologisesta näkö-
kulmasta katsoen kehotuntemuksella tai kehonhahmotuksella tarkoitetaan käsitystä ja tietoa kehon 
osista ja toiminnoista. Psykologinen ulottuvuus kehontuntemuksessa sisältää ymmärryksen kehon 
ja mielen saumattomasta yhteydestä. Psykologiselle tasolle kuuluvat ajatukset, tunteet ja reaktiot, 
kyky tarkkaavaisuuteen sekä sosiaalinen ympäristö. Eksistentiaaliselle tasolle kuuluvat elämän tar-
koituksen kokeminen, elämänkatsomus ja hengellinen ulottuvuus. Tämä taso käsittää mm. itsere-
flektoinnin ja tietoisuuden itsestä. (Roxendal-Winberg 2002, 26–36.)  
 
Tarja Javanainen (1999) määrittelee kehitysvammaisten aikuisten ruumiinkuvaa käsittelevässä lii-
kuntapedagogiikan lisensiaattitutkimuksessaan ruumiinkuvan muodostuvan tieto- ja tunnepohjai-
sesta käsityksestä omasta ruumiistaan. Määritelmän mukaan ei ole olemassa vain yhtä ruumiinku-
vaa, vaan yksilön ruumiinkuva on muuttuva ja monitahoinen. (Javanainen 1999, 20.) Kehitysvam-
maisen normaalia myöhempi kehitys, esimerkiksi perusliikkumisen taitojen osalta, saattaa hidastut-
taa ruumiinkuvan kehittymistä. Taitojen oppimista hidastavat mm. vartalon ja raajojen hypotonia 
sekä nivelten yliliikkuvuus. Hypotonia vaikeuttaa asennoista toiseen siirtymistä ja kehitysvammai-
set lapset oleilevat mielellään tutuksi tulleissa asennoissa. (Javanainen 1999, 21–23; Heikkinen- 
Hyrkkö 2005, 21.) Myös motoriset sekä asennon hallintaan liittyvät ongelmat ovat yleisiä jo lap-
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suudesta alkaen. Liikkumisen tunnusomaisia piirteitä ovat myös kiertoliikkeiden vähyys ja keski-
määräistä vähäisempi liikkumisen tarve. Tämä yksipuolinen liikkumisen ja olemisen tapa säilyy iän 
karttuessakin. Ikääntymisen myötä hypotonia näkyy selvemmin koko vartalossa ja raajoissa, erityi-
sesti lantion alueella. Asento muuttuu kumarammaksi, myötäliikkeet vähenevät ja askellus muuttuu 
laahaavaksi ja töpöttäväksi. Puutteita ilmenee lisäksi oman kehon tunnistamisessa, suuntien ja etäi-
syyksien hahmottamisessa sekä tasapainon hallinnassa erityisesti epätasaisella alustalla liikuttaessa. 
(Heikkinen-Hyrkkö 2005, 21.) Kehitysvammaisten henkilöiden vaikeuksia muodostaa positiivista 
ja selkeää ruumiinkuvaa, voidaan selittää myös puutteellisilla kyvyillä aistia ruumiinrajat sekä tois-
tuvilla fyysisillä epäonnistumisilla. (Javanainen 1999, 26.)  
 
Kehontuntemusta voidaan myös määritellä yhtäältä kokemuksellisena aistimuksena ja toisaalta 
liikkeen aiheuttamana aistimuksena. Kokemusnäkökulma muodostuu oman kehon tiedostamisesta, 
kokemisesta, elämyksestä, kehon rajoista sekä siitä millainen käsitys ihmisellä on omasta kehos-
taan. Liikenäkökulma sisältää tuntemukset kehon hallinnasta, kontrollista ja liikemalleista. Kehon-
kuva koostuu tietoisuudesta, kokemuksesta ja oman kehon tuottamasta elämyksestä. (Roxendal-
Winberg 2002, 52.) Kehittämistehtäväprosessin kestäessä olen pohtinut erityisesti kehitysvammais-
ten mahdollisuuksia päästä kehontuntemuksessa psykologiselle tai eksistentiaaliselle tasolle. Kehi-
tysvammaisten puutteita tunnistaa kehonosia, eritellä tunteita ja havainnoida ympäristöä voidaan 
virheellisesti nähdä esteinä kehontuntemuksen kehittymiselle. Itse haluaisin ajatella niitä pikem-
minkin haasteina, joiden kiertämiseksi tai ylittämiseksi olisi tunnistettava kehitysvammaisten mo-
nipuolisia kehollisia voimavaroja.  
 
 

Kehontuntemuksen harjoittamisen mahdollisuudet ikääntyvillä kehitysvammaisilla 

 
Javanainen (1999) selvitti lisensiaattitutkimuksessaan liikunnan vaikutuksia kehitysvammaisten 
aikuisten kognitiiviseen ja affektiiviseen ruumiinkuvaan. Tutkimuksessa toteutettiin ruumiinkuva-
painotteinen liikuntajakso kehitysvammaisten aikuisten ryhmälle. Ryhmään osallistui viisi miestä 
ja neljä naista, jotka olivat 20–37-vuotiaita. Tutkimuksen mukaan ruumiinkuvapainotteisen liikun-
taohjelman aikana kognitiivinen eli tietopohjainen ruumiinkuva parani kahdeksalla henkilöllä yh-
deksästä. Affektiivisessa ruumiinkuvassa eli tunnepohjaisessa ruumiin kokemisessa havaittiin muu-
tamia yksittäisiä muutoksia. Kaiken kaikkiaan kehitysvammaisten aikuisten ruumiinkuvan yhtei-
siksi piirteiksi erottuivat toiminnallisuus, tyytyväisyys, huono ruumiinosien tunnistaminen ja erit-
täin huono sukupuoliominaisuuksien tunnistaminen. Toisaalta ruumiinkuvapainotteisen liikuntaoh-
jelman prosessia kuvasi erityisesti liikunnasta nauttiminen rentoutusten ja musiikin muodossa. Ke-
hitysvammaisten käyttäytymistä kuvasi avoimuus, luonnollisuus, aktiivisuus ja luovuus. Kehitys-
vammaisten aikuisten ruumiinkuvapainotteisen liikuntaohjelman tärkeimmiksi sisällöiksi muodos-
tuivat parityöskentely, keskustelu ja liikkeen yhdistäminen. (Javanainen 1999, 63–105.) 
 
Heikkisen ja Hyrkön (2005) kokemusten mukaan kehitysvammaisten ohjaukselle tärkeää on selkeä 
toimintarakenne, jonka sisällä voidaan kokeilla maltillisesti uutta sen jälkeen kun tuttu rakenne on 
jäänyt ryhmäläisten mieleen. Toimintarutiinit, kuvastruktuurit ja eri aistikanavien käyttö tukevat 
ikääntyvien kehitysvammaisten orientaatiota, muistia, aloitteellisuutta ja vuorovaikutusta. (Heikki-
nen-Hyrkkö 2005, 19.) Myös Javanainen (1999) painotti oppimistapahtumassa eri aistikanavien 
käyttöä. Hänen mukaansa kokonaisvaltainen oppiminen on monipuolisesti koskettavaa ja akti-
voivaa, toiminnallista oppimista, jossa yhdistyvät eri aistikanavien käytön lisäksi tunteet, koke-
mukset ja elämykset. Javanainen painotti tutkimuksessaan kehitysvammaisille aikuisille toteutetun 
ruumiinkuvapainotteisen liikuntaryhmän suunnittelussa lisäksi mm. yksilöllisyyden vahvistamista, 
tutustumista omaan ja toisen ruumiiseen, oman ja toisen ruumiin kokemista sekä aikuisuuden ja 
sukupuolisuuden vahvistamista. (Javanainen 1999, 63–105.) Ikääntyvien kehitysvammaisten ryh-
mässä tämä edellyttää ohjaajalta erityistä osaamista, joka huomioi sekä kehitysvammaisuuden yksi-
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lölliset erityisvaatimukset että ikääntymiseen liittyvät muutokset.  
 
Fyysisen, kognitiivisen ja emotionaalisen toimintakyvyn tasosta huolimatta kaikilla, myös kehitys-
vammaisilla henkilöillä, on jonkinlainen pyrkimys hallita omaa elämäänsä edes jonkin verran 
(Vahtera 2002, 17). Positiiviset kokemukset lisäävät hallinnan ja pätevyyden tunnetta. Mielestäni 
ikääntyvien kehitysvammaisten kuntoutuksessa voidaankin pitää yhtenä tavoitteena positiivisten 
kehollisten kokemusten löytymistä. Psykofyysinen lähestymistapa fysioterapiassa antaa luvan tar-
kastella toimintakykyä kokonaisvaltaisesti ja voimavaralähtöisesti. Puhuessani liikkumisen ilosta, 
sujuvuudesta ja varmuudesta tarkoitankin sitä positiivista kehon ja mielen yhteistä kokemusta, jon-
ka mukaansa tempaava liike aiheuttaa liikkujassa. Monipuolinen kehon käyttö, esimerkiksi tasapai-
no-, voima-, koordinaatio-, kehontuntemus- ja liikkuvuusharjoittein, hidastaa ikääntymismuutoksi-
en etenemistä mm. liikesujuvuuden ja -varmuuden lisääntymisen myötä ja tarjoaa iloisia kokemuk-
sia oman kehon käytöstä.  
 
 

Liikkumisen iloa, sujuvuutta ja varmuutta ikääntyvien lievästi kehitysvammaisten Kroppa-
poppoo-ryhmässä 

 
Kehittämistehtäväni tavoitteena oli kehittää ikääntyville kehitysvammaisille ryhmämuotoista toi-
mintaa, jossa yhdistyy tasapaino- ja kehontuntemusharjoittelu. Tavoitteena oli lisäksi selvittää täl-
laisen ryhmän vaikutuksia sekä koettuun että mittauksin ja havainnoin arvioituun liikkumisen 
iloon, sujuvuuteen ja varmuuteen. 
 
Kroppapoppoo- ryhmä toteutui Nääsville ry:n kehittämishankkeena syksyllä 2008. Kehittämishan-
ketta ideoitiin yhdessä Nääsville ry:n jäsenjärjestöjen Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry:n ja 
Tampereen Kaupunkilähetys ry:n edustajien kanssa. Mukana käytännön toteutuksessa oli Nääsville 
ry:ssä Virikevilmana tysökentelevä Leila Rouru, jolla on pitkä kokemus kehitysvammaisten kanssa 
työskentelystä. Kroppapoppoon sisältöjen suunnittelusta sekä ryhmän ohjauksesta olin kuitenkin 
vastuussa itse. Kroppapoppoo kokoontui elo-syyskuun aikana kahdesti viikossa yhteensä kymme-
nen kertaa. Yhden kokoontumiskerran kesto oli 1,5 tuntia. Kroppapoppoossa harjoittelun tavoit-
teeksi muodostui tasapaino- ja kehontuntemusharjoittelun avulla ja positiivisten kehollisten koke-
musten kautta vahvistaa ikääntyvien kehitysvammaisten kokemusta liikkumisen ilosta, sujuvuudes-
ta ja varmuudesta ja näin hidastaa ikääntymisen vaikutusten etenemistä. 
 
Kokoontumiskerrat noudattivat samaa rakennetta koko jakson ajan. Kroppapoppoon tapaaminen 
alkoi yhteisestä alkupiiristä ja jatkui liikunnallisella kehon herättelyosuudella. Tämän jälkeen vuo-
rossa oli tasapainoharjoitusosuus, jossa erilaiset pariharjoitukset vaihtelivat kokoontumiskerroit-
tain. Tasapainoharjoitusosuuden jälkeen oli vuorossa kehontuntemusharjoitusten osuus, jossa vaih-
tuvien teemojen mukaisesti tavoiteltiin kehontuntemuksen, liikesujuvuuden ja rentoutumisen li-
sääntymistä. Teemoina vaihtelivat 1) alustasuhde, 2) hengityksen tiedostaminen, 3) kehon osat ja 
rajat, 4) voiman käyttö sekä 5) musiikki, luova liike ja mielikuvat. Kehontuntemusharjoituksissa 
yhdistelin soveltaen vaikutteita menetelmistä, joihin olen tutustunut psykofyysisen fysioterapian 
erikoistumisopintoihin liittyen sekä oman kiinnostukseni kautta (mm. taichi, feldenkrais, B-BAT, 
pilates, jooga). Kehontuntemusosion jälkeen tehtiin kokoontumiskerran teemaan soveltuva rentou-
tumisharjoitus ja Kroppapoppoon kokoontuminen päätettiin tämän jälkeen yhteiseen loppurinkiin. 
Kroppapoppoon kokoontumiskertojen rakenne on tavoitteineen ja sisältöineen kuvattu tarkemmin 
liitteessä 1.  
 
Kroppapoppoo-ryhmään osallistui viisi iältään 46–68-vuotiasta lievästi kehitysvammaista henkilöä, 
joista kaksi oli miehiä ja kolme naisia. Osallistujille tehtiin sekä jakson aluksi että lopuksi staattisen 
ja dynaamisen tasapainon mittaukset Metitur Good Balance -tasapainolaitteella. Lisäksi tehtiin 
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toiminnalliset testit, joita olivat toimintakyvyn mukaisesti joko tuolilta seisomaan nousu tai askel-
lus korokkeelle. Harrastuneisuutta, liikunnallista aktiivisuutta sekä muita mielenkiinnon kohteita 
selvitettiin lyhyessä ja vapaamuotoisessa haastattelussa ennen jakson alkua. Haastattelun ja mitta-
usten yhteydessä selvitin osallistujien terveydentilaa sekä tein havaintoja perusliikkumisesta. Liik-
kumisen iloa, sujuvuutta ja varmuutta havainnoin ja selvitin jakson aikana haastatellen sekä vide-
ointia apuna käyttäen. Arvioinnissa tulevat esiin sekä havainnot yksilöistä että ryhmän toimintaa 
kuvaavat yleiset havainnot. Tulosten analysoinnissa painottui kvalitatiivinen osuus, eli tekemäni 
havainnot sekä subjektiiviset kokemukset. Toimintakyky- ja tasapainotesteistä rajasin analysoinnin 
prosentuaalisiin muutoksiin. Näitä tuloksia käytin kvalitatiivisen analysoinnin tukena.  
 
Seuraavassa kuvaan käytännönläheisesti tekemieni havaintojen ja suorittamieni mittausten perus-
teella tapahtuneita muutoksia kunkin Kroppapoppooseen osallistuneen henkilön kohdalla yksilölli-
sesti. Olen saanut jokaiselta ryhmään osallistuneelta luvan käyttää heistä ottamaani video- ja ku-
vamateriaalia sekä keräämiäni mittaustuloksia ja havaintoja kehittämistehtävän raportoinnissa ja 
esittelyssä. Raportoinnissa käytän henkilöillä keksittyjä nimiä.   
 
46-vuotias ”Raimo” asuu asuntolassa omassa asunnossaan. Omainen asuu lähellä ja auttaa Raimoa 
käytännön asioiden hoitamisessa. Raimo osallistuu aktiivisesti päivätoimintaan, jossa ulkoillaan ja 
pidetään yllä päivittäisissä toiminnoissa tarvittavia taitoja. Raimo on kiinnostunut laulamisesta ja 
nauttii iskelmämusiikin kuuntelusta. Raimo on reilusti ylipainoinen ja omaisen mielestä liikuntaa 
pitäisi lisätä, jotta toimintakyky ei pääsisi rapistumaan. Muutoin terveydentila on hyvä. Raimolla 
suurin liikkumis- ja toimintakykyä haittaava tekijä on havainnoinnissa esiintyvät puutteet. Raimon 
on vaikea hahmottaa liikesuuntia, nopeutta ja voimakkuutta. Lisäksi keskittymiskyvyssä on heik-
kouksia. Raimo ilmaisee itseään sekä käyttäytyy sosiaalisissa tilanteissa ylikorostuneesti. Kroppa-
poppoon edetessä yritin löytää käytöksen takaa tekijöitä, jotka kertoivat siitä, miten hän oikeasti 
koki tilanteet. Aluksi minua arvelutti tämänkaltaisen harjoittelumuodon soveltuvuus Raimolle. 
 
Jo ensimmäiset kerrat osoittivat, että monet harjoitukset saivat Raimon keskittymään. Jakson lop-
pua kohden lisääntyvät spontaanit ilmaisut saivat minut uskomaan, että Raimokin pääsi nauttimaan 
kehollisuudesta. Raimon mielestä mieleenpainuvimpia harjoituksia olivat pallolla tehdyt harjoituk-
set ja tanssi. Nämä harjoitukset saivatkin Raimon eniten liikkeelle muissa harjoituksissa tarvitun 
houkuttelun ja muistuttelun vastapainoksi. Tasapainomittaustulosten käyttökelpoisuus arvioinnissa 
osoittautui Raimon kohdalla huonoksi, koska testitilannetta ei pystytty vakioimaan keskittymisky-
vyn ja tarkkaavaisuuden ongelmien vuoksi. Toiminnallisen askellustestin suorittaminen oli suju-
vampaa ja hengästymistä tuli vähemmän jakson jälkeisessä mittauksessa verrattuna alkumittauk-
seen, vaikka varsinainen mittaustulos ei jakson aikana parantunutkaan.  
 
52-vuotias ”Mikko” asuu omassa huoneessa asumisyksikössä, jossa on ympärivuorokautinen val-
vonta. Mikko liikkuu tutuissa ympäristöissä itsekseen, mutta toimii lähinnä asumis- ja päivätoimin-
tayksikön yhteisöjen avun turvin. Mikon terveydentila on hyvä lukuun ottamatta aivojen nestekier-
ron ongelmia. Mikolla on vastikään asennettu shuntti helpottamaan aivonestekiertoa. Ennen shuntin 
asentamista Mikko kertoi kaatuilleensa vähän väliä. Haastattelussa ilmeni, että Mikko pitää ulkoi-
lusta, kävelemisestä ja erilaisista tapahtumista sekä laulamisesta. Mikko on rauhallinen ja asiallinen 
vuorovaikutussuhteissaan ja hyvin tunnollinen osallistumaan harjoituksiin. Liikkumista eniten hait-
taavat virheasennot sekä ylä- että alavartalolla. Selkärangassa on kiertymää, jaloissa pituuseroa ja 
liikkuminen hankalaa poikkeavien liikemallien vuoksi.  
 
Mikko kertoi jo jakson puolivälissä, että jalat tuntuivat jotenkin varmemmilta. Mikko hyötyikin 
erityisesti tasapainoharjoittelusta, joissa silmin nähden tapahtui parannusta koko jakson ajan. Toi-
saalta myös kehon käytön monipuolistuminen ja helpottuminen, esimerkiksi lattialle laskeutuminen 
ja sieltä nouseminen, kuvastivat Mikon kehittymistä jakson aikana. Tasapainomittaukset osoittivat 
myös tasapainon parantuneen.  Huomattava parannus oli tapahtunut tasapainonhallinnassa pienellä 
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tukipinnalla, jossa huomionarvoista oli erityisesti puolieron tasoittuminen. Mikko itse piti mieleen-
painuvimpina kokemuksina tasapainoharjoituksia sekä tanssimista. Valssin tahdissa Mikko innostui 
ottamaan pitkiä ja rytmikkäitä sekä joustaviakin tanssiaskeleita. 
 
59-vuotias ”Tellervo” asuu iäkkäiden vanhempiensa luona. Tellervo käy kädentaitojen kerhossa ja 
osallistuu vaihtelevasti liikunnallisiin harrastustoimintoihin. Tellervo on vahvasti mielipiteensä 
ilmaiseva ja aktiivinen vuorovaikutussuhteissaan, mutta kuitenkin hyvin riippuvainen vanhemmis-
taan. Lisäksi hänellä on pitkäaikainen mielialalääkitys. Tellervon liikkumiskykyä haittaa erityisesti 
aivohalvauksen aiheuttama toispuoleinen lihasheikkous raajoissa ja vartalolla sekä hahmotuskyvyn 
heikkous. Tellervo pystyy liikkumaan ilman apuvälineitä, mutta asento on vahvasti taakse ja oike-
alle kallistunut. Liikkumisrajoitukset ovat jo jäykistäneet kehoa, mutta varsinaista spastisuutta ei 
ole havaittavissa. Rentoutumisasento löytyikin selällään maaten hyvin ja rentoutuminen oli koko-
naisvaltaista. Tellervo osallistui aktiivisesti harjoituksiin, mutta liikkumista kuvasti hyvin verkkai-
nen tempo ja reaktioiden hitaus.  Tämä altistaa kaatumisille, joita sattui jaksonkin aikana kotiloissa.  
 
Tellervo kertoi huomanneensa jalkojen vahvistuneen ja liikkumisen tulleen helpommaksi jakson 
aikana. Myös tasapainomittaukset osoittivat liikkumisvarmuuden lisääntyneen. Staattisen tasapai-
non hallinnassa tuli parannusta huomattavasti sekä normaalilla että pienellä tukipinnalla. Puolieron 
tasoittuminen oli erityisen merkittävä. Dynaamisen tasapainon testissä parannusta tuli sekä testin 
suorittamiseen käytetyn ajan että erityisesti matkan osalta. Mittaustulokset osoittivat siis puolieron 
tasoittuneen ja opitut liikemallit näkyivät liikkumisessa jakson päätyttyä. Kaatumisten välttämisek-
si Tellervon kohdalla voisi miettiä myös yksilöllistä kuntoutusta, jossa voisi rohkaista luottamaan 
oman kehon hallintaan ja harjoitella esim. reaktionopeutta. Ryhmässä Tellervo nautti erityisesti 
pienryhmän mahdollistamasta yksilöllisestä ohjauksesta ja saamastaan huomiosta. Hän piti tasapai-
noharjoituksia tärkeinä.  
 
66-vuotias ”Kirsti” asuu kehitysvammaisten vanhainkodissa. Päivisin Kirsti tekee käsitöitä. Hän 
mm. kutoo kangaspuilla. Kirsti on hyvin kiinnostunut terveydenhoidosta, mikä saattaa hoitohenki-
lökunnan mukaan joskus johtaa kuviteltuihin sairauden oireiden ilmaisuun. Kirstin terveydentila on 
hyvä. Hän on liikunnallisesti aktiivinen. Hän tekee pitkiä kävelylenkkejä ja voimistelee. Kirstin 
liikkuminen on sujuvaa, joskin lieviä tasapaino-ongelmia on havaittavissa. Välillä polvessa tuntuu 
kipua. Kirstillä on käytössä toisessa korvassa kuulokoje. Kirstillä on puheen tuottamisessa hiukan 
afaattisia ongelmia, mutta kommunikointi on kuitenkin asianmukaista ja ymmärrettävää. Sanallis-
ten ohjeiden mukaan toimiminen ei tuota ongelmia.  
 
Kirsti oli koko jakson ajan hyvin aktiivinen, tunnollinen ja innokas osallistuja. Hän kertoi nautti-
vansa varsinkin rentoutumisharjoituksista ja tasapainoharjoituksista. Kirsti pystyi sujuvan toimin-
takykynsä vuoksi osallistumaan kokonaisvaltaisesti kaikkiin harjoituksiin ja se näkyi myös tasapai-
nomittausten tuloksissa. Sekä staattinen että dynaaminen tasapaino parantuivat. Dynaaminen tasa-
paino parantui jopa yli 80 prosenttia. Pienellä tukipinnalla tehdyn mittauksen tuloksissa tuli paran-
nusta vasemman jalan ollessa edessä, mutta oikean jalan asentoa haittasi testitilanteessa ilmennyt 
kipu, joten tulkinta jäi siltä osin epäselväksi. Kirstillä tuli parannusta selvästi myös silmät kiinni 
tehdyssä mittauksessa, mikä antaa viitteitä vartalon hallinnan ja sitä kautta kehontuntemuksen li-
sääntymisestä. Koska Kirstillä ei ollut mainittavia liikkumiskyvyn rajoituksia, hänen oli havain-
noidenkin mahdollista kokea liikkumisessa enemmän sujuvuutta sekä ymmärrystä kehon ja mielen 
välillä.   
 
Kroppapoppoo-ryhmän vanhin osallistuja, 68-vuotias ”Annikki”, asuu myös kehitysvammaisten 
vanhainkodissa. Hän osallistuu ikääntyvien kehitysvammaisten päivätoimintaan ja harrastaa käsi-
töitä sekä ulkoilua ja kävelyä. Annikin terveydentila on hyvä. Annikki liikkuu tutuissa ympäristöis-
sä omatoimisesti ja kommunikoi selkeästi. Liikkuminen on sujuvaa, joskin liikemallit ovat hiukan 
eriytymättömiä. Annikilla on tahatonta lihasten nykimistä, minkä vuoksi nopeatempoinen kar-
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keamotorinen liikkuminen on Annikille helpompaa kuin tarkkaavaisuutta vaativat ja hienomotori-
set tehtävät. Myös rentoutuminen on tästä syystä vaikeaa. Annikki on iloinen ja reipasotteinen ja 
osallistui aktiivisesti harjoituksiin.  
 
Jakson edetessä havaitsin Annikin hitaassa liikkumisessa eriytyneempiä liikemalleja ja hallitumpaa 
kehon käyttöä. Normaalissa seisoma-asennossa tehdyissä tasapainon mittauksissa ei kuitenkaan 
tapahtunut harjoittelun myötä merkittäviä muutoksia, kuten ei myöskään dynaamisessa tasapaino-
testissä. Annikki oli ainoa ryhmäläinen, jonka tulokset paranivat toiminnallisessa askellustestissä. 
Annikki nautti eniten mielikuvaharjoitteista ja uskonkin, että mielikuvien avulla on mahdollista 
saavuttaa mielen rentoutumista, vaikka keho ei lihasten nykimisestä johtuen pysty aktiivisesti ren-
toutumaan.    

 

Johtopäätökset 

 
Kroppapoppoo- jakson aikana ryhmäläisten koetussa, mitatussa ja havaitussa liikkumisvarmuudes-
sa ja liikkumisen sujuvuudessa tapahtui huomattavia parannuksia. Videointi auttoi havaintojen te-
kemisessä todella paljon. Yllätyin erityisesti siitä, miten hyvin tasapainolaitteella tehtyjen testien 
tulokset tukivat havaintojani liikkumisvarmuuden lisääntymisestä. Jakson loppupuolella toteute-
tuissa tasapainoharjoituksissa ryhmäläiset saivat tasapainon pysymään paremmin heidän pudottaes-
saan kehon painopistettä alemmaksi. Tuntuma alustaan, myös epätasaiseen, vaikutti havainnoiden 
tasapainoisemmalta. Mittaustuloksia ja havainnointia täydensivät subjektiiviset kokemukset. Kol-
me ryhmäläisistä ilmaisi spontaanisti, että heidän liikkumisensa on tullut varmemmaksi ja hel-
pommaksi jakson aikana. 
 
Vaikka liikkumissujuvuuden mittarina käytetyn toiminnallisen askellus- tai seisomaannousutestin 
tulokset eivät niinkään antaneet viitteitä liikkumissujuvuuden lisääntymisestä, sujuvuus näkyi eri-
tyisesti haasteellisten harjoitusten ja toimintojen helpottumisena. Tällaisia toimintoja olivat esimer-
kiksi lattialle makuulle laskeutuminen, vartalon kierto ja etutaivutus. Harjoittelun vaikuttaessa fyy-
sisellä tasolla liikkumisen varmuuteen ja sujuvuuteen on oletettavaa, että myös tietoisuus kehon 
valmiuksista lisääntyy. Tämän tietoisuuden lisääntymistä havaitsin kaikkien ryhmäläisten liikkumi-
sessa muun muassa alustasuhteen, liikesuuntien ja keskilinjan vahvistumisena sekä liikkeen jousta-
vuuden ja virtauksen lisääntymisenä.  
 
Liikkumisen iloa oli havaittavissa koko jakson ajan. Tämä ilmeni erityisesti positiivisena henkenä, 
aitona innostuksena, ennakkoluulottomuutena sekä hyvin aikaisessa vaiheessa tapahtuneena ryh-
mäytymisenä. Lisäksi ryhmäläiset jaksoivat keskittyä harjoituksiin yllättävänkin hyvin, vaikka vä-
lillä ajatus harhaili ja tarkkaavaisuus herpaantui. Esimerkiksi taichi- harjoitusten aikana eläytymi-
nen hitaaseen, harmoniseen liikkeeseen oli hämmästyttävän voimakasta. Hyvin mielenkiintoista oli, 
että eri ryhmäläiset hyötyivät hyvin eri tavoin harjoittelusta. Huomionarvoista oli myös ryhmäläis-
ten spontaani kyky toimia ryhmässä toinen toistaan auttaen. 
 
Kokoontumiskerran tuttu ja hyvin rytmitetty rakenne ja harjoitusten vaihtelevuus ja yllätyksellisyys 
auttoivat toisaalta keskittymään ja toisaalta innostumaan aina uudelleen. Sain palautetta ryhmän 
ohjauksesta ja toiminnasta kaikilla kerroilla mukana olleelta Leila Rourulta sekä yhden kerran 
Nääsvillen toimintaan tutustumassa olleelta fysioterapiaopettajalta. He molemmat pitivät ryhmän 
henkeä ja myönteistä ilmapiiriä koskettavana. Myös itse ohjaajana koin ryhmän ilmapiirin luonnol-
lisena ja arvostavana. Ikääntyvien ja heikkokuntoisten ryhmissä olen pitänyt vahvuutenani aitoa 
läsnäoloa ja arvostusta sekä iloista, elämänmyönteistä asennetta. Tuo elämänmyönteinen, arvostava 
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ja läsnäoleva henki oli aistittavissa Kroppapoppoo-ryhmässä, joka oli minulle erittäin antoisa ja 
ajatuksiani vahvistava ohjauskokemus.  
 
Analysointimenetelmät ja -tarkkuus eivät tässä kehittämistehtävässä täytä tarkkoja tieteellisiä kri-
teerejä, mutta tarkoituksenani ei ollutkaan toteuttaa täsmällistä tai toistettavaa tieteellistä tutkimus-
ta, vaan käytännön kokemusten ja havaintojen kautta selvittää toimintamallin soveltuvuutta ja hyö-
tyjä ikääntyvien kehitysvammaisten toimintakyvyn tukemiseksi. Tässä tarkoituksessa onnistuin 
kehittämistehtävän toteutuksessa mielestäni erinomaisesti. Kvantitatiiviset mittaustulokset toivat 
silti tärkeän ja konkreettisen lisän arvioidessani tekemiäni havaintoja. 

 

Pohdinta 

 
Kroppapoppoon ohjaaminen on paitsi vahvistanut aiempia näkemyksiäni ikääntyneiden kuntoutuk-
sesta antanut myös uusia rohkaisevia kokemuksia psykofyysisen näkökulman mahdollisuuksista. 
Minulla on ollut aiemmin hyvin vähän kokemusta kehitysvammaisten kuntoutuksesta, joten krop-
papoppoo oli minulle avartava oppimiskokemus.  
 
Kroppapoppoo-kokemuksieni mukaan positiivinen kehollinen kokemus voi saada aikaan voimis-
tumista hallinnan tunteessa. Vaikka ryhmäläisten kognitiiviset toiminnot eivät ole sellaisella tasol-
la, että kehon ja mielen yhteyttä pystyisi eksistentiaalisella tai psykologisellakaan tasolla ymmär-
tämään, yhteys kehon ja mielen välillä voidaan silti saavuttaa liikkumisen tuottamien kokemusten 
kautta. Liikunta ja liike voi tarjota kehitysvammaiselle henkilölle väylän ilmaista erilaisia tunneti-
loja tai sosiaalista tarvetta. Lisäksi ryhmässä tapahtuva liikunta tai liikkuminen antaa luontevan 
mahdollisuuden olla kehollisessa vuorovaikutuksessa toisten kanssa.    
 
Kehitysvammaisten palvelut ja tukitoimet ovat perinteisesti melko sosiaaliorientoituneita. Koska 
ikääntyvien kehitysvammaisten kohdalla painottuvat erityisesti fyysiset ikääntymismuutokset, oli-
sikin heidän kohdallaan tarkoituksenmukaista panostaa juuri fyysiseen kuntoutukseen. Fysiotera-
peutin ammattitaidolla yksilöllinen huomioiminen on mahdollista ja psykofyysinen erikoisosaami-
nen tuo sisältöihin kaivattua kokonaisvaltaisuutta. Kroppapoppoo-hanke onkin ollut Nääsville ry:n 
kehittämistyön näkökulmasta erittäin onnistunut. Kehittämishankkeessa olen onnistunut yhdistä-
mään henkilökohtaisesti läheisen psykofyysisen näkökulman tärkeään kehittämiskohteeseen inno-
vatiivisella tavalla. Siitä on varmasti hyötyä Nääsville ry:n toimintojen kehittämisessä jatkossakin. 
Kroppapoppoo-toimintamalli onkin mielestäni käyttökelpoinen myös muilla ikääntyvien erityis-
ryhmillä, kuten dementiaa sairastavilla tai mielenterveysongelmista kärsivillä. Nämä positiiviset 
tulokset antavat viitteitä myös toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten ryhmissä ja yksilö-
kuntoutuksessa voima- ja tasapainoharjoittelun rinnalla tehtävien kehotuntemusharjoitteiden hyö-
dynnettävyydestä. Oman ammatillisen kehittymisen kannalta erityisen hieno kokemus on ollut se, 
että olen ollut mukana kehittämässä hanketta sen ensiajatuksesta alkaen ja toivon saavani jatkaa 
kehittämistä edelleen.   
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Kehon kertomaa – kehontuntemusryhmä psykogeriatrisella osastolla 

 
Marja Laitinen 

 
 

Kehittämistehtävän tarkoituksena oli saada kokemuksia kehontuntemusharjoitusten 
soveltuvuudesta ikääntyneille mielenterveyspotilaille sekä kehittyä itse ammatillisesti 
psykofyysisen fysioterapian toteuttajana. Kehittämistehtäväni toteutin suunnittele-
malla ja ohjaamalla kehontuntemusryhmän, jonka kohderyhmänä oli kaksi skitsofre-
niaa sairastavaa vanhustenkeskuksen asukasta. Terapiamuotona käytin pääasiassa 
alkujaan Roxendalin kehittämiä kehontuntemusharjoitteita (Basic Body Awareness 
Therapy, B-BAT). 

 
Kehontuntemusharjoittelu toteutui pienryhmässä 1,5 tuntia kerrallaan, yhteensä 10 
kertaa. Tapasin ryhmäläiset yksilöllisesti alkuarvioinnissa ennen ryhmää ja loppuar-
vioinnissa ryhmän jälkeen. Arvioinnit pitivät sisällään haastattelun ja muutamia lii-
ketestejä. Lisäksi pidin ryhmäprosessin aikana päiväkirjaa, jossa pohdin omia koke-
muksiani ohjaajana sekä kirjasin ylös havaintojani ryhmäläisistä. 
 
Kehittämistehtävästä saamieni kokemusten ja tulosten perusteella uskon kehontunte-
musharjoitusten sopivan hyvin osaksi vanhustenkeskuksessa toteutuvaa fysioterapiaa 
psykogeriatrisella osastolla. Ryhmän aikana molempien ryhmäläisten harjoittelussa 
tapahtui pientä kehitystä muun muassa alustasuhteessa, keskustalähtöisyydessä, vir-
tauksessa ja kyvyssä rentoutua. Omaa ammattitaitoani aion jatkossakin kehittää so-
veltamalla psykofyysisen fysioterapian ajatuksia ja menetelmiä työssäni iäkkäiden pa-
rissa. 

 
 
 
Kehittämistehtävän taustaa 
 
Aloitettuani työskentelyn vanhustenkeskuksessa, psykogeriatrisen osaston fysioterapeuttina, olen 
pohtinut, minkälaisista fysioterapian palveluista osaston asukkaat hyötyisivät. Mitä voisin tarjota 
tälle erityisryhmälle vanhustenkeskuksessamme fysioterapian pääpainona olevien kuntosali- ja 
tasapainoryhmien lisäksi? Psykofyysisen fysioterapian erikoistumisopintojen myötä olen saanut 
uusia ajatuksia ja välineitä, joita haluan nyt kokeilla ja kehittää omassa työssäni. Ymmärrys kehon 
ja mielen saumattomasta yhteydestä on pohjana ajatuksilleni työni kehittämisestä entistä kokonais-
valtaisempaan suuntaan.  
 
Kehittämistehtävän tavoitteena on selvittää kehontuntemusharjoittelun soveltuvuutta osana van-
hustenkeskuksen psykogeriatrisen osaston fysioterapiapalveluja. Tavoitteena on myös oma amma-
tillinen kehittyminen ryhmän ohjaajana sekä psykofyysisen näkökulman toteuttajana. Kehittämis-
tehtävän tarkoituksena on suunnitella ja ohjata ikääntyville soveltuva kehontuntemusryhmä psyko-
geriatrisella pitkäaikaisosastolle. Haluan luoda laitoksessa asuville ikääntyville mahdollisuuden 
kuulostella omaa kehoaan lempeästi, myönteisten kokemusten kautta.   
 
Ryhmätoiminta antaa samanaikaisesti usealle vanhukselle mahdollisuuden harjoitteluun, lisää sosi-
aalista kanssakäymistä ja on myös fysioterapeutin ajankäytön kannalta toimiva vaihtoehto. Kehon-
tuntemusryhmä antaa minulle mahdollisuuden kokeilla ja arvioida työssäni kehon ja mielen yhteis-
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työtä. Artikkelissa käsittelen ikääntyneiden kuntoutuksen haasteita, ikääntymisen erityispiirteitä 
kehonkuvan ja mielenterveyden kannalta sekä B-BAT, kehontuntemusharjoitteiden periaatteita. 
 
 
Ikääntyneiden kuntoutuksen haasteet 
 
Ikääntyneiden kuntoutuksessa on pääpaino tällä hetkellä sairauksien seurauksia korjaavassa ja toi-
mintakykyä palauttavassa fyysisessä kuntoutuksessa. Esimerkkejä ovat sotainvalidi- ja veteraani-
kuntoutus, joissa fysioterapia on suuressa roolissa. Ennaltaehkäisevä toiminta on kuulunut työ-
ikäisten kuntoutukseen jo vuosia. Laaja-alaisempi näkökulma on sisältänyt psyykkisiä, kognitiivi-
sia ja sosiaalisia voimavaroja tukevaa toimintaa, jossa otetaan huomioon kuntoutujan lisäksi myös 
työympäristö ja yhteiskunta. (Pitkälä ym. 2007, 3851–3856.) 
 
Pitkälä ym. (2007, 3851–3856) ovat pohtineet ikääntyneiden kuntoutuksen kehittämistä kokonais-
valtaisempaan suuntaan. Heidän mukaansa kuntoutus nähdään usein liian suppeasti toimintakykyä 
palauttavana fyysisenä kuntoutuksena. Viime vuosilta on runsaasti tieteellistä näyttöä siitä, että 
parhaan mahdollisen toimintakyvyn saavuttamiseksi kuntoutuksen tulisi ulottua fyysisen osa-
alueen lisäksi myös psyykkiseen, sosiaaliseen ja kognitiiviseen puoleen. Myös WHO:n ICF-
luokitus puhuu ihmisen toimintakyvyn monipuolisuudesta. Toimintakykyyn vaikuttavat osaltaan 
erilaiset riskitekijät, ympäristö, kulttuuri ja sosiaaliset suhteet. Kuntoutuksen tulisi ulottua kaikkiin 
toimintakykyyn vaikuttaviin ulottuvuuksiin. (Pitkälä ym. 2007, 3851–3856.)  
 
Mielestäni psykofyysisen fysioterapian laajentaminen osaksi ikääntyneiden kuntoutusta tuo fyysistä 
toimintakykyä painottavaan toimintaan kaivattua kokonaisvaltaisuutta. Psykofyysisessä fysioterapi-
assa tarkastellaan ihmisen jo olemassa olevia voimavaroja, joita kuntoutuksella pyritään edelleen 
vahvistamaan. Lähellä psykofyysistä lähestymistapaa on amerikkalaisen Antonovskyn salutogeeni-
nen terveyden edistämisen malli. Siinä keskitytään sairauksien ja niiden syiden sijaan terveyttä edis-
täviin tekijöihin ja selviytymismekanismeihin (Ylilehto 2005, 48–50, Antonovskyn 1987 mukaan).  
 
 
Ikääntyminen ja ruumiillisuus  
 
Vanhetessaan ihminen joutuu luopumaan vanhasta tutusta ruumiinkuvastaan fyysisten vanhuuden 
muutosten myötä. Vanha ihminen tarvitsee ulkopuolista tukea löytääkseen uudenlaisia mahdolli-
suuksia omasta muuttuvasta ruumiinkuvastaan. Oman minuuden ja ruumiillisuuden peilaaminen 
sosiaalisessa vuorovaikutuksessa voi kuitenkin olla ongelmallista vanhuudessa. Vanhuuden määrit-
telyn riskinä on, että vanhan ihmisen subjektiiviset ja ainutlaatuiset kokemukset ja toiveet ruumiil-
lisuudesta ohitetaan. Etenkin laitoshoidossa olevilla vanhuksilla ruumiillisuuden kokeminen sub-
jektina hämärtyy herkästi. Vanhusta ei välttämättä kohdella lainkaan sosiaaliseen vuorovaikutuk-
seen kykenevänä ihmisenä, vaan ainoastaan lääketieteellisten toimenpiteiden kohteena ja tarkaste-
lun objektina. Hoitokäytäntöjen myötä vanhus ajautuu kysymyksen äärelle: ”Kenelle minun ruu-
miini kuuluu?” Vanhuksen identiteetin kannalta on merkittävää tukea vanhuksen kosketusta omaan 
ruumiinkuvaansa. Hyvässä hoitoyksikössä vanhaa ihmistä arvostetaan kehollisena ja henkisenä 
olentona. (Siltala 2004, 152–161; Saarenheimo 2003, 109–113.) 
 
Symbolisen muistin ja ilmaisun kaventuessa korostuu vanhuudessa ilmaisun keinona yhä enem-
män ruumiinkieli. Kipujen ja särkyjen avulla vanhus ilmaisee pahaa oloaan, hakee vuorovaikutusta 
ja huolenpitoa. Ollessaan vieraantunut omasta ruumiillisuudestaan, vanhus saattaa sairastamisensa 
kautta hakea kosketusta omaan ruumiiseensa ja sen omistusoikeuteen. Ruumiilliset oireet määritte-
levät vanhukselle ruumiin rajoja ja vähentävät hajoamisen kokemusta. (Siltala 2004, 152–161.) 
Psykofyysisen fysioterapian tarjoamien ruumiintuntemusharjoitusten kautta voidaan tukea ikään-
tyneen muuttuvaa ruumiinkuvaa, mikä lisää ihmisen voimavaroja sekä subjektiivisuuden ja ehey-
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den kokemusta. Ikääntyneen saadessa myönteisten kokemusten kautta kosketusta omaan kehoonsa 
voi ruumiillisten oireiden ja sairastamisen merkitys oman kehon rajojen määrittäjänä pienentyä.  
 
Tuntoaistin säilyessä lähes muuttumattomana korostuu kosketus kommunikaatiokanavana vanhuk-
sen kuulon, näön ja reagointikyvyn heikentyessä. Kosketuksen tulee viestittää rauhallisuutta ja 
varmuutta niin, että kosketettava ehtii ymmärtää tulevansa kosketetuksi. Parhaimmillaan kosketus 
luo turvallisuutta ja rauhoittaa levotonta vanhusta. (Enäkoski & Routasalo 1998, 102–103, 113–
116.) Verbaalista viestiä tukee siihen yhdistetty kosketus ja katsekontakti, jotka viestivät myös 
hyväksyvästä huolenpidosta (Saarenheimo 2003, 109–113; Enäkoski & Routasalo 1998, 113–116). 
 
Tunne itsenäisyydestä ja elämänhallinnasta on elämän mielekkyyden kokemuksen kannalta tärkeä. 
Vanhuudessa nousee kysymys itsenäisyyden ja riippuvuuden suhteesta pohdittaessa heikentynee-
seen toimintakykyyn ja avuntarpeeseen liittyviä asioita. Hoitotyön haasteena onkin tarvittavan 
avun antaminen, ilman että se vähentää iäkkään autonomian tunnetta. Vanhan ihmisen liiallinen 
auttaminen on uhka hänen psyykkiselle hyvinvoinnilleen, heikentäen itsetuntoa ja elämänhallintaa. 
(Saarenheimo 2003, 109–113.) Ikäihmisen autonomia on asia, jota pohditaan muun muassa hoito-
laitosten eettisissä periaatteissa.  
 
 
Ikääntyminen ja mielenterveys 
 
Iäkkäiden ihmisten mielenterveysongelmat ovat yleisiä, vaikka ne monesti jäävät huomaamatta 
yleisen huonokuntoisuuden vuoksi. Tutkimusten mukaan 16–30 %:lla yli 65 vuotiaista on jokin 
mielenterveyden häiriö. (Koponen 2002, 4925–4927.) Vanhenemisen psykologia pohtii muun mu-
assa ovatko mielenterveyden haasteet samanlaisia aikuisuuden eri vaiheissa vai onko vanhuus 
psyykkisen hyvinvoinnin kannalta erityisen ongelmallista aikaa. Asia ei ole yksiselitteinen. Ikään-
tyvien mielenterveyteen vaikuttavat fyysisten ja kognitiivisten ikääntymismuutoksien lisäksi erilai-
set vanhoja ihmisiä koskevat kulttuuriset ja yhteiskunnalliset odotukset. Kuitenkin monet psyyk-
kistä tasapainoa uhkaavat tekijät ovat iästä riippumattomia. (Saarenheimo 2007, 6.) Ikääntyneillä 
todetaan samoja psyykkisiä häiriöitä kuin keski-ikäisillä. Usein häiriöt ovat lievempiä, mutta kui-
tenkin toimintakykyä heikentäviä. Vanhuksilla esiintyy paljon myös somaattisiin sairauksiin liitty-
viä psyykkisiä oireita. Väestön ikärakenteen vanhetessa iäkkäiden mielialahäiriöt tuovat lisäkuor-
mitusta hoitoon. Iäkkäiden psykiatristen häiriöiden ennuste asianmukaisessa hoidossa on yhtä hyvä 
kuin nuoremmilla henkilöillä. (Koponen 2002, 4925–4927.) 
 
Vaikka varhaisemmat elämänvaiheet luovat perustan vanhuusiän mielenterveydelle, voi psyykki-
nen tasapaino horjua myös myöhemmällä iällä. Vanhuksen omien fyysisten ja psyykkisten voima-
varojen vähetessä erilaiset psyykeä kuormittavat tekijät, kuten läheisistä ihmisistä luopuminen, 
vaikuttavat entistä voimakkaammin. Haastavaa ikääntyneiden auttamisen kannalta voi olla se, että 
psyykkisistä ongelmista ei ole totuttu puhumaan. Hyvinvointia voidaankin edistää myös herättä-
mällä keskustelua ja kannustamalla ihmisiä huolehtimaan fyysisen kunnon lisäksi myös mielenter-
veydestä. Mielenterveystyön tulisi olla psyykkisten ongelmien tunnistamisen ja hoidon lisäksi oi-
keudenmukaista yhteiskunta- ja ikäpolitiikkaa. Hyvä yhteiskunta mahdollistaa ikääntyvälle tasave-
roisen yhteisön jäsenyyden, sosiaaliset tukiverkostot, mielekkään toiminnan omien voimavarojen 
puitteissa ja helposti saatavilla olevat mielenterveyspalvelut. (Saarenheimo 2007, 6.) 
 
Usealla psykogeriatrisen osaston asukkaalla on diagnosoitu skitsofrenia. Myös kehittämistehtävänä 
toteuttamaani ryhmään valikoitui kaksi skitsofreniaa jo pitkään sairastanutta ikäihmistä. Skitsofre-
nian esiintyvyys on koko vanhusväestössä eri tutkimusten mukaan 0–2,22 % (Koponen 2002, 4925 
–4927). Seuraavien vuosikymmenien aikana esiintyvyys tulee kolminkertaistumaan, sillä skitso-
freniaan sairastuneiden odotettavissa oleva elinikä on noussut hyvien hoitomuotojen, lääkehoidon 
ja oheissairauksien paremman hoidon ansiosta. Ikääntyvät skitsofreniapotilaat tulevat olemaan 
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maassamme kasvava potilasryhmä, joka vaatii vanhuspsykiatrian erityisosaamista. (Alanen 2007, 
8.)  
 
Vanhuus tuo skitsofreniaan omat tyypilliset piirteensä, jotka on hyvä huomioida työskenneltäessä 
ikääntyvien skitsofreniapotilaiden kanssa. Sairaanhoitopiirien hoito-ohjelmissa (2004) kerrotaan 
iän myötä skitsofrenian akuuttien psykoosijaksojen yleensä harvenevan. Silti osa potilaista on jat-
kuvasti harhaisia ja psykoottisia. (Sairaanhoitopiirien hoito-ohjelmat 2004.) Runsaalla kolmannek-
sella sairastuneista skitsofrenian harhaoireet lievittyvät oleellisesti ikääntyessä, erityisesti eris-
kummallinen käyttäytyminen, aggressiivisuus, masennustaipumus, rangaistusharhaluulot ja kuulo-
harhat. Ikääntyneiden skitsofreniapotilaiden hoitoon tuo oman haasteensa tunne-elämän kapeutu-
neisuus ja aloitekyvyttömyys sekä 30–60 %:lla kognitiivisten häiriöiden korostuminen. (Koponen 
2002, 4925–4927.) Heidän elämäänsä leimaa usein dementiaa muistuttava kognitiivinen taantumi-
nen, joka ei liity dementoiviin sairauksiin. Skitsofreniaa sairastavilla vanhuksilla esiintyy muita 
vanhuksia enemmän somaattisia sairauksia. Somaattiset sairaudet yhdessä päivittäisten toimintojen 
häiriöiden korostumisen kanssa tekevät ikääntyneiden skitsofreniapotilaiden hoidosta yhtä vaativaa 
kuin nuorempien skitsofreniapotilaiden hoito on. (Sairaanhoitopiirien hoito-ohjelmat 2004; Kopo-
nen 2002, 4925–4927.)  
 
 
Kehontuntemusharjoittelu, B-BAT 
 
Basic body awareness therapy (B-BAT) on alun perin ruotsalaisen fysioterapeutin Gertrud Roxen-
dalin kehittämä terapiamuoto, jossa on tavoitteena tulla tietoiseksi käyttäytymisestä ja elämänta-
voista. Harjoituksien myötä voi tulla tietoisemmaksi omasta kehostaan ja sen ulottuvuuksista. Ke-
hossa on kokemusulottuvuus ja liikeulottuvuus, jotka molemmat sisältyvät kehontuntemukseen. 
Kokemusulottuvuuteen kuuluvat esimerkiksi tuntemukset kehossa, tietoisuus kehosta ja kehontun-
temus. Liikeulottuvuus taas käsittää liikemalleja, kykymme ohjata ja hallita kehoa. Kehonhallinta 
ja tapa kävellä ovat esimerkkejä tiedostamattomasta käyttäytymisestä, jota ohjaavat aivojen alem-
mat osat ja selkäydin. Tapa, miten ihminen liikkuu, voi peilata hänen tapojaan myös muilla elämän 
osa-alueilla. Esimerkiksi henkilöillä, jotka menettävät tasapainonsa ja menevät rajojensa yli liike-
harjoituksissa, on usein vaikeuksia asettaa rajojaan muillakaan elämän alueilla. Kehoa ei voi ero-
tella persoonasta, sillä se on edellytys toimia maailmassa. Keho on perusta kokemuksille ja siellä 
tunnetaan tunteet. (Roxendal & Winberg 2006, 52–57.)  
 
B-BAT harjoittelun keskeisiä periaatteita ovat suhde alustaan, keskilinja, keskustalähtöisyys, hengi-
tys ja virtaus. B-BAT:ssa on oleellista liikkeiden yksinkertaisuus. Liikkeiden oppimisen ei kuulu 
olla vaikeata. (Roxendal & Winberg 2002, 97–102.) Harjoitusten yksinkertaisuus voi olla vaikea 
mieltää tehokkaaksi harjoittelumuodoksi nykypäivän monimutkaisen ja haastavan harjoittelutarjon-
nan vuoksi. Roxendalin ja Winbergin (2002, 97–102) mukaan yksinkertaisuutta ei pidä kuitenkaan 
aliarvioida, päinvastoin yksinkertaisilta näyttävät liikkeet mahdollistavat syvälliset sisäiset prosessit 
ja kokemukset. Juuri liikkeiden yksinkertaisuuden vuoksi harjoittelumuoto sopii mielestäni erin-
omaisesti ikääntyneille. Pienten ja yksinkertaisten liikkeiden kautta on mahdollista saada positiivi-
sia kehollisia kokemuksia ja oppia kuuntelemaan omaa kehoa sen viesteineen.  
 
Tiettyä lihasjännitystä, perustonusta, tarvitaan, jotta pysytään pystyssä ja voidaan liikkua. Terveessä 
kehossa lihasjännitys vaihtelee tilanteen mukaan. Häiriintynyt lihasten jännitystaso johtuu useimmi-
ten häiriöstä monissa ruumiinhallinnan osioissa, mutta myös häiriöstä monissa ihmisen tietoisuuden 
tasoissa. Kehontuntemusharjoituksilla voidaan vaikuttaa lihasjännitykseen, ja usein keho on rentou-
tunut harjoitusten jälkeen. Kehon keskilinjan ja turvallisen alustasuhteen löytyessä lihasten käyttö 
tulee dynaamiseksi ja tasapainoiseksi. Tällöin kehon tiedostamattomat ryhtimekanismit pääsevät 
toimimaan ilman tahdonalaisten lihasten sekaantumista asiaan ja vartalon jännitykset helpottavat. 
(Roxendal & Winberg 2002, 76–77.) 
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Kun liike lähtee keskustasta, se leviää kehoon, ja parhaassa tapauksessa saavuttaa liikevirtauksen 
läpi koko kehon. Virtaus antaa voimaa, joka on tehokkaampaa kuin raajojen lihaksista lähtevä voi-
ma. Sisältäpäin lähtevä liike on aluksi pientä, jolloin myös omien rajojen, muun muassa kivun ja 
lihasjännityksen tunnistaminen on helpompaa. Liikkeen lähtiessä keskustan lihaksista, erityisesti 
vinoista ja syvistä vatsalihaksista, liike on harmoninen ja rento tuntuen samanaikaisesti voimakkaal-
ta. Keskustalähtöinen liike on yhteydessä hengitykseen.  Hengitykseen yhteydessä oleva liike on 
tehokkaampi ja vähemmän rasittava kuin liike, joka tehdään epätahdissa hengityksen kanssa. Hen-
gityksestä tulee liikkeen moottori, joka antaa elimistölle happea niin, että elimistö ei väsy vaan vir-
kistyy. (Roxendal & Winberg 2002, 97–102.) 
 
 
Kehontuntemusryhmän toteutus 
 
Kerroin psykogeriatristen osastojen osastonhoitajille kehittämistehtävästäni ja pyysin heitä ehdot-
tamaan minulle ryhmäläisiä omilta osastoiltaan. Koska kehontuntemusryhmän ohjaaminen oli mi-
nulle uusi kokemus, halusin ryhmäläisten kykenevän antamaan palautetta ja kertomaan tuntemuk-
siaan ryhmän aikana. Kriteereinä ryhmäläisten valinnassa olivat kyky itsenäiseen liikkumiseen 
osastolla, kyky ilmaista itseään verbaalisesti ja riittävä keskittymiskyky. Kriteerit osoittautuivat 
haastaviksi. Erityisesti vaativaksi kriteeriksi ryhmäläisiä valittaessa muodostui kyky ja uskallus 
käydä lattialle selin makuulle. Osastonhoitajien ehdotuksien perusteella kävin tapaamassa useam-
pia vanhuksia ja kartoitin ketkä olisivat sopivia ja halukkaita ryhmään. Valitsin ryhmään alun perin 
kolme asukasta, joista yksi ei kuitenkaan soveltunut ryhmään vaatien yksilöllistä ohjausta ja har-
joittelua. Toisen harjoittelukerran jälkeen ryhmä typistyikin kahteen osallistujaan ja jatkossa keski-
tyn vain heidän kokemuksiinsa.  
 
Tapasin ryhmäläiset yksilöllisesti ennen ryhmäprosessia alkuarvioinnin merkeissä. Tällöin kerroin 
heille ryhmän olevan osa erikoistumisopintojani ja sain ryhmäläisiltä luvan käyttää havaintojani ja 
ryhmäläisten kokemuksia kirjallisessa työssäni. Alkuarviointi piti sisällään haastattelun, jossa kar-
toitin ryhmäläisten mielialaa, koettua toimintakykyä sekä kokemuksia omasta kehostaan erityisesti 
hengityksestä, lihasjännityksestä ja kivusta. Haastattelukysymyksiä muokkasin muun muassa lo-
makkeesta ”Kartoitus ruumiintuntemuksista masennuksen aikana” (Kanstrén & Pind 2002) sekä 
Työterveyslaitoksen Työ ja terveys haastattelututkimuksesta (Piirainen ym. 2000). Haastattelun 
lisäksi ryhmäläiset suorittivat liikeosion, jonka pohjalta arvioin fyysistä toimintakykyä (lattialle 
selin makuulle meno ja 40cm korkuiselle portaalle astuminen), suhdetta alustaan sekä ylä- ja alaraa-
jan liikkuvuutta ja rentoutta tai aktiviteettia. Jälkimmäiset testiliikkeet perustuvat alkujaan Berit 
Heir Bunkanin kehittämään ruumiilliseen voimavaratutkimukseen (Hartikainen, Jaakkola & Rauta-
mies 2007). 
 
Kehontuntemusryhmä kokoontui 10 kertaa noin puolitoista tuntia kerrallaan syys- ja lokakuussa 
2008. Jokaisen harjoituskerran alkuun oli varattu aikaa kuulumisten ja ajatusten vaihtoon sekä sen 
hetkisen voinnin ilmaisemiseen VAS-asteikkoa (Visual Analogy Scale) käyttäen. VAS-asteikolla 
kartoitetaan kuntoutujan erilaisia tuntemuksia, yleisimmin koettua kipua. Mittari on 100 millimetrin 
pituinen jana, jonka vasen pää kuvaa parasta mahdollista tilannetta ja oikea pää pahinta mahdollista 
tilannetta. (Talvitie, Karppi & Mansikkamäki 1999, 187.) Kysyin ryhmäläisiltä: ”Kuinka voit juuri 
nyt?” jonka jälkeen pyysin siirtämään nuolta VAS-asteikolla vointia vastaavaan kohtaan. Lisäksi 
annoin ryhmäläisille mahdollisuuden kuvailla tuntemusta sanoin. 
 
Harjoitukset koostuivat pääasiassa alkujaan Roxendalin kehittämistä B-BAT kehontuntemushar-
joitteista, joita muuntelin osittain. Liikkeitä tehtiin eri alkuasennoissa – makuulla, istuen ja seisten. 
Ryhmä päättyi joka kerta makuulla tehtäviin harjoitteisiin ja rentoutukseen. Harjoitusten aikana 
tarkastelin ryhmäläisten liikkumista ja olemista eri alkuasennoissa keskittyen psykofyysisen fy-
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sioterapian peruselementteihin, joita ovat suhde alustaan, keskilinja, keskustalähtöisyys, virtaus ja 
hengitys.  
 
Ryhmätuokioiden loppuun olin varannut aikaa ryhmäläisille harjoitusten herättämien tunteiden ja 
ajatusten vaihtoon. Lisäksi ryhmäläiset ilmaisivat harjoitusten jälkeisen vointinsa VAS-asteikkoa 
käyttäen, samoin kuin harjoitusten alussa. Jokaisen ryhmäkerran jälkeen kirjoitin muistiin havain-
tojani ja tuntemuksiani ryhmästä sekä ryhmäläisten esille tuomia asioita.  
 
Ryhmänprosessin päätyttyä tapasin molemmat ryhmäläiset vielä yksilöllisesti loppuarviointia var-
ten. Loppuarviointi piti sisällään samat osiot kuin edellä kuvattu alkuarviointi. Loppuarvioinnin 
tarkoituksena oli kartoittaa mahdollisia ryhmän tuomia muutoksia ryhmäläisten asenteissa ja olemi-
sessa.   
 
Tarkastelen seuraavaksi ryhmän vaikutuksia molempiin ryhmäläisiin erikseen omien havaintojeni 
sekä ryhmäläisten esille tuomien kokemusten ja ajatusten pohjalta. Arviointi perustuu ryhmän aika-
na tekemiini subjektiivisiin havaintoihin, joista olen pitänyt päiväkirjaa jokaisen ryhmätapaamisen 
jälkeen, sekä alku- ja loppuarvioinnin tuloksiin. Lisäksi tarkastelen harjoitusten vaikutusta ryhmä-
läisten mielialaan ja vointiin käyttämäni VAS-asteikon tulosten perusteella. Käytän ryhmäläisistä 
keksittyjä nimiä, Pekka ja Liisa. 
 
 
Liisan matka kohti kehontuntemusta – ”Mukava tutustua omaan kehoon, vanhaan ystävään” 
 
Liisa on 82-vuotias nainen, joka sairastaa skitsofreniaa. Liisan psyykkinen oireilu on alkanut kah-
deksan vuotta sitten ja hän on asunut vanhustenkeskuksessa noin neljä vuotta. Liisa liikkuu osastol-
la itsenäisesti ilman apuvälineitä ja on päivittäisissä toimissaan omatoiminen. Liisa käy mielellään 
erilaisissa harrastusryhmissä talon sisällä. Aiemmin hän on käynyt muun muassa fysioterapian jär-
jestämässä tasapainokoulussa. Liisa on luonteeltaan rauhallinen ja positiivinen. Mielestäni Liisalla 
on kohtalaisen paljon voimavaroja jo alkutilanteessa. 
 
Liisa teki ryhmän aikana runsaasti havaintoja kehonsa tuntemuksista: lihasjännityksestä, puolierois-
ta, hengityksestä ja kivuista. Hengitystään Liisa havainnoi muun muassa seisten tehtävässä koko 
kehon jännitys-helpotus harjoituksessa, jossa hän huomasi jännityksen aikana hengittävänsä sisään 
ja pidättävänsä hengitystä. Liisaa vaivasivat ryhmän ensimmäisen puoliskon aikana alaselän kivut, 
joita hän kertoi olleen jo ennen ryhmän alkua. Erityisesti seisten tehtävät liikkeet rasittivat selkää ja 
Liisa pitikin joka kerralla lepotauon näiden harjoitteiden välissä. Ryhmäjakson loppua kohden Liisa 
koki kivun helpottaneen ja kertoi tunteen olevan pikemminkin väsymystä ja rasitusta. Alku- ja lop-
puhaastattelun pohjalta Liisan tuntemukset omasta kehostaan pysyivät melko samana ennen ja jäl-
keen ryhmän. Ainoastaan lihasjännitystä Liisa koki alkutilanteeseen nähden vähemmän. 
 
Liisalla oli tapana tehdä liikkeet pienellä liikeradalla, rauhallisesti ja huolella. Ryhmätoiminnan 
aikana tapahtui kehittymistä keskustan ja virtaavan liikkeen löytymisessä. Muutos näkyi muun mu-
assa seisten tehtävässä vartalon kiertoliikkeessä, joka näytti ryhmän edetessä vapautuneemmalta ja 
rennommalta. Lattialla tehtäviä vartalon venytyksiä Liisa ei alkuun tehnyt juuri ollenkaan, mutta 
ryhmän loppua kohden nämäkin onnistuivat hyvin. Liisa uskalsi käyttää voimaa harjoituksissa ja 
käytti myös luovuuttaan keksiessään mielikuvia tukemaan harjoituksia.  
 
Liisan alustasuhde muuttui hieman ryhmän kuluessa. Alkuarvioinnissa Liisa vaihteli asentoaan selin 
makuulla suljetummasta asennosta avoimempaan. Suurimman osan ajasta Liisalla oli kädet vartalon 
päällä ja jalat ristissä. Makuuasento antoi hetken kuluttua myöten eli kehon asento asettui hetken 
kulutta rennommin alustalle. Loppuarvioinnissa Liisa asettui makuulle heti rennommin ylä- ja ala-
raajojen levätessä rennosti alustalla. Asento pysyi samanlaisena koko arviointihetken.  
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Alkuarvioinnissa ylä- ja alaraajojen passiivisessa koukistuksessa Liisa kykeni säilyttämään rentou-
den pidettäessä raajaa paikallaan, mutta liikettä tehtäessä hän avusti sitä. Loppuarvioinnissa Liisa 
pystyi pitämään vasenta yläraajaa lukuun ottamatta kaikki raajat rentoina myös passiivisen liikkeen 
aikana. Vasemman yläraajan tulosta voi selittää osaltaan siinä oleva vanhan trauman aiheuttama 
liikerajoitus ja kipu koukistuksen yhteydessä. 
  
Lattialle selinmakuulle meno tuli silminnähden sujuvammaksi verrattuna alkutilanteeseen. Alussa 
Liisa jännitti lattialle menoa ja se tapahtui hitaasti ja varoen avustajan ollessa koko ajan tukemassa 
ja varmistamassa. Loppuarvioinnissa hän pääsi lattialle ja sieltä ylös itsenäisesti, avustajan vain 
varmistaessa vieressä. Myös lattialle menoon liittyvä pelko poistui ja Liisa kertoi makuulle menon 
tuntuvan ”kivalle”.  
 
Portaalle nousu -testissä tapahtui muutosta alku- ja loppuarvioinnin välillä. Alkuarvioinnissa Liisa 
astui 30 cm:n korkuiselle portaalle ottaen kevyen tuen kaiteesta ja avustajan kädestä. 40 cm:n por-
taalle Liisa ei uskaltanut yrittää uudelleen ensimmäisen yrityksen epäonnistuttua. Loppuarvioinnissa 
Liisa nousi 40 cm:n korkuiselle portaalle toisella yrityksellä, ottaen kevyen tuen kaiteesta ja avusta-
jan kädestä. Lisäksi avustajalla oli kevyt tuki Liisan lantiolta. Tulokseen saattoi vaikuttaa osaltaan 
Liisan ja avustajan välille ryhmäprosessin aikana syntynyt luottamus. 
 
VAS-janalla (100 mm) arvioituna Liisan vointi oli seitsemällä kerralla kymmenestä parempi ryh-
mäkerran lopussa verrattuna ryhmäkerran alkuun. Kahdella kerralla vointi oli VAS:n mukaan huo-
nontunut, toisella 20 mm ja toisella 10 mm. Viimeisellä ryhmätapaamisella Liisa koki vointinsa 
parhaaksi mahdolliseksi (VAS 0 mm) sekä alussa että lopussa. Parannusta tapahtui ryhmäjakson 
aikana keskimäärin 6,6 mm. Vaihteluväli Liisan vastausten välillä oli pieni, sillä parhaimmillaan 
hänen vointinsa ryhmäjakson aikana oli 0 mm ja huonoimmillaan 36 mm.  
 
Liisa jaksoi keskittyä harjoituksiin ryhmätilanteissa todella hyvin ja hän koki jokaisen harjoitusker-
ran mielekkääksi. Ensimmäisellä tapaamisella Liisa teki hienon oivalluksen makuulla tehtävän alus-
tasuhde-harjoituksen jälkeen: ”Mukava tutustua omaan kehoon – vanhaan ystävään.” Sanoja, joilla 
Liisa kuvasi oloansa harjoitusten jälkeen oli ”levollinen, rauhoittava, rentoutunut”. Erityisesti Liisa 
nautti makuulla tehtävistä harjoituksista ja rentoutuksesta, joiden jälkeen hän kuvasi oloaan ”fantas-
tiseksi”. Liisan kommentti yhden rentoutuksen päätteeksi: ”päivä alkaa kirkastua, rentouttava 
olo.” Liisa vastasi ryhmäjakson lopussa kysyttyyn palautteeseen: ”kaikki parasta. Tästä on saanut 
mielenrauhan ja on kerta kaikkiaan rauhallinen olo.” Liisa kertoi oppineensa ryhmässä ”rauhalli-
sena olemisen”. 
 
 
Pekan matka kohti kehontuntemusta – ”Huippukunnossa” 
 
Pekka on 78-vuotias skitsofreniaa sairastava mies. Hän on asunut vanhustenkeskuksessa vasta noin 
vuoden. Pekka on hyvin sairaudentunnoton ja kokee olevansa vankina vanhustenkeskuksessa. Pek-
ka kävelee itsenäisesti ilman apuvälineitä ja suoriutuu päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti tarviten 
kuitenkin kehotuksia ja ohjausta aloitekyvyttömyyden vuoksi. Pekka on harjoitellut aiemmin fy-
sioterapian kuntosaliryhmässä. Pekan voimavarana onkin ikäisiinsä verrattuna hyvä fyysinen kunto. 
Kuitenkin liikkeen laadun, kehon asennon ja vähäisen kehontuntemuksen perusteella Pekalla tuntui-
si olevan melko vähäiset voimavarat.  
 
Pekka oli oman kokemuksensa mukaan ”huippukunnossa” koko ryhmäprosessin ajan ja tämä olikin 
hänen yleisin vastauksensa kysyttäessä kehontuntemuksista. Heikosta kehontuntemuksesta kertoi 
muun muassa se, että selin makuulla ollessaan Pekka koki olevansa täysin rento, vaikka hänen koko 
kehonsa oli sekä silminnähden että tunnustellen hyvin jännittynyt. Heikosta kehontuntemuksesta 
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huolimatta Pekka kykeni tekemään pieniä huomioita kehonsa jännityksistä ja kivuista harjoittelun 
aikana. Pekka huomasi ryhmän aikana, että hänen kätensä olivat huonommassa kunnossa kuin jalat, 
mikä tuntui liikkeessä lievänä kipuna ja jäykkyytenä. Istuma-asennon tunnustelussa Pekka huomasi 
yliryhdikkään asennon aiheuttavan jännitystä ja vaikeuttavan hengitystä. Hyvässä, keskilinjassa 
olevassa asennossa Pekka kertoi ”hengityksen kulkevan”. Alku- ja loppuhaastattelun pohjalta Pekan 
tuntemukset omasta kehostaan pysyivät melko samana ennen ja jälkeen ryhmän. Pekka koki ole-
vansa omien sanojensa mukaan "huippukunnossa" kaikilla haastattelun osa-alueilla. 
 
Pekalle oli tavanomaista tehdä liikkeet suurella liikeradalla, ääriasennosta ääriasentoon. Liikkeet 
olivat hitaita ja jähmeitä. Pekan liikehdinnästä puuttui keskustalähtöisyyden aikaansaama virtaus. 
Esimerkiksi seisten tehtävä vartalon kiertoliike sai alkunsa kehon ääreisosista, yläraajoista, näyttäen 
vaikealta ja jännittyneeltä. Parhaimmillaan liike lähtisi lantiosta, josta se leviäisi harmonisena koko 
kehoon. Ylä- ja alaraajojen rennon liikkeen yhdistäminen oli Pekalle vaikeaa. Tämä näkyi muun 
muassa yhdistettäessä yläraajojen heiluriliike alaraajojen ja lantion liikkeisiin. Tällöin alaraajojen 
rentous ja jousto hävisi kokonaan. Polvien rento notkistaminen onnistui, jos siihen ei yhdistänyt 
muuta liikettä.  
 
Harjoitusten aikana tapahtui kehitystä keskilinjan ja keskustan löytymisessä. Keskilinjaa ja keskus-
talähtöistä liikettä haettiin muun muassa istuen tehtävässä lantion rullausliikkeessä. Pekalle liikkeen 
löytäminen lantioon oli vaikeaa. Alkuun liike lähti ylempää kehosta vartalon kallistuksena lantion 
ollessa täysin paikallaan. Viimeisillä tapaamiskerroilla Pekka alkoi löytää liikettä myös lantioon. 
Pekka sai hetkittäin oikaistua itsensä keskilinjaan, mutta hänen oli edelleen vaikea ylläpitää ojentu-
nutta asentoa sekä istuen että seisten. Ryhmän alkuvaiheessa Pekka ei juurin tehnyt spontaaneja 
kehon liikkeitä, mutta ryhmän edetessä hän liikutteli ja jännitteli jäseniään, esimerkiksi rentoutuk-
sesta heräiltäessä. Pekka haukotteli useaan kertaan ryhmän aikana. 
 
Pekan alustasuhteessa tapahtui pientä muutosta harjoitusten myötä. Alussa kontakti alustaan oli 
hyvin heikko eikä antanut myöten. Pekka piti mielellään käsiään vartalon päällä, selkä ja niska oli-
vat kaarella ja alaraajat jännittyneinä sisäkiertoon. Alustasuhde rentoutui hieman ryhmän kuluessa 
lattialla tehtävien harjoitusten aikana, mikä näkyi muun muassa ylävartalon pienempänä kaarena ja 
käsien asennon vaihteluina. Myös istuessa Pekan jalat olivat usein kevyesti alustalla vain päkiöiden 
koskettaessa alustaan. Kehotuksesta hän laski koko jalkapohjat alustalle hetkeksi. Ryhmänprosessin 
loppupuolella Pekka huomasi korjata jalkojaan paremmin alustalle myös oma-aloitteisesti. Lopputi-
lanteessa suhde alustaan antoi hetken kuluttua hieman myöten jääden kuitenkin edelleen jännitty-
neeksi. Alustasuhteen pieni muutos näkyi myös seisten tehtävissä harjoituksissa, joissa Pekka pystyi 
notkistamaan polviaan rennommin ja luottamaan alustaan alkutilannetta paremmin. 
 
Pekan oli alkuun vaikea rentoutua loppurentoutuksen aikana. Hän nosteli usein päätään ja katseli 
ympärilleen. Pekan kasvolihakset olivat usein jännittyneet. Pekka tottui kuitenkin nopeasti rentou-
tusharjoituksiin, ja jo seuraavilla harjoituskerroilla hän rentoutui välillä niin syvästi, että nukahti 
hetkeksi. Harjoitukset, joissa haettiin kehoon tuntumaa jännityksen ja rentouden välille onnistuivat 
Pekalta hyvin. Esimerkiksi seisten tehtävissä jännitys-rentous-harjoituksissa Pekka löysi hyvin eron 
jännityksen ja rentouden välille. 
 
VAS-janalla (100 mm) arvioituna Pekan vointi oli kaikilla kymmenellä harjoituskerralla hieman 
parempi ryhmän lopussa verrattuna alkutilanteeseen. Vaihteluväli vastausten välillä oli pieni, sillä 
parhaimmillaan Pekan vointi ryhmäjakson aikana 6 mm ja huonoimmillaan 29 mm. Parannusta ta-
pahtui ryhmäjakson aikana keskimäärin 6,4 mm. 
 
Pekka koki harjoitukset ryhmässä helpoiksi ja toivoikin ryhmään enemmän voimisteluliikkeitä. 
Ryhmän lopuksi hän kuitenkin totesi: ”on sitä jotain tehnyt sentään”. Pekalla oli lähes aina ryhmän 
jälkeen pirteä olo ja tunnelmaa ryhmän jälkeen hän kuvaili sanalla ”levollinen”. Pekka kuvaili har-
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joituksia muun muassa sanoin: ”mieto, hellävarainen, ei rasittava.”Alustasuhde-harjoituksen jäl-
keen Pekka kommentoi: ”aiheellista tarkastella kehoaan.” Viimeisellä kerralla Pekka kommentoi 
kuulumisiaan: ”levännyt liikaakin, kun tätä on niin harvoin.” Ryhmää kommentoi lopuksi: ”olihan 
erilaista ja monenlaista.” 
 
Liiketesteissä ei tullut selviä eroja alku- ja lopputilanteeseen. Pekka suoritti molemmilla arviointi 
kerroilla 40 cm korkealle portaalle nousun mallikkaasti itsenäisesti ilman tukea ja pääsi lattialle 
selin makuulle itsenäisesti. Pekka itse koki lattialle makuulle menon ja sieltä nousun helpottuneen 
harjoittelun myötä. Alkutilanteessa ylä- ja alaraajojen passiivisessa koukistuksessa Pekka avusti 
liikettä. Yläraajojen osalta Pekka kykeni kehotuksesta pitämään rentouden pidettäessä raajaa paikal-
laan, mutta liikkeessä avusti liikettä. Lopputilanteessa Pekka avusti liikkeitä aluksi, mutta kehotuk-
sesta pystyi rentouttamaan vasemman yläraajansa myös liikkeen aikana. Alaraajojen passiivisessa 
liikkeessä Pekan avustus oli oman subjektiivisen tuntumansa mukaan hieman rentoutunut ja muut-
tunut pikemminkin pieneksi vastustukseksi. 
 
 
Kokemuksiani ohjajana kehontuntemusryhmässä 
 
Ennen ryhmän alkua minulle oli tärkeää virittäytyä tunnelmaan. Tämä onnistui hyvin, kun järjeste-
lin harjoitustilan valmiiksi ennen jokaista tapaamista. Pyrin varaamaan aikaa niin, että ehdin rau-
hoittua hetken ennen ryhmäläisten hakemista. Ryhmän ohjaaminen vaati niin suurta läsnäoloa, että 
huomasin olevani melko uupunut tilanteen jälkeen. Ryhmän aikana väsymys ei tuntunut, sillä tun-
nelma ja innostus veivät mukanaan.  
 
Pyrin luomaan ryhmään sallivan ja rauhallisen ilmapiirin. Koin onnistuneeni siinä hyvin. Harjoitus-
tila oli pieni, mutta riittävä, ja rauhallinen. Tunnelmaa harjoituksiin toivat erilaiset rauhalliset mu-
siikit, joita käytin harkiten. Ryhmässä oli verkkainen tahti. Ohjaamiseni oli rauhallista ja äänenkäyt-
töni melko hiljaista, mihin tulee kiinnittää huomiota jatkossa, jos ryhmässä on huonokuuloisia van-
huksia. 
 
Ohjauksessani korostin lupaa tehdä liikkeet omalla tavalla ja omaan tahtiin. Harjoituksissa oli lupa 
olla myös tekemättä, jos liike tuntui epämiellyttävältä kehossa. Kun antaa luvan tehdä liikkeet 
omalla tavalla, herää kysymys, kuinka paljon voin ohjata ja neuvoa liikkeiden teossa? Onko ole-
massa väärää tapaa tehdä liikkeitä, jos kehontuntemusharjoitusten on tarkoitus tuottaa harjoittelijal-
le oivalluksia ja kokemuksia omasta kehosta? Pyrin kuitenkin ohjaamaan liikkeet mahdollisimman 
edullisilla liikemalleilla. 
 
Ryhmän edetessä mieleeni heräsi asioita, jotka tekisin mahdollisesti toisin, jos olisin vasta kehittä-
mistehtävän alussa. Omassa ohjauksessani pohdin, miten olisin voinut toimia eri tavalla saadakseni 
herätettyä enemmän keskustelua ja kokemusten vaihtoa ryhmäläisissä. Koska ryhmäläisten oli vai-
kea löytää sanoja tuntemuksilleen, voisi niiden ilmaisuun ja jakamiseen ottaa tueksi valmiita vaih-
toehtoja, esimerkiksi kuvakortteja tai tunnesanoja. Ryhmä toimisi sujuvammin, jos siinä olisi kaksi 
ohjaajaa. Toinen ohjaaja voisi toimia apuohjaajana ja havainnoijana. Etenkin ikääntyneiden ryh-
mässä harvoin kaikki menee täysin suunnitelmien mukaan, joten kahden ohjaajan voimin ryhmän 
tunnelma säilyisi paremmin ilman keskeytyksiä. Esimerkiksi jo ryhmäläisen wc:ssä käynti voi rik-
koa ryhmän tunnelman ja keskeyttää ryhmän pidemmäksikin aikaa.  
 
VAS-asteikon tulosten perusteella molempien ryhmäläisten vointi oli muutamaa poikkeusta lukuun 
ottamatta parantunut harjoitusten aikana. VAS-asteikon tulokset sekä ryhmäläisten antama sanalli-
nen palaute viittaavat ryhmäläisten mielialan kohentumiseen ryhmän aikana. Tulosta kriittisesti 
tarkasteltaessa kannattaa ottaa huomioon se mahdollisuus, että ryhmäläisten vastauksiin vaikutti 
halu miellyttää ryhmän ohjaajaa.  
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Koska matkani psykofyysisen fysioterapian parissa on vasta alussa, koin kehittämistehtäväni todella 
haasteelliseksi ja samalla antoisaksi. Kehontuntemusryhmän ohjaaminen oli minulle uudenlainen 
kokemus, joten omaan ohjaukseeni keskittyminen vei alkuun tilaa ryhmäläisten havainnoinnilta. 
Koinkin haastavaksi havaintojen tekemisen ja niiden kirjaamisen ohjaamisen ohella. Muutamien 
ryhmäkertojen jälkeen huomasin ohjaukseni tuntuvan jo luontevammalta ja pystyin paremmin so-
veltamaan ja muuttamaan ryhmäsuunnitelmaani tilanteen mukaan.  
 
Pohdinta 
 
Mielestäni molemmat ryhmässä olevat ikääntyneet hyötyivät kehontuntemusryhmästä. Ryhmän 
aikana heidän tekemissään harjoituksissa tapahtui pientä kehitystä muun muassa alustasuhteessa, 
keskustalähtöisyydessä, virtauksessa ja kyvyssä rentoutua. Kuitenkin merkittävän muutoksen aikaan 
saamiseksi kymmenen harjoituskertaa oli liian lyhyt aika. Uskoisin erityisesti Pekan, jolla oli ryh-
mäläisistä heikompi kehontuntemus, hyötyvän pidemmällä aikavälillä vastaavanlaisesta harjoitte-
lusta. Mielestäni Pekan kohdalla positiivista kehitystä oli sekin, että hän kykeni ryhmän aikana te-
kemään pieniä havaintoja kehonsa tilasta. 
 
Saamieni kokemusten ja tulosten perusteella koen, että kehontuntemusharjoitukset sopivat hyvin 
osaksi vanhustenkeskuksessa toteutuvaa fysioterapiaa psykogeriatrisella osastolla. Vaikka kohde-
ryhmänä olivat psykogeriatrisen osaston asukkaat, ovat harjoitukset mielestäni sovellettavissa ke-
nelle tahansa toimintakykyyn ja diagnoosiin katsomatta. Harjoitukset voidaan suunnitella ja sovel-
taa toimintakyvyltään erilaisille vanhuksille, keskittyen ryhmäläisten tasoa vastaaviin harjoituksiin 
pienryhmässä. Ryhmäläisten antaman palautteen pohjalta uskon kehontuntemusharjoittelun tarjoa-
van ikääntyneille iloa ja positiivisia kehollisia kokemuksia. On kuitenkin muistettava, että kehittä-
mistehtäväni kertoo vain kahden ikääntyneen kokemuksista. Harjoittelun soveltuvuutta tulee arvioi-
da aina yksilöllisesti ja soveltaa sitä kohderyhmän mukaan. 
 
Mielestäni vuorovaikutuksen laadulla on suuri merkitys terapian vaikuttavuuteen, oli kyseessä mikä 
tahansa terapiamuoto. Myös kehontuntemusryhmässä on ohjaajan ja ryhmäläisen välinen vuorovai-
kutus, luottamus ja herkkyys tunteiden havaitsemiselle tärkeää. Hyväksyntä, kunnioitus ja saman-
vertaisuus ovat omiaan luomaan tunnelmasta terapian vaikuttavuuden kannalta suotuisan.  
 
Aion toteuttaa työtäni jatkossa entistä enemmän artikkelissa kuvaamiani ajatuksia kunnioittaen sekä 
psykofyysisen fysioterapian tuomia oppeja hyväksikäyttäen. Olen psykofyysisen fysioterapian po-
lulla vasta alkumetreillä, mutta tunnen olevani oikealla tiellä.  
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”Yhdessä on enemmän”  
Kehon ja mielen huomiointi fysioterapeutin ja psykologin tai psykoterapeutin parityössä Siuntion 
Hyvinvointikeskuksen mielenterveyskuntoutuksessa 

 
Tiina Salo 

 
 

Siuntion Hyvinvointikeskuksessa on tehty fysioterapeutin ja psykologin tai psykotera-
peutin kanssa parityötä mielenterveyskuntoutuksessa vuodesta 1999. Kehittämistehtä-
väni tarkoituksena oli avata yhdessä tehtävää työtä. Kuvasin ja tarkastelin yhden kun-
toutusryhmän aikana tehtyjä fysioterapeutin ja psykoterapeutin yhteisiä ryhmiä. Kerä-
sin parityöhön liittyvää tietoa ja pidin päiväkirjaa yhden ryhmän aikana tehdyistä yh-
teisistä ryhmistä, joita kuvasin kehittämistehtävässäni.  
 
Parityöskentelyssä kaksi eri alojen asiantuntijaa ohjaa kuntoutujia ryhmässä samaan 
aikaan ja samassa paikassa. Parityössä työtekijät toimivat tasa-arvoisessa suhteessa 
yhteisen päämäärän edellyttämällä tavalla. Parityö edellyttää runsaasti yhteistä kes-
kustelua, tekemistä, avoimuutta ja luottamusta. Reflektoiva työtapa auttaa kohtaa-
maan parityön haasteet. Kehon kokemus koetaan aitona ja alkuperäisenä eikä kehon 
reaktioita yleensä kyseenalaisteta. Kun, keho otetaan mukaan psyykkiseen työskente-
lyyn, saadaan uusi näkökulma asioiden käsittelyyn.   
  
Fysioterapeutin ja psykologin tai psykoterapeutin välinen parityö mahdollistaa kun-
toutujalle laajemman näkökulman käsiteltäviin asioihin ja antaa konkreettisia keinoja 
oman arjen hallintaan. Parityössä on mahdollisuus oppia työparilta. Malli toimii kun 
toisella työparilla on tietoa ja kokemusta eri alalta kuin toisella parilla. Myös työssä 
uupumisen riski vähenee parityössä, jossa on reflektoiva työote. 
 

 
 
Johdanto 
 
Olen ollut Siuntion Hyvinvointikeskuksessa töissä 19 vuotta. Näihin vuosiin on mahtunut monen-
laista työtä eri asiakas- ja kuntoutusryhmien kanssa. Työmme on pohjannut aina moniammatillisen 
työryhmän työhön asiakkaan ja kuntoutujan hyväksi. Viimeiset kolme vuotta olen ollut työparina 
psykologin ja psykoterapeutin kanssa mielenterveyskuntoutuksen parissa.  
 
Vuodesta 1999 Siuntion Hyvinvointikeskuksessa on alettu toteuttaa mielenterveyskuntoutusta. Mie-
lenterveys- ja syöpäkuntoutusta toteuttava työryhmä on nimeltään Voimavarakeskus. Työryhmän 
jäsenet pohtivat toiminnan alussa, että psykologin sekä fysioterapeutin työskentely jää irralliseksi, 
kun molemmat ammattihenkilöt eivät ole yhtä aikaa kuulemassa, miten ryhmän jäsenet voivat kun-
toutumisen eri vaiheissa. Tämän johdosta he alkoivat toimia ryhmissä samanaikaisesti. Parityösken-
tely syntyi ja alkoi muotoutua työhön liittyvistä käytännön haasteista. Työskentelyssä haluttiin 
huomioida kehon ja mielen yhteistyö konkreettisella tavalla. Työpareina toimii kehon asiantuntijana 
fysioterapeutti ja mielen asiantuntijana psykologi tai psykoterapeutti. Erilaisten viitekehysten yh-
teensovittaminen on mahdollista kun terapeutit kunnioittavat toistensa valintoja ja teoreettisia lähes-
tymistapoja ja he ovat avoimia erilaisuuksille (Jäppinen 2005, 23). 
 
Mielenterveyskuntoutuksen ja parityöskentelymme pohjana on kokonaisvaltainen lähestymistapa. 
Käsiteltäviä asioita lähestytään samanaikaisesti sekä psykososiaalisen että fyysisen hyvinvoinnin 
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kannalta. Toimintaamme ohjaa muun muassa tilanteen mukaan eläminen. Haluamme luoda kuntou-
tujille ainutlaatuisen kokemuksen ryhmästä, yhdessä olemisesta ja yksilönä nähdyksi tulemisesta 
osana ryhmäprosessia. 
 
Mielenterveyskuntoutuksessa eräs keskeinen hoitomuoto on psykoterapia. Sen on huomattu kuiten-
kin jäävän liian kapea-alaiseksi monien elämään liittyvien ongelmien ratkaisemisessa. Valtioneu-
vosto on kuntoutusselonteossaan kaivannut yhteyttä muuhun toimintakykyä ja sosiaalista vuorovai-
kutusta edistävään toimintaan. Sosiaalisten taitojen harjoittelulla on myönteisiä vaikutuksia mielen-
terveyshäiriöistä kärsivien työllistymiseen, työssä selviämiseen ja sosiaalisiin suhteisiin (Valtioneu-
vosto 2002). Myös liikunnan tiedetään vaikuttavan mielialaa kohottavasti. Se antaa omaan elämään 
hallinnan tunnetta, onnistumisen kokemuksia ja yhdistettynä psyykkiseen työskentelyyn se antaa 
heti konkreettisia keinoja fyysisen olotilan kohentamiseksi (Suomen Mielenterveysseura 2006, 6). 
 
Kehittämistehtäväni tarkoituksena on tehdä näkyväksi parityöskentelyämme työtavan edelleen ke-
hittämiseksi. Se on kuvaus yhden ryhmän kuntoutusjakson aikana toteutetuista psykoterapeutin ja 
fysioterapeutin yhteisistä ryhmistä. Kutsun työssäni asiakkaitamme kuntoutujiksi. Kuntoutujien 
kanssa työskennellessäni käytän keho sanaa, koska ruumis sanana tuo heille yleensä mieleen kuol-
leen – ruumiin. Tätä linjaa noudatan myös kehittämistehtävässäni. Parityön esimerkkitilanteita olen 
kirjoittanut tekstiin kursivoidusti. 
 
 
Siuntion Hyvinvointikeskus 
 
Siuntion Hyvinvointikeskus on keskittynyt aktiivisen aikuisväestön kuntoutukseen ja hyvinvointiin. 
Toimintaa ohjaa visio, että "IHMISTÄ PITÄÄ HUOLTAA".  Siuntion Hyvinvointikeskus kuuluu 
Miinan Hoitolat Oy:öön, jonka osakekannan omistaa Miina Sillanpään Säätiö. Siuntion Hyvinvoin-
tikeskuksessa on 380 asiakaspaikkaa. Kesällä 2004 avattiin myös Siuntion Hyvinvointikeskuksen 
Luontoliikuntapuisto. 
 
Voimavarakeskus tarjoaa moniammatillista asiantuntemusta psykososiaalisen hyvinvoinnin edistä-
miseen. Parityö on keskeinen työmuoto, joka ei sulje pois moniammatillista työryhmää. Työryh-
mässä on lääkäri (fysiatri), psykologi (kliininen seksologi), psykoterapeutti ja kolme fysioterapeut-
tia. Yksi fysioterapeuteista on lisäksi seksuaaliterapeutti ja yksi on laihdutuksenohjaaja. Tarvittaessa 
konsultoidaan muita kuntoutuksen ammattilaisia kuten esimerkiksi sosiaalityöntekijää ja ravitse-
musterapeuttia. Voimavarakeskus toteuttaa Kelan kuntoutuskursseja ja Kelan kehittämishankkeita, 
Miina Sillanpään säätiön rahoittamia kursseja sekä muun muassa RAY-rahoitteisia sairauskohtaisia 
kursseja. 
 
 
Mielenterveyskuntoutus 
 
Suomen mielenterveysseura määrittelee mielenterveyden seuraavasti: 

"Mielenterveys on olennainen osa terveyttä eli ihmisen psyykkistä, fyysistä, henkistä ja sosi-
aalista kokonaisuutta. Sen määrittelyyn vaikuttavat monet tekijät, kuten aikakausi, kulttuuri, 
yhteiskunnan normit ja lainsäädäntö sekä ihmisten omat tarpeet. Uusiksi määreiksi ovat yhä 
painavammin nousemassa terveyden ja hyvinvoinnin suhde taloudelliseen toimeentuloon, 
työhön sekä fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön" (Suomen mielenterveysseura 2008.)  

 
Kuntoutus on tyypillisesti suunnitelmallista, monialaista ja pitkäjänteistä toimintaan. Koko kuntou-
tusprosessi kuntoutusjaksoineen voi kestää jopa 12 kuukautta. Kuntoutuksessa kuntoutujan oma 
osallisuus on keskeisessä asemassa. Kuntoutuksessa on yhä enemmän myös psykososiaalisia ja so-
siaalisia ulottuvuuksia (Valtioneuvosto 2002, 3).  
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Kuntoutuksessa huomioidaan kuntoutujan oma psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen työskentely. 
Omien tarpeiden, tunteiden tunnistaminen ja niiden huomiointi vahvistavat yksilöllisyyttä ja ainut-
laatuisuutta. Kelan määrittämissä kuntoutuksen tavoitteissa vertaistuki on keskeisessä asemassa. 
Vertaistuki mahdollistaa tunteen siitä, ettei ole yksin sairautensa kanssa. Ryhmässä voi tietää, että 
toiset ymmärtävät. Ryhmässä tapahtuva kuntoutus tuo uusia näköaloja ja kuntoutuja löytää ratkaisu-
ja elämälleen. Jokaiselle ryhmäläiselle löytyy keino ilmaista itseään (Duodecim & Suomen Apteek-
kariliitto 2002, 96). Yksi oleellinen ero kuntoutuksen ja ryhmäterapian välillä on siinä, että kuntou-
tujia kannustetaan sosiaaliseen kanssakäymiseen muiden ryhmäläisten kanssa myös varsinaisten 
ryhmäaikojen ulkopuolella (Lindeberg 2008).  
 
Mielenterveyskuntoutuskurssien tavoitteena on tukea toipumista ja löytää keinoja työ- ja toiminta-
kyvyn sekä elämänlaadun parantamiseksi. Osatavoitteena on omien voimavarojen tunnistaminen 
sekä itsetuntemuksen ja -arvostuksen vahvistaminen, sosiaalisen tukiverkoston vahvistaminen ja 
sosiaalisten valmiuksien lisääminen, vuorovaikutustaitojen kehittäminen, liikunnallisen aktiivisuu-
den lisääminen, rentous- ja kehonhallintakeinojen oppiminen sekä niiden soveltaminen arkipäivän 
tilanteisiin. (Kansaneläkelaitos 2008, 108.) 
 
 
Parityö 
 
Parityöllä tarkoitamme sitä, että kaksi eri alojen asiantuntijaa ohjaa ryhmää samaan aikaan samassa 
paikassa. Parityö on ammatillinen suhde, joka aikaa myöten kehittyy ja syventyy (Jäppinen 2005, 
15). Työparit toimivat tasa-arvoisessa suhteessa, yhteisen päämäärän edellyttämällä tavalla. Pari-
työssä on mahdollisuus nähdä, oivaltaa ja tehdä työtä toisin (Seinä & Helander 2007, 9).  
 
Työn onnistumisen, tuloksellisuuden ja työn mielekkääksi kokemisen kannalta on työparin tärkeä 
tarkentaa yhdessä kunkin kuntoutusmuodon perustehtävää ja pohtia sen tavoitteita, tehtäviä ja pro-
sesseja. Parityö edellyttää runsaasti yhteistä keskustelua, tekemistä ja aikaa ajatella ryhmissä ja eri-
tyisesti ryhmien ulkopuolella. Parityö edellyttää avoimuutta ja luottamusta toista kohtaan sekä yh-
teistä keskustelua. Tämä työparin välinen vuorovaikutus on yksi avaintekijä onnistuneelle työpari-
työskentelylle. Nämä mahdollistavat, että työ näyttäytyy uudesta ja laadukkaammasta näkökulmasta 
(Seinä & Helander 2007). 
 
Parityö mahdollistaa aukottoman tiedonkulun. Työpari on tietoinen siitä, mitä toinen on sanonut ja 
tehnyt. Aukoton tiedonkulku on etuna myös silloin, kun toinen työparien osapuolista on esimerkiksi 
sairas. Hetkellisesti pystyy työskentelemään ryhmän kanssa yksin, kun tietää tarkalleen, mistä on 
puhuttu ja millaisia harjoituksia on jo tehty (Seinä & Helander 2007, 21; Järvinen, Lankinen, Taa-
jamo, Veistilä & Virolainen 2007, 137). 
 
Työparit eivät tee eivätkä tuota verbaalisesti samanlaisia asioita. Silti he jakavat työn tavalla, joka 
huomioi perustehtävän, kuntoutujien tarpeen sekä itsensä yksilöinä (Jäppinen 2005, 26).  Mielenter-
veyskuntoutuksessa keskeisenä työvälineenä on oma sekä työparin persoona. Työpareista kumpikin 
joutuu ottamaan vastaan emotionaalista rasitusta, jotta kuntoutujalle mahdollistuisi oman itsensä, 
tunteidensa ja kokemuksiensa tarkastelu (Kiviniemi, Läksy, Matinlauri, Nevalainen, Ruotsalainen, 
Seppänen & Vuokila-Oikkonen 2007, 11; Vilen, Leppämäki & Ekström 2002, 69–72). Jotta työpari 
pystyy eläytymään kuntoutujan kokemusmaailmaan, hän tarvitsee työotteessaan kaikkia kuvassa 
yksi esitettyjä elementtejä (Vilen, Leppämäki & Ekström 2002, 72). 
 
Työparin ja ryhmän dynamiikkaan kuuluu dialogisuus – vuoropuhelu. Dialogi on luova prosessi, 
jossa vaihdetaan vapaasti erilaisia näkökulmia, mielipiteitä ja kyseenalaistetaan omia ajatusmalleja 
(Kaukkila, Lehtonen 2008, 37). Dialogi vaatii todellista läsnäoloa, jossa toinen kuuntelee, antaa 
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aikaa ja huomiota työparilleen ja ryhmälle (Seinä, Helander 2007, 19). Myös kiinnostus ymmärtää 
toisen näkökulmia ja osallistujien riittävä empatiakyky on oleellista dialogissa (Huttunen 1999, 53–
57).  
 
Työpari tarvitsee kykyä vastaanottaa kuntoutujan sanoja ja tunteita sekä samalla hiljentää oma si-
säinen hälinä. Aidon dialogin harjoittelu alkaakin oman itsen ja omien reaktioiden kuuntelusta. Sil-
loin kuntoutujan kuuntelu tulee helpommaksi (Vilen, Leppämäki & Ekström 2002, 348).  Dunder-
feltin mukaan intuitiota voi harjoitella muun muassa siten, että erottelee itsessä herääviä tunteita ja 
pohtii niiden yhteyttä aikaisempiin kokemuksiinsa (Dunderfelt 2001, 44–45). 
 
 

 
 
 
Parityössä on tärkeä päästä reflektoimaan niitä intuitiivisia kokemuksia, joita ryhmän aikana on 
syntynyt ja tarkastella niitä työparin kanssa tietoisesti. Reflektointi auttaa kohtaamaan työhön liitty-
vät tarpeet ja haasteet uudessa valossa (Vilen, Leppämäki & Ekström 2002, 71). Reflektiolla tarkoi-
tetaan oman toiminnan arviointia suhteessa tavoitteisiin ja muihin tilannetekijöihin (Vilen, Leppä-
mäki & Ekström 2002, 84). Ilman tätä ryhmässä tapahtuvat asiat voivat jäädä tiedostamattomiksi ja 
työpari "jämähtää" vakiosuorituksiin (Seinä, Helander 2007, 21). 
 
 
Keho ja mieli  
 
Mielenterveyden ongelmat voivat aiheuttaa jonkin ruumiillisen sairauden. Myös somaattiset sairau-
det ovat pitkittyessään aina psyykkinen rasitustekijä. Metaboliset ja endokrinologiset sairaudet, ku-
ten kilpirauhasen vajaatoiminta, voivat aiheuttaa masennusta muistuttavan tilan, jossa unen tarve 
kasvaa ja ihminen uupuu helposti. Monet sairaudet aiheuttavat hermoston kautta erilaisia kehollisia 
reaktioita. Tällaisia sairauksia ovat esimerkiksi paniikki- ja ahdistushäiriöt sekä stressi (Äärelä 
2004, 7–11). Pelkästään fyysisten oireiden hoitaminen jää vaikutuksiltaan lyhyemmäksi kuin jos 
siihen sisällytetään kliinisen psykologian piirteitä. Fysioterapeutti Monsen pitää tärkeänä, että fy-
sioterapiaan sisällytetään kuntoutujan elämysten aktiivinen tiedostaminen ja niiden käsitteleminen 
(Monsen 1992, 7–8). 
 
Kehon kokemus koetaan usein aitona ja alkuperäisenä eikä kehon reaktioita yleensä kyseenalaisteta. 
Kehon tasolla tapahtuvat myös elämämme suurimmat tunnekokemukset. Tilanteita, joissa keho rea-
goi voimakkaasti, ovat muun muassa suuttumus, pelko, suru ja ilo (Svennevig 2003, 22–23). Psyko-
fyysisessä psykoterapiassa ajatellaan, että liittämällä fyysiset kokemukset mielikuviin, tunteisiin ja 

Kuva 1. Empatian eri tasot (Vilen ym. 2002, 72)        
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sanoihin ne muuttuvat. Esimerkiksi traumaattinen kokemus voi terapiassa muuttua korjaavaksi ko-
kemukseksi. Terapiassa ei pyritä provosoimaan kuntoutujassa esiin voimakkaita reaktioita vaan 
painopiste on hitaassa kehon ja tunnereaktioiden muutostyössä (Suomen psykofyysinen psykotera-
pia yhdistys ry 2008).  
 
Mennyt elää kehossa. Elämän ensimmäiset kontaktit kuten kosketus, lämpö ja läheisyys tulevat ke-
hon kautta. Niistä syntyvät tunteet ja ajatukset jäävät alkuperäisinä mieleen ja kehoon. Ihmisellä ei 
ole aina sanoja omille tunteille tai hän ei kykene erittelemään mistä paha olo johtuu. Joskus on hel-
pompi lähestyä tunteita kehon tuntemusten kautta. Kun otetaan keho mukaan työskentelyyn, saa-
daan uusi näkökulma asioiden käsittelyyn. Kehon kautta voi myös nousta uusia oivalluksia, tunte-
muksia ja asioita oman itsen käsittelyn kohteeksi (Lindeberg 2008; Seppä 2008; Svennevig 2003). 
 
Lihasjännitys voi olla seuraus kuntoutujan aikaisemman historian kokemuksista. Tunnekokemusten 
huomioiminen kehossa toimii assosiaatiovihjeinä tai muistijälkinä, joilla ei ole kognitiivista sisäl-
töä. Lihasjännityksen ja kehon asennon harjoittaminen auttaa kuntoutujaa muistamaan itselleen tär-
keitä tilanteita ja tunteita. Näitä tunnetiloja reflektoidaan osana ryhmäprosessia kuntoutujan ja työ-
parin kanssa turvallisesti. Työpari saa itselleen tietoa kuntoutujan kehontuntemuksesta ja liikkeistä 
myös mukauttamalla oman kehonkielensä hetkellisesti kuntoutujan liikekieleen. Tämä tunnevuoro-
vaikutus mahdollistaa kommunikoinnin syvenemisen ja antaa mahdollisuuden ymmärtää kuntoutu-
jan tilaa paremmin (Svennevig 2003, 22–239).  
 
Hengitys toimii siltana kehon ja mielen sekä tunteiden ja tietoisuuden välillä. Somaattisesti tai hen-
kisesti oireilevilla kuntoutujilla ei useinkaan ole kosketusta omiin tunteisiin eikä kosketusta henki-
seen ahdistukseen. Pitkäaikaiseen jännitykseen liittyy usein pinnallinen ja varovainen hengitystapa. 
Pinnallinen hengitystapa voi viestiä myös pelosta ottaa omaa tilaa sekä henkisesti että fyysisesti. Ei 
ole tilaa omille tunteille eikä itselle suhteessa muihin ihmisiin (Lehtinen, Seppä, Tammivaara & 
Äärelä 1995; Seppä 2008). Pinnallinen hengitys ja sisäänhengityksen lyheneminen voi ilmentää 
sitä, miten erilaisia tunnetiloja estetään ilmenemästä kehossa. Tämä tapahtuu usein tiedostamatta. 
Itkun pidättäminen on tästä hyvä esimerkki. (Svennevig 2003, 30). 
 
  
Kehittämistehtävän tavoite 
 
Kehittämistehtäväni on kuvaus yhden kuntoutusryhmän toteutuksesta parityönä. Tarkastelen yhden 
ryhmän ensimmäisen kuntoutusjakson aikana toteutettuja psykoterapeutin ja fysioterapeutin yhteisiä 
ryhmätilanteita. Kuvauksen aineistona käytän pitämääni päiväkirjaa yhteisistä palavereista ja ryh-
mistä. Esitän millaisia asioita teimme ryhmien aikana. Pyrin tehtävässäni kokoamaan myös niitä 
asioita ja ilmiöitä, jotka eivät näyttäydy useinkaan kuntoutusprosessin ulkopuolelle.  
 
 
Yleistä parityöstä  
 
Kuvauksen kohteena oleva kuntoutuskurssi toteutuu kolmessa jaksossa. Vuorokausia on 17 ja kurs-
sin kokonaispituus on kuusi kuukautta. Kuntoutujat oli valittu kurssille Kelan paikallistoimistojen 
kautta, lääkärin B-lausuntojen pohjalta.  Kurssi on valtakunnallinen ja kuntoutujat saapuvat kurssil-
le ympäri Suomea. Kuntoutuskurssit ovat suljettuja ryhmiä ja kuntoutujia on yhteensä kymmenen. 
Yhdistävänä diagnoosina kurssilaisilla on masennus.   
 
Voimavarakeskuksen kurssiohjelmat rakentuvat uusien oivallusten ja kokemusten syntymiselle ja 
jakamiselle sekä tietojen ja taitojen oppimiselle. Kuntoutuja tarvitsee tietoa oman ongelmansa sisäl-
löstä ja siitä toipumisesta. Kun tunnetilat ja kivut saavat nimen, ne tulevat kuntoutujalle paremmin 
ymmärrettäviksi. Liian nopeasti ja asiantuntijakeskeisesti annettu tieto voi ahdistaa kuntoutujaa 
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(Vilen, Leppämäki & Ekström 2002, 53–54). Svennevig pitää myös tärkeänä edetä varovaisesti 
erityisesti silloin kun psyykettä lähestytään kehon kautta. Kehollisesti esiin nousevat tunteet ja mie-
likuvat voivat olla voimallisia. Liian nopea eteneminen voi olla kuntoutujan hauraalle psyykelle 
riski. Hän pitää tärkeänä, että asioita käsitellään ihmisen psyykkiseen toimintaan perehtyneen tera-
peutin kanssa, jotta se olisi kuntoutujalle turvallista ja tuloksellista (Svennevig 2003, 133).  
 
Kurssit toteutetaan aamupäivän sekä iltapäivän ohjelmakokonaisuuksina, mikä mahdollistaa ajalli-
sen eheyden ja aidon keskittymisen ja syventymisen käsiteltäviin asioihin. Kursseilla ei pidetä luen-
toja vaan käsiteltävät asiat prosessoidaan itsen kautta. Mielen ja kehon avaaminen ovat hitaita pro-
sesseja eikä lyhyissä istunnoissa olisi mahdollista työstää sitä mikä on heräämässä. Psykologi, klii-
ninen seksologi Kari Kaimola määrittääkin työtapaamme ja toimintamalliamme ihmisen mittaiseksi 
kuntoutukseksi, joka noudattaa mielen ja kehon luontaisia syklejä (Kaimola 2008). Elämän eri osa-
alueilta nousevat ryhmissä käsiteltäviksi asioiksi yleensä oma jaksaminen ja omaan mielialaan liit-
tyvät kysymykset, vuorovaikutukseen liittyvät kokemukset sekä elämänhistorian aikana kesken jää-
neiden ja torjuttuja tunteita herättäneiden kokemusten työstäminen. Työ, työssä jaksaminen ja ergo-
nomia, fyysinen kunto, liikunta, ryhti, parisuhde, seksuaalisuus ja ravinto ovat yleisiä käsiteltäviä 
asioita. 
 
Parityössä pystytään huomioimaan hyvin, ettei raskasta asiaa käsitellä liian pitkään terapeuttisin 
keinoin, vaan välillä työskennellään kehon kanssa.  Molempien ryhmänohjaajien tehtävänä on sää-
dellä vaikeiden asioiden ja tunteiden käsittelyssä prosessin etenemistä kunkin ryhmän ahdistuksen 
sietokyvyn mukaan. Aktiivisessa roolissa olevan ohjaajan työpari kykenee koko ajan havainnoi-
maan sitä, mitä ryhmässä tapahtuu ja pitämään työpariaan tietoisena tästä. Ohjaajien yhteistyön tur-
vin ryhmästä löytyy yksittäisille ryhmän jäsenille uusia keinoja tarkastella omaa toimintaansa ja 
ajattelumallejaan sekä tunnistaa, miten ne ohjaavat tunteita ja miten tunteet ohjaavat niitä (Linde-
berg 2008). Työpari keskustelee ryhmän aikana usein ryhmäläisten kuullen esimerkiksi: ”Minusta 
tuntuu siltä, että me kaikki tarvitsemme nyt pienen tauon.” ”Voitaisiinko nousta ylös ja tehdään 
harjoituksia. Mitä mieltä olet?”  
 
 
Kuntoutuksen ensimmäinen päivä 
 
Ryhmän ensimmäisessä tapaamisessa kuntoutujat olivat jännittyneitä ja hieman ahdistuneita. Ilma-
piiri oli hieman pelokaskin, koska tilanne oli monelle outo. Tällaisessa tilanteessa ryhmä on suhteel-
lisen riippuvainen ohjaajista, joilta odotetaan tilanteen ratkaisemista (Jauhiainen & Eskola 1993, 
93).  
 
Työpari pyrki luomaan ryhmän ensimmäiseen tapaamiseen turvallisen, rauhallisen ja hyväksyvän 
ilmapiirin, jossa olisi riittävän turvallista puhua tai olla puhumatta sekä olisi mahdollisuus tulla 
nähdyksi ja kuulluksi. Kaikki ryhmätapaamiset järjestetään avarassa rauhallisessa tilassa. Tilaan 
sijoittaudutaan ympyränmuotoon tuoleille, jolloin kaikki ryhmäläiset ja ryhmänohjaajat ovat tasa-
arvoisessa asemassa toisiinsa nähden. Ympyrän muoto mahdollistaa myös sen, että kukaan ei ole 
ulkona eikä sisällä vaan mukana. Avara tila mahdollistaa myös liikkumisen ryhmien aikana tarpeen 
vaatiessa (Lindeberg 2008). Ensimmäisellä tapaamisella ryhmänohjaajat esittäytyivät ja kertoivat 
ryhmäläisille miksi ryhmää ohjaa kaksi ohjaajaa ja minkälaisesta viitekehyksestä he työskentelevät. 
Psykofyysisessä lähestymistavassa nähdään, että keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden ja ne 
ovat koko ajan vuorovaikutuksessa keskenään. Psykoterapeutin ja psykologin työskentelyn kohteina 
olevat ajatukset, tunteet, muistot ja kokemukset ovat yhtä tärkeitä kuin fysioterapeutin kohteena 
oleva keho ja sen tapahtumat. Kehon toimintoja ei voi selittää ilman mielen toimintaa ja päinvastoin 
(Suomen psykofyysinen psykoterapiayhdistys ry. 2008). 
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Ryhmäläiset esittäytyivät ja he kertoivat millä mielin he olivat kuntoutukseen saapuneet. Kuntoutu-
jille kerrottiin kurssin tavoitteet. Alkutilanteessa ryhmäläisiä yhdistivät omakohtaiset kokemukset 
masennuksesta. Ryhmän jäsenten täytyy olla tietoisia yhteenkuuluvaisuudestaan ja kurssin tavoit-
teista, sillä se sitouttaa ryhmäläiset yhteiseen tavoitteelliseen toimintaan (Jauhiainen & Eskola 1993, 
49, 91). Yhteinen tavoite edesauttaa turvallisen ilmapiirin syntymistä (Kaukkila, Lehtonen 2008, 
63–65).  
 
Ryhmäläisten kanssa läpikäytiin yhteinen kurssiohjelma ja sovittiin yhteiset säännöt. Säännöistä 
tärkeimpiä oli luottamuksellisuus. Luottamuksellinen ilmapiiri mahdollistaa asioiden avoimen tar-
kastelun. Toisten ihmisten osuus turvallisuuden ja luottamuksen tunteiden säilymisessä ja ylläpitä-
misessä korostuu, kun kuntoutujan omat voimavarat ovat vähäiset. Luottamus ammattihenkilöön 
syntyy, kun kuntoutujalle tulee kokemus siitä, että häntä kunnioitetaan. Se on merkki, että työnteki-
jän arvostelukykyyn voi luottaa (Vilen, Leppämäki, Ekström 2002, 47–48). Toinen tärkeä sääntö on 
sallivuus – annetaan lupa olla, tehdä sitä mikä itsestä tuntuu tärkeältä. Ryhmässä annetaan myös 
lupa itkeä ja liikkua. Lupa olla on muutoksen alku, se mahdollistaa sillan rakentumisen kehon ja 
mielen välille (Seppä 2008).  
 
Talon tutustumiskierroksella tutustuttiin hyvinvointikeskuksen tiloihin ja ulkoilumahdollisuuksiin.  
Rauhallinen kävely sisä- ja ulkotiloissa rentoutti kehoa ja alkutilanteen jännitys helpotti vähitellen 
ryhmäläisiin ja tiloihin tutustumisen myötä (Lintunen, Koivumäki & Säilä 1995,17).  
 
 
Tarinat 
 
Ensimmäisen päivän aikana jokaisen kuntoutujan tilannetta tarkasteltiin heidän tarinoidensa kautta. 
Tässä KerToi-menetelmässä kuntoutujat jakavat omia kokemuksiaan muiden ryhmäläisten kanssa. 
Jokainen kuntoutuja on oman elämänsä paras asiantuntija. Tarinan avulla jaetaan ja tehdään ymmär-
rettäväksi omia kokemuksia ja luodaan luottamusta. Muut ryhmäläiset toimivat vertaistukena ja 
jokainen saa kokemuksen, ettei ole yksin sairautensa kanssa. Omista tunteista ja kokemuksista pu-
huminen helpottaa. Tarinan kautta jäsennetään omaa elämää ja suunnataan ajatuksia eteenpäin. 
Kaikkia kokemuksia ei voi sanallistaa ja osa tarinasta välittyykin kuulijoille kehon kielen kautta, 
sanattomasti. Ryhmän toisiltaan saamasta ymmärryksen ja läheisyyden tunteesta välittyy toivo (Es-
tola, Kaunisto, Keski-Filppula, Syrjälä & Uitto 2007, 13–29; Kaukkila & Lehtonen 2007, 16). Tari-
nan kerrontaa pidetään myös tasa-arvoisena lähestymistapana vuorovaikutukseen. Jos puhuminen 
on vaikeaa, voidaan tarinan tueksi ottaa erilaisia toiminnallisia menetelmiä kuten liikettä, mieliku-
vaharjoituksia, symboleja, kortteja ja niin edelleen. Tekemisen kautta on joskus helpompi ilmaista 
itseään (Järvinen, Lankinen, Taajamo, Veistilä & Virolainen 2007, 143–145; Vilen, Leppämäki & 
Ekström 2002, 161–163).   
 
Psykoterapeutti oli päävastuussa tarinatyöskentelyn ohjauksesta. Samanaikaisesti fysioterapeutti 
tarkkaili ja luki kuntoutujien nonverbaalista ilmaisua. Fysioterapeutti kiinnitti huomiota ryhmän 
aikana kuntoutujan ruumiillisiin kokemuksiin. Keho itsessään, liikkeen ja lihasjännitystilojen muu-
tosten kautta, tuottaa työparille arvokasta tietoa ja antaa käsiteltävää materiaalia kuntoutujan on-
gelmien työstämisessä (Svennevig 2003, 129).  
 
Kuntoutujien masennusta tarkasteltiin myös kehon kautta. Missä masennus tuntuu kehossa ja miltä 
masennukseni näyttää? Tavoitteena oli ohjata kuntoutujaa tunnistamaan kehon omia sisäisiä viestejä 
toimintakyvystä, asentotottumuksista ja lihasten jännitystasosta (Suomen psykofyysinen fysiotera-
piayhdistys 2008). Samalla kuntoutujaa opetettiin huomioimaan kehon reaktioita ja autettiin kun-
toutujaa tunnistamaan miltä kehossa tuntuu? Millaisia asioita keho viestii mielelle ja mieli keholle 
(Keskinen-Rosenqvist 2007)? Fysioterapeutti tarkensi jokaisen kuntoutujan kohdalla missä masen-
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nus hänen kehossaan tuntuu ja miltä se tuntuu. Eräs kuntoutuja kertoi: ”Se on möykky tässä” ja hän 
näytti omaa rintakehää, ”se on semmonen puristava tunne, ei sitä oikein osaa selittää.” Jännityksen 
ja ahdistuksen tunnetta lievitettiin hengitysharjoitusten avulla. Ulospuhalluksen aikana painettiin 
tietoisesti hartioita alemmaksi ja alemmaksi. 
 
Työpari virittäytyi kuntoutujan tasolle, tarkoituksenaan löytää mielikuvia ja johtolankoja kuntoutu-
jan tavasta olla. Kaksi havainnoitsijaa edistää luotettavuutta. Mikäli toinen työparista on kykenemä-
tön tiedostamaan näitä emootioita ja kuntoutujan käyttäytymistä, pystyy toinen kiinnittämään hänen 
huomionsa niihin (Jäppinen 2005, 24). Työpari toimii säiliönä (container-ilmiö) ottaessaan vastaan 
kuntoutujien tunteita ja tarpeita, joita he eivät itse vielä tunnista. Työpari vapauttaa pikkuhiljaa näitä 
tunteita, kun ryhmä ja sen yksilöt ovat valmiita vastaanottamaan ja käsittelemään niitä. Ryhmänoh-
jaajien on yhdessä toimiessaan helpompi peilata itsessä tai toisessa tapahtuvia muutoksia (Kaimola 
2008; Kaukkila, Lehtonen 2008, 72). Ryhmänohjaajat keskustelivat ryhmän jälkeisistä tunnelmista: 
"Huomasitko kuinka väsähdin kesken ryhmän enkä olisi jaksanut enää kuunnella.” ”Huomasin, 
oletko muuten vain väsynyt vai tarttuiko väsymys ryhmästä.” ”Hyvä kun tauotit juuri siinä vaihees-
sa kehollisilla harjoituksilla.” 

 
Tarinoiden läpikäyminen oli kuntoutujille usein raskas mutta vapauttava kokemus. Omaa elämää oli 
vaikea pukea sanoiksi ja sen sanoittaminen herätti monenlaisia tunteita sekä kertojassa että kuuli-
joissa. Tarinoiden avulla tulee kohdatuksi. Siten syntyy uutta ymmärrystä ja oivalluksia. Kertoja voi 
itsekin huomata sanovansa jotain, mitä ei ole aikaisemmin tullut ajatelleeksi. Kaikki dialogin osa-
puolet ovat avoimia toistensa vaikutuksille. Ryhmäläiset voivat dialogin avulla kuntoutuksen aikana 
löytää omat tavoitteensa (Järvinen, Lankinen, Taajamo, Veistilä & Virolainen 2007, 143–145). Vi-
lenin mielestä myötäeläminen auttaa ymmärtämään kuntoutujaa. Myötäelämiseen sisältyy intuitio. 
Se on aavistus, vaisto, tunne tai nopea oivallus (Vilen, Leppämäki & Ekström 2002, 62–71). Intui-
tiivinen viestintä mielletään suorana yhteytenä ihmisten välillä, ilman että joutuu tietoisesti ponnis-
telemaan ymmärryssuhteiden saavuttamiseksi. Arkikielessä puhutaan samalla aaltopituudella olemi-
sesta (Dunderfelt 2001, 22–23). Erityisen tärkeää on tavata muita samassa tilanteessa olevia, silloin 
kun on itse heikoilla. Vertaistuki on tärkeä jaksamisen ja elämän mielekkyyden säilymisen kannalta.  
Elämän kriisit voivat johtaa siihen, että huomaa oman sosiaalisen verkoston pienentyneen tai jopa 
kadonneen kokonaan. Tässä tilanteessa on tärkeää pienikin toisen ihmisen kannustus tai lohdutus. 
Se voi olla askel uskon ja toivon sälyttämiseen henkisesti väsyneelle ihmiselle (Vilén, Leppämäki & 
Ekström 2002, 51–56). 
 
Ensimmäinen päivä päätettiin fysioterapeutin ohjaamiin kehontuntemus- ja rentousharjoituksiin. 
Tavoitteena oli ohjata kuntoutujaa tunnistamaan omia kehon ja mielen sisäisiä viestejä. Harjoitusten 
tarkoituksena oli antaa kuntoutujalle mahdollisuus kokea, tunnistaa ja hyväksyä omaa ruumiillisuut-
taan hengityksen, asentojen ja liikkumisen nostamien tunteiden, ajatusten ja kokemusten kautta (vrt. 
Suomen psykofyysisen fysioterapian yhdistys 2008). Tärkeätä oli tunnistaa, mitkä tarinoiden herät-
tämissä tunteissa olivat omia ja mitkä tunteet ja ajatukset nousivat toisten tarinoista. Fysioterapeutin 
ohjatessa harjoituksia psykoterapeutti tarkkaili fysioterapeutin apuna kuntoutujista heidän asento-
jaan ja muutoksia lihasten jännitystasossa. Harjoitusten aikana kävimme vuoropuhelua elein ja il-
mein sekä hiljaa keskustellen. Vaihdoimme huomioita muun muassa kenestä oli aistittavissa lihas-
jännitystä kipujen vuoksi, kuka itki tai herkistyi muuten. Eräs kuntoutuja pidätti itkuaan niin voi-
mallisesti, että hänen vatsaansa kouristi. Fysioterapeutti kertoi tästä psykoterapeutille ja tämä avusti 
kuntoutujan hengitystä. Samalla kuntoutuja sai tunteen siitä, ettei hän ole yksin ahdistavassa tilan-
teessa. 
 
Erilaisia kehontuntemus- ja rentousharjoituksia tehdessä saa työparista korvaamatonta hyötyä. Sil-
loin kun kuntoutujalle tulee niin voimakkaita kehollisia reaktioita, että hän ei yksin pärjää, voi toi-
nen työparista keskittyä apua tarvitsevaan kuntoutujaan ja toinen ohjaaja huolehtii ryhmästä. Työpa-
rin läsnäolo loi kuntoutujiin turvallisuuden tunnetta. Turvallisuuden ja luottamuksen tunteiden säi-
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lyminen ja ylläpitäminen korostuu, kun kuntoutujan omat voimavarat ovat vähäiset (Vilen, Leppä-
mäki, Ekström 2002, 47–48). Psykoterapeutin ohjaamassa keskusteluryhmässä erään kuntoutujan 
erittäin vaikea kokemus herätti toisessa kuntoutujassa voimakkaan pahoinvointikohtauksen. Lisäksi 
hän oli hyvin ahdistunut kertomuksesta.  Tässä tilanteessa fysioterapeutti pystyi huolehtimaan yksit-
täisestä kuntoutujasta ja psykoterapeutti huolehti muusta ryhmästä. He molemmat olivat läsnä ja 
kuntoutujien käytettävissä. 
 
  
 
Muut ryhmät viikon aikana 
 
Viikon aikana kaikissa psykoterapeutin ja fysioterapeutin ryhmissä päivät aloitettiin orientoitumalla 
aikaan ja paikkaan. "Hyvää huomenta tänään on xx.xx.2008 ja nimipäiviä viettää xxx. Millainen olo 
kehossa tänään ja mitä asioita on päällimmäisenä mielessä?" 
  
Aamukierroksen työpari teki vuoroaamuin. Ryhmätapaamisissa edettiin aina ryhmän tarpeiden mu-
kaan. Ne siis rakentuivat ja kehittyivät itse tilanteessa. Psykoterapeutti teki aamukierroksien aikana 
tarkentavia kysymyksiä omasta viitekehyksestään ja fysioterapeutti omastaan. Toisen työskennel-
lessä kuntoutujien kanssa toinen toimi tarkkailijana ja toi asiaan omia näkemyksiään (vrt. Järvinen, 
Lankinen, Taajamo, Veistilä & Virolainen 2007, 137). Parityöskentelyllä mahdollistetaan asioiden 
monipuolinen käsittely, kun kumpikin valottaa käsiteltävää asiaa oman kokemuksensa ja tietämyk-
sensä kautta. Käsiteltäviksi asioiksi ryhmästä nousivat esimerkiksi masennuksen oireet, masennuk-
sen hoito, liikunnan merkitys jaksamiselle, ravinnon merkitys, ryhti, liikuntapiirakka, kivut, suhde 
omiin vanhempiin ja mielihyvän kokemukset. Tämä edellyttää että kumpikin ohjaaja kykenee ja on 
halukas tuomaan aktiivisesti omia näkökulmiaan esille ryhmässä sekä luottamusta ja kunnioitusta 
toisen mielipidettä kohtaan (Jäppinen 2005, 16).   
 
Työparin välinen dialogi ryhmien aikana pyrkii lisäämään ryhmän tasavertaista henkeä ja vuorovai-
kutuksellisuutta kommentoimalla ja tulkitsemalla sitä. Tämä dialogisuus antaa ryhmäläisille toimi-
van mallin puhumiseen, tunteiden ilmaisemiseen ja kuulluksi tulemiseen. Työparin dialogi ryhmän 
aikana helpottaa yhteistä työskentelyä; voidaan tilanteen kehittymisen mukaan nostaa esille se, mitä 
ryhmä tuottaa tai mitä yksittäinen ryhmäläinen tuottaa. Dialogin avulla pystytään sopimaan juuri 
käsillä olevaan hetkeen sopivia harjoituksia. Näin käsittelyyn saadaan juuri kyseiselle ryhmälle tär-
keät asiat tilanteessa, jossa ryhmäläiset ovat asialle avoimia ja vastaanottavaisia. (Lindeberg 2008; 
Seppä 2008.)  
 
Eräs kuntoutuja toi aamukierroksen aikana esille epäsäännöllisen syömisen ja samalla fysioterapeut-
ti kertoi hänelle säännöllisen syömisen merkityksestä jaksamiselle. Psykoterapeutti toi esille itsestä 
huolehtimisen merkityksestä omalle olemiselle ja mielelle. Toinen kuntoutuja toi esiin hartiaseudun 
kiputilat. Samalla fysioterapeutti ohjasi niskahartiaseutua rentouttavia ja venyttäviä harjoitteita ja 
kertoi jännityksen merkityksestä hartiaseudun lihaksistoon ja verenkiertoon. Pohdittiin myös omaan 
puhevuoroon liittyvän jännityksen vaikutusta hartiaseudun lihaksiin. Samanaikaisesti koko ryhmä 
hyötyi ohjauksesta ja teoriatiedosta. 
 
Psykoterapeutti rohkaisi kuntoutujia tarkastelemaan tunteitaan ja keskustelemaan asioista. Erityises-
ti keskusteluun painottuvissa ryhmissä puhumisen annostelu oli tärkeää. Tällöin fysioterapeutin 
väliintulot intuitiivisesti tai sovitusti toivat tarvittavan lepohetken mielelle. Jokaisella kuntoutujalla 
oli oma aikataulunsa asioiden käsittelyyn ja ymmärtämiseen. Sitä ei voi kiirehtiä (Kaimola 2008; 
Kaukila & Lehtonen 2008, 68–69; Svennevig 2003, 133). 
 
Yhteisissä ryhmissä tehtiin päivittäin erilaisia kehollisia harjoituksia. Tilanteen mukaan tehtiin li-
hasvenytyksiä, lihaksia vahvistavia harjoituksia, kehontuntemus-, rentous- ja hengitysharjoituksia. 
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Näissä harjoituksissa oli fysioterapeutti aktiivisessa ohjaajan roolissa. Kuntoutujaa opetettiin ja oh-
jattiin käyttämään dynaamista liikettä ahdistuksen ja jännittyneisyyden lievittämiseksi. Hengityshar-
joituksia käytettiin rauhoittamaan kehoa erilaisten tunnepitoisten reaktioiden hallinnassa ja ilmai-
sussa. Kuntoutujille ohjattiin tasapainoa, koordinaatiota ja rytmiä parantavia harjoituksia. Kuntoutu-
ja sai mahdollisuuden kokea, tunnistaa ja hyväksyä omaa ruumiillisuuttaan hengityksen, asentojen 
ja liikkumisen nostamien tunteiden, ajatusten ja kokemusten kautta (vrt. Suomen psykofyysisen 
fysioterapian yhdistys ry 2007; Keskinen-Rosenqvist 2007).  
 
Liikkuminen rauhallisesti luonnossa on tärkeä elementti kuntoutuksessa.  Kuntoutujilta saadun pa-
lautteen mukaan yksi kuntoutuksen parhaimmista anneista oli yhdessä liikkuminen luonnon keskel-
lä. Jo pelkkä maiseman katselu ja luonnossa oleilu sekä liikkuminen vaikuttavat myönteisesti hy-
vinvointiin. Hyvinvoinnin tiedetään lisääntyvän ainakin kolmella tavalla: tuottamalla myönteisiä 
kokemuksia kuntoutujan mielentilaan, elvyttämällä stressireaktioita ja lisäksi se houkuttelee liikku-
maan (Korpela 2007, 364). Rauhallinen ympäristö, jossa on kasveja, laskee kehon vireystilaa ja 
sallii levollisen läsnäolon. Ihminen toipuu stressin aiheuttamista fysiologisista ja psyykkisistä muu-
toksista nopeammin luonnossa kuin rakennetussa ympäristössä. Tutkimusten mukaan jo luonnon 
katselu edistää stressistä toipumista. Toipuminen johtuu fysiologisten mittausten perusteella pa-
rasympaattisen hermoston toiminnan aktivoitumisesta. Katselun ei tarvitse olla tietoista. Pelkkä 
läsnäolo riittää myönteisiin muutoksiin (Rappe, Lindén & Koivunen 2003, 22–26). 
 
Siuntio tarjoaa monenlaisia historiallisia kulttuurimaisemia. Teimme retken läheiseen keskiaikai-
seen kivikirkkoon. Työskentelymme aiheena oli kiire ja kiireen kokeminen itsessä. Kuntoutujat 
työskentelivät kävelymatkan aikana pareittain ja he pohtivat kiirettä ja kiireen tunnetta parin kanssa. 
Harjoitus ”purettiin” ja sen jälkeen tutustuttiin kirkkoon. Kirkkoa käytettiin myös vertauskuvauksel-
lisesti paikkana suojautua kiireeltä, pysähtyä tai hiljentyä. Kulttuurin ja kulttuurimaisemien tiede-
tään vaikuttavan terveyttä edistävästi, koska ne alentavat stressihormonien tasoa. Luontoa hyödyn-
netään myös kehollisissa tuntemuksissa: Miltä tuuli tai auringon lämpö tuntuu iholla? Luonnon mo-
net eri elementit tarjoavat tähän lähes rajattomasti mahdollisuuksia (Aura, Horelli, & Korpela 1997, 
94–102; Liikamaa 2002, 1–3; Lindeberg 2008).  
 
Fysioterapeutin rooli ryhmänohjaajana korostuu, koska hän on ryhmän ja kuntoutujien kanssa koko 
päivän. Mikäli fysioterapeutti ei ole tietoinen siitä, mistä psykologin tai psykoterapeutin ryhmässä 
on puhuttu tai millainen vireystila kuntoutujilla on, on lähdes mahdotonta huomioida ryhmän tar-
peet ja eri tilanteista nousseet asiayhteydet keholliseen harjoitteluun. Psykoterapeutti oli esimerkiksi 
käsitellyt aamupäivällä masennusta ja sen oireita, joista keskustelun aiheeksi nousi ” kun mikään ei 
tunnu miltään.” Ryhmässä psykoterapeutti korosti kuinka esimerkiksi kävellessä voi aistia luonnos-
ta millaiselta muun muassa tuuli tuntuu kasvoilla. Iltapäivän fysioterapeutin ohjaamassa ulkoliikun-
nassa harjoiteltiin erilaisten kehollisten tuntemusten aistimista.  
 
Ilman aamupäivän yhteistä ryhmää ja tietoisuutta siitä, mitä asioita on käsitelty, olisi fysioterapeutti 
ohjannut ulkoilun ilman kiinteää yhteyttä aamupäivän aiheeseen. Fysioterapeutin yksin pitämä ilta-
päivä kokonaisuus vaikuttaa puolestaan seuraavaan aamupäivään. Työparin on oltava tietoinen siitä, 
kuinka ryhmä on kokenut harjoituksen. Tällöin fysioterapeutilta odotetaan kykyä tehdä ja välittää 
havaintoja työparilleen ryhmä prosessista ja dynamiikasta (Kaukkila, Lehotonen 2008, 62). 
 
 
Pohdinta 
 
Koen, että esittelemäni työtapa ja terapeuttiparin erilaiset tiedot ja kokemukset mahdollistavat kun-
toutujalle laajemman näkökulman käsiteltäviin asioihin. Ne antavat konkreettisempia keinoja oman 
arjen hallintaan. Kahden ohjaajan parityöskentelyssä on huomattavasti paremmat mahdollisuudet 
havainnoida, mitä ryhmässä liikkuu, miten yksittäiset ryhmäläiset reagoivat ja miten he kokevat 
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käsiteltävät asiat, verrattuna siihen, että ohjaaja työskentelisi yksin. Yksittäinen ryhmäläinen samoin 
kuin koko ryhmä tulee tarpeineen paremmin nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi. Kuntoutujalle 
tulee vähemmän mitätöiviä, ohitetuksi tulemisen kokemuksia (Lindeberg 2008). Muissa kuntou-
tusmuodoissa työtä tehdään paljon yksin ja ryhmiä pidetään eri aiheista eri asiantuntijoiden toimes-
ta. Kuntoutuja saa harvoin kuulluksi ja kohdatuksi tulemisen kokemuksia ja monet asiat jäävät irral-
lisiksi toisistaan. Kuntoutujan on vaikea liittää saatuja tietoja omaan arkeen. 
 
Useimmin mainittu ja eniten arvostettu syy parityön aloittamiseen on toiselta oppimisen mahdolli-
suus. Kun työparilla on tietoa ja kokemusta eri alueelta kuin toisella, pidetään parityötä hyvänä op-
pimismallina (Jäppinen 2005, 16).  Myös Seinä ja Helander kirjoittavat, että parityön etuihin kuulu-
vat uusien taitojen ja toiselta oppimisen taito sekä ammatillinen kehittyminen (Seinä, Helander, 
2007, 23–25).  Ammatillinen kasvu ja kehittyminen vaativat, että mielenterveystyötä tekevä tulee 
tietoiseksi omista aikaisemmista kokemuksistaan sekä omassa yksityiselämässä että ammatillisessa 
yhteistyötilanteessa. Tietoisuuden lisäämiseksi tulee havainnoida kokemuksia ja pohtia niitä. Ym-
märtäminen ja käsitteellistäminen johtavat oivaltamiseen ja oppimiseen. Työpari on hyvä ”apuväli-
ne” oman tietoisuuden lisäämiseksi. Matkan varrella opitaan toinen toisilta (Brattberg 2001, 6; Vi-
len, Leppämäki & Eksröm 2002, 57–70). 
 
Parityö ja sen reflektoiva työtapa ennaltaehkäisee selvästi työuupumuksen syntymistä (Seinä & He-
lander 2007, 39). Työparin yhteistyö on tiiviistä ja he jakavat yhdessä vastuun ryhmistä ja niissä 
toteutuvasta toiminnasta. Lisäksi hyväksyvä ja kannustava työilmapiiri vähentää selkeästi työssä 
uupumisen vaaraa (Koivisto 2004). Työnohjauksen avulla lisätään työparin valmiuksia kohdata 
parityön ja työelämän haasteita sekä vaikutetaan työparin työhyvinvointiin (Koivisto 2004; Järvi-
nen, Lankinen, Taajamo, Veistilä & Virolainen 2007, 200–204). 
  
Työtavan kehittämisen haasteena ovat organisaatiorakenteiden aiheuttamat resurssien pirstoutumi-
set. Tällöin yhteistyö psykoterapeutin, psykologin ja fysioterapeutin välillä ontuu. Parityötä pääs-
tään kehittämään vasta kun ulkoiset rakenteet ovat kunnossa. Yhteistyö tarvitsee aikaa ja yhdessä 
tekemistä. Yhdessä tekemistä on arvioitava säännöllisesti. Yhteistä keskustelua tarvitaan paljon ja 
erityisesti ryhmien ulkopuolella. Tämän ymmärtäminen ja mahdollistaminen työyhteisössä mahdol-
listaa myös parityön kehittymisen. Parityöhön ei voi määrätä ketään. Työparin toimiessa yhdessä 
tulee toimijoiden tulla toimeen keskenään. Silloin he pystyvät työskentelemään tehokkaasti. Tehok-
kuus perustuu hyvään keskinäiseen luottamukseen, toisen tukemiseen ja kannustamiseen. Muu työ-
yhteisö saattaa kokea parityön uhkana. Voi syntyä kateutta, kaunaa ja jopa vihan tunnetta. Parityön 
voidaan myös kokea johtavan eristäytymiseen muusta työyhteisöstä (Seinä & Helander 2007, 13– 
17, 39; Jäppinen 2005, 41).   
 
Kehittämistehtäväni syvensi käsityksiäni parityöstä ja sen moniulotteisuudesta. Koin tehtävän erit-
täin haasteelliseksi julkaistun materiaalin niukkuuden vuoksi. Jatkossa parityön tarkastelua voisi 
tehdä kuntoutujien samoin kuin ammatillisen kehittymisen näkökulmasta.  
 
Koen, että parityö on antanut itselle laaja-alaisemman näkökulman asioihin. Kuntoutuja näyttäytyy 
paremmin kokonaisuutena, kun olen saanut tietoa hänen tunteistaan, ajattelutavoistaan ja niiden 
merkityksistä. Parityö on mahdollistanut myös sen, että pystyn erittelemään paremmin omia reakti-
oitani ja tunnekokemuksiani. Työparin kanssa jaetut yhteiset kokemukset auttavat jaksamaan. Tur-
vallinen olo työparin kanssa on myös antanut mahdollisuuden luovuuteen. Työparin kanssa uskaltaa 
kokeilla sellaisia asioita, joita ei yksin toimiessa ottaisi käyttöön. 
 
  

”Maailmassa ei ole rajoja, ellei sinussa ole” 
     – Jouko Lehtonen-  
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Masentuneen potilaan fysioterapia 

 
Liisa Oittinen 

 
 

Kehittämistehtävän tavoitteena on tarkastella masentuneen potilaan fysioterapiaa teo-
reettisesta näkökulmasta ja yhdistää psykoterapian tietoutta fysioterapeutin ymmär-
rystä laajentavaksi. Fysioterapeuttisena lähestymistapana on psykofyysinen fysiotera-
pia.  Ongelmana oli kuitenkin se, ettei depressiopotilaan fysioterapiaa ole paljon tut-
kittu. Opinnäytetöitä ja tutkielmia psykofyysisestä fysioterapiasta on tehty jonkin ver-
ran. Niiden teoriapohjana ovat olleet Bunkanin ja Roxendalin teoreettiset ajatukset. 
Ne ovat taustana myös tässä kehittämistehtävässä.  
 
Tarkastelun tuloksena esitän depression neurofysiologisena tilana, jonka oireet ilme-
nevät niin tunne-elämän, ajattelun, ruumiillisten oireiden kuin käyttäytymisen alueilla. 
Tarkastelussa nousi esiin myös se, että kognitiivisen terapian periaatteiden tuntemus 
on fysioterapeutille tärkeä: Myös fysioterapeutti voi ohjata masentunutta potilasta 
tiedostamaan negatiivista ajatteluaan. 
 
Tarkastelen fysioterapiaa alkuarvioinnin, tavoitteiden asettamisen ja toteutuksen nä-
kökulmasta. Ensisijaista niin alkuarvioinnissa kuin fysioterapian toteutuksessa on 
kohtaaminen ja kuunteleva läsnäolo. Fysioterapeuttisen tutkimisen menetelminä esite-
tään mm. Bunkanin ruumiillinen voimavarakartoitus ja Roxendalin liiketesti. Fysiote-
rapian tavoitteet määräytyvät kuntoutujan voimavaroista ja elämäntilanteesta käsin. 
Masentuneen potilaan fysioterapian toteutus keskittyy ruumiintuntemusharjoituksiin ja 
liikuntaan. 

 
 
 
Johdanto 
 
Masennus on moniulotteinen ja monimutkainen ilmiö, jonka oireita ei ole aina helppo tulkita ma-
sennukseksi. Masennus yhdistetään yleensä kyvyttömyyteen käsitellä menetyksiä luopumisen ja 
surun avulla. Ratkaiseva ero surun ja masennuksen välillä on se, että surussa menetys on tunnetasol-
la tunnistettu ja todeksi koettu. Masennuksessa taas menetyksen todellisuutta ei voida tunteenomai-
sesti kokea eikä hyväksyä. (Isometsä 2007, 157.) 
 
Sanaa masennus käytetään monessa eri merkityksessä. Sillä voidaan tarkoittaa tunnetilaa, mielialaa 
tai masennustilaa eli masennusoireyhtymää mielenterveyden häiriönä. Hetkellisen masennuksen 
tunne on normaaliin tunne-elämään kuuluva reaktio erilaisiin menetyksen ja pettymyksen kokemuk-
siin. Tällainen tunnetila motivoi pyrkimyksiä ratkaista ongelmia ja psykologista irrottautumista me-
netetystä kiintymyksen tai ihailun kohteesta. (Isometsä 2007, 118.) 
 
Masentunut mieliala tarkoittaa pysyvämpää masentunutta tunnevirettä. Masentunut mieliala voi 
kestää päiviä, viikkoja, kuukausia tai jopa vuosia. Mikäli masentuneen mielialan ohella esiintyy 
myös muita siihen liittyviä oireita, puhutaan masennusoireyhtymästä eli masennustilasta. Tällöin on 
kyseessä mielenterveyden häiriö. (Isometsä, 2007, 118.) 
 
Masennus mielenterveyden häiriönä on keskeinen kansanterveysongelma. Se on merkittävä haaste 
terveydenhuollon henkilöstölle niin perusterveydenhuollon kuin psykiatrian erikoissairaanhoidon 
työssä. Masennuksesta kärsii nykyään noin 5 % suomalaisista. (Duodecim, 2004, 744.) Oman ryh-
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mänsä muodostavat ne, joilla masentunut mieliala esiintyy yhtenä oireena fyysisen sairauden yhtey-
dessä. Tutkimustulosten mukaan kahdella kolmasosalla kroonisista kipupotilaista on masennusoirei-
ta ja neljäsosalla diagnostiset kriteerit täyttävä vakava masennustila. (Saarijärvi & Joukomaa 1993, 
1545–1548.) Pitkäaikainen runsas alkoholinkäyttö tai muiden päihteiden käyttö voi myös aiheuttaa 
paitsi tilapäistä masennusta myös varsinaisen masennusoireyhtymän (Sandström, 1997, 14). 
 
Masennus aiheuttaa mittaamatonta kärsimystä ja lisäsairastumista. Masennus on myös elinikää ly-
hentävä sairaus. Se häiritsee sosiaalista vuorovaikutusta, heikentää toiminta- ja työkykyä sekä ta-
loudellista toimeentuloa. Myös yhteiskunnallisesti masennus aiheuttaa merkittäviä taloudellisia me-
netyksiä. (Tamminen & Achté, 78–83.) 
 
Lääketieteellisesti depressio eli masennus kuuluu mielialahäiriöiden laajempaan ryhmään, johon 
luetaan masennustilojen lisäksi maaniset ja hypomaaniset tilat sekä kaksisuuntaiset mielialahäiriöt 
(Salokangas 1997, 16). Artikkelissa käsittelen ainoastaan masennustilaa ja sen fysioterapeuttista 
hoitoa. Näkökulma on teoreettinen. 
 
 
Masennuksesta eli depressiosta 
 
Masennuksen oireet ilmenevät tunne-elämän, ajattelun, ruumiillisten toimintojen ja käyttäytymisen 
alueella. Depression diagnostiikassa on kuitenkin keskeistä, että yksittäisten masennusoireiden tun-
nistamisen ohella pystytään toteamaan itse oireyhtymä. Oleellista on, että masennustilalle tyypillisiä 
oireita on esiintynyt vähintään kahden viikon ajan ja että oireet ovat vaikeusasteeltaan kliinisesti 
merkittäviä. (Duodecim, 2004, 745.) 
 
Masennustilan ydinoireiksi määritellään tautiluokitus ICD-10:ssä masentunut mieliala, mielenkiin-
non tai mielihyvän menettäminen ja vähentyneet voimavarat tai poikkeuksellinen uupumus. Muita 
tyypillisiä oireita ovat itseluottamuksen tai omanarvontunnon väheneminen, kohtuuton itsekritiikki, 
toistuvat kuolemaan tai itsemurhaan liittyvät ajatukset tai itsetuhoinen käyttäytyminen, päättämät-
tömyyden tai keskittymisen vaikeus, psykomotorinen hidastuminen tai kiihtymys, unihäiriöt ja ruo-
kahalun ja painon muutos. Diagnoosi edellyttää, että kymmenestä oireesta esiintyy vähintään neljä, 
kuitenkin niin, että oireista 1–3 esiintyy ainakin kaksi oiretta. (Isometsä 2007, 158–159.)   
 
Masennustilat luokitellaan vaikeusasteen mukaan. Masennuksen vaikeusastetta arvioidaan ICD-
10:ssä oireiden lukumäärän perusteella. Lieväksi luokiteltuun masennustilaan liittyy yleensä 4–5 
oiretta, keskivaikeaan 6–7 ja vaikeaan 8–10 oiretta. (Isometsä 2007, 160.) Lievään masennustilaan 
liittyy subjektiivisesti kärsimystä, mutta sairastuneet ovat yleensä toimintakykyisiä. Keskivaikea 
masennustila heikentää jo selvästi työ- ja toimintakykyä. Vaikeasta masennustilasta kärsivät ovat 
lähes aina työkyvyttömiä ja tarvitsevat usein apua päivittäisissä toimissaan.  Psykoottisessa masen-
nustilassa esiintyy masennusoireiden lisäksi harhaluuloja tai hallusinaatioita.  (Isometsä 2007, 160.) 
 
 
Masennuksen ruumiilliset oireet 
 
Fysioterapeutit Juliana Kanstrén ja Riitta Pind ovat selvittäneet masentuneen ihmisen ruumiillista 
kokemusmaailmaa. Laadullisten ja määrällisten kysymysten yhdistelmällä tutkimus selvittää, mil-
laisena masentunut kokee ruumiillisen toimintakykynsä, lihasten jännittyneisyyden, kivun, säryn 
sekä hengityksensä. Vastaukset sisältävät kokemuksia, jotka liittyvät raskauteen, hitauteen, väsy-
mykseen, voimattomuuteen sekä liikkeen aloittamisen vaikeuteen ja aloitekyvyttömyyteen. Vasta-
uksissa painottuvat masennuksen ruumiillisena ilmauksena myös kipu, särky, jännittyneisyys, ah-
distus ja levottomuus. (Kanstrén & Pind 2002, 16–22, 29.) Eräät kokemukset kuvaavat vieraantumi-
sen ja vastenmielisyyden tunnetta omaa ruumista kohtaan.  Merkittävä tulos oli myös se, että mies-
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ten ja naisten masennuksen aikaiset ruumiilliset tuntemukset painottuvat kokemukseen lihasten jän-
nittyneisyydestä. Haastatellut kertovat kokeneensa häiritsevää lihasjännitystä ja vaikeuksia rentou-
tua masennuksen aikana. (Kanstrén & Pind 2002.) 
 
 
 
Depressio neurofysiologisena tilana ja depression etiologiset tekijät 
 
Salokangas esittää aksiomaattisen oletuksen masennuksesta laaja-alaisena neurofysiologisena häi-
riönä. Yksilö tunnistaa sen psykologisella tasolla: mielihyvän, nautinnon tai ilon puutteena, ärtynei-
syytenä ja ahdistuneisuutena, vääristyneinä itseä, menneisyyttä ja tulevaisuutta koskevina mieliku-
vina, havaintojen virhetulkintoina, uupumuksena sekä somaattisina oireina. Yhdessä nämä psyykki-
sen kokemisen alueet muodostavat kokemuskokonaisuuden, jota nimitetään masennustilaksi ja joka 
käyttäytymisen tasolla johtaa sosiaaliseen vetäytyneisyyteen ja toimintakyvyn heikkenemiseen. 
(Salokangas 1997, 26.) 
 
Salokankaan mukaan neurofysiologinen häiriö on tiettyyn rajaan asti yhteinen kaikilla masennuk-
seen sairastuneilla henkilöillä. Eri yksilöiden väliset psykologiset, somaattiset ja kulttuuriset erot 
johtavat poikkeamiin oirekuvassa ja käyttäytymisessä. Lääketieteessä ollaankin nykyään taipuvaisia 
näkemään, että masennus on moniulotteinen ja monimutkainen ilmiö, jonka syntyyn vaikuttavat 
useat etiologiset tekijät ja jonka ilmenemismuodoilla on vastaavuutensa keskushermoston toimin-
nassa. (Salokangas 1997, 30.) 
 
Etiologisista tekijöistä, jotka voivat altistaa depressiolle mainittakoon muun muassa perinnöllinen 
alttius, persoonallisuuden häiriöt, tunne-elämän epävakaisuus, itsetuntovaikeudet, kuormittavat 
elämänmuutokset, pitkäaikainen psykososiaalinen stressi, läheisten ihmissuhteiden puute, menetys, 
vähäinen koulutus, säännöllinen tupakointi, humalajuominen tai päihdehäiriöt, krooniset somaattiset 
sairaudet ja muut mielenterveyden häiriöt (Duodecim 2004, 747). 
 
 
Masennus eri ikäkausina 
 
Jo vauvaikäinen lapsi voi kärsiä masennuksesta. Niin sanottu anakliittisen depression tila, jossa 
vauva on joutunut eroon äidistään, voidaan todeta jo muutaman viikon iässä. Vauva on surullinen, 
itkuinen ja apaattinen. Tuolloin vauvan älyllinen, psykomotorinen ja vuorovaikutuksellinen kehitys 
hidastuu. (Salokangas 1997, 67.) 
 
Alle kouluikäisen lapsen depressio voi ilmetä syömishäiriönä, levottomuutena, ahdistuneisuutena, 
aggressiivisuutena, yökasteluna, syyllisyyden ajatuksina ja toiveena olla kuollut. Lapsi voi kärsiä 
päänsärystä, vatsavaivoista ja toistuvista infektioista. Hänen kehityksensä taantuu, jolloin hän voi 
menettää opittuja taitojaan. Masentunut lapsi ei ole myöskään kiinnostunut ympäristöstään eikä liity 
mielellään muiden lasten joukkoon. (Salokangas 1997, 67.) 
 
Kouluikäisen masennus ilmenee usein häiriintyneenä käyttäytymisenä ja koulunkäynnin vaikeuksi-
na. Myös huono kyky sietää pettymyksiä johtaa yleensä aggressiivisiin purkauksiin. Lapsi voi myös 
uhata itsemurhalla. Hänen motoriikkansa voi olla hidastunutta tai kiihtynyttä. (Salokangas 1997, 
68.) 
 
Puberteetti-ikäisellä nuorella masentuneisuus ilmenee häiriintyneenä käyttäytymisenä, valehteluna, 
näpistelynä, impulsiivisena aggressiivisuutena ja tavaroiden särkemisenä. Lapsi voi valittaa myös 
väsyneisyyttä. Hänellä voi olla monenlaisia kipuja, kuten päänsärkyä tai vatsakipuja. Hän voi muut-
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tua anorektiseksi, unihäiriöiseksi, sosiaalisesti vetäytyneeksi ja suisidaaliseksi. Masentunut nuori 
näyttää myös ulospäin masentuneelta. (Salokangas 1997, 69.) 
 
Nuoruusiän masennus alkaa muistuttaa aikuisiän masennustilaa. Nuori pystyy jo ilmaisemaan ver-
baalisesti tunteitaan. Hän kertoo alakuloisuudesta, ilottomuudesta, ärtyneisyydestä ja toivottomuu-
den tunteista. Hän saattaa kärsiä keskittymiskyvyn puutteesta ja ajatella itsemurhaa. Masennus nä-
kyy alentuneena itsetuntona. Myös sukupuolierot masennuksen oireilussa alkavat tulla esiin. Tytöt 
valittavat somaattisia vaivoja kun taas pojilla masennus ilmenee sosiaalisina ongelmina. Nuorilla 
käytöshäiriöt ovat myös yleisiä ja ilmenevät koulupinnauksena, kotoa poissaoloina, karkuretkinä, 
pikkurikoksina sekä alkoholin ja huumeiden kokeiluna. Uni- ja syömishäiriöt, kiinnostumattomuus 
ja energian puute ovat myös tyypillisiä oireita. Nuoruusiän depressioon liittyy usein myös ahdistu-
neisuus- ja persoonallisuushäiriöitä. (Salokangas 1997, 70.) 
 
Vanhuusiän depressio muistuttaa työikäisen depressiota. Tyypillisimpinä oireita ovat unihäiriöt, 
väsyneisyys, apaattisuus ja mielenkiinnon puute. Masennustilaan liittyy usein myös psykomotorista 
kiihtyneisyyttä tai hidastuneisuutta, aiheetonta avun anelemista ja herkkää ärtyneisyyttä. Somaatti-
set oireet voivat olla depression ilmentymiä. Myös muistihäiriöt ja kognitiiviset puutteet voivat vii-
tata depressioon. Tosin depressio ja dementia voivat ilmetä myös samanaikaisesti. (Salokangas 
1997, 71–74.) 
 
 
Psykoanalyyttinen ja kognitiivinen malli depressiosta 
 
Eräänä depressiolle altistavana tekijänä pidetään lapsuudenaikaista turvallisuuden puutetta. Depres-
sioon sairastuneet ovat usein menettäneet varhaislapsuudessa tärkeän henkilön tai heidän kasvuym-
päristöstään on puuttunut turvallisuuden tunnetta synnyttävä emotionaalinen huolenpito. Kasvuvai-
heeseen ajoittuva turvattomuus johtaa sellaisten neuraalisten yhteyksien muodostumiseen, jotka 
altistavat depressiolle. Toisaalta on pidetty myös mahdollisena, että tällainen alttius kehittyy ainoas-
taan spesifisesti herkille lapsille eikä kyse olisikaan lapsen ominaisuuksista riippumattomasta ulkoi-
sesta haittatekijästä. (Salokangas 1997, 93.) 
 
Psykoanalyyttinen teoria perustaa näkemyksensä juuri tällaiseen varhaiseen ero- tai menetyskoke-
mukseen, joka aikuisiän masennuksen puhjetessa aktivoituu. Tästä syystä psykodynaamisen terapi-
an tavoite on persoonallisuuden rakenteiden korjaaminen eikä pelkästään oireiden poistaminen. 
(Salokangas 1997, 225.) Tutkimustulosten mukaan psykodynaamisella terapialla on akuutin depres-
sion hoidossa kohtalainen tutkimusnäyttö. (Pohjalainen 2005, 4894.) 
 
Myös kognitiivisen mallin mukaan ihmisellä voi olla kognitiivinen alttius masennukseen. Potilaan 
elämänhistoriaan sisältyy menetyksiä, jotka ovat säilyneet muistissa tärkeinä menetyksinä. Ne voi-
vat säilyä hänen mielessään pitkäänkin latentteina eli piilevinä. Menetykset saattavat aktivoitua ti-
lanteissa, jotka muistuttavat alkuperäistä menetystä. Toisin sanoen uusi tilanne aktivoi menetyksen 
skeeman, joka on muodostunut varhaisemmassa elämän vaiheessa. Skeema altistaa depressiiviseen 
merkityksenantoon. Se vaikuttaa siihen, mitä henkilö havaitsee, miten hän tulkitsee kokemuksensa 
ja millaisia päätelmiä hän niiden pohjalta tekee. (Karila 2001, 57–58.) 
 
Masennustilan vakavuus ja kesto riippuvat siitä, miten vääristynyttä henkilön tiedon prosessointi 
on. Mitä pidempään negatiiviset peruskokemukset ovat aktivoituneina, sitä pidempään myös ma-
sennusjaksot kestävät. Kognitiivisessa psykoterapiassa pyritään kahdenlaiseen muutokseen. Ensin-
näkin pyritään muuttamaan potilaan välitöntä ajattelua itsestä, muista ihmisistä ja tulevaisuudesta. 
Toiseksi terapialla pyritään vaikuttamaan syvemmällä oleviin perususkomuksiin. Jos perususko-
muksiin saadaan aikaan muutoksia, hoidon tulos on pysyvämpi kuin jos vain välittömät ajatukset 
muuttuvat. (Karila 2001, 58.)  
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Yhdysvaltalaista Aaron T. Beckiä voidaan pitää kognitiivisen psykoterapian varsinaisena kehittäjä-
nä. Beck erotti niin kutsutut välittömät ajatukset eli automaattiset ajatukset. Ne ovat tietoista tai 
esitietoista ”sisäistä puhetta”. Negatiivisille välittömille ajatuksille on ominaista, että ne ovat ohikii-
täviä, spesifejä, hyvin spontaaneja, potilaan näkökulmasta uskottavia, teemoiltaan johdonmukaisia 
ja emotionaalista virittymistä edeltäviä. (Kuusinen 2001, 15.) 
 
Syvemmällä tasolla olevat perususkomukset Beck jakaa kahteen tyyppiin. Ne koskevat joko kyvyk-
kyyttä (”olen huono, riittämätön”) tai rakastettavuutta (”olen arvoton, en ole rakastettava”). Usko-
mukset ilmenevät myös arvioivina asenteina (”olisi kauheaa, jos muut näkisivät, millainen minä 
todella olen”) tai ehdollisina olettamuksina (”jos muut näkevät heikkouteni, he eivät hyväksy mi-
nua”). Yksilö pyrkii välttämään näiden perususkomusten aktivoitumista erilaisilla kompensaatio-
keinoilla. (Kuusinen 2001, 15–16.) 
 
Varhaisjulkaisuissaan Beck selitti masennuksen kolmen käsitteen avulla: kognitiivinen triadi, dep-
ressiivinen skeema ja kognitiiviset ajatusvääristymät (Beck et al. 1979, 10). Kognitiivinen triadi 
muodostuu yksilön ajatusvääristymistä, jotka koskevat häntä itseään, hänen kokemuksiaan ympä-
röivästä maailmasta ja hänen tulevaisuuttaan (Beck et al. 1979, 10; Kuusinen, 2001, 14). Triadin 
ensimmäisenä komponenttina on yksilön käsitys itsestään. Yksilö kokee itsensä pahana, kelpaamat-
tomana, arvottomana ja riittämättömänä. Triadin toinen komponentti on taipumus tulkita kulloiset-
kin tapahtumat ja kokemukset ympäröivästä maailmasta kielteisellä tavalla. Näin negatiiviset käsi-
tykset itsestä vahvistuvat toistuvasti. Triadin kolmannen komponentin muodostavat negatiiviset 
käsitykset tulevaisuudesta. Depressiiviselle yksilölle tulevaisuus näyttäytyy kielteisenä ja toivotto-
mana. Hän odottaa vain kohtaavansa vaikeuksia ja olettaa ongelmiensa jatkuvan. (Poola 1992, 2.) 
 
Beckille skeema tarkoittaa sisäisesti organisoitunutta asennetta, joka ohjaa yksilön informaation 
prosessointia. Skeema kiteyttää ja pelkistää valtaisaa havaintomateriaalia ja nopeuttaa informaatios-
ta tehtäviä johtopäätöksiä. Varhaisimmissa elämänvaiheissa syntyneet skeemat määrittelevät pitkälti 
sen, miten yksilö hahmottaa kokemuksensa ja reagoi. (Kuusinen 2001, 15.) Beck määrittelee dep-
ressiivisen skeeman suhteellisen pysyväksi rakenteeksi. Tämä altistaa yksilön depressiiviseen mer-
kityksenantoon eri tilanteissa. Skeema sisältää negatiiviset peruskokemukset itsestä, muista ja maa-
ilmasta. (Karila, 2001, 59.)  
 
Beck havaitsi, että depressiivisten potilaiden ajatteluun sisältyvät systemaattiset virheet pitävät yllä 
negatiivista käsitystä itsestä, maailmasta ja tulevaisuudesta (Beck et al. 1979, 14). Hän esittää ylei-
simpänä seuraavat kuusi virhetoimintoa (Beck et al. 1979, 14): 
1) mielivaltainen päättely – tehdään tietty johtopäätös välittämättä tosiasioista. Todistusaineisto voi 
olla jopa johtopäätökselle vastakkainen. Esimerkiksi ahkerasti uurastava henkilö korostaa depressi-
ossa omaa laiskuuttaan. 
2) valikoiva yleistäminen – johtopäätös tehdään yhteydestä irrallaan olevan yksityiskohdan perus-
teella ja samalla kielletään muu tietoaines. Esimerkiksi depressiivinen henkilö voi kertoa, kuinka 
joku tuttava ei hymyillyt hänelle, ja se merkitsee, että tämä on vihainen hänelle. 
3) yliyleistäminen – yhden yksittäisen tapahtuman perusteella muodostetaan sääntö ja sovelletaan 
sitä moniin yksittäisiin tilanteisiin. Esimerkiksi henkilö voi tuoda esille, että hänen esiintyessään 
joku kuulija vältti katsomasta häntä ja oletti, että varmaankin kaikki kuulijat pitävät häntä kurjana ja 
säälittävänä. 
4) suurentelu ja vähättely – tilanteen merkitys arvioidaan virheellisesti joko paisuttamalla tai vähät-
telemällä tilanteeseen liittyviä tosiasioita. Esimerkiksi henkilö uskoo epäonnistuneensa täydellisesti, 
kun hän saa vähäistä kritiikkiä kirjoittamastaan esseestä. 
5) henkilökohtaistaminen – henkilö kokee ulkoiset tapahtumat itseensä liittyviksi ilman mitään pe-
rustetta. Esimerkiksi aggression uhkaa kokeva henkilö huomaa poliisiauton. Hänelle tulee mieleen 
ahdistava ajatus, että poliisit varmaankin etsivät häntä. 
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6) dikotominen ajattelu – asiat luokitellaan kahteen toisensa poissulkevaan luokkaan. Esimerkiksi 
henkilö voi vain epäonnistua tai onnistua. Pienikin epäonnistuminen on täydellinen epäonnistumi-
nen. (Karila 2001, 59.)  
 
Olen esitellyt kognitiivista psykoterapiaa näinkin laajasti, koska akuutin depression hoidossa kogni-
tiivisesta psykoterapiasta on vahva tutkimusnäyttö (Pohjalainen 2005, 4894). Myös fysioterapeutti 
voi kiinnittää huomiota potilaan ajatusvääristymiin ja ohjata häntä tiedostamaan ajatteluaan. Fy-
sioterapeutti voi hankkia lisäkoulutusta esimerkiksi kognitiivisen fysioterapian alueella. 
   
 
Psykofyysinen fysioterapia 
 
Fysioterapia, jota tässä kehittämistehtävässä tarkastelen masentuneen potilaan hoitomuotona, on 
lähinnä psykofyysisesti orientoitunutta fysioterapiaa. Psykofyysinen fysioterapia on eräs fysiotera-
peuttinen lähestymistapa. Psykofyysisen fysioterapian erikoisalayhdistys määrittelee psykofyysisen 
fysioterapian kotisivuillaan seuraavasti: ”Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, 
jonka tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen. Sen pääasiallisina ta-
voitteina on kivun lievittäminen, rentoutuminen, stressinhallinta sekä ruumiinkuvan eheytyminen, 
ruumiinhallinnan, vuorovaikutuksen ja itsetuntemuksen lisääntyminen.(www.psyfy.net.) 
 
Määritelmän mukaan psykofyysistä asiantuntijuutta tarvitaan muun muassa masennuksen ja erilais-
ten psykiatristen sairauksien hoitamisessa. Psykofyysisen fysioterapian tutkimis- ja arviointimene-
telminä käytetään haastattelua, havainnointia ja mittaamista. Arviointeja tehdään muun muassa 
hengityksestä, kivusta, jännittyneisyydestä asennoista, liikkuvuudesta, liikkeen hallinnasta, rentou-
tumiskyvystä, ruumiinkuvasta ja vuorovaikutuksesta. (Jaakkola 2007, 8.) 
 
Psykofyysisen fysioterapian menetelmiä ovat terapeuttinen harjoittelu, ohjaus ja neuvonta. Tera-
peuttiseen harjoitteluun sisältyvät manuaaliset käsittelyt, hengitysharjoitukset ja rentoutustekniikat, 
ruumiinhahmotusharjoitukset, vuorovaikutusta vahvistavat harjoitukset sekä toiminnalliset harjoi-
tukset. Psykofyysisen fysioterapian lähtökohtana on potilaan tai kuntoutujan oma oivallus ja oppi-
minen. Terapia toteutetaan joko yksilöllisesti tai ryhmässä. Fysioterapian tulosten arvioinnissa mer-
kittävää on kuulla myös potilaan tai kuntoutujan oma arvio. (Jaakkola 2007, 8.) 
 
 
Fysioterapian alkuarviointi 
 
Vaikka tutkiminen kulkee rinta rinnan varsinaisen fysioterapian kanssa, niin siitä huolimatta on 
hyvä tehdä alkuarviointi ensimmäisellä tapaamiskerralla. Ensisijaista niin tutkimisen kuin terapian 
kannalta on kohtaaminen ja kuunteleva läsnäolo, jotta vastavuoroinen kontakti potilaan ja fysiotera-
peutin välillä voisi syntyä. Kontaktin synty voi olla hidasta masentuneella potilaalla, jos hän eristäy-
tyneisyytensä takia on menettänyt kontaktin toisiin ihmisiin. Silloin on annettava kärsivällisesti ai-
kaa kontaktin syntymiselle. (Jaakkola 1999, 27.) 
 
Potilaan tutkiminen on kuuntelun lisäksi myös keskustelua (Jaakkola 1999, 64). Haastatellen, avoi-
mia kysymyksiä esittäen, voidaan tavoittaa potilaan subjektiivinen kokemus omasta tilanteestaan. 
Potilasta voidaan pyytää myös kertomaan elämänhistoriastaan sekä henkilökohtaisista kiinnostuk-
senkohteista. Potilaan subjektiivista kivun ja jännityksen kokemista voidaan hahmottaa kipukartalla. 
Myös Beckin kyselylomakkeilla voidaan kartoittaa masentuneen kokemusmaailmaa. (Immonen - 
Orpana 1995, 144.) 
 
Havainnoimalla voidaan kiinnittää huomiota potilaan yleiseen fyysiseen olemukseen, perusliikku-
misen joustavuuteen tai jäykkyyteen sekä niin verbaaliseen kuin nonverbaaliseen kommunikointiin 
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ja äänen käyttöön. Samalla voidaan huomioida autonomisen hermoston reaktioita sekä potilaan tut-
kimistilanteeseen kohdistuvaa psyykkistä reagointia. (Jaakkola 1999, 42.) Potilaan voimavarat vai-
kuttavat siihen, millaiseen fysioterapiaan potilas kykenee. Potilaan voimavaroja voi havainnoiden 
arvioida motivaation, hengityksen, liiketaitojen, tuntemusten ilmaisukyvyn, aloitteisuuden ja jak-
samisen näkökulmasta. Potilaan motivaatiotason hahmottaminen auttaa fysioterapeuttia myös luo-
maan käsityksen potilaan senhetkisestä yhteistyökyvystä. (Jaakkola 1999, 97–98.)  
 
Fysioterapeutti voi selvittää potilaan yhteistyökykyä kolmella kysymyksellä. Saatavat vastaukset 
vaikuttavat terapian tavoitteiden asettamiseen. Hoidon tavoitteet eivät saa ylittää potilaan yhteistyö-
kykyä. Niin sanotulla utopiakysymyksellä fysioterapeutti kysyy, mistä potilas on joutunut luopu-
maan ongelmiensa takia. Mitä hän haluaisi tehdä, jos hänellä ei olisi kyseisiä ongelmia? Realiteetti 
kysymyksellä fysioterapeutti selvittää, mitä potilas voi tehdä ongelmistaan huolimatta. Motivaa-
tiokysymyksellä selvennetään, minkä verran potilas on valmis panostamaan hoitoon ja paranemi-
seen. (Immonen – Orpana 1995, 14; Roxendal 1987, 67–68) 
 
Mihin yhteistyötasot liittyvät jne. Yhteistyötasoja voi kuvata seuraavasti: (Rosberg, S. 1990, Ro-
xendal, G. 1987, Immonen-Orpana 1995). 
1) Kiinnostunut – Potilas on itsenäinen ja tietoinen ongelmistaan. Potilas valitsee ja päättää itse, 
mitä hän tarvitsee tullakseen paremmin voivaksi. Tällöin fysioterapeutti voi tarjota ammattitaitonsa 
potilaan käyttöön. 
2) Velvollisuudentuntoinen – Potilas suorittaa harjoitukset riippumatta siitä, ovatko ne hänelle hy-
viä vai huonoja. Potilas odottaa fysioterapeutin tietävän, mikä häntä auttaa parhaiten. Tässä tilan-
teessa fysioterapeutin tulisi rohkaista potilasta tekemään itsenäisiä valintoja. 
3) Riippuvainen – Potilas on passiivinen. Hän tulee hoitoon, mutta odottaa terapeutin parantavan 
hänet. Nyt fysioterapiassa olisi keskeistä antaa positiivisia kokemuksia omasta ruumiista. 
4) Tukeutuja – Potilas ei usko pystyvänsä vaikuttamaan paranemiseensa. Hän uskoo vain ulkopuoli-
sen avun auttavan häntä. Fysioterapeutin tulisi tukea potilaan itsenäisyyttä sekä kannustaa potilasta 
ottamaan vastuuta itsestään. 
5) Luopuja – Potilas on luopunut toivosta parantua. Hän unohtelee hoitoaikojaan. Fysioterapeutin 
olisi tällaisessa tilanteessa huomioitava potilaan terveet voimavarat ja luotava uskoa ja toivoa, että 
potilas voi voida paremmin. (Orpana-Immonen 1995, 140–141; Roxendal 1987, 62–65.) 
 
Potilaan voimavaroja voi hahmottaa myös käyttämällä Bunkanin ruumiillista voimavarakartoitusta. 
Sen avulla voidaan arvioida asentoa, liikkuvuutta, hengitystä ja lihaksistoa. Tutkimismenetelminä 
ovat havainnointi, passiiviset liikkeet ja palpointi. Asentoa havainnoidaan kokonaisuutena ja suh-
teessa pitkittäisakseliin sekä seisten että selinmakuulla. Lisäksi havainnoidaan rangan mutkia ja 
pään, hartioiden, olkapäiden ja polvien asentoa. Hengitystä tarkastellaan seisten ja selinmakuulla 
arvioiden hengityksen syvyyttä, vapautta tai estyneisyyttä, rintakehän asentoa ja hengityslihasten 
kireyttä. Liikkuvuudessa tulee esiin rentous tai jännittyneisyys. Liikkuvuutta tutkitaan vartalon ja 
raajojen passiivisilla ja aktiivisilla liikkeillä. Arvioidaan myös passiivisen liikkeen joustavuutta ja 
jäykkyyttä sekä jatkoliikettä. Lihaksistosta tutkitaan lihasten jäntevyyttä, elastisuutta ja koostumus-
ta. (Bunkan 1996, 34, 46–62, 71–94, 100–106; Mustonen, 2007, 52) Arviointia voi käyttää fysiote-
rapian suunnittelun perustana. (Immonen – Orpana 1995, 144).  
 
Perusliikkumisessa Roxendal kiinnittää huomiota alustasuhteeseen, keskilinjaan, liikekeskukseen, 
hengitykseen ja ruumiin rajoihin. Suhteen alustaan on oltava turvallinen, jotta tasapaino ja rentou-
tuminen olisivat mahdollisia. Tasapainoisessa asennossa ruumis on asettunut keskilinjan ympärille. 
Jos asento poikkeaa keskilinjasta, siitä aiheutuu nivelten ennenaikaista kulumista, lihasjännitystä ja 
kipuja. Ihmisellä on myös kaksi liikekeskusta. Alempaan liikekeskukseen kuuluvat lantio ja alaraa-
jat. Ylemmän liikekeskuksen muodostavat yläraajat ja pää. Yhteinen liikekeskus on pallean ja lanti-
on välillä. Kun liikkeet lähtevät yhteisestä liikekeskuksesta, liikkuminen on harmonista, rentoa ja 
vaatii vähän energiaa. Hengityksen kanssa integroituneet liikkeet eivät väsytä elimistöä. Ruumiin 
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rajojen tunteminen puolestaan mahdollistaa ympäristön hahmottamisen ja siinä selviytymisen. (Ro-
xendal 1988, 39–42, 47.)  
 
Voimavarojen arvioinnissa voidaan käyttää Roxendalin kehittelemää liiketestiä, joka sisältää perus-
liikkumiseen kuuluvia liikkeitä (Jaakkola 1999, 10.)Potilaan tapaa liikkua ja käyttää ruumistaan 
arkipäivän tavallisessa liikkumisessa voidaan arvioida myös BAS-ruumiintuntemuksen mittarilla, 
josta fysioterapeutit ovat kehitelleet BAS-sovelluksia (Immonen – Orpana 1995, 144). Potilasta 
voidaan myös pyytää piirtämään oma ruumiinkuva. Kuvan ei tarvitse olla näköispiirros, vaan se voi 
olla myös mielikuva omasta ruumiista. (Blinnikka 1993, 4–8.) Myös lihasvoimaa ja fyysistä kuntoa 
voidaan mitata niitä varten suunnitelluilla testeillä (Jaakkola 1999, 105). 
 
 
Masennuspotilaan fysioterapian tavoitteet ja toteutus 
 
Masennuspotilaan fysioterapian tavoitteet määräytyvät potilaan, kuntoutujan voimavarojen ja elä-
mäntilanteen mukaan. Yksittäisen ongelman tai oireen parantaminen ei määritä hoidon päätavoitta. 
Fysioterapian päätavoitteena voi pitää mielihyvän ja mielenkiinnon palauttamista, ylipäänsä elä-
mänhalun palaamista sisäisen hyvinvoinnin lisääntyessä. Tavoitteeseen edetään hiljalleen toiminta-
kykyä, vuorovaikutustaitoja ja yleiskuntoa parantamalla. Erilaisten harjoitusten avulla pyritään 
luomaan kiinnostusta omasta ruumiista huolehtimiseen, joka puolestaan on läheisessä yhteydessä 
itsetuntoon, itsearvostukseen, elämän hallintaan ja lopulta elämänhaluun. (Jaakkola 1999, 40.) 
 
Masentuneen potilaan fysioterapia toteutetaan joko yksilöllisesti tai ryhmässä. Mikäli potilaan voi-
mavarat eivät riitä ryhmään osallistumiseen, toteutetaan fysioterapia aluksi yksilöllisesti. Fysiotera-
piaryhmä voi olla suljettu, jossa on kiinteä kokoonpano tai avoryhmä, jolloin osallistujat vaihtuvat. 
(Immonen – Orpana 1995, 144.) Ryhmässä potilas voi arvioida omaa olemistaan muiden kanssa ja 
ryhmä kehittää sosiaalisia taitoja. Ryhmäharjoitukset voivat myös tarjota kokemuksia, jotka vahvis-
tavat itseluottamusta ja jaksamista omassa elämässä. (Jaakkola 1999, 40.) 
 
Aktivointi ja motivointi ovat oleellinen osa masentuneen potilaan fysioterapiaa (Jaakkola 1999, 72). 
Fysioterapeutin on hyvä pitää yllä toivoa eli luoda uskoa siihen, että potilas voi voida paremmin. 
Ensisijaista masentuneen potilaan fysioterapiassa onkin se, että fysioterapeutti pystyy olemaan läsnä 
tässä ja nyt hetkessä, jotta potilaan ja fysioterapeutin vastavuoroiselle kontaktille tulee tilaa syntyä. 
Sairaalan pitkäaikaispotilaiden kanssa on aikaa luoda potilassuhde, kun taas akuuttiosastolla ei ole 
aikaa samalla tavoin käytettävissä. Hoitosuhde on pystyttävä luomaan lyhyessä ajassa samoin kuin 
potilaan ongelmista ja tarpeista on päästävä perille suhteellisen nopeasti. (Jaakkola 1999, 17.) 
 
Masentunut potilas tarvitsee usein vain lupaa olla. Hän tarvitsee hyväksyntää ja tilaa tunteiden il-
maisemiselle. Jos potilaan voimavarat ovat vähäiset, fysioterapia voi alkuun olla hoitavaa esimer-
kiksi lämpöhoidon, hieronnan, ja kosketusrentoutuksen muodossa. Kosketuksella voi välittää mm. 
turvaa, hoivaa, hyväksyntää ja arvostusta. Kosketusta voi käyttää myös keinona yhteyden luomiseen 
omaan ruumiiseen, niin että potilas alkaa tuntea ja ajatella ruumiinsa reaktioita. Fysioterapia voi 
näin myös opettaa potilasta sallimaan itselleen hyvän olon tuntemuksia. Myös kipuhoidon tarjoama 
kivuton hetki antaa potilaalle mahdollisuuden kokea ruumiillisuuttaan positiivisemmin. (Jaakkola 
1999.) 
 
Passiivisista hoidoista edetään hiljalleen kohti omavastuisempaa toimintaa (Jaakkola 1999, 73). 
Venytysharjoitusten avulla opitaan löytämään lihaskireydet ja opetellaan rentouttamaan niitä. Ren-
tous voi olla kosketus- tai painelurentoutusta, jännitys – rentoutta tai rentoutusryhmään osallistu-
mista. (Immonen – Orpana, 1995, 144.) 
 



 142

Masentuneella on usein kontakti omaan ruumiiseen heikentynyt. Ruumiinhahmotusharjoituksilla 
fysioterapeutti voi auttaa potilasta aistimaan omaa ruumistaan, sen osia ja kokonaisuutta, asentoa, 
liikettä ja ruumiin viestejä, kuten kipua ja väsymystä, mutta myös iloa ja onnistumista. (Ilmarinen & 
Mikkonen 2007, 102.) Ruumiinhahmotusharjoitukset edellyttävät pysähtymistä ja huomion suun-
taamista sisäiseen maailmaamme. Pysähtymällä ja kiinnittämällä huomion kehoon, herkistyy kyky 
kuunnella itseämme ja sisäisiä kokemuksiamme. Yhteys mielen ja ruumiin välille rakentuu jälleen. 
Näin potilas voi harjoitusten avulla opetella tunteiden ja kehon välistä yhteyttä, joka syventää itse-
tuntemusta. (Ilmarinen & Mikkonen 2007, 100–101.) Roxendalin mukaan kehoa ja mieltä ei voi 
erottaa toisistaan. Hän puhuukin yksilön olemuksen kokonaisvaltaisesta tiedostamisesta. (Roxendal, 
1987, 29.)  
 
Lihasvoiman aistiminen on tärkeä osa ruumiin tiedostamista. Fyysinen harjoittelu voi synnyttää 
kunnon kohentumisen lisäksi myös kehon ja mielen tuntemusta lisääviä kokemuksia. (Koski 2005, 
23.) Ruumiintuntemisharjoitukset aktivoivat myös terveitä voimavaroja, jolloin perusliikkumiskyky 
arkielämässä parantuu (Jaakkola 1999, 94). Perusliikkumiseksi voi käsittää jokapäiväisen elämän 
vaatiman liikunnan asentoineen, siirtymisineen ja yksinkertaisine liikkeineen (Jaakkola 1999, 46). 
 
Roxendal jakaa ruumiintuntemusharjoitukset kahteen ryhmään: perusvaiheeseen ja edistyneeseen 
terapiaan. Perusvaiheen harjoitukset ovat strukturoituja. Niissä kiinnitetään huomio alustasuhtee-
seen, keskilinjaan, kehon liikekeskuksiin, hengitykseen, kehon rajoihin sekä läsnäoloon ja keskit-
tymiseen. Edistyneessä terapiassa painopiste on tiedostamisessa. Keskustelu harjoitusten herättä-
mistä tunteista ja kehon tuntemuksista ovat keskeisessä asemassa. Edistyneen terapian harjoituksis-
sa kiinnitetään huomiota kävelyyn, hengitykseen, tasapainoon, vuorovaikutukseen ja äänenkäyt-
töön. Edistyneissä harjoituksissa fysioterapeutti ohjaa vähemmän. Tarkoituksena on edistää potilaan 
omaa vastuuntuntoa ja aloitteellisuutta. (Lilja 2007, 92.) 
 
Useissa tutkimuksissa on todettu psyykkisesti sairaiden aikuisten olevan heikommassa kunnossa 
kuin normaaliväestön keskimäärin (Holm 1995, 63). Siksi liikunta on tärkeä osa masennuspotilaan 
fysioterapiaa. Liikunnan on todettu vähentävän masennusta (Kuoppasalmi 1999, 331–334). Jo mel-
ko vähäisellä ponnistelulla saadaan positiivinen mielialavaikutus (Ylen & Ojanen, 1999, 29). Myös 
ahdistuksen aleneminen on voitu todentaa useissa tutkimuksissa liikunnan välittömänä seurauksena. 
Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että liikunnalla on psyykkistä hyvinvointia edistävä vaikutus, 
kun se on omaehtoista ja kun liikunnan harrastaja kokee liikunnan itselleen tärkeäksi. Liikunnan 
tulee kuitenkin olla säännöllistä ja usein toistuvaa. (Ojanen 1995, 9–25.) Nykykäsityksen mukaan 
liikunta sopiikin hoitomuodoksi lieviin masennustiloihin. Tehokkain liikunnan muoto on aerobinen 
liikunta. (Kuoppasalmi 1999, 331–334.) Mielenterveyttä ylläpitävän liikunnan olisi hyvä olla myös 
leikkimielistä ja mielihyvää tuottavaa (Vilpas 1995, 49). Sen sijaan tutkimustulokset liikunnan vai-
kutuksesta vaikeampien masennustilojen hoitoon ovat ristiriitaiset. Myöskään liikunnan pitkäai-
kaisvaikutuksista masennuksen hoidossa ei ole tietoa. (Kuoppasalmi 1999, 331–334.) 
 
Fysioterapiassa liikunta voi toteutua liikuntaryhmissä tai fysioterapeutti voi käyttää tavallisia mene-
telmiä lihas- ja yleiskunnon kohottamiseksi. Hyviä keinoja lihas- ja yleiskunnon kohottamiseksi 
ovat esimerkiksi kuntosaliharjoittelu, kävely, tanssi tai luova liikunta. Tavoitteena on kuitenkin, että 
potilas löytää itselleen sopivan liikuntalajin. 
 
 
Kokemuksia ruumiintuntemusharjoittelusta 
 
Ruumiintuntemusharjoittelusta on myös tehty pieniä tutkielmia.  Jaana Ilmarinen ja Aila Mikkonen 
ovat selvittäneet kehontuntemusharjoittelun sopivuutta masentuneille ja uupuneille varhaiskuntou-
tujille. Kehittämistehtävän otoksena olleet kuntoutujat osallistuivat kuntoutusohjelmaan, joka sisälsi 
keskusteluja, liikunnallisia ryhmiä sekä itsehoitoon liittyviä luentoja. Fysioterapiaryhmät sisälsivät 
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rentoutumis-, kehontuntemus-, ilmaisuliikunta-, pilates-, ja kuntosaliharjoitteita sekä sauvakävelyä, 
pyöräilyä, ulkoilua, lihasvenyttelyä ja vesivoimistelua. Fysioterapiaryhmien punaisena lankana kul-
ki kehontuntemusharjoittelu, omien tuntemusten kuuntelu ja sanoittaminen tavoitteena siirtää har-
joittelussa syntyneet ajatukset kuntoutujien arkeen. (Ilmarinen & Mikkonen, 2007, 104.) 
 
Ilmarisen ja Mikkosen mukaan ruumiintuntemisharjoitukset toivat fysioterapiaan syvyyttä. Kuntou-
tujat kertoivat, että kuntoutusprosessi oli auttanut tarkastelemaan elämää uusista näkökulmista. He 
olivat oppineet myös tiedostamaan uupumisen merkkejä ja omaa elämäntilannettaan paremmin. 
Rentoutumis- ja itsehoitotaidot olivat lisääntyneet. Myös ruumiintuntemisharjoittelun tuottamien 
tuntemusten ja tunteiden sanoittaminen alkoi onnistua. Yhteenvetona työn tekijät toteavat, että psy-
kofyysisen fysioterapian periaatteet, kuten voimavarojen huomioiminen, hiljalleen eteneminen, läs-
näolon ja positiivisten kokemusten vahvistaminen ovat tulleet fysioterapeuttisessa työskentelyssä 
entistä tärkeämmäksi. (Ilmarinen & Mikkonen 2007, 104.) Johtopäätöksenä voisi myös todeta, että 
psykofyysisen fysioterapian tärkeänä elementtinä olevat ruumiintuntemusharjoitukset voivat toimia 
muutosvoimana masennukseen ja uupumukseen sairastuneen potilaan kuntoutuksessa.  
 
 
Pohdinta 
 
Kehittämistehtäväni tekemistä vaikeutti se, ettei masentuneen potilaan fysioterapiaa ole juurikaan 
tutkittu. Opinnäytetöitä ja tutkielmia psykiatrisen potilaan fysioterapiasta on jonkin verran tehty, 
joten tässäkin työssä nojauduttiin näihin lähteisiin. Masentuneen ihmisen fysioterapian tutkimus 
onkin vasta alullaan ja lisää tutkimusta tarvitaan.  
 
Toisena ongelmana oli se, ettei minulla ole kliinistä kokemusta masentuneen potilaan fysioterapias-
ta. Olen työtä tehdessäni ollut riippuvainen teoreettisista lähteistä. Työn tekemistä olisi paljon hel-
pottanut, jos rinnalla olisi voinut toteuttaa psykofyysista fysioterapiaa käytännössä, jolloin Bunka-
nin ruumiillinen voimavarakartoitus ja Roxendalin liiketestit, BAS-sovellukset ja ruumiinhahmo-
tusharjoitukset olisivat tulleet tutummiksi. 
 
Toivon, että voisin käytännössä opetella niitä asioita, joita olen työtäni varten selvittänyt. Psykofyy-
sisen fysioterapian kehittyminen vaatiikin tutkimustyön rinnalle vahvaa kliinistä kokemusta. Käy-
täntö ja teoria tarvitsevat toisiaan. Itselläni oli työtä aloittaessa kliinisen kokemuksen lisäksi myös 
vähäiset teoreettiset tiedot masennuksesta. Tosin psykoterapian opinnoissa tein kehittämistehtävän 
kognitiivisesta psykoterapiasta masennuksen hoidossa. 
 
Lähtökohdistani katsoen kehittämistehtävän kirjoittaminen oli haasteellista. Opintoihin kuuluva 
harjoittelujakso avasi kuitenkin hieman psykofyysisen fysioterapian käytäntöä. Koin kirjallisen työn 
tekemisen harjoittelujakson aikana motivoivaksi. Uskonkin, että psykofyysinen fysioterapia tulee 
kehittymään ja vahvistumaan fysioterapian erikoisalana, jos vain alan fysioterapeuteilta löytyy klii-
nisen työn ohella kiinnostusta tutkimustyöhön. Tutkittuun tietoon perustuva työ lisää myös asian-
tuntijuutta ja vahvistaa ammatti-identiteettiä. 
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Masennusasiakkaan psykofyysisen fysioterapiapalvelun tuotteistaminen         
Invalidiliiton Lapin kuntoutuskeskuksessa 
 

Tuula Storhammar 
 
 

Kehittämistehtäväni tavoitteena oli selkeyttää psykofyysisen fysioterapian mahdolli-
suuksia ja kehittää työn sisältöä. Tarkoituksenani oli kuvata kuntoutuskeskuksen avo-
fysioterapian psykofyysisen fysioterapiatuotteen sisältö niin, että siitä voidaan tiedot-
taa potentiaalisille maksaja-asiakkaille. Kehittämistehtäväni tarkoituksena oli kuvata 
psykofyysisen fysioterapian tuote palvelua tuottavan fysioterapeutin näkökulmasta In-
validiliiton Lapin kuntoutuskeskuksessa. 
 
Keräsin aiheeseen liittyvää tietoa ja kokemuksia eri asiantuntijalähteistä. Lisäksi 
haastattelin kolmea masennuspotilasta tehtävää varten. Etsin nauhoitetuista ja litte-
roiduista haastatteluista potilaiden kokemuksia liittyen masennukseen ja fysioterapi-
aan. 
 
Kehittämistehtäväni tuloksena on artikkelissa kuvattu psykofyysisen fysioterapian tuo-
te, jonka toteutus alkaa vuonna 2009. Tuotetta on mahdollista käyttää myös muualla. 
Jatkossa kehitän tuotetta sen toteuttamisesta saatujen kokemusten pohjalta. Tulevai-
suudessa sovellan tuotteen sisältöä lisäksi ryhmämuotoiseen toimintaan. 

 
 
 

Johdanto 

 
Invalidiliitto on valtakunnallinen tuki- ja liikuntaelinvammaisten etu- ja palvelujärjestö. Sen tehtävä 
on vaikuttaa vammaisten ihmisten ihmisoikeuksien toteutumiseksi sekä tuottaa vammaisten tarvit-
semia palveluita. Liitto tuottaa mm. kuntoutuspalveluita, joita toteuttavat Käpylän, Lahden ja Lapin 
kuntoutuskeskukset. (Invalidiliitto 2008.) Invalidiliiton Lapin kuntoutuskeskus on julkista sektoria 
täydentävä asiantuntijapalveluorganisaatio, joka tuottaa kuntoutuspalveluja pääasiassa pohjoissuo-
malaisille ihmisille. Palvelut ovat laitos- ja avokuntoutusmuotoisia. Laitoskuntoutuksena toteute-
taan yksilöllistä ja ryhmämuotoista kuntoutusta. Avokuntoutuksena toteutetaan fysioterapiaa, toi-
mintaterapiaa ja puheterapiaa sekä psykologin ja lääkärin palveluja. Avokuntoutuksena toteutetta-
van fysioterapian tuotteita ovat yksilöterapia ja allasterapia. Pääasiallinen asiakasryhmä avokuntou-
tuksessa tällä hetkellä on neurologiset vaikeavammaiset henkilöt. 
 
Toimin fysioterapeuttina Invalidiliiton Lapin kuntoutuskeskuksen avokuntoutustiimissä. Olen työs-
kennellyt fysioterapeuttina 20 vuotta. Kiinnostuin psykofyysisen fysioterapian erikoistumisopin-
noista, koska halusin syventää ammatillista osaamistani, kehittyä fysioterapeuttina sekä edistää 
työssä jaksamistani. Aloittaessani erikoistumisopinnot kiinnostuin oman työni kehittämisestä. Lai-
toksestamme puuttuu psykofyysisen fysioterapian palvelu. Kehittämistehtäväni tavoitteena on sel-
keyttää itselle psykofyysisen fysioterapian mahdollisuuksia ja kehittää oman työn sisältöä sekä ku-
vata kuntoutuskeskuksen avofysioterapian psykofyysisen fysioterapiatuotteen sisältö niin, että siitä 
voidaan tiedottaa potentiaalisille maksaja-asiakkaille. Kehittämistehtäväni tarkoituksena on kuvata 
psykofyysisen fysioterapian tuote palvelua tuottavan fysioterapeutin näkökulmasta Invalidiliiton 
Lapin kuntoutuskeskuksessa. 
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Haastattelin tehtävää varten kolmea masennuspotilasta. Heillä kaikilla oli kokemuksia fysioterapias-
ta osana hoitoprosessia. Potilaiden kommentit ovat tekstin sisällä kursivoidulla tekstillä kirjoitettu-
na. Olen muuttanut heidän lauseistaan selkeät murreilmaisut yleiskieleksi, jotta heitä ei voi tunnis-
taa. 
 
 
Masennustila 
 
Masennustilat ovat yleisiä mielenterveyden häiriöitä suomalaisessa väestössä (Isometsä 2007, 157; 
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2004, 5). Terveys 2000 tutkimuksen mukaan 5 % suomalai-
sista kärsi vakavasta masennuksesta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana (Kansanterveyslai-
tos 2004). Vuonna 2006 myönnettiin sairauspäivärahapäiviä eniten mielenterveys- ja käyttäytymis-
häiriöiden vuoksi. Niiden jälkeen tulivat tuki- ja liikuntaelinsairauksien sekä ruuansulatuselinten 
sairauksien vuoksi myönnetyt sairauspäivärahapäivät. Kelan kuntoutuspalveluja saaneiden määrissä 
mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt olivat suurin ryhmä vuonna 2006. Tilastot osoittavat sel-
keästi mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden lisääntyneen niin työkyvyttömyyseläkkeiden 
kuin sairauspäivärahapäivienkin perusteena koko 2000-luvun ajan. (Kela 2006.) Mielenterveyson-
gelmat ja -häiriöt ovat lisääntyneet, monimutkaistuneet ja ne muodostavat vakavan kansantervey-
dellisen uhkan, minkä vuoksi niiden hoitoon tarvitaan uusia auttamismenetelmiä (Jakonen 2004, 
17). 
 
Masennustila on oireyhtymä. Sen diagnostisoiminen edellyttää vähintään kahden viikon ajan kestä-
nyttä masennusjaksoa sekä samaan aikaan vähintään neljän masennukselle tyypillisen oireen esiin-
tymistä. Masennustilan oireita ovat masentunut mieliala suurimman osan aikaa, mielihyvän menet-
täminen, uupumus, itseluottamuksen tai itsearvostuksen menetys, kohtuuton itsekritiikki tai perus-
teeton syyllisyyden tunne itsesyytökset, toistuvat kuolemaan tai itsetuhoon liittyvät ajatukset tai 
itsetuhoinen käytös, keskittymiskyvyttömyyden tunne, psykomotorinen muutos, unihäiriöt sekä 
ruokahalun ja painon muutos. (Isometsä 2007, 158–160; Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 
2004, 2–3.)  

”Se on tavallaan se itseensä käpertyminen ja yksinäisyys, ihmiskontaktin puute. Että 
se on vissiin se kauhea kritiikki itseään kohtaan, että ei kelpaa itselle eikä toiselle. Se 
oli sellainen tunne, että en osaa enää yhtään mitään. En yhtään mitään.” 

 
Masennus ilmenee ihmisen mielialassa, tunteissa, ajatuksissa, toimintakyvyssä ja sosiaalisessa 
kanssakäymisessä. Se vaikuttaa ihmisen mieleen, kehoon ja toimintaan. Lisäksi sillä on vaikutusta 
ihmissuhteisiin, työhön, arjen elämään ja rooleihin sekä tulevaisuuden mielikuviin. (Noppari, Kiil-
tomäki & Pesonen 2007, 197.) 

”Silloin ajattelin, että en ikipäivänä tule selviämään tässä elämässä. Ja olisin halun-
nut kertoa jollekin, mutta ei ollut ketään.” 
”Masennus voi pilata koko elämän. Se voi tehdä sen.” 

 
Masennus ilmenee ajattelussa keskittymiskyvyn, huomiokyvyn ja muistamisen alentumisena. Se 
aiheuttaa käyttäytymisessä passiivisuutta, taantumista, levottomuutta ja vetäytymistä. Motivaatioon 
liittyviä masennuksen oireita ovat ongelmien ja asioiden välttäminen, elämänhalun katoaminen sekä 
itsetuhoisuus. (Kettunen, Kähäri-Wiik, Vuori-Kemilä & Ihalainen 2002, 125.) 

”En nähnyt mitään kaunista, vaikka vieressä olisi ollut. Että kyllä näin, mutta se ei 
kolahtanut itselle.” 
”Oli sellaista, että heräsin aamulla enkä halunnut avata silmiä enkä halunnut kuulla 
mitään. Halusin vain vetää peiton korville ja olla täällä vaan.” 

 
Masennus ilmenee tunteissa alakuloisuutena, suruna, turtuneisuutena ja ärtyneisyytenä. Se aiheuttaa 
aloitekyvyttömyyttä, saamattomuutta ja väsymystä. Masentunut voi tuntea huonommuutta, arvot-
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tomuutta ja syyllisyyttä. (Koffert & Kuusi 2003, 7.) Suonsivun (2003, 140) tutkimuksen mukaan 
masennus ilmenee lisäksi riittämättömyydentunteena, toivottomuutena, ilottomuutena ja jännitty-
neisyytenä. 

”Siinä kävi varmaan melkein koko tunneskaalan läpi, mitä vaan voi olla että. Kyllä-
hän siinä liikkui mielessä kaikennäköiset ei niin kivat ja hyvätkään ajatukset. Että mi-
tä väliä minun elämällä on ja semmoinen luovuttamisen ajatus. En päässyt mihinkään 
sieltä sängystä, että en jaksa laittaa mitään mihinkään enkä tiedä mitä ottaa mu-
kaan.” 
”Ärsytyskynnys oli tavallaan matalalla. Ei siinä kuule paljon tarvitse, kun on hermot 
pinnassa.” 
”Minulla oli kestojännitys päällä koko ajan.” 

 
Masennus ilmenee ruokahaluttomuutena, unihäiriöinä, seksuaalisena haluttomuutena ja väsymykse-
nä (Koffert & Kuusi 2003, 7). Lisäksi se aiheuttaa päänsärkyä, niska- ja selkäsärkyjä, rintakipua, 
raajasärkyä, ruoansulatuskanavan vaivoja ja huimausta (Larivaara & Isohanni 1996, 21). Kanstrénin 
ja Pindin (2002, 29) tutkimuksen mukaan masennuspotilaat kokevat eriasteista kipua ja särkyä. Ma-
sentuneen epätoivo, suru ja väsymys ilmenevät alakuloisena katseena ja olemuksena (Larivaara & 
Isohanni 1996, 21). Myös ilmeiden ja eleiden vähyys ovat tyypillisiä ilmenemismuotoja (Talvitie, 
Karppi & Mansikkamäki 2006, 436). Masennus ilmenee alaspäin suuntautuneena asentona, joka 
kuormittaa epätasaisesti tuki- ja liikuntaelimistöä (Immonen-Orpana 1995, 143). Masentunut ihmi-
nen on fyysisesti passiivinen, mikä aiheuttaa notkeuden vähenemistä ja fyysisen kunnon heikkene-
mistä (Talvitie ym. 2006, 436). Suonsivun (2003, 140) tutkimuksessa masentuneet hoitotyöntekijät 
kokivat masennuksen ilmenevän lisäksi lihasjännityksinä ja hengitysvaikeuksina. Kanstrénin ja 
Pindin (2002, 28) tutkimuksessa puolet masennuspotilaista koki häiritsevää lihasjännitystä sekä 
vaikeuksia rentoutua. Lihasjännitykset ja hengityksen pidättäminen muuttavat lihasten tasapainoista 
toimintaa, mikä näkyy liikkumisen muuttumisena. Liikkumiseen vaikuttaa lisäksi masentuneen 
voimattomuus, haluttomuus ja voimavarojen vähäisyys. (Immonen-Orpana 1995, 143–144.) 
Kanstrénin ja Pindin (2002, 31) tutkimuksessa korostui liikkumisen kokeminen raskaana ja vaikea-
na masennuksen aikana. 

”Paljon fyysisiä oireita, aivan ihmeellisiä löysin itsestäni. Vapinaa, lepovapinaa, 
konkreettisesti tärisin. En kyennyt rentoutumaan öisinkään. Purin hampaita hirveästi 
yhteen. Päänsärkyä, huimausta, ylämahakipua, rintatuntemusta, kipua ja turvotusta. 
En saanut hengitettyä, en osannut hengittää.” 
”Jalat oli kuule niin kuin lyijyä, kun pääsin sinne viidenteen kerrokseen Kun yhtäkkiä 
liikuin enemmän kuin jääkaapille tai enemmän kuin telkkarin päälle napsauttaminen.” 

 
Masennustilat jaetaan oireiden vaikeusasteen ja laadun perusteella lieviin, keskivaikeisiin ja vaikei-
siin sekä psykoottisiin. Masennustila aiheuttaa vaikeusastettaan vastaavaa työ- ja toimintakyvyn 
sekä elämänlaadun heikkenemistä. (Isometsä 2007, 160.) Toimintakyvyn arvioinnissa kuvataan 
masennuksen oireiden vaikutukset selviytymiseen eri elämänalueilla, esimerkiksi perheessä, muissa 
ihmissuhteissa, arkipäivän toiminnoissa ja työssä. Lisäksi selvitetään toimintakyvyn vaihtelut. 
(Isometsä & Katila 2004, 140–141.) Lievää masennusta sairastavat ovat yleensä työkykyisiä, mutta 
keskivaikeasta masennuksesta kärsivät ovat lähes aina työkyvyttömiä. Toipumisen myötä psy-
kososiaalinen toimintakyky ja työkyky yleensä palautuvat, jälkimmäinen hitaammin. Lievien ja 
keskivaikeiden masennustilojen hoito tapahtuu yleensä perusterveydenhuollossa. Keskivaikeasta, 
vaikeasta tai psykoottisesta masennustilasta kärsiviä ihmisiä hoidetaan psykiatrisessa erikoissai-
raanhoidossa. (Isometsä 2007, 160.) 

”Tämä masennus on tuottanut minulle paljon hyvääkin. Se on kasvattanut ihmisenä. 
Tiedän ja tajuan, että mikään ei ole itsestään selvää tässä maailmassa.” 

 
Masennusta hoidetaan psykoterapialla tai lääkkeillä tai molemmilla yhtä aikaa. Joissakin tapauksis-
sa voidaan käyttää kirkasvalo- tai sähköhoitoa. (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2004, 7.) 
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Psykoterapiaa käytetään erityisesti lievien ja keskivaikeiden masennustilojen hoidossa (Isometsä 
2007, 183). Se voi olla kognitiivista, voimavara- ja ratkaisukeskeistä tai psykodynaamista (Kettunen 
ym. 2002, 125). Lääkehoitoa käytetään keskivaikeiden ja vaikeiden masennustilojen hoidossa (Iso-
metsä 2007, 183). Lääkehoito auttaa keskimäärin kahta kolmesta masennusta sairastavaa (Kettunen 
ym. 2002, 125). Lisäksi masennusta hoidetaan liikunnan ja fysioterapian keinoin (Jaakkola 2008).  
 
Masennustilan keskimääräinen hoitoaika on noin 5–6 kuukautta. Se voi kuitenkin kestää vuosienkin 
ajan. Masennustilan ennustetta heikentävät oirekuvan vaikea-asteisuus, aikaisempien masennusjak-
sojen suuri määrä, kielteiset elämäntapahtumat, sosiaalisen tukiverkon vähäisyys tai sen kielteinen 
suhtautuminen, muut samanaikaiset mielenterveyshäiriöt, myöhäinen hoitoon hakeutuminen tai sen 
puuttuminen. (Isometsä 2007, 163–164.) Masennusasiakkaan hoito luo edellytykset kuntoutukselle 
(Koskisuu 2004, 39). Kuntoutuksen yksi osa-alue on fysioterapia. 
 
 
Masennusasiakkaan kuntoutus 
 
Masentuneen ihmisen hoidon osaksi suunnitellaan kuntoutusta silloin, kun hänen kykynsä selviytyä 
arkielämän asioista on heikentynyt pysyvämmin (Talvitie ym. 2006, 431–432). Asiakaslähtöisen 
kuntoutuksen lähtökohtana on ihmisarvo, ihmisen kunnioittaminen, yhdenvertaisuus ja rehellisyys 
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2003, 111–112). Se lähtee asiakkaan omista tavoitteista (Koskisuu 
2004, 22). Asiakas on itse oman elämänsä asiantuntija, minkä vuoksi hänen roolinsa kuntoutuspro-
sessissa on keskeinen (Riikonen & Vataja 2007, 807; Peltomaa 2005, 137).  
 
Masentuneen ihmisen kuntoutuksen tavoitteena on asiakkaan yksilöllisten ja sosiaalisten voimava-
rojen löytäminen ja vahvistaminen (Riikonen & Vataja 2007, 807). Lisäksi tavoitteena on asiakkaan 
itsenäisen työ- ja toimintakyvyn sekä suoriutumisen edistäminen ja tukeminen (Talvitie ym. 2006, 
432). Asiakas pyrkii tavoitteisiin yhdessä työntekijän ja sosiaalisen verkostonsa kanssa (Riikonen & 
Vataja 2007, 807). Työntekijä yhdistää asiakaslähtöisessä kuntoutuksessa ihmisyyden ja alansa asi-
antuntijuuden sekä luopuu ylä- ja tai ulkopuolelle asettuvasta asiantuntijavallasta auttaakseen asia-
kasta toimimaan täysivaltaisena ihmisenä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003, 112). Asiakas saa 
käyttöönsä kuntoutustyöntekijän ammattitaidon, osaamisen ja tiedon. (Koskisuu 2004, 22.) 
 
Voimavarasuuntautuneessa kuntoutuksessa etsitään ja saatetaan käyttöön masennusasiakkaan voi-
mavaroja ja mahdollisuuksia. Se perustuu asiakkaan itsensä asettamille tavoitteille. Asiakkaan kans-
sa käytävissä keskusteluissa selvitetään asiat, joita asiakas arvostaa ja joiden puolesta hän on valmis 
tekemään töitä. Voimavarasuuntautuneessa työotteessa työntekijä vahvistaa asiakkaan toimintaa, 
joka suuntautuu näitä asioita kohti. Voimavarasuuntautuneella työotteella on yhteys ratkaisukeskei-
seen toimintatapaan, jossa asiakas myös asettaa tavoitteen sekä pohtii keinot siihen pääsemiseksi. 
Menetelmässä pohditaan käsiteltävää asiaa tapahtuneiden onnistumisten kautta niin, että löydetään 
onnistumisten taustalla olleet tekijät. Teorian mukaan vahvistamalla näitä onnistumisiin johtaneita 
toimintamalleja päästään pysyvämpään tavoitteen suuntaiseen toimintaan. (Riikonen & Vataja 
2007, 806–809.) Molemmat lähtökohdat ovat toimivia fysioterapiassa. Psykofyysinen fysioterapia 
korostaa voimavaralähtöisyyttä sekä kokonaisvaltaisuutta. 
 
Rovaniemellä Mielenterveyden keskusliitto, Balanssi ry, Rovalan setlementti ry ja Invalidiliiton 
Lapin kuntoutuskeskus toteuttavat masennusasiakkaan kuntoutuspalveluja. Mielenterveyden kes-
kusliitto tarjoaa turva-asumista, kuntoutusohjauspalveluja ja kuntoutuskursseja. Balanssi ry:n toi-
mintaan kuuluvat edunvalvonta, palveluohjaus, tuki ja neuvonta, työvalmennus, ryhmätoiminnat, 
matka-, retki- ja virkistystoiminta sekä kohtaamispaikka. Rovalan setlementti ry tarjoaa kuntoutta-
vaa päivätoimintaa ja tuettua asumista mielenterveyskuntoutujille. Invalidiliiton Lapin kuntoutus-
keskus järjestää lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen palveluja, joista mielenterveyskuntou-
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tujille kohdennettuja ovat sairausryhmäkohtaiset kurssit. (Rovaniemen seudun mielenterveystoimi-
jat 2008, 11–15.) 
 
 
Psykofyysinen fysioterapia osana masennusasiakkaan avofysioterapiapalvelua 
 
Avofysioterapiapalveluksi kutsutaan asiakkaan henkilökohtaista tapaamista fysioterapeutin kanssa. 
Tapaaminen voi tapahtua fysioterapeutin vastaanotolla tai asiakkaan kotona. Asiakkaan hakeutumi-
nen fysioterapiaan on usein seurausta pitkään jatkuneesta vaivasta. Fysioterapiapalvelujen tavoit-
teena on asiakkaan terveyden edistäminen ja ylläpitäminen sekä sairauksien ehkäiseminen. Fysiote-
rapiaprosessissa on keskeistä asiakkaan oma tavoite, sitoutuminen ja itsehoito, mikä edellyttää asi-
akkaan voimavarojen huomioimista. (Suomen Kuntaliitto 2007, 12–13.)  
 
Terveys 2000 -tutkimuksen mukaan avofysioterapiassa käy asiakkaana kaikenikäisiä ihmisiä, joiden 
mediaani-ikä on 47 vuotta. Enemmistö (58 %) asiakkaista on naisia, joilla on niska-hartiaseudun 
kiputila. Tyypillisimmät asiakasryhmät ovat tuki- ja liikuntaelinpotilaat, lapset, odottavat äidit, virt-
sainkontinenssipotilaat, ortopedian alan potilaat, sydänkuntoutujat sekä neurologiset potilaat. Ter-
veys 2000 -tutkimuksen mukaan psyykkisesti sairaat potilaat käyttivät enemmän fysioterapiapalve-
luja kuin ne potilaat, joilla ei ollut psyykkistä sairautta. 55–64-vuotiaista psyykkisesti sairaista poti-
laista fysioterapiapalveluja käytti useampi kuin muissa ikäryhmissä. Terveys 2000 -tutkimuksen 
mukaan psyykkisten sairauksien yhteys fysioterapiapalvelujen käyttöön oli samanlainen miehillä ja 
naisilla. (Kansanterveyslaitos 2004, 22, 49.) 
 
Psykofyysisen fysioterapian tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen. 
Kokonaisvaltaisuus tarkoittaa fysioterapiaan tulevan ihmisen psyykkisen ja fyysisen puolen sekä 
hänen ympäristönsä vuorovaikutuksen ja yhteyksien huomioimista terapian aikana. Pääasiallisia 
tavoitteita ovat kivun lievittyminen, rentoutuminen, stressin hallinta, ruumiinkuvan eheytyminen 
sekä ruumiinhallinnan, vuorovaikutuksen ja itsetuntemuksen lisääntyminen. Psykofyysisessä fy-
sioterapiassa vahvistetaan ja tuetaan asiakkaan liikunta- ja toimintakykyisyyttä sekä voimavaroja 
lähtökohtana asiakkaan kokemukset, elämykset sekä elämäntilanne ja siihen pohjautuvat yksilölliset 
tavoitteet. Psykofyysisessä fysioterapiassa ohjataan asiakasta kuuntelemaan kehoaan ja itseään, jol-
loin asiakkaan tietoisuus oman kehonsa viesteistä lisääntyy ja hän pääsee kosketuksiin tunteidensa 
kanssa. (Suomen psykofyysisen fysioterapian yhdistys 2007; Talvitie, Karppi & Mansikkamäki 
2006, 265–267.) 
 
Psykofyysisen fysioterapian tutkimus- ja arviointimenetelmät ovat haastattelu, havainnointi ja mit-
taaminen. Havainnoinnin ja mittaamisen kohteina ovat hengitys, kipu, jännittyneisyys, asennot, 
liikkuvuus, liikkeen hallinta, rentoutumiskyky, ruumiinkuva ja vuorovaikutus. Tutkimisessa ja arvi-
oinnissa on keskeistä asiakkaan omat kokemukset ja itsearviointi. (Suomen psykofyysisen fysiote-
rapian yhdistys 2007.) 
 
Psykofyysisessä fysioterapiassa käytetään menetelminä terapeuttista harjoittelua, ohjausta ja neu-
vontaa. Terapeuttinen harjoittelu sisältää mm. manuaaliset käsittelyt, hengitysharjoitukset, rentou-
tumistekniikat, ruumiinhahmotusharjoitukset, vuorovaikutusta vahvistavat harjoitukset sekä toimin-
nalliset harjoitukset. (Suomen psykofyysisen fysioterapian yhdistys 2007.) 
 
 
Kehittämistehtävänä masennusasiakkaan fysioterapian tuotteistaminen 
 
Fysioterapiapalvelujen tuotteistus määrittelee ja täsmentää organisaation tuottamien ja asiakkaan 
saamien palvelujen tarkoituksen, sisällön, laadun ja kustannukset. Tuotteistus helpottaa markkinoin-
tia ja hinnoittelua sekä on edellytys laadun hallinnalle. (Suomen Kuntaliitto 2007, 18.) Palvelu mää-
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ritellään esimerkiksi siihen kuluvan ajan tai toimenpiteiden mukaan. (Kainlauri 2007, 57; Lehtinen 
& Niinimäki 2005, 30–31.) Asiakasnäkökulma on tärkeä muistaa koko tuotteistamisprosessin ajan 
(Lehtinen & Niinimäki 2005, 31). Tässä tehtävässä tuotteistaminen tarkoittaa uuden fysiotera-
piapalvelun kehittämistä kuntoutuskeskukseen sekä sen kuvaamista tarkoituksen, sisällön ja laadun 
osalta. 
 
Kehittämistehtäväni fysioterapiapalvelulla on sosiaali- ja terveysalalle tyypillisesti monenlaisia asi-
akkaita. Palvelun todellinen käyttäjä, palvelutilauksen tekijä, palvelusopimuksen tekijä (=maksaja) 
sekä mahdollisesti palvelun osarahoittaja ovat kaikki asiakkaita, joiden tarpeet huomioidaan palve-
lua kehitettäessä. (Jämsä & Manninen 2001, 18.) Kehittämistehtävässäni palvelun käyttäjä on ma-
sennusasiakas, ja palvelutilauksen tekijä on hänen hoitava lääkärinsä. Palvelusopimuksen tekijä ja 
osarahoittaja (maksaja) voi olla Lapin sairaanhoitopiiri tai Rovaniemen kaupunki. Toiminnan va-
kiinnuttua osaksi mielenterveyskuntoutujien kuntoutusta Kansaneläkelaitos voisi olla palvelun 
maksaja.  
 
Fysioterapiapalvelun tuotteistamisen alkuvaiheessa selvitetään eri asiakkaiden näkökulmat. Ne ku-
vaavat asiakkaiden tiedostettuja ja tiedostamattomia tarpeita sekä edistävät tuotekehitysprosessin 
läpivientiä (Jämsä & Manninen 2001, 20). Kehittämistehtävääni varten selvitin masennusasiakkai-
den kokemuksia fysioterapiasta, Rovaniemen kaupungin alueen mielenterveyskuntoutujien palvelut 
sekä Lapin sairaanhoitopiirin fysioterapeutin näkemystä palvelutarpeesta. Lisäksi perehdyin masen-
nukseen ja siihen liittyvään kuntoutukseen sekä fysioterapiaan. Kehittämistehtävä on luonteeltaan 
henkilökohtaisten tavoitteiden toteuttamista palveleva työ. Tehtävässäni on kysymys uuden palve-
lun kehittämisestä. Taustalla ovat Invalidiliiton Lapin kuntoutuskeskuksen avokuntoutuspalveluiden 
fysioterapiapalvelut. Laitoksessamme on käytössä toimintajärjestelmä, jossa kuvataan avokuntoutus 
prosessina. Invalidiliiton tuotteistamisprojekti on tulossa laitokseemme vuoden 2008 aikana. 
 
Kehitän tässä tehtävässä oman työni sisältöä asiantuntijan näkökulmasta. Asiantuntijalähtöisessä 
tuotteistamisessa palveluja kehitetään ammatillisen osaamisen ja asiantuntijuuden pohjalta asiakasta 
unohtamatta (Kainlauri 2007, 58). Asiantuntijapalvelut perustuvat erikoisosaamiseen, jonka pohjana 
ovat tieto, taito, luovuus ja motivaatio (Lehtinen & Niinimäki 2005, 9). 
 
 
Kokemuksia masennusasiakkaiden fysioterapiasta 
 
Masennusasiakkaan fysioterapiaprosessin vaiheet ovat tutkiminen ja arviointi, ohjaus ja terapiakäy-
tännöt sekä tulosten kuvaaminen ja arviointi (Suomen Kuntaliitto 2007, 23–30). Fysioterapian ta-
voitteena on vaikuttaa asiakkaan toimintakykyyn edistävästi tai ylläpitävästi. Fysioterapeutti arvioi 
asiakkaan toimintakyvyn, tunnistaa hänen jäljellä olevat voimavaransa sekä määrittää soveltuvan 
terapian. (Talvitie ym. 2006, 51.) 
 
Masennusasiakkaan fysioterapiassa fysioterapeutti ja asiakas työskentelevät tasavertaisina, jolloin 
molemmat ottavat vastuuta kuntoutumisen onnistumisesta (Talvitie ym. 2006, 52). Lähtökohtana on 
asiakkaan senhetkinen tilanne, sen ymmärtäminen sekä siitä aloittaminen (Monsen 1992, 51). Fy-
sioterapeutin ja asiakkaan vuorovaikutuksen toimivuus on terapian onnistumisen kannalta keskeistä. 
Asiakkaan kuunteleminen läsnä olevalla ja kohtaavalla tavalla mahdollistaa hyvän ja toimivan tera-
piasuhteen muodostumisen fysioterapeutin ja asiakkaan välille. (Jaakkola 2008.) Fysioterapeutti 
selvittää asiakkaan vuorovaikutustavat, miten hän ilmaisee itseään, ja onko hän sisäänpäin- vai 
ulospäin suuntautunut (Patovirta 2008). Fysioterapian aikana käytävä kehon tuntemuksia koskeva 
keskustelu voi antaa asiakkaalle uusia oivalluksia hänestä itsestään, mikä edistää kuntoutumista 
(Ekerholt & Bergland 2006, 142).  
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”Oli ihanaa mennä fysioterapeutille, jolla oli aikaa vain minulle. Kukaan ei ottanut 
sitä aikaa pois. Minulla oli oikeus olla. Sain kertoa ja viestiä rauhassa, mitä olin ha-
kemassa.” 
”Fysioterapeutti oli ihan sellainen asiallinen. Minulle tuli tunne, että minua pidetään 
ihan järkevänä ihmisenä. Että osaan ajatella, mitä tarvitsen. Siellä ei moitittu eikä 
korjattu kauheasti, jos ei nyt ihan väärin tehnyt Ei tunge liian lähelle, mutta osaa silti 
nätisti kohdella ihmisiä.” 
”On ammattilaisiakin, jotka ovat auttavinaan ja yrittävät auttaa, mutta sen vaistoaa, 
koska se on aitoa. Sen vaistoaa, kuka on aidosti kiinnostunut. Kuka kuuntelee aidosti 
ja kuka ei.” 

 
Fysioterapeuttisessa tutkimisessa ja arvioinnissa selvitetään asiakkaan toimintakyky ja toimintara-
joitteet. Tutkimusmenetelminä käytetään havainnointia, haastattelua, palpointia, manuaalista tutki-
mista sekä erilaisia testauksia. (Suomen Kuntaliitto 2007, 24.) Patovirran (2008) mukaan haastattelu 
ja havainnointi ovat masennusasiakkaiden fysioterapiassa tärkeitä menetelmiä. Tutkiminen tehdään 
yhdessä asiakkaan kanssa kuunnellen hänen omia tuntemuksiaan ja käsityksiään tutkittavista asiois-
ta. Fysioterapeutti tutkii ja arvioi asiakkaan perusliikkumista, fyysistä aktiivisuutta, yleiskuntoa, 
ruumiillisia voimavaroja, ruumiinkuvaa, unirytmiä, motivaatiotasoa sekä henkilökohtaisia kiinnos-
tuksen kohteita. Lisäksi fysioterapiassa selvitetään asiakkaan kivut ja säryt sekä muut ruumiilliset 
tuntemukset. Fysioterapeutti hankkii tietoa asiakkaan sosiaalisesta taustasta, elämäntilanteesta sekä 
elämäntapahtumista. (Jaakkola 2008.) 
 
Masennusasiakkaan fysioterapeuttisessa tutkimisessa selvitetään asiakkaan ruumiilliset voimavarat 
Bunkanin voimavarakartoituksen avulla. Siinä selvitetään ihmisen asento, hengitys, joustavuus ja 
liikkuvuus, lihaksisto sekä autonomiset reaktiot (Bunkan 1996, 34). Bunkanin omassa väitöskirjassa 
voimavaratutkimusmenetelmä todettiin luotettavaksi, kun testaajana on kokenut fysioterapeutti 
(Rautamies 2005, 51–62). Asiakkaan asennosta arvioidaan seisten ja makuulla symmetrisyys, suhde 
keskilinjaan, kehon akseli sivulta, selkärangan mutkat sekä painon jakautuminen ja miten ihminen 
”jaksaa seistä jaloillaan” (Bunkan 1996, 46–59). Hengitys on tärkein osa-alue tutkimisessa (Jaakko-
la 2008; Patovirta 2008). Hengitysliikkeen sijainti, hengityslihasten käyttö, hengitystiheys ja sen 
säännöllisyys selvitetään seisten ja makuuasennossa. Hengityksestä arvioidaan sen vapautta tai es-
tyneisyyttä. Hengityksen ajatellaan olevan kiinteässä yhteydessä ihmisen tunnetilaan. Asiakkaan 
kehon joustavuutta ja liikkuvuutta tutkitaan passiivisilla liikkeillä, joiden joustavuus, aktiviteetti ja 
jatkoliike otetaan huomioon arvioinnissa. Kehon joustavuudella tai joustamattomuudella katsotaan 
olevan yhteyttä mielen vapauteen tai jännityksiin. Tehdessään havaintoja terapeutti kysyy myös 
miten potilas itse kokee tai tiedostaa kyseisen löydöksen. Lihaksisto palpoidaan, ja siitä arvioidaan 
asiakkaan lihasten jäntevyysaste, palpaatioarkuus sekä kudoksen ominaisuudet. Autonomisista reak-
tioista kirjataan tutkimuksen aikana ilmenevät vegetatiiviset, motoriset ja psyykkiset reaktiot. (Bun-
kan 1996, 60–62, 71–94, 100–106, 108–109; Jaakkola 2008.)  
 
Perusliikkumisen selvittämisessä käytetään osioita BAS- arvioinnista (Body Awareness Scale). Ar-
vioinnin tarkoituksena on havainnoida potilaan liikkumiskykyä, liikkumismalleja ja liikkumiskäyt-
täytymistä arkipäivän tavallisessa liikkumisessa esimerkiksi kävelyssä eteen- ja taaksepäin, sivulle, 
polvet joustavina ja jäykkinä, kävelyssä varpailla, kantapäillä sekä tömistäen. Liikkumisesta arvioi-
daan asiakkaan kävelyn myötäliikkeet, stabiliteetti, vartalon kierrot ja hallinta sekä spontaanius 
liikkeissä. (Roxendal 1993, 27–29.) Asiakkaan käsitys omasta ruumiista selvitetään esimerkiksi 
ruumiinkuvapiirroksen avulla. (Jaakkola 2008.) 

”Tunsin itseni sellaiseksi elefantiksi. En taipunut mihinkään suuntaan. Sitten ne odo-
tukset itsestä, että minun pitäisi olla hyvä tässä.” 
”Huomasin, mitkä lihakset olivat heikot. Niihin sitten kysyin fysioterapeutilta, miten 
voisin niitä kotona vahvistaa kunnolla.” 
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Masennusasiakkaan motivaatiotason selvittäminen osana asiakkaan voimavaroja kuuluu fysiotera-
peuttiseen tutkimiseen. Sen pohjana ovat Radon viisi motivaatiotasoa, jotka kuvaavat asiakkaan 
reaktiomalleja fysioterapiaa kohtaan. Motivaatiotasot ovat kiinnostunut, velvollisuudentuntoinen, 
riippuvainen, tukeutuva ja luopuja. Asiakkaan motivaatiotason perusteella asetetaan fysioterapian 
vaatimustaso, ja sen mukaisesti fysioterapeutti myös kohtaa asiakkaan. Motivaatiotasojen pohjalta 
voidaan tehdä motivaatioanalyysi, jotta saadaan aikaan yhteinen tavoite terapialle. Analyysin vai-
heet ovat tavoitteenasettelu utopia, tavoitteen realistiseksi tekeminen sekä sopimus siitä, mitä asia-
kas voi tehdä vaikuttaakseen tavoitteen saavuttamiseen. (Roxendal 1987, 58, 62–65, 67.)  

 ”Totta kai minulla oli heti liikunta mielessä. Minulla oli jo tavoitteet valmiina. Pai-
noa pois, säännölliset ruokailurytmit, ei ylimääräistä puputtamista ja liikuntaa välil-
lä.” 

 
Tutkimisen perusteella valitaan fysioterapian vaikuttavuuden taso (Bunkan 1996, 35). Fysioterapia 
on tukevaa, jos asiakkaan voimavarat ovat vähäiset ja vaikuttavaa, jos asiakkaalla on paljon voima-
varoja. Tukevan fysioterapian keskusteluissa fysioterapeutti auttaa asiakasta löytämään kosketuksen 
liikkeeseen. Kun tämä onnistuu, haetaan kosketusta kehoon. Vaikuttavassa fysioterapiassa haetaan 
kosketusta omiin tunteisiin. Fysioterapeutti kohtaa asiakkaan huomioiden tämän motivaatiotason 
yksilöllisesti. Fysioterapian tavoitteet asetetaan yhdessä asiakkaan kanssa huomioiden hänen voi-
mavaransa, motivaatiotasonsa ja elämäntilanteensa. (Jaakkola 2008.) 
 
Masennusasiakkaan tukevan fysioterapian menetelmiä voivat olla manuaaliset käsittelyt, hengitys-
harjoitukset sekä kehotietoisuusharjoitukset. Fysioterapia luo turvallisuuden tunteen sekä antaa po-
sitiivisia kokemuksia. Fysioterapeutti ohjaa asiakasta yhteyteen oman kehonsa kanssa. (Jaakkola 
2008.) Kanstrénin ja Pindin (2002, 48) tutkimuksessa masentuneet asiakkaat toivoivat saamansa 
avun sisältävän keskustelua ammatti-ihmisten kanssa, hierontaa sekä rentoutumista ja tietoa masen-
nuksesta. 
 
Manuaalisista käsittelyistä hieronta saa aikaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvää oloa. Fyysi-
sen hyvän olon kokemukset liittyvät kosketukseen. Se helpottaa fyysisiä jännitystiloja ja normalisoi 
unirytmiä. Hieronnan aiheuttamat positiiviset tunnekokemukset saavat aikaan psyykkisen hyvän 
olon. Tämä ilmenee keskittymiskyvyn ja muistin paranemisena, rentoutumisena, tunteiden ilmaisu-
kyvyn palautumisena sekä kivun tunnistamisena. Hieronnan aikaiset keskustelut ja luottamukselli-
nen hoitosuhde vaikuttavat sosiaalisen hyvän olon muodostumiseen, mikä ilmenee aktiivisuuden 
lisääntymisenä, hoitosuhteen luottamuksellisuutena sekä kiinnostuksen heräämisenä. (Jakonen 
2004, 161–180, 249–250.) Hieronnan aikana terapeutti seuraa asiakkaan hengitystä, jonka muutos-
ten perusteella hän löytää sopivan hetken kommunikoinnille. Asiakkaan ja terapeutin välisissä kes-
kusteluissa keskitytään asiakkaan kokemuksiin sekä kehollisiin tuntemuksiin, mikä auttaa asiakasta 
ilmaisemaan tunteitaan kielellisesti. (Ekerholt & Bergland 2006, 140.)  

”Se oli ihana se kosketus, kosketuksen tuntu. Totesin siinä, kuinka paljon kaipasin hel-
lyyttä ja kosketusta.” 

 
Hengitysharjoituksissa annetaan hengityksen tapahtua niin kuin se tapahtuu vapaasti. Samalla asia-
kas tulee henkisellä tasolla tietoisemmaksi hengityksestään. Hän keskittyy tiedostamaan sen kulkua 
ja sijaintia. (Dropsy 2004, 23.) Hengitysharjoituksissa vapaudutaan suorittamisesta ja annetaan hen-
gityksen opastaa. Terapeutti voi kosketuksella ja verbaalisilla ohjeilla auttaa asiakasta tunnistamaan 
hengityksensä. (Jaakkola 2008.) Asiakas voi kokea hengityksensä muuttuvan terapian aikana. Li-
hasjännitysten laukeaminen helpottaa hengitystä ja toisaalta hengityksen helpottuminen vähentää 
lihasten jännitystä sekä jännittynyttä tunnetta. (Ekerholt & Bergland 2006, 142.) 

”Hengitys ei ollut helppoa, sen kanssa piti tehdä töitä.” 
”Aluksi hengitys ei mennyt alas, alalohkot olisi voinut poistaa. Nyt hengitys tuntuu sy-
vemmällä, alempana. Se tuntuu jotenkin erilaiselta.” 
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Kehotietoisuusharjoitukset johtavat harmoniseen ja tehokkaaseen tapaan liikkua sekä antavat vapa-
utta ja voimaa raajoihin ja lihaksiin. Kehotietoisuusharjoituksissa asiakas keskittyy aistimaan ke-
honsa asentoa, alustasuhdetta, keskilinjaa, liikekeskusta, hengitystä ja liikkeen virtausta. (Roxendal 
& Winberg 2006, 17, 62.) Harjoitukset aloitetaan matalista alkuasennoista ja edetään istuma-
asentoon, seisoma-asentoon sekä kävelyyn, hyppelyyn ja toimintaan (Roxendal & Winberg 2006, 
103, 116, 127–128, 155–156, 158–159). Erilaiset venytykset auttavat kehotietoisuuden kehittymis-
tä. Harjoittelussa käytetään kehoa avaavia ja liikkuvuutta lisääviä liikkeitä. (Jaakkola 2008.) 
 
Mustosen (2007, 49–57) selvityksen mukaan masentunut kuntoutuja koki kehontietoisuusharjoitus-
ten ja psykofyysisen fysioterapian seurauksena niska-hartiaseudun ja rintakehän rentoutuneen 
enemmän kuin koskaan ennen fysioterapian vaikutuksesta. Lisäksi kivut olivat vähentyneet. Kun-
toutuja koki tunnistavansa harjoittelun myötä paremmin hengityksen, rintakehän liikkeen ja kehon 
asennon. Harjoitusten avulla kuntoutuja sai esiin tunteitaan ja koki itsensä kuin uudeksi ihmiseksi. 
(Mustonen 2007, 49–57.) 
 
Ilmarisen ja Mikkosen (2007, 100–107) selvityksen mukaan uupuneet ja masentuneet varhaiskun-
toutujat kokivat kehontuntemusharjoittelun seurauksena saaneensa uuden näkökulman elämään, 
oppineensa tunnistamaan tilannettaan paremmin sekä tuntemaan uupumuksen merkit. Rentoutumi-
sen taidot ja kyvyt lisääntyivät kuntoutuksen aikana. Oma keho tuli osallistujille tutummaksi. Lähes 
kaikki kuntoutujat olivat alkaneet kiinnittää huomiota asentoonsa sekä tehneet muutoksia työer-
gonomiaan. Yhtä lukuun ottamatta kivut ja lihasjännitykset olivat vähentyneet kaikilla kuntoutujilla. 
Kehotuntemus- ja rentoutumisharjoitukset herättivät osallistujissa erilaisia tunteita. Osalla kuntoutu-
jista kehon asento muuttui tasapainoisemmaksi harjoittelun seurauksena. Lisäksi kehon joustavuus 
ja hengityksen muutoskyky lisääntyivät jonkin verran. (Ilmarinen & Mikkonen 2007, 100–107.) 

”Hartiat oli niin kuin ilmassa. En tiennyt, koskevatko jalat alustalle. Nyt olen jotenkin 
levinnyt matolle ja jalat ovat kokonaiset. On helpompi olla tässä.” 

 
Masennusasiakkaan edistyessä ja voimavarojen lisääntyessä siirrytään vaikuttavaan fysioterapiaan, 
jonka keinoja ovat rentousharjoitukset, hengitys- ja ääniharjoitukset, tunteiden ilmaisu, vuorovaiku-
tusharjoitukset sekä liikunta. Fysioterapeutti tukee asiakkaan muutosta sekä seuraa sitä. Hän antaa 
tilaa asiakkaan tunteiden ilmaisulle, pystyy ottamaan ne vastaan ja hyväksyy ne. (Jaakkola 2008.) 
 
Haikosen (2005, 64–72) selvityksen mukaan masennuspotilaat kokivat psykofyysisen fysiotera-
piaryhmän seurauksena rentoutuneensa jokaisella harjoituskerralla alkutilannetta paremmin. Ryh-
mäläiset kokivat löytäneensä hengityksensä ja pystyneensä käyttämään sitä eri tilanteissa harjoitte-
lun seurauksena. He olivat kokemuksiinsa tyytyväisiä ja toivoivat kyseisen hoitomuodon olevan osa 
masennuksen hoitoa. Voimavaratutkimusten perusteella ryhmäläisten ruumiintuntemus ja tietoisuus 
sekä itsetuntemus lisääntyivät ryhmän aikana. (Haikonen 2005, 64–72.) 

”Ne rentoutukset olivat todella hyviä. Nautin niistä tosi paljon. Sain positiivisia ko-
kemuksia.” 

 
Liikunnan ja psyykkisen hyvinvoinnin välillä on todettu olevan yhteyttä (Koskisuu 2004, 214). Lii-
kunnan avulla voidaan helpottaa masennusoireita ainakin lievissä ja keskivaikeissa masennustilois-
sa (Partonen 2005, 509). Sen on todettu herättävän positiivisia tunteita, myönteistä sitoutumista ja 
elinvoimaisuutta sekä aikaansaavan rauhoittumista (Ylén & Ojanen 1999, 8). Liikuntaa vähintään 
kerran viikossa harrastavien mielialan on todettu olevan parempi kuin liikunnallisesti passiivisten 
mielenterveyskuntoutujien. (Nyman & Ojanen 2000, 22). Fyysisen kunnon harjoittamisen avulla 
masennuskuntoutuja voi oppia vastuunottamista omasta elämästään ja hyvinvoinnistaan. Lisäksi 
liikunta voi edistää tavoitteellisuuden oppimista. Liikunta on yleinen ja tavallinen harrastus, minkä 
vuoksi se antaa kuntoutujalle myös normaalistavia kokemuksia. (Koskisuu 2004, 214.) 

”Liikunta auttoi purkamaan ahdistusta ja pahaa oloa. Se auttoi. Kun vain sain lähdet-
tyä liikkeelle. Siinä ohjeet auttoivat.” 
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”Sain onnistumisen kokemuksia. Osaanhan minä liikkeet. Pysyn rytmissä. Muistan. 
Osaan seurata ohjaajaa.” 

 
 
 
Psykofyysisen fysioterapiatuotteen kuvaus osana avokuntoutusprosessia 
 
Psykofyysisen fysioterapiatuotteen tarkoitus on tarjota masennuskuntoutujalle suunnattu palvelu 
osana Invalidiliiton kuntoutuskeskuksen muita avokuntoutuspalveluja. Avokuntoutusprosessin vai-
heet ovat hyväksyminen, suunnittelu, aloittaminen, toteutus sekä arviointi ja laskutus. Prosessi 
käynnistyy laitoksessa asiakkaan lähetteen saapuessa. Lähetteessä lähettävä taho määrittelee hoito-
sarjan pituuden sekä hoitokerran keston, joka on vähintään 60 minuuttia.  
 
Hyväksymisvaiheessa laitoksen ylilääkäri hyväksyy asiakkaan avokuntoutusjaksolle. Lähete tallen-
netaan laitoksen tietojärjestelmään. Osastonsihteeri merkitsee asiakkaan jonoon. Suunnitteluvai-
heessa kartoitetaan avokuntoutusjakson ajankohta sekä henkilöstöresurssit. Osastonsihteeri ja fy-
sioterapeutti suunnittelevat terapian sopivan aloitusajankohdan ja varaavat asiakkaalle ensimmäisen 
ajan. Osastonsihteeri kutsuu asiakkaan fysioterapiaan puhelimitse tai kirjeellä. 
 
Aloittamisvaiheessa osastonsihteeri ottaa asiakkaan ensimmäisellä kerralla vastaan ja tilaa tarvitta-
essa asiakkaan luvalla lisätietoja lähettäviltä tahoilta. Fysioterapeutti haastattelee asiakkaan, tekee 
alkututkimukset sekä asettaa terapian tavoitteet ja suunnittelee terapiamenetelmät yhdessä asiak-
kaan kanssa. Alkututkimuksissa käytetään edellisessä kappaleessa esiteltyjä masennusasiakkaan 
fysioterapeuttisia arviointimenetelmiä. Lisäksi fysioterapeutti ja asiakas varaavat seuraavat terapia-
ajat. 
  
Toteutusvaiheessa fysioterapeutti käyttää edellisessä kappaleessa esitettyjä vaikuttaviksi osoittautu-
neita keinoja sekä tarvittaessa muita fysioterapiamenetelmiä huomioiden asiakkaan yksilöllisen 
tilanteen. Fysioterapeutti seuraa tavoitteiden toteutumista sekä tarvittaessa muuttaa sisältöä. Fy-
sioterapian loppukeskustelussa arvioidaan toteutuneen terapian vaikutuksia asiakkaan toimintaky-
kyyn. Arviointi suoritetaan samoin menetelmin kuin alussa, jolloin saadaan selville terapian vaikut-
tavuus. Asiakkaan kokemukset ovat keskeisiä arvioinnissa, ja ne kirjataan terapialausuntoon. Lisäk-
si asiakas antaa palautetta koskien koko avokuntoutusprosessia asiakaspalautekyselylomakkeen 
avulla. 
 
Raportointi ja laskutusvaiheessa fysioterapeutti tarkistaa terapialausuntonsa ja allekirjoittaa sen. 
Osastonsihteeri lähettää palautteen asiakkaalle ja lähettävälle taholle sekä muille asiakkaan kanssa 
mahdollisesti sovituille tahoille. Toimistosihteeri huolehtii maksajatahojen laskuttamisesta. 
 
Tuotteen sisällön toteutumisesta vastaa psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti. 
Tuotteen laatu varmistetaan noudattamalla laitoksen toimintajärjestelmää, johon kuuluu jatkuva 
arviointi sekä kirjallisen ja suullisen asiakaspalautteen vastaanottaminen ja palvelun kehittäminen 
saadun palautteen perusteella. Lisäksi psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti 
huolehtii ammattitaitonsa ylläpitämisestä jatkuvan koulutuksen, vertaistapaamisten ja työnohjauk-
sen avulla.  
 
 
Pohdinta 
 
Kehittämistehtävä lähti liikkeelle henkilökohtaisesta tarpeesta kehittää oman työn sisältöä, minkä 
vuoksi olen kokenut aiheen käsittelyn kiinnostavaksi. Aiemman kokemuksen puuttuminen psyko-
fyysisen fysioterapian alueelta näkyy työssäni siinä, että se ei tuo alalle mitään uutta. Kehittämisteh-
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tävän tekeminen syvensi käsityksiäni masennuksesta, psykofyysisestä fysioterapiasta ja mielenter-
veyskuntoutuksesta, joten saavutin tavoitteeni näiltä osin. Omien ja opiskelun asettamien resurssien 
puitteissa sain koottua kehittämistehtävässä esitetyn käsityksen aiheesta. Kehittämistehtäväni kuvaa 
tämänhetkistä ajatteluani, joka pohjautuu eri lähteistä kerättyihin asiantuntijoiden tietoihin ja koke-
muksiin. Onnistuin mielestäni kuvaamaan fysioterapiatuotteen selkeästi ja pelkistetysti, mutta kui-
tenkin kattavasti. Tämä tehtävä avasi minulle uuden tavan lähestyä työtäni. Se antaa työhöni käyt-
tökelpoisen työkalun, jonka pohjalta pystyn jatkamaan tietojeni ja taitojeni syventämistä psykofyy-
sisen fysioterapian alueella. 
 
Työn tekemisessä oli kahden kuukauden tauko voimavarojeni ollessa sairauksien ja muiden elämän-
tilanteiden vuoksi vähäisinä. Tauon jälkeen oli haastavaa jatkaa, mutta käytännön harjoittelujakso 
sekä potilaiden ja fysioterapeutti Patovirran haastattelut sytyttivät innostuksen työn tekemiseen. 
Sain käytännössä kokea, miten pienet asiat vuorovaikutuksessa vaikuttavat ihmisessä. Pysyin suun-
nittelemassani aikataulussa tauosta huolimatta. 
 
Kehittyminen ja muutos jatkuvat niin työelämässä kuin ihmisenäkin. Jatkotehtävänä minulla on 
luomastani tuotteesta tiedottaminen alueellisesti sekä sen kehittäminen edelleen. Mielessäni on liik-
kunut lisäksi ajatuksia allasterapian hyödyntämisestä psykofyysisessä fysioterapiassa. Koen op-
pineeni paljon opiskelun myötä, mikä on voimaannuttanut minua. Oppiminen jatkuu läpi elämän. 
 
 

”Elämä on kuin joki. 
Se alkaa pisarasta, kehittyy puroksi, 

kasvaa joeksi. 
Välillä on suvantoja, välillä taas koskia. 

Niihin joko menehtyy tai voimaantuu uudeksi ihmiseksi.” 
Kari Siimes, 2001 
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Psykofyysisen fysioterapian vaikuttavuuden arviointi 

Kolme erilaista mittaria masentuneen asiakkaan toimintakyvyn arviointiin 
 

Tarja Mustonen, Teija Moilanen 
 
 

Artikkelin tarkoituksena on esitellä kolme erilaista psykofyysisen fysioterapian vaikuttavuu-
den arviointiin käytettävää mittaria. Mittareita käytetään masentuneiden asiakkaiden toi-
mintakyvyssä ilmenevien muutosten arviointiin. Kehittämistehtävää tehdessämme havait-
simme, että psykofyysisen fysioterapian vaikuttavuuden arviointi on tärkeää ja tarvitsemme 
siihen tarkoituksenmukaisia mittareita. Terapian vaikutusten mittaaminen on merkittävää 
sekä oman työn kehittämisen että fysioterapian tuloksellisuuden osoittamisessa. 
 
Työpaikallamme on käytössä Pindin ja Kanstrénin Kartoitus ruumiin tuntemuksista masen-
nuksen aikana -lomake, joka on esitelty tutkimusraportissa Ruumiilliset tuntemukset masen-
nuksen aikana. Kokemuksemme mukaan Pindin ja Kanstrénin lomake on käytännön työssä 
toimiva, joten valitsimme sen yhdeksi esiteltäväksi mittariksi. Saadaksemme laajempaa tie-
toa asiakkaan toimintakyvystä, valitsimme toiseksi esiteltäväksi mittariksi muutamia kysy-
myksiä Markku Ojasen graafisesta analogia-asteikoista (2001). Kolmanneksi mittariksi va-
litsimme yksityiskohtaisemman ruumiillisia voimavaroja arvioivan Ruumiillinen voimavara-
tutkiminen -arviointilomakkeen. Kyseistä lomaketta on muokattu Etelä-Karjalan keskussai-
raalassa Bunkanin voimavaralomakkeen pohjalta.  
  
Tarkoituksenamme on jatkossa kehittää esittelemiemme mittareiden pohjalta yksi yhtenäinen 
omaan työhömme sopiva psykofyysisen fysioterapian vaikuttavuuden mittari masentuneen 
asiakkaan toimintakyvyn arviointiin. 

 
 
 
Psykofyysinen fysioterapia  
 
Psykofyysisen fysioterapian perusajatuksena on ihmisen ruumiin, mielen ja ympäristön erottamaton 
vuorovaikutus ja yhteys toisiinsa. Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jonka ta-
voitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen. Sen pääasiallisina tavoitteina 
ovat kivun lievittyminen, rentoutuminen, stressinhallinta sekä ruumiinkuvan eheytyminen, ruumiin-
hallinnan, vuorovaikutuksen ja itsetuntemuksen lisääntyminen. Psykofyysisen fysioterapian juuret 
ovat norjalaisessa ja ruotsalaisessa fysioterapian perinteessä. Lähestymistapa on kehittynyt fysiote-
rapeuttien, psykologien ja psykiatrien yhteistyön tuloksena. Suomessa kehitys alkoi voimakkaam-
min 1980-luvulla lisääntyneen koulutuksen kautta. (www.psyfy.net)  
 
Psykofyysistä oireilua saattaa esiintyä useissa sairauksissa ja toimintakykyongelmissa sekä niiden 
toipumisvaiheessa. Varsinaista asiantuntijuutta tarvitaan erityisesti pitkittyneissä tuki- ja liikunta-
elimistön oireissa, syömishäiriöissä, post-traumaattisissa stressireaktioissa, neurologisissa toiminta-
häiriöissä, masennuksessa sekä erilaisissa psykiatrisissa sairauksissa. Kuntoutuksessa tavoitteet 
määräytyvät aina kuntoutujan valmiuksien, voimavarojen ja elämäntilanteen mukaan. Psykofyysi-
sen fysioterapian menetelmiä ovat terapeuttinen harjoittelu, ohjaus ja neuvonta. Terapeuttista har-
joittelua ovat muun muassa manuaaliset käsittelyt, hengitysharjoitukset ja rentoutustekniikat sekä 
ruumiinhahmotusharjoitukset, vuorovaikutusta vahvistavat harjoitteet ja toiminnalliset harjoitukset. 
Lähtökohta terapian onnistumiselle on kuntoutujan oma oivallus ja oppiminen. Terapiaa toteutetaan 
yksilöllisesti ja ryhmissä. (www.psyfy.net.)  
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Psykofyysisen fysioterapian arviointi- ja tutkimismenetelmiä ovat haastattelu, havainnointi ja mit-
taaminen. Arvioita tehdään muun muassa hengityksestä, kivusta, jännittyneisyydestä, asennoista, 
liikkuvuudesta, liikkeen hallinnasta, rentoutumiskyvystä, ruumiinkuvasta ja vuorovaikutuksesta. 
Saavutettujen tulosten arvioinnissa on merkittävää myös kuntoutujan itsensä kokema muutos. 
(www.psyfy.net.) 
 
 
Masennus 
 
Suomen Mielenterveysseuran mukaan masennus arkikielessä tarkoittaa usein hetkellistä masennuk-
sen tunnetta, joka on täysin normaali reaktio esimerkiksi menetykseen tai pettymykseen. Masentu-
neella mielialalla tarkoitetaan masentuneisuuden muuttumista hetkellisestä pysyväksi tunnevireeksi, 
joka on kestänyt useita päiviä, viikkoja tai vuosia. Sairaudeksi luokiteltava depressio eli masennus-
tila voi kestää kuukausia tai jopa vuosia. Depression tyypillisiä oireita ovat masentunut mieliala, 
mielihyvän tunteiden ja kiinnostuksen häviäminen, univaikeudet, keskittymiskyvyttömyys, päättä-
mättömyys, alemmuuden ja arvottomuuden tunteet, syyllisyyden tunteet, ajatusten keskittyminen 
kuolemaan ja itsetuhoon, ruokahaluttomuus ja psykomotorinen hidastuminen tai kiihtymys. 
 
Masennusta ei vieläkään osata oikein tunnistaa, koska suuri osa potilaista valittaa lääkärilleen ensi-
sijaisesti erilaisia ruumiillisia oireita. Tavallisimpia depressioon liittyviä ruumiillisia vaivoja ovat 
väsymys, unihäiriöt, ruokahalun muutokset, ummetus, päänsärky, erilaiset kiputilat etenkin niskan 
ja selän alueella sekä tuntemukset rintakehällä, kurkussa ja vatsan alueella. Eniten vakavaa masen-
nusta sairastetaan keski-iässä. Naiset kärsivät siitä kaksi kertaa miehiä yleisemmin. Joka viidennellä 
suomalaisella on vaara sairastua masennukseen elämänsä aikana. Osalla ihmisistä on masennukseen 
perinnöllistä taipumusta, useimmiten masennus alkaa kuitenkin vaikeissa elämäntapahtumissa tai 
jopa täysin ilman näkyvää syytä. Varhaislapsuuden vahingolliset tapahtumat ja kokemukset voivat 
myös altistaa masennukseen.  
(www.mielenterveysseura.fi/mieli info; www.kaypahoito.fi/depressio.) 
 
 
Toimintakyky 
 
Kirjallisuudessa toimintakyvyllä on näkökulmasta riippuen erilaisia määritelmiä. Pohjolaisen 1987 
ja Suutaman ym. (1988) mukaan toimintakyky voidaan ymmärtää laaja-alaisena käsitteenä, joka 
jaetaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn. Valtosen mukaan fyysinen toiminta-
kyky merkitsee kykyä selviytyä päivittäisistä toiminnoista. Psyykkinen toimintakyky jaotellaan 
kognitiiviseen ja emotionaaliseen toimintakykyyn. Kognitiivinen toimintakyky sisältää muun muas-
sa muistin, oppimisen ja havaitsemisen. Emotionaalinen toimintakyky sisältää kyvyn tuntea mieli-
hyvää. Sosiaaliseen toimintakykyyn kuuluu muun muassa osallistuminen sosiaalisiin tapahtumiin, 
kyky suoriutua sosiaalisista tilanteista, sekä orientoituminen aikaan ja paikkaan. (Valtonen 2002, 8–
9). Toukokuussa 2001 WHO hyväksyi uuden luokituksen ICF (International Classification of Func-
tioning, Disability and Health), jossa sateenvarjotermiksi on valittu kokonaisvaltainen toimintaky-
ky. Luokitus sisältää fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn arvioinnin lisäksi biopsy-
kososiaalisen selitysmallin. (Kallanranta, Rissanen & Vilkkumaa 2001, 57.)   
   
 
Perusteita vaikuttavuuden mittaamiselle 
 
Suomalaisille psykologeille ovat käyttäytymis- ja oppimisteoriat olleet tuttuja, mutta niiden sovel-
taminen terveydenhuoltoon alkoi vasta 1980-luvun jälkipuoliskolla. Hoitomenetelmille ylitse-
pääsemätön haaste on jo pitkään ollut vähitellen toimintakyvyttömäksi muuttuneen, aikaisemmin 
tehokkaasti ja määrätietoisesti toimineen henkilön palautuminen entiselleen. Käyttäytymismenetel-
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mät ovat vasta vakiintumassa, mutta niitä käytetään toiminnallisista vaivoista kärsivien henkilöiden 
hoitamiseen. Käyttäytymis- ja oppimisteorioihin perustuvat menetelmät ovat osoittautuneet kan-
sainvälisissä tutkimuksissa tehokkaiksi masennuksen, unettomuuden ja useiden psykosomaattisten 
vaivojen hoidossa. Tieteellisesti laadukkaita tutkimuksia käyttäytymismenetelmien vaikuttavuudes-
ta ja tehokkuudesta on kuitenkin tarjolla niukasti. (Hyyppä 1997, 285.) Käyttäytymismenetelmiä 
ovat muun muassa toivotun käyttäytymisen harjoittelu ja palkitseminen (www.terveyskirjasto.fi).    
 
Kriittisessä hoidon vaikuttavuuden tarkastelussa pyritään vastaamaan käyttäytymismuutoksen klii-
nisen merkityksen, hoitovaikutuksen pysyvyyden ja kuntoutuksen taloudellisuuden kysymyksiin. 
Toiminnallisten oireiden kirjavuudesta johtuen hoidon tuloksellisuuden arviointi tulee suorittaa mo-
nipuolisesti. Hyyppä esittää kirjassaan esimerkkinä sosiaalisen toimintakyvyn arvioinnin tai henki-
sen liikkumatilan ”mittaamisen” pitäen niitä toipumisen tärkeinä ulottuvuuksina.  Edelleen Hyyppä 
kertoo kirjassaan työryhmässään kehitettävän kroonisesti oireilevan henkilön hoidon tuloksellisuu-
den arviointia. Tämä tieteellinen kehittäminen pyrkii arkielämään sopivien yksinkertaisten toiminta-
testien kriittiseen analysointiin ja psykofysiologisten reaktioiden luotettavaan mittaamiseen. Tilas-
tollisin menetelmin ei käyttäytymisessä tapahtunutta muutosta pystytä kuitenkaan usein osoitta-
maan. Hyypän tekstistä käy ilmi, että asiakkaan käyttäytymisen, toiminnan muutoksen ja henkisen 
tilan mittaaminen on toipumisen kannalta kuitenkin olennaisen tärkeää sekä itse asiakkaalle että 
häntä hoitavalle terapeutille. (Hyyppä 1997, 287.) Myös sosiaali- ja terveydenhuolto edellyttää yhä 
enemmän muun muassa kuntoutuksen vaikuttavuuden osoittamista tieteelliseen näyttöön perustuen 
(Pohjolainen & Malmivaara 2008, 658). 
 
Tässä artikkelissa esittelemme kolme erilaista mittaria. Tarkoituksenamme on jatkossa kehittää esit-
telemiemme mittareiden pohjalta omaan työhön sopiva psykofyysisen fysioterapian vaikuttavuuden 
mittari masentuneen asiakkaan toimintakyvyn arviointiin. Päädyimme Pindin ja Kanstrénin Kartoi-
tus ruumiintuntemuksista masennuksen aikana -arviointilomakkeeseen, koska useilla asiakkaillam-
me on masennusdiagnoosi. Perehdymme NLP-perusteisen psykoterapian tuloksellisuustutkimuk-
seen ja esittelemme kyseisessä tutkimuksessa käytettyjä aihealueeseemme sopivia graafisia analo-
gia-asteikkoja (Ojanen, Kotakorpi, Kumpula, Tenkku, Vadén, Vikeväinen-Tervonen, Kiviaho & 
Hiltunen 2004, 78–79). Kehittämistehtäväämme halusimme kolmanneksi mittariksi edellä mainittu-
ja mittareita toiminnallisemman fyysisen toimintakyvyn mittarin. Valitsimme esiteltäväksi Etelä-
Karjalan keskussairaalassa psykofyysisen fysioterapian käytössä olevan Ruumiillinen voimavara-
tutkiminen -arviointilomakkeen.  
 
 
Aiheeseen liittyvän aineiston keruu  
 
Tämän kehittämistehtävän kolme mittaria ja muu aihetta tarkasteleva teksti etsittiin sekä internet-
hakuna että kirjallisuushakuna vuosien 1994–2007 aikana julkaistuista tieteellisistä julkaisuista. 
Internetistä haimme tietoa hakusanoilla; vaikuttavuus, vaikuttavuuden mittaaminen, arviointi, body-
awareness, self-esteem, dose-response, depression. Hakuun käytimme Lakki-, PEDro- ja Masto- 
tiedonhankintajärjestelmiä. Lakki-tietokanta sisältää Lahden tiedekirjaston aineiston. 
(http://www.lahdentiedekirjasto.fi/Ltkirjasto_esite.pdf.29.10.2008) PEDro (Physiotherapy Evidence  
Database) on Sydneyn yliopiston 1990-luvun lopussa perustama tietokanta. Tietokantaan haetaan ja 
sitä varten pisteytetään fysioterapia-alan satunnaistettuja, kontrolloituja tutkimuksia (randomised 
controlled trial, RCT). Tällä hetkellä tietopankista löytyy jo noin 6 000 tutkimusta, jotka ovat pis-
teytetty asteikolla 0–10. (http://www.physios.ch/P_pedro.html.29.10.2008) Masto-tietokanta on 
Päijät-Hämeen koulutuskonsernin tietokanta. 
 
Kirjallisuushaun tavoitteena on löytää rajatusta ja valitusta aiheesta oleellinen tieto. Kirjallisuus-
haun toteuttamiseen ei ole yhtä ainoaa yleisesti hyväksyttyä menetelmää vaan toteuttamiseen kuva-
taan kirjallisuudessa useita erilaisia hakumenetelmiä.(Mäkelä, Kaila, Lampe & Teikari 2007, 48.) 
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Kirjallisuushaku onnistuu parhaiten, kun sen tavoite on määritelty ja rajattu selkeästi. Kun tavoite 
on määritelty, on vuorossa tutkimusaihetta käsittelevän kirjallisuuden etsintä. Terveydenhuollossa 
tiedon hankinta voidaan aloittaa tutkimusaiheen mukaan valikoiduista tietokannoista ja muista läh-
teistä. Viitetietokannoista saa linkkejä artikkeleihin, joita voi hakea kustantajalta. Tutkittavan ai-
heen kannalta olisi tärkeää erilaisten tietokantojen tuntemus ja käyttökokemus. Tavoitteena olisi 
päästä tilanteeseen, jossa samaa tietoa on löytynyt useista eri lähteistä. Tuloksena olisi saman tiedon 
löytyminen eri lähteistä eikä niinkään tiedon lisääntyminen. (Mäkelä ym. 2007, 46–47.) 
 
Vaikka tavoitteena oli kattava haku, jouduttiin toteutuksessa huomioimaan muun muassa ajankäyt-
tö. Näin ollen kaikkia olemassa olevia tietokantoja ei kirjallisuushaussamme käytetty. Aineiston 
valinnan kriteereinä oli, että valtaosa mittarin kysymyksistä oli sovellettavissa masentuneen asiak-
kaan psykofyysiseen fysioterapiaan, ja ne palvelisivat oman käytännön työn tarpeita. Valitsimme 
aineistosta omaan kehittämistehtävään kolme masennusasiakkaan fysioterapiassa hyödynnettävää 
mittaria. Näissä mittareissa oli muihin mittareihin verraten eniten kysymyksiä, joita voi jatkossa 
soveltaa masentuneen asiakkaan toimintakykyä arvioivaan mittariin.   
 
 
Kartoitus ruumiin tuntemuksista masennuksen aikana -lomake 
 
Kanstrénin ja Pindin Kartoitus ruumiin tuntemuksista masennuksen aikana -lomake (Kanstrén & 
Pind 2002) tutkimusraportti Ruumiilliset tuntemukset masennuksen aikana, 2002) on käytössä työ-
paikallamme Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrisessa säätiössä alkuhaastattelun tukena. Kyselylomake 
on kaksisivuinen, jossa on kymmenen kysymystä. Kyselylomakkeen ovat laatineet PsyFyn koulu-
tustyöryhmän tuolloiset jäsenet. Kysymykset 1,8 ja 9 sekä osat kysymyksistä 7 ja 10 ovat kvalitatii-
visia. Kysymykset 2–6, ja osat kysymyksistä 7 ja 10 ovat kvantitatiivisia. PsyFyn koulutustyöryhmä 
on laatinut kysymykset 7–10 sekä kvalitatiiviset kysymykset. (Pind & Kanstrén 2002, 13.) Kysy-
mykset 2–6 ovat ruotsalaisen fysioterapeutti ja psykoterapeutti Gertrud Roxendalin kehittämästä 
BAS-asteikosta. BAS-asteikko mittaa tietoisuutta ruumiista. (Pind & Kanstrén 2002, 13; Roxendal 
1985, 30–31.)  Asteikko kehitettiin psykiatrisen fysioterapian tutkimusvälineeksi hoitojen suunnitte-
lua ja arviointia varten (Pind & Kanstrén 2002, 13.) Pindin ja Kanstrénin tutkimuksessa nostetaan 
esiin masennuksen ruumiillinen kokemusmaailma. Heidän perusajatuksensa on, että ruumis on vii-
sas ja ihminen reagoi kaikkeen kokemaansa ruumiillisesti. Mielenkiinnon kohteena ovat ihmisten 
tapa elää ruumiissaan ja ilmaista kokemuksiaan.(Pind & Kanstrén 2002, 2.) Mittarilla on tarkoitus 
vastata kahteen tutkimusongelmaan: Miten masentunut ihminen kokee ruumiillisuutensa? Minkä-
laista ruumiillista apua masentunut ihminen toivoo selviytymisensä tueksi? (Pind &Kanstrén 2002, 
13.) Asiakas täyttää lomakkeen itse.  
 
Ensimmäiseksi analysoimme lomaketta kartoitus ruumiintuntemuksista masennuksen aikana (liite 
1, taulukko 1). Jotta fysioterapian suunnitteleminen ja toteutus olisi asiakaslähtöisempää, voisi ky-
symyksiä 2, 3 ja 4 tarkentaa lisäkysymyksillä. Lisäkysymyksiä olisivat: missä jännitystä mahdolli-
sesti tuntuu ja missä esiintyy mahdollista kipua tai särkyä sekä, minkä kohdan ruumiissa kokee toi-
mintakyvyttömäksi ja millä tavalla. Lisäkysymyksillä tarkennetaan asiakkaan kokemaa toimintaky-
vyn ongelmaa, kipua tai särkyä. Lisäinformaatio auttaa fysioterapian suunnittelussa, toteutuksessa 
ja arvioinnissa. Myös kysymyksessä 5 voisi olla tarkentava lisäkysymys, jossa asiakkaan mahdolli-
nen liikunnallinen kiinnostus selviäisi. Kysymys 6 jää mielestämme irralliseksi ja riittämättömäksi 
ainoana muuhun kuin liikunta- ja toimintakykyyn vastaavana kysymyksenä. Muut kuusi kysymystä 
vastaavat liikunta- ja toimintakyky kysymyksiin.  Kysymys 7 antaa liian yksipuoliset vastausvaih-
toehdot. Kysymyksessä 8, 9 ja 10 kysytään asiakkaan toiveita ja subjektiivista näkemystä omaan 
kuntoutukseen. 
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Taulukko 1. Kartoitus ruumiintuntemuksista masennuksen aikana -lomakkeen analysoinnin tuloksia 
 

Heikkoudet: 
 tarkennettava kysymyksiä 
 fysiologian osuus puutteellinen (kipupiirros) 
 verrattavuus (numeerinen) 

Vahvuudet: 
 helppo vastata  
 asiakkaan omat toi-

veet ja motivaatio 
 

 
Markku Ojasen kuvailevat graafiset analogia-asteikot 
 
Markku Ojasen kuvailevilla graafisilla analogia-asteikoilla (2001) mitataan elämänlaatua ja hyvin-
vointia. Arviointiasteikko on pystysuora jana, jonka ääripäät ovat 0–100. Sata merkitsee ominaisuu-
den lähes täydellistä tai huomattavan voimakasta arvoa ja nolla sen vastakohtaa tai ominaisuuden 
täydellistä puuttumista. Luku 50 kuvaa ominaisuuden keskikohtaa, useimmiten sen neutraalia koh-
taa. (Ojanen ym. 2004, 88.)  
 
Ojasella on graafisissa analogia-asteikoissaan (2001) useita elämänlaatua ja hyvinvointia mittaavia 
kysymyksiä. Asiakastyötämme ajatellen valitsimme tähän kehittämistehtävään arvioitaviksi kysy-
mykset tyytyväisyydestä elämään, ahdistuneisuudesta, itseluottamuksesta, elämän hallinnan tuntees-
ta ja mielialasta (liite 2, taulukko 2). Kyseisillä asteikoilla mitataan asiakkaan omaa arviota elämän-
laadusta ja hyvinvoinnista. Ojasen kysymyksiin vastaa asiakas itse. Yksi kysymys sisältää 11 as-
teikkoa, joissa jokaisessa on 2–3 lausetta kuvaamassa mielialaa ja mielentilaa. Valitsemiimme ky-
symyksiin vastaamiseen saattaa kulua paljon aikaa, mutta asiakkaan voimavaroista saatava tieto on 
arvokasta sekä fysioterapian suunnittelun, toteuttamisen että arvioinnin kannalta.  
 
Taulukko 2. Graafisten analogia-asteikoiden analysoinnin tuloksia 
 

Heikkoudet: 
 paljon luettavaa (1kys./sivu) 
 fysiologia puuttuu 

             

Vahvuudet: 
 verrattavissa (numeerinen tulos) 
 kansankielinen 
 ”perinpohjainen”, kuvaileva 

 
  
 
Ruumiillinen voimavaratutkiminen -arviointilomake 
 
Ruumiillinen voimavaratutkiminen -arviointilomake on kehitetty norjalaisen fysioterapeutti ja psy-
koterapeutti Berit Heir Bunkanin (1996) voimavaralomakkeen pohjalta. Ruumiillinen voimavara-
tutkiminen -arviointilomakkeessa keskitytään asiakkaan fyysisiin ominaisuuksiin, joilla on sauma-
ton yhteys asiakkaan tunne-elämään ja psyykeen. Arviointilomakkeessa tutkitaan asiakkaan asen-
toa, hengitystä, ruumiin joustavuutta ja liikkuvuutta, lihaksistoa, reaktioita, liikkumista ja käsitystä 
omasta ruumiista. Tässä arviointilomakkeessa arvioidaan pystyasennon symmetriaa, asentoa ke-
honosittain ja makuuasentoa. Hengityksestä arvioidaan hengitysliikkeen sijainti, hengityksen päälii-
ke, hengityksen lisäliike ja liikkumaton alue seisten ja makuulla. Lisäksi arvioidaan muut havainnot 
hengitystoiminnassa. Joustavuus- ja liikkuvuus-osiossa arvioidaan ruumiin joustavuutta, aktiviteet-
tia ja jatkoliikettä seisten, selinmakuulla ja istuen. Osiossa käytetään sekä numeraalista että sanallis-
ta arviointiasteikkoa. Lihaksistoa arvioivassa osiossa arvioidaan lihasten jäntevyyttä, palpaatioar-
kuutta ja kudosten ominaisuuksia. Osiossa käytetään numeraalista, sanallista ja väriin perustuvaa 
arviointiasteikkoa. Reaktio-osiossa arvioidaan sanallisesti vegetatiivisia, motorisia ja psyykkisiä 
reaktioita. Liikkumista ja käsitystä omasta ruumiista arvioidaan sanallisesti. Tämän arviointilomak-
keen täyttää fysioterapeutti. Tutkimisen yhteydessä fysioterapeutti kysyy, miten tutkittava itse ko-
kee kunkin havaitun asian ja saa näin mukaan tutkittavan subjektiivisen näkemyksen. 
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Lomakkeen ensimmäinen sivu sopii esitietoineen haastattelun tueksi. Etusivulla oleva yhteenveto 
helpottaa fysioterapian vaikuttavuuden arviointia. Lomakkeessa olevat kehon kuvat selkeyttävät 
tutkimista ja arviointia. Mahdollisesti kehonkuvia voisi olla vähemmän ja joitain osioita yhdistää 
samaan kuvaan. Lomakkeen sivut 2 ja 3 kaipaavat täyttöohjeita, jotta kirjaamisen yhteneväisyys eri 
fysioterapeuttien kesken toteutuisi. Nämä sivut ovat yksityiskohtaisia ja aikaa vieviä. Sivulla 2 
asentoa tarkastelevissa kysymyksissä on jonkin verran toistoa. Sivu 4 sisältää paljon yksityiskoh-
taista tietoa. Yhteenvedossa joustavuus ja liikkuvuus on merkitty janalle paljon-vähän, vaikka sivul-
la 4 se merkitään numeerisesti. Sivun 5 värien käyttö selkeyttää kokonaiskuvaa. Etusivun yhteenve-
don ja sivun 5 yhteenveto voimavaroista-kohdassa puhutaan autonomisen hermoston ja endokrino-
logisen järjestelmän reaktioista ja sivulla 5 reaktiot kirjataan nimillä vegetatiiviset, motoriset ja 
psyykkiset. Mielestämme yhteneväiset sanat ja arviointimenetelmät selkeyttäisivät lomaketta (liite 
3, taulukko 3). Opetettaessa mittarin käyttöä, on tärkeä tukeutua käyttöä varten laadittuihin ohjei-
siin, jotka ovat saatavilla mittarin laadinnassa mukana olleilta Raija Jaakkolalta ja Eeva-Liisa Rau-
tamieheltä. 
 
Taulukko 3. Ruumiillinen voimavaratutkiminen -lomakkeen analysoinnin tuloksia 
 

Heikkoudet: 
 sekava 
 useita samaa tarkoittavia osioita  

 

Vahvuudet: 
 sopii myös esitietolomakkeeksi 
 toiminnallisuus hyvin esillä 
 yhteenveto 
 osittain verrattavissa (numeeri-

nen) 
 
 
Pohdinta 
 
Kehittämistehtävän edetessä totesimme aiheen valintamme hyvin haasteelliseksi. Aikomuksemme 
oli aluksi esitellä useampi erilainen mittari, mutta totesimme aineiston olevan liian suuri käsiteltä-
väksi kehittämistehtävään varatussa aikataulussa. Supistaessamme aineiston kolmeen mittariin 
myös mahdollisuudet monipuoliseen asian tarkasteluun pienenivät. Pyrimme valitsemaan esiteltä-
viksi yhdessä mahdollisimman kattavat ja toisiaan täydentävät, omaan työhömme muokattavissa 
olevat mittarit. 
 
Asiakkaan voimavaroja ja mielialaa mittaavia mittareita löytyi useita erilaisia. Osa näistä mittareista 
vaatisi erityisosaamisen, jotta kyselyn tuloksia voisi luotettavasti arvioida. Tämän vuoksi jätimme 
esittelystämme pois muun muassa Beckin (BDI) kyselylomakkeen. Työryhmässämme työskentele-
vä kuntoutuspsykologi tekee tarvittaessa arvion asiakkaan masennuksesta muun muassa kyseisen 
kyselylomakkeen avulla. 
 
Fysioterapeutin työssä tarvitsemme kyselylomakkeen, jossa verrataan sekä asiakkaan subjektiivista 
kokemusta että fysioterapeutin objektiivista näkemystä toimintakyvystä, elämänlaadusta ja hyvin-
voinnista psykofyysisen fysioterapiajakson alussa ja lopussa.  Kartoitus ruumiin tuntemuksista ma-
sennuksen aikana -lomakkeessa selvitetään sekä fyysistä toimintakykyä että psyykkisiä voimavaro-
ja. Markku Ojasen kuvailevat graafiset analogia-asteikot täydentävät etenkin psyykkisten voimava-
rojen arvioimista. Ruumiillinen voimavaratutkiminen -arviointilomakkeessa on yksityiskohtaisem-
pia fyysisiä voimavaroja arvioivia kysymyksiä. Ruumiilliseen voimavaratutkiminen -arviointi-
lomakkeeseen on olemassa myös tutkimisohjeet (julkaisematon lähde, Opetusmateriaali PIRAMK), 
joita on käytetty arviointilomakkeen opetuksen yhteydessä. Näitä kolmea mittaria muokkaamalla on 
tavoitteena kehittää jatkossa mittari, jolla arvioidaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti masentu-
neen asiakkaan elämän laatua, hyvinvointia ja toimintakykyä. Saadun tiedon perusteella voidaan 
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suunnitella masentuneen asiakkaan fysioterapian toteutusta ja käyttää lomaketta fysioterapian vai-
kuttavuuden arviointiin. Valmista mittaria on jatkossa tarkoitus käyttää muun muassa DHL (Dep-
ression hoito Lahdessa) -hankkeessa fysioterapeutin arviointivälineenä ja fysioterapian vaikutta-
vuuden mittarina.  
 
Mittaria suunniteltiin yhteistyössä DHL-hankkeessa työskentelevän kuntoutuspsykologin ja sai-
raanhoitajan kanssa, joilla molemmilla on myös käytössään masennusasiakkaille soveltuvat mittarit. 
Yhteistyötä tarvittiin, jottei samoja kysymyksiä kysytä asiakkaalta useampaan kertaan. Fysioterapi-
assa käytettävä mittari on koekäyttövaiheessa. Jatkossa mittaria on tarkoitus käyttää myös muilla 
kuin DHL-hankkeessa olevilla masennusasiakkailla.    
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Liite 1    

KARTOITUS RUUMIINTUNTEMUKSISTA MASENNUKSEN AI-
KANA 
 
 
Vastaajan ikä _______________  Sukupuoli ____________ Pvm ______ 

 
 
1. Millaiseksi tunnet oman ruumiisi silloin kun olet masentunut? 
 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
  
Alla on erilaisia tuntemuksia. Laita rasti siihen kohtaan, joka mielestäsi vastaa parhaiten kokemus-
tasi masennuksen aikana. Vain yksi rasti kuhunkin lausesarjaan. 
 
2.  Lihasjännitykset  
__  En tunne lisääntynyttä lihasjännitystä 
__  Tunnen ajoittain kohtalaista lihasjännitystä, erityisesti rasituksen aikana tai jännittävissä    tilan-
teissa 
__  Tunnen häiritsevää lihasjännitystä. Vaikeuksia rentoutua, joskus vaikeutta esim. löytää mukavaa 
istuma- tai nukkuma-asentoa. 
__  Tunnen kivuliasta lihasjännitystä. En kykene ollenkaan rentoutumaan 
 
 

3. Kipu ja särky 
 

__  En tunne kipua enkä särkyä tai tunnen vain nopeasti ohimenevää ruumiillista epämukavuutta. 
__  Tunnen ajoittaista kipua tai särkyä. 
__  Tunnen pitkään jatkuvaa häiritsevää kipua tai särkyä ja minulla on tarve käyttää särkylääkkeitä. 
__  Tunnen voimakasta tai toimintaani selvästi rajoittavaa kipua tai särkyä. 
 
 

4. Suhde ruumiilliseen toimintakykyyn 
 

__  Oma ruumiini toimii useimmiten suhteellisen hyvin arkipäivän tilanteissa. 
__  Vältän joitakin tehtäviä, kuten esim. raskaita töitä tai nostoja. 
__  Vältän kaikkea ruumiillista rasitusta, paitsi sellaista, joka on aivan välttämätöntä. 
__  Ruumiillinen toimintakyvyttömyys estää minua elämästä tavallisella tavalla. Tarvitsen jatkuvas-
ti apua ja huolenpitoa. 
 
 

5. Suhde liikuntaan 
 

__ Pidän liikunnasta ja harrastan sitä säännöllisesti (1–2 kertaa viikossa) tai tiettyinä ajanjaksoina, 
esim. kävelyä (vähint. 30min), tanssimista, uintia, lenkkeilyä, urheilua. 
__ Pidän jostakin liikunnasta mutta teen sitä harvoin, korkeintaan kerran viikossa. 
__ Mielestäni tekisi hyvää liikkua joskus, mutta liikun vain sen verran kuin on välttämätöntä. 
__ Mielestäni liikunta on epämiellyttävää ja vältän kaikenlaista liikuntaa. 
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6. Suhde omaan ulkonäköön 
 

__ Olen tyytyväinen ulkonäkööni, mahdollisesti olen johonkin yksityiskohtaan vähemmän tyyty-
väinen. 
__ Olen usein tyytymätön ulkonäkööni, voin hyväksyä joitakin yksityiskohtia itsessäni. 
__ En hyväksy ulkonäköäni ja tunnen olevani rumempi kuin muut. 
__ Tunnen etten voi milloinkaan hyväksyä ulkonäköäni, vältän peilejä tai olen kauan peilin edessä 
yrittäen esim. korjailla jotain yksityiskohtaa. 
 
 

7. Hengitys 
 
__  En ole huomannut mitään erityistä hengityksessäni. 
__  Tunnen hengitykseni raskaaksi liikkuessani. 
__  Tunnen hengitykseni raskaaksi levossa. 
__  Tunnen hengitykseni raskaaksi liikkuessani ja levätessäni. 
__  Hengitykseni on niin raskas, että välillä tuntuu kuin ilma loppuisi. Kirjoita missä tilanteessa: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
8.  Uskon, että voin itse vaikuttaa masennuksesta selviämiseen.   Kyllä _____          Ei ______ 
 
    Jos vastasit kyllä, niin millaisin keinoin: 
________________________________________________________________________________    
________________________________________________________________________________ 
 
9.  Minkälaista ruumiillista apua toivoisit masennuksesi aikana? 
 
________________________________________________________________________________ 
 
10. Toivoisitko lisäksi jotain muuta, esim.: 
 

___ ohjattua liikuntaa   ___ rentoutumista 
 

___ hierontaa   ___ tietoa masennuksesta 
 

___ keskustelua ammatti-ihmisen kanssa ___ keskustelua ystävän kanssa 
 

___ itsensä ilmaisemista, esim. piirtämisen, musiikin tai luovan liikunnan avulla 
 

 muuta, mitä? _________________________________________________________ 
 
 
 

SUURET KIITOKSET VASTAUKSISTASI! 
 
 

Lähde: Kanstrén, J. & Pind R. 2002. Ruumiilliset tuntemukset masennuksen aikana. 
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Liite 2 
 
 
TYYTYVÄISYYS ELÄMÄÄN 
 
Miten tyytyväinen olet elämääsi tällä hetkellä? Tehtäväsi on arvioida tyytyväisyyttäsi elämään alla ovelalla asteikolla. 
Vedä lyhyt poikkiviiva pystysuoran janan yli siihen kohtaan, joka parhaiten kuvaa sinua. Lue kaikki vaihtoehdot läpi ja 
valitse se vaihtoehto, joka mielestäsi on sinun kohdallasi paras. Asteikko on jatkuva; poikkiviivan voi vetää kahden 
kuvauksen väliinkin. 
 
ERITTÄIN TYYTYVÄINEN          100  Olen erittäin tyytyväinen elämääni. Asiani eivät voisi olla  
                                             paremmin. Minulla on kaikkea, mitä tarvitsen ja toivon. 
 
HYVIN TYYTYVÄINEN            90   Olen hyvin tyytyväinen elämääni. Minun on vaikea   
                     keksiä, mitä vielä toivoisin tai haluaisin. 
 
                                      80   Olen tyytyväinen elämääni. On vain muutamia asioita,  
                                              joihin en ole tyytyväinen. Niistä ei ole minulle paljon harmia. 
 
TYYTYVÄINEN            70   Olen elämääni melko tyytyväinen, vaikka elämässäni   
                    onkin jotakin kielteisiä asioita.    
 
MELKO TYYTYVÄINEN            60   Eräistä kielteisistä asioista huolimatta arvioni   
                    elämäntilanteestani painottuu myönteiseksi. 
 
                50   Tyytyväisyys ja tyytymättömyys vaihtelevat elämässäni  
KOHTALAISEN TYYTYVÄINEN             ja ovat omalla tavallaan tasapainossa. Joihinkin asioihin  
                     olen tyytyväinen, toiset aiheuttavat jatkuvasti tyytymättömyyttä. 
 
                                      40   Eräistä myönteisistä asioista huolimatta arvioni   
                    elämäntilanteestani painottuu kielteiseksi.   
MELKO TYYTYMÄTÖN 
                                      30   Olen melko tyytymätön elämääni, vaikka elämässäni   
                    onkin joitakin tyydytystä tuottavia asioita. 
 
TYYTYMÄTÖN            20   Olen tyytymätön elämääni. On vain muutamia asioita,  
                                             joihin olen tyytyväinen. Ne eivät kovin paljon minua lämmitä.  
                
 
HYVIN TYYTYMÄTÖN                     10   Olen hyvin tyytymätön elämääni. Minun on vaikea   
                    keksiä asioita, joihin olisin tyytyväinen. 
 
ERITTÄIN TYYTYMÄTÖN              0   Olen erittäin tyytymätön elämääni. Elämässäni ei   
                     oikeastaan mikään ole kohdallaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    c/Markku Ojanen 1996 
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AHDISTUNEISUUS 
 
Alla oleva pystysuora jana kuvaa ahdistuneisuuden eri asteita. Ahdistuneisuudella tarkoitetaan mm. Hermostuneisuutta, 
kireyttä ja jännittyneisyyttä. Ylhäältä alaspäin kuljettaessa ahdistuneisuuden aste vähitellen alenee. Tehtäväsi on valita 
annetuista vaihtoehdoista se, joka parhaiten kuvaa sinua. Vedä lyhyt poikkiviiva janan siihen kohtaan, joka parhaiten 
kuvaa tuntemuksiasi. Huomaa, että jana on jatkuva. Voit vetää viivan myös kuvausten väliin, jos kahdesta vierekkäises-
tä kuvauksesta kumpikaan ei ole aivan osuva. 
 
ERITTÄIN AHDISTUNUT        100   Tunnen itseni jatkuvasti erittäin ahdistuneeksi ja   
                  jännittyneeksi. Olen kuin kireälle jännitetty viulunkieli. 
 
HYVIN AHDISTUNUT                      90   Hermostuneisuus ja jännittäminen ovat minulle tunnusomaisia.      

                Vain hyvin harvoin tunnen itseni rentoutuneeksi. Hermoni ovat     
                kireällä ja on kuin minua revittäisiin joka suuntaan. 

 
           80   En tahdo päästä ahdistuksista, peloista ja jännitystiloista 
AHDISTUNUT                  eroon. Rentoutuminen on minulle vaikeata, mutta ei sentään  

                mahdotonta. 
 

70   Minulla on taipumus ahdistustiloihin, joita esiintyy melko usein.                                           
Vaikka ahdistus ei ole jatkuvaa, se kuitenkin sävyttää elämääni. 

 
MELKO AHDISTUNUT 

60  Ahdistuneisuus ja jännittyneisyys ovat minulle tuttuja asioita,  
                vaikka minulla on myös aikoja, jolloin ahdistus ei vaivaa.  
                Taipumus ahdistuneisuuteen on minulle tunnusomaisempaa kuin    
                sen puuttuminen. 

 
JONKIN VERRAN AHDISTUSTA   50    Ahdistuksen vaihtelu, eräänlainen tasapainoilu, kuuluu  
                   elämääni. Toisinaan olen ahdistunut, toisinaan taas voitan  
                   ahdistuksen. Kumpikin olotila on osa minua. 
  

                   40   Vaikka minulla on joskus ahdistusta, niin se menee ohitse.  
                Ahdistuksen aikoja on sittenkin vähemmän kuin aikoja, jolloin  
                ahdistusta ei ole. 

 
MELKO VÄHÄN AHDISTUSTA     30    Ahdistuksen kokeminen ei ole minulle tyypillistä, vaikka  
                   joskus jännitän tai tunnen ahdistusta. Ei kestä kauan, kun  
                   ahdistus menee ohi. 
 
           20    En hevillä ahdistu mistään. Sen verran minulla on tästä   
                           asiasta kokemuksia, että tiedän, mitä ahdistus on, mutta 
HYVIN VÄHÄN AHDISTUSTA              yleensä en jännitä tai tunne itseäni ahdistuneeksi. 
 
           10    Minun on vaikea muistaa, koska olisin ollut ahdistunut tai  
                   jännittynyt. En juuri koskaan tunne itseäni ahdistuneeksi. 
 
EI LAINKAAN AHDISTUSTA            0    Ahdistus on oikeastaan vain sanana tuttu, sillä minulla on  
                   siitä kovin vähän kokemuksia. Voin vain kuvitella, mitä  
                   ahdistus voisi olla. 
 
 
 
 
 

          c/Markku Ojanen 1996 
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ELÄMÄN HALLINTA 
 
Miten suurina koet mahdollisuutesi vaikuttaa elämääsi, hallita sitä? Seuraavassa on sarja vaihtoehtoja, jotka kuvaavat 
niitä erilaisia kokemuksia, joita ihmisillä voi tästä asiasta olla. Miten sinä arvioit vaikutusmahdollisuuksiasi? Lue vaih-
toehdot läpi ja vedä lyhyt poikkiviiva siihen kohtaan, joka parhaiten vastaa omaa käsitystäsi. Viivan voi vetää kuvaus-
ten (kymmenlukujen) väliinkin, jos tulkintasi sijoittuu kahden kuvauksen välille. 
 
ERITTÄIN 
SUURI VAIKUTUS                        100  Uskon vahvasti, että pystyn vaikuttamaan omaan elämääni, siihen, minulle 

mitä tapahtuu. Jos vain lujasti yritän, niin saan sen, mitä haluankin. Torjun 
jyrkästi käsityksen, jonka mukaan ihminen on sattuman tai olosuhteiden 
armoilla, eikä voi hallita omaa elämäänsä.  
            

 
HYVIN  
SUURI VAIKUTUS                          90  Voin monin tavoin vaikuttaa siihen, mitä minulle elämässä tapahtuu. En 

tunne itseäni avuttomaksi ja voimattomaksi, vaan tiedän, että voin voittaa 
vaikeitakin esteitä, kun teen parhaani. 

 
SUURI 
VAIKUTUS                                       80 Tunnen rajani ja rajoitukseni, mutta silti uskon, että voin paljonkin vaikut-

taa siihen, miten minun käy ja mitä minulle tapahtuu. En tunne itseäni avut-
tomaksi ”lastuksi laineilla”, vaan tiedän että pystyn tekemään itsenäisiä va-
lintoja ja ratkaisuja. 

       
      70        Olen elämääni melko tyytyväinen, vaikka elämässäni onkin jotakin  
                  kielteisiä asioita.    

MELKO SUURI 
VAIKUTUS                                       60   Suhtaudun pikemminkin luottavaisesti kuin varautuneesti vaikutusmahdol-

lisuuksiini. Vaikuttamisen ja hallinnan rajat ovat merkittäviä ja todellisia, 
mutta en silti koe olevani niiden armoilla. 

 
KOHTALAINEN         50        Minulla on käsitys, että mahdollisuuteni vaikuttaa asioihin  
VAIKUTUS ovat rajallisia. Toisaalta hallitsen elämääni, toisaalta olen ympäristön ja 

olosuhteiden armoilla. Omat ja ympäristön vaikutukset ovat ikään kuin ta-
sapainossa. Kummallakin on suunnilleen yhtä suuri merkitys. 

 
                 40 Kun arvioin mahdollisuuksiani vaikuttaa elämääni, niin kallistun siihen, et-

tä nämä mahdollisuudet ovat pikemminkin huonoja kuin hyviä. Voin kyllä 
vaikuttaa moniinkin asioihin, mutta ympäristön ja olosuhteiden vaikutus on 
suurempi. 

MELKO VÄHÄINEN 
VAIKUTUS                               30       Arvioin melko varauksellisesti mahdollisuuksiani hallita omaa elämääni ja                         

kykyäni vaikuttaa siihen, mitä minulle tapahtuu. On asioita, joissa vaikut-
taminen on mahdollista, mutta enimmäkseen tunnen olevani muiden ihmis-
ten ja olosuhteiden armoilla. 

 
VÄHÄINEN VAIKUTUS                 20 Mahdollisuuteni ja kykyni vaikuttaa omaan elämääni ovat rajalliset. Tun-

nen, että en paljoakaan voi vaikuttaa asioihini. Ne asiat, joissa vaikuttami-
nen on mahdollista, ovat useimmiten aika vähäisiä.   

                
                 
HYVIN   
VÄHÄINEN VAIKUTUS                 10 Tunne itseni avuttomaksi tapahtumien keskellä. Asiat ja olosuhteet vievät 

mukanaan. En pysty paljoakaan vaikuttamaan siihen, miten minun käy. Va-
lintani ja päätökseni tuntuvat kovin vähäpätöisiltä. 

 
ERITTÄIN   
VÄHÄINEN VAIKUTUS                 0 Minulla on vahva tunne, että olen kuin lastu laineilla. Valintani ja päätök-

seni ovat näennäisiä. Kaikki mitä minulle tapahtuu riippuu olosuhteista tai 
ympäristötekijöistä. En pysty vaikuttamaan omaan elämääni, enkä tunne si-
tä hallitsevani. 
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ITSELUOTTAMUS 
Missä määrin luotat itseesi, omiin kykyihisi, taitoihisi ja selviytymiseesi? Itseluottamuksella tarkoitetaan uskoa itseen ja 

varmuutta siihen, että selviytyy vaativistakin tehtävistä. 
 
ERITTÄIN VAHVA                 
ITSELUOTTAMUS                         100   En koskaan epäile mahdollisuuksiani ja edellytyksiäni, vaan luotan aina 

itseeni. Mihin todella paneudun ja kokoan voimani, siinä tunnen onnistuva-
ni. Vaikka epäonnistuisinkin jossakin asiassa, se ei vaikuta itseluottamuk-
seeni. 

 
HYVIN VAHVA 
ITSELUOTTAMUS                           90   Itseluottamukseni voi joskus hetken horjua, mutta epävarmuus ei koskaan 

kestä kauan, vaan voin taas kohta rohkeasti kohdata elämän tuomia haastei-
ta. 

 
VAHVA 
ITSELUOTTAMUS                           80   Suhtaudun mahdollisuuksiini ja kykyihini luottavasti. En toki pysty mihin 

tahansa, mutta yleensä onnistun siinä, minkä koen mielekkääksi ja itselleni 
tärkeäksi. Epäonnistuminen voi olla kiusallista, mutta se on sittenkin ohi-
menevää. 

   70 Itseluottamukseni on yleensä melko vahva. Voin luottaa siihen, että selviy-
dyn aika hyvin niistä asioista ja tehtävistä, joista joudun vastaamaan. Ajoit-
tain tunnen itseni epävarmaksi, mutta se on sittenkin ohimenevää. 

MELKO VAHVA 
ITSELUOTTAMUS        

                 60 Itseluottamukseni ei ole vahva, mutta siinä on kuitenkin enemmän lujuutta 
kuin heikkoutta. Epävarmuus vaivaa minua aika ajoin, mutta sitten otan 
härkää sarvista ja käyn luottavaisesti asioihin kiinni. 

 
KOHTALAINEN  
ITSELUOTTAMUS 

  50 Itseluottamukseni horjahtelee ylös ja alas. Joskus luotan itseeni, joskus taas 
en. Tuntuu kuin olisin keinulaudalla, joka välistä nousee ja välistä laskee. 

 
 

  40 Itseluottamukseni ei tahdo kestää, vaan se tuntuu painottuvan hiukan ”pak-
kasen puolelle”. En oikein jaksa uskoa itseeni, vaikka tiedänkin, että yhtä 
jos toista olen saanut aikaan. 

MELKO HEIKKO 
ITSELUOTTAMUS                          30 En oikein luota itseeni, vaan suhtaudun epäillen mahdollisuuksiini. Haluan 

olla varovainen, koska epäonnistumisen vaara on olemassa. 
 
HEIKKO 
ITSELUOTTAMUS                          20 Itseluottamuksen puute on minulle tavallista. En ota haasteita vastaan, vaan 

kiertelen ja kaartelen ja vasta pitkän jahkailun jälkeen uskallan ryhtyä jo-
honkin. 

HYVIN HEIKKO 
ITSELUOTTAMUS                          10 Itseluottamuksestani ovat vain rippeet jäljellä. Ehkä en kuulu kaikkein 

”toivottomimpiin tunareihin”, mutta paljon ei puutu. 
 
ERITTÄIN HEIKKO 
ITSELUOTTAMUS                           0 Minulla on tunne, etten pysty juuri mihinkään. Epäonnistun kuitenkin kai-

kessa mihin ryhdyn. 
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MIELIALA 
 
Millainen mielialasi on? Oletko iloinen ja hyväntuulinen vai onko sinulla taipumusta synkkyyteen ja huonotuulisuu-
teen? 
 
ERITTÄIN HYVÄ 
MIELIALA                                      100   Olen lähes aina iloinen ja hyvällä tuulella. En ole oikeastaan koskaan huo-

nolla tuulella. 
 
OIKEIN HYVÄ 
MIELIALA                                        90   Olen useimmiten hyvällä tuulella. On hyvin harvinaista, että olisin mieli 

maassa. Jos huonotuulisuutta ilmenee, se menee pian ohi. 
 
HYVÄ 
MIELIALA                                        80   Mielialani on yleensä valoisa ja myönteinen. Vaikka tiedän, mitä synkkyys 

tai huonotuulisuus on, se on kuitenkin niin harvinaista, ettei sillä juuri ole 
merkitystä elämässäni. 

 
   70 Enimmäkseen mielialani on myönteinen. Vaikka minulla on hiukan taipu-

musta synkkyyteen, se ei ole kovin häiritsevää. Tulen sen kanssa aika hyvin 
toimeen. 

 
MELKO HYVÄ 
MIELIALA                                        60  Vaikka huonotuulisuutta joskus esiintyy, on parempia hetkiä sittenkin  

enemmän. Synkkyys ei ole niin voimakasta, että se haittaisi elämääni mer-
kittävästi. Mielialani on pikemminkin hyvä kuin huono. 

 
KOHTALAINEN 
MIELIALA                                        50   Tunnen itseni välillä huonotuuliseksi mutta sitten taas on aikoja, jolloin 

olen hyvällä tuulella. Mielialani ei ole niin hyvä, jos ei huonokaan. 
 

  40 Vaikka olen taipuvainen synkkyyteen, tulen jotenkin sen kanssa toimeen. 
Työhöni huonotuulisuudella tai synkkyydellä ei ole suurta vaikutusta. 

MELKO HUONO 
MIELIALA                                  

  30 Työni ja asiani hoidan kohtuullisesti, mutta synkistä ajatuksistani en tahdo 
päästä eroon. Hyviäkin hetkiä on aika ajoin, mutta viime aikoina minulla on 
ollut taipumusta synkkyyteen ja huonotuulisuuteen. 

 
HUONO 
MIELIALA                                       20  Synkkä mieliala ei tahdo hellittää. Aivan hetkittäin tuntuu siltä, kuin se olisi 

voitettu asia, mutta sitten se taas saa otteen. Työstäni ja arkisista asioista 
selviän, kun pakotan itseni työhön ja tekemiseen. Mielialani on jatkuvasti 
huono. 

 
OIKEIN HUONO 
MIELIALA                                       10     Olen hyvin vahvasti synkkyyteen taipuva. En ole aivan maassa, mutta pal-

jon ei puutu. Kaikki näyttää synkältä ja toivottomalta. Arkisten asioiden 
hoitaminen käy vain vaivoin. 

 
ERITTÄIN HUONO 
MIELIALA                                         0     Mielialani on erittäin synkkä ja raskas. Oloni on niin kurja ja epätoivoinen, 

että tuntuu kuin olisin putoamassa pohjattomaan kuiluun. Mikään ei liikuta 
tai kiinnosta. En pysty tekemään työtä tai hoitamaan asioitani. 
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Liite 3 
 
ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA 
Psykofyysinen fysioterapia      1 (5) 
 
RUUMIILLINEN VOIMAVARATUTKIMINEN 
– voimavarojen arviointilomake 
 
Pvm: …………………………………….. 
 
Nimi: ……………………………………................................ Synt: ……………………………………………….  
 
Puh: ……………………………………… 
 
Ammatti: …………………………………. Perhesuhteet: ………………………………………………………….  
 
Diagnoosi: ……………………………………………………………………………………………………………..  
 
Hoitava yhteyshenkilö: ……………………………………………………………………………………………….  
 
Fysioterapeutti: ………………………………………………………………………………………………………..  
 
Lääkitys: ………………………………………………………………………………………………………………..  
 
Aikaisemmat hoidot: ………………………………………………………………………………………………….  
 
 
YHTEENVETO VOIMAVAROISTA 
 
Voimavaroja (x) VÄHÄN                                                                      PALJON 
 
Asento: I………………………………………………………………………………… I 
 
Hengitys: I………………………………………………………………………………… I 
 
Joustavuus/liikkuvuus: I………………………………………………………………………………… I 
 
Lihaksisto: I………………………………………………………………………………… I 
 
Autonom/endokrin reakt I………………………………………………………………………………… I 
 
 
Yhteenveto lyhyesti: 
 
 
 
 
 
 
Fysioterapiasuunnitelma: 
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   2 (5) 
 
ASENTO Pystyasennon symmetria: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

      

Kehon asento koukistus ojennus kireä veltto normaali 

Ylävartalo   
Alavartalo      
Yläraajat      
Alaraajat      
    
    
    
Asento kehonosittain oikea vasen 
Polven asento koukistunut   
 0-asento   
 yliojentunut   

Lantion kallistus lisääntynyt   
 normaali   
 pienentynyt   

Lannerangan skolioosi    

Rintarangan kyfoosi lisääntynyt   
 normaali   
 pienentynyt   

Rintarangan skolioosi 

Kaularangan lordoosi lisääntynyt   
 normaali   
 pienentynyt   

Kaularangan skolioosi    

Pää eteen työntynyt   
 eteen taipunut   
 0-asento   

Pää sivulle kallistunut   
 kiertynyt   

Hartiat  eteen työntyneet   
 keskiasento   
 takana   

Kyynärpää koukistunut   
 normaali   
 ojentunut   
    
    
Makuuasento 
rentoutuu heti  

antaa heti hieman myöten  

antaa hetken kuluttua myöten  

ei anna myöten  
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       3 (5) 
 
HENGITYS 
 
 

Hengitysliikkeen sijainti: Muita havaintoja: 
 

    
 
Seisten    

Rintakehän 

Hengityksen 
pääliike 

Hengityksen  
lisäliike 

Liikkumaton 
alue 

   

– yläosa    

– keskiosa    

– alaosa    

Pallea    

Vatsa-alue    

    
Makuulla    

 
 
Rintakehän 

Hengityksen 
pääliike 

Hengityksen 
lisäliike 

Liikkumaton 
alue 

  

– yläosa    

– keskiosa    

– alaosa    

Pallea    

Vatsa-alue    

 
 
Muut havainnot hengitystoiminnassa 

 Aktiivinen 
uloshen-
gitys 

Apuheng- 
lihakset 
käytössä 
sisään 
heng:ssä 

Hengitys-
tiheys hi-
das/norm/ 
nopea 

Hengi-
tyksen 
sään-
nöllisyys 

Hengitys-
vaiheet 

Uloshen- 
gitysasento 

Sisään- 
hengi- 
tysasento 

Sisään-
painunut 

Seisten         

Makuulla         
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       4 (5) 
JOUSTAVUUS / LIIKKUVUUS 
 
 
Joustavuus Aktiviteetti Jatkoliike 
Ei joustavuutta  =  -2 A = auttaa liikettä Ei jatkoliikettä =  -2 
Rajoittunut =  -1 R = jättää rennoksi Pieni jatkoliike =  -1 
Normaali =   0 V = vastustaa liikettä Vapaa jatkoliike =   0 
Vähän ylijoust. = +1 Vähän suurent. = +1 
Ylijoustava = +2 Suurentunut = +2 
 
 
Passiivinen joustavuus   

ALKUASENTO TESTILIIKE Joustavuus Aktiviteetti Jatkoliike Muutoskyky

  oik vas oik vas oik vas oik vas 

Seisten  Hartian pass. veto ylös taakse         

 

Dynaaminen tasapaino 
 – virtaavuus kehossa         

Staattinen tasapaino 
 – yhdellä jalalla seisominen 15 s.         

Lantio seinään Alaselän joustopainallus         

tukien, eteen  Yläselän kiertoliike         

taipuneena, Pään kiertoliike         

pienessä Niskan joustopainallus         

haara-asennossa Hartian lähentäminen         

Selinmakuulla Polven/lonkan flex/ext        

 

Hartiasta työntö keskustaa kohti        

Rintakehän painallus        

Yläraajan passiivinen koukistus        

Olkavarren kierto        

Niskan eteentaivutus        

Istuen Pään taivutus polviin        

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merkitse kuvaan sormien etäisyys lattiasta ja rangan asento/muoto. 
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       5 (5) 
 
LIHAKSISTO 
 
 
Lihasten jäntevyysaste  Palpaatioarkuus Kudoksen ominaisuuksia 
       
 kuvaile sanallisesti esim. 
Erittäin kova = Punainen  1 = hieman aristava kimmoisuus, elastisuus ym. 
Kova = Oranssi  2 = erittäin aristava muutoksia 
Normaali = Keltainen 
Pehmeä = Vihreä 
Veltto = Sininen 
 

 
 
REAKTIOT 
Vegetatiiviset .………………………………………………………………………………………………………….  
Motoriset ……………………………………………………………………………………………………………….  
Psyykkiset …………………………………………………………………………………………………………......  
 
LIIKKUMINEN 
Kävely, myötäliikkeet, kierrot ……………………………………………………………………………………......  
Perusliikkuminen ……………………………………………………………………………………………………...  
Stabiliteetti, vartalon hallinta …………………………………………………………………………………………  
Spontaanius liikkeessä ……………………………………………………………………………………………….  
 
KÄSITYS OMASTA RUUMIISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Lähde: Bunkan 1996, 2003 sekä HYKS lomake 1992/PI-O/ Uusittu 2006 R.J. ja E-L. R. 2007 A.H., R.J. ja E-L.R.) 

 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osaaminen, työssä jaksaminen ja työuupumus 
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Fysioterapeutin hiljainen osaaminen 
- kuntoutujan voimavarojen tutkiminen näkyväksi 
 

Tuula Haapanen 
 
 

Kehittämistehtäväni tarkoituksena oli fysioterapeutin hiljaisen tiedon mallittaminen 
kuntoutujan voimavarojen tutkimisen osalta. Mallitettaessa tutkitaan miten mallitetta-
va toimii, jolloin hiljaisen osaamisen olennaiset osat saadaan näkyväksi. Kehittämis-
tehtävässäni mallitin haastattelemalla kahta pitkään fysioterapeuttina työskennelleen 
henkilön tapaa tutkia kuntoutujan voimavaroja fysioterapiaprosessin kuluessa. 
 
Keskeisiksi tekijöiksi voimavarojen tutkimisen onnistumisen kannalta nousivat seu-
raavat asiat: rauhallinen ja miellyttävä työympäristö, fysioterapeutin hyvät vuorovai-
kutustaidot, taito käydä dialogia, kyky olla läsnä fysioterapiatilanteessa, kuntoutujan 
kuuleminen, arvostaminen ja kunnioittaminen. Mallituksen pohjalta voidaan päätellä, 
että voimavarojen tutkimisessa ekspertiksi kehittyminen edellyttää fysioterapeutilta 
perustaitojen hyvän hallinnan lisäksi paljon työtä oman itsetuntemuksensa ja kehotie-
toisuutensa parissa. Siten hän voi auttaa kuntoutujaa tilanteeseen, josta tämä pääsee 
jatkamaan elämäänsä eteenpäin uudella tavalla. 

 
 
Johdanto 
 
Kehittämistehtäväni tavoitteena oli selkeyttää itselleni NLP-ajattelutapaan pohjautuvaa mallituspro-
sessia ja vahvistaa siitä työkalua omaan työhöni. Kehittämistehtävän lähtökohtana on ollut oma 
kiinnostukseni voimavaroihin ja hiljaiseen tietoon. Tässä tehtävässä mallitin kahta psykofyysisen 
lähestymistavan omaavaa pitkään fysioterapeuttina työskennellyttä Kaarinaa ja Vesiheinää. Kaari-
nan ja Vesiheinän nimet on tietosuojan vuoksi muutettu. Mallituksen kohteena on fysioterapeuttien 
tapa tutkia kuntoutujan voimavaroja koko fysioterapiaprosessin aikana. Mallittamisen jälkeen tai-
don tai toiminnan voi oppia helpommin ihminen, joka ei ole sitä aiemmin osannut, kunhan löyde-
tään oppijalle sopiva tapa oppia. Mallitusprosessin myötä myös mallitettavalla on mahdollisuus 
tulla tietoiseksi omista taidoistaan paremmin, jolloin hän pystyy hyödyntämään osaamistaan laa-
jemmin eri yhteyksissä. Keräsin aiheeseen liittyvää tietoa kirjallisuudesta ja aiheen tiimoilta kävin 
useita keskusteluja mallitusta tehneiden asiantuntijoiden kanssa. 
 
Psykofyysisessä fysioterapiassa kuntoutujan voimavaroja voidaan tutkia keskustelemalla, kuunte-
lemalla ja tutkimalla kuntoutujan kanssa yhdessä tilannetta. Voimavaroja ovat ihmisen kaikki taidot 
ja kyvyt, joilla hän ylläpitää hyvinvointiaan ja toimintakykyään. Tarkasteltavien seikkojen jaottelu 
pohjautuu kuntoutujan kokonaisuuden eri osa-alueiden huomiointiin. Voimavaroja voidaan tutkia 
havainnoimalla kuntoutujan asentoa, hengitystä, joustavuutta, liikkuvuutta, lihaksistoa, motorisia, 
psyykkisiä ja endokriinisia sekä autonomisen hermoston reaktioita ja kuntoutujan motivaatiotasoa. 
Kartoituksen pohjalta mietitään yhdessä kuntoutujan kanssa, mitkä ovat hänen omat tavoitteensa ja 
millaisilla keinoilla hänen on mahdollista ne saavuttaa. Fysioterapian onnistumisen kannalta on tär-
keää päästä tilanteeseen, jossa kuntoutujalla ja fysioterapeutilla on sama päämäärä. 
 
Koko fysioterapiaprosessin ajan jatkuva voimavarojen tutkiminen ja niissä tapahtuvien muutosten 
huomiointi on onnistuneen ja progressiivisesti etenevän kuntoutujakeskeisen fysioterapian edelly-
tys. Taitava fysioterapeutti toimii dialogisesti keskustellessaan ja havainnoidessaan kuntoutujaa ja 
hänen voimavaratilannettaan. Hän ei ole enää yksityiskohdissa tai säännöissä kiinni. Hänen työs-
kentelynsä on sulavaa, joustavaa ja kaavoista riippumatonta. 
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Koko fysioterapiaprosessin ajan voimavarojen arvioinnissa ja fysioterapian toteutuksessa on tärkeää 
kuulla kuntoutujan subjektiivisia kokemuksia ja hänen omia oivalluksiaan. On olennaista, että fy-
sioterapeutti ja kuntoutuja käyvät keskenään jatkuvaa vuoropuhelua, dialogia. Dialogin tavoitteena 
on yhteisen merkityksen ja näkemyksen muodostuminen kulloinkin käsiteltävästä asiasta. Yhteinen 
näkemys synnyttää jotakin uutta, mikä on aina enemmän kuin vain fysioterapeutin tai kuntoutujan 
näkemys asiasta. Kun kuntoutujan voimavarat ovat vähäiset, niin erityisesti silloin tarvitaan kuule-
vaa, asiantuntevaa ja ymmärtävää ohjausta. Ohjausta on hyvä antaa kuntoutujan voimavaroihin rea-
listisessa suhteessa olevasta liikunnasta ja toiminnasta omassa arjessa. 
 
 
Asiantuntijaksi kasvaminen – hiljaisen tiedon luominen  
 

Intuitio kertoo ajattelevalle mielelle, mihin kohdistaa ajatukset seuraavaksi 
     Jonas Salk 
 
Formaalista eli havaittavaa tietoa saa esimerkiksi koulutuksista ja laatujärjestelmistä. Hiljainen eli 
informaalinen tieto on sisäinen tunne. Se on eräänlainen kohdevalo, joka kirkastaa ydinkohdan. 
Ammattitiedolla voi päätellä, työ- ja elämänkokemuksella voi kuunnella. Ne muodostavat kuitenkin 
vain taustavalaistuksen ajattelulle. Hiljainen tieto sisältää asioita, joita on vaikea sanallistaa kuten 
intuitiota, henkilökohtaisia uskomuksia ja tunteita. (Jalava, Palonen, Keskinen & Kontkanen 1999, 
19; Nurminen 2004, 133.) 
 
Taitavan osaajan on vaikea enää itse kuvailla toimintaansa. Osaaminen on jo sanatonta. Hiljainen 
osaaminen on terveydenhuollossa tärkeä osa ammatillista pätevyyttä. Henkilökohtaiset käsitykset, 
näkemykset ja aavistukset ovat hiljaista tietoa. Ne ovat juurtuneet yksilön toimintaan, kokemuksiin, 
ihanteisiin, arvoihin ja tunteisiin. Hiljaisen tiedon tiedollinen ulottuvuus sisältää malleja, uskomuk-
sia ja erilaisia kaavoja. Tiedollinen ulottuvuus kuvastaa näkemystämme todellisuudesta ja tulevai-
suudesta. (Nurminen 2004, 133–134; Virtainlahti 2005, 27–28; Toivonen & Asikainen 2004, 51, 
130.) 
 
Hiljaisen tiedon kertymistä ja osaamisen tasoja aloittelijasta eksperttiin on tutkittu sairaanhoitajilla. 
Asiantuntijaksi kehittymistä on tutkijoiden toimesta kuvattu hieman eri sanoilla. Kaikkien tutkijoi-
den jaotteluissa oli löydettävissä viisi eri tasoa (kuva 1). Kehittyessä muutoksia tapahtuu kolmessa 
asiassa hitaasti vaiheittain. Ensinnäkin oman kokemuksen karttuessa intuitio tulee toimintaan mu-
kaan, jolloin rakenteet eivät ole enää kahlitsevia. Toiseksi kokonaisuuksien havainnointi kehittyy, 
jolloin mukaan tulee laaja-alaisuutta. Kolmannessa kehitysvaiheessa siirrytään ulkokohtaisen ar-
vioijan roolista osallistuvaksi tekijäksi ja toimintaa ohjaa jokin suurempi arvo. (Toivonen & ym. 
2004, 21; Nurminen 2006; Heikkilä 1997, 177.)  

 
 
 
 
 
 
Kuva 1. Kehittyminen ekspertiksi (Nurminen 2006)  
 

Intuitio on kykyä nähdä sisäisesti ja kykyä tietää ilman asian tietoista prosessointia. Aivoilla on 
taito tiedostamattomasti koota ja prosessoida tietoa sekä hakea vaikeasti havaittavia asiayhteyksiä. 
Ekspertti hahmottaa kokonaistilanteen intuitiivisen ajattelun avulla ja pystyy käyttämään erilaisia 
lähestymistapoja tilanteesta riippuen. Kokonaistilanteen ymmärtäminen perustuu järkevään harkin-
taan sekä käsitteellisen ja hiljaisen tiedon lisäksi herkkyyteen tunnistaa vihjeitä, samankaltaisuuksia, 
erilaisuuksia ja sisäistä huolen tunnetta. (Virtainlahti 2005, 32–33.)  
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Asiantuntijaa auttaa toimimaan intuitio, jossa on sisällä teoriaa. Hän ei kuitenkaan enää toimi teori-
an ohjaamana, vaan hänellä on oma sisäinen, sanaton mallinsa. Se sisältää monia eri teorioita. Hil-
jaisen tiedon kuvataan olevan lähellä monitasoista ja laaja-alaista viisautta. Viisaus taas on omakoh-
taisesti sisäistettyä, koettua ja arvostettua tietoa. Tähän tietoon liittyy olennaisesti empatia eli kyky 
eläytyä toisen ihmisen todellisuuteen. Kehittyneen hiljaisen tiedon kautta on mahdollista tunnistaa, 
milloin näkyvä tieto on totta. (Toivonen & ym. 2004, 13–14, 31 77; Nurminen 2006.) 
 
 
Mallittaminen  
 
NLP (Neurolinguistic programming) on onnistumisen taito, ajattelutapa, monipuolinen tutkimus-
suuntaus, ja lähestymistapa. NLP syntyi 1970-luvulla Yhdysvalloissa. Aluksi NLP:n kehittäjiä kiin-
nosti erityisesti taitavien terapeuttien toiminnan ja myöhemmin kaikenlaisten taitojen mallittaminen. 
Heidän tavoitteenaan oli löytää eri teorioita ja lähestymistapoja yhdistäviä perusolettamuksia, taus-
ta-ajatuksia, työtapoja ja tekniikoita. (Suomen NLP-yhdistys 2008; Kiviaho, Vikeväinen-Tervonen 
& Hiltunen 2008, 138; Hämeenaho 2000, 21.)  
 
NLP:n taustatieteitä ovat konstruktivismi, tekoälytutkimus, kielitiede, psykoterapia, systeemi- ja 
informaatioteoria sekä kognitiivinen psykologia. NLP:ssä panostetaan hyvään vuorovaikutussuhtee-
seen ja siihen, että se on vastavuoroista ja luottamuksellista. Hyvän suhteen luomisessa on tärkeää 
antaa tunnustusta toiselle ja ottaa arvostavasti huomioon toisen maailmakuva. Dialoginen vuorovai-
kutus on uuden oivaltamista, jolloin haetaan yhteistä mielekästä ja hyväksyvää tapaa toimia. Kun 
vuorovaikutus on arvostavaa ja kunnioittavaa, silloin uskalletaan kertoa myös oma erilainen näke-
mys asiaan. Hyvän vuorovaikutuksen luomiseen auttaa muun muassa hyvä kehollinen suhde omaan 
itseen. Se lisää hyvinvointia ja kehon toimintojen sujuvuutta. Tällöin minän eri osat ovat paremmin 
sopusoinnussa keskenään ja hyvälle vuorovaikutukselle on olemassa vakaa pohja. (Kaikkonen-
Pekkonen 2005, 81–82; Toivonen & von Harpe 1995, 12; Rouvinen-Kemppinen & Kemppinen 
2000; Kiviaho & ym. 2008, 138.) 
 
Mallittamalla saadaan hiljaisen osaamisen olennaiset osat näkyväksi. Mallittaminen on käytännön 
prosessi, jonka avulla tutkitaan, miten mallitettava toimii. Sen avulla etsitään vastausta kysymyk-
siin: Miksi tämä henkilö onnistuu? Miten hän rakentaa osaamisensa ja miten se ilmenee käytännös-
sä? Hiljaisen tiedon mallittamista voidaan tehdä esimerkiksi kyselemällä, haastattelemalla, havain-
noimalla, leikkimällä, näyttelemällä, elävöittämällä ja muistelemalla. Mallittaminen tehdään tavalli-
sesti yksilöhaastatteluna. Kisällin kysymyksistä mestari itsekin huomaa, mitä todella osaa. Eksper-
tillä on mahdollisuus tarkastella omaa osaamistaan tai ainakin nähdä sitä uudella tavalla. Lapsella 
mallittaminen on pääoppimismenetelmä. (Heikkilä 1997, 179–181; Tarkka 2008.) 
 
Mallittaminen, haastattelu ja havainnointi ovat aina myös vuorovaikutusta, jossa onnistumiseen 
tarvitaan molemminpuolista kunnioitusta, arvostusta ja avoimutta. Haastatellessa kysymykset usein 
auttavat mallitettavaa näkemään oman taitonsa ja todellisuutensa uudella tavalla, jolloin malli saat-
taa parantua mallituksen kuluessa. Mallittamisen tarkoituksena ei kuitenkaan ole löytää yhtä oikeaa 
totuutta, vaan uusia toimivia tapoja toimia. Mallittaminen on taitavuuden auki purkamisen ohella 
myös oppimaan oppimista. (Heikkilä 1997, 189–192; Toivonen & Asikainen 2000, 18.)  
 
Haastatellessa pitää kuulla ja mennä sanojen taakse ja tarkentaa. Samauttamalla, tekemällä samaa 
voi päästä vieläkin syvemmälle mallitettavan sisäiseen maailmaan. Mallittaja voi kokeilla joko mie-
lessään tai käytännössä mallilta löytämiään asioita. Mallitettava kuvaa sekä sisäistä että ulkoista 
toimintaansa. Mallitettaessa aineistoa tulee runsaasti ja sen järkevä jäsentely on haastavaa. Mallitta-
jan on hyvä antaa asioiden jäsentyä mielessään. On havaittu, että varsinkin hiljaisen tiedon malli-
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Identiteetti 

Uskomukset, 
arvot 

Taidot 
 Käyttäytyminen 

Ympäristö 

Havahtuminen 

tuksen osalla tämä on parempi tapa kuin rationaalinen jäsentäminen. On mahdollista, että tällöin 
löytyy oivalluksia sekä yllättäviä ja merkityksellisiä seikkoja. (Toivonen & ym. 2004, 62.) 
 
 
 
Loogiset tasot mallittamisen toteutuksessa 
 
Robert Dilts on luonut prosessimallin ihmisen ajattelun, toiminnan ja muutoksen loogisista tasoista. 
Diltsin mukaan loogiset tasot ovat ympäristötaso-, käyttäytymisen taso-, taitojentaso, uskomusten ja 
arvojen taso, identiteettitaso sekä havahtumisen taso. Kaikki kokemuksemme sisältävät elementtejä 
kaikilta näiltä kuudelta loogiselta tasolta (kuva 2). Loogiset tasot ovat vuorovaikutuksessa keske-
nään, joten muutoksia ja oppimista voi tapahtua kaikilla tasoilla. Oppimisen vaikutus voi siirtyä 
tasolta toiselle. Ihmiset reagoivat asioihin eri tavalla ja eri prosessitasoilla. Kokemus voi olla kiel-
teinen yhdellä tasolla ja myönteinen toisella tasolla. Prosessimallin avulla voidaan tutkia monia 
asioita, esimerkiksi omaa ammattiroolia, vuorovaikutustapaa tai hyvinvoinnin kokemista. (Hiltunen, 
Kiviaho & Vikeväinen-Tervonen 2003, 61; Toivonen & Kauppi 1995, 20; Lyytikäinen 2004, 112–
113; O’Conner, J & McDermott, I. 1998, 22–23; Hiltunen, Kiviaho, Lassinaro & Vikeväinen-
Tervonen 1996, 17, 38.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 2. Loogiset tasot ovat vuorovaikutuksessa keskenään 
 
Ympäristöntaso viittaa tilanneyhteyteen, ihmisiin ja ympäristöön. Ympäristötaso antaa toiminnalle 
ulkoiset mahdollisuudet ja rajoitteet. Tämä taso vastaa kysymyksiin: mikä, missä, milloin? (Hiltu-
nen & ym. 2003, 61; Hämeenaho 2000, 60; Toivonen & ym. 1995, 20; Dilts 1997, 232.) 
 
Käyttäytymisen taso viittaa aloitteelliseen toimintaan suhteessa ympäristöön. Käyttäytymisellä on 
jokin hyvä tarkoitus, vaikka sitä ei aina ole helppo oivaltaa. Tämä taso vastaa kysymyksiin: mitä 
teen, mitä huomion, mitä olen tehnyt? (Hiltunen & ym. 2003, 61; Luukkala 1998, 78–79; O’Conner 
& ym. 1998, 17.) 

 
Taitojen taso viittaa siihen, mitä ihminen osaa ja kykenee tekemään, koska hänellä on näihin toi-
mintoihin ja tällaiseen käyttäytymiseen tarvittavat tiedot ja taidot. Tämä taso vastaa kysymyksiin; 
mitä osaan, kuinka osaan, miten osaan? (Hiltunen & ym. 2003, 61; O’Conner & ym. 1998, 17.) 
 
Uskomusten ja arvojen taso viittaa elämän arvoihin ja uskomuksiimme. Se toimii muita tasoja 
ohjaavana ja vahvistavana. Tämä taso vastaa kysymyksiin: miksi, mikä on tärkeää, millainen maa-
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ilma on, mikä on oikein, mikä on väärin? (Hiltunen & ym. 2003, 61; 20; O’Conner & ym. 1998, 
17.) 
 
Identiteettitaso viittaa minäkäsitykseen ja ymmärrykseen siitä kuka minä olen? Se sisältää yksilön 
omia perusarvoja koskevia vastauksia. Tähän tasoon liittyy oma elämäntehtävä. Taso vastaa kysy-
myksiin: kuka, millainen olen tai mikä tämä on? (Hiltunen & ym. 2003, 61; Dilts 1997, 17.) 
 
Havahtumisen taso viittaa sellaisiin ajatuksiin ja filosofiaan, joita henkilö uskoo olevan olemassa. 
Tämä taso ohjaa identiteettiä ja etsii vastauksia kysymyksiin: mikä on elämän tarkoitus? Mikä on 
ihmisen tehtävä? (Hiltunen & ym. 2003, 61, Lyytikäinen 2004, 112–113; Hiltunen & ym. 1996, 17.)  
 
 
Voimavarat 
 
Voimavaroja ovat ihmisen kaikki fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset taidot ja kyvyt, joilla hän ylläpi-
tää hyvinvointiaan ja toimintakykyään. Voimavarojen käyttötavat riippuvat ihmisen unelmista, ta-
voitteista, motivaatiosta, tarpeista, itsetunnosta ja hänen käsityksestään omista kyvyistään sekä pä-
tevyydestään. Kokonaistilanne on sidoksissa terveyteen, ympäristöön ja elämäntilanteeseen. Voi-
mavarojen määrittely on aina subjektiivista. Kuntoutujan persoonallisuus vaikuttaa niiden kokemi-
seen. (Rautamies 2005, 52; Lilja 2005, 134; Jokinen 2001, 3–4; Keltikangas-Järvinen 1998, 242.) 
 
Voimissaan olemista voidaan ilmaista monella tavalla ja sanalla: tahto, into, innostuminen, voi-
maantuminen, voimavarat, energisoituminen, vahvistuminen. Ihmisen energian lisääntyminen on 
jokaisesta itsestään sisältä lähtevä tapahtuma. Milton H. Ericsonin mukaan ihmisellä on kaikki ne 
voimavarat, joita hän tarvitsee muutokseen, haasteisiin tai ongelmien selvittelyyn. Toiselle ei voi 
antaa voimaa, vaikka kuinka haluaisi. Toisten ihmisten osuus voi olla vahvistumisprosessissa mer-
kittävä. Sopivassa ja turvallisessa ympäristössä elpyminen on helpompaa. (Kataja 2003, 179–182; 
Siitonen 1999, 93; Toivonen & Kiviaho 1998, 35–36; Toivonen & Kauppi 1999, 130–139.) 
 
Arjessa ohitamme kehomme helposti. Se ikään kuin lakkaa olemasta. Keho toimii automaattisesti. 
Me emme ole tietoisia siitä, mitä koemme kehossamme, vaan olemme enemmän ajatusta ja järkeä. 
Tämä johtaa meidät kahtia, kehoon ja mieleen. Mieli on kehosta irrallaan. Se on olemassa, mutta 
samalla se on meille vierasta. Kehollisten harjoitteiden myötä kehon voimat kasvavat. Tämä tuo 
tilaa ajatuksille ja tunteille, sekä lisää jaksamista ja sosiaalista hyvinvointia. Bunkan on kehittänyt 
kehokeskeisen voimavaratutkimisen. Siinä keskeiset tutkimisalueet ovat kuntoutujan asento, hengi-
tys, liikkuvuus ja lihaksiston joustavuus. Näiden osa-alueiden kartoituksen pohjalta voidaan määri-
tellä kuntoutujan voimavaroja ja fysioterapian toteuttamistapaa. (Lilja 2005, 135; Klemola 2004, 
86–87; Jaakkola 2008; Immonen-Orpana 1995, 136.) 
 
Roxendal on kuvannut kuntoutujan motivaatiotasoa unkarilaisen psykoanalyytikko Radon kehittä-
mällä luokituksella. Radon mukaan kuntoutuja voi olla kiinnostunut, velvollisuudentuntoinen, riip-
puvainen, tukeutuja tai luopuja. Yhteistyötason selvittäminen on tärkeää kuntoutujan tavoitteiden 
määrittelyn ja fysioterapian etenemisen kannalta. Tavoitteet saatetaan muuten asettaa liian korkealle 
tasolle. Fysioterapeutti voi selvittää kuntoutujan yhteistyötasoa esimerkiksi seuraavilla kolmella 
kysymyksellä. Utopiakysymys selvittää, mitä kuntoutuja tekisi ilman tätä vaivaa. Realiteettikysy-
mys selvittää, mikä on mahdollista vaikka kuntoutujalla on tämä vaiva. Motivaatiokysymys tarkis-
taa, mitä kuntoutuja on valmis itse tekemään. Minkä verran hänellä on voimavaroja ottaa vastuuta 
omasta hoidostaan ja paranemisestaan. (Roxendal 1997, 58–70.) 
 
Fysioterapeutin tulee dialogisessa vuorovaikutusprosessissa hyväksyä kuntoutuja juuri sellaisena 
ihmisenä kuin hän on. Fysioterapiassa kumpikaan ei ole määräävässä asemassa, vaan tasa-arvoisesti 
kuntoutuja ja fysioterapeutti yhdessä kehittävät jotakin uutta. Aidossa dialogissa kiinnostuksen koh-
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teena eivät ole ääripäät, joko-tai-näkemykset, vaan hyväksyvä sekä-että-ajattelu. Dialogissa jokai-
sen keskusteluun osallistuvan näkemykset ovat yhtä arvokkaita. Tällainen vuorovaikutussuhde 
mahdollistaa kuntoutujan todellisten voimavarojen löytymisen. (Haarakangas 2001, 31–46.) 
  
 
Mallitukseen liittyviä ajatuksia  
  
Perehdytin Kaarinaa ja Vesiheinää Diltsin loogisiin tasoihin siten, että Kaarina ja Vesiheinä tutus-
tuivat tekemääni yhteenvetoon tasoista ja miettivät heille antamani lomakkeen (taulukko 1) avulla 
omaa työtään ja työskentelyään. Haastattelujen yhteydessä sekä lukuisten sähköpostien ja puhelin-
keskustelujen myötä on ollut mahdollisuus syventää ja tarkentaa asioita ja miettiä, miten voimava-
rojen tutkiminen tapahtuu eri tasojen kautta tarkasteltuna. Ajallisesti on ollut mahdollista perehtyä 
enemmän Kaarinan työskentelyyn, joten hänen osuutensa painottuu selvityksessä. 
 
Ympäristötekijöistä työtilan merkitys nousi molemmilla ensimmäisenä esiin. Kumpikin pyrkii 
valitsemaan olemassa olevat tilaresurssit huomioiden kuntoutujan tilanteeseen mahdollisimman 
hyvin sopivan ympäristön ja välineet. Kaarina asettaa esimerkiksi Keijolle korotetun tuolin valmiik-
si ja Liisalle hän ottaa esiin enenemän tyynyjä. Molemmille on tärkeää, että työympäristö on rauhal-
linen, viihtyisä, raikas, siisti ja valoisa ja tunnelma kiireetön. Kaarina ajattelee, että ympäristön 
huomiointi on kuntoutujan arvostamista. Hänelle itselleen työtilan valoisuus ja ilman raikkaus mah-
dollistavat sen, että hänen on helpompi keskittyä. Vesiheinälle on tärkeää, että työtila on turvalli-
suuden tunnetta lisäävä ja ikkunasta näkyvä maisema on rauhoittava, hyvää mieltä tuova ja kaunis.  
 
Kaarina ja Vesiheinä työskentelevät kuntoutujan kanssa yksin. Merkityksellistä jaksamisen kannalta 
on, että heidän omasta ympäristöstään, verkostostaan löytyy kollegoja, joilla on samansuuntainen 
lähestymistapa fysioterapiaan. Molemmat tekevät moniammatillista yhteistyötä. Vesiheinällä on 
mahdollisuus työnohjaukseen.  
 
Vahvoja ominaisuuksia käyttäytymisen tasolla molemmilla ovat tiedolliset ja ajalliset ennakko-
valmistelut kuntoutujan suhteen, läsnäolo tilanteessa, kuntoutujan arvostava kuuleminen, yhteistyö-
kyky ja valppaus terapiasuunnitelman vaihtamiseen. Kaarinalle ja Vesiheinälle koko fysioterapia-
prosessi ja jokainen kuntoutujan käynti, puhelinkontakti ja konsultaatiot sisältävät kuntoutujan voi-
mavarojen tutkimista jollakin tavalla.  
 
Ennen kuntoutujan kutsumista sisään Kaarina rauhoittaa itsensä, pysähtyy ja keskittyy tulevaan ti-
lanteeseen. ”Suljen puhelimen, saatan hetken istua hiljaa, katsella ikkunasta ulos ja hengitellä rau-
hallisesti. Sitten siirrän ajatukseni tulevaan kuntoutujaan lukemalla uudelleen hänestä tulleen lä-
hetteen. Hälinä sisälläni rauhoittuu. Pyrin myös olemaan näyttämättä hänelle omaa kiirettäni”. 
Vesiheinä ja Kaarina pyrkivät tulemaan terapiatilaan ajoissa ennen kuntoutujan saapumista. Kaari-
nan ajattelee: ”Oletan sen osoittavan kuntoutujalle arvostusta.” Vesiheinä kertoo: ”Arjessa tulee 
tilanteita, jolloin kuntoutuja tulee paikalle ensin. Ne tilanteet tulee hyväksyä, aina ei voi ehtiä ensin. 
Toisena on joskus hyvä olla”. 
 
Molemmat mallitettavat selvittävät kuntoutujan tilannetta hyvin laajasti. He havainnoivat kuntoutu-
jan asentoja, hengitystä, liikeratoja, lihaksistoa, ilmeitä, olemusta ja jännittyneisyyttä istuessa, seis-
tessä, liikkuessa, makuulla ja tilanteen mukaan käyttävät tarkoituksenmukaisia fysioterapeuttisia 
mittaamisen keinoja. Havainnoinnin kohteena on myös se, onko kuntoutuja myönteinen, vastustava 
tai epäilevä. Kaarina antaa kuntoutujan kertoa mahdollisimman paljon.  Tarvittaessa hän tekee tar-
kentavia kysymyksiä. ”Mitä tarkoitat sanoessasi, että…, ymmärsinkö oikein…?” Kaarina yrittää 
aistia oikean ”kanavan” lähestyä kuntoutujaa. Näin hän saa vähitellen selville, tarvitseeko kuntoutu-
ja lisää tietoa, enemmän huolenpitoa tai rohkaisua, vai mitä, jotta hänen kuntoutumisprosessinsa 
etenisi parhaalla mahdollisella tavalla.  
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Molemmat mallitettavat ovat koko ajan valmiita tarkistamaan etenemistapaansa. Kaarina kertoo 
Liisasta, jolla oli ollut pitkään kipuja selässä. Fysioterapia eteni hitaasti, ja Kaarina ihmetteli miksi 
Liisa vaikutti haluttomalta terapiaan. Lopulta Liisa kertoi Kaarinalle perheen taloudellisista ongel-
mista ja vaikeudesta toteuttaa tämän vuoksi suunniteltua terapiaa. Tämä tieto auttoi Kaarinaa ym-
märtämään asiaa laajemmin ja mahdollisti yhteydenoton sosiaalityöntekijään. Kaarina yrittää päästä 
kiinni kuntoutujan kertomuksen ”sisälle” eli kuvitella miltä hänestä tuntuu, saada käsityksen hänen 
tilanteestaan ja suhtautumisestaan kipuun. ”Yritän kuvitella kuntoutujan kertomia asioita”. Kaarina 
ei mene liiaksi mukaan kuntoutujan tilanteeseen. Hän tiedostaa, että hänen havaintonsa ovat hänen 
omiaan. Ne eivät ehkä ole välttämättä samalla tavalla tosia kuntoutujan maailmassa.  
 
Taidoissa ja osaamisessa molemmilla painottuu taustalla oleva monipuolinen koulutus, elämänko-
kemus ja sen myötä hiljaisen taidon tasolla laaja tietotaito ja uskallus intuition käyttöön. Tällä tasol-
la erityisesti esiin tulee, läsnäolo, rauhallisuus, omien rajojen tiedostaminen, kuntoutujan kaikkien 
tunteiden ilmaisun salliminen, luottamuksen luominen, dialogi, kuntoutujan omien hallintamene-
telmien etsiminen ja kuntoutujan omien voimavarojen tukeminen. 
 
Vesiheinällä ja Kaarinalla on pitkä työkokemuksen tuoma taito nähdä laaja-alaisesti kuntoutujan 
tilannetta. Heillä on kyky kuulla ja olla läsnä. Kaarina kertoo, että hän luulee tietävänsä omat rajan-
sa ja hän hyväksy sen, että ei välttämättä pysty aina auttamaan kuntoutujaa. Hän työskentelee rau-
hallisesti, pohtien eri vaihtoehtoja. ”Yritän antaa kuntoutujalle tilaa. Sallin erilaisten tunteiden il-
maisun ja sanon ääneen, että kuntoutuja saa esimerkiksi itkeä tai olla vihainen”. Liisan kohdalla 
tämä on käytännössä tarkoittanut muun muassa sitä, että Kaarina on käyttänyt muutaman tera-
piakerran pelkästään keskusteluun, jolloin Liisa on purkanut turhautumistaan ja ärtymystään.  
 
Vesiheinä kuvaa läsnäoloaan fysioterapiatilanteessa seuraavasti. ”Läsnäoloon vaikuttaa oma asen-
toni. Rauhoitan hengitykseni ja lasken sen alas. Jos oma hengitys on ylhäällä ja se on rauhatonta, 
niin läsnäolo on vaikeaa. Omalla asennollani voin myös lisätä kuntoutujan turvallisuuden tunnet-
ta”.  
 
Kaarina kuuntelee kuntoutujan tapaa puhua itsestään ja kivustaan. Hänen toimintatapaansa vaikut-
taa muun muassa omat tiedot kivusta, kuntoutujan voimakas kivun kokeminen, itseensä ja tilantee-
seensa käpertyminen, masennus, uupumus, muiden asioiden korostuminen. ”Liisa mietti aluksi, 
kuka häntä voisi auttaa, kenen vastaanotolle kannattaisi mennä. Vähitellen hän alkoi pohtia, mitä 
itse voisi tilanteelleen tehdä”. 

Uskomusten ja arvojen tasolla keskeistä on arvostava ja kunnioittava suhtautuminen kuntoutujaan 
ja yhteistyökumppaneihin, kokemus oman työn mielekkyydestä, tavoitteellisuus, avoimuus ja rehel-
lisyys. Vesiheinän ja Kaarinan kokonaisvaltainen ihmiskäsitys määrittää suhtautumista kuntoutu-
jaan. Molemmat näkevät kuntoutujan aktiivisena toimijana ja oman sairautensa asiantuntijana, joka 
vaikuttaa itse omaan elämäänsä. Molemmat fysioterapeutit kokivat, että työtapa on heille oikea tapa 
tehdä työtä ja parhaita tuloksia antava. Kaarinalle työn kehittäminen on ollut aina tärkeää myös 
oman työssä jaksamisen kannalta. Kaarina kunnioittaa myös muita kollegoja ja terveydenhuollon 
ammattiryhmiä eikä hän koskaan kuntoutujan kuullen moiti heitä.  

Vesiheinä korostaa: ”on tärkeää, että kuntoutuja saa kokemuksen aidosti nähdyksi ja kuulluksi tu-
lemisesta”. Lisäksi tuntemus siitä, että hän on tärkeä ja merkityksellinen itselleen, perheelleen, tut-
tavilleen ja yhteiskunnalle, on tärkeätä. Vesiheinä pyrkii tuomitsemattomuuteen. Hän tarkoittaa 
tuomitsemattomuudella sitä, että koettaa katsoa kuntoutujan tekojen taakse ja yrittää nähdä kuntou-
tujan ihmisenä. Aina hän ei ehkä pysty hyväksymään kuntoutujan tekoja. Kaarina pyrkii siihen, että 
hän yrittää oikaista kuntoutujan virheelliset tiedot, esimerkiksi jos kuntoutujalla on selvästi virheel-
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liset käsitykset kivusta. Liisan kanssa Kaarina on käynyt paljon keskustelua kivusta ja harjoittelusta 
sekä siitä mitä se käytännön tasolla kummallekin tarkoittaa. 
 
Kaarina ajattelee, että kuntoutuja on hoitanut terveyttään omien resurssiensa puitteissa. Hän yrittää 
luoda kuntoutujalle uskoa, että tilanteelle on jotain tehtävissä. ”Yritämme yhdessä etsiä pieniä edis-
tysaskelia, voimavaroja lisääviä ja jaksamista tukevia asioita elämästä”. Kaarina kertoo, että kun-
toutujan omat hyväksi kokemat asiat, positiiviset sanat, ovat niitä seikkoja, joihin kannattaa kiinnit-
tää huomiota. Kipukuntoutujien kohdalla on mielestäni tärkeää toiveikkuuden ylläpito. Korostan 
kuntoutujan oman panoksen merkitystä. Hänen tulee vähitellen löytää kokeilemalla itselle sopivat 
hallintamenetelmät.” 
 
Kaarinalle on tärkeää, että kuntoutuja tuntee olevansa arvostettu, tärkeä ja hänen oireensa otetaan 
vakavasti. Tärkeä tavoite on, että hän kokee itse tehneensä parhaansa. ”Kun kuntoutuja kiittää ja 
kertoo saaneensa apua eikä itselle jää tunnetta, että jotakin vielä olisi voinut tehdä. Oletan kuntou-
tujan tuntevan olonsa arvostetuksi, jos hän kertoo asioistaan luottamuksellisesti”. Vesiheinä ker-
too: ”työn tavoitteissa minulle on tärkeää, että kuntoutuja saa hitusen voimavaroja selviytyä arkiru-
tiineista. Tällöin hän pystyy hoitamaan omia asioitaan itsenäisesti sekä jaksaa olla riittävän hyvä 
omassa roolissaan arjessaan.” 

Kaarinalle kuntoutuja on kuin takapihan koivu: ”Pyrin omalta osaltani vaikuttamaan hänen hyvin-
vointiinsa, mutta loppujen lopuksi se kasvaa omaa tahtiaan ja omalla tavallaan. Lopputulos ja te-
kemäni työn tulos on aina arvoitus.” Kaarina jatkaa ”Työ taas on minulle kuin mausteet ruoassa: 
Se maistuu paremmalta, kun tuntee tekevänsä jotain mielekästä ja kokee saavansa auttaa ihmisiä.” 

Identiteettitason näkökulmasta katsottuna esiin tulee ”sinut oleminen itsensä kanssa” sekä kuntou-
tujalle ”luvan antaminen” olla omana itsenään. Molemmilla mallitettavilla tulee oma persoona ja 
oman näköinen työ esiin hyvin. Kun uskaltaa olla oman näköisensä fysioterapeutti, niin silloin on 
mahdollista antaa tilaa kuntoutujalle ja itselleen riittävästi.  
 
Mielestäni haastatteluissa tulee esiin se, että Kaarina ja Vesiheinä ovat työstäneet itseään paljon 
juuri identiteettitasolla. Kaarina ajattelee, että tiedot ja taidot, oma persoona, menneisyys, kokemuk-
set ja uskomukset vaikuttavat hänen tapaansa tehdä työtä. Hänelle on tärkeää löytää mielenrauha, 
tasapaino elämässä ja ihmissuhteissa sekä oppia paremmin tuntemaan itseänsä. ”Näin jaksan pa-
remmin kohdata ja hyväksyä erilaisia kuntoutujia, muuten olisin ehkä välinpitämättömämpi ja me-
netelmäkeskeisempi”. 
 
Seuraava metafora kuvaa Kaarinaa voimavaratutkijana. ”Olen sorsan poikanen, joka pikkuhiljaa 
oppii emonsa avulla (= ”oppi-isien”) ja välillä kantapään kautta löytämään ruokaa ja välttämään 
vaaroja (= oikeita tai huonoja menetelmiä), kestämään myös luonnon asettamia vastoinkäymisiä (= 
työssä epäonnistumisia, kuntoutujien purkamaa pahaa oloa jne.) sekä vähitellen luottamaan pa-
remmin itseensä”. Vesiheinä kuvaa seuraavan metaforan avulla itseään taitavana voimavaratutkija-
na. ”Olen Nuuskamuikkunen, joka on läsnä silloin kun tarvitaan. Koetan olla tunkeutumatta sinne 
minne en kuulu ja pyrin lähtemään tutkimusretkille mielen tai kehonmaailmaan silloin kun ajatukset 
alkaa olla homeisia. Ihan konkreettisestikin voin ottaa repun selkään ja lähden sinne, missä puut 
humisevat, linnut laulavat, vedet virtaavat vapaasti ja kuulen omat ajatukseni.” Toisaalta Vesiheinä 
ajattelee, että hän on kuin Maija Poppanen, joka tulee silloin kun tarvitaan ja lähtee, kun ei tarvita.  
 
Vesiheinä kuvaa lannistumattomuuttaan lastenlaululla ”Hämhämähäkki kiipes langalle”. Sade rik-
koo verkon. Hämähäkki kutoo verkon uudelleen, kuten tekee Vesiheinäkin kerta toisensa jälkeen. 
Vesiheinä kuvaa, että hämähäkin työstä jää kaunis verkko joka säällä. Auringon valo tuo verkon 
kauneuden esiin. Verkon kutominen on kaunis taito. Vesiheinä näkee, että psykofyysisen fysiotera-
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pian verkon kutominen on vasta alussa. Hän kokee olevansa itsekin alussa omassa työssään verkon 
kutomisessa vaikka on jo monessa asiassa ekspertti. 
 
 
Havahtuminen 
 
Luonto vaikuttaa Kaarinan toimintaan ja hän kokee olevansa osa maailmakaikkeutta. Kaarinan mie-
lestä hänen elämäntehtävänsä on kulkea pidemmän tai lyhyemmän ajan toisen ihmisen rinnalla, 
tukea ja auttaa häntä tarvittaessa, olla luottamuksen ja ystävyyden arvoinen, luoda ympärille hyvää 
mieltä ja hyvää oloa, ”hyvinvointia”. Kaarina luottaa ihmisiin ja siihen, että jokainen ihminen on 
pohjimmiltaan hyvä ja yrittää parhaansa. Heille vain täytyy antaa mahdollisuus siihen ja löytää oi-
kea kanava asian oivaltamiseen.  
 
Vesiheinä kuvaa tekemisen ”palon” olevan tällä hetkellä vahvana määrittävänä ja eteenpäin vievänä 
tekijänä hänen työssään. Vesiheinä kertoo: ”Tunne, into ja palo tuntuvat rinnassa. Päässä tuntuu 
raskaalta. Päässä tuntuva raskaus aiheutuu keskittymisestä kuulla ja olla läsnä mahdollisimman 
tiiviisti, ettei päästäisi ajatuksia lihapullaresepteihin” Hän kokee olevansa myös ”joka paikan höy-
lä.” Kuntoutujan kasvu aktivoi Vesiheinän omaa luovuutta. Hänen elämäntehtävänsä on pyrkiä puo-
lustamaan heikompia.  
 
Molemmissa mallituksissa löytyi yllättävän paljon samanlaisia asioita ja kokemuksia, vaikka Vesi-
heinän ja Kaarinan työympäristö ja asiakkaat ovat hyvin erilaisia. Molemmille on tärkeää, olla läsnä 
fysioterapiatilanteessa kuntoutujaa arvostaen ja kunnioittaen, jolloin rauhallisessa ympäristössä 
kuntoutuja voi turvallisesti löytää kokemuksellisen kehollisen oivalluksen ja saada uudelleen yhtey-
den omiin voimavaroihinsa! Havahtuminen tuottaa heräämisen johonkin uuteen. Loogisten tasojen 
näkökulmasta katsottuna havahtumisen taso määrittää molemmilla muita tasoja. 
 
Kaarina havaitsi mallituksen kuluessa, että hänen on vaikea kertoa omista tuntemuksistaan, pukea 
niitä sanoiksi ja kuvata niitä. Kaarinan mukaan mallitusprojekti kannatti tehdä. Prosessin myötä 
hänelle on työtilanteissa tullut ahaa elämyksiä ja uudenlaista tietoisuutta hänen omista toimintata-
voistaan ja kuntoutujan käyttäytymisestä. Oman työn pohtiminen ja sitä kautta oman työtavan tun-
nistaminen ovat lisääntyneet. ”Oli mielenkiintoista ja haastavaa pohtia sitä, miksi teen työtäni niin 
kuin teen”. 
 
Vesiheinä kertoo, että hän on kohdannut mielenkiintoisia asioita itsessään ja koko ajan on jonkin-
lainen prosessi mielessä menossa. Hän pohtii, että hämäläisyydestä tai tavasta miettiä asioita monel-
ta kantilta johtuu ehkä hänen tunteensa hitaudesta ja keskeneräisyydestä. Sen sietämistä ja hyväk-
symistä on nyt aika harjoitella. Vesiheinä kertoo oivaltaneensa paljon itsestään ja tavastaan tehdä 
työtä mallitusprosessin kuluessa. Hän sanoo: ”Kaikkea en vielä ole saanut tuotua näkyväksi ja kaik-
kea en vielä edes uskalla tuoda näkyväksi. Joitakin asioita pitää vielä kokea enemmän itsessään.” 
Mallitus kannatti hänen mielestään tehdä ja sen vaikutus jää mielen sopukoihin ”elämään ja työsty-
mään”. Projekti antoi paljon eväitä Vesiheinän jatkomietinnöille. Tulevaisuudessa, kun ajankohta 
on kaikin puolin sopiva, varmaankin jatkamme Vesiheinän kanssa mallitusta eteenpäin. Vesiheinä 
kiinnostui prosessin myötä minun tavastani tehdä työtä, joten jatkossa saattaa siis seurata mallitus-
prosessi toisinpäin.  
 
 
Pohdintaa 
 
Fullerin mukaan: Kaikki asiat ovat vaikeita, ennen kuin ne ovat helppoja. Fullerin sanat ovat tulleet 
vastaan monessa eri yhteydessä tämän vuoden kuluessa. Noiden sanojen kaltaisia ajatuksia ja kehol-
lisia tuntemuksia olen aistinut itsessäni paljon. Tämän kehittämistehtävän tekeminen ja käytännön 
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mallitusprosessin toteuttaminen on ollut myös retki itseeni. Tässä tehtäväprosessissa eläminen on 
vienyt aikaa paljon enemmän kuin vain sen ajan, jonka olen haastatteluja tehnyt ja tehtävää teks-
tinmuotoon työstänyt. Kaarinan ja Vesiheinän sisäisen kokemusmaailman sanoittaminen sellaiselle 
kielelle, että lukijalla on mahdollisuus ymmärtää, on ollut haastavaa. 
 
Minulla on ollut mahdollisuus keskustella tästä tehtävästä ja siihen liittyvistä ajatuksistani Soile 
Kotakorven kanssa, joka on psykologi ja NLP-kouluttaja. Nämä keskustelut ovat syventäneet omaa 
retkeäni. Mallitettavat heittäytyivät ja lähtivät pohtimaan aidosti omaa tapaansa tehdä työtään sekä 
siihen liittyviä ja vaikuttavia seikkoja. Mallitusprosessista tuli taitavuuden auki purkamisen ohella 
myös oppimaan oppimista. Prosessi lisäsi myös ymmärrystäni omaa intuitiotani kohtaan ja mallitus-
taitoni lisääntyivät. Pienimuotoisesti käytän mallituksen elementtejä kuntoutujien kanssa työsken-
nellessäni sekä erityisesti moniammatillisessa työskentelyssä. 
 
Fysioterapiassa etsitään vaikuttavuutta, mietitään laatua ja joskus saatetaan etsiä totuutta. Onneksi 
totuus ei ole kenenkään yksityisomaisuutta. Totuutta tulee aina enemmän, mitä enemmän on erilai-
sia näkökulmia ja niitä yhdistetään. Kaikkien näkökulmat täydentävät toisiaan. Mitä enemmän on 
erilaisia näkökulmia, sitä lähempänä ollaan totuutta kokonaisuutena. (Toivonen & ym. 1998, 17.) 
Kaarinan ja Vesiheinän ajatukset antavat täydentävää näkökulmaa ja totuutta fysioterapiaan. 
 
Kaarinan ja Vesiheinän vastauksista käy usein ilmi läsnäolon tärkeys sekä halu luoda terapiatilan-
teeseen kiireetön ilmapiiri niukoista aikaresursseista huolimatta. Hopi-intiaanit rakentavat taloaan 
joskus pitkällä aikavälillä. Heille on tärkeää, että rakentajilla on työtä tehdessään mielessään oikeat 
ajatukset. Jos työtä tehdään ilman oikeita ajatuksia, on tulos Hopien mukaan huonompi kuin jos ei 
olisi tehty mitään. Saadakseen kuntoutujaan yhteyden fysioterapeutti, tarvitsee sopivan rauhallisen 
ympäristön, hyvät keskustelutaidot ja kyvyn olla läsnä. (Toivonen & ym. 1998, 12; Jaakkola 2007, 
9; Talvitie, Karppi, Mansikkamäki 2006, 268.)  
 
Fysioterapeutin tulee uskaltaa pysähtyä kuntoutujan kanssa asioiden ääreen, ihmetellä kuntoutujan 
rinnalla, tarjota taitojaan, tietojaan ja intuitiotaan kuntoutujan käyttöön (Jaakkola 2007, 9). Kaarinan 
ja Vesiheinän mallituksessa tuli selkeästi esiin, että toimiva ja hyvä vuorovaikutus on heille ajattelu-
tapa. Heidän ajattelutapansa mahdollistaa hyvän kontaktin hyvin erilaisiin ihmisiin, toisten ihmisten 
arvostamiseen, kunnioittamiseen, ymmärtämiseen, toimivaan yhteistyöhön ja jatkuvaan oppimiseen 
vuorovaikutuksessa. Kaarinan ja Vesiheinän ajattelutapa antaa myös tilaa terapiatilanteissa esiin 
tuleville uusille asioille sekä mahdollistaa ratkaisujen etsinnän joustavasti.  
 
Maailmankuvamme ja todellisuus ovat kaksi eri asiaa. Käsitys tai mielikuva kuntoutujasta ei ole 
sama asia kuin itse kuntoutuja. (Toivonen & ym. 1998, 14.) Kaarina kuvasi tätä asiaa siten, että hän 
tiedostaa, että hänen käsityksensä ovat hänen käsityksiään ja ne eivät ole välttämättä ollenkaan totta 
tai samankaltaisia kuntoutujan maailmassa. 
 
Vesiheinällä ja Kaarinalla on herkkyyttä havaita kuntoutujien ei-sanallisia viestejä. Tutkimuksissa 
on havaittu, että intuitiivisesti työskentelevillä hoitajilla on holistista kokonaisnäkemystä ja he 
omaavat eettisyyttä ja esteettisyyttä. Intuitio toimii parhaiten, kun molemmat osapuolet haluavat 
jakaa omaa todellisuuttaan. Terapeutti, joka suostuu kohtaamaan myös itsensä, seuraamaan omia 
kehollisia tuntemuksiaan ja keräämään palautetta myös itsestään, voi kokea aitoa yhteyttä kuntoutu-
jan kanssa. (Nurminen 2000, 45, 76; Buber 1999, 165.) 
 
Pelästyminen voi aiheuttaa kehossa tärinää. Tämä tunne voi olla se, joka ohjaa toimimasta epäedul-
lisesti. Vesiheinä ja Kaarina kuvasivat, miten omien kehollisten tuntemusten tunnistaminen ja nii-
den merkityksen ymmärtäminen ohjaavat heitä toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla terapiati-
lanteessa. Fysioterapeutin on kehitettävä itsetuntemustaan erityisesti kehotietoisuuden ja intuition 
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tunnistamisen osalta, jotta tällainen kokonaisvaltainen fysioterapeuttinen lähestyminen on mahdol-
lista. (Kabat-Zinn 2007, 409–410; Talvitie & ym. 2006, 268.) 
 
Kaarinaa ohjaa uskomus, että ihmiset ovat pohjimmiltaan kaikki hyviä. Hän kokee tehtäväkseen 
kysyä mitä voin tehdä, jotta asiat edistyvät. Vesiheinä etsii toiminnassaan keinoja, joilla voi tukea 
kuntoutujan oman merkityksellisyyden kokemuksia. Loogisten tasojen kautta voidaan nähdä, että 
Kaarinan ja Vesiheinä taidot ovat heijastumia heidän omista arvoistaan. He ovat kehittäneet itsel-
leen sellaisia taitoja, joita he itse arvostavat. Arvot kertovat siitä, mikä kenellekin on tärkeää. Us-
komuksen myötä jotakin asiaa pidetään totena, jolloin sen todellisuutta ja todenperäisyyttä ei epäillä 
eikä millään tavalla kyseenalaisteta. Uskomukset ja arvot vaikuttavat oleellisesti siihen, millaisia 
taitoja yksilö tai työyhteisö lähtee kehittämään. Fysioterapeutin on hyvä olla tietoinen omista ar-
voistaan, uskomuksistaan ja maailmakuvastaan, koska hän työskentelee niiden kautta. (Hiltunen & 
ym. 2003, 61; Luukkala 1998, 78–79; Lyytikäinen 2004, 112–113.) 
 
Kaarinan Rinnalla kulkijan ja Vesiheinän Nuuskamuikkusen roolit ovat kuntoutujalle määräaikaisia, 
toistaiseksi voimassa olevia. Nuuskamuikkunen ja Rinnalla kulkija auttavat kuntoutujaa voimavaro-
jen etsinnässä ja niiden käyttöön ottamisessa sillä tavalla ja sen aikaa kun siihen on tarvetta. Jokai-
sen kuntoutujan elämäntilanne, uskomukset, arvot ja minäkäsitys ovat ainutlaatuisia ja erilaisia. 
Nuuskamuikkusen ja Rinnalla kulkijan roolit kuvaavat hyvin Milton H. Ericksonin ajatusta siitä, 
että ihmisillä on jo kaikki tarvitsemansa voimavarat olemassa, ne vain pitää löytää ja saada käyt-
töön. 
 
Vesiheinän ja Kaarinan toiminnasta välittyy aito välittäminen ja nöyryys oman rajallisuuden hyväk-
symiseen sekä halu oppia uutta ja kehittyä. Mallituksen myötä vahvistui käsitys siitä, että vankkaan 
eksperttisyteen kuuluu kyky nähdä kokonaisuus, taito tarttua tarvittaessa yksityiskohtiin sekä ym-
märrystä rakentaa sallivaa ja kunnioittavaa ilmapiiriä eri tavoin. Ekspertti uskaltaa ja kykenee koh-
tamaan kuntoutujan omana itsenään. Mielestäni mallittaminen lisää tietoa itsestä, auttaa työn suun-
nittelussa, ohjaa kohdentamaan fysioterapiaa paremmin kuntoutujan tavoitteiden mukaisesti, vah-
vistaa ammattitaitoa ja parantaa työn laatua. 
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”Työ on ajan huvitus” – Hyvinvointia työyhteisöön naurun ja huumorin keinoin 
    

Tarja Kokkonen ja Kirsi Toivonen 
 
 

Olemme pohtineet jo pidemmän aikaa, miten tulemme selviämään teknologian kehitty-
misen myötä pahenevan kiireen puristuksessa. Koemme työn tekemisen mielekkyyden ja 
työnilon olevan uhattuina. Naurujoogakokemusten innoittamina valitsimme kehittämis-
tehtävämme aiheeksi naurun ja huumorin vaikutusten selvittämisen sekä niiden merki-
tyksen työyhteisön hyvinvoinnin edistäjinä. 
 
Naurun tutkiminen on ongelmallista tilannekohtaisuutensa vuoksi. Kuvantamismenetel-
millä on saatu paikannettua ihmisaivoista alueita, joita ärsyttämällä voidaan tuottaa 
naurua ja sen seurauksena myös aistia ilon ja riemun tunteita. Peilisolujärjestelmällä 
voidaan perustella naurun tarttuvuutta sekä tekonaurusta syntyviä vaikutuksia.  
 
Naurulla ja huumorilla voidaan edistää myönteistä ilmapiiriä työpaikoilla. Työnilon 
kokeminen auttaa jaksamaan työssä ja positiivisella tunneilmastolla edesautetaan myös 
luovuutta ja uuden oppimista. Johtamistakaan ei ole olemassa ilman tunteita, joten tun-
netaitojen kehittäminen on tärkeää esimiesten ja alaisten vuorovaikutuksessa. Naura-
minen on yksilöllisesti koettava asia, mutta se vaikuttaa yhteisöllisesti. Nauru on halpa 
ja tehokas lääke, jonka tuotantoprosessi tapahtuu ihmisessä itsessään. Kohtuullisesti ja 
säännöllisesti nautittuna se lisää sekä fyysistä, psyykkistä että sosiaalista hyvinvointia.  
 
 

 
Johdanto   
 
Miten selviämme teknologian kehittymisen myötä pahenevan kiireen puristuksessa? Meiltä odote-
taan työssä enemmän ja enemmän suoritteita. Jatkuvien muutosten keskellä olisi jatkuvasti jaksetta-
va kouluttautua ja ”uusiutua”. Työyhteisön ilmapiiri on ratkaisevassa asemassa tukemassa jaksamis-
ta. Huumori ja nauru voivat rakentaa yhteisöllisyyttä, antaa voimavaroja nähdä asioiden mittasuh-
teita ja avata uusia näköaloja totuttuihin toimintatapoihin (vrt. suomalainen työkulttuuri ja suoma-
lainen sananlaskuperinne). 
 
Naurammeko nykyään vähemmän kuin aikaisemmin? Sveitsissä vuonna 1998 pidetyn huumorikon-
ferenssin raportissa todettiin, että eurooppalaiset nauroivat 1950-luvulla 18 minuuttia päivässä, mut-
ta 50 vuotta myöhemmin vain 6 minuuttia päivässä. ”Onko työelämämme tahti muuttunut niin kii-
reiseksi, ettei meillä ole aikaa yhdessäolon hetkiin, jolloin voisimme laskea leikkiä ja hieman ren-
toutua?” kysyy lääketieteen tohtori, psykologi Görel Kristina Näslund kirjassaan Det goda skrattet. 
(Näslund 1999, 91.) 
 
Koemme, että ainaisen kiireen keskellä työn tekemisen mielekkyys on uhattuna. Perustehtävästä 
nouseva oman työn tarkoitus on vaarassa hukkua oheistehtävien paljouteen (vrt. sähköinen tiedon-
välitys). Mielestämme työntekijöiden asiantuntemusta on arvostettava. Jaksamme työskennellä ja 
voimme kokea työniloa, kun teemme mielekästä työtä ja meitä arvostetaan. Työterveyslaitoksen 
professorin Kaj Husmanin mielestä suomalaisen työkulttuurin suurin ongelma on keskustelutaidon 
puute. Työterveyslaitoksen tutkimusten mukaan työssä jaksamisen tärkeimmät tukipilarit ovat ke-
hittymis- ja joustomahdollisuudet, arvostus, aikaansaamisen ilo, hyvä ilmapiiri, töiden hyvä organi-
sointi, kannustava johtaminen, yhteistyö ja avoin tiedonkulku. (Husman 2007.) 
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”Työ on ajan huvitus” on vanha suomalainen Tammelasta peräisin oleva sanonta. Kustaa Vilkuna 
kertoo kansanomaisista työnjuhlista ja kestityksistä kirjassaan Työ ja ilonpito. Työ on edelleen kes-
keinen osa elämäämme, joten toivomme löytävämme tämän kehittämistehtävämme myötä työn-ilon 
siemeniä, joista työnilo ja hyvinvointi voisi versoa. Kehittämistehtävämme tarkoituksena oli selvit-
tää naurun historiaa ja miten naurua ja huumoria on tutkittu sekä mitä tutkimuksilla on saatu selvil-
le. Kehittämistehtävämme pohjautuu osittain tietoiseen naurun tuottamiseen naurujooga-
menetelmällä. Haluamme tehdä tietoiseksi naurun ja huumorin myönteisiä vaikutuksia sekä yhtei-
söllisyyden merkitystä työssä jaksamisen kantavana voimana.  
 
 
Huumori lisää yhteisyyden kokemusta 
  
Huumori on mielentila tai ominaisuus, joka tuottaa naurua, hauskuutta ja hyvää mieltä. Se tulee 
esiin ihmisten välisissä suhteissa hyväntuulisuutena, nauruna ja leikinlaskuna. Se on kujeellisuutta, 
kiusoittelua, matkimista ja pilailua, josta seurauksena on nauraminen. Hymyily, nauru ja mielihyvä 
vahvistavat ihmistä sekä fyysisesti että psyykkisesti. Huumori luo ihmisten välille lämmön, lähei-
syyden ja turvallisuuden tuntua. ”Naurun kieli” yhdistää läheisellä tavalla ja usein syvemmin kuin 
sanat. Huumori on osa ihmisten välistä vuorovaikutusta ja laaja ihmisenä olemiseen liittyvä asia 
kuuluen näin olennaisena osana myös terveydenhuoltoon. (Åstedt-Kurki, Isola & Tammentie 2000, 
333.)  
 
Huumori tarkoittaa latinaksi elinnestettä, kykyä tajuta huvittavat asiat. Alkuaan se tarkoitti kehon 
nesteiden välistä tilaa, jonka katsottiin määräävän ihmisen mielenlaadun. Huumori on esteettistä 
suhtautumista, joka vapauttaa näkemään ristiriidat ja nurinkuriset tapahtumat, mutta ei sisällä pilk-
kaa. (Taskutietojätti 1985, 687.) Naurukouluttaja Vesa Karvisen mukaan huumori on asenne, mieli-
ala tai tunnelma, jossa on emotionaalinen valmius leikillisyyteen. Huumorintaju puolestaan on per-
soonallisuuden ilmiö, jonka elementtejä ovat oman ja toisen huumorintajun tiedostaminen, huumo-
rintajun arvostaminen ja kyky käyttää huumorintajua selviytymiskeinona. Itselle nauraminen on 
hänen mukaansa merkki kehittyneestä huumorintajusta. Huumoria ja naurua ei oteta aina vakavasti, 
vaikka niiden myönteiset vaikutukset ihmisten väliseen kanssakäymiseen ovat kiistattomat. Vesa 
Karvinen toivoo, että huumoriin ja nauruun suhtauduttaisiin kunnioittavasti ja niitä opiskeltaisiin 
käyttämään myös työpaikoilla. (Karvinen 2003.) Rodd Martin ja Herbert Lefcourt ovat laatineet 
kaksi huumorintajun mittaria, joista ensimmäinen kuvaa huumorilla suhtautumista ja toinen mittaa 
huumorin käyttöä sosiaalisissa tilanteissa. Kummassakin korkeita pisteitä saaneet nauravat muita 
enemmän haastattelussa ja saavat myös tovereilta myönteisiä arvioita. (Ojanen 2007, 228.) 
 
Hymy on suun seudussa oleva kasvojen ilme, joka ilmaisee tyytyväisyyden, ilon, pilkan tms. tun-
netta (Uusi suomen kielen sanakirja 1998, 227). Paul Ekman kartoitti eri tunteisiin liittyviä kasvon 
ilmeitä ja niitä aikaansaavia lihaksia tuijottelemalla peiliin lähes vuoden ajan 1980-luvulla. Hän 
tunnisti kahdeksantoista hymytyyppiä, jotka syntyvät viidentoista kasvolihaksen eri yhdistelmistä. 
Erikoisin hymyistä lienee ylimielinen virne, joka oli Charlie Chaplinin tavaramerkki ja joka Ekma-
nin mukaan ”hymyilee hymyilemisen ajatukselle”. ”Aidot” hymyt, spontaanin mielihyvän tai huvit-
tuneisuuden ilmauksina, nostattavat useimmin hymyn myös puhekumppanin huulille. Hymyissä on 
kaikkiin muihin tunteenilmauksiin verrattuna se etu, että ihmisaivot suosivat hymyileviä kasvoja: 
hymyilevät kasvot tunnistetaan nopeammin kuin nyrpeät. (Goleman 2007, 51.) 
 
Nauraminen eli nauru on lyhyiden peräkkäisten uloshengitysten ja niihin liittyvien äännähdysten 
muodostama erilaisten tunteiden, vallankin ilon ilmaus Se on myös kutituksen aiheuttama refleksi. 
(Nykysuomen sanakirja 1980, 623.) LKT Markku T. Hyyppä on kirjoittanut naurun voimasta kir-
jassaan Tunteet ja oireet. Myönteiset tunteet sitovat ihmiset yhteen ja vahvistavat yhteenkuuluvuut-
ta. Tunteita koetaan toisten ihmisten läheisyydessä ja sosiaalisissa tilanteissa enemmän kuin yksin 
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ollessa. Tieteellisissä tutkimuksissa tunteet on perinteisesti liitetty yksilökokemuksiin. Viime vuosi-
kymmeninä on kuitenkin alettu tutkia myös yhteisön tunteita. Tunnetutkija Paul Ekman työtoverei-
neen kehitti tunteiden ilmaisusäännön, joka johtaa suoraan yhteisöjen ja kulttuurien vaihtelevaan 
tunneilmastoon. Ihminen peittää tai ilmaisee tunteensa kulttuurinsa pelisääntöjä noudattaen. Sään-
nöt määräävät, milloin ja millaisia tunteita voi kussakin tilanteessa tuoda esille. (Hyyppä 2002, 
125.) 
 
Yhteisöllisyys tarkoittaa virallista ja epävirallista vuorovaikutusta työyhteisössä. Se edellyttää, että 
työyhteisössä vietetään aikaa yhdessä. Yhteisöllisyys ei välttämättä ole näkyvää ja kuuluvaa. Se voi 
olla äänetöntä ”työpaikan henkeä”, ”yhteen hiileen puhaltamista”, ”yhteistä säveltä” ja/tai ”fiilistä”. 
Tavoitteena on työntekijöiden hyvinvointi ja työnilo. Yhteisöllisyyteen perustuvan toiminnan taus-
talla vaikuttavat luottamus, luovuus, leikkimieli (jopa ”löysäpäisyys”), liike ja lepo. (Mäkisalo 
2007.) Luottamus on ihmisten keskinäisiä suhteita koossa pitävä liima. Luottamus takaa elämässä 
selviytymisen, sillä se näyttää hidastavan tai estävän haitallisia stressireaktioita. Luottamus syntyy 
varhaisen äiti-lapsisuhteen kiintymyksestä. Varhaislapsuuden kiintymyksestä juontuva perusluotta-
mus on tärkeimpiä voimavaroja tulevalle elämäntaipaleelle. Mitä suurempi perusluottamus vallit-
see, sitä helpompi on toimia yhdessä ja keskittyä olennaiseen. Luottamusta herättävä johtaminen 
tarkoittaa johtamista sekä tiedon että tunteen avulla keskinäisessä vuorovaikutuksessa alaisten kans-
sa. Yhteisöllisyys rakentuu luottamuksen perustalle. (Hyyppä 2005, 33.)  
 
Luovuus on kykyä katsoa mahdollisuuksien maailmaan ja sen edellytyksenä on leikki-mielisyys ja 
luottamus. Menestyäkseen työyhteisön on oltava liikkeessä. Työyhteisön on kuitenkin saatava mää-
ritellä liikkeen suunta ja vauhti. Ulkoapäin annettu muutosvaatimus ei yleensä motivoi, mutta oma-
ehtoisen kehittämisen on todettu lisäävän työmotivaatiota ja yhteishenkeä. Jotta jaksetaan olla liik-
keellä, tarvitaan lepoa. Työyhteisö tarvitsee ajoittain rauhallisempia aikoja ja jokainen työntekijä 
tarvitsee riittävästi lepoa. Itseään on rakastettava ja itsestään on pidettävä huolta, sillä kukaan ei tee 
sitä toisen puolesta. (Mäkisalo 2004, 55–56.) 
 
Yhteisöllisyyden ja yksilöiden hyvinvoinnin yhteyttä on tarkasteltu joissakin kokeellisissa tutki-
muksissa. Ihmisten hyvän terveyden kokemusta on yleensä pidetty hyvinvoinnin mittarina, sillä 
hyvinvoinnin arviointi on mahdollista vain kiertoteitse. Anestesialääkäri Pirjo Lindfors on huolis-
saan yhteiskuntaamme sairastuttavasta yhteisöllisyyden puutteesta, joka on seurannut globalisaation 
ja teknisen verkostoitumisen lisääntymisen myötä. Yhteisöllisyyden murenemiseen näyttäisi liitty-
vän sekä fyysisen että psyykkisen oireilun ja sairastamisen lisääntyminen. (Lindfors 2007, 23.) 
Markku T. Hyyppä on kirjoittanut myös kirjat Elinvoimaa yhteisöstä ja Me-hengen mahti, jotka 
avaavat ikkunoita myönteisen terveyden ja erityisesti hyvinvoinnin tutkailemiseen ihmisyhteisöissä 
ja väestöryhmissä. Tutkimuksessaan Edistääkö sosiaalinen pääoma terveyttä? Pohjanmaan rannikon 
suomen- ja ruotsinkielisen väestön kansalaisaktiivisuuden ja terveyden vertailu (v. 2001) Markku T. 
Hyyppä ja J. Mäki havaitsivat mm., että epäluottamus liittyy miinus-merkkisenä terveyteen, eli se 
heikentää merkittävästi terveyttä – jopa enemmän kuin liikapaino. Suomenkielisten joukossa ruot-
sinkielisiä merkitsevästi suurempi joukko ilmoitti, ettei luota toisiin ihmisiin. Tutkimuksessa ilmeni, 
että suomenruotsalaiset voivat paremmin ja ovat terveempiä ja pitkäikäisempiä. (Hyyppä 2002, 60.)   
                            
                     
Naurun historiaa 
 
Kreikkalainen filosofi Aristoteles syntyi vuonna 380 eKr. Hän kirjoitti, että ”ihminen on ainoa nau-
rava eläin”. Muinaisessa Kreikassa pidetyissä karnevaaleissa sai pilkata mm. poliitikkoja. Antiikin 
Roomassa orjat saivat kerran vuodessa vapaasti arvostella isäntiään. Tiedetään myös, että siihen 
aikaan masentuneille potilaille näytettiin teatterikappaleita ja maanisille potilaille vastaavasti trage-
dioita. Platon kirjoitti 4. vuosisadalla eKr huumorin pahansuovasta luonteesta. Hänen mielestään 
alempiarvoisten pilkkaaminen oli vain keino vahvistaa omaa ylemmyydentuntoa. Vanha Testament-
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ti löysi myöhemmin nauruun myönteisen näkökulman: ”Iloinen sydän pitää ihmisen terveenä, 
synkkä mieli kuihduttaa ruumiin” (Sananlaskut 17:22). (Karvinen 1996, 9.) 
 
Ensimmäisenä huumoriterapian käyttäjänä pidetään Ranskan hovikirurgia, anatomian professori 
Henry De Moudevillea (1260–1320). Hän huomasi potilaiden paranevan nopeammin, kun hän ker-
toi heille huvittavia juttuja. 1300-luvulla klovnit saivat Euroopassa virallisen aseman. Hovinarri sai 
vapaasti tehdä isännästään pilkkaa, mutta vain hovin piirissä. 1400-luvulla ja yleisemminkin keski-
ajalla nauru oli eläimellisen julmaa ja raakaa. Hulluus, hassuttelu ja tyhmyys kuuluivat keskiaikai-
seen nauruun. Naurua piisasi, jos kohteena oli raajarikkoinen, kääpiö, hullu tai omituinen eläin. 
Kaupungeissa karnevaaleihin ja erilaisiin juhliin uhrattiin jopa neljännes vuotuisesta ajankäytöstä. 
(Karvinen 1996, 10.) 
 
1600-luvulla elänyt hollantilainen filosofi Baruch Spinoza kehitteli oman ilon filosofiansa, jonka 
mukaan ilo, nauru ja huumori lisäävät elämisen voimaa. Elämänilo ei hänen mielestään voi koskaan 
olla liiallista ja aina se on hyvää. 1600-luvun uskonpuhdistukset rauhoittivat vähitellen karnevaali-
riehakkuutta ja elämänmenosta tuli säädellympää. (Karvinen 1996, 11.) ”Naurutieteilijä” Prosperus 
Aldorisius julkaisi Gelotoscopia-kirjasen vuonna 1611. Hän johti nauramisen neljän nesteen tasa-
painon vaihteluista ja jaotteli naurut viiteen pääryhmään: hahatus, hehetys, hihitys, hohotus ja huhu-
tus. Sangviiniset, luonteeltaan kuumat ja kosteat ihmiset hahattivat; melankoliset, luonteeltaan kyl-
mät ja kuivat hehettivät; flegmaattiset, luonteeltaan kylmät ja kosteat huhuttivat; sapekkaat, toisin 
sanoen koleeriset, luonteeltaan kuumat ja kuivat, hihittivät tai hohottivat. (Leikola 1982, 222.)  
 
Descartes huomasi naurun olevan refleksi. Hän selitti naurun syntyä tutkielmassaan mielenliikutuk-
sista vuonna 1649: ”Nauru syntyy siten, että oikeanpuolisesta sydänkammiosta keuhkovaltimon 
kautta kulkeva veri äkkiä ja toistuvasti paisuttaa keuhkoja ja pakottaa keuhkoissa olevan ilman ra-
justi poistumaan henkitorven kautta, missä syntyy artikuloimaton ja raikuva ääni.” Nesteopilla oli 
tuohon aikaan tärkeä sija fysiologisten ilmiöiden selittämisessä. Niinpä toisena fysiologisena perus-
teena naurulle Descartes mainitsi nesteiden sekoituksen, joka ohensi verta tavallista enemmän: per-
nasta tuli sydämeen hyvin juoksevaa verta, joka oli syynä iloon. (Leikola 1982, 221.) 
 
Yli sata vuotta sitten erilaiset havainnot nauramisesta johtivat tieteellisen naurututkimuksen, geloto-
logian syntyyn. Nimi on peräisin kreikan kielen sanasta geloion, mikä merkitsee sekä vitsiä että 
komiikkaa; gelos puolestaan tarkoittaa naurua. Kokemusperäisen naurututkimuksen alkutaipaleella 
Charles Darwin kirjoitti anekdoottimaisia selvityksiä nauramiseen liittyvästä käyttäytymisestä. Hän 
kuvasi sitä seuraavasti vuonna 1872 ilmestyneessä teoksessaan The Expression of the Emotions in 
Man and Animals: ”Naurun ääni johtuu syvästä sisäänhengityksestä, jota seuraa lyhyitä, katkonai-
sia, kouristusmaisia rinnan ja erityisesti pallean supistuksia. Siksi naurajan sanotaankin pitelevän 
kylkiään. Ruumiin tärähdellessä pää nyökkäilee edestakaisin, ja alaleuka usein värähtelee samaan 
tapaan kuin joillakin paviaaneilla niiden ollessa hyvin mielissään. Naurun kestäessä suu avautuu 
enemmän tai vähemmän, suupielet vetäytyvät taaksepäin ja hieman ylöspäin, ja ylähuuli kohoaa 
hieman. Suupielten vetäytyminen näkyy selvimmin kohtalaisen vahvassa naurussa. Äärimmäisessä 
naurussa koko ruumis kallistuu usein taaksepäin ja tärisee tai joutuu miltei kouristukseen; pää ja 
kasvot tulevat täyteen verta ja laskimot pullistuvat; silmänympäryslihakset supistuvat rajusti silmien 
suojaksi ja kyynelet valuvat usein esiin.” (Leikola 1982, 226.)  
 
Amerikkalaisen psykologian perustajan G. Stanley Hallin kutittamista käsittelevä tutkimus kuului 
uudella mantereella tehtyihin uraauurtaviin tutkimuksiin vuonna 1897, samoin kuin M. Kenderdine-
sin tutkimus lapsekkaasta naurusta (Rusch 2006, 98). Ranskalaisen filosofin Henri Bergsonin kol-
miosainen artikkeli naurusta Revue de Paris lehdessä vuonna 1899 julkaistiin seuraavana vuonna 
kirjana Nauru, tutkimus komiikan merkityksestä. Bergson korosti naurun olevan ensisijaisesti sosi-
aalinen ilmiö. Hän piti ihmistä paitsi ainoana nauravana eläimenä myös ainoana naurettavana eläi-
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menä. Muut eläimet ovat hänelle naurettavia vain sikäli kuin ne muistuttavat ihmistä. (Leikola 
1982, 232.) 
 
 
Tutkittua tietoa naurun, huumorin ja ilon vaikutuksista 
  
Naurulla ja huumorilla on todettu olevan monia fysiologisia, psykologisia ja sosiaalisia vaikutuksia. 
Stanfordin yliopiston professori William Fry, joka on huumorin ja naurun fysiologisten vaikutusten 
johtava asiantuntija, sanoo naurua sisäiseksi hölkäksi. Hän huomasi omasta kokemuksestaan, että 
yhden minuutin nauru vaikutti sydämen sykkeeseen samalla tavalla kuin soutulaitteella soutaminen 
10 minuutin ajan. Hän huomasi myös, että runsas nauraminen nosti sydämen sykkeen yli 120 ker-
taan minuutissa yli kolmen minuutin ajaksi. Fry on useissa tutkimuksissaan (mm. The biology of 
humor 1994) todennut voimakkaan naurun harjoittavan ja rentouttavan lihaksia, parantavan hengi-
tystä, stimuloivan verenkiertoa, lisäävän kipua lievittävien endorfiinien tuotantoa, vähentävän stres-
siä aiheuttavien hormonien tuotantoa ja parantavan immuunijärjestelmän toimintaa. (Provine 2000, 
193.) 
 
Lääketieteen piirissä naurun ja huumorin tutkimisesta kiinnostuttiin Norman Cousins´n julkaiseman 
kirjan myötä. Kirjassaan hän kertoo, kuinka hän parani kivuliaasta selkärankareumastaan naurun ja 
c-vitamiinin avulla. Hänen mielestään huumori ja nauru olivat yhtenä tekijänä herättämässä elimis-
tön kykyä spontaaniin paranemiseen. (Cousins 1981.) 
 
Naurututkimuksen biologinen näkökulma nousi esille vuonna 1955, jolloin saksalainen kirurgi 
Richard Hassler löysi erään leikkauksen yhteydessä ihmisen naurukeskuksen thalamuksesta. Nauru-
keskuksen ärsytys voi saada ahdistuneimmankin potilaan hymyilemään tai nauramaan. Thalamuk-
sessa kohtaavat toisensa monet elimistön ja aivojen signaalijärjestelmät, ja sieltä on myös esto- ja 
kiihotusyhteyksiä aivokuoren otsalohkoon. Jos yhteydet katkeavat, seurauksena voi olla äkillisiä, 
hillittömiä naurunpuuskia, jotka eivät ilmaise mitään emootiota. (Leikola 1982, 225.) 
 
Italialaiset tutkijat havaitsivat apinakokeissa 1990-luvun alussa, että aivoissa on soluja, jotka näyt-
tävät muodostavan yhteyden tekemisen ja näkemisen välille. Kuvantamismenetelmillä on osoitettu 
vastaavanlaisen peilisolujärjestelmän olemassaolo myös ihmisaivoissa. Verkostoon kuuluvat aina-
kin primaari liikeaivokuori ja Brocan alue otsalohkon alaosassa sekä aktivaatioalueita ohimolohkos-
sa ja päälaen lohkon alaosissa. (Hari 2003, 1467; Goleman 2007, 49.) Kun kirurgit ärsyttivät va-
semman otsalohkon tiettyä aluetta (suplementaarinen motorinen kuorialue SMA ja siellä tietty pieni 
alue), he havaitsivat, että alueen ärsytys tuotti naurua, joka johti ”iloisuuden ja riemun” aistimuk-
seen. Antonio Damasio uskoo kyseisen alueen ärsytyksen tuottavan naurun motoriset hahmot aivo-
jen aistittavaksi, mikä puolestaan tuottaa emootion ja edelleen tunteen. Aivojen kehoa aistivat alueet 
saavat siis viestejä, joista ne rakentavat ”kartan” kehon senhetkisestä tilasta ja kehontila herättää 
emootion ja edelleen siihen liittyvän tunteen (Damasio 2003, 77, 109).  
 
Kehoa aistivat alueet ovat kuin teatteri, joka esittää kehontilat, mutta teatteri voi ärsytyksen avulla 
esittää myös ”ikään kuin” kehontilan, joka myös saa emootion ja tunteen heräämään. Ihmisaivot 
sisältävät monia peilisolujärjestelmiä, jotka ovat erikoistuneet eri tehtäviin. Osa niistä jäljittelee 
havaitsemaamme toimintaa, osa lukee toisten aikeita, tulkitsee tekojen sosiaalisia seurauksia tai 
lukee tunteita. Tuntoaivokuorien toiminta muuttuu katsoessamme toisen ihmisen tekemiä liikkeitä. 
Tutkimuksissa on havaittu, että valokuvia katsovat henkilöt käynnistävät omilla kasvoillaan niiden 
lihasryhmien toiminnan, joita tarvitaan valokuvien henkilöiden emootioiden kokemiseen. Peilisolu-
jen ansiosta tunteet tarttuvat. (Damasio 2003, 113; Hari 2003, 1467; Goleman 2007, 49.) 
 
Toimintamme monimutkaisessa ihmiskontaktien verkostossa edellyttää aivoiltamme erityisiä sosi-
aalisen kognition mekanismeja, jotka mahdollistavat mm. muiden henkilöiden mielenliikkeiden ja 
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aikeiden jatkuvan arvioinnin. Sosiaalisen kognition hermostollinen perusta on kiinteässä yhteydessä 
aivojen emootio- ja motivaatiojärjestelmiin. Saamme tietoa toisten henkilöiden asenteista, aikeista 
ja mielentiloista tarkkailemalla heidän kasvonilmeitään, asentojaan, liikkeitään ja katseensa suuntaa. 
Nämä sosiaaliset vihjeet välittyvät aivoihimme huomaamattamme tavanomaisten aistimekanismien 
välittäminä. (Hari 2003, 1466.)  
 
Huumorin, huumorintajun ja terveyden väliset yhteydet ovat kiinnostaneet monia tutkijoita. Sven 
Svebak kumppaneineen (v. 2004) tutki huumorintajun ja terveyden yhteyksiä laajassa, vertailevassa 
tutkimuksessaan, johon osallistui 65000 norjalaista aikuista. Tulosten perusteella löytyi hyvin vähän  
todisteita huumorintajun ja terveyden suorasta yhteydestä. Tutkimuksessa todettiin kuitenkin heikko 
yhteys huumorintajun ja terveydentilan kokemisen välillä. Svebak kumppaneineen tutki myös lu-
kiolaisten huumorintajun määrää, koettua stressiä, ruumiillisia vaivoja, elämäntarkoitusta ja elämän 
aktiviteettien merkitystä. Selvä yhteys löytyi koetun stressin ja ruumiillisten oireiden välillä, mutta 
tässäkään tutkimuksessa ei todettu huumorintajun ja oireiden välistä suoraa yhteyttä. Tutkimuksessa 
löytyi kuitenkin merkittävä yhteys huumorintajun ja oireita ennustavan elämän aktiviteettien merki-
tykselliseksi kokemisen välillä. Henkilöillä, jotka kokivat elämän aktiviteettinsa tärkeinä, huumo-
rintajulla oli yhteyttä ruumiillisten vaivojen vähäisyyteen. (Martin 2004, 11.)  
 
Paavo Kerkkänen tutki huumorintajua ja terveyttä itäsuomalaisten poliisien työssä vuosina 1995–
1998 (Kerkkänen 2003). Empiiristä näyttöä huumorintajun myönteisistä terveysvaikutuksista ei 
tässä aineistossa löytynyt. Huumorintaju ei ollut myöskään yhteydessä henkisen hyvinvoinnin osa-
alueisiin kuten työtyytyväisyyteen tai stressioireisiin. Tutkija toteaa huumorin ja huumorintajun 
olevan vahvasti tilannesidonnaisia, minkä takia huumorintajusta ja sen merkityksestä voidaan ylei-
sellä tasolla sanoa hyvin vähän. Huumorintajua koskevia yleistyksiä, voidaankin tehdä vain erityi-
syyksien kautta. Huumorintajun moniulotteisuus ja erityisesti sen sosiaalinen ulottuvuus edellyttä-
vät, että huumorintajusta johtopäätöksiä tehtäessä on aina tuotava esiin huumorintajun arvioinnissa 
käytetty menetelmä, huumorintajun arviointitilanne ja ympäristö sekä erityisesti se, ketkä ovat ar-
vioijia ja keitä arvioidaan. 
 
Martin, Puhlik-Doris, Larson, Gray ja Weir (2003) kehittivät huumorityylikyselyn, jonka perusteel-
la voitiin erottaa seuraavat neljä huumorin tyyliä: itseä vahvistava (huumorin käyttäminen ongelmi-
en voittamiseen ja oman tilanteen helpottamiseen), liittymistä vahvistava (yhteishengen vahvistami-
nen, ilmapiirin keventäminen), aggressiivinen (oman aseman nostaminen muiden kustannuksella) ja 
itseä väheksyvä (omien heikkouksien kuvaaminen humoristisesti). Kyselytutkimuksessa oli mukana 
485 henkilöä. Tuloksena oli, että hyvinvoivat, ei-masentuneet ja itseensä luottavat käyttivät itseä ja 
liittymistä vahvistavaa huumoria. Aggressiivinen tyyli ei ollut yhteydessä hyvinvointiin ja itseä vä-
heksyvä huumori kertoi, että hyvinvoinnin kokemisessa oli ongelmia. (Ojanen 2007, 231.) 
 
Hoitotieteen piirissä naurua ja huumoria alettiin tutkia 1990-luvulla. Suomessa huumorin käyttöä 
hoitotyössä on tutkinut mm. Tampereen yliopiston hoitotieteen professori Päivi Åstedt-Kurki, Tam-
pereen yliopiston hoitotieteen tutkija Tarja Tammentie ja Oulun yliopiston hoitotieteen professori 
Arja Isola. He selvittivät kahden yliopistosairaalan henkilökunnan näkemyksiä huumorin käytöstä 
ja ilmenemisestä hoitotyössä ja henkilökunnan keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Tutkimukseen 
osallistui 325 hoitohenkilökunnan jäsentä ja vastausprosentti oli 82. Vastaajista enemmistö piti itse-
ään huumorintajuisina (80 %) ja kertoi käyttävänsä huumoria työssään (77 %). Hoitajien näkökul-
masta ilmeni potilaiden keskinäistä ja potilaiden sekä heidän omaistensa välistä huumoria vähän. 
Tutkijat totesivat, että hoitotieteessä tarvitaan lisää tutkimusta etenkin potilaiden näkökulmasta. 
(Åstedt-Kurki, Tammentie & Isola 2000.) 
 
Maria Erkheikki-Kurtti selvitti pro gradu -tutkielmassaan potilaiden näkemyksiä huumorista hoito-
työssä (Erkheikki-Kurtti 2004). Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeilla sairaala Ortonin, Jor-
vin sairaalan ja Kymenlaakson keskussairaalan potilailta (n =164) maaliskuussa 2004. Lähes kaikki 
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vastaajat kokivat, että huumoria ilmeni heidän hoitopaikassaan ja he kokivat sen olevan tarpeen 
hoidossa. Suurimmaksi osaksi huumori näkyi hyväntuulisuutena, leikinlaskuna ja hyvänä mielenä. 
Sitä käytettiin ilmapiirin kohentamiseen, henkiseen jaksamiseen ja terveyden edistymiseen. Yli puo-
let vastaajista nauroi usein omille kommelluksille, kaskuille ja vitseille sekä perheenjäsenten kerto-
mille asioille. Huumori merkitsi heille hyvää oloa, tervehtymistä ja myönteistä hoitoympäristöä. 
 
Psykologian professori Robert Provine on tehnyt naurun biologiasta ja psykologiasta kirjan, joka 
selvittää naurun evolutiivista alkuperää, sen tarttuvuutta ja vaikutuksia terveyteen. Ella Wilcoxin 
sanonta ”Naura ja maailma nauraa kanssasi” tuo esille naurun merkittävimmän ominaisuuden, ni-
mittäin sen tarttuvuuden. Kun kuulemme naurua, meillä on taipumus yhtyä nauruun, jolloin nauru 
voi levitä ryhmässä kuin kulovalkea. (Provine 2000, 129.)  
 
 
Naurujooga luo myönteistä elämänasennetta 
 
Naurujooga sai alkunsa intialaisen lääkäri Madan Katarian innostuksesta tutkia naurua ja sen merki-
tystä terveydelle ja ihmissuhteille. Hän kirjoitti artikkelia paikalliseen lääkärilehteen naurun terveyt-
tä edistävistä vaikutuksista ja halusi kokeilla teoriaansa myös käytännössä. Niinpä hän meni eräänä 
maaliskuisena aamuna vuonna 1995 kotikaupungissaan Mumbaissa (entinen Bombay) asiasta in-
nostuneena kotinsa lähellä sijaitsevaan puistoon ja pyysi ohikulkijoita nauramaan kanssaan. Madan 
Katarian mukaan intialaiset eivät hymyile saati sitten naura kovinkaan paljon, ja niinpä pyyntö tulla 
nauramaan yhdessä lähinnä ihmetytti. Aikansa pyyntöjä esitettyään muutama ihminen uskaltautui 
nauramaan Madan Katarian kanssa. Ensimmäisessä naururyhmässä Intiassa oli aluksi mukana vain 
viisi henkilöä. Tänä päivänä naururyhmiä on ympäri maailmaa jo lähemmäs 5000. Naurujoogakou-
luttaja Essi Tolonen toi ja aloitti toiminnan Suomessa keväällä 2003. Naurujoogaa käsittelevä teks-
timme pohjautuu hänen koulutusmateriaaleihinsa. Naurujoogan ymmärtäminen vaatii osallistumista 
naurujoogaryhmään, sillä sitä ei voi kuvailla toiselle sanallisesti. Sanat älyllistävät ja nauru on tun-
nepohjainen reaktio. 
 
Naurujoogasessiossa sananmukaisesti nauretaan ja paljon. Sen voima perustuukin erilaisiin harjoit-
teisiin sekä ryhmän tukeen. Osallistujilla ei tarvitse olla yhteistä huumorintajua, eikä naurujoogassa 
väännetä vitsiä naurun tuottamiseksi. Madan Katarian mukaan ihminen nauraa ryhmässä 30 kertaa 
herkemmin kuin yksin. Hänen mukaansa aluksi keinotekoisestikin tuotettu nauru tarttuu (keho ei 
huomaa eroa) ja muuttuu aidoksi nauruksi. Siksi hänen lentävä lauseensa onkin: ”Fake it, fake it 
until you make it !” eli ”Teeskentele, teeskentele kunnes onnistut!” Naurun tarttuvuus ja tekonaurun 
vaikutus liittyvät edellisessä luvussa esille tulleeseen aivojen peilisolujärjestelmään. 
 
Madan Kataria on kehittänyt naurutekniikoita, jotka perustuvat joogaan, leikkiin, arkisiin askarei-
siin ja toimintoihin sekä myönteisen elämänasenteen kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Hengityshar-
joitukset ovat kaiken joogaamisen perusta ja näin on myös naurujoogassa. Syvähengitysharjoitukset 
rentouttavat, auttavat keskittymään sekä lisäävät läsnäoloa (vrt. psykofyysinen fysioterapia). Hengi-
tysharjoitukset mahdollistavat myös pitkäkestoisen nauramisen. Kun osallistuja valitsee uteliaan 
leikkiasenteen, on hänen huomattavasti helpompi saada yhteys omaan nauruunsa ja alkaa tehdä nau-
ruharjoituksia. Nauruharjoitteiden tekeminen saattaa herättää mielessä sekä kehossa monenlaisia 
ajatuksia, tunteita ja tuntemuksia, mutta ne hyväksymällä mahdollisuus nauramiseen lisääntyy. Osa 
nauruharjoitteista on yhdistetty meille tuttuihin arkisiin asioihin ja toimintoihin. Harjoitteita on 
helppo ja turvallinen alkaa tehdä, koska tutut toiminnot löytyvät entuudestaan kehon ja mielen 
muistista (vrt. psykofyysinen fysioterapia). 
 
Nauruharjoitteissa harjoituksiin lisätään tietoisesti aloitettu tekonauru, joka parin sekunnin päästä 
usein muuttuu omaksi spontaaniksi nauruksi. Tärkeää on, että nauruharjoitteita tehdessä ei puhuta, 
vaan ainoastaan nauretaan. Naurujooga-ohjaajan ei tarvitse naurattaa ja ottaa vastuuta ryhmän nau-



 200

ramisesta, naurun laadusta eikä määrästä, vaan jokainen on vastuussa omasta naurustaan. Kun osal-
listuja kunnioittaa ja hyväksyy oman naurunsa sekä nauramattomuuden, on hänen helppo hyväksyä 
myös toisten nauru ja nauramattomuus. Lempeys itseä kohtaan on tärkeä, ja siitä oppii kerta kerran 
jälkeen enemmän ja enemmän. Kun osallistuja muistaa, ettei hänen tarvitse eikä ole pakko nauraa 
eikä myöskään naurattaa muita, voi hän täysin keskittyä omaan nauruunsa ja nauttia yhdessä nau-
ramisen riemusta. 
 
Naurujooga on tarkoitettu aikuisille, jotka haluavat lisätä hyvinvointiaan hauskalla tavalla. Nauru-
joogaa voidaan muokata erilaisille erityisryhmille, kuten esim. sokeille, kuuroille, kipupotilaille, 
mielenterveyspotilaille, masentuneille, flunssaisille, astmaatikoille, eri-ikäisille (lapset, teinit, van-
hukset), ulkomaalaisille, eri ammattiryhmille jne. Naurujoogaa ei suositella niille, joilla on tyrä tai 
sydänvaivoja, ohitusleikatuille ennen lääkärin lopputarkastusta tai vaikeista mielenterveysongelmis-
ta kärsiville, joiden lääkitys ei ole kohdallaan. Päihteiden vaikutuksen alaisille ei ole mielekästä 
ohjata naurujoogaa. 
 
Toiminnallinen naurujoogasessio kestää noin tunnin. Naurujoogan tavoitteet on koottu kuvioon 1. 
Aluksi kerrotaan oleelliset asiat naurujoogasta: historiaa, elementit, naurun vaikutuksista, omia ko-
kemuksia ja naurujoogasession kulku. Varsinaisen naurujoogan perusrungon muodostavat lyhyet 
nauruharjoitukset, syvähengitykset, taputukset, vapaa nauru, rentoutus ja loppuharjoitukset. Tilai-
suus käynnistetään kuitenkin yleensä nauruun virittävillä harjoituksilla eli ”lämppäreillä”, jotka ovat 
mieltä ja kehoa lämmittäviä sekä ryhmähenkeä lisääviä harjoituksia. Nämä harjoitukset eivät siis 
varsinaisesti kuulu itse naurujoogatuokioon. Nauruun virittävissä harjoituksissa ei vielä pyydetä 
osallistujia tietoisesti tuottamaan naurua, vaan annetaan sen tulla, jos on tullakseen. ”Lämppärei-
den” tarkoitus on myös vapauttaa ja poistaa estoja, jotta osallistujien olisi helpompi päästellä me-
nemään eli ilmaista itseään. Harjoituksissa voidaan käyttää musiikkia.  
 
Kun aloitus on valittu, tehdään tilanteen ja käytössä olevan ajan mukaan tietoisia lyhyitä nauruhar-
joituksia. Ne voivat olla haastavia, leikkiasennetta tai uskallusta lisääviä harjoitteita, fyysisiä – liik-
kuvia ja lämmittäviä, kehoa ja mieltä avaavia tai paikallaan tehtäviä harjoituksia. Niitä voidaan teh-
dä yksin, pareittain tai ryhmissä. Jokaisen harjoitteen väliin tehdään taputukset (ho ho ha-ha-ha). 
Syvähengityksiä tehdään tarpeen vaatiessa, kun tuntuu, että on hyvä tasata hengitystä ja ettei väsy 
liikaa. Ennen vapaanauruosiota eli naurumeditaatiota, hiljennytään hetkeksi keskittyen itseen, omiin 
ajatuksiin ja tuntemuksiin (vrt. psykofyysinen fysioterapia). Vapaanauru aloitetaan yleensä piirissä 
istuen, jolloin katsekontakti toisiin helpottaa nauruun mukaan lähtemistä. Vapaanauru jatkuu selin-
makuulla. Näitä nauruasentoja voi muokata ryhmän tarpeiden mukaan. Seuraavaksi ovat vuorossa 
rentoutus ja lopuksi yhteen kokoavat loppuharjoitukset: syvähengitys, venytykset ja loppuhuudah-
dukset. Usein naurujoogasession jälkeinen olo on miellyttävän seestynyt, kun keho ja mieli ovat 
rentoutuneet kokonaisvaltaisesti. (Tolonen 2007, 2008.) 
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KUVIO 1. Naurujoogan tavoitteet (vrt. Tolonen 2007)  
 
 
Ruotsissa on perustettu työpaikoille nauruklubeja, joissa toteutetaan naurujoogan harjoituksia.  Af-
tonbladet uutisoi 10.7.2008 otsikolla Skratta dig frisk under arbetstid: ”Hyvä nauru ei pelkästään 
pidennä elämää, vaan se rauhoittaa työtahtia. Aivoista leviää rentouttavia aineita koko kehoon. Aja-
tuskin, että saa nauraa esimiehen kanssa, tuntuu melkein vallankumoukselliselta. Tai että saa nauraa 
kilpaa kollegan kanssa. Voi olla terveellistä hymyillä työssä, varsinkin järjestetyssä tilaisuudessa 
päivän alkajaisiksi. Kun olet nauranut kunnolla jonkun kanssa, kehossa tuntuu ihanalta. Lihakset 
rentoutuvat ja tulee levollinen olo. On helpompi murtaa ajatusrutiineja, mikä edesauttaa luovuutta.”  
(Borgström 2008.) 
 
 
Pohdinta  
 
Osuimme aihevalinnassamme ajan hermoon, sillä tänä päivänä monet asiantuntijat puhuvat huumo-
rin ja myönteisen elämänasenteen sekä yhteisöllisyyden kokemisen merkityksistä hyvinvoinnil-
lemme. Tunteiden merkitys nousee vähitellen älyllisen ajattelun rinnalle, koska tunteet leimaavat 
kaikkea toimintaamme. Ne vaikuttavat suhteisiimme toisiin, itseemme ja ympäristöön. Myönteiset 
tunteet sitovat ihmiset yhteen ja vahvistavat yhteenkuuluvuutta sekä luovat hyvää mieltä. Johtamis-
takaan ei ole olemassa ilman tunteita, joten tunnetaidot ovat mielestämme tärkeässä roolissa niin 
esimies- kuin alaistaitojenkin kehittämisessä. Naurulle ja huumorille on hyvä antaa tilaa työpaikoil-
la, koska työnilon kokeminen auttaa jaksamaan työssä, ja työpaikan myönteinen tunneilmasto 
edesauttaa uuden oppimista. Leikkimieli ja huumori lisäävät luovaa ajattelua, joka avaa uusia näkö-
kulmia rutiininomaisiin toimintatapoihimme. Ruotsissa on jo alettu tiedostaa naurun merkitys ja 
siellä toteutetaan naurujoogatuokioita työpaikoilla aamunavauksina. Miten olisi, jos suomalaisilla 
työpaikoilla alkaisimme tietoisesti irrotella tunteentuuletuspalavereissa?  
 
”Hikihän tässä tulee hyvän olon kustannuksella!” lausahti eräs naurujoogaan osallistuja. Naurun 
kokonaisvaltaiset vaikutukset ruumiissa ja mielessä ovat meille jokaiselle kokemuksellisesti tuttuja. 
Naurun ja huumorin tutkiminen tieteellisesti on ongelmallista nimenomaan tilannekohtaisuutensa 
vuoksi, koska ”ilmiö katoaa”, kun sitä yritetään tavoittaa. On kuitenkin saatu selville, että pei-
lineuronien ansiosta tunteet tarttuvat. Naurun keskeisin ominaisuus onkin sen tarttuvuus. Naurun 
kuuleminen vetää herkästi suun hymyyn ja houkuttelee mukaan nauramaan. 
  
Myönteinen elämänasenne auttaa meitä hyväksymään todellisuuden sellaisena kuin se on. Saamme 
keskittyä olemiseen tai tekemiseen tässä ja nyt ja voimme hyväksyä sen, mitä tapahtuu eikä meidän 
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tarvitse muuttaa sitä. Naurujoogassa hyväksytään niin nauru kuin nauramattomuus. Psykofyysisen 
fysioterapian harjoitteissa hyväksytään ne tuntemukset ja kokemukset, joita tunnistetaan omassa 
kehossa ja mielessä. Huumorin silmälasit voivat auttaa meitä näkemään omatkin kommelluksemme 
huvittavassa valossa, jos ei ennemmin niin myöhemmin kuitenkin. Iän lisääntymisen myötä tuntuu 
armolliselta osata nauraa itselleen. 
 
Suomen kansalliseepoksen, Kalevalan, tekijä Elias Lönnrot kirjoitti vuonna 1837 seuraavasti: 
”Kauniit ilot, leikit ja huvitukset ovat rasitusten jälkeen virvoittavaisia. Kohtuullisesti nautittuna ne 
kartuttavat sekä ruumiin että mielen hyvää, panevat veren ja muut nesteet paremmin liikkeelle. 
Töistä päästyä sopii itsekunki ilahutella itseänsä ja toimittaa  muillenki, erittäin lapsille ja nuorelle 
kansalle syyttömiä huvituksia.” (Vilkuna 1983.) 
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Työuupumus haasteena 
 

Anna Jussila 
 
 

Kehittämistehtäväni tavoitteena oli tarkastella työuupumusta yhä laajempana ja kas-
vavana ilmiönä yhteiskunnassamme. Tavoitteenani oli myös oppia tunnistamaan 
merkkejä fysioterapia-asiakkaan työuupumuksesta. Halusin lisäksi selkeyttää itselleni 
milloin voin auttaa työuupumuksesta kärsivää asiakasta fysioterapian keinoin ja mil-
loin hänet tulisi ohjata työterveyshuollon piiriin. 
 
Olen kehittämistyössäni tarkastellut työuupumuksen yleisyyttä, oirekuvaa, riskitekijöi-
tä, sekä sen ehkäisyä ja hoitoa tutustumalla kirjallisuuteen ja alan tutkimuksiin. Fy-
sioterapian vaikuttavuutta työuupumuksen hoidossa ei ole Suomessa tutkittu vielä pal-
jon ja luotettavaa, tutkittua tietoa ei ole tarpeeksi saatavilla. Kehittämistyössäni olen 
kuitenkin koonnut tietoa muutamasta tutkimuksesta, jotka tukevat uskomustani siihen, 
että fysioterapian keinoin voimme auttaa työuupumuksesta kärsiviä osana kokonais-
kuntoutusta. 
 
Työuupumukseen voi sairastua kuka tahansa. Oven takana kolkutteleva lama ei var-
mastikaan ole tuomassa helpotusta asiaan. Toivon että tulevaisuudessa näemme 
enemmän kohdennettuja tutkimuksia nimenomaan fysioterapian vaikuttavuudesta osa-
na työuupumuksen hoitoa.  

  
 

Lepo kuuluu työhön niin kuin silmäluomet silmiin. 
Rabindranath Tagore (suomentanut Pertti Seppälä) 

 
 
 
Johdanto 
 
Tarkastelen erikoistumisopintojeni kehittämistehtävänä työuupumusta yhä laajempana ja näkyväm-
pänä ilmiönä yhteiskunnassamme. Yhä useampi fysioterapia-asiakas kokee työuupumusta sivuoi-
reena jonkin muun tuki- ja liikuntaelimistön vaivan lisäksi. Monesti fysioterapiassa keskitymme 
vain kipeän niskan tai olkapään hoitoon, vaikka todellisuudessa käsissämme on paljon laajempi ja 
monimutkaisempi ongelma, jonka hoitoon ja ratkaisemiseksi harva fysioterapeutti on peruskoulu-
tuksessaan saanut työkaluja. Ihmisen kokonaisvaltaisuus – kehon ja mielen erottamattomuuden 
ymmärtäminen on ensiarvoisen tärkeää kohdatessamme asiakkaitamme. 
 
Halusin selvittää osittain hyvin itsekkäistäkin syistä työuupumuksen laajuutta nykypäivänä, sekä 
oppia tunnistamaan merkkejä fysioterapia-asiakkaan työuupumuksesta. Halusin myös selvittää mil-
loin voin auttaa potilasta fysioterapian keinoin ja milloin minun tulisi ohjata hänet työterveyshuol-
lon piiriin. Samalla halusin myös selvittää työuupumusta ehkäiseviä ja hoidollisia tekijöitä, sekä sitä 
miten fysioterapiassa voisimme huomioida ja hoitaa työuupumuksesta kärsiviä asiakkaitamme par-
haalla mahdollisella tavalla. 
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Työuupumus   
 
”Työ on parhaimmillaan merkityksellinen osa elämää. Se ylläpitää sekä edistää henkistä hyvinvoin-
tia ja terveyttä. Hyvä työpaikka tarjoaa päivittäisen sosiaalisen ympäristön ja itsensä toteuttamisen 
mahdollisuuksia” (Verho, 2008, 6). Uupuminen sinänsä on luonnollista – hyvin tehdyn tai raskaan 
työn jälkeen väsymys on normaalia. Väsymys menee ohi kun työt on tehty ja yöt nukuttu. Pahim-
millaan työstä voi kuitenkin muodostua elämänlaatua heikentävä raskas taakka. Työuupumus kehit-
tyy kun työtilanne ylittää ihmisen voimavarat ja uupunut henkilö ei pysty enää täysin palautumaan 
henkisesti ja fyysisesti. Tästä seuraa, että hänen voimavaransa vähitellen ehtyvät. (Verho, 2008, 4, 
6–7, 12; Näätänen ym. 2003, 13, Koivisto 2001, 147)  
 
Työn psykososiaaliset piirteet ovat muuttuneet ja psyykkinen kuormittavuus kasvanut muutaman 
viimeisen vuosikymmenen aikana maailmanlaajuisen taloudellisen tilanteen ja työnvaatimusten 
kasvun seurauksena (Ahola 2007, 14; Koivisto 2001, 46, 49). Käsite loppuunpalaminen (burnout), 
yleistyi jo 1970-luvulla. Ensin ajateltiin että työuupumusta ja loppuunpalamista esiintyi vain sosiaa-
li- ja terveysalalla. Myöhemmin huomattiin että työuupumusta esiintyi laajalti muissakin ammatti-
ryhmissä. 1990-luvulla käsite työuupumus tuli tutummaksi ja suomalaisten työuupumus onkin 
1990-luvun lamavuosien jälkeen lisääntynyt merkittävästi. Erityisesti työpaikoilla, joissa on tapah-
tunut saneerauksia, supistuksia, irtisanomisia, lomautuksia ja joissa on jätetty sijaisuuksia täyttämät-
tä, esiintyy työuupumusta. Kun poislähteneiden tilalle ei oteta uusia työntekijöitä, syntyy usein yli-
kuormitustilanne, jossa työntekijöillä ei ole riittävästi voimavaroja hoitaa laajentuneita ja vaikeutu-
neita työtehtäviä. Työuupumukseen voi sairastua kuka tahansa työikäinen, eivätkä nykypäivän työ-
elämän vaatimukset ole ainakaan tuomassa helpotusta asiaan. (Terveysnetti 2008; Ahonen 2007, 
14–15; Koivisto 2001, 13). Työperäinen stressi ja uupuminen eivät ole halpoja yhteiskunnallekaan. 
Niiden arvioidaan olevan noin 2 % bruttokansantuotteesta, eli vuositasolla kulut nousevat 2-3 mil-
jardiin euroon (Aulanko 2004, 125). 
 
Työuupumuksen tunnistaminen voi olla vaikeaa: mikä on luonnollista väsymistä, mikä uupumista, 
työuupumista, ahdistuneisuutta, stressiä ja mikä loppuun palamista? Mihin asettaa raja mikä on mi-
täkin ja milloin hakea ammattiapua? (Koivisto 2001, 10) Psykiatristen luokitusten mukaan työ-
uupumus ei ole sairaus. Lääkäri ei voi kirjoittaa työuupumusta diagnoosiksi sairaslomatodistukseen, 
eikä työuupumusta ole mainittu kaikissa tunnetuimmissa psykiatrian oppikirjoissakaan. Osa tutki-
joista on sitä mieltä, että käsitettä ”työuupumus” ei tulisi edes käyttää, sillä työuupumuksen oireku-
vauksessa on niin paljon yhtäläisyyksiä niin sanotun epätyypillisen sopeutumishäiriön kanssa. 
(Näätänen ym. 2003, 18.) Työuupumusta käsitteenä ei tule myöskään sekoittaa työstressin käsittee-
seen. Työstressistä voi kärsiä kun työntekijän kyvyt ja työn vaatimukset ovat ristiriidassa keske-
nään. Työuupumuksessa sopeutumien ei riitä, palautuminen ei onnistu ja tilanne pitkittyy. Työ-
uupumista voidaankin pitää pitkittyneenä työstä aiheutuneena työstressioireyhtymänä (Järvelin 
2006; Ahonen 2007, 15; Aro 2001, 21; Koivisto 2001, 50–51). 
 
Työuupumus voidaan jakaa kolmeen osaan. Ensin ilmenee voimakasasteista väsymystä, joka on 
henkistä voimattomuutta ja turhautumista. Se ei liity satunnaisiin työn kuormittavuushuippuihin, ei 
häviä päivittäisellä levolla eikä aina lomankaan aikana. Seuraava aste on kyynisyys, jolloin työnilo 
ja -mielekkyys vähenevät ja jolloin myös työn merkitystä kyseenalaistetaan. Viimeiseksi ilmenee 
heikentynyttä ammatillista itsetuntoa, jolloin työntekijä kokee huonommuuden tunnetta ja pelkoa 
siitä, ettei pysty suoriutumaan työstään ja tuntee menettävänsä työn hallinnan. (Terveysnetti 2008, 
Verho 2008, 7, 12, Näätänen ym. 2002, 332; Näätänen ym. 2003, 9, 15, Koivisto 2001, 153–154). 
 
Työuupumus kehittyy yleensä kolmessa vaiheessa. Ensin puhkeaa hälytysvaihe, yleensä jonkin pit-
kään kestäneen ristiriitatilanteen seurauksena, esimerkiksi irtisanomisuhkan vuoksi. Hälytysvai-
heessa ihminen kuluttaa usein voimavaransa loppuun. Tämä taas johtaa rasittuneisuusvaiheeseen, 
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jolloin ihminen saattaa olla rasittunut, ärtynyt ja vihamielinenkin, ylitöiden teko on yleistä tässä 
vaiheessa. Viimeisessä, uupumisvaiheessa, työntekijän asenteet ja käyttäytyminen muuttuvat voi-
makkaasti ja työntekijä saattaa muuttua välinpitämättömäksi ja kylmäkiskoiseksi. (Terveysnetti. 
2008). Tässä vaiheessa mikä tahansa yksittäinenkin tapahtuma voi olla lopullinen sysäys sairaalloi-
seen uupumukseen, joka pitkittyessään voi myös johtaa masennukseen. Työuupumus on usein pit-
käaikaista ja kertoo sen kroonisesta luonteesta (Verho 2008, 7,12; Ahonen 2007, 15, 20).  
 
Erityisesti 1980-luvulta lähtien löytyy lukuisia luotettavia tutkimuksia työuupumuksen yhteydestä 
psyykkisen hyvinvoinnin heikentymiseen (Ahonen 2007, 25–31; Näätänen ym. 2003, 9). Myös fyy-
sisen hyvinvoinnin heikkeneminen on kiistattomasti yhteydessä työuupumuksen ja työkyvyn ale-
nemiseen, vaikka siitä onkin tehty vähemmän tutkimuksia (Näätänen ym. 2003, 9). Masennuksen ja 
muiden mielenterveydellisten häiriöiden lisäksi työuupumuksella on myös vakavia terveydellisiä 
seurauksia, kuten tuki- ja liikuntaelinsairauksia ja stressiperäisiä fysiologisia muutoksia. Ne altista-
vat edelleen muun muassa sydän- ja verisuonitaudeille. (Ahonen 2007, 20; Näätänen ym. 2002, 
332.) Ainakin Belcastron (1982), Appelsin ja Shoutenin (1991) ja Hallmanin ym. (2003) tutkimuk-
sissa on osoitettu yhteys työuupumuksen ja sydän- ja verisuonitauteihin ja sydäninfarktiin sairastu-
misen riskin välillä (Ahonen 2007, 20, 33–34; Näätänen ym. 2002, 332). Lisäksi ainakin kahdessa 
suhteellisen tuoreessa Pohjoismaisessa tutkimuksessa on tutkittu työuupumuksen ja tuki- ja liikun-
taelinperäisen kivun yhteyttä. Ruotsalaisessa Soares & Jablonskan (2004) tutkimuksessa löydettiin 
yhteys heterogeenisen tuki- ja liikuntaelimistön kivun ja työuupumuksen välillä, sekä Suomessa 
Mirandan ym. (2005) tutkimuksessa työuupumus oli vahvin korreloija selvittämättömän olkapääki-
vun kanssa. (Ahonen 2007, 32–33). 
 
Alkoholin ja työuupumuksen yhteyttä ei ole tutkittu yhtä paljon, mutta Cunradin ym. (2003) ja 
Winwoodin ym. (2003) tutkimuksissa työuupumuksen on todettu lisäävän riskiä myös alkoholiriip-
puvuuteen (Ahonen 2007, 32–33). Lukuisat tutkimukset osoittavat myös yhteyden työuupumuksen 
ja sairaspoissaolojen välillä (Ahonen 2007, 36–38). 
 
 
Työuupumuksen yleisyys 
 
Kansaterveyslaitoksen Terveys 2000 -tutkimuksessa mitattiin työuupumuksen yleisyyttä Suomessa 
viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ansiotyössä olleilla. Mittarina käytettiin Maslach Bur-
nout Inventory – General Scale -kyselylomaketta (MBI-GS). Tutkimuksen perusteella 25 %:lla kai-
kista vastanneista arvioitiin olleen lievä- ja 2,5 %:lla, eli 45 000:lla vakava työuupumus. Työuupu-
mus oli yleisempää naisten keskuudessa ja yli 45-vuotiaiden keskuudessa. (Kansanterveyslaitos 
2002a; Terveysnetti 2008.) 
 
YK:n kansainvälinen työjärjestö on myös selvittänyt työpaikkojen henkistä terveyttä Suomessa, 
Saksassa, Puolassa, Englannissa ja Yhdysvalloissa. Selvityksestä on julkaistu raportti vuonna 2000. 
Raportin mukaan Suomessa jopa yli 50 % työssäkäyvistä kärsii eriasteisista sressioireista ja 7 % 
kärsii vakavasta työuupumuksesta. (Koivisto 2001, 25–26.) Työperäinen stressi on Euroopan Unio-
nin maissa toiseksi yleisin työperäinen ongelma heti selkäsairauksien jälkeen ja sitä esiintyy noin 28 
%:lla työväestöstä EU:n alueella (Euroopan työterveys- ja turvallisuusvirasto 2002). 
 
Samankaltaisia tutkimustuloksia on saatu jo aiemmin kun Kalimo & Toppinen (1997) tutkivat työ-
uupumuksen yleisyyttä Suomessa vuonna 1997 Työterveyslaitoksen teettämässä suurehkossa työ-
uupumustutkimuksessa. Kyseisen tutkimuksen mukaan jonkinasteista työuupumusta koki yli puolet 
työssäkäyvistä. Työuupumus oli myös yleisempää naisten keskuudessa ja yli 55-vuotiailla työnteki-
jöillä. Vakavinta työuupumusta esiintyi heikoimmin koulutetuilla. Mittarina käytettiin Maslach 
Burnout Inventory – General Scale -kyselylomaketta (MBI-GS). (Ahonen 2007, 18–19; Koivisto 
2001, 23–24) Myös Hakanen (2004) on väitöskirjatutkimuksessaan todennut matalan koulutustason 
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ja heikkojen työolojen korreloivan heikon terveyden ja ennenaikaisen eläkkeelle siirtymisen välillä 
(Hakanen 2004, 13). 
 
Jonkin verran tuoreempaa tietoa antaa Työ ja terveys Suomessa 2003 -tutkimus, jonka mukaan 
vuonna 2003 35 % työssä käyvistä piti työtään henkisesti rasittavan ja jopa 43 % joutui kiirehti-
mään melko tai erittäin usein suoriutuakseen työstään (Räisänen & Honkonen 2004). Naapurimaas-
samme Ruotsissa on myös tutkittu työuupumuksen yleisyyttä. Hallsten ym. 2002 tutkivat yli 
3000:ta työikäistä ja heidän mukaansa uupumus oli yleisempää nuorilla naisilla, alle 50-vuotiailla 
työntekijöillä, korkeasti koulutetuilla ei manuaalista tekevillä ja avioliitossa olevilla, muihin ryh-
miin verrattuna. Työuupumuksen mittarina käytettiin Burnout Measure -kyselylomaketta (BM). 
Samankaltaisia tuloksia saivat Lindblom ym. 2006 tutkiessaan työuupumuksen yleisyyttä Ruotsissa 
(N=1812). Heidän tuloksissaan työuupumus oli myös yleisempää naisilla ja yli 50-vuotiailla työn-
tekijöillä muihin ryhmiin verrattuna. Toisaalta heidän tutkimustuloksissaan yhteyttä johonkin tiet-
tyyn siviilisäätyyn tai koulutusasteeseen ei voitu osoittaa. Mittarina käytettiin tässä tutkimuksessa 
Maslach Burnout Inventory – General Scale -kyselylomaketta (MBI-GS). (Ahonen 2007, 18–19.) 
 
 
Työuupumukseen sairastumisen riskitekijöitä 
 
Riskiryhmään kuuluva työntekijä on erittäin työkeskeinen ja vastuuntuntoinen, sekä pyrkii usein 
täydelliseen ja virheettömään työsuoritukseen. Tällainen ihminen ei hyväksy omaa väsymistään tai 
työn laiminlyömistä. Ylitunnollisuus ja ahkeruus johtavat siihen että ihminen usein masentuu työn-
laadun heiketessä ja pitää omaa työtään tärkeimpänä ihmisenä olemisen tapana ja oman ihmisarvon-
sa ja itsearvostuksensa mittarina. Kun oma vaatimustaso on korkealla, antaa hän usein työn vaati-
musten mennä ohi läheisten suhteiden, omien tarpeiden, harrastusten ja jopa terveyden, sekä vertaa 
epäonnistuessaan itseään muihin itseään muihin. Myös tunne, että on arvokas vain jos kaikki muut 
hyväksyvät hänet, sekä taipuvaisuus passiivisuuteen ja muiden armoilla olemiseen ongelmien edes-
sä ovat riskitekijöitä. Yleensä riskiryhmään kuuluvalla henkilöllä ei ole riittävästi stressinhallinta-
keinoja ja hän kantaa usein vastuuta asioista, joihin hän ei edes voi vaikuttaa. Ylitunnollisuus ja 
ehdoitta sitoutuneisuus, sekä halu hallita tulevaisuutta voivat myös muodostua riskitekijöiksi. Riski-
tekijöitä ovat myös ongelmatilanteiden sietämättömyys ja jatkuva halu etsiä oikea ratkaisu pulmiin, 
sekä tunne ettei ole keinoja vaikuttaa työnantajan tai työyhteisön vaatimuksiin. (Ahonen 2007, 20–
21; Aro 2001, 19; Koivisto 2001, 154–155; Terveysnetti 2008.) 
 
Edellä mainitut tekijät ovat pitkälti myös persoonallisuustekijöitä ja osittain lähtöisin työntekijästä 
itsestään. Työperäisiä ja yksilöstä itsestään lähteviä tekijöitä voi olla vaikea erotella toisistaan. Rii-
konen, Makkonen & Vilkkumaa (2002) ovat tutkineet työuupumuksen syitä ja eräs keskeisimmistä 
johtopäätöksistä heidän tutkimushankkeessaan onkin, että työhyvinvoinnin ongelmat eivät aina liity 
niinkään itse työhön, vaan tapoihin joilla työstä ja työhyvinvoinnista ajatellaan ja puhutaan.  (Rii-
konen, Makkonen & Vilkkumaa, 2002, 346.) 
 
Työperäisten tekijöiden yhteyttä työuupumukseen on tutkittu maailmalla paljon. Muun muassa 
Kauppinen & Toropainen (1983) ovat osoittaneet, että aikarajat ja matala itsemääräämisoikeus ovat 
yhteydessä työperäiseen uupumukseen. Myös passiivinen työ näyttäisi altistavan erityisesti naisia 
työuupumukseen. Rafferty (1987) ja Landsbergis (1988) ovat kumpikin osoittaneet omissa tutki-
muskatsauksissaan työn korkean vaativuuden olevan yhteydessä henkiseen uupumukseen. Vastaa-
vasti Melamed ym. (1991) osoittivat että vähiten työuupumusta esiintyi kun työn vaatimukset olivat 
vähäisiä, työntekijöillä oli korkeat vaikuttamismahdollisuudet ja sosiaalinen tuki oli korkeaa. Son-
nentag (1994) on myös omassa tutkimuksessaan osoittanut yhteyden työuupumuksella ja työhön 
vaikuttamismahdollisuuksilla. Bourbonnais (1998 ja 1999) tutkimustulokset osoittivat että työn 
korkeat vaatimukset, mutta myös sekä aktiivinen, että passiivinen työ olivat yhteydessä henkiseen 
uupumukseen. Ja de Jonge ym. (2000) osoittivat että kohdistetuilla työn vaatimuksilla ja työnhal-



 208

linnalla oli yhteys uupumukseen tietyissä ammattiryhmissä (viidellä palvelualalla). (Ahonen 2007, 
21–22.)  
 
 
Työuupumuksen oireet 
 
Työuupumisen tunnistamiseksi itsessään ja muissa, on tärkeätä ajoissa tiedostaa ja tunnistaa siihen 
liittyviä oireita ja hälytysmerkkejä. Näihin lukeutuvat unettomuus (erityisesti aamuyöheräämiset), 
väsymys, voimattomuus, muistin heikkeneminen, unohtelu, tarkkaavaisuuden kärsiminen ja työte-
hon laskeminen. Myös fyysiset oireet, kuten pitkittynyt flunssa, päänsärky, lihassäryt, hengitysti-
heyden ja pulssi nopeutuminen, kohonnut verenpaine, lisääntynyt virtsaamisen tarve, hikoilu, ja 
heikentynyt vatsantoiminta (ummetus tai ripuli), ovat työuupumuksen oireita. Lisäksi kireys, jännit-
tyneisyys, ahdistuminen, ärtyneisyys, huolestuminen, oman terveyden ja harrastusten laiminlyönti, 
liikunnan väheneminen, lisääntynyt alkoholin, tupakan, lääkkeiden ja huumeiden käyttö, mieliala-
muutokset, tunneherkkyys, pelko sekä motivaation puute voivat olla oireita työuupumuksesta. 
(Gockel ym. 2004, 4; Terveysnetti 2008; Verho 2008, 11; Näätänen ym. 2003, 9, 14.) 
 
 
Työuupumuksen ehkäisy   

 
Työuupumuksen ehkäisy ja hoito ovat hyvin samankaltaisia. Hoidon keinot käyvät usein sovellet-
tuina myös työuupumuksen ennaltaehkäisyyn. Koska jokainen meistä kuitenkin on yksilö ja kokee 
stressin ja uupumisen erilailla, ei ehkäisyyn ja hoitoonkaan ole olemassa mitään yksiselitteistä kei-
noa. (Terveysnetti 2008.) Työyhteisöä kehittävä ja työkykyä ylläpitävä toiminta on ehkä parasta 
työuupumuksen ehkäisyä, mutta paljon voi myös tehdä itse omien voimavarojensa vahvistamiseksi 
(Koivisto 2001, 214). Jokainen meistä on oman elämänsä paras asiantuntija, mutta voidakseen kuul-
la omaa sisäistä ääntänsä, on hetkeksi pysähdyttävä ja opittava hiljentymään (Hämäläinen 2001, 
12). Riikonen ym. (2002) uskovat että hyvinvointi työssä ja sen ulkopuolella liittyy pitkälti ”omien 
juttujen” ja ”oman tyylin” löytämiseen ja toteuttamiseen. Juuri näiden katoaminen näyttäisi olevan 
tärkeimpiä pahoinvoinnin syitä. (Riikonen ym. 2002, 347.) 
 
Työuupumuksen ehkäisyssä on oireiden varhainen tunnistaminen ja ajoissa tapahtuva puuttuminen 
tärkeintä. Yksilön on tärkeä osata kuunnella ja tulkita itseä, omia tunteita ja tarpeita sekä oman ke-
hon lähettämiä viestejä. Moni tajuaa uupuneensa vasta kun hänelle ilmaantuu vaikeita fyysisiä oirei-
ta tai hän sairastuu vakavasti. Oireiden tunnistaminen on vaikeaa, mikäli merkkejä ei huomaa itses-
sään tai niitä ei osaa eritellä. Tärkeää olisi oman itsensä tuntemisen lisäksi omien vahvuuksien ja 
heikkouksien rehellinen myöntäminen. (Hämäläinen, 2001, 75; Terveysnetti 2008.) Oman itsensä 
tarkkailussa voi auttaa esimerkiksi stressipäiväkirjan pitäminen (taulukko 1) (Terveysnetti). 
 
 
Taulukko 1. Esimerkki stressipäiväkirjasta (Terveysnetti 2008) 
 

Stressioireet 
Vuorokauden 
tai kellon aika 

Missä? Missä ti-
lanteessa? Keitä 
oli mukana? 

Millaisia ajatuk-
sia ja tunteita 
minulla oli? 

Mitä 
tein? 

Päänsärky, 
niskakipuja 

Kello 16 
Töissä, uuden asi-
akkaan haastatte-
lun yhteydessä 

Turhautunut ja 
vihainen 

Join 
kupin 
kahvia 

 
 
Psyykkiset, fyysiset ja sosiaaliset voimavarat, sekä osaaminen ovat keskeisiä tekijöitä, joilla vasta-
taan työelämän vaatimuksiin. Jotta työntekijän voimavarojen ja työn vaatimusten välillä säilyisi 
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tasapaino, tarvitaan sen saavuttamiseen ja säilyttämiseen tietoista pyrkimystä. Vain siten työkyky 
säilyy ja kehittyy ja toimintakyky, terveys ja ammatillinen osaaminen ovat tasapainossa. (Työterve-
yslaitos 2008.) 
 
Psyykkisiin eli henkisiin voimavaroihimme lukeutuvat muun muassa älylliset toiminnot sekä moti-
vaation, persoonallisuuden, itsetunnon, itsetuntemuksen ja stressinhallinnan keinot. Työn kuormit-
tavuus vaikuttaa henkisiin voimavaroihin ja henkiset voimavarat auttavat työntekijää säätelemään 
työn kuormitusta. Yhteys on siis kahdensuuntainen. Terveelliset elämäntavat ja liikunta vahvistavat 
sekä fyysisiä että psyykkisiä voimavaroja. Liikunnan avulla voidaan ehkäistä monia tuki- ja liikun-
taelimistön vaivoja ja muita sairauksia. Hyvät fyysiset voimavarat auttavat jaksamaan työssä, sekä 
edistävät palautumiskykyä työpäivän jälkeen. (Työterveyslaitos 2008.) Sosiaalisiin voimavaroihin 
lukeutuvat työtovereiden ja esimiehen tuki, mutta myös perhe, ystävät ja muut ihmissuhteet ovat 
tärkeitä työssä jaksamisessa. (Hämäläinen 2001, 75; Työterveyslaitos 2008.) 
 
Rentoutuminen on yksi parhaista työuupumuksen hallinta- ja ehkäisykeinoista. Se on luonnollinen 
taito ja tila, jossa lihasten jännitys vähenee, hengitys tasaantuu ja mieli rauhoittuu. Rentoutuessam-
me myös sydämen syke tasaantuu ja ns. stressikemikaalien, kuten kortisolin pitoisuus laskee. Sään-
nöllisesti tehtynä rentoutumisharjoitukset lisäävät vähittäin sekä henkistä että fyysistä hyvinvointia. 
(Gockel ym. 2004, 7; Katajainen ym. 2004, 52, Terveysnetti 2008.) Mikäli rentoutuminen ei onnistu 
luontevasti ja omaehtoisesti, siihen täytyy opetella jokin metodi tai tekniikka (Koivisto 2001, 35). 
Yleisimpiin rentoutumistekniikoihin kuuluvat mm. progressiivinen rentoutus, jossa lihasryhmiä 
jännitetään ja rentoutetaan vuoron perään, lyhyt rentoutus, jossa rentoutetaan koko keho ilman lii-
kettä mielikuvien avulla, sekä erillisrentoutus, jossa keskitytään esimerkiksi niska-hartiaseutuun. 
Lisäksi on pikarentoutus, joka on lähinnä hengitysharjoitus. Yhdessä nämä ovat ruotsalaisen psyko-
logi Lars-Göran Östin kehittämä sovellettu rentoutus, jolla on todettu olevan suotuisia vaikutuksia 
työuupumuksen ehkäisyssä ja hoidossa. Sovellettu rentoutus sopii myös työterveyshuollon käyt-
töön. Rentoutumistekniikoiden toimivuus ja onnistuminen on kiinni yksilöstä itsestään. (Gockel et. 
al. 2004; 7, Terveysnetti 2008.) 
 
Myös organisaatiotasolla stressinhallintakeinot ovat hyvinvoinnin kannalta tärkeitä. Keinoja voivat 
olla esimerkiksi toiminnan kehittäminen ja ongelmien ratkaiseminen työyhteisössä. (Verho 2008, 7) 
On osattava tai opeteltava sanomaan ei ja mietittävä vaihtoehtoja jos kiire ja kuormitus muodostu-
vat liian suuriksi. On tärkeää ettei eristäydy. Sen sijaan avun pyytäminen ja työtehtävien jako on 
tärkeää. Tarpeeton murehtiminen ja ylihuolehtivaisuus kuluttavat voimavarat nopeasti loppuun. 
(Terveysnetti 2008.) Oikeilla resurssimitoituksilla, henkilöstön ammattitaidon riittävyyden huomi-
oimisella ja työyhteisöjen toimivuuteen panostamalla päästään jo pitkälle. Työpaikan ja henkilöstön 
arvojen tulisi myös olla yhteensopivat, sekä palaute- ja palkitsemisjärjestelmien toimivia. (Aro 
2001, 29). Kun oma ansiotaso on suhteessa työpanokseen ja hyvin tehdystä työstä saa tunnustusta ja 
positiivista palautetta yhdistettynä oman asiantuntemuksen kehittämismahdollisuuksiin sekä työssä 
että koulutuksen kautta, puhutaan jo keskeisistä työmotivaation lähteistä. Avoin ja keskusteleva 
ilmapiiri työyhteisössä, yhteistyö ja mukavat työkaverit ovat myös ensiarvoisen tärkeitä tekijöitä 
työuupumuksen ehkäisyssä ja erinomaisia työmotivaation lähteitä (Koivisto 2001, 13, 34, 107; Hä-
mäläinen 2001, 135).  
 
Myös oikeanlainen henkilöstöjohtaminen ja henkilöstön sosiaalinen kohtelu ovat avainasemassa. 
Työuupumuksen ehkäisy ei edes vaadi suuria taloudellisia panostuksia, vaan pelkästään hyvin toi-
mivilla ja avoimilla esimies-alaiskeskusteluilla voidaan jo saavuttaa paljon. (Aro 2001, 29.) Sään-
nöllisellä työnohjauksella voidaan tukea ja lisätä voimavaroja työn muutoksissa ja kehittämisessä 
(Koivisto 2001, 229). Myös säännöllinen työaika ja kohtuullinen työpäivän pituus ovat tärkeitä, 
jotta aikaa ja energiaa jää myös vapaa-ajalle (Koivisto 2001, 33). 
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Työuupumuksen hoito  
 
Työuupumuksen hoidossa työntekijän ensisijainen kontakti tulisi olla omaan työterveyshuoltoon, 
jossa kartoitetaan tilanne. Mikäli asiakas ohjataan tai hän itse ohjautuu suoraan fysioterapiaan, tulee 
fysioterapeutin olla hoidon edetessä realistinen niiden asioiden suhteen, mihin hän voi fysioterapian 
keinoin vaikuttaa. Aiemmin mainittuihin yksilöllisiin tekijöihin on paremmat mahdollisuudet vai-
kuttaa, kun taas työyhteisölliset ja organisaation tasolla olevat ongelmat tulisi ensisijaisesti selvittää 
työterveyshuollon kautta. Tulee muistaa että fysioterapian tulisi aina olla osa kokonaiskuntoutusta. 
 
Hoito lähtee aina omasta itsestä, toista ihmistä on vaikea pysäyttää. Paraneminen voi alkaa vasta 
kun työuupunut itse ymmärtää tilanteensa ja ymmärtää sen toivottomuuden mikäli hän jatkaa samal-
la tavalla. Kuntoutustoimet ovat tuloksettomia, ellei ihminen itse sitoudu toipumistavoitteeseen. 
(Aro 2001, 105; Verho 2008, 17; Koivisto 2001, 43, 214.) Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 
työuupuneen ihmisen tulisi itse parantaa itsensä, sillä yksin toipuminen on hidasta ja joskus jopa 
mahdotonta. (Aro 2001, 105).  
 
Työuupumuksen hoito määritellään aina yksilöllisesti työuupumukseen sairastuneen henkilön sen 
hetkisen tilanteen mukaan. Tarvittaessa tilannetta rauhoitetaan aluksi sairaslomalla. Häiriintyneen 
unirytmin korjaamiseen menee muutama vuorokausi, mutta vakava toimintakykyä heikentävä vä-
symys vaatii pidemmän, 2–3 viikon sairasloman. Säännölliset tapaamiset lääkärin kanssa ovat tär-
keitä ja voivat sisältää muun muassa stressinhallintaa, oireiden lääkintää ja psykoterapiaa (psyko-
analyyttiset keskustelut sekä kognitiivinen psykoterapia). Työuupumusta selvitettäessä tulee myös 
analysoida mitkä työn, työympäristön ja työyhteisön osatekijät ovat johtaneet työuupumukseen. 
(Aro 2001, 98; Terveysnetti 2008.) 

Potilaan subjektiivisen kokemuksen kuunteleminen ja monipuolinen tutustuminen hänen elämänti-
lanteeseensa on ensiarvoisen tärkeää hoitosuunnitelman laadinnassa (Aro 2001, 98; Terveysnetti 
2008). Ei ole järkevää lähteä etsimään syyllistä tilanteeseen, vaan muodostaa kokonaisvaltainen 
kuva siitä, miten tilanteeseen on jouduttu. Kun asiasta on päästy yksimielisyyteen, voidaan laatia 
toipumissuunnitelma, jonka tavoitteena on kartoittaa, miten työtä tulisi muuttaa ja mitä tukitoimia 
työntekijä tarvitsee työhön palatakseen. Seurantaneuvottelut ovat osa hoidon jatkumista. Työuupu-
mus ei ole vain yksilön, vaan koko työyhteisön ongelma. Työuupumuksen aktiivinen hoito auttaa 
ennaltaehkäisemään työuupumusta ja parantaa työpaikan ilmapiiriä. (Aro 2001, 98-99). Jos vointi ei 
kohene selvästi 2–3 kuukauden aikana, tulisi henkilö lähettää erikoissairaanhoitoon (Terveysnetti 
2008), sillä on vaarana että työuupumus kehittyy krooniseksi väsymyshäiriöksi, joka on työuupu-
musta laajempi ja voi vaikuttaa kaikkiin elintoimintoihin. Krooninen väsymyshäiriö voi kestää vuo-
sikausia ja vakavimmillaan johtaa tilanteeseen, jossa henkilö joutuu lopettamaan kokonaan työnteon 
ja päätyy työkyvyttömyyseläkkeelle. (Näätänen ym. 2003, 18–19.) 

Työuupumuskriisin läpikäynyt työntekijä tarvitsee tukitoimia palatakseen takaisin työhön. Työn 
tulisi olla kuntouttavaa, jolloin työtehtävien tulisi olla mielekkäitä ja tehtävässä onnistumisen tulisi 
olla haasteellista mutta kuitenkin realistista. Esimiehen johdolla tehdyt käytännön järjestelyt työ-
kuormituksen pienentämiseksi muutamaksi kuukaudeksi ja erilaiset vakuutusyhtiöiden rahoittamat 
työkokeilut ovat yksi väylä sen onnistumiselle. Työtovereiden ja esimiehen tuki ovat ensiarvoisen 
tärkeitä työhön paluun onnistumiselle. (Aro 2001, 100; Kivistö 2005, 85.) 

Työuupumukseen voi lisäksi hakea apua läheisten ihmisten, perheen, ystävien ja työtovereiden li-
säksi esimieheltä, työluottamusmieheltä, työterveyshuollosta, terveyskeskuksesta sekä paikallisilta 
mielenterveyden ammattilaisilta, sekä mielenterveystoimistosta. Myös valtakunnallinen kriisipuhe-
lin ja Suomen Mielenterveysseura auttavat hoitoon ohjautumisessa. 
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Näätänen ym. (2002) työuupumuksen ryhmähoidon tutkimus- ja kehittämishanke Balanssissa, to-
teavat työuupumuksen hoidon olevan haasteellista sen kroonisen luonteen vuoksi. Hankkeessa tut-
kittiin vuosina 1999–2001 ryhmäanalyyttisillä ja toiminnallisilla ryhmähoitomenetelmillä toteutet-
tujen vuoden mittaisten interventioiden vaikuttavuutta voimakkaaseen työuupumukseen. Kumpikin 
menetelmä vaikutti työuupumusta laskevasti verrokkiryhmään verrattuna ja tulos säilyi kuuden 
kuukauden seurannan aikana. Vaikka molemmat menetelmät vaikuttivat yhtä hyvin työuupumuksen 
laskuun, todettiin toiminnallisten menetelmien kuitenkin vaikuttavan ryhmäanalyyttisiä menetelmiä 
nopeammin. Tutkimuksessa tunnistettiin kuitenkin myös alaryhmä, jonka uupumustasoon ei kyetty 
vaikuttamaan. Tähän ryhmään kuuluvilla henkilöillä oli jo alkutilanteessa muita voimakkaampi 
työuupumus, matalampi ammatillinen itsetunto ja voimakkaammat depressiiviset oireet. Tämänkin 
alaryhmän kohdalla mielialaan saatiin positiivisia vaikutuksia, mutta ilmeisesti he olisivat tarvin-
neet pidemmän hoitojakson, jotta heidän tarpeisiinsa olisi pystytty vastaamaan paremmin. (Näätä-
nen ym. 2002, 332–333, 342.) 
 
Juha Siitosen väitöskirjatutkimuksen (1999) mukaan tärkein asia jaksamisessa on ns. voimaantumi-
nen (empowerement). Perusajatuksena on että voimaa ei voi antaa toiselle, vaan tarvitaan sisäisen 
voiman tunteen rakentumista, voimaantumista. Se on jokaisesta itsestään lähtevä prosessi. Myös 
lisääntynyttä ammatillista itsetuntoa ja tervettä ammatillista ylpeyttä tarvitaan. Tavoitteiden ja voi-
mavarojen tulee olla tasapainossa, jotta selviää. (Koivisto 2001, 216–217, 219.) Myös Heleena Mat-
tila on tutkinut omassa tuoreessa (2008) väitöskirjassaan sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien 
ihmisten kokemuksia voimaantumisen mahdollisuuksista työssään. Samoin Robinson & Siitonen 
(2001) ovat tutkineet työssä voimaantumista ja tulleet tulokseen, että työssä voimaantuminen on 
mahdollista hienotunteisessa, mahdollistavassa työkulttuurissa. (Mattila 2008, 15). Voimaantumisen 
ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi tulisi jokaisen työyhteisön jäsenen kokea itsensä hyväksytyksi ja 
tasavertaiseksi ihmiseksi osana muuta työyhteisössä. Hänen tulisi tuntea, että häntä kuunnellaan ja 
hänestä välitetään ja että hänellä työllään on merkitystä organisaation menestymisen kannalta. 
(Heikkilä & Heikkilä 2005, 297; Aulanko 2004, 112.) 
 
 
Fysioterapian vaikuttavuus työuupuneilla 
  
Rentoutumista voi saavuttaa sekä aktiivisessa toiminnoissa (esim. hölkätessä), että passiivisin me-
netelmin, kuten hiljentymisharjoituksissa (Katajainen 2004, 53). Erilaisten rentouttavien hoitojen ja 
rentouttavan liikunnan tarve ja käyttö onkin selvästi lisääntynyt viime aikoina (Koivisto 2001, 35). 
Stressinhallintaan käytetään Suomessa eniten liikuntaa, erilaisia rentoutumistekniikoita ja lyhyttera-
piaa (Räisänen & Honkonen 2004). Useimmat työuupumuksen läpikäyneet ihmiset kokevat liikun-
nan auttaneen heitä toipumisvaiheessa (Aro 2001, 107). Hyvä fyysinen kunto on avainasemassa 
työssä jaksamisen kannalta. Erityisesti tämä pätee ikääntyviin työntekijöihin. Valitettavasti liikunta, 
riittävä lepo ja monipuolinen ravinnon saanti ovat kuitenkin juuri niitä asioita, joista helposti tingi-
tään kiireen keskellä. (Koivisto 2001, 214.) 
 
Olen samaa mieltä paljon uupuneiden ihmisten kanssa työtä tehneen ryhmätyönohjaaja ja fysiotera-
peutti Tarja Miikkulaisen kanssa. Hän on todennut, että ”ihmiset ajattelevat usein olevansa liian 
väsyneitä lähteäkseen mihinkään. He ovat itse asiassa väsyneitä juuri sen vuoksi, että eivät lähde 
mihinkään”. Vaikka kotona lepääminen voi olla turvallisen oloista, se voi myös olla samalla tavat-
toman raskasta ja väsyttävää. (Aro 2001, 107.) 
 
Yksilötasolla päivittäinen rentoutuminen on tehokas keino oman jaksamisen ja terveyden tukemi-
seksi ja sen harjoittelusta on helppo aloittaa fysioterapiassa (Toivonen 1994). Kuntoutus ORTONin 
vetämässä Työstressi, uupumus ja koettu työkyky – Mittaaminen ja rentoutumisen vaikutus             
-tutkimuksessa (2004), selvitettiin uupumisen ja työkykyindeksin yhteyttä autonomisen hermoston 
mittaustuloksiin ja kortisolitasoon. Tutkimusinterventiona käytettiin sovellettua rentoutusta, jonka 
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tuloksena voitiin vähentää fysiologista stressiä. Tutkimuksen mukaan rentoutuminen näkyi kiireen 
tunteen vähenemisenä, lihasjännityksen, väsymyksen ja erilaisten kipujen lieventymisenä. (Gockel 
et. al. 2004; 4–8.) 
 
Toivanen (1994) on myös tutkinut 90-luvun lamavuosina rentoutumisen vaikutuksia työstressiin 
pankkitoimihenkilöillä, kotiaputyöntekijöillä ja sairaala-apulaisilla. 15 minuutin päivittäinen rentou-
tuminen työpaikalla puolen vuoden ajan vähensi rentoutusryhmällä sairauspoissaoloja, sekä stressi-
kuormitusta. Lisäksi rentoutusta käyttäneet työntekijät oppivat rentouttamaan niskahartiaseudun 
lihaksistoaan. Verrokkiryhmässä stressinkuormitus ja lihasjännitykset sen sijaan kasvoivat seuran-
nan aikana. (Toivanen 1994.) 
 
Erilaiset kivut, unettomuus, jännittyneet lihakset, huimaus, väsymys, hyperventilaatio, elinvoiman 
ja energian vähyys ovat kaikki työuupumuksen oireita, joihin on potentiaalinen mahdollisuus vai-
kuttaa fysioterapian keinoin. Ihmisillä on usein liian vähän tietoa oman mielensä ja kehonsa yhtey-
destä ja tietoisuudesta omassa kehossaan. Basic Body Awareness Therapy (B BAT) tähtää nimen-
omaan tähän kontaktin löytämiseen omassa fyysisessä kehossa ja lisää kehontietoisuutta fysiotera-
pian keinoin. Tavoitteena on säilyttää terveys ja tarvittaessa tehdä muutoksia elämässä. Keskeisinä 
kulmakivinä harjoittelussa ovat tasapainon, luonnollisen hengityksen ja tietoisuuden yhteys. Tietoi-
sen läsnäolon harjoittelulla pyritään uusiin kokemuksiin, harjoitellaan olemaan tässä ja nyt. Lisään-
tynyt tietous omasta kehosta ja sen reaktioista johtaa oman identiteetin vahvistumiseen ja vahvistaa 
kykyä tehdä tietoisia päätöksiä. B BAT-harjoitteita voidaan soveltaa sekä yksilö- että ryhmäkuntou-
tuksessa. Keskustelut ja reflektointi ovat olennainen osa harjoituksia. (Niskala 2008a; Niskala 
2008b.) 
 
 
Pohdinta 
 
On tärkeää muistaa että työuupumus on kuvaannollisella tasolla ”tarttuvaa”. Kun työyhteisössä jol-
lakin ilmenee työuupumusta, myös työtovereiden väsymys syvenee. Tämä pätee eri rooleissa työ-
uupuneiden kanssa työskenteleviin ammattilaisiin. On tärkeää, että työuupuneiden kanssa työsken-
televille on järjestetty asianmukaista työnohjausta säännöllisesti. Psykologi Antti Aron mukaan ei 
ole hyvä erikoistua vain työuupumuksesta kärsivien hoitoon, vaan työnkuvaan olisi syytä kuulua 
myös muita asiakasryhmiä ja tehtäviä. Aro jopa pohtii tulisiko uupuneita hoitavilla olla jonkinlainen 
lakisääteinen oikeus sapattivapaaseen tai altistuslomaan. Ehdotus kuvaa hyvin asian vakavuutta. 
(Aro 2001, 103–104.)   
 
Näätänen ym. 2003, kirjoittavat että aiemmin on jopa pohdittu, pitäisikö nimitystä työuupumus 
käyttää vain auttamisammateissa toimivien ongelmasta. Työuupumusta ilmenee usein sellaisilla 
ammattiauttajilla, joihin kohdistuu pitkiä aikoja liian kovia vaatimuksia uhrata paljon itsestään huo-
lehtiessaan ja muita tukiessaan. Pitkään jatkuvana toisten tukeminen kuluttaa henkilökohtaisia voi-
mavaroja, energiaa ja työkykyä. (Näätänen ym. 2003, 13, 16.)  
 
Tietopainotteista työtä tekevät ovat kokeneet kovimmin työelämän muutostilanteen, sillä internetin 
ja tiedonsaannin helpottumisen myötä tietoylikuorma ja kaiken hyödynnettävissä olevan tiedon 
omaksuminen on tullut suorastaan mahdottomaksi. Nykyinen tilanne on lähes kaoottinen; jokaisen 
on itse pystyttävä poimimaan oman työnsä kannalta olennainen tieto lukemattomista lähteistä. Se 
saa ihmiset venyttämään jatkuvasti työpäiviään ”kelkasta putoamisen” pelossa. Näin saattaa käyn-
nistyä salakavala uupumiskierre. (Koivisto 2001, 24–25, 46–49.) 
 
Uskon kuitenkin, että uupuminen on myös hyvä asia. Läpikäytyään uupumisen ja toivuttuaan siitä 
ihminen saa uuden mahdollisuuden parempaan elämään, jossa tuntee omat voimavaransa ja rajansa, 
sekä osaa kuunnella ja tulkita mielen ja kehon viestejä. Myös Aulanko (2004) kirjoittaa kirjassaan 
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Työ ja elämäni uupumisen antamista positiivisista mahdollisuuksista. Loppuunpalamisen jälkeen ei 
ole paluuta vanhaan. Sen jälkeen aukeaa portti uuteen. (Aulanko 2004, 128.) 
 
Fysioterapian vaikuttavuutta työuupumuksen hoidossa ei ole Suomessa tutkittu vielä paljon. Kehit-
tämistyössäni olen kuitenkin koonnut tietoa muutamasta tutkimuksesta, jotka tukevat olettamustani 
siitä, että fysioterapian keinoin voimme auttaa työuupumuksesta kärsiviä osana kokonaiskuntoutus-
ta. Toivon että artikkelini auttaa työikäisten parissa työskenteleviä fysioterapeutteja tunnistamaan 
työuupumuksen oireita ja antaa ideoita siihen, mistä fysioterapiassa voisi lähteä liikkeelle, sekä tar-
vittaessa ohjaamaan asiakas esimerkiksi työterveydenhuollon piiriin. 
 
Itse sain kehittämistehtäväni työstämisen myötä varmuutta siitä, miten toimin työuupumuksesta 
kärsivän asiakkaan kanssa. Uskon, että olen myös oppinut tiedostamaan omaa rajallisuuttani sen 
hoidossa. On tärkeää osata tunnistaa omat rajansa ja se milloin joku toinen taho, esimerkiksi työter-
veyshuolto, osaisi auttaa asiakasta paremmin. 
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Kipukuntoutujan piirtämä ruumiinkuva 
 
                                         Heli Turkki 
 
 

Kipukuntoutujan ruumiinkuvan piirtäminen syventää kuntoutujan omaa ja fysiotera-
peutin ymmärrystä kuntoutujan senhetkisestä tilanteesta. Parhaimmillaan se kuvaa 
korvaamattomasti subjektiivisuutta. Kehittämistehtävässä pyrin selvittämään ruumiin-
kuvapiirroksen käyttömahdollisuuksia fysioterapiassa. 
 
Kipukuntoutujan krooninen kipu alentaa toimintakykyä ja hänen psykososiaalinen 
elämänsä rajoittuu. Kipu vaikuttaa kuntoutujan elämänlaatuun, aiheuttaa masennus-
ta, avuttomuutta ja kärsimystä. Kipukuntoutuksen aikana kymmenen kuntoutujaa piirsi 
ruumiinkuvansa. 
 
Kuntoutujan ja fysioterapeutin välille syntyi ruumiinkuvan piirtämisestä intensiivinen 
vuorovaikutustapahtuma. Kuntoutujat piirsivät auliisti omaa kuvaansa ja kertoivat 
tuntemuksistaan sekä kokemuksistaan. Haastattelin kuntoutujaa piirtämisen aikana ja 
havainnoin piirtämistapahtumaa. Kuntoutuja tulkitsi itse kuvaansa ja kehollisuuttaan. 
Ruumiinkuvan piirtäminen antaa kuntoutujalle tilaisuuden arvioida omaa tilannettaan 
konkreettisesti. 
 
Ruumiinkuvan piirtäminen on hyvä tutkimismenetelmä ja se toimii mielestäni myös te-
rapiamenetelmänä. Koen, että sen avulla fysioterapeutti pystyy arvioimaan psykofyy-
sisen fysioterapian vaikuttavuutta ja seuraamaan kuntoutujan kehollisuuden muuttu-
mista pitkässä kuntoutumisprosessissa. 

 
 
 
Johdanto 
 
Valitsin ruumiinkuva-aiheen tutkiakseni tarkemmin, miten kipukuntoutuja, kuten esimerkiksi 
CRPS-potilas (Complex Regional Pain Syndrome = monimuotoinen alueellinen kipuoireisto) kokee 
oman kehonsa kokonaisuutena. Eräs kuntoutuja kuvasi kokemustaan ja tuntemuksiaan sanomalla, 
että ”yläraaja on kuin kalan pyrstö, turvonnut, möntti, jäykkä ja kylmä”. Kokemukseni mukaan 
kipu ja rajoittunut toimintakyky vaikuttavat kuntoutujan koko arkielämään ja uskallukseen liikkua 
sekä psykososiaaliseen elämään.  
 
Pohdin, kuvaako kuntoutujan ruumiinkuvapiirros hänen kokemustaan itsestään. Mietin myös, miten 
hän kokee ruumiinkuvansa piirtämisen. Antaako kuva lisäinformaatiota fysioterapeutille, kun hän 
laatii kuntoutussuunnitelmaa yhdessä kuntoutujan kanssa ja pohtii fysioterapian menetelmiä. Olen 
pohtinut, vaikuttaako piirroksen tekeminen kuntoutujan ajatusmaailmaan ja kokemukseen omasta 
itsestään. Kehittämistehtävässäni selvitän ruumiinkuvapiirroksen käyttömahdollisuuksia fysiotera-
piassa. Ruumiinkuvapiirros voisi näkemykseni mukaan olla oiva keino seurata psykofyysisen fy-
sioterapian vaikutuksia pitkässä kuntoutumisprosessissa. 
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Kipu – mitä kipu on? 

 
Kipu, ja varsinkin krooninen kipu eri muodoissaan, aiheuttaa suomalaiselle väestölle ongelmia mo-
nella tasolla. Kipu rajoittaa työikäisten toimintakykyä ja vie voimia. Vanhuksilla se lisää avun tar-
vetta arkielämässä. Yksilötasolla kipu alentaa elämänlaatua, aiheuttaa masennusta, avuttomuutta ja 
kärsimystä. Kipupotilaat ovat terveyspalvelujen suurkäyttäjiä: yli kymmenen kertaa vuodessa lääkä-
rissä käyviä on TULE-sairauksia sairastavissa kolminkertainen määrä muita sairauksia sairastaviin 
verrattuna. (Kalso & Vaino 2004, 31.) 
 
Kansainvälisen kivuntutkimusyhdistyksen (IAPS, International Association for Study of Pain) mää-
rittelyn mukaan ”Kipu on epämiellyttävä sensorinen tai emotionaalinen kokemus, johon liittyy 
mahdollinen tai selvä kudosvaurio, tai jota kuvataan kudosvaurion käsittein”. Kipu on henkilökoh-
tainen ja subjektiivinen kokemus. Siihen vaikuttavat kulttuuritausta, henkilökohtaiset kokemukset ja 
kivun merkitys, oppimistapahtumat, uskomukset, asenteet sekä tunteet. (Talvitie, Karppi, Mansik-
kamäki 2006, 289.) 
 
Kroonista kipua ei voida selittää pelkillä biologisilla malleilla. Porttikontrolliteorian mukaan sosio-
kulttuuriset tekijät voivat vaikuttaa kivun kokemuksen psykofysiologisiin prosesseihin. Kroonisen 
kivun mekanismi on erilainen kuin akuutin kivun. Keskushermoston kivunsäätelymakanismissa voi 
olla vika, ”väärä hälytys” tai viestityshäiriö, jota erilaiset biologiset, psykologiset ja sosiaaliset teki-
jät ylläpitävät. Krooninen kipu voidaan ikään kuin ymmärtää elämäntavaksi, jolle on ominaista kär-
sivän ihmisen koko elämän kietoutuminen kivun ympärille. Kivun tärkein tietolähde on kärsivä 
ihminen itse. Tieto välittyy ihmisen subjektiivisina kokemuksina, tunteina, elämyksinä, mielikuvi-
na, ruumiillisina tuntemuksina, joita on vaikea mitata validisti. Vaikka kipu olisi jalassa, jossa on 
luunmurtuma, tuntuu kivun kokemus ja kärsimys koko ihmisessä länsimainen ruumis – sielu, sub-
jekti – objekti kahtiajaon vastaisesti. Samanlainen elinvaurio aiheuttaa erilaisia kipuja eri ihmisillä. 
Lisäksi kipua saattaa olla ilman minkäänlaista todettua elinvauriota. (Vainio 2006, 17.) 
 
Sairaudet ja vammat voivat aiheuttaa häiriöitä kehollisuuteen. Kaikilla ihmisillä on samanlaiset 
edellytykset elää kehossaan. Jokaisella on oma tapansa kävellä, ylläpitää asentoaan, elehtiä, ilmeh-
tiä ja muodostaa äänensä. Tuki- ja liikuntaelinkipu voi vaikuttaa ihmisen tasapainoon ja aiheuttaa 
liikkumisen pelkoa. Toimintakyvyn alentuminen voi aiheuttaa masennusta, jolloin päivittäiset toi-
minnot ja liikkuminen saattavat tuntua mahdottomalta. 
 
Kivun kokemus on kompleksinen ilmiö, joka ulottuu paikallisesta fyysisestä särystä totaaliseen ko-
ko ihmisen olemuksen käsittävään kärsimykseen. Se on samanaikaisesti universaalia ja yksityistä: 
kivun kokemus on jokaiselle tuttu, mutta toisen ihmisen aktuelli kipu on subjektiivinen ja jakama-
ton kokemus. Kivuttomana keho koetaan itsestäänselvyytenä, lähes näkymättömänä. Krooninen 
sairaus horjuttaa tätä perustuntemusta, keho pettää luottamuksen. Seuraa itseluottamuksen puute, 
hämmennys, shokki, viha, epätoivo, mustasukkaisuus ja kateus. Kipu tulee tai ei tule ilmi käyttäy-
tymisessä. Kipuun liittyvät vaistonvaraiset toiminnot – väistäminen, pako, huutaminen, liikkumat-
tomuus – ja fysiologiset muutokset lienevät geneettisesti määräytyneitä ihmisille ja osalle eläimis-
täkin kuuluvia käyttäytymisen muotoja. Ihmisellä on lisäksi kulttuurisidonnaisia tapoja reagoida 
kipuun. (Lindfors 2007, Talvitie, Karppi & Mansikkamäki 2006, 268–269.)  
 
Kipu on ruumiillista ja usein paikallista. Kärsimys saattaa sisältää ruumiillista kipua, mutta ei rajoi-
tu siihen. Kärsimys voi olla puhtaasti henkistä laatua tai johtua jostakin muusta ruumiillisesta teki-
jästä kuin kivusta. Kärsimys uhkaa koko ihmisen persoonaa, hänen sosiaalista ja psyykkistä eheyt-
tään. Kroonisen kivun hoidolla tulisi vaikuttaa kipuun ja kivun seuraustekijöihin. Sen tulisi vaikut-
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taa ihmisen tietoisuuteen, mielialaan, toimintakykyyn, itseluottamukseen ja ajatusmaailmaan. (Kal-
so & Vainio 2004, 15. Vainio 2006, 38–39.) 
 
 
Kivun luokittelu 
 
Akuutti ja krooninen kipu on erotettu perinteisesti toisistaan kivun kestoajalla. Kipu määritellään 
krooniseksi, jos se kestää yli 3–6 kuukautta tai jos kipu kestää pidempään kuin mitä kudosvaurion 
parantuminen yleensä kestää. Akuutin fysiologisen kivun tarkoitus on varoittaa uhkaavasta kudos-
vauriosta tai kudostuhosta.  
 
Kipua voidaan jaotella myös esiintymisalueen (esimerkiksi olkapään kiputila), siihen liittyvän elin-
järjestelmän mukaan (verenkiertoperäinen kipu) ja kipua aiheuttavan sairauden (syöpä- tai leikka-
uskipu) mukaan. Kivun mekanismin perusteella se voidaan jaotella kudosvaurio- (nosiseptiivinen 
kipu), hermovaurio- (neuropaattinen) ja itsesyntyiseen (idiopaattiseen) kipuun. Fysioterapeutin on 
tärkeää tietää kivun aiheuttaja ja patofysiologia, jolloin terapialla on mahdollista vaikuttaa kivun 
syyhyn. (Talvitie, Karppi & Mansikkamäki 2006, 290–292.) 
 
 

Kivun tutkiminen yhdessä kuntoutujan kanssa 

 
Kivun tutkimisessa on ensiarvoisen tärkeää rauhallinen ja luottamusta herättävä haastattelu. Kun-
toutujalle kivun kokemus on aina totta ja hän itse on kivun asiantuntija. Luottamuksellisen vuoro-
vaikutuksen myötä kuntoutujan ei tarvitse korostaa kipujaan ja näin päästään paremmin asian yti-
meen. Haastattelussa on tärkeää arvioida kipualueiden, kivun voimakkuuden, kipuajan pituuden jne. 
lisäksi kuntoutujan tämänhetkinen psykososiaalinen arkielämän tilanne. Haastattelussa selvitetään 
myös, mikä on hänen käsityksensä oireistaan, niiden syistä ja seurauksista sekä hänen elämänkoke-
muksensa, odotuksensa ja selviytymiskeinonsa (Estlander 1997). 
 
Kuntoutujan persoona ja elämäntilanne pitää ottaa huomioon kuntoutusprosessin alusta alkaen. Fy-
sioterapeutin ja kuntoutujan välinen aktiivinen yhteistoiminta tukee vuorovaikutusta kuntoutumi-
sessa. Potilaan rooliin kuuluu sairaana ja avuttomana olevan sopeutujan osa. Jos potilaan voimava-
rat ja tahto eivät riitä kuntotumisprosessin aktiiviseen ohjaamiseen, hän voi antaa ohjausvastuuta 
työntekijöille. Kuntoutumisen asiakaslähtöisestä näkökulmasta kuntoutuja on toimija, jonka oma 
tahto ohjaa kuntoutumisen suuntaa. Kuntoutumisen lähtökohtana on kuntoutujan kokema elämänti-
lanteensa hallinta (Piirainen, Soukkala & Talvitie 1996, 23.) 
 
Kipukuntoutujan tutkimisessa fysioterapeuttisen tutkimisen, havainnoinnin ja haastattelun lisäksi 
voidaan käyttää kipuasteikkoa (VAS 0–10), kipupiirrosta, kipusanastoa, kehohahmojen valintaa 
(figuurit), ruumiinkuvapiirrosta tai erilaisia kyselylomakkeita (esimerkiksi TSK, Tampa Scale for 
Kinesiofobia = liikkumisen pelko). TSK-kyselylomakkeen tulos antaa tietoa, mitä potilas välttää tai 
ei tee kipujen takia tai kipeytymisen pelosta. Hänellä on aktiivisuuden pelko. Hän kokee, että ruu-
miillinen rasitus pahentaa oireita. Jos oireet pahenevat, se tarkoittaa että hänen pitäisi lopettaa se, 
mitä oli tekemässä. Hänen ei pitäisi tehdä sellaista, mikä lisää tai saattaisi lisätä oireita. (Estlander 
2007.) 
 
Estlanderin mukaan kroonisissa kiputiloissa psykologiset ja psykososiaaliset tekijät ovat usein eli-
mellisiä tekijöitä tärkeämpiä kipuongelman jatkumiselle ja hoidosta hyötymiselle. Nämä psykologi-
set ja psykososiaaliset tekijät säätelevät potilaan kivun kokemista, kivun ilmaisemista ja kivun 
kanssa selviytymistä riippumatta siitä, onko oireiden taustalla löydetty elimellistä selitystä vai ei. 
Akuutissa kivussa psykologiset tekijät ennustavat kipuongelman kroonistumista. Niiden huomioi-
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minen on hoidon onnistumisen edellytys. Kipu aiheuttaa psyykkisiä ongelmia. Psykologiset tekijät 
saattavat ylläpitää kipuongelmaa, vaikeuttaa hoitoa ja vaikuttaa hoidon tuloksiin. Psykologi Ann-
Mari Estlander pyrkii selvittämään kipukuntoutujalta: 

- odotukset tutkimukseen / hoitoon liittyen, aikaisemmat kokemukset 
- kipuongelma, historia, vaikeusaste nyt 
- toimintakyky / haitat, vaikeusaste 
- potilaan käsitykset, uskomukset, ajatukset liittyen kipuun ja tulevaisuuteen 
- kehityshistoria liittyen erityisesti terveyteen / sairauteen 
- selviytymisstrategiat 
- minäpystyvyys, kontrolli, koherenssi 
- kivun / kipeytymisen pelko, katastrofiajatukset 
- psyykkinen rasittuneisuus, depressio, ahdistus 
- aggressio, syyllisyys, häpeä 
- persoonallisuus, psykiatriset ongelmat 
- ihmissuhteet, sosiaalinen tuki 
- taloudellinen tilanne, työ. (Estlander 2007.) 

 
 

Ruumiinkuva 

 
Sigmund Freudin (1923) mukaan ”minä on ensisijaisesti ruumiillinen minä”. Ruumiinkuva on pe-
rusta, jolta ihminen hahmottaa maailmaa. Identiteettitutkimuksen uranuurtaja Erik. H. Erikson 
(1980) on määritellyt identiteetin muun muassa ”tunteena, että on kotona omassa ruumiissaan”. 
Käsitteen ”ruumiinkuva” on luonut pioneerina tutkinut psykoanalyytikko Paul Schilder (1923). Al-
kuperäisessä saksankielisessä muodossa termi on ”körperschema” ja englanniksi ”body image”. 
Suomennosten kirjo on laaja: kehonkaava, ruumiinkuva, kehonkaavio, ruumiinkaavio, ruumisminä, 
ruumiskuva ja omakuva. Nykysuomen sanakirja antaa ”kehon” vastakohdaksi sanan ”kalmo”, jotta 
elävät ja kuolleet ruumiit voitaisiin varmuudella erottaa toisistaan. Sana ”ruumis” on emotionaali-
sesti meitä lähempänä. Puhumme esim. ruumiinkulttuurista, ruumiinvoimasta, ruumiillisesta työstä, 
ruumiinrakenteesta ja ruumiin ylösnousemuksesta. ”Ruumis” viittaa siis yhtä lailla elävään kuin 
kuolleeseenkin ruumiiseen. (Blinnikka 1993.) 
 
Ruumiinkuvan kehittyminen eheäksi ja selkeäksi mahdollistaa myös minäkuvan kehittymisen niin, 
että molemmat tukevat ja vahvistavat toisiaan. Lapsi aistii ja kokee jo sikiöaikana ympäröivää maa-
ilmaa ja itseään ruumisminän kautta. Ruumiinkuvan muodostumiseen vaikuttavat Berit Bunkanin 
mukaan biologis-sensoriset ja kognitiiviset tekijät yhdessä sosiaalisen palautteen kanssa. Erilaiset 
kokemukset ruumiista ja ruumiin muisti muovaavat tätä kuvaa. Samoin tekevät erilaiset emotionaa-
liset kokemukset. Terveys sinänsä ja vielä tuntemattomat tekijät tuovat osansa ihmisen ruumiinku-
vaan, jonka perusteet ovat kehittyneet noin 6–9 vuotiaalla. Ruumiinkuva on jatkuvasti muuntuva, 
dynaaminen. Ihminen kokee itsensä yksilöksi ja ainutlaatuiseksi sekä hyväksyy oman rajallisuuten-
sa. Hän suhtautuu sallivasti itseenä, jos ruumiinkuva on selkeä ja eheä. Bunkan hahmottaa ruumiin-
kuvan osana ympäristöä ja vuorovaikutussuhteita motorisen, autonomisen, endokriinisen ja immu-
nologisen järjestelmän sekä emotionaalisten reaktioiden kautta. Ne luovat kokonaisuuden eli ruu-
miinkuvan. Motorinen järjestelmä on ensisijaisesti fysioterapeuttinen vaikutuskanava ruumiinkuvan 
eheyttämiseksi. Vaikuttamalla yhdellä alueella aikaansaadaan reaktioita kokonaisuudessa. Samalla 
tavalla häiriökin leviää pienestä lähtökohdastaan, jos sen kulkua ei pysäytetä. (Bunkan 1992.) 
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Ruumiinkuvan piirtäminen 
 
Erilaisia ihmispiirrostehtäviä on käytetty yleisesti ruumiinkuvan tutkimiseen. Yksilön piirtäessä 
ihmisen kuvan, hän projisoi siihen oman itsensä, oman ruumiinkuvansa. Blinnikan kirjallisuuskat-
sauksessa 1989 on koehenkilöitä pyydetty piirtämään muun muassa ihminen, ihminen ja kuva itses-
tä, kuva itsestä, kuva itsestä kokonaisena ihmisenä, kokonainen ihminen. Edellä mainituissa tutki-
muksissa on pyritty selvittämään tutkittavien minäkäsitystä, identiteettiä, ruumiinkuvan eriytynei-
syyttä ja rajojen joustavuutta sekä fyysisen sairauden vaikutuksia. (Blinnikka 1989, 10–11.) 
 
Kirjallisuuskatsauksessa esitettiin, että piirrosten pisteistyksessä on otettu huomioon mm. piirroksen 
sijainti paperilla, piirroksen koko ja eri ruumiinosien koon suhde koko kuvaan, piirrosviivan laatu ja 
paino, yksityiskohtien määrä ja taso, kuvaussuunta, varjostus, raapustelut ja poispyyhkimiset, ruu-
miinosien integroituneisuus, vääristyneisyys ja poisjätöt, sukupuolen ilmenevyys, sukupuolitunto-
merkit, vaatetus, alastomuus ja sisäosien läpinäkyvyys. (Blinnikka 1989, 11.)  
 
Blinnikka toteaa kirjallisuuskatsauksen pohdinnassa, että ruumiinkuvatutkimuksessa on erittäin 
keskeistä arvioida voidaanko olla varmoja koehenkilön huomion kiinnittymisestä juuri tutkittavaan 
ongelma-alueeseen, onko tulkinta oikea ja ovatko koehenkilöt motivoituneita ratkaisemaan tutki-
musongelmia tai osallistumaan tutkimuksiin.  
 
Ruumiinkuvapiirros on subjektiivinen menetelmä, jossa koehenkilöllä itsellään on mahdollisuus 
tuottaa materiaalia ilman etukäteiskategorioita. ”Elämyksellisen” ruumiinkuvan tulkinta on työlästä. 
Kuitenkin vain tätä kautta on tavoitettavissa potilaan oma kokemusmaailma. Haasteena on luoda 
menetelmiä, jotka sallivat tämän kokemusmaailman välittymisen validisti ja reliaabelisti tulkittuna. 
Ruumiinkuvaa tulkitsee vain psykologi. Fysioterapeutti keskustelee kuntoutujan kanssa siitä, mitä 
kuvassa ilmenee. (Blinnikka 1989, 33–35.) 
 
Fysioterapeutti Riitta Pind on käyttänyt potilaillaan ruumiinhahmotusterapiassa oman kuvan piirtä-
mistä. Hän keskustelee kuvan herättämistä ajatuksista potilaan kanssa. Hän havainnoi potilaan 
kommunikointitapaa, eloisuutta, spontaaniutta, ilmaisukykyä sekä minkälainen ote ja vastuu poti-
laalla näyttää olevan omasta tilanteestaan ruumiillisuuden näkökulmasta.  
 
Potilaan omakuvan piirtäminen paperille on Pindin mielestä useimmiten käyttökelpoinen muun tut-
kimisen rinnalla. Se syventää potilaan omaa ja fysioterapeutin ymmärrystä potilaan senhetkisestä 
tilanteesta ja parhaimmillaan tavoittaa korvaamattomasti subjektiivisuutta. Hänen mielestään siitä 
on ratkaisevaa hyötyä suunniteltaessa fysioterapian toteutusta. Itsensä piirtäminen on potilaalle 
usein hieman yllättävä, intiimi ja paljon tunnelatausta sisältävä tehtävä. Se on kannanotto siihen 
kuinka juuri nyt voin omassa ruumiissani. Siitä syystä fysioterapeutin on huolellisesti mietittävä, 
missä vaiheessa hän teettää ruumiinkuvapiirroksen. Riitta Pind painottaa, että potilas piirtää itsensä 
kokonaan, päälaesta varpaisiin asti. Piirtämiseen voi käyttää lyijykynää ja värikyniä. Hän dokumen-
toi potilaan asenteen ryhtyä piirtämään itseään ja kaikki kommentit piirtämisen aikana. Kommentit 
sisältävät usein paljon tietoa potilaan suhtautumisesta omaan ruumiiseensa, sen voimavaroihin, 
käyttökelpoisuuteen, jännityksiin, rajallisuuteen, ulkonäköön, naiseksi tai mieheksi kasvamiseen, ja 
kommunikaatiokykyyn. Lopuksi Pind on kirjannut potilaan kertoman yhteenvedon valmiista piirus-
tuksesta, jos se tulee esille. Potilaan elämäntilanne, voimavarat, terveys tai sairaus heijastuvat ruu-
miillisina kokemuksina. (Pind 1993, 13.) 
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Kipukuntoutuja OSKU-kuntoutuksessa  
 
OSKU-kuntoutus on osastokuntoutusta. Se on tarkoitettu henkilöille, joiden työ- ja toimintakyky on 
huomattavasti heikentynyt ja jotka eivätkä ole hyötyneet aikaisemmista kuntoutustoimenpiteistä. 
Kuntoutusjakson sisältö suunnitellaan jokaiselle kuntoutujalle yksilöllisesti sopivaksi. Kuntoutuk-
sen aloituspäivänä fysioterapeutti ja fysiatri tutkivat yhdessä kuntoutujan ja laativat yhdessä hänen 
kanssaan kuntoutussuunnitelman ja tiedustelevat kuntoutujalta hänen tavoitteitaan. Tässä tilanteessa 
fysioterapeutti voi arvioida piirrättääkö hän ruumiinkuvapiirroksen kyseisellä kuntoutujalla. Fy-
sioterapeutin tulee arvioida oikea ajankohta piirtämiseen ja havainnoida sekä haastatella kuntoutu-
jaa piirtämisen aikana ja sen jälkeen. Ruumiinkuvapiirros ja piirtämistapahtuma auttavat fysiotera-
peuttia ja moniammatillista tiimiä arviomaan yhdessä kuntoutujan kanssa senhetkistä tilannetta, 
kuntoutumistoimenpiteitä ja -suunnitelmaa sekä jatkosuunnitelmaa kotipaikkakunnalla. OSKU- 
kuntoutuslinja vastaa koko Suomen sairaanhoitopiirien ja vakuutusyhtiöiden tarpeeseen saada mo-
niammatillista erityisosaamista moniongelmaisten kipukuntoutujien mm. Whiplash, TOS (Thoracic 
outlet-oireyhtymä) ja CRPS kuntoutuksessa. 
 
Jaksotettu kuntoutusprosessi kestää 5–21 vuorokautta riippuen kuntoutujan yksilöllisestä tarpeesta. 
Kuntoutuksen etenemistä ja alkuvaiheessa laaditun kuntoutussuunnitelman toteutumista pyritään 
seuraamaan siihen asti, että kuntoutuja palaa työelämään tai hoitovastuu siirtyy lähemmäksi kotia. 
Kuntoutuksen tavoitteet, jaksotus ja toteutus seurantoineen päätetään yhdessä kuntoutujan kanssa. 
Vastuu kuntoutumisesta siirtyy varhaisessa vaiheessa kuntoutujalle itselleen moniammatillisen tii-
min tuella. Kuntoutumisprosessin kokonaistavoitteena on aiempaa parempi oireen- ja elämänhallin-
ta kaikilla elämän osa-alueilla.  
 
Moniammatilliseen tiimiin kuuluvat fysiatrian erikoislääkäri, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, 
psykologi sosiaalityöntekijä ja osastosihteeri. Tarpeen mukaan konsultoidaan OMT-
fysioterapeuttia, erityisalueiden erikoislääkäreitä, neuropsykologia tai kipupoliklinikkaa. Hyvän 
kuntoutussuunnitelman lähtökohtana on huolellinen psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen toimintaky-
vyn arviointi. OSKU-kuntoutuksessa laaditaan yhdessä kuntoutujan kanssa kuntoutumissuunnitel-
ma myös kotipaikkakunnalla ja kuntoutujan arkielämässä toteutettavaksi. Prosessiin liittyy usein 
täsmentäviä tutkimuksia sekä työ- ja toimintakykyarvio yhteistyössä lähettäjän kanssa. (OSKU-
kuntoutusesite.) 
 
 
Esimerkki kipukuntoutujan piirtämästä ruumiinkuvasta 
 
Kuntoutuja on nuori yksin asuva nainen. Hän on lapsena harrastanut balettia ja nuorena uintia. Hä-
nellä on ollut nuoruudesta lähtien yläraajaoireita. Yläaukeaman ja vasemman olkapään leikkauksien 
jälkeen vasen yläraaja on kipeytynyt voimakkaasti. Kivut ovat lisääntyneet viimeisen kolmen vuo-
den aikana. Hän on ollut pitkään sairauslomalla ja kaikki päivittäiset toiminnot, yöuni sekä kotityöt 
ovat rajoittuneet kipujen ja vasemman yläraajan kömpelyyden vuoksi. Hän on uupunut ja sosiaali-
nen elämä on kapeutunut yläraajan kipujen sekä toimintakyvyn alenemisen vuoksi. 
  
Kuntoutuja on toisella viiden päivän jaksolla OSKU-kuntoutuksessa. Hän suostui ruumiinkuvan 
piirtämiseen heti sitä kysyttyäni. Pyysin häneltä kirjallisen luvan kuvan (kuva 1) käyttämisestä ni-
mettömänä tässä artikkelissa. Varasin piirtämistä, haastattelua ja havainnointia varten rauhallisen 
huoneen ja runsaasti aikaa. Annoin kuntoutujalle A4-kokoisen tyhjän paperin ja puuvärikynät. Ke-
hotin häntä piirtämään oman kuvansa päästä varpaisiin sellaisena, kun hän itsensä kokee. Hän kertoi 
piirtämisen aikana ja sen jälkeen hyvin vuolaasti itsestään, kehostaan, tuntemuksiaan yläraajasta ja 
sen tuomista rajoituksista sekä vaikutuksista arkielämään: "Tunnen vaan tuskaa. En tunne kädeksi, 
se on niinku pallo jalassa. En voi tehdä mitään. Se häiritsee ja haittaa elämää. Voisin luopua siitä. 
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Mä törmäilen ovenpieliin. Joskus käsi jää parvekkeen oven väliin, kun siinä on kaksi ovea. Mä en 
haluu kattoo sitä. Silmät ja kasvot on aina poispäin siitä. Joskus mä jyystän tai taputtelen sitä, mut 
en haluu kattoo. Must tuntuu, että mä haluun antaa samalla tavalla takasin. Se on kuin nippu sor-
mia ja ne alkaa olkapäästä. Mä en tunnista sormia erikseen. Mä tarviin kavereiden apua kaikissa 
kotitöissä ja kauppakassin kantamisessa. Joskus äiti auttaa. Mä tykkäisin tehdä kanavatöitä, mut se 
ei onnistu vielä, kun mä en hahmota reikää alapuolelta. Aina se menee väärään ja kangas ruttuun."  
 
 
Kuva 1.  Kipukuntoutujan ruumiinkuvapiirros 

 
Kuntoutuja istui koko piirtämisen ajan tuolilla pöydän ääressä, piirsi keskittyneesti ja kertoi avoi-
mesti piirtämisen aikana tuntemuksiaan. Hän kertoi havaitun, että hän ei tunnista koko yläraajaansa 
ja että hänellä on hahmotushäiriöitä. Hän ei ollut itsekään ymmärtänyt, miksi käsi jää oven väliin. 
Hän ei ollut havainnut, ettei hän halua katsoa kättään. Hän on kokenut kipua, ihotunnon herkisty-
mistä, kylmän - kuuman tuntemuksia, paineen tunnetta, polttoa ja turvotusta yläraajan alueella. Lo-
puksi kuntoutuja oli hieman itsekin yllättynyt, kun katseli piirtämäänsä ruumiinkuvaa, että "sehän 
on ihan räpylän näköinen". 
 

Ruumiinkuvapiirrosten toteutus 

 
Ihminen on kokonaisuus. Keho vaikuttaa mieleen ja mieli kehoon. Kehominä on ihmisen kehollis-
ten aistimusten kokonaisuus ja minuus on olemassaolon tunne. Fysioterapiassa voidaan havainnoida 
ihmisen koettua toimintaa ja käyttäytymistä. Ne voidaan ymmärtää oman itsensä ilmaisuna ja kehon 
toimintana. Kehominä on hengityksen, asentojen, ja liikkumisen nostamien tunteiden ja ajatusten 
tuottama kokemus ja käsitys ja itsestä. (Talvitie, Karppi & Mansikkamäki 2006, 268–269.) 



 223

 
Teetin syksyn 2008 aikana 10 ruumiinkuvapiirrosta. Kuntoutujilla on ollut diagnoosina CRPS tai 
TOS. Olen tuntenut heidät ennestään aikaisemmilta kuntoutusjaksoilta ja he ovat kertoneet kehon 
tuntemuksessa ja hahmottamisessa olevan puutteita tai muutoksia aikaisempaan verrattuna. Heillä 
kaikilla on krooninen kipu ja toimintakyky on alentunut kivun, raajan kontraktuurien, lihasepätasa-
painon tai liikkumisen pelon vuoksi. 
 
Kaikki kuntoutujat suostuivat piirtämistehtävään. Pyysin heiltä kirjallisen luvan ruumiinkuvapiir-
roksen käyttämisestä psykofyysisen fysioterapian kehittämistehtävässä. Kerroin heille tehtävän tar-
koituksen ja varasin tilaksi rauhallisen huoneen ja tunnin ajan tehtävän suorittamiseksi. Kaikki kun-
toutujat sanoivat aluksi: että "mä en sitten osaa yhtään piirtää", johon totesin, että piirustustaito ei 
tässä ole oleellista. He aloittivat piirtämisen hyvin innokkaasti. Annoin heille tyhjän A4-paperin ja 
14 eriväristä puuvärikynää. Ohjeeksi annoin heille: piirrä itsesi sellaisena, kun koet itsesi, päästä 
varpaisiin. Lisäsin, että kerro piirtämisen aikana tuntemuksia ja ajatuksia piirtämisestä sekä itsestä-
si. Piirtämisen aikana haastattelin kutakin kuntoutujaa hänen tuntemuksistaan ja kyselin miksi hän 
piirtää itsensä sellaisena. Kysyin myös onko esimerkiksi raajoissa erilaisuutta, miten se näkyy pape-
rilla ja tuntuu arkielämässä. Havainnoin samanaikaisesti kuntoutujan ilmeitä, eleitä, asentoa ja toi-
mintaa. Joissakin tapauksissa tarkensin kuntoutujan kommentteja ja tuntemuksia kehottamalla häntä 
sulkemaan silmänsä ja tuntemaan tai aistimaan raajojaan tai asentoaan. Piirtämisen lopuksi pyysin 
kuntoutujaa kertomaan yhteenvedonomaisesti tuntemuksistaan ja mitä piirroksessa näkyy. Kysyin 
myös, miltä piirtäminen tuntui. Kirjasin tyhjälle A4-paperille kaikki kuntoutujan kommentit ja omat 
huomioni piirtämistapahtumasta. 
 
 
Tulokset ja johtopäätökset 
 
Ruumiinkuvapiirroksen aikana kuntoutujan ja fysioterapeutin välille syntyi intensiivinen vuorovai-
kutustapahtuma. Kuntoutujat piirsivät auliisti omaa kuvaansa ja kertoivat kokemuksiaan. Fysiotera-
peutin on syytä arvioida kenelle piirtämistehtävän antaa ja missä kuntoutumisen vaiheessa. Tämän 
kokemuksen perusteella arvioisin, että valinnat osuivat oikeaan. Piirroksen tekivät kuntoutujat, joil-
la oli selviä muutoksia kehon hahmotuksessa ja kehotietoisuudessa. Oli yllättävää, että kaikilla ei 
ollut selvää epäsymmetriaa raajojen alueella ruumiinkuvapiirroksessaan, vaikka heidän toimintaky-
vyssään oli selviä puutteita ja puolieroja. Kirjallisuudessa neurologisilla ja psykiatrisilla potilailla 
oli piirroksissa selvempiä muutoksia. Neurologi Nina Forssin mukaan krooninen kipu (mm. CRPS) 
pitää liikeaivokuoren koko ajan aktiivisena ja se vaimentaa raajan motoriikkaa. Heillä on todettu 
myös aivojen kuorikerroksella plastisiteettimuutoksia. Esim. 1. ja 5. sormen alueet lähentyvät aivo-
jen kuorikerroksella ja tästä aiheutuen potilas ei tunnista sormia erikseen. Hän arvioi, että CRPS-
kivun syy voi olla geneettinen (Forss 2008). Kehittämistehtävässäni kaikilla kuntoutujilla tämä 
sormien yhteen nivoutuminen ei tullut esiin ruumiinkuvapiirroksessa, vaikka heillä oli ollut saman-
kaltainen kipu vuosien ajan. 
 
Yksi kuntoutuja piirsi kuvaansa mukaan koiran, joka tuo hänelle iloa ja auttaa häntä viemään aja-
tukset pois kivusta. Hän piirsi myös iloisen ilmeen itselleen ja helposti puettavat vaatteet. Hänen 
kommenttinsa olivat: "Koira saa mun ajatukset pois kivusta ja lenkille. Se ei vedä mua, kun tietää 
mun rajoitukset." Yleensä kuntoutujat piirsivät itselleen vaatteet päälle. Yksi kuntoutuja piirsi vain 
kehon ääriviivat ja kasvot sekä hiukset. Piirrosten koko vaihteli pienestä kuvasta koko paperin täyt-
tävään kuvaan. Kynän jälki oli useimmilla hentoinen. He piirsivät kaikki ruumiinosat. CRPS-
kuntoutujilla saattoi käden tai jalan alueella olla epätarkkuutta tai epämuotoisuutta. "Piirsin käteni 
tällaisena, koska se on vammainen." 
 
Haastattelussa tuli esiin erilaisia arvokkaita kommentteja toiveista, unelmista, tunteista ja itsetun-
nosta: "En halua piirtää yksityiskohtia itseeni." Tämä kuntoutuja piirsi itsensä takaapäin ilman kas-
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voja. "Haluan olla naisellinen". Kuntoutuja piirsi itselleen korkokengät. "Haluan, että kukaan ei 
tunnista minua tällaisena". Hän piirsi itselleen moottoripyöräasun kypärän kanssa, jolloin kasvoja 
ei näkynyt ja hän oli kuvassa vauhdikkaan näköinen. 
 
Koin ruumiinkuvapiirtämisen erittäin arvokkaaksi lisäksi, kun haluan arvioida kuntoutujan tunte-
muksia omasta itsestään ja kehollisuudestaan. Samalla saan tietoa hänen pärjäämisestään arkielä-
mässä, sosiaalisesta elämästä sekä itsetunnosta. Kuntoutuja kertoo, mikä on hänelle tärkeää: vauh-
dikkuus, naisellisuus. Hän kertoo myös jos hän on yksinäinen, pelkää liikkumista tai tarvitsee pal-
jon apua päivittäisissä toiminnoissa. Edellisten tietojen avulla osaan terapian vuorovaikutussuhtees-
sa kunnioittaa kuntoutujan arvomaailmaa ja valita oikeita menetelmiä, joiden avulla on mahdollista 
päästä tärkeisiin tavoitteisiin. 
 
 
Pohdinta 
 
Kirjallisuudessa on vähän dokumentoitu tuki- ja liikuntaelinkuntoutujille tehtävistä ruumiinkuva-
piirroksista. Näen sen kuitenkin hyvänä muiden tutkimus- ja havainnointimenetelmien lisänä. Sen 
avulla voin pohtia psykofyysisen fysioterapian menetelmiä ja seurata yhdessä kuntoutujan kanssa 
hänen kehollisuutensa muuttumista kuntoutuksen aikana. Aion jatkaa omassa työssäni kuvien piir-
tämistä mahdollisesti yhteistyössä psykologin tai toimintaterapeutin kanssa. Tämä lisäisi kuntoutu-
jan luottamusta moniammatilliseen kuntoutumiseen hänen hyväkseen. Olen sopinut yhteistyöstä 
psykologin ja toimintaterapeutin kanssa ja kehitämme menetelmiä ensi vuoden alusta lähtien. Ar-
vioimme vielä tarkasti, minkä kokoiselle paperille kuva piirretään ja minkälaisilla väreillä tai maa-
lilla.  
 
Kuvan piirtämisen aikana syntyi erittäin luottamuksellinen ja rauhallinen vuorovaikutussuhde. Mie-
lestäni se paransi suhdettani kuntoutujaan kuntoutuksen jatkuessa. Kuntoutujat olivat tyytyväisiä, 
kun heistä oltiin kiinnostuneita kokonaisvaltaisesti. Kuntoutujat kokivat piirtämisen mielekkäänä ja 
he pohtivat omaa kehollisuuttaan sekä kivun vaikutusta toimintakykyyn ja arkielämään.  
 
Jatkossa on mielenkiintoista arvioida, tiedostaako ja kokeeko kuntoutuja muutoksen kehossaan kun-
toutumisprosessin edetessä. Vaikuttaako ruumiinkuvan piirtäminen tiedostamiseen ja kehollisuu-
teen, kun kuntoutuksessa käytetään psykofyysisen fysioterapian menetelmiä? OSKU-kuntou-
tuksessa tämä mahdollistuu, koska kuntoutujat tulevat 3–6 kuukauden välein kuntoutukseen. Kun-
toutusprosessi saattaa kestää jopa vuosia kuntoutujan tarpeet huomioiden. Ruumiinkuvapiirrosten 
käyttö mahdollistuu arviointi- ja seurantamenetelmänä. 
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”Keho ajattelemaan – mieli liikkumaan”  

Fysioterapeuttien kokemuksia yhteistytöstä psykologin kanssa Kuntoutumiskeskus 
Apilan kivunhallintakurssilla 

  
Marika Järvenpää ja Minna Martimo 

 
Kehittämistehtävämme tavoitteena oli kehittää fysioterapeuttien ja psykologin yhteis-
työtä kipukuntoutujien parissa omalla työpaikallamme. Toteutimme yhden yhteisen 
ryhmän Apilassa järjestetyllä Kelan kivunhallintakurssilla. Fysioterapeutti toimi ryh-
mässä enemmän kehollisten reaktioiden havainnoijana ja psykologi keskustelun virit-
täjänä ja ohjaajana. 
 
Olemme työskennelleet fysioterapeutteina Kuntoutumiskeskus Apilassa useita vuosia 
toteuttaen psykofyysisen fysioterapian lähestymistapaa, jossa keho ja mieli ovat erot-
tamattomassa symbioosissa keskenään. Kehotietoisuuden lisääminen voi avata uuden 
näkökulman syventää omaa itsetuntemusta, jonka avulla ihminen etenee pienin askelin 
kohti laadukkaampaa elämää. 
 
Kokemuksemme ryhmästä ja sen toteuttamisesta olivat hyvin positiivisia. Ne vahvisti-
vat käsitystämme siitä, että ihmisen ajattelu, kokeminen ja tunteminen kulkevat yhdes-
sä ja että ihminen on psykofyysinen kokonaisuus. Mielestämme fysioterapeutti ja psy-
kologi voivat hyvin toimia työparina, jolloin työskentely ei jää irralliseksi kuntoutu-
jankaan kannalta vaan toimii hallittuna kokonaisuutena. 

 
 
 
Kehon ja mielen erottamattomuus 
 
Suomalaisessa terveydenhuollossa on ollut pitkään vallitsevana ajattelutapana dualistinen ihmiskä-
sitys, jossa keho ja mieli on erotettu toisistaan. Tämä ihmiskuva on kuitenkin vähitellen muuttumas-
sa ihmisen kokonaisuutta kunnioittavaksi tutkimus- ja hoitokulttuuriksi. Kehon ja mielen välisen 
vuorovaikutuksen tutkimuksissa tuntemuksia, affekteja, pidetään osana ihmisen kokonaisuutta ja 
sen eri tasoja yhdistävänä tekijänä. Kehon aistimukset kehittyvät erilaisiksi tuntemuksiksi ja tun-
teiksi. Mielen maailman sisällöt ovat välttämättömiä elämässämme tapahtuvien muutoksien, mene-
tyksien ja ristiriitojen työstämisessä. Kehon terveys ja hyvinvointi ovat riippuvaisia mielemme maa-
ilmasta. Mieli reagoi ja muokkaa elimistömme prosesseja kokonaisvaltaisesti samoin kuin keholli-
set prosessit muokkaavat mieltämme erilaisin reaktioin. ( Siltala 2006.) 
 
Olemme kuntoutustyössämme Apilassa toteuttaneet moniammatillista yhteistyötä pitkään. Tähän 
asti se on toteutunut lähinnä eri ammattiryhmien yhteisissä palavereissa. Haluamme kehittää yhteis-
työtä fysioterapeutin ja psykologin ammattitaitoa yhdistäen. Kehittämistehtävämme tavoitteena on 
lähteä hakemaan näiden kahden erilaisen, mutta erottamattoman, ammattiryhmän mahdollisuuksia 
työskennellä enemmän yhdessä työpaikallamme. Tehdessämme työtämme fysioterapeutteina halu-
amme korostaa ja tuoda esiin erityisesti ihmisen psykofyysisyyttä, kehon ja mielen yhteisvaikutusta. 
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Kuntoutumiskeskus Apilan kivunhallintakurssit 
 
Kuntoutumiskeskus Apilassa on yli 40 vuoden kokemus ja ammattitaito tuki- ja liikuntaelinkuntou-
tujien monipuolisesta kuntoutuspalveluiden tarjoamisesta. Apilassa on 116 paikkaa kuntoutus ja 
virkistysasiakkaille. Vuosittain kuntoutumassa on yli 1800 henkilöä eri puolilta Suomea. Työnteki-
jöinä toimii yli 90 oman alansa ammattilaista. Apila on aloittanut toimintansa Reumaliiton Kuntout-
tamislaitoksen nimellä vuonna 1963 Kangasalan kunnassa Vesijärven rannalla ja sen omistaa Suo-
men Reumaliitto ry. Apilan palvelut jakautuvat pääpiirteissään neljään lohkoon: vaikeavammaisten 
yksilökuntoutukseen, kuntoutus – ja sopeutumisvalmennuskursseihin ja yksilökuntoutukseen, työ-
kykypalveluihin sekä kuntolomatoimintaan. Suurin yksittäinen palveluiden tilaaja on Kansaneläke-
laitos, Kela. 
 
Kelan laitosmuotoisen kuntoutuksen standardi (Versio 14/2.4.2007 ), joka on astunut voimaan 1.1. 
2008 määrittelee kivunhallintakurssin seuraavasti: Tuki- ja liikuntaelinoireisten  kivunhallintakurs-
sit on tarkoitettu kuntoutujille, jotka hyötyvät moniammatillisesta aktivoivasta kuntoutuksesta, toi-
minnallisesta harjoittelusta ja ryhmäkuntoutuksesta. Kuntoutujalla on diagnostisoitu niska-, selkä-, 
nivel- ja pehmytoireista aiheutuva pitkäaikainen kiputila. Lisäksi hänellä on mahdollisia psyykkisiä, 
sosiaalisia tai toiminnallisia häiriöitä. Toimintakyvyn heikkeneminen vaikeuttaa selviytymistä työs-
sä ja muissa arkipäivän toimissa. 
 
Tuki- ja liikuntaelinoireisten kivunhallintakurssit toteutetaan Apilassa laitosmuotoisena ja ne kestä-
vät enintään 17 vuorokautta. Kurssi on kaksiosainen eli perusjakson pituus on 12 vuorokautta ja 
noin puolen vuoden kuluttua toteutettavan seurantajakson pituus on 5 vuorokautta. Kivunhallinta-
kurssien suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat lääkäri, 
fysioterapeutti, psykologi ja sosiaalityöntekijä. Kursseilla toimii konsultoivana lääkärinä fysiatri. 
Kurssien toteutukseen osallistuu muina erityistyöntekijöinä toimintaterapeutti, sairaanhoitaja sekä 
tarvittaessa jalkojenhoitaja, ravitsemusterapeutti, hieroja tai liikunnanohjaaja. 
      
Moniammatillinen työryhmä laatii kuntoutuskurssille viikoittaisen lukujärjestyksen ja kuntoutujille 
henkilökohtaisen ohjelman, joissa kuntoutujien tarpeet pyritään ottamaan huomioon. Kurssit ovat 
kuntoutujaa aktivoivaa ryhmämuotoista kuntoutusta. Tuki- ja liikuntaelinoireisten kivunhallinta-
kurssilla ohjelma painottuu fyysisen ja psyykkisen kivunhallinnan vahvistamiseen. Kuntoutujan 
omaa roolia aktiivisena toimijana vahvistetaan ja häntä tuetaan kivun luonteen ja itsehallinnan ym-
märtämiseen, kivunhallintakeinojen löytymiseen sekä voimavarojen ja vertaistuen hyödyntämiseen. 
Tavoitteena on, että kuntoutujan selviytyminen työssä, arkielämässä ja vapaa aikana säilyy tai para-
nee.  
 
Aikaisemmin psykologi ja fysioterapeutti ovat työskennelleet yksin omissa ryhmissään. Tietoa kun-
toutujien reagoinneista, tunnelmista tai erityistilanteista on vaihdettu vain pikaisesti. Tämän olemme 
kokeneet ongelmaksi, sillä kokonaisuuden hahmottaminen kuntoutujan kannalta on jäänyt irralli-
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seksi. Ensimmäisen kuntoutumisjakson jälkeen on pidetty yhteinen palaveri, jossa on käsitelty kurs-
sin toteutumista, kurssin ohjaajien omia tunnelmia sekä kuntoutujien tilannetta jakson päätyttyä. 
 
Psykologin osuus kivunhallintakurssilla painottuu ohjaukseen ja neuvontaan, kuntoutujan psyykki-
seen hyvinvointiin sekä voimavaroihin. Kuntoutus toteutuu sekä psykologin yksilö- että ryhmäta-
paamisina. Psykologin ryhmissä käsitellään kivun vaikutusta elämään, mielialaan, seksuaalisuuteen 
ja läheisiin. Ryhmissä käsitellään myös kivunhallintaa, sen vaikutuksia elämään sekä motivaatiota. 
Näiden lisäksi kuntoutujilla on mahdollisuus osallistua psykologin pitämiin yleisiin luentoihin 
stressin hallinnasta ja kivun psykologiasta. 
 
Fysioterapeutin osuuden tavoitteena on kuntoutujan aktivoituminen itsehoitoon ja voimavarojen 
käyttöön oman hyvinvointinsa edistämiseksi. Fysioterapeutin erityisosaaminen pohjautuu liikkumi-
sen ja toiminnan tarkastelemiseen fysioterapiaprosessissa. Tällä tarkoitamme terapeutin ajattelua ja 
päätöksentekoa sekä näiden reflektointia kokonaisuudessaan. Kivunhallintakurssilla painottuu psy-
kofyysisen fysioterapian lähestymistapa, jonka ohella otetaan huomioon kuntoutujien yksilöllinen 
fyysinen aktivointi. 
 
 
Psykofyysinen fysioterapia 
 
Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jonka tavoitteena on ihmisen kokonaisval-
taisen toimintakyvyn edistäminen. Sen pääasiallisena tavoitteena on kivun lievittyminen, rentoutu-
minen, stressinhallinta sekä ruumiinkuvan eheytyminen, ruumiin hallinnan, vuorovaikutuksen ja 
itsetuntemuksen lisääntyminen. Psykofyysistä oireilua saattaa esiintyä useissa sairauksissa ja toi-
mintakyky ongelmissa sekä niiden toipumisvaiheissa. Psykofyysinen fysioterapia eheyttää koko 
ihmistä. Se perustuu kokemukselliseen oppimiseen, joka tuo selviytymiskeinoja ja ratkaisumalleja 
arkielämään. Asentotottumukset, lihasten jännitystaso ja ruumiin reaktiot antavat ihmiselle sisäisiä 
viestejä omasta toimintakyvystä. Psykofyysinen fysioterapia antaa mahdollisuuden kokea, tunnistaa 
ja hyväksyä, asentojen ja liikkumisen nostamien tunteiden, ajatusten ja kokemusten merkityksen 
ihmiselle. Sen tavoitteet määräytyvät kuntoutujan voimavarojen ja tarpeiden mukaan, ei yksilölli-
sestä ongelmasta tai oireista käsin. 
 
Psykofyysisen fysioterapian tavoitteena on, että ihminen kykenee omien oivallusten avulla vaikut-
tamaan kipujen ja oireiden syihin. Fysioterapiakokemukset antavat ihmiselle vaihtoehtoisia tapoja 
liikkua ja kokea. Näin ihminen kokee liikkumisen osaksi itseilmaisua ja löytää mahdollisuuksia 
muutokseen ja kehitykseen. Tavoitteena on myös, että ihminen oppii arvostamaan omaa ruumistaan 
ja sen reaktioita, jolloin itsetuntemus kohentuu. Tämän avulla ihminen haluaa vahvistaa itsetunte-
mustaan, jolloin myös vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa voi edistyä.  
 
 
Kivun vaikutus kehonkuvaan 
 
Kehominä on persoonallisuuden lähtökohta ja ydin. Sitä voidaan kuvata myös ihmisen kehollisten 
aistimusten kokonaisuudeksi ja koko minuuden tunnetta olemassaolon tunteeksi. Kehominä-
käsitteen avulla ihminen halutaan säilyttää kokonaisuutena, jossa keho vaikuttaa mieleen ja mieli 
kehoon. Ihminen ei siis ole vain erillisiä jäseniä tai erottamattomia tunteita vaan yksi kokonaisuus. 
Kehominä voi olla myös puutteellisesti kehittynyt. Sairauksien tai vammojen yhteydessä kehomi-
nään voi syntyä häiriöitä. Esimerkiksi pitkäaikainen kipu tai masennus voi vaikuttaa kehon liikkei-
siin ja tuntemuksiin. Kiputuntemukset voivat heikentää henkilön tasapainoa ja aiheuttaa sekä fyysis-
tä että psyykkistä epävarmuutta liikkumisessa. Masentunut ihminen puolestaan voi kokea kehonsa 
raskaaksi ja voimattomaksi. Normaali päivittäinenkin perusliikkuminen saattaa tuntua raskaalta. 
(Talvitie ym. 1999. ) 
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Roxendalin mukaan keho kokonaisuutena on kokemustemme summa. Kehoa kuvataan pohjana ko-
kemuksillemme ja kehossa tunnemme tunteemme. Kehossamme on siis sekä kokemus- että liike- 
aspektit. Kehontuntemus- käsite sisältää nämä molemmat näkökulmat. Kokemus-aspekti rakentuu 
kokemukseen omasta kehosta ja sen tiedostamisesta. Liike- aspekti käsittää puolestaan kyvyn hallita 
omaa liikkumista. (Roxendal & Winberg 2002.) Kehontuntemuksen osatekijöitä on Roxendalin 
mukaan suhde alustaan ja keskilinjaan, hengitys sekä kehon rajat ja liikekeskus. Turvallinen suhde 
alustaan on edellytys tehokkaalle liikkumiselle ja rentoutumiselle. Tasapaino ja rentoutuminen 
mahdollistavatkin hyvän koordinaation, jota tarvitaan kaikissa liikkeissämme. Suhde keskilinjaan 
määräytyy ihmisen kyvystä tasapainottaa itseään vertikaaliakselin suhteen. Tasapainoisessa asen-
nossa vartalon paino jakautuu tasaisesti keskilinjan ympärille. Painovoiman ylöspäin ja alaspäin 
vaikuttavat voimat ovat tasapainossa ja asentoa ylläpitävät lihakset kuormittuvat mahdollisimman 
vähän, näin säästyy myös energiaa. (Roxendal & Winberg 2002.) 
 
Hengitys on silta sielun ja kehon välillä. Se mukautuu ja sopeutuu kehon eri liikkeisiin. Tunteet ja 
erilaiset tuntemukset kehossamme voivat estää tai tiedostamattamme stimuloida hengitystä. Pitkäai-
kainen kipu, psyykkinen trauma tai muu sairaus saattaa aiheuttaa usein pitkäaikaisia muutoksia 
hengitykseen. Kuuntelemalla ja tiedostamalla hengitystämme saamme tietoa siitä mitä kehossamme 
tapahtuu. Vapaa hengityksen liike lähtee keskustasta ja sitä voidaan vapauttaa kehon rytmisellä 
liikkeellä ja virtauksella. (Seppä 2006.) 
 
 
Kipu ja sen osatekijöitä 
 
Kipu on kokemus, jonka laatu ja voimakkuus ovat riippuvaisia yksilön aikaisemmista kokemuksista, 
siitä merkityksestä, jonka hän antaa kipua tuottavalle tapahtumalle ja hänen senhetkisestä ”mielen-
tilastaan” (Melzack ja Wall 1973).     
  
Kipu on Anneli Vainion (2004) mukaan yhtä aikaa sekä biologinen että psykologinen ilmiö. Se ku-
vataan hermotoimintana samalla tavoin kuin näkö- tai makuaisti ja kuitenkin sen tunteminen tapah-
tuu myös mielen alueella, joten siinä suhteessa se muistuttaa muistia tai tunteita. Kivulla on myös 
laajoja kulttuurisia ja symbolisia merkityksiä, jotka vaikuttavat paitsi kivun ilmaisuun myös kivun 
tuntemiseen. Tutkimusten mukaan äkillinen, vammasta johtuva kipu lienee pitkälti samanlaista 
eläimillä ja ihmisillä. Sen oletetaan olevan geneettisesti määräytynyttä, samoin kuin kivun ilmaise-
minen esimerkiksi ontumalla tai irvistämällä. Sen sijaan pitkäaikaiseen, krooniseen kipuun vaikut-
tavat monet yksilölliset ja ihmisen henkilöhistoriaan liittyvät asiat sekä yhteisö, jossa eletään. Kroo-
nisella kivulla on taipumus hallita tietoisuutta ja tällä tavalla se voi rajoittaa koko elämää. Kipu he-
rättää monenlaisia tunteita niin kipeässä ihmisessä itsessään kuin myös hänen ympäristössään. Kipu 
toimii näin viestinä ihmiseltä toiselle. (Vainio 2004.) 
 
Ihminen on itse oman kipunsa paras asiantuntija. Koko ihmisen huomioonottavan kipuhoidon ta-
voitteena on paitsi kivun lievittyminen myös pitkään johtuneesta kivusta aiheutuvan masennuksen, 
eristyneisyyden, ahdistuneisuuden, univaikeuksien sekä kaikkien muiden hankalien lieveilmiöiden 
vähentäminen. Kivunhallinta parantaa elämänlaatua. (Vainio 2004.) Kipu on tärkein ihmiselimistön 
suojamekanismi, kertoo Marita Sandström (1999) Ulla Talvitien kirjassa fysioterapia. Kipu-
tuntemukseen saattavat johtaa monet ärsykkeet, jotka uhkaavat kudosten tuhoa. Kivun kokeminen 
on yleensä hyvin henkilökohtainen tuntemus ja sitä on kaikkiaan vaikea kuvailla. (Talvitie1999.) 
 
Sandströmin mukaan kroonista kipua voidaan määritellä monella tavalla. Se voidaan kuvata kivuk-
si, joka jatkuu kauemmin kuin kudosvaurioiden korjaaminen yleensä kestää. Kipua pidetään kroo-
nistuneena yleensä silloin, kun se on kestänyt yli kuusi kuukautta. Tällöin ei oleteta, että kivun syy-
nä olisi alun perinkään kudosvaurio. Tämän lisäksi tiedetään paljon myös niistä muutoksista, jotka 
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kipujärjestelmässä voi tapahtua. Koko kipujärjestelmä voi myös herkistyä ilman syytä, jolloin kipu-
ärsykkeitä tuottavia rakenteita saattaa ilmaantua mihin tahansa kipujärjestelmän osaan. Keskusher-
mosto saattaakin tulkita normaalisti kivuttomat ärsykkeet kivuliaiksi ja kipuviestejä vaimentavat 
järjestelmät voivat näin tuhoutua. Näiden muutosten syynä voi olla kudosvaurio tai ne ilmaantuvat 
täysin selittämättömistä syistä. (Talvitie 1999.) 
   
Neuropaattisen eli hermovauriokivun aiheuttaa aina kipujärjestelmässä oleva muutos.  Näin solut, 
jotka terveessä elimistössä pystyvät erottamaan somatosensoriset ja nosiseptiset ärsykkeet toisis-
taan, alkavatkin tulkita kaikkia ärsykkeitä nosiseptisiksi. Näin ollen pelkkä kosketuskin voi tuntua 
kivuliaalta. Kipuärsykkeiden välitysjärjestelmään voi myös muodostua itsestään toimivia alueita, 
jolloin kipukokemuksen syntymiseen ei tarvita yhtään ääreishermoston ärsytystä. (Talvitie 1999.) 
Kipujärjestelmässä tapahtuneiden muutosten aikaansaama kipu on siis neuropaattista kipua ja oireet 
voivat tällöin olla hyvin pitkäkestoisia tai jopa pysyviä, vaikka itse hermovaurio lopulta paranisikin. 
(Jyväsjärvi 2007.) 
 
Idiopaattisella kivulla tarkoitetaan kiputilaa, jonka syyksi ei löydy mitään selkeää hermoperäistä tai 
ruumiillista tekijää. Ihminen, jolla on jossakin elämän vaiheessa ollut kudosvaurion aiheuttama ki-
putila, on tuona aikana oppinut kipukäyttäytymisen. Näin hän edelleenkin saattaa tuntea kipua, 
vaikka kivun aiheuttaja on poistunut. Kipukäyttäytymisestä on tullut osa hänen elämäänsä. (Talvitie 
1999.) Idiopaattisesta kivusta kärsivien ihmisten kipua on kuitenkin pidettävä aitona, koska niihin 
liittyy samojen aivokuorialueiden aktivoituminen kuin fysiologisessa ja ääreishermovaurion aiheut-
tamissa kivuissa kaikkiaan. (Jyväsjärvi 2007.) Kaikissa tapauksissa tulee lähteä siitä, että jos ihmi-
nen valittaa kipua, häntä uskotaan. (Talvitie 1999.) Kivun kokeminen on Ann-Mari Estlanderin mu-
kaan aina ihmisen subjektiivinen kokemus. Sen voimakkuutta, laatua ja paikkaa ei voida mitenkään 
objektiivisesti mitata. (Estlander 2003.) 
 
Kipu ja sen mukanaan tuoma kärsimys tulevat ja ovat tunnistettavissa ainoastaan ihmisen käyttäy-
tymisen perusteella. Ihminen viestittää hätäänsä ja kiputuntemuksiaan kielellisesti ja ilmeillä sekä 
eleillä. (Estlander 2003.) Jatkuva kipuimpulssien virta muuttaa kaikkiaan hermoston reaktioita ki-
puun. Pitkään jatkuva voimakas kipu muuttaa myös toisella tasolla ihmisen elämää. Se aiheuttaa 
väistämättä masennusta miltei jokaiselle kipupotilaalle. Myös unettomuus on hyvin yleistä. Monien 
kipupotilaiden uni on katkonaista ja yöllä pitää herätä monta kertaa kivun takia. Väsymys päivällä 
aiheuttaa ärtyneisyyttä. Kipu vaikuttaa myös sosiaaliseen kanssakäymiseen, esimerkiksi kun on 
muutaman kerran joutunut kivun takia poistumaan teatterista kesken esityksen, ei tee mieli mennä 
uudestaan yrittämään istua paikallaan kolmea tuntia. Tämä eristää ihmistä muista ihmisistä ja eris-
täytyminen taas lisää kipua. Keskittyminen lukemiseen tai työskentelyyn voi olla kivun takia lähes 
mahdotonta. Elämänpiiri kapenee ja jäljelle jää vain pelkkä kipu. Epätoivoinen helpotuksen hake-
minen merkitsee lisääntyviä lääkärissä käyntejä, juoksemista tutkimuksissa ja vastaanotoilla, odot-
telua sairaalan käytävillä ja tuloksettomia hoitoyrityksiä. Toivon ja pettymisten vaihtelu on henki-
sesti hyvin rasittavaa. Kipupotilas on usein kivun takia kykenemätön myös entiseen työhönsä. Hei-
kentynyt työ- ja toimintakyky johtaa usein myös taloudellisiin huoliin. Myös perhe saattaa kärsiä 
kroonisesta kivusta. On vaikea katsella vierestä puolison kärsimystä voimatta mitenkään auttaa. 
(Vainio 2004.) 
 
Kipukokemukselle on tyypillistä sen epämiellyttävyys. Kroonista kipua kokeva kuvailee kipunsa 
usein sanoin, joita käytetään yleensä vakavan vamman yhteydessä: luut ovat lukkiutuneet yhteen, 
hermot ovat puristuksissa, jotakin on rikki. Kivun aiheuttama havahtuminen, huomion kiinnittämi-
nen kivuliaaseen ruumiinosaan sekä kivun aiheuttamat reaktiot kuten pulssin ja verenpaineen nousu 
ovat myös kaikki osa kipukokemusta. Kipukokemuksen ominaisuuksiin kuuluu sen voimakkuuden 
ja jatkuvuuden lisäksi sen laajeneminen ja lävistävä, yleensä kuin tunkeutuva piirre. Kipu voidaan 
kokea ja tuntea hyökkäyksenä sekä omaa ruumista, että tietoisuutta vastaa.  Sen epämiellyttävyy-
teen kuuluu paitsi kipu itse, myös kipua tuntevan ihmisen välitön halu päästä eroon kivusta, kivun 
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aiheuttajan välttäminen, kivun vastustaminen ja sen kieltäminen. Näitä reaktioita on usein vaikea 
erottaa itse kivusta ja ne voivat olla tuskallisempia kuin alkuperäinen kipuaistimus. Tämä välitön ja 
epämiellyttävä osa kipukoemusta liittyy siis omaan arvioomme kivun vaikutuksesta ruumiiseemme 
tai mielentilaamme. (Vainio 2004.) 
 
 
Kipu ja kuntoutuminen 
 
Kipukuntoutuksen tavoitteena on antaa kuntoutujalle tietoa kivun mekanismeista, antaa selitysmalli 
kivulle. Kuntoutuksen aikana kuntoutujan on mahdollista käsitellä vertaisryhmässä kipuun liittyviä 
kokemuksia ja löytää itselleen sopivia kivunhallinta- ja selviytymiskeinoja. Kuntoutuja saa mahdol-
lisuuden jäsentää elämäntilannettaan, löytää keinoja kivun aiheuttamalle haitalle sekä motivointia 
omaehtoiseen harjoitteluun. (Pohjolainen 2008.) Kivulla on vahva kulttuurinen ja sosiaalinen merki-
tys. Tiedetään, että somaattiset oireet voivat sitoa psyykkistä ahdistusta, joka muuten kävisi ylivoi-
maiseksi ja jolla ei usein ole muuta purkautumistietä. Tällä tavoin kipu voi olla jossakin tilanteessa 
potilaalle tärkeä elämää ylläpitävä elementti, jonka poistaminen saattaisikin johtaa henkiseen luhis-
tumiseen. (Kalso ym. 2002.) 
 
Vähitellen toimintakyvyttömäksi muuttuneen, aikaisemmin tehokkaasti ja määrätietoisesti toimi-
neen ihmisen palautuminen entiselleen on ollut Markku Hyypän mukaan ylitsekäymätön haaste 
kuntoutukselle jo 130 vuoden ajan. Kun ihminen uupuu, hän on väsynyt ja lepää. Käyttäytymistie-
teellisiä menetelmiä sisältävä holistinen kuntoutus uupuneen kipupotilaan toimintakyvyttömyyden 
korjaamiseksi ja voimavarojen palauttamiseksi ovat moderni kuntoutusvalinta. Kognitiivinen uu-
pumuksen teoria olettaa, että varhaiset kokemukset ovat muokanneet uupuneen kipupotilaan per-
soonallisuuden ja itsetunnon suoritushakuiseksi. Ylisuorittaminen ylläpitää itsetuntoa. Hän saa si-
säisen tyydytyksen täydellisyyteen pyrkivistä suorituksista, kunnes ne ylittävät hänen voimavaransa 
ja hän uupuu. Välttääkseen uupumusta ja kipua hän alkaa levätä, minkä seurauksena usein fyysinen 
kunto huononee. Lihasten kunto ja kivun sieto heikkenevät ja henkinen kestokyky alenee. Torjuak-
seen ja välttääkseen ”mielitaudin” leiman, uupuneen kipupotilaan oireiden ruumiillisuus usein ko-
rostuu.  
    
Kliininen kokemus on Hyypän mukaan osoittanut, että kroonisesti uupuneilla kipupotilailla on 
muutamia vääriä käsityksiä oireistaan. He luulevat kärsivänsä usein selittämättömistä ruumiillisista 
sairauksista, joiden oireita lepo helpottaa. Jos ja kun kipupotilas lopettaa kaiken fyysisen rasituksen 
ja alkaa vain levätä, hän joutuu tautikierteeseen, josta on vaikea päästä irti ilman ulkopuolista apua 
ja kuntoutusta. Käsitys fyysisen rasituksen vaarallisuudesta perustuu yleensä potilaan aiempaan 
kokemukseen yliyrittämisen seurauksista. (Hyyppä 1996.) 
 
 
Kipukuntoutuja yksilönä ja ryhmän jäsenenä 
 
Ihmisellä on pyrkimys siihen, että hän kokee olevansa voimissaan. Tälle olotilalle on monta nimeä 
kuten tahto, into, innostuminen, voimaantuminen, voimavarat, energisoituminen, vahvistuminen. 
Ihmisellä ja kiinteällä ryhmällä on Jukka Katajan mukaan syvä, jopa primitiivinen tarve kokea itse-
nä arvokkaaksi. Vähäiselläkin tämän tyyppisellä kokemuksen voimistumisella saattaa olla uudistuva 
vaikutus niin yksilöön kuin koko ryhmään. Tämä tuottaa valtavia energiamääriä oppimiseen ja hen-
kiseen kasvuun. Ihmisen voimaantuminen ja energisyyden lisääminen on jokaisesta itsestä tai ryh-
män sisältä lähtevä tapahtuma. Se on yhteydessä ihmisen tai ryhmän omaan haluun, omien tavoit-
teiden asettamiseen, luottamusta omiin mahdollisuuksiin ja näkemykseen omasta kyvystä saavuttaa 
päämääriä.  
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Voimaantumiselle on myös luonteenomaista Jukka Katajan mukaan oman elämän hallinta ja elämän 
salliminen myös muille ihmisille. Muutoksen avaimet ovat ihmisellä itsellään, eikä niitä kannata 
etsiä ulkopuolelta, vaan ne on itse löydettävä. Emootioiden syntyminen tapahtuu moninaisten sisäis-
ten prosessien välityksellä. Prosessit heijastuvat kehossa ja emootio on kehon sisäisen tilan muutos. 
Tunteet eivät muodostakaan persoonallisuuden osa-aluetta, vaan ihminen itse elää, kokee ja havait-
see niiden kautta. (Kataja 2003.) 
 
 
Fysioterapeuttien ja psykologin yhteisen ryhmän toteutus 
 
Suunnittelimme fysioterapeuttien ja psykologien yhteisen ryhmän toteutuksen yhdessä toisen Api-
lassa toimivan psykologin kanssa. Päätimme toteuttaa ryhmän tuki- ja liikuntaelinoireisten kaksi-
viikkoisella kivunhallintakurssilla. Yhteisessä suunnittelupalaverissa sovimme ryhmässä tapahtuvan 
työnjaon psykologin ja meidän fysioterapeuttien kesken. Koska tulevaisuudessa ryhmä tullaan to-
teuttamaan psykologin ja vain yhden fysioterapeutin kanssa, päätimme, että toinen meistä osallistuu 
enemmän ryhmän toteuttamiseen ja toinen on tarkkailija, joka kirjaa havaintoja ryhmästä ja ryhmä-
läisistä. Selkeän työnjaon tekemisen etukäteen koimme tärkeäksi ryhmän toteuttamisen kannalta ja 
turvalliseksi ryhmäläisten kannalta. 
 
Ryhmä toteutettiin jakson toisen viikon loppupuolella, jolloin kuntoutujat olivat tutustuneet parem-
min toisiinsa ja meihin työtekijöihin. Tämän koimme luovan turvallisemman ilmapiirin valitse-
mamme työskentelytavan pohjaksi. Ryhmän sisällöksi sovimme kehonkuvan maalaamisen. Tässä 
työskentelytavassa pystymme arvioimaan ryhmän ja yksilöiden tapaa toimia, liikkua ja suhtautu-
mista omaan kehoon. Kuntoutuja saattoi yksilönä käydä läpi kokemuksiaan ja kehollisia aistimuksi-
aan kehonkuvansa kautta. Kehonkuvan maalaaminen voi toimia kivun kohtaamisen siltana, jolloin 
sen läpikäymisellä kuntoutuja voi saada omia oivalluksia tutkia kivun dynamiikkaa. 
 
Ryhmän toteuttamiseen olimme varanneet aikaa kolme tuntia. Aluksi kerroimme ryhmäläisille, mitä 
iltapäivän ryhmä tulee pitämään sisällään, käytettävän ajan ja työskentelytavan. Tehtävänannossa 
kerroimme kunkin saavan maalata tai piirtää symbolein oman kehonkuvansa sellaisilla väreillä, 
miltä mikäkin kehon osa sillä hetkellä tuntui. Kerroimme, että maalaamisen jälkeen tulemme käy-
mään läpi kaikkien kuvat yhteisesti ryhmänä. Keskustelun avulla voisimme kerrata maalaamisen 
aikaansaamia tuntemuksia kivun suhteen. Painotimme, ettemme pyrkineet erityisesti analysoimaan 
kenenkään työtä tai värimaailmaa. Tilaan, jossa työskentelimme, olimme varanneet patjoja, tyynyjä, 
terapiapalloja sekä pientä syötävää ja juotavaa. Tällä halusimme luoda kiireettömän ja kotoisan tun-
nelman. Jokainen saisi halutessaan levätä, hakea itselleen mukavan asennon tai nauttia välipalaa 
juuri silloin kun koki sen itselle tarpeelliseksi. 
 
Aloitimme virittäytymisen seisten tehtävillä kehontuntemusharjoituksilla. Näin halusimme ryhmä-
läisten pysähtyvän oman kehon havainnointiin ja kuunteluun. Vastaavanlaisia kehontuntemushar-
joitteita olimme tehneet jo aiemmin kurssin aikana, joten ne olivat kuntoutujille tuttuja. Ryhmäläiset 
piirsivät pareittain toistensa kehon ääriviivat paperille. Kaksi ryhmäläistä piirsi oma-aloitteisesti 
seisten seinää vasten, koska eivät kivun vuoksi voineet mennä selinmakuulle. Ääriviivojen piirtämi-
sen jälkeen kukin rauhoittui oman kuvansa äärelle maalaamaan tai värittämään kuvaa. Itse seu-
rasimme kunkin työskentelyä hiljaa sivussa havainnoiden kuntoutujien kehon käyttöä ja tunnelmaa. 
Kivuista huolimatta, niiden kanssa, vai nyt ne unohtaen. 
 
Yksi kuntoutuja istui keskellä kuvaansa maalaten symbolein omaa sisintään. Kuin pieni poika, istun 
kuvani keskellä ja mietin. Yksi teki työn nopeasti keskittymättä. Muut näyttivät tekevän keskittyen 
ja ajatellen. Välillä kuului sieltä täältä huokaisuja. Osa jaloitteli tai liikkui tekemisen lomassa ja 
haki selvästi tuntemusta kehoonsa. Haen kehontuntemusta pallon päällä – itsenäisesti. Töiden val-
mistuttua psykologi aloitti kierroksen kysymällä jokaiselta, miltä tällainen työskentelytapa tuntui, 
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haluatko kertoa jotain kuvastasi ja olisiko kuva ollut samanlainen kurssille tullessa. Yhtä kuntoutu-
jaa lukuun ottamatta kaikki halusivat kertoa kuvastaan. Kuntoutujat kuvailivat työskentelytapaa 
seuraavasti:  

- hyvä, helppo, mielenkiintoista, mukavaa, lempeä tapa suhtautua itseensä, liian tuttua 
- en viihtynyt tässä tehtävässä, en tajunnut että piirrän itseäni.  
      

Vaikka sanoimme jo aluksi, että emme tulkitse värejä, niillä näytti kuitenkin olevan suuri merkitys 
työn tekijälle. Eri väreillä kuvattiin tunnetta, ajatusta, toiveita ja tavoitteita. Punainen väri oli kaikil-
la kipua ilmaiseva. Vihreä väri kuvasi hyvää oloa ja sitä toivottiin lisää omaan kuvaan tulevaisuu-
dessa. Väreillä symboloitiin myös liikuntaa, arpia elämästä, hyvää mieltä ja ajatusten kirjoa (kuva 
1).       
 
 

                                                              
 
Kuva 1. Kuntoutujien piirtämiä kipukuvia  
 
 
Kuntoutujat tuottivat vapaassa keskustelussa spontaanisti kivulle symboleja. Punaisen värin lisäksi 
kipua kuvattiin seuraavilla sanoilla: 

-  tuli, sopraano, perkele, repivä, sietämätön, polttava 
 

Ryhmän lopuksi palasimme vielä samaan kehontuntemusharjoitukseen, jonka teimme alussa. Seis-
ten tehdyssä kehontuntemusharjoituksessa pyysimme kuntoutujia havainnoimaan omia kehollisia 
tuntemuksia ja sitä olivatko ne erilaisia kuin ennen kehonkuvan työstämistä. Tällä halusimme luoda 
yhteyden tunteen itseen ja siihen mitä juuri oli työstetty omasta kehosta ja mielestä.  
 
        
Kokemuksia yhteistyöstä 
 
Fysioterapeuttien ja psykologin ensimmäinen yhteinen ryhmätilanne toimi mielestämme suunnitel-
miemme mukaisesti. Oli mielenkiintoista seurata kuntoutujien tapaa toimia tällaisen tehtävän paris-
sa. Voimme nähdä, miten he kehollisesti työskentelivät ja saattoivat hakeutua tehtävän aikana esi-
merkiksi lepoasentoihin omaa kehoaan kuunnellen. Kehonkuvien läpikäymisessä psykologi johti 
keskustelua sovitusti. Havaitsimme kuitenkin selkeästi, että kuntoutujien kertoessa kehonkuvistaan, 
he halusivat puhua tietoisemmin joko fysioterapeutille tai psykologille. Kuntoutujien kertoessa tun-
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temuksistaan oli havaittavissa kehotietoisuuden tiedostamista mm. jännittyneisyyden ja kiputunte-
musten suhteen. 
 
Kun kuntoutujien tuli miettiä muutosta kehonkuvansa suhteen, useimmat puhuivat muutoksesta 
kipukäyttäytymiseen ja, että he voisivat käyttää kehoaan ilman kivun aiheuttamaa pelkoa. Ryhmän 
toteuttaminen oli mielestämme erittäin antoisaa ja opettavaista. Yhteistyö psykologin kanssa toimi 
hyvin ja saatu kokemus lisäsi näkemystämme ihmisestä kokonaisuutena. Kuntoutujien kertomukset 
omasta kehonkuvastaan ja toiminta sen työstämisessä vahvisti käsitystämme kehon ja mielen erot-
tamattomuudesta. Psykologisella tasolla kuntoutujat kykenivät tuntemaan ja tunnistamaan omia 
tunteitaan ja hyväksymään sen hetkisen olotilan. Halua muutokseen oli havaittavissa syvempänä 
ymmärryksenä omien valintojen merkityksestä hyvinvoinnin edistämiseksi.  
      
Mielestämme oli hyvä, että ryhmän toteutus sisälsi ryhmäläisille kuntoutumisjakson aikana jo tu-
tuksi tulleita kehontuntemusharjoitteita. Niiden tekemisen aikana oli selkeästi havaittavissa, miten 
he kykenivät tietoisesti pysähtymään ja saamaan harjoituksen avulla kokemuksia kivuttomista asen-
noista ja liikkeistä. Erityisesti oli havaittavissa hengityksen vapautuminen ja liikkeen virtauksen 
lisääntyminen. 
       
Koimme psykologin kanssa toteutettavan ryhmän haasteelliseksi, sillä tämä oli ensimmäinen yhtei-
nen ryhmämme. Kuitenkin ryhmätilannetta toteutettaessa työskentelytapa yhteistyössä tuntui luon-
tevalta ja helpolta. Kokonaisuutena ryhmän toteutus sujui odotustemme mukaisesti ja vahvisti omaa 
psykofyysistä lähestymistapaamme sekä erityisesti läsnäolon merkitystä kipukuntoutujien ryhmäti-
lanteissa. Ajoituksellisesti ryhmän toteuttaminen kuntoutumisjakson toisella viikolla toimi hyvin. 
Ryhmäläiset olivat jo tutustuneet toisiinsa ja vuorovaikutus ryhmäläisten kanssa ja heidän välillään 
oli hyvin avointa. Meille fysioterapeuteille jäi ryhmän jälkeen positiivinen hyvä tunne ryhmätilan-
teen onnistumisesta. - Juuri tämän kaltainen yhteistyö on sitä, mihin olemme pyrkineet! 
 
Jatkossa kehitettävää voisi olla tilan valinnan suhteen. Harjoitustilan tulisi olla mahdollisimman 
rauhallinen ja ympäristöltään miellyttävä. Toteutuksen kannalta voisimme vapauttaa jatkossa rooli-
jakoamme ja sallia molempien ammattiryhmien kommentoida tilanteita ja kuntoutujien tuntemuksia 
ryhmän aikana. Psykofyysisen fysioterapian lähestymistavassa olemme korostaneet sitä, että kun-
toutuja oppii ymmärtämään oman kehonsa kieltä ja viestejä ja oppii näin tunnistamaan, mikä on 
itselle hyväksi. Psykologi on lähestynyt kuntoutujia heidän tunnekokemustensa kautta. Olemme 
havainneet, miten kehollinen reagointi voi olla hyvinkin voimakasta erityisesti vihan, pelon ilon tai 
surun ilmaisussa. Kehollinen ilmaisu onkin ollut havaittavissa kaikissa tunneilmaisuissa.  
 
Yhteinen ryhmämme toteutui juuri sellaisena kun olimme sen suunnitelleet. Saamamme kokemus 
vahvisti tunnetta yhteistyön hyödyllisyydestä. Haluamme jatkossakin toimia yhteisten ryhmien pa-
rissa psykologin kanssa sekä kehittää niitä edelleen. Kehonkuvan kautta työskentely on vain yksi 
tapa työstää omia tuntemuksia ja kokemuksia. Jatkossa voisimme suunnitella ryhmän jonkin yhtei-
sen teeman ympärille. Ryhmien teemat voisivat muodostua esimerkiksi kivunhallintaan tai motivaa-
tioon liittyviin aiheisiin. Yhteistyötä voisimme lisätä myös muille kuntoutuskursseillemme, joissa 
korostuu psykofyysinen lähestymistapa. Erityisesti tällaisia kursseja voisivat olla elämänhallinta-
kurssit sekä fibromyalgiakurssit.  
 

”Mistä tunnistaa ihmisen, joka on oikeasti läsnä? Ennen kaikkea siitä, että hänen lä-
hellään on hyvä olla. On kuin hänen persoonansa ympärillä olisi psyykkinen huone, 
johon saa asettua kaikessa rauhassa. Tässä huoneessa kaikki on hiljaista ja kiireetön-
tä. Tässä huoneessa sanat ovat hitaita ja niitä on vähän. Ei siellä kukaan neuvo, anna 
ohjeita tai pyri kuumeisesti löytämään ratkaisua ongelmiin. Siellä luotetaan siihen, et-
tä ratkaisut tulevat kuin itsestään, kunhan vain joku on läsnä. Oikea läsnäolo on sy-
vää kuuntelua.” (Hellsten Tommy 2004). 
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Pohdintaa 
 
Olemme olleet fysioterapeutteina psykofyysisen fysioterapian matkassa jo pitkään. Matkaeväitä on 
kertynyt matkamme aikana ja taaksepäin katsoessamme olemme iloisia siitä, että olemme matkalle 
aikanaan lähteneet. Olemme voineet oppia paljon itsestämme kokonaisuutena ja voineet vähitellen 
oppia ymmärtämään myös toisia ihmisiä kokonaisvaltaisesti. Kokemuksellinen oppiminen ja sen 
avulla oivaltaminen on ollut yksi tärkeimmistä eväistämme, joka on ollut kantavana voimavarana 
matkamme aikana. Ammatillisesti vuosien varrella noussut tarve työskennellä enemmän yhteistyös-
sä psykologin kanssa sai siis viimein tuulta siipensä alle ja lähdimme psykofyysisen fysioterapian 
erikoistumisopintojen kehittämistehtävämme puitteissa toteuttamaan tätä tarvetta. 
 
Tiedämme, että kehomme kantaa menneisyyttä mukanaan: muistojaan, arpiaan, kipujaan. Emme 
siis voi erottaa näitä mielen tuntemuksia irrallisiksi. Kipukokemuksista voimme oppia paljon ja 
ymmärtää, että voimme tehdä paljon niiden ymmärtämiseksi ja hallitsemiseksi. Voimme myös oi-
valtaa itsessämme olemassa olevia voimavaroja. Kirjallisuudessa kipua käsitellään laajalti useissa 
yhteyksissä. Olemmekin lukeneet aiheeseen liittyvää materiaalia paljon ja huomanneet, miten mo-
nella tavalla kipukäsitystä voidaan käsitellä. On ollut myönteistä huomata, miten kokonaisvaltainen 
ajatusmalli juontaa juurensa jo kauas historiaan ja miten se on jälleen tällä vuosituhannella palannut 
takaisin ihmislähtöiseen kokonaisvaltaiseen ajattelumalliin. 
 
Kehittämistehtävämme osoitti yhteistyötarpeen psykologin kanssa oikeaksi. Yhteisen ryhmämme 
toteuttaminen oli hieno kokemus. Se avasi taas uusia eväitä oppimiselle yhteistyöstä ja yhdessä 
toimimisesta. Toisen ammattikunnan jäsenen arvostus ja kunnioitus oli työskentelyssämme koko 
ajan läsnä. Yhteistyömme oli antoisaa ja toivomme, että voimme jatkossa kehittää sitä edelleen. 
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