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Oma taustani:
 Valmistuin fysioterapeutiksi vuonna 1992

 Fysioterapiapuolella olen täydentänyt opintojani mm. työterveyshuollon 
erikoistumisopinnoilla, PhysioPilates-ohjaajakoulutuksella ja BBAT-koulutuksen I & II 
moduleilla (Basic Body Awareness Therapy)

 Psykofyysisen psykoterapian johdantokoulutus

 Sertifioitu TRE-ohjaaja (taso 2)

 EFT Level 2 Practitioner (emotional freedom techniques) ja Matrix Reimprinting
(energiapsykologisia menetelmiä) 

 NLP Master Practitioner ja NLP työnohjaaja

 META-Health Master Practitioner ja Trainer (META-Health on tiedostamisen työkalu 
joka auttaa avaamaan syvemmin keho-mieli/aivot-tunteet-uskomukset-
sosiaalisuus-henkisyys –yhteyttä)

Työssäni psykofyysisenä fysioterapeuttina pystyn hyödyntämään kaikkea 
opiskelemaani tavalla tai toisella asiakkaitteni terveyden ja toimintakyvyn 
edistämisessä.
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Psykofyysisen fysioterapian lähtökohtia

”Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jonka tavoitteena 

on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen. Psykofyysisen 

fysioterapian perustana on psykofyysinen eli ihmisen kokonaisvaltaisuutta 

korostava ihmiskäsitys. Keskeistä asiakkaiden kanssa työskentelyssä on 

ymmärrys siitä, että keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden ja ovat 

jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Kehon tuntemukset vaikuttavat 

mieleen, toisaalta tunteet ja ajatukset heijastuvat liikkumiseen ja 

kokemukseen omasta kehosta.

Psykofyysinen fysioterapia perustuu kokemukselliseen oppimiseen, jonka 

avulla asiakas saa selviytymiskeinoja ja ratkaisumalleja elämäänsä. 

Psykofyysinen fysioterapia mahdollistaa oman kehollisuuden kokemisen, 

tunnistamisen ja hyväksymisen. Kuntoutuksessa huomioidaan myös 

hengityksen, asentojen ja liikkumisen nostamien tunteiden, ajatusten ja 

kokemusten merkitys ihmiselle. Fysioterapian tavoitteet määräytyvät aina 

asiakkaan voimavarojen ja elämäntilanteen mukaan.” (psyfy.net)
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Stressin yhteys terveyteen

 Erilaiset voimakkaat, tunnepitoiset ja jopa traumaattiset elämäntilanteet ja -

tapahtumat käynnistävät ihmiselle stressin. Stressi = Ihmisen olemassa olevat 

voimavarat eivät riitä koettuihin vaatimuksiin nähden.

 Jokainen ihminen reagoi stressaavaan tilanteeseen omalla yksilöllisellä tavallaan, 

useista tekijöistä riippuen. 

 Esim. lapsuudessa omaksutut tavat reagoida tiettyihin tilanteisiin, stressinsäätelytaidot, 

suvun opitut mallit ja lopulta tietenkin ihmiselle, omasta elämänhistoriastaan ja 

tulkinnoistaan syntyneet omaa elämää rajoittavat uskomukset.

 Uskomukset ovat ajatuksia, mielipiteitä tai ideoita, joita meillä on ollut niin pitkään, 

ettemme enää kykene kyseenalaistamaan niitä.

 ACE-tutkimus (Fellitti ym.), Gabor Maté, Robert Scaer, Peter A. Levine, Bessel van der

Kolk, Daniel J. Siegel, Brian Broom, Bruce H. Lipton ym.

 Howard Schubiner, John Sarno; krooninen kipu

 Schubinerin luento: https://www.youtube.com/watch?v=RBp4zQwugfU
Rohkeasti rajalla - Karita Palomäki - mieliliike.fi

https://www.youtube.com/watch?v=RBp4zQwugfU


ACE-tutkimukset

 Yhdysvalloissa Kaiser Permanente –laitoksessa 90-luvulla tehty yli 17 000 ihmistä käsittänyt 
tutkimus osoitti selkeän yhteyden lapsuudessa koettujen stressien ja aikuisiän 
sairastavuuden välillä. 

 Mitä enemmän tutkittavilla oli ns. ACE-pisteitä (adversed childhood experiences, 
lapsuuden stressikokemuksia), sitä isompi riski heillä oli sairastua myöhemmin, ei vain 
mielenterveydellisiin vaan myös fyysisiin sairauksiin.  ACE:ssa kartoitetaan sitä, onko ihminen 
kokenut lapsuudessa itseensä kohdistuvaa fyysistä, psyykkistä tai seksuaalista 
kaltoinkohtelua, onko hänen lapsuudenperheessään ollut muuta perheväkivaltaa, 
päihteiden käyttöä tai ovatko vanhemmat eronneet ja niin edelleen. 

 Tutkimukset osoittavat sen, että krooniset sairaudet ovat paljon monitahoisempia ilmiöitä 
kuin aiemmin on ymmärretty. Tällä on merkitystä sen vuoksi, että tulevaisuudessa olisi 
mahdollista auttaa kipua ja muita kroonisia sairauksia potevia laaja-alaisemmin, ihminen ja 
hänen elämäntarinansa huomioiden.

 Vincent Fellitti: ”The relationship of adverse childhood experiences to adult health status”
https://www.youtube.com/watch?v=Me07G3Erbw8

 Nadine Burke Harris: ”How childhood trauma affects health across a lifetime”. 
https://www.youtube.com/watch?v=95ovIJ3dsNk
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Stressaavien elämäntapahtumien ja 

oireiden välisen yhteyden ymmärtäminen
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Jäävuorimalli

Oireet

Terveydentila

Käyttäytyminen

----------------------

Ajatukset

Tunteet

Arvot

Uskomukset

Identiteetti

Tarkoitus
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Kokemus yhdistää kehon, tunteet ja 

ajatukset (uskomukset)
Kun tiedostamme itsessämme jotakin, siitä muodostuu kokemus, johon yhdistyy paljon osa-

alueita:

 Kehosta tulevat aistimukset (jotka on jo tulkittu aivoissa ei-tietoisesti). Osan aistimuksista 

saatamme tunnistaa ja tiedostaa, osaa emme.

 Tunnereaktiot, jotka eivät läheskään aina ole tietoisuudessamme, ennen kuin opimme 

pysähtymään ja havainnoimaan tunteitamme.

 Ajatukset ja sisäinen puhe; alitajuisestikin muodostamme sisäistä puhetta, josta emme ole 

välttämättä tietoisia lainkaan. Toinen taso sitten on se tarina, millä tavoin kerromme 

kokemuksestamme toiselle ihmiselle. Omaksumamme uskomukset itsestämme, 

mahdollisuuksistamme, muista ihmisistä ja maailmasta vaikuttavat merkittävästi 

kokemukseemme ja tarinaamme.

 Kokemus on siis enemmän kuin se tarina, jonka potilas/asiakas kertoo terveydenhuollon 

ammattilaiselle. 

 Kokemus sisältää paljon ei-tietoisia elementtejä, joita asiakkaan on vaikea pukea sanoiksi. 

Keho itsessään myös ilmaisee kokemusta asennoin, liikemallein, ilmein ja elein.
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Arvostava, kunnioittava kuuntelu!

 Terveydenhuollon 

ammattilaisen oma 

tietoisen läsnäolon kyky

 Empatiakyky

 Kyky vakauttaa omaa 

hermostoaan ja tuottaa 

siten turvallisuuden 

tunnetta asiakkaalle

 Mikä on ammattilaisen 

oma maailmankuva ja 

ihmiskäsitys, jonka 

pohjalta hän tekee 

työtään?
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Fysioterapeutti stressitekijöiden kartoittajana?

 Fysioterapeutti on useimmiten asiakkaalle sellainen terveydenhuollon ammattilainen, 

johon hänellä on pitkä ja usein myös läheinen yhteys.

 Esim. lääkärin vastaanotolla harvemmin ehditään kartoittaa asiakkaan elämäntilannetta 

kokonaisuutena, eikä aina ole tarpeen ohjata asiakasta monelle eri asiantuntijalle.

 Näiden syiden vuoksi esim. fysioterapeutti voisi olla sopiva henkilö auttamaan asiakasta 

oivaltamaan kaikki tekijät, jotka vaikuttavat hänen terveydentilaansa.

 Esim. kipupotilaan kohdalla soveltuvia kysymyksiä ovat:

• Kun kipusi alkoi, oliko elämässäsi silloin erityisiä stressitekijöitä?

• Kun kiputilanteesi vaihtelee, huomaatko kiputilanteen tai kivun helpottumisen liittyvän johonkin 

elämäntilanteen muutokseen? (esim. loma, töihin paluu, ihmissuhteet, läheisten sairastumiset, 

positiiviset elämäntilanteet)

• Tunnistatko yhteyksiä työstressin ja kivun välillä? Miten kehosi reagoi silloin, kun työkiireet ovat 

pahimmillaan?

• Miltä sinusta tuntuu, liittyvätkö uniongelmasi, kipusi ja jokin ajankohtainen stressi toisiinsa? 

(unettomuus lisää kipua, kipu lisää unettomuutta, mutta mikä aiheuttaa unettomuuden?)
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Terveydenhoidon ammattilainen voi tukea asiakasta 

tiedostamaan kehossaan olevan stressitilan

 Olennaista on lähteä tiedostamisessa liikkeelle kehosta – kehotietoisuuden 
edistäminen.

 Kehotietoisuus ja stressin tunnistaminen edellyttävät pysähtymistä ja kehon 
kuuntelua.

 Aluksi tämä pysähtyminen saattaa olla hankalaa, jos kehoa ei ole aiemmin 
oppinut kuuntelemaan. Varsinkin ahdistuneisuus, pelot ja kipujen kanssa 
eläminen vaikeuttavat kehontuntemusten kohtaamista, koska keho koetaan 
useimmiten negatiivisesti, jopa pelottavana osana itseä.

 Ammattilainen voi auttaa tässä olemalla itse läsnä omassa kehossaan, 
parasympaattisen hermoston aktiivisuudessa. Oman hermoston ollessa 
rauhoittunut, on mahdollista olla läsnä asiakkaalle ja rauhoittaa asiakkaan 
tunnetiloja pelkästään jo omalla olemuksellaan.

 Harjoitukset, joita alkuun voi käyttää:

1. Stressitilan arviointi hengityksen avulla

2. Hengityksen kuuntelu ja hermoston toiminnan säätely hengityksen avulla

3. Kehoskannaus; kehon erilaisten aistimusten havainnointi ei-arvottavalla tavalla
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Stressin ja kivun itsesäätelytaitojen oppiminen 

edellyttää kehotietoisuutta

”Kehotietoisuus on yksi osa tietoisuustaitoja. Meillä on kyky 
aistia kehon sisältä tulevien ruumiillisten aistimusten lisäksi 
tunnetason viestejä sekä sitä, miten olemme kehollamme 
vuorovaikutuksessa ympäristömme kanssa. 

Kuvittelemme kenties, että tietoisuutemme kattaa koko 
kehomme kaikkina hetkinä. Tosiasiassa tietoisuutemme 
kattaa kuitenkin vain tietyn rajatun osan kehostamme. 

Yleensä tietoisuutemme aluksi lisääntyy, kun tunnemme 
kipua tai epämiellyttäviä tuntemuksia jossakin kehomme 
osassa. Kun olemme olleet jonkin aikaa tietoisia kivusta, 
emme haluakaan olla enää tietoisia kehostamme. 
Alitajuisesti haluamme välttää tuntemasta kipua, jolloin 
kehomme on viimeinen asia, jonka haluamme tiedostaa. 

Siksi alamme kipua kokiessamme vähitellen kehittää 
toimintatapoja, jotka auttavat meitä välttämään tai jopa 
kieltämään tällaista tietoisuutta. Ääritapauksessa 
kadotamme kokonaan yhteyden kehoomme. Elämme 
elämäämme ikään kuin kehomme ulkopuolella.”

Teksti: ote kirjasta 

Kehon viisaat viestit. Vapaaksi

kivusta, stressistä ja

kuormittavista tunteista (Kirjapaja)
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Kipu ja kehotietoisuus (Kehon viisaat viestit)

Miksi on tärkeää tiedostaa se, että pidempiaikaista 

kipua kokiessamme erkaannumme kehosta? 

 Jos kadotamme yhteyden kehoomme, emme 

ole kokonaisia, ja menetämme samalla tärkeän 

osan itsestämme. 

 Kehomme yrittää joka hetki viestiä meille 

tärkeistä asioista. Yhteyden kadotessa emme 

esimerkiksi enää tunnista sitä, millaisissa 

asennoissa istumme jopa tuntikausia tietokoneen 

tai television ääressä. Emme havahdu 

tilanteeseen ennen kuin kipu kertoo siitä, että 

jokin sietokyvyn raja on kehossa ylitetty. 

 Toisaalta kontaktin kehoonsa menettänyt 

himoliikkujakin saattaa ylittää kehonsa sietokyvyn 

rajat, vaikka perustaltaan liikkuminen on hyvä 

asia. Moni liikkuja ja urheilija saattaa jatkuvasti 

ohittaa kehon viestit ylirasituksesta, mikäli hänellä 

ei ole aitoa ja luonnollista kontaktia omaan 

kehoonsa. 
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Itsesäätelytaidot (Kehon viisaat viestit)
 Itsesäätelyllä tarkoitetaan ihmisen kykyä vaikuttaa kehossa tapahtuviin reaktioihin ja 

kehoon kiinteästi kytkeytyviin mentaalisiin toimintoihin: ajatteluun, tunteisiin ja 
käyttäytymiseen. 

 Itsesäätely on olennainen tasapainoa vahvistava prosessi ja keskeinen tekijä 
selviytymisessä. Keholla on kyky sisäiseen itsesäätelyyn, kun se opetetaan tekemään niin. 
Iso osa kehon ja mielen tasapainoon pyrkivästä itsesäätelystä on täysin automaattista. 
Hieromme tiedostamatta esimerkiksi päätämme ja ohimoitamme tai solisluiden päässä 
olevia kehon kohtia olotilamme kohentamiseksi. 

 Kyky hallita ja säädellä stressiä ja kipua erilaisten kehollisten keinojen avulla perustuu 
pitkälti oppimiseen ja kyseisten itsesäätelykeinojen toistamiseen. Kehokokemukseen 
kytkeytyminen edellyttää kuitenkin ensisijaisesti tietoisuutta kehosta ja sen aistimuksista. 
Kyky tiedostaa kehoa on myös emotionaalisten ja fyysisten kipureaktioiden tehokkaan 
itsesäätelyn edellytys.

 Pitkittynyt kipu on keholle aina stressaavaa. Se saa aikaan monenlaisia kehollisia ja 
psyykkisiä reaktioita. Kipu vetää meidät kasaan, eräänlaiseen suojakoteloon, ja 
vaikuttaa tietoisuuteemme kapeuttaen havaintojen ja huomioiden tekemistä.  Kipu 
myös jähmettää toimintojamme ja estää luonnollisen energian kulkemisen kehon ja 
mielen välillä. Pitkittynyt kipu saa aikaan lisäksi epäluottamuksen tunnetta omaa kehoa 
kohtaan. Keho tuntuu itselle vieraalta, koska lähes kaikki kehon tuntemukset on tulkittu 
aivoissa pelottaviksi tai kärsimystä aiheuttaviksi.
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Itsesäätelytaitojen harjoittelu

 Nro 1 on pysähtymisen taito oman kehon, tunteiden ja ajatusten äärelle, tässä 

usein tarvitaan luottamuksellista terapeuttista suhdetta tueksi alkuvaiheessa.

 Keho- ja hengitystietoisuusharjoitukset, huomion siirtämis- ja fokusointiharjoitukset, 

liikkeiden ja asentojen havainnointi

 EFT eli ”psykologinen akupunktio” edistää kehomieliyhteyttä, helpottaa kehollisia 

tunnejumeja ja vapauttaa tutkitustikin stressiä kehosta (veren kortisolipitoisuus

laskee keskimäärin 24%, parhaimmillaan 50% ”naputtelun” avulla). EFT:ssä

yhdistyy hyväksyvä kehotietoinen läsnäolo, NLP-tyyppinen senhetkisen 

kokemuksen havainnointi ja akupisteiden stimulointi omilla sormilla.

 TRE (tension, stress & trauma releasing exercises), ns. tärinäterapia tasapainottaa 

autonomisen hermoston toimintaa ja purkaa siten lihasjännityksiä ja kalvojumeja 

kehosta. Edistää kehotietoisuutta.

 NLP on erittäin hyvä lisä osana ammattilaisenn työkalupakkia, vuorovaikutuksen 

edistämisessä, kivunhoidossa ja esim. voimavarojen ankkuroinnissa.
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Lopuksi

 Uuden kokonaisvaltaisemman ja yksilön subjektiivista kokemusta arvostavan 

työskentelytavan integroituminen terveydenhuoltoon on minulle sydämen 

asia ja elämänmittainen missio.

 Olen tehnyt työtäni tällä tavalla jo vuosia, enkä ole kokenut 

työskentelytavassani ristiriitoja perinteisemmän työtavan kanssa.

 Toivoisin, että psykofyysinen viitekehys olisi yhä vahvemmin mukana 

fysioterapian lisäksi myös muiden terveydenhuollon ammattien 

peruskoulutuksessa, jossa alettaisiin lisäksi opettamaan uusinta 

tutkimustietoa stressin ja traumojen vaikutuksesta, ei vain psyykkiseen vaan 

myös fyysiseen terveyteen (ACE, psykoneuroimmunologia jne.).

 Ensimmäinen kohtaaminen potilaan/asiakkaan kanssa on tärkein, koska 

silloin kun ihminen kohtaa ihmisen (=ammattilaisen) ja kokee tulleensa 

kuulluksi ja hyväksytyksi omana itsenään, kehomielen itseparanemisprosessi 

aktivoituu luonnostaan. Kehomielen sisäinen parantava voima on kiistaton.

Sydämellinen kiitos osallistumisesta <3
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