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OHJAUSRYHMÄ

*Projektiryhmän jäsenet

**Syöpätautien toimialuejohtaja ja ylihoitaja, 

*Syöpäklinikan ylilääkäri, 

*Syöpäklinikan apulaisosastonhoitaja, 

*Syöpävuodeosaston apulaisosastonhoitaja, 

*Läntisen Syöpäkeskuksen johtaja ja kehittämispäällikkö

*Asiantuntijapalveluiden johtava fysioterapeutti

**Opinnäytetyön ohjaava opettaja ja Turun AMK:n 

yliopettaja

PROJEKTIRYHMÄ

*Fysioterapeutti, 

*Syöpäsairaanhoitaja/mentori, 

*Syöpälääkäri, 

*Liikuntafysiologi



LIIKUNTAOHJE

• Perustuu kansainvälisiin syöpää sairastavien 

liikuntasuosituksiin

• Yhtenäistetty liikuntaohje: VSSHP, VSHP, SATSHP

• Laadittu moniammatillisesti

• Jaetaan moniammatillisesti

• Saatavissa: hoito-ohjeet.fi 

• På svenska också ☺



SYÖVÄN HOIDON AMMATTILAISTEN KOULUTTAMINEN 
OHJEEN KÄYTTÖÖN JA JAKAMISEEN

• Syöpälääkäreille, syöpäsairaanhoitajille, 

fysioterapeuteille ohjeistettu 

aamumeetingien/osastokokouksien yhteydessä

• Kansallisesti yhteistyö Terveyskylän 

Kuntoutumistaloon:

• Liikunta ja syöpä-opas



SYÖPÄPOTILAIDEN SOLUNSALPAAJAHOIDON 
AIKAINEN LIIKUNTAINTERVENTIO-PILOTTITUTKIMUS

Lämmittely

n. 10 min

Kestävyysharjoittelu

n. 30 min

Lihasvoimaharjoittelu

n. 30 min

Venyttelyt + 
rentoutus

n. 15 min

Kotiharjoitteiden 
ohjaaminen

n. 5 min

Kuva: Syöpä-lehti 02/2020





Poissulkukriteerit:

liikunnan kontraindikaatiot, kuten vakava hengitys ja

verenkiertoelimistön sairaus, esim. sydänkohtaus <3kk

aivo- tai luustometastaasit

heterogeenisyys varmistettava

Trombosytopenia (B-trom<40)

Leukosytopenia (B-leuk<1.0)

immuno-onkologiset hoidot

Dementia tai psykoositausta

ei paikkakuntarajauksia, suositaan lähialueita

”himo-liikkujat”

Sisäänottokriteerit:

solunsalpaajahoitojen alkuvaiheessa

ensilinjan solunsalpaajahoitoa saava

kiinteän kasvaimen syöpä (rintasyöpä, eturauhassyöpä,

suolistosyöpä, melanooma)

aktiivisen syövän hoidon linjan potilas

suomenkielinen

liikkuminen ilman apuvälineitä

kykenevä omatoimiseen kanssakäymiseen z=0-1

18-70-vuotias

tulee kyetä kulkemaan Tyksiin intervention aikana

normaali tai vähäinen liikunnallinen tausta

Sh tutkii lähetteet vko 51 
alkaen, poimii sopivat 

lääkärille tiedoksi, 
ajanvaraus SY3L 

Lääkäri ensikäynnillä 
kysyy 

osallistumishalukkuudesta, 
jakaa paperit (tiedote)

Ft soittaa seur. Pvänä ja 
varmistaa osallistumisen ja 
sovitaan alkutestauspvm. 

LIIKUNTAINTERVENTIO-PILOTTITUKIMUS  02/2020→, N=10 potilasta, heterogeeninen ryhmä



OSALLISTUJAJOUKKO

• 10 solunsalpaajahoitoa saavaa potilasta, 54-69v. (ka 62v.)

• Heterogeenisyys (6x rintaca, 4x suolistoca, joista 8 naista, 2xmiestä)

• Läsnäolo% = 81%

• Ryhmä täyttyi sovitussa ajassa

• Lääkäri rekrytoi, ft soittaen varmensi osallistumisen

• Vain 2 kieltäytyi (pelko, erakkoluonne)





Fyysinen aktiivisuus Liikuntapäiväkirja (paperisena) koko tutkimuksen ajan, sis.

kotiharjoittelun kirjaamisen

Elämänlaatu ja

fatiikki

EORTC:n QLQ-c30 kyselykaavake

FACIT- F –kyselykaavake

Kestävyys Submaksimaalinen polkupyöräergometritesti (LL)

Lihasvoima Yläraajojen dynaaminen nosto-testi, puristusvoimatesti (maksimaalinen

ja kestovoima), lankkutesti (Bohannon ym. 2018), alaraajojen

kyykistystesti, varpaillenousutesti (LL) Lähde: To-Mi 2016

Kehonkoostumus lnBody-kehonkoostumusmittaus (LL)

Tasapaino Huojuntalevyllä seisominen normaalilla tukipinnalla sekä yhdellä

jalalla (LL)





Tulosten mukaan jo viiden viikon ohjatulla, progressiivisella liikuntainterventiolla on mahdollista saada laaja-alaisesti positiivista vaikutusta 

potilaiden elämänlaatuun, fatiikin lieventymiseen, mielialaan ja emotionaaliseen hyvinvointiin sekä toiminnalliseen lihasvoimaan.

TULOKSET
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Liikuntapäiväkirja (ka) Vaihteluväli

Kestävyysliikunta 153 min / vko 67,8 – 301,7 min / vko

Lihasvoima 2,4 krt / vko 1 – 4 krt / vko

Venyttelyt 3 krt / vko 0 – 7 krt / vko

Arki- ja hyötyliikunta 149,2 min / vko 0 – 302,5 min / vko

Yht. yli 300 min kestävyysliikuntaa + 2,4 krt/lihasvoimaharjoittelua VIIKOSSA ☺





”Ymmärryksen siitä, että sairaudesta huolimatta kykenen pitämään itsestäni huolta. Antoi iloa ja mielihyvää huomata

jaksavansa. Ryhmä ja ohjaajat piristivät päivää. Tunnin päätyttyä oli energinen ja vahva.”

”Ylläpiti fyysistä kuntoa, vaikka veriarvot olivat alhaalla. Vertaistuki auttoi henkistä hyvinvointia”

”Positiivisen mielen samanhenkisessä ryhmässä. Hyvä ohjaus ja huolenpito, olin turvallisissa käsissä. Upea kokemus.”

”Liikunnan iloa, ajatukset pois sairaudesta. Rentoutus hyvä + venytykset. Vertaistuki + ihanat ohjaajat…”

”Turvattu liikunnanohjaus, olotilan kohentuminen harjoittelun ja iloisten ihmisten kautta. Tietoisuus siitä, että sinusta

pidetään huolta. Kiitos!!”

”Lääkkeettömien konstien keinovalikoiman laajeneminen sytostaattihoitojen aikana. Rohkeus liikkua.

Ammattilaisten tuki sytojumppakäyntien aikana. Hyväksyvä ilmapiiri <3.”

”Paljon saman sairauden vertaisia. Todella loistavat vetäjät.”

”Vertaistuki, konsultaatiomahdollisuus, asiantuntijuus.

Kaikille sytostaattihoidossa oleville suosittelen lämpimästi. Hieno kokemus.”

”Hyvän mielen uskallusta kestävyyskunnon kehittämiseen. Liikkumisen ilon.”

”Ymmärryksen siitä, että sairaudesta huolimatta kykenen pitämään itsestäni huolta. Antoi iloa ja mielihyvää huomata

jaksavansa. Ryhmä ja ohjaajat piristivät päivää. Tunnin päätyttyä oli energinen ja vahva.”

”Ylläpiti fyysistä kuntoa, vaikka veriarvot olivat alhaalla. Vertaistuki auttoi henkistä hyvinvointia”

”Positiivisen mielen samanhenkisessä ryhmässä. Hyvä ohjaus ja huolenpito, olin turvallisissa käsissä. Upea kokemus.”

”Liikunnan iloa, ajatukset pois sairaudesta. Rentoutus hyvä + venytykset. Vertaistuki + ihanat ohjaajat…”

”Turvattu liikunnanohjaus, olotilan kohentuminen harjoittelun ja iloisten ihmisten kautta. Tietoisuus siitä, että sinusta

pidetään huolta. Kiitos!!”

”Lääkkeettömien konstien keinovalikoiman laajeneminen sytostaattihoitojen aikana. Rohkeus liikkua.

Ammattilaisten tuki sytojumppakäyntien aikana. Hyväksyvä ilmapiiri <3.”

”Paljon saman sairauden vertaisia. Todella loistavat vetäjät.”

”Vertaistuki, konsultaatiomahdollisuus, asiantuntijuus.

Kaikille sytostaattihoidossa oleville suosittelen lämpimästi. Hieno kokemus.”

”Hyvän mielen uskallusta kestävyyskunnon kehittämiseen. Liikkumisen ilon.”



HUOMIOITA TOTEUTUKSEN AIKANA

• Kokonaisvaltaisesti saa skannattua potilaan toimintakykyä ja kehon toimintoja 

• Osa potilaista huolestuttavan huonossa kunnossa fyysisesti

• Paljon myyttejä ja pelkoja → sairauden leima on osalla erityisen vahva mielen 

tasolla → yllättävän paljon niihin saa muutosta liikunnan kautta

• Hieno kokemus oikeasti moniammatillisesta työstä ! 

• Osallistujilta positiivista palautetta

• ”Eikö oikeasti muut syöpäpotilaat saa tällaista? Miten he pärjäävät?”



MENTORIN AJATUKSET
MENTORINA:

• MAHDOLLISTAJANA (VERKOSTOT)

• TUKIJANA, AUTTAJANA JA OPASTAJANA (KANNUSTUS)

• ASIANTUNTIJANA (KESKUSTELUT)

MENTOROINTI-SUHTEEN HELMET

• MONIAMMATILLISUUS

• MOLEMPIEN OSAAMISEN YMMÄRTÄMINEN JA 

AMMATTITAITOJEN YHDISTÄMINEN

• MOLEMMIN PUOLINEN LUOTTAMUS JA TOISILTA OPPIMINEN

• TASA-ARVOINEN ASIANTUNJANA TOIMIMINEN YHTEISEN

PÄÄMÄÄRÄN HYVÄKSI

• KANNUSTAMINEN, TUKEMINEN JA YHDESSÄ TEKEMINEN

Kuva: Syöpä-lehti 02/2020
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HUOJUNTA SILMÄT AUKI VAUHTIMOMENTTI AUKI HUOJUNTA SILMÄT KIINNI VAUHTIMOMENTTI KIINNI

Huojunta Metitur-levyllä

Ka alku Ka loppu

alkumittaus loppumittaus

oikealla jalalla seisominen 6/10 7/9

vasemmalla jalalla seisominen 7/10 6/9

Vertailuna: 

SILMÄT AUKI HUOJUNTA x+y-suuntien

keskiarvona:

Naiset 56-65v = 5,1mm/s

Miehet 56-65v = 5,45 mm/s

SILMÄT KIINNI HUOJUNTA x+y/ka:

Naiset 56-65v = 7,15 mm/s

Miehet 56-65v = 6,95 mm/s

VAUHTIMOMENTTI SILMÄT AUKI

Naiset 56-65v = 9,3 mm2/s

Miehet 56-65v = 12,2 mm2/s

VAUHTIMOMENTTI SILMÄT KIINNI

Naiset 56-65v = 15,0 mm2/s

Miehet 56-65v = 12,6 mm2/s

Metitur-viitearvot


