
Etäkuntoutus. Liite 2. Fysioterapia, taulukot. 

Nimi, vuosi 
Maa 
ref ID Asetelma 

Asiakasryhmä, 
ikä Kuntoutusmuoto Etäkuntoutuksen muoto Soveltuvuus Edut/hyödyt Haittavaikutukset 

Agostini 
ym. 2015 
Italia 

Systemaatti-
nen katsaus ja 
meta-
analyysi, 12 
RCT-
tutkimusta, 
yht. n = 1 047 

Haussa ei rajat-
tu asiakasryh-
mää, mukaan 
valikoitui neuro-
logisia, TEP-
potilaita ja 
sydänpotilaita 

Etäkuntoutuksen vaiku-
tus motoriseen suori-
tuskykyyn 

Käytettyä teknologiaa ei 
huomioitu valikoinnissa 
eikä raportissa millään 
tavalla 

Etäkuntoutus on lupaava 
mahdollisuus kuntoutuksen 
tehostamiseen ja palvelui-
den tarjoamiseen kotiutuk-
sen jälkeen 

Vahvaa näyttöä on etäkuntoutuk-
sen vaikuttavuudesta TEP-
potilaiden kuntoutuksessa, jonkin 
verran näyttöä sydänpotilaiden 
kuntoutuksessa, vähän näyttöä 
neurologisten potilaiden kuntou-
tuksessa 

Haittoja ei raportoi-
tu, mutta tutkimus-
otokset ovat pieniä 
ja kustannusvaikut-
tavuudesta ei löydy 
tutkimuksia 

Ashkenazi 
ym. 2013, 
Israel 

Pilottitutki-
mus, käytet-
tävyys, n = 9 

Lapset, joilla oli 
kehityksellisiä 
koordinaatio-
häiriöitä, 4–6 v 

Motorisen suoriutumi-
sen edistäminen pe-
laamalla 10 kertaa 60 
min 12 viikon aikana 

PlayStation 2 laite EyeToy-
lisälaitteella 

Lapset olivat motivoituneita 
ja nauttivat pelaamisesta. 
Soveltuu lapsille, jotka ovat 
normaalissa esikoulussa ja 
joilla ei ole autismia, 
ADHD:tä, ei näkö- ja kuulo-
häiriötä, eikä käytösongel-
mia. 

Lasten motorinen suorituskyky 
parani, etenkin tasapaino 

Ei raportoitu 

Berg ym. 
2006 
Alankomaat 

RCT-tutkimus, 
n =  82 

Reumapotilaat, 
keski-ikä 49,5 v 

Arvioitiin reumapotilai-
den sitoutumista ja 
tyytyväisyyttä internet-
pohjaiseen ohjelmaan 
liikunta-aktiivisuuden 
lisäämiseksi 

Viikoittain vaihtuva, yksilöl-
linen liikuntaohjelma verk-
kosivulla, palautettava 
liikuntapäiväkirja, sähkö-
postit, puhelin, ryhmäis-
tunnot (lähi), uutiskirjeet, 
keskustelufoorumit verkos-
sa 

Soveltuu tälle ryhmälle, 
joilla ei ole paljon toiminta-
rajoitteita ja jotka ovat 
tottuneita käyttämään 
internetiä 

Viikoittaisen liikuntapäiväkirjan 
palautti noin puolet ja noin 70 % 
kirjautui web-sivulle vähintään 
kerran viikossa. Tyytyväisimpiä 
kohderyhmäläiset olivat web-
sivuihin ja liikuntaohjelmiin, puhe-
luihin, ryhmätapaamisiin, palau-
tesähköposteihin. Verkkokeskuste-
lut ja uutiskirjeet eivät olleet niin 
suosittuja. 

Ei raportoitu 

Bonnechere 
ym. 2014, 
Belgia 

Systemaatti-
nen kirjalli-
suuskatsaus, 
31 tutkimus-
ta, joista 7 
RCT-
tutkimusta 

CP-lapset Pelien käyttö cp-lasten 
kuntoutuksessa 

Sekä yleiset kaupalliset että 
kuntoutukseen suunnitellut 
vr-pelit 

Vaikka pelien käytöstä ei 
ole luotettavaa tieteellistä 
näyttöä, on se mielenkiin-
toinen lisä kliiniseen työhön 

Ei luotettavaa tieteellistä näyttöä, 
koska tutkimukset ja kohderyhmä 
epäyhteneväisiä. 5 RCT-
tutkimuksessa 7:stä pelien käytöstä 
oli positiivista vaikutusta lihasvoi-
maan, tasapainoon, motivaatioon, 
sitoutumiseen, suorituskykyyn tai 
luuntiheyteen. 

Ei raportoitu 

Chen ym.  
2013, 
 Taiwan 

RCT-tutkimus, 
n = 27 (13+14) 

Kävelevät CP-
lapset, ikä 6–12 
v 

Luun tiheyden lisäämi-
nen virtuaalisella pyö-
räilyllä 12 vk, 40 
min/pv, 3 krt/vk kotona 
(myös 20 krt istumasta 

Erityinen kevyt kuntopyörä, 
harjoittelu cd, jota käytet-
tiin tietokoneelta 

Vain yksi keskeytti molem-
missa ryhmissä. Vr mahdol-
listaa riittävästi toistoja ja 
lisääntyvän kuormitusvas-
tuksen. Poissulkukriteerejä: 

Luun tiheys ja polven ojennus- ja 
koukistusvoima paranivat merkit-
tävästi enemmän kuin kontrolli-
ryhmällä 

Ei haittoja 



seisomaannnousu 
painoliiveillä). Lisäksi 
puhelinsoitot kerran 1-
2 viikossa ja kerran 
kk:ssa kontrollikäynti 
kuntoutuskeskuksessa. 
Verrokkina tavallinen 
fyysinen aktiivisuus. 

muita sairauksia, ei pysty 
suorittamaan testejä. 

Chumbler 
ym. 2013, 
USA 

RCT-tutkimus, 
n = 48 (25+23) 

AVH-
kuntoutujat, 
veteraaneja, 
keski-ikä 67 v, 
lähes kaikki 
miehiä 

Etäkuntoutuksen vaiku-
tus AVH-kuntoutujien 
fyysiseen toimintaky-
kyyn ja kyvyttömyyteen 

STeleR-interventio sisälsi 3 
avustajan tekemää koti-
käyntiä, 5 terapeutin teke-
mää puhelinsoittoa ja ko-
tona oleva viestiväline (in-
home messaging device), 
kesti 3 kk, ohjasi potilasta 
toiminnallisiin liikeharjoi-
tuksiin ja sopeutumisstra-
tegioihin. Perustui puhelin-
teknologiaan. 

Soveltuu hyvin, vaikka 
internet-yhteyksiä ei ole 
käytettävissä. Voidaan 
yhdistää kasvokkain tapah-
tuvaan kuntoutukseen. 

Motorista toimintakykyä mittaa-
vassa testissä (Motor FONEFIM) 
tulokset eivät parantuneet kum-
mallakaan ryhmällä, mutta tehtä-
vistä selviytymistä ja yleisempää 
toimintakykyä mittaavassa testissä 
(Late-Life Function and Disability 
Instrument) 
etäkuntoutusryhmän tuloksissa oli 
merkittävää paranemista verrattu-
na kontrolliryhmään. 

Ei raportoitu 

Crytzer ym., 
2013 USA 

Puoli-
kokeellinen 
satunnaistet-
tu tutkimus, 
n = 19 

Spina bifida  
-
vaikeavammai-
sia, keski-ikä 
25,5 v 

Liikunnan lisääminen 
käsiergometrin ja teks-
tiviestimuistutusten 
avulla 

GameCycle ja Saratoga 
ergometrit, tekstiviestit 

Liikunnan määrät olivat 
hyvin vähäisiä, mutta Ga-
meCyclellä jonkin verran 
enemmän kuin Saratogalla 

Tekstiviestit eivät lisänneet liikun-
ta-aktiivisuutta GameCycle on 
parempi väline, koska siinä näkyvä 
video motivoi 

Tutkijoiden johto-
päätös oli, että 
tämä kohderyhmä 
tarvitsee henkilö-
kohtaista ohjausta 
liikunnan lisäämi-
seen  

Dallolio, 
ym. 2008,  
Italia, Bel-
gia, UK 

RCT-tutkimus, 
n =  56 
(28+28) 

Selkäydin-
vamma-
kuntoutujat, ikä 
18–85 v 

Etäkuntoutuksen vaiku-
tus selkäydinvamma-
kuntoutujan toiminta-
kykyyn tavanomaisen 
hoidon lisäksi. Huom! 3 
eri maata ja osatutki-
musta. 

Videoneuvottelu, 2 kk 
kerran viikossa, joka toinen 
viikko 4 kk, 45 min/kerta. 
Istunto 1: lääkäri ja hoitaja, 
Istunto 2: fysioterapeutti 
ja/tai toimintaterapeutti, 
keskustelua, arviointia, 
ohjausta. 

Soveltuu, mutta tutkimuk-
sesta karsittiin paljon kun-
toutujia (89), myös kieltäy-
tyjiä oli paljon (30). 9 kes-
keytti, 5 joutui sairaalaan 
uudestaan 

Italiassa etäkuntoutusryhmän 
toimintakyky oli parempi FIM ko-
konaispisteissä, motorisessa funk-
tiossa, hiusten harjaamisessa ylä- ja 
alavartalon pukemisessa, siirtymi-
sessä. Kaikissa ryhmissä tyytyväi-
syys oli etäkuntoutus-ryhmässä 
suurempi. Italiassa ehkä lyhyempi 
sairaala-aika, vähemmän erikois-
palveluita etäpaikoissa.  

Ei komplikaatioita 

Forducey 
ym. 2012, 
USA 
 

Tapaustutki-
mus, huonosti 
raportoitu 
n = 9 (4+5) 

AVH-
kuntoutujat, ikä 
47–75 v 

Etäkotikuntoutuksen 
vaikutukset AVH-
kuntoutujan emotio-
naaliseen ja fyysiseen 
terveydentilaan 

Etäkotikuntoutus puhelin-
yhteyksiä käyttävien video-
puhelinten avulla. Fysio- ja 
toimintaterapeutin etävas-
taantot (koeryhmä) tai 
kotikäynnit 2 krt/vk 6 viikon 
ajan. 

Soveltuu Fyysisessä ja emotionaalisessa 
terveydentilassa ei ollut eroa ryh-
mien välillä. Etäkuntoutusryhmällä 
oli vähemmän käyntikertoja kuin 
tavanomaisen kotikuntoutuksen 
ryhmällä. 

Ei raportoitu 



Gutiéerrez 
ym. 2013, 
Ranska 

Kontrolloitu, 
mutta ei 
satunnaistet-
tu tutkimus, 
n = 50 (25+25) 

MS-kuntoutujat, 
ikä 31–49 v 

Tasapainon ja asento-
kontrollin parantami-
nen 

Xbox Kinectillä pelaaminen 
ja harjoittelun seuranta 
videoneuvottelun kautta, 4 
krt/vk, 20 min/krt, 10 viik-
koa (koeryhmä: fysioterapia 
40 min/krt, 2 krt/vk, 10 vk).  

Keskeyttäneitä koeryhmäs-
sä vain 1, taudin pahene-
minen 

Useilla mittareilla koeryhmän tasa-
paino parani enemmän kuin kont-
rolliryhmän 

Ei raportoitu 

Ilg ym. 
2012, 
Saksa 

Pitkittäistut-
kimus, ei RCT, 
n = 10 

Lapset, joilla oli 
ataksia, ikä 11–
19 v 

Videopelaamisen vaiku-
tukset ataksia-lapsen 
koordinaatioon ja tasa-
painoon. Myös löytää 
riittävän motivoiva 
keino lasten ataksian 
kuntoutukseen.  

Wbox Kinect. Ensin 2 viik-
koa 4 krt/vk, 60 min/krt 
laboratoriossa ft:n ohjauk-
sessa, sitten 6 vk kotona 
vanhempien ohjauksessa. 

Lapset nauttivat peleistä ja 
olivat motivoituneita har-
joitteluun, saivat pelaami-
sesta onnistumisen elämyk-
siä 

Ataksia-oireet vähenivät, tasapaino 
ja kävely paranivat. Harjoitustehon 
ja tulosten välillä oli positiivinen 
korrelaatio. 

Ei ilmennyt 

Jelsma ym. 
2013, 
Etelä-
Afrikka 

Sokkoistettu 
tapaustutki-
mus, jossa 
useita tutkit-
tavia, n = 14 

CP-lapset, he-
miplegia, ikä 7–
14 v 

Tasapainon ja karkea-
motoriikan paranta-
minen 

VR: Nintendo Wii 4 krt/vk, 
25 min/kerta, kolmen vii-
kon ajan, viikottainen testi 
12 viikon ajan tutkimusapu-
lainen oli mukana harjoi-
tuksissa. 

10 lasta 14:sta piti Wii-
pelaamista parempana kuin 
fysioterapiaa 

Tasapaino parani, karkeamotoriikka 
ei parantunut merkittävästi 

Kuudella lapsella 
karkeamotoriikka 
huononi pelaamis-
jakson aikana. 
Tutkijat eivät suo-
sittele fysioterapian 
korvaamista Wii-
pelaamisella. 

Kow-
alczewski, 
ym. 2011, 
Kanada 

Kontrolloitu 
tutkimus, 
jossa satun-
naistettu 
ryhmiin, 
molemmat 
ryhmät saivat 
saman kun-
toutuksen, eri 
järjestyksessä, 
n = 13 (18) 

Tetraplegia, 
keski-ikä 36 v 

Yläraajan etäkuntoutus. 
Tutkimuksessa verrat-
tiin kahta eri etäkun-
toutusmenetelmää.  

Etäkuntoutus 5krt/vk, tunti 
kerrallaa 6 viikona ajan, 
tauko 4 vk, toinen jakso 6 
vk, seuranta 30 vk:n koh-
dalla. Kuntoutusmalli 1: 
liikeharjoittelu, jossa voi-
ma-, ja vr-harjoittelu TNS:n 
kanssa, videoneuvotteluyh-
teys terapeutin kanssa, 
Kuntoutusmalli 2: harjoitte-
lu ReJoyce-laitteella ja FES-
hanskan avulla pelaten 
videopelejä, videoneuvot-
telu-yhteys terapeutin 
kanssa, molemmat 5 krt/vk, 
1 t/kerta. 

Potilaat tyytyväisiä, 9 heistä 
(13:sta) halusi saman kun-
toutusjakson toiselle ylä-
raajalle 

Yläraajan toimintakyky parani 
merkittävästi enemmän ReJoyce-
ryhmällä (ARAT, tarttumis- ja pin-
settivoima) 

Ei raportoitu 

Lai ym. 
2004, Hong 
Kong 

Tapaustutki-
mus, n = 21. 
kuntoutus-
ryhmään. 
Kuntoutujat 
olivat tyyty-

AVH-
kuntoutujat 

Etäkuntoutuksen toteu-
tettavuuden selvittämi-
nen 

Etäkuntoutus toteutettiin 
vanhuspalvelukeskuksessa, 
jossa fysioterapeutti ohjasi 
videoneuvotteluyhteyden 
kautta AVH-kuntoutujien 
ryhmää 8 viikon ajan.  

Soveltuu Kuntoutujat olivat tyytyväisiä kun-
toutukseen ja heidän toimintaky-
kynsä parani 

 



väisiä kuntou-
tukseen ja 
heidän toi-
mintakykynsä 
parani. 

Langan ym. 
2013, USA 

Pilottitutki-
mus, n = 7 

Krooniset avh-
potilaat, ikä 47–
63 v 

Yläraajan toimintakyvyn 
parantaminen 

Upper Limb Training and 
Assessment (ULTrA) -
ohjelman toteuttaminen 
kotona 5 pv/vk, 60 
min/kerta, 6 viikkoa. Oh-
jelman toteuttamista seu-
rattiin aluksi päivittäin 
videoneuvottelulla, lopussa 
kerran viikossa.   

Sitoutuminen harjoitteluun 
oli yli 90 % 

Yläraajan toimintakyky parani sekä 
erillisillä testeillä mitattuna että 
harjoitussuoritusten paranemisena. 
Myös kognitiivisessa suoriutumi-
sessa oli paranemista. 

Ei raportoitu 

Laver ym. 
2013,  
Australia 

Systemaatti-
nen kirjalli-
suuskatsaus 

Avh-potilaat, 10 
RCT-tutkimusta, 
933 osallistujaa, 
ylä- ja alaraajan 
toimintakyky, 
liikkumiskyky, 
potilasohjaus ja 
omaisen ohjaus 

Selvittää etäkuntoutuk-
sen hyötyä potilaan 
toimintakykyyn verrat-
tuna tavanomaiseen 
kuntoutukseen tai ei 
ollenkaan kuntoutusta 

Kahdessa puhelin, viidessä 
videoneuvottelu, yhdessä 
videopuhelin. Kahdessa oli 
yhdistelmä puhelinsoitot + 
viestit + nauhoitetut videot 
tai sähköposti, online chat 
tai virtuaalinen online-
kirjasto 

Ei raportoitu Tutkimusten laatu oli aika huono. 
Missään ei ollut tilastollisesti mer-
kittäviä tuloksia. Kustannus-
tehokkuutta ei ollut tutkittu mis-
sään. 

Tutkimuksissa ei 
ollut raportoitu 
haittavaikutuksia 

Paul ym. 
2014, 
Scotland, 
UK 

RCT- ja laadul-
linen tutki-
mus, n = 30 
(15+15) 

MS-kuntoutujat 
(keskivaikea),  
keski-ikä 51,7 v 

MS-kuntoutujan liikun-
nallinen kuntoutus 
harjoitteluohjelman 
avulla  

Internet-pohjainen ohjel-
ma, jossa yksilöllisesti 
valittavia harjoituksia ja 
ohjeita, harjoituspäiväkirja 
ja viikoittaiset puhelinyh-
teydet fysioterapeuttiin. 
Harjoitukset 12 viikon ajan, 
2 krt/vk. 

Sopii hyvin etenkin niille, 
jotka eivät halua osallistua 
ryhmäkuntoutukseen 

Tulokset eivät olleet tilastollisesti 
merkitseviä. Osallistujat kokivat 
käytön helpoksi, mukavaksi ja 
motivoivaksi ja aikoivat käyttää 
myös myöhemmin. 

Käyttömäärät vä-
henivät ajan kulues-
sa (lokitiedot), 
johtui osittain siitä, 
että oppivat teke-
mään harjoitukset 
ilman ohjeita 

Piron ym. 
2009,  
Italia 

RCT-tutkimus, 
n = 36 

AVH-
kuntoutujat, 
keski-ikä 65,2 v 

AVH-kuntoutujan ylä-
raajan toimintakyvyn 
parantaminen 

Yläraajan harjoitukset 
tietokoneella virtuaalikun-
toutuksena, fysioterapeutti 
seuraa reaaliajassa inter-
net-yhteydellä, tunti päi-
vässä, 5 krt/vk kuukauden 
ajan 

Soveltuu, koska ei merkit-
täviä teknisiä ongelmia, 
laitteiden käyttöongelmia ja 
etävuorovaikutus ei häiritse 
kuntoutumista. Soveltuu 
lievästi ja keskivaikeasti 
vammautuneille. 

Etäkuntoutusryhmässä yläraajan 
toimintakyky parani merkitsevästi 
enemmän kuin tavanomaisen 
fysioterapian ryhmässä 

Ei raportoitu 

Pollock ym. 
2014 

Systemaatti-
nen kirjalli-
suuskatsaus 
aikaisemmista 
kirjallisuus-
katsauksista 

AVH-
kuntoutujat 

AVH-potilaan yläraajan 
toiminnan parantami-
seen liittyvät kuntou-
tusmuodot 

  Keskinkertaista näyttöä oli mm. 
virtuaaliterapiasta ja suurista tois-
tomääristä, mutta edelleen tarvi-
taan korkeatasoisempaa tutkimus-
ta yläraajan kuntoutuksesta. 

 



(review of 
reviews), 40 
review-
tutkimusta 
(503 tutki-
musta) 

Rosie ym. 
2015,  
Uusi See-
lanti 

Soveltuvuus-
tutkimus, 
n = 5, kysely-
lomake ja 
haastattelut 

CP-lapset, ikä 
7–13 v 

CP-lasten yläraajakun-
toutus koulussa opetta-
jien valvonnassa vr-
pelien avulla 

IREX-vr-järjestelmä, jossa 
terapeutti voi säätää pelejä 
kuntoutujalle sopiviksi 

Soveltuu koulukäyttöön 
etenkin siellä, missä on 
vähäiset terapeuttiresurssit 

Kaikki lapset kokivat IREX:in haus-
kana ja hyödyllisenä. Opettajat 
kokivat mukavana ja tarkoituksen-
mukaisena, ohjaavan fysiotera-
peutin tuki koettiin tärkeäksi. 

Jonkin verran tekni-
siä ongelmia ja 
ongelmia tilan 
löytämisessä lait-
teistolle, koulussa 
myös jonkin verran 
keskeytyksiä 

Russel ym. 
2013, 
Australia 

Pilottitutki-
mus, tes-
tauksen 
luotettavuus, 
n = 12 

Parkinson-
kuntoutujat, 
keski-ikä 66 v 

Tasapainon etätestauk-
sen luotettavuus 

eHAB laitteisto, lähinnä 
videoneuvottelu tässä 
tutkimuksessa 

Tasapainon testaaminen 
mm. Bergin testillä on yhtä 
luotettavaa etänä kuin 
kasvokkain 

Voidaan testata kauempana asuvia 
kuntoutujia 

Joidenkin Parkin-
son-potilaiden ääni 
on hypofonian 
vuoksi niin hiljai-
nen, että se ei 
kuulunut riittävän 
hyvin testaajalle 

Taylor ym. 
2012,  
Kanada 

Laadullinen, 
n = 19 

AVH, keski- ikä 
66,2 v 

Tutkia AVH-kuntotujien 
kokemuksia ja käsityk-
siä videoneuvottelun 
mahdollisuuksista ja 
rajoituksista ja saada 
ehdotuksia etäryhmä-
kuntoutuksen paranta-
miseksi 

Videoneuvottelu Soveltuu Kuntoutujat kokivat tämän palve-
lumuodon hyödyllisenä, turvallise-
na ja monet kertoivat osallistumi-
sen olevan ”kuin olisi samassa 
huoneessa”. Etäyhteys ei vähentä-
nyt sitoutumista ja osallistumista 
toimintaan. Osallistujat toivoivat 
ennen etäyhteysryhmän aloittamis-
ta kasvokkain tapahtuvaa tapaa-
mista ryhmähengen ja osallistumi-
sen parantamiseksi. 

Osallistujat kokivat, 
että vuorovaikutuk-
sesta jäi puuttu-
maan hienovarai-
suutta eivätkä he 
voineet kertoa 
ohjaajille luotta-
muksellisesti omia 
huoliaan. Ryhmien 
vetäjien mielestä 
etäyhteys vaikeutti 
liikkeiden sopivuu-
den arviointia. 

Tousignant 
ym. 2014, 
Kanada 

RCT-tutkimus, 
non-
inferiority (ei-
huonom-
muus) 

Kotona asuvat 
AVH-
kuntoutujat (yli 
45 v), jotka 
eivät ole saa-
neet intensiivis-
tä kuntoutusta 

Tai-chi-
harjoitusohjelma joko 
kotona ohjattuna tai 
etänä 

Videoneuvotteluyhteydellä 
harjoittelu 2 krt 45 min/vk, 
8 viikon ajan 

Tutkimus vasta alkamassa Saada kuntoutuspalveluita suurelle 
määrälle AVH-kuntoutujia, jotka 
eivät muuten pääse kuntoutukseen 

 

 


