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The aim of the thesis was to find out what kind of changes the physiotherapy
which has used psychophysical physiotherapy methods in nature does to young
people’s ability to function. The Luontoa elämään! -project can exploit the action
research to create a new functional rehabilitation pattern and to develop
rehabilitation methods in nature. The function of the thesis was that the field of
physiotherapy can exploit the information about effectiveness of nature and
psychophysical therapy’s effectiveness to complete the ability to function.
The method of the thesis was action research, which included an intervention by
psychophysical physiotherapy methods in nature. Intervention was planned, put
into action and evaluated in qualitative and quantitative way. The effects of the
intervention to the ability to function was evaluated in a qualitative way with a halfstructured interview and in a quantitative way with Kykyviisari. In the thesis the
ICF-classification was used to define the ability to function and show the results
of the thesis
Kykyviisari showed that the examination group had changes in the ability to
function in both a positive and negative sense. The interview showed positive
changes with relation to goals of the intervention. The main results were that five
persons of the group received positive changes in breathing technique and
breathing control, four of five had positive changes in relaxation and three of five
had positive changes in ability to concentrate during the intervention. The result
of the thesis suggests that young people’s ability to function may be better after
Luontofiilistä hakemassa -intervention.
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1 JOHDANTO
Luonnon terveyttä edistävät vaikutukset ovat useilla tutkimuksilla osoitettu
kiistattomiksi. Vaikuttamalla tapoihin ja asenteisiin tehokkaasti sekä lisäämällä
virkistyskäyttöä luonnossa nimenomaan terveyttä edistävänä keinona pystytään
edistämään kansanterveyttä ja vähentämään huomattavasti terveydenhuollon
kuluja. Silti luontoa on vielä hyvin vähän hyödynnetty sosiaali- terveys- ja liikuntaalalla. (Tourula & Rautio 2014, 54, 57–58.) Suomeen vuonna 2010 rantautunut
Green Care -toiminta pyrkii vastaamaan tähän puutteeseen hyödyntämällä
luontoa sosiaali-, kasvatus-, ja terveyspalveluissa. Green Care -menetelmiä on
hyödynnetty

muun

muassa

päihdekuntoutuksessa,

lasten

ja

nuorten

psykoterapiassa sekä palvelukodeissa erityistä tukea tarvitsevien ja ikääntyvien
parissa. (Green Care Finland ry 2016b.)
Monsenin (1992, 5–7) mukaan kehittynyt lääketiede johtaa helposti lääkkeiden
liialliseen käyttöön ja epärealistiseen mielikuvaan siitä, että on terveydenhuollon
asiantuntijoiden ja yhteiskunnan tehtävä pitää meidät terveinä. Tämä johtaa
siihen, että ihmisen elämään liittyvät ongelmat pyritään ratkomaan lääkkeillä ja
siihen, etteivät ihmiset tunne olevansa itse vastuussa omasta terveydestään,
mikä puolestaan johtaa passivoitumiseen. Psykofyysisen fysioterapian avulla
pyritään saamaan henkilöllä jo olemassa olevat terveyttä edistävät voimavarat
käyttöön. Ihminen tulisi huomioida psykofyysisenä kokonaisuutena useammin
niin fysioterapiassa kuin muussakin terveydenhuollossa, sillä usein sekä
psyykkisten että fyysisten oireiden taustalla ovat hyvin samankaltaiset ongelmat.
(Monsen 1992, 5–7.)
Tämän opinnäytetyön aihe syntyi halusta perehtyä psykofyysiseen fysioterapiaan
sen kokonaisvaltaisen ja voimavaralähtöisen lähestymistavan vuoksi sekä lisätä
fysioterapia-alan

tietoisuutta

luonnon

kiistattomista

terveyttä

edistävistä

vaikutuksista. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, millaisia muutoksia
luonnossa psykofyysisen fysioterapian keinoja hyödyntävällä fysioterapialla
saadaan aikaan erityistä tukea tarvitsevien nuorten koetussa toimintakyvyssä.
Valitsimme opinnäytetyömme tutkimusmenetelmäksi toimintatutkimuksen, koska
opinnäytetyössämme yhdistyvät toiminta ja tutkimus, sekä olemme mukana
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toimeksiantajamme Luontoa elämään! -hankkeen toimintatutkimuksellisessa
työssä.

Opinnäytetyössä

luomme

teoriatiedon

pohjalta

psykofyysisen

fysioterapian keinoja soveltavan toiminnallisen kuntoutuksen mallin, toteutamme
luomamme intervention, tutkimme miten se vaikuttaa erityistä tukea tarvitsevien
nuorten toimintakykyyn ja arvioimme sen pohjalta mallin käytettävyyttä.
Tutkimme sekä määrällisellä, että laadullisella tutkimusotteella miten luomamme
interventio vaikuttaa erityistä tukea tarvitsevien nuorten toimintakykyyn.
Toimintakyvyssä tapahtuneita muutoksia mittaamaan valikoitui hankkeen
käyttämä Kykyviisari-mittari sekä puolistrukturoitu haastattelu.
Tarkoituksena on, että fysioterapia-ala voi hyödyntää keräämäämme tietoa
luonnon terveysvaikutuksista
kokonaisvaltaisessa
opinnäytetyömme

sekä psykofyysisen

toimintakyvyn
herättäisi

fysioterapian

vahvistamisessa.

fysioterapeuttien

keinoista

Toivomme,

kiinnostuksen

että
tuottaa

vaikuttavampaa fysioterapiaa hyödyntämällä luonnon elementtejä tai luontoa
terapian toteutusympäristönä. Luontoa elämään! -hanke voi hyödyntää
toimintatutkimustamme

luodessaan

uusia

malleja

ja

tuottaessaan

kehittämistietoa luontolähtöisten menetelmien soveltamisesta kuntoutuksessa.
Tarkoituksena on, että opinnäytetyöntekijät voivat hyödyntää kerättyä tietoa
psykofyysisen fysioterapian keinojen ja luontoympäristön mahdollisuuksista
tulevassa työssään vahvistaessaan asiakkaidensa toimintakykyä.
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2 TOIMINTAKYKY
2.1 Toimintakyvyn määrittely
Toimintakyky käsitteenä on suhteellinen ja hyvin vahvasti subjektiivinen asia
(Lehto 2004, 19). Laaja-alaisesti toimintakykyä voidaan kuvata yksilön kykynä
selviytyä jokapäiväisistä arjen haasteista ja tehtävistä, kuten opiskelusta, työstä
ja vapaa-ajasta (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015; Wikström 2015; Talvitie,
Karppi & Mansikkamäki 2006, 39). Toimintakykyä rajoittavat tekijät ja niistä
seuraava haitta riippuu henkilöstä itsestään. Ihminen voi kompensoida puutteita
toimintakyvyssään monin tavoin. (Lehto 2004, 19–20.)
Ihmisen toimintakykyä ajatellaan usein eri osa-alueiden kautta. Yleensä
toimintakyky jaetaan fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen sekä kognitiiviseen
osa-alueeseen (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015; Wikström 2015; Talvitie,
Karppi & Mansikkamäki 2006, 39). American Association on Intellectual and
Developmental Disabilities (AAIDD) korostaa toimintakyvyn määrittelyssä avun
ja tuen vaikutusta yksilön lopulliseen toimintakykyyn (Kuvio 1) (Seppälä 2015).
Talvitien, Karpin ja Mansikkamäen (2006, 38–39) mukaan toimintakykyyn
vaikuttavat perintötekijät, sekä elinympäristö missä ihminen on elänyt ja elää. He
määrittelevät myös toimintakyvyn olevan osa elämisen laatua, johon liittyy yksilön
persoonallisuus, terveys,

hyvinvointi, elintaso,

sosiaaliset suhteet

sekä

elinympäristön esteettömyys ja toimivuus (Talvitie, Karppi & Mansikkamäki 2006,
38–39).

Toimintakyvyn

kannalta

olennaista

on

myös

kokea

elämä

tarkoitukselliseksi sekä olla tietoinen omasta itsestään (Herrala, Kahrola &
Sandström 2008, 24).
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Kuvio 1: Yksilöllisen toimintakyvyn osatekijät ja rakenne (Seppälä 2015).
Fyysisellä

toimintakyvyllä

tarkoitetaan

ihmisen

selviytymistä

arkipäivän

toiminnoista, joissa tarvitaan fyysistä aktiivisuutta liikkumiseen ja itsensä
liikuttamiseen (Talvitie, Karppi & Mansikkamäki 2006, 40–42; Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos 2015). Liikkeen saavat aikaan lihakset, luut ja muut
anatomiset rakenteet, jotka saavat fysiologisesti tarkasteltuna toiminnallisen
merkityksen (Herrala, Kahrola & Sandström 2008, 23–24). Aistitoiminnoista näkö
ja kuulo lasketaan myös kuuluvan fyysiseen toimintakykyyn (Talvitie, Karppi &
Mansikkamäki 2006, 40–42; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015). Fyysisesti
toimintakykyinen ihminen on antanut elimistölleen riittävästi rasitetta ja
palautumista (Herrala, Kahrola & Sandström 2008, 23–24).
Psyykkisellä toimintakyvyllä tarkoitetaan ihmisen kykyä käyttää voimavarojaan
tavoitteiden saavuttamiseen ja selviytymiseen arkipäivän haasteista sekä
erilaisista kriisitilanteista (Herrala, Karhola & Sandström 2008, 42). Psyykkiseen
toimintakykyyn luetaan persoonallisuus ja psyykkinen hyvinvointi. (Talvitie,
Karppi & Mansikkamäki 2006, 40–42.) Psyykkisesti suotuisat olosuhteet
vahvistavat ja rakentavat ihmisen psyykkistä ja sosiaalista tasoa, kun taas
liialliset koettelemukset ja vastoinkäymiset aiheuttavat uupumusta (Herrala,
Kahrola & Sandström 2008, 24). Psyykkisellä toimintakyvyllä ihminen muokkaa
sisäisiä

mielikuviaan

suhteessa

olemassa

olevaan

ja

muuttuvaan
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elämäntilanteeseen (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015; Talvitie, Karppi &
Mansikkamäki 2006, 40–42).
Sosiaalinen toimintakyky voidaan esittää ihmisen kykynä ja taitona selviytyä
erilaisissa sosiaalisissa ympäristöissä. Sosiaalinen toiminta muodostuu ihmisen
lähipiiristä sekä yhteiskunnan vuorovaikutuksesta ja koko sosiaalisesta kentästä.
(Talvitie, Karppi & Mansikkamäki 2006, 40–42; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
2015.) Sosiaalista toimintakykyä tarkastellaan yleensä toimintakyvyn osana,
mutta useat tutkijat linkittävät sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn osa-alueen
toisiinsa

käyttäen

käsitettä

psykososiaalinen

toimintakyky.

Sosiaalinen

toimintakyky sopii kuitenkin käsitteenä paremmin kuvaamaan yksilön suhdetta
yhteisöönsä ja laajemmin suhteessa yhteiskuntaan. (Kannasoja 2013, 26.)
Kognitiivisella toimintakyvyllä tarkoitetaan älyllistä toimintakykyä. Talvitie, Karppi
ja Mansikkamäki (2006, 40–42) määrittelevät kognitiivisen toimintakyvyn olevan
osa psyykkistä toimintakykyä. Kognitiivisia toimintoja ovat muun muassa muisti,
oppiminen, keskittyminen sekä nykyään paljon käytetty tiedonkäsittely.
Kognitiivista toimintakykyä tarvitaan työssä ja opiskelussa sekä erilaisissa
hahmottamista ja ongelmanratkaisukykyä vaativissa tilanteissa. (Terveyden ja
hyvinvoinninlaitos 2015.) Kognitiiviseen toimintakykyyn kuuluu myös ihmisen
oma realistinen ymmärtäminen omasta terveydentilastaan ja toimintakyvystään.
(Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2015; Wikström 2015).
2.2 Koettu toimintakyky
Koettu toimintakyky kertoo siitä, miten ihminen itse kokee terveytensä ja
toimintakykynsä. Nupponen (2011, 45) kuvailee hyvää koettua toimintakykyä
sellaiseksi psykofyysiseksi tilaksi, jolloin ihminen kokee itsensä eläväiseksi,
mielialaltaan myönteiseksi eikä kehossa ilmene häiritseviä tuntemuksia. Ihminen
voi kokea toimintakykynsä huonoksi, vaikka terveydentila olisi hyvä ja
päinvastoin. Terveydentila ei siis ainoastaan määritä koettua toimintakykyä, vaan
siihen vaikuttavat myös ympäristö ja toimintakyvyn rajoitteet. (Talvitie, Karppi &
Mansikkamäki 2006, 38–40; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014.) Lisäksi
erityisesti pitkäaikaisella työttömyydellä on alentavia vaikutuksia koettuun
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toimintakykyyn, jolloin ihmisellä voi ilmetä masennusta ja unihäiriöitä (Vesalainen
& Vuori 1996, 4). Suoritus- ja toimintakykyyn vaikuttavat ympäristön lisäksi
ihmisen oma arvio ja kokemus hänen terveydestään, sairaudestaan, toiveistaan
ja asenteistaan. (Talvitie, Karppi & Mansikkamäki 2006, 38–40; Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos 2014.)
Koetulla

toimintakyvyllä

elämänlaadustaan.

tarkoitetaan

Elämänlaadulla

henkilön

tarkoitetaan

omaa

ihmisen

kokemusta
kykyä

toimia

haluamallaan tavalla eri elämäntilanteissa. (Talvitie, Karppi & Mansikkamäki
2006, 38–39; Seppälä & Sudin 2011, 5.) Sairastumisen yhteydessä ihminen
joutuu puntaroimaan uudelleen hänen käsitystään elämänlaadustaan. Kokemus
elämänlaadusta on jokaisella erilainen, jolloin se on osa myös ihmisen
persoonaa. Elämänlaatuun vaikuttavia tekijöitä ovat yksilön kyvyt, terveys,
hyvinvointi, elintaso, sosiaaliset suhteet sekä elinympäristön toimivuus ja
esteettömyys.

Elämän

mielekkyys

ja

tyytyväisyys

vaikuttavat

ihmisen

elämänlaatuun, siihen miten hän suhtautuu sairauksiinsa ja heikentyneeseen
toimintakykyyn. (Talvitie, Karppi & Mansikkamäki 2006, 38–39; Seppälä & Sudin
2011, 5.)
2.3 Kykyviisari toimintakyvyn mittarina
Kykyviisari on Työterveyslaitoksen eli TTL:n kehitteillä oleva työ- ja toimintakykyä
arvioiva mittari (Liite 2). Kykyviisaria kehittää TTL:n Sosiaalinen osallisuus ja työja toimintakyvyn muutos eli SOLMU -koordinaatiohanke, joka on toiminnassa
vuosina 2014–2017. SOLMU -hanke kuuluu Euroopan sosiaalirahaston
rahoittamiin toimintalinja 5:n hankkeisiin, joiden tavoitteina ovat sosiaalinen
osallisuus ja köyhyyden torjunta. SOLMU -hankkeen tavoitteena ovat työelämän
ulkopuolella olevien henkilöiden työ- ja toimintakyvyn parantuminen heidän
työllistymisensä mahdollisuuksien lisäämiseksi. Kykyviisarin tavoitteena onkin
mitata työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden työ- ja toimintakyvyn
muutoksia hanketoimintaan osallistumisen aikana. Mittari on siis kehitelty
arvioimaan hankkeen tavoitteisiin pääsemistä. (Työterveyslaitos 2015; Wikström
2015.)
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Kykyviisari arvioi asiakkaan sen hetkistä työ- ja toimintakykyä ja sosiaalista
osallisuutta. Arvioinnin voi toteuttaa hankkeen yhteistyössä oleva työntekijä tai se
voidaan toteuttaa yhdessä hanketoimijan kanssa. Kykyviisarin peruskysymyksiin
vastaavat kaikki. Peruskysymyksen vastaus voi ohjata vastaajan vastaamaan
tarkentavaan kysymykseen, josta saadaan lisätietoa vastaajan tuen tarpeesta.
Kykyviisari tukee vastaajan toimintakykyä sekä ohjaa hanketoimijaa tuen
antamisessa. Kykyviisarin vastausten perusteella on helpompi asettaa asiakkaan
kanssa yhteiset tavoitteet kuntoutukselle ja antaa henkilökohtaista palautetta.
(Työterveyslaitos 2015; Wikström 2015.)
Kykyviisarin

avulla

kokonaisvaltaista

toimintakykyä

arvioidaan

yksilön voimavarojen sekä työn vaatimusten välisellä tasapainolla. Yksilön
voimavaroiksi ajatellaan kuuluvan toimintakyky, terveys, motivaatio työtä kohtaan
ja ammatillinen osaaminen. Voimavaroihin vaikuttavat työn fyysiset ja psyykkiset
vaatimukset. Työn fyysisiä vaatimuksia voivat olla muun muassa seisominen,
toistuvat työliikkeet sekä erilaiset raskaat nostot ja siirrot. Psyykkisiä vaatimuksia
ovat muun muassa jatkuva kiire, vastuu työparista tai asiakkaasta sekä erilaisten
monimutkaisten päätösten tekeminen. Yksilön voimavaroihin vaikuttavat työn
fyysisten ja psyykkisten vaatimusten lisäksi työpaikan ilmapiiri, työympäristö sekä
yhteiskunta. (Työterveyslaitos 2015; Wikström 2015.)
Kykyviisarin versio 1.0 sisältää kysymyksiä liittyen vastaajan taustaan, yleiseen
työ- ja toimintakykyyn, sosiaaliseen toimintakykyyn ja osallisuuteen, psyykkiseen
toimintakykyyn, kognitiiviseen toimintakykyyn sekä fyysiseen toimintakykyyn.
Yleinen työ- ja toimintakyky sekä koettu terveydentila kysytään Kykyviisarin
toisessa osiossa (Liite 2 2(16)). Osiossa kysytään Elämään tyytyväisyyttä,
koettua terveydentilaa ja päivittäisissä toiminnoissa suoriutumista. Sosiaalista
toimintakykyä ja osallisuutta mitataan Kykyviisarin neljännessä osiossa (Liite
2 4(16)). Osiossa kysytään, onko vastaajan lähipiirissä ihminen, jonka kanssa voi
keskustella avoimesti henkilökohtaisista asioista sekä saako vastaaja käytännön
apua tarvittaessa. Lisäksi Kykyviisarin neljännessä osiossa kartoitetaan
WHODAS 2.0 kysymysten avulla kuinka vaikea vastaajien on ollut olla
vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa viimeisten 30 päivän aikana.
Psyykkistä toimintakykyä mitataan Kykyviisarissa yhdeksällä kysymyksellä
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viidennessä osiossa (Liite 2 7(16)). Seitsemän ensimmäistä kysymystä mittaavat
myönteistä mielenterveyttä ja kaksi viimeistä kysymystä mittaavat masennusta.
Airilan, Wikströmin, Juvonen-Postin ym. (2015) mukaan tuloksia tulkitessa
seitsemän ensimmäisen kysymyksen osalta voidaan käyttää vastausten
yhteenlaskettua pistemäärää, joka saattaa osoittaa heikentynyttä mielenterveyttä
yhteenlasketun pistemäärän ollessa alle 21. Masennusta mitataan “Kaksi
kysymystä

masennuksesta”

-kysymyksillä.

Kognitiivista

toimintakykyä

mitataan Kykyviisarissa kolmella kysymyksellä osiossa kuusi (Liite 2 9(16)).
Airilan, Wikströmin, Juvonen-Postin ym. (2015) mukaan vastausvaihtoehdot 1-2
eivät aiheuta erityisiä toimenpiteitä, mutta asiakkaan kanssa olisi hyvä miettiä
keinoja tilanteen parantamiseksi vastauksen sijoittuessa välille 3-5. Kysymyksillä
kartoitetaan keskittymiskykyä, uusien tietojen omaksumista ja oppimista sekä
muistia. Fyysistä toimintakykyä mitataan Kykyviisarissa osiossa seitsemän
(Liite 2 9 (16)). Fyysisestä toimintakyvystä kysytään vastaajan kokemusta
vastaushetken fyysisestä kunnosta ja fyysisestä suorituskyvystä, sekä onko
vastaajalla jokin pitkäaikainen sairaus, vika tai vamma. Mikäli asiakkaalla on jokin
sairaus, vika tai vamma, kartoitetaan lisäkysymyksillä, miten vastaaja kokee sen
vaikuttavan fyysiseen toimintakykyyn. Vastausten avulla saadaan suuntaa
asiakkaan toimintakyvystä ja voidaan keskustella toimintakykyä parantavista
toimista.

2.4 Toimintakyky ICF:n viitekehyksessä
ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) on
maailman terveysjärjestö WHO:n kansainvälinen ja yhtenäinen tapa luokitella ja
kuvata terveydentilaa toiminnallisesta viitekehyksestä. ICF täydentää WHO:n
ICD-10 tautiluokitusta lisäämällä siihen toimintakyvyn ulottuvuuden, joka kuvaa
miten sairaudet ja vammat näkyvät yksilön elämässä. ICF luokittelua voidaan
käyttää toimintakyvyn kuvauksessa kahdella tavalla: jakamalla toimintakyky joko
voimavaralähtöisesti olemassa oleviin kehon toimintoihin, suorituksiin ja
osallistumiseen tai toimintarajoitteisiin, joita ovat kehon vajavuudet ja suoritusten
ja osallistumisen rajoitteet. Lisäksi ICF luokittelee toimintakykyyn ja -rajoitteisiin
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vuorovaikutuksessa olevat kontekstuaaliset tekijät ympäristö- ja yksilötekijöihin.
ICF ei ole mittaus- tai arviointimenetelmä, vaan sen avulla voidaan luokitella
henkilön päivittäisessä elämässä selviytymistä edistävät ja hidastavat seikat.
(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014; Karppi 2007, 25–27; WHO 2004, 3–4.)

ICF-luokituksen osa-alueet kattavat laajasti henkilön toimintakyvyn ja sen
yhteyden

ympäröivään

maailmaan.

Tarkasteltaessa

osa-alueiden

vuorovaikutusta toisiinsa nähden, muodostuu toimintakyvystä kokonaisvaltainen
käsitys. Osa-alueista kehon rakenteilla tarkoitetaan kehon anatomisten osien
rakenteita

ja

kehon

toiminnoilla

tarkoitetaan

fysiologisia

ja

psyykkisiä

elinjärjestelmiä. Suorituksilla tarkoitetaan kaikkia henkilön toteuttamia tehtäviä ja
toimia. Osallistumisella puolestaan tarkoitetaan osallistumista elämän ja
yhteiskunnan tilanteisiin. Suorituksiin ja osallistumiseen kuuluvat oppiminen ja
tiedon soveltaminen, erilaiset tehtävät ja niiden vaatimukset, kommunikointi,
liikkuminen, itsestä huolehtiminen, kotielämä, vuorovaikutus ja ihmissuhteet,
keskeiset elämänalueet (työ ja koulutus) sekä yhteiskunnallinen ja yhteisöllinen
toiminta. Nämä osa-alueet ovat vuorovaikutussuhteessa toisiinsa ja vaikuttavat
toisiinsa voimakkaasti (Kuvio 2). (Herrala, Kahrola & Sandström 2008, 10–11;
WHO 2004, 18–19.) Opinnäytetyössä Kykyviisarin kysymykset ja osa-alueet on
jaoteltu ICF osa-alueiden alle, koska yhteen ICF:n osa-alueeseen kohdistettu
interventio voi vaikuttaa myös muihin osa-alueisiin (Kuvio 2).
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Kuvio 2 ICF- osioiden vuorovaikutussuhteet ja Kykyviisari

ICF itsessään ei ole toimintakyvyn arviointimenetelmä, mutta sitä voidaan
hyödyntää kartoittaessa, mitkä toimintakyvyn osa-alueet ovat yksilön kannalta
tarpeellisia arvioida (Anttila & Paltamaa 2015, 6). ICF-luokitusta käytettäessä
tutkimusten viitekehyksenä se helpottaa tulevaisuudessa tutkimustulosten
vertaamista ja luo yhtenäisemmän kielen eri maiden välille (Sjögren 2007, 32).
2.5 Nuoren toimintakyky
2.5.1

Nuoruuden ikävaihe

Nuoruus

on

merkittävä

ajanjakso,

jota

määritellään

siirtymävaiheeksi

aikuisuuteen. Tällöin nuori kasvaa fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti.
(Aalberg 2016, 35; Aaltonen ym. 2007, 13; Musikka-Siirtola 2001, 115.)
Nuoruutta voidaan lähestyä monelta eri tieteenalalta, joista kullakin on oma
käsityksensä nuoruudesta. Lääketieteellinen näkökulma tarkastelee nuoruutta
esimerkiksi kehossa tapahtuvien fyysisten muutosten kautta, kun taas psykologia
kehitystehtävien

kautta.

(Aaltonen,

Ojanen,

Vihunen

&

Vilèn

2007,

13.) Castaneda (2011, 160) määrittelee nuoruuden kehitystehtäviksi muun
muassa itsenäistymisen, sekä sosiaalisen verkoston ja oman identiteetin
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vakiintumisen. Kehitystehtävien läpikäyminen vaatii nuorelta paljon psyykkisiä
voimavaroja.

Räikkösen

ammatillisesta

(2013,

koulutuksesta

296) mukaan

valmistuminen,

kehitystehtäviä

kotoa

pois

on

viisi:

muuttaminen,

kokopäivätyön ja parisuhteen aloittaminen sekä vanhemmaksi tuleminen.
Nuoruuden määritelmään on vaikea asettaa ikää, sillä jokainen kehittyy eri
tahdissa eri tavalla aikuiseksi. Nuoruutta ei olekaan mielekästä määritellä ikään
perustuen. Yleisesti nuoruuden katsotaan alkaneen puberteetista eli murrosiän
biologisista muutoksista. (Aaltonen, Ojanen, Vihunen & Vilèn 2003, 18; Kivimäki
2016.) Mikäli jako nuoruuden ikävaiheisiin halutaan tehdä, voidaan ikävaiheet
jakaa karkeasti fyysisen kehityksen mukaan seuraavasti: varhaisnuoruus noin
11–14-vuotiaat, keskinuoruus noin 15–18-vuotiaat ja myöhäisnuoruus noin 19–
25-vuotiaat (Aaltonen, Ojanen, Vihunen & Vilèn 2003, 18). Aalberg (2016, 36–
37)

jakaa

nuoruuden

esinuoruuteen,

varsinaiseen

nuoruuteen

ja

myöhäisnuoruuteen, mutta ei määrittele näille vaiheille ikää. Luontoa Elämään! hanke määrittelee nuoriksi alle 29-vuotiaat ja Eduro-säätiö 16–29-vuotiaat.
(Luontoa Elämään! 2015, 8.)
Opiskelu

voidaan

mieltää

nuoren

työksi,

joka

vaatii

kokonaisvaltaista

toimintakykyä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen valtakunnallinen tutkimus,
nuorten terveyskysely osoittaa, että joka neljäs nuori tyttö oireilee psyykkisesti
ja/tai fyysisesti päivittäin. Pojat tarvitsevat eniten tukea ihmissuhteisiin liittyen.
Kyselyn mukaan joka kolmas nuori kokee vaikeuksia opiskeluun liittyvissä
asioissa.

Vaikeudet

ovat

lisääntyneet

2000-luvulla

erityisesti

tyttöjen

keskuudessa. Toimintakykyä tukiessa on tärkeä huomioida kokonaisuus ja syyseuraus suhteet, sillä nuoren toimintakykyä voi heikentää myös esimerkiksi
vanhempien vaikeudet. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016.)

2.5.2
Erityistä

Erityistä tukea tarvitseva nuori
tukea

tarvitseva

nuori

tarkoittaa

sosiaalihuoltolain

1301/2014

mukaan 18–24-vuotiasta ihmistä, jolla on kognitiivinen tai psyykkinen vamma tai
sairaus, päihteiden ongelmakäyttöä tai muun useamman yhtäaikaisen tarpeen tai
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vastaavan syyn vuoksi erityisen tuen tarve. Tutkimukset osoittavat, että
mielenterveysongelmat ovat nuorten tavallisin terveysongelma ja noin 20–25 %
nuorista kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä (Marttunen, Huurre, Strandholm
& Viialainen 2013,10). Nuoruuteen liittyvät kehitystehtävät kuten itsenäistyminen,
ammatin hankkiminen ja identiteetin uudelleen muodostaminen voivat olla
erityistä tukea tarvitsevalle nuorelle vaikeita (Aaltonen, Ojanen, Vihunen & Vilèn
2003, 398). Perheen ongelmat yhdessä koulun tai työn haasteiden kanssa
saattavat johtaa myllerryksessä olevan nuoren elämänhallinnan ongelmiin, jotka
voivat ilmetä esimerkiksi syrjäytymisenä, päihteiden käyttönä, uupumuksena tai
häiriökäyttäytymisenä (Kivelä, Liukkonen & Niemi 2015, 190–191).

Varhainen puuttuminen elämänhallinnan ongelmiin ja hyvissä ajoin aloitettu
tukeminen on tärkeää, jotta isommat vaikeudet vältettäisiin ja nuori saisi hyvät
edellytykset myöhemmälle elämälle (Kivelä, Liukkonen & Niemi 2015, 191;
Marttunen, Huurre, Strandholm & Viialainen 2013, 14). Luontoa elämään! -hanke
tukee erityistä tukea tarvitsevia nuoria luomalla uusia yksilö- ja ryhmämuotoisia
osallisuuden vahvistamisen ja kuntoutuksen malleja (Green Care Finland ry
2016a). Eduro-säätiö tukee heikossa työmarkkina-asemassa olevia nuoria
järjestämällä muun muassa koulutus- ja työhönvalmennusta, yksilöohjausta ja
kuntoutusta syrjäytymisen ehkäisemiseksi (Eduro 2016).
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3 PSYKOFYYSINEN FYSIOTERAPIA TOIMINTAKYVYN TUKENA
3.1 Psykofyysinen lähestymistapa fysioterapiassa
Psykofyysisen fysioterapian juuret löytyvät Ruotsista ja Norjasta, missä luotiin
psykosomaattisen fysioterapian pohja 1970–1980 -luvuilla (Härkönen, Muhonen,
Matinheikki-Kokko & Sipari 2016, 7; Holmborg & Paakkari 1993, 4–5; PSYFY ry
2016). Ruotsalainen fysioterapeutti Getrud Roxendal loi pohjaa psykofyysiselle
fysioterapialle väitöstutkimuksellaan (1985), jossa hän tarkasteli ihmisen
toimintakykyä kokonaisvaltaisesti ja piti tärkeänä tiedostamista kaikessa
tarkastelussa.

Roxendal

havainnoi

eri

yksilöiden

toiminnoissa

kehon

liikekeskusta, rajoja ja keskilinjaa, kontaktia ympäristöön ja alustaan sekä
hengitystä ja niiden persoonallisia vivahteita. (Herrala, Kahrola & Sandström
2008, 65; Roxendal 1985, 20.) Suomessa psykofyysistä lähestymistapaa ovat
kehitelleet

fysioterapeutit,

psykologit

ja

psykiatrit.

Tämä

kehitys

alkoi

voimakkaasti 1980-luvulla koulutuksen lisäännyttyä. (PSYFY ry 2016.)
Psykofyysinen

fysioterapia

on

viime

vuosina

näyttänyt

vakiintuneen

suomalaiseen fysioterapiaan tarkoittamaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa
ihmiseen missä tahansa fysioterapiatilanteessa. Psykofyysisen fysioterapian
kokonaisvaltainen toteuttaminen vaatii kuitenkin fysioterapeutilta lisäkoulutusta ja
psykologisia tai psykoterapeuttisia valmiuksia. Psykofyysinen fysioterapia on
fysioterapian erikoisala, jonka erikoistumisopinnot voi suorittaa Tampereen
Ammattikorkeakoulussa.

Lisäkoulutusta

järjestää

Suomen

Psykofyysisen

Fysioterapian yhdistys, PSYFY ry. (Härkönen ym. 2016, 7–8; PSYFY ry 2016;
Talvitie, Karppi & Mansikkamäki 2006, 265–266.) Psykofyysistä lähestymistapaa
voidaan hyödyntää ilman lisäkoulutusta esimerkiksi rentoutusharjoitusten,
hengitysharjoitusten ja kehontuntemusta lisäävien harjoitusten muodossa.
Tärkeää on, että fysioterapeutti tunnistaa oman osaamisensa rajallisuuden
psykofyysisen fysioterapian keinoja hyödyntäessään. (Härkönen ym. 2016, 7–8;
Talvitie, Karppi & Mansikkamäki 2006, 276–277; Monsen 1992, 12.)
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Ihminen tulisi huomioida psykofyysisenä kokonaisuutena useammin niin
fysioterapiassa kuin muussakin terveydenhuollossa, sillä usein sekä psyykkisten
että

fyysisten

oireiden

taustalla

ovat

hyvin

samankaltaiset

ongelmat.

Psykofyysinen fysioterapia pyrkii fyysisten oireiden lisäksi huomioimaan myös
yksilön elämän peruskysymykset, ristiriidat ja asenteet sekä niiden vaikutukset
fyysisten oireiden ilmenemiseen. (Monsen 1992, 5–7.) Ihmisen keho ja psyyke
eli mieli ovat erottamaton kokonaisuus. Yhä useammilla ihmisillä on vaikeuksia
hallita omaa elämäntilannettaan, joko kehon tai mielen hallinnan puutteen takia.
Mikäli ihminen ei ymmärrä tai pysty käsittelemään omia tunteitaan ja
kokemuksiaan, voi seurauksena olla erilaisia fyysisiä oireita eli oireiden
somatisoituminen. (Sundberg, Putkisaari & Salmela 2015, 5.) Monsenin (1992,
5–7) mukaan kehittynyt lääketiede johtaa helposti lääkkeiden liialliseen käyttöön
ja epärealistiseen mielikuvaan siitä, että on terveydenhuollon asiantuntijoiden ja
yhteiskunnan tehtävä pitää meidät terveinä. Tämä johtaa siihen, että ihmisen
elämään liittyvät ongelmat pyritään ratkoa lääkkeillä ja siihen etteivät ihmiset
tunne olevansa itse vastuussa omasta terveydestään, mikä puolestaan johtaa
passivoitumiseen.
Psykofyysisen fysioterapian perusajatuksena on kehon, mielen ja ympäristön
välinen yhteys ja vuorovaikutus. Keskeistä on fysioterapeutin ja kuntoutujan
kohtaaminen, molempien osapuolien ihmiskäsitykset ja niiden vaikutusten
tiedostaminen,

motivaatio

ja

kehominä.

Psykofyysinen

lähestymistapa

fysioterapiassa sopii kaikenlaisille asiakkaille. Erityisesti siitä hyötyvät asiakkaat
joilla on oman kehon hahmottamisen ongelmia tai vaikeuksia perusliikkumisessa,
tuki- ja liikuntaelimistön vaivoja tai kiputiloja, eriasteisia mielenterveyden
ongelmia, stressiä tai uupumusta. (Härkönen ym. 2016, 7–8; Talvitie, Karppi &
Mansikkamäki 2006, 266.) Psykofyysisessä fysioterapiassa ihmistä tarkastellaan
kokonaisuutena jäljellä olevat voimavarat huomioiden huolimatta siitä, millaisia
ongelmia hänen toimintakyvyssään on. Kokonaisvaltaista toimintakykyä ja jäljellä
olevia voimavaroja tuetaan ja pyritään vahvistamaan kokemuksellisen oppimisen
kautta. Asiakasta autetaan kokemuksien kautta tulemaan tietoiseksi tunteistaan
ja kehonsa viesteistä. Tarkoituksena on, että asiakasta autetaan löytämään
voimavaroja oman elämänsä hallintaan, ja että hän ottaa itse enenevissä määrin
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vastuuta omasta kuntoutumisestaan. (Jaakkola 2009, 8; PSYFY 2016; Talvitie,
Karppi & Mansikkamäki 2006, 265–266.)
Kehon ja psyyken yhteydestä käytetään useita erilaisia termejä eri lähteissä.
Fenomenologisen ihmiskäsityksen mukaan kehonkuva (body image) sekä
kehotietoisuus (body awareness) kuvaavat ihmisen tietoisuutta omasta
kehostaan. (Herrala, Kahrola & Sandström 2008, 28–29.) Kehonkuva tarkoittaa
yksilön omia asenteita, uskomuksia ja havaintoja sekä tuntemuksia kehostaan.
Uskomukset, asenteet ja oman kehon havainnointi ovat jatkuvasti kehittyvä
prosessi, joten kehonkuva muuttuu koko elämän ajan. Kehonkuva kehittyy
anatomisten rakenteiden kehittymisestä vähitellen mielen ja kehon sulavaksi
yhteistoiminnaksi. (Herrala, Kahrola & Sandström 2008, 30–31.) Kehotietoisuus
on kehonkuvaa syvempää tietoisuutta ja hallintaa omasta kehosta (Herrala,
Kahrola & Sandström 2008, 32–35). Lisääntynyt kehotietoisuus parantaa ihmisen
kokonaisvaltaista toimintakykyä lisäämällä hyvinvointia ja itsetuntemusta
(Sundberg, Putkisaari & Salmela 2015, 10). Kehotietoinen ihminen on tietoinen
omasta kehosta ja sen osista sekä niiden kapasiteetista toimia eli jaksamisesta.
Kehotietoinen ihminen pystyy myös hallitsemaan sekä kontrolloimaan omaa
kehoaan erilaisissa liikkeissä. Eri aistijärjestelmien kautta ihminen saa palautetta
omasta kehostaan ja voi näin lisätä kehotietoisuuttaan. (Herrala, Kahrola &
Sandström 2008, 32–35.) Kehonkuvaa ja kehotietoisuutta harjoittamalla ihminen
voi löytää keinoja kipujen ja jännitysten laukaisemiseksi ja parantaa näin
toimintakykyään ja hyvinvointiaan arjessaan (Sundberg, Putkisaari & Salmela
2015, 10).
Härkönen ym. (2016, 39–44) totesivat Kansaneläkelaitokselle tekemässään
tutkimuksessa psykofyysisen fysioterapian parantavan kuntoutusasiakkaiden
toimintakykyä, terveyttä ja elämänlaatua. Psykofyysistä fysioterapiaa voidaan
pitää

vakiintuneena

terapiakäytäntönä

Suomessa,

mikä

sopii

kelan

avoterapiastandardiin ja on näyttöön perustuvaa. Psykofyysinen fysioterapia
käsittelee ihmisen toimintakykyä laaja-alaisesti ulottuen ICF-osa-alueissa kehon
rakenteisiin ja toimintaan, suorituksiin ja osallistumiseen sekä yksilö- ja
ympäristötekijöihin.
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3.2 Psykofyysisen fysioterapian menetelmiä
3.2.1

Basic Body Awareness Therapy BBAT

Ruotsalainen

Gertrud

Roxendal

on

kehittänyt

psykofyysisen

fysioterapiamenetelmän nimeltään Basic Body Awareness Therapy (BBAT) eli
Roxendalin

kehoterapia.

BBAT

vaikuttaa

ihmisen

kokonaisvaltaiseen

hyvinvointiin vahvistamalla ihmisessä olevaa tervettä ydintä eli löytämään itsessä
olevat terveyttä edistävät voimavarat. Ihmisen tunteet ovat vahvasti yhteydessä
lihasjänteyteen,

asentoihin

ja

liikkumiseen.

Terapiassa

harjoitellaan

kehotuntemusta ja liikkeen hallintaa tavallisissa liikkeissä ja asennoissa.
(Roxendal 1985, 10–11; Talvitie, Karppi & Mansikkamäki 2006, 269–272.)
Tavoitteena

ovat

kehonhallinnan

ja

-tuntemuksen

lisääntyminen.

Kehontuntemuksen lisääntyessä kyky ohjata liikkeitä, ryhtiä ja lihasten jännitystä
paranee. Kehontuntemusta lisäämällä vaikutetaan itsetuntemukseen, oman
kehonkuvaan ja siihen miten oman kehon rajat koetaan ulkomaailman suhteen.
(Talvitie, Karppi & Mansikkamäki 2006, 269–272.) Terapia etenee yksilöllisesti
asiakkaan tai ryhmän voimavarojen mukaan. Harjoitteet ovat yksinkertaisia
maaten, istuen, seisten ja kävellen tehtäviä harjoitteita (Saastamoinen 2011).
BBAT:ssa kiinnitetään huomiota ensisijaisesti kehominän eri ulottuvuuksien
harjoittamiseen,

jonka

kautta

lihasjännitykset

saadaan

raukeamaan

ja

kehontuntemus ja -hallinta paranevat. (Talvitie, Karppi & Mansikkamäki 2006,
269–272).
BBAT:n keskeisimpiä osa-alueita ovat tasapaino, hengitys ja tietoinen läsnäolo.
Hyvä tasapaino antaa valmiuksia kohdata niin fyysisiä kuin psyykkisiä
stressitekijöitä ja se on olennaista rentoutumisen ja vapaan hengityksen sekä
liikkumisen kannalta. Hengitys mahdollistaa monipuolisen liikkumisen ja lisää
elinvoimaa. Tunteet ja alitajunta vaikuttavat hengitykseen olennaisesti ja
päinvastoin. Tietoinen läsnäolo luo aitoutta, mahdollistaa uusien kokemusten
saamisen ja vapauttaa energiaa. Lisäksi harjoittelussa harjoitetaan suhdetta
alustaan, kehon keskustaan, pystyakseliin sekä kokonaisuuden tiedostamiseen.
(Saastamoinen 2011; Roxendal 1985, 12–13.)
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Terapia olisi hyvä toteuttaa tunnin jaksoissa kahdesti viikossa, mutta yksikin kerta
riittää, mikäli asiakas pystyy itse harjoittelemaan kertojen välillä. Kaksi kertaa
viikossa on hyvä määrä niin lyhytkestoisessa kuin pitkäkestoisessakin
terapiassa. Lyhytkestoinen terapia pitää sisällään kymmenen terapiakertaa ja
pitkäjaksoinen kestää pidempään, jopa vuosia. (Roxendal 1985, 10–11.)
BBAT on havaittu vaikuttavaksi fysioterapiamenetelmäksi monien vaivojen ja
oireiden hoidossa. Menetelmää käytetään Suomessa jo ennaltaehkäisevässä
työssä

muun

muassa stressinhallintaryhmissä,

työterveyshuollossa

ja

kuntoutuksessa. BBAT:sta ovat tutkitusti hyötyneet ainakin syömishäiriötä,
fibromyalgiaa, masennusta, skitsofreniaa ja persoonallisuushäiriöitä sairastavat.
(PSYFY 2016.)

3.2.2

Psykodynaaminen ja psykomotorinen fysioterapia

Psykodynaaminen fysioterapia yhdistää fyysisen psykomotorisen fysioterapian
menetelmän

sekä

psyykkisen

psykoterapeuttisen

menetelmän.

Jotta

fysioterapeutti voi hyödyntää psykodynaamisen fysioterapian menetelmää, tulee
hänen laajentaa osaamistaan psykologiasta ja psykologin taas vastaavasti tulee
lisätä tietouttaan kehosta ja sen toiminnasta. Psykodynaaminen fysioterapia
asettuu fysioterapian, psykologian ja lääketieteen välimaastoon. (Monsen 1992,
9–12; Talvitie, Karppi & Mansikkamäki 2006, 274.)
Voidaan olettaa, että jopa 70 % yleislääkärin potilaista palaa aina uudelleen ja
uudelleen vastaanotolle joko samoja tai uusia oireita valittaen. Terveydenhuolto
kokee itsensä voimattomaksi ja yksi syy tähän on se, ettei nähdä asiaa
kokonaisvaltaisesti fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta toimintakyvyn
näkökulmista katsoen. (Monsen 1992, 59.) Fysioterapiaan yhdistettäessä kliinistä
psykologiaa, kuten elämysten ja kokemusten tiedostamista ja käsittelemistä,
saadaan pysyvämpiä ja merkittävämpiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn.
(Monsen 1992, 10, 12.) Psykodynaaminen fysioterapia onkin syntynyt
vastaamaan tarpeeseen vaikuttavasta ja tuloksellisemmasta fysioterapiasta ja
terveydenhuollosta (Monsen 1992, 9–10).
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Hyvän fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn edellytyksenä on
elämän kokeminen mielekkääksi. Psykodynaamisen fysioterapian avulla pyritään
auttamaan asiakasta kehittämään hänen eläytymiskykyään ja tunneilmaisun
kykyään.

Aito

tunteiden

ilmaiseminen

ja

kokeminen

ovat

tärkeimpiä

voimavaratekijöitä ihmisen elämässä, jotka vaikuttavat olennaisesti kykyyn
ratkoa ongelmia. (Monsen 1992, 8.) Keho on kokonaisuus, johon kokemukset
heijastuvat. Pyrkimyksenä on, että asiakas pääsisi tietoiseksi itse taustalla
olevista kokemuksistaan ja ongelmistaan sekä siitä, miten ne voivat vaikuttaa
omiin oireisiin. Ongelmien tiedostaminen ja niiden ratkaisukyky vaikuttavat
olennaisesti siihen, kokeeko ihminen elämänsä mielekkääksi. Terapeutin on
tärkeää olla hyväksyvä ja kannustaa asiakasta työskentelemään itsensä kanssa
hänen elinvoimaisuutensa lisäämiseksi. (Monsen 1992, 50–51.)
Fyysisen menetelmän, eli psykomotorisen fysioterapian (The Norwegian Psycho
Motor Physiotherapy) lähestymistapaa on kehittänyt erityisesti norjalainen
fysioterapeutti

ja

psykologian

maisteri

Berit

Bunkan.

Lähestymistavan

mukaan merkittävät lihaskivut ja veltto tai jännittynyt keho ovat seurausta jostain
vammasta tai tunneperäisestä psyykkisestä ristiriidasta, johon liittyy joko lyhyttai pitkäaikainen stressi. (Monsen 1992, 6, 54; Talvitie, Karppi & Mansikkamäki
2006, 272–275.) Terapian yksi tärkeimmistä tavoitteista on kehon jännitystilojen
purkaminen

tasapainoisen

ryhdin

saavuttamiseksi.

Asiakkaan

kokonaisvaltaiseen toimintakykyyn pyritään vaikuttamaan vähentämällä kipua ja
lisäämällä kehotietoisuutta hengitykseen, liikkeisiin ja asentoihin vaikuttamalla.
Asiakasta pyritään auttamaan pääsemään kosketuksiin tunteidensa kanssa
fyysisin menetelmin sekä lisäämään hänen tietoisuuttaan itsestään ja
muuttamaan tarvittaessa ongelmiin ja motorisiin tapoihin liittyviä negatiivisia
asenteita. Kipuja aiheuttaneet syyt pyritään purkamaan esimerkiksi itkuna.
Tunteiden vapauttamisessa ja koko terapiassa avaintekijänä on hengityksen
vapauttaminen. (Monsen 1992, 50, 54; Talvitie, Karppi & Mansikkamäki 2006,
272–275.)
Psykomotorisen fysioterapian periaatteena on aloittaa terapian eteneminen aina
alhaalta eli jaloista edeten ylöspäin ja käsitellä aina koko kehoa kokonaisuutena.
Menetelmää voidaan soveltaa kaikessa fysioterapiassa ilman, että terapeutilla on
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psykologista tietoa tai tukea.

(Monsen 1992, 9–11; Talvitie, Karppi &

Mansikkamäki 2006, 274.) Menetelmän tehoon vaikuttaa olennaisesti se, miten
terapeutti suhtautuu menetelmäänsä ja luottaako hän siihen. Tämä voi vaikuttaa
siihen, että asiakas suhtautuu terapiaan joko optimistisena tai pessimistisenä.
Myös yksilöllinen kokemus eri menetelmistä vaikuttaa terapian tehoon: toista
passiiviset menetelmät kuten hieronta rentouttavat ja toista taas rentouttavat
aktiivisesti tehdyt kehontuntemusta lisäävät harjoitukset kuten progressiivinen
jännitä-rentouta rentoutusharjoitus. Psykomotorisella fysioterapialla pyritään aina
kokonaisvaltaisempaan toimintakyvyn vahvistamiseen lisäämällä asiakkaan
tietoisuutta

omista

psykofyysisistä

mekanismeistaan,

esimerkiksi

pelkän

rentoutumisvaikutuksen sijaan. (Monsen 1992, 58; Sundberg, Putkisaari &
Salmela 2015, 7.)

3.3 Psykofyysisen fysioterapian periaatteita soveltavat fysioterapian keinot
Edellä

mainittujen

psykofyysisen

fysioterapian

suuntausten

lisäksi

psykofyysiseen fysioterapiaan kuuluu joukko muita menetelmiä. Näistä
menetelmistä Talvitie ym. (2006, 276) käyttävät nimitystä itsetuntemusta lisäävät
kehoterapiat.

Nämä

ovat

erilaisia

harjoitteita,

joiden

tavoitteena

on

itsetuntemuksen sekä kehon ja mielen välisen yhteyden ymmärtämisen
lisääntyminen. Härkönen, Muhonen, Matinheikki-Kokko & Sipari (2016, 7)
toteavat

tutkimuksessaan

menetelmiä,

joita

yhdistää

psykofyysisen
kehon

ja

fysioterapian
mielen

sisältävän

yhteyden

monia

harjoittaminen,

vuorovaikutus terapeutin ja kuntoutujan välillä sekä kuntoutujan kokemukset ja
kokemuksellinen oppiminen.
Rentoutuminen

vaikuttaa

autonomiseen

hermostoon,

aktivoimalla

parasympaattisen hermoston toimintaa. Lisäksi se vaikuttaa koko kehoon
ääreishermoston,

sisäeritysjärjestelmän

ja

immuunijärjestelmän

kautta.

(Järnefelt 2012, 84–85; Heptinstall 1995, 188–189.) Rentoutumisen vaikuttaessa
useisiin fysiologisiin

toimintoihin

on

sen

opettaminen siksi luontevasti

fysioterapeutin ammatillista osaamista. Rentoutuminen vähentää ahdistusta,
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lieventää stressiä, parantaa unta, vähentää kipuja ja lihasjännityksiä, laskee
verenpainetta, lievittää uupumusta, lisää elämänhallintaa sekä lievittää useiden
sairauksien oireita. (Heptinstall 1995, 190–192.)
Progressiivinen

rentoutus

on

lihaksen

aktiviteettiin

perustuva

rentoutusharjoitus, jonka on kehittänyt amerikkalainen neurofysiologi Edmund
Jakobson 1990-luvun alussa. Rentoutuminen tapahtuu lihaksien jännittämisen ja
venyttämisen kautta, jolloin lihasten aisti- ja tuntoreseptorit huomaavat
jännittyneen ja rentoutuneen lihaksen eron. (Talvitie, Karppi & Mansikkamäki
2006, 278; Tuomisto 2003, 67; Kataja 2003, 72; Heptinstall 1995, 194; Payne
1995,

37.)

Tekniikassa

jännitetään

ja

rentoutetaan

kehon

eri

osia

systemaattisesti sekä kiinnitetään huomiota palleahengitykseen (Herrala,
Kahrola & Sandström 2008, 172). Harjoituksessa lihasryhmiä ensin jännitetään
2-6 sekunnin ajan, jonka jälkeen lihakset rentoutetaan 30 sekunnin ajaksi. Tämä
toistetaan 2-3 kertaa. (Kataja 2003, 73; Heptinstall 1995, 194–195.) Menetelmän
avulla ihminen oppii aistimaan sekä paikallistamaan lihassupistuksesta tulevia
jännitystiloja ja hermoärsykkeitä (Kataja 2003, 72–73). Lihasten rentoutumisen
onnistuessa verenpaine laskee, syke hidastuu ja hengitystiheys pienenee
(Herrala, Kahrola & Sandström 2008, 171–172). Tavoitteena on, että ihminen
oppii jännitys-rentoutus menetelmän avulla tunnistamaan itsessään turhan
jännittämisen arjen tilanteissa ja pystyy näin itse rentouttamaan jännittyneitä
lihaksiaan milloin tahansa (Tavuosi 2014, 57; Talvitie, Karppi & Mansikkamäki
2006, 278; Tuomisto 2003, 67). Progressiivinen rentoutus vaikuttaa positiivisesti
myös kognitiiviseen toimintakykyyn. Se vähentää ahdistusta ja negatiivista
puhetta itselle sekä vapauttaa näin ajatuksia älyllisten tehtävien suorittamiselle ja
muistille (Carver & O’Malley 2015, 59).
Autogeeninen

rentoutus

on

Johannes

Heinrich

Schultzin

kehittämä

rentoutusmenetelmä, joka on yksi tunnetuimmista itsesuggestio-menetelmistä
(Goldbeck & Schmid 2003, 1046; Kanji 2000, 144; Payne 1995, 156).
Autogeenisessa

menetelmässä

rentoutuminen

tapahtuu

ajattelun

ja

keskittymisen kautta. Menetelmässä opetetaan aistimaan lihaksissa erilaisia
tuntemuksia kuten lämmön, painon, jännityksen ja rentoutumisen tuntemuksia
puhuttelemalla

kaikki

päälihasryhmät

läpi

järjestyksessä.

Rauhallisella
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hengityksellä ja ajatusten keskittämisellä on Schultzin menetelmässä keskeinen
osa. (Kataja 2003, 98; Kataja 1996, 25.) Katajan (2003, 98–99) mukaan Schultzin
rentoutus harjoitteeseen kuuluu seitsemän eri vaihetta ja tavoitetta, kun taas
Paynen (1995, 157) ja Kanjin & Ernstin (2000, 106) mukaan tavoitteita on kuusi.
Kaikissa edellisissä lähteissä mainittuja osa-alueita ovat painon tunne raajoissa,
lämmön tunne raajoissa, rauhallinen hengitys, rauhallinen ja tasainen sydämen
syke, lämmin vatsa sekä viileä otsa. Paynen (1995, 157) mukaan kuuden osaalueen

lisäksi

autogeeninen

rentoutus

vaatii

ulkoisten

ärsykkeiden

poissulkemista, keskittymistä sekä mielen yhteyttä kehon osaan, josta puhutaan.
Autogeeninen rentoutus vahvistaa kehon fysiologista tasapainoa ja kehon omia
korjausmekanismeja.

Kontrolloitujen

tutkimusten

mukaan

autogeeninen

rentoutus on vaikuttavaa lievittämään jännityspäänsäryn, migreenin, reuman,
unettomuuden,

kroonisen

keuhkosairauden,

astman,

tulehduksellisten

suolistosairauksien, raskauden, mielialaongelmien ja psyykkisten sairauksien
oireita. (Kanji 2000, 145.) Lisäksi Kanji ja Ernst (2000, 107–108) toteavat
systemaattisessa
vaikuttavan

kirjallisuuskatsauksessaan

ahdistusta

ja

stressiä

autogeenisen

lieventävästi

joko

rentoutuksen
yksittäisenä

harjoitusmuotona tai muihin tekniikkoihin yhdistettynä. Kanji (2000, 146) osoittaa
myös autogeenisen rentoutumisen parantavan kivun kontrollointia erilaisissa
kiputiloissa.
Useat rentoutustekniikat vaikuttavat autonomiseen hermostoon välillisesti, mutta
hengitysharjoitukset vaikuttavat autonomiseen hermostoon suoraan (Payne
1995, 115). Hengityksen ollessa rauhallista, luonnollista, syvää ja rytmikästä
ihminen rauhoittuu, jaksaa keskittyä paremmin sekä saa lisää voimavaroja.
Oikeanlaisella hengitystekniikalla tarkoitetaan palleahengitystä, joka on keholle
taloudellisin tapa hengittää vähentäen kylkivälilihasten turhaa työskentelyä ja
vieden

elimistöön

hengityksessä

aivot

tehokkaimmin
ja

lihakset

happea.

Oikealla

hengitystekniikalla

saavat riittävästi happea toimiakseen,

parasympaattinen hermosto aktivoituu, aineenvaihdunnan säätely kanavoituu,
ruoansulatustoiminta

tehostuu,

tunteiden

säätely

helpottuu

sekä

hyperventilaation mahdollisuus vähentyy. (Kataja 2003, 54–55; Martin, Seppä,
Lehtinen, Törö & Lillrank 2010, 16.) Vaikka oikeanlaisesta hengityksestä
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puhutaan paljon, on jokaisella silti oma yksilöllinen tapa hengittää (Martin ym.
2010, 16).

Hengitys

vaikuttaa

ihmiseen

sekä

fyysisesti

että

psyykkisesti.

Rentoutusharjoituksessa on tärkeää saavuttaa tila, jossa ihminen voi hallita
tunteita ja psyykkisiä reaktioita. (Kataja 1996, 21.) Hengityksen välityksellä
ihminen oppii tunteiden käsittelyä, hyväksymään itsensä ja löytämään
myötätuntoa itseään kohtaan. Stressaavien ja vaikeiden tilanteiden kohtaaminen
on helpompaa, kun pystyy säätelemään tietoisesti hengitystään. (Kataja 2003,
56–57; Vainio 2015, 59.) Ihmisen suuttuessa sisäänhengitys on heikompaa ja
hiljaisempaa kuin uloshengitys. Sama tapahtuu myös stressaavissa tai
uhkaavissa tilanteissa, jolloin hengitys tihenee ja muuttuu pinnalliseksi. (Vainio
2015, 59; Kataja 2003, 56; Kataja 1996, 21.) Hengitystä pidättämällä tai
hyperventiloimalla
tunteitaan.

voi

Rauhallisella

ihminen

hallita

hengityksellä

tietoisesti

voidaan

antaa

sietämättömiä
tilaa

tunteiden

tulkitsemiseen ja ilmaisemiseen, mikä rauhoittaa mieltä ja kehoa. (Martin ym.
2010.)
Vapaa-ajan säännöllinen liikunta ja fyysinen aktiivisuus tukevat ihmisen fyysistä
toimintakykyä sekä myönteisempää elämänlaatua, muun muassa vähentämällä
masentuneisuuden ja psyykkisen kuormittavuuden oireita (Nupponen 2011,43).
Tutkimuksissa on todettu liikunnalla olevan positiivisia vaikutuksia mielialaan ja
masentuneisuuteen huolimatta siitä onko liikunta lyhyt- vai pitkäkestoista. Mitä
säännöllisemmin ja enemmän liikuntaa kuitenkin harrastaa, sitä enemmän
positiivisia vaikutuksia on havaittavissa (Bäckmand 2006, 41–42). Liikunta
ehkäisee monenlaisia sairauksia kuten 2 tyypin diabetesta, sydän- ja
verisuonisairauksia ja tuki- ja liikuntaelinsairauksia (Huttunen 2015). Lisäksi
liikunta lieventää epämiellyttäviä kehon tuntemuksia sekä tuottaa mielihyvän,
virkistymisen, voimaantumisen ja rentoutumisen elämyksiä liikunnan aikana ja
muutama tunti liikuntatuokion jälkeen (Nupponen 2011, 43).
Liikunta sen eri muodoissa vaikuttaa ihmisen psyykkeeseen usean mekanismin
kautta. Liikunta lisää useiden hormonien erittymistä elimistössä. Se vapauttaa
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väliaivojen hypotalamuksesta beettaendorfiinia, joka kulkeutuu verenkierron
mukana kaikkialle elimistöön. Beettaendorfiini rentouttaa, lisää hyvänolontunteita
ja lievittää kipua. (Herrala, Kahrola & Sandström 2008, 169, 172.) Lisäksi liikunta
lisää tyreotropiinin, prolaktiinin, kortikotropiinin sekä kortisolin pitoisuuksia. Nämä
hormonit vaikuttavat uni- valverytmiin ja stressin säätelyyn sekä näin ollen
henkilön psyykkiseen hyvinvointiin (Laukkanen 2010, 3.) Liikunta vaikuttaa
stressin hallintaan ja psyykkiseen oireiluun aivojen viestinsiirron lisääntyessä
kemiallisesti sekä opioidivastaanottimien vaikutusten voimistuessa keskus- ja
ääreishermostossa. Liikunta lisää myös aivojen verenkiertoa, mikä lievittää
ahdistuksen ja masentuneisuuden tunteita. Oikein mitoitettu liikunta vahvistaa
myös autonomista hermostoa. (Partonen 2005, 511.)
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4 LUONTO TOIMINTAKYVYN TUKENA
4.1 Luonnon ja ihmisen välinen yhteys
Ihminen on sopeutunut luonnossa ja luonnosta elämiseen miljoonien vuosien
aikana, minkä vuoksi voidaan todeta luonnon olevan ihmisen lähtökohtainen koti
(Arvonen 2014, 12). Korpela määrittelee tutkimuksessaan Luontoympäristöt ja
hyvinvointi (2007, 364–376), luontoympäristöön kuuluvan kasvit, puut, puutarhat
ja viheralueet. Arvonen (2014,11) korostaa luontomääritelmässään lisäksi
suomalaisille tärkeitä metsiä ja puistoja. Luonnon ja ihmisen välistä yhteyttä tutkii
ekopsykologia, joka on psykologian tieteenala. Ekopsykologia korostaa, että
ihminen ei ole vain vuorovaikutuksessa luonnon kanssa, vaan myös osa luontoa.
(Salonen 2005,13–14.) Ekopsykologia pyrkii ymmärtämään sitä, miksi ihmiset
ovat alkaneet tuhota luontoa, ja tavoittelee ihmisen ja luonnon välisen yhteyden
palauttamista psyykkisenä kokemuksena. Ihmisen ja luonnon välistä yhteyttä ei
kuitenkaan voida täysin katkaista, vaan olemme väistämättä osa luontoa,
ymmärsimme sitä tai emme. (Salonen 2005,14, 22.)
Tarkan rajan vetäminen luonnon ja ei luonnon välille voi olla haasteellista, joten
vertaillaan luontoympäristöä kaupunkiympäristöön. Luontoympäristössä ihminen
on elänyt miljoonia vuosia, kun taas kaupunkiympäristössä vasta 10 000 vuotta.
Kaupunkiympäristö on siis ihmislajille suhteellisen uusi ympäristö. (Arvonen
2014, 13, 18; Korpela 2007, 364.) 2000-luvun alussa puolet maailman väestöstä
asui kaupungissa ja arvion mukaan vuonna 2030 kaksi kolmannesta maailman
ihmisistä asuu kaupungissa (Maas, Verheij, Groenevegen, de Vries &
Spreeuwenberg 2006, 587; Vlahov & Galea 2002, 2). Kaupunkiympäristön
nykyisessä elämänrytmissä on paljon tietotulvaa, joka voi johtaa kapasiteetin
ylikuormittumiseen ja jatkuvan tarkkaavaisuuden ylläpitämiseen, mistä seuraa
uupumus. Media ja virtuaalielämä tuovat kotiin saakka ärsykkeitä, joita ihmisen
aistit sekä hermoston ja aivojen reagointijärjestelmä eivät osaa erottaa
todellisesta elämästä. (Arvonen 2014, 17.) Pitkään luonnossa elämisen myötä
ihmisen aivot ovat muovautuneet toimimaan luonnossa ja reagoimaan luonnon
ärsykkeisiin, jotka eivät ole niin monimerkityksellisiä ja vaikeasti ennustettavia
kuin kaupunkiympäristön (Arvonen 2014, 13, 18; Korpela 2007, 364).
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Luontoympäristön autenttisuus ja tasainen ärsykevirta tuottavat enemmän “kaikki
on

hyvin”

-reagointia

ja

mielihyvähormoneista

tulevia

positiivisia

tunnekokemuksia, kuin monikanavaisessa ärsykevirrassa (Arvonen 2014, 17).
Kaupungistumisen myötä ihmisen luontosuhteen kehitystä ja luonnon vaikutuksia
terveyteen ja hyvinvointiin on alettu tutkia lisääntyvässä määrin vasta 2000luvulla. Useissa yhteyksissä luontoympäristöllä on todettu olevan yhteys ihmisen
kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. (Arvonen 2014, 12–14; Tourula & Rautio 2014,
7.) Tourulan

ja

Raution

(2014,

7) tekemän

”Terveyttä

luonnosta”

-

kirjallisuuskatsauksen tietokantojen hakutulosten tutkimuksista 80 % oli julkaistu
2000-luvun puolella.
Kaplan (1993 & 2001) on tutkinut luonnon ja ihmisen välisen yhteyden merkitystä
kotiympäristössä ja työympäristössä sekä todennut tutkimuksissaan ikkunan
luontonäkymällä olevan merkitystä ihmiselle. Koti-ikkunan luontonäkymä oli
yhteydessä korkeampaan koko asuinalueen tyytyväisyyteen ja koettuun
hyvinvointiin. Jos ikkunasta näkyi puita, se oli yhteydessä rauhan tunteeseen ja
puiden puuttuminen yhdistettiin hermostuneisuuteen ja keskittymiskyvyn
puutteeseen. (Kaplan 2001, 539.) Toimistotyöntekijöiden työpaikan ikkunan
luontonäkymä

puolestaan

korreloi

vähäisempään

sairausoireiluun

ja

korkeampaan työtyytyväisyyteen verrattuna sellaisiin työntekijöihin joilla ei ollut
luontonäkymää

ikkunasta.

Havaittiin

että

tyytyväisyys

työpaikan

ikkunanäkymään oli yhteydessä työtyytyväisyyden lisäksi vähäisempään
turhautumiseen,

lisääntyneeseen innostumiseen

työtehtävistä,

elämäntyytyväisyyteen sekä yleisesti terveyteen. (Kaplan 1993, 199–200.)

4.2 Luonnon vaikutukset toimintakykyyn ICF-luokituksen mukaan
4.2.1

Tutkitut luonnon vaikutukset ruumiin ja kehon toimintoihin

Tourula & Raution (2014) tekemän “Terveyttä luonnosta” -kirjallisuuskatsauksen
mukaan useat tutkimukset osoittavat luonnolla olevan lukuisia terveyttä ja
hyvinvointia edistäviä vaikutuksia. (Salonen 2005, 83; Arvonen 2014, 16.) Lee
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ym. (2010) havaitsi tutkimuksessaan muun muassa, että viisi tuntia kuukaudessa
luonnossa oleilua laskee sydämen sykettä ja verenpainetta (Taulukko 1)
(Arvonen 2014, 16; Arvonen 2015, 18). Luonnossa oleilun ja siellä liikkumisen on
todettu parantavan vastustuskykyä valkosolujen määrän lisääntyessä veressä
merkittävästi. Yhden luonnossa vietetyn päivän vaikutukset valkosolujen
määrässä voitiin huomata jopa 7 päivää tämän jälkeen. (Arvonen 2015, 12)
Tutkimusten mukaan pelkällä luontokuvan katsomisella, vaikka se olisi
sisätiloissa, on myönteisiä vaikutuksia fysiologisiin toimintoihin. Tutkimuksissa
luontokuvia katsottaessa on osoitettu jännittyneisyyden, verenpaineen ja
sydämen sykkeen alenevan paremmin, kuin abstrakteja kuvia katsottaessa.
(Salonen 2005, 83; Arvonen 2014, 16.) Mao ym. (2012, 498) totesi
tutkimuksessaan metsäympäristön edistävän sydän- ja verenkiertoelimistön
terveyttä. Tutkimuksen mukaan luonnossa oleskelu on alentanut sydämen
sykettä, verenpainetta sekä hengitystiheyttä verraten kaupunkiympäristöön.
Viherasuinympäristö ja luonnossa liikkuminen vähentää riskiä sairastua
verenpainetautiin,

syöpään,

aikuisiän

diabetekseen,

lihavuuteen

ja

masennukseen. (Salonen 2005, 83; Arvonen 2014, 16.)
Luonto on perinteisesti ihmisille myös henkisten eli psyykkisten kokemusten
lähde. Luonnossa ulkoilun yhteydessä ihminen piristyy, virkistyy ja hänen
mielialansa kohentuu. Luonnossa olo myös rauhoittaa, rentouttaa ja auttaa
irtaantumaan arjesta. (Sievänen, Juotismäki & Voipio 2002, 4–5; Salovuori 2014,
72–75.) Suomalaiset ovat aiemmin eläneet hyvin tiiviisti lähellä luontoa, mikä
tekee luonnosta suomalaisille kotoisan ja suojaisan paikan. Luonnossa ollessaan
ihminen oppii kunnioittamaan luontoa ja itseään sekä saa vahvistusta henkisen
ja fyysisen kyvykkyyden tunteelle. Luonnossa ihminen oppii myös yksinkertaista
elämäntapaa

ja

ponnistelemaan

tärkeiden

päämäärien

saavuttamiseksi.

Luontokokemus vapauttaa henkisesti, kun ihmisen ei tarvitse olla kontrollin
alaisena eikä tarvitse kontrolloida ympäröiviä asioita. (Hallikainen, Sievänen,
Tuulentie & Tyrväinen 2014, 40.)
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4.2.2

Tutkitut luonnon vaikutukset suorituksiin ja osallistumiseen

Luontoympäristö vaikuttaa myös välillisesti terveyteen liikunnan harrastamisen
lisääntymisen kautta. Säännöllisen liikunnan tiedetään ehkäisevän lukuisia
sairauksia kuten sydän-, tuki- ja liikuntaelinsairauksia, syöpää ja diabetesta.
Tutkimusten mukaan liikunnan säännöllisyyttä ja määrää lisää luontoympäristön
(vihreät puistot ja ulkoilualueet) läheinen sijainti asuinpaikkaan nähden. (Arvonen
2014, 16; Ellawey, Macintyre & Bonnefoy 2005, 612; de Vries ym. 2003, 1726;
Tourula & Rautio 2014, 20; Pennebaker & Lightner 1980, 171.) Ellawey ym.
(2005, 611) osoitti tutkimuksessaan luontoympäristön lähellä sijaitsevalla alueella
asuvien liikkuvan säännöllisesti jopa 3,3 kertaa enemmän kuin ihmiset jotka
asuivat vähemmän viheralueita sijaitsevilla alueilla. Paitsi että luontoympäristön
läheinen sijainti lisää liikunnan harrastamisen määrää, luontoympäristössä
liikunnan tuomien terveysvaikutusten on todettu olevan myös suurempia kuin
sisätiloissa liikuttaessa. (Arvonen 2014, 16; Arvonen 2015, 18; Tourula & Rautio
2014, 20.) Pretty ym. (2007) havaitsivat tutkimuksessaan 10 erilaisen
luontoliikunnan parantavan merkittävästi myös itsearvostusta ja mielialaa.
Merkittävää myös on, että vaikutusten kannalta ei ollut merkitystä miten pitkään,
millaista ja millaisella intensiteetillä liikuntaa luonnossa harrastettiin (Laukkanen
2010, 4).
Luontoympäristössä ihminen palautuu hyvin stressistä ja tarkkaavaisuutta
vaativista tilanteista. (Arvonen 2014, 16; Arvonen 2015, 20; Salonen 2005, 83).
Leen ym. (2010) mukaan luonnossa oleilu ja liikkuminen vaikuttavat myönteisesti
ihmisen psyykkiseen terveyteen, sillä ihmisen mieliala alkaa kohota jo
kahdenkymmenen minuutin luonnossa olemisen jälkeen (Taulukko 1). Korpela
ym. (2014) tutkivat Luonnon virkistyskäytön valtakunnallisessa inventointi tutkimuksessa selvitettiin, mitkä mekanismit vaikuttavat ihmisen rentoutumiseen
ja elpymiseen luonnossa. Vaikutus voi syntyä suoraan aistien välityksellä sekä
välillisesti

liikkumisessa

tai

sosiaalisessa

kanssakäymisessä.

Lisäksi

tutkimuksessa kävi ilmi, että mitä enemmän ihminen ulkoilee luonnossa, sen
voimakkaampia

elpymisen

kokemuksia

syntyy

ja

sitä

vahvempi

on

emotionaalinen hyvinvointi. Luontoa voidaan kutsua liikuntakohteeksi, joka
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edistää kokonaisvaltaisesti ihmisen fyysistä ja psyykkistä terveyttä. (Arvonen
2015, 12, 18.)

Taulukko 1. Luonnossa oleiluun käytetty aika ja sen terveysvaikutukset (Arvonen
2015, 12).

Luonnossa
aika

vietetty Terveysvaikutukset

10 min

Verenpaine laskee

20 min

Mieliala kohenee

60 min

Tarkkaavaisuus lisääntyy

2h

Elimistön puolustusmekanismit elpyvät

5h kuukaudessa

Positiiviset tunteet lisääntyvät

3 päivän luontoretki

Elimistön puolustusmekanismit vahvistuvat.
Syöpää
ehkäisevien
lisääntyy.

proteiinien

määrä

Stressihormonien määrä vähenee.
Veren sokeriarvot tasaantuvat.
Kohonnut verenpaine laskee.
Masennuksen ja väsymyksen tunne vähenee.
Elinvoimaisuuden tunne lisääntyy.
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4.3 Green Care
4.3.1

Green Care -toiminta

Hollannissa syntyi 1970-luvulla Green Care -käsite, jolla tarkoitetaan luonnon
hyödyntämistä henkistä ja fyysistä hyvinvointia ja toimintakykyä tukevien
palveluiden tuottamisessa (Tourula & Rautio 2014, 12; Soini, Ilmarinen, Yli-Viikari
& Kirveennurmi 2011, 321; Salonen 2010, 77; Yli-Viikari ym. 2009, 7–8). Green
Care käsitteenä on saapunut Suomeen vuonna 2008 ja Green Care Finland ry
perustettiin vuonna 2010 kehittämään tätä toimintaa Suomessa. (Tourula &
Rautio 2014, 12; Arvonen 2014, 14; Soini, Ilmarinen, Yli-Viikari & Kirveennurmi
2011, 320). Green Care -toiminnan tavoitteena on lisätä hyvinvointia ja
elämänlaatua luomalla yhteys ihmisen ja luontoelementtien välille. (Green Care
Finland ry 2016b; Soini, Ilmarinen, Yli-Viikari & Kirveennurmi 2011,320.)
Green Caren myötä luonnon hyödyntäminen kuntoutuksen tukena on lisääntynyt
huomattavasti viime aikoina. Green Care -menetelmiä on hyödynnetty muun
muassa päihdekuntoutuksessa, lasten ja nuorten psykoterapiassa sekä
palvelukodeissa erityistä tukea tarvitsevien ja ikääntyvien parissa. (Green Care
Finland ry 2016b; Soini, Ilmarinen, Yli-Viikari & Kirveennurmi 2011,320.) Green
Care edistää ihmisen hyvinvointia ja elämänlaatua hyödyntämällä luontoa
sosiaali-, kasvatus-, ja terveyspalveluissa. Palvelut voivat sijoittua luontoon,
maaseudulle, kaupunki- ja laitosympäristöön tai minne vain tuomalla paikalle
luonnon elementtejä. (Arvonen 2014 14; Green Care Finland ry 2016b; Tourula
& Rautio 2014, 12.)
Kokonaisvaltaiseen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseen tähtäävän Green
Care -toiminnan arvot ovat tavoitteellisuus, ammatillisuus ja vastuullisuus.
Tavoitteellisuus tarkoittaa, että luontopalveluille määritellään asiakaslähtöiset
tavoitteet, joiden saavuttamista seurataan. Ammatillisuudella tarkoitetaan oman
ammattialan osaamisen lisäksi riittävää Green Care -menetelmän osaamista
sekä oman ammatin lainsäädännön ja eettisten ohjeiden noudattamista.
Vastuullisuudella tarkoitetaan kestävän kehityksen mukaista toimintaa sekä
vastuun ottamista eläimistä, ympäristöstä ja yhteiskunnasta. Toiminnan
hyvinvointivaikutukset syntyvät, kun edellä mainitut arvot yhdistetään palvelun

35

peruselementteihin luontoon, toimintaan ja yhteisöön. (Green Care Finland 2015;
Tulkki 2012, 21–23; Soini, Ilmarinen, Yli-Viikari & Kirveennurmi 2011, 323–326.)
Green Care -toiminta määrittelee luonnon toimintansa tapahtumaympäristöksi tai
välineeksi.

Luontoa

käytetään

edistämään

kuntoutumiselle

asetettuihin

tavoitteisiin pääsemistä. Green Care -toiminnan mukaan luonto voi sijaita niin
kaupungissa kuin maallakin ja se voi pitää sisällään niin metsiä ja puistoja kuin
puutarhaa ja maatiloja kotieläimineen. (Green Care Finland 2016b.) Green Care
-toiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jossa luonto ja ihminen kohtaavat. Yhteisö
antaa yksilölle mahdollisuuden kokea yhteenkuuluvuutta ja hyväksyntää sekä
osallisuutta. (Green Care Finland 2015; Tulkki 2012, 21–23.) Green Caren
toimintatapaa kokonaisuudessaan havainnollistaa kuvio 3 (Kuvio 3).

Kuvio 3. Green Care -toimintatapa (Green Care Finland 2016b)
Green Care -palveluiden eri suuntauksissa hyödynnetään luonnon kokemusta ja
vuorovaikutusta luontoelementin kanssa (Tourula & Rautio 2014, 12; Salonen
2010, 14). Kokemuksellisuuden käsitteeseen sisältyy luonnossa tehty aktiviteetti
ja luonnon katselu, kun taas vuorovaikutteisuus on luontoelementtien kanssa
toimimista puutarhanhoidossa tai eläinavusteista terapiaa. (Haubenhofer ym.
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2010, 106–111; Tourula & Rautio 2014, 12). Green Care -toiminnassa on useita
eri suuntauksia, joita voidaan kuvata sateenvarjon muodossa (Kuvio 4.). Käsite
Green Care on varjo, jonka alla ovat kaikki sen menetelmät. (Sempik, Hine &
Wilcox 2010, 27.)

Kuvio 4. Green Care -sateenvarjo (Salonen 2010 79; Sempik, Hine & Wilcox
2010, 27).
Green Care -palvelut jaotellaan lisäksi luontohoivaan ja luontovoimaan. Tämä
jaottelu riippuu asiakaskunnan, ostajan ja järjestäjän vaatimuksista sekä
tarpeista.

Luontohoivaan

sisältyvät

kuntoutus-

ja

hoivapalvelut,

joiden

toimintaympäristönä on luonto ja joiden tavoitteena on sairauden parantuminen
tai kuntoutuminen. Luontohoivan palveluiden toteuttamiseen vaaditaan yleensä
sosiaali- ja terveysalan koulutusta ja näiden palveluiden asiakkaat ovat yleensä
hoivan tai kuntoutuksen tarpeessa olevia tai syrjäytymisvaarassa olevia
henkilöitä. Luontovoiman palvelut taas ovat enemmän luontolähtöisiä hyvinvointi, harrastus-, kasvatus- ja opetuspalveluita, joiden tavoitteena on osallistujan
virkistyminen ja voimaantuminen. Luontovoiman ja luontohoivan rajat ovat
osittain häilyviä. (Green Care Finland 2016b; Jääskeläinen, Kunnari & Tolvanen
2015, 87; Sempik, Hine & Wilcox 2010, 28–29.)
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4.3.2

Luontoa elämään! -hanke

Lapin ammattikorkeakoulun ohjaama Luontoa Elämään! -hanke (2015–2017) on
jatkoa Lapin ammattikorkeakoulussa aiemmin järjestetyille Green Care hankkeille. Hankkeen tavoitteena on luoda uusia yksilö- ja ryhmämuotoisia
osallisuuden vahvistamisen ja kuntoutuksen malleja alle 29-vuotiaille nuorille,
jotka haluavat hyödyntää omaa luonto-osaamista hankkeen järjestämässä
toiminnassa tai syrjäytymisvaarassa oleville nuorille tai aikuisille, jotka tarvitsevat
arkitoiminnoissaan tukea. Toimintaa voidaan soveltaa myös toimintakyvyn
vahvistamiseen erityistä tukea tarvitseville aikuisille. Tällaisia erityisen tuen
tarpeita voivat olla esimerkiksi työttömyys, päihdeongelmat tai mielenterveyden
ongelmat. (Green Care Finland ry 2016a; Jääskeläinen, Kunnari & Tolvanen
2015, 27–28; Lapin Ammattikorkeakoulu 2015.)
Luontoa elämään! -hankkeeseen osallistuvat Lapin ammattikorkeakoulu,
Rovaniemen

Eduro-säätiö,

Kemijärven

kaupungin

perhe-

ja

mielenterveysklinikka Lapponia sekä Sallan kunnan nuorisotoimi. ELY-keskus on
myöntänyt hankkeeseen ESR-rahoitusta 839 182 euroa (Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus 2015). Osallistuvat tahot kehittävät heidän tarpeisiinsa sopivaa
toimintaa luontoympäristössä, puutarhoissa, maatiloilla ja eläinten parissa
toimintaa yhteistyössä paikallisten luontoyrittäjien ja -toimijoiden kanssa.
Hankkeen koko nimi on Luontoa elämään! – Toimintakykyä ja osallisuutta
luontolähtöisillä menetelmillä ja palveluilla. (Green Care Finland ry 2016a;
Jääskeläinen, Kunnari & Tolvanen 2015, 27; Lapin Ammattikorkeakoulu 2015.)
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5 OPINNÄYTETYÖN TAVOITE, TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT
Opinnäytetyön

tavoitteena

on

selvittää,

millaisia

muutoksia

luonnossa

psykofyysisen fysioterapian keinoja hyödyntävällä fysioterapialla saadaan aikaan
erityistä tukea tarvitsevien nuorten koetussa toimintakyvyssä.
Opinnäytetyön tarkoituksena on, että Luontoa elämään! -hanke voi hyödyntää
kerättyä tietoa toimintakykyä

vahvistavista

luontolähtöisistä menetelmistä

kehittäessään

kuntoutuksen

malleja,

toiminnallisen

kehittämistietoa

luontolähtöisten

kuntoutuksessa.
keräämäämme

Tarkoituksena
tietoa

luonnon

on,

sekä

tuottaessaan

menetelmien
että

soveltamisesta

fysioterapia-ala

terveysvaikutuksista

voi

sekä

hyödyntää

psykofyysisen

fysioterapian keinoista kokonaisvaltaisessa toimintakyvyn vahvistamisessa.
Tarkoituksena on, että opinnäytetyön tekijät voivat hyödyntää kerättyä tietoa
psykofyysisen fysioterapian keinojen ja luontoympäristön mahdollisuuksista
tulevassa työssään vahvistaessaan asiakkaidensa toimintakykyä.
Tutkimusongelmat:
Millaisia muutoksia luontoympäristössä psykofyysisen fysioterapian keinoin
toteutettu fysioterapia saa aikaan erityistä tukea tarvitsevien nuorten koettuun
toimintakykyyn?
•

Millaisia

muutoksia

toimintakyvyssä

saatiin

aikaan

Kykyviisarilla

mitattuna?
•

Millaisia muutoksia haastateltavat kertoivat tapahtuneen toimintakyvyssä
suhteessa intervention tavoitteisiin?
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6 TOIMINNALLINEN TOTEUTUS LUONTOA ELÄMÄÄN! -HANKKEESSA
6.1 Toimintatutkimusmenetelmä
Toimintatutkimus on ammatillisen oppimisen ja kehittymisen prosessi, joka liittyy
olennaisesti käytännön työelämään. Toimintatutkimuksia on hyvin monenlaisia,
mutta niitä yhdistää käytännönläheisyys, tutkijan ja toimijoiden aktiivinen
osallistuminen hankkeeseen sekä muutosinterventio (Aaltola & Syrjälä 1999, 18.)
Toimintatutkimuksen tavoitteena on käytännön ongelmia ratkaiseva pysyvä
muutos

ja

siinä

yhdistyvät

sananmukaisesti

toiminta

ja

tutkimus.

Toimintatutkimuksessa tutkitaan vain yksittäistä tapausta, eikä tuloksia ole
perinteisen tutkimuksen tavoin tarkoitus laajemmin yleistää. Toimintatutkimus
koostuu useista vaiheista ja sykleistä (Kuvio 5). Sykli sisältää suunnittelun,
toteutuksen ja arvioinnin. Olennaisena osana sykliin kuuluu myös tapauksen
tutkiminen. Tutkimus yksin ei riitä muutoksen saavuttamiseen, vaan tarvitaan
käytännön toimintaa. Tässä onkin toimintatutkimuksen varsinainen idea.
(Kananen 2014b, 11–13; McNiff 2013, 55–57; Heikkinen & Jyrkämä 1999, 33–
37.)
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Kuvio 5. Toimintatutkimuksen sykli Kanasen (2014, 34) mukaan.

Toimintatutkimuksessa on oikeastaan kyse joukosta tutkimusmenetelmiä. Se on
sekoitus muita tutkimusmenetelmiä, eikä se poissulje muiden tutkimusotteiden
tiedonkeruun

ja

aineiston

analyysin

menetelmiä.

Toimintatutkimuksessa

olennaista on toiminnan kehittäminen, yhteistoiminta, tutkimus sekä tutkijan
mukanaolo (Kananen 2014b, 15–16; Kuula 2001, 10.) Toimintatutkimus soveltuu
parhaiten ryhmän ja sen toiminnan muuttamiseen. Tutkija on mukana itse
toiminnassa, vaikka tulisikin ulkopuolelta yhteisöön. (Kananen 2014b, 13–17;
Heikkinen & Jyrkämä 1999, 40.)
Opinnäytetyön menetelmäksi valittiin toimintatutkimus, koska toiminnassa
yhdistyvät toiminta ja tutkimus. Tutkimusotteiksi valikoitui sekä määrällinen, että
laadullinen tutkimusote. Halusimme käyttää tutkimuksessamme hankkeen
määrällistä mittaria, Kykyviisaria. Laadullinen tutkimusote valikoitui lisäksi siksi,
että Kykyviisarista saadut tulokset eivät vielä kertoneet johtuiko toimintakyvyssä
tapahtuneet muutokset interventiostamme. Halusimme lisäksi laadullisella
tutkimusotteella kartoittaa sitä, olivatko interventiolle asettamamme tavoitteet
täyttyneet.
Opinnäytetyössä

olimme

mukana

Luontoa

elämään!

-hankkeen

toimintatutkimuksellisessa työssä kehittämässä erityistä tukea tarvitseville nuorille
luontolähtöisiä

toimintamalleja

syrjäytymistä.

Hankkeessa

tukemaan

luodaan

kuntoutumista

teoriatiedon

ja

ehkäisemään

pohjalta

toiminnallisen

kuntoutuksen malleja. Osallistuimme hankkeeseen luomalla intervention ja
tutkimalla, miten se vaikuttaa erityistä tukea tarvitsevien nuorten toimintakykyyn.
Vilkka (2006, 77) toteaa toimintatutkimuksen olevan eri asia kuin toiminnallinen
opinnäytetyö. Hän painottaa, että ammattikorkeakoulun opinnäytetyön laajuus ei
anna

lyhyen

aikajänteen

vuoksi

tekemiselle. Toimintatutkimuksemme

mahdollisuuksia
sisältää

näin

toimintatutkimuksen
ollen

vain

yhden

toimintatutkimuksen syklin, jota hanke voi jatkaa seuraavalla syklillä (Kuvio 5).
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Opinnäytetyön

toimintatutkimuksen

kuuluu toimeksiantajahankkeen

nykytilanteen

suunnitteluun
kartoitus,

ongelmatilanteen

analyysi ja siihen vaikuttavien tekijöiden kartoitus sekä parannusehdotuksen
esittäminen

(Kananen

2009,

28).

Nykytilanteen

kartoituksessa

ja

ongelmatilanteen analyysissä verrataan hankkeen tavoitteita ja sen nykytilaa
suhteessa nykytilanteeseen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla Suomessa.
Toimintatutkimuksen ongelman määrittelyyn ja ongelmatilanteen analysointiin
kuuluu myös opinnäytetyön tutkimuksen tavoitteiden ja tutkimuskysymysten
laatiminen. Parannusehdotuksessa esitetään teoreettisen viitekehyksen pohjalta
suunniteltu interventio.
Toimintatutkimuksen toteutusosiossa esitetään teoriatiedon pohjalta noussut
suunnitelman mukainen ratkaisu ongelmaan (Kananen 2009, 29). Opinnäytetyön
toimintatutkimuksen toteutusosio koostuu kokeilusta eli Luontofiilistä hakemassa
-interventiosta. Interventiolla tarkoitetaan ulkoapäin ohjattua toimintaa, jolla
pyritään saamaan muutosta ryhmän käyttäytymiseen (Kivelä, Liukkonen & Niemi
2015, 190).
Arviointi on olennainen osa toimintatutkimuksen sykliä. Siinä mitataan, onko
tavoitteisiin päästy. Toimintatutkimuksessa arvioidaan tuloksia ja itse prosessia
toiminnan kehittämiseksi. (Kananen 2014b, 63.) Toimintatutkimuksen arviointiin
kuuluu määrällinen ja laadullinen tutkimus. Lisäksi toimintatutkimuksemme
arviointiin kuuluu päiväkirjan pitäminen havainnoista intervention aikana, sekä
palautekeskustelussa Feeling tree -lomakkeen (Liite 3) avulla kerätty palaute
osallistujilta,

mutta

jätimme

niistä

saatujen

tuloksien

analysoinnin

opinnäytetyöstämme pois aikatauluresurssisyistä. Palautekeskustelua käytettiin
hyvän vuorovaikutuksen ylläpitämiseksi ja toiminnan ohjaamisen kehittämiseen
intervention aikana.
Toimintatutkimuksessa voidaan käyttää määrällistä mittaria tiedonkeruussa
erityisesti muutosten mittaamisessa (Kananen 2014b, 102–103). Määrällisellä eli
kvantitatiivisella tutkimuksella pyritään yleistämään ilmiötä kysymällä pieneltä
joukolta

kysymyksiä

tutkimusongelmaan

liittyen.

Pienen

tutkimusjoukon

vastaukset ovat otos suuremmasta kokonaisuudesta ja edustavat näin laajempaa
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joukkoa. Määrällisessä tutkimuksessa mittauksen tulokset esitetään tilastollisin
menetelmin. Määrällisen tutkimuksen tavoitteena on tuottaa perusteltua,
luotettavaa ja yleistettävää tietoa. (Kananen 2008, 10.) Toimintatutkimus
kohdistuu perinteisen määrällisen tutkimuksen sijaan yksittäiseen tapaukseen,
eikä tuloksia voida siis yleistää (Kananen 2014, 11–12).
Opinnäytetyömme määrälliseksi mittariksi valittiin Kykyviisari (Liite 2), koska se
mittaa laaja-alaisesti henkilön kokemusta omasta toimintakyvystään. Valinta
perustui myös siihen, että Kykyviisari on myös toimeksiantajahankkeen toiminnan
mittari ja Luontoa elämään! -hanke voi siis suoraan hyödyntää mittarin avulla
saatuja tuloksia ja käyttökokemuksia kehittäessään hankkeen toimintaa.
Tutkimukseemme valikoituvat Kykyviisarista ne osa-alueet, joiden avulla saadaan
vastaus tutkimusongelmiimme (Liite 4). Viidestä tutkittavista neljä täyttivät
Kykyviisarin ennen interventiota ja sen jälkeen.
Toimintatutkimuksessa voidaan käyttää myös samoja tiedonkeruumenetelmiä
kuin

laadullisessa

tutkimuksessa

(Kananen

2014b,

77).

Laadullisessa

tutkimuksessa perinteisesti pyritään ilman tilastollisia ja muita määrällisiä keinoja
selvittämään, mistä tutkittavassa ilmiössä on kyse. Laadullinen tutkimus kuvailee
ilmiötä sanallisesti eikä sillä pyritä yleistyksiin. Tutkija itse on tutkittavan ilmiön
tiedon kerääjä ja analysoija. Tutkimus tehdään suorassa kontaktissa tutkijan ja
tutkittavan välillä ja siinä ollaan kiinnostuneita tutkittavan kokemuksista ilmiöön
liittyen. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään ymmärtämään ilmiötä syvällisesti ja
siinä edetään yksittäisistä havainnoista tuloksiin. (Kananen 2014a, 18; R. Murray
2003, 1-3.) Olimme tutkittaviimme suorassa kontaktissa ja pyrimme ymmärtämään
ilmiötä syvällisemmin Feeling tree -lomakkeen avulla käydyn palautekeskustelun
ja havaintojen pohjalta pidetyn päiväkirjan avulla vaikka jätimmekin nämä tulosten
analysoinnista pois.
Haastattelua

voi

käyttää

toimintatutkimuksessa

tutkimusongelman

täsmentämiseen ja muutoksen vaikutusten arviointiin (Kananen 2011, 87).
Haastattelu on tutkijan aloitteesta tapahtuvaa vuorovaikutteista keskustelua
tutkittavan ja tutkijan välillä (Puusa 2011, 73). Haastattelun sisältö syntyy
tutkimuksen

tarkoituksesta,

ongelmasta

sekä

tutkimustehtävästä

ja
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haastateltavaksi valitaan henkilöitä, joilla on kokemusta tutkittavasta aiheesta
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 76; Puusa 2011, 76).
Haastattelu voidaan tehdä strukturoimattomana haastatteluna, strukturoituna
haastatteluna tai puolistrukturoituna haastatteluna. Strukturoimaton haastattelu on
avoin haastattelu tai teemahaastattelu, joka on joustava haastattelun sisällön ja
järjestyksen suhteen. Strukturoidussa haastattelussa on tiukka kysymysjärjestys
ja haastateltaville esitetään samat kysymykset samassa järjestyksessä.
Puolistrukturoitu haastattelu jää näiden kahden väliin. Strukturointi minimoi
haastattelijan vaikutusta, jos haastattelua tekee useampia henkilöitä. (Kananen
2015, 144–145.)
Opinnäytetyön

laadullisen

osion

tiedonkeruumenetelmäksi

valittiin

puolistrukturoitu haastattelu, joka toteutettiin yksilöhaastatteluna intervention
päätyttyä. Puolistrukturoidussa haastattelussa kysymykset on laadittu etukäteen,
mutta vastausvaihtoehtoja ei ole annettu valmiiksi (Puusa 2011, 81). Haastattelun
tarkoituksena on lisätä luotettavuutta Kykyviisarilla saatujen tulosten analysointiin
sekä saada tietoa mahdollisesti sellaisista muutoksista toimintakykyyn, joita
Kykyviisari ei varsinaisesti mittaa. Haastattelussa kysyttiin Kykyviisarissa
ilmenneiden muutosten syitä kysymällä “Mistä arvioit tämän muutoksen
johtuvan?”. Lisäksi puolistrukturoiduilla

haastattelukysymyksillä

kartoitettiin

interventiolle asetettuihin tavoitteisiin pääsemistä ja erityisesti psykofyysisen
fysioterapian periaatteita soveltavien harjoitusten vaikutusta toimintakykyyn (Liite
5). Haastattelussa kartoitimme analysoitavien tulosten lisäksi sitä mikä sai nuoret
osallistumaan toimintaamme, mistä he pitivät eniten toiminnassamme sekä
millaisia kehitysehdotuksia heillä on toimintaamme koskien.

6.2 Suunnittelu
Luontoa Elämään! -hankkeen luontolähtöiset toiminnat on suunnattu alle 29vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat ohjausta tai tukea päivittäisistä toiminnoista
suoriutumiseen tai nuorille jotka haluavat hyödyntää luontotaitojaan. Hanke ei koe
mielekkäänä erotella hankkeen toimintaan osallistujia diagnoosin tai muun tietyn
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henkilökohtaisen ominaisuuden tai ongelman perusteella. (Green Care Finland ry
2016a.) Eduro-säätiön toiminta on puolestaan suunnattu heikossa työmarkkinaasemassa

oleville

nuorille

syrjäytymisen

ehkäisemiseksi

(Eduro

2016).

Tutkimusjoukko on siis epäspesifi joukko Eduro-säätiön nuoria, jotka osallistuivat
Luontoa Elämään! -hankkeeseen. Päädyimme kuvaamaan tutkimushenkilöt
Eduro-säätiön ja hankkeen kuvauksien tavoin. Kuvaamme tutkimusjoukkoamme
erityistä tukea tarvitseviksi nuoriksi sosiaalihuoltolain 1301/2014 määritelmään
perustuen, jonka mukaan erityistä tukea tarvitseva nuori tarkoittaa 18–24vuotiasta ihmistä, jolla on kognitiivinen tai psyykkinen vamma tai sairaus,
päihteiden ongelmakäyttöä tai muun useamman yhtäaikaisen tarpeen tai
vastaavan syyn vuoksi erityisen tuen tarve.
Luonnon terveyttä edistävät vaikutukset ovat useilla tutkimuksilla osoitettu
kiistattomiksi. Vaikuttamalla tapoihin ja asenteisiin tehokkaasti ja lisäämällä
virkistyskäyttöä luonnossa nimenomaan terveyttä edistävänä keinona pystytään
edistämään kansanterveyttä ja vähentämään huomattavasti terveydenhuollon
kuluja. Silti luontoa on vielä hyvin vähän hyödynnetty sosiaali- terveys- ja liikuntaalalla. (Tourula & Rautio 2014, 54, 57–58.) Suomeen vuonna 2010 rantautunut
Green Care -toiminta pyrkii vastaamaan tähän haasteeseen hyödyntämällä
luontoa sosiaali-, kasvatus-, ja terveyspalveluissa. Tähän haasteeseen pyrkii
myös vastaamaan toimeksiantajahankkeemme, jonka tavoitteena on luoda uusia
yksilö- ja ryhmämuotoisia osallisuuden vahvistamisen ja kuntoutuksen malleja alle
29-vuotiaille nuorille, jotka haluavat hyödyntää omaa luonto-osaamistaan
hankkeen järjestämässä toiminnassa tai syrjäytymisvaarassa oleville nuorille tai
aikuisille, jotka tarvitsevat arkitoiminnoissaan tukea. (Green Care Finland ry 2016;
Jääskeläinen, Kunnari & Tolvanen 2015, 79; Lapin Ammattikorkeakoulu 2015.)
Interventio suunniteltiin teorialähtöisesti ja kertojen harjoitteet valittiin tiedonhaun
tuloksena. Psykofyysisen fysioterapian periaatteita soveltavat harjoitteet valittiin
niin, että tiedonhaulla selvitettiin psykofyysisen fysioterapian vaikutukset
toimintakyvylle ja sen jälkeen selvitettiin millä keinoin on tutkittu, että saadaan
aikaan kyseisiä muutoksia toimintakykyyn. Intervention tavoitteet määriteltiin
teorialähtöisesti sekä koko interventiolle, että jokaiselle harjoitteelle erikseen.
Intervention tavoitteet ovat: rentoutumisen, keskittymiskyvyn, hengityksen
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kontrolloimisen

ja

kehontuntemuksen

aktiivisen
ja

hengitystekniikan,

-hahmotuksen

sekä

tietoisen

sosiaalisen

läsnäolon,

osallisuuden

ja

kanssakäyminen lisääntyminen, tuki- ja liikuntaelinvaivojen ja kiputilojen
ennaltaehkäiseminen,

luontosuhteen

vahvistuminen

sekä

virkistyminen

luonnossa. Suunnittelussa otettiin huomioon myös toimeksiantajan toiveet,
asiakaskunta

sekä

tekijöiden

omat

valmiudet

toiminnan

vetämiseen.

Psykofyysisen fysioterapian lisäkoulutusta vaativat osat jäivät luonnollisesti pois
interventiosta jo suunnitteluvaiheessa.
Intervention ajankohdaksi valikoitui syksy sekä opinnäytetyöntekijöiden, että
Eduro-säätiön aikatauluista johtuvista syistä. Intervention kesto määräytyi myös
teorialähtöisesti

huomioiden

opinnäytetyöntekijöiden

aikatauluresurssit.

Valitsimme intervention kestoksi neljä viikkoa, joka sisälsi kahdeksan 1,5 tunnin
mittaista

toimintakertaa.

Luonnolla

on

tutkimusten

mukaan

vaikutusta

toimintakykyyn, mikäli luonnossa vietetään aikaa viisi tuntia yhteensä tai 2-3
kertaa kuukaudessa (Tyrväinen, Silvennoinen, Korpela & Ylen 2007, 73) ja
psykofyysisen

fysioterapian

menetelmistä

BBAT:n

vaikutukset

näkyvät

puolestaan Roxendalin mukaan, kun BBAT:a on toteutettu kahdesti viikossa
vähintään tunnin kestävänä jaksona kymmenen kerran ajan. Valitettavasti ihan
BBAT:n vaikuttavuuden edellyttämään kestoon ei päästy toimintakertojen määrän
ollessa kahdeksan opinnäytetyöntekijöiden aikatauluresursseista johtuvista
syistä.
Opinnäytetyön

toimintakykyä

kuvaavaksi

malliksi

valittiin

ICF,

sillä

opinnäytetyössä toimintakykyä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti, ympäristön
vaikutusta toimintakykyyn unohtamatta. ICF mallin avulla opinnäytetyössä
jäsennellään Kykyviisarin kysymykset sekä määrällisesti että laadullisesti saatuja
tuloksia, eli muutoksia toimintakyvyssä. ICF-malli auttaa ymmärtämään, millainen
vuorovaikutussuhde on intervention vaikutuksilla toimintakyvyn eri osa-alueisiin.
6.3 Toteutus
Opinnäytetyön tekeminen alkoi keväällä 2015 hankkeen ja opinnäytetyön mittarin,
Kykyviisarin,

käytön

koulutukseen

osallistumisella.

Tuossa

tilaisuudessa
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opinnäytetyön tekijät tapasivat myös ensimmäisen kerran toimeksiantajansa eli
Eduro-säätiön työntekijät ja Green Care Luontoa elämään! -hankkeen työntekijät.
Keväällä 2015 hyväksyttiin opinnäytetyön ideapaperi. Kesällä 2015 suoritettiin
Lapin Ammattikorkeakoulun järjestämä yksilökeskeisen elämänsuunnittelun ja
luontolähtöisen toiminnan opintojakso, jossa opinnäytetyöntekijät oppivat Green
Care

-menetelmiä

ja

niiden

soveltamista

sekä

yksilökeskeistä

elämänsuunnittelua. Opinnäytetyötä ajatellen tämä kurssi oli erittäin tarpeellinen.
Kurssilla perehdyttiin luontomenetelmiin sekä luonnon vaikutuksiin ihmisen
toimintakyvylle. Kurssilla saatiin myös valmiuksia ohjata Green Care -toimintaa
ryhmille.
Syksyllä 2015 perehdyttiin psykofyysisen fysioterapian menetelmiin ja aloitettiin
toiminnan markkinointi Eduro-säätiön nuorille tutkimusjoukon saamiseksi. Nuorille
järjestettiin liikuntatuokio, jonka sisältö koostui samankaltaisista harjoitteista kuin
tuleva interventio. Lisäksi järjestettiin Eduro-säätiöllä muutamia esittelytilaisuuksia
opinnäytetyöstä ja siihen liittyvästä Luontofiilistä hakemassa -toiminnasta. Edurosäätiön nuorille jaettiin ja Eduron tiloihin kiinnitettiin myös paperisia mainoksia
interventiosta (Liite 6).
Varsinainen Luontofiilistä hakemassa -interventio ajoittui loka-marraskuulle.
Luontofiilistä hakemassa -toiminta toteutettiin Rovaniemen lähialueen erilaisissa
luontoympäristöissä. Toimintaa järjestettiin kaksi kertaa viikossa neljän viikon ajan
1,5

tuntia

kestävinä

tuokioina.

Nuoret

saapuivat

ennalta

sovittuun

luontoympäristöön Eduro-säätiön autoilla ohjaajan kanssa. Osallistujamäärä
vaihteli kertojen välillä kahdesta kahdeksaan osallistujaan. Kaksi tutkimushenkilöä
osallistui interventioon kahdeksan kertaa, kaksi kolme kertaa ja yksi viisi kertaa.
Loput osallistujat osallistuivat yhdestä kahteen kertaa.
Jokaisen yksittäisen interventiokerran rakenne eteni samalla kaavalla, vaikka
sisältö vaihteli. Toiminta aloitettiin alkulämmittelyllä, joka sisälsi tavallisesti jonkin
ryhmässä tehtävän pelin tai leikin. Alkulämmittelyn tavoitteena oli saada keho
lämpenemään, poistaa jännitystä ja luoda ryhmähenkeä. Lämmittelystä siirryttiin
psykofyysisen fysioterapian periaatteita soveltavaan harjoitteeseen, jossa
toimintakerrasta

riippuen

tavoitteina

oli

esimerkiksi

rentoutuminen,
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kehontuntemuksen lisääminen tai hengityksen kontrolloiminen. Tämän jälkeen oli
Green Care -osio, jossa oli joko erilaisia luontoon liittyviä harjoitteita sekä nuotiolla
yhdessäoloa makkaraa paistaen ja nokipannukahvia keitellen tai vain nuotiolla
yhdessäoloa. Green Care -osion tavoitteita olivat muun muassa luontosuhteen
vahvistaminen, arjesta irtaantuminen sekä rentoutuminen. Lopuksi käytiin
palautekeskustelu Feeling tree -lomakkeen (Liite 3) avulla, josta jokainen sai
värittää hahmon, joka kuvasi toimintakerrasta jäänyttä “fiilistä”. Jokainen sai
näyttää muille valitsemansa hahmon ja kertoa, miksi valitsi juuri kyseisen hahmon,
sekä antaa vapaamuotoisesti palautetta toimintakerrasta. Ohjaajat valitsivat myös
oman hahmonsa ja kertoivat mitä ajatuksia heissä toimintakerta herätti. Aivan
lopuksi ohjaajat kertoivat missä paikassa seuraavalla kerralla kokoonnutaan.
Kaikki intervention kahdeksan toimintakertaa etenivät edellä kuvatun rakenteen
mukaisesti (Liite 7), mutta tarkempi sisältö vaihteli (Liite 8).
Intervention päätyttyä haastattelimme ne tutkimukseemme osallistuneet nuoret,
jotka

olivat

osallistuneet

interventioon

vähintään

kolme

kertaa.

Valinta

haastatteluun osallistuvista perustui tutkimukseen, jonka mukaan luonnolla on
vaikutusta toimintakykyyn, mikäli luonnossa vietetään aikaa viisi tuntia yhteensä
tai 2-3 kertaa kuukaudessa (Tyrväinen, Silvennoinen, Korpela & Ylen 2007, 73).
Haastatteluun osallistui viisi tutkimushenkilöä ja haastattelut suoritettiin Edurosäätiön tiloissa rauhallisessa huoneessa. Haastattelijoina toimivat kaikki
opinnäytetyön tekijät niin, että kaksi meistä haastatteli kaksi tutkimushenkilöä ja
yksi yhden tutkimushenkilön.
Kerätty

aineisto

käsitellään

joko

aineistolähtöisellä,

teorialähtöisellä

tai

molemmilla analyyseillä niin, että siitä voidaan johtaa vastaus tutkimusongelmaan.
Aineistolähtöinen analyysi perustuu puhtaasti aineistoon, jossa aineisto jaotellaan
asiasisältöihin, joille annetaan nimet eli koodit. (Kananen 2015, 171–172.)
Haastattelu nauhoitettiin nauhurilla ja litteroitiin sanatarkasti. Aineisto analysoitiin
sisällönanalyysilla aineistolähtöisesti. Litteroinnin jälkeen aineistoa voi olla
hyvinkin paljon, joten oleellisten asioiden poimimiseksi tiivistäminen voi olla
välttämätöntä.

(Kananen

2015,

160–161.)

Aineiston

selkeyttämiseksi

tiivistämiseksi se koodattiin word-tekstinkäsittelyohjelmalla (Liite 9).

ja

48

49

7 LUONTOYMPÄRISTÖSSÄ PSYKOFYYSISEN FYSIOTERAPIAN KEINOIN
TOTEUTETUN FYSIOTERAPIAN AIKAAN SAAMAT MUUTOKSET
ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN NUORTEN TOIMINTAKYVYSSÄ
7.1 Interventiolla aikaan saadut muutokset haastateltavien toimintakyvyssä
Kykyviisarilla mitattuna
Muutoksia yleisessä työ- ja toimintakyvyssä sekä koetussa terveydentilassa
selvitettiin Kykyviisarin toisessa osiossa (Liite 2 2(16)). Yhden vastaajan
tyytyväisyys elämään lisääntyi kuukauden aikana ja vastaaja arveli muutoksen
johtuneen osittain interventiosta. Muiden vastaajien elämään tyytyväisyydessä ei
tapahtunut muutosta. Terveydentila pysyi samana kuukauden aikana kolmella
neljästä vastaajasta ja yhdellä vastaajalla koettu terveydentila alentui (Kuvio 6).

Kuvio 6. Elämään tyytyväisyys ja koettu terveydentila
Vastaajista kolme neljästä vastasi päivittäisistä toimista suoriutumisen
vaikeutuneen

kuluneen

kuukauden

aikana.

Yksi

vastasi

suoriutumisen

helpottuneen ja arveli muutoksen johtuneen osittain interventiosta. Työkyvyssä
tapahtui muutosta puolella vastaajista kuukauden aikana, joista toisella vastaajista
työkyky parani ja toisella vastaajista työkyky heikentyi (Kuvio 7).
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Kuvio 7. Päivittäisistä toiminnoista suoriutuminen ja yleinen työkyky
Muutokset

sosiaalisessa

toimintakyvyssä

ja

osallisuudessa

mitattiin

Kykyviisarin neljännessä osiossa (Liite 2 4(16)). Kaikilla vastanneilla on lähipiirissä
ihminen, jonka kanssa voi keskustella avoimesti henkilökohtaisista asioista tai
ongelmista, eikä tässä asiassa tapahtunut kuukauden aikana muutosta kyselyyn
vastanneilla. Myös käytännön apua on vastaajilla tarjolla erittäin usein tai melko
usein eikä muutoksia avun saannissa tapahtunut kuukauden aikana. Puolet
vastaajista osallistuu aktiivisesti ja yksi silloin tällöin jonkin kerhon, järjestön,
yhdistyksen, harrastusryhmän tai hengellisen tai henkisen yhteisön toimintaan,
eikä muutosta osallistumisessa ole tapahtunut kuukauden aikana. Yksi vastaajista
on alkumittauksessa osallistunut toimintaan aktiivisesti ja loppumittauksessa
silloin tällöin. Puolet vastanneista kertoi viettävänsä aikaa jossain kaveriporukassa
tai tuttujen kanssa 3 kertaa viikossa tai useammin eikä tässä tapahtunut muutosta
kuukauden aikana. Puolet vastanneista eivät vastanneet tähän kysymykseen
kummallakaan mittauskerralla.
Lisäksi Kykyviisarin neljännessä osiossa kartoitetaan WHODAS 2.0 kysymysten
avulla kuinka vaikea vastaajien on ollut olla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten
kanssa viimeisten 30 päivän aikana (Kuvio 8). Tuntemattomien ihmisten kanssa
kanssakäyminen pysyi kuukauden aikana samana puolella vastaajista ja helpottui
puolella vastaajista. Yhdellä vastaajista on helpottunut kertomansa mukaan
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tuntemattomien

ihmisten

kanssa

kanssakäyminen

intervention

ansiosta.

Ystävyyssuhteiden ylläpitäminen säilyi samanlaisena puolella vastaajista,
huonontui yhdellä ja parantui yhdellä vastaajista. Läheisten ihmisten kanssa
toimeentulo pysyi samana puolella vastaajista ja helpottui puolella vastaajista.
Uusien ystävien saaminen helpottui kolmella neljästä vastaajasta ja vaikeutui
yhdellä vastaajista.

Kuvio 8. Kuinka vaikea sinun on ollut viimeisen 30 vuorokauden aikana
Muutokset psyykkisessä toimintakyvyssä mitataan Kykyviisarissa yhdeksällä
kysymyksellä viidennessä osiossa (Liite 2 7(16)). Seitsemän ensimmäistä
kysymystä mittaavat myönteistä mielenterveyttä ja kaksi viimeistä kysymystä
mittaavat masennusta. Vastaajista puolella myönteinen mielenterveys parani
kuukauden aikana ja puolella huononi. Yhden vastaajan mielenterveys parani
kuukauden aikana ja hän kertoi intervention vaikuttaneen muutokseen. Kaikilla
vastaajilla loppumittauksen yhteenlaskettu pistemäärä on vähintään 21, mikä
kertoo siitä, ettei vastaajien mielenterveys ole heikentynyt. (Kuvio 9)
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Kuvio 9. Myönteinen mielenterveys
Masennusta mitattiin kaksi kysymystä masennuksesta -kysymyksillä. Vastaajista
kolmella neljästä masentuneisuutta mittaavien kysymysten vastaukset pysyivät
samana mittausten välillä. Yhdellä vastaajista tapahtui muutosta huonompaan
suuntaan.
Kognitiivisessa

toimintakyvyssä

koetut

muutokset

olivat

kyselyyn

vastanneilla sekä positiivisia että negatiivisia (Kuvio 10). Keskittymiskyky pysyi
samana puolella vastaajista ja puolella vastaajista parani. Uusien tietojen
omaksuminen ja oppiminen olivat myös yhtä helppoja puolelle vastaajista, puolella
se

helpottui.

Kolme

neljästä

vastaajasta

koki

muistinsa

huonommaksi

loppumittauksessa kuin alkumittauksessa, yksi vastaajista koki muistinsa
loppumittauksessa alkumittausta paremmaksi. Yhdellä niistä joilla uusien tietojen
omaksuminen

ja

oppiminen

helpottuivat

ja

haastattelussa intervention vaikuttaneen muutokseen.

muisti

parantui,

kertoi
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Kuvio 10. Kognitiivinen toimintakyky
Muutokset fyysisessä toimintakyvyssä mitataan Kykyviisarissa seitsemännessä
osiossa (Liite 2 9(16)). Vastaajista yhdellä fyysinen kunto säilyi samana
alkumittauksen ja loppumittauksen välillä, kun taas kolme neljästä vastaajasta koki
fyysisen kunnon huonommaksi loppumittauksessa (Kuvio 11).

Kuvio 11. Fyysinen kunto

54

Vastaajien

kokemus

omasta

suorituskyvystä

muuttui

alkumittauksen

ja

loppumittauksen välillä puolella vastaajista. Yksi vastaajista koki kilometrin
kävelymatkan kävelemisen vaikeutuneen. Puolet vastaajista koki sadan metrin
juoksemisen helpottuneen kuukauden aikana (Kuvio 12).

Kuvio 12. Fyysinen suorituskyky
Kolmella neljästä vastaajasta on jokin pitkäaikainen sairaus, vika tai vamma.
Nämä vastaajat vastasivat lisäksi kysymyksiin haitan määrästä vapaa-ajan
harrastuksissa, kotitöiden hoitamisessa sekä työssä (tai mahdollisessa työssä).
Haitan määrä vastaajilla kasvoi johtuen perussairaudesta ja perussairauden
tilasta vastaushetkellä. Yhdellä vastaajista sairauden oireet olivat kuitenkin
helpottuneet intervention aikana.

7.2 Muutokset haastateltavien toimintakyvyssä suhteessa intervention
tavoitteisiin
Haastateltavien luontosuhteessa ei tapahtunut muutoksia. Haastateltavat
kertoivat, että he ovat aina pitäneet luonnossa olemisesta ja siellä toimimisesta.
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Kaikki kokivat positiivisena asiana luonnon toimintaympäristönä ja osa
haastateltavista ei olisi osallistunut toimintaan, jos se olisi tapahtunut sisätiloissa.
Sosiaalisessa kanssakäymisessä ja osallisuudessa oli tapahtunut muutoksia
intervention aikana neljällä viidestä vastaajasta. Kaksi vastaajista kertoi, että heillä
on helpompi olla ihmisten kanssa omassa arjessaan ja kahden vastaajan
kanssakäyminen muuttui tuntemattomien ihmisten kanssa olemisen myötä
helpommaksi.
Keskittymiskyvyssä tapahtui positiivisia muutoksia kolmella viidestä vastaajasta.
Kahdella vastaajalla positiiviset muutokset keskittymisessä näkyivät työssä ja
vapaa-ajalla sekä yksi vastaajista kertoi, että hänen on helpompi olla intervention
ansiosta paikoillaan.
Kysyttäessä

millaisia

muutoksia

haastateltavat

ovat

kokeneet

tuki-

ja

liikuntaelinvaivoissa ja kiputiloissa kolmella viidestä vastaajasta ei ollut kipuja
ennen interventiota, eikä sen jälkeen. Kahdella vastaajista interventio on
helpottanut kivun hallinnassa. Yksi vastaajista kertoo kivun hallinnan helpottuneen
hengityksen kontrolloinnin avulla.
Kysyttäessä

muutoksista

hengitystekniikassa

ja

hengityksen

kontrolloimisessa hengitystekniikka on parantunut intervention aikana kaikilla
vastaajista. Yksi haastateltavista kertoi intervention vaikuttaneen asennon ja kivun
hallintaan ja siten helpottaneen myös hengittämistä.
Kysyttäessä muutoksia rentoutumisessa, neljä viidestä vastaajista kertoo, että
rentoutuminen on helpottunut ja yksi ei osaa sanoa rentoutumisen muuttuneen.
Rentoutumisen lisääntyminen on helpottanut muun muassa vastaajien unen
saantia, ulkoisten äänten poissulkemista sekä keskittymistä.
Kysyttäessä tietoisessa läsnäolossa tapahtuneita muutoksia kolme viidestä
vastaajasta eivät osanneet sanoa onko muutoksia tapahtunut. Kaksi vastaajista
havaitsi hengityksen syventymisen lisäävän tietoista läsnäoloa. Muutoksen he
olivat huomanneet työssä ja vapaa-ajallaan ja yksi heistä kertoi pystyvänsä
olemaan enemmän läsnä erilaisissa tilanteissa ja keskittymään hetkeen.
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Kysyttäessä muutoksia kehontuntemuksessa ja -hahmotuksessa kaksi
vastaajista kertoi kehontuntemuksen ja hahmotuksen lisääntyneen intervention
aikana ja toinen heistä kertoi kivun paikallistamisen helpottuneen. Kolmella
vastaajista kehon hahmottamisessa ei tapahtunut muutosta intervention aikana.

7.3 Haastateltavien toimintakyvyn muutokset ICF:n viitekehyksessä kuvattuna
Tarkastelimme

Kykyviisarin

kaksiportaisen

luokituksen

ja

haastattelun

mukaan

tuloksia

(Liite

10).

ICF-viitekehyksessä
Toimintakykyyn

ja

toimintarajoitteisiin kuuluvat ICF-luokituksessa kehon rakenteet ja toiminnot sekä
suoritukset

ja

osallistuminen.

Kontekstuaalisiin

tekijöihin

kuuluvat

ympäristötekijät ja yksilötekijät (WHO 2004, 211).
Kehon rakenteet ja toiminnot -osioon on nostettu Kykyviisarissa ja haastattelussa
ilmenneet asiat. Vastaajista kahdella parani keskittymiskyky intervention aikana
(b140 Tarkkaavuustoiminnot) ja vastaajat kertoivat haastattelussa interventiolla
olleen

vaikutusta

hengitystekniikan

keskittymiskykyyn
harjoittelun

avulla.

lisääntyneen
Uusien

taitojen

rentoutumisen
oppiminen

ja

(b117

Älykkyystoiminnot) parani yhdellä vastaajalla Kykyviisarin perusteella ja
haastattelussa ilmeni interventiolla olleen vaikutusta muutokseen. Muisti oli
loppumittauksessa alkumittausta parempi kahdella neljästä vastaajasta ja
kahdella muisti oli loppumittauksessa huonompi (b144 Muistitoiminnot).
Rentoutumisen oppiminen intervention aikana on auttanut vastanneita. Omasta
terveydestä

huolehtimiseen

(d570

Omasta

terveydestä

huolehtiminen)

interventiolla ei ollut vaikutusta. Myönteinen mielenterveys parani kahdella
neljästä

vastaajasta

ja

huononi

kahdella

neljästä

vastaajasta

(b139

Kokonaisvaltaiset mielentoiminnot), interventiolla ei ollut haastattelun perusteella
vaikutusta tähän. Masennukseen liittyvien kysymysten (b130 Henkinen energia
ja

viettitoiminnot) vastaukset muuttuivat

vain

yhdellä

vastaajista, eikä

interventiolla ollut vaikutusta tähän muutokseen.
Suorituksiin kuuluivat kykyviisarista fyysistä toimintakykyä koskevat kysymykset,
päivittäisistä toimista suoriutumista koskevat kysymykset sekä työkykyyn liittyvät
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kysymykset. Fyysinen kunto (d570 Omasta terveydestä huolehtiminen)
huonontui kolmella vastaajista, mutta haastattelun perusteella syytä muutokseen
ei löytynyt. Päivittäisistä tehtävistä suoriutuminen (D230 Päivittäisten toistuvien
tehtävien ja toimien suorittaminen) parani kahdella vastaajalla ja huonontui
kahdella vastaajalla. Vastausten perusteella ei voida sanoa interventiolla olleen
vaikutusta muutoksiin. Työkyky (D859 Työ ja työllistyminen, muu määritelty ja
määrittelemätön) pysyi samana kahdella neljästä vastaajasta, parani yhdellä ja
huonontui yhdellä. Vastausten perusteella interventiolla ei ollut vaikutusta
työkyvyn muutoksiin.
Osallistumiseen kuuluivat Kykyviisarista sosiaalinen toimintakyky ja osallisuus ja
haastattelusta mikä sai nuoret osallistumaan toimintaan. Osallistuminen
luontofiilistä hakemassa -interventioon (d910 Yhteisöllinen elämä) tapahtui
asiakkaiden mielenkiinnosta toimintaa kohtaan ja halusta saada uusia
kokemuksia. Kaikilla vastaajista on lähipiirissään henkilö, jonka kanssa voi
keskustella henkilökohtaisista asioista (D350 Keskustelu, d720 Henkilöiden
välinen monimuotoinen vuorovaikutus). Kaikki vastaajista saavat apua sitä
tarvitessaan. Kaikki vastaajista osallistuvat yhteisölliseen toimintaan vaihtelevan
määrän (d999 Yhteisöllinen, sosiaalinen ja kansalaiselämä. Määrittelemätön),
yksi vastaajista kertoi toiminnan vähentyvän selvästi Luontofiilistä hakemassa toiminnan loputtua. Suurin osa vastaajista jätti vastaamatta kysymykseen
kaveriporukassa

vietetystä

ajasta

(d750

Vapaamuotoiset

ihmissuhteet).

WHODAS 2.0 kysymysten perusteella tuntemattomien ihmisten kanssa
kanssakäyminen (D730 Yhteydenpito vieraisiin henkilöihin) helpottui kahdella
neljästä vastaajasta kuukauden aikana ja interventiolla oli tähän vaikutusta.
Ystävyyssuhteiden ylläpitäminen (D750 Vapaamuotoiset sosiaaliset suhteet)
helpottui yhdellä vastaajista intervention ansiosta

ja

yhdellä

vaikeutui

henkilökohtaisista syistä johtuen. Läheisten kanssa kanssakäyminen (D760
Perhesuhteet) helpottui kahdella vastaajista tuntemattomasta syystä.
Kontekstuaalisia tekijöitä kysyttiin Kykyviisarissa terveydentilaan liittyvillä
kysymyksillä. Kykyviisarissa kysyttiin, onko henkilöllä jokin sairaus, vika tai
vamma ja myöntävästi vastanneilta kysyttiin sen haittaa työssä, kotitöissä ja
vapaa-ajalla. Haitan määrä vastaajilla kasvoi johtuen perussairaudesta ja

58

perussairauden tilasta vastaushetkellä. Yhdellä vastaajista sairauden oireet olivat
kuitenkin helpottuneet intervention aikana.
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET
Kykyviisari osoitti, että kaikkien tutkittavien toimintakyvyssä tapahtui alku- ja
loppumittausten välillä muutoksia sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan.
Haastattelusta ilmeni positiivisia muutoksia suhteessa intervention tavoitteisiin.
Päätulokset ovat, että kaikilla viidellä tutkittavalla tapahtui positiivisia muutoksia
hengitystekniikassa ja hengityksen kontrolloinnissa, kolmella viidestä tutkittavasta
keskittymiskyky parani, sekä neljällä viidestä oli tapahtunut rentoutumisessa ja
sosiaalisessa

osallisuudessa

ja

kanssakäymisessä

positiivisia

muutoksia

intervention aikana. Haastattelun mukaan sosiaalisessa kanssakäymisessä ja
keskittymisessä tapahtuneet muutokset olivat samansuuntaiset kuin Kykyviisarilla
mitattuna, mikä vahvistaa tulosta. Haastattelun perusteella interventiosta saa
positiivisemman kuvan kuin kykyviisarin tuloksista. Tähän voi vaikuttaa se, että
haastattelussa kysyttiin kysymyksiä juuri interventioon ja intervention tavoitteisiin
kohdistuen,

kun

taas

Kykyviisarissa

yleisemmin

toimintakykyyn

liittyen.

Tutkimuksemme tulokset antavat viitteitä siitä, että nuorten koettua toimintakykyä
voidaan vahvistaa luonnossa toteutetun psykofyysisen fysioterapian keinoin
Luontofiilistä hakemassa -interventiolla.

Selvitettäessä millaisia muutoksia luonnossa psykofyysisen fysioterapian keinoja
hyödyntävällä fysioterapialla saadaan aikaan erityistä tukea tarvitsevien nuorten
koetussa toimintakyvyssä, merkittävimmät tulokset ovat, että kaikilla viidellä
tutkimushenkilöllä tapahtui positiivinen muutos hengitystekniikassa ja hengityksen
kontrolloimisessa intervention vaikutuksesta ja kaikki tutkittavat kokivat luonnolla
olevan merkitystä terapiaympäristönä sekä toimintakyvyn vahvistumisessa.
Paynen

(1995,

115)

mukaan

hengitysharjoitukset

vaikuttavat

suoraan

autonomiseen hermostoon rauhoittavasti. Progressiivisessa rentoutuksessa
lihasten rentoutumisen johdosta verenpaine alkaa laskea, syke hidastua ja
hengitystiheys tasaantuu (Herrala, Kahrola & Sandström 2008, 171–172).
Jalamon ym. (2007, 125) mukaan hengityksen kontrollointi vaikuttaa mielentilaan.
Tutkimusten mukaan luonnossa oleskelu alentaa sydämen sykettä, verenpainetta
ja hengitystiheyttä verrattaessa kaupunkiympäristöön (Salonen 2005, 83; Arvonen

60

2014, 16). Edellä olevat tulokset ja tutkimustiedot antavat viitteitä siitä, että
nuorten

koettua

toimintakykyä

voidaan

vahvistaa

luonnossa

toteutetun

psykofyysisen fysioterapian keinoin Luontofiilistä hakemassa -interventiolla (Liite
7).
Loppumittaukseen
intervention

osallistuneet

kahdeksasta

1,5

tutkittavat
tunnin

olivat

osallistuneet

mittaisesta

kerrasta

toimintaan
vähintään

kolmeen. Kaksi tutkimushenkilöä osallistui interventioon kahdeksan kertaa, kaksi
kolme kertaa ja yksi viisi kertaa. Loput osallistujat osallistuivat yhdestä kahteen
kertaa ja heitä ei otettu mukaan tutkimukseen. Luonnolla on tutkimusten mukaan
vaikutusta toimintakykyyn, mikäli luonnossa vietetään aikaa viisi tuntia yhteensä
tai 2-3 kertaa kuukaudessa (Tyrväinen ym. 2007), mikä toimi tutkimuksessa
poissulkukriteerinä. Tutkimusten mukaan luonnon toimintakykyä vahvistavien
vaikutusten saavuttamiseen puolestaan osallistuneiden käyntimäärät olivat
riittävät, sillä kaikki tutkittavat olivat osallistuneet toimintaamme vähintään kolme
kertaa. Psykofyysisen fysioterapian menetelmistä BBAT:in vaikutukset näkyvät
puolestaan Roxendalin mukaan, kun BBAT: ia on toteutettu kahdesti viikossa
vähintään tunnin kestävänä jaksona kymmenen kerran ajan (Roxendal 1985, 10–
11.) Opinnäytetyömme intervention kesto oli jo lähtökohtaisesti liian lyhyt, jotta
sovelletun

psykofyysisen

fysioterapian

vaikutukset

olisivat

voineet

olla

toimintakykyä vahvistavia.
Luontoa elämään! -hanke jatkaa toimintatutkimuksellista työtä vuoden 2017
ajan. Eduro-säätiön fysioterapeutti jatkoi aloittamaamme toimintaa keväällä
Luontoa elämään! -hankkeessa. Toimintatutkimuksen syklinen eteneminen on siis
jatkunut. Toimintatutkimuksen tuloksia seurataan jatkossakin Kykyviisarin ja
haastatteluiden avulla.
Määrällisen tutkimuksen otteen ollessa neljä tutkimushenkilöä, tulokset eivät ole
yleistettävissä. Laadullisessa tutkimuksessa ilmeni samankaltaisia vastauksia eri
vastaajilla, mutta otanta oli aika pieni tutkittavien määrän ollessa viisi.
Toimintatutkimuksella ei kuitenkaan ole tarkoituksenakaan pyrkiä tulosten
yleistettävyyteen. Tutkijan läsnäolo on tärkeää toimintatutkimuksessa, mikä
meidän osalta toteutui vain ensimmäisen syklin ajan. Toimintatutkimuksen
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etenemistä emme voineet kovin tarkasti seurata, jolloin etenemisen ja jatkon
seuranta sekä arviointi jäivät hankkeen tehtäväksi.
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9 POHDINTA
9.1 Arviointi
9.1.1

Intervention vaikutukset kehon rakenteisiin ja toimintoihin

Monsenin (1992, 8) mukaan keho on kokonaisuus mihin kokemukset ja ongelmat
heijastuvat. Ongelmien tiedostaminen ja niiden ratkaisukyky vaikuttavat siihen,
kokeeko ihminen elämänsä mielekkääksi. Tutkittavista yhdellä

elämään

tyytyväisyys lisääntyi ja hän arveli sen johtuvan osittain interventiosta.
Carverin ja O’malleyn (2015, 59) mukaan progressiivinen rentoutus vaikuttaa
positiivisesti kognitiiviseen toimintakykyyn vähentämällä ahdistusta ja negatiivista
puhetta itselle vapauttaen ajatuksia älyllisten tehtävien suorittamiselle ja muistille.
Ihminen palautuu luontoympäristössä stressistä ja tarkkaavaisuutta vaativista
tilanteista. Kognitiivista toimintakykyä mitattiin tutkimuksessa laadullisesti ja
määrällisesti.

Haastattelusta

ilmeni,

että

kolmella

viidestä

tutkittavasta

keskittymiskyky parani. Kykyviisari puolestaan osoitti kognitiivisen toimintakyvyn
parantuneen kahdella neljästä vastaajista, joista toinen arveli muutoksen johtuvan
interventiosta.
Tutkimukset kertovat liikunnan lievittävän ahdistuksen ja masentuneisuuden
tunnetta (Partonen 2005, 511). Lievittävät vaikutukset lisääntyvät, kun liikuntaa
harrastetaan luontoympäristössä. (Tourula & Rautio 2014, 20). Yhdellä neljästä
tutkittavista mielenterveys parani intervention jälkeen.
Kaikki viisi tutkittavaa

kertoivat, että he kokivat positiivisia muutoksia

hengitystekniikassa ja hengityksen kontrolloinnissa. Paynen (1995, 115)
mukaan hengitysharjoitukset vaikuttavat suoraan autonomiseen hermostoon.
Tutkimusten mukaan luonnossa oleskelu alentaa sydämen sykettä, verenpainetta
ja hengitystiheyttä verrattaessa kaupunkiympäristöön (Salonen 2005, 83; Arvonen
2014, 16). Progressiivisessa rentoutuksessa lihasten rentoutumisen johdosta
verenpaine alkaa laskea, syke hidastua ja hengitystiheys tasaantuu (Herrala,
Kahrola & Sandström 2008, 171–172). Jalamon ym. (2007, 125) mukaan
hengityksen kontrollointi vaikuttaa mielentilaan. Tietoinen läsnäolo oli osalle
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vastaajista

haasteellinen

käsite

sen

abstraktiuden

vuoksi.

Luotettavaa

johtopäätöstä tietoisen läsnäolon muutoksista ei näin ollen voida vetää. Yksi
vastaajista osasi kuitenkin eritellä tietoisen läsnäolon parantuneen harjoitteiden
avulla saavutetun hengityksen syventymisen seurauksena.
Kysyttäessä muutoksia kehontuntemuksessa ja -hahmotuksessa kaksi
vastaajista kertoi kehontuntemuksen ja hahmotuksen lisääntyneen intervention
aikana ja toinen heistä kertoi kivun paikallistamisen helpottuneen. Kanji (2000,
146) osoittaa autogeenisen rentoutumisen lisäävän kivun kontrollointia.
Liikunta ehkäisee monenlaisia sairauksia kuten 2 tyypin diabetesta, sydän- ja
verisuonisairauksia ja tuki- ja liikuntaelinsairauksia (Huttunen 2015). Kysyttäessä
millaisia muutoksia haastateltavat ovat kokeneet tuki- ja liikuntaelinvaivoissa ja
kiputiloissa kolmella viidestä vastaajasta ei ollut kipuja ennen interventiota, eikä
sen jälkeen. Kahdella vastaajista interventio oli helpottanut kivun hallinnassa. Yksi
vastaajista kertoo kivun hallinnan helpottuneen hengityksen kontrolloinnin avulla.
Kysyttäessä muutoksia rentoutumisessa, neljä viidestä vastaajista kertoi, että
rentoutuminen on helpottunut ja yksi ei osaa sanoa rentoutumisen muuttuneen.
Rentoutumisen lisääntyminen on helpottanut muun muassa vastaajien unen
saantia, ulkoisten äänten poissulkemista sekä keskittymistä. Järnefeltin (2012,
84–85) sekä Heptinstallin (1995, 188–189) mukaan rentoutuminen vaikuttaakin
autonomiseen

hermostoon,

ääreishermostoon,

sisäeritysjärjestelmään

ja

immuunijärjestelmään. Luonnossa ulkoilun yhteydessä ihminen piristyy, virkistyy
ja hänen mielialansa kohentuu. Luonnossa olo myös rauhoittaa, rentouttaa ja
auttaa irtaantumaan arjesta (Sievänen, Juotismäki & Voipio 2002, 4-5; Salovuori
2014, 72–75.)

9.1.2

Intervention vaikutukset suorituksiin ja osallistumiseen

Luonnossa ulkoilu mahdollistaa ihmiselle yksin- ja yhdessä olemisen. Ihminen
nauttii luonnossa luontoympäristön maisemista ja sen lähellä olemisesta. Hän
piristyy, rauhoittuu, kokee arjesta irtautumista ja saa yhdessä olemisen
kokemuksia luonnossa. (Sievänen, Juotismäki & Voipio 2002, 4-5.) Laadullinen
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otos osoitti, että sosiaalisessa kanssakäymisessä ja osallisuudessa oli
tapahtunut muutoksia intervention aikana neljällä viidestä vastaajasta. Kaksi
vastaajista kertoi, että heillä on helpompi olla ihmisten kanssa omassa arjessaan
ja kahden vastaajan kanssakäyminen muuttui interventiossa tuntemattomien
ihmisten kanssa olemisen myötä helpommaksi. Määrällisessä tutkimuksessa yksi
neljästä koki tuntemattomien ihmisten kanssa kanssakäymisen helpottuneen
intervention johdosta.
9.2 Luotettavuus ja eettisyys
Hyvän, laadukkaan ja luotettavan tutkimuksen tekijää ohjaa aina eettinen
sitoutuminen (Tuomi & Sarajärvi 2009, 127). Kun tutkittavat ovat ihmisiä, eettisen
tutkimuksen perustan muodostavat ihmisoikeudet. Tutkijan on huolehdittava, että
tutkittavat ymmärtävät mitkä ovat tutkimuksen tavoitteet ja menetelmät sekä
mahdolliset riskit. Tutkittavien tulee tietää, että he ovat vapaaehtoisesti
suostuneet tutkimukseen ja voivat keskeyttää halutessaan tutkimuksessa
mukana olon milloin tahansa, sekä jälkikäteen kieltää tutkimuksessa itseään
koskevan aineiston käytön. Lisäksi tutkittavien tulee tietää, että tutkija laittaa
tutkimuksensa

edelle

heidän

hyvinvointinsa

ja

oikeutensa,

heidän

nimettömyytensä taataan eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille eikä ulkopuolisiin
tarkoituksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2009,131.)
Suomen akatemia on julkaissut hyvän tieteellisen käytännön tutkimuseettiset
ohjeet vuonna 2008, joissa painotetaan tutkijan rehellisyyttä, huolellisuutta ja
tarkkuutta. Tutkijan on noudatettava huolellisuutta ja luotettavuutta viitatessaan
muihin lähteisiin ja tutkimuksiin sekä annettava viittaamalleen tiedolle sille
kuuluva arvo ja kunnioitus. (Kuula 2011, 34–35; Tuomi & Sarajärvi 2009, 133.)
Tutkimusaineistojen

keruuta,

käsittelyä

ja

säilyttämistä

koskee

yksityisyydensuoja jota määrittää keskeisimmin henkilötietolaki. (Kuula 2011,
66). Henkilötietolain tarkoituksena on lisätä yksityisyydensuojaa ja edistää hyvän
tietojenkäsittelytavan noudattamista ja kehittämistä. Tutkijan on hyvä ottaa
tutkimuksen lähtökohdaksi tutkittavien itsemääräämisoikeus, koska yksilöt
mieltävät yksityisyyden hyvin monella tavalla. (Kuula 2011, 80.)
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Opinnäytetyön tutkimuksessa noudatettiin tutkittavien itsemääräämisoikeutta ja
henkilötietolakia. Opinnäytetyön tutkimukseen osallistuvilta tutkimushenkilöiltä
kerättiin jokaiselta kirjallinen tutkimuslupa (Liite 11). Lisäksi tutkimusjoukkoa
informoitiin siitä, mitä tietoja heistä tullaan mahdollisesti opinnäytetyössä
käyttämään ja että heillä on mahdollisuus kieltää itseään koskevan aineiston
käyttö

myös

jälkikäteen.

salassapitovelvollisuuden

sekä

Tutkittavat
sen,

etteivät

ymmärsivät
he

ole

tutkijoiden

tunnistettavissa

opinnäytetyöstä.
Tutkimuksessa noudatettiin hyvää tieteellistä käytäntöä ja kunnioitettiin
tutkittavien

henkilöiden

yksityisyydensuojaa.

Lisäksi

opinnäytetyössä

noudatettiin Suomen fysioterapeuttien laatimia eettisiä ohjeita fysioterapeuteille
(Suomen fysioterapeutit 2014) sekä Green Care Finlandin laatimia eettisiä ohjeita
Green Care -toiminnalle (Green Care Finland ry 2012.)
Reliabiliteetti (tutkimustulosten toistettavuus) ja validiteetti (mitataan sitä mitä on
tarkoituskin mitata) sopivat määrällisen tutkimuksen luotettavuusarviointiin, mutta
laadullisen tutkimuksen, puhumattakaan toimintatutkimuksen luotettavuutta ne
eivät sovi sellaisenaan mittaamaan. Jollain tavalla laadullisenkin tutkimuksen
luotettavuutta on kuitenkin pystyttävä arvioimaan. Toimintatutkimuksella pyritään
muutokseen ja siinä on joukko useita tutkimusotteita, joten luotettavuuden
tarkastelua on syytä tarkkailla jokaisen käytetyn menetelmän kohdalla erikseen.
Tällä tarkastelulla päästään jo melko pitkälle, vaikka edelleen jätetään
vastaamatta kysymykseen muutoksen luotettavuuden arvioinnista. Tähän
kirjallisuuskaan ei anna selvää vastausta. (Kananen 2014b, 126) Tarkastelemme
luotettavuutta siis erikseen opinnäytetyömme määrällisen ja laadullisen
mittareiden osalta.
Luotettavuutta käsitellään useimmiten käsitteillä reliabiliteetti eli tutkimustulosten
toistettavuus ja validiteetti eli tutkimuksessa on tutkittu juuri sitä, mitä on luvattu
tutkia (Tuomi & Sarajärvi 2009, 136–137). Tutkimuksen validiteetin ollessa
kunnossa, reliabiliteetti on yleensä taattu. Reliabiliteetissa on kaksi osatekijää,
stabiliteetti ja konsistenssi. Stabiliteetti mittaa mittarin pysyvyyttä ajassa ja
konsistenssi mittaa yhtenäisyyttä eli mittarin osatekijöiden yhteneväisyyttä.
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Validiteetista voidaan erottaa useita alalajeja, joista opinnäytetyön kannalta
olennaisimpia ovat sisäinen ja ulkoinen validiteetti. Sisäisellä validiteetilla
tarkoitetaan oikeaa syy-seuraussuhdetta ja ulkoisella validiteetilla tarkoitetaan
saatujen tulosten yleistettävyyttä eli sitä vastaako otos populaatiota. Tutkimuksen
reliabiliteetti ei takaa validiteettia, mutta validius edellyttää reliabiliteetin olevan
kunnossa. (Kananen 2014a, 79–83.)
Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden mittarina reliabiliteetti ja validiteetti ovat
puolestaan saaneet osakseen paljon kritiikkiä. Pääasiallinen käsitteiden
kyseenalaistaminen johtuu siitä, ettei voida olettaa, että on olemassa vain yksi
konkreettinen totuus. Kysyttäessä esimerkiksi opettajilta ja oppilailta kokemuksia
kouluarjesta on mielekästä olettaa, että heillä on erilaisia kokemuksia ja tulkintoja
arjesta. Mielekästä ei ole kuitenkaan puhua tulkintojen vääryydestä tai
oikeellisuudesta suhteessa totuuteen. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 136–137.)
Kanasen (2014a, 47) mukaan reliabiliteettia ja validiteettia voidaan myös
laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa käyttää, mutta ne ovat
sisällöltään erilaisia kuin määrällisessä tutkimuksessa.
Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuus jää tutkijan arvioinnin ja näytön varaan.
Luotettavuustarkastelussa tarkastellaan sitä, onko prosessin eri vaiheet,
tutkimusasetelma, toteutus ja tulokset tehty oikein. Luotettavuuden tarkastelu ei
voi alkaa vasta tutkimuksen tekemisen jälkeen vaan se aloitetaan jo tutkimuksen
alkuvaiheessa

valittaessa

tutkimus-

ja

tiedonkeruumenetelmää.

Kaiken

luotettavuustarkastelun perusteena on tutkijan huolellinen dokumentointi ja
valintojen perusteleminen. (Kananen 2014a, 146.)
Laadullisen tutkimuksen yleisimmät luotettavuuskriteerit ovat vahvistettavuus,
arvioitavuus,

tulkinnan

ristiriidattomuus

ja

saturaatio.

Saturaatio

eli

tutkimustulosten kyllääntyminen tarkoittaa sitä, että eri tutkimushenkilöiltä saadut
tutkimustulokset

alkavat

Opinnäytetyössämme

toistua.

kyllääntymistä

(Kananen
ei

päässyt

2014a,

153–154).

tapahtumaan,

sillä

haastateltavien määrä ei ollut tähän riittävä.
Arvioitavuudella
perustelemista

tarkoitetaan

luotettavuuden

riittävää

dokumentaatiota

lisäämiseksi.

Riittävällä

ja

valintojen

dokumentoinnilla

67

mahdollistetaan koko työn ja siinä käytettyjen menetelmien ja valintojen arviointi.
Kaikille opinnäytetyössä tehdyille ratkaisuille tulee löytyä perustelu. Hyvä tapa
opinnäytetyön tekijälle varmistaa riittävä dokumentointi on pitää päiväkirjaa
opinnäytetyöprosessin

alusta

asti

kaikesta

opinnäytetyöhön

liittyvästä

toiminnasta. (Kananen 2014a, 153.)
Opinnäytetyössä pyrittiin dokumentoimaan kaikki tarkasti ja perustelemaan
tehtyjä valintoja tutkimusongelmia silmällä pitäen. Lisäksi opinnäytetyössä
käytettiin monipuolisesti lähteitä sekä pyrittiin hyödyntämään mahdollisimman
paljon

olemassa

olevaa

tutkimustietoa.

Kaikki

opinnäytetyöhön

liittyvä

dokumentointi säilytettiin ja prosessin eri vaiheista, erityisesti toiminnallisen
osuuden havainnoista kirjoitettiin päiväkirjaa. Päiväkirjaa ei kuitenkaan käytetty
tulkinnassa, koska meillä ei ole riittävää koulutusta sellaisten havaintojen
analysointiin. Haastattelut poistettiin nauhurilta litteroinnin jälkeen. Litteroinnit
poistettiin myös analysoinnin jälkeen ja kaikki dokumentit, joista tutkittavat olisivat
olleet millään tavoin tunnistettavissa, on tuhottu.
Vahvistettavuus eli tulosten paikkaansa pitävyys on hyvä vahvistaa tutkittavilla
luotettavuuden lisäämiseksi, sillä haastattelusta ja havainnoinnista saadut
tulokset ovat aina tutkijan tulkinnanvaraisia. Vaarana voi olla, että tutkittava
kieltää tutkimustuloksen julkaisun, koska se tuntuu liian henkilökohtaiselta,
varsinkin jos se eroaa muulta tutkimusryhmältä saadusta tuloksesta. Mikäli näin
käy, tutkijan on kunnioitettava tutkittavan päätöstä, mikä puolestaan lisää
tutkimuksen eettisyyttä. Opinnäytetyön luotettavuutta voidaan lisätä myös
vahvistamalla oman tulkinnan ja kerätyn tiedon oikeellisuus useammista eri
tietolähteistä ja aikaisemmista tutkimuksista. Mitä useampi todiste saadaan
tulkinnan rinnalle, sitä luotettavampi tutkimustulos on. (Kananen 2014a, 151–
152.)
Haastatteluissa oli mukana kaikki kolme opinnäytetyöntekijää, joista jokainen
haastatteli jonkun haastateltavista. Usean haastattelijan läsnäolo saattoi
vaikuttaa haastattelun tulokseen. Myös haastattelijan haastattelutyyli saattoi
vaikuttaa tulokseen, vaikka kyseessä olikin puolistrukturoitu haastattelu.
Haastattelutyylin vaihtumisen saattoi havaita litteroinnista. Kaikki haastateltavat
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eivät vastaustensa ja kehonkielensä perusteella täysin ymmärtäneet kaikkia
esittämiämme kysymyksiä ja kysymyksiin vastaaminen kuvailevasti tuotti
hankaluuksia osalle haastateltavista.
Tulkinnan ristiriidattomuudella tarkoitetaan sitä, että tulkinnalla on toisenkin
tutkijan tulkitsemana saatu sama lopputulos eli tutkimuksen sisäistä validiteettia.
Laadullista tutkimusta kritisoidaankin usein sanomalla: ”tulkintoja on yhtä monta
kuin on tulkitsijoita”. Tähän kritiikkiin voidaan vastata useamman tulkitsijan
samalla lopputuloksella, mikä edellyttää myös sitä, että tarkastelukulma ja
tutkimusongelma ovat samat eri tutkijoiden välillä. (Kananen 2014a, 153.)
Tulosten tulkinnan oikeellisuutta pyrittiin vahvistamaan sillä, että jokainen
opinnäytetyöntekijä teki oman tulkintansa ja analyysinsa vastauksista, jolloin
tulkintoja

tuli

yhteensä

kolme

kappaletta.

Saavutimme

näin

tulkinnan

ristiriidattomuuden. Tulkinnan oikeellisuutta pyrittiin vahvistamaan myös sillä, että
haastattelussa kysyttiin kahta samaa kysymystä kuin kykyviisarissa ja niihin
kysymyksiin saatiin sama vastaus.
9.3 Opinnäytetyöprosessin tarkastelua
Opinnäytetyön tutkimukseen osallistuneet henkilöt osallistuivat tutkimuksemme
interventioon

määrällisesti

liian

harvoin,

mikä

vähentää

tutkimuksen

luotettavuutta. Interventiomme oli rakennettu siten, että eri kerroilla oli erilaisia
tavoitteita, jolloin osallistujien olisi pitänyt osallistua jokaiseen interventiokertaan.
Tulosten luotettavuuden lisäämiseksi meidän olisi pitänyt huomioida tämä
interventiokertojen suunnittelussa. Intervention käytännön toteutus sujui kaikin
puolin hyvin. Eduro-säätiön fysioterapeutti jatkoi toimintaamme keväällä Luontoa
elämään! -hankkeen puitteissa. Pidämme tärkeänä, että intervention harjoituksia
ohjaa fysioterapeutti, koska menetelmät ovat fysioterapeuttisia menetelmiä
joiden ohjaamiseen vaaditaan käsitys kokonaisvaltaisesta toimintakyvystä sekä
vahvaa osaamista kehon toiminnasta ja sen hahmottamisesta.
Toimintatutkimuksessa korostuu tutkijan mukanaolo, minkä vuoksi yhden
toimintatutkimuksen syklin esittäminen on tutkimuksellisesti hieman arveluttavaa.
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyön laajuus ei kuitenkaan riitä kokonaisen

69

toimintatutkimuksen tekemiseen, eikä näin ollen kokonaisen toimintatutkimuksen
tekeminen

tullut

meidänkään

opinnäytetyössä

kysymykseen.

Toimintatutkimuksen tekemisen eri vaiheissa havaitsimme, että toimintatutkimus
on laaja ja myös laajoja aikaresursseja vaativa. Olisi mielekkäämpää tehdä
toimintatutkimus alusta loppuun asti, jolloin syklien etenemisen suunnasta pysyisi
itse kärryillä. Kokonainen toimintatutkimus olisi myös helpompi raportoida
selkeästi kuin toimintatutkimuksen yksi sykli.
Opinnäytetyön tekeminen alkoi hyvin nopealla aikataululla, kun osallistuimme
Luontoa

elämään!

-hankkeen

Kykyviisari

koulutukseen

keväällä

2015.

Opinnäytetyömme aikatauluarvio meillä meni alusta asti aika pahasti pieleen.
Kävimme Luontoa elämään! -hankkeen koulutuksen kesällä 2015 ja päätimme
tehdä työn käytännön intervention samana syksynä. Tarkoitus oli koota kirjallinen
osuus kevääseen 2016 mennessä. Opinnäytetyö oli tarkoitus tehdä alun perin
määrällisenä tutkimuksena, mutta emme saaneet osallistujia tarpeeksi, että
olisimme voineet sen puhtaasti määrällisenä toteuttaa. Päätimme lisätä
tutkimukseemme

laadullisen

osion

ja

osallistua

hankkeen toimintatutkimukselliseen työhön. Toimintatutkimus oli meille uusi
tutkimusmenetelmä. Toimintatutkimusmenetelmään tutustuessa saimme rajattua
opinnäytetyötämme paremmin.
Opinnäytetyön tekemistä on hallinnut välillä kiireen tuntu, kun suunnittelu ja
toteutus ovat kulkeneet niin tiiviisti käsikkäin. Intervention suunnittelu olisi ollut
hyvä aloittaa hieman aiemmin, mielellään jo kesällä. Ongelmana tässä kuitenkin
oli se, ettemme tuolloin vielä tienneet ryhmän kokoa emmekä ryhmälle sopivaa
toteutusajankohtaa ja meillä oli vielä hankkeen koulutus kesken. Lisäksi
intervention toteutus ajankohtaan vaikutti kevään 2016 opinnäytetyöntekijöiden
työharjoittelut, jolloin jokainen meistä oli eri paikkakunnilla. Aikataulullisesti myös
tulosten analysointi ja tarkastelu saivat ihan liian vähän aikaa ja panostusta
osakseen ja erityisesti Kykyviisarista saatujen tulosten tarkastelu ja siitä
johtopäätösten vetäminen osoittautui haasteelliseksi. Huomasimmekin aivan
opinnäytetyön loppumetreillä, että Kykyviisarin tulokset olisi helposti saanut
esitettyä havainnollisemmassa muodossa (Liite 12).
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Ajattelimme ennen interventiota, että luonnossa vastaavien harjoitteiden
tekeminen olisi lämpötilojen vuoksi mielekkäämpää kesäaikaan. Meidän oman
aikataulun sekä hanketoimijoiden aikataulujen vuoksi järjestäminen tuona
ajankohtana oli ainut järkevä vaihtoehto. Huomasimme kuitenkin intervention
aikana, että ajankohta oli hyvinkin toimiva kyseisenä vuodenaikana eli syksyllä.
Säät suosivat meitä, eikä kertaakaan satanut vettä. Osallistujien antaman
palautteen perusteella ajankohta oli myös heille mieleinen, koska useat heistä
kertoivat pitävänsä syksystä. Kylmyys ei ollut kenellekään ongelma, koska siihen
oli varauduttu pukeutumisella, hyvällä alkulämmittelyllä sekä huovilla.
ICF:n osa-alueista suoritukset ja osallistuminen sekä ruumiin rakenteet ja
toiminnot tulivat hyvin esille haastatteluissa ja Kykyviisarin vastauksissa. Sen
sijaan ympäristötekijät tulivat esille enemmän toiminnan aikana käydyissä
palautuskeskusteluissa. Kasvillisuus ja eläimistö (E220) olivat väistämättä
toiminnassamme mukana. Ilmasto (E225), syksyn viileys, tuuli, välillä sade ja
muut luonnonilmiöt (E230) saattoivat vaikuttaa osallistujien kokemuksiin.
Vaikutukset olivat monen suuntaisia. Ääni (E250) häiritsi ainakin jonkin verran
niillä kerroilla, kun kokoontumispaikka oli melko lähellä tietä. Luonnon äänet eivät
yleensä

häirinneet

osallistujia.

Aina

luontoympäristössä

toimittaessa

henkilökohtaiset mieltymykset ympäristön suhteen vaikuttavat väistämättä
kokemukseen toiminnasta. Myös ihmiset vaikuttavat toiminnan kokemuksiin
(E320 ystävät, E325 tuttavat, ikätoverit, työtoverit, naapurit ja yhteisön jäsenet).
9.4 Jatkotutkimusaiheet
Vaikka luonnon terveyttä edistäviä vaikutuksia on tutkittu viime aikoina paljon, on
se

kuntoutusalalla

vielä

toistaiseksi

vähän

hyödynnetty.

Opinnäytetyön

tiedonhaun ohella huomasimme, että muutama fysioterapiayritys Suomessa on
alkanut hyödyntää Green Care -menetelmiä fysioterapiassa. Green Care palveluiden hyödyntämisestä fysioterapiassa emme kuitenkaan löytäneet vielä
tutkittua aineistoa tai muuta lähdemateriaaleja. Psykofyysinen fysioterapia ja
luonnossa oleminen saavat aikaan samansuuntaisia fysiologisia muutoksia, joten
niiden yhteisvaikutusta olisi syytä tutkia pidemmän intervention aikana. Olisi
mielenkiintoista tutkia myös, miten luonto toimisi yksilöterapian ympäristönä.
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Toimintatutkimus ei anna yleistettävää tietoa, joten aiheesta olisi syytä tehdä myös
määrällistä tutkimusta. Psykofyysisestä fysioterapiasta on näyttöä muun muassa
skitsofreniapotilaiden
tutkimustietoa

terapiamenetelmänä.

psykofyysisen

fysioterapian

Emme

löytäneet

vaikuttavuudesta

aiempaa

epäspesifille

tutkimusryhmälle joten emme voi suoraan verrata omia tutkimustuloksiamme
olemassa

olevaan

vaikuttavuudesta

tutkimustietoon.
olisikin

Tutkimus

mielenkiintoista

psykofyysisen

tehdä

jollekin

fysioterapian
spesifimmälle

kohderyhmälle joka voi sitoutua koko intervention ajaksi, koska tällöin myös
tulosten vertaaminen aiempiin tutkimustuloksiin olisi mahdollista.
Tuloksista nousi esille, että hengitystekniikka ja hengityksen kontrollointi
parantuivat kaikilla tutkittavilla. Olisikin mielenkiintoista tietää, mikä on luonnon
osuus tässä muutoksessa. Luonnon osuuden voisi testata sekä sisällä, että ulkona
toteutetulla terapialla. Verrokkiryhmä aloittaisi terapian sisätiloissa. Tähän
tarvittaisiin kuitenkin suurempi määrä testattavia ja pidempi interventioaika.
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Liite 3.

Feeling tree -palautelomake
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Liite 4.

Taulukko 2. Kykyviisarista valikoidut osa-alueet

Kykyviisarin

osa- Sisältö/aihealueet

Lähde/lähteet

alue
Osa

1. Täytetään hankkeen

Taustatiedot

tiedot sekä asiakkaan
sukupuoli ja ikä.

Osa 2. Yleinen työ-

2.1 Elämään

2.1

ja

tyytyväisyys

mittari Kurvinen & Jolkkonen

2.2 Suoriutuminen

2014

päivittäisistä

2.1

toimista

seurantatutkimus

2.3 Työkyky

(Punakallio ym. 2011)

2.4 Koettu terveys

2.2 Uusi kysymys

toimintakyky

sekä

koettu

terveys.

Työllisyyden

Palomiesten

voimavarat

13

vuoden

2.3 Työkykyindeksi
2.4 Terveys 2011
2.4 ATH 2012
2.4 ATH 2013
Osa 4. Sosiaalinen 4.1. Koetut vaikeudet 4.1 WHODAS 2.0
toimintakyky

ja ihmisuhteissa

sosiaalinen

4.2

Koettu 4.2 ATH 2012, 2013

osallisuus,

mistä yksinäisyys

valitsimme
viimeisen laatikon.
Osa 5. Psyykkinen 5.1
toimintakyky

Myönteinen

5.1

Sinkkonen

N.

(2014).

mielenterveys

Kokemusasiantuntijakoulutuksen

5.2 Masennus

aikana tapahtuneet muutokset
osallistujien

positiivisen

mielenterveyden kokemuksissa.
5.2 TOIMIA:n ”Kaksi kysymystä
masennuksesta” ei vaihtoehto on
muutettu en-muotoon.
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Osa

6.

6.1 Keskittyminen

Terveys 2011

Kognitiivinen

6.2

(nuoret aikuiset T4140)

toimintakyky

omaksuminen

Tietojen
ja

asioiden oppiminen
6.3 Muisti

Osa 7.

7.1Kokemus

7.1 Terveys 2000

Fyysinen

kunnosta

7.2 matka WHODAS

toimintakyky

7.2

Kilometrin

kävely

7.4 ATH 2012,2013

7.3 100m juoksu
7.4

7.3 ATH 2012,2013 KVTEL

Pitkäaikainen

sairaus,
vamma

vika

tai
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Liite 5.

Puolistrukturoitu haastattelu

Puolistrukturoitu haastattelupohja
Välineet: nauhuri

-

Haastattelussa kysyttiin Kykyviisarissa (osat 1, 2, 4:stä viimeinen eli
3.laatikko, 5, 6 ja 7) ilmenneiden muutosten syitä tulosten luotettavuuden
lisäämiseksi kysymällä “Mistä arvioisit tämän muutoksen johtuvan?”

1) Mikä sai sinut osallistumaan toimintaamme?
a.
b.
c.
d.
e.

mainonta/markkinointipäivän (liikuntasalilla) sisältö
Eduron työntekijöiden tai meidän houkuttelu
kiinnostus luontoa kohtaan / viihtyminen luonnossa
kiinnostus uudenlaista toimintaa kohtaan
kiinnostus toimintamme sisältöä kohtaan (esim. rentoutus-,
kehontuntemus- ja hengitysharjoitukset)

2) Mistä pidit eniten toiminnassamme?
3) Millaisena koit luonnon toimintamme ympäristönä?
4) Miten koit järjestämämme Luontofiilistä hakemassa- toiminnan
vaikuttavan elämääsi?
5) Millaisia muutoksia olet kokenut seuraavilla osa-alueilla (intervention
tavoitteet)?
rentoutuminen,
keskittymiskyky,
oma hengitystekniikka ja sen kontrolloiminen,
tietoinen läsnäoleminen,
sosiaalinen osallisuus ja kanssakäyminen,
suhteesi luontoon,
tuki ja liikuntaelimistön vaivat ja kiputilat
kehon hahmottaminen ja kehontuntemus
6) Mitä kehitettävää toiminnassamme mielestäsi oli?
Haastateltavilta kysyttiin tarvittaessa tarkentavia lisäkysymyksiä.
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Liite 6.

Mainos interventiosta

103

Liite 7.

Luontofiilistä hakemassa -intervention toimintakerran kuvaus

104

Liite 8.

1(2) Luontofiilistä hakemassa -interventio

Pvm ja paikka

Sisältö

Osallistujamäärä

19.10 Korkalovaaran
laavu

Alkulämmittelynä kävely luontopolkua
pitkin Korkalovaaran laavulle ja
liikunnallinen ryhmäleikki

7

Suggestiorentoutusharjoitus
Laavulla nuotion äärellä yhdessäoloa,
makkaranpaistoa, kahvittelua ja
palautekeskustelu, loppuverryttelynä
kävely laavulta autoille
21.10

Liikunnallinen alkulämmittelyleikki

Bunkkerin ranta

Kehontuntemus- ja hengitysharjoituksia
psykomotorisen fysioterapian ja
BBAT:in periaatteita soveltaen

5

Ryhmäleikki
Mielipaikkaharjoitus
Palautekeskustelu
26.10

Liikunnallinen alkulämmittelyleikki

Alakorkalon laavu

Kehontuntemus- ja hengitysharjoituksia
psykomotorisen fysioterapian ja
BBAT:in periaatteita soveltaen

2

Autogeeninen rentoutusharjoitus
Laavulla makkaranpaistoa, kahvittelua
ja palautekeskustelu
28.10
Ounasvaaran
näköalatorni

Alkulämmittelynä kävely näköalatornille
luontopolkua pitkin ja perillä
liikunnallinen ryhmäleikki

4

Kehontuntemus- ja hengitysharjoituksia
psykomotorisen fysioterapian ja
BBAT:in periaatteita soveltaen
Lintujen ja maiseminen katselua
näköalatornista
Laavulla makkaranpaistoa, kahvittelua
ja palautekeskustelu
Loppuverryttelynä kävely takaisin
autoille
2.11

Alkulämmittelyleikki

Oikaraisen laavu

Progressiivinen rentoutusharjoitus

5
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Luontosuhdetta vahvistava aistiharjoitus
Laavulla nuotion makkaranpaistoa,
kahvittelua ja palautekeskustelu
4.11
Ounasvaaran
luontopolun laavu

Alkulämmittelynä kävely laavulle
luontopolkua pitkin ja perillä
liikunnallinen ryhmäleikki

4

Hengitysrentoutusharjoitus
Luontosuhdetta vahvistava jännitärentouta -harjoitus
Laavulla makkaranpaistoa, kahvittelua
ja palautekeskustelu
Loppuverryttelynä kävely takaisin
autoille
9.11 Virikkolammen
laavu

Alkulämmittelyleikki

3

Kehontuntemus- ja hengitysharjoituksia
psykomotorisen fysioterapian ja
BBAT:in periaatteita soveltaen
Luontosuhdetta vahvistava harjoitus
Laavulla makkaranpaistoa, kahvittelua
ja palautekeskustelu
Loppuverryttelynä kävely takaisin
autoille

11.11 Tikkasenkarin
laavu

Alkulämmittelypeli
Autogeeninen rentoutusharjoitus
Mielipaikkaharjoitus
Laavulla makkaranpaistoa, kahvittelua
ja palautekeskustelu

5

106

Liite 9.

Puolistrukturoidun haastattelun sisällönanalyysi

Alkuperäisilmaus
... huvin vuoksi halusin

Pelkistetty ilmaus
Alaluokka
Osallistuminen
huvin Mikä sai osallistumaan
vuoksi
toimintaan
Mun pittää aina osallistua tuommosse… Velvollisuus
Uusien kokemuksien hankkiminen.
Uudet kokemukset
….Minusta se on mukava olla luonnossa Luonnossa
oleminen,
ja mie aina pyrin tekemään jotaki hyvän tekeminen
hyvvää…
En minä muista
En muista
että sai liikkua…
Liikkuminen
Parasta toiminnassa
….Saa rentoutua ja oppia uusia. Oppii Rentoutuminen, uuden
uusia ystäviä ja…
oppiminen, ystävät
No se ulkona oleminen oli mukavaa.
Ulkona olo
..Semmonen
tsemppaaminen
ja Tsemppaaminen,
ohjaaminen… ihan mielellään tulin, ko ohjaaminen
pystyin…
No se että lähettiin jonnekki luontoon Luonnossa oleminen
päin ja sielä sai olla ja….
hmm. Oikein hyvältä
Hyvältä
luonnossa mää sanoisin, luonnossa on
hyvä vaikka nukkuaki… Mää tykkään
luonnosta…
No tosi mukava, mukava oli.
…no en ois lähteny, jos se ois ollu
jossaki liikuntasalissa…

Toiminta
luontoympäristössä

Luonnossa
on
hyvä
nukkua.
Tykkää
luonnosta.
Mukava
Ei olisi osallistunut, jos
olisi
järjestetty
liikuntasalissa
…Se oli mukava…
Mukava
…oikein hyvin…
Hyvin
Luontofiilistä hakemassa toiminnan
vaikutukset
elämään
…mukavalta…
Mukava
..Noo rentoutui ja sitte tuota antaa Rentoutuminen,
motivaatiota lähteä ittekki ulos….
ulkoilumotivaation
lisääntyminen
No mulla ei vaikka pelota ennään niin Pelon vähentyminen
paljon….
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No, opin ainaki miten pystyy hengittää Parempi
paremmin, sitte mie huomasin miten mie hengitystekniikka,
saan niin, ku ryhdin paremmaksi, ku mie parempi ryhti
kävelen niin mulla on ollu paljon parempi
hengittää. Niin ku tuota kävellessä tai
sillä tavalla.
Mmm no.. on ehkä vähän.. helpompi Helpompi rentoutua..
rentoutua..

Liite 10.

Tulokset ICF-viitekehyksessä

Rentoutuminen
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Liite 11.

Suostumus haastattelu-, kysely- ja havainnointitietojen käyttöön

Luontoa elämään!- hankkeessa
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Liite 12. Kykyviisarin tulosten esittämisen vaihtoehtoinen tapa.
Osa-alue\vastaaja
Elämään tyytyväisyys
Terveydentila
Päivittäisistä
toiminnoista
selviytyminen
Yleinen työkyky
Kuinka vaikea sinun on
viimeisen
30
vuorokauden aikana:
Olla
tekemisissä
tuntemattomien kanssa
Pitää
yllä
ystävyyssuhteita
Tulla toimeen läheisten
kanssa
Muodostaa
uusia
ystävyyssuhteita
Myönteinen
mielenterveys
Kognitiivinen
toimintakyky
Keskittyminen
Oppiminen
Muisti
Fyysinen kunto
Fyysinen suorituskyky
1 kilometrin kävely
100 metrin juoksu
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Taulukossa 0 tarkoittaa, että vastaajalla ei tapahtunut muutosta alkumittauksen
ja loppumittauksen välillä.
Taulukossa

–

tarkoittaa,

että

vastaajalla

tapahtui

alkumittauksen

ja

alkumittauksen

ja

loppumittauksen välillä muutos negatiiviseen suuntaan.
Taulukossa

+

tarkoittaa,

että

vastaajalla

tapahtui

loppumittauksen välillä positiivinen muutos.
Kokonaisvaikutus -kohdasta näkyy, onko koko ryhmän tulos positiivinen,
negatiivinen vai 0.

