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Etäkuntoutus. Liite 5. Toimintaterapia, taulukot. 
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Virtuaalinen etätoimintaterapia 
Pareto 
(2011) 
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Tavoitteena oli selvittää 
harjoittelu- ja edistymistie-
toa siirtävän käyttöliitty-
män soveltumista etätoi-
mintaterapiaan. Tavoit-
teena oli selvittää inter-
vention vaikutuksia AVH:n 
sairastaneella henkilöllä. 

AVH, hemi- 
pareesi 
toisessa ylä-
raajassa, 
n = 1, aikui-
nen 

Kotitietokoneella virtuaalipe-
laaminen (serious games), 
jossa ohjaimena on robotiik-
ka hyödyntävä haptinen 
kynä. Vähintään 20 min / 
päivä / 10 viikon ajan. Kerran 
viikossa etäyhteys toiminta-
terapeuttiin, joka ohjasi ja 
antoi neuvoja. Terapeutilla 
oli mahdollisuus tarkastella 
reaaliajassa peleissä kehitty-
mistä graafisista taulukoista.  

Etäkuntoutusmenetelmät, 
joka toteutuu pelialustalla 
sisältäen säännöllisen 
yhteyden terapeuttiin, voi 
olla tuloksellista motivaati-
on, kustannusten ja käy-
tännön resurssien kannal-
ta. Audiovisuaalinen yhteys 
mahdollisti kasvojen ilmei-
den, äänen ja verbaalisen 
kommunikaation.  

Osallistuja hyötyi harjoittelusta 
kaikkien käytettyjen tulosmittarei-
den perusteella. Etäyhteyden väli-
tyksellä tapahtuva kommunikaatio 
voi olla lähes yhtä toimivaa kuin 
kasvotusten tapahtuva kommuni-
kaatio. Harjoittelusta tallentunut 
tieto mahdollisti kehittymisen 
reaaliaikaisen seuraamisen, tera-
peutti pystyi reaaliajassa tunnista-
maan harjoittelun positiivisia tren-
dejä ja näin ollen motivoimaan ja 
kannustamaan kuntoutujaa sekä 
asettamaan harjoittelulle uusia 
tavoitteita.  

Kotitietokoneen ja internetyhteyden 
avulla tapahtuva ohjaus ja neuvonta 
sekä virtuaalisessa 3D-ympäristössä 
toteutuvat pelit, jotka on suunniteltu 
yläraajakuntoutuksessa ja arvioinnis-
sa käytettäviksi. Tiedot peleissä 
etenemisestä tallentuvat järjestel-
mään. Käytössä oli harjoittelu- ja 
edistymistietoa siirtävä käyttöliitty-
mä (boundary object).  

Lotan 
(2011) 
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Tavoitteena oli tutkia 
virtuaalisen kuntoutuksen 
vaikutusta kehitysvam-
maisten henkilöiden moti-
vaatioon osallistua fyysisiin 
harjoitteisiin. Virtuaalista 
harjoittelua verrattiin 
tavanomaisiin harjoittelu 
tehtäviin (työ- ja vapaa-
ajan tehtävät). Tutkimuk-
sen tarkoituksena oli esi-
tellä opetuksellinen inter-
ventio, jossa kokeiltiin 
virtuaaliseen ympäristöön 
sijoittuvaa harjoitteluoh-
jelmaa kehitysvammaisilla 
henkilöillä asumisyksikön 
henkilökunnan ohjaamana. 

Kehitys-
vamma 
(n = 44),  
25–58 v 

Henkilökunta osallistui toi-
mintaterapeutin ohjaamaan 
ryhmämuotoiseen virtuaali-
seen harjoitteluohjelman 
ohjaukseen ja sai tukea oh-
jelman käyttöön puhelimitse 
koko intervention ajan. Inter-
vention lopulla toimintatera-
peutti kävi viikoittain tapaa-
massa henkilökuntaa, jolla 
varmistettiin riittävä ohjaus 
menetelmän toteuttamiseen. 
8 viikon interventio sisälsi 
yksilöllisiä tapaamisia 30 min 
/ 2–3 kertaa viikossa.   

Virtuaaliseen harjoitteluun 
osallistuminen oli moti-
voivaa monien osallistujien 
mielestä. Virtuaalisissa 
peleissä ja harjoitteissa 
tulee käyttää osallistujia 
motivoivia ja kiinnostavia 
tehtäviä. Virtuaalinen 
kuntoutus kehitysvammai-
silla aikuisilla vaikuttaa 
soveltuvalta etätoimintate-
rapian menetelmältä.  

Tutkimustulosten perusteella on 
havaittavissa, että kehitysvammai-
set henkilöt pystyvät osallistumaan 
aktiivisemmin fyysisesti vaativiin 
vapaa-ajan toimintoihin ohjattuna 
virtuaalisessa ympäristössä, koska 
virtuaalisessa ympäristössä toteu-
tuva harjoittelu on viihdyttävää ja 
motivoivaa. Teknologia, joka mah-
dollistaa virtuaalisen ympäristön 
käytön, laajentaa kehitysvammais-
ten henkilöiden mahdollisuuksia 
osallistua erilaisiin vapaa-ajan 
toimintoihin. 

Virtuaalisessa ympäristössä toteutu-
va interaktiivinen kuntoutusharjoite-
järjestelmä GestureTek- ja IREX-
videotallennusjärjestelmä. Käyttäjä 
istuu merkityllä alueella ja näkee 
liikkeensä valkokankaalla, jolla näy-
tetään yhdestä seitsemään erilaista 
peliä. Osallistujat ohjasivat käden tai 
ylävartalon liikkeellä virtuaalisia 
objekteja virtuaalisessa ympäristös-
sä. 
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Colomb 
(2010) 
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 Tavoitteena oli tutkia 

etäyhteydellä valvotun 
videopelin käyttöä kotona 
optisilla liiketunnistimilla 
varustetun käsineen avulla 
CP nuoren kuntoutuksessa. 
Samalla tavoitteena oli 
tutkia hemiplegisen käden 
toimintaa ja luun terveyt-
tä. Tutkimuksen tarkoituk-
sena on kehittää etämene-
telmä, joka soveltuu käy-
tettäväksi harvaan asutulla 
alueella. 

CP (n = 3), 
13–15 

Hemiplegisen käden harjoitteet 
videopeleillä kotona. Ohjaime-
na peleissä käytettiin sensoris-
ta Ultra Glove  
-käsinettä. Pelejä kuntoutujat 
pelasivat vähintään 30 
min/päivä 5 pv/vk 60 päivän 
ajan. Toimintaterapeutti teki 
käden käytön alku- ja loppuar-
vioinnin. 

Etäkuntoutusmuotona 
virtuaalipelit ja sensoriset 
ohjaimet soveltuvat erityi-
sesti varhaiskuntoutukses-
ta uloskasvaneille nuorille 
ja maantieteellisestä kun-
toutuskeskuksista etäällä 
asuville tai muille CP-
kuntoutujille, joiden on 
vaikea osallistua tavan-
omaisiin kuntoutusmuotoi-
hin. Tulokset olivat yhden-
mukaisia aiempien tutki-
musten tulosten kanssa 
virtuaalipelien soveltuvuu-
desta kuntoutuksen mene-
telmäksi. 

Kaikki osallistujat hyötyivät harjoitte-
lusta käden puristusvoiman ja käden 
motorisen toiminnan mittareilla 
mitattuna. Tutkimuksen perusteella 
voidaan todeta, että säännöllinen 
harjoittelu virtuaalipeleillä voi kehit-
tää käden toimintaa. 

Kuntoutujien kotiin asennettiin 
suojatulla internetyhteydellä 
toimiva virtuaalipeli -järjestelmä. 
Ohjaimena käytettiin 5DT 5 Ultra 
Glove -käsinettä, jossa oli optiset 
sensorit jokaisen sormen päässä. 
Käytössä oli Playsation 3 -pelit, 
joissa tarvittiin sormien ojennus-
ta/koukistusta ja/tai peukalon 
käyttöä. Pelit oli suunnitellut 
Rutgers University aikuisten AVH:n 
sairastaneiden henkilöiden kun-
toutukseen. Terapeutilla oli mah-
dollisuus tarkkailla harjoittelua 
etäyhteydellä. 

Virtuaalinen toimintaterapia 
Hoffman 
(2014) 
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Tutkia Oculus Rift -lasien 
soveltuvuutta toimintate-
rapeuttiseen käyttöön 
palovammapotilailla mui-
den kivuliaiden hoidollis-
ten toimenpiteiden aikana. 

Poika, 
jolla oli 
vakavia 
palovam-
moja 
(n = 1), 11 

3 x 20 min toimintaterapiaa, 
jossa Oculus Rift -lasien avulla 
kuntoutuja osallistuu virtuaali-
todellisuuden tilanteisiin. Vir-
tuaaliseen ympäristöön osallis-
tumisen tarkoituksena oli 
suunnata kuntoutujan ajatuk-
set pois kivuliaista hoidoista. 

Kipu lievittyi ja kivun aihe-
uttama epämukavuus 
väheni kuntoutujan osallis-
tuessa virtuaalisessa ympä-
ristössä toteutuviin toimin-
toihin fysioterapian ja 
toimintaterapian aikana. 

Virtuaalisessa ympäristössä mukavaan 
tekemiseen osallistuminen vähentää 
kivuliaan, mutta välttämättömän 
harjoitteen ajattelua. Interventio 
auttoi kivun vähentymisessä ja lisäsi 
hauskuuden kokemusta tyypillisesti 
kivuliaiden liikeharjoitusten aikana. 
Kuntoutuja koki osallistuneensa virtu-
aaliseen ympäristöön kuin oikeaan 
maailmaan. Samaa menetelmää olisi 
mahdollista kokeilla myös muilla 
asiakasryhmillä.  

Oculus Rift -lasit, jotka mahdollis-
tavat virtuaalisessa ympäristössä 
toimintaan osallistumisen. Kun-
toutuja osallistui virtuaaliseen 
SnowWorld-ympäristöön, joka oli 
suunniteltu kivun lievittämistä 
varten. Virtuaalisessa ympäristös-
sä soi taustalla rauhoittava mu-
siikki.  

Shin 
(2014) 
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Tutkimusraportissa kuvat-
tiin kaksi tutkimusta. Ta-
voitteena oli tutkia Re-
habMaster-ohjelman 
soveltuvuutta AVH kuntou-
tukseen (tutkimus 1). 
Lisäksi tavoitteena oli 
tutkia RehabMaster-
virtuaalipeliohjelman 
vaikuttavuutta AVH:n 
sairastaneiden henkilöiden 
yläraajan motoriseen 
toimintaan. Tutkimuksen 

AVH, 
aikuiset 
tutkimus 
1 (n = 7), 
tutkimus 
2 (n =16),  

Interventiona oli interaktiivinen 
yläraajan ja ylävartalon kun-
toutus virtuaalisessa ympäris-
tössä virtuaalipelien ja liikehar-
joitusten avulla.  Tutkimus 1. 
30 min RehabMaster-
harjoituksia 30 min / 5 x kah-
den viikon ajan (yht. 300 min). 
Tutkimus 2. 20 min RehabMas-
ter-harjoitteita 10 kertaa ta-
vanomaisen toimintaterapian 
lisäksi. 

RehabMaster on soveltuva 
ja turvallinen menetelmä 
AVH kuntoutukseen. Käyt-
täjät kokivat menetelmän 
ylläpitävän keskittymistä 
harjoitteluun ja harjoittelu 
oli viihdyttävää. Rehab-
Master ei aiheuttanut 
yhtään negatiivisia tunte-
muksia harjoittelun aikana. 
Tulosmittareiden perus-
teella oli nähtävissä positii-
vista vaikutusta koe ryh-

Menetelmä tukee motorisen toimin-
nan kehittymistä AVH:n sairastamisen 
jälkeen, sillä se kannustaa kuntoutu-
jaa taitojen kehittämiseen ja motivoi 
aktiivisempaan kuntoutukseen mie-
lekkäiden pelien avulla. Menetelmän 
hyötynä oli mahdollisuus muokata 
harjoittelun vaativuus tasoa yksilölli-
sesti. Harjoittelu virtuaalisessa ympä-
ristössä on turvallisempaa kuin oikeis-
sa tilanteissa harjoittelu etenkin AVH-
kuntoutujilla. 

RehabMaster-sovellus koostuu 
neljästä moduulista: 1) käyttäjän 
hallinta (asiakastietoja, asiakkaan 
aiemmat RehabMaster-
harjoitukset sekä terapeutin te-
kemät muistiinpanot noista harjoi-
tuksista) 2) arviointi (tiedot asiak-
kaan edistymisestä RehabMaster-
harjoituksissa), 3) kuntoutushar-
joitukset (40 eri liikettä, joita 
asiakas jäljittelee avatar hahmon 
avulla) sekä 4) virtuaalipelit (kun-
toutusharjoitteet, joita tehdään 
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tarkoituksena oli kehittää 
tehtävä-spesifinen interak-
tiivinen pelijärjestelmä 
AVH-kuntoutukseen sekä 
arvioida järjestelmän 
soveltuvuutta ja vaikutus-
ta.  

mää suosien, mutta ero 
ryhmien välillä ei ollut 
tilastollisesti merkitsevä.  

peliympäristössä). Kuntoutuja 
istuu pöydän ääressä ja käyttää 
pelejä/harjoituksia multisensori-
sella ohjaimella 

Yin (2014) 
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Tavoitteena oli tutkia vir-
tuaalisen kuntoutuksen 
vaikutusta yläraajan moto-
risen toimintaan AVH-
kuntoutuksen varhaisvai-
heessa. Virtuaalista kun-
toutusta verrattiin tavan-
omaiseen terapiaan.  

AVH, 
(n = 23) ka 
58 

30 min 9 päivänä kahden viikon 
aikana. Virtuaalinen ympäristö 
kuvasi lähiympäristön ruoka-
kauppaa, jossa he keräsivät 
vihanneksia ostoskoriin. Harjoi-
tukset simuloivat todellisuuden 
tilanteita eli harjoitteet tehtiin 
seisaaltaan poimien virtuaalisia 
hedelmiä virtuaaliseen ostos-
koriin halvaantuneeseen kä-
teen nauhalla kiinnitetyn oh-
jaimen avulla. Virtuaalisen 
harjoittelun lisäksi oli kasvotus-
ten toteutuvaa toiminta- ja 
fysioterapiaa. 

Ryhmien yläraajan motori-
sessa toiminnassa ei ollut 
nähtävissä tilastollisesti 
merkitseviä eroja interven-
tioiden jälkeen. Tutkimuk-
sen perusteella virtuaalito-
dellisuuden hyödyntämi-
nen AVH:n sairastaneiden 
henkilöiden toimintatera-
piassa on toteuttamiskel-
poinen ja turvallinen me-
netelmä sekä osallistujien 
mielestä hyväksyttävää. 
Tutkimuksessa ei tullut 
esille virtuaalisesta kuntou-
tuksesta aiheutuneita 
vakavia haittavaikutuksia.   

Kaikkien osallistujien mielestä kuntou-
tus virtuaalisessa ympäristössä oli 
viihdyttävää ja siitä oli hyötyä yläraa-
jan voiman, hallinnan ja kontrollin 
kuntoutuksessa.  

Kuntoutusta varten ohjelmoitu 
virtuaaliympäristö pelien toteu-
tuksessa, käsiohjain liikkeen tun-
nistin sensoreilla, kannettava 
tietokone, 32 tuuman näyttö. Ei-
immersiivinen virtuaaliympäristö 
kuvasi lähiympäristön ruokakaup-
paa, jossa he keräsivät vihanneksia 
ostoskoriin. Harjoitukset simuloi-
vat todellisuuden tilanteita eli 
harjoitteet tehtiin seisaaltaan 
poimien virtuaalisia hedelmiä 
virtuaaliseen ostoskoriin halvaan-
tuneeseen käteen nauhalla kiinni-
tetyn ohjaimen avulla.   

Wuang 
(2014) 
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omaista toimintaterapiaa 
ja toimintaterapiaa, jossa 
käytetään virtuaalista 
peliteknologiaa (VRWii) 

Downin 
syndroo-
ma 
(n = 105),  
7–12 v 

Nintendo Wii -pelit 1 h kahtena 
päivänä viikossa yhteensä 24 
viikon ajan. Terapeutti valitsi 
vaikeampia tehtäviä lapsen 
kehittymisen edetessä.  

Nintendo Wii on soveltuva 
menetelmä toimintaterapi-
aan. Nintendo Wii -pelejä 
voidaan suositella käytet-
täväksi liitännäismenetel-
mänä toimintaterapiassa.  

Nintendo Wii -menetelmällä näyttää 
olevan positiivista vaikutusta DS 
lasten sensomotorisiin toimintoihin. 
Aktiivinen osallistuminen tavoitteelli-
siin ja innostaviin harjoitteisiin mak-
simoi harjoitteista saatavan terapeut-
tisen hyödyn. Menetelmällä lapsi 
pystyi hyödyntämään pelistä saatavaa 
palautetta (visuaalinen palaute) ja 
palautteen avulla luottamaan enem-
män itsearviointiin kuin ulkoiseen 
(terapeutin antamaan) palautteeseen.   

Nintendo Wii pelit liiketunnistinta 
hyödyntävillä ohjaimilla 

Nica 
(2013) 
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oli kokeilla Pablo-
järjestelmän soveltuvuutta 
käden toimintakyvyn 
arviointimenetelmänä sekä 
kuntoutusmenetelmänä. 

Käsi-
leikkauk-
sen jälki-
tilat, 
(n = 15), 
aikuiset   

1 tunti päivässä 10 päivän ajan 
tavanomaisen toimintaterapian 
lisänä. 

Menetelmän avulla on 
mahdollista objektiivisesti 
tarkastella kuntoutumisen 
edistymistä harjoittelutal-
lenteista. Pablo-järjestelmä 
mahdollistaa myös pelien 
mukauttamisen kuntoutu-

Käden koordinaation ja näppäryyden 
osalta Pablo-ryhmä hyötyi kuntoutuk-
sesta merkittävästi enemmän kuin 
kontrolliryhmä. Pablo mahdollistaa 
nopeamman ja objektiivisemman 
arviointimenetelmän yläraajan nivel-
ten ja voiman arviointiin. Harjoittelun 

Pablo-järjestelmä, jossa pelioh-
jaimessa on erittäin sensitiiviset 
sensorit aistimassa käden liikkeitä. 
Järjestelmän avulla voi arvioida ja 
tallentaa käden puristus- ja nipis-
tysvoimaa, liikelaajuuksia kaikista 
yläraajan nivelistä. Pablo-



4 
 

jalle hänen harjoittelusta 
saatavien tulosten perus-
teella.  Sensomotoristen 
taitojen kehittymisen 
lisäksi Pablo-järjestelmällä 
on mahdollista harjoitella 
tarkkaavuuden ja motivaa-
tion säätelyyn liittyviä 
taitoja audiovisuaalisen 
palautteen avulla. Tutki-
muksen perusteella Pablo-
menetelmä soveltuu toi-
mintaterapiaa täydentä-
väksi menetelmäksi, mutta 
ei kokonaan korvaamaan 
tavanomaista toimintate-
rapiaa.   

jälkeen kuntoutuja oppii itse säätä-
mään ohjelmiston asetukset sopiviksi, 
jolloin harjoittelu voi toteutua koko-
naan kotona, joten Pablo-pelien 
avulla harjoittelu on mahdollinen 
jatkumo kasvokkain toteutuvalle 
toimintaterapialle. Liikuntakykyyn 
liittyvien merkitysten lisäksi keskitty-
minen, motivaatio, audiovisuaalinen 
ja tuntoaisti palaute voivat auttaa 
varhaisvaiheen kuntoutumisen pro-
sessissa. 

järjestelmän avulla virtuaalisessa 
ympäristössä toteutuvat pelit.  

Reinthal 
(2012) 

M
ix

ed
-m

et
ho

ds
 d

es
in

g 

Tavoitteena oli tutkia 
ohjattua videopelien käyt-
töä (ENGAGE) ja sen vaiku-
tusta neurologisessa kun-
toutuksessa. Tavoitteena 
oli lisäksi tutkia kuntou-
tusmenetelmän kustan-
nustehokkuutta.  

AVH 
(n = 16),  
38–86 

ENGAGE-harjoittelu (594–2816 
minuuttia intervention aikana) 
sisälsi kognitiivisia, hahmotuk-
sellisia ja motorisia taitoja 
vaativia pelejä, jotka ovat 
yksilöllisesti ja huolellisesti 
valittuja, kohdennettuja ja 
toimintaperusteisia. Pelien 
valinnassa hyödynnettiin tut-
kimusta varten kehitettyä 
valinta-algoritmia. Toimin-
ta/fysioterapeutti ohjasi pelien 
käyttöön, mutta harjoittelun 
aikana pelejä pelattiin valvot-
tuna ja valvoja työskenteli 
myös muiden asiakkaiden 
kanssa pelaamisen aikana. 
Harjoittelua valvoi muu kuin 
terapiahenkilökunta. 

ENGAGE-toimintamalli oli 
soveltuva AVH-
kuntoutukseen sekä kus-
tannustehokas, koska 
pelaamista pystyi ohjaa-
maan avustava henkilökun-
ta/opiskelijat. Yläraajan 
toiminnassa oli nähtävissä 
tilastollisesti merkitsevää 
eroa alku- ja loppumittaus-
ten välillä.  

The ENGAGE-protokolla oli kustan-
nustehokas interventio, koska kun-
toutujia pystyi auttamaan harjoittelua 
henkilökunta monipuolisella tauskou-
lutuksella (mm. avustajat ja opiskeli-
jat). Osallistujat olivat motivoituneita 
käyttämään pelijärjestelmää osana 
kuntoutusta.  

Sony PlayStation II with EyeToy 
(games: Play 1, Play 2, and Rock 
Band), NintendoWii (Wii 
Sports,Wii Resort ja Wii Play), 
joihin oli yhdistetty pelien valintaa 
ohjaava algorytmi (ENGAGE). 
ENGAGE mahdollistaa yksilöllisen 
tason mukaan porrastetun kogni-
tiivis-motoristen pelien jatkumon.  

da Silva 
Cameirao 
(2011) 

RC
T Tavoitteena oli tutkia RGS-

pelijärjestelmän vaikutusta 
AVH:n jälkeiseen toipu-
misaikaan verrattuna 
tavanomaiseen toimintate-
rapiaan ja interaktiivisiin 
peleihin.  

AVH, 
(n = 16),  
37–79 

12 viikkoa kerran viikossa 
20 min tavanomaisen terapian 
lisäksi. 

Tutkimuksen tulokset 
osoittivat, että RGS-ryhmä 
suoriutui vertailuryhmää 
paremmin sekä halvaantu-
neen käden nopeuden että 
muiden kliinisten arvioiden 
perusteella. Lisäksi RGS-

Vaikuttaa siltä, RGS-pelijärjestelmällä 
tuetulla kuntoutuksella on positiivista 
vaikutusta proksimaalisten liikkeiden 
kuntoutumiseen sekä kykyyn tehdä 
päivittäisiä toimintoja. RGS-
kuntoutusta pidettiin hyväksyttävänä 
menetelmänä. Lisäksi RGS-ryhmän 

Rehabilitation Gaming System 
(RGS). Pelaaja pelaa pöydän ääres-
sä käsivarret pöydällä ja kasvot 
näyttöön päin. Käsivarsien liikkeet 
tallennetaan näkymään perustu-
en. Käsivarsissa kyynärnivelessä ja 
ranteissa ovat värilliset nauhat, 



5 
 

ryhmän toipuminen oli 
huomattavasti nopeampaa 
kuin vertailuryhmien. 12 
viikon kuluttua seuranta 
arvioinnissa ei ollut nähtä-
vissä tilastollisesti merkit-
seviä eroja ryhmien välillä. 
Tehtäviä pystyttiin vaikeut-
tamaan RGS-ryhmässä, 
mikä osaltaan on voinut 
nopeuttaa kuntoutujien 
toipumisen nopeutta. 

osallistujista suurin osa toivoi voivan-
sa jatkaa RGS-kuntoutusta. 

joiden liikkeet tallentuvat kame-
raan. Sormien liikkeet tallenne-
taan datakäsineiden (data gloves) 
avulla. Käden liikkeet näkyvät 
reaaliaikaisena näytöllä pelaajan 
pelatessa pelejä virtuaalisessa 
ympäristössä. Pelien tehtävien 
vaikeusastetta mukautetaan per-
sonalisoidulla järjestelmällä (Per-
sonalized Training Module), joka 
määrittää tehtävien vaikeusasteen 
onnistuneiden tehtävien mukaan. 

Etätoimintaterapia videoneuvotteluyhteydellä 
Criss 
(2013) 
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Ottaa käyttöön etätoimin-
taterapiapalveluja erityis-
koulussa videoneuvottelu 
teknologian avulla.  

Hieno- ja 
visuomo-
toristen 
taitojen 
ongelmat 
(n = 8),  
6–11 v 

Virtuaalinen arviointi (käden 
taitojen ja kirjoittamisen ha-
vainnointi lomakkeen avulla), 
Reaaliaikaiset harjoitukset 
etäyhteydellä 6 x / 30–40 min 
kerrallaan ja loppumittaus. 
Toimintaterapeutti antoi ohjei-
ta sekä mallinsi liikkei-
tä/harjoitteita reaaliaikaisesti 
etäyhteydellä lapselle sekä 
oppimisen ohjaajalle (oppimi-
sen ohjaajana vanhempi). 
Lisäksi toimintaterapeutti antoi 
joka viikko kotiharjoitteita. 

Tutkimuksen tulokset ovat 
yhteensopivia aiempien 
tutkimusten kanssa siitä, 
että etätoimintaterapialla 
voi olla terapeuttisia vaiku-
tuksia. Oppilaiden käden 
toiminnassa oli nähtävissä 
kehittymistä jo kuuden 
harjoituksen jälkeen. Har-
joitusten toimintaterapeut-
tinen lähestymistapa oli 
kinesiologinen, biomekaa-
ninen ja multisensorinen.  

Sekä koululaiset että oppimisen oh-
jaajat olivat erittäin tyytyväisiä etäyh-
teydellä toteutettuun toimintatera-
piainterventioon. Tulokset paranivat 
kaikkien käsin kirjoittamisen mitattu-
jen komponenttien osalta.  Tutkimuk-
sen perusteella menetelmää voitaisiin 
hyödyntää myös muissa toimintate-
rapiainterventioissa, erityisesti sovel-
tuvaksi ajateltiin kouluympäristössä 
toteutuvia interventioita.  

The Print Tool™ ja web-kamera, 
jolla kuvattiin yläraajan liikkeitä. 
Online-harjoitteita virtuaalisessa 
ympäristössä ohjattiin Power-
Point-dioilla, jotka näytettiin Ado-
be Acrobat Connect -ohjelmalla. 
Ohjeistuksessa oli mahdollista 
käyttää myös valkotaulun työkalu-
ja.  

Ng (2013) 
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Tavoitteena oli tutkia CO-
OP-menetelmän soveltu-
vuutta etätoimintaterapi-
aan 

Aivo-
vamman 
sairasta-
neet 
henkilöt ja 
heidän 
lähin 
omainen. 
Sairasta-
misen 
ajankoh-
dasta >1 
vuosi. 
(n = 3), yli 
18-
vuotiaat 

Etätoimintaterapia, jossa käy-
tössä oli CO-OP-
lähestymistapa. 20 (kahdesti 
viikossa 10 viikon ajan) toimin-
taterapeutin tapaamista vi-
deoneuvotteluyhteydellä. Alku-
, loppu- ja seurantamittaukses-
sa käytettiin COPM-arviointia 
(interventioon kuului myös 
muita tulosmittareita). Kaikki 
tapaamiset (arvioinnit ja inter-
ventio) toteutettiin etäyhtey-
dellä.  

Tutkimuksen perusteella 
metakognitiivinen toimin-
taterapiainterventio on 
soveltuva toteutettavaksi 
kokonaan etäyhteydellä. 
Tutkimuksen tulokset 
osoittavat menetelmälle 
samanlaista positiivista 
näyttöä kuin tavanomaisel-
le kasvotusten tapahtuvalle 
CO-OP-toteutukselle. 

Kaikki osallistujat itsearvioituna ilmai-
sivat kehitystä kaikkien tavoitteiden 
osalta. Kaikki osallistujat olivat tyyty-
väisiä etätoimintaterapian interventi-
oon ja voisivat suositella etätoiminta-
terapiaa muillekin. Intervention jäl-
keen oli nähtävissä trendi, jossa toi-
minnan ohjauksen oireita oli vähem-
män ja yhteisöön sopeutumista oli 
enemmän.  

Videokonferenssit Skype-
ohjelmistolla. Lisäksi käytettiin 
LogitechWebcams C200 ja Logi-
tech  ClearChat Noise Cancelling 
Headsets. Tapaamiset nauhoitet-
tiin Pamela for SkypeTM Profes-
sional Version  
-ohjelmalla ja tallennettiin suojat-
tuun tietokantaan.  
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Gibbs 
(2011) 
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Tutkimuksen tavoitteena 
oli kokeilla ja kehittää 
vanhemman ja terapeutin 
välistä yhteistyötä etäme-
netelmien avulla. Lisäksi 
tavoitteena oli kehittää 
terapeuttisten toiminta-
mallien siirtymistä lapsen 
kotiympäristöön vanhem-
pien ohjaamana.  

ASD-
lasten 
vanhem-
mat, 
(n = 4) 
Perheet, 
joissa on 
5–12-
vuotiaat  
lapset 

Intervention alussa perheellä 
oli kasvotusten toimintatera-
peutin tapaamisia kerran vii-
kossa 30 minuuttia kerrallaan 
neljän viikon ajan. Toimintate-
rapia sisälsi vanhempien  
ohjausta, lapsen aistitoiminnan 
prosessoinnin arvioinnin (The 
Sensory Processin Measure) 
sekä kotiohjelmaan (sensory 
diet) kuuluvien harjoitteiden 
valinnan ja valittujen toiminto-
jen ohjaustekniikan opastuk-
sen. Etätoimintaterapiavai-
heessa vanhempien ohjaus ja 
konsultaatio toteutui vi-
deoneuvottelulla 
30 min/viikko.  

Tutkimuksen perusteella 
etäkuntoutus on mahdolli-
nen toimintaterapian muo-
to ASD-lasten kotiharjoitte-
luohjelmien tukemiseen. 
Etäyhteys voi olla mahdol-
linen menetelmä, jolla 
tukea toimintaterapian 
jatkuvuutta.  

Etäohjaus tuki vanhempia kotiharjoit-
teiden tekniikoiden opettelussa ja 
toteutuksessa sekä lisäsivät ymmär-
tämystä kotiharjoittelun merkitykses-
tä. Etäyhteys mahdollisti havainnoin-
nin vanhemman ja lapsen vuorovaiku-
tustilanteessa luonnollisessa ympäris-
tössä, minkä avulla reaaliaikaisen 
palautteen antaminen oli mahdollista. 
Tutkimuksen perusteella etäyhteydel-
lä toteutettu toimintaterapia mahdol-
listaa vanhempien paljon kaipaaman 
lisäohjauksen kuitenkaan lisäämättä 
kotikäyntien määrää. 

Vanhempien ohjaus ja konsultaa-
tio toteutui videovälitteisesti 
internetin kautta. Etäohjauksen 
tavoitteena oli tukea ja ohjata 
vanhempia kotiohjelman (sensory 
diet) toteuttamisessa. Etäohjaus 
sisälsi mm. harjoitteiden ja teknii-
koiden ohjausta/palautetta sekä 
keskustelua vanhempien toivomis-
ta aiheista. Osa tapaamisista tal-
lennettiin myöhempää tarkastelua 
ja ohjausta varten. Kaikki etäohja-
ukset sisälsivät kotiharjoitteluoh-
jelmaan kuuluvien tekniikoiden 
tarkastelua ja keskustelua lapsen 
reagoinnista kotiharjoitteluohjel-
maan.  

Hermann 
(2010) 
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Tavoitteena oli testata 
etätoimintaterapiaohjel-
man vaikutusta AVH:n 
sairastaneen henkilön 
käden kuntoutuksessa. 

AVH 
(krooni-
nen vaihe 
sairastu-
misesta 
> 3 vuotta
) (n = 1), 
62-vuotias 
mies 

Kasvotusten toteutui alkumit-
taus sekä yksi tapaaminen 
terapeutin kanssa, joka sisälsi 
laitteiden käytön opettelu, 
lainaus ja reaaliaikaisten etäta-
paamisten aikataulutus. Inter-
ventioon kuului H200 Hand 
Rehabilitation Systemin käyttö 
kotona sekä terapeutin reaali-
aikainen ohjauksessa 30 min / 
3 x/vk 3 viikon ajan. Lisäksi 
kuntoutuja teki itsenäisesti 
tavoitteidenmukaisia harjoituk-
sia 30 min kahdesti päivässä 
3 x/vk. 

Tutkimuksen perusteella 
etätoimintaterapia sovel-
tuu käden kuntoutukseen. 
COPM:lla mitattuna kun-
toutujan tyytyväisyys 
omaan suoriutumiseen 
lisääntyi ja hän raportoi 
käyttävänä molempia käsiä 
useissa ADL-toiminnoissa.  

Kuntoutuja pystyi itsenäisesti tera-
peutin sanallisten ohjeiden mukaisesti 
säätämään ohjelmistoa sopivaksi, 
mikä lisäsi kuntoutujan itsenäisyyttä 
ja mahdollisesti myös motivoitumista 
kuntoutuksen aikana. Tutkimustulok-
set ovat yhdenmukaiset aiempien 
tutkimusten kanssa siten, että etäte-
rapiaa tulisi tarjota erilaisilla mene-
telmillä harvaan asutuille alueilla, 
jolloin palvelut voitaisiin toteuttaa 
maantieteellisistä esteistä huolimatta.  

Etäyhteydellä toteutettu interven-
tio, jossa käytettiin tavanomaisia 
web-kameroita (Logitech Buddy 
Cam), joissa oli sisäänrakennettu 
mikrofoni. Interventiossa käytet-
tiin vapaasti internetistä saatavilla 
olevaa ohjelmistoa (Skype) yhtey-
denpitoon. Kamera asetettiin niin, 
että terapeutti näki koko kehon 
Ness H200 Hand Rehabilitation 
System -ortoosia käytettäessä. 
Ness H200:aa käytettiin tavoit-
teenmukaisten tehtävien aikana. 

Robottiavusteinen toimintaterapia 

Linder 
(2015) RC

T Tavoitteena oli selvittää 
robottiavusteita etätoimin-
taterapiaintervention 
vaikutuksia AVH:n sairas-
taneiden henkilöiden 
depressioon ja elämänlaa-
tuun. Robottiavusteista 
etätoimintaterapia inter-
ventiota verrattiin etätoi-

> 6 kk 
AVH:n 
sairasta-
neet 
henkilöt, 
(n = 99) 

Terapeutti piti yhteyttä kun-
toutujaan puhelimitse ja har-
joittelua oli 3 tuntia päivässä 
viitenä päivänä viikossa kah-
deksan viikon ajan. Robot-
tiavusteisessa ryhmässä yksi 
harjoittelutunti oli tavanomai-
sia käden käytön harjoitteita ja 
kaksi tuntia harjoittelusta oli 

Koe -ja kontrolliryhmien 
välillä ei ollut tilastollisesti 
merkitsevää eroa eri tu-
losmittareilla mitattuna. 
Tutkimuksen tulosten 
perusteella etätoimintate-
rapia interventio on sovel-
tuva kuntoutusmuoto 
elämänlaadun kehittymi-

Molemmat ryhmät hyötyivät etäkun-
toutusinterventiosta. Molemmissa 
ryhmissä havaittiin tilastollisesti mer-
kitsevä parannus depression oireita 
arvioivalla tulosmittarilla mitattuna 
(CES-D). Molemmissa ryhmissä tera-
peutti piti yhteyttä sovitusti kerran 
viikossa, mikä sekä vahvisti käden 
käytön harjoittelua että oli sosiaalinen 

Hand Mentor Pro -laitteisto, jolla 
avustettiin käden ja ranteen liik-
keitä. Tietokoneohjaus tarjosi 
kohdennetut tavoitteet ja visuaali-
sen sekä auditiivisen palautteen. 
Laitteistossa on erilaisia harjoitte-
luvaihtoehtoja (jäykkyyden vähen-
tymiseen keskittyvä sekä motori-
sen kontrollin kehittymiseen kes-
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mintaterapiainterventioon, 
jossa käytettiin tavanomai-
sia käden kuntoutuksen 
harjoittelumenetelmiä. 

robottiavusteista harjoittelua. 
Mentor Home website  
-ohjelman avulla saatujen 
tietojen perusteella terapeutti 
mukautti harjoitteita kuntoutu-
jalle sopiviksi.  

seen ja depression lievit-
tymiseen AVH:n sairasta-
misen jälkeen.  

tapahtuma kuntoutujien arjessa. 
Tutkimuksen perusteella kahdeksan 
viikon interventio oli riittävä tuotta-
maan vaikutusta elämänlaatuun ja 
depressioon. 

kittyvä). Tieto robottiavusteisesta 
harjoittelusta välittyi terapeutille 
Mentor Home website  
-ohjelmalla. Terapeutti piti yhteyt-
tä kuntoutujaan puhelimitse. 

Krishnas-
wamy 
(2014) 

RC
T 

Tutkia robotiikkaa hyödyn-
tävän visuomotorisen 
menetelmän vaikutusta 
visuomotorisiin taitoihin. 
Lisäksi tavoitteen oli verra-
ta robottiharjoittelua 
tavanomaiseen toimintate-
rapiaan. 

Oppimis-
vaikeuksia 
ja visuo-
motorisen 
kehityk-
sen viivet-
tä 
(n = 25),  
5–11 v 

Novint Falcon ja toimintatera-
pia toteutui kouluympäristössä. 
Robottiharjoittelu toteutui 
osana toimintaterapiaa 15 min 
kerrallaan, joka toinen viikko  
9 viikon ajan.  

Novint Falcon -ryhmä 
kehittyi VMI-tulosmittarin 
osalta enemmän kuin 
tavanomainen toimintate-
rapia ryhmä.  

Osa harjoitteista sisälsi tarinan lailla 
eteneviä pelejä, jotka rohkaisivat ja 
motivoivat lapsia harjoittelussa. Lap-
set hyötyivät robottiharjoittelusta 
visuomotoristen taitojen osalta, mikä 
on yhdensuuntainen aiempien tutki-
musten tulosten kanssa.  

Haptinen Novint Falcon -robotti, 
joka oli yhdistetty tietokoneen 
käyttöliittymään. Laite mukailee 
käyttäjän käden liikkeitä ja antaa 
tunto palautetta käden liikkeistä 
tarvittaessa. Novint Falcon  
-järjestelmällä lapsi teki pelillisiä 
harjoitteita. Palaute käteen tulee 
haptisen kynän avulla. Laite tallen-
si käden liikkeiden tarkkuuden 
tehtäviä tehdessä.  

Digitaalinen avustaja 
Lannin 
(2014) 

RC
T 

Arvioida, hyötyvätkö hen-
kilöt, joilla on aivovamma 
enemmän digitaalisesta 
henkilökohtaisesta avusta 
kuin ei-elektronisista muis-
tin apuvälineistä. 

Aivo-
vamma-
potilaat, 
joilla on 
toiminnal-
lisia muis-
tiongel-
mia 
(n = 42), 
> 17 

Digitaalinen avustaja sekä tuki 
laitteen käyttöön toimintatera-
peutin antamana. Ensimmäisel-
lä tapaamisella opastettiin 
laitteen käyttö ja yhdessä 
asiakkaan sekä omaisen kanssa 
valittiin tavoitteidenmukaiset 
(GAS) merkitykselliset toimin-
nat, joissa tavoitteena oli itse-
näisen toimimisen lisääntymi-
nen tai muistin tukeminen. 
Omaiset osallistuivat harjoitte-
luun mahdollisuuksiensa mu-
kaan. Harjoittelu digitaalisen 
avustajan kanssa 8 viikon ajan 
sekä tapaamiset terapeutin 
kanssa kasvotusten. 

Tutkimuksen mukaan 
digitaalista avustajaa käyt-
täneiden henkilöiden toi-
minnalliset muistiongelmat 
sekä omaisten raportoimat 
tavaroiden unohtamiset 
vähenivät enemmän kuin 
tavanomaista toimintate-
rapiaa saaneilla asiakkailla. 
Aiemmissa tutkimuksissa 
on saatu samansuuntaisia 
tutkimustuloksia digitaalis-
ten muistin apuvälinei-
den/muistutusten käytön 
hyödyistä. 

8 viikon jälkeen digit. avustajaa käyt-
tävän ryhmän ja kontrolliryhmän 
välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero 
tulosmittareiden digit. avustajaa 
käyttävää ryhmää suosien. Digitallisen 
avustajan käyttäminen muistin tukena 
oli tuloksellisempaa kuin tavanomais-
ten paperi ja kynä -tekniikoiden käyt-
täminen muistin tukena. Toimintate-
rapeutin ohjaama interventio vähensi 
päivittäisten unohdusten määrää 
osallistujien arkielämässä.  

Windows-pohjainen henkilökoh-
tainendigitaalinen avustaja (Palm 
Z22, HP Palm,HPiPAQ) ja Macin-
tosh-pohjainen henkilökohtainen 
digitaalinen avustaja (Message-
Pad, ITouch). Ominaisuuksista 
käytössä olivat mm. kalenteri, 
kamera, muistutukset ja osoitekir-
ja. 
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Gentry 
(2012) 
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Tutkia Apple iPod Touch 
PDA:n käyttöä terapiassa 
ammatillisten tavoitteiden 
saavuttamiseen 

Autistiset 
henkilöt, 
(n = 3), 
20-, 21-, ja 
60 

Toimintaterapeutin ohjel-
moima iPod Touch -sovellus, 
joka yksilöllisiin tarpeiden 
mukaisesti sisälsi: tehtävä 
muistutuksia ja listoja, video-
pohjaisia tehtäväjärjestys 
kannustumia, käyttäytymisen 
hallinnan mukauttamista sekä 
reittiohjeita ja muita neuvoja. 
Työpaikoilla oli ohjaajat tuke-
massa työssä selviytymistä. 

Digitaalinen avustaja tuki 
työssä suoriutumista, 
vähensi puheluita ohjaajille 
ja vähensi haastavaa käyt-
täytymistä.  

Asiakkaat, joilla on kognitiivis-
behavioraalisia vaikeuksia saattavat 
työpaikoillaan hyötyä iPod Touch  
-sovellukseen ladatuista ohjeista, 
henkilökohtaisesti mukautetuista 
ohjelmistoista sekä harjoitteluohjel-
mista, jotka sisältävät seurattavia 
tehtäväohjeita ja tuettua ohjeiden 
käyttöön ottoa.  

Apple iPod Touch PDA:n avulla 
saadut kognitiivis-behavioraaliset 
neuvot ammatillisten tavoitteiden 
tukemiseen.  

Sähköpostin, puhelimen käyttö etätoimintaterapiassa 
Chiu 
(2010) 
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 Tutkia kuinka asiakaskes-

keisyyden keskeisiä kon-
septeja voidaan soveltaa 
sähköpostiin pohjautuvas-
sa toimintaterapiassa. 
Tutkia asiakaskeskeisyyden 
toteutumista yksilölliseen 
sähköpostikommunikaati-
oon perustuvassa etätoi-
mintaterapiainterventios-
sa, jossa interventio koh-
dentui dementoituneiden 
henkilöiden omaishoitajiin.  

Aikuiset, 
demen-
toituneen 
henkilön 
omaishoi-
tajat, 
(n = 28)  

Yhteydenpito toimintatera-
peuttiin toteutui sähköpostilla 
kuuden kuukauden ajan. Toi-
mintaterapeutit antoivat 
omaishoitajille dementiaan 
liittyvää ohjausta ja neuvontaa 
sähköpostilla heidän yksilöllis-
ten tarpeiden mukaisesti.   

Sähköposti kommunikaati-
on välineenä tuki yksilöllis-
tettyä ja joustavaa palve-
lua, jota omaishoitajat 
toivoivat. Terapeutit käyt-
tivät etäinterventiossa 
perinteisiä asiakaskeskeisiä 
kommunikaation mene-
telmiä luottamuksen ra-
kentamiseen omaishoitaji-
en kanssa.  

Osallistujat pystyivät itse valitsemaan 
kommunikaation ajankohdan ja mää-
rän käyttäessään sähköpostia. Vaikka 
interventio ei sisältänyt kasvotusten 
tapaamisia oli prosessissa havaittavis-
sa samanlaista huomioon ottamista 
kuin kasvokkain toteutuvissa inter-
ventioissa. Toimintaterapeutti pystyi 
sähköpostin avulla tarjoamaan yksilöl-
listä ohjausta ja neuvontaa tarpeen-
mukaisesti.  

Etämenetelmänä oli henkilökoh-
tainen tuki sähköpostilla. Sähkö-
posti oli ainoa yhteydenpidon 
muoto omaisten ja terapeutin 
välillä.  

Hegel 
(2011) 

RC
T 

Tavoitteena oli tutkia 
etäintervention soveltu-
vuutta rintasyöpää sairas-
tavien naishenkilöiden 
toimintaterapiaan. Lisäksi 
tavoitteena oli selvittää 
menetelmän hyväksyntää 
ja alustavasti arvioida 
menetelmän vaikutusta 
osallistujien elämänlaa-
tuun, tunne-elämään ja 
toimintaan valituilla tu-
losmittareilla. Etätoiminta-
terapiaa verrattiin tavan-
omaiseen hoitoon syöpä-
keskuksessa. 

Rinta-
syöpää 
sairasta-
vat nais-
henkilöt, 
joilla oli 
kemote-
rapia 
meneil-
lään 
(n = 31), > 
18 

Toimintaterapia toteutui vii-
koittaisilla puhelintapaamisilla 
kuuden viikon ajan. Toiminta-
terapeutilla oli käytössä oh-
je/työkirja toimintaterapiaker-
toja varten. Osallistujille oli 
myös käytössään ohjekirja, 
jossa oli perustietoa ongelman-
ratkaisun prosessista, tehtävä-
lomakkeet terapiakerroille, 
ohjeita energiansäästämisestä 
uupumuksen liittyen sekä CD-
levylle tallennettuja henkilö-
kohtaisia liharentoutusohjeita. 
Follow-up tapaamiset 6 vk ja  
12 vk intervention jälkeen.  

97 % suunnitelluista puhe-
lintapaamisista toteutui, 
interventioon kuuluvien 
kotitehtävien suoritusaste 
vaihteli keskiverrosta kor-
keaan, osallistujat olivat 
pääsääntöisesti tyytyväisiä 
toiminnallisten ongelmien 
ratkaisemiseen. Osallistujat 
olivat tyytyväisiä tai erittäin 
tyytyväisiä interventioon. 
Osallistujat asuivat maa-
seudulla, mikä vaikeutti 
osallistumista kasvokkain 
toteutuvaan toimintatera-
piainterventioon. 

Osallistujat kokivat intervention aut-
taneen heitä selvittämään osallistu-
mista rajoittavat tekijät. Puhelimitse 
toteutettu ratkaisukeskeinen etätoi-
mintaterapia soveltuu kemoterapias-
sa olevien rintasyöpäpotilaiden kun-
toutumuodoksi ja sillä voi olla positii-
vista vaikutusta osallistujien elämän-
laatuun, toimintaan ja tunne-
elämään. 

Puhelimitse toteutettu ratkaisu-
keskeinen etätoimintaterapia 
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Katsaukset 

Ensimmäi-
nen kirjoit-
taja, vuosi 

Tutkimus-
menetelmä Tavoite Dg-ryhmä, ikä Yhteenveto Etämenetelmä 

Cason 2014 Overview Luoda yleiskatsaus etäkuntoutuksen 
(telehealth) tutkimusnäyttöön toimin-
taterapiassa, tarkastella toimintaperi-
aatteita ja tarjota ohjeita etäkuntou-
tuksen eettiseen käyttöön ammattilai-
sille. 

  Tutkimusten perusteella on selvää, että etämenetelmät helpottavat terapia- ja erityis-
palveluiden saatavuutta, vähentävät palveluihin jonottamista sekä auttavat hoi-
don/palveluiden koordinoinnissa sekä tukevat ammattihenkilöiden moniammatillista 
yhteistyötä. Tutkimusnäyttö on rohkaisevaa, mutta rajoittunutta. Tarvitaan lisää tutki-
musta, jotta voidaan päättää mitkä arvioinnin ja terapian muodot ovat mahdollisia to-
teuttaa etäyhteyden avulla.  Nykytilanteesta on hyvä rakentaa vähiten rajoittavat etä-
menetelmien toimintamallit ja hallinnolliset käytännöt, jotka korostavat näyttöön perus-
tuvaa käytäntöä ja kliinistä päätöksen tekoa.  

Telehealth, lainsää-
däntö ja ohjeistus 
USA:ssa 

Kairy 2009 Systemaatti-
nen kirjalli-
suuskatsaus 

Tavoitteena tunnistaa etäkuntoutuksen 
kliinisiä seurauksia, kliinisiä prosesseja, 
hyödyntämistä terveydenhuollossa, 
kustannuksia asiakkailla, joilla on fyysi-
siä ongelmia. tavoitteena oli tutkia 
etäkuntoutuksen tehokkuutta, vaikut-
tavuutta ja kustannuksia asiakastyössä 
henkilöillä, joilla on fyysisiä rajoitteita.  

Mukaan valittiin tut-
kimukset, jotka käsitte-
livät etäkuntoutusta 
henkilöillä, joilla on 
fyysisiä ongelmia, 
artikkelit oli julkaistu 
vertaisarvioiduissa 
julkaisuissa.  

Tutkimusnäyttö tukee etäkuntoutuksen hyödyntämisen vaikutusta sekä tehokkuutta. 
Näyttö asiakkaiden tyytyväisyydestä etämenetelmiä kohtaan ei ole yhdenmukaista. 
Näyttö kustannushyödyistä verrattuna tavanomaiseen kuntoutukseen on vielä epäsel-
vää. Tutkimus osoittaa, että etäkuntoutus voi johtaa samanlaisiin lopputuloksiin kuin 
tavanomainen kuntoutusmenetelmä. Vaikka tutkimukset eroavat toisistaan tutkimus-
menetelmien, otannan, toteutuksen ja tulosmittareiden osalta, on tutkimuksissa nähtä-
vissä samansuuntainen trendi, joka tukee etämenetelmien tehokkuutta ja vaikuttavuutta 
kuntoutuksessa.  

  

Nilsen 
(2015)  

Katsaus Tavoitteena selvittää kuntoutusmene-
telmien vaikuttavuutta toiminnalliseen 
suoriutumiseen AVH:n sairastaneilla 
henkilöillä, joilla on motorisia vaikeuk-
sia.  

AVH:n sairastaneet 
henkilöt 

Katsaus oli osa American Occupational Therapy Association (AOTA) näyttöön perustuvan 
käytännön prohektia (Evidence-Based Practice Project). Tutkimuksen yksi osa käsitteli 
virtuaalista kuntoutusta. Tutkimusten perusteella kuntoutuksessa käytetyistä virtuaali-
sen kuntoutuksen interventioissa on ollut nähtävissä positiivisia vaikutuksia yläraajan 
motoriseen toimintaan. Lisäksi kahdessa tutkimuksessa on ollut nähtävissä positiivisia 
vaikutuksia myös suoritusta ja osallistumista mittaavissa tulosmittareissa. Tutkimustu-
lokset tukevat virtuaalisen harjoittelun soveltumista AVH kuntoutukseen. 

Immersiivinen ja ei-
immersiivinen virtu-
aalinen ympäristö 
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Tutkimus/hankeprotokollat 

Ensimmäinen 
kirjoittaja, 
vuosi Tutkimusmenetelmä Tavoite Dg-ryhmä, ikä Interventio Etämenetelmä 
Brunner 2014 RCT, jossa virtuaalista 

harjoittelua verrataan 
kasvotusten toteutu-
vaan kuntoutukseen 
(toiminta- ja fysiote-
rapiaan) 

Tutkitaan, onko virtuaalisesta harjoit-
telusta lisähyötyä käden motorisessa 
kuntoutuksessa verrattuna kasvokkain 
toteutuvaan terapiaan. Arvioida kun-
toutujan ja terapeutin tyytyväisyyttä 
virtuaaliseen harjoitteluun ja alusta-
vasti arvioidaan kustannushyötyä 
resurssitarpeen näkökulmasta. 

AVH, yli 18-vuotiaat  Interventiona 4–5 harjoitusta YouGrabber-
järjestelmällä 45–60 min viikossa 4 viikon ajan tavan-
omaisen kuntoutuksen lisäksi Kontrolliryhmässä 
tavanomaisen kuntoutuksen lisäksi yläraaja harjoituk-
sia virtuaalisen harjoittelun sijasta. 

The YouGrabber-järjestelmä sisältää sensori-
set datakäsineet sekä harjoittelusovelluksen, 
jossa on erilaisia pelimahdollisuuksia. Järjes-
telmän avulla on mahdollista tarkkailla useaa 
kuntoutujaa yhtä aikaa. Harjoittelun intensi-
teettiä voidaan lisätä ilman henkilöstöresurs-
sin vastaavaa lisäämistä.  

Neuron 
2014–2020 

Hanke Tavoitteena on työelämän ulkopuolel-
la olevien työ- ja toimintakyvyn paran-
taminen. Lisäksi pyritään lisäämään 
pohjoissavolaisten työikäisten aivo-
halvauskuntoutujien työhön palaami-
sen mahdollisuuksia sekä yleistä hy-
vinvointia. 

Aivohalvauskuntou-
tujat, työikäiset 

Kuntouttavat pelisovellukset valitaan yksilöllisten 
tarpeiden mukaan ja ne voivat sisältää fysio-, toimin-
ta- tai puheterapiaa. Etäkuntoutusmenetelmän ansi-
osta kuntoutuja voi harjoitella kotonaan itse valitse-
mana ajankohtana ja terapeutti voi tarkastella harjoi-
tusten sisältöjä ja tuloksellisuutta joko jälkikäteen tai 
reaaliaikaisesti. Lisäksi menetelmä mahdollistaa ryh-
mämuotoisen reaaliaikaisen kuntoutuksen yhdessä 
muiden etäkuntoutujien kanssa. 

Hankkeessa kehitetään tablettikäyttöinen 
pelillisyyteen perustuva etäkuntoutusmene-
telmä, joka mahdollistaa kuntoutuksen kotona 
etäterapeutin ohjauksessa.  

Plow 2012 RCT  Tavoitteena on verrata kolmea eri 
etäkuntoutuksen menetelmän vaiku-
tusta 1) uupumuksen ja fyysisen aktii-
visuuden tasoon, 2) terveyteen liitty-
vään elämänlaatuun, osallistumiseen 
elämän eri rooleihin ja mielentervey-
teen. Lisäksi tavoitteena on tunnistaa 
interventioiden mahdollisia välittäjiä 
liikunnallisen aktiivisuuteen ja uupu-
mukseen vaikuttavien tekijöiden 
suhteen. Tarkoituksena on tutkia 
myös fyysistä aktiivisuutta tukevia 
etäinterventioiden kustannustehok-
kuutta. 

Itsenäisesti liikkuvat 
MS-sairastavat hen-
kilöt. N-määräksi 
haetaan 189 henki-
lön (n = 63 / inter-
ventioryhmä), aikui-
set 

Kaikki kolme interventioryhmää (fyysinen aktiviteetti, 
Uupumuksen hallinta ja fyysinen aktiivisuus ja Sosiaa-
linen tuki interventio) tulevat sisältämää 3–6 toimin-
taterapeutin ohjaamaa ryhmämuotoista puhelinneu-
vottelua sekä 3–4 yksilöllistä puhelinkeskustelua. 
Kaikki interventiot ovat 12 viikon mittaisia ja toteutu-
vat kokonaan puhelimen välityksellä.  

Ryhmäpuhelinneuvottelut ja yksilöllinen 
ohjaus ja keskustelut 

 


