
 
 

  
Ikääntyneiden aivohalvauspotilaiden tehostetun kuntoutuksen kehittämishanke 
PERUSJAKSO   

Kuntoutujan koodi       pvm ___/___/20___ 

Kuntoutujan nimikirjaimet  

Testaajan nimi / puh  
 

1 
 

 
KUNTOUTUSKURSSIN SISÄLTÖ/  tehostettu kädenkäytön kuntoutus  

 
Tämän kyselyn tavoitteena on selvittää jokaisen kuntoutujan kohdalla kuntoutuskurssin 
sisällön toteutuminen. Kuntoutuksen sisältö on koottu Kelan laatiman muistion pohjalta. 
Kysely täytetään jakson aikana tai sen päättyessä. Lomakkeen voi täyttää kuntoutujalle 
määrätty oma ohjaaja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti tai sairaanhoitaja. 
 
 
 
 
 

1. Haastattelut ja tutkimukset  
 
 kyllä ei toteutunut 
1. lääkärin tutkimus 1 vuorokauden aikana   
2. fysioterapeutin tutkimus 1-2 vuorokauden aikana   
3. toimintaterapeutin tutkimus 1-2 vuorokauden aikana   
4. sairaanhoitajan haastattelu 1 vuorokauden aikana   
5. neuropsykologian tai psykologin haastattelu   
6. tarvittaessa muun erityistyöntekijän haastattelu, kenen? 
 
 
 

  

7. sosiaalisen tilanteen kartoitus   
8. apuvälineiden kartoitus   
9. hankkeeseen kuuluvat toimintakykymittaukset   
10. kuntoutujalle laadittu koko kurssia koskeva yksilöllinen 
suunnitelma  

  
 

 
Mikäli ei toteutunut , syy? 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  
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2 . Tehostetun kädenkäytön -kuntoutuskurssin sisältö 
 

 kyllä  ei 
toteutunut 

Käden aktivoiva intensiivinen harjoittelu   
1.  päivittäinen (ei vkonloppuna) 3-3.5 h/päivä fysio- tai 
toimintaterapeutin ohjaama harjoittelu parempi käsi lastoitettuna 

  

2. muu fysio- tai toimintaterapeutin suunnittelema käden käytön 
harjoittelu parempi käsi lastoitettuna (3-3,5h/päivä)  

  

3. lastan käyttö ohjattu   
4. lastan käyttö 6-7 tuntia päivässä   
5. sensorinen sähköstimulaatio tarvittaessa   
6. toiminnallinen sähköärsytys  tarvittaessa   
Muut teemat   
7. liikkuvuus-, motoriikka- ja koordinaatioharjoitteet   
8. lihasvoiman ja kestävyyden harjoittelu   
9. kehontuntemus ja hahmottaminen   
10. oikeiden asentojen harjoitteleminen   
11. venyttely- ja rentoutumisharjoittelu   
12. vesivoimistelu   
13. apuvälineiden käytön ohjaaminen   
14. kotiharjoitteiden suunnittelu ja ohjaaminen    
15. omainen läsnä kuntoutuskurssilla   
16. omaisen ohjaus   

 
Mikäli ei toteutunut, syy? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
4. Ohjaus ja neuvonta 
 

 kyllä ei toteu- 
tunut 

1.tietoa sairaudesta ja terveysneuvontaa   
2.psykososiaalinen ohjaus   

 
Mikäli ei toteutunut, syy? 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 
5. Perusjakson päätösvaihe 

 kyllä ei toteutunut 
1. lääkärin tapaaminen   
2. fysioterapeutin tapaaminen   
3. tarvittaessa toimintaterapeutin tapaaminen   
4. tarvittaessa muun erityistyöntekijän tapaaminen, minkä?   
5. Yhteinen ryhmäpalaveri työryhmän avainhenkilöiden ja 
kuntoutujien kanssa. 

  

6. Yksilöllinen kuntoutussuunnitelma palaveri, jossa oma 
ohjaaja ja tarvittaessa omainen/läheinen läsnä. 

  

 
Mikäli ei toteutunut, syy? 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 


