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Johdanto 
 
Tämä dokumentti on järjestyksessään toinen useista Erasmus+ Sport rahoitetussa SPHERE – Sport 
Healing Rehabilitation -hankkeessa tuotettavista materiaaleista. 
 
Mikä on SPHERE?  

SPHERE on 2-vuotinen hanke, jossa tavoitteena on edistää liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden 
käyttöä osana mielenterveys kuntoutusta ja -hoitoa. Tieteelliseen tutkimukseen ja hyvien 
kokemusten ja käytänteiden esimerkkeihin nojaten, SPHERE -hankkeessa tullaan:  

o Tuottamaan fyysisen aktiivisuuden ja liikuntatoiminnan suosituksia kuntoutukseen 
mielenterveyden ammattilaisille ja toiminnan järjestäjille. 

o Näihin suosituksiin perustuen SPHERE -hankkeessa koulutetaan sekä liikunnanohjaajia että 
mielenterveystyöntekijöitä kuntouttavan liikuntatoiminnan toteuttamiseen omissa 
ympäristöissään.  

o Hankkeen toimijat suunnittelevat ja testaavat liikuntaryhmiä käytännössä 
mielenterveyskuntoutujille näihin suosituksiin perustuen, sekä arvioivat toiminnan 
vaikuttavuutta.  

o SPHERE – hankkeessa tuotetaan materiaaleja ja suosituksia: 
1. Fyysisen aktiivisuuden suosituksia tukemaan mielenterveys kuntoutumista organisoivien 

ja järjestävien tahojen toimintaa liikunnan osalta.  
2. Verkkoalustalla olevaa tietoa ja esimerkkejä hyvistä kansainvälisistä käytännöistä liittyen 

liikuntaan osana mielenterveys kuntoutumista ja -hoitoa.  
3. Arviointiraportin hankkeessa toteutetuista ja testatuista liikuntaohjelmista 

mielenterveskuntoutuksen tukena.  
 
SPHERE hankkeessa on mukana seitsemän toimijaa kuudesta eri EU maasta. Hanketta koordinoi   
ECOS (European Culture and Sport Organisation) ja muina toimijoina mukana on kolmannen 
sektorin liikuntajärjestöjä sekä yliopistoja. Hankkeessa ovat mukana seuraavat organisaatiot:  
 
o European Culture and Sport Organization (Italia; Koordinoiva organisaatio)  
o European Platform for Sport Innovation (Belgia)  
o Everton in the Community (Iso-Britannia) 
o Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (Suomi)  
o Rijeka Sports Association for Persons with Disabilities (Kroatia) 
o Cardiff Metropolitan University (Iso-Britannia) 
o Technical University of Munich (Saksa)   
 

Mikä on tämän materiaalin tavoitteena? 
Tämän materiaalin tavoitteena on: 

• Tarjota mielenterveyden ammattilaisille käytännöllisiä työkaluja kuntouttavan 
liikuntatoiminnan suunnitteluun, tuottamiseen ja arviointiin sekä kannustaa fyysisen 



 

aktiivisuuden lisäämiseen osana mielenterveyden sairauksien hoitoa.   
 

Mitä materiaali sisältää?  
Materiaali koostuu neljästä osiosta:  

• Liikuntaan ja fyysiseen aktiivisuuten liittyvät interventiot mielenterveys kuntoutuksessa.  
• SPHERE hankkeen pilotti toiminta 
• Yksilökeskeinen lähestymistapa liikunta kuntoutuksessa 
• Suositukset kuntouttavaan liikuntatoimintaan 

 
Suosituksia mielenterveys potilaiden tukemiseen fyysiseen 
aktiivisuuteen          
 
SPHERE hanketiimi on koostanut vaikuttavan kuntouttavan liikuntatoiminnan suosituksia, joiden 
avulla voidaan saavuttaa mahdollisimman hyviä psyykkisiä, fysiologisia ja sosiaalisia vaikutuksia 
liikuntatoiminnassa mielenterveyskuntoutujille. Suositukset on koostettu perustuen olemassa 
olevaan tieteelliseen tutkimukseen ja seitsemästä EU-maasta kerättyyn aineistoon olemassa 
olevista vaikuttavista kuntouttavan liikuntatoiminnan käytänteistä.  Yksityiskohtaiset perustelut ja 
teoreettinen viitekehys suositusten taustalla löytyy: 

www.ecos-europe.com/sphere/intellectual-outputs/training-guidelines 
 
Näihin lähteisiin perustuen SPHERE tiimi on koostanut suositukset ja lisäohjeita selventämään niiden 
soveltamista käytännössä.  
 

Liikunta interverventiot osana mielenterveys kuntoutusta  

Suositukset sopivat ohjeistukseksi kaikille toimijoille, jotka toteuttavat tai suunnittelevat 
liikuntatoimintaa osana mielenterveys kuntoutusta. Koska eri ammattilaisilla ja toimijoilla on 
erilaiset mahdollisuudet ja haasteet toteuttaa toimintaa riippuen olosuhteista, toiminnan 
tavoitteista, henkilö- ja talousresurseista ja muista tekijöistä johtuen, suositukset on pyritty 
rakentamaan sellasiksi, joita on mahdollista soveltaa eri olosuhteissa. Olosuhteista ja haasteista 
riippuen on tavoiteltavaa yrittää toteuttaa niin montaa suositusta kuin mahdollista, ja mukauttaa 
niitä omaan toimintaan sopiviksi.     
 
SPHERE pilotti toiminta 

SPHERE -hankkeessa tullaan toteuttamaan ja testaamaan liikuntatoimintaa osana 
mielenterveyskuntoutusta erilaisissa olosuhteissa ja ympäristöissä neljässä eri maassa. Näiden 
pilotti ryhmien osalta tullaan tekemään vaikuttavuuden arviointi, jonka tulokset tullaan 
julkaisemaan osana hanketta vuoden 2020 aikana.   
 
Liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden hyötyjä kuntouksessa tavoitellaan SPHERE – hankkeessa 
yksilökeskeiseen lähestymistapaan perustuen. Toimitaa ohjaa seuraavat tavoitteet:  

 



 

• Päätavoite: Tukea ennaltaehkäisevästi mielenterveys ongelmista kärsiviä ihmisiä 
parantamaan elämänlaatua ja itsetuntoa liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden avulla. 

• Sekundääritavoitteet: Auttaa kuntoutujia oireiden vähentämisessä, arjesta selviytymisessä, 
tunteiden säätelyssä, oheissairauksien ehkäisemisessä, sosiaalistumisessa, ilon ja nautinnon 
kokemisessa, merkityksellisyyden kokemisessa, psyykkisen ja sosiaalisen itsetunnon 
kasvattamisessa sekä tarjota osallisuuden ja osallistumisen mahdollisuuksia erilaisiin 
toimintoihin.  

 

Yksilökeskeinen lähestymistapa fyysisen aktiivisuuden interventioissa  

Suositukset painottavat yksilökeskeistä lähestymistapaa, jossa yksilöllä/kuntoutujalla on aktiivinen 
rooli omassa kuntoutumisessaan ohjaajan ja yhteisön tukemana.  Sen lisäksi, että liikunta osana 
kuntoutumisprosessia auttaa mielialojen tasapainottamisessa ja kehon biokemiallisten prosessien 
säätelyssä, voi se myös toimia mielenterveys kuntoutujille välineenä tarjoamaan rikastuttavia 
henkilökohtaisia kokemuksia ja elämyksiä, kehittää itsetuntemusta, tarjota merkityksellisiä ja 
nautunnollisia elämyksiä, parantaa sosiaalisia taitoja ja toimintakykyä sekä tuottaa uusia 
tarkoituksia henkilökohtaiseen elämään. Tähän päästään, kun liikuntaa kehitetään ja suunnitellaan 
tavoitteellisesti jokaisen kuntoutujan omista lähtökohdista ohjaajan johdolla. Tärkeää on toisaalta 
myös välttää tilanne, jossa liikunnasta muodostuu addiktio jonkin toisen asian tilalle. 
Tästä syystä on äärimmäisen tärkeää pitää yllä jatkuvaa vuorovaikutusta ja säännöllistä palautteen 
antoa, jossa kuntoutujat voivat jakaa omia tuntemuksiaan ja kokemuksiaan harjoitteluun liittyen. 
Toiminnan ohjaajien vastuulla on luoda ilmapiiri, jossa kannustetaan ja mahdollistetaan 
vuorovaikutus ja tavoitteellisuus niin yksilöille kuin koko ryhmälle. Tällä pyritään takaamaan 
toiminnassa se, että liikuntaa ei käytetä ainoastaan välineenä tunteiden säätelyyn vaan myös 
itsetuntemuksen, merkityksellisyyden ja nautinnon lisäämisen välineenä.  
 

Suositukset 

Kun toteutetaan liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta kuntouttavana toimintana mielenterveys 
ongelmista kärsiville ihmisille, on hyvä ottaa huomioon seuraavat suositukset. Riippuen 
olosuhteista, olisi hyvä ottaa huomioon niin monta kohtaa suosituksista kuin mahdollista ja soveltaa 
niitä omassa toiminnassa vaikuttavuuden lisäämiseksi: 

1. Liikuntaohjelma kannustaa/pyrkii kohentamaan kokonaisvaltaisesti osallistujien terveydellistä, 
psykologista ja sosiaalista kuntoutumista.  
2.  Osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen.  
3. Jos mahdollista, liikuntakertoja on säännöllisesti ainakin 3 kertaa viikossa.  

4. Yksi liikuntakerta/harjoitus kestää vähintään 30 minuuttia ja korkeintaan 2 tuntia kerrallaan, 
riippuen osallistujien fyysisestä kapasiteetista ja muusta kuntoutusohjelmasta johon he osallistuvat.  

5. Liikuntatoiminta/harjoitukset päättyvät vähintään 2 tuntia ennen nukkumaanmenoa riittävän 
palautumisen takaamiseksi ennen yöunia.   

6. Liikuntaohjelma kestää vähintään 3 viikkoa, mutta mieluusti pitempään. Kokonaiskestoltaan 
lyhyissä interventioissa suositellaan useampia liikuntakertoja/harjoituksia viikossa.   



 

7. Toiminta tapahtuu ryhmässä kehittäen ja tukien samalla osallistujien sosiaalista integroitumista 
ja itseluottamusta. Optimaallinen ryhmäkoko on 5-15 osallistujaa yhtä ohjaajaa kohti.  

8. Jos mahdollista, toiminta/harjoittelu tapahtuu ennen puolta päivää, jotta voidaan maksimoida 
positiiviset fyysiset ja biokemialliset vaikutukset.  
9. Jos mahdollista, osa toiminnasta ja harjoituksista olisi suositeltavaa järjestää ulkoilmassa ja 
luontoympäristössä.  
10. Toiminta on ohjattua ja suunnitelmallista. Ohjaaja pystyy tarjoamaan osallistujalle tukea ja 
motivointia sekä soveltamaan toimintaa tarve- ja asiakaslähtöisesti.  

11. Toiminnassa asetetaan osallistujille yksilöllisiä tavoitteita parantamaan osallistujan fyysistä 
kuntoa, itseluottamusta sekä sosiaalisia ja motorisia taitoja.  

12. Harjoittelun intensiteetti tulisi suunnitella vastaamaan osallistujien fyysistä kapasiteettia ja 
kuntoa.  

13. Harjoitukset tulisi suunnitella niin, että ne kehittävät osallistujien kykyjä ja taitoja 
kokonaisvaltaisesti ja tarjoavat monipuolisesti kognitiivisia haasteita (esim. keskittyminen, 
lajitaidot, erilaisten välineiden käsittelytaidot, kehon koordinaatio, jne.)  

14. Osallistujien kehittymistä ja tavoitteiden saavuttamista sekä henkilökohtaisia tuntemuksia 
tuetaan säännöllisellä palautteen annolla.  

15. Ohjelma mahdollistaa osallistumisen toimintaan joustavasti aina osallistujan kulloisenkin 
“kunnon” ja tilanteen mukaan.   

16. Liikuntatoiminta toteutetaan osallistujille ystävällisessä ja ilmapiiriltään turvallisessa 
ympäristössä, jossa osallistujat tuntevat itsensä tervetulleiksi.  

17. Ohjelman tavoitteena on kannustaa osallistujaa jatkamaan fyysistä aktiivisuutta ja 
liikuntaharrastusta myös toiminnan päätyttyä.   

 
 

Liikuntasuositukset on kehitetty ja hyväksytty SPHERE -hankkeen tieteellisen asiantuntijaryhmän 
toimesta. Asiantuntijaryhmä koostuu psykiatrian, neurotiede, liikuntatieteiden, urheilupsykologian 
ja kliinisen psykologian ammattilaisista sekä fyysisen aktiivisuuden asiantuntijoista Isosta-
Britanniasta, Italiasta ja Saksasta. Asiantuntijaryhmään kuuluvat seuraavat asiantuntijat, jotka ovat 
mukana SPHERE -hankkeessa. 

- Tohtori Santo Rullo – psykiatri ja asiantuntijaryhmän puheenjohtaja (Italia) 
- Tohtori Stefania Cerino – psykiatri, erikoistunut psykiatriseen kuntoutukseen liikunnan avulla 

(Italia) 
- Tohtori Francesca Cirulli – vanhempi tutkija Kansallinen Terveysinstituutti (Italia) 
- Professori Diane Crone – terveysliikunnan professori Cardiff Metropolitan yliopisto (Iso-

Britannia) 
- Professori Jürgen Beckmann – professori ja urheilupsykologian laitoksen johtaja Münchenin 

teknillinen yliopisto (Saksa) 
- Paul Sellars – akatemiatutkija Cardiff Metropolitan yliopisto (Iso-Britannia) 
- Fernando Cross-Villasana – akatemiatutkija liikunta- ja terveystieteiden laitos Münchenin 

teknillinen yliopisto (Saksa).




